
Οι απολύσεις στο Δημόσιο πρέπει να 
συνδεθούν με τις επιδόσεις των εργαζομένων 
 
Τη συσχέτιση μεταξύ των επιδόσεων των δημοσίων 
υπαλλήλων και του ενδεχομένου απολύσεων των 
μη – αποδοτικών ζητά εμμέσως πλην ... σαφώς το 
ΔΝΤ στην έκθεση αξιολόγηση που δημοσιεύτηκε 
σήμερα. Ταυτόχρονα, το ΔΝΤ ζητά ευθέως από την 
κυβέρνηση να αξιολογήσει κατά πόσο χρειάζεται να 
τεθούν συγκεκριμένοι “επίσημοι” στόχοι για τις 
απολύσεις στο Δημόσιο μετά το Μάρτιο του 2015 
και να διαθέσει τομείς στους οποίους 
δραστηριοποιείται ο δημόσιος τομέας στον ιδιωτικό 
τομέα (outsource).  

 

Συγκεκριμένα το ΔΝΤ αναφέρει πως “οι απολύσεις” 
έως τώρα στο δημόσιο “δεν έχουν βασιστεί στις 
επιδόσεις” των εργαζομένων, λόγω “συνταγματικών 
περιορισμών”. Αντίθετα προήλθαν από ένα “στενό” 
εύρος δημοσίων υπαλλήλων, όπως από εκείνους 
εργαζόταν σε δημόσιους φορείς που έκλεισαν (σ.σ. 
Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου), 
στο δημόσιο σύστημα υγείας (σ.σ. ΕΟΠΥΥ), στη 
φύλαξη των σχολείων κλπ.  

 

Ωστόσο, το ΔΝΤ αναφέρει πως “οι αρχές έχουν 
αναλάβει πρωτοβουλίες, όπως η εισαγωγή ενός 
νέου συστήματος αξιολόγησης για να περιοριστεί η 
μερίδα των εργαζομένων που παίρνει άριστα” (σ.σ. 
μόνο το 25% των δημοσίων υπαλλήλων θα 
βαθμολογηθεί με άριστα στο πέρας της φετινής 
αξιολόγησης στο τέλος Αυγούστου του 2014). 
Πάντως η εν λόγω έκθεση αναγνωρίζει πως “ το 
προσωπικό μειώθηκε συνολικά κατά 161.000 άτομα 



από το 2010 (19% μείωση)” έως σήμερα. 
Παραπέρα το ΔΝΤ αναφέρει πως “οι αρχές έχουν 
δεσμευτεί να κάνουν παραπέρα βήματα τους 
επόμενους μήνες, που αφορούν:  

 

• τη διαμόρφωση ενός “ κατάλληλου μέγεθος των 
μισθών και της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα”  

• “την αποσυμπίεση της κατανομής των μισθών με 
ένα δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο” (σ.σ. νέο 
μισθολόγιο).  

• Το ΔΝΤ επισημαίνει πως “οι εργαζόμενοι με οι 
υψηλές δεξιότητες και αποδόσεις πληρώνονται 
σχετικά με χαμηλούς μισθούς και οι εργαζόμενοι με 
χαμηλές δεξιότητες πληρώνονται με σχετικά 
υψηλούς μισθούς συγκρινόμενοι με τον ιδιωτικό 
τομέα”.  

• Την “ευθυγράμμιση των μη μισθολογικά 
επιδομάτων με τις καλύτερες πρακτικές στην ΕΕ”  

• Το “προχώρημα του του στόχου των 11000 
απολύσεων (σ.σ. μέχρι τέλος του 2014) και 
επιπλέον 2.000 απολύσεων (ενδεικτικός στόχος) 
στο α΄ τρίμηνο του 2015”. Αξίζει να σημειωθεί το 
ΔΝΤ αναφέρει πως η κυβέρνηση “πρέπει να 
αξιολογήσει εάν χρειάζεται να τεθούν επισήμως 
στόχοι από εδώ και εμπρός”  

• “Την παραχώρηση ορισμένων τομέων (σ.σ. του 
δημοσίου) στον ιδιωτικό τομέα με χαμηλότερο 
κόστος” (σ.σ. για το δημόσιο). 

 

Λιγότερα λεφτά για συντάξεις και επιδόματα 
ωρίμανσης  

“Υψηλές” συνταξιοδοτικές δαπάνες, κοινωνικά 
αδύναμοι, ομαδικές απολύσεις, συνδικαλιστικός 



νόμος και επιδόματα ωρίμανσης των μορφωμένων 
μακροχρόνια ανέργων βρίσκονται στο επίκεντρο της 
προσοχής της τελευταίας έκθεσης αξιολόγησης του 
ΔΝΤ. 
 

Σ΄ αυτήν επισημαίνονται πέντε βασικές αλλαγές: 

 

1. η επανεξέταση παραπέτα μεταρρυθμίσεων στις 
συντάξεις  

2. η πανελλαδική εξάπλωση του δικτύου ενίσχυσης 
της κοινωνικής συνοχής (σ.σ. μέσα από το σχήμα 
του “εγγυημένου ελάχιστου εισοδήματος) το 2015.  

3. η ανάληψη της ευθύνης της έγκρισης των 
ομαδικών απολύσεων από το γενικό γραμματέα του 
υπουργείου Εργασίας (αντί του ίδιου του υπουργού)  

4. η αναγνώριση του δικαιώματος στους εργοδότες 
να κάνουν lock out (σ.σ. να κλείνουν την επιχείρηση 
τους αντιδρώντας στις εργατικές διεκδικήσεις)  

5. η μείωση των επιδομάτων ωρίμανσης κατά 50% 
για τους μορφωμένους μακρόχρονια ανέργους πριν 
το 2017  

 

“Μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη” η 
συνταξιοδοτική δαπάνη στην Ελλάδα  

 

Καμπανάκι... για νέες περικοπές συντάξεις χτυπά 
το ΔΝΤ, στην τελευταία έκθεση του για την Ελλάδα. 
Και αυτό γιατί οι σχετικές δαπάνες ανέρχονται στο 
17% του ΑΕΠ, δηλαδή σε πολύ υψηλό επίπεδο για 
τα ευρωπαϊκά δεδομένα. 

 

“Οι αρχές θα επανεξετάσουν την ανάγκη παραπέρα 
μεταρρυθμίσεων των συντάξεων για τη διασφάλιση 
της βιωσιμότητας και την αύξηση της αναλογιστικής 



δικαιοσύνης” επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην 
έκθεση του ΔΝΤ. 
 

Παράλληλα το ΔΝΤ τονίζει πως “οι προοδευτικές 
περικοπές από το 2010, οι οποίες στόχευσαν στις 
υψηλότερες συντάξεις, βοήθησαν στην συγκράτηση 
της μακροπρόθεσμης αύξησης της συνταξιοδοτικής 
δαπάνης. Ωστόσο ορισμένες ανησυχίες 
παραμένουν αμετάβλητες : Η σχετική δαπάνη 
ανέρχεται στο 17% του ΑΕΠ, δηλαδή βρίσκεται 
μεταξύ των υψηλότερων στην ΕΕ.”. Την ίδια στιγμή 
στην έκθεση του ΔΝΤ τονίζεται πως “η σύνδεση 
μεταξύ ασφαλιστικών εισφορών και ατομικών 
παροχών είναι αδύναμη, με αποτέλεσμα να 
υπάρχουν μειωμένα κίνητρα για να αυξηθούν οι 
πρώτες. “. Αλλά “και το συνταξιοδοτικό σύστημα 
είναι κατακερματισμένο με διαφορετικές πληρωμές 
εισφορών και και κανόνες παροχών, ειδικά στο 
ταμείο των αυταπασχολούμενων” επισημαίνεται 
από το ΔΝΤ, συμπληρώνοντας πως “οι αρχές 
δεσμεύτηκαν να αντιμετωπίσουν αυτές τις 
ανησυχίες τους επόμενους μήνες.”  

 

“Η ενίσχυση του δικτύου κοινωνικής συνοχής 
έχει καθυστερήσει”  
Ευθεία κριτική κάνει το ΔΝΤ στην κυβέρνηση για το 
γεγονός ότι δεν έχει προχωρήσει στην ενίσχυση 
των οικονομικά ευαίσθητων κοινωνικών στρωμάτων 
με βάση τα χρονοδιαγράμματα του Μνημονίου. “ Η 
ενίσχυση του δικτύου κοινωνικής συνοχής έχει 
καθυστερήσει” τονίζει το ΔΝΤ. 

 

“ Το πολιτικό πρόγραμμα για ένα σύστημα στήριξης 
του εισοδήματος αναμένεται να ξεκινήσει το 



Σεπτέμβριο του 2014, αντί των αρχών του 2014 
που ήταν ο αρχικός στόχος. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η πανεθνική εξάπλωση του πολιτικού 
προγράμματος το 2015 σύμφωνα με τους στόχους, 
οι αρχές θα ετοιμάσουν μία επισκόπηση των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας και στήριξης 
και θα δημιουργήσουν δημοσιονομικό χώρο για την 
επιπλέον στήριξη για τα πιο ευαίσθητα κοινωνικά 
στρώματα.” τονίζει το ΔΝΤ. “ Το πρόγραμμα 
κοινωφελούς απασχόλησης για τους μακροχρόνια 
ανέργους νοικοκυριών χωρίς κανένα εργαζόμενο θα 
επεκταθεί σε άλλους 50.000 άτομα” καταλήγει η εν 
λόγω έκθεση.  

 

“Για πολιτικούς λόγους” καθυστερούν και οι 
εργασιακές αλλαγές  

 

Κριτική, όμως για καθυστερήσεις κάνει το ΔΝΤ και 
στον τομέα των εργασιακών αλλαγών. 

 

“Οι αρχές δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις 
περισσότερες δεσμεύσεις που αφορούσαν τις 
μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, για 
πολιτικούς λόγους” σημειώνεται στην έκθεση του 
ΔΝΤ. “Παρά το γεγονός ότι σημαντικές 
μεταρρυθμίσεις υιοθετήθηκαν στον τομέα αυτό 
παλιότερα, υπερβολικοί περιορισμοί παραμένουν 
ανεβάζοντας το κόστος των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων και αναστέλλοντας τη δημιουργία ή 
την επέκταση επιχειρήσεων μεγαλύτερων 
επιχειρήσεων. Οι αρχές δεσμεύτηκαν να αναλάβουν 
νομοθετικές μεταρρυθμίσεις για τις ομαδικές 
απολύσεις και τις συλλογικές δράσεις στην επόμενη 
επισκόπηση”. 

 



Πιο συγκεκριμένα, το ΔΝΤ αναφέρει τα εξής για τις 
ομαδικές απολύσεις, τις συλλογικές δράσεις και τον 
κατώτατο μισθό:  

 

• Στο γενικό γραμματέα του υπ. Εργασίας η 
απόφαση για τις ομαδικές απολύσεις  

 

“Οι ομαδικές απολύσεις ντε φάκτο δεν επιτρέπονται. 
Απαιτούν την έγκριση του υπουργείου Εργασίας. 
Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει από το 1982, 
αναγκάζοντας τις επιχειρήσεις είτε να προσφέρουν 
πολύ υψηλά πακέτα εθελούσιας εξόδου, είτε να 
κηρύξουν πτώχευση. Η ευθυγράμμιση του πλαισίου 
των ομαδικών απολύσεων με τις καλύτερες (σ.σ. 
διεθνείς) πρακτικές απαιτεί νομοθετικές αλλαγές 
προκειμένου να εγκαθιδρυθεί ένα απλό και εύκολα 
εφαρμόσιμο πλαίσιο, μεταφέροντας την 
απαιτούμενη έγκριση από τον υπουργό Εργασίας 
στο γενικό γραμματέα. Ωστόσο μένει να δει κανείς 
εάν αυτές οι αλλαγές μπορούν να βρουν 
αντιστάσεις σε πολιτικό επίπεδο”.  

 

• Να επιτραπεί το lock out  

 

“Οι κανόνες για τις απεργίες έχουν παραμείνει 
αναλλοίωτοι εδώ και τρεις δεκαετίες και η Ελλάδα 
βρίσκεται στο περιθώριο της ΕΕ σε ο,τι αφορά τα 
lock out (σ.σ. κλείσιμο επιχείρησης από τον ίδιο τον 
εργοδότη). Το ΔΝΤ αναφέρει πως το lock out δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί “ ακόμα και ως αμυντικό 
όπλο των εργοδοτών κατά τη διάρκεια των 
εργασιακών διαπραγματεύσεων”. Το ΔΝΤ αναφέρει 
πως “ οι κανονισμοί για τις δράσεις των συνδικάτων 
θα αναθεωρηθούν τους επόμενους μήνες και θα 



ευθυγραμμιστούν με τις καλύτερες πρακτικές στην 
ΕΕ στο τέλος του Οκτωβρίου (του 2014)”  

 

• Να μειωθούν κατά 50% τα επιδόματα ωρίμανσης  

 

Τη μείωση των επιδομάτων ωρίμανσης των 
μορφωμένων μακροχρόνια ανέργων κατά 50% ζητά 
το ΔΝΤ.  
 

“Ο νόμιμος κατώτατος μισθός αποτελείται από ένα 
βασικό μισθό και τα επιδόματα ωρίμανσης που 
προσθέτουν 10% ανά τρία χρόνια και πάνω από 
30% για όσους εργαζομένους έχουν πάνω από 9 
χρόνια εμπειρία” αναφέρει το ΔΝΤ στην έκθεση του. 
“Αυτό φέρνει τον νόμιμο κατώτατο μισθό ενός 
εργαζομένου με τουλάχιστον 9 χρόνια εμπειρίας σε 
ένα επίπεδο υψηλότερο από εκείνο που βρίσκεται ο 
μισθός έχουν οι περισσότεροι συνομήλικοί του στην 
Ελλάδα.”, τονίζει το ΔΝΤ. 
 

“Ενώ αυτά τα επιδόματα ωρίμανσης δεν θα είναι 
μέρος του κατώτατου μισθού από το 2017, το 
ισχύον σύστημα είναι ιδιαίτερα προβληματικό για 
τους λιγότερο μορφωμένους μακροχρόνια ανέργους 
χωρίς προηγούμενη εργασιακή εμπειρία".  

 

Το ΔΝΤ προτείνει την “πλήρη κατάργηση αυτών 
των επιδομάτων ωριμάνσεων τουλάχιστον για τους 
μακροχρόνια ανέργους”, η οποία “ θα μπορούσε να 
μειώσει τις στρεβλώσεις, αλλά σαν μεταβατικό 
βήμα” για αυτό που “θα γίνει για όλους το 2017”. 
Σύμφωνα με το ΔΝΤ “οι αρχές θα κόψουν τα 
επιδόματα ωρίμανσης για τους μακροχρόνια 
μορφωμένους ανέργους κατά 50%. 

 



Προς πλήρη απελευθέρωση της κυριακάτικης 
λειτουργίας των καταστημάτων 

 

Η δημοσιοποίηση της έκθεσης του ΔΝΤ για την 
Ελλάδα επιβεβαιώνει και επίσημα τις πληροφορίες 
του Capital.gr από το αναθεωρημένο μνημόνιο για 
τα σχέδια πλήρους απελευθέρωσης της 
κυριακάτικης λειτουργίας όλων των καταστημάτων 
στην Ελλάδα ανεξαρτήτως μεγέθους, με 
«κερκόπορτα» την απελευθέρωση που θα ισχύσει 
από φέτος πιλοτικά σε τρεις τουριστικές περιοχές 
της χώρας. 
 
Πρόκειται για την Αττική, την Κεντρική Μακεδονία 
και το Νότιο Αιγαίο και συγκεκριμένα: 
 
α. Στην Αττική: το ιστορικό κέντρο της 
Αθήνας συμπεριλαμβανομένων των περιοχών 
γύρω από την Ομόνοια και την Ερμού καθώς και τη 
Ραφήνα όπου βρίσκεται το δεύτερο μεγαλύτερο 
λιμάνι της περιφέρειας. 
 
β. Στην Κεντρική Μακεδονία: το ιστορικό κέντρο της 
Θεσσαλονίκης συμπεριλαμβανομένης της Τσιμισκή, 
καθώς και τη Χαλκιδική. 
 
γ. Στο Νότιο Αιγαίο: ολόκληρο το νησί της Ρόδου, 
της Κω και η Ερμούπολη της Σύρου. 
 
Στις περιοχές αυτές που χαρακτηρίζονται 
«τουριστικές» και θα έχουν επιλεγεί επίσημα μέχρι 
το τέλος του μήνα από την κυβέρνηση σύμφωνα και 
με την έκθεση του ΔΝΤ, τα καταστήματα θα 

http://www.capital.gr/NewsTheme.asp?id=2033594


μπορούν να παραμένουν χωρίς περιορισμούς 
ανοιχτά όλες τις Κυριακές του έτους από τις 11 το 
πρωί χωρίς να απαιτείται ειδική άδεια από τον 
Αντιπεριφερειάρχη. 
 
Το καθεστώς των Κυριακών και η εφαρμογή της 
πιλοτικής λειτουργίας θα αξιολογηθεί μέχρι το τέλος 
Μαρτίου 2015, οπότε και θα εξεταστεί σύμφωνα με 
την έκθεση του ΔΝΤ, αν το νέο καθεστώς ελεύθερης 
λειτουργίας θα ισχύσουν σε όλη τη χώρα. 
 
Ψωμί 
Τον Σεπτέμβριο θα επανεξεταστεί το καθεστώς 
απελευθέρωσης διάθεσης ψωμιού και 
αρτοσκευασμάτων από τα καταστήματα ψιλικών 
(convenience stores). Οι σχετικές αναφορές στο 
μνημόνιο στρώνουν το έδαφος περαιτέρω 
απελευθέρωσης καθώς χαρακτηριστικά αναφέρεται 
πως οι δράσεις εξάλειψης των περιορισμών για τα 
αρτοποιία θα επανεξεταστούν και εφόσον κριθεί 
σκόπιμο θα γίνουν νέες αλλαγές στο τέλος του 2014 
ώστε ο ορισμός των αρτοποιιών να προσαρμοστεί 
στις «βέλτιστες πρακτικές» της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 
Γάλα 
Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο αλλαγών και στη 
νέα νομοθεσία για το παστεριωμένο γάλα, που ενώ 
αρχικά σύμφωνα με τη «συνταγή» ΟΟΣΑ 
προτάθηκε να απελευθερωθεί πλήρως ως προς την 
διάρκεια ζωής, τελικά για λόγους ενδοκυβερνητικών 
ισορροπιών επελέγη η λύση της επιμήκυνσης του 
χρόνου ζωής από τις 5 στις 7 ημέρες. Ως το τέλος 



του 2014 το θεσμικό πλαίσιο θα επανεξεταστεί και 
εφόσον κριθεί ότι οι τιμές του γάλακτος παραμένουν 
υψηλές, θα γίνουν νέες νομοθετικές παρεμβάσεις, 
όπως αναφέρεται στο μνημόνιο. Ήδη πάντως οι 
πρώτες ενδείξεις από τα ράφια των σούπερ μάρκετ 
δείχνουν πως ενώ πολλές γαλακτοβιομηχανίες 
έσπευσαν να αυξήσουν σιωπηρά το χρόνο λήξης 
των προϊόντων τους στις επτά ημέρες, οι λιανικές 
τιμές δεν έπεσαν. 
 
Εκπτώσεις-προσφορές 
Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο το καθεστώς των 
εκπτώσεων και των προσφορών θα επανεξεταστεί. 
Η αρχική πρόταση για πλήρη απελευθέρωση ώστε 
οι λιανέμποροι να αποφασίζουν τον χρόνο και τη 
διάρκεια των προσφορών δεν υιοθετήθηκε, ωστόσο 
είναι πιθανό αυτό να γίνει στην επανεξέταση του 
φθινοπώρου. Τον Σεπτέμβριο του 2014 θα πρέπει 
να εκδοθεί κώδικας καλών πρακτικών ενώ 
σύμφωνα με το μνημόνιο μέχρι το τέλος του 2014 
θα πρέπει να αρθούν όλοι οι περιορισμοί στις 
εκπτωτικές περιόδους και μέχρι τον Μάρτιο του 
2015 η Ελλάδα να «ευθυγραμμιστεί» πλήρως με τις 
πρακτικές της Ε.Ε. 
 

 

"Το ΤΑΙΠΕΔ να πουλά περιουσιακά στοιχεία το 
ταχύτερο δυνατό" 

Εντονότατη έμφαση στην επίσπευση των 
αποκρατικοποιήσεων δίνει η έκθεση του ΔΝΤ για 
την Ελλάδα στην οποία υπενθυμίζεται ότι η 
ελληνική κυβέρνηση, εκτός από την επιτάχυνση 
όλων των σχετικών ενεργειών της, θα πρέπει να 



συγκροτήσει και μηχανισμό παρακολούθησης της 
εκτέλεσης και εφαρμογής των συμβάσεων που 
εχουν ήδη υπογραφεί με τους ιδιώτες με αντικείμενο 
την επίλυση κάθε θέματος που ανακύπτει ειδικά 
στις αδειοδοτήσεις και το ρυθμιστικό πλαίσιο. 
 
Επιπλέον υπενθυμίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί η 
συνεργασία των υπουργείων και του ΤΑΙΠΕΔ με 
διυπουργική ομάδα εργασίας με την συμμετοχή του 
πρωθυπουργικού γραφείου και του ΤΑΙΠΕΔ που θα 
συνεδριάζει κάθε δεκαπενθήμερο για να επιβλέπει 
την εκτέλεση του προγράμματος και να διασφαλίζει 
την εκτέλεση των απαραίτητων κυβερνητικών 
ενεργειών ώστε να προχωρούν οι ιδιωτικοποιήσεις. 
Είναι χαρακτηριστική δε η διατύπωση σε άλλο 
σημείο της έκθεσης πως «το ΤΑΙΠΕΔ θα συνεχίσει 
να είναι επιφορτισμένο με την πώληση 
περιουσιακών στοιχείων όσο το δυνατόν ταχύτερα 
και αποτελεσματικότερα». 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό δε και από άλλες 
αναφορές πως το ΔΝΤ όπως και η ΕΕ  ζητά 
μεγαλύτερη πρόοδο στον τομέα των 
ιδιωτικοποιήσεων ειδικά των ακινήτων και εκτενείς 
μεταρρυθμίσεις στην εταιρική διακυβέρνηση του 
management επιχειρήσεων υπο ιδιωτικοποίηση. Για 
το 2014 ο στόχος για τα έσοδα είναι το 1,5 δισ. 
ευρώ. και για το επόμενο έτος τα 2,2 δισ. 
Περιγράφει την επικειμένη υιοθέτηση από την 
ελληνική κυβέρνηση εναλλακτικών μεθόδων 
πώλησης των ακινήτων, όπως η τιτλοποίηση, για 
την άντληση πρόσθετων εσόδων και εφιστά 
προσοχή στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των 



ενδεικνυόμενων μέτρων για την εξασφάλιση του 
κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου και εποπτείας.  

 
Υπενθυμίζεται πως για τις επιμέρους 
αποκρατικοποιήσεις το πρόγραμμα έχει ως εξής: 
Προβλέπει την έναρξη της 2ης φάσης για τον ΟΛΠ 
εως τα τέλη Ιουνίου και τις δεσμευτικές προσφορές 
στο 3ο τρίμηνο. Για τον ΟΛΘ η υποβολή 
δεσμευτικών προσφορών τοποθετείται στο 1ο 
τρίμηνο του 2015. Δεσμευτικές προσφορές το 3ο 
τρίμηνο του 2014 όμως, και μάλιστα στο πρώτο 
μισό του, προβλέπονται και για τα περιφερειακά 
αεροδρόμια, την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και την ROSCO. Έως 
τα τέλη Ιουνίου προβλέπονται οι δεσμευτικές 
προσφορές για τα μικρά λιμάνια και μαρίνες. Για το 
Αερολιμένα Αθηνών οι δεσμευτικές προσφορές 
προβλέπεται να υποβληθούν εως και το πρώτο 
τρίμηνο του 2015 ενώ για τον ΔΕΣΜΗΕ στο 4ο 
τρίμηνο του 2014. Στις αρχές του 2015 τοποθετείται 
η προθεσμία και για την υποβολή δεσμευτικών 
προσφορών για το Ψηφιακό Μέρισμα και στο 
δεύτερο τρίμηνο του 2015 αυτές για την Εγνατία. 

 
Την ίδια περίοδο αναμένεται και η προκήρυξη του 
διαγωνισμού για επενδυτικό σχέδιο για μαρίνα 
ελλιμενισμού mega yacht στο Λαύριο. Τα 
χρονοδιαγράμματα για ΕΥΔΑΠ, ΕΛΠΕ, 
υποθαλάσσια φυσική αποθήκη αερίου στη Νότια 
Καβάλα και ΕΛΤΑ παραμένουν ανοιχτά καθώς στην 
περίπτωση της ΕΥΔΑΠ αναζητείται μοντέλο 
αξιοποίησης μετά την απόφαση του ΣτΕ και στις 
υπόλοιπες αξιολογούνται ακόμα οι επιλογές και οι 
προοπτικές ειδικά στην περίπτωση της Καβάλας.  

 



Οι ενεργειακές μεταρρυθμίσεις θα φέρουν 
μικρότερα κόστη  

Στόχος των μεταρρυθμίσεων στον ενεργειακό τομέα 
είναι να μειωθούν τα κόστη, να βελτιωθεί ο 
ανταγωνισμός και η αποδοτικότητα και να δοθούν 
περισσότερα κίνητρα για επενδύσεις, αναφέρει το 
ΔΝΤ στην έκθεσή του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται 
στην αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ, που ξεκίνησε με 
την απόσχιση του ΑΔΜΗΕ και την πώληση της 
εταιρείας του δικτύου μεταφοράς, η οποία 
αναμένεται να διευκολύνει τις επενδύσεις 
διασύνδεσης των νησιών που θα μειώσουν τα 
κόστη. 

 

Επίσης ο διαχωρισμός της ΔΕΗ σε δύο εταιρείες 
παραγωγής και προμήθειας, με την ιδιωτικοποίηση 
της μικρής ΔΕΗ αναμένεται να δώσει ώθηση στις 
επενδύσεις και τον ανταγωνισμό. 

 

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται επίσης στην αναμόρφωση 
του συστήματος πληρωμών ισχύος για τις μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, ώστε να 
διευκολυνθεί η δημιουργία ενός πιο αποδοτικού 
παραγωγικού μείγματος (οι αιχμές της ζήτησης 
καλύπτονται από ακριβές μονάδες αερίου, που 
λάμβαναν σημαντικές πληρωμές, που οδηγούσαν 
σε υψηλότερα κόστη για τους χρήστες). Τέλος 
γίνεται αναφορά στην απελευθέρωση της αγοράς 
αερίου, καθώς επισημαίνεται ότι η κατανάλωση 
αερίου στην Ελλάδα είναι από τις χαμηλότερες στην 
Ευρώπη, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη για 
αύξηση της κατανάλωσης ώστε να μειωθούν τα 
κόστη και η κατανάλωση ενέργειας να γίνεται με πιο 



καθαρούς όρους. Τα τρία τοπικά μονοπώλια των 
ΕΠΑ θα ανοίξουν στον ανταγωνισμό ενώ ο 
διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς ήδη 
πουλήθηκε και η συμφωνία τελεί υπό τη ρυθμιστική 
έγκριση. 

 

Στο παράρτημα του μνημονίου που συνοδεύει την 
έκθεση του ΔΝΤ, όπως είχε αποκαλύψει από την 
περασμένη εβδομάδα το Capital.gr γίνεται αναφορά 
στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας του ειδικού 
λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ, τις αλλαγές στα 
τιμολόγια της ΔΕΗ που θα επιτρέψουν την 
ανάκτηση του κόστους παραγωγής και την 
κατάργηση των σταυροειδών επιδοτήσεων, με τη 
δημιουργία τρίμηνου μηχανισμού προσαρμογής 
των τιμολογίων με ρυθμιστικό έλεγχο, στις αλλαγές 
στη χονδρεμπορική αγορά (ΑΔΙ, δημοπρασίες 
ΝΟΜΕ), την εξόφληση των ανεξόφλητων οφειλών 
προς τη ΔΕΗ από κρατικούς οργανισμούς και 
εταιρείες και την εξομάλυνση των πληρωμών 
μεταξύ των παικτών της αγοράς ενέργειας. 

 

Χρονοδιαγράμματα 

 

Για τα τιμολόγια και τις ΥΚΩ 

 

1) Από 1η Ιουλίου μπαίνει σε εφαρμογή ο 
τριμηνιαίος μηχανισμός προσαρμογής των 
τιμολογίων, που πρέπει να αντανακλούν επαρκώς 
τα κόστη και να μειώνουν τις σταυροειδείς 
επιδοτήσεις. Θα αναθεωρούνται κάθε τρίμηνο, ενώ 
θα υπάρχει ρυθμιστικός της ΡΑΕ 

 

2) Για να μειωθούν οι ΥΚΩ (υπηρεσίες κοινής 
ωφέλειας) οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να 



προωθήσουν τη διασύνδεση των νησιών. Η ΡΑΕ θα 
εποπτεύει την τήρηση του προγράμματος του 
ΑΔΜΗΕ 

 

Για τις ΑΠΕ 

 

1) Θα υπάρχει συνεχής έλεγχος του λογαριασμού 
ΑΠΕ ακόμη και μετά την εξάλειψη του ελλείμματος 

 

2) Μπαίνει όριο στις νέες μονάδες ΑΠΕ που θα 
λαμβάνουν επιδότηση 

 

3) Εκδίδονται αναλυτικές αναφορές με τις νέες 
μονάδες ΑΠΕ που μπαίνουν στο σύστημα, τη 
διαδικασία αδειοδότησης και εγκατάστασης 

 

Για τη ρευστότητα: 

 

1) η κυβέρνηση κάνει πληρωμές ώστε να 
εκκαθαριστούν όλες οι οφειλές σε καθυστέρηση 
προςτ η ΔΕΗ ώστε να λυθούν τα προβλήματα 
ρευστότητας μέχρι τον Ιούνιο του 2014 

 

2) θα διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει περαιτέρω 
συσσώρευση ληξιπρόθεσμων 

 

3) θα υπάρξει πλήρης εκκαθάριση των 
ληξιπρόθεσμων εντός της ενεργειακής αγοράς μέσα 
στο 2014 σε συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ το ΛΑΓΗΕ 
και το ΥΠΕΚΑ 

 

4) Με τη βοήθεια του ΥΠΕΚΑ και τη συνεργασία της 
ΡΑΕ θα προωθηθεί η επίλυση και διευθέτηση των 
υφιστάμενων υποχρεώσεων μεταξύ των 
συμμετεχόντων στην ενεργειακή αγορά 

 



5) Η ΡΑΕ εφαρμόζει επαρκείς ρυθμιστικές 
προβλέψεις για τους συμψηφισμούς χρεών από 
όλους τους παίκτες στην ενέργεια, με στόχο την 
εξάλειψη των οφειλών. Οι προβλέψεις πρέπει να 
διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση όλων 

 

Για τις ενεργειακές αγορές: 

 

Ηλεκτρισμός 

 

1) Για τα ΑΔΙ ο μηχανισμός πρέπει να έχει 
αναθεωρηθεί και τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου  

2) Για τα ΝΟΜΕ ο μηχανισμός δημοπρασιών 
πρέπει να ξεκινήσει 1η Σεπτεμβρίου  

3) Παρουσιάζεται και προωθείται ο οδικός χάρτης 
των αλλαγών στην αγορά για το target model 
 

Αέριο 

 

1) Μετάβαση σε ανταγωνιστική και ρευστή αγορά  

2) Αναεθεώρηση και βελτίωση του πλαισίου για το 
LNG και την πρόσβαση τρίτων με κοστοστρεφή 
τιμολόγια  

3) Αναθεώρηση των δημοπρασιών gas release για 
να γίνουν πιο αποτελεσματικές  

4) Αναθεώρηση των συμπληρωματικών μέτρων του 
άρθρου 83 του νόμου 4001/11  

5) Περαιτέρω ανάπτυξη της νομοθεσίας για την 
αποθήκευση  

6) Υιοθέτηση πλάνου για την προώθηση της 
χρήσης του αερίου στα νοικοκυριά  

7) Μετάβαση της προμήθειας και της διανομής σε 
ένα ρυθμιζόμενο μοντέλο με διαχωρισμό της 
προμήθειας από το δίκτυο  



8) Μετάβαση σε καθεστώς πλήρους επιλεξιμότητας 
για όλους τους καταναλωτές  

9) Κατάργηση της εξαίρεσης από το τρίτο 
ενεργειακό πακέτο. 

 

Ειδικά για τον τομέα της διανομής 
επαναλαμβάνονται τα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν για το άνοιγμα των ΕΠΑ, που 
περιλαμβάνονταν και στο προηγούμενο μνημόνιο. 

 

 

“Μεταρρυθμίστε” τους χαμηλούς συντελεστές 
ΦΠΑ 

Τον “εξορθολογισμό” τω χαμηλών συντελεστών 
ΦΠΑ ζητά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέσω της 
έκθεσής του για την πορεία εφαρμογής του 
ελληνικού προγράμματος. Ο εξορθολογισμός που 
ουσιαστικά παραπέμπει σε κατάργηση ορισμένων 
από τους χαμηλούς συντελεστές είναι ένα από τα 
μέτρα που προτείνει το ΔΝΤ προκειμένου να 
ολοκληρωθεί η αντιμετώπιση του δημοσιονομικού 
προβλήματος της χώρας.  

 

Ειδικότερα, όσον αφορά στο φορολογικό μέτωπο, 
στην έκθεση του Ταμείου επισημαίνονται τα εξής:  

 

1. θα πρέπει να εξορθολογιστούν οι χαμηλοί 
συντελεστές ΦΠΑ και τεθεί ένα υψηλό όριο 
ακαθαρίστων εσόδων προκειμένου μια επιχείρηση 
ή ένας ελεύθερος επαγγελματίας να υπάγεται σε 
καθεστώς ΦΠΑ, δηλαδή να χρεώνει ΦΠΑ για τις 
υπηρεσίες και τα προϊόντα του και να τον αποδίδει 
το δημόσιο. Ο όρος εξορθολογισμός παραπέμπει 
σε κατάργηση η συγχώνευση συντελεστών 



προκειμένου, όπως σημειώνεται να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα και να καταπολεμηθούν οι 
λανθασμένης στόχευσης επιδοτήσεις. 
Υπενθυμίζεται ότι και στο παρελθόν το ΔΝΤ έχει 
ταχθεί υπέρ της κατάργησης των χαμηλών 
συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά (30% χαμηλότεροι) 
αλλά και του υπερμειωμένου συντελεστή 6,5% που 
ισχύει στις διανυκτερεύσεις ξενοδοχείων, τα βιβλία, 
τα δημόσια θεάματα κα Όσον αφορά το όριο 
απαλλαγής από τον ΦΠΑ μελετάται να είναι στα 
25.000 ευρώ. Επισημαίνεται ότι μια από τις 
δεσμεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης είναι να 
παρουσιάζει εντός του καλοκαιριού ένα σχέδιο 
μεταρρύθμισης του ΦΠΑ, να το νομοθετήσει έως 
τον Οκτώβριο και να το θέσει σε ισχύ από την 1-1-
2015.  

 

2. Ζητείται η ένταση των προσπαθειών για την 
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, καθώς όπως 
επισημαίνεται στους φορολογούμενους μεγάλου 
πλούτου και στους αυταπασχολούμενους η 
φοροδιαφυγή εξακολουθεί να είναι “υπερβολική”.Το 
Ταμείο παραδέχεται ότι στο θέμα της συλλογής των 
χρεών προς την εφορία υπάρχει πρόοδος  

 

3. Ο εκσυγχρονισμός του φορολογικού συστήματος 
βρίσκεται καθ΄ οδόν. Ωστόσο, η κυβέρνηση θα 
πρέπει να συνεχίσει να αντιστέκεται στις πιέσεις για 
παροχή φορολογικών εξαιρέσεων καθώς και στις 
πιέσεις για χαλάρωση του καθεστώτος των 
ρυθμίσεων για την αποπληρωμή των φορολογικών 
οφειλών. Σημειώνεται ότι ήδη διακινούνται σενάρια 
για νέα ρύθμιση με περισσότερες δόσεις.  

 



4. Η κυβέρνηση θα πρέπει να κλείσει φορολογικά 
παράθυρα, να μεταρρυθμίσει τα φορολογικά 
κίνητρα και να βελτιώσει τις φορολογικές 
διαδικασίες.  

 

5. Γίνεται πρόοδος για την ενίσχυση της αυτονομίας 
και αποτελεσματικότητας της φορολογικής 
διοίκησης αλλά η πρόοδος είναι 
“εύθραυστη”.Επισημαίνονται ως προβλήματα η 
ανεπαρκής στελέχωση, η απουσία συστήματος 
κινήτρων και ανταμοιβών για τα στερλε΄χη της 
φορολογικής διοίκησης. 

 

Όσον αφορά στην επαικαιροποίηση του μνημονίου 
που αποτελεί παράρτημα της έκθεσης του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου αναφέρονται μια σειρά από 
δεσμεύσεις για δράσεις που αναλαμβάνει η 
ελληνική κυβέρνηση και θα πρέπει να ξεδιπλωθούν 
μέσα στους επόμενους μήνες. Σε αυτές 
περιλαμβάνεται η επανεξέταση όλων των 
φοροπαλλαγών, η επανεξέταση των 
φοροαπαλλαγών του νέου Ενιαίου Φόρου 
Ιδιοκτησίας Ακινήτων, η μεταρρύθμιση του 
καθεστώτος ΦΠΑ καα άλλες παρεμβάσεις που 
είχαν παρουσιαστεί από το capital.gr την 
περασμένη εβδομάδα μαζί με το μνημόνιο. 

 

SOS για κόκκινα δάνεια-Χρηματοδοτικό κενό 
€12,6 δισ. το 2015 

Με τη –γνωστή από την προηγούμενη Άνοιξη- 
σκληρή θέση για τις τράπεζες επανέρχεται το ΔΝΤ 
στην έκθεσή του για την αξιολόγηση του ελληνικού 
μνημονίου. Απευθύνει σήμα κινδύνου για  τα 



κόκκινα δάνεια, αφήνοντας αιχμές για συστημικό 
κίνδυνο, για απομόχλευση  και για αισιόδοξα τεστ 
αντοχής της ΤτΕ. 

 

Καταγράφει επίσης: 

 

* Χρηματοδοτικό κενό 12,6 δισ. ευρώ το 2015 (από 
το οποίο τα 6,7 δισ. ευρώ είναι η μη 
προσδιορισμένη επίσημη χρηματοδότηση ή η 
πρόσβαση στις αγορές). Εκτιμά ότι θα αρχίσει να 
φαίνεται από τον Μάιο του 2015. 

 

* Δημοσιονομικό κενό 2 δισ. ευρώ το 2015, 3,7 
δισ. ευρώ το 2016 και 1,8 δισ. ευρώ το 2017. 

 

* Διατυπώνονται φόβοι και αιχμές για πολιτικές 
πιέσεις χαλάρωσης. 

 

* Επιβεβαιώνονται οι  πληροφορίες του Capital.gr 
για «παράθυρο» υπαναϋπολογισμού τον 
Σεπτέμβριο του δημοσιονομικού κενού. 

 

* Εκτιμάται πιστωτική επέκταση μόνο από το 2016 
και μετά (3,6%). 

 

* Ανάγεται σε ρυθμιστή νέων περικοπών σε 
μισθούς και συντάξεις η δραματική βελτίωση 
απόδοσης δημοσίου. 

 

* Γίνεται  παραδοχή ότι το κοινωνικό μέρισμα είναι 
προσωρινό και μη επαναλαμβανόμενο μέτρο. 

 

* Γίνεται παραδοχή από τον Έλληνα εκπρόσωπο 
στο ΔΝΤ Θάνο Κατσάμπα ότι υπάρχουν δεσμεύσεις 
για ανατροπές στα εργασιακά, ότι παραμένει το 



αποθεματικό του ΤΧΣ και ότι υπάρχουν κίνδυνοι 
στην υλοποίηση του προγράμματος. 

 

Τα μνημόνια στο φως 

Το ΔΝΤ στην έκθεσή του περιλαμβάνει ως 
παραρτήματα τα κείμενα του αναθεωρημένου 
μνημονίου που αποκάλυψε το Capital.gr την 
προηγούμενη εβδομάδα και φέρνουν "τσουνάμι" 
νέων μέτρων που θα κορυφωθούν τον Οκτώβριο: 
κατάργηση εκπτώσεων σε δαπάνες, νέο 
μισθολόγιο, αλλαγή μη μισθολογικών δαπανών, νέο 
πλαίσιο ομαδικών απολύσεων, νέο ασφαλιστικό, 
αλλά και νέες παρεμβάσεις σε γάλα, φάρμακα, 
ψωμί, λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές αν 
κριθούν αναγκαίες. 

 

Υπάρχει επίσης δέσμευση για χρονοδιάγραμμα 
κατάργησης φόρων-τελών υπερ τρίτων, αλλά και 
για επανεξέταση απόδοσης του ΕΝΦΙΑ τον 
Σεπτέμβριο με παρεμβάσεις «εξάλειψης» 
εξαιρέσεων αν χρειαστούν από το 2015. 

 

Τι λέει το ΔΝΤ για τις Τράπεζες 

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αποτελούν σήμερα 
μια σοβαρή απειλή για την ικανότητα των τραπεζών 
να στηρίξουν την ανάκαμψη, αναφέρει το ΔΝΤ. 
Βρίσκονται σε επίπεδα πολύ πιο υψηλά από 
ό,τι «σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες που 
δυσκολεύτηκαν να αποφεύγουν συστημική κρίση». 
Το Ταμείο στην έκθεσή του κάνει λόγο για  
αισιόδοξες παραδοχές της ΤτΕ  και αναφέρει 
ότι ενώ δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη 
σταθερότητα, το ΔΝΤ «ανησυχεί ότι οι τράπεζες θα 
δυσκολευτούν» με αποτέλεσμα να οδηγηθούν σε 

http://www.capital.gr/News.asp?id=2033456


παρατεταμένη απομόχλευση, με συνακόλουθο 
κίνδυνο για την οικονομία. 

 

Δραματική βελτίωση απόδοσης δημοσίου ή 
νέες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις 

Η δημοσιονομική προσαρμογή –αναφέρει το ΔΝΤ–  
συνεχίζει να εντυπωσιάζει. Όμως, μεγαλύτερη 
δημοσιονομική προσαρμογή είναι αναγκαία για την 
αποκατάσταση της βιωσιμότητας του χρέους. 

 

Και από τη στιγμή που  το πρωτογενές πλεόνασμα 
θα πρέπει να διατηρηθεί σε πάνω από το 4% του 
ΑΕΠ για πολλά χρόνια αρχίζουν τα... δύσκολα. 
Γίνεται λόγος για  κόπωση προσαρμογής  που είναι  
πλέον φανερή  με αιχμές για τις υποσχέσεις  για 
«κοινωνικό μέρισμα» και "όχι  νέα μέτρα" από «τους 
πολιτικούς ηγέτες δείχνουν ότι η πολιτική δέσμευση 
για την στρατηγική του χρέους θα δοκιμαστεί 
σοβαρά». 

 

Το ΔΝΤ εξηγεί ότι η στρατηγική μείωσης του 
χρέους  «δεν αφήνει κανένα περιθώριο για 
οποιαδήποτε αξιοσημείωτη αύξηση  σε μισθούς και 
συντάξεις από τα σημερινά επίπεδα έως την 
περίοδο μέχρι τις εθνικές εκλογές του 2016». 
Αντίθετα αναφέρει ότι «με τους φορολογικούς 
συντελεστές  ήδη υψηλούς» και τις  δαπάνες να 
συμπιέζονται «η αναγκαία πρόσθετη δημοσιονομική 
προσαρμογή χωρίς περαιτέρω περικοπές στους 
μισθούς και τις κοινωνικές μεταβιβάσεις και ειδικά  
σε συντάξεις που παραμένουν σε υψηλά επίπεδα 
σε σχέση με το ΑΕΠ, θα είναι δυνατή μόνο με μια 
δραματική βελτίωση της αποτελεσματικότητας του 
δημόσιου τομέα». Γι ΄αυτό, εξηγεί το ΔΝΤ,  το 



πρόγραμμα είναι «βαρύ»  σε  διαρθρωτικά  μέτρα 
για την διαμόρφωση σύγχρονων δημοσιονομικών 
θεσμών και αναμόρφωση της Ελλάδας σε πεδία 
που είναι ακόμα εξαιρετικά αναποτελεσματικός ο 
δημόσιος τομέας. 

 

Ειδική μνεία γίνεται  στα έσοδα.  Ενώ υπάρχουν 
επιτέλους σημάδια βελτίωσης της φορολογικής 
διοίκησης, η πρόοδος εξακολουθεί να απογοητεύει, 
αναφέρεται και  «αυτή η πρόκληση εξακολουθεί να 
αποτελεί ένα κρίσιμο κίνδυνο για το πρόγραμμα». 

 

Σοβαρή ανησυχία για τη βιωσιμότητα χρέους 

Η βιωσιμότητα του χρέους εξακολουθεί να αποτελεί 
σοβαρό πρόβλημα, επισημαίνεται. Εκτιμάται ότι τα 
υψηλά επίπεδα  την προσεχή 10ετία, θα 
παραμένουν εμπόδιο για την πρόσφατη βελτίωση 
του επενδυτικού κλίματος, «ειδικά αν  οι αμφιβολίες 
επανεμφανίζονται για την πολιτική βούληση 
και διατηρηθεί ένα υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα». 

 

Γίνεται σαφές ότι  είναι «απαραίτητο οι  Ευρωπαίοι 
εταίροι να επαναβεβαιώνουν τις δεσμεύσεις τους 
για τη συμφωνηθείσα στρατηγική του χρέους 
βρισκόμενοι σε ετοιμότητα να παρέχουν την 
πρόσθετη ελάφρυνση που απαιτείται». 

 

Περιθώρια αισιοδοξίας – κίνδυνοι από εξαγωγές 

Υπάρχουν «λόγοι για συγκρατημένη αισιοδοξία» 
λέει το ΔΝΤ.  Κάνει λόγο για ανάκαμψη αλλά και για 
την πιθανή αρχή ενός ενάρετου κύκλου ενάρετο 
κύκλο, εξηγώντας ότι αυτά «είναι πολύ καλά νέα, 
και αντανακλούν πάνω απ΄ όλα την 
αποφασιστικότητα της κυβέρνησης». 

 



Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις, ειδικά το γεγονός 
ότι οι εξαγωγές έχουν αποτύχει να αποτελέσουν 
ισχυρή κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης, (σημ σε 
αντίθεση με άλλες χώρες της περιφέρειας) 
αποδεικνύουν  ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
είναι ακόμη πολύ πίσω  «από την κρίσιμη μάζα που 
απαιτείται για να επιτευχθεί μια πιο διατηρήσιμη 
βελτίωση του επενδυτικού κλίματος». 

 

Συστήνουν αποφασιστική εφαρμογή  των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. «Είναι επιτακτική 
ανάγκη να μην υπάρχει  εφησυχασμός και να 
αποφευχθούν οι μεγάλες καθυστερήσεις στην 
υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και στην 
ολοκλήρωση αξιολογήσεις του προγράμματος». 

 

Δήλωση Θάνου Κατσάμπα – δέσμευση για 
ομαδικές απολύσεις 

Ο  Αναπληρωτής Εκτελεστικός Διευθυντής για την 
Ελλάδα επισημαίνει σε συνοδευτική επιστολή που 
δημοσιεύει ως παράρτημα το ΔΝΤ ότι «παραμένουν 
σημαντικές προκλήσεις σε πολλούς τομείς». Δίνει 
έμφαση στην αγορά εργασίας και δεσμεύεται ότι 
πέρα από τα μέτρα που μέχρι τώρα έχουν φέρει  
μείωση  μισθών του δημοσίου τομέα κατά 23%,  
ελάχιστου μισθού κατά 22%,  και κατά 32% για τους 
νέους εργαζόμενους, σημαντικές περικοπές σε 
αποζημιώσεις έρχονται «μέτρα για την 
αντιμετώπιση των εναπομενόντων περιορισμών» 
σε δύο «σημαντικούς τομείς (ομαδικές απολύσεις 
και στην συνδικαλιστική δράση)» σε  2 στάδια: οι 
ομαδικές απολύσεις  θα ευθυγραμμιστούν  με τις 
βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ δια νόμου το 
φθινόπωρο του 2014. 



 

Δεσμεύεται ότι «σε αναγνώριση του γεγονότος ότι 
δυσμενείς απρόβλεπτα μπορεί να εμφανιστούν στο 
μέλλον, το ΤΧΣ θα διατηρήσει τα αποθέματα» 
τουλάχιστο έως τα τεστ αντοχής.  Κάνει λόγο για  
αργή αλλά σταθερή πρόοδο των ιδιωτικοποιήσεων 
που συνδέεται με την υποτονική ζήτηση,  την 
ανωριμότητα των περιουσιακών στοιχείων   και 
προαναγγέλλει οργανωτικές αλλαγές στο ΤΑΙΠΕΔ. 
Αναγνωρίζει επίσης ότι είναι  εφάπαξ το «κοινωνικό 
μέρισμα». 

 

«Παρά τις πρόσφατες θετικές ειδήσεις, 
εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρές προκλήσεις» 
αναφέρει ο κος Κατσάμπας. Απαριθμεί  μια 
απότομη διόρθωση των διεθνών τιμών, 
γεωπολιτικούς κινδύνους, λόγω της κατάστασης 
στη Ρωσία και Ουκρανία και της αστάθειας στην 
Τουρκία.  Στο εσωτερικό  κάνει λόγο για βραδύτερη 
εφαρμογή των συμφωνηθέντων πολιτικών. 

 

Κάνει λόγο όμως και για το ενδεχόμενο τα 
πράγματα να πάνε καλύτερα  μέσα από  καλύτερες 
εξαγωγικές επιδόσεις και βελτίωση  του 
επενδυτικού κλίματος. 

 

Ποιές προκλήσεις βλέπει το ΔΝΤ 

Το ταμείο αναφέρει  μια σειρά από προκλήσεις, που 
«πρέπει να υπερπηδηθούν πριν από τη 
σταθεροποίηση» και μια διαρκή και ισόρροπη 
ανάπτυξη. Κάνει λόγο για  αδύναμες εξαγωγές,  για 
τα επισφαλή δάνεια,  τα δημοσιονομικά  κενά που 
προβλέπονται για το 2015-16, και το δημόσιο χρέος 
παραμένει πολύ υψηλό. 

 



Ειδική μνεία γίνεται για  την πολιτική αναταραχή το 
2011 - 12 και τα προβλήματα που δημιούργησε το 
ζήτημα παραμονής  στη ζώνη του ευρώ, «που 
επιδείνωσε την αβεβαιότητα και ενθάρρυνε 
κατεστημένα συμφέροντα»  

 

Εκτιμά επίσης ότι η μείωση μισθών  δεν τόνωσε, 
όσο θα έπρεπε την  ανταγωνιστικότητα.  Οι 
ονομαστικοί μισθοί έχουν μειωθεί κατά περίπου 
16% από το 2009 αλλά  η ανταγωνιστικότητα  
μετρούμενη με βάση τις μειώσεις τιμών δεν 
ανταποκρίθηκε «αντανακλώντας ακαμψίες στις 
αγορές προϊόντων και υπηρεσιών». 

 

Στους κινδύνους ανάπτυξης  το ΔΝΤ καταμετρά  
την  εσωτερική πολιτική αστάθεια,  την  κόπωση 
προσαρμογής,  αποκλίσεις στην υλοποίηση των 
μεταρρυθμίσεων,  της πιέσεις από κεκτημένα 
συμφέροντα,  την αποτυχία στην αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των τρωτών σημείων των τραπεζικών 
ισολογισμών,  αποπληθωρισμό,  αλλά και  
εξωτερικούς παράγοντες. 

 

Το χρέος εκτιμάται στο 174% του ΑΕΠ το τρέχον 
έτος,  και αναμένεται να μειωθεί στο 128% το 2020 
και στο 117% το 2022,  χωρίς να υπολογιστούν  
«ενδεχόμενα επιπλέον μέτρα ανακούφισης από 
τους Ευρωπαίους εταίρους στην Ελλάδα».  

 

Δημοσιονομικο κενό 

Για το 2014 αναφέρεται ότι «οι αρχές βρίσκονται σε 
καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου» και ότι  οι 
κίνδυνοι για τις δημοσιονομικές προοπτικές «είναι 
γενικά ισορροπημένοι». Το ΔΝΤ δεν αποκλείει 
μεγαλύτερη αύξηση των φορολογικών εσόδων, 



καθώς η οικονομία ανακάμπτει, «το ιστορικό της 
υπό-εκτέλεσης του προϋπολογισμού επισημαίνει 
επίσης τη δυνατότητα της υπερ-απόδοσης» 
αναφέρει, ενώ  στον αντίποδα αναφέρει τον κίνδυνο 
για δυσμενείς δικαστικές,  τον αβέβαιο αντίκτυπο 
των νέων πρωτοβουλιών της φορολογικής 
πολιτικής,  τυχόν χαμηλή απόδοση  των φόρων 
ακίνητης περιουσίας και της συγκράτησης των 
δαπανών στον τομέα της υγείας. 

 

«Οι αρχές επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να 
λάβουν αντισταθμιστικά μέτρα, εάν οι κίνδυνοι 
υλοποιηθούν» αναφέρει και εκτιμά ότι  απαιτούνται 
επιπλέον μέτρα για να κλείσει το κενό 2015-16.  
Αναφέρει μάλιστα ότι το ΔΝΤ συμφώνησε να 
εξετάσει εκ νέου τις προβλέψεις κατά τον χρόνο του 
προϋπολογισμού του 2015. 

 

Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις προχωρούν, αν και 
με άνισο τρόπο. 

 

Το ΔΝΤ πλέον πιέζει για το εργασιακό πεδίο. «Είναι 
ζωτικής σημασίας στο πλαίσιο της επόμενης 
αναθεώρησης οι περιορισμοί σχετικά με τις 
ομαδικές απολύσεις να  εξαλειφθούν» αναφέρεται. 
Το ίδιο ζητά και για το Lock Out περιγράφοντας την 
Ελλάδα ως μία ακραία περίπτωση στην ΕΕ. 

 

Γίνεται με σαφήνεια λόγος για «την ανάγκη για 
περαιτέρω μεταρρύθμιση των συντάξεων για να 
εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους» αλλά και για  
στόχο 2.000 απολύσεων το 1ο τρίμηνο του 2015 ο 
οποίος θα επανεξεταστεί για το κατά πόσο «θα 
οριστεί επισήμως ως στόχος» μνημονίου. 

 



Ως «ιδιαίτερη πρόκληση» αναφέρει  τα 
ληξιπρόθεσμα χρέη ασφαλιστικών ταμείων και 
ειδικά  του ΕΟΠΥΥ που «δεν έχει καταβάλει τις 
οφειλές προς τα δημόσια νοσοκομεία στην ώρα 
τους». 

 

Για τις  ιδιωτικοποιήσεις  αναφέρεται ότι διάφοροι 
παράγοντες στηρίζουν τις καθυστερήσεις, όπως  η  
έλλειψη ελέγχου,  εμπόδια για την προετοιμασία 
των ακινήτων προς πώληση,  χρονοβόρες 
ρυθμιστικές διαδικασίες,  η ανάγκη για ρυθμιστικές 
δομές και  συνεχούς στήριξης από διάφορα 
υπουργεία. Ετσι, τα συνολικά έσοδα εως  το 2022 
πλεόν υπολογίζονται κατά  3,9 δις. ευρώ 
χαμηλότερα,  σε 22,4 δισ. ευρώ. 

 

ΔΝΤ:  Μόνο πρόσκαιρο το πρόβλημα 
χρηματοδότησης 

Το ΔΝΤ  εξηγεί ότι από την ΕΕ απομένουν μόνο 1,9 
δισ. ευρώ. «Το πρόγραμμα εξακολουθεί να πληροί 
τις ουσιαστικές προϋποθέσεις» για την 
χρηματοδότησή του αλλά «με λίγο ή καθόλου 
περιθώριο». 

 

Αναφέρει πάντως ότι οι κίνδυνοι για τη δημόσια 
βιωσιμότητα του χρέους παραμένουν σημαντικοί,   
παρόλο που μετριάστηκαν το τελευταίο διάστημα. 

 

Οι ακαθάριστες δανειακές ανάγκες είναι σχετικά 
υψηλές φέτος και το 2015 (περίπου 23%  εκατό του 
ΑΕΠ το 2014), αλλά μετά μειώνονται  ταχύτατα 
αναφέρει με νόημα το ΔΝΤ. 
 

Γίνεται πάντως και λόγος για  κινδύνους από 
χαμηλότερη ονομαστική ανάπτυξη,  αποκλίσεις των 



ιδιωτικοποιήσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων 
του χρηματοπιστωτικού τομέα. Καταγράφει και 2,5 
δισ. ευρώ επιστροφών φόρων που θα  
εκκαθαριστούν το 2015. 

 

Έως 6 δισ. ευρώ ο “λογαριασμός” των stress 
tests στο ακραίο σενάριο 

Έως και κατά 6 δισ. ευρώ ανεβάζει τον τελικό 
“λογαριασμό” για τις ελληνικές τράπεζες το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για την 
πέμπτη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος, 
την οποία αποκάλυψε το Capital.gr την περασμένη 
Παρασκευή, χαρακτηρίζοντας “αισιόδοξες” 
ορισμένες από τις παραδοχές της Τράπεζας της 
Ελλάδος για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών 
αναγκών στο δυσμενές σενάριο των stress tests.  

 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην έκθεση, "ο 
τραπεζικός κλάδος ενδέχεται να χρειαστεί 
επιπρόσθετα κεφάλαια αν θέλει να αντιμετωπίσει 
επαρκώς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και να 
ανοίξει το δρόμο για την οικονομική ανάκαμψη". Και 
αυτό αφενός λόγω των πιστωτικών ζημιών οι 
οποίες ενδέχεται να είναι μεγαλύτερες στο δυσμενές 
σενάριο και αφετέρου λόγω της τάσης των 
δανειοληπτών να αποφεύγουν την εξυπηρέτηση 
των οφειλών τους.  

 

Το ΔΝΤ υπογραμμίζει ότι στην περίπτωση της 
Ελλάδας οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν βάσει 
του βασικού σεναρίου, ενώ η κοινή πρακτική αφορά 
στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών βάσει του 
δυσμενούς σεναρίου, που διασφαλίζει ότι διαθέτουν 



επαρκή κεφάλαια να αντιμετωπίσουν δύσκολες 
συνθήκες και να μην  αναγκαστούν να προβούν σε 
απομόχλευση.  

 

Η πρακτική που χρησιμοποιήθηκε δεν ενδέχεται να 
αποδειχθεί επαρκής για να διασφαλίσει ότι 
λαμβάνονται οι απαραίτητες απομειώσεις για τα 
NPLs και αποφεύγεται μία παρατεταμένη περίοδος 
απομόχλευσης, καθώς η ανάπτυξη πολύ απλά δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ότι θα έρθει εξωγενώς σε μία 
οικονομία που διαθέτει μακροχρόνιο κενό 
ανταγωνιστικότητας και πτωχό ιστορικό 
μεταρρυθμίσεων.  

 

Την ίδια ώρα, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για 
τα “κόκκινα” δάνεια, σημειώνοντας ότι οι ελληνικές 
τράπεζες θα δυσκολευτούν να ξεπεράσουν το 
πρόβλημα και να ωφεληθούν από την ανάκαμψη, 
παραμένοντας σε παρατεταμένη περίοδο 
απομόχλευσης που σημαίνει ότι θα έχουν 
περιορισμένη ικανότητα στήριξης της ανάκαμψης.  

 

Υπενθυμίζεται ότι εξαρχής το ΔΝΤ είχε εκφράσει τις 
αντιρρήσεις του για το αποτέλεσμα των εγχώριων 
stress tests, ζητώντας αρκετά μεγαλύτερες 
κεφαλαιακές ανάγκες, ωστόσο ο διοικητής της ΤτΕ 
κ. Γιώργος Προβόπουλος επέμεινε και τελικά οι 
συνολικές ανάγκες που προέκυψαν 
διαμορφώθηκαν στα 6,382 δισ. ευρώ στο βασικό 
σενάριο και στα 9,418 δισ. ευρώ στο δυσμενές.  

 

Σημειώνεται ότι στο ίδιο πλαίσιο, το κεφαλαιακό 
απόθεμα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας, το οποίο διαμορφώνεται περί τα 11 
δισ. ευρώ, θα παραμείνει άθικτο έως την 



ολοκλήρωση των πανευρωπαϊκών stress tests, με 
στόχο να καλυφθούν αν αυτό κριθεί απαραίτητο οι 
όποιες επιπρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες.  

 

Σύμφωνα με την έκθεση του ΔΝΤ, οι ισολογισμοί 
των τραπεζών παραμένουν “εύθραυστοι” λόγω των 
πολύ υψηλών ποσοστών μη εξυπηρετούμενων 
δανείων και τα χαμηλής ποιότητας κεφάλαια. Τα 
NPLs, αποτελούν σοβαρή απειλή για την ικανότητα 
των τραπεζών να στηρίξουν την ανάκαμψη. Γιατί η 
αξιολόγηση της ποιότητας του ενεργητικού (asset 
quality review) αποκάλυψε ότι το επίπεδο των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων είναι πολύ υψηλότερο 
από αυτό που άλλες ανεπτυγμένες χώρες είχαν και 
δεν κατάφεραν να ξεφύγουν από συστημική κρίση.  

 

“Δεδομένων των περιορισμών της νομισματικής 
ένωσης και των δομικών εμποδίων για την 
ανάπττυξη, οι στόχοι της Τράπεζας της Ελλάδος θα 
τις επιπρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες 
αντανακλούν αισιόδοξες παραδοχές για την 
ικανότητα των τραπεζών να ξεπεράσουν το 
πρόβλημα των NPLs καθώς ανακάμπτει η 
οικονομία”.  

 

Ενώ δεν υπάρχει κανένας σοβαρός κίνδυνος για τη 
σταθερότητα, το ΔΝΤ ανησυχεί ότι οι τράπεζες θα 
δυσκολευτούν και οι κεφαλαιακοί περιορισμοί θα τις 
αναγκάσουν σε μία παρατεταμένη περίοδο 
απομόχλευσης, με συνακόλουθο κίνδυνο για την 
οικονομία. Εκφράζει επίσης ανησυχία ότι λόγω του 
περιορισμένου ανταγωνισμού, οι τράπεζες θα 
κοιτάξουν να εξυγιάνουν τους ισολογισμούς τους 
μέσω υπερβολικών περιθωρίων και προμηθειών. 



Θεωρείται, κατά συνέπεια, σημαντικό οι ρυθμιστικές 
Αρχές να αναγκάσουν τις τράπεζες να 
αναγνωρίσουν πιστωτικές ζημιές στη βάση πιο 
ρεαλιστικών παραδοχών για την ανάκτηση δανείων. 
Η Ελλάδα απέχει σε αυτό, μεταξύ των μελών της 
Ευρωζώνης, ενώ η αντιμετώπιση του 
συγκεκριμένου προβλήματος θα μπορούσε να 
αποτελέσει ένα πρώτο τεστ για τον νέο Ενιαίο 
Μηχανισμό Εποπτείας.  

 

Συνολικά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και εκείνα 
που έχουν αναδιαρθρωθεί (τα οποία σύμφωνα με 
την αξιολόγηση της ποιότητας του ενεργητικού της 
BlackRock έχουν υψηλό ρίσκο να ξαναγίνουν 
NPLs) έφτασαν στο 40% του συνόλου των δανείων 
στο τέλος του 2013, το ποσοστό κάλυψης 
διαμορφώθηκε στο 49%, ενώ τα NPLs εκτός των 
προβλέψεων ξεπέρασαν τα κεφάλαια των 
τραπεζών (138%). Η αξία των εξασφαλίσεων 
συνεχίζει να υποχωρεί ταχέως, αυξάνοντας το 
βάρος του χρέους για τον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, 
μέρος των κεφαλαίων των τραπεζών είναι χαμηλής 
ποιότητας, καθώς αποτελείται από αρνητική 
υπεραξία και αναβαλλόμενο φόρο που είναι 
στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να απορροφήσουν 
πιστωτικές ζημιές στην περίπτωση που οι συνθήκες 
επιδεινωθούν.  

 

Πιο αναλυτικά, το ΔΝΤ αναφέρει ότι κατά τον 
υπολογισμό των κεφαλαιακών αναγκών, η ΤτΕ 
επέλεξε να λάβει υπόψη τις πιστωτικές ζημιές όταν 
αυτές αναγνωρίζονται πλήρως (αυτό σημαίνει ότι οι 
τράπεζες μπορούν να αναβάλουν την εγγραφή 
προβλέψεων μέχρι το χρόνο που απομειώνεται η 



αξία του δανείου, αντί να το κάνουν προκαταβολικά 
όταν η καθυστέρηση λαμβάνει χώρα), όμως 
επέβαλε προβλέψεις τουλάχιστον για το 85% της 
διάρκειας ζωής των δανειακών χαρτοφυλακίων.  

 

Το ΔΝΤ θεωρεί ότι οι προβλέψεις θα πρέπει να 
λαμβάνονται κατά το χρόνο που το δάνειο 
καθίσταται καθυστερούμενο. Αν είχε 
χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη έννοια στο 
δυσμενές σενάριο, θα προέκυπταν προβλέψεις 
σχεδόν για το 95% των πιστωτικών ζημιών κατά τη 
διάρκεια ζωής του δανειακού χαρτοφυλακίου κατά 
μέσο όρο με αποτέλεσμα να προέκυπταν 
επιπρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες της τάξης των 4 
δισ. ευρώ.  
 

Σε ό,τι αφορά τις ζημιές που απορρέουν από τα 
“οικιστικά χαρτοφυλάκια”, το ΔΝΤ επισημαίνει ότι το 
υψηλότερο επίπεδο ανεργίας ως παραδοχή στο 
δυσμενές σενάριο αυξήθηκε από 18% το 2011 σε 
27% το 2013, η πτώση των τιμών κατοικιών από το 
αποκορύφωμα στο χαμηλότερο επίπεδο αυξήθηκε 
από 22% το 2011 στο 49% το 2013, ενώ το 
ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων 
αυξήθηκε από 22% το 2011 στο 35% το 2013.  

 

“Παρ΄ όλα αυτά, οι εκτιμήσεις για τις πιστωτικές 
ζημιές συνεπάγονται σημαντική ανάκαμψη των 
NPLs στο δυσμενές σενάριο, κάτι που δεν 
συμβαδίζει με τη μεγάλη επιδείνωση στο 
μακροοικονομικό περιβάλλον του σεναρίου και στις 
επιδόσεις του δανειακού χαρτοφυλακίου”. Αν 
χρησιμοποιηθούν πιο συντηρητικές εκτιμήσεις για 
τους ρυθμούς ανάκαμψης προκύπτουν 



επιπρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες της τάξης των 2 
δισ. ευρώ, σύμφωνα με την έκθεση.  

 

“Γρίφο” αποτελεί η συμπεριφορά που θα επιδείξουν 
οι δανειολήπτες στην εξυπηρέτηση των οφειλών 
τους. Όπως σημειώνεται στην έκθεση του ΔΝΤ, αν 
και στις παραδοχές των stress tests λήφθηκε 
υπόψη η άρση της απαγόρευσης των 
πλειστηριασμών, ένας κίνδυνος που συνεχίζει να 
υπάρχει σχετίζεται με το πόσο έχει περιοριστεί η 
επιδείνωση στον τρόπο με τον οποίο 
αντιμετωπίζουν οι δανειολήπτες τις πληρωμές των 
οφειλών τους. Στην έκθεση επίσης αναφέρεται ότι η 
πιθανότητα χρεοκοπίας στον τραπεζικό κλάδο έχει 
σχεδόν μηδενιστεί μετά την ανακεφαλαιοποίηση.  

 

Όσον αφορά τις μνημονιακές υποχρεώσεις για τον 
τραπεζικό κλάδο, στον απόηχο των stress tests, οι 
ελληνικές Αρχές έχουν δεσμευτεί να ακολουθήσουν 
τα παρακάτω βήματα:  

 

Χρονοδιάγραμμα: οι τράπεζες έχουν περιθώριο έως 
το τέλος Ιουνίου 2014 να καλύψουν τις κεφαλαιακές 
ανάγκες που προέκυψαν στο βασικό σενάριο, βάσει 
των σχεδίων κεφαλαιακής ενίσχυσης που 
κατέθεσαν προς έγκριση στα μέσα Απριλίου. Η 
προκαταβολική άντληση κεφαλαίων για το βασικό 
σενάριο βασίζεται σε κινήσεις κεφαλαιακής 
ενίσχυσης, μόνο όμως σε αυτές που 
συμπεριλαμβάνονται στα υφιστάμενα σχέδια 
αναδιάρθρωσης, καθώς και στις επιπλέον κινήσεις 
που έχουν συμφωνηθεί με την Γενική Διεύθυνση 
Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DGComp) υπό τη 
μορφή δεσμεύσεων στα αναθεωρημένα σχέδια 



αναδιάρθρωσης, τα οποία η Τράπεζα της Ελλάδος 
θα λάβει υπόψη για να υπολογίσει εκ νέου τις 
κεφαλαιακές ανάγκες. Επίσης, οι τράπεζες είχαν 
περιθώριο έως τα τέλη Μαΐου να υποβάλουν σχέδια 
κεφαλαιακής ενίσχυσης για το δυσμενές σενάριο, τα 
οποία η ΤτΕ θα εγκρίνει έως το τέλος Ιουνίου του 
2014.  

 

Η ελληνική πλευρά είναι έτοιμη να προχωρήσει στις 
απαραίτητες κινήσεις για τη διασφάλιση της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ενώ διατηρείται 
το μοντέλο των τεσσάρων τραπεζικών πυλώνων. 
Το απόθεμα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας παραμένει ως “μαξιλάρι” για την 
κάλυψη πιθανών κεφαλαιακών κενών που θα 
μπορούσαν να προκύψουν μέσα στον χρονικό 
ορίζοντα των stress tests ή από την πανευρωπαϊκή 
άσκηση που διενεργεί η ΕΚΤ σε συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Όπως σημειώνεται 
χαρακτηριστικά, η ευρωπαϊκή αξιολόγηση, βάσει 
της οποίας θα τεθεί σε ισχύ ο Ενιαίος Μηχανισμός 
Εποπτείας δίνει μία πρώτης τάξεως ευκαιρία στα 
τέλη του 2014 να αξιολογηθεί η πρόοδος και να 
διασφαλιστεί η επάρκεια της ανακεφαλαιοποίησης.  

 

Έμφαση, επίσης, δίνεται στην ενίσχυση της 
εποπτείας, σε συνεργασία πάντα με την Τρόικα, για 
την διαχείριση των προβληματικών χορηγήσεων 
των τραπεζών. Σε αυτό το πλαίσιο, θα 
εφαρμοστούν οι κύριοι δείκτες απόδοσης (KPIs) 
που θα καταγράφουν την πρόοδο των τραπεζών 
στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οι 
τράπεζες από τα τέλη Ιουνίου 2014 θα ξεκινήσουν 
σταδιακά να συντάσσουν αναφορές με βάση του εν 



λόγω δείκτες, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2014, το 
μέτρο θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή.  

 

Έως τα τέλη Ιουλίου 2014 οι αρμόδιες Αρχές θα 
αξιολογήσουν την καταλληλότητα των πρακτικών 
αναδιάρθρωσης δανείων και της αναγνώρισης 
εσόδων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Με βάση 
τα αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής αξιολόγησης 
της ΕΚΤ, θα αξιολογηθεί η ανάγκη να εφαρμοστούν 
κατευθυντήριες γραμμές για τις προβλέψεις, όμοιες 
με αυτές των ευρωπαϊκών εποπτικών Αρχών. Αν 
κριθεί απαραίτητο, οι νέες κατευθυντήριες γραμμές 
θα ληφθούν υπόψη στα αποτελέσματα έτους 2014.  

 

Επίσης έως το τέλος Ιουνίου του 2014 θα 
επανεξεταστεί το μοντέλο εποπτείας της ΤτΕ, οι 
νομικές τις εξουσίες, η δομή διακυβέρνησης και η 
“εργαλειοθήκη” επιβολής μέτρων, σε διαβούλευση 
με την Τρόικα, ενώ οι απαραίτητες αλλαγές σε 
εποπτικό και νομικό επίπεδο θα γίνουν έως τον 
Σεπτέμβριο του 2014. 

 

Σε στενή επιτήρηση οι δαπάνες Υγείας  

Την πιστή εφαρμογή του προγράμματος για τον 
έλεγχο των δαπανών στην Υγεία, ειδικά σε ότι 
αφορά τον προϋπολογισμό του φαρμάκου και την 
εξασφάλιση της επάρκειας των διαθέσιμων 
κονδυλίων του ΕΟΠΥΥ, επαναφέρει στην έκθεσή 
του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όπως 
αναφέρεται στην έκθεση, η κυβέρνηση θα πρέπει να 
τηρήσει τους φετινούς στόχους να μειωθεί η 
φαρμακευτική δαπάνη στο 1% του ΑΕΠ (περίπου 2 
δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων 



και της φαρμακευτικής περίθαλψης των 
ανασφαλίστων) και να ανέβει η κατανάλωση των 
γενοσήμων στο 60% μέχρι το τέλος του 2014.  

 

Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω, ο 
μηχανισμός του clawback για τις φαρμακευτικές 
επιχειρήσεις, της αναγκαστικής δηλαδή επιστροφής 
ποσοστού επί του τζίρου τους σε περίπτωση 
υπέρβασης της δαπάνης, θα διατηρηθεί και το 
2015, ενώ το ποσό επιστροφής για το πρώτο 
εξάμηνο του 2014 θα πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι 
τον Αύγουστο. Συνίσταται ακόμη η υποχρέωση των 
γιατρών να συνταγογραφούν, ανάλογα όμως με την 
ειδικότητά τους, γενόσημα φάρμακα σε ποσοστό 
60%. Αλλά και τα δημόσια νοσοκομεία θα πρέπει να 
χορηγούν σε ποσοστό 50% γενόσημα.  

 

Επιπλέον, ο ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να παρακολουθεί 
και να καταγράφει λεπτομερειακώς τον όγκο και την 
αξία των φαρμάκων που συνταγογραφούνται, το 
ποσοστό των γενοσήμων, καθώς και τις επιστροφές 
από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Ο Οργανισμός 
υποχρεούται να παρακολουθεί και τον όγκο των 
διαγνωστικών εξετάσεων και των παραπεμπτικών 
που χορηγούνται στους ασφαλισμένους.  

 

Το ΔΝΤ στην έκθεσή του θέτει εκ νέου την 
υποχρέωση για μείωση του κέρδους των 
φαρμακοποιών στο 15%, μέτρο το οποίο θα έπρεπε 
κανονικά να είχε τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές 
του μήνα. Επίσης τονίζει την ανάγκη για ανανέωση 
της λίστας με τα σκευάσματα που αποζημιώνονται 
από τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως ακόμη και της 
λίστας με τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, ενώ 



η ανατιμολόγηση των φαρμάκων θα πρέπει να 
γίνεται κάθε έξι μήνες, χωρίς καθυστερήσεις.  

 

Η κατάσταση στον ΕΟΠΥΥ πάντως εξακολουθεί να 
παραμένει «δύσκολη», καθώς η απορρόφηση 
οφειλών από τις εταιρείες φαρμάκου και τους 
παρόχους υγείας (ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά 
κέντρα) γίνεται με αργό ρυθμό.  

 

Από την έκθεση του ΔΝΤ δεν λείπουν οι αναφορές 
ούτε και για τα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία θα 
πρέπει να τηρήσουν απαρέγκλιτα τους 
προϋπολογισμούς και να συντάσσουν λεπτομερείς 
καταστάσεις εξόδων. 

 
 


