
Μέηξα Μαθξννηθνλνκηθή επίπησζε Καηάζηαζε

Διαρθρωηικά ορόζημα για ηέλος Δεκεμβρίοσ

1. Γεκνζίεπζε κηαο αλαιπηηθήο έθζεζεο από ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δληαία Αξρή Πιεξσκώλ γηα ηε δνκή θαη 

ηα επίπεδα ησλ ακνηβώλ θαζώο θαη ην κέγεζνο θαη ηε δπλακηθή ηεο απαζρόιεζεο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο.

Μεηώλεη ηελ θιηκάθσζε ησλ κηζζώλ. Βειηηώλεη ηε 

δηαθάλεηα ηεο δεκόζηαο απαζρόιεζεο.

Μεξηθώο νινθιεξώζεθε (κε θαζπζηέξεζε). Μηα κειέηε 

νινθιεξώζεθε ηνλ Ιαλνπάξην θαη δεκνζηεύζεθε ην Φεβξνπάξην, ε 

νπνία θαιύπηεη κέξνο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο .

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

ζύζηεκα. 

Δληζρύεη ηελ εκπηζηνζύλε ζηα δεκνζηνλνκηθά ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία θαη ζπκβάιεη ζην ζρεδηαζκό ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

πνιηηηθήο.

Μεξηθώο νινθιεξώζεθε (κε θαζπζηέξεζε). Τα Μλεκόληα 

Σπλελλόεζεο κεηαμύ ησλ βαζηθώλ θνξέσλ πνπ παξέρνπλ 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη ηελ ΔΛΣΤΑΤ έρνπλ ζπληαρζεί θαη ππνγξαθεί. 

Ο Καλνληζκόο πξέπεη λα εγθξηζεί ηώξα από ηελ ΔΛΣΤΑΤ.

3. Πξνεηνηκαζία ελόο ζρεδίνπ αμηνπνίεζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ δεκνζίνπ θαη απνθξαηηθνπνίεζεο επηρεηξήζεσλ κε ζηόρν 

έζνδα ύςνπο 1 δηο επξώ ην ρξόλν γηα ηελ πεξίνδν 2011-2013.

Μεηώλεη ηελ θξαηηθή παξέκβαζε ζηελ νηθνλνκία, βειηηώλεη 

ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο αγνξάο θαη κεηώλεη ηα 

δεκνζηνλνκηθά απξόβιεπηα.

Οινθιεξώζεθε

4. Η Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή παξνπζηάδεη αλαινγηζηηθή κειέηε πνπ αμηνινγεί θαηά πόζν νη παξάκεηξνη ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο 

βειηηώλνπλ ζεκαληηθά ηε καθξνπξόζεζκε αλαινγηζηηθή ηζνξξνπία.

Μεηώλεη ην δεκνζηνλνκηθό θόζηνο ηεο γήξαλζεο ηνπ 

πιεζπζκνύ θαη βειηηώλεη ηε καθξνπξόζεζκε 

δεκνζηνλνκηθή βησζηκόηεηα. Απμάλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

εξγαηηθνύ δπλακηθνύ.

Οινθιεξώζεθε

Προαπαιηούμενες δράζεις:

1. Καηάζεζε λνκνζεζίαο ε νπνία: (i) επηηαρύλεη ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο επίιπζεο θνξνινγηθώλ δηαθνξώλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

δηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ; (ii) εμαιείθεη ηα εκπόδηα ζηελ άζθεζε ησλ βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο (π.ρ. 

θεληξηθνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ θαηάζεζεο δειώζεσλ θαη είζπξαμεο νθεηιώλ, έκκεζεο κέζνδνη ειέγρσλ, θαζώο θαη επεμεξγαζία ησλ 

επηζηξνθώλ θόξσλ); θαη (iii) ζεζπίδεη έλα πην επέιηθην ζύζηεκα δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πόξσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

επηηάρπλζεο ησλ δηαδηθαζηώλ γηα απνιύζεηο θαη ηε δίσμε ζε πεξηπηώζεηο παξάβαζεο θαζήθνληνο) (Γηαξζξσηηθό νξόζεκν γηα ην ηέινο 

Φεβξνπαξίνπ)

Απνκαθξύλεη ηα λνκηθά θαη δηνηθεηηθά εκπόδηα ζηε 

ζπιινγή θόξσλ. 

[Οινθιεξώζεθε]

2. Υηνζέηεζε ελόο λόκνπ-πιαηζίνπ γηα ηελ άξζε ησλ πεξηνξηζκώλ ζηνλ αληαγσληζκό ζηα ξπζκηδόκελα επαγγέικαηα (όπσο νξίδνληαη 

ζηελ Οδεγία ησλ Υπεξεζηώλ), θαη ζηνρεύνληαο ζε ζπγθεθξηκέλα θιεηζηά επαγγέικαηα (δηθεγόξνη, ζπκβνιαηνγξάθνη, κεραληθνί, 

αξρηηέθηνλεο θαη νξθσηνί ινγηζηέο)

Απειεπζέξσζε ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ κε ζηόρν ηελ 

ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνύ θαη ηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο.

[Οινθιεξώζεθε]

Διαρθρωηικά ορόζημα για ηέλος Μαρηίοσ

2. Οξηζκόο νηθνλνκηθώλ επηζεσξεηώλ ζε όια ηα ππνπξγεία θαη ζε όινπο ηνπο κεγάινπο θνξείο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο (πνπ ζα έρνπλ 

ηελ αξκνδηόηεηα δηεμαγσγήο δεκνζηνλνκηθώλ ειέγρσλ).

Βειηηώλεη ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαθάλεηα ησλ δαπαλώλ ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ.

3. Υηνζέηεζε λνκνζεζίαο γηα ην δηαρσξηζκό ησλ θύξησλ δξαζηεξηνηήησλ παξαθαηαζεθώλ από ηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 

Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ. 

Δληζρύεη ηε ζηαζεξόηεηα ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο.

4. Η Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή παξνπζηάδεη αλαινγηζηηθή κειέηε πνπ αμηνινγεί θαηά πόζν νη παξάκεηξνη ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο 

βειηηώλνπλ ζεκαληηθά ηε καθξνπξόζεζκε αλαινγηζηηθή ηζνξξνπία.

Μεηώλεη ην δεκνζηνλνκηθό θόζηνο ηεο γήξαλζεο ηνπ 

πιεζπζκνύ θαη βειηηώλεη ηε καθξνπξόζεζκε 

δεκνζηνλνκηθή βησζηκόηεηα. Απμάλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

εξγαηηθνύ δπλακηθνύ.

Διαρθρωηικά ορόζημα για ηέλος Απριλίοσ 

5. Γεκνζίεπζε κηαο κεζνπξόζεζκεο έθζεζεο δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο, ε νπνία ζα θαζνξίδεη ηα ζρέδηα ησλ επόκελσλ δξάζεσλ κε 

ζαθή ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ζα επηθεληξώλεηαη: (i) ζηα ζρέδηα αλαδηάξζξσζεο κεγάισλ ή/θαη δεκηνγόλσλ δεκόζησλ επηρεηξήζεσλ; (ii) 

ζην θιείζηκν κε απαξαίηεησλ δεκόζησλ θνξέσλ;  (iii) ζηε θνξνινγηθή κεηαξξύζκηζε; (iv) ζηε κεηαξξύζκηζε ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο; 

(v) ζην κηζζνινγηθό θόζηνο ηνπ δεκνζίνπ; θαη (vi) ζηηο ακπληηθέο δαπάλεο.

Σπκβάιεη ζηε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή.

Προηεινόμενα νέα διαρθρωηικά ορόζημα 

6. Η Κπβέξλεζε πηνζεηεί λνκνζεηηθή ξύζκηζε γηα επέθηαζε θξαηηθώλ εγγπήζεσλ ζε κε θαιπκκέλα ηξαπεδηθά νκόινγα (ηέινο Μαξηίνπ 

2011).

Γηαζθαιίδεη επαξθή ηξαπεδηθή ξεπζηόηεηα

7. Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο ππνβάιινπλ ζρέδηα γηα κεζνπξόζεζκεο αλάγθεο ρξεκαηνδόηεζεο ζηελ ΔΚΤ θαη ηελ ΤηΔ (ηέινο Μαΐνπ 

2011).

Σηνρεύεη ζηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο ησλ ηξαπεδώλ από ηηο 

πξάμεηο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο θαη από 

ηηο θξαηηθέο εγγπήζεηο κεζνπξόζεζκα

8. Δθπόλεζε ελόο ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ κεζνπξόζεζκσλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηε θνξνινγηθή δηνίθεζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο (ηέινο Ινπλίνπ 2011)

Θεζκνζεηεί θαη ελνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζρεδίνπ 

θαηά ηεο θνξνδηαθπγήο

9. Γεκνζίεπζε ζςνεκηικών ζηνηρείσλ γηα ηηο ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο θαη ελνπνηεκέλεο δεκνζηνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε γεληθή 

θπβέξλεζε (εθηόο από ηνπο κηθξνύο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο) γηα 3 ζπλερόκελνπο κήλεο (ηέινο Ινπλίνπ 2011)

Σηεξίδεη ηα κέηξα γηα ηε κείσζε ησλ ιεμηπξόζεζκσλ 

νθεηιώλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο.

10.Υηνζέηεζε ησλ απαξαίηεησλ αιιαγώλ γηα ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ κεηαξξύζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζσπηθνύ ηεο 

γεληθήο θπβέξλεζεο  (ηέινο Ινπλίνπ 2011)

Σηεξίδεη ην κεζνπξόζεζκν ζρέδην δεκνζηνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο

11. Το Υποςπγικό Σςμβούλιο ςιοθεηεί ένα ολοκληπωμένο ζσέδιο αποκπαηικοποιήζεων και αξιοποίηζηρ ηηρ ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ μέσπι 

ηο 2015 (ηέλορ Ιοςλίος 2011).

Δληζρύεη ην πξόγξακκα απνθξαηηθνπνηήζεσλ κε ζηόρν ηε 

ζπκβνιή ζηε κείσζε ηνπ ρξένπο θαη ζηελ ζηήξημε ησλ 

επελδύζεσλ θαη ηεο αλάπηπμεο.

Πίλαθαο 2. Διιάδα: Γηαξζξσηηθά Οξόζεκα 


