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Η επιστολή του Γ. Βαρουφάκη προς το Eurogroup 

Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015  

Ολόκληρη η επιστολή µε τη λίστα των ελληνικών µεταρρυθµίσεων, που απέστειλε ο υπουργός 
Οικονοµικών Γιάνης Βαρουφάκης προς τον πρόεδρο του Eurogroup Γερούν Ντέισελµπλουµ. 

«Αγαπητέ Πρόεδρε του Eurogroup, 

Στο Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου η ελληνική κυβέρνηση κλήθηκε να παρουσιάσει στους 
θεσµούς, µέχρι τη ∆ευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2015, µια πρώτη περιεκτική λίστα των 
µεταρρυθµιστικών µέτρων που προβλέπει και η οποία θα εξειδικευτεί περαιτέρω και θα 
συµφωνηθεί µέχρι το τέλος του Απριλίου 2015. 

Εκτός της κωδικοποίησης του µεταρρυθµιστικού της προγράµµατος, σύµφωνα µε τις 
προγραµµατικές δηλώσεις του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο ελληνικό κοινοβούλιο, η 
ελληνική κυβέρνηση είναι επίσης αποφασισµένη να εργαστεί σε στενή συνεργασία µε τους 
Ευρωπαίους εταίρους και θεσµούς, καθώς και µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, και να 
αναλάβει δράσεις που ενισχύουν τη δηµοσιονοµική βιωσιµότητα, εγγυώνται την οικονοµική 
σταθερότητα και προωθούν την οικονοµική ανάκαµψη. 

Η πρώτη περιεκτική λίστα των µεταρρυθµιστικών µέτρων ακολουθεί παρακάτω, όπως την 
προβλέπει η ελληνική κυβέρνηση. Πρόθεσή µας είναι να τα εφαρµόσουµε, βασιζόµενοι 
ταυτόχρονα στην τεχνική βοήθεια και χρηµατοδότηση από τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταµεία». 

Ειλικρινώς υµέτερος 

Γιάνης Βαρουφάκης 
Υπουργός Οικονοµικών 
Ελληνική ∆ηµοκρατία 

 
Ι. ∆ηµοσιονοµικές διαρθρωτικές πολιτικές 

Φορολογικές πολιτικές - Η Ελλάδα δεσµεύεται να: 

• Μεταρρυθµίσει την πολιτική ΦΠΑ, τη φορολογική διοίκηση και επιβολή. Θα γίνουν σθεναρές 
προσπάθειες για βελτίωση της είσπραξης φόρων και της καταπολέµησης της φοροδιαφυγής, 
κάνοντας πλήρη χρήση των ηλεκτρονικών µέσων και άλλων τεχνολογικών καινοτοµιών. Η 
πολιτική ΦΠΑ θα εξορθολογιστεί σε σχέση µε τους συντελεστές οι οποίοι θα εξοµαλυνθούν µε 
τρόπο που θα µεγιστοποιεί τα πραγµατικά έσοδα χωρίς αρνητική επίπτωση στην κοινωνική 
δικαιοσύνη και µε σκοπό να περιοριστούν οι εξαιρέσεις, εξαλείφοντας ταυτόχρονα τις 
παράλογες εκπτώσεις. 
• Τροποποιήσει τη φορολόγηση των συλλογικών επενδύσεων και των δαπανών φορολογητέου 
εισοδήµατος που θα ενσωµατωθούν στον κώδικα φορολογίας εισοδήµατος. 
• ∆ιευρύνει τον ορισµό της φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής, καταργώντας τη 
φορολογική αµνηστία. 
• Εκσυγχρονίσει τον κώδικα φορολογίας εισοδήµατος, να εξαλείψει τις εξαιρέσεις και να τις 
αντικαταστήσει, όταν είναι απαραίτητο, µε µέτρα που θα ενισχύουν την κοινωνική δικαιοσύνη. 
• Επιβάλει αποφασιστικά και να βελτιώσει την νοµοθεσία για τις ενδοοµιλικές συναλλαγές. 
• Εργαστεί προς τη δηµιουργία µιας νέας κουλτούρας φορολογικής συµµόρφωσης, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι όλα τα µέρη της κοινωνίας, και ιδιαίτερα οι εύποροι, θα συνεισφέρουν δίκαια 
στη χρηµατοδότηση των δηµόσιων πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό, θα δηµιουργηθεί µε τη 
βοήθεια των ευρωπαϊκών και διεθνών εταίρων, µία βάση δεδοµένων για τις περιουσίες 
(περιουσιολόγιο), που θα βοηθά τις φορολογικές αρχές να αξιολογήσουν την ακρίβεια των 
προηγούµενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος. 



Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ  www.sate.gr 

∆ιαχείριση ∆ηµόσιων Οικονοµικών - Η Ελλάδα θα: 

• Υιοθετήσει τροποποιήσεις στον Νόµο για τη Σύνταξη του Προϋπολογισµού και θα προχωρήσει 
σε βήµατα για τη βελτίωση της διαχείρισης των δηµόσιων οικονοµικών. Η εφαρµογή του 
προϋπολογισµού, όπως και οι ευθύνες για τον έλεγχο και τη δηµοσιοποίηση του, θα 
βελτιωθούν και αποσαφηνιστούν. Οι διαδικασίες πληρωµών θα εκσυγχρονιστούν και θα 
επισπευστούν, παρέχοντας ταυτόχρονα έναν µεγαλύτερο βαθµό χρηµατοοικονοµικής και 
δηµοσιονοµικής ευελιξίας και ευθύνης για τις ανεξάρτητες ή/και ρυθµιστικές αρχές. 
• Καταρτίσει και εφαρµόσει µια στρατηγική για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσµων 
φορολογικών υποχρεώσεων, των επιστροφών φόρων και της καταβολής των συντάξεων. 
• Θέσει σε λειτουργία το υπάρχον (αν και µέχρι σήµερα αδρανές) ∆ηµοσιονοµικό Συµβούλιο. 

∆ιαχείριση Εσόδων - Η Ελλάδα θα εκσυγχρονίσει την φορολογική και τελωνειακή διοίκηση 
επωφελούµενη της διαθέσιµης τεχνικής βοήθειας. Από αυτήν την άποψη, η Ελλάδα θα: 

• Ενισχύσει την διαφάνεια και διεθνή εµβέλεια της διαδικασίας µέσω της οποίας ο Γενικός 
Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων διορίζεται, παρακολουθούνται οι επιδόσεις του, και 
αντικαθίσταται. 
• Ενισχύσει την ανεξαρτησία της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων -εάν είναι απαραίτητο 
µέσω περαιτέρω νοµοθεσίας- από όλων των ειδών τις παρεµβάσεις (πολιτικές ή άλλες), 
εγγυώµενη ταυτόχρονα την πλήρη υπευθυνότητα και διαφάνεια των δραστηριοτήτων της. Για 
τον σκοπό αυτό, η κυβέρνηση και η ΓΓ∆Ε θα κάνουν πλήρη χρήση της διαθέσιµης τεχνικής 
βοήθειας. 
• Επανδρώσει επαρκώς, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, την ΓΓ∆Ε και ιδιαίτερα τις µονάδες 
ελέγχου υψηλού πλούτου και µεγάλων οφειλετών στη ∆ιεύθυνση Εσόδων και να διασφαλίσει 
πως διαθέτει ισχυρές ερευνητικές και διωκτικές εξουσίες, και πόρους που θα βασίζονται στις 
δυνατότητες του Σ∆ΟΕ, έτσι ώστε να διώκονται αποτελεσµατικά η φορολογική απάτη και οι 
φορολογικές οφειλές των κοινωνικών οµάδων υψηλών εισοδηµάτων. Θα εξετάσει το 
πλεονέκτηµα της ενσωµάτωσης του Σ∆ΟΕ στην ΓΓ∆Ε. 
• Αυξήσει τις επιθεωρήσεις, τους ελέγχους βάσει κινδύνων, και τις δυνατότητες είσπραξης, 
επιδιώκοντας παράλληλα να ενσωµατώσει τις λειτουργίες της είσπραξης φορολογικών εσόδων 
και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε ολόκληρη τη γενική κυβέρνηση. 

∆ηµόσιες δαπάνες - Οι ελληνικές αρχές θα: 

• Επανεξετάσουν και ελέγξουν δαπάνες σε κάθε τοµέα των κυβερνητικών δαπανών (π.χ. 
παιδεία, άµυνα, µεταφορές, ΟΤΑ, κοινωνικά επιδόµατα) 
• Εργαστούν προς την δραστική βελτίωση της αποδοτικότητας των τµηµάτων και µονάδων που 
διοικούνται από την κεντρική και τοπική κυβέρνηση και τις επικεντρωµένες µονάδες στις 
δηµοσιονοµικές διαδικασίες, την αναδιάρθρωση της διοίκησης και την ανακατανοµή πόρων που 
δεν έχουν αξιοποιηθεί σωστά. 
• Προσδιορίσουν µέτρα εξοικονόµησης δαπανών µέσω µιας ενδελεχούς επανεξέτασης των 
δαπανών κάθε Υπουργείου και του εξορθολογισµού των µη µισθολογικών και µη 
συνταξιοδοτικών δαπανών οι οποίες, στην παρούσα φάση, αντιστοιχούν στο εκπληκτικό 56% 
των συνολικών δηµοσίων δαπανών. 
• Εφαρµόσουν νοµοθεσία (που προς το παρόν βρίσκεται υπό τη µορφή προσχεδίου στο Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους) για την αναθεώρηση των δαπανών  για µη µισθολογικά επιδόµατα σε 
όλο τον δηµόσιο τοµέα. 
• Εξακριβώσουν τα επιδόµατα µέσω διασταύρωσης στοιχείων εντός των αρµόδιων αρχών και 
µητρώων (π.χ. ΑΦΜ, ΑΜΚΑ) που θα βοηθήσουν στο να εντοπιστούν οι µη δικαιούχοι. 
• Ελέγξουν τις δαπάνες για την Υγεία και θα βελτιώσουν την παροχή και την ποιότητα των 
ιατροφαρµακευτικών υπηρεσιών, παρέχοντας καθολική πρόσβαση. Στο πλαίσιο αυτό, η 
κυβέρνηση σκοπεύει να κάνει συγκεκριµένες προτάσεις σε συνεργασία µε τους ευρωπαϊκούς 
και διεθνείς θεσµούς, συµπεριλαµβανοµένου του ΟΟΣΑ. 

Μεταρρύθµιση της κοινωνικής ασφάλισης  - Η Ελλάδα δεσµεύεται να συνεχίσει τον 
εκσυγχρονισµό του συνταξιοδοτικού συστήµατος. Οι αρµόδιες αρχές θα: 
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• Συνεχίσουν να επεξεργάζονται διοικητικά µέτρα για την ενοποίηση και τον εκσυγχρονισµό 
των συνταξιοδοτικών πολιτικών και την εξάλειψη των «παραθύρων» και κινήτρων που 
αυξάνουν υπερβολικά τον αριθµό των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων σε όλη την οικονοµία και, 
πιο συγκεκριµένα, στον τραπεζικό και δηµόσιο τοµέα. 
• Συγκεντροποιήσουν τα συνταξιοδοτικά ταµεία προκειµένου να υπάρξει εξοικονόµηση. 
• Καταργήσουν σταδιακά τις χρεώσεις υπέρ τρίτων, µε δηµοσιονοµικά ουδέτερο τρόπο 
• Θεσπίσουν καλύτερη διασύνδεση µεταξύ των συνταξιοδοτικών εισφορών και των 
εισοδηµάτων, εκσυγχρονίσουν τα επιδόµατα, ενισχύσουν τα κίνητρα για τη δήλωση εργασίας 
και παράσχουν στοχευµένη βοήθεια σε εργαζόµενους ηλικίας 50-65 ετών, 
συµπεριλαµβανοµένου του προγράµµατος Εγγυηµένου Εισοδήµατος, έτσι ώστε να εξαλειφθούν 
οι κοινωνικές και πολιτικές πιέσεις για πρόωρη συνταξιοδότηση η οποία επιβαρύνει υπέρµετρα 
τα συνταξιοδοτικά ταµεία. 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση και ∆ιαφθορά – Η Ελλάδα επιθυµεί µια σύγχρονη δηµόσια διοίκηση. Θα: 

• Μετατρέψει τον αγώνα ενάντια στη διαφθορά σε εθνική προτεραιότητα και λειτουργήσει 
πλήρως το Εθνικό Σχέδιο Κατά της ∆ιαφθοράς. 
• Στοχοποιήσει το λαθρεµπόριο καυσίµων και των προϊόντων καπνού (για την αποφυγή 
απώλειας εσόδων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εισαγωγής), και θα αντιµετωπίσει το 
ξέπλυµα χρήµατος. Η κυβέρνηση προτίθεται να θέσει αµέσως φιλόδοξους στόχους για τα 
έσοδα, σε αυτούς τους τοµείς, που θα επιδιωχθούν υπό τον συντονισµό της νεοσύστατης 
σχετικής θέσης Υπουργού Επικρατείας. 
• Μειώσει (α) τον αριθµό των Υπουργείων (από 16 σε 10), (β) τον αριθµό των «ειδικών 
συµβούλων» της γενικής κυβέρνησης και (γ) µειώσει τα οφέλη των υπουργών, µελών του 
Κοινοβουλίου και των κορυφαίων αξιωµατούχων (λχ αυτοκίνητα, έξοδα ταξιδιών, επιδόµατα 
κλπ). 
• Κάνει αυστηρότερη τη νοµοθεσία σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων και 
θα περιλάβει σ’ αυτή τα µέγιστα επίπεδα δανεισµού από χρηµατοπιστωτικά και άλλα ιδρύµατα. 
• Ενεργοποιήσει άµεσα την υπάρχουσα (αλλά ανενεργή) νοµοθεσία που ρυθµίζει τα έσοδα των 
ΜΜΕ (έντυπα και ηλεκτρονικά), διασφαλίζοντας (µέσω κατάλληλα σχεδιασµένων 
δηµοπρασιών) ότι καταβάλουν στο κράτος τιµές αγοράς για τις συχνότητες που χρησιµοποιούν 
και απαγορεύοντας τη συνέχιση λειτουργίας µόνιµα ζηµιογόνων µέσων ενηµέρωσης (χωρίς 
διαφανή διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης). 
• Ιδρύσει ένα διάφανο, ηλεκτρονικό λειτουργούν σε πραγµατικό χρόνο θεσµικό πλαίσιο για 
δηµόσιους διαγωνισµούς/προµήθειες – επαναφέροντας τη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (το δηµόσιο ηλεκτρονικό 
µητρώο δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τις δηµόσιες δαπάνες). 

• Αναµορφώσει το δίκτυο των µισθών στον δηµόσιο τοµέα µε σκοπό να αποσυµπιεστεί η 
κατανοµή αµοιβών µέσω αύξησης της παραγωγικότητας και κατάλληλων πολιτικών 
προσλήψεων χωρίς να µειωθούν οι ελάχιστοι µισθοί µε τη διασφάλιση ότι το µισθολογικό 
κόστος του δηµόσιου τοµέα δεν θα αυξηθεί. 
• Εξορθολογήσει τα µη-µισθολογικά οφέλη, για να µειωθεί η συνολική δαπάνη, χωρίς να τεθεί 
σε κίνδυνο η λειτουργικότητα του δηµόσιου τοµέα και σε συµφωνία µε τις ορθές πρακτικές της 
Ε.Ε. 
• Προωθήσει µέτρα για να: βελτιωθούν οι µηχανισµοί προσλήψεων, ενθαρρυνθεί η αξιοκρατική 
τοποθέτηση ατόµων σε θέση ευθύνης, βασιστεί η αξιολόγηση των υπαλλήλων σε πραγµατική 
αξιολόγηση και ιδρυθούν δίκαιες διαδικασίες µεγιστοποίησης της κινητικότητας των 
ανθρώπινων και άλλων πόρων του δηµόσιου τοµέα. 

ΙΙ. Οικονοµική σταθερότητα 

Προγράµµατα ∆όσεων – Η Ελλάδα δεσµεύεται να: 

• Βελτιώσει ταχύτατα, σε συµφωνία µε τους θεσµούς, τη νοµοθεσία για την αποπληρωµή των 
φόρων και καθυστερούµενων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
• Επεξεργαστεί προγράµµατα δόσεων που θα διευκολύνουν την αποτελεσµατική διάκριση 
µεταξύ: (α) στρατηγικής µη-πληρωµής και (β) αδυναµίας πληρωµής· στοχεύοντας περιπτώσεις 
(1) ιδιωτών/επιχειρήσεων µέσω αστικών και ποινικών διαδικασιών (ειδικά ανάµεσα σε οµάδες 
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υψηλού εισοδήµατος) προσφέροντας ανά περίπτωση (2) όρων αποπληρωµής 
ιδιωτών/επιχειρήσεων µε τρόπο που θα διευκολύνει δυνητικά υπό διάλυση επιχειρήσεις να 
επιβιώσουν, αποτρέποντας τον παρασιτισµό, ακυρώνοντας τον ηθικό κίνδυνο, και 
ενδυναµώνοντας την κοινωνική ευθύνη καθώς επίσης και µια κατάλληλη κουλτούρα 
αποπληρωµής. 
• Αποποινικοποιήσει τους οφειλέτες χαµηλών εισοδηµάτων µε µικρές υποχρεώσεις. 
• Εντείνει τις µεθόδους και διαδικασίες ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένου του νοµικού πλαισίου 
για τη συλλογή απλήρωτων φόρων και την εφαρµογή αποτελεσµατικών εργαλείων συλλογής. 

Τραπεζικός Τοµέας και Μη-Εξυπηρετούµενα ∆άνεια - Η Ελλάδα δεσµεύεται ότι: 

• Οι τράπεζες θα λειτουργούν στη βάση θεµιτών εµπορικών/τραπεζικών αρχών. 
• Θα χρησιµοποιηθεί στο έπακρο το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και να 
διασφαλίσει, σε συνεργασία µε τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισµό, την ΕΚΤ και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ότι παίζει σωστά το βασικό ρόλο του στη διασφάλιση της σταθερότητας του 
τραπεζικού τοµέα και το δανεισµό του σε εµπορική βάση σε συµµόρφωση των κανόνων της 
Ε.Ε. 
• Θα αντιµετωπιστούν τα µη-εξυπηρετούµενα δάνεια µε τέτοιο τρόπο ώστε να ληφθεί υπόψη η 
κεφαλαιοποίηση των τραπεζών (λαµβάνοντας υπόψη τον Κώδικα ∆εοντολογίας των Τραπεζών 
που έχει υιοθετηθεί), η λειτουργία του δικαστικού συστήµατος, η κατάσταση της αγοράς 
ακινήτων, θέµατα κοινωνικής δικαιοσύνης και κάθε δυσµενούς επίπτωσης στη δηµοσιονοµική 
θέση της κυβέρνησης. 
• Θα συνεργαστεί µε τις διοικήσεις των τραπεζών και των ιδρυµάτων για την αποφυγή, την 
ερχόµενη περίοδο,  πλειστηριασµών της πρώτης κατοικίας οικογενειών που βρίσκονται κάτω 
από ένα ορισµένο όριο εισοδήµατος, τιµωρώντας ταυτόχρονα όσους στρατηγικά δεν 
πληρώνουν, µε σκοπό να: 
(α) διατηρηθεί η στήριξη της κοινωνίας γύρω από ένα ευρύ µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα, (β) 
αποτραπεί περαιτέρω µείωση στις τιµές ακινήτων και περιουσιακών στοιχείων (κάτι που θα είχε 
δυσµενή επίπτωση στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια), (γ) ελαχιστοποιηθεί η δηµοσιονοµική 
επίπτωση ενός µεγαλύτερου κύµατος αστέγων και (δ) η προώθηση µιας ισχυρής κουλτούρας 
πληρωµών. Μέτρα θα ληφθούν ώστε να στηριχθούν τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά που 
αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους. 
• Θα ευθυγραµµίσει τη νοµοθεσία για εξω-δικαστικό συµβιβασµό και τα προγράµµατα δόσεων 
µετά την τροποποίησή τους, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι για τα δηµόσια οικονοµικά και 
την κουλτούρα αποπληρωµής, ενώ θα διευκολυνθεί η αναδόµηση ιδιωτικού χρέους. 
• Εκσυγχρονιστεί ο πτωχευτικός νόµος και θα αντιµετωπιστεί ο µεγάλος αριθµός εκκρεµών 
υποθέσεων. 

ΙΙΙ. Πολιτικές Προώθησης της Ανάπτυξης 

Ιδιωτικοποίηση και διαχείριση δηµόσιων αγαθών - Για να προσελκύσει επενδύσεις σε 
βασικούς τοµείς και να χρησιµοποιήσει αποτελεσµατικά τα δηµόσια αγαθά, οι Ελληνικές αρχές 
θα: 

• ∆εσµευθούν να µην οπισθογυρίσουν ιδιωτικοποιήσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Όπου 
έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής προσφορών, η κυβέρνηση θα σεβαστεί τη διαδικασία 
σύµφωνα µε το νόµο. 
• Περιφρουρήσουν την παροχή βασικών δηµόσιων αγαθών και υπηρεσιών από 
ιδιωτικοποιηµένες επιχειρήσεις/βιοµηχανίες σε συµφωνία µε τους στόχους της εθνικής 
πολιτικής και σε συµµόρφωση µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 
• Αναθεωρήσουν τις ιδιωτικοποιήσεις που δεν έχουν ακόµη ξεκινήσει, µε στόχο να βελτιωθούν 
οι όροι ώστε να µεγιστοποιηθούν τα µακροπρόθεσµα οφέλη για το κράτος, να διευρυνθούν τα 
έσοδα, να αυξηθεί ο ανταγωνισµός των τοπικών οικονοµιών, να προωθηθεί η εθνική 
οικονοµική ανάκαµψη και να τονωθούν οι µακροπρόθεσµες προοπτικές ανάπτυξης. 
• Υιοθετήσει, πλέον, µια προσέγγιση σύµφωνα µε την οποία κάθε περίπτωση θα εξετάζεται 
χωριστά και επί της ουσίας, µε έµφαση σε µακροχρόνιες χρηµατοδοτικές µισθώσεις, 
κοινοπραξίες (συνεργασία ιδιωτικού-δηµόσιου τοµέα) και συµβόλαια που µεγιστοποιούν όχι 
µόνο τα έσοδα της κυβέρνησης αλλά και τα µελλοντικά επίπεδα ιδιωτικών επενδύσεων. 
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• Ενοποιήσει το ΤΑΙΠΕ∆ µε διάφορους οργανισµούς διαχείρισης των δηµόσιων περιουσιακών 
στοιχείων (που επί του παρόντος είναι διασκορπισµένα σε όλο το δηµόσιο τοµέα) µε σκοπό να 
αναπτυχθούν τα δηµόσια περιουσιακά στοιχεία και να ενισχυθεί η αξία τους µέσω 
µικροοικονοµικών µεταρρυθµίσεων και προσδιορισµό των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων. 

Μεταρρυθµίσεις στην αγορά Εργασίας - Η Ελλάδα δεσµεύεται να: 

• Να υιοθετήσει την βέλτιστη πρακτική της ΕΕ σε όλο το εύρος της νοµοθεσίας που αφορά την 
αγορά εργασίας µέσω διαβουλεύσεων µε τους κοινωνικούς εταίρους, ενώ θα ωφεληθεί από την 
τεχνογνωσία των ILO, ΟΟΣΑ και της παρεχόµενης τεχνικής συνδροµής. 
• Επεκτείνει και αναπτύξει τα υπάρχοντα προγράµµατα που παρέχουν προσωρινή απασχόληση 
στους ανέργους, σε συνεργασία µε τους κοινωνικούς εταίρους και, εφόσον δηµοσιονοµικά 
περιθώρια το επιτρέπουν, παράλληλα να αναβαθµίσει τα προγράµµατα επιµόρφωσης των 
µακροχρόνια ανέργων. 
• Εισαγάγει σταδιακά µία νέα και «έξυπνη» προσέγγιση στις συλλογικές συµβάσεις εργασίας µε 
ισορροπία µεταξύ ευελιξίας και δικαιοσύνης. Αυτό περιλαµβάνει την φιλοδοξία για 
εξορθολογισµό και, σε βάθος χρόνου, την αύξηση του κατώτατου µισθού µε τρόπο που θα 
διαφυλάσσει την ανταγωνιστικότητα και τις προοπτικές της απασχόλησης. Η έκταση και το 
timing των αλλαγών στον κατώτατο µισθό θα γίνουν µε διαβούλευση µε τους κοινωνικούς 
εταίρους και τους Ευρωπαϊκούς και ∆ιεθνείς Θεσµούς, συµπεριλαµβανοµένου του ILO-∆ιεθνές 
Γραφείο Εργασίας, και θα λάβει σοβαρά υπόψη τις συµβουλές ενός νέου ανεξάρτητου οργάνου 
για το κατά πόσο οι αλλαγές στους µισθούς είναι σε συνάρτηση µε τις εξελίξεις στην 
παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα. 

Μεταρρυθµίσεις της αγοράς προϊόντων και καλύτερο επιχειρηµατικό περιβάλλον - Ως 
µέρος της νέας πολιτικής ατζέντας η Ελλάδα παραµένει δεσµευµένη να: 

• Αφαιρέσει εµπόδια στον ανταγωνισµό σε συνεργασία µε τον ΟΟΣΑ. 
• Ενισχύσει την ανεξαρτησία της Εθνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού. 
• Εισάγει δράσεις για τη µείωση του διοικητικού κόστους που προκαλεί η γραφειοκρατία στη 
βάση στοιχείων του ΟΟΣΑ, περιλαµβανοµένης νοµοθεσίας που απαγορεύει σε µονάδες του 
∆ηµόσιου Τοµέα να ζητούν (από πολίτες και επιχειρήσεις) στοιχεία που επιβεβαιώνουν 
πληροφορίες που ήδη κατέχει το κράτος (εντός της ίδιας ή άλλης υπηρεσίας). 
• Καλύτερη διαχείριση της γης, περιλαµβανοµένων πολιτικών που σχετίζονται µε τον 
χωροταξικό σχεδιασµό, τη χρήση γης, καθώς και η οριστικοποίηση ενός κατάλληλου 
Κτηµατολογίου. 
• Να επιδιώξει προσπάθειες προκειµένου να άρει δυσανάλογους και αδικαιολόγητους 
περιορισµούς στα ρυθµιζόµενα επαγγέλµατα ως µέρος µια ευρύτερης στρατηγικής για να 
αντιµετωπιστούν κατεστηµένα συµφέροντα. 
• Ευθυγράµµιση της αγοράς ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου µε τις καλύτερες πρακτικές και τη 
νοµοθεσία της ΕΕ. 

Μεταρρύθµιση της δικαιοσύνης - Η Ελληνική κυβέρνηση θα: 

• Βελτιώσει την οργάνωση των δικαστηρίων µέσω µεγαλύτερης εξειδίκευσης εξελίσσοντας σε 
αυτό το πλαίσιο τον κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. 
• Θα προωθήσει την ψηφιοποίηση των νοµικών κωδίκων και του συστήµατος ηλεκτρονικής 
υποβολής και διακυβέρνησης στο νοµικό σύστηµα. 

Στατιστικά – Η Ελληνική κυβέρνηση επιβεβαιώνει την ετοιµότητά της να: 

• Τιµήσει πλήρως τη ∆έσµευση για Αξιοπιστία των Στατιστικών και συγκεκριµένα τη θεσµική 
ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ, εξασφαλίζοντας ότι η ΕΛΣΤΑΤ έχει τους αναγκαίους πόρους για να 
εφαρµόσει το πρόγραµµα εργασίας της. 
• Εγγυηθεί τη διαφάνεια και την ορθότητα της διαδικασίας ορισµού του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ 
τον Σεπτέµβριο του 2015, σε συνεργασία µε την ΕUROSTAT. 

Ανθρωπιστική Κρίση – Η ελληνική κυβέρνηση επιβεβαιώνει τα σχέδιά της να: 
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•  Αντιµετωπίσει ανάγκες που δηµιουργούνται από την απόλυτη φτώχεια (ανεπαρκής 
πρόσβαση σε τροφή, στέγη, υπηρεσίες υγείας και βασική παροχή ενέργειας) µε ιδιαίτερα 
στοχευµένα µη-χρηµατικά µέτρα (πχ κουπόνια σίτισης) 
• Κάτι τέτοιο θα γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι βοηθητικός στην αναδόµηση της δηµόσιας 
διοίκησης και της καταπολέµησης της γραφειοκρατίας/διαφθοράς (πχ η έκδοση της έξυπνης 
Κάρτας Πολίτη που θα µπορεί να χρησιµοποιείται σαν ταυτότητα, στο ΕΣΥ, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα πρόσβαση στο πρόγραµµα σίτισης κλπ) 
• Αξιολογήσει το πιλοτικό πρόγραµµα Εγγύησης Ελάχιστου Εισοδήµατος µε προοπτική να 
εφαρµοσθεί σε εθνικό επίπεδο. 
• ∆ιασφαλίσει ότι η µάχη ενάντια στην ανθρωπιστική κρίση δεν θα έχει αρνητική 
δηµοσιονοµική επίπτωση.» 
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