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Θέμα: Αποσπάσματα ειδικού ενδιαφέροντος 
από το νόμο της δανειακής σύμβασης. 

 
Οι  ρυθμίσεις  που  περιλαμβάνονται  στις  παραγράφους  28  και  29, 

καθώς και το Κεφάλαιο 4 που ακολουθούν θεωρούνται ως πλήρεις κανόνες 
δικαίου άμεσης εφαρμογής.   

Με  αποφάσεις  του  Υπουργικού  Συμβουλίου  ρυθμίζεται  κάθε  αναγκαίο 
ζήτημα για την εφαρμογή τους.  

 

 

 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

 

Ε. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 

28. Όπως σημειώθηκε προηγουμένως,  η πλέον  επείγουσα προτεραιότητα  της Κυβέρνησης 
είναι  να  αποκαταστήσει  την  ανταγωνιστικότητα  και  την  οικονομική  ανάπτυξη. 
Αναγνωρίζουμε  την  ανάγκη  να  επιταχύνουμε  σημαντικά  την  εφαρμογή  συνολικών  και 
σημαντικών  διαρθρωτικών  μεταρρυθμίσεων  με  στόχο  την  τόνωση  της  απασχόλησης,  της 
παραγωγής και αύξησης της παραγωγικότητας με  την απελευθέρωση των αγορών εργασίας, 
προϊόντων  και  υπηρεσιών  και  αφαιρώντας  υπάρχοντα  εμπόδια  στο  επιχειρηματικό 
περβάλλον.  Ωστόσο,  καθώς  αυτά  προφανώς  θα  χρειαστούν  κάποιο  χρόνο  για  να 
μεταφραστούν  πλήρως  σε  βιώσιμη  ανάπτυξη  θα  λάβουμε  και  προκαταρκτικά  μέτρα  για  να 
επιτρέψουμε  μια  μείωση  στους  ονομαστικούς  μισθούς  για  να  κλείσει  γρήγορα  το  κενό  μας 
στην ανταγωνιστικότητα και να τεθεί μια πρώιμη βάση για την βιώσιμη ανάπτυξη. 

29.   Η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας. Οι 
αγκυλώσεις  στην  αγορά  εργασία  εμποδίζουν  την  προσαρμογή  των  μισθών  στις  οικονομικές 
συνθήκες  και  οδηγούν  την  απασχόληση  στη  μαύρη  εργασία.  Για  την  προστασία  της 
απασχόλησης  και  το  εξάλειψη  του  κενού  ανταγωνιστικότητας  της  Ελλάδας  με  μεγαλύτερη 
ταχύτητα,  η  κυβέρνηση  σκοπεύει  να  στοχεύσει  σε  μια  μείωση  του  ανά  μονάδα  κόστους 
εργασίας  κατά  περίπου  15  τοις  εκατό  κατά  τη  διάρκεια  του  προγράμματος.  Εάν  ο 
συνεχιζόμενος κοινωνικός διάλογος είναι ανεπιτυχής στον καθορισμό συγκεκριμένων λύσεων 
έως  το  τέλος  Φεβρουαρίου  για  την  επίτευξη  του  στόχου  αυτού,  η  κυβέρνηση  θα  λάβει  τα 
αναγκαία νομοθετικά μέτρα, με γνώμονα το επείγον δημόσιο συμφέρον, για να επιτρέψει την 
προσαρμογή του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους όπως απαιτείται. Το πακέτο των 
μέτρων για την αγορά εργασίας το οποίο θα εφαρμοσθεί συμπεριλαμβάνει: 

 

• Διαρθρωτικά  μέτρα  για  το  επίπεδο  των  συλλογικών  συμβάσεων.  τα  βασικά 
μέτρα που θα νομοθετήσουμε (ως προαπαιτούμενες ενέργειες) περιλαμβάνουν: 

 ‐  Διάρκεια των συλλογικών συμβάσεων και αναθεώρηση της ‘μετενέργειας’ 
των  συλλογικών  συμβάσεων.   Οι  αλλαγές  θα  ορίζουν  ότι:  (i)  όλες  οι 
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συλλογικές συμβάσεις θα πρέπει να έχουν μια μέγιστη διάρκεια 3 ετών, (ii) οι 
συλλογικές  συμβάσεις  που  υπάρχουν  ήδη  για  24  μήνες  ή  περισσότερο  θα 
λήξουν όχι αργότερα από 1 έτος από την ψήφιση του νόμου, (iii) η περίοδος 
χάριτος μετά την λήξη της σύμβασης μειώνεται από τους 6 στους 3 μήνες, και 
(iv)  σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  δεν  είναι  δυνατή  η  επίτευξη  μιας  νέας 
συλλογικής  σύμβασης  μετά  από  προσπάθειες  τριών  μηνών,  η  αμοιβή  θα 
επανέλθει  στον  βασικό  μισθό  συν  τα  παρακάτω  γενικά  επιδόματα 
(αρχαιότητας σε υπηρεσία,  τέκνου,  εκπαίδευσης και  επικινδυνότητας). Αυτό 
θα συνεχίσει να ισχύει μέχρι να αντικατασταθεί από όρους που καθορίζονται 
σε μια νέα συλλογική συμφωνία ή σε νέα ή ατομική σύμβαση. 

  Αφαίρεση της  ‘μονιμότητας’ σε όλες τις παραδοσιακές συμβάσεις  σε  όλες 
τις  εταιρείες.  Η  νέα  νομική  διάταξη  θα  μεταμορφώσει  αυτομάτως  τις 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου  (οι οποίες ορίζονται ως έχουσες λήξη κατά  το 
όριο  ηλικίας  ή  την  σύνταξη)  σε  συμβάσεις  αορίστου  χρόνου  για  τις  οποίες 
ισχύουν οι κανονικές διαδικασίες απόλυσης. 

 Πάγωμα της ‘ωρίμανσης’ που προβλέπεται από τον νόμο και/ή τις συλλογικές 
συμβάσεις (που αναφέρεται σε όλες τις αυτόματες αυξήσεις μισθών με βάση 
το χρόνο) μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω από 10%. 

  Εξάλειψη της μονομερούς προσφυγής σε διαιτησία,  επιτρέποντας αιτήσεις 
για διαιτησία μόνο εάν συναινούν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Την  ίδια 
στιγμή, θα διευκρινίσουμε (με νόμο ή με εγκύκλιο) ότι: (i) δεν επιτρέπεται οι 
διαιτητές  να  εισάγουν  κάποια  διάταξη  για  μπόνους,  επιδόματα  ή  άλλες 
αποζημιώσεις,  και  ως  εκ  τούτου  μπορούν  να  αποφαίνονται  μόνο  για  τον 
βασικό μισθό και (ii) θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη τα οικονομικά 
και χρηματοπιστωτικά ζητήματα μαζί με τα νομικά. 

• Προσαρμογή  του  κατώτατου  μισθού.  Αυτό  θα  βοηθήσει  να  διασφαλιστεί  ότι 
καθώς  προσαρμόζεται  η  οικονομία  και  οι  συμβάσεις  συλλογικής 
διαπραγμάτευσης  ανταποκρίνονται  στις  αλλαγές,  οι  επιχειρήσεις  και  οι 
υπάλληλοι δεν θα βρεθούν δεσμευμένοι σε ένα κατώτατο όριο  (και ένα όριο το 
οποίο είναι πολύ υψηλό σε διεθνή σύγκριση): 

 Θα  νομοθετήσουμε:  (i)  μια  άμεση  επανευθυγράμμιση  του  επιπέδου  του 
κατώτατου  μισθού  που  καθορίζεται  από  την  εθνική  γενική  συλλογική 
σύμβαση κατά 22 τοις εκατό σε όλα τα επίπεδα βάσει της προϋπηρεσίας, της 
οικογενειακής  κατάστασης  και  των  ημερήσιων  /  μηνιαίων  μισθών,  (ii)  το 
πάγωμα  του  κατώτατου  μισθού  μέχρι  το  τέλος  της  περιόδου  του 
προγράμματος,  και  (iii)  μια  επιπλέον  μείωση  10  τοις  εκατό  του  κατώτατου 
μισθού  για  τους  νέους,  η  οποία  θα  ισχύει  γενικά  και  χωρίς  περιοριστικούς 
όρους (για τα άτομα κάτω των 25) (προαπαιτούμενη δράση). Τα μέτρα αυτά 
θα  δώσουν  τη  δυνατότητα  μείωσης  της  απόκλισης  στο  επίπεδο  του 
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κατώτατου μισθού σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας (Πορτογαλία, Κεντρική 
και  Νοτιοανατολική  Ευρώπη).  Αναμένουμε  ότι  το  μέτρο  αυτό  θα  βοηθήσει 
στην αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας των νέων, την απασχόληση ατόμων 
στα περιθώρια της αγοράς εργασίας και θα ενθαρρύνει την αλλαγή από τον 
ανεπίσημο στον επίσημο τομέα εργασίας. 

 Μαζί  με  τους  κοινωνικούς  εταίρους,  θα  συντάξουμε  ένα  σαφές 
χρονοδιάγραμμα  για  την  λεπτομερή  αναμόρφωση  της  εθνικής  συλλογικής 
σύμβασης έως το τέλος Ιουλίου 2012.  Αυτό θα ευθυγραμμίσει το πλαίσιο του 
κατώτατου  μισθού  της  Ελλάδας  με  αυτό  συγκρίσιμων  κρατών  και  θα  του 
επιτρέψει  να  εκπληρώσει  την  βασική  του  λειτουργία,  δηλαδή  της 
διασφάλισης ενός ενιαίου δικτύου ασφαλείας για όλους τους υπαλλήλους. 

 

• Προσαρμογή του μη μισθολογικού κόστος εργασίας. Για να βοηθήσουμε στη 
μείωση του μη μισθολογικού κόστους και να ενθαρρύνουμε την απασχόληση, θα 
ευθυγραμμίσουμε το φορολογικό βάρος στην εργασία στην Ελλάδα με αυτό των 
συγκρίσιμων Ευρωπαϊκών χωρών:    

 Θα  θεσπίσουμε  νομοθεσία  για  την  μείωση  των  εισφορών  κοινωνικής 
ασφάλισης  για  τους  εργοδότες  στο  ΙΚΑ  κατά 5  ποσοστιαίες  μονάδες  και  θα 
λάβουμε  μέτρα  για  να  διασφαλίσουμε  ότι  η  μείωση  αυτή  δεν  θα  έχει 
δημοσιονομική επίπτωση. Οι εισφορές θα μειωθούν μόνο όταν έχουν ληφθεί 
τα απαραίτητα μέτρα για να καλυφθούν οι μειώσεις στα έσοδα. Τα μέτρα για 
τη χρηματοδότηση των μειώσεων θα νομοθετηθούν σε δύο στάδια. Πρώτον, 
ως προαπαιτούμενη δράση,  θα  υιοθετήσουμε  νομοθεσία  για  να  κλείσουμε 
μικρά  ταμεία  ειδικού  σκοπού  που  ασχολούνται  με  κοινωνικές  δαπάνες  με 
μικρή  προτεραιότητα  (ΟΕΚ,  ΟΕΕ)  με  μία  μεταβατική  περίοδο  που  δεν  θα 
ξεπερνάει  τους  6  μήνες.  Δεύτερον,  έως  τέλος  Σεπτεμβρίου,  θα 
προσαρμόσουμε  τις συντάξεις  (προστατεύοντας  τους  χαμηλοσυνταξιούχους) 
και  θα  διευρύνουμε  τη  βάση  για  τη  συνεισφορά  εισφορών  (προτείνεται ως 
διαρθρωτικό ορόσημο).  

 Ως πρόσθετο μέτρο, έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα ετοιμάσουμε σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους μια αναλογιστική μελέτη σχετικά 
με τον πρώτο πυλώνα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών ταμείων σε εταιρείες 
με υπερβολικό κόστος κοινωνικής ασφάλισης (σε σχέση με συγκρίσιμες 
επιχειρήσεις ή βιομηχανίες που καλύπτονται από το ΙΚΑ) και θα 
οριστικοποιήσουμε ένα κατάλογο με συγκεκριμένες προτάσεις για την 
εξάλειψη αυτής της διαφοράς με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο.  

• Επόμενες ενέργειες. Θα επισκοπούμε σε συνεχή βάση τα αποτελέσματα αυτών 
των μέτρων στην αγορά εργασίας και στο ανά μονάδα κόστος εργασίας και, εάν 
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χρειαστεί,  θα  λάβουμε  πρόσθετα  διορθωτικά  μέτρα  για  να  διευκολυνθεί  η 
συλλογική  διαπραγμάτευση  ώστε  να  διασφαλιστεί  η  ευκαμψία  μισθών  και 
υψηλότερη  απασχόληση.  Εάν  μέχρι  το  τέλος  του  2012  τα  αποτελέσματα  στην 
αγορά  δεν  έχουν  αποτέλεσμα,  θα  εξετάσουμε  τη  περίπτωση  πιο  άμεσων 
παρεμβάσεων.    

 
 
 
 

Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής 

Πολιτικής 

 
4       ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
 
4.1   Διασφάλιση  της  ταχείας  προσαρμογής  της  αγοράς  εργασίας  και 
ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας  
 
Δεδομένου ότι η έκβαση του κοινωνικού διαλόγου για την προώθηση της απασχόλησης 
και της ανταγωνιστικότητας δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες, η Κυβέρνηση θα λάβει 
μέτρα  για  την  ενθάρρυνση  της  ταχείας  προσαρμογής  του  κόστους  εργασίας  ώστε  να 
καταπολεμηθεί  η  ανεργία  και  να  αποκατασταθεί  η  ανταγωνιστικότητα  με  βάση  το 
κόστος,  για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων 
στην  αγορά  εργασίας,  για  την  ευθυγράμμιση  των  συνθηκών  της  εργασίας  στις  πρώην 
κρατικές επιχειρήσεις με αυτές του υπόλοιπου ιδιωτικού τομέα  και για την ευελιξία των 
συμφωνιών για  τις ώρες  εργασίας. Η στρατηγική αυτή πρέπει  να στοχεύει στη μείωση 
του  ονομαστικού  μοναδιαίου  κόστους  εργασίας  κατά  15%  στο  διάστημα  2012‐14. 
Συγχρόνως,  η  Κυβέρνηση  θα  προωθήσει  την  ομαλή  διαπραγμάτευση  των  μισθών  στα 
διάφορα επίπεδα και θα καταπολεμήσει την αδήλωτη εργασία.  
 

Εξαιρετικά νομοθετικά μέτρα για το καθορισμό των μισθών 
Πριν την εκταμίευση, υιοθετούνται τα παρακάτω μέτρα:  

• Οι  ελάχιστοι  μισθοί  που  ορίζονται  από  την  εθνική  γενική  συλλογική  σύμβαση 
εργασίας  (ΕΓΣΣΕ)  θα μειωθούν  κατά 22%  σε σύγκριση με  το  επίπεδο που  ίσχυε 
την 1η  Ιανουαρίου 2012.    Για  τους  νέους  (ηλικίας  κάτω  των 25),  οι  μισθοί  που 
ορίζονται από την εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας θα μειωθούν κατά 
32% χωρίς περιοριστικούς όρους.  

• Αναστέλλονται  οι  διατάξεις  του  νόμου  και  των  συλλογικών  συμβάσεων  που 
προβλέπουν  αυτόματες  αυξήσεις  μισθών,  περιλαμβανομένων  εκείνων  περί 
ωριμάνσεων.  

 
Μεταρρυθμίσεις στο σύστημα καθορισμού των μισθών  
Η Κυβέρνηση θα εργασθεί  μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους  για τη μεταρρύθμιση του 
συστήματος καθορισμού των μισθών σε εθνικό επίπεδο. Έως το τέλος  Ιούλιου 2012 θα 
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καταρτιστεί  ένα  χρονοδιάγραμμα  για  την αναθεώρηση  της  εθνικής  γενικής συλλογικής 
σύμβασης εργασίας. Η πρόταση θα στοχεύει στην αντικατάσταση του ύψους των μισθών 
που ορίζονται στην ΕΓΣΣΕ με ελάχιστο ύψος μισθού νομοθετημένο από την κυβέρνηση 
σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους. 
 

Μέτρα  για  την  ενθάρρυνση  της  επαναδιαπραγμάτευσης  των  συλλογικών 
συμβάσεων  
Πριν την εκταμίευση, τροποποιείται η νομοθεσία περί συλλογικών συμβάσεων με σκοπό 
τη προώθηση της προσαρμογής του συλλογικά διαπραγματευόμενου μισθού και των μη 
μισθολογικών  όρων  στις  μεταβαλλόμενες  οικονομικές  συνθήκες,  σε  τακτική  και  συχνή 
βάση. Ο Νόμος 1876/1990 θα τροποποιηθεί ως εξής:  
 

• Συλλογικές συμβάσεις που αφορούν μισθολογικούς και μη μισθολογικούς όρους 
μπορούν να συναφθούν για μέγιστη διάρκεια 3 ετών. Συμβάσεις που έχουν ήδη 
συναφθεί για 24 μήνες ή περισσότερο, θα έχουν υπολειπόμενη διάρκεια 1 έτους.  

• Συλλογικές  συμβάσεις  που  έχουν  λήξει  θα  παραμείνουν  σε  ισχύ  για  μέγιστο 
χρονικό διάστημα 3 μηνών. Εάν δεν συναφθεί νέα συμφωνία, μετά το διάστημα 
αυτό,  η  αμοιβή  θα  επανέλθει  στο  βασικό  μισθό  και  τα  επιδόματα  ωρίμανσης, 
τέκνων, εκπαίδευσης και βαρέων επαγγελμάτων θα συνεχίσουν να ισχύουν, έως 
ότου αντικατασταθούν από εκείνα της νέας συλλογικής σύμβασης ή  των νέων ή 
τροποποιημένων ατομικών συμβάσεων.  

 

Αυξάνοντας  τη  δυναμική  των  πρόσφατων  μεταρρυθμίσεων  της  αγοράς 
εργασίας  

• Πριν  την  εκταμίευση,  αναθεωρείται  η  νομοθεσία  ώστε  να  λαμβάνει  χώρα 
διαιτησία όταν αυτό συμφωνηθεί από εργαζομένους και εργοδότες. Η κυβέρνηση 
θα ξεκαθαρίσει ότι η διαιτησία ισχύει μόνο για το βασικό μισθό και όχι για άλλες 
αμοιβές,  και  ότι  λαμβάνονται  υπόψη  μαζί  με  τις  νομικές  διαστάσεις,  οι 
οικονομικές και οι χρηματοπιστωτικές.  
 

• Επίσης, έως τον Οκτώβριο του 2012, θα καταρτιστεί μία ανεξάρτητη αξιολόγηση 
της λειτουργίας της διαιτησίας και της μεσολάβησης, προκειμένου να βελτιωθούν 
οι  υπηρεσίες  διαιτησίας  και  μεσολάβησης  ώστε  να  διασφαλιστεί  πως  οι 
αποφάσεις  της  διαιτησίας  αντανακλούν  επαρκώς  τις  ανάγκες  της  μισθολογικής 
προσαρμογής. 

 
Δεσμεύσεις από το παρελθόν και ειδικοί εργασιακοί όροι  

• Πριν  την  εκταμίευση,  καταργούνται  οι  όροι  περί  μονιμότητας  (συμβάσεις 
ορισμένου  χρόνου  που  ορίζεται  ότι  λήγουν  σε  κάποιο  όριο  ηλικίας  ή  στη 
συνταξιοδότηση) που περιλαμβάνονται σε νόμο ή σε συμβάσεις εργασίας.  

• Η  κυβέρνηση  διεξάγει  μία  αναλογιστική  μελέτη  των  πρώτου  πυλώνα 
συνταξιοδοτικών  ταμείων  σε  εταιρείες  όπου  οι  εισφορές  για  τα  ταμεία    αυτά 
υπερβαίνουν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  για  τους  εργαζόμενους  του 
ιδιωτικού τομέα σε συγκρίσιμες επιχειρήσεις / βιομηχανίες που καλύπτονται από 
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το  ΙΚΑ. Με βάση τη μελέτη αυτή, η Κυβέρνηση μειώνει  τις κοινωνικές εισφορές 
για τις εταιρείες αυτές κατά δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο. [ΤΡΙΜ. 3‐2012] 

 

Μη  μισθολογικά  εργασιακά  κόστη ,   καταπολέμηση  της  αδήλωτης  εργασίας 
και της εισφοροδιαφυγής   
 
Η Κυβέρνηση θα θεσπίσει νομοθεσία ώστε να μειώσει τις κοινωνικές εισφορές στο ΙΚΑ 
κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες και θα εφαρμόσει μέτρα που θα διασφαλίσουν ότι αυτό θα 
είναι  δημοσιονομικά  ουδέτερο.  Τα  ποσοστά  εισφορών  θα  μειωθούν  μόνο  όταν 
υπάρχουν  μέτρα  επαρκή  για  να  καλύψουν  την  απώλεια  εσόδων.  Τα  μέτρα  που  θα 
χρηματοδοτήσουν την μείωση των ποσοστών θα νομοθετηθούν σε δύο φάσεις. Πρώτον, 
πριν  την  εκταμίευση,  θα  υιοθετηθεί  νομοθεσία  να  κλείσουν  μικροί  φορείς  ειδικού 
σκοπού  που  ασχολούνται  με  κοινωνικές  δαπάνες  οι  οποίες  δεν  αποτελούν 
προτεραιότητα (ΟΕΚ, ΟΕΕ), με μεταβατική περίοδο που δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες. 
Δεύτερον,  έως  τέλος  Σεπτέμβρη  2012,  η  κυβέρνηση  θα  προσαρμόσει  τις  συντάξεις 
(προστατεύοντας  τους  συνταξιούχους  με  χαμηλό  εισόδημα)  και  θα  προσαρμόσει  τη 
βάση για την είσπραξη των εισφορών. 
 
 
Θα διεξαχθεί μία ανεξάρτητη αξιολόγηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της δομής 
και  των  δραστηριοτήτων  του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας.  Θα  παρουσιαστούν  οι 
διορθωτικές  ενέργειες  για  την  αντιμετώπιση  της  αναποτελεσματικότητας  που 
διαπιστώνεται στην προαναφερόμενη αξιολόγηση. Οι εν λόγω ενέργειες ενδεχομένως να 
περιλαμβάνουν κάποιες αλλαγές στην οργάνωση και  τον  τρόπο εργασίας  του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας, ενισχυμένους μηχανισμούς κατά της απάτης και της διαφθοράς, 
καθώς  και  ενισχυμένες  χρηματικές  και  νομικές  κυρώσεις  για  παραβάσεις  νόμων, 
εργασιακών  κανονισμών  και  για  εισφοροδιαφυγή.  Θα  τεθούν  ποσοτικοί  στόχοι  για  το 
Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας ως προς τον αριθμό των ελέγχων αδήλωτης εργασίας που 
πρέπει να εκτελεστούν [ΤΡΙΜ.2‐2012].  
 
Έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2012 θα αναπτυχθεί ένα πλήρως διαρθρωμένο σχέδιο για την 
είσπραξη των κοινωνικών εισφορών. Ήδη έως το τέλος Μαρτίου 2012, η είσπραξη των 
φόρων και των κοινωνικών εισφορών των μεγαλύτερων οφειλετών  ενοποιείται, και θα 
υπάρξουν  κοινοί  έλεγχοι  των φόρων και  των  κοινωνικών  εισφορών  για  τους μεγάλους 
πληρωτές.  
 
Η Κάρτα Εργασίας θα εισαχθεί σταδιακά από το Μάρτιο του 2012 και κάθε επιχείρηση 
σε συγκεκριμένους  τομείς θα υποχρεούται  να  τη  χρησιμοποιεί  έως  το  τέλος  του 2012. 
Για  όσες  επιχειρήσεις  χρησιμοποιούν  την  κάρτα  εργασίας,  θα  καταστεί  υποχρεωτική η 
ταυτόχρονη  πληρωμή  μισθών,  παρακρατηθέντων  φόρων  επί  της  μισθοδοσίας  και 
κοινωνικών εισφορών με ηλεκτρονικά μέσα [ΤΡΙΜ.2‐2012]. 
 
 
5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
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Η  Διεύθυνση  σχεδιασμού,  διαχείρισης  και  παρακολούθησης  του  Υπουργείου 
Οικονομικών  τίθεται  σε  λειτουργία  με  σκοπό  τη  βελτίωση  της  διαχείρισης  και  της 
εποπτείας  των  μεταρρυθμίσεων.  Έως  το  τέλος Μαρτίου  2012  ξεκινάει  τη  δημοσίευση 
τριμηνιαίων  δεικτών  παρακολούθησης  για  κάθε  βασική  πρωτοβουλία  διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων.  
Η Κυβέρνηση θα ζητήσει την παροχή τεχνικής βοήθειας από τα Κράτη Μέλη της ΕΕ, την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ ή άλλους οργανισμούς σε τομείς προτεραιότητας. Η Ομάδα 
Δράσης  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για  την Ελλάδα θα συντονίζει  τις ανωτέρω δράσεις 
τεχνικής βοήθειας σύμφωνα με την αποστολή της. Η Ελληνική διοίκηση θα διασφαλίσει 
τη συνέχεια της τεχνικής βοήθειας που έχει δρομολογηθεί.  
 


