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Κυβέρνηση και δανειστές συµφώνησαν σε 48 προαπαιτούµενα  

Ολόκληρη η λίστα: Ο κατάλογος µε όλες τις µεταρρυθµίσεις θα 
παρουσιαστεί τη ∆ευτέρα στους υπουργούς Οικονοµικών της 
Ευρωζώνης,προκειµένου να αποσπάσει και τυπικά την έγκριση του 
Eurogroup  
 
Σάββατο, 03 Οκτωβρίου 2015 

Συµφωνία για την υλοποίηση από την κυβέρνηση πακέτου µε 48 µεταρρυθµίσεις 
επιτεύχθηκε στη διάρκεια χθεσινής συνεδρίασης της οµάδας εργασίας του 
Εurogroup. Η συνεδρίαση είχε τη µορφή τηλεδιάσκεψης, ενώ, σύµφωνα µε 
αξιωµατούχο της Ευρωζώνης, ο κατάλογος αυτός µε τις µεταρρυθµίσεις θα 
παρουσιαστεί τη ∆ευτέρα στους υπουργούς Οικονοµικών της Ευρωζώνης, 
προκειµένου να αποσπάσει και τυπικά την έγκρισή τους.  

Ο ίδιος αξιωµατούχος ανέφερε ότι οι µεταρρυθµίσεις θα πρέπει να υλοποιηθούν 
από την κυβέρνηση µέσα στις επόµενες βδοµάδες, ενώ µόλις εγκριθούν και αρχίσει 
η υλοποίησή τους θα εκταµιευτεί η δόση των 2 δισ. ευρώ. Θα ακολουθήσει ένα 
δεύτερο πακέτο µεταρρυθµίσεων, το οποίο θα πρέπει να συµφωνηθεί εντός του 
µήνα, ώστε να υλοποιηθεί επίσης µέχρι τις αρχές Νοεµβρίου και να εκταµιευθεί η 
επόµενη υποδόση, ύψους 1 δισ. ευρώ. 

Τον κατάλογο µε τα 48 προαπαιτούµενα που θα πρέπει να εκπληρώσει η ελληνική 
κυβέρνηση µέσα στις επόµενες εβδοµάδες προκειµένου να εξασφαλίσει την 
εκταµίευση της πρώτης υποδόσης των τριών δισεκατοµµυρίων ευρώ (ήτοι δύο δισ. 
ευρώ) παρουσιάζει η «Ν».  

Ο µακρύς κατάλογος συζητήθηκε χθες στο Euro Working Group και αναµένεται να 
τεθεί υπ’ όψιν των υπουργών Οικονοµικών της Ευρωζώνης στο πλαίσιο του 
Eurogroup της ∆ευτέρας. Μεταξύ άλλων περιλαµβάνει σειρά παρεµβάσεων στο 
ασφαλιστικό -ακόµη και τροποποίηση διατάξεων που ψηφίστηκαν το καλοκαίρι-, 
οριστικοποίηση της πώλησης των περιφερειακών αεροδροµίων στη Fraport, 
επίλυση του προβλήµατος των «κόκκινων» δανείων, ακόµη και «αυστηροποίηση» 
του νόµου για την προστασία της 1ης κατοικίας.  

Ολόκληρος ο κατάλογος έχει ως εξής:  

1. Ολοκλήρωση της στρατηγικής για το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα (εξοµάλυνση 
της ρευστότητας και των όρων πληρωµής και ενίσχυση των τραπεζικών 
κεφαλαίων, ενίσχυση της διακυβέρνησης και αντιµετώπιση του προβλήµατος των 
µη εξυπηρετούµενων δανείων). Η στρατηγική αυτή, βάσει του µνηµονίου, θα 
περιλαµβάνει σχέδια σχετικά µε τις ξένες θυγατρικές των ελληνικών τραπεζών 
σύµφωνα µε τα προγράµµατα αναδιάρθρωσής τους που έχουν εγκριθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα έχει ως στόχο την προσέλκυση διεθνών στρατηγικών 
επενδύσεων στις τράπεζες και την επιστροφή τους σε ιδιωτικό ιδιοκτησιακό 
καθεστώς µεσοπρόθεσµα.  

2. Η Τράπεζα της Ελλάδας θα κάνει όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για να 
υιοθετηθεί ο Κώδικας ∆εοντολογίας.  

3. Ολοκλήρωση του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος τεχνικής βοήθειας σε 
συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
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4. Θέσπιση νέων ποινικών νοµικών διατάξεων για τη φοροδιαφυγή και την απάτη, 
προκειµένου να τροποποιηθεί ο ειδικός ποινικός Νόµος 2523/1997 καθώς και για 
να αντικατασταθεί το άρθρο 55 παράγραφοι 1 και 2 του ΚΦ∆, µε σκοπό, µεταξύ 
άλλων, τον εκσυγχρονισµό και τη διεύρυνση του ορισµού της φορολογικής απάτης 
και της φοροδιαφυγής σε όλους τους φόρους. Θα πρέπει να καταργηθούν όλα τα 
πρόστιµα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων 
που επιβάλλονται βάσει του νόµου 2523/1997· 

5. Θέσπιση κατάλληλων ποινών για τις απλές παραβάσεις του κώδικα βιβλίων και 
στοιχείων. Η µη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης θα 
αντιµετωπίζεται ως απλή αλλά σοβαρή παράβαση της διαδικασίας για τον ΦΠΑ 

6. Υπογραφή της υπουργικής απόφασης για την επέκταση του έµµεσου µητρώου 
τραπεζικών συναλλαγών ώστε να παρέχεται το ιστορικό συναλλαγών σε βάθος 10 
ετών. 

7. Εκδοση υπουργικής απόφασης για τη µεταφορά του προσωπικού του Σ∆ΟΕ στη 
Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων.  

8. Επεξεργασία σε συνεργασία µε την Τράπεζα της Ελλάδος και τον ιδιωτικό τοµέα, 
κοστολογηµένου σχεδίου για την προώθηση και τη διευκόλυνση της χρήσης 
ηλεκτρονικών πληρωµών και τη µείωση της χρήσης µετρητών. 

9. Ψήφιση συµπληρωµατικής νοµοθεσίας για το ∆ηµοσιονοµικό Συµβούλιο. 

10. Προώθηση νοµοθεσίας για την αναβάθµιση του οργανικού νόµου για τον 
προϋπολογισµό (θέσπιση πλαισίου για τους ανεξάρτητους φορείς, σταδιακή 
κατάργηση των εκ των προτέρων ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο κ.λπ.).  

11. Παρουσίαση σχεδίου για την εκκαθάριση των καθυστερούµενων οφειλών, 
καθώς και των αιτήσεων επιστροφής φόρου και συνταξιοδότησης. 

12. Συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί ενός σχεδίου δράσης για τις 
δηµόσιες συµβάσεις.  

13. Επέκταση των ανώτατων ορίων είσπραξης επιστροφών του 2015 για τις 
διαγνωστικές εξετάσεις, τις ιδιωτικές κλινικές και τα φαρµακευτικά προϊόντα στα 
επόµενα τρία χρόνια.  

14. Προετοιµασίες για τη βαθµιαία εθνική εφαρµογή του ελάχιστου εγγυηµένου 
εισοδήµατος (ΕΕΕ) και για τη σύσταση ενός µητρώου παροχών και την κατάρτιση 
στρατηγικής για να εξασφαλίζεται η ένταξη των ευάλωτων οµάδων και να 
αποφεύγεται η απάτη.  

15. Εγκριση χάρτη πορείας για τη µεταρρύθµιση της αδειοδότησης των 
επενδύσεων, συµπεριλαµβανοµένης της ιεράρχησης προτεραιοτήτων. 

16. ∆ηµιουργία τριών κινητών οµάδων επιβολής του νόµου µε στόχο την 
καταπολέµηση του λαθρεµπορίου.  

17. Σύγκληση διυπουργικής επιτροπής χωροταξικού σχεδιασµού, µε τη συµµετοχή 
ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων. 

18. Εκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών ∆ικαιοσύνης και 
Οικονοµικών για τη µείωση του ποσοστού αµοιβής των συµβολαιογραφικών 
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πράξεων για ποσά αντικειµένου συναλλαγής έως 120.000 ευρώ (σ.σ.: ο νέος 
συντελεστής πρέπει να είναι 0,8% από 1% που είναι σήµερα).  

19. Εκ των υστέρων εκτίµηση επιπτώσεων σχετικά µε επιλεγµένες µεταρρυθµίσεις 
που αφορούν τον ανταγωνισµό, την αδειοδότηση επενδύσεων και τον διοικητικό 
φόρτο.  

20. Με βάση το 20ό προαπαιτούµενο, οι αρχές θα εφαρµόσουν ένα καθεστώς για 
το προσωρινό και µόνιµο σύστηµα πληρωµών δυναµικότητας· θα τροποποιήσουν 
τους κανόνες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να αποφευχθεί η 
αναγκαστική λειτουργία σταθµών κάτω από το µεταβλητό κόστος τους και θα 
θεσπίσουν κανόνες σύµφωνα µε την τελική απόφαση του Συµβουλίου της 
Επικρατείας σχετικά µε τον συµψηφισµό των οφειλών µεταξύ της ∆ΕΗ και του 
διαχειριστή αγοράς·  

θα αρχίσουν την εφαρµογή της µεταρρύθµισης της αγοράς φυσικού αερίου µε 
βάση το συµφωνηθέν χρονοδιάγραµµα, µε παράλληλη ιεράρχηση των τιµολογίων 
διανοµής· θα εφαρµόσουν διακοπτόµενες συµβάσεις όπως αυτές εγκρίθηκαν από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· θα αναθεωρήσουν τα τιµολόγια της ∆ΕΗ βάσει του 
κόστους, µεταξύ άλλων αντικαθιστώντας την έκπτωση 20% για τους χρήστες 
υψηλής τάσης µε τιµολόγια βάσει του οριακού κόστους παραγωγής, λαµβάνοντας 
υπ’ όψιν τα καταναλωτικά χαρακτηριστικά των πελατών που επηρεάζουν το 
κόστος.  

21. Νοµοθετική έγκριση του προγράµµατος αναδιάρθρωσης του «ΟΑΣΑ - 
Συγκοινωνίες Αθηνών» το οποίο έχει συµφωνηθεί µε τους θεσµούς. 

22. Χάραξη του χάρτη πορείας για την εφαρµογή του αναθεωρηµένου Κώδικα 
Πολιτικής ∆ικονοµίας. 

23. Εκδοση Προεδρικού ∆ιατάγµατος το οποίο θα ξεκαθαρίζει τους όρους και τις 
λεπτοµέρειες ιστοσελίδας µέσω της οποίας θα αναγγέλλονται ηλεκτρονικά οι 
δηµοπρασίες. 

24. Ενέργειες ώστε η ΕΛΣΤΑΤ να αποκτήσει πρόσβαση σε πηγές διοικητικών 
δεδοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Νόµου 4174/2013 όπως τροποποιήθηκε 
µε τους Νόµους 4254/2014 και 4258/2014 και το Μνηµόνιο Συνεννόησης που 
υπεγράφη στις 17/4/2014 µεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ, του υπουργείου Οικονοµικών 
(ΓΓΠΣ), του γενικού γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων και του ΙΚΑ.  

25. Υπαγωγή στο ETEA όλων των ταµείων επικουρικών συντάξεων και διασφάλιση 
ότι όλα τα επικουρικά συνταξιοδοτικά ταµεία θα χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά 
από ίδιες εισφορές από την 1η Ιανουαρίου 2015. 

26. Σταδιακή κατάργηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο 
πετρέλαιο κίνησης ντίζελ για τους αγρότες σε δύο ίσα στάδια τον Οκτώβριο του 
2015 και τον Οκτώβριο του 2016· 

27. Τροποποίηση των ρυθµίσεων του 2014 και του 2015 για τη σε δόσεις 
καταβολή οφειλών από φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να 
αποκλείονται όσοι δεν καταβάλλουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις, τη θέσπιση 
απαίτησης για τη φορολογική διοίκηση και τη διοίκηση των οργανισµών 
κοινωνικής ασφάλισης για τη συντόµευση της διάρκειας της ρύθµισης για όσους 
έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν νωρίτερα, και την καθιέρωση επιτοκίων βάσει 
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της ελεύθερης αγοράς, µε παράλληλη παροχή προστασίας στους ευάλωτους 
οφειλέτες (µε οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ). 

28. Εφαρµογή του νόµου για τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις στον δηµόσιο τοµέα.  

29. Εφαρµογή του νόµου 3865/2010 για τον δηµόσιο τοµέα και επαναφορά ως 
ηµεροµηνία εφαρµογής της 1/1/2015. 

30. Εκδοση όλων των υπουργικών αποφάσεων για την εφαρµογή των πρόσφατων 
συνταξιοδοτικών αλλαγών. Οι αποφάσεις θα πρέπει να περιλαµβάνουν πρόβλεψη 
ότι και οι κατώτατες συντάξεις θα πρέπει και αυτές να αποτελούν αντικείµενο 
περικοπής για όσους φεύγουν πρόωρα στη σύνταξη (π.χ. για όσους φεύγουν στα 
62 µε 15 χρόνια προϋπηρεσίας). 

31. Περαιτέρω αλλαγές στην ασφαλιστική νοµοθεσία ώστε να ξεκαθαριστεί ότι 
ακόµη και γι’ αυτούς που θα διατηρήσουν το δικαίωµα συνταξιοδότησης πριν από 
τα 67 µε λιγότερα από 40 χρόνια προϋπηρεσίας, η περίοδος καταβολής εισφορών 
θα πρέπει να αυξηθεί σταδιακά στα 40 χρόνια µέχρι το 2022.  

32. Ολοκλήρωση της στρατηγικής για την αντιµετώπιση του φαινοµένου των 
«κόκκινων» δανείων.  

33. Αυστηροποίηση κριτηρίων για την προστασία της πρώτης κατοικίας από τον 
πλειστηριασµό και προσαρµογή του νόµου για την πτώχευση των νοικοκυριών 
ώστε να ενσωµατώσει τις προτάσεις των θεσµών.  

34. Ενεργοποίηση του κυβερνητικού συµβουλίου για το ιδιωτικό χρέος.  

35. Υιοθέτηση της πρότασης του ΟΟΣΑ για το άνοιγµα του επαγγέλµατος του 
φαρµακοποιού (ιδιοκτησία φαρµακείων και από µη φαρµακοποιούς).  

36. Υιοθέτηση της δεύτερης εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ και ειδικά των προτάσεων 
για τα αναψυκτικά αλλά και τα πετρελαϊκά προϊόντα.  

37. Σύσταση επιτροπής για την παρακολούθηση των αλλαγών που απαιτούνται σε 
διυπουργικό επίπεδο ώστε να προχωρήσει η απελευθέρωση των αγορών. 

38. Λήψη µη αναστρέψιµων βηµάτων για την πώληση των περιφερειακών 
αεροδροµίων µε τους υφιστάµενους όρους στον υποψήφιο αγοραστή που έχει ήδη 
επιλεγεί.  

39. Εφαρµογή όλων των ενεργειών που έχουν συµφωνηθεί µε την κυβέρνηση για 
την προώθηση των αποκρατικοποιήσεων που εκκρεµούν από το ΤΑΙΠΕ∆.  

40. Είσπραξη των επιστροφών για το 2015 για τις διαγνωστικές εξετάσεις και τις 
ιδιωτικές κλινικές και αποσύνδεση των εισπράξεων επιστροφών του 2014 για τις 
ιδιωτικές κλινικές από τις εισπράξεις επιστροφών του 2013. Με τον καθορισµό των 
επιστροφών για το 2015 για τις διαγνωστικές εξετάσεις και τις ιδιωτικές κλινικές θα 
πρέπει να εκδοθεί και η σχετική υπουργική απόφαση. 

41. Αλλαγή της νοµοθεσίας για την περίοδο προστασίας των φαρµάκων (πατέντες) 
αλλά και του µηχανισµού τιµολόγησης. 

42. ∆ηµοσίευση εγκυκλίου για τις συνταγογραφήσεις στη ∆ιαύγεια και αποστολή 
της στην Η∆ΙΚΑ. 
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43. Εκδοση υπουργικής απόφασης για το πάγωµα των επιστροφών για τις 
ιδιωτικές κλινικές στα επίπεδα του 2015 µέχρι και το 2018. Εκδοση υπουργικής 
απόφασης για το πάγωµα των επιστροφών για τις διαγνωστικές εξετάσεις µέχρι το 
2018 (ή ακόµη και για µείωσή τους στην προοπτική µείωσης τιµών). 

44. Κατάργηση της υπουργικής απόφασης ΦΕΚ 1117/2015, µε σκοπό την εκ νέου 
επιβολή κυρώσεων και ποινών κατόπιν αξιολόγησης και καταγγελίας για 
ανάρµοστη συµπεριφορά και σύγκρουση συµφερόντων κατά τη συνταγογράφηση 
και για µη συµµόρφωση µε τις οδηγίες του ΕΟΦ περί συνταγογράφησης 
(επαναφορά προηγούµενης δέσµευσης στο πλαίσιο του ΜΣ)· 

45. Εγκριση της µεταρρύθµισης της αγοράς φυσικού αερίου και του σχετικού 
ειδικού χάρτη πορείας, που θα έχουν ως αποτέλεσµα, µεταξύ άλλων, την πλήρη 
δυνατότητα αλλαγής προµηθευτή για όλους τους καταναλωτές έως το 2018. 
Κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του µεταρρυθµισµένου συστήµατος 
πληρωµών δυναµικότητας (συµπεριλαµβανοµένου ενός προσωρινού και ενός 
µόνιµου µηχανισµού) και τα προϊόντα ΝΟΜΕ. 

46. Ακύρωση του άρθρου 2 του νόµου 4328/2015 που αφορά τη δυνατότητα 
εκχώρησης των ανείσπρακτων ενοικίων στο ∆ηµόσιο. 

47. Εξεύρεση «ισοδύναµου» αν η κυβέρνηση αλλάξει τις προβλέψεις που αφορούν 
την επιβολή του ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση.  

48. Επανεξέταση και κατάργηση των προβλέψεων για το συνταξιοδοτικό σύστηµα 
που θεσπίστηκαν µε τον νόµο 4325/2015 και 4331/2015 (άρθρα 21, 24, 28, 31, 
37, 38, 39, 75, 76) σε συµφωνία µε τους δανειστές.  
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