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Τι επιβάλλει το συµπληρωµατικό µνηµόνιο 

Προσχέδιο: Προαπαιτούµενα και µεταρρυθµίσεις που ζητούν οι πιστωτές από την 
Ελλάδα, σύµφωνα µε το πρακτορείο Bloomberg  
 
∆ευτέρα, 09 Μαΐου 2016 

Σε τέσσερις «πυλώνες» στηρίζονται οι µεταρρυθµίσεις που περιλαµβάνει το προσχέδιο του 
συµπληρωµατικού µνηµονίου το οποίο δηµοσίευσε το πρακτορείο Bloomberg και αποδίδεται στους 
Ευρωπαίους πιστωτές, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για βιώσιµη ανάκαµψη της ελληνικής 
οικονοµίας: 1) Αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας. 2) ∆ιαφύλαξη της 
χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας. 3) Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προσέλκυση 
επενδύσεων. 4) Εκσυγχρονισµός του κράτους και της δηµόσιας διοίκησης. 

Τεχνική βοήθεια: Όπως αναφέρεται στο προσχέδιο, «η επιτυχία προϋποθέτει τη σταθερή 
εφαρµογή των συµφωνηθέντων πολιτικών για πολλά χρόνια, γεγονός που συνεπάγεται πολιτική 
δέσµευση». Έχει δοθεί προτεραιότητα σε δράσεις για την πάταξη της φοροδιαφυγής, της απάτης 
και των κατεστηµένων συµφερόντων. Οι µεταρρυθµίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστηµα εστιάζουν 
στα µέτρα που αίρουν τις εξαιρέσεις και βάζουν τέλος στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, αυξάνουν 
τα κίνητρα για εργασία και διασφαλίζουν τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα του συνταξιοδοτικού 
συστήµατος.  

Οι αρχές επωφελούνται της διαθέσιµης τεχνικής βοήθειας από διεθνείς οργανισµούς για µέτρα 
προς την ενοποίηση του κατακερµατισµένου συνταξιοδοτικού συστήµατος, για την πρόσβαση στην 
υγεία για όλους (συµπεριλαµβανοµένων και των ανασφαλίστων), αλλά και για να θεσπισθεί ένα 
κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας µε τη µορφή του Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος. Στο προσχέδιο 
γίνεται ειδική αναφορά σε δίχτυ ασφαλείας µέσω στοχευµένης υποστήριξης σε νοικοκυριά που 
κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία. 

Αναπτυξιακή στρατηγική: Η Ελλάδα χρειάζεται να αξιοποιήσει τη συµφωνηµένη στρατηγική 
ανάκαµψης και να συγκροτήσει µια αναπτυξιακή στρατηγική που θα εκµεταλλεύεται πλήρως όλους 
τους διαθέσιµους πόρους, συµπεριλαµβανοµένων και των πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 
ελληνικές αρχές θα συγκροτήσουν την αναπτυξιακή στρατηγική έως τον Ιούνιο, η οποία µεταξύ 
άλλων θα πρέπει να στοχεύει στη δηµιουργία πιο ελκυστικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις 

* βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 

* προώθηση έρευνας, ανάπτυξης και καινοτοµίας. 

Η αναπτυξιακή στρατηγική θα πρέπει να συµβάλει στον σχεδιασµό τοµεακών προτεραιοτήτων για 
τοµείς όπως τουρισµός, µεταφορές, φάρµακα, logistics και γεωργία. 

Μεταρρυθµίσεις στους εισπρακτικούς µηχανισµούς: Η δυνατότητα είσπραξης εσόδων έχει 
υπονοµευθεί από χρόνια µε περίπλοκη νοµοθεσία, «φτωχή» διοίκηση, πολιτικές παρεµβάσεις και 
«γενναιόδωρες» αµνηστίες, καθώς και αδύναµη επιβολή. Για τη βελτίωση της κουλτούρας 
πληρωµών φόρου και ασφαλιστικών εισφορών η κυβέρνηση δεσµεύεται για τη λήψη ισχυρών 
δράσεων για τη βελτίωση του φορο-εισπρακτικού µηχανισµού. 

* Ως προαπαιτούµενο, οι ελληνικές αρχές θα εφαρµόσουν νοµοθεσία προς την καθιέρωση µιας 
αυτόνοµης υπηρεσίας εσόδων που θα προσδιορίζει: 

1) τη νοµική µορφή, καθεστώς και στόχους της υπηρεσίας 

2) τις εξουσίες και λειτουργίες του διευθύνοντος συµβούλου και του ανεξάρτητου διοικητικού 
συµβουλίου 
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3) τη σχέση µε το υπουργείο Οικονοµικών και άλλες κρατικές οντότητες 

4) τη σχέση της µε τις δηµόσιες υπηρεσίες 

5) αυτόνοµο προϋπολογισµό της υπηρεσίας, µε δικά της κεφάλαια και νέα χρηµατοδοτική 
φόρµουλα που ευθυγραµµίζει τα κίνητρα µε την είσπραξη φόρων και εγγυάται οικονοµική 
επάρκεια 

6) η υπηρεσία θα αναφέρεται στην κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο. 

Βελτίωση του µηχανισµού είσπραξης δηµοσίων εσόδων: Οι ελληνικές αρχές πρέπει να επιταχύνουν 
και να αυξήσουν την είσπραξη εσόδων σε µόνιµη βάση. Γι’ αυτό και θα βελτιώσουν τη διαδικασία 
είσπραξης φορολογικών χρεών, δηµοσιοποιώντας τον Μάιο µια επικαιροποίηση της λίστας µε τους 
µεγάλους χρεοφειλέτες. 

∆ηµοσιονοµική διαχείριση και δηµόσιες προµήθειες: Οι αρχές δεσµεύονται να συνεχίσουν τις 
µεταρρυθµίσεις που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της διαδικασίας προϋπολογισµού και ελέγχου 
των εξόδων, τη διευθέτηση των καθυστερούµενων οφειλών και την ενδυνάµωση της διαχείρισης 
ρευστότητας. Με βάση το σχέδιο δράσης για τις δηµόσιες προµήθειες που συµφωνήθηκε µε την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα πρέπει έως τον Μάιο του 2016 να 
υιοθετήσουν ένα ενοποιηµένο, συνεκτικό και απλοποιηµένο νοµοθετικό πλαίσιο για τις δηµόσιες 
προµήθειες και παραχωρήσεις. 

* Έως τον Φεβρουάριο του 2017 οι αρχές θα υιοθετήσουν µέτρα για τη βελτίωση του συστήµατος 
ένδικων µέσων στον τοµέα των δηµοσίων προµηθειών. 

* Έως την 1η Ιουλίου 2016 ένα νέο κεντρικό σύστηµα αγορών για τις ανάγκες του 2017 και 
εφεξής θα τεθεί σε ισχύ, στη βάση του σχεδίου που αναπτύχθηκε σε συνεργασία µε την Κοµισιόν. 

Συντάξεις: Ως προαπαιτούµενο, οι αρχές θα υιοθετήσουν µια συνεκτική µεταρρύθµιση του 
συνταξιοδοτικού συστήµατος για την ενίσχυση της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας, έχοντας 
παράλληλα ως στόχο την εξοικονόµηση έως και 0,5% του ΑΕΠ το 2016 και περίπου 1% του ΑΕΠ 
έως το 2018, κυρίως στο σκέλος των εσόδων. Οι νοµοθετικές προβλέψεις αφορούν την καθιέρωση 
στενότερου δεσµού µεταξύ εισφορών και δικαιωµάτων. 

* Καθιέρωση εθνικής σύνταξης στα 346 ευρώ για 15 χρόνια εισφορών, που αυξάνεται σταδιακά 
στα 384 ευρώ για τα 20 χρόνια ασφάλισης. 

* Επαναϋπολογισµός των συνταξιοδοτικών παροχών 

* Κατάργηση του ΕΚΑΣ 

* Εναρµόνιση των κανονισµών για τις εισφορές και επιδόµατα 

* Αντιµετώπιση του ελλείµµατος στα επικουρικά και µερισµατικά ταµεία. 

Κοινωνική πρόνοια: Στο προσχέδιο γίνεται ειδική αναφορά στον αντίκτυπο της οικονοµικής 
κρίσης στο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας, µε επιτακτική προτεραιότητα για την κυβέρνηση την 
άµεση στήριξη των πιο ευάλωτων πληθυσµιακών οµάδων.  

Αγορά εργασίας και ανθρώπινο κεφάλαιο: Ως προαπαιτούµενο, η κυβέρνηση θα αρχίσει 
διαδικασία διαβούλευσης υπό την καθοδήγηση οµάδας ανεξάρτητων συµβούλων για την 
επανεξέταση των υφιστάµενων πλαισίων της αγοράς εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των 
µαζικών απολύσεων και συλλογικών συµβάσεων, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις καλύτερες πρακτικές 
διεθνώς και στην Ευρώπη. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, µέχρι τον Σεπτέµβριο οι 
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ελληνικές αρχές θα εναρµονίσουν το πλαίσιο των µαζικών απολύσεων και συλλογικών συµβάσεων 
µε τις καλύτερες πρακτικές της Ε.Ε. Προβλέπεται επίσης απλοποίηση της εργασιακής νοµοθεσίας, 
ενώ µέχρι τον Ιούλιο οι αρχές θα υιοθετήσουν ένα ενοποιηµένο σχέδιο δράσης για να 
αντιµετωπίσουν την αδήλωτη εργασία προκειµένου να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων και να προστατεύσουν τους εργαζοµένους. Το σχέδιο θα στηριχθεί από τα άµεσα 
αποτελέσµατα της τεχνικής βοήθειας που θα δοθεί από τον ∆ιεθνή Οργανισµό Εργασίας (ILO).  

Μέχρι τον Ιούνιο οι αρχές θα συνδέσουν το πλαίσιο αναφοράς της φορολογίας, του συστήµατος 
«Εργάνη» και του ΙΚΑ ώστε να εντοπιστεί η αδήλωτη εργασία, παραχωρώντας στους επιθεωρητές 
εργασίας περαιτέρω πρόσβαση στις βάσεις δεδοµένων της διοίκησης. Επιπλέον, θα παρουσιάσουν 
ένα χρονοδιάγραµµα για την ολοκλήρωση του συστήµατος τεχνολογίας πληροφορικής για την 
αξιολόγηση του κινδύνου. Ο ενοποιηµένος µηχανισµός διάγνωσης των αναγκών της αγοράς 
εργασίας θα τεθεί σε εφαρµογή τον ∆εκέµβριο.  

Αγορές προϊόντων και επιχειρηµατικό περιβάλλον: Πιο ανοικτές αγορές θεωρούνται 
αναγκαίες για τη δηµιουργία οικονοµικών ευκαιριών και βελτίωση της κοινωνικής δικαιοσύνης, 
περιορίζοντας το «κυνήγι» κέρδους και τη µονοπολιστική συµπεριφορά, η οποία σηµαίνει 
υψηλότερες τιµές και χαµηλότερα επίπεδα διαβίωσης. Μέχρι τον Μάιο του 2016 η κυβέρνηση θα 
νοµοθετήσει πλήρως τις συστάσεις της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ για τα µη συνταγογραφούµενα 
φαρµακευτικά προϊόντα. Μέχρι τον Μάιο του 2016 οι αρχές θα εφαρµόσουν και τις εναποµείνασες 
συστάσεις της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ για τα τρόφιµα. Μέχρι τον Ιούλιο οι αρχές θα 
υιοθετήσουν πλήρως τις εκκρεµείς συστάσεις για τα οικοδοµικά υλικά. Η υιοθέτηση των 
εναποµεινασών πέντε συστάσεων της εργαλειοθήκης ΙΙ για τα ποτά και τα πετρελαϊκά προϊόντα θα 
γίνει έως τον Σεπτέµβριο.  

Ρυθµιζόµενες Βιοµηχανίες ∆ικτύου (Ενέργεια, Μεταφορές, Ύδατα): Ανοιχτό παραµένει το 
σενάριο της πλήρους ιδιωτικοποίησης του Α∆ΜΗΕ (θυγατρική δικτύων της ∆ΕΗ) µέχρι το τέλος του 
2016. Εντός του Μαΐου, η γενική συνέλευση της ∆ΕΗ θα εγκρίνει το σχέδιο απόσχισης του Α∆ΜΗΕ 
και µέσα στον Ιούνιο να γίνει η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πώληση τουλάχιστον του 20% 
της εταιρείας σε ιδιώτη. Η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι τον Οκτώβριο, ενώ σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί από τους δανειστές ότι δεν υπάρχει επαρκής πρόοδος ή το ενδιαφέρον 
για τη συγκεκριµένη πώληση είναι ανεπαρκές, τότε προβλέπεται η άµεση εκκίνηση διαγωνισµού 
για την πώληση του 100% του Α∆ΜΗΕ σε ιδιώτη. Σε άλλες προβλέψεις του προσχεδίου για τον 
τοµέα της ενέργειας αναφέρεται ότι θα ξεκινήσουν άµεσα οι δηµοπρασίες ΝΟΜΕ µε στόχο µέχρι το 
2020 το µερίδιο της ∆ΕΗ να έχει πέσει στο 50%.  

Εντός του έτους θα πρέπει να έχει διατεθεί σε δηµοπρασία ποσότητα ενέργειας που αντιστοιχεί µε 
το 8% του παραγωγικού δυναµικού της ∆ΕΗ. Στο προσχέδιο επίσης αναφέρεται ότι πρέπει να 
προωθηθούν άµεσα οι διαδικασίες για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου, αλλαγή της 
νοµοθεσίας για τις ΑΠΕ και προώθηση των διαδικασιών για την εφαρµογή του target model. Στον 
τοµέα της διαχείρισης υδάτινων πόρων θα πρέπει να δηµιουργηθεί νέο ρυθµιστικό καθεστώς που 
θα επιτρέπει την υλοποίηση επενδύσεων στον τοµέα της διαχείρισης υδάτινων πόρων και θα 
αφορά την τιµολογιακή πολιτική. Μέχρι τον Νοέµβριο η ΕΥ∆ΑΠ και η ΕΥΑΘ θα πρέπει να έχουν 
εκκινήσει τη διαδικασία κατάρτισης επιχειρησιακών σχεδίων που θα αφορούν το επενδυτικό 
πρόγραµµα και τα βασικά έργα της επόµενης πενταετίας. Το βήµα αυτό θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί µέχρι τον ∆εκέµβριο. 

∆ηµόσια διοίκηση: Οι αρχές έχουν ως στόχο να εκσυγχρονίσουν και να ενισχύσουν σηµαντικά 
την ελληνική διοίκηση θέτοντας σε ισχύ ένα πρόγραµµα σε στενή συνεργασία µε την Κοµισιόν για 
µία αποτελεσµατική και απρόσιτη από πολιτικά συµφέροντα ελληνική δηµόσια διοίκηση. Ως 
προαπαιτούµενο, οι αρχές θα συµφωνήσουν µε τους θεσµούς και θα εγκρίνουν νοµοθεσία για την 
αποπολιτικοποίηση των γενικών γραµµατέων, την κατάργηση των γενικών γραµµατέων των 
υπουργείων έως τον ∆εκέµβριο και αντικατάστασή τους µε διοικητικούς γραµµατείς. Επίσης, οι 
αρχές θα συνεχίσουν να εντοπίζουν τις παράνοµες προσλήψεις και τις προσωρινές εντολές, καθώς 
και τις πειθαρχικές υποθέσεις και θα λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα επιβολής. Ως 
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προαπαιτούµενη δράση, οι αρχές θα προτείνουν και θα εφαρµόσουν τριετές στρατηγικό σχέδιο για 
τη βελτίωση της λειτουργίας του συστήµατος δικαιοσύνης.  

Ιδιωτικοποίηση 

Οι ιδιωτικοποιήσεις θα βοηθήσουν την οικονοµία να γίνει πιο ανταγωνιστική και να µειωθεί το 
δηµόσιο χρέος. Η κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕ∆ έχουν κάνει σηµαντικά βήµατα για την προώθηση του 
προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων. Η εφαρµογή του προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων στοχεύει στην 
άντληση περαιτέρω ετήσιων εσόδων για το 2016, το 2017 και το 2018 της τάξης των 2,5 δισ., 2,2 
δισ. και 1,1 δισ. ευρώ. Η κυβέρνηση δεσµεύεται να διευκολύνει τη διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων και 
να ολοκληρώσει όλες τις αναγκαίες κυβερνητικές δράσεις προκειµένου να επιτρέψει την επιτυχή 
διεξαγωγή των διαγωνισµών.  

Απασχόληση 

Οι αρχές, σε συνεργασία µε τους Ευρωπαίους εταίρους, θα λάβουν µέτρα για την ενίσχυση της 
απασχόλησης, προσφέροντας ευκαιρίες 52.000 θέσεων βραχυπρόθεσµης απασχόλησης, που 
απευθύνονται κυρίως στους µακροχρόνια ανέργους. Παράλληλα, η κυβέρνηση θα προωθήσει έως 
τον Σεπτέµβριο πρόσθετα προγράµµατα ενσωµάτωσης στην αγορά εργασίας, καλύπτοντας 43.000 
θέσεις, συµπεριλαµβανοµένων των µακροχρόνια ανέργων και των δικαιούχων ελάχιστου 
εγγυηµένου εισοδήµατος. Η κυβέρνηση θα προσφέρει κίνητρα και σε πρόσθετα προγράµµατα 
δηµιουργίας θέσεων εργασίας για περίπου 90.000 δικαιούχους έως τον ∆εκέµβριο.  

 


