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Ιστορικό
Η Επιτροπή ενέκρινε τη δεύτερη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα στις 27
Φεβρουαρίου 2019 1. Παράλληλα με την ένταξη της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, η ενισχυμένη
εποπτεία παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων και
τη συνέχιση της εφαρμογής των πολιτικών που απαιτούνται για τη διασφάλιση βιώσιμης οικονομικής
ανάκαμψης 2. Αποτελεί επίσης το πλαίσιο για την αξιολόγηση από την Επιτροπή της δέσμευσης που
ανέλαβε η Ελλάδα στην Ευρωομάδα της 22ας Ιουνίου 2018 να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις
μεταρρυθμίσεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και να διασφαλίσει τους στόχους των μεταρρυθμίσεων που
εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος και των προπομπών του, σύμφωνα με το άρθρο 3
παράγραφος 1 του κανονισμού 472/2013. Η δέσμευση αυτή περιλαμβάνει την υλοποίηση ειδικών
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων που επισυνάπτονται στη δήλωση της Ευρωομάδας της 22ας Ιουνίου
2018 στους τομείς i) της δημοσιονομικής πολιτικής και της δημοσιονομικής-διαρθρωτικής πολιτικής,
ii) της κοινωνικής μέριμνας, iii) της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, iv) των αγορών εργασίας και
προϊόντων, v) των ιδιωτικοποιήσεων και vi) της δημόσιας διοίκησης3.
Η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας της 27ης Φεβρουαρίου 2019 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η
Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την ολοκλήρωση της υλοποίησης των
συγκεκριμένων μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεών της έως τα τέλη του 2018. Ειδικότερα, κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι οι ακόλουθες συγκεκριμένες δεσμεύσεις με προθεσμία έως τα τέλη του 2018 θα
μπορούσε να θεωρηθεί ότι έχουν εκπληρωθεί: i) η έγκριση προϋπολογισμού για το 2019, με στόχο την
επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5 % του ΑΕΠ· ii) η μη συσσώρευση καθαρών ληξιπρόθεσμων
οφειλών, αν και απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων και την
αποφυγή της δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών· iii) η θέση σε λειτουργία μιας κρίσιμης
μάζας κέντρων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΚΠΦΥ)· iv) η ολοκλήρωση σημαντικών βημάτων
για την εξασφάλιση της κεντρικής προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών υγείας· v) η χαλάρωση των
ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων σύμφωνα με τον χάρτη πορείας που έχει συμφωνηθεί· vi) η
εκπόνηση και η έγκριση της στρατηγικής εκποίησης για το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (ΤΧΣ), με την πιθανή συμμετοχή των αρχών στο τελευταίο στάδιο των εκποιήσεων που
ακόμη τελούν υπό εξέταση· vii) η θέσπιση εφαρμοστικής νομοθεσίας για την αδειοδότηση των
επενδύσεων· viii) η αναθεώρηση του κατώτατου μισθού επισήμως σύμφωνα με τη νομοθετημένη
διαδικασία, αν και το μέγεθος της αύξησης δημιουργεί κινδύνους για την απασχόληση και την
ανταγωνιστικότητα· ix) η ολοκλήρωση της φάσης Ι του έργου για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη· x) η
εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ)·
xi) η αναδιάρθρωση της θυγατρικής εταιρείας ακινήτων ΕΤΑΔ και η δρομολόγηση της υλοποίησης
του συντονιστικού μηχανισμού για τις κρατικές επιχειρήσεις που υπάγονται στην ΕΕΣΥΠ, δεδομένων
των καθυστερήσεων στη μεταβίβαση του Ολυμπιακού Κέντρου (ΟΑΚΑ)· xii) η επικαιροποίηση του
σχεδίου αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) και η
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Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2019) 201 και συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής SWD(2019) 201, της 27ης
Φεβρουαρίου 2019.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) συμμετέχει στην ενισχυμένη εποπτεία σε συνεργασία και σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της ΕΚΤ
και, ως εκ τούτου, παρέχει εμπειρογνωσία σχετικά με τις πολιτικές στον χρηματοπιστωτικό τομέα και σχετικά με μακροοικονομικώς
κρίσιμα ζητήματα, όπως οι ονομαστικοί δημοσιονομικοί στόχοι, η βιωσιμότητα και οι ανάγκες χρηματοδότησης. Ο Ευρωπαϊκός
Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) συμμετέχει στο πλαίσιο του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης του ΕΜΣ και σύμφωνα με το
μνημόνιο συνεννόησης, της 27ης Απριλίου 2018, για τις σχέσεις εργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΕΜΣ.
3
https://www.consilium.europa.eu/media/35749/z-councils-council-configurations-ecofin-eurogroup-2018-180621-specific-commitmentsto-ensure-the-continuity-and-completion-of-reforms-adopted-under-the-esm-programme_2.pdf
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ολοκλήρωση βασικών διαγωνισμών ιδιωτικοποίησης, συμπεριλαμβανομένων του δικτύου μεταφοράς
φυσικού αερίου (ΔΕΣΦΑ) και της παράτασης της παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών,
καθώς και της ολοκλήρωσης σημαντικών βημάτων σχετικά με το έργο του Ελληνικού· και xiii) οι
αρχές συμφώνησαν με την Επιτροπή τις ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή, έως τα μέσα του 2019,
ανεξάρτητης αξιολόγησης της διαδικασίας διορισμού των Διοικητικών Γραμματέων και των Γενικών
Διευθυντών και θέσπισαν βασική νομοθεσία για τη βελτίωση του προγραμματισμού των προσλήψεων
στον δημόσιο τομέα και τη σύνδεση του πολυετούς σχεδιασμού των προσλήψεων με τη
Μεσοπρόθεσμη Δημοσιονομική Στρατηγική (ΜΔΣ).
Ωστόσο, η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας της 27ης Φεβρουαρίου 2019 κατέληξε επίσης στο
συμπέρασμα ότι εξακολουθούν να εκκρεμούν ορισμένες συγκεκριμένες μεταρρυθμιστικές
δεσμεύσεις με προθεσμία έως τα τέλη του 2018 και θα πρέπει να ολοκληρωθούν. Τα εκκρεμή
ζητήματα αφορούσαν μέτρα στους τομείς της υπηρεσίας δημοσίων εσόδων, της χρηματοπιστωτικής
σταθερότητας, της ενέργειας, των ιδιωτικοποιήσεων και της δημόσιας διοίκησης. Όσον αφορά
ορισμένες δεσμεύσεις, επρόκειτο να ολοκληρωθούν τα τεχνικά στάδια (αναδιάρθρωση της
επιχείρησης αερίου ΔΕΠΑ, αυτοκινητόδρομος «Εγνατία Οδός», διορισμοί του ΤΧΣ), ενώ για άλλες,
οι ουσιαστικές συζητήσεις βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη (έσοδα και δημόσια διοίκηση, εκποίηση
λιγνιτικών μονάδων, χρηματοπιστωτικός τομέας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της πρώτης
κατοικίας).
Η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας της 27ης Φεβρουαρίου 2019 επισήμανε επίσης ότι οι εξελίξεις
σε ορισμένους τομείς εγείρουν ανησυχίες σχετικά με τον προσανατολισμό και την υλοποίηση των
μεταρρυθμίσεων μεσοπρόθεσμα. Οι ανησυχίες αυτές δικαιολογούν την πλήρη προσοχή των αρχών
και αφορούν α) το επίπεδο φιλοδοξίας για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών δημοσιονομικών
προκλήσεων και την αποφυγή της δημιουργίας νέων δημοσιονομικών κινδύνων που θα μπορούσαν να
προκύψουν από τις αποφάσεις του Δικαστηρίου, τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα και τις πιθανές
αλλαγές των ρυθμίσεων εξόφλησης σε δόσεις φορολογικών οφειλών και οφειλών κοινωνικής
ασφάλισης· β) τον ρυθμό της προόδου και τον βαθμό προτεραιότητας που αποδίδεται στα μέτρα που
απαιτούνται για την αποκατάσταση της ευρωστίας και της ανθεκτικότητας του τραπεζικού τομέα, και
ιδίως όσον αφορά την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού. και γ) τη δέσμευση για διαφύλαξη της
μισθολογικής ανταγωνιστικότητας μεσοπρόθεσμα και για δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα
είναι πραγματικά φιλικό προς τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις.
Η παρούσα επικαιροποίηση αξιολογεί τις εξελίξεις όσον αφορά την υλοποίηση των
συγκεκριμένων μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων με προθεσμία έως τα τέλη του 2018 μετά την
έγκριση της έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας στις 27 Φεβρουαρίου 2019. Ειδικότερα, η Ελλάδα i)
έχει θεσπίσει πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο για την ενίσχυση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων, ii) έχει προβλέψει σημαντικές επικαιροποιήσεις των μέτρων για τη στήριξη της εξυγίανσης
των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) και της σταθερότητας του τραπεζικού τομέα (ηλεκτρονικοί
πλειστηριασμοί, κρατικές εγγυήσεις, σχέδιο δράσης για την αφερεγγυότητα νοικοκυριών), iii) έχει
θεσπίσει πράξεις πρωτογενούς δικαίου και έχει δεσμευθεί να θεσπίσει συντόμως παράγωγο δίκαιο
σχετικά με νέο καθεστώς για την προστασία της πρώτης κατοικίας, iv) έχει λάβει τα απαραίτητα
μέτρα για την πλήρωση των κενών θέσεων στο ΤΧΣ, v) έχει επαναπροκηρύξει τον διαγωνισμό για την
εκποίηση τμήματος του λιγνιτικού ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ, vi) έχει θεσπίσει τη
νομοθεσία για την αναδιάρθρωση της ΔΕΠΑ, vii) έχει προωθήσει μέτρα για την άρση των εμποδίων
στη συναλλαγή για την Εγνατία, και viii) έχει εγκρίνει σειρά μέτρων για την προώθηση της
μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης.
Η Ελλάδα έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για την εκπλήρωση όλων των ειδικών
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων με προθεσμία έως τα τέλη του 2018.
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Η Ευρωομάδα της 22ας Ιουνίου 2018 συμφώνησε ότι η δέσμη μέτρων ελάφρυνσης του χρέους
για την Ελλάδα θα πρέπει να περιλαμβάνει κίνητρα για να εξασφαλιστεί η αποφασιστική και
διαρκής εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών μέτρων που έχουν συμφωνηθεί στο πρόγραμμα. Για
τον σκοπό αυτό, τίθενται στη διάθεση της Ελλάδας ορισμένα συναρτώμενα με πολιτικές μέτρα για το
χρέος, σε εξαμηνιαία βάση έως τα μέσα του 2022, υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσης της
Ελλάδας με τις δεσμεύσεις της για συνέχιση και ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων, βάσει θετικών
εκθέσεων στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας. Τα εν λόγω μέτρα για το χρέος περιλαμβάνουν: i)
την επιστροφή ποσών ισοδύναμων εισοδήματος που απορρέουν από την κατοχή ελληνικών κρατικών
ομολόγων από κεντρικές τράπεζες στο πλαίσιο του προγράμματος για τις αγορές τίτλων και της
συμφωνίας για τα καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, και ii) τη μηδενική προσαύξηση
του επιτοκίου για ορισμένες δόσεις των δανείων που χορηγήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας. Το περιεχόμενο της έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας της 27ης
Φεβρουαρίου 2019 και η παρούσα επακόλουθη επικαιροποίηση θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν
από την Ευρωομάδα προκειμένου να συμφωνήσει για την αποδέσμευση μιας πρώτης δέσμης μέτρων
για το χρέος που εξαρτώνται από την εφαρμογή πολιτικής.
Ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής ειδικών μεταρρυθμιστικών
δεσμεύσεων
Υπηρεσία δημοσίων εσόδων
Μολονότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί η ειδική δέσμευση για το τέλος του 2018 όσον αφορά το
επίπεδο στελέχωσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) με 12 000 μόνιμους
υπαλλήλους (το επίπεδο στελέχωσης στα τέλη του 2018 ήταν 11 487), οι αρχές έχουν πλέον
εγκρίνει πλήρη σειρά συμπληρωματικών μέτρων. Τα μέτρα αυτά θα συμβάλουν στη συμμόρφωση
με τη δέσμευση στελέχωσης, θα ενισχύσουν την ευρύτερη μεταρρύθμιση της είσπραξης εσόδων και
θα ενισχύσουν τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα και αποδοτικότητα της Α.Α.Δ.Ε. σε διάφορες
διαστάσεις. Έως την ημερομηνία έγκρισης της έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας στις 27 Φεβρουαρίου
2019, οι αρχές είχαν ήδη λάβει ορισμένα από αυτά τα μέτρα (έγκριση του μεταρρυθμιστικού σχεδίου
δράσης («σχέδιο δράσεων») για την περίοδο 2019-2021, συμφωνία με τη Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων σχετικά με ετήσιο κονδύλιο ΤΠ). Μετά την έγκριση της έκθεσης
ενισχυμένης εποπτείας στις 27 Φεβρουαρίου 2019, οι αρχές ολοκλήρωσαν τα υπόλοιπα
συμφωνηθέντα συμπληρωματικά μέτρα για την ενίσχυση της Α.Α.Δ.Ε.:
•

Η θέσπιση βαθμολογικής κατάταξης, αποδοχών και αξιολόγησης επιδόσεων
προσαρμοσμένων στις ανάγκες της ΑΑΔΕ θεωρείται ουσιώδους σημασίας προκειμένου να
ενισχυθούν οι προοπτικές της ΑΑΔΕ όσον αφορά την προσέλκυση προσωπικού υψηλής
κατάρτισης και την παροχή της δυνατότητας ανάπτυξης και προόδου του. Στις αρχές Μαρτίου
2019, εγκρίθηκε νομοθετική τροποποίηση της εφαρμοστικής νομοθεσίας της Α.Α.Δ.Ε. Στη
συνέχεια, η εν λόγω νομοθετική τροποποίηση θα καταστήσει δυνατή τη θέσπιση εκτελεστικής
νομοθεσίας για την καθιέρωση νέου συστήματος βαθμολογικής κατάταξης που θα συνδέεται
άμεσα με τις περιγραφές των θέσεων εργασίας. Η εν λόγω μεταρρύθμιση συνδέεται στενά με
τον τομέα της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης και, ιδίως, τον διορισμό ανώτερων
στελεχών στον δημόσιο τομέα.

•

Στις αρχές Μαρτίου 2019, συμφωνήθηκαν και θεσπίστηκαν νομοθετικές τροποποιήσεις για
την προστασία από την ευθύνη και τη διευκόλυνση της κινητικότητας.
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•

Στις αρχές Μαρτίου εκδόθηκε κοινή υπουργική απόφαση για την προμήθεια δεικτών
καυσίμου, η οποία θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση του
λαθρεμπορίου.

Το πλαίσιο για την εξυγίανση των ΜΕΔ
Η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν
οι ελλείψεις των νομικών πλαισίων σχετικά με την εξυγίανση των ΜΕΔ. Μετά την έγκριση της
έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας στις 27 Φεβρουαρίου 2019, οι αρχές έλαβαν περαιτέρω μέτρα σε
διάφορους τομείς. Τα εν λόγω μέτρα θεωρούνται επαρκή για τους σκοπούς της υλοποίησης της
ειδικής δέσμευσης για τη στήριξη της εκκαθάρισης των ΜΕΔ· ωστόσο, στο μέλλον θα απαιτηθεί
στενή παρακολούθηση και επακολούθηση, και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα υποβάλουν εκ νέου
έκθεση στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας. Συγκεκριμένα:
•

Οι αρχές έχουν εγκρίνει νομοθετική τροποποίηση και έχουν υποβάλει επικαιροποιημένο
σχέδιο δράσης σχετικά με τη διεκπεραίωση των δανείων με εγγύηση του Δημοσίου. Κατά
τους προσεχείς μήνες θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά του στην πράξη όσον αφορά την
πλήρη εκκαθάριση των εκκρεμών καταπτώσεων εγγυήσεων.

•

Όσον αφορά τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, έχει χαραχθεί μελλοντική πορεία για
την αντιμετώπιση του ζητήματος της αναβολής πλειστηριασμών με δικαστική απόφαση, που
οφείλεται στην κατάθεση των αναφορών των οφειλετών για αναθεώρηση της οριακής τιμής
στο πλαίσιο της επικείμενης αξιολόγησης της εφαρμογής του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Οι αρχές αναμένεται να υποβάλουν και να εγκρίνουν, όπως απαιτείται στο πλαίσιο του τρίτου
κύκλου ενισχυμένης εποπτείας, προτάσεις για την υλοποίηση μέτρων για αποτροπή της
δικονομικής κατάχρησης από στρατηγικούς κακοπληρωτές μέσω αναφορών της τελευταίας
στιγμής για αναβολές, στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου καθεστώτος για την προστασία της
πρώτης κατοικίας και του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη). Οι αρχές
θα προβούν επίσης σε περαιτέρω ανάλυση των λόγων αποτυχίας των πλειστηριασμών και
στην αντιμετώπισή τους, μεταξύ άλλων, με νομοθετικά μέσα, όπου χρειάζεται.

•

Με βάση παραδοχή βελτίωσης των υποδομών, οι αρχές υπέβαλαν δεδομένα σχετικά με
εκκρεμείς υποθέσεις εντός του πλαισίου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, και
παρουσίασαν την πορεία για την εξάλειψη των συσσωρευμένων υποθέσεων έως το 2021,
όπως προβλέπεται στο σχέδιο δράσης. Οι αρχές αναμένεται να υποβάλουν αναθεωρημένο
σχέδιο δράσης έως τα μέσα του 2019, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τον αντίκτυπο του νέου
καθεστώτος στην προστασία της πρώτης κατοικίας.

•

Όσον αφορά τα νομοθετήματα για τις πωλήσεις και τις τιτλοποιήσεις των ΜΕΔ,
ζητήθηκαν διευκρινίσεις από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και αναρτήθηκαν στον
δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών. Η αποτελεσματικότητά τους θα αξιολογηθεί
τους προσεχείς μήνες.

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια: προστασία πρώτης κατοικίας
Η Ελλάδα έχει εκδώσει νομοθεσία για τη θέσπιση νέου συστήματος προστασίας ορισμένων
πρώτων κατοικιών, που αποσκοπεί στη στήριξη της αναδιάρθρωσης των μη εξυπηρετούμενων
δανείων. Αυτό είναι αποτέλεσμα της λήξης ισχύος των διατάξεων σχετικά με την προστασία της
πρώτης κατοικίας στο πλαίσιο του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη), ο οποίος
έμελλε να είναι προσωρινός και έληξε στα τέλη Φεβρουαρίου 2019, μετά από δίμηνη παράταση
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κατ’ εξαίρεση. Η πρωτογενής νομοθεσία για το καθεστώς εκδόθηκε στις 29 Μαρτίου ενώ αναμένεται
συντόμως η έκδοση νομοθετικών πράξεων παράγωγου δικαίου σχετικά με τις προδιαγραφές της
ορισθείσας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, την κρατική επιδότηση και τον τρόπο αποτίμησης ορισμένων
περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στα περιουσιακά κριτήρια.
Το νέο καθεστώς είναι μοναδικό στην περίπτωση της Ελλάδας. Εν συντομία, οι δανειολήπτες που
είναι φυσικά πρόσωπα, των οποίων τα δάνεια είναι εξασφαλισμένα με την πρώτη κατοικία και είχαν
ληξιπρόθεσμες οφειλές στις 31 Δεκεμβρίου 2018, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υπαγωγή στο
καθεστώς μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Εφόσον πληρούν ορισμένα κριτήρια επιλεξιμότητας,
μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας για να ωφεληθούν από την
αναδιάρθρωση και διαγραφή των ενυπόθηκων χρεών τους (στεγαστικά ή επιχειρηματικά δάνεια), είτε
κατόπιν συμφωνίας για παράταση από τους πιστωτές των τυποποιημένων προτάσεων αναδιάρθρωσης
είτε, ελλείψει αυτής της συμφωνίας, με προσφυγή στα δικαστήρια· οι οφειλέτες θα μπορούν επίσης να
προστατεύονται έναντι της εκποίησης της πρώτης κατοικίας τους εφόσον καταβάλλουν τις δόσεις για
αποπληρωμή του αναδιαρθρωμένου χρέους. Για ένα μέρος των δόσεων οι δανειολήπτες αναμένεται
να λαμβάνουν κρατική επιδότηση. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, πραγματοποιήθηκαν
συζητήσεις για να αποσαφηνιστούν βασικά ζητήματα, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι το καθεστώς
είναι πραγματικά προσωρινό, κατάλληλα στοχοθετημένο, και ότι περιέχει επαρκείς διασφαλίσεις
έναντι των καταχρήσεων εκ μέρους των στρατηγικών κακοπληρωτών και της δημιουργίας νέων
εκκρεμών υποθέσεων στα δικαστήρια, καθώς και για να δημιουργηθούν κίνητρα για πειθαρχία στις
πληρωμές.
Οι κύριες παράμετροι του νέου καθεστώτος είναι οι εξής:
•

Το καθεστώς καλύπτει τόσο τα δάνεια νοικοκυριών όσο και τα επιχειρηματικά δάνεια
που εξασφαλίζονται με πρώτη κατοικία. Η επέκταση της περιμέτρου σε επιχειρηματικά
δάνεια προκαλεί ιδιαίτερες ανησυχίες οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί στις ελληνικές αρχές.
Συνεπάγεται επέκταση του πεδίου προστασίας της πρώτης κατοικίας σε νέα κατηγορία
δανειοληπτών που δεν καλύπτονται από τον προγενέστερο νόμο Κατσέλη (αποδέκτες
επιχειρηματικών δανείων) και χωρίς να αξιολογείται η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων· ως εκ
τούτου, δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί επακριβώς ο αριθμός των αιτήσεων που θα
υποβληθούν και, συνεπώς, η ικανότητα του συστήματος (συμπεριλαμβανομένων των
δικαστηρίων και του μηχανισμού κρατικών επιδοτήσεων) να ανταποκριθεί. Επίσης,
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από την άποψη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας καθώς,
σύμφωνα με τις διαθέσιμες εκτιμήσεις επιπτώσεων, θα απαιτηθούν μεγαλύτερες διαγραφές
χρέους σε σύγκριση με τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και, ως εκ τούτου, οι εκτιμώμενες
επιπτώσεις στα τραπεζικά κεφάλαια είναι συγκριτικά σοβαρές. Επιπλέον, εάν το καθεστώς
δυσλειτουργεί, υπάρχει κίνδυνος στο μέλλον οι τράπεζες να είναι λιγότερο πρόθυμες να
χορηγούν δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις, σε περιπτώσεις όπου η πρώτη κατοικία
χρησιμοποιείται ως ασφάλεια, με πιθανό αποτέλεσμα να επηρεαστεί δυσμενώς η
δραστηριότητα εξασφαλισμένων δανειοδοτήσεων. Τέλος, η διαθεσιμότητα του νέου
καθεστώτος για επιχειρηματικά δάνεια ενδέχεται να μειώσει τα κίνητρα των επιλέξιμων
οφειλετών να χρησιμοποιούν το εξωδικαστικό πλαίσιο που επιτρέπει την αναδιάρθρωση
πιθανών καθυστερούμενων οφειλών σε σχέση επίσης με τους φόρους και τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης. Το πλέον δεσμευτικό κριτήριο επιλεξιμότητας είναι το μέγεθος των
ανεξόφλητων δανείων, το οποίο καθορίζεται σε 130 000 EUR ανά πιστωτή για ενυπόθηκα
στεγαστικά δάνεια και σε 100 000 EUR για επιχειρηματικά δάνεια, μετριάζοντας έως έναν
βαθμό τους κινδύνους που συνδέονται με την εν λόγω κατηγορία δανείων. Σύμφωνα με τις
διαθέσιμες εκτιμήσεις, το εύρος των επιλέξιμων οφειλετών με υποχρεώσεις σε περισσότερους
5

από έναν πιστωτές αναμένεται να είναι περιορισμένο και η θέσπιση ενός ορίου ανά πιστωτή
αναμένεται να απλοποιήσει την αυτόματη επεξεργασία των αιτήσεων στο πλαίσιο της
πλατφόρμας. Τα θεσμικά όργανα εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τη χορήγηση του ορίου για
πολλούς πιστωτές και ζήτησαν πρόσθετες πληροφορίες από τις αρχές σχετικά με την κάλυψη
και τον αντίκτυπο.
•

•

•

•
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Το καθεστώς καθορίζει κριτήρια επιλεξιμότητας που αφορούν το οικογενειακό
εισόδημα και την περιουσία πέραν της πρώτης κατοικίας, καθώς και ανώτατο
όριο για την αξία του ακινήτου. Το όριο περιουσιακής κατάστασης ορίζεται στα
15 000 EUR για τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία του δανειολήπτη, του/της συζύγου
και των εξαρτώμενων ατόμων και στα 80 000 EUR για τα ακίνητα περιουσιακά
στοιχεία και τα μεταφορικά οχήματα κατά την υποβολή της αίτησης. Τα ευρωπαϊκά
θεσμικά όργανα έχουν επιστήσει την προσοχή των αρχών στις επιπτώσεις που θα έχει
η επιλογή πολιτικής τους στα κίνητρα για πειθαρχία όσον αφορά την αποπληρωμή και
στις διανεμητικές επιπτώσεις της χορήγησης κρατικής επιδότησης επί 20 έτη σε
δανειολήπτες οι οποίοι ενδέχεται να έχουν ευλόγως μεγάλη περιουσία επιπλέον της
πρώτης τους κατοικίας. Το όριο εισοδήματος βασίζεται στις προϋποθέσεις που
ορίστηκαν στον νόμο Κατσέλη, δηλαδή εξαρτάται από το μέγεθος του νοικοκυριού
και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 36 000 EUR ετησίως 4. Όσον αφορά την αξία της
προστατευόμενης κατοικίας, ορίζεται ενιαίο ανώτατο όριο 250 000 EUR για τα
δάνεια των νοικοκυριών και, ως εκ τούτου, το πεδίο εφαρμογής είναι ευρύτερο σε
σύγκριση με τον νόμο Κατσέλη (του οποίου το ανώτατο όριο ήταν 180 000 EUR συν
τις προσαυξήσεις ανάλογα με το μέγεθος της οικογένειας). Στην περίπτωση των
επιχειρηματικών δανείων ορίζεται ενιαίο ανώτατο όριο 175 000 EUR.
Το καθεστώς είναι ανοικτό σε οφειλέτες οι οποίοι έλαβαν ενυπόθηκο δάνειο ως
δημόσιοι υπάλληλοι όχι από τράπεζα, αλλά από δημόσιο ταμείο με προνομιακούς
όρους. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν επιστήσει την προσοχή των αρχών στο
γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα των μη
εξυπηρετούμενων δανείων της χώρας, το οποίο αφορά τραπεζικές πιστώσεις, και ότι
μπορεί να υπάρχουν επιπτώσεις στα κίνητρα για τη διατήρηση της πειθαρχίας στις
αποπληρωμές.
Το καθεστώς έχει σχεδιαστεί ώστε να έχει προσωρινό χαρακτήρα. Οι αιτήσεις
μπορούν να υποβληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 για δάνεια που ήταν
εκπρόθεσμα για 90 ή περισσότερες ημέρες στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Με τον τρόπο
αυτό θα καταστεί δυνατή η υποβολή στοιχείων κατά τη λήξη ισχύος του καθεστώτος
ως μέρος της παρακολούθησης των ειδικών δεσμεύσεων για το τέλος του 2019 στο
πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας.
Βάσει των προσφορών αναδιάρθρωσης από τις τράπεζες, οι δόσεις θα
επιδοτούνται από το κράτος κατά προοδευτικό τρόπο, ανάλογα με το εισόδημα (η
επιδότηση εκτιμάται κατά μέσο όρο περίπου στο 30 %). Το καθεστώς εφαρμόζει
υποχρεωτικό κούρεμα για το αρχικό κεφάλαιο που υπερβαίνει μια αναλογία δανείουαξίας 120 %. Επιπλέον, οι δόσεις θα έχουν κανονική διάρκεια 20 ετών με ανώτατο
όριο το 80ο έτος της ηλικίας του οφειλέτη. Η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε να
συμβάλει στην αντιμετώπιση των καθυστερήσεων στη μείωση των μη

Το ισοδύναμο διάμεσο εισόδημα ενός νοικοκυριού μεγέθους επιλέξιμου για το ανώτατο όριο (δύο ενήλικες και τρία εξαρτώμενα άτομα)
είναι περίπου 18 000-20 000 EUR, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών.
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•

•

•

εξυπηρετούμενων δανείων προσφέροντας μια τυποποιημένη λύση. Ωστόσο, σε
αντίθεση με την πάγια τραπεζική πρακτική, δεν λαμβάνει πλήρως υπόψη τη συνολική
ικανότητα πληρωμής του οφειλέτη και δεν συνεκτιμά τη βιωσιμότητα των
δανειοληπτών επιχειρηματικών δανείων, δεδομένου ότι εφαρμόζει οριζόντια την ίδια
αναδιάρθρωση και διαγραφή χρεών. Στόχος ήταν να διευκολυνθεί η πραγματοποίηση
μεγάλου αριθμού αναδιαρθρώσεων σε περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα πρέπει να έχει τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος
Απριλίου 2019. Σκοπός είναι η πλατφόρμα να λειτουργεί με πλήρως
αυτοματοποιημένο τρόπο για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια
επιλεξιμότητας και θα έχει την ικανότητα πρόσβασης σε πληροφορίες που αφορούν
τους αιτούντες από άλλες βάσεις δεδομένων του δημόσιου και/ή του τραπεζικού
τομέα. Η πλατφόρμα θα ενημερώνει τους πιστωτές για τις εκκρεμείς αιτήσεις και θα
τους παρέχει τα συναφή δεδομένα που συλλέγονται ώστε να είναι σε θέση να
υποβάλλουν τις προτάσεις τους στους οφειλέτες. Η πλατφόρμα προορίζεται επίσης να
χρησιμοποιηθεί για τη διαλογή των εκκρεμών υποθέσεων Κατσέλη με βάση τα
ποσοτικά τους στοιχεία· εάν εφαρμοστεί κατάλληλα, αυτή η πτυχή θα βοηθήσει τα
δικαστήρια να εντοπίσουν τις καταχρηστικές αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο
του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και θα επιτρέψει την ταχύτερη
διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών.
Η αποτελεσματική λειτουργία της πλατφόρμας θα μπορούσε καταρχήν να
οδηγήσει σε ικανοποιητικό αριθμό αναδιαρθρώσεων, με περιορισμένους —αν και
μη αμελητέους— κινδύνους μεταγενέστερων διαφορών που θα έρχονταν να
προστεθούν στις υφιστάμενες καθυστερήσεις. Εάν η διαδικασία της πλατφόρμας
δεν οδηγήσει σε συμφωνία αναδιάρθρωσης, ο οφειλέτης δικαιούται να υποβάλει
αίτηση αναδιάρθρωσης ενώπιον του αρμόδιου ειρηνοδικείου. Ο ορισμός της
ημερομηνίας ακρόασης και η έκδοση της δικαστικής απόφασης πρέπει να
ολοκληρώνονται εντός αυστηρού χρονοδιαγράμματος (έξι μήνες από την κατάθεση
της αίτησης και τρεις μήνες από την ακρόαση της υπόθεσης αντίστοιχα). Προσωρινές
αναστολές εκτέλεσης μπορούν να χορηγούνται υπό ειδικές προϋποθέσεις και να
απαιτούν, στην περίπτωση οφειλετών που κρίθηκαν επιλέξιμοι αλλά δεν μπόρεσαν να
επιτύχουν αναδιάρθρωση του χρέους τους στο πλαίσιο της πλατφόρμας, την
καταβολή μηνιαίων δόσεων ή μέρους του οφειλόμενου ποσού, ανάλογα με τις
περιστάσεις. Η νομοθεσία προβλέπει ορισμένες διασφαλίσεις κατά επιπόλαιων ή
κακόβουλων αιτήσεων, καθώς η υποβολή τους μπορεί να επισύρει την επιβολή
κυρώσεων από το δικαστήριο. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να παρακολουθούνται στενά
πιθανές νέες διαφορές που θα προκύψουν στο πλαίσιο του καθεστώτος και οι
επιπτώσεις τους στην εκτέλεση τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, καθώς
και τα δύο αυτά στοιχεία είναι σημαντικά για τη μελλοντική δανειοδοτική
δραστηριότητα και τη διαδικασία μείωσης των ΜΕΔ.
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις, το δημοσιονομικό κόστος της
επιδότησης θα εμπίπτει στα όρια του προβλεπόμενου κονδυλίου του
προϋπολογισμού, ύψους 150 εκατ. EUR για το 2019 και 200 εκατ. EUR ετησίως
στη συνέχεια. Η λεπτομερής διαβάθμιση της επιδότησης θα πρέπει να καθοριστεί στο
παράγωγο δίκαιο και θα χρειαστεί προσεκτική παρακολούθηση, καθώς οι διαθέσιμες
εκτιμήσεις ενέχουν τον κίνδυνο αβεβαιότητας λόγω της έλλειψης διαθέσιμων
στοιχείων.
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Συνολικά, το νέο νομοθετικό καθεστώς έχει τη δυνατότητα να στηρίξει την αναδιάρθρωση των
ΜΕΔ, μολονότι οι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την πειθαρχία στις
αποπληρωμές παραμένουν. Κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο της εκπόνησης της νομοθεσίας
σημειώθηκε σημαντική πρόοδος για τον μετριασμό των κινδύνων εφαρμογής και διαφορών που
προσδιορίστηκαν στη γνώμη της ΕΚΤ 5 σχετικά με προηγούμενη έκδοση του νομοσχεδίου· οι
ανησυχίες αυτές αφορούσαν τον δυνητικό αντίκτυπο του καθεστώτος στη χρηματοπιστωτική
σταθερότητα και την πειθαρχία στις αποπληρωμές, καθώς και κινδύνους κατάχρησης του καθεστώτος
από στρατηγικούς κακοπληρωτές. Εντούτοις, θα πρέπει να επισημανθεί ότι, παρότι οι εν λόγω
κίνδυνοι έχουν μετριαστεί σε κάποιο βαθμό στη νομοθεσία που ψηφίστηκε, δεν έχουν εξαλειφθεί: η
μοναδικότητα του καθεστώτος δημιουργεί αβεβαιότητα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του στην
πράξη και, συνεπώς, σχετικά με την κλίμακα και τη δυνατότητα ποσοτικοποίησης των συναφών
κινδύνων.
Στα επόμενα στάδια της διαδικασίας, οι εναπομένουσες τεχνικές λεπτομέρειες, ιδίως όσον αφορά
τις επιχειρησιακές και λειτουργικές δυνατότητες της πλατφόρμας, θα πρέπει να
οριστικοποιηθούν με ταχείς ρυθμούς και η τεχνική υλοποίηση θα πρέπει να ολοκληρωθεί το
ταχύτερο δυνατόν. Η εφαρμογή θα πρέπει να παρακολουθείται στενά όσον αφορά τις επιχειρησιακές
πτυχές (λειτουργία της πλατφόρμας, ταχύτητα εξυγίανσης), τον αντίκτυπο στο κεφάλαιο των
τραπεζών, τον αντίκτυπο στην επιβολή και τις διαφορές, καθώς και το δημοσιονομικό κόστος της
επιδότησης. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα παρέχουν ενημερώσεις σχετικά με την εφαρμογή του
καθεστώτος και πιθανές ανησυχίες στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας. Οι ελληνικές αρχές
καλούνται να δεσμευτούν ότι δεν θα επεκτείνουν περαιτέρω τη διάρκεια ή το πεδίο εφαρμογής του
νέου καθεστώτος και ότι θα λάβουν διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης
νομοθεσίας, σε περίπτωση που ανακύψουν προβλήματα εφαρμογής ή νομικά προβλήματα σχετικά με
το καθεστώς. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι το νέο καθεστώς θα πρέπει να λάβει την έγκριση της
Επιτροπής βάσει των διατάξεων για τις κρατικές ενισχύσεις.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που επισυνάπτεται στη νομοθεσία για το νέο καθεστώς, τα
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα επικροτούν τη δέσμευση των ελληνικών αρχών να αναλάβουν δράση
για την ενοποίηση των νόμων που αφορούν την αφερεγγυότητα/πτώχευση και την
αναδιάρθρωση χρεών. Η διαδικασία αυτή θα ξεκινήσει με τη μεταρρύθμιση του νόμου Κατσέλη, η
οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα μέσα του 2019, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια
δικαίου και η συνοχή, να καλυφθούν τα κενά που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κατάχρησης
με σκοπό την αναστολή ή την παρεμπόδιση της επιβολής του, να προστεθούν διασφαλίσεις που
θεωρούνται επαρκείς για την αποτροπή συμπεριφορών στρατηγικής αθέτησης και να ενισχυθεί η
νοοτροπία των εξωδικαστικών διμερών ή πολυμερών αναδιαρθρώσεων.
Το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)
Όλες οι δεσμεύσεις σχετικά με τη διακυβέρνηση του ΤΧΣ έχουν υλοποιηθεί. Όσον αφορά τη
λειτουργία του ΤΧΣ, ο υπουργός Οικονομικών υπέβαλε με επιστολή του στην ομάδα εργασίας της
Ευρωομάδας (EWG) τον κατάλογο των υποψηφίων για τις ανοικτές θέσεις στην εκτελεστική επιτροπή
και στο γενικό συμβούλιο του ΤΧΣ, και οι υποψήφιοι εγκρίθηκαν από την EWG. Επίσης, το
Υπουργείο Οικονομικών έλαβε και αποδέχτηκε γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Κράτους
σχετικά με το καθεστώς της Επιτροπής Επιλογής του ΤΧΣ και τη συνέχισή της καθόλη τη διάρκεια
λειτουργίας του ΤΧΣ.
5

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/el_con_2019_09_f_sign_.pdf
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Ενέργεια
Η εκποίηση μέρους του λιγνιτικού ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της Δημόσιας Επιχείρησης
Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), που αποτελείται από τις λιγνιτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής Μελίτης
και Μεγαλόπολης 3 και 4, εξακολουθεί να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των ενεργειακών
μεταρρυθμίσεων της Ελλάδας. Μετά την αποτυχία του πρώτου διαγωνισμού τον Φεβρουάριο του
2019, οι αρχές επιβεβαίωσαν εκ νέου την πρόθεσή τους να ολοκληρώσουν την εκποίηση και να
συμμορφωθούν με την υφιστάμενη δέσμευση στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας, τα μέτρα
αντιμονοπωλιακού χαρακτήρα και τη σχετική απόφαση της Επιτροπής. Για τον σκοπό αυτό,
προκήρυξαν νέο διαγωνισμό με προθεσμία το τέλος Ιουνίου για τη σύναψη της συμφωνίας, η οποία
θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ. Η εκποίηση συμπεριλήφθηκε επίσης σε πρόσφατη
τροπολογία της εθνικής νομοθεσίας για την ενέργεια, με την οποία η υποχρέωση ολοκλήρωσης της
εκποίησης επεκτείνεται στους μετόχους της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ μπορεί να ζητήσει νέα αποτίμηση των
μονάδων της, η οποία αυτή τη φορά θα λαμβάνει υπόψη και άλλες πωλήσεις λιγνιτικών μονάδων στην
ΕΕ, όπως προβλέπεται στα μέτρα αντιμονοπωλιακού χαρακτήρα, καθώς και τις προσφορές που
ελήφθησαν στο πλαίσιο της πρόσφατης αποτυχημένης διαδικασίας υποβολής προσφορών. Επιπλέον, η
ΔΕΗ θα διορίσει άλλον εκτιμητή, ο οποίος θα εκδώσει γνωμοδότηση σχετικά με τον δίκαιο
χαρακτήρα των προσφορών που ελήφθησαν. Όσον αφορά τη σαφήνεια των όρων της πώλησης,
συμφωνήθηκε να μην συμπεριληφθεί μηχανισμός επιμερισμού του κινδύνου στις συμφωνίες
αγοραπωλησίας, αλλά άλλοι όροι μπορούν να συζητηθούν με τους επενδυτές κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας. Όλες αυτές οι ενέργειες θα πραγματοποιηθούν για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η
διαδικασία εκποίησης σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στην υπόθεση παραβίασης της
αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και εντός της προθεσμίας για τη νέα διαδικασία υποβολής προσφορών.
Η νέα διαδικασία εκποίησης βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
χρονοδιαγράμματα. Έξι εταιρείες ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Έχει
πλέον δημιουργηθεί εικονική αίθουσα δεδομένων, η οποία περιέχει τις συμφωνίες αγοραπωλησίας
που θα αποτελέσουν τη βάση για τις διαπραγματεύσεις. Τους ερχόμενους μήνες αναμένεται να
δημοσιευτούν οι πρώτες συμφωνίες αγοραπωλησίας, η συμφωνία σχετικά με την τελική έκδοση των
συμφωνιών αγοραπωλησίας και στη συνέχεια να υποβληθούν οι δεσμευτικές προσφορές. Οι
προσφορές αυτές πρέπει να εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο και από τη Γενική Συνέλευση
της ΔΕΗ πριν από το πέρας της περιόδου εκποίησης, που είναι το τέλος Ιουνίου 2019. Μετά την
έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ, η πώληση θα κυρωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων.
Λαμβάνοντας υπόψη την έγκαιρη εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων μέχρι σήμερα, είναι
κρίσιμης σημασίας να διατηρηθεί η κεκτημένη ταχύτητα κατά τα επόμενα στάδια της συναλλαγής
εκποίησης.
Ιδιωτικοποίηση
Η νομοθεσία σχετικά με την εταιρική αναδιάρθρωση της επιχείρησης αερίου ΔΕΠΑ ψηφίστηκε
στις 7 Μαρτίου 2019. Η νομοθεσία ανοίγει τον δρόμο για τη συμφωνηθείσα διαδικασία
ιδιωτικοποίησης. Θα είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι μεταβατικές διατάξεις για την
απασχόληση που περιλαμβάνονται στη νομοθεσία εξακολουθούν να αφορούν ειδικά τους ήδη
απασχολούμενους εργαζόμενους, στις σημερινές τους θέσεις.
Τον Ιανουάριο του 2019, οι αρχές είχαν συμφωνήσει σειρά δράσεων που έπρεπε να υλοποιηθούν
άμεσα για την αντιμετώπιση των επαναλαμβανόμενων εμποδίων στην παραχώρηση της
Εγνατίας οδού. Στόχος ήταν να καταστεί δυνατή η συνέχιση της συναλλαγής με σκοπό την υποβολή
δεσμευτικών προσφορών εντός του 2019, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο σχέδιο αξιοποίησης των
9

περιουσιακών στοιχείων του ταμείου ιδιωτικοποιήσεων ΤΑΙΠΕΔ. Οι συμφωνηθείσες δράσεις που
έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί στον βαθμό που ήταν τεχνικά εφικτό.
Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα η έγκριση του προϋπολογισμού της «Εγνατία Οδός», η
ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας για τον διορισμό του διευθύνοντος συμβούλου της
«Εγνατία Οδός», η υποβολή από την «Εγνατία Οδός» όλων των εκκρεμών φακέλων στην Διοικητική
Αρχή Σηράγγων και η υποβολή στην Επιτροπή των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με την
πολιτική τιμολόγησης των διοδίων. Η ταχεία διαδικασία αδειοδότησης των σηράγγων θα πρέπει να
συνεχιστεί προκειμένου να επιλυθούν τα ζητήματα που σχετίζονται με την αδειοδότηση των
σηράγγων όσο το δυνατόν συντομότερα. Γενικότερα, θα είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί ότι
δεν θα υπάρξουν κωλύματα στη συναλλαγή στο μέλλον, ώστε να αποφευχθεί η σπίλωση της γενικά
θετικής εικόνας του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων.
Δημόσια διοίκηση
Στο πλαίσιο της ανομοιογενούς προόδου όσον αφορά τον διορισμό ανώτερων στελεχών, έχει
ολοκληρωθεί σειρά συμπληρωματικών δράσεων που αφορούν τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας
διοίκησης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η θέσπιση νομοθεσίας που θα επιτρέπει την
κατάρτιση μακροπρόθεσμου σχεδίου προσλήψεων, το οποίο θα συνδέεται στενά με τη μεσοπρόθεσμη
δημοσιονομική στρατηγική (ΜΔΣ), και η κατάρτιση χάρτη πορείας σχετικά με τον τρόπο
εξορθολογισμού του συστήματος επαγγελματικής κατάταξης («σύστημα κλάδων»). Μετά την έκδοση
της έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας στις 27 Φεβρουαρίου 2019, οι αρχές προέβησαν σε βασικές
ενέργειες όσον αφορά τη μεταρρύθμιση για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης
της έκδοσης της απόφασης έγκρισης του διαγωνισμού για την «ψηφιακή πύλη» και της υποβολής
νομικών διατάξεων για την «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης», η οποία αναμένεται να
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εποπτεία της κωδικοποίησης της νομοθεσίας. Επιπλέον, οι αρχές
επιβεβαίωσαν ότι ο αριθμός των προσλήψεων που έχουν προγραμματιστεί για το 2019 είναι
σύμφωνος με τα αριθμητικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο σχέδιο προσλήψεων, γεγονός που
επιτρέπει τη συμμόρφωση με τον κανόνα της μίας πρόσληψης για κάθε αποχώρηση για το 2019. Για
τον σκοπό αυτό θα χρειαστεί η επανεξισορρόπηση του αριθμού των μόνιμων προσλήψεων του 2018
(περίπου 1 000) οι οποίες υπερέβαιναν τον κανόνα του περιορισμού των προσλήψεων σε μία
πρόσληψη ανά τρεις αποχωρήσεις για το 2018 και η μείωση του αριθμού των προσωρινών υπαλλήλων
(κατά περίπου 14 %) προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ΜΔΣ για το μισθολογικό κόστος.
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Πρόοδος όσον αφορά την υλοποίηση των ειδικών δεσμεύσεων για το τέλος του 2018 στην Ευρωομάδα (παράρτημα της Ευρωομάδας 22 Ιουνίου 2018)
25 Μαρτίου 2019
Δεσμεύσεις
1

Δημοσιονομικός
στόχος:
ο
ετήσιος
προϋπολογισμός
επιτυγχάνει
μεσοπρόθεσμο
πρωτογενές πλεόνασμα 3,5 % του ΑΕΠ.

Η τρέχουσα κατάσταση
Ο προϋπολογισμός του 2019 εγκρίθηκε και είναι συνεπής με τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος.

Ο αριθμός του μόνιμου προσωπικού ανερχόταν σε 11 487 άτομα στα τέλη του 2018, ήταν δηλαδή κάτω από τον
στόχο. Οι αρχές ενέκριναν τα ακόλουθα συμπληρωματικά μέτρα:

2

3

Υπηρεσία δημοσίων εσόδων: Οι θέσεις μόνιμου
προσωπικού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) πρέπει να φθάσουν τις 12 000
μέχρι τα τέλη του 2018.

Διαχείριση
των
δημόσιων
οικονομικών
Αποφυγή της συσσώρευσης νέων ληξιπρόθεσμων
οφειλών.

•

Σχέδιο στρατηγικής (2019-2021): Η Α.Α.Δ.Ε. ενέκρινε το «Σχέδιο στρατηγικής» της.

•

ΤΠ: επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ της Γ.Γ.Π.Σ. και της Α.Α.Δ.Ε. σχετικά με ετήσιο κονδύλιο για το τμήμα του
προϋπολογισμού της Γ.Γ.Π.Σ. που αφορά τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.

•

Μεταρρύθμιση του τομέα ανθρώπινων πόρων: Στις 6 Μαρτίου 2019 εγκρίθηκε τροποποίηση της εφαρμοστικής
νομοθεσίας η οποία επιτρέπει την καθιέρωση συστήματος βαθμολογικής εξέλιξης με βάση τις περιγραφές των
θέσεων εργασίας (ΦΕΚ A 48/2019, άρθρο 64). Το μέτρο αυτό συνδέεται με τον τομέα της μεταρρύθμισης της
δημόσιας διοίκησης (# 16).

•

Ευθύνη φορολογικών/τελωνειακών υπαλλήλων: συμφωνία για το περιεχόμενο. Τροποποίηση του νόμου που
εγκρίθηκε στις 6 Μαρτίου 2019 (ΦΕΚ A 48/2019, άρθρο 64).

•

Μετατάξεις προς την Α.Α.Δ.Ε. από το σύστημα κινητικότητας: θέσπιση νομικών διατάξεων για τη διευκόλυνση
της μεταφοράς προσωπικού προς την Α.Α.Δ.Ε. από το σύστημα κινητικότητας. συμφωνία για περιεχόμενο.
Τροποποίηση του νόμου που εγκρίθηκε στις 6 Μαρτίου 2019 (ΦΕΚ A 48/2019, άρθρο 64).

•

Κοινή υπουργική απόφαση για τους «δείκτες καυσίμου»: εγκρίθηκε (ΦΕΚ Β 803/2019, 7 Μαρτίου 2019).

•

Η απόφαση της Α.Α.Δ.Ε. για την αξιολόγηση έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β
6225/2018).

Τα στοιχεία του Δεκεμβρίου 2018 δείχνουν ότι το ύψος των καθαρών ληξιπρόθεσμων οφειλών μειώθηκε μετά τη
λήξη του προγράμματος του ΕΜΣ. Τα στοιχεία του Ιανουαρίου δείχνουν συνεχή, αν και αργή, μείωση. Στο μέλλον,
απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων και την αποφυγή της δημιουργίας νέων
ληξιπρόθεσμων οφειλών.
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Δεσμεύσεις

Η τρέχουσα κατάσταση

4

Υγειονομική περίθαλψη: Θέση σε λειτουργία
τουλάχιστον
120
κέντρων
πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας (ΚΠΦΥ) έως το τέλος του 2018.

Με βάση τις τελευταίες εκθέσεις, άνοιξαν 120 μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΚΠΦΥ) σε ολόκληρη την
επικράτεια.

5

Υγειονομική περίθαλψη: Ορισμός έως τα τέλη
του 2018 του κύριου φορέα που είναι αρμόδιος για
τις κεντρικές προμήθειες (ΕΚΑΠΥ).

Ο κύριος φορέας που είναι αρμόδιος για τις κεντρικές προμήθειες, η ΕΚΑΠΥ, είναι σε λειτουργία και έχουν
ξαναρχίσει οι κεντρικές προμήθειες.

6

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ): Να
συνεχιστεί η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων με στόχο
την αποκατάσταση της ευρωστίας του τραπεζικού
συστήματος,
συμπεριλαμβανομένων
των
προσπαθειών εξυγίανσης των ΜΕΔ, με τη
διασφάλιση της συνεχούς αποτελεσματικότητας
του σχετικού νομικού πλαισίου.

Δάνεια με εγγυήσεις του Δημοσίου: Έχει υποβληθεί επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης στα ευρωπαϊκά θεσμικά
όργανα· Η νομική τροποποίηση που συμφωνήθηκε έχει εγκριθεί. Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί: Έχει επιτευχθεί
συμφωνία για την αντιμετώπιση του ζητήματος της αναβολής των πλειστηριασμών με δικαστική απόφαση, η οποία
οφείλεται στην κατάθεση των αναφορών των οφειλετών για αναθεώρηση της οριακής τιμής στο πλαίσιο της
αξιολόγησης της εφαρμογής του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος
Μαρτίου 2019. Συσσώρευση υποθέσεων αφερεγγυότητας των νοικοκυριών: Οι αρχές υπέβαλαν επικαιροποιημένα
στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη της συσσώρευσης τέτοιων υποθέσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018.
Νομοθετήματα για τις πωλήσεις και τις τιτλοποιήσεις των ΜΕΔ: οι απαιτούμενες διευκρινίσεις σχετικά με την
εφαρμογή του νόμου 4354/2015 διαβιβάστηκαν στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών και αναρτήθηκαν στον ιστότοπο
του Υπουργείου Οικονομικών.
Νομοθεσία περί αφερεγγυότητας των νοικοκυριών: οι αρχές έχουν θεσπίσει νομοθετικά ένα σύστημα για την
προστασία της πρώτης κατοικίας. Ενώ το σύστημα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει την αναδιάρθρωση των ΜΕΔ, οι
κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την πειθαρχία στις αποπληρωμές έχουν μετριαστεί σε κάποιο
βαθμό, αλλά δεν έχουν εξαλειφθεί. Επομένως, θα απαιτηθεί στενή παρακολούθηση και τα θεσμικά όργανα θα
υποβάλουν εκ νέου έκθεση στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας. Αναμένεται να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια
στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και να υποβληθεί ένα επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης για τη συσσώρευση
υποθέσεων αφερεγγυότητας των νοικοκυριών σε σχέση με τον νόμο Κατσέλη στο πλαίσιο του τρίτου κύκλου
ενισχυμένης εποπτείας, λαμβανομένου επίσης υπόψη του αναθεωρημένου πλαισίου για την προστασία της πρώτης
κατοικίας.

7

Έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων: χαλάρωση των
ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων σύμφωνα με τον
χάρτη πορείας του Μαΐου 2017.

Οι αρχές συνέχισαν να αίρουν τους ελέγχους στην κίνηση κεφαλαίων σύμφωνα με τον συμφωνηθέντα χάρτη πορείας.

8

Δικαιοσύνη: ολοκλήρωση της φάσης Ι της
δημιουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής
δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) έως το τέλος του 2018.

Η φάση Ι του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ ολοκληρώθηκε και όλα τα παραδοτέα παραδόθηκαν επίσημα από τον αντισυμβαλλόμενο
έως τον Ιανουάριο 2019.

9

Το ΤΧΣ θα αναπτύξει έως το τέλος του 2018 μια
στρατηγική εξόδου για την πώληση των

Στρατηγική εξόδου: Το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ ενέκρινε το πλαίσιο εκποίησης για την πώληση των μετοχών του
στις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Παράταση της εντολής της επιτροπής επιλογής: Οι αρχές διευκρίνισαν ότι, κατά

12
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συμμετοχών του στις συστημικές τράπεζες και η
εντολή της επιτροπής επιλογής του ΤΧΣ θα
ευθυγραμμιστεί με την εντολή του ΤΧΣ.

την άποψή τους, η εντολή της επιτροπής επιλογής ως φορέα είναι ευθυγραμμισμένη με την πρόσφατα παραταθείσα
εντολή του ΤΧΣ· αυτό επιβεβαιώθηκε από τον νομικό σύμβουλο του κράτους του οποίου η γνώμη εγκρίθηκε από τον
υπουργό Οικονομικών. Διορισμοί: Όσον αφορά τους υποψηφίους για τις ανοικτές θέσεις στην εκτελεστική επιτροπή
και το γενικό συμβούλιο, η ομάδα εργασίας της Ευρωομάδας, στην επιστολή της προς τον υπουργό, ενέκρινε στις 14
Μαρτίου όλους τους ανωτέρω υποψηφίους. Οι υπουργικές αποφάσεις για τον διορισμό των εν λόγω προσώπων
εκκρεμούν.
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Αγορά
εργασίας:
Διασφάλιση
της
ανταγωνιστικότητας
μέσω
της
ετήσιας
επικαιροποίησης του κατώτατου μισθού σύμφωνα
με τις διατάξεις του νόμου 4172/2013.

Οι αρχές επικαιροποίησαν τον κατώτατο μισθό σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του
νόμου 4172/2013. Κατά συνέπεια, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 10,9 % και καταργήθηκε ο υπο-κατώτατος
μισθός για τα άτομα ηλικίας κάτω των 25 ετών (που συνεπάγεται αύξηση κατά 27 % περίπου). Το μέγεθος της
αύξησης δημιουργεί ανησυχίες για τις προοπτικές απασχόλησης (ιδίως για τους νέους και τους ηλικιωμένους
ανειδίκευτους εργαζομένους) και για την ανταγωνιστικότητα μεσοπρόθεσμα.
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Αδειοδότηση επενδύσεων: θέσπιση όλης της
κατάλληλης εφαρμοστικής νομοθεσίας για την
αδειοδότηση

Όλες οι εφαρμοστικές νομοθετικές διατάξεις εγκρίθηκαν με την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ/B/43614.2.2019).
Μετά την αποτυχία της διαδικασίας διαγωνισμού, οι αρχές υπέβαλαν αναθεωρημένη πρόταση, η οποία συζητήθηκε
λεπτομερώς, με αποτέλεσμα να υπάρχει σαφήνεια σχετικά με τα κύρια στοιχεία. Στις 7 Μαρτίου ψηφίστηκαν
τροποποιήσεις του ενεργειακού νόμου, οι οποίες περιέχουν διατάξεις που επιτρέπουν την εκποίηση. ,Στις 8 Μαρτίου
υποβλήθηκε στην Επιτροπή επικαιροποιημένη πρόταση για τη διαδικασία του διαγωνισμού, βάσει των όρων που
συζητήθηκαν. Η πρόταση προβλέπει την επανέναρξη ταχείας διαδικασίας διαγωνισμού, που θα ολοκληρωθεί έως τον
Μάιο 2019. Τα βασικά στοιχεία της πρότασης είναι τα ακόλουθα:
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Ενέργεια: Ολοκλήρωση της συμφωνηθείσας
εκποίησης της συμμετοχής στις λιγνιτικές μονάδες
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού μέχρι το
τέλος του 2018.
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Ελληνική
Εταιρεία
Συμμετοχών
και
Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ): Το στρατηγικό σχέδιο της

Νέα αποτίμηση των μονάδων, λαμβανομένων υπόψη παρόμοιων συναλλαγών
Ότι δεν θα πρέπει να γίνεται καμία αναφορά σε συμφωνία επιμερισμού του κινδύνου κατά τη συμφωνία
αγοραπωλησίας
• Η συμφωνία αγοραπωλησίας θα εγκριθεί από τη Βουλή
• Το διοικητικό συμβούλιο και οι μέτοχοι της ΔΕΗ έχουν νομική υποχρέωση να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή
Στις 8 Μαρτίου 2019, προκηρύχθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής δεσμευτικών
προσφορών.
Υλοποιήθηκαν ενδιάμεσες δράσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα. Έχει ανοίξει η εικονική
αίθουσα δεδομένων η οποία περιέχει την αρχική συμφωνία αγοραπωλησίας, στην οποία έχει δοθεί πρόσβαση σε 6
εταιρείες που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υπέγραψαν τη συμφωνία
εμπιστευτικότητας. Αυτό θα αποτελέσει τη βάση για συζητήσεις μεταξύ των εν λόγω επενδυτών και της ΔΕΗ.
•
•

Η ΕΕΣΥΠ κατάρτισε το στρατηγικό σχέδιο το οποίο εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση τον Ιανουάριο του 2018.
Με βάση το στρατηγικό σχέδιο, οι μη εισηγμένες θυγατρικές υπέβαλαν επικαιροποιημένα επιχειρηματικά σχέδια
στην ΕΕΣΥΠ. Επιπλέον, η ΕΕΣΥΠ εκπόνησε το επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας για την περίοδο 2019-2021 για
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ΕΕΣΥΠ θα εφαρμόζεται σε συνεχή βάση.

Η τρέχουσα κατάσταση
την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου και τον καθορισμό βασικών δεικτών επιδόσεων για τις μη εισηγμένες
θυγατρικές.

ΕΕΣΥΠ Η μεταβίβαση του ΟΑΚΑ στην ΕΕΣΥΠ
και η αναδιάρθρωση της ΕΤΑΔ θα ολοκληρωθούν
μέχρι τα τέλη του 2018.

Η αναδιάρθρωση της ΕΤΑΔ έχει ολοκληρωθεί. Η μεταβίβαση του ΟΑΚΑ θα διαρκέσει περισσότερο από ό, τι είχε
αρχικά προγραμματιστεί. Οι αρχές έχουν καταρτίσει έναν χάρτη πορείας με συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να
ληφθούν κατά τη διάρκεια του 2019 για να επιλυθούν τα εκκρεμή τεχνικά ζητήματα, ο οποίος φαίνεται εύλογος
λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του έργου. Επιπλέον, στις 21 Φεβρουαρίου 2019, η επιτροπή του
υπουργικού συμβουλίου και η ΕΕΣΥΠ δρομολόγησαν την εφαρμογή του μηχανισμού συντονισμού για τις κρατικές
επιχειρήσεις.
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Διαγωνισμοί Το σχέδιο αξιοποίησης των
περιουσιακών στοιχείων του ΤΑΙΠΕΔ θα
εφαρμόζεται σε συνεχή βάση. Οι συναλλαγές επί
της παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα
Αθηνών, του Ελληνικού και του ΔΕΣΦΑ θα
ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη του 2018.

Σχέδιο αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων (ΣΑΠΣ): Το επικαιροποιημένο σχέδιο αξιοποίησης των
περιουσιακών στοιχείων του ΤΑΙΠΕΔ εγκρίθηκε από την ΚΥΣΟΙΠ στις 15 Φεβρουαρίου (ΦΕΚ 461, 15
Φεβρουαρίου 2019). ΔΕΣΦΑ: Το χρηματοοικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής ολοκληρώθηκε στις 20 Δεκεμβρίου
2018. ΔΑΑ: Η συμφωνία επέκτασης της παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών επικυρώθηκε από τη
Βουλή των Ελλήνων στις 14 Φεβρουαρίου 2019 και η πληρωμή της οικονομικής συναλλαγής ύψους 1,1 δισ. EUR
συν ένα ετήσιο ποσοστό 10,3 % που καταβλήθηκε αναλογικά από τον ΔΑΑ από τις 1 Ιανουαρίου 2019 έως την
ημερομηνία λήξης, πραγματοποιήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2019, κλείνοντας με τον τρόπο αυτό τη συναλλαγή.
Ελληνικό: το έργο σημείωσε ορισμένες καθυστερήσεις κυρίως όσον αφορά την ανάθεση της άδειας λειτουργίας
καζίνο καθώς και τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις. Ως βασικά ενδιάμεσα στάδια: i) η
πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για τη χορήγηση άδειας καζίνο αναρτήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου· ii) οι μελέτες
για την πολεοδομική ζώνη, τη ζώνη ανάπτυξης και το πάρκο υποβλήθηκαν από τους επενδυτές στις ελληνικές αρχές,
στις 6 Φεβρουαρίου 2019, και στη συνέχεια υποβλήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου η ολοκληρωμένη μελέτη εκτίμησης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η ολοκληρωμένη μελέτη εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αναρτήθηκε στο
ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρώο, μετά τις απαιτούμενες διορθώσεις, στις 25 Φεβρουαρίου 2019. Η δημόσια
διαβούλευση ξεκίνησε στις 21.3.2019. ΔΕΠΑ: Η νομοθεσία σχετικά με την εταιρική αναδιάρθρωση της ΔΕΠΑ
θεσπίστηκε στις 7 Μαρτίου 2019. Η νομοθεσία ανοίγει τον δρόμο για τη συμφωνηθείσα διαδικασία ιδιωτικοποίησης.
Θα είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι μεταβατικές διατάξεις για την απασχόληση που περιλαμβάνονται στη
νομοθεσία, εξακολουθούν να αφορούν ειδικά τους ήδη απασχολούμενους εργαζόμενους, στα σημερινά τους επίπεδα.
Εγνατία Οδός: Έγιναν όλες οι ενέργειες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που συμφωνήθηκε μεταξύ των
ελληνικών αρχών και των θεσμικών οργάνων για την επανάληψη των διαδικασιών παραχώρησης της Εγνατίας Οδού.
Απομένει να ολοκληρωθούν μόνο τεχνικά ζητήματα που θα επιτρέψουν στην Εγνατία Οδό να προχωρήσει στην
κατασκευή όλων των υπόλοιπων σταθμών διοδίων, ενώ θα πρέπει να συνεχιστούν οι ενισχυμένες προσπάθειες για
ουσιαστική πληροφόρηση όσον αφορά την αδειοδότηση της σήραγγας.
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Δημόσια διοίκηση - Διορισμοί. Η εφαρμογή των
μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό της
δημόσιας διοίκησης θα συνεχιστεί. Στο πλαίσιο
αυτής της προσπάθειας, η Ελλάδα θα
ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις για τον

Γενικοί Διευθυντές: όλοι οι διορισμοί (90 θέσεις) έχουν ολοκληρωθεί. Διοικητικοί Γραμματείς: μέχρι σήμερα δεν
έχει γίνει κανένας διορισμός (από τους 69), και ως συμπληρωματικές δράσεις, οι αρχές έχουν εγκρίνει νόμο για τις
στρατηγικές προσλήψεις (που συνδέουν επίσης το πρόγραμμα προσλήψεων με τη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική
στρατηγική) και ενισχύουν την ικανότητα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και: i) υπέβαλαν
επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των προσλήψεων Διοικητικών Γραμματέων έως το τέλος
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εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των ανθρώπινων
πόρων στον δημόσιο τομέα, και ιδίως της
διαδικασίας
διορισμού
των
Διοικητικών
Γραμματέων και όλων των Γενικών Διευθυντών
σύμφωνα με τον νόμο 4369/2016 μέχρι τα τέλη
του 2018.

του 2019· ii) συμφώνησαν με την Επιτροπή τις λεπτομέρειες της ανεξάρτητης αξιολόγησης των κύκλων διορισμών
Διοικητικών Γραμματέων και Γενικών Διευθυντών προς ολοκλήρωση έως τον Ιούνιο του 2019, με μέτρα
παρακολούθησης που θα εγκριθούν έως τον Σεπτέμβριο του 2019· iii) δεσμεύτηκαν για έναν ειδικό χάρτη πορείας
σχετικά με τον εξορθολογισμό των επαγγελματικών προσόντων («κλάδος»), iv) δεσμεύτηκαν να επικαιροποιήσουν
τη βάση δεδομένων απογραφής («απογραφή») για να υποβάλουν επίσης εκθέσεις για τις ροές μόνιμου προσωπικού
νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και να εισαγάγουν μια κατηγορία έκτακτου προσωπικού νομικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου αμειβόμενου από το ΕΣΠΑ/άλλες πηγές· v) δεσμεύτηκαν να δρομολογήσουν τις πρώτες
προσκλήσεις υποβολής υποψηφιοτήτων για τους προϊσταμένους τμημάτων έως τα τέλη Μαρτίου 2019. Στο πλαίσιο
συμπληρωματικού μέτρου, οι αρχές ολοκλήρωσαν τις ακόλουθες δράσεις: όσον αφορά την κωδικοποίηση της
νομοθεσίας, εκδόθηκε η απόφαση έγκρισης του διαγωνισμού για την «ψηφιακή πύλη» (5 Μαρτίου 2019). Οι νομικές
διατάξεις για την «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης» έχουν εκδοθεί για δημόσια διαβούλευση και έχουν
υποβληθεί στη Βουλή (26 Μαρτίου 2019). Επιπλέον, σε σχέση με τη σημαντική μεταρρύθμιση των ανθρώπινων
πόρων της υπηρεσίας δημοσίων εσόδων, οι αρχές ενέκριναν, στις 6 Μαρτίου 2019, μια τροπολογία που επιτρέπει την
υλοποίηση του πρώτου σταδίου σύνδεσης της βαθμολογικής εξέλιξης με περιγραφές θέσεων εργασίας για την ΑΑΔΕ
(ΦΕΚ A 48/2019, άρθρο 64).
Συζητήσεις σε εξέλιξη με τις αρχές σχετικά με τις μισθολογικές διατάξεις που περιλαμβάνονται σε σχέδιο νόμου του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Τα θεσμικά όργανα έχουν εκφράσει την ανησυχία ότι η προτεινόμενη
τροποποίηση για την επέκταση της επονομαζόμενης «προσωπικής διαφοράς» θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα
την υπονόμευση των γενικών αρχών της μεταρρύθμισης του ενιαίου μισθολογίου.
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