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ΠΡΩΤΟ   ΜΝΗΜΟΝΙΟ 

 

 



• Μηδενικές αυξήσεις στο σύνολο του δημόσιου τομέα και για το 2011. 

• Περαιτέρω μείωση των αποδοχών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά 3%. 

• Κατάργηση 13ου και 14ου μισθού. Αντικατάστασή τους με το ποσό των 500 ευρώ αντίστοιχα, για τους εργαζόμενους 
στο Δημόσιο που αμείβονται με μηνιαίες αποδοχές κάτω από 3.000 ευρώ. 

• Περαιτέρω μείωση των επιδομάτων κατά 8% στο σύνολο του δημόσιου τομέα. 

• Απασχόληση στο Δημόσιο ηλικιωμένων ανέργων (55-64 ετών) μέσω γραφείων «ενοικίασης» προσωπικού που 
επιχορηγούνται από το κράτος. 

• Αντικατάσταση του επιδόματος ανεργίας με την «επιταγή επανένταξης» των ανέργων για την απασχόλησή τους από 
επιδοτούμενες επιχειρήσεις. Ετσι, αντί να ενισχύονται οι άνεργοι, οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν εργατικό δυναμικό 
εισπράττοντας το επίδομα ανεργίας τους. 

• Κατάργηση της ευνοϊκότερης ρύθμισης υπέρ των μισθωτών σε περίπτωση που ισχύουν ταυτόχρονα όροι 
διαφορετικών Συλλογικών Συμβάσεων. Δηλαδή, ο εργαζόμενος χάνει το δικαίωμα να απολαμβάνει τις ευνοϊκότερες 
ρυθμίσεις. 

Β) Ν.3847/2010 

• Περαιτέρω μείωση του ποσού που αντικατέστησε τον 13ο και τον 14ο μισθού στα 400 ευρώ αντίστοιχα, για τους 
εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα με μηνιαίες αποδοχές κάτω από 2.500 ευρώ. 

Γ) Ν.3863/2010 

• Καθιέρωση της ειδικής σύμβασης μαθητείας για νέους ηλικίας 15-18 ετών με αμοιβή το 70% του γενικού κατώτατου 
μισθού. 

• Μείωση κατά 20% της αμοιβής της υπερεργασίας και κάθε μορφής υπερωριακής απασχόλησης. 

• Μείωση μέχρι και κατά 3/4 του χρόνου προειδοποίησης (από 24 σε 6 μήνες) της απόλυσης. Με την έγκαιρη 
προειδοποίηση δίνεται μόνο η μισή αποζημίωση, γεγονός που διευκολύνει τον εργοδότη να κάνει απολύσεις αφού 
αυτές «κοστίζουν» λιγότερο. 

• Επίσης οι ατομικές απολύσεις διευκολύνονται και γιατί ο εργοδότης μπορεί σε μεγαλύτερο, από πριν, χρονικό 
διάστημα να καταβάλει την αποζημίωση. 

• Αύξηση του ορίου ομαδικών απολύσεων. Από 4 σε 6 μηνιαίως για τις επιχειρήσεις από 20-150 εργαζόμενους. Από 
2% στο 5% για τις επιχειρήσεις άνω των 150 εργαζομένων (το όριο του 2% ίσχυε για τις επιχειρήσεις άνω των 200 
εργαζομένων). 

Δ) Ν.3871/2010 

• Η κυβέρνηση απαγόρευσε οποιαδήποτε μισθολογική αύξηση μέσω ΟΜΕΔ, για την περίοδο 2010-2012, που ήταν 
μεγαλύτερη της αύξησης που όριζε η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) στην ίδια περίοδο. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι επειδή η ΕΓΣΣΕ για το 2010 δεν προέβλεπε καμία αύξηση, η απαγόρευση αυτή σήμαινε 
πάγωμα των μισθών. 

Ε) Ν.3899/2010 

• Επέκταση της δοκιμαστικής περιόδου από τους δύο στους 12 μήνες για τους εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα. Σε 
περίπτωση απόλυσης εντός της περιόδου αυτής ή με τη λήξη της ο εργαζόμενος δε δικαιούται αποζημίωση. Ετσι ο 
εργοδότης μπορεί να εκμεταλλεύεται έναν εργαζόμενο επί ένα χρόνο και να τον απολύσει αμέσως μετά καθώς η 
απόλυση δεν κοστίζει. Το μέτρο αυτό διευκολύνει την ανακύκλωση φθηνού εργατικού δυναμικού. 

• Επέκταση της ανώτατης διάρκειας «δανεισμού» εργαζομένων από τους 18 στους 36 μήνες. 

• Επέκταση της ανώτατης διάρκειας της επιβαλλόμενης εκ περιτροπής εργασίας από 6 σε 9 μήνες ανά έτος. Ο 
εργοδότης έχει τη δυνατότητα να επιβάλει στους εργαζόμενους για ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μείωση των 
μερών και των ωρών εργασίας. Αυτό σημαίνει μειωμένες αποδοχές για τους εργαζόμενους και μεγαλύτερα κέρδη για 
τους εργοδότες καθώς προσαρμόζουν απόλυτα το εργατικό δυναμικό στις ανάγκες της παραγωγής. 

• Κατάργηση της προσαύξησης στο ωρομίσθιο της μερικής απασχόλησης σε περίπτωση υπερωρίας και 
απασχόλησης με εβδομαδιαία εργασία κάτω των 20 ωρών. 

• Εισαγωγή των ειδικών επιχειρησιακών ΣΣΕ για το χτύπημα του κατώτατου κλαδικού μισθού. Ηταν η πρώτη 
απόπειρα να επιβάλεται μείωση των αποδοχών κάτω από τα όρια που προέβλεπαν οι κλαδικές και 
ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις. 

• Επιβολή μηδενικών αυξήσεων στο σύνολο του δημόσιου τομέα. 

• Μείωση κατά 10% των αποδοχών στις ΔΕΚΟ για όσους αμείβονται με αποδοχές άνω των 1.800 ευρώ μηνιαίως. 

• Επιβολή μετατάξεων στις ΔΕΚΟ χωρίς τη διατήρηση των δικαιωμάτων της προηγούμενης θέσης απασχόλησης. 
Αυτό σημαίνει ότι ο εργαζόμενος δε δικαιούται να διατηρήσει τα μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα της 
προηγούμενης θέσης τους σε περίπτωση που είναι καλύτερα από αυτά της νέας θέσης. 

• Περιορισμός κατά 15% στις προσλήψεις συμβασιούχων ορισμένου χρόνου και έργου στο Δημόσιο, σε σχέση με το 
2010. 

• Μείωση κατά 10% των αποδοχών των εργαζομένων στον όμιλο της ΑΤΕ όσων υπερβαίνουν τα 1.800 ευρώ 
μηνιαίως. 

ΣΤ) Ν.3979/2011 

• Ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας στο Δημόσιο ορίζεται στις 40 ώρες και μάλιστα χωρίς αντίστοιχη αύξηση του 
μισθού. Αυτό σημαίνει αύξηση του απλήρωτου χρόνου εργασίας από 2,5 μέχρι και 10 ώρες τη βδομάδα σε 
ορισμένες ειδικότητες. 

Ζ) Ν.3986/2011 

• Επέκταση της ανώτατης διάρκειας των συμβάσεων ορισμένου χρόνου μετά από 3 διαδοχικές ανανεώσεις από τους 
24 στους 36 μήνες. Ετσι ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να κρατά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ομήρους τους 
εργαζόμενους χωρίς να υποχρεούται να τους απασχολεί με συμβάσεις αορίστου χρόνου. 



• Ακόμα και ο παραπάνω περιορισμός των 36 μηνών αίρεται με το μέτρο που δικαιολογεί την χωρίς όρια δυνατότητα 
ανανέωσης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε περίπτωση που ο εργοδότης επικαλεστεί δήθεν «αντικειμενικούς 
λόγους». 

• Ενίσχυση της διευθέτησης του χρόνου εργασίας. Δίνεται η δυνατότητα στον εργοδότη να αυξάνει τον ημερήσιο 
χρόνο εργασίας, πέραν του 8ωρου, για διάστημα έξι μηνών ανά έτος (αντί για τέσσερις που ήταν πριν). Αυτός ο 
χρόνος δεν αμείβεται ως υπερωρία. 

• Εισαγωγή του καθεστώτος της εργασιακής εφεδρείας στο δημόσιο τομέα με καταβολή του 60% του βασικού μισθού 
για το πλεονάζον προσωπικό. 

• Ορίζεται ότι μέχρι το 2015 θα προσλαμβάνεται στο Δημόσιο μόλις ένας εργαζόμενος για κάθε πέντε που 
αποχωρούν. Το μέτρο αυτό είναι συνέχεια προηγούμενων, υπηρετεί το στόχο δραματικής μείωσης του προσωπικού 
και οδηγεί στην εντατικοποίηση της εργασίας. Να σημειωθεί πως παρά τις αποχωρήσεις δεν έχουν γίνει ούτε αυτές 
οι λίγες προσλήψεις μέχρι τώρα. 

• Περιορισμός των προσλήψεων με σύμβαση ορισμένου χρόνου και έργου στο Δημόσιο κατά 50% για το 2011 και 
κατά 10% για την περίοδο 2012-15. 

• Μείωση της επιδότησης των ανέργων σε 450 ημερήσια επιδόματα ανά 4ετία από το 2011 και σε 400 από το 2012-
15. Αυτό σημαίνει περιορισμός του δικαιώματος λήψης του επιδόματος ανεργίας. 

Η) Ν.4024/2011 

• Εισαγωγή της «προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας» με το 60% του βασικού μισθού. Και αυτό το μέτρο εξυπηρετεί 
τη μείωση του προσωπικού. 

• Ενταξη στο καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας των εργαζομένων που απασχολούνται στο Δημόσιο με συμβάσεις 
ιδιωτικού δικαίου. Μετά το τέλος της εφεδρείας απολύονται χωρίς αποζημίωση. 

• Εισαγωγή του νέου μισθολογίου στο Δημόσιο από 1 Νοέμβρη 2011. Οδήγησε στην τεράστια μείωση των μισθών (σε 
πολλές περιπτώσεις ξεπέρασε το 50%). Συνδέει το μισθό με το βαθμό, ο οποίος δίνεται αφού ο υπάλληλος 
«αξιολογηθεί». Σε περίπτωση αρνητικής «αξιολόγησης» παραμένει στον ίδιο βαθμό και στερείται την αύξηση. 

• Δεν ισχύει μέχρι το τέλος του 2012 η αρχή της επέκτασης των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ, η οποία 
ίσχυε μέχρι τώρα. Δηλαδή οι εργοδότες που δεν υπογράφουν τη σύμβαση δεν είναι πλέον υποχρεωμένοι να την 
εφαρμόσουν. 

 

ΔΕΥΤΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΝΙΟ 

 

• Μείωση του γενικού κατώτατου μισθού κατά 22% και κατάργηση της ΕΓΣΣΕ 2010-12. Ο βασικός μεικτός μισθός από 
751 ευρώ πήγε στα 586 ευρώ. Το μεροκάματο από 33,57 ευρώ μεικτά πήγε στα 26,18 ευρώ μεικτά. Μείωση του 
γενικού κατώτατου μισθού κατά 32% για τους νέους μέχρι 25 ετών και για τους μαθητευόμενους. Από 751 ευρώ 
μεικτά στα 511 ευρώ μεικτά. Το μεροκάματό από 33,57 ευρώ μεικτά πήγε στα 22,83 ευρώ μεικτά. 

• Οι παραπάνω μειώσεις γίνονται μονομερώς από τον εργοδότη, χωρίς τη συναίνεση του εργαζόμενου. 

• Μείωση του χρόνου μετενέργειας, μετά τη λήξη της ΣΣΕ, από 6 σε 3 μήνες. Από εκεί και πέρα διατηρούνται πλέον 
μόνο ο βασικός μισθός και τέσσερα επιδόματα, εφόσον προϋπάρχουν. Οι υπόλοιποι όροι των προηγούμενων ΣΣΕ 
καταργούνται χωρίς τη συναίνεση του εργαζόμενου. Εκτιμάται ότι οι ρυθμίσεις αυτές οδηγούν σε μειώσεις των 
μισθών μέχρι και 40%. 

• Κατάργηση του δικαιώματος για μονομερή προσφυγή στη διαιτησία μετά από την άρνηση της πρότασης του 
μεσολαβητή και καθιέρωση της από κοινού προσφυγής σε αυτήν. Ετσι, τα συνδικάτα δεν θα μπορούν πλέον να 
προσφεύγουν στον ΟΜΕΔ χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του εργοδότη. 

• Περιορισμός της διαιτητικής απόφασης στον καθορισμό του βασικού μισθού και ημερομισθίου. Κριτήρια της 
απόφασης είναι οι οικονομικές συνθήκες, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η μείωση του μοναδιαίου κόστους 
εργασίας κατά την περίοδο του δεύτερου μνημονίου. Δηλαδή, ο στόχος είναι η διασφάλιση της κερδοφορίας του 
κεφαλαίου. 

• Πάγωμα των αυξήσεων σε μισθούς και ωριμάνσεις μέχρι τη μείωση του ποσοστού ανεργίας στη χώρα κάτω από το 
10%. Με δεδομένο ότι η ανεργία έχει φθάσει το 22% και θα συνεχίσει να αυξάνεται ο όρος αυτός ουσιαστικά 
απαγορεύει οποιαδήποτε αύξηση για πολλά χρόνια. 

• Κατάργηση της μονιμότητας στις πρώην ΔΕΚΟ. Καταργούνται όσοι κανονισμοί ή νόμοι προστάτευαν τη μόνιμη και 
σταθερή εργασία χιλιάδων εργαζομένων, δίνοντας στην εργοδοσία τη δυνατότητα να απολύει κατά το δοκούν και να 
τους αντικαταστήσει από πιο φθηνά εργατικά χέρια. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η παραπέρα ιδιωτικοποίησή 
τους.  

 

 

 

 



ΤΡΙΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 

 
Αύγουστος 2015 
1. Ανάπτυξη μιας συνολικής στρατηγικής για το χρηματοπιστωτικό σύστημα 
2. Υιοθέτηση όλων των αναγκαίων κανόνων για την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας από την Τράπεζα της 
Ελλάδας 
Σεπτέμβριος 2015 
3. Ολοκλήρωση ενός μεσοπρόθεσμου σχεδίου για την παροχή τεχνικής βοήθειας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
4. Εκκρεμείς μεταρρυθμίσεις των φορολογικών διαδικασιών δικαίου. 
5. Επέκταση του έμμεσου μητρώου τραπεζικών λογαριασμών 
6. Πρόσβαση του Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών (ΚΕΑΟ) στο έμμεσο μητρώο τραπεζικών λογαριασμών 
τραπεζικούς λογαριασμούς και στα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης. 
7. Δευτερογενής νομοθεσία για την Συμβούλιο Οικονομικού Σχεδιασμού. 
8. Υποβολή σχεδίου για την οριστική διευθέτηση των καθυστερούμενων οφειλών 
9. Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις λεπτομέρειες του σχεδίου δράσης στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων. 
10. Επέκταση του αυτόματου μηχανισμού επιστροφής του ποσού της υπέρβασης σε σχέση με τον προϋπολογισμό 
του ΕΟΠΥΥ τα επόμενα τρία χρόνια. 
11. Παρουσίαση ενός λεπτομερούς σχεδίου για την πανεθνική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 
12. Θέσπιση ενός οδικού χάρτη για τη μεταρρύθμιση των επενδυτικών αδειών 
13. Εφαρμογή των εκκρεμών συστάσεων του ΟΟΣΑ για τις άδειες του Περιβάλλοντος και την Εμπορία Καυσίμων 
14. Κατάρτιση των τριών κινητών ομάδων παρέμβασης για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και τη διευκόλυνση 
του εμπορίου 
15. Επανασύγκλιση του διυπηρεσιακής επιτροπής χωροταξικού σχεδιασμού 
16. Εισαγωγή ενός προγράμματος για το τρέχον και μόνιμο σύστημα πληρωμών στην ενέργεια 
17. Αλλαγή των διαδικασιών για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
18. Συμψηφισμός οφειλών ΔΕΗ και διαχειριστών της αγοράς 
19. Έναρξη της εφαρμογής της μεταρρύθμισης στην αγορά αερίου 
20. Υιοθέτηση κοστοβαρών τιμολογίων στην αγορά ηλεκτρισμού 
21. Εφαρμογή συμβάσεων διακοψιμότητας στην αγορά ηλεκτρισμού 
22. Αναθεώρηση των τιμών της ΔΕΗ 
23. Συζήτηση σχετικά με το Νέο Οργανισμό των Αγορών Ηλεκτρισμού. 
24. Υιοθέτηση του σχεδίου ανασυγκρότησης του ΟΑΣΑ 
25. Εφαρμογή ενός αναθεωρημένου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 
26. Προετοιμασία ενός οδικού χάρτη για την εφαρμογή νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 
27. Πρόταση μέτρων ανασυγκρότηση των διοικητικών δικαστηρίων. 
28. Επιβεβαίωση των πηγών διοικητικών δεδομένων μέσω της ΕΛΣΤΑΤ. 
Οκτώβριος 2015 
29. Υιοθέτηση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το 2015 (εάν είναι απαραίτητο), του σχεδίου 
προϋπολογισμού για το 2016 και του μεσοπρόθεσμου 
30. Μεταρρύθμιση φόρου εισοδήματος 
31. Πλήρης μεταφορά αρμοδιοτήτων  του ΣΔΟΕ στην Γενική Γραμματεία Εσόδων 
32. Μέτρα για τη βελτίωση της ειπραξιμότητας φόρων/εισφορών 
33. Κατάργηση περιορισμών κατά  τη διεξαγωγή των ελέγχων 
34. Βελτίωση της εισπραξιμότητας φορολογικών απαιτήσεων. 
35. Παρεμβάσεις στους φόρους επί των πωλήσεων. 
36. Ενίσχυση του Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών ( ΚΕΑΟ) και του  ΙΚΑ 
37. Υιοθέτηση της νομοθεσίας σχετικά με τη δημιουργία  της νέας φορολογικής αρχής. 
38. Επικαιροποίηση του δημοσιονομικού νόμου (κεντρική απαίτηση) 
39. Υιοθέτηση περαιτέρω μεταρρυθμίσεων του συνταξιοδοτικού συστήματος 
40. Απαίτηση του clawback του 2015 από τους παρόχους του ΕΟΠΥΥ και μείωση των τιμών των διαγνωστικών. 
41. Επαναφορά του τέλους των  5 ευρώ για τις επισκέψεις σε νοσοκομεία ή ισοδύναμα μέτρα 
42. Αποτίμηση  των μη εξυπηρετούμενων δανείων 
43. Τροποποίηση του νόμου για το ΤΧΣ. 
44.  Επανεξέταση ανάγκης  για πρόσθετα μέτρα στον τομέα της διακυβέρνησης των τραπεζών 
45 .Έναρξη  διαβούλευσης για  την αγορά εργασίας 
46 Εφαρμογή της εργαλειοθήκης Ι και ΙΙ του ΟΟΣΑ 
48. Απελευθέρωση των τουριστικών μισθώσεων με κατάργηση του ελάχιστου ορίου μίσθωσης. 
49 .Ενίσχυση της  Επιτροπής Ανταγωνισμού,  αναθεώρηση του δικαίου του ανταγωνισμού. 
50. Αναθεώρηση της αδειοδότησης επενδύσεων και του διοικητικού κόστους που τις συνοδεύουν 
51. Παρουσίαση του προεδρικού διατάγματος για τις αποκλειστικές δραστηριότητες των πολιτικών μηχανικών. 
52. Χάρτης παρεμβάσεων για τη χρήση γης και τον Χωροταξικό σχεδιασμό. 
53. Πλήρης εφαρμογή του νόμου 4314/2014 για τα κοινοτικά ταμεία. 
54. Υιοθέτηση όλων των νομοθεσιών για την ενεργοποίηση των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων 
56. Ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ ή εφαρμογή ισοδύναμης πρότασης 



57. Παρεμβάσεις στην εγχώρια αγορά θαλασσίων μεταφορών 
58 . Έκδοση προεδρικού διατάγματος για  τους λιμένες 
59. Σύσταση ανεξάρτητης ομάδας εργασίας για τις Ιδιωτικοποιήσεις 
60. Μεταρρύθμιση του μισθολογίου στο δημόσιο με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016 
61. Αλλαγή του τρόπου επιλογής  Γενικών Διευθυντών. 
62. Θέσπιση ορίων στο πλαίσιο της νέας μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής για το ύψος των  μισθών και 
για το επίπεδο της απασχόλησης στο δημόσιο ώστε να εξασφαλιστεί ότι  το μισθολογικό κόστος σε σχέση με το ΑΕΠ 
κατά την περίοδο 2016-2019 είναι συμβατό 
63. Εξορθολογισμός και  επιλεκτική αύξηση των δικαστικών εξόδων. 
64. Θέσπιση μέτρων για τη μείωση της καθυστέρησης επιβολής της δικαιοσύνης 
65 .Σχέδιο δράσης με τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη. 
66. Υιοθέτηση της νομοθεσίας κατά της διαφθοράς. 
67. Αλλαγή  του νομικού πλαισίου για την αποκάλυψη οικονομικών στοιχείων που συνδράμουν στην καταπολέμηση  
της διαφθοράς 
Νοέμβριος του 2015 
68. Κατάρτιση σχεδίου για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. 
69. Μέτρα για την ιεράρχηση των φορολογικών ελέγχων 
70. Ενεργοποίηση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου 
71. Σχέδιο εφαρμογής της Οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών 
72. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθμιση των επισφαλών δανείων 
73. Υιοθέτηση της νομοθεσίας της δευτερογενούς νομοθεσίας για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του μισθολογίου 
στο Δημόσιο (κεντρικό αίτημα) 
74. θέσπιση του νέου νομικού πλαισίου για την αξιολόγηση της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων 
75. Ενίσχυση  της  Γενικής Γραμματείας Συντονισμού. 
76. Εφαρμογή 3ετούς στρατηγικού σχεδίου για τη βελτίωση της λειτουργίας του δικαστικού συστήματος 
77. Αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων ώστε να αρθούν  οι αδυναμίες στην καταπολέμηση 
της διαφθοράς. 
78 . Αξιολόγηση του νόμου 4312/2014 που αφορά τη μείωση των καταδικών για οικονομικά αδικήματα. 
Δεκέμβριος 2015 
79. Διορισμός του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Εσόδων. 
80. Εφαρμογή και των  διατάξεων για  το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. 
81. Ενσωμάτωση των λογαριασμών όλων των φορέων στην κεντρική κυβέρνηση 
82.  Ενσωμάτωση όλων των κοινωνικών ασφαλίσεων σε ένα ενιαίο σώμα. 
83. Εισαγωγή ενός προγράμματος για τη δημιουργία ενός ενιαίου συνταξιοδοτικού ταμείου. 
84 Διαρθρωτικά μέτρα για την τήρηση των δαπανών υγείας. 
85. Προσαρμογή των ανώτατων ορίων για κεντρικές προμήθειες. 
86. Καθιέρωση ενός σχεδίου για τον υπολογισμό του κόστους των νοσοκομείων. 
87. Πρώτα αποτελέσματα  της αξιολόγησης του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας. 
88. Πλήρης κάλυψη των εντοπιζόμενων κεφαλαιακών αναγκών λόγω των κόκκινων δανείων. 
89. Νέα μέθοδος αντιμετώπισης περιπτώσεων  μεγάλων οφειλετών 
90. Υιοθέτηση νομοθεσίας για την εκκαθάριση εμπορικών οντοτήτων που αδυνατούν να αποπληρώσουν τα χρέη 
τους. 
91. Θέσπιση πλαισίου για το επάγγελμα της αφερεγγυότητας 
92. Υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας 
93. Υιοθέτηση ενός νέου πλαισίου και την έναρξη των μέτρων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
94. Εφαρμογή  των συστάσεων του ΟΟΣΑ  για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα 
95 .Εφαρμογή  των συστάσεων του εξωτερικού συμβούλου για τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα 
96 Απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών 
97. Επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης για τη διευκόλυνση του εμπορίου και την προώθηση των εξαγωγών 
98. Υιοθέτηση μιας συνολικής στρατηγικής για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων και τσιγάρων 
99. Έκδοση του προεδρικού διατάγματος σχετικά με τον ορισμό των χρήσεων γης 
101. Έγκριση  του νέου πλαισίου για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
102. Εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τα ύδατα 
103 . Ανάπτυξη μιας τριετούς στρατηγικής για τη δημόσια διοίκηση. 
104 . Εισαγωγή ενός νέου, πρόγραμμα κινητικότητας στο Δημόσιο. 
105. Μέτρα για την εξασφάλιση της πρόσβασης των ευπαθών ομάδων στη δικαιοσύνη 
Ιανουάριος 2016 
106. Έναρξη  ισχύος της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος  από την 1η Ιανουαρίου, 2016 
107 . Εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης. 
108. Ολοκλήρωση της επανεξέτασης των ληξιπρόθεσμών οφειλών 
109. Ολοκλήρωση του εξωτερικού ελέγχου των υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ 
110. Έναρξη  ισχύος του νέου πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις 
111. Υιοθέτηση των μεταρρυθμίσεων στην κοινωνική ασφάλιση και  καθορισμός του προγράμματος του ελάχιστου 
εγγυημένου εισοδήματος. 
Φεβρουάριος 2016 



112. Αναθεώρηση της νομοθεσίας που  έρχεται σε αντίθεση με το Νόμο Φορολογίας Εισοδήματος και Φορολογικής 
Δικονομίας 
113. Συμφωνία μεταξύ της ΤτΕ και των τραπεζών σε επιχειρησιακούς στόχους για τη διευθέτηση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων. 
114. Υλοποίηση ενός σχεδίου από το ΤΧΣ για την διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων 
115 .Θέσπιση ενός προγράμματος του ΤΧΣ για να επανεξετάσει τη διαχείριση των τραπεζών στις οποίες 
εφαρμόζονται οι συμφωνίες-πλαίσιο . 
116. Υιοθέτηση των συστάσεων της διυπουργικής επιτροπής για τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα 
117. Υιοθέτηση του νομικού πλαισίου για τα τοπικά γραφεία του Εθνικού Κτηματολογίου. 
118. Ολοκλήρωση της στρατηγικής για την ανάπτυξη 
119. Μεταρρύθμιση του ΦΠΑ 
120 . Μεταρρύθμιση της φορολογίας επιχειρήσεων 
121. Υλοποίηση ενός σχεδίου για τις ηλεκτρονικές πληρωμές. 
122. Προετοιμασία μιας εθνικής στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις 
123 . Υιοθέτηση μέτρων δημιουργίας 150.000 θέσεων εργασίας. 
124. Εκκίνηση της διαδικασίας εκκαθάρισης μη βιώσιμων εμπορικών οντοτήτων 
125 Αναθεώρηση του κώδικα δεοντολογίας από την Τράπεζα της Ελλάδας 
126. Απελευθέρωση της επιχειρησιακής στρατηγικής από το ΤΧΣ 
127. Υλοποίηση των θεσμικών αλλαγών όσον αφορά του  εκ των υστέρων έλεγχους  ανάλυσης κινδύνου 
128. Εξασφάλιση της παραλαβής τουλάχιστον ενός X- ray σαρωτή σε κάθε ένα από τα τρία μεγαλύτερα διεθνή λιμάνια 
129 .Εφαρμογή από την ρυθμιστική Αρχή και των από τις   λιμενικές αρχές των  εσωτερικών κανόνων 
130. Σταδιακή ενσωμάτωση των συστάσεων της Task force σ΄ο,τι αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις. 
131. Πρόταση ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου για την κωδικοποίηση των σημαντικότερων νόμων για τη δημόσια 
διοίκηση. 
132. Έγκριση του σχεδίου κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη του Κοινοβουλίου κατά της διαφθοράς 
Απρίλιος 2016 
133. Έναρξη ισχύος του σχήματος του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. 
134. Τριμηνιαία υποβολή  στοιχείων από τις τράπεζες  για τους βασικούς δείκτες  σχετικά με την πορεία των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων 
135. Επικαιροποίηση της αναθεώρησης βάση των συστάσεων του ΟΟΣΑ του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 
Μάιος 2016 
136. Έκδοση της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής 
137. Έναρξη  ισχύος του νέου κεντρικού συστήματος προμηθειών 
138 Υποβολή προτάσεων για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 
Ιούνιος 2016 
139. Ολοκλήρωση της επιχειρησιακής ικανότητας της νέας φορολογικής αρχής 
140. Εξορθολογισμός των διαδικασιών των ασφαλιστικών εισφορών (κεντρικό αίτημα) 
141. Κατάρτιση σχεδίου για τη διενέργεια ανεξάρτητων δημοσιονομικών ελέγχων  στα νοσοκομεία 
142. Αποτίμηση της ικανότητας της υγειονομικής περίθαλψης 
143. Επανεξέταση της αποτελεσματικότητας του πλαισίου αφερεγγυότητας και πιθανά μέτρα 
144. Αποτίμηση απόδοσης της επιχειρησιακής στρατηγικής του ΤΧΣ 
145. Μετά από αποτίμηση κατά περίπτωση αντικατάσταση των μελών των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών 
146. Εφαρμογή των συστάσεων της εργαλειοθήκης 1  του ΟΟΣΑ για τα οικοδομικά υλικά, τις  Κυριακές και της 
εργαλειοθήκης 2 . 
147. Έγκριση του παράγωγου δικαίου για την αδειοδότηση  των επενδύσεων 
148. Περαιτέρω μείωση του διοικητικού φόρτου, μεταξύ άλλων και μέσω καταστημάτων μιας στάσης για τις 
επιχειρήσεις 
149. Πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας. 
150. Καθορισμός των περαιτέρω μεταρρυθμίσεων για την τόνωση του ανταγωνισμού (άδειες- μείωση του διοικητικού 
φόρτου) 
151. Πλήρης εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκκροών στα τελωνεία 
152. Οδικός χάρτης για την πλήρη  εφαρμογή του νόμου περί Χωροταξικού Σχεδιασμού 
153. Πλήρης εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού. 
154 .Υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου για όλα τα μέσα μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας 
155. Εφαρμογή της νομοθεσίας της ου σχετίζονται με το δίκαιο της εφοδιαστικής 
156 .Ολοκλήρωση της επιχειρησιακής ικανότητας στις ρυθμιστικές αρχές  λιμένων 
157. Εξορθολογισμός δασμολογικών συστημάτων με ισχύ το 2017 
 158. Υιοθέτηση των μεταρρυθμίσεων του εκπαιδευτικού συστήματος 
159. Πλήρης εφαρμογή της Δασικής Νομοθεσίας 
160. Παρεμβάσεις στους φαρμακοποιούς 
161. Νέο ηλεκτρονικό σύστημα παραπομπής για δευτεροβάθμια περίθαλψη 
162.  Προσαρμογής των αντικειμενικών αξιών ακινήτων με τις αγοραίες αξίες 
163. Σύνταξη νέου τρόπου κατανομής του προϋπολογισμού 
164. Επανεξέταση του υφιστάμενου συστήματος των ενδίκων μέσων 
165. Δημιουργία των όρων  για τη θεσμική κατοχύρωση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 
166.  Αξιολόγηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 



167. Ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των τελωνείων. 
Δεκέμβριος 2016 
168 Καθιέρωση ενός κεντρικού μητρώου συντελεστών. 
169. Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της δημοσιονομικής αναθεώρησης. 
170 Καθιέρωση ενός κεντρικού μητρώου συντελεστών. 
171 Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της δημοσιονομικής αναθεώρησης. 
172 Νόμος-πλαίσιο του Συμβουλίου Οικονομικού Σχεδιασμού 
173 Καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε όλους τους δικαιούχους. 
174 Πλήρης ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων. 
175. Αναπροσαρμογή  των ανώτατων ορίων για την κεντρική πρόσβαση σε δομές υγείας 
176. Εισαγωγή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 
177. Διαδικασία εκκαθάρισης εμπορικών οντοτήτων που βρίσκονται σε αδυναμία πληρωμής υποχρεώσεων 
178. Υποβολή στοιχείων απόδοσης μέσω του ΤΧΣ των επιχειρησιακών στρατηγικών τραπεζών. 
179.  Ολοκλήρωση της κωδικοποίησης του εργατικού κώδικα. 
180.  Ενεργοποίηση των X-rays στους τρεις μεγαλύτερους διεθνείς λιμένες 
181. Δημιουργία ηλεκτρονικού σημείου πρόσβασης για τη διευκόλυνση της δικαιοσύνης 
182. Παρεμβάσεις για  την διευκόλυνση του εμπορίου 
 183. Εφαρμογή ανεξάρτητων δημοσιονομικών ελέγχων επί των λογιστικών εγγραφών των νοσοκομείων 
184 Υιοθέτηση μέτρων για τη βελτίωση του συστήματος των ενδίκων μέσων. 
185 Μεταρρυθμίσεις επί του Συμβουλίου Οικονομικού Σχεδιασμού, αν κριθούν αναγκαίες 
186  Απελευθέρωση της επιχειρησιακής στρατηγικής μέσω του ΤΧΣ 
Μάιος 2017 
187 Έκδοση της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής 
Ιούνιος 2017 
188 Ανάπτυξη ενός σχεδίου εκ των προτέρων έγκρισης των μεταφορών κονδυλίων προς τους ιδιώτες  παρόχους 
υγειονομικής περίθαλψης 
189. Αναφορά στοιχείων απόδοσης από το ΤΧΣ για την υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής 
190. Μέτρα τόνωσης της αγοράς ενέργειας 
Ιούλιος 2017 
191. Εισαγωγή της νέας δομής σύνταξης του προϋπολογισμού 
Δεκέμβριος 2017 
192. Μεταφορά της πληρωμής- είσπραξης των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στη φορολογική διοίκηση 
193. Δημιουργία ενός κέντρου αξιολόγησης για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την απορρόφηση των 
φαρμάκων 
194. Εφαρμογή της μεθόδου κοστολόγησης βάσει της δραστηριότητας στα νοσοκομεία 
195. Υποβολή στοιχείων απόδοσης μέσω της εφαρμογής των επιχειρησιακών στρατηγικών του ΤΧΣ   για να ξεκινήσει 
η εφαρμογή του οδικού χάρτη για την υλοποίηση των προγραμμάτων που προτείνονται από την ΕΕ 
196. Νέο μοντέλο αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
Ιανουάριος 2018 
197. Διενέργεια ανεξάρτητων δημοσιονομικών ελέγχων επί των λογιστικών βιβλίων όλων των Νοσοκομείων 
Μάρτιος 2018 
198. Απελευθέρωση της επιχειρησιακής στρατηγικής από το ΤΧΣ 
Μάιος 2018 
199 Έκδοση της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής 
Ιούνιος  2018 
200. Δεδομένα απόδοσης της εφαρμογής της επιχειρησιακής στρατηγικής του  ΤΧΣ 
201. Προσαρμογή της εκπαίδευσης με βάση τις βέλτιστες πρακτικές του ΟΟΣΑ 
 

Αύγουστος 2015 
1. Ανάπτυξη μιας συνολικής στρατηγικής για το χρηματοπιστωτικό σύστημα 
2. Υιοθέτηση όλων των αναγκαίων κανόνων για την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας από την Τράπεζα της 
Ελλάδας 
Σεπτέμβριος 2015 
3. Ολοκλήρωση ενός μεσοπρόθεσμου σχεδίου για την παροχή τεχνικής βοήθειας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
4. Εκκρεμείς μεταρρυθμίσεις των φορολογικών διαδικασιών δικαίου. 
5. Επέκταση του έμμεσου μητρώου τραπεζικών λογαριασμών 
6. Πρόσβαση του Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών (ΚΕΑΟ) στο έμμεσο μητρώο τραπεζικών λογαριασμών 
τραπεζικούς λογαριασμούς και στα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης. 
7. Δευτερογενής νομοθεσία για την Συμβούλιο Οικονομικού Σχεδιασμού. 
8. Υποβολή σχεδίου για την οριστική διευθέτηση των καθυστερούμενων οφειλών 
9. Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις λεπτομέρειες του σχεδίου δράσης στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων. 
10. Επέκταση του αυτόματου μηχανισμού επιστροφής του ποσού της υπέρβασης σε σχέση με τον προϋπολογισμό 
του ΕΟΠΥΥ τα επόμενα τρία χρόνια. 
11. Παρουσίαση ενός λεπτομερούς σχεδίου για την πανεθνική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 
12. Θέσπιση ενός οδικού χάρτη για τη μεταρρύθμιση των επενδυτικών αδειών 



13. Εφαρμογή των εκκρεμών συστάσεων του ΟΟΣΑ για τις άδειες του Περιβάλλοντος και την Εμπορία Καυσίμων 
14. Κατάρτιση των τριών κινητών ομάδων παρέμβασης για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και τη διευκόλυνση 
του εμπορίου 
15. Επανασύγκλιση του διυπηρεσιακής επιτροπής χωροταξικού σχεδιασμού 
16. Εισαγωγή ενός προγράμματος για το τρέχον και μόνιμο σύστημα πληρωμών στην ενέργεια 
17. Αλλαγή των διαδικασιών για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
18. Συμψηφισμός οφειλών ΔΕΗ και διαχειριστών της αγοράς 
19. Έναρξη της εφαρμογής της μεταρρύθμισης στην αγορά αερίου 
20. Υιοθέτηση κοστοβαρών τιμολογίων στην αγορά ηλεκτρισμού 
21. Εφαρμογή συμβάσεων διακοψιμότητας στην αγορά ηλεκτρισμού 
22. Αναθεώρηση των τιμών της ΔΕΗ 
23. Συζήτηση σχετικά με το Νέο Οργανισμό των Αγορών Ηλεκτρισμού. 
24. Υιοθέτηση του σχεδίου ανασυγκρότησης του ΟΑΣΑ 
25. Εφαρμογή ενός αναθεωρημένου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 
26. Προετοιμασία ενός οδικού χάρτη για την εφαρμογή νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 
27. Πρόταση μέτρων ανασυγκρότηση των διοικητικών δικαστηρίων. 
28. Επιβεβαίωση των πηγών διοικητικών δεδομένων μέσω της ΕΛΣΤΑΤ. 
Οκτώβριος 2015 
29. Υιοθέτηση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το 2015 (εάν είναι απαραίτητο), του σχεδίου 
προϋπολογισμού για το 2016 και του μεσοπρόθεσμου 
30. Μεταρρύθμιση φόρου εισοδήματος 
31. Πλήρης μεταφορά αρμοδιοτήτων  του ΣΔΟΕ στην Γενική Γραμματεία Εσόδων 
32. Μέτρα για τη βελτίωση της ειπραξιμότητας φόρων/εισφορών 
33. Κατάργηση περιορισμών κατά  τη διεξαγωγή των ελέγχων 
34. Βελτίωση της εισπραξιμότητας φορολογικών απαιτήσεων. 
35. Παρεμβάσεις στους φόρους επί των πωλήσεων. 
36. Ενίσχυση του Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών ( ΚΕΑΟ) και του  ΙΚΑ 
37. Υιοθέτηση της νομοθεσίας σχετικά με τη δημιουργία  της νέας φορολογικής αρχής. 
38. Επικαιροποίηση του δημοσιονομικού νόμου (κεντρική απαίτηση) 
39. Υιοθέτηση περαιτέρω μεταρρυθμίσεων του συνταξιοδοτικού συστήματος 
40. Απαίτηση του clawback του 2015 από τους παρόχους του ΕΟΠΥΥ και μείωση των τιμών των διαγνωστικών. 
41. Επαναφορά του τέλους των  5 ευρώ για τις επισκέψεις σε νοσοκομεία ή ισοδύναμα μέτρα 
42. Αποτίμηση  των μη εξυπηρετούμενων δανείων 
43. Τροποποίηση του νόμου για το ΤΧΣ. 
44.  Επανεξέταση ανάγκης  για πρόσθετα μέτρα στον τομέα της διακυβέρνησης των τραπεζών 
45 .Έναρξη  διαβούλευσης για  την αγορά εργασίας 
46 Εφαρμογή της εργαλειοθήκης Ι και ΙΙ του ΟΟΣΑ 
48. Απελευθέρωση των τουριστικών μισθώσεων με κατάργηση του ελάχιστου ορίου μίσθωσης. 
49 .Ενίσχυση της  Επιτροπής Ανταγωνισμού,  αναθεώρηση του δικαίου του ανταγωνισμού. 
50. Αναθεώρηση της αδειοδότησης επενδύσεων και του διοικητικού κόστους που τις συνοδεύουν 
51. Παρουσίαση του προεδρικού διατάγματος για τις αποκλειστικές δραστηριότητες των πολιτικών μηχανικών. 
52. Χάρτης παρεμβάσεων για τη χρήση γης και τον Χωροταξικό σχεδιασμό. 
53. Πλήρης εφαρμογή του νόμου 4314/2014 για τα κοινοτικά ταμεία. 
54. Υιοθέτηση όλων των νομοθεσιών για την ενεργοποίηση των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων 
56. Ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ ή εφαρμογή ισοδύναμης πρότασης 
57. Παρεμβάσεις στην εγχώρια αγορά θαλασσίων μεταφορών 
58 . Έκδοση προεδρικού διατάγματος για  τους λιμένες 
59. Σύσταση ανεξάρτητης ομάδας εργασίας για τις Ιδιωτικοποιήσεις 
60. Μεταρρύθμιση του μισθολογίου στο δημόσιο με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016 
61. Αλλαγή του τρόπου επιλογής  Γενικών Διευθυντών. 
62. Θέσπιση ορίων στο πλαίσιο της νέας μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής για το ύψος των  μισθών και 
για το επίπεδο της απασχόλησης στο δημόσιο ώστε να εξασφαλιστεί ότι  το μισθολογικό κόστος σε σχέση με το ΑΕΠ 
κατά την περίοδο 2016-2019 είναι συμβατό 
63. Εξορθολογισμός και  επιλεκτική αύξηση των δικαστικών εξόδων. 
64. Θέσπιση μέτρων για τη μείωση της καθυστέρησης επιβολής της δικαιοσύνης 
65 .Σχέδιο δράσης με τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη. 
66. Υιοθέτηση της νομοθεσίας κατά της διαφθοράς. 
67. Αλλαγή  του νομικού πλαισίου για την αποκάλυψη οικονομικών στοιχείων που συνδράμουν στην καταπολέμηση  
της διαφθοράς 
Νοέμβριος του 2015 
68. Κατάρτιση σχεδίου για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. 
69. Μέτρα για την ιεράρχηση των φορολογικών ελέγχων 
70. Ενεργοποίηση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου 
71. Σχέδιο εφαρμογής της Οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών 
72. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθμιση των επισφαλών δανείων 



73. Υιοθέτηση της νομοθεσίας της δευτερογενούς νομοθεσίας για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του μισθολογίου 
στο Δημόσιο (κεντρικό αίτημα) 
74. θέσπιση του νέου νομικού πλαισίου για την αξιολόγηση της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων 
75. Ενίσχυση  της  Γενικής Γραμματείας Συντονισμού. 
76. Εφαρμογή 3ετούς στρατηγικού σχεδίου για τη βελτίωση της λειτουργίας του δικαστικού συστήματος 
77. Αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων ώστε να αρθούν  οι αδυναμίες στην καταπολέμηση 
της διαφθοράς. 
78 . Αξιολόγηση του νόμου 4312/2014 που αφορά τη μείωση των καταδικών για οικονομικά αδικήματα. 
Δεκέμβριος 2015 
79. Διορισμός του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Εσόδων. 
80. Εφαρμογή και των  διατάξεων για  το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. 
81. Ενσωμάτωση των λογαριασμών όλων των φορέων στην κεντρική κυβέρνηση 
82.  Ενσωμάτωση όλων των κοινωνικών ασφαλίσεων σε ένα ενιαίο σώμα. 
83. Εισαγωγή ενός προγράμματος για τη δημιουργία ενός ενιαίου συνταξιοδοτικού ταμείου. 
84 Διαρθρωτικά μέτρα για την τήρηση των δαπανών υγείας. 
85. Προσαρμογή των ανώτατων ορίων για κεντρικές προμήθειες. 
86. Καθιέρωση ενός σχεδίου για τον υπολογισμό του κόστους των νοσοκομείων. 
87. Πρώτα αποτελέσματα  της αξιολόγησης του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας. 
88. Πλήρης κάλυψη των εντοπιζόμενων κεφαλαιακών αναγκών λόγω των κόκκινων δανείων. 
89. Νέα μέθοδος αντιμετώπισης περιπτώσεων  μεγάλων οφειλετών 
90. Υιοθέτηση νομοθεσίας για την εκκαθάριση εμπορικών οντοτήτων που αδυνατούν να αποπληρώσουν τα χρέη 
τους. 
91. Θέσπιση πλαισίου για το επάγγελμα της αφερεγγυότητας 
92. Υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας 
93. Υιοθέτηση ενός νέου πλαισίου και την έναρξη των μέτρων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
94. Εφαρμογή  των συστάσεων του ΟΟΣΑ  για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα 
95 .Εφαρμογή  των συστάσεων του εξωτερικού συμβούλου για τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα 
96 Απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών 
97. Επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης για τη διευκόλυνση του εμπορίου και την προώθηση των εξαγωγών 
98. Υιοθέτηση μιας συνολικής στρατηγικής για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων και τσιγάρων 
99. Έκδοση του προεδρικού διατάγματος σχετικά με τον ορισμό των χρήσεων γης 
101. Έγκριση  του νέου πλαισίου για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
102. Εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τα ύδατα 
103 . Ανάπτυξη μιας τριετούς στρατηγικής για τη δημόσια διοίκηση. 
104 . Εισαγωγή ενός νέου, πρόγραμμα κινητικότητας στο Δημόσιο. 
105. Μέτρα για την εξασφάλιση της πρόσβασης των ευπαθών ομάδων στη δικαιοσύνη 
Ιανουάριος 2016 
106. Έναρξη  ισχύος της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος  από την 1η Ιανουαρίου, 2016 
107 . Εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης. 
108. Ολοκλήρωση της επανεξέτασης των ληξιπρόθεσμών οφειλών 
109. Ολοκλήρωση του εξωτερικού ελέγχου των υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ 
110. Έναρξη  ισχύος του νέου πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις 
111. Υιοθέτηση των μεταρρυθμίσεων στην κοινωνική ασφάλιση και  καθορισμός του προγράμματος του ελάχιστου 
εγγυημένου εισοδήματος. 
Φεβρουάριος 2016 
112. Αναθεώρηση της νομοθεσίας που  έρχεται σε αντίθεση με το Νόμο Φορολογίας Εισοδήματος και Φορολογικής 
Δικονομίας 
113. Συμφωνία μεταξύ της ΤτΕ και των τραπεζών σε επιχειρησιακούς στόχους για τη διευθέτηση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων. 
114. Υλοποίηση ενός σχεδίου από το ΤΧΣ για την διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων 
115 .Θέσπιση ενός προγράμματος του ΤΧΣ για να επανεξετάσει τη διαχείριση των τραπεζών στις οποίες 
εφαρμόζονται οι συμφωνίες-πλαίσιο . 
116. Υιοθέτηση των συστάσεων της διυπουργικής επιτροπής για τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα 
117. Υιοθέτηση του νομικού πλαισίου για τα τοπικά γραφεία του Εθνικού Κτηματολογίου. 
118. Ολοκλήρωση της στρατηγικής για την ανάπτυξη 
119. Μεταρρύθμιση του ΦΠΑ 
120 . Μεταρρύθμιση της φορολογίας επιχειρήσεων 
121. Υλοποίηση ενός σχεδίου για τις ηλεκτρονικές πληρωμές. 
122. Προετοιμασία μιας εθνικής στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις 
123 . Υιοθέτηση μέτρων δημιουργίας 150.000 θέσεων εργασίας. 
124. Εκκίνηση της διαδικασίας εκκαθάρισης μη βιώσιμων εμπορικών οντοτήτων 
125 Αναθεώρηση του κώδικα δεοντολογίας από την Τράπεζα της Ελλάδας 
126. Απελευθέρωση της επιχειρησιακής στρατηγικής από το ΤΧΣ 
127. Υλοποίηση των θεσμικών αλλαγών όσον αφορά του  εκ των υστέρων έλεγχους  ανάλυσης κινδύνου 
128. Εξασφάλιση της παραλαβής τουλάχιστον ενός X- ray σαρωτή σε κάθε ένα από τα τρία μεγαλύτερα διεθνή λιμάνια 
129 .Εφαρμογή από την ρυθμιστική Αρχή και των από τις   λιμενικές αρχές των  εσωτερικών κανόνων 



130. Σταδιακή ενσωμάτωση των συστάσεων της Task force σ΄ο,τι αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις. 
131. Πρόταση ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου για την κωδικοποίηση των σημαντικότερων νόμων για τη δημόσια 
διοίκηση. 
132. Έγκριση του σχεδίου κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη του Κοινοβουλίου κατά της διαφθοράς 
Απρίλιος 2016 
133. Έναρξη ισχύος του σχήματος του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. 
134. Τριμηνιαία υποβολή  στοιχείων από τις τράπεζες  για τους βασικούς δείκτες  σχετικά με την πορεία των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων 
135. Επικαιροποίηση της αναθεώρησης βάση των συστάσεων του ΟΟΣΑ του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 
Μάιος 2016 
136. Έκδοση της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής 
137. Έναρξη  ισχύος του νέου κεντρικού συστήματος προμηθειών 
138 Υποβολή προτάσεων για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 
Ιούνιος 2016 
139. Ολοκλήρωση της επιχειρησιακής ικανότητας της νέας φορολογικής αρχής 
140. Εξορθολογισμός των διαδικασιών των ασφαλιστικών εισφορών (κεντρικό αίτημα) 
141. Κατάρτιση σχεδίου για τη διενέργεια ανεξάρτητων δημοσιονομικών ελέγχων  στα νοσοκομεία 
142. Αποτίμηση της ικανότητας της υγειονομικής περίθαλψης 
143. Επανεξέταση της αποτελεσματικότητας του πλαισίου αφερεγγυότητας και πιθανά μέτρα 
144. Αποτίμηση απόδοσης της επιχειρησιακής στρατηγικής του ΤΧΣ 
145. Μετά από αποτίμηση κατά περίπτωση αντικατάσταση των μελών των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών 
146. Εφαρμογή των συστάσεων της εργαλειοθήκης 1  του ΟΟΣΑ για τα οικοδομικά υλικά, τις  Κυριακές και της 
εργαλειοθήκης 2 . 
147. Έγκριση του παράγωγου δικαίου για την αδειοδότηση  των επενδύσεων 
148. Περαιτέρω μείωση του διοικητικού φόρτου, μεταξύ άλλων και μέσω καταστημάτων μιας στάσης για τις 
επιχειρήσεις 
149. Πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας. 
150. Καθορισμός των περαιτέρω μεταρρυθμίσεων για την τόνωση του ανταγωνισμού (άδειες- μείωση του διοικητικού 
φόρτου) 
151. Πλήρης εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκκροών στα τελωνεία 
152. Οδικός χάρτης για την πλήρη  εφαρμογή του νόμου περί Χωροταξικού Σχεδιασμού 
153. Πλήρης εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού. 
154 .Υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου για όλα τα μέσα μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας 
155. Εφαρμογή της νομοθεσίας της ου σχετίζονται με το δίκαιο της εφοδιαστικής 
156 .Ολοκλήρωση της επιχειρησιακής ικανότητας στις ρυθμιστικές αρχές  λιμένων 
157. Εξορθολογισμός δασμολογικών συστημάτων με ισχύ το 2017 
 158. Υιοθέτηση των μεταρρυθμίσεων του εκπαιδευτικού συστήματος 
159. Πλήρης εφαρμογή της Δασικής Νομοθεσίας 
160. Παρεμβάσεις στους φαρμακοποιούς 
161. Νέο ηλεκτρονικό σύστημα παραπομπής για δευτεροβάθμια περίθαλψη 
162.  Προσαρμογής των αντικειμενικών αξιών ακινήτων με τις αγοραίες αξίες 
163. Σύνταξη νέου τρόπου κατανομής του προϋπολογισμού 
164. Επανεξέταση του υφιστάμενου συστήματος των ενδίκων μέσων 
165. Δημιουργία των όρων  για τη θεσμική κατοχύρωση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 
166.  Αξιολόγηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 
167. Ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των τελωνείων. 
Δεκέμβριος 2016 
168 Καθιέρωση ενός κεντρικού μητρώου συντελεστών. 
169. Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της δημοσιονομικής αναθεώρησης. 
170 Καθιέρωση ενός κεντρικού μητρώου συντελεστών. 
171 Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της δημοσιονομικής αναθεώρησης. 
172 Νόμος-πλαίσιο του Συμβουλίου Οικονομικού Σχεδιασμού 
173 Καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε όλους τους δικαιούχους. 
174 Πλήρης ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων. 
175. Αναπροσαρμογή  των ανώτατων ορίων για την κεντρική πρόσβαση σε δομές υγείας 
176. Εισαγωγή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 
177. Διαδικασία εκκαθάρισης εμπορικών οντοτήτων που βρίσκονται σε αδυναμία πληρωμής υποχρεώσεων 
178. Υποβολή στοιχείων απόδοσης μέσω του ΤΧΣ των επιχειρησιακών στρατηγικών τραπεζών. 
179.  Ολοκλήρωση της κωδικοποίησης του εργατικού κώδικα. 
180.  Ενεργοποίηση των X-rays στους τρεις μεγαλύτερους διεθνείς λιμένες 
181. Δημιουργία ηλεκτρονικού σημείου πρόσβασης για τη διευκόλυνση της δικαιοσύνης 
182. Παρεμβάσεις για  την διευκόλυνση του εμπορίου 
 183. Εφαρμογή ανεξάρτητων δημοσιονομικών ελέγχων επί των λογιστικών εγγραφών των νοσοκομείων 
184 Υιοθέτηση μέτρων για τη βελτίωση του συστήματος των ενδίκων μέσων. 
185 Μεταρρυθμίσεις επί του Συμβουλίου Οικονομικού Σχεδιασμού, αν κριθούν αναγκαίες 
186  Απελευθέρωση της επιχειρησιακής στρατηγικής μέσω του ΤΧΣ 



Μάιος 2017 
187 Έκδοση της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής 
Ιούνιος 2017 
188 Ανάπτυξη ενός σχεδίου εκ των προτέρων έγκρισης των μεταφορών κονδυλίων προς τους ιδιώτες  παρόχους 
υγειονομικής περίθαλψης 
189. Αναφορά στοιχείων απόδοσης από το ΤΧΣ για την υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής 
190. Μέτρα τόνωσης της αγοράς ενέργειας 
Ιούλιος 2017 
191. Εισαγωγή της νέας δομής σύνταξης του προϋπολογισμού 
Δεκέμβριος 2017 
192. Μεταφορά της πληρωμής- είσπραξης των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στη φορολογική διοίκηση 
193. Δημιουργία ενός κέντρου αξιολόγησης για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την απορρόφηση των 
φαρμάκων 
194. Εφαρμογή της μεθόδου κοστολόγησης βάσει της δραστηριότητας στα νοσοκομεία 
195. Υποβολή στοιχείων απόδοσης μέσω της εφαρμογής των επιχειρησιακών στρατηγικών του ΤΧΣ   για να ξεκινήσει 
η εφαρμογή του οδικού χάρτη για την υλοποίηση των προγραμμάτων που προτείνονται από την ΕΕ 
196. Νέο μοντέλο αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
Ιανουάριος 2018 
197. Διενέργεια ανεξάρτητων δημοσιονομικών ελέγχων επί των λογιστικών βιβλίων όλων των Νοσοκομείων 
Μάρτιος 2018 
198. Απελευθέρωση της επιχειρησιακής στρατηγικής από το ΤΧΣ 
Μάιος 2018 
199 Έκδοση της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής 
Ιούνιος  2018 
200. Δεδομένα απόδοσης της εφαρμογής της επιχειρησιακής στρατηγικής του  ΤΧΣ 
201. Προσαρμογή της εκπαίδευσης με βάση τις βέλτιστες πρακτικές του ΟΟΣΑ 
 
Αύγουστος 2015 
1. Ανάπτυξη μιας συνολικής στρατηγικής για το χρηματοπιστωτικό σύστημα 
2. Υιοθέτηση όλων των αναγκαίων κανόνων για την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας από την Τράπεζα της 
Ελλάδας 
Σεπτέμβριος 2015 
3. Ολοκλήρωση ενός μεσοπρόθεσμου σχεδίου για την παροχή τεχνικής βοήθειας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
4. Εκκρεμείς μεταρρυθμίσεις των φορολογικών διαδικασιών δικαίου. 
5. Επέκταση του έμμεσου μητρώου τραπεζικών λογαριασμών 
6. Πρόσβαση του Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών (ΚΕΑΟ) στο έμμεσο μητρώο τραπεζικών λογαριασμών 
τραπεζικούς λογαριασμούς και στα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης. 
7. Δευτερογενής νομοθεσία για την Συμβούλιο Οικονομικού Σχεδιασμού. 
8. Υποβολή σχεδίου για την οριστική διευθέτηση των καθυστερούμενων οφειλών 
9. Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις λεπτομέρειες του σχεδίου δράσης στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων. 
10. Επέκταση του αυτόματου μηχανισμού επιστροφής του ποσού της υπέρβασης σε σχέση με τον προϋπολογισμό 
του ΕΟΠΥΥ τα επόμενα τρία χρόνια. 
11. Παρουσίαση ενός λεπτομερούς σχεδίου για την πανεθνική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 
12. Θέσπιση ενός οδικού χάρτη για τη μεταρρύθμιση των επενδυτικών αδειών 
13. Εφαρμογή των εκκρεμών συστάσεων του ΟΟΣΑ για τις άδειες του Περιβάλλοντος και την Εμπορία Καυσίμων 
14. Κατάρτιση των τριών κινητών ομάδων παρέμβασης για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και τη διευκόλυνση 
του εμπορίου 
15. Επανασύγκλιση του διυπηρεσιακής επιτροπής χωροταξικού σχεδιασμού 
16. Εισαγωγή ενός προγράμματος για το τρέχον και μόνιμο σύστημα πληρωμών στην ενέργεια 
17. Αλλαγή των διαδικασιών για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
18. Συμψηφισμός οφειλών ΔΕΗ και διαχειριστών της αγοράς 
19. Έναρξη της εφαρμογής της μεταρρύθμισης στην αγορά αερίου 
20. Υιοθέτηση κοστοβαρών τιμολογίων στην αγορά ηλεκτρισμού 
21. Εφαρμογή συμβάσεων διακοψιμότητας στην αγορά ηλεκτρισμού 
22. Αναθεώρηση των τιμών της ΔΕΗ 
23. Συζήτηση σχετικά με το Νέο Οργανισμό των Αγορών Ηλεκτρισμού. 
24. Υιοθέτηση του σχεδίου ανασυγκρότησης του ΟΑΣΑ 
25. Εφαρμογή ενός αναθεωρημένου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 
26. Προετοιμασία ενός οδικού χάρτη για την εφαρμογή νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 
27. Πρόταση μέτρων ανασυγκρότηση των διοικητικών δικαστηρίων. 
28. Επιβεβαίωση των πηγών διοικητικών δεδομένων μέσω της ΕΛΣΤΑΤ. 
Οκτώβριος 2015 
29. Υιοθέτηση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το 2015 (εάν είναι απαραίτητο), του σχεδίου 
προϋπολογισμού για το 2016 και του μεσοπρόθεσμου 
30. Μεταρρύθμιση φόρου εισοδήματος 



31. Πλήρης μεταφορά αρμοδιοτήτων  του ΣΔΟΕ στην Γενική Γραμματεία Εσόδων 
32. Μέτρα για τη βελτίωση της ειπραξιμότητας φόρων/εισφορών 
33. Κατάργηση περιορισμών κατά  τη διεξαγωγή των ελέγχων 
34. Βελτίωση της εισπραξιμότητας φορολογικών απαιτήσεων. 
35. Παρεμβάσεις στους φόρους επί των πωλήσεων. 
36. Ενίσχυση του Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών ( ΚΕΑΟ) και του  ΙΚΑ 
37. Υιοθέτηση της νομοθεσίας σχετικά με τη δημιουργία  της νέας φορολογικής αρχής. 
38. Επικαιροποίηση του δημοσιονομικού νόμου (κεντρική απαίτηση) 
39. Υιοθέτηση περαιτέρω μεταρρυθμίσεων του συνταξιοδοτικού συστήματος 
40. Απαίτηση του clawback του 2015 από τους παρόχους του ΕΟΠΥΥ και μείωση των τιμών των διαγνωστικών. 
41. Επαναφορά του τέλους των  5 ευρώ για τις επισκέψεις σε νοσοκομεία ή ισοδύναμα μέτρα 
42. Αποτίμηση  των μη εξυπηρετούμενων δανείων 
43. Τροποποίηση του νόμου για το ΤΧΣ. 
44.  Επανεξέταση ανάγκης  για πρόσθετα μέτρα στον τομέα της διακυβέρνησης των τραπεζών 
45 .Έναρξη  διαβούλευσης για  την αγορά εργασίας 
46 Εφαρμογή της εργαλειοθήκης Ι και ΙΙ του ΟΟΣΑ 
48. Απελευθέρωση των τουριστικών μισθώσεων με κατάργηση του ελάχιστου ορίου μίσθωσης. 
49 .Ενίσχυση της  Επιτροπής Ανταγωνισμού,  αναθεώρηση του δικαίου του ανταγωνισμού. 
50. Αναθεώρηση της αδειοδότησης επενδύσεων και του διοικητικού κόστους που τις συνοδεύουν 
51. Παρουσίαση του προεδρικού διατάγματος για τις αποκλειστικές δραστηριότητες των πολιτικών μηχανικών. 
52. Χάρτης παρεμβάσεων για τη χρήση γης και τον Χωροταξικό σχεδιασμό. 
53. Πλήρης εφαρμογή του νόμου 4314/2014 για τα κοινοτικά ταμεία. 
54. Υιοθέτηση όλων των νομοθεσιών για την ενεργοποίηση των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων 
56. Ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ ή εφαρμογή ισοδύναμης πρότασης 
57. Παρεμβάσεις στην εγχώρια αγορά θαλασσίων μεταφορών 
58 . Έκδοση προεδρικού διατάγματος για  τους λιμένες 
59. Σύσταση ανεξάρτητης ομάδας εργασίας για τις Ιδιωτικοποιήσεις 
60. Μεταρρύθμιση του μισθολογίου στο δημόσιο με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016 
61. Αλλαγή του τρόπου επιλογής  Γενικών Διευθυντών. 
62. Θέσπιση ορίων στο πλαίσιο της νέας μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής για το ύψος των  μισθών και 
για το επίπεδο της απασχόλησης στο δημόσιο ώστε να εξασφαλιστεί ότι  το μισθολογικό κόστος σε σχέση με το ΑΕΠ 
κατά την περίοδο 2016-2019 είναι συμβατό 
63. Εξορθολογισμός και  επιλεκτική αύξηση των δικαστικών εξόδων. 
64. Θέσπιση μέτρων για τη μείωση της καθυστέρησης επιβολής της δικαιοσύνης 
65 .Σχέδιο δράσης με τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη. 
66. Υιοθέτηση της νομοθεσίας κατά της διαφθοράς. 
67. Αλλαγή  του νομικού πλαισίου για την αποκάλυψη οικονομικών στοιχείων που συνδράμουν στην καταπολέμηση  
της διαφθοράς 
Νοέμβριος του 2015 
68. Κατάρτιση σχεδίου για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. 
69. Μέτρα για την ιεράρχηση των φορολογικών ελέγχων 
70. Ενεργοποίηση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου 
71. Σχέδιο εφαρμογής της Οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών 
72. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθμιση των επισφαλών δανείων 
73. Υιοθέτηση της νομοθεσίας της δευτερογενούς νομοθεσίας για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του μισθολογίου 
στο Δημόσιο (κεντρικό αίτημα) 
74. θέσπιση του νέου νομικού πλαισίου για την αξιολόγηση της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων 
75. Ενίσχυση  της  Γενικής Γραμματείας Συντονισμού. 
76. Εφαρμογή 3ετούς στρατηγικού σχεδίου για τη βελτίωση της λειτουργίας του δικαστικού συστήματος 
77. Αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων ώστε να αρθούν  οι αδυναμίες στην καταπολέμηση 
της διαφθοράς. 
78 . Αξιολόγηση του νόμου 4312/2014 που αφορά τη μείωση των καταδικών για οικονομικά αδικήματα. 
Δεκέμβριος 2015 
79. Διορισμός του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Εσόδων. 
80. Εφαρμογή και των  διατάξεων για  το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. 
81. Ενσωμάτωση των λογαριασμών όλων των φορέων στην κεντρική κυβέρνηση 
82.  Ενσωμάτωση όλων των κοινωνικών ασφαλίσεων σε ένα ενιαίο σώμα. 
83. Εισαγωγή ενός προγράμματος για τη δημιουργία ενός ενιαίου συνταξιοδοτικού ταμείου. 
84 Διαρθρωτικά μέτρα για την τήρηση των δαπανών υγείας. 
85. Προσαρμογή των ανώτατων ορίων για κεντρικές προμήθειες. 
86. Καθιέρωση ενός σχεδίου για τον υπολογισμό του κόστους των νοσοκομείων. 
87. Πρώτα αποτελέσματα  της αξιολόγησης του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας. 
88. Πλήρης κάλυψη των εντοπιζόμενων κεφαλαιακών αναγκών λόγω των κόκκινων δανείων. 
89. Νέα μέθοδος αντιμετώπισης περιπτώσεων  μεγάλων οφειλετών 
90. Υιοθέτηση νομοθεσίας για την εκκαθάριση εμπορικών οντοτήτων που αδυνατούν να αποπληρώσουν τα χρέη 
τους. 



91. Θέσπιση πλαισίου για το επάγγελμα της αφερεγγυότητας 
92. Υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας 
93. Υιοθέτηση ενός νέου πλαισίου και την έναρξη των μέτρων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
94. Εφαρμογή  των συστάσεων του ΟΟΣΑ  για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα 
95 .Εφαρμογή  των συστάσεων του εξωτερικού συμβούλου για τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα 
96 Απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών 
97. Επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης για τη διευκόλυνση του εμπορίου και την προώθηση των εξαγωγών 
98. Υιοθέτηση μιας συνολικής στρατηγικής για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων και τσιγάρων 
99. Έκδοση του προεδρικού διατάγματος σχετικά με τον ορισμό των χρήσεων γης 
101. Έγκριση  του νέου πλαισίου για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
102. Εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τα ύδατα 
103 . Ανάπτυξη μιας τριετούς στρατηγικής για τη δημόσια διοίκηση. 
104 . Εισαγωγή ενός νέου, πρόγραμμα κινητικότητας στο Δημόσιο. 
105. Μέτρα για την εξασφάλιση της πρόσβασης των ευπαθών ομάδων στη δικαιοσύνη 
Ιανουάριος 2016 
106. Έναρξη  ισχύος της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος  από την 1η Ιανουαρίου, 2016 
107 . Εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης. 
108. Ολοκλήρωση της επανεξέτασης των ληξιπρόθεσμών οφειλών 
109. Ολοκλήρωση του εξωτερικού ελέγχου των υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ 
110. Έναρξη  ισχύος του νέου πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις 
111. Υιοθέτηση των μεταρρυθμίσεων στην κοινωνική ασφάλιση και  καθορισμός του προγράμματος του ελάχιστου 
εγγυημένου εισοδήματος. 
Φεβρουάριος 2016 
112. Αναθεώρηση της νομοθεσίας που  έρχεται σε αντίθεση με το Νόμο Φορολογίας Εισοδήματος και Φορολογικής 
Δικονομίας 
113. Συμφωνία μεταξύ της ΤτΕ και των τραπεζών σε επιχειρησιακούς στόχους για τη διευθέτηση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων. 
114. Υλοποίηση ενός σχεδίου από το ΤΧΣ για την διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων 
115 .Θέσπιση ενός προγράμματος του ΤΧΣ για να επανεξετάσει τη διαχείριση των τραπεζών στις οποίες 
εφαρμόζονται οι συμφωνίες-πλαίσιο . 
116. Υιοθέτηση των συστάσεων της διυπουργικής επιτροπής για τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα 
117. Υιοθέτηση του νομικού πλαισίου για τα τοπικά γραφεία του Εθνικού Κτηματολογίου. 
118. Ολοκλήρωση της στρατηγικής για την ανάπτυξη 
119. Μεταρρύθμιση του ΦΠΑ 
120 . Μεταρρύθμιση της φορολογίας επιχειρήσεων 
121. Υλοποίηση ενός σχεδίου για τις ηλεκτρονικές πληρωμές. 
122. Προετοιμασία μιας εθνικής στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις 
123 . Υιοθέτηση μέτρων δημιουργίας 150.000 θέσεων εργασίας. 
124. Εκκίνηση της διαδικασίας εκκαθάρισης μη βιώσιμων εμπορικών οντοτήτων 
125 Αναθεώρηση του κώδικα δεοντολογίας από την Τράπεζα της Ελλάδας 
126. Απελευθέρωση της επιχειρησιακής στρατηγικής από το ΤΧΣ 
127. Υλοποίηση των θεσμικών αλλαγών όσον αφορά του  εκ των υστέρων έλεγχους  ανάλυσης κινδύνου 
128. Εξασφάλιση της παραλαβής τουλάχιστον ενός X- ray σαρωτή σε κάθε ένα από τα τρία μεγαλύτερα διεθνή λιμάνια 
129 .Εφαρμογή από την ρυθμιστική Αρχή και των από τις   λιμενικές αρχές των  εσωτερικών κανόνων 
130. Σταδιακή ενσωμάτωση των συστάσεων της Task force σ΄ο,τι αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις. 
131. Πρόταση ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου για την κωδικοποίηση των σημαντικότερων νόμων για τη δημόσια 
διοίκηση. 
132. Έγκριση του σχεδίου κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη του Κοινοβουλίου κατά της διαφθοράς 
Απρίλιος 2016 
133. Έναρξη ισχύος του σχήματος του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. 
134. Τριμηνιαία υποβολή  στοιχείων από τις τράπεζες  για τους βασικούς δείκτες  σχετικά με την πορεία των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων 
135. Επικαιροποίηση της αναθεώρησης βάση των συστάσεων του ΟΟΣΑ του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 
Μάιος 2016 
136. Έκδοση της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής 
137. Έναρξη  ισχύος του νέου κεντρικού συστήματος προμηθειών 
138 Υποβολή προτάσεων για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 
Ιούνιος 2016 
139. Ολοκλήρωση της επιχειρησιακής ικανότητας της νέας φορολογικής αρχής 
140. Εξορθολογισμός των διαδικασιών των ασφαλιστικών εισφορών (κεντρικό αίτημα) 
141. Κατάρτιση σχεδίου για τη διενέργεια ανεξάρτητων δημοσιονομικών ελέγχων  στα νοσοκομεία 
142. Αποτίμηση της ικανότητας της υγειονομικής περίθαλψης 
143. Επανεξέταση της αποτελεσματικότητας του πλαισίου αφερεγγυότητας και πιθανά μέτρα 
144. Αποτίμηση απόδοσης της επιχειρησιακής στρατηγικής του ΤΧΣ 
145. Μετά από αποτίμηση κατά περίπτωση αντικατάσταση των μελών των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών 



146. Εφαρμογή των συστάσεων της εργαλειοθήκης 1  του ΟΟΣΑ για τα οικοδομικά υλικά, τις  Κυριακές και της 
εργαλειοθήκης 2 . 
147. Έγκριση του παράγωγου δικαίου για την αδειοδότηση  των επενδύσεων 
148. Περαιτέρω μείωση του διοικητικού φόρτου, μεταξύ άλλων και μέσω καταστημάτων μιας στάσης για τις 
επιχειρήσεις 
149. Πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας. 
150. Καθορισμός των περαιτέρω μεταρρυθμίσεων για την τόνωση του ανταγωνισμού (άδειες- μείωση του διοικητικού 
φόρτου) 
151. Πλήρης εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκκροών στα τελωνεία 
152. Οδικός χάρτης για την πλήρη  εφαρμογή του νόμου περί Χωροταξικού Σχεδιασμού 
153. Πλήρης εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού. 
154 .Υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου για όλα τα μέσα μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας 
155. Εφαρμογή της νομοθεσίας της ου σχετίζονται με το δίκαιο της εφοδιαστικής 
156 .Ολοκλήρωση της επιχειρησιακής ικανότητας στις ρυθμιστικές αρχές  λιμένων 
157. Εξορθολογισμός δασμολογικών συστημάτων με ισχύ το 2017 
 158. Υιοθέτηση των μεταρρυθμίσεων του εκπαιδευτικού συστήματος 
159. Πλήρης εφαρμογή της Δασικής Νομοθεσίας 
160. Παρεμβάσεις στους φαρμακοποιούς 
161. Νέο ηλεκτρονικό σύστημα παραπομπής για δευτεροβάθμια περίθαλψη 
162.  Προσαρμογής των αντικειμενικών αξιών ακινήτων με τις αγοραίες αξίες 
163. Σύνταξη νέου τρόπου κατανομής του προϋπολογισμού 
164. Επανεξέταση του υφιστάμενου συστήματος των ενδίκων μέσων 
165. Δημιουργία των όρων  για τη θεσμική κατοχύρωση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 
166.  Αξιολόγηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 
167. Ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των τελωνείων. 
Δεκέμβριος 2016 
168 Καθιέρωση ενός κεντρικού μητρώου συντελεστών. 
169. Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της δημοσιονομικής αναθεώρησης. 
170 Καθιέρωση ενός κεντρικού μητρώου συντελεστών. 
171 Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της δημοσιονομικής αναθεώρησης. 
172 Νόμος-πλαίσιο του Συμβουλίου Οικονομικού Σχεδιασμού 
173 Καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε όλους τους δικαιούχους. 
174 Πλήρης ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων. 
175. Αναπροσαρμογή  των ανώτατων ορίων για την κεντρική πρόσβαση σε δομές υγείας 
176. Εισαγωγή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 
177. Διαδικασία εκκαθάρισης εμπορικών οντοτήτων που βρίσκονται σε αδυναμία πληρωμής υποχρεώσεων 
178. Υποβολή στοιχείων απόδοσης μέσω του ΤΧΣ των επιχειρησιακών στρατηγικών τραπεζών. 
179.  Ολοκλήρωση της κωδικοποίησης του εργατικού κώδικα. 
180.  Ενεργοποίηση των X-rays στους τρεις μεγαλύτερους διεθνείς λιμένες 
181. Δημιουργία ηλεκτρονικού σημείου πρόσβασης για τη διευκόλυνση της δικαιοσύνης 
182. Παρεμβάσεις για  την διευκόλυνση του εμπορίου 
 183. Εφαρμογή ανεξάρτητων δημοσιονομικών ελέγχων επί των λογιστικών εγγραφών των νοσοκομείων 
184 Υιοθέτηση μέτρων για τη βελτίωση του συστήματος των ενδίκων μέσων. 
185 Μεταρρυθμίσεις επί του Συμβουλίου Οικονομικού Σχεδιασμού, αν κριθούν αναγκαίες 
186  Απελευθέρωση της επιχειρησιακής στρατηγικής μέσω του ΤΧΣ 
Μάιος 2017 
187 Έκδοση της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής 
Ιούνιος 2017 
188 Ανάπτυξη ενός σχεδίου εκ των προτέρων έγκρισης των μεταφορών κονδυλίων προς τους ιδιώτες  παρόχους 
υγειονομικής περίθαλψης 
189. Αναφορά στοιχείων απόδοσης από το ΤΧΣ για την υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής 
190. Μέτρα τόνωσης της αγοράς ενέργειας 
Ιούλιος 2017 
191. Εισαγωγή της νέας δομής σύνταξης του προϋπολογισμού 
Δεκέμβριος 2017 
192. Μεταφορά της πληρωμής- είσπραξης των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στη φορολογική διοίκηση 
193. Δημιουργία ενός κέντρου αξιολόγησης για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την απορρόφηση των 
φαρμάκων 
194. Εφαρμογή της μεθόδου κοστολόγησης βάσει της δραστηριότητας στα νοσοκομεία 
195. Υποβολή στοιχείων απόδοσης μέσω της εφαρμογής των επιχειρησιακών στρατηγικών του ΤΧΣ   για να ξεκινήσει 
η εφαρμογή του οδικού χάρτη για την υλοποίηση των προγραμμάτων που προτείνονται από την ΕΕ 
196. Νέο μοντέλο αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
Ιανουάριος 2018 
197. Διενέργεια ανεξάρτητων δημοσιονομικών ελέγχων επί των λογιστικών βιβλίων όλων των Νοσοκομείων 
Μάρτιος 2018 
198. Απελευθέρωση της επιχειρησιακής στρατηγικής από το ΤΧΣ 



Μάιος 2018 
199 Έκδοση της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής 
Ιούνιος  2018 
200. Δεδομένα απόδοσης της εφαρμογής της επιχειρησιακής στρατηγικής του  ΤΧΣ 
201. Προσαρμογή της εκπαίδευσης με βάση τις βέλτιστες πρακτικές του ΟΟΣΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΝΩΜΗ  ΜΟΥ 

Εγω πιστευω πως καποια στιγμη πρεπει να παρουμε την αποφαση να φυγουμε από την Ε.Ε γιατι εδω και πολλα 

χρονια μας εκμεταλευονται . 

Γι αυτό και εμεις πρεπει να σταματησουμε να στηριζομασται από αυτους και να παρουμε αυτην την δυσκολη 

αποφαση να φυγουμε από την Ε.Ε και να παμε στην δραχμη βεβαια πιστευω πως στην αρχη θα είναι πολύ δυσκολα 

τα πραγματα αλλα με τον καιρο θα φτιαξουν και θα ειμαστε καλυτερα απο οτι ειμαστε τωρα!! 


