
Χανιώτικα νέα

Στη δημοσιότητα δόθηκε αργά χθες βράδυ η πλήρης

πρόταση που παρέδωσαν οι θεσμοί στην ελληνική

κυβέρνηση πάνω στην οποία οι Ελληνες πολίτες κα-

λούνται την ερχόμενη Κυριακή να απαντήσουν με

ένα “ΝΑΙ” ή με ένα “ΟΧΙ”.

Τα “Χανιώτικα νέα” με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο ανα-

γνωστικό κοινό και προς ενημέρωση των Ελλήνων ψηφοφόρων

δημοσιεύουν ακριβώς την πρόταση των Θεσμών όπως δόθηκε στη

δημοσιότητα από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επι-

κοινωνίας (επίσημη μετάφραση από την αρμόδια Υπηρεσία του

Υπουργείου Εξωτερικών).   Οπως επισημαίνεται και στη σχετική

ανακοίνωση, «δεν θα πρέπει να υπάρξει ούτε ένας Ελληνας που

θα βρεθεί μπροστά στην κάλπη χωρίς να έχει διαβάσει προσεκτι-

κά το κείμενο των προτάσεων των θεσμών». 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Παράλληλα τα “Χ.Ν.” δημοσιεύουν και την πρόταση ύψους 8

δισ. ευρώ, την οποία, όπως έγινε γνωστό, στις 22 Ιουνίου είχε

καταθέσει η ελληνική κυβέρνηση προς τους θεσμούς. 

Υπενθυμίζεται ότι η κριτική από τους υποστηρικτές του “ΝΑΙ”

στην πρόταση των θεσμών κάνει λόγο για διαφορά περίπου

500 εκατ. ευρώ ανάμεσα στις δύο προτάσεις, ενώ οι υπο-

στηρικτές του “ΟΧΙ” στην πρόταση των θεσμών ανεβάζουν τη

διαφορά στο 1 δισ. ευρώ. Μεταξύ των δύο προτάσεων υπάρ-

χουν και διαφορές ανάμεσα στα προτεινόμενα μέτρα προς επι-

βολή (ισοδύναμα). 
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Η πρόταση των θεσμών 
στην οποία καλείται να πει 

“ναι” ή “όχι” ο ελληνικός λαός
» Αλλά και η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης ύψους 8 δισ.€
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Τα ξημερώματα της 27ης Ιουνίου ο Πρω-

θυπουργός της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας,

ανακοίνωσε τη διενέργεια δημοψηφίσματος

ώστε ο ελληνικός λαός να αποφασίσει για την

υπογραφή ή όχι των μέτρων που πρότειναν

οι θεσμοί.

Την Κυριακή ο ελληνικός λαός καλείται με

δημοψήφισμα να εγκρίνει ή όχι τις μεταρ-

ρυθμίσεις και τις νομοθετικές ρυθμίσεις που

θα πρέπει να υλοποιήσει η ελληνική κυβέρ-

νηση. Για να το πράξει αυτό θα πρέπει να εί-

ναι πλήρως ενημερωμένος για το περιεχόμε-

νο των προτάσεων αυτών.

Δεν θα πρέπει να υπάρξει ούτε ένας Έλλη-

νας που θα βρεθεί μπροστά στην κάλπη, χω-

ρίς να έχει διαβάσει προσεκτικά το κείμενο

των προτάσεων των θεσμών. 

Για το λόγο αυτό δίνουμε στη δημοσιότητα

την πλήρη πρόταση που παρέδωσαν οι θεσμοί

στην Ελληνική Κυβέρνηση (επίσημη μετά-

φραση από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουρ-

γείου Εξωτερικών):

Μεταρρυθμίσεις για 

την ολοκλήρωση του

τρέχοντος

προγράμματος και για

τη συνέχεια αυτού

Εισαγωγή

Αυτό το έγγραφο παρουσιάζει μία πλήρη πε-

ρίληψη των μεταρρυθμίσεων και των νομο-

θετικών σχεδίων που θα αναλάβει και θα ολο-

κληρώσει η ελληνική κυβέρνηση σύμφωνα με

τους όρους της Παράτασης της Κύριας Σύμ-

βασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης της

20ης Φεβρουαρίου. Παρουσιάζεται στους

εταίρους της Ελλάδας με στόχο να ολοκλη-

ρωθεί η αξιολόγηση της σημερινής δανειακής

σύμβασης, ώστε η Ελλάδα και οι εταίροι της

να μπορέσουν να προχωρήσουν στην εγκαι-

νίαση μιας νέας εταιρικής σχέσης και ενός

νέου κεφαλαίου για την Ελλάδα, που θα πα-

ρέχει φως και προοπτική στο λαό, ιδιαίτερα

στους νέους και άνεργους.

Αυτές οι προτάσεις μεταρρυθμίσεων απο-

τελούν τμήμα μιας ολοκληρωμένης προσέγ-

γισης τριών πυλώνων, η οποία περιλαμβάνει

μία νέα συμφωνία χρηματοδότησης και υπο-

στήριξη από τους Ευρωπαίους εταίρους, με

στόχο την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Σε

σχέση με τη χρηματοδότηση, η ολοκλήρωση

της αξιολόγησης θα ξεκλειδώσει τη βραχυ-

πρόθεσμη χρηματοδότηση, που θα επιτρέψει

στην ελληνική κυβέρνηση να ανταποκριθεί

στις άμεσες υποχρεώσεις της και θα βοηθή-

σει έτσι τη σταθεροποίηση της οικονομίας. Θα

πρέπει, επίσης, να οδηγήσει σε μία διευθέτηση

για μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση, κάτι που

θα διευκολύνει την Ελλάδα να αποκτήσει ξανά

πρόσβαση στις αγορές με βιώσιμο τρόπο.

Αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα απαιτήσουν χρό-

νο προκειμένου να αποφέρουν καρπούς και,

ενώ η μακροπρόθεσμη ανάκαμψη θα χρειαστεί

να χρηματοδοτηθεί από ιδιωτικούς πόρους,

η έναρξη της ροής των επενδυτικών κεφα-

λαίων θα χρειαστεί μία αρχική ώθηση. Πρέ-

πει να επιτραπεί στην Ελλάδα να επωφεληθεί

από τα ουσιαστικά μέσα που είναι διαθέσιμα

μέσω του προϋπολογισμού της Ε.Ε. και της Ευ-

ρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ώστε να

υποστηριχθούν οι επενδύσεις και οι μεταρ-

ρυθμιστικές προσπάθειες. Για την περίοδο

2007-2013, η Ελλάδα ήταν επιλέξιμη για πό-

ρους ύψους 38 δις ευρώ από τις ευρωπαϊκές

πολιτικές, και θα πρέπει να της επιτραπεί να

επωφεληθεί από τα εναπομείναντα ποσά αυ-

τού του προγράμματος. Για την περίοδο 2014-

2020, περισσότερα από 35 δις είναι διαθέσι-

μα για την Ελλάδα μέσω των Ταμείων της ΕΕ

και, προκειμένου να διευκολυνθεί η απορρό-

φησή τους, το Επενδυτικό Σχέδιο της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής για την Ευρώπη θα πρέπει

να παράσχει μία πρόσθετη πηγή επενδύσεων,

όπως και τεχνική βοήθεια, στους δημόσιους

και ιδιώτες επενδυτές, με στόχο τη διαμόρ-

φωση, την προώθηση και την ανάπτυξη εφι-

κτών και υψηλής ποιότητας σχεδίων προ-

γραμμάτων. Αυτές οι επενδύσεις θα βοηθή-

σουν επίσης το ελληνικό κράτος στη μάχη του

κατά της φτώχιας, μέσω της αύξησης της απα-

σχόλησης και της παροχής συνδρομής σε σχέ-

ση με τις πρωτοβουλίες κοινωνικής συνοχής.

Αντιλαμβανόμαστε ότι η Επιτροπή είναι έτοι-

μη να υιοθετήσει ένα τέτοιο σχέδιο άμεσα και

βασιζόμαστε και στους άλλους θεσμούς της ΕΕ

για την υποστήριξή τους.

Η ελληνική κυβέρνηση παραμένει πλήρως

προσηλωμένη στο πρόγραμμα που βασίζεται

στη δανειακή σύμβαση. Πιστεύει ότι οι πο-

λιτικές του είναι επαρκείς για να επιτευ-

χθούν οι στόχοι που ορίζονται από το πρό-

γραμμα, και δηλώνει έτοιμη να λάβει κάθε μέ-

τρο που ενδέχεται να καταστεί πρόσφορο για

την επίτευξη αυτού του σκοπού, καθώς οι πε-

ριστάσεις θα μεταβάλλονται. Οι ελληνικές

αρχές δεσμεύονται να απέχουν από κάθε

υπαναχώρηση / ανάκληση των μέτρων και

από μονομερείς αλλαγές στις πολιτικές και στις

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα επηρέ-

αζαν αρνητικά τους δημοσιονομικούς στόχους,

την οικονομική ανάκαμψη ή την οικονομική

σταθερότητα, όπως αυτές αξιολογούνται από

τους θεσμούς, σύμφωνα με τη Δήλωση του

Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου. Η ελληνική

κυβέρνηση θα διαβουλευθεί με τους θεσμούς
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Στη δημοσιότητα δόθηκε η πλήρης πρόταση που παρέδωσαν οι θεσμοί στην ελληνική

κυβέρνηση προκειμένου ο ελληνικός λαός να είναι πλήρως ενημερωμένος για το

περιεχόμενο των προτάσεων για τις μεταρρυθμίσεις και τις νομοθετικές ρυθμίσεις που

θα πρέπει να υλοποιήσει η κυβέρνηση με βάση την πρόταση και τις οποίες καλείται να

εγκρίνει ή όχι με την επιλογή του στο δημοψήφισμα της ερχόμενης Κυριακής.

Στο σχετικό Δελτίο Τύπου από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

αναφέρεται:
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σχετικά με την υιοθέτηση οποιασδήποτε τέ-

τοιας ενέργειας και πριν από κάθε αναθεώ-

ρηση.

Η ελληνική κυβέρνηση θα επιβεβαιώσει την

πλήρη δέσμευσή της στην ολοκλήρωση του κα-

ταλόγου των μεταρρυθμίσεων μέσω Ψήφου

στη Βουλή μέσα σε διάστημα ημερών, για μία

απόφαση επί του καταλόγου των μεταρρυθ-

μίσεων που περιλαμβάνονται στην επιστολή

αυτή και ενός καταλόγου προαπαιτούμενων

ενεργειών, που θα περιλαμβάνουν την ανα-

γκαία νομοθεσία για τον ΦΠΑ και άλλα απα-

ραίτητα μέτρα προκειμένου να εκπληρωθούν

οι συμφωνημένοι δημοσιονομικοί στόχοι.

Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης και ενί-

σχυση της δίκαιης μεταχείρισης στην κοινω-

νία.

Η οικονομική κρίση έχει έναν άνευ προη-

γουμένου αντίκτυπο στην ευημερία των Ελ-

λήνων πολιτών. Η πιο επείγουσα προτεραιό-

τητα της κυβέρνησης είναι να παρέχει άμεση

υποστήριξη στους πιο ευάλωτους, ώστε να ελα-

φρύνει το βάρος της οικονομικής κρίσης.

Ήδη, ένα πακέτο μέτρων ανθρωπιστικής βοή-

θειας, που αφορά τις ανάγκες τροφής, στέγης

και πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, έχει υι-

οθετηθεί και έχει τεθεί σε εφαρμογή. Αποτε-

λεί συλλογική μας αποστολή να οδηγήσουμε

τους πολίτες ξανά στην απασχόληση και να

αποτρέψουμε την παγίωση της μακροχρόνιας

ανεργίας. Οι Αρχές, συνεργαζόμενες στενά με

τους Ευρωπαίους εταίρους, θα θεσπίσουν

μέτρα για την απασχόληση 50.000 ατόμων, με

ιδιαίτερη στόχευση στους νέους, τις γυναίκες,

τους ηλικιωμένους και τους μακροχρόνια

άνεργους.

Μία δικαιότερη κοινωνία θα απαιτήσει από

την Ελλάδα να βελτιώσει το σχεδιασμό του συ-

στήματος κοινωνικής πρόνοιας, έτσι ώστε να

υπάρχει ένα γνήσιο κοινωνικό δίχτυ ασφα-

λείας, που θα παρέχει τους εν ανεπαρκεία πό-

ρους σε εκείνους που έχουν περισσότερο

ανάγκη. Η ελληνική κυβέρνηση θα λάβει μέ-

τρα για την ανακούφιση των επιπτώσεων της

οικονομικής κρίσης στα πιο ευάλωτα τμήμα-

τα του πληθυσμού και θα βελτιώσει το κοι-

νωνικό δίχτυ ασφαλείας. Δεσμεύεται να εγκαι-

νιάσει μία ολοκληρωμένη Μελέτη Αξιολόγη-

σης του Συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας,

που θα περιλαμβάνει τα οικογενειακά επιδό-

ματα, τα επιδόματα αναπηρίας, με τη βοήθεια

της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία θα ολο-

κληρωθεί έως τον Οκτώβριο του 2015, με στό-

χο να παράγει ετησίως εξοικονόμηση ύψους

½% του ΑΕΠ, που θα χρησιμεύσει ως βάση για

τον επανασχεδιασμό ενός στοχευμένου συ-

στήματος κοινωνικής ασφάλειας, συμπερι-

λαμβανόμενης και της σταδιακής εφαρμογής

του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, τον

Ιανουάριο του 2016. Οι Αρχές σχεδιάζουν να

επωφεληθούν από τη διαθέσιμη τεχνική βοή-

θεια από τους διεθνείς οργανισμούς.

Διασφάλιση βιώσιμων δημόσιων
οικονομικών που υποστηρίζουν
την οικονομική ανάπτυξη και την
εργασία

Η πρωτοφανής δημοσιονομική προσαρμογή

των πρόσφατων ετών απαίτησε τεράστιες θυ-

σίες από την Ελλάδα και τους πολίτες της. Τα

δημόσια οικονομικά έχουν αποκτήσει πλέον

μια περισσότερο βιώσιμη βάση, σε σύγκριση

με την περίοδο προ κρίσης, παρότι η Ελλάδα

βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πρωτογενές έλ-

λειμμα που ανέρχεται περίπου στα 2/3 του

ΑΕΠ της το 2015, ελλείψει εφαρμογής πρό-

σθετων μέτρων. Η δημοσιονομική προσαρμογή

στηρίχθηκε επίσης στη δραματική κλιμάκω-

ση των περικοπών των δημοσίων επενδύσε-

ων και υπηρεσιών, που θα πρέπει να ομαλο-

ποιηθούν σταδιακά προκειμένου να είναι

βιώσιμη η δυναμική της οικονομικής ανά-

πτυξης. Επιπλέον, το βάρος της δημοσιονο-

μικής προσαρμογής επωμίστηκαν περισσότερο

ορισμένες κοινωνικές ομάδες, και ιδιαίτερα οι

εργαζόμενοι. Αυτό είναι κάτι που θα διορθω-

θεί με τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης

και την εξάλειψη της φοροδιαφυγής και των

φοροαπαλλαγών και των ειδικών προνομίων

που έχουν προστατεύσει συγκεκριμένες ομά-

δες φορολογουμένων από τη δίκαιη συμμετοχή

τους στη νομή των βαρών της δημοσιονομι-

κής προσαρμογής.

Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται ότι θα δια-

σφαλίσουν τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και

ότι θα επιτύχουν, μεσοπρόθεσμα, μεγάλα και

βιώσιμα πρωτογενή πλεονάσματα που θα

μειώνουν σταθερά το δημόσιο χρέος ως πο-

σοστό του ΑΕΠ και που θα είναι αντίστοιχα

με τα πρωτογενή πλεονάσματα άλλων οικο-

νομιών της Ευρωζώνης που έχουν υψηλά επί-

πεδα δημοσίου χρέους. Η πορεία επίτευξης

των δημοσιονομικών στόχων συνάδει με

τους αναμενόμενους ρυθμούς ανάπτυξης της

ελληνικής οικονομίας, καθώς αυτή ανακάμπτει

από τη βαθύτερη ύφεση που έχει καταγραφεί

στην ιστορία της. Προκειμένου να καταστή-

σουν σαφή τη δέσμευσή τους για αξιόπιστες

δημοσιονομικές πολιτικές, οι ελληνικές αρχές

θα εφαρμόσουν τις ακόλουθες διαρθρωτικές

δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις:

•Με ημερομηνία έναρξης εφαρμογής την 1η

Ιουλίου, θα υιοθετήσουν ένα συμπληρωματι-

κό προϋπολογισμό για το 2015 και μια μεσο-

πρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική για

την περίοδο 2016-2019 που θα υποστηρίζεται

από ένα μεγάλο και αξιόπιστο πακέτο μέτρων 

•Θα ακολουθήσουν μία νέα δημοσιονομική

πορεία που θα θέτει ως στόχο την επίτευξη

πρωτογενούς πλεονάσματος σε ποσοστό 1, 2,

3 και 3,5% ως ποσοστό του ΑΕΠ, για τα έτη

2015, 2016, 2017 και 2018 και εξής, αντι-

στοίχως.

•Η δημοσιονομική αυτή στρατηγική θα βα-

σιστεί σε παραμετρικά μέτρα, συμπεριλαμβα-

νόμενης και της ευρείας απλοποίησης του συ-

στήματος του ΦΠΑ, που θα οδηγήσει σε επι-

πρόσθετα φορολογικά έσοδα σε ποσοστό 1%

του ΑΕΠ και της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης

του συνταξιοδοτικού συστήματος, με αποτέ-

λεσμα την εξοικονόμηση 1% του ΑΕΠ εντός του

2016. Θα υπάρξει και ένα πρόσθετο συμπλη-

ρωματικό πακέτο παραμετρικών μέτρων, συ-

μπεριλαμβανόμενων και των μεταρρυθμίσεων

που έχουν ήδη καθυστερήσει πολύ να εφαρ-

μοστούν και αφορούν την εξάλειψη της φο-

ροδιαφυγής και τον περιορισμό των δαπανών

που αφορούν τομείς όπως η άμυνα και οι επι-

δοτήσεις, τομείς στους οποίους είναι δυνατή

η επίτευξη περαιτέρω εξοικονόμησης.

Τα παραμετρικά δημοσιονομικά μέτρα θα ενι-

σχυθούν επιπλέον από ένα ευρύ φάσμα διοι-

κητικών δράσεων προκειμένου να αντιμετω-

πιστούν οι ανεπάρκειες σε φοροεισπρακτικό

επίπεδο και σε επίπεδο εφαρμογής της φο-

ρολογικής νομοθεσίας: αυτά τα μέτρα θα

απαιτήσουν κάποιο χρόνο προκειμένου να

αποδώσουν καρπούς, ωστόσο αναμένεται ότι

θα παρέχουν σημαντική απόδοση σε δημο-

σιονομικό επίπεδο, καθώς θα τίθενται στα-

διακά σε εφαρμογή.

Η ελληνική κυβέρνηση θα εποπτεύει τους δη-

μοσιονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανό-

μενων και των πιθανών δικαστικών αποφά-

σεων, και θα βρίσκεται σε ετοιμότητα για τη

λήψη αντισταθμιστικών μέτρων, αν παρα-

στεί ανάγκη, προκειμένου να επιτευχθούν οι

δημοσιονομικοί στόχοι. 

Μεταρρυθμίσεις στο ΦΠΑ

Η Ελλάδα διαθέτει ένα ιδιαίτερα κατακερ-

ματισμένο σύστημα ΦΠΑ. Ως τμήμα της δέ-

σμευσής τους να επιφέρουν βελτιώσεις στην

είσπραξη του ΦΠΑ, οι Αρχές θα θεσπίσουν νο-

μοθεσία που θα μεταβάλει τις παραμέτρους

προκειμένου να διευρύνει σημαντικά τη φο-

ρολογική βάση με βασικό συντελεστή 23%,

όπου θα συμπεριλαμβάνονται και τα εστια-

τόρια, τα ξενοδοχεία και οι υπηρεσίες εστία-

σης. Απηχώντας την ανάγκη για την προ-

στασία του διαθέσιμου εισοδήματος των κα-

τώτερων και μεσαίων νοικοκυριών, θα υπάρ-

χει ένας μειωμένος συντελεστής 13% που θα

καλύπτει ένα περιορισμένο αριθμό αγαθών, συ-

μπεριλαμβανόμενης και της ενέργειας, των βα-

σικών αγαθών διατροφής και των υπηρεσιών

ύδρευσης (και αποχέτευσης). Θα ισχύσει επί-

σης ένας υπέρ – μειωμένος συντελεστής 6%

για φαρμακευτικά προϊόντα, βιβλία και θέατρα.

Ως μέρος των προσπαθειών για την προαγω-

γή της φορολογικής δικαιοσύνης, η μεταρ-

ρύθμιση θα απαλείψει τις εκπτώσεις, συμπε-

ριλαμβανόμενων και των νησιών, θα εξορθο-

λογίσει τις φοροαπαλλαγές και θα αυξήσει τις

φορολογικές επιβαρύνσεις στην ασφάλιση. Αυ-

τές οι νομοθετικές μεταβολές των παραμέτρων,

που θα παράγουν φορολογικά έσοδα αρχής γε-

νομένης από τον Ιούλιο του 2015, με μια ανα-

μενόμενη αύξηση της τάξης του 1% ως πο-

σοστό του ΑΕΠ, υποστηρίζονται και από δι-

οικητικά μέτρα που αποβλέπουν στην πάτα-

ξη της φορολογικής απάτης και την αύξηση

της συμμόρφωσης. Η αύξηση του συντελεστή

ΦΠΑ που περιγράφεται παραπάνω δύναται να

αναθεωρηθεί στο τέλος του 2016, υπό τον όρο

ότι θα προκύπτουν ισοδύναμα επιπρόσθετα

έσοδα από τα μέτρα που θα ληφθούν για την

πάταξη της φοροδιαφυγής και τη βελτίωση της

εισπραξιμότητας του ΦΠΑ. Οποιαδήποτε από-

φαση για την αναθεώρηση θα λαμβάνεται κα-

τόπιν διαβούλευσης με τους θεσμούς. 

Μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού/
συνταξιοδοτικού συστήματος

Οι μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό/ συ-

νταξιοδοτικό σύστημα κατά τα έτη 2010 και

2012 βελτίωσαν συνολικά τη βιωσιμότητα

του ασφαλιστικού συστήματος, το οποίο, κατά

το παρελθόν, ήταν κατακερματισμένο και δα-

πανηρό και δημιουργούσε δυσβάσταχτα βάρη

για τις επόμενες γενιές. Ωστόσο το συνταξιο-

δοτικό σύστημα εξακολουθεί να απαιτεί ση-

μαντικές χρηματοδοτικές μεταβιβάσεις, σε

ετήσια βάση, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Επιπλέον, πολύ πιο θαρραλέα και φιλόδοξα μέ-

τρα απαιτούνται προκειμένου να αντιμετω-

πιστούν οι υφιστάμενες διαρθρωτικές προ-

κλήσεις και οι επιπρόσθετες επιβαρύνσεις του

συστήματος λόγω της οικονομικής κρίσης, κα-

θώς οι εισφορές έχουν μειωθεί εξαιτίας των

υψηλών ποσοστών της ανεργίας ενώ, ταυτό-

χρονα, οι πιέσεις για δαπάνες έχουν αυξηθεί

λόγω της πρόωρης συνταξιοδότησης πολλών

πολιτών. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα

ζητήματα αυτά, οι ελληνικές αρχές έχουν δε-

σμευτεί να εφαρμόσουν πλήρως τις μεταρ-

ρυθμίσεις του 2010 και του 2012 και να προ-

χωρήσουν σε περαιτέρω μεταρρυθμίσεις, σε

δύο φάσεις. 

Ένα πρώτο πακέτο μέτρων θα υιοθετηθεί αμέ-

σως, στοχεύοντας στο 1% του ΑΕΠ από την

επιπλέον ετήσια εξοικονόμηση, από το 2016.

Ο δημοσιονομικός αντίκτυπος αυτών των

μέτρων, όπως παρατίθενται στη συνέχεια,

αναμένεται να γίνει μεγαλύτερος το 2017.

Με αυτούς τους στόχους, οι Αρχές πρόκει-

ται να:

•θεσπίσουν νομοθεσία προκειμένου να δη-

μιουργήσουν ισχυρά αντικίνητρα για την

πρόωρη συνταξιοδότηση, με την αναπρο-

σαρμογή των επιβαρύνσεων γι’ αυτή την πε-

ρίπτωση και με τη σταδιακή κατάργηση κε-

κτημένων δικαιωμάτων ως προς τη νόμιμη

ηλικία συνταξιοδότησης και την πρόωρη συ-

νταξιοδότησης και τη σταδιακή προσαρμογή

του ορίου των συνταξιοδοτήσεων στην ηλικία

των 67 ετών ή των 62 ετών με 40 χρόνια υπη-

ρεσίας και καταβολής εισφορών, έως το 2022,

που θα ισχύουν ανεξαιρέτως για όλους τους

συνταξιοδοτούμενους (εξαιρουμένων όσων ερ-

γάζονται σε βαρέα επαγγέλματα και των μη-

τέρων παιδιών με αναπηρία), με ισχύ μετά τις

30 Ιουνίου του 2015. Οι αποχωρήσεις από το

ταμείο κοινωνικής ασφάλισης θα επισύρουν

ετήσια επιβάρυνση για όσους επηρεάζονται

από την επιμήκυνση των ηλικιακών ορίων συ-

νταξιοδότησης, που θα ισοδυναμεί με 10 πο-

σοστιαίες μονάδες, πλέον της ισχύουσας επι-

βάρυνσης του 6%.

•ενσωματώσουν στο Ενιαίο Ταμείο Επικου-

ρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), όλα τα επικουρικά

συνταξιοδοτικά ταμεία και να διασφαλίσουν

ότι, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου

2015, όλα τα επικουρικά ταμεία θα χρηματο-

δοτούνται μόνο εξ ιδίων πόρων

•βελτιώσουν τη στόχευση των κοινωνικών

συντάξεων, αυξάνοντας τη σύνταξη ανασφά-

λιστων του ΟΓΑ

•εξαλείψουν σταδιακά το κοινωνικό επίδο-

μα (ΕΚΑΣ) για όλους τους συνταξιούχους, έως

τα τέλη Δεκεμβρίου 2019. Αυτό θα ξεκινήσει

άμεσα σε ό,τι αφορά το ανώτερο 20% των δι-

καιούχων, ενώ οι τεχνικές λεπτομέρειες της

σταδιακής κατάργησης θα συμφωνηθούν με

τους θεσμούς

•αυξήσουν τις εισφορές υγείας που κατα-

βάλουν οι συνταξιούχοι σε 6% κατά μέσο όρο,

και να τις επεκτείνουν στις επικουρικές συ-

ντάξεις

•καταργηθούν σταδιακά όλες τις χρηματο-

δοτούμενες από το κράτος εξαιρέσεις και να

εναρμονίσουν τις εισφορές σε όλα τα ασφα-

λιστικά ταμεία με αυτές που ισχύουν στο ΙΚΑ,

από την 1η Ιουλίου 2015

•καθηλώσουν τις εγγυημένες σε μηνιαία

βάση συνταξιοδοτικές εισφορές, σε ονομα-

στικούς όρους, έως το 2021

•παρέχουν στα άτομα που συνταξιοδοτούνται

μετά τις 30 Ιουνίου 2015 μόνο τη βασική, εγ-

γυημένη, αναλογική και στη βάση ελέγχου των

πόρων σύνταξη, μετά τη συμπλήρωση του νο-

μίμου ορίου συνταξιοδότησης, που σήμερα εί-

ναι στα 67 έτη

Για την ολοκλήρωση του πακέτου, οι Αρχές

θα προχωρήσουν, σε δεύτερη φάση, σε νέες νο-

μοθετικές μεταρρυθμίσεις, με στόχο να εγκα-

θιδρυθεί ένας στενότερος δεσμός ανάμεσα στις

εισφορές και στις παροχές και την ενοποίηση

όλων των υπόλοιπων ταμείων. Κατά το σχε-

διασμό αυτών των μεταρρυθμίσεων, η κυ-

βέρνηση θα διασφαλίσει ότι το βάρος της προ-

σαρμογής θα είναι δίκαιο, ώστε να διασφαλί-

ζεται ότι πιο ευάλωτα νοικοκυριά θα προ-

στατεύονται, και ότι δεν θα μετακυλιστούν

υπερβολικά βάρη στις επόμενες γενεές. Επί-

σης, θα διασφαλίσει ότι θα υπάρχει σαφής σχέ-

ση ανάμεσα στις εισφορές και τις παροχές,

ώστε να δοθούν κίνητρα για τη δηλωμένη ερ-

γασία και το μακρύτερο εργασιακό βίο. Γι’ αυτό

το σκοπό, οι Αρχές θα νομοθετήσουν έως τον

Οκτώβριο του 2015 ώστε να τεθούν σε ισχύ

από την 1η Ιανουαρίου 2016: (i) ειδικά σχε-

διασμένες και παραμετρικές βελτιώσεις ώστε

να υπάρξει στενότερη σχέση ανάμεσα στις ει-

σφορές και τις παροχές (ii) θα διευρύνουν και

θα εκσυγχρονίσουν τη βάση εισφορών και σύ-

νταξης για όλους τους αυτοαπασχολούμε-

νους, συμπεριλαμβανόμενης και της μετά-
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Τα ξημερώματα της 27ης Ιουνίου ο Πρω-

θυπουργός της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας,

ανακοίνωσε τη διενέργεια δημοψηφίσματος

ώστε ο ελληνικός λαός να αποφασίσει για την

υπογραφή ή όχι των μέτρων που πρότειναν

οι θεσμοί.

Την Κυριακή ο ελληνικός λαός καλείται με

δημοψήφισμα να εγκρίνει ή όχι τις μεταρ-

ρυθμίσεις και τις νομοθετικές ρυθμίσεις που

θα πρέπει να υλοποιήσει η ελληνική κυβέρ-

νηση. Για να το πράξει αυτό θα πρέπει να εί-

ναι πλήρως ενημερωμένος για το περιεχόμε-

νο των προτάσεων αυτών.

Δεν θα πρέπει να υπάρξει ούτε ένας Έλλη-

νας που θα βρεθεί μπροστά στην κάλπη, χω-

ρίς να έχει διαβάσει προσεκτικά το κείμενο

των προτάσεων των θεσμών. 

Για το λόγο αυτό δίνουμε στη δημοσιότητα

την πλήρη πρόταση που παρέδωσαν οι θεσμοί

στην Ελληνική Κυβέρνηση (επίσημη μετά-

φραση από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουρ-

γείου Εξωτερικών):

Μεταρρυθμίσεις για 

την ολοκλήρωση του

τρέχοντος

προγράμματος και για

τη συνέχεια αυτού

Εισαγωγή

Αυτό το έγγραφο παρουσιάζει μία πλήρη πε-

ρίληψη των μεταρρυθμίσεων και των νομο-

θετικών σχεδίων που θα αναλάβει και θα ολο-

κληρώσει η ελληνική κυβέρνηση σύμφωνα με

τους όρους της Παράτασης της Κύριας Σύμ-

βασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης της

20ης Φεβρουαρίου. Παρουσιάζεται στους

εταίρους της Ελλάδας με στόχο να ολοκλη-

ρωθεί η αξιολόγηση της σημερινής δανειακής

σύμβασης, ώστε η Ελλάδα και οι εταίροι της

να μπορέσουν να προχωρήσουν στην εγκαι-

νίαση μιας νέας εταιρικής σχέσης και ενός

νέου κεφαλαίου για την Ελλάδα, που θα πα-

ρέχει φως και προοπτική στο λαό, ιδιαίτερα

στους νέους και άνεργους.

Αυτές οι προτάσεις μεταρρυθμίσεων απο-

τελούν τμήμα μιας ολοκληρωμένης προσέγ-

γισης τριών πυλώνων, η οποία περιλαμβάνει

μία νέα συμφωνία χρηματοδότησης και υπο-

στήριξη από τους Ευρωπαίους εταίρους, με

στόχο την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Σε

σχέση με τη χρηματοδότηση, η ολοκλήρωση

της αξιολόγησης θα ξεκλειδώσει τη βραχυ-

πρόθεσμη χρηματοδότηση, που θα επιτρέψει

στην ελληνική κυβέρνηση να ανταποκριθεί

στις άμεσες υποχρεώσεις της και θα βοηθή-

σει έτσι τη σταθεροποίηση της οικονομίας. Θα

πρέπει, επίσης, να οδηγήσει σε μία διευθέτηση

για μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση, κάτι που

θα διευκολύνει την Ελλάδα να αποκτήσει ξανά

πρόσβαση στις αγορές με βιώσιμο τρόπο.

Αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα απαιτήσουν χρό-

νο προκειμένου να αποφέρουν καρπούς και,

ενώ η μακροπρόθεσμη ανάκαμψη θα χρειαστεί

να χρηματοδοτηθεί από ιδιωτικούς πόρους,

η έναρξη της ροής των επενδυτικών κεφα-

λαίων θα χρειαστεί μία αρχική ώθηση. Πρέ-

πει να επιτραπεί στην Ελλάδα να επωφεληθεί

από τα ουσιαστικά μέσα που είναι διαθέσιμα

μέσω του προϋπολογισμού της Ε.Ε. και της Ευ-

ρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ώστε να

υποστηριχθούν οι επενδύσεις και οι μεταρ-

ρυθμιστικές προσπάθειες. Για την περίοδο

2007-2013, η Ελλάδα ήταν επιλέξιμη για πό-

ρους ύψους 38 δις ευρώ από τις ευρωπαϊκές

πολιτικές, και θα πρέπει να της επιτραπεί να

επωφεληθεί από τα εναπομείναντα ποσά αυ-

τού του προγράμματος. Για την περίοδο 2014-

2020, περισσότερα από 35 δις είναι διαθέσι-

μα για την Ελλάδα μέσω των Ταμείων της ΕΕ

και, προκειμένου να διευκολυνθεί η απορρό-

φησή τους, το Επενδυτικό Σχέδιο της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής για την Ευρώπη θα πρέπει

να παράσχει μία πρόσθετη πηγή επενδύσεων,

όπως και τεχνική βοήθεια, στους δημόσιους

και ιδιώτες επενδυτές, με στόχο τη διαμόρ-

φωση, την προώθηση και την ανάπτυξη εφι-

κτών και υψηλής ποιότητας σχεδίων προ-

γραμμάτων. Αυτές οι επενδύσεις θα βοηθή-

σουν επίσης το ελληνικό κράτος στη μάχη του

κατά της φτώχιας, μέσω της αύξησης της απα-

σχόλησης και της παροχής συνδρομής σε σχέ-

ση με τις πρωτοβουλίες κοινωνικής συνοχής.

Αντιλαμβανόμαστε ότι η Επιτροπή είναι έτοι-

μη να υιοθετήσει ένα τέτοιο σχέδιο άμεσα και

βασιζόμαστε και στους άλλους θεσμούς της ΕΕ

για την υποστήριξή τους.

Η ελληνική κυβέρνηση παραμένει πλήρως

προσηλωμένη στο πρόγραμμα που βασίζεται

στη δανειακή σύμβαση. Πιστεύει ότι οι πο-

λιτικές του είναι επαρκείς για να επιτευ-

χθούν οι στόχοι που ορίζονται από το πρό-

γραμμα, και δηλώνει έτοιμη να λάβει κάθε μέ-

τρο που ενδέχεται να καταστεί πρόσφορο για

την επίτευξη αυτού του σκοπού, καθώς οι πε-

ριστάσεις θα μεταβάλλονται. Οι ελληνικές

αρχές δεσμεύονται να απέχουν από κάθε

υπαναχώρηση / ανάκληση των μέτρων και

από μονομερείς αλλαγές στις πολιτικές και στις

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα επηρέ-

αζαν αρνητικά τους δημοσιονομικούς στόχους,

την οικονομική ανάκαμψη ή την οικονομική

σταθερότητα, όπως αυτές αξιολογούνται από

τους θεσμούς, σύμφωνα με τη Δήλωση του

Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου. Η ελληνική

κυβέρνηση θα διαβουλευθεί με τους θεσμούς



πτωσης από το τεκμαρτό στο πραγματικό ει-

σόδημα, που θα υπόκειται σε κανόνες ελά-

χιστων απαιτούμενων εισφορών και (iii) θα

διευρύνουν και θα εξορθολογίσουν όλα τα δια-

φορετικά συστήματα για την παροχή της βα-

σικής, εγγυημένης, αναλογικής και επί τη

βάση ελέγχου των πόρων σύνταξης, λαμβά-

νοντας υπόψη τα κίνητρα που έχουν θεσπι-

στεί για την εργασία και τις εισφορές, (iv) τα

κύρια στοιχεία για την ολοκληρωμένη ενο-

ποίηση των ασφαλιστικών ταμείων, συμπε-

ριλαμβανόμενης και της εναρμόνισης όλων

των κανόνων και των διαδικασιών για τις ει-

σφορές και την παροχή συντάξεων, σε όλα τα

ταμεία. v) θα καταργήσουν όλους τους φόρους

υπέρ τρίτων στη χρηματοδότηση των συντά-

ξεων και θα τους αντισταθμίσουν με τη μεί-

ωση των παροχών ή την αύξηση των εισφο-

ρών, σε συγκεκριμένα ταμεία, με ισχύ από 31

Οκτωβρίου 2015 και vi) θα εναρμονίσουν τους

κανόνες απονομής σύνταξης του ΟΓΑ με αυ-

τούς των υπολοίπων Ταμείων του συνταξιο-

δοτικού συστήματος, με αναλογικό τρόπο,

εκτός και αν ο ΟΓΑ συγχωνευτεί με άλλα Τα-

μεία. Αυτό θα γίνει με την πλήρη συμφωνία

των θεσμών. Οι Αρχές θα διαβουλευτούν με

τους κοινωνικούς εταίρους και θα συνεργα-

στούν με την Ομάδα Εργασίας για τη Γήραν-

ση του Πληθυσμού (Ageing Working Group)

της ΕΕ.

Η ενοποίηση των ταμείων κοινωνικής ασφά-

λισης θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2017.

Το 2015 η διαδικασία θα ενεργοποιηθεί μέσω

νομοθετικών παρεμβάσεων, προκειμένου το

ασφαλιστικό σύστημα να ενοποιηθεί σε μία

ενιαία ενότητα έως το Δεκέμβριο του 2015 και

να ολοκληρωθεί η λειτουργική του ενοποίηση

έως το τέλος του Δεκεμβρίου 2016. Θα υπο-

στηριχθούν ενεργά περαιτέρω μειώσεις στα

λειτουργικά κόστη, σε συνδυασμό με αποτε-

λεσματικότερη διοίκηση των πόρων των Τα-

μείων και επιπρόσθετα με την εξισορρόπηση

των αναγκών μεταξύ των προνομιούχων και

των μη προνομιούχων Ταμείων. Ο ασφαλι-

στικός νόμος θα κωδικοποιηθεί εντός του 2016,

προκειμένου να ανταποκρίνεται στο νέο σχή-

μα οργάνωσης του νέου και πιο ενοποιημένου

ασφαλιστικού συστήματος. Τέλος, η κυβέρνηση

θα υιοθετήσει όλη την απαραίτητη νομοθεσία

προκειμένου να αντισταθμίσει πλήρως το

δημοσιονομικό αποτέλεσμα που θα προκύψει

από την εφαρμογή των πρόσφατων αποφά-

σεων του ΣτΕ σχετικά με τη συνταξιοδοτική

μεταρρύθμιση του 2012.

Παράλληλα με τη μεταρρύθμιση του συντα-

ξιοδοτικού συστήματος, θα καταρτιστεί μία Με-

λέτη Αξιολόγησης του Συστήματος Κοινωνι-

κής Πρόνοιας, προκειμένου να διασφαλιστεί

η δικαιοσύνη στις διάφορες μεταρρυθμιστικές

παρεμβάσεις.

Οι θεσμοί είναι προετοιμασμένοι να συνυ-

πολογίσουν και άλλα παραμετρικά μέτρα

εντός του συστήματος συνταξιοδότησης, με

ισοδύναμα αποτελέσματα, προκειμένου να

αντικατασταθούν κάποια από τα μέτρα που

προαναφέρονται, λαμβάνοντας υπόψη την

επίδρασή τους στην οικονομική ανάπτυξη και

με την προϋπόθεση ότι αυτά τα μέτρα θα πα-

ρουσιαστούν στους θεσμούς κατά τη διάρκεια

του σχεδιασμού τους και ότι θα είναι επαρκώς

συγκεκριμενοποιημένα και ποσοτικοποιημένα

και, στην περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν ισχύ-

σει, η βασική επιλογή είναι αυτή που περι-

γράφεται παραπάνω. 

Επιπρόσθετα παραμετρικά
δημοσιονομικά μέτρα

Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει, συμπεριλαμ-

βάνοντάς τα σε συμπληρωματικό προϋπο-

λογισμό, πρόσθετα παραμετρικά δημοσιονο-

μικά μέτρα τα οποία θα επηρεάσουν θετικά,

με βιώσιμο τρόπο, τα δημόσια οικονομικά. Σ’

αυτά τα μέτρα θα περιλαμβάνονται τα εξής:

•εξάλειψη των δυνατοτήτων φοροαποφυγής

(π.χ. με περιορισμό του ορισμού του αγρότη),

λήψη μέτρων για την αύξηση του φόρου ει-

σοδήματος επιχειρήσεων το 2015 και απαί-

τηση 100% προκαταβολής φόρου για το εται-

ρικό εισόδημα, καθώς και για το ατομικό ει-

σόδημα ελευθέρων επαγγελματιών, μέχρι το

τέλος του 2016, κατάργηση της ευνοϊκής φο-

ρολογικής μεταχείρισης των αγροτών στον

κώδικα φορολογίας εισοδήματος, αύξηση

της εισφοράς αλληλεγγύης, υιοθέτηση εκ-

κρεμών μεταρρυθμίσεων στους κώδικες φο-

ρολογίας εισοδήματος και φορολογικών δια-

δικασιών και κατάργηση όλων των προστί-

μων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

•κατάργηση επιδοτήσεων για τους ειδι-

κούς φόρους κατανάλωσης στο πετρέλαιο κί-

νησης των αγροτών και καλύτερος έλεγχος

των δικαιούχων, προκειμένου να μειωθούν

στο μισό οι δαπάνες για τα επιδόματα πε-

τρελαίου θέρμανσης στον προϋπολογισμό του

2016

•μείωση του ανώτατου ορίου των στρα-

τιωτικών δαπανών κατά 400 εκατομ. ευρώ,

με μια στοχευμένη δέσμη δράσεων, που θα

περιλαμβάνει μείωση προσωπικού και προ-

μηθειών

•αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης το

2015. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015 επίσης

οι Αρχές θα ανασχεδιάσουν τον Κώδικα Φο-

ρολογίας Εισοδήματος για τα εισοδήματα του

2016, προκειμένου να πετύχουν αποτελε-

σματικότερα την προοδευτικότατα στο σύ-

στημα της φορολογίας εισοδήματος, το οποίο

θα απλοποιεί το πρόγραμμα εκπτώσεων στο

φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων

•μεταρρύθμιση του κώδικα φορολογίας ει-

σοδήματος προκειμένου να καλύψει, μεταξύ

άλλων τη [φορολόγηση κεφαλαίων], τους ορ-

γανισμούς επενδύσεων, τους αγρότες και

τους αυτοαπασχολούμενους

•αύξηση του φόρου εισοδήματος νομικών

προσώπων το 2016 από 26 σε 28%

•καθιέρωση φόρου επί των τηλεοπτικών δια-

φημίσεων και προκήρυξη διεθνούς δημόσι-

ου διαγωνισμού για την απόκτηση τηλεο-

πτικών αδειών, με αντάλλαγμα την απόκτη-

ση και χρήση των σχετικών συχνοτήτων

•επέκταση της εφαρμογής του φόρου πο-

λυτελείας στα σκάφη αναψυχής μήκους με-

γαλύτερου των 10 μέτρων και αύξηση του πο-

σοστού από το 10 στο 13%, με ισχύ από την

είσπραξη του φόρου εισοδήματος για το

έτος 2014 και εφεξής

•εν όψει οποιασδήποτε αναθεώρησης των

αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, προ-

σαρμογή των συντελεστών φορολογίας ακι-

νήτων, αν αυτό είναι αναγκαίο, προκειμένου

να διασφαλιστούν τα φορολογικά έσοδα των

ετών 2015 και 2016 ύψους 2,65 δις. ευρώ και

προσαρμογή του εναλλακτικού κατώτατου

ορίου ατομικής φορολογίας εισοδήματος

•κατάργηση της διασυνοριακής παρακρά-

τησης φόρου που θεσπίστηκε με το νόμο για

τη ρύθμιση οφειλών (νόμος ΧΧΧΧ/2015) και

ανατροπή των πρόσφατων τροποποιήσεων

του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ)

στο νόμο για τη δημόσια διοίκηση (νόμος

ΧΧΧΧ/2015), συμπεριλαμβανόμενης και της

ειδικής μεταχείρισης του αγροτικού εισοδή-

ματος (νόμος ΧΧΧΧ/2015)

•εφαρμογή φορολογίας στα ακαθάριστα

έσοδα από τυχερά παιχνίδια (gross gaming

revenues / GGR) ύψους 30% επί των βιντεο-

παιχνιδιών που αναμένεται να εγκαταστα-

θούν το δεύτερο μισό του 2015 και το 2016

•προκήρυξη της διαγωνιστικής διαδικα-

σίας για την έκδοση αδειών 4 και 5G

•αύξηση του συντελεστή φορολογίας χω-

ρητικότητας (tonnage tax) και σταδιακή κα-

τάργηση της ειδικής φορολογικής μεταχεί-

ρισης για τoν κλάδο της ναυτιλίας

•σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη, η

κυβέρνηση θα επανακαθορίσει την πλήρη

υποχρεωτική συνταγογράφηση δραστικής

ουσίας (ΙΝΝ prescription), χωρίς εξαιρέ-

σεις. Θα μειώσει την τιμή όλων των φαρμά-

κων εκτός πατέντας (off-patent) και των γε-

νοσήμων, καταργώντας τη σχετική ρήτρα. Θα

μειώσει τις τιμές των διαγνωστικών εξετά-

σεων και θα ενισχύσει τις φαρμακευτικές επι-

στροφές. Θα εφαρμόσει και θα επεκτείνει ως

το 2016 το πλαφόν (clawbacks) για τις ιδιω-

τικές κλινικές, τα διαγνωστικά κέντρα και τις

φαρμακευτικές εταιρείες. Ως το τέλος του Δε-

κεμβρίου 2015, θα αυξηθεί το ποσοστό των

κεντρικών προμηθειών των γενόσημων φαρ-

μάκων και των προμηθειών φαρμακευτι-

κών προϊόντων, κατά δραστική ουσία, από τα

νοσοκομεία, σε εναρμόνιση με τους συμφω-

νηθέντες στόχους και θα λάβει διαρθρωτικά

μέτρα αναγκαία για τη διασφάλιση της δια-

τήρησης των δαπανών για το 2016, σε συμ-

φωνία με τα ανώτατα όρια αυτόματων περι-

κοπών (claw-back)

Ως το Σεπτέμβριο του 2015, η κυβέρνηση θα

απλοποιήσει το πρόγραμμα των εκπτώσεων

στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Θα επανασχεδιάσει και θα ενσωματώσει

στον ΚΦΕ την εισφορά αλληλεγγύης για τα ει-

σοδήματα του 2016. Θα εκδώσει εγκύκλιο για

τα πρόστιμα και θα υιοθετήσει και άλλες εκ-

κρεμούσες φορολογικές μεταρρυθμίσεις. Ως

το Νοέμβριο του 2015, οι Αρχές θα εκδώσουν

όλη την παράγωγη νομοθεσία για την εφαρ-

μογή των μεταρρυθμίσεων των κωδίκων

φορολογίας εισοδήματος και φορολογικών

διαδικασιών, με ισχύ από την 1η Ιανουαρί-

ου 2016. Επίσης, ως το Νοέμβριο του 2015,

οι Αρχές θα κωδικοποιήσουν και θα απλο-

ποιήσουν τη σχετική με τον ΦΠΑ νομοθεσία,

εναρμονίζοντάς τη με τον κώδικα φορολογι-

κών διαδικασιών, εξαλείφοντας καταφανή νο-

μικά κενά και μειώνοντας την περίοδο από-

δοσης του ΦΠΑ. (Οι Αρχές) θα απλοποιήσουν

το καθεστώς της φορολογίας εισοδήματος και

θα διασφαλίσουν τη συνεκτικότητα της ει-

σοδηματικής βάσης για τη φορολογία εισο-

δήματος και τις εισφορές κοινωνικής ασφά-

λισης των μικρών επιχειρήσεων κάτω από το

όριο εγγραφής ΦΠΑ. 

Μεταρρυθμίσεις φορολογικής
διοίκησης

Η ικανότητα είσπραξης φόρων έχει πληγεί

από μια μακρά ιστορία πολυδαίδαλης νο-

μοθεσίας, κακής διοίκησης, πρακτικών πο-

λιτικής παρέμβασης και γενναιόδωρων

αμνηστιών, με χρόνια κακή εφαρμογή. Προ-

κειμένου να αλλάξουν αυτές οι πρακτικές και

να βελτιωθεί η κουλτούρα πληρωμής φόρων,

η κυβέρνηση δεσμεύεται απαρέγκλιτα να μην

θεσπίσει νέες ρυθμίσεις για την καταβολή δό-

σεων ή άλλη αμνηστία ή άλλες μορφές δια-

κανονισμού, ούτε να επεκτείνει τις ήδη

υπάρχουσες ρυθμίσεις. 

Οι Αρχές θα:

•θεσπίσουν νομοθεσία για την εγκαθίδρυ-

ση μιας ανεξάρτητης φορολογικής και τε-

λωνειακής αρχής, η οποία θα είναι πλήρως

λειτουργική ως το τέλος του Ιουνίου 2016 και

θα ενσωματώσει όλο το προσωπικό και τις

αρμοδιότητες που σχετίζονται με τα φορο-

λογικά και τελωνειακά έσοδα, συμπεριλαμ-

βανόμενου και του ΣΔΟΕ. Ως τον Οκτώβριο

του 2015, θα διοριστεί το Διοικητικό Συμ-

βούλιο και θα θεσπιστεί κατά προτεραιότη-

τα παράγωγη νομοθεσία σχετικά με το νόμο

για την αυτόνομη αρχή φορολογικής διοί-

κησης

•προβούν σε άμεση ενίσχυση (σε μόνιμη

βάση) των δυνατοτήτων της φορολογικής δι-

οίκησης, ειδικά σε θέματα σχετικά με τη ρευ-

στοποίηση και τη συλλογή φόρων από με-

γάλους οφειλέτες και, ως τον Οκτώβριο του

2015, θα ενισχύσουν την Υπηρεσία Μεγάλων

Οφειλετών με ειδικευμένους νομικούς συμ-

βούλους για τη βελτίωση της δυνατότητας

ελέγχου της βιωσιμότητας του χρέους των

οφειλετών αυτών

•εφαρμόσουν μέτρα για τη βελτίωση της εί-

σπραξης φόρων και εισφορών κοινωνικής

ασφάλισης, μέσω της ενίσχυσης εργαλείων

εφαρμογής, όπως οι κατασχέσεις. Ως τον

Οκτώβριο 2015, θα υιοθετήσουν ένα πλήρες

σχέδιο για τη βελτίωση της φορολογικής συμ-

μόρφωσης, θα εκδώσουν νομοθεσία για την

εφαρμογή μέτρων απομόνωσης (quarantine)

μη εισπράξιμων χρεών από εισφορές κοι-

νωνικής ασφάλισης και θα λάβουν μέτρα για

την πλήρη στελέχωση του Κέντρου Είσπρα-

ξης Ασφαλιστικών Οφειλών (KEAO) καθώς

και τη διασφάλιση της πρόσβασή του σε σχε-

τικές πληροφορίες της φορολογικής διοίκη-

σης

•τροποποιήσουν τη νομοθεσία για τις δό-

σεις προκειμένου, μεταξύ άλλων, να απο-

κλειστούν όσοι δεν πληρώνουν τρέχουσες

υποχρεώσεις, να θεσπίσουν προϋποθέσεις

για τη μείωση των προθεσμιών για όσους

έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν νωρί-

τερα και να θεσπίσουν επιτόκια με βάση την

αγορά. Η Υπηρεσία Μεγάλων οφειλετών και

το KEAO θα εξετάσουν, ως το Σεπτέμβριο του

2015, τους μεγαλοοφειλέτες με χρέη προς την

εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία που υπερ-

βαίνουν το ένα 1 εκ. ευρώ, ώστε να ελεγχθεί

η δυνατότητά τους να πληρώσουν και θα

αναλάβουν διορθωτικές πρωτοβουλίες

•εντατικοποιήσουν τις δράσεις της Γενικής

Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για την κα-

ταπολέμηση της φοροδιαφυγής, μέσω ελέγ-

χων σε τραπεζικές συναλλαγές και καταθέ-

σεις σε πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας και

του εξωτερικού, ώστε να διαπιστωθεί τυχόν

μη δηλωθέν εισόδημα ή πλούτος Ελλήνων

φορολογουμένων, με στόχο την είσπραξη μη

καταβληθέντων φόρων, μέσω και της πλή-

ρους εφαρμογής του Μητρώου Τραπεζικών

Λογαριασμών

•λάβουν όλα τα απαραίτητα και αναγκαία

μέτρα για την έγκαιρη είσπραξη δημοσίων

εσόδων από διάφορες κατηγορίες, συμπερι-

λαμβανόμενων και των προστίμων των

ΚΤΕΟ, των προστίμων ανασφάλιστων οχη-

μάτων και των τελών από τη χρήση μη αδει-

οδοτημένων συχνοτήτων

•καταπολεμήσουν το λαθρεμπόριο καυσί-

μων εισάγοντας, μέσω νομοθετικών μέτρων,

διευθετήσεις για τον εντοπισμό δεξαμενών

αποθήκευσης καυσίμων (σταθερών ή κινη-

τών), οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη με-

ταφορά λαθραίων καυσίμων σε όλη την επι-

κράτεια

•υιοθετήσουν μέτρα ώστε να δοθεί προτε-

ραιότητα σε φορολογικούς ελέγχους, στη

βάση της ανάλυσης κινδύνου και όχι, όπως

συμβαίνει σήμερα, στη βάση της αρχαιότη-

τας (πχ. χρόνος παραγραφής). Η παραγραφή

των μη εισπράξιμων χρεών θα υλοποιηθεί

μέσω νομοθεσίας που θα εστιάσει στην εί-

σπραξη στις υποθέσεις που είναι πιθανότε-

ρο να αποφέρουν έσοδα
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•ενισχύσουν την είσπραξη του ΦΠΑ φόρων

και την εφαρμογή της νομοθεσίας, μεταξύ άλ-

λων μέσω μέτρων για την καταπολέμηση της

κυκλικής φορολογικής απάτης ΦΠΑ (απάτη

τύπου carousel). Οι Αρχές θα υποβάλουν αί-

τηση στην Επιτροπή ΦΠΑ της ΕΕ και θα εκ-

πονήσουν μια αξιολόγηση των επιπτώσεων

της αύξησης του ορίου του ΦΠΑ στις 25.000

ευρώ 

•προωθήσουν τη χρήση των πρακτικών

ηλεκτρονικής πληρωμής, κάνοντας χρήση

των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Τα-

μείων της ΕΕ προκειμένου να διευκολυνθεί

η υιοθέτηση των πρακτικών αυτών.

Διαχείριση των Δημόσιων
Οικονομικών

Οι Αρχές δεσμεύονται να συνεχίσουν τις με-

ταρρυθμίσεις που στοχεύουν στη βελτίωση

της διαδικασίας κατάρτισης του προϋπολο-

γισμού και ελέγχου των δαπανών, στην εκ-

καθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών, στη διαρ-

κή παρακολούθηση της πορείας του προϋ-

πολογισμού και της διαχείρισης των ταμει-

ακών διαθεσίμων. Σε συνέχεια των μεταρ-

ρυθμίσεων που αφορούν τους κώδικες φο-

ρολογίας εισοδήματος και φορολογικών δια-

δικασιών, οι Αρχές θα θεσπίσουν ένα νέο

Ποινικό Κώδικα για τη Φοροδιαφυγή και τη

Φορολογική Απάτη.

Οι Αρχές θα υιοθετήσουν άμεσα ένα δεύ-

τερο πακέτο τροποποιήσεων στον Οργανικό

Νόμο για τον Προϋπολογισμό (OBL), και θα

θεσπίσουν τη σχετική παράγωγη νομοθεσία

έως το Νοέμβριο 2015, με ισχύ από 1η Ια-

νουαρίου 2016. Το Δημοσιονομικό Συμβού-

λιο θα λειτουργήσει πλήρως. 

Οι Αρχές θα παρουσιάσουν ένα σχέδιο για

την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών,

την επιστροφή του φόρου και τις αιτήσεις συ-

νταξιοδότησης έως το τέλος του 2016. Η Κυ-

βέρνηση θα διασφαλίσει τη μεταφορά των ει-

σφορών κοινωνικής ασφάλισης από τα Τα-

μεία Κοινωνικής Ασφάλισης στα Ταμεία

Υγείας και στα νοσοκομεία, ώστε να εκκα-

θαρίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στον το-

μέα της υγείας. Έως τον Ιανουάριο του

2016, οι Αρχές θα διενεργήσουν εξωτερικό

έλεγχο των πληρωτέων οφειλών του ΕΟΠΥΥ

και θα υιοθετήσουν μέτρα για την αντιμε-

τώπιση των συσσωρευμένων οφειλών. 

Στον Τομέα της υγείας/πρόνοιας, θα λη-

φθούν άμεσα μέτρα για α) τον επανακαθο-

ρισμό της πλήρους υποχρεωτικής συνταγο-

γράφησης δραστικής ουσίας (ΙΝΝ

prescription), χωρίς εξαιρέσεις, β) τη μείω-

ση της τιμής όλων των φαρμάκων εκτός πα-

τέντας (off-patent) και των γενοσήμων, κα-

ταργώντας τη ρήτρα για τα φάρμακα που τι-

μολογήθηκαν στην αγορά πριν από το 2012,

γ) την αναθεώρηση και τον περιορισμό των

διαγνωστικών εξετάσεων, προκειμένου νε

εναρμονιστούν οι δαπάνες με τους νέους στό-

χους για το αυτόματη περικοπή των προμη-

θειών (claw-back targets) και δ) την πλήρη εί-

σπραξη του πλαφόν του 2014 για τις ιδιωτι-

κές κλινικές, τα διαγνωστικά κέντρα και τις

φαρμακευτικές εταιρίες και την επέκταση της

αυτόματης περικοπής της υπερβάλλουσας

δαπάνης του 2015 έως το 2016. 

Διασφάλιση της
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Οι Αρχές θα υιοθετήσουν όλα τα απαραίτητα

μέτρα για τη διασφάλιση της συνολικής χρη-

ματοπιστωτικής σταθερότητας και θα συνε-

χίσουν να εγγυώνται την επαρκή ρευστότη-

τα του τραπεζικού συστήματος, σύμφωνα με

τους κανόνες του Ευρωσυστήματος

(Εurosystem), μεταξύ άλλων μέσω της τρι-

μηνιαίας υποβολής σχεδίων χρηματοδότησης

στην Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να

διασφαλιστεί ο συνεχής έλεγχος και η αξιο-

λόγησή του. 

Η ιδιωτική διοίκηση των ελληνικών τρα-

πεζών θα γίνει σεβαστή. Η κυβέρνηση δεν θα

παρεμβαίνει στη διαδικασία λήψης καθημε-

ρινών αποφάσεων και διοίκησης των τραπε-

ζών, οι οποίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν

με τις αρχές της αγοράς. Τα μέλη του Δ.Σ. και

η ανώτατη διοίκηση θα διορίζονται σύμφω-

να με το ισχύον πλαίσιο, την ευρωπαϊκή νο-

μοθεσία και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές,

λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικότερες προβλέ-

ψεις του νόμου για το ΤΧΣ, όσον αφορά στα

δικαιώματα των ιδιωτών μετόχων που συμ-

μετείχαν στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου

των τραπεζών. Η ανεξαρτησία του ΤΧΣ θα εί-

ναι απολύτως σεβαστή και η δομή της διοί-

κησής του θα παραμείνει αμετάβλητη. Δεν θα

ληφθεί κανένα μέτρο δημοσιονομικής πολι-

τικής που να υπονομεύει τη φερεγγυότητα των

τραπεζών.

Οι ελληνικές Αρχές θα προβούν σε άμεσες

ενέργειες για τη μεταρρύθμιση του πτωχευ-

τικού δικαίου των επιχειρήσεων, και του νό-

μου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, κατά τα

πρότυπα των βέλτιστων διεθνών πρακτικών,

και θα ενισχύσουν τις νομικές ρυθμίσεις για

την αφερεγγυότητα, μεταξύ άλλων μέσω της

δημιουργίας ειδικών τμημάτων στα δικα-

στήρια και θα λάβουν μέτρα για τη μείωση των

εκκρεμών υποθέσεων στα δικαστήρια, σύμ-

φωνα με το Νόμο 3869. Θα θεσπίσουν νέο

κλάδο ειδικών εκκαθαριστών, χωρίς επαγ-

γελματικό περιορισμό, που θα είναι σύμφω-

νος με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Θα

τροποποιήσουν το νόμο για τον εξωδικαστι-

κό διακανονισμό. Θα εκπονήσουν μια πλήρη

στρατηγική για το χρηματοπιστωτικό σύστη-

μα. 

Η στρατηγική αυτή θα έχει στόχο να επι-

στρέψουν οι τράπεζες σε καθεστώς πλήρους

ιδιωτικής ιδιοκτησίας, μέσω της προσέλκυσης

διεθνών στρατηγικών επενδυτών, και να επι-

τύχουν ένα βιώσιμο χρηματοδοτικό μοντέλο

μεσοπρόθεσμα. 

Οι Αρχές θα προχωρήσουν περαιτέρω στην

εκπόνηση και την άμεση εφαρμογή  μιας συ-

νολικής στρατηγικής μιας συνολικής στρα-

τηγικής για την αντιμετώπιση του ζητήματος

των μη εξυπηρετούμενων δανείων, χρησι-

μοποιώντας την εμπειρία εξωτερικών συμ-

βούλων, τόσο για την ανάπτυξη όσο και για

την εφαρμογή της. Αυτή θα περιλαμβάνει τη

δημιουργία ενός μόνιμου κοινωνικού δικτύ-

ου ασφαλείας και μέτρα στήριξης των πιο ευ-

άλωτων οφειλετών, καθώς και ένα προσωρι-

νό μορατόριουμ πλειστηριασμών μέχρι το τέ-

λος του 2015, κάνοντας παράλληλα τη διά-

κριση μεταξύ εκείνων που επιλέγουν συνει-

δητά να μην πληρώνουν και των καλή τη πί-

στει οφειλετών.

Στο πλαίσιο της επόμενης αξιολόγησης θα

πραγματοποιηθεί νέα εκτίμηση των κεφα-

λαιακών αναγκών των τραπεζών.

Αγορές εργασίας

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές

αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την

αγορά εργασίας και το σύστημα συλλογικών

διαπραγματεύσεων, έτσι ώστε να καταστεί η

αγορά εργασίας πιο ευέλικτη και αποτελε-

σματική. Οι αλλαγές αυτές δεν θα ανακληθούν.

Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται για την επί-

τευξη των βέλτιστων πρακτικών στο επίπεδο

της ΕΕ, για το σύνολο του νομοθετικού πλαι-

σίου που διέπει την αγορά εργασίας, μέσω

εποικοδομητικού διαλόγου με τους κοινωνι-

κούς εταίρους. Η προσέγγιση αυτή δεν θα πρέ-

πει μόνο να εξισορροπεί την ευελιξία και το

αίσθημα δικαίου μεταξύ εργαζομένων και ερ-

γοδοσίας, αλλά πρέπει, επίσης, να λαμβάνει

υπόψη τον πολύ υψηλό αριθμό των ανέργων.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τον εκσυγχρο-

νισμό της νομοθεσίας, μέσω μιας διαδικασίας

διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους,

χρησιμοποιώντας την εμπειρία δεξαμενών

σκέψης και διεθνών Οργανισμών, όπως ο

ΟΟΣΑ και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

(ILO).

Οι Αρχές θα επανεξετάσουν, μέσω διαβού-

λευσης, το υφιστάμενο πλαίσιο για τις μαζι-

κές απολύσεις, τις εργασιακές σχέσεις και τις

συλλογικές διαπραγματεύσεις, λαμβάνοντας

υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη.

Επιπρόσθετα στοιχεία στην ανωτέρω περι-

γραφείσα επανεξέταση θα δοθούν από διεθνείς

οργανισμούς, συμπεριλαμβανόμενου και του

ILO. Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδι-

κασίας, οι Αρχές θα εναρμονίσουν τα ζητή-

ματα των ομαδικών απολύσεων και των ερ-

γασιακών σχέσεων με τις βέλτιστες πρακτικές

της ΕΕ, έως το Δεκέμβριο του 2015. Επιπλέ-

ον, οι Αρχές θα αναλάβουν δράση για την κα-

ταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, με στό-

χο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των

νόμιμων εταιριών, την προστασία των εργα-

ζομένων, όπως και των εισφορών φορολογίας

και κοινωνικής ασφάλισης. Έως τον Οκτώβριο

του 2015, οι Αρχές θα επεκτείνουν την επαγ-

γελματική εκπαίδευση και ειδίκευση μέσα στα

όρια του Προϋπολογισμού. 

Αγορές προϊόντων

Οι ανοικτές αγορές συμβάλλουν ουσιαστικά

στη βελτίωση της κοινωνικής δικαιοσύνης,

μειώνοντας μονοπωλιακές και προσοδοθη-

ρικές πρακτικές που έχουν σαν αποτέλεσμα

υψηλότερες τιμές και χαμηλότερο επίπεδο δια-

βίωσης. Οι Αρχές θα εντείνουν τις προσπά-

θειές τους για τη λήψη ουσιαστικών πρωτο-

βουλιών και μεταρρυθμιστικών προτάσεων,

χρησιμοποιώντας την τεχνική εξειδίκευση θε-

σμών, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και ο

ΟΟΣΑ. Oι αρχές θα νομοθετήσουν ώστε : 

•να εφαρμόσουν όλες τις εκκρεμούσες συ-

στάσεις των εργαλειοθηκών Ι και ΙΙ του

ΟΟΣΑ και, ως τον Ιανουάριο του 2016, τις συ-

στάσεις που προέκυψαν από τη συνεργασία

του ΟΟΣΑ με τις ελληνικές αρχές, οι οποίες

περιλαμβάνουν ένα φάσμα αγορών προϊόντων

και άλλους τομείς δομικών μεταρρυθμίσεων.

Οι Αρχές θα συνεργαστούν επίσης με τον

ΟΟΣΑ για την αναθεώρηση της Αξιολόγησης

Ανταγωνισμού και Διοικητικού Κόστους, έως

τον Ιανουάριο του 2016

•να ανοίξουν άμεσα επιλεγμένα κλειστά

επαγγέλματα, και τα υπόλοιπα έως τον Οκτώ-

βριο του 2016, καθώς και να φιλελευθερο-

ποιήσουν συγκεκριμένες αγορές, στις οποίες

περιλαμβάνονται οι μισθώσεις τουριστικών

κατοικιών και οι θαλάσσιες μεταφορές μέσω

φέρυ μπόουτ

•να εξαλείψουν τις ανταποδοτικές και μη ει-

σφορές υπέρ τρίτων

•να μειώσουν το γραφειοκρατικό κόστος, συ-

μπεριλαμβανόμενων και των οριζόντιων

απαιτήσεων αδειοδότησης για τις επενδύσεις

και τις δραστηριότητες χαμηλού ρίσκου, σε συ-

νεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα και να

συστήσουν μια διυπουργική νομοπαρασκευ-

αστική επιτροπή. Έως τον Οκτώβριο του

2015 οι Αρχές θα κάνουν βήματα για τη δι-

ευκόλυνση του εμπορίου και έως το Δεκέμβριο

του 2015 για τη βελτίωση των χρήσεων γης,

ενώ έως το Φεβρουάριο του 2016 θα θεσπί-

σουν συμπληρωματική νομοθεσία σε σχέση

με το νόμο περί αδειοδοτήσεων, σε συνεργα-

σία με την Παγκόσμια Τράπεζα και τις συ-

στάσεις του ΟΟΣΑ σε συγκεκριμένους βασι-

κούς τομείς.

Ιδιωτικοποιήσεις 

Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να εγκρί-

νουν και να προχωρήσουν ένα φιλόδοξο

πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. 

Οι Αρχές δεσμεύονται να προχωρήσουν

ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων,

η εφαρμογή του οποίου έχει σαν στόχο τη δη-

μιουργία ετησίων εσόδων (εκτός των τραπε-

ζικών μετοχών) 1,4 δις ευρώ για το 2015, 3,7

δις ευρώ για το 2016 και 1,2 δις ευρώ για το

2017. Οι Αρχές δεσμεύονται για την ιδιωτι-

κοποίηση όλων των περιουσιακών στοιχείων

που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ καθώς και για την ολο-

κλήρωση όλων των κυβερνητικών ενεργειών

που εκκρεμούν. Μεταξύ άλλων δράσεων, οι Αρ-

χές θα υλοποιήσουν άμεσα, μη αναστρέψιμα,

βήματα για την πώληση των περιφερειακών

αεροδρομίων και του Ελληνικού, τη μεταβί-

βαση των μετοχών που κατέχει το Δημόσιο

στον ΟΤΕ στο φορέα ιδιωτικοποιήσεων ΤΑΙ-

ΠΕΔ, την ολοκλήρωση των όρων πώλησης

των λιμανιών Πειραιά, Θεσσαλονίκης και του

διαχειριστή των σιδηροδρόμων, καθώς και για

την προώθηση του διαγωνισμού για την

επέκταση της συμφωνίας παραχώρησης του

Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και την πώληση

των μετοχών. Για τα θέματα ακίνητης περι-

ουσίας, το ΤΑΙΠΕΔ θα θέσει ετήσιους στόχους

εσόδων που θα είναι εναρμονισμένοι με

τους γενικούς στόχους εσόδων από τις ιδιω-

τικοποιήσεις. 

Ενέργεια 

Οι Αρχές θα υιοθετήσουν τη μεταρρύθμιση

για την αγορά φυσικού αερίου και το συγκε-

κριμένο οδικό χάρτη της, και θα πρέπει να

ακολουθήσει η εφαρμογή. Θα υιοθετήσουν και

θα εφαρμόσουν τη μεταρρύθμιση στα απο-

δεικτικά διαθεσιμότητας ισχύος (ΑΔΙ) καθώς

και άλλους κανόνες της αγοράς ηλεκτρικής

ενέργειας, θα αναθεωρήσουν τα τιμολόγια της

ΔΕΗ με βάση το κόστος και θα προσδιορίσουν

τα προϊόντα NOME. 

Επίσης, οι Αρχές θα συνεχίσουν την εφαρ-

μογή του οδικού χάρτη προς το πρότυπο στό-

χου της ΕΕ για την ηλεκτρική ενέργεια. Οι Αρ-

χές θα προετοιμάσουν ένα πλαίσιο υποστή-

ριξης για την ανανεώσιμη ενέργεια, την

εφαρμογή της ενεργειακής αποδοτικότητας

και την επανεξέταση της φορολογίας της

ενέργειας. Οι Αρχές θα εκκαθαρίσουν τις λη-

ξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου τομέα

προς τη ΔΕΗ και θα ενισχύσουν τη χρημα-

τοπιστωτική και λειτουργική ανεξαρτησία

του ρυθμιστή ηλεκτρικής ενέργειας. Η κυ-

βέρνηση θα λάβει μη αναστρέψιμα μέτρα (συ-

μπεριλαμβανόμενης και της ανακοίνωσης

ημερομηνίας υποβολής δεσμευτικών προ-

σφορών) για την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας

μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ΑΔΜΗΕ.

Έως το Νοέμβριο του 2015, οι Αρχές θα

έχουν εισάγει το σύστημα δημοπρασιών

ΝΟΜΕ, ενώ θα θεσπίσουν και θα εφαρμόσουν

παράγωγη νομοθεσία και κανονισμό για τη με-

ταρρύθμιση της αγοράς φυσικού αερίου και

θα αναθεωρήσει τη φορολογία ενέργειας 
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Η κυβέρνηση θα ενσωματώσει την Οδηγία

27/2012 για την ενεργειακή αποδοτικότητα και

θα υιοθετήσουν ένα νέο σχέδιο για την ανα-

βάθμιση των δικτύων ηλεκτρισμού, με στόχο

τη βελτίωση της απόδοσης, την ενίσχυση της

διαλειτουργικότητας και τη μείωση του κόστους

για τους καταναλωτές. 

Δημόσια Διοίκηση 

Οι Αρχές θα θεσπίσουν νομοθεσία για τη με-

ταρρύθμιση του ενιαίου μισθολογίου που θα

εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2016,

εναρμονισμένη με τους συμφωνημένους μι-

σθολογικούς στόχους, στους οποίους συμπε-

ριλαμβάνονται η αποσυμπίεση της μισθολογι-

κής κατανομής σε όλο το μισθολογικό φάσμα,

σε συνάρτηση με την ικανότητα, την απόδοση

και τις ευθύνες του προσωπικού.

Οι πράξεις της παράγωγης νομοθεσίας που

απαιτούνται για την εφαρμογή του νέου ενιαί-

ου μισθολογίου, με εγγυημένο αρχικό σημείο

τους μισθούς κάθε υπαλλήλου την 31/12/2014,

καθώς και η νομοθεσία για τον εξορθολογισμό

των ειδικών μισθολογίων, θα υιοθετηθούν έως

το τέλος του Νοεμβρίου 2015. Οι Αρχές θα θε-

σπίσουν ένα ανώτατο όριο για τους μισθούς, στο

πλαίσιο του νέου ΜΠΔΣ και του επιπέδου απα-

σχόλησης στο Δημόσιο που συνάδει με την επί-

τευξη των δημοσιονομικών στόχων και δια-

σφαλίζει την πτωτική πορεία του μισθολογικού

κόστους σε σχέση με το ΑΕΠ, έως το 2019. Οι μη

μισθολογικές παροχές σε όλη τη δημόσια διοί-

κηση θα εναρμονιστούν με τις βέλτιστες πρακτικές

της ΕΕ. 

Οι Αρχές θα αναθεωρήσουν και θα εφαρμόσουν

νομοθεσία για την πρόσληψη διευθυντών και την

αξιολόγηση της απόδοσης όλων των εργαζομέ-

νων και θα ολοκληρώσουν την πρόσληψη νέων

διευθυντών μέχρι το τέλος του έτους. Θα συνε-

χίσουν να εντοπίζουν παλιότερες υποθέσεις

παράνομων προσλήψεων και προσωρινών δια-

ταγών και θα λάβουν κατάλληλα μέτρα επιβολής

του νόμου.

Δικαιοσύνη

Οι Αρχές θα νομοθετήσουν και θα εφαρμόσουν

το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως

έχει συμφωνηθεί παλαιότερα. Θα προτείνουν πε-

ραιτέρω δράσεις για τη μείωση της καθυστέρη-

σης των υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια

και για την υιοθέτηση επιλεκτικής αύξησης των

δικαστικών παραβόλων. Οι Αρχές θα συνεχίσουν,

επίσης, να έχουν στενή συνεργασία με τους Ευ-

ρωπαϊκούς θεσμούς και την τεχνική βοήθεια για

τον εκσυγχρονισμό του δικαστικού συστήματος,

συμπεριλαμβανόμενων και πρωτοβουλιών στον

τομέα της δικαστικής ηλεκτρονικής διακυβέρ-

νησης (e-justice), της διαμεσολάβησης και των

δικαστικών στατιστικών.

Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Οι Αρχές θα αναβαθμίσουν και θα δημοσιεύ-

σουν ένα αναθεωρημένο Στρατηγικό Πλάνο για

την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΔΙΑΦΑ-

ΝΕΙΑ) στα τέλη Ιουλίου. Για το σκοπό αυτό έχει

δημιουργηθεί μία ομάδα εργασίας, με τη συμ-

μετοχή εκπροσώπων από το Υπουργείο Δικαιο-

σύνης και τη ΓΓ Καταπολέμησης της Διαφθοράς.

Οι Αρχές θα τροποποιήσουν και θα εφαρμόσουν

το νομικό πλαίσιο για τη δήλωση των περιου-

σιακών στοιχείων και τη χρηματοδότηση των πο-

λιτικών κομμάτων και θα θεσπίσουν νομοθεσία

η οποία θα θωρακίσει τις έρευνες που αφορούν

το οικονομικό έγκλημα και τη μάχη κατά της δια-

φθοράς από πολιτικές παρεμβάσεις σε μεμονω-

μένες περιπτώσεις. Θα διασφαλίσουν, επίσης, το

σωστό συντονισμό και την ανταλλαγή πληρο-

φοριών μεταξύ των ερευνητικών φορέων, μέσω

ενός Συντονιστικού Σώματος Οικονομικών Ει-

σαγγελέων και Εισαγγελέων κατά της Διαφθο-

ράς.

Στατιστικές

Οι ελληνικές αρχές θα θεσπίσουν νομοθεσία

για την ενίσχυση της διοίκησης και της ανε-

ξαρτησίας της ΕΛΣΤΑΤ και για τη διασφάλιση

τη κατάλληλης πρόσβασής της στα δεδομένα

της δημόσιας διοίκησης.

Ελλάδα –

Χρηματοδοτικές

ανάγκες και

χρονοδιάγραμμα

εκταμίευσης που

σχετίζεται με την

ολοκλήρωση της

πέμπτης αξιολόγησης

Διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί πόροι για το

ποσό επέκτασης από την Ευρωπαϊκή πλευρά

σε €1,8 δις. από το ΕΤΧΣ, σύνολο €3,6 δις. από

τα κέρδη που σχετίζονται με τα προγράμμα-

τα SMP και τα ANFA για το 2014 και το 2015

και €10,9 δις. από το πρώην αποθεματικό του

ΤΧΣ. Η επέκταση επιτρέπει, επίσης, προστα-

σία για πιθανή υποστήριξη του τραπεζικού συ-

στήματος. Οι προαναφερόμενοι χρηματοδο-

τικοί πόροι συνοδεύονται και από μια εκταμί-

ευση από το ΔΝΤ. Πριν την εκταμίευση, το ΔΝΤ

θα χρειαστεί εφαρμογή όλων των προαπαι-

τούμενων, συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις χρη-

ματοδότησης με βάθος 12μήνου, διαβεβαιώσεις

μέχρι την περίοδο που η Ελλάδα θα μπορέσει

να επανακτήσει πλήρη πρόσβαση στις αγορές,

με όρους συνεπείς με τη βιωσιμότητα του χρέ-

ους και το χρέος να έχει μεγάλες πιθανότητες

βιωσιμότητας.

Προκειμένου να λάβουμε υπόψη αυτούς τους

περιορισμούς των χρηματοδοτικών πόρων,

μια πεντάμηνη επέκταση (μέχρι το τέλος του

Νοεμβρίου του 2015) του τρέχοντος προγράμ-

ματος είναι εφικτή, κατά τη διάρκεια της οποί-

ας συνολικά €12 δις. οικονομικής υποστήριξης

θα παρέχονταν από το ΕΤΧΣ και τη μεταφορά

των κερδών που σχετίζονται με το SMP/ANFA,

τα οποία θα συνοδεύονται και από μια υποτι-

θέμενη εκταμίευση €3,5 δις. από το ΔΝΤ.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εκείνης αυτοί

οι εξωτερικοί πόροι, οι οποίοι θα συνοδεύονται

από το Ελληνικό πρωτογενές πλεόνασμα, θα

επέτρεπαν να καλυφθούν τα χρεολύσια και η

εξυπηρέτηση του χρέους σε σύνολο €14,3 δις.,

ενώ θα μπορούσε να υπάρξει και εκκαθάριση

ληξιπρόθεσμων οφειλών καθώς και την επα-

νασύσταση κάποιων Κρατικών αποθεματικών. 

Προτείνεται επίσης η εκταμίευση της οικο-

νομικής βοήθειας να χωριστεί σε τέσσερις

δόσεις οι οποίες θα εξαρτώνται από την προη-

γούμενη εφαρμογή των νομοθετικών πράξεων,

των προαπαιτούμενων και των ορόσημων. 

Χρονοδιάγραμμα

εκταμίευσης
Η εκταμίευση από το ΕΤΧΣ που σχετίζε-

ται με την πέμπτη αξιολόγηση θα ανερ-

χόταν σε €8,7 δις. και θα εκταμιεύονταν

€3,3 δις. κέρδη του SMP. Με δεδομένη την

εμπροσθοβαρή φύση των χρηματοδοτικών

αναγκών και λαμβάνοντας υπόψη τις προκλή-

σεις που είναι πιθανόν να αντιμετωπίσουν οι

αρχές κατά την εφαρμογή των πράξεων/ορο-

σήμων, προτείνεται να διαιρεθούν οι εκταμι-

εύσεις σε τέσσερα στάδια, μεταξύ του τέλους

Ιουνίου και του Οκτωβρίου. Τα διαθέσιμα

€1,8 δις. και μέρος των €10,9 δις που επιστρέ-

φονται στο ΕΤΧΣ από το αποθεματικό του ΤΧΣ

θα χρησιμοποιηθούν για εκταμίευση στο δεύ-

τερο μισό του 2015, μετά από την απόφαση να

διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής των χρηματι-

κών ποσών. 

•Πρώτον, δεδομένης της έντονης ανάγκης του

Ιουνίου, θα χρειαστεί να εκταμιευτούν €1,8

δις από τα κέρδη του SMP για το 2014, μό-

λις η Ελληνική Βουλή εγκρίνει, με απόφαση της,

τη συμφωνία με τους θεσμούς και υιοθετήσει

την πρώτη δέσμη νομοθετικών πράξεων και τα

εθνικά κοινοβούλια έχουν συμφωνήσει με την

αρχή της εκταμίευσης των κερδών του SMP. Το

πλήρες ποσό θα κατατεθεί σε ξεχωριστό λογα-
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Σημείωση: το ποσό της εκταμίευσης του ΔΝΤ θα αποφασιστεί από το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ. Θα υπόκειται στην εφαρμογή όλων των προαπαιτούμενων, συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις για χρη-

ματοδότηση με δωδεκάμηνο χρονικό ορίζοντα, τη βιωσιμότητα του χρέους με υψηλή πιθανότητα και γενικές διαβεβαιώσεις για την περίοδο πέραν των 12 μηνών, μέχρι η Ελλάδα να ανακτήσει πλήρη

πρόσβαση στις αγορές, υπό όρους συμβατούς με τη βιωσιμότητα του χρέους. Η αγορά Εντόκων Γραμματίων του Ελ. Δημοσίου (ΕΓΕΔ) από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης είναι μια τεχνική υπόθεση

η οποία υπονοεί ότι οι κυβερνητικοί φορείς θα μειώσουν την κατοχή ΕΓΕΔ στον ιστορικό τους μέσο όρο. 



ριασμό, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες

εξυπηρέτησης του χρέους. 

•Δεύτερον, μια πρώτη δόση του δανείου

από το ΕΤΧΣ ύψους €4,0 δις. θα χρειαστεί

μέχρι τα μέσα Ιουλίου, αφού πρώτα η Ελλάδα

έχει εκπληρώσει μία δέσμη προαπαιτούμε-

νων/ορόσημων στις αρχές Ιουλίου. Αυτή η δόση

του δανείου μπορεί να αποτελείται από το υπό-

λοιπο της εκταμίευσης του προγράμματος του

ΕΤΧΣ €1,8 δις., και €2,2 δις. από το ανακατευ-

θυνόμενο απόθεμα του Ταμείου Χρηματοπι-

στωτικής Σταθερότητας (HFSF). Από το συνο-

λική πρώτη δόση του δανείου, €3,5 δις. θα εκτα-

μιεύονταν κατευθείαν στον ξεχωριστό λογα-

ριασμό για την κάλυψη των αναγκών εξυπη-

ρέτησης του εξωτερικού χρέους. Τα υπόλοιπα

€500 εκ. θα μπορούσαν να εκταμιευτούν σε

έναν καινούργιο υπολογαριασμό του Ενιαίου

Λογαριασμού του Δημόσιου Ταμείου, ώστε να

χρησιμοποιηθούν για πληρωμές για έργα που

χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία

της ΕΕ (και στον οποίο η ΕΕ θα διενεργεί τις

πληρωμές μετά από τη δημιουργία του). 

•Τρίτον, η δεύτερη δόση του δανείου της

τάξεως των €4,7 δις. από το ΕΤΧΣ θα εκτα-

μιευόταν στις αρχές Αυγούστου, αφού η Ελ-

λάδα εκπληρώσει μια δέσμη προαπαιτούμε-

νων/ορόσημων στα τέλη Ιουλίου. Ολόκληρο το

ποσό των €4,7 δις. θα εκταμιευτεί κατευθείαν

στον ξεχωριστό λογαριασμό για την κάλυψη των

αναγκών εξυπηρέτησης του εξωτερικού χρέους

για το μήνα Αύγουστο. Παράλληλα, τα κέρδη του

προγράμματος, σχεδόν €300 εκ., για το 2015 θα

πρέπει να μεταφερθούν. 

•Τέταρτον, τα κέρδη από τον SMP, ύψους

€1,5 δις., θα εκταμιεύονταν τον Οκτώβριο,

αφού η Ελλάδα εκπληρώσει την τελική δέσμη

των προαπαιτούμενων/ορόσημων. Ολόκληρο το

ποσό θα εκταμιευτεί απευθείας στον ξεχωριστό

λογαριασμό για την εξυπηρέτηση των αναγκών

του εξωτερικού χρέους. Εφόσον εκπληρωθεί η

ανωτέρω προϋπόθεση, η Επιτροπή εικάζει

ότι, για το σκοπό αυτό, θα υπάρξει εκταμίευση

από το ΔΝΤ, ύψους €3,5 δις., τον Οκτώβριο,

αφού η Ελλάδα εκπληρώσει όλα τα προαπαι-

τούμενα. Επίσης, αναμένεται ότι η Ελλάδα θα

μπορούσε να αυξήσει τη χρηματοδότησή της

μέσω Εντόκων Γραμματίων του Ελ. Δημοσίου,

από επενδυτές εκτός Γενικής Κυβέρνησης,

κατά €2 δις. το Νοέμβριο, αφού υπάρξει συμ-

φωνία με τους θεσμούς. Αυτά θα χρησιμοποι-

ούνταν ώστε να ανατροφοδοτηθεί το αποθε-

ματικό του ΤΧΣ. 
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Προκαταρκτική Ανάλυση

Βιωσιμότητας του

Χρέους για την Ελλάδα

Το παρόν σημείωμα, το οποίο έχει εκπονηθεί

από το προσωπικό των Ευρωπαϊκών θεσμών,

συνοψίζει τις απόψεις τους, καθώς και εκείνες

του προσωπικού του ΔΝΤ. Παρουσιάζει μια

προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας του

χρέους για την Ελλάδα, υποθέτοντας ότι θα

υπάρξει ένα Staff Level Agreement και μια επέ-

κταση του τρέχοντος προγράμματος οικονο-

μικής βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου

Χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (EFSF) για

πέντε μήνες. Κατά την περίοδο αυτή θα υπάρ-

ξει παροχή οικονομικής βοήθειας με τη μορ-

φή εκταμίευσης από το EFSF (συμπεριλαμβα-

νόμενης και της ανακατεύθυνσης του αποθέ-

ματος του ΤΧΣ), μεταφορά κερδών του προ-

γράμματος SMP και εκταμίευση από το ΔΝΤ.

Πρώτα ανατρέχει στις παραμέτρους της συμ-

φωνίας του Εurogroup του 2012, μετά εξετά-

ζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις σχετικά με το επί-

πεδο του χρέους/ΑΕΠ, με ορίζοντα το 2020 και

το 2022, με βάση διαφορετικά σενάρια, και

μετά, συμπληρωματικά, εξετάζει τις ακαθάρι-

στες χρηματοδοτικές ανάγκες, ώστε να αξιο-

λογήσει τη βιωσιμότητα του χρέους υπό το πρί-

σμα των ιδιαιτεροτήτων της δομής του Ελλη-

νικού χρέους. Μια λεπτομερέστερη Ανάλυση

Βιωσιμότητας Χρέους (DSA) θα παρουσιαστεί

κατά την πλήρη ολοκλήρωση της αξιολόγησης. 

1. Το πλαίσιο του Εurogroup του
2012 για το χρέος 

Το Εurogroup του 2012 συμφώνησε σε μια

σειρά μέτρων προκειμένου να διασφαλίσει ότι

η Ελλάδα θα μπορέσει να φτάσει σε ένα λόγο

χρέους προς ΑΕΠ της τάξεως του 124% το 2020,

και το 2022 σε ένα λόγο χρέους προς ΑΕΠ αρ-

κετά χαμηλότερη από 110%. Συμφώνησε επί-

σης να εξετάσει και περαιτέρω μέτρα, αν κρι-

θεί αναγκαίο, ώστε να επιτευχθεί μια αξιόπι-

στη και βιώσιμη μείωση του λόγου χρέους –

ΑΕΠ, όταν η Ελλάδα πετύχει ένα ετήσιο πρω-

τογενές πλεόνασμα, όπως προβλέπεται στο τρέ-

χον μνημόνιο, υπό την προϋπόθεση ότι θα

εφαρμοστούν πλήρως όλοι οι όροι που περιέ-

χονται στο πρόγραμμα. Το Εurogroup της

20ης Φεβρουαρίου 2015 επιβεβαίωσε τη δέ-

σμευση σε αυτό το πλαίσιο. 

Η Ελλάδα έχει ήδη επωφεληθεί από μια σει-

ρά μέτρων για τη μείωση του χρέους. Οι όροι

σχετικά με το Greek Loan Facility έχουν ανα-

θεωρηθεί τρεις φορές (επέκταση της περιόδου

χάριτος και των ωριμάνσεων, μείωση των επι-

τοκίων). Οι όροι του EFSF τροποποιήθηκαν το

2012 (επέκταση ωριμάνσεων, κατάργηση χρε-

ώσεων και αναβολή πληρωμών τόκων). Επι-

πλέον, το Eurogroup δεσμεύτηκε να μεταφέ-

ρει τα κέρδη των προγραμμάτων SMP και

ANFA. Συνολικά, τα μέτρα αυτά ήδη συνεπά-

γονται μια άμεση μείωση των χρηματοδοτικών

αναγκών κατά τη διάρκεια της επόμενης δε-

καετίας και ισοδυναμούν με μια οικονομική

ανακούφιση του χρέους, σε όρους καθαρής πα-

ρούσας αξίας, από την σκοπιά των αγορών.

Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι οι πληρω-

μές τόκων της Ελλάδος είναι συγκρίσιμες με

εκείνες των λιγότερο χρεωμένων χωρών (Ιτα-

λία, Πορτογαλία για παράδειγμα). Τέλος, το PSI

οδήγησε σε μείωση του δημόσιου χρέους κατά

περίπου 100 δις Ευρώ το Μάρτιο του 2012

(52% του ΑΕΠ του 2012). 

2. Τρέχουσα κατάσταση σχετικά
με την Ανάλυση Βιωσιμότητας
Χρέους

Είναι ξεκάθαρο ότι η ανεπαρκής εφαρμογή

της πολιτικής και οι αβεβαιότητες των τελευ-

ταίων μηνών έχουν καταστήσει την επίτευξη

των στόχων του 2012 ανέφικτη σε κάθε πε-

ρίπτωση. Οι βασικοί παράγοντες που οδήγη-

σαν στην επιδείνωση της Ανάλυσης Βιωσι-

μότητας Χρέους είναι η μείωση της οικονο-

μικής ανάπτυξης, η αναθεωρημένη πορεία του

πρωτογενούς ισοζυγίου, τα χαμηλότερα έσο-

δα από τις ιδιωτικοποιήσεις και πιθανές επι-

πρόσθετες οικονομικές ανάγκες του τραπεζι-

κού τομέα. 

3. Η Ανάλυση Βιωσιμότητας
Χρέους (DSA) υπό το πρίσμα
διαφορετικών σεναρίων 

Στην παρούσα προκαταρτική Ανάλυση Βιω-

σιμότητας Χρέους (DSA) παρουσιάζονται τρία

σενάρια. Το πρώτο υποθέτει πλήρη εφαρμογή

των μεταρρυθμίσεων του προγράμματος και

τις αντίστοιχες συνέπειες στην ανάπτυξη. Το

δεύτερο υποθέτει μερική εφαρμογή των με-

ταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανόμενων και

των ιδιωτικοποιήσεων, οδηγώντας σε 0,5% χα-

μηλότερη ανάπτυξη και σε ένα υψηλότερο επι-

τόκιο κινδύνου (0,6%). Το τρίτο σενάριο απο-

τελεί το σενάριο βάσης του ΔΝΤ. Πραγματο-

ποιούνται περαιτέρω εργασίες προκειμένου να

συγκλίνουν τα σενάρια. 

Σύμφωνα με όλα τα σενάρια, το χρέος ως πο-

σοστό του ΑΕΠ είναι σε πτωτική πορεία,

αλλά παραμένει σημαντικά πάνω από τους

στόχους του Eurogroup του Νοεμβρίου του

2012, οι οποίοι περιγράφονται ως «πολύ

κάτω από το 110% μέχρι το 2022».

4. Ο Ρόλος των Χρηματοδοτικών
Αναγκών

Η εστίαση στο επίπεδο του χρέους προς ΑΕΠ

δεν επιτρέπει να αποτυπωθεί η διάρθρωση του

χρέους και, αυτή καθαυτή, δεν απεικονίζει πλή-

ρως τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ευ-

ρωπαϊκή οικονομική ενίσχυση, ώστε να κα-

ταστεί βιώσιμο το ελληνικό χρέος. Αυτή η πτυ-

χή μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα από τις

ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της

χώρας, οι οποίες αποτυπώνουν τη δομή των

πληρωμών της σε βάθος χρόνου. Χαμηλότερες

ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες συνε-

πάγονται καλύτερη πρόσβαση στις αγορές και

λιγότερο κίνδυνο για την οικονομική σταθε-

ρότητα.

Η μέθοδος υπολογισμού των ακαθάριστων

χρηματοδοτικών αναγκών δέχεται ότι υπάρ-

χει ζήτημα βιωσιμότητας, σύμφωνα με τα δύο

πρώτα σενάρια. Οι ακαθάριστες χρηματοδο-

τικές ανάγκες παραμένουν πολύ κάτω από το

όριο του 15%, ένα όριο το οποίο αναφέρεται

στις οδηγίες του ΔΝΤ σχετικά με αυτό το κρι-

τήριο. Σύμφωνα με το σενάριο Γ, σημαντική

αναμόρφωση του ύψους του χρέους και ευ-

νοϊκοί όροι δανεισμού θα βελτίωναν τη βιω-

σιμότητα. Η αναμόρφωση των ροών των πλη-

ρωμών δεν συνεπάγεται ονομαστικό κούρε-

μα ή δημοσιονομικά κόστη για τους πιστω-

τές. Αυτό επίσης θα οδηγούσε σε πρόσθετα

κέρδη Καθαρής Παρούσας Αξίας (NPV) για

την Ελλάδα και μακροπρόθεσμα θα ενίσχυε τη

βιωσιμότητα του Ελληνικού δημόσιου χρέους. 

Ακριβής μετάφραση του Αγγλικού 

πρωτότυπου εγγράφου.  

Αθήνα, 29/06/2015                

Ο μεταφραστής, Στέφανος Τέφος

Σημείωση: όλα τα σενάρια υποθέτουν ένα νέο τριετές πρόγραμμα με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης. Το ποσοστό του χρέους θα είναι υψηλότερο

εάν απαιτηθεί πρόσθετη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
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Την περασμένη εβδομάδα είχε δημοσιοποιηθεί -ανεπίσημα

μέσω non paper- η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης που πε-

ριλάμβανε μέτρα ύψους 8 δισ. ευρώ.  

Σύμφωνα με όσα είχαν δημοσιευθεί τότε, η πρόταση περιε-

λάμβανε: 

•Από 1ης Ιουλίου ο νέος ΦΠΑ. Η μεταρρύθμιση του ΦΠΑ απο-

δίδει 1,36 δισ. ευρώ (0,74% του ΑΕΠ) το 2016 και 680 εκατ. ευρώ

(0.38% του ΑΕΠ) το 2015, κάτι που σημαίνει ότι οι αλλαγές στο

ΦΠΑ προγραμματίζεται να εφαρμοστούν από 1ης Ιουλίου.  

•Μέτρα 1,8 δισ. ευρώ στο Ασφαλιστικό. Στις συντάξεις η εξοι-

κονόμηση φτάνει το 1,05% του ΑΕΠ για το 2016 και το 0,37%

του ΑΕΠ για φέτος.

Συγκεκριμένα προβλέπονται:

1. Περιορισμοί στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, 300 εκατ. ευρώ

το 2016, 60 εκατ. ευρώ το 2015.

2. Αύξηση εισφορών για τις συντάξεις του ΙΚΑ κατά 3,9%, με

απόδοση 800 εκατ. ευρώ το 2016 και 350 εκατ. ευρώ το 2015.

3. Αύξηση των εισφορών για την ιατροφαρμακευτική περί-

θαλψη των συνταξιούχων από το 4% στο 5%, με απόδοση 270

εκατ. ευρώ το 2016 και 135 εκατ. ευρώ το 2015.

4. Αύξηση εισφορών των συνταξιούχων για την ιατροφαρ-

μακευτική περίθαλψη από το 0% στο 5% για τις επικουρικές συ-

ντάξεις, με απόδοση 240 εκατ. ευρώ για το 2016 και μηδέν για

φέτος.

5. Αύξηση εισφορών για τα επικουρικά ταμεία από το 3% στο

3,5%, με απόδοση 250 εκατ. ευρώ το 2016 και 120 εκατ. ευρώ

το 2015.

•Φόροι στις επιχειρήσεις και φόροι εισοδήματος (έσοδα 0,58%

του ΑΕΠ το 2016 και 0,66% το 2015)

Συγκεκριμένα προβλέπονται:

1.Εδικός φόρος 12% επί των κερδών των επιχειρήσεων

πάνω από τις 500.00 ευρώ, με απόδοση 405 εκατ. ευρώ το 2016

και 945 εκατ. ευρώ το 2015.

2.Αύξηση της φορολογίας των επιχειρήσεων από το 26% στο

29%, με απόδοση 410 εκατ. ευρώ το 2016.

3.Αύξηση των συντελεστών της εισφοράς αλληλεγγύης, με από-

δοση 250 εκατ. ευρώ το 2016 και 220 εκατ. ευρώ το 2015.

•Άλλα μέτρα (απόδοση 0,5% του ΑΕΠ το 2016)

1. Περικοπή στρατιωτικών δαπανών, με απόδοση 200 εκατ.

ευρώ το 2016.

2. Φόρος επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων, με απόδοση 100

εκατ. ευρώ το 2016 και το ίδιο το 2015.

3. Αύξηση φόρου πολυτελείας συμπεριλαμβανομένων και των

σκαφών αναψυχής (private yachts), με απόδοση 47 εκατ. ευρώ

το 2016 και 47 εκατ. ευρώ το 2015.

4. VLTs, ηλεκτρονικός τζόγος, με απόδοση 225 εκατ. ευρώ το

2016 και 35 εκατ. ευρώ το 2015.

5.Αδειες κινητής τηλεφωνίας (4G και 5G) με απόδοση 350 εκατ.

ευρώ το 2016.

ΤΟ NON PAPER

To non paper που κυκλοφόρησε από την κυβέρνηση για

την πρότασή της προς τους θεσμούς, ανέφερε αναλυτι-

κά: 

1. Η πρόταση της κυβέρνησης δεν αποτελεί μέρος του προ-

γράμματός της. Είναι αποτέλεσμα σκληρών και επίπονων

διαπραγματεύσεων προκειμένου να υπάρξει συμφωνία που δεν

θα θίγει τα εργασιακά δικαιώματα, δεν θα διαλύει τον κοινω-

νικό ιστό και θα δίνει προοπτική. Μια πρόταση, που, όμως, δεν

καταδικάζει τη χώρα σε σκληρή λιτότητα και συνιστά μία βιώ-

σιμη λύση για την ελληνική οικονομία, χωρίς επιβάρυνση για

τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα. Η κυβέρνηση δεν επιζητά

μια ακόμα συμφωνία που θα παρατείνει την αβεβαιότητα αλλά

διεκδικεί μία λύση που θα διευθετεί μεσοπρόθεσμα ζητήματα

που ταλανίζουν την ελληνική οικονομία και κοινωνία.

2. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διευθετηθεί το ζήτημα

του χρέους και της μεσοπρόθεσμης χρηματοδότησης ώστε

να μπει τέλος στον φαύλο κύκλο της αβεβαιότητας. Να μην ανα-

γκάζεται η χώρα να παίρνει συνεχώς νέα δάνεια προκειμένου

να ξεπληρώνει τα προηγούμενα. Για αυτό ακριβώς ως μία λύση

ουσιαστική έχει προταθεί η εξαγορά των ομολόγων Τρισέ [SMP

Bonds] ύψους 27 δισ. ευρώ από τον ESM, ώστε με αυτό τον τρό-

πο να λήγουν μετά το 2022, να έχουν χαμηλότερα επιτόκια, ενώ

να δίνεται η δυνατότητα στην Ελλάδα να συμμετέχει στο πρό-

γραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.

3. Το σχέδιο συμφωνίας περιλαμβάνει ακόμα την χρημα-

τοδότηση της ανάπτυξης, ιδίως στις υποδομές και τις νέες

τεχνολογίες, μέσω ενός επενδυτικού πακέτου από την Ευρω-

παϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

4. Η ελληνική πρόταση προβλέπει χαμηλά πρωτογενή πλε-

ονάσματα 1% και 2% για το 2015 και το 2016 αντίστοιχα,

έναντι 3% και 4,5% που είχε υπογράψει η κυβέρνηση Σαμαρά-

Βενιζέλου. Μόνο για το 2016 η οικονομία θα απαλλαγεί από μέ-

τρα ύψους 8,2 δισ. ευρώ! Σε βάθος πενταετίας ο συνολικός δη-

μοσιονομικός χώρος που εξασφαλίζεται φτάνει τα 15,4 δισ. ευρώ,

πάνω, δηλαδή, από το 8,5% του σημερινού ΑΕΠ!

5. Η κυβέρνηση τροποποίησε τις κλίμακες στην εισφορά

αλληλεγγύης προκειμένου να μην πληρώνουν οι χαμη-

λόμισθοι και χαμηλοσυνταξιούχοι. Να σημειωθεί ότι η κυ-

βέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου είχε εξαγγείλει μείωση κατά 30%

της εισφοράς αλληλεγγύης μόνο αν το 2014 είχε πρωτογενή πλε-

όνασμα 1,5%. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, όμως, το 2014 το πρω-

τογενές πλεόνασμα ήταν μόλις 0,4%, γεγονός που δεν θα οδη-

γούσε σε μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης. Η πρόταση της κυ-

βέρνησης είναι:

• 12.000 – 20.000 ευρώ    0,7% [από 1%]

• 20.001 – 30.000 ευρώ   1,4% [από 2%]

• 30.001 – 50.000 ευρώ      2,0% [από 2%]

• 50.001 – 100.000 ευρώ   4,0% [από 3%]

• 100.001 – 500.000 ευρώ  6,0% [από 4%]

• Πάνω από 500.000 ευρώ 8,0% [νέα κλίμακα]

6. Στο ΦΠΑ παραμένουν οι τρεις συντελεστές 23%,13% και

6% [από 6,5%]. Ενέργεια, νερό, εστίαση διατηρούνται στο με-

σαίο συντελεστή ενώ μειώνεται, έστω κατά 0,5%, ο ΦΠΑ σε φάρ-

μακα/βιβλία. Οι θεσμοί ζητούσαν δύο συντελεστές [11% και 23%]

όπου τα φάρμακα εντάσσονταν στο 11% και ενέργεια, νερό, εστία-

ση στο 23%.

7. Οι θεσμοί ζητούσαν:

•Την κατάργηση του ειδικού καθεστώτος φορολογίας εισο-

δήματος.

•Την κατάργηση των επιδοτήσεων για το πετρέλαιο θέρμαν-

σης.

•Την κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πε-

τρέλαιο κίνησης των αγροτών.

•Τη διενέργεια μελέτης για την κοινωνική πολιτική με στό-

χο την περικοπή δαπανών κατά 0,5% του ΑΕΠ, δηλαδή 900 εκατ.

ευρώ.

Η κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει στην εφαρμογή των πα-

ραπάνω μέτρων. Αντίθετα, τα μέτρα που προτείνει μεταφέρουν

τα βάρη στα υψηλότερα στρώματα, βρίσκει νέες πηγές εσόδων

και μειώνει τις δαπάνες, όχι από τον πυρήνα του κοινωνικού

κράτους, όπως έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά από

εκεί όπου υπάρχουν περιθώρια. Συγκεκριμένα:

•Αυξάνεται από το 2016, κι όχι από το 2015, ο συντελεστής

φορολογίας των ΑΕ και ΕΠΕ [όχι των ελεύθερων επαγγελμα-

τιών και των ατομικών επιχειρήσεων] από το 26% στο 29%.

•Επιβάλλεται έκτακτη εισφορά 12% στις επιχειρήσεις με

κέρδος πάνω από 500.000 ευρώ.

•Αυξάνεται ο φόρος πολυτελείας [αυτοκίνητα άνω των 2500

κ.εκ., πισίνες, αεροπλάνα, ιδιωτικά σκάφη άνω των 10 μέτρων].

•Εφαρμόζεται ο φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων και θα διε-

ξαχθούν διαγωνισμοί για τις τηλεοπτικές άδειες και τις άδει-

ες κινητής τηλεφωνίας.

•Επιβάλλεται φορολογία στα ηλεκτρονικά παίγνια (VLTs).

•Μειώνονται οι αμυντικές δαπάνες κατά 200 εκατ. ευρώ.

8. Φορολογική διοίκηση

Οι θεσμοί ζητούσαν :

•Τη μείωση του ποσού των 1500 ευρώ και την κατάργηση του

ανώτατου ορίου 25% στις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών

για χρέη στην εφορία

•Την αύξηση του επιτοκίου που εφαρμόζεται στο πρόγραμ-

μα ρύθμισης οφειλών

Η κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά της πέτυχε και θα πε-

ριληφθούν στην συμφωνία τα παρακάτω:

• Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου πετρελαίου, μεταξύ άλλων

και μέσω του εντοπισμού των αδήλωτων δεξαμενών.

•Εντατικοποίηση των ελέγχων στα τραπεζικά εμβάσματα [π.χ.

λίστα Λαγκάρντ] και εφαρμογή μέτρων για την εθελοντική απο-

κάλυψη περιουσιακών στοιχείων.

•Ενίσχυση της διοικητικής επίλυσης διαφορών για την επι-

τάχυνση των εκκρεμών υποθέσεων.

•Προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών.

•Φοροαπαλλαγές σε μόνιμους κατοίκους νησιών με χαμηλά

εισοδήματα.

9.  Οι πρόωρες συντάξεις θα περιοριστούν από το 2016

σταδιακά [και όχι από 30.06.2015] μέχρι το 2025, διατη-

ρώντας τις εξαιρέσεις για ειδικές κατηγορίες [βαρέα και αν-

θυγιεινά, μητέρες ΑΜΕΑ], χωρίς να θίγονται θεμελιωμένα δι-

καιώματα.

10. Το ΕΚΑΣ δεν θα καταργηθεί αλλά θα αντικαταστα-

θεί από το 2020 από ένα νέο πλαίσιο προστασίας των

χαμηλοσυνταξιούχων.

11. Δεν θα εφαρμοστεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος,

που θα μείωνε τις συντάξεις κατά 500 εκατ. ευρώ.

12. Θα αυξηθεί η σύνταξη ανασφάλιστων του ΟΓΑ.

13. Παραμένουν οι φόροι υπέρ τρίτων που χρηματοδο-

τούν το ασφαλιστικό σύστημα.

14. Δεν αλλάζουν τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης στα

67 έτη, όπως ζητούνταν για όσους βγουν στη σύντα-

ξη από την 30η Ιουνίου 2015.

15. Στην αγορά εργασίας η κυβέρνηση:

•Δεν αποδέχθηκε τη διατήρηση του ισχύοντος πλαισίου των

συλλογικών διαπραγματεύσεων μέχρι το τέλος του 2015, και θα

επαναφέρει το προηγούμενο πλαίσιο.

•Δεν αποδέχθηκε τις μαζικές απολύσεις και τον συνδικαλι-

στικό νόμο σύμφωνα με τις «καλές πρακτικές» των χωρών της

ΕΕ.

•Δεν αποδέχθηκε «να μην ανακληθούν οι νομικές παρεμβά-

σεις της προηγούμενης περιόδου στα εργασιακά». Αυτό σημαίνει

ότι είναι έτοιμη να νομοθετήσει για την επαναφορά των συλ-

λογικών συμβάσεων εργασίας και την αύξηση του κατώτατου

μισθού.

16. Αγορές προϊόντων: Η κυβέρνηση κατέθεσε μια ολο-

κληρωμένη πρόταση για την πάταξη των μονοπωλίων

και των ολιγοπωλίων, την πτώση των τιμών των προϊόντων και

τη συνακόλουθη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει μια σειρά από πρωτοβουλίες για

τη μείωση του διοικητικού κόστους, την προώθηση των εξα-

γωγών, και την απλοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των

επιχειρήσεων σε συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς. Περι-

λαμβάνει επίσης στοχευμένες παρεμβάσεις σε κλειστές αγορές,

απορρίπτοντας την προσέγγιση των θεσμών για την εφαρμο-

γή των «υπολοίπων» του προηγούμενου προγράμματος σε σχέ-

ση με την απελευθέρωση της αγοράς του γάλακτος, των αρτο-

ποιείων, των φαρμακείων και την λειτουργία των καταστημά-

των τις Κυριακές.

17. Ενέργεια: Η κυβέρνηση απέρριψε την πρόταση των θε-

σμών για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, καθώς και

τη λειτουργία της «μικρής ΔΕΗ».

18.  Δημόσιος Τομέας: Δεν θα γίνει καμία περικοπή σε

μισθούς του δημόσιου τομέα, με βάση τα όσα ίσχυαν

στις 31/12/2014.

19. Διαφθορά: Μέχρι το τέλος Ιουλίου, η κυβέρνηση θα

καταθέσει μια ολοκληρωμένη Στρατηγική Πρόταση ενά-

ντια στη διαφθορά.

20. Στις ιδιωτικοποιήσεις η συμφωνία προβλέπει:

•Ελάχιστο ποσό επένδυσης για κάθε ιδιωτικοποίηση.

•Προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων.

• Δέσμευση από τη πλευρά των επενδυτών για την προώθη-

ση της τοπικής οικονομίας.

•Υποχρεωτική συμμετοχή του δημοσίου στο κεφάλαιο.

•Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής

κληρονομίας.

21. Εξαιρείται η μεταφορά [πώληση] των μετοχών

του ΟΤΕ από τη λίστα των προαπαιτούμενων των θε-

σμών.

Η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης
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