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1

Ταυτότητα Υπουργείου

4

Δομές και διαθέσιμοι πόροι (1/2)
Διοικητική δομή Υπουργείου
Διοικητική δομή / Ομαδοποίηση διοικητικών δομών
Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Προσωπικό
Συνολικός αριθμός προσωπικού Υπουργείου
(βάσει Απογραφής Δεκ.2020)
2.578

Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής
Υπηρεσίες που υπάγονται στην Υπηρεσιακή Γραμματέα του ΥΠΟΙΚ
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ)

Στοιχεία προϋπολογισμού (για το έτος 2021)
Τακτικός Προϋπολογισμός (€)

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης
Υπηρεσίες που υπάγονται στον Υπουργό Οικονομικών

800.000.000 €
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Δομές και διαθέσιμοι πόροι (2/2)
Λίστα οργανισμών, δομών, φορέων και μονάδων που
εποπτεύονται από το Υπουργείο ή αποτελούν αντικείμενο
διαχείρισής του
Εποπτευόμενος φορέας / Ομαδοποίηση εποπτευόμενων φορέων

Εποπτευόμενος φορέας / Ομαδοποίηση εποπτευόμενων φορέων

Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ)

Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ)

Ελληνικό ΑΕ

Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικών Αλυκών

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ)

Βαρβάκειο Ίδρυμα

Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων ( ΕΛΤΕ)

Ειδικό Ταμείο Ελέγχου Παραγωγής & Ποιότητας Αλκοόλης – Αλκοολούχων
Ποτών (ΕΤΕΠΠΑΑ)

Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ)
Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων

Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ)

Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ)
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (ΟΚΕ)
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ)
Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ)
Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ)
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ)
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)
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2

Διατύπωση Στόχων και Σύνδεση με Στρατηγικές Επιλογές
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Διατύπωση Στόχων
Σύνδεση των Στόχων του Υπουργείου με τις Στρατηγικές Επιλογές του
Κυβερνητικού Προγραμματισμού
Στόχοι Υπουργείου

1. Διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας και
βιωσιμότητας (Έτος Έναρξης: 2019)

Σύγχρονο Κράτος λιτό και
αποτελεσματικό στην
υπηρεσία του πολίτη

Ισχυρή ανάπτυξη με
περισσότερες επενδύσεις
και νέες καλύτερες
δουλειές

4. Ενίσχυση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού
συστήματος και της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία
(Έτος Έναρξης: 2019)

5. Αντιμετώπιση ιδιωτικού χρέους (Έτος έναρξης: 2019)

Διασφάλιση
κοινωνικής συνοχής
και αλληλεγγύης

✔
✔

2. Μείωση της φορολογίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων (Έτος
Έναρξης: 2019)

3. Διεύρυνση της φορολογικής βάσης (Έτος έναρξης: 2019)

Υψηλότερο διαθέσιμο
εισόδημα για όλους

✔
✔
✔
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Διατύπωση Στόχων
Σύνδεση των Στόχων του Υπουργείου με τις Στρατηγικές Επιλογές του
Κυβερνητικού Προγραμματισμού
Στόχοι Υπουργείου
6. Βελτίωση του ρυθμού αποπληρωμής δημοσίου
χρέους {Έτος Έναρξης: 2019.}

Σύγχρονο Κράτος λιτό και
αποτελεσματικό στην
υπηρεσία του πολίτη

Ισχυρή ανάπτυξη με
περισσότερες επενδύσεις
και νέες καλύτερες
δουλειές

Υψηλότερο διαθέσιμο
εισόδημα για όλους

Διασφάλιση κοινωνικής
συνοχής και αλληλεγγύης

✔

7. Προώθηση των αποκρατικοποιήσεων {Έτος

✔

έναρξης: 2019}

8. Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας {Έτος

✔

Έναρξης: 2019}

9. Λοιπές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ψηφιακός
μετασχηματισμός και ενίσχυση της λειτουργίας
των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών
(Έτος έναρξης: 2021)

✔

✔
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2.I

Στόχος 1: Διασφάλιση δημοσιονομικής σταθερότητας και
βιωσιμότητας
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Στόχος 1: Διασφάλιση δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας

Κύρια προσδοκώμενα αποτελέσματα

Επίτευξη στόχων
Προϋπολογισμού
Οικονομική
μεγέθυνση
Πρωτογενές
Αποτέλεσμα

Έτους 2021
Αύξηση πραγμ.
ΑΕΠ 4,8%
(3,88%)

Αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ με ρυθμό 4,8%, αναλόγως της πορείας της πανδημίας.
Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης σε όρους ενισχυμένης εποπτείας έλλειμμα ύψους € 6.670 εκ.
ή 3,88% του ΑΕΠ, αναλόγως της πορείας της πανδημίας.
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Στόχος 1: Διασφάλιση δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας
Δράσεις
Δράση

Εφαρμογή Προϋπολογισμού 2021 και κατάρτιση Προϋπολογισμού 2022

Υπουργός
Αναπληρωτής Υπουργός

1.1

Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής
Πολιτικής
Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2022-2025

Υπουργός
Αναπληρωτής Υπουργός

1.2

Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής
Πολιτικής
Πρακτική υλοποίηση της επισκόπησης δαπανών και εσόδων σε όλα τα υπουργεία και προώθηση του
προϋπολογισμού επιδόσεων με πιλοτική εφαρμογή των δεικτών απόδοσης (KPIs)

1.3

1.4

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου

Υπουργός
Αναπληρωτής Υπουργός
Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής
Πολιτικής

Μέτρα βελτίωσης της παρακολούθησης (από δημοσιονομικής πλευράς) του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) και ενίσχυση διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων του ΓΛΚ με το
ηλεκτρονικό ΠΔΕ (e-PDE)

Υπουργός
Αναπληρωτής Υπουργός
Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής
Πολιτικής
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Στόχος 1: Βασικά έργα ανά δράση

1.1

Εφαρμογή κρατικού Προϋπολογισμού 2021 και κατάρτιση κρατικού Προϋπολογισμού 2022

Έργο
Λογιστική μεταρρύθμιση

1.2

/ Εφαρμογή του ενιαίου λογιστικού σχεδίου στη Γενική Κυβέρνηση

έως το 2023.

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου ΜΠΔΣ 2022-2025

Έργο
Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου ΜΠΔΣ 2022-2025
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Στόχος 1: Βασικά έργα ανά δράση

1.3

Πρακτική υλοποίηση της επισκόπησης δαπανών και εσόδων σε όλα τα υπουργεία και προώθηση του προϋπολογισμού επιδόσεων με
πιλοτική εφαρμογή των δεικτών απόδοσης (KPIs)

Έργο
Επισκόπηση δαπανών σε όλα τα υπουργεία
Επισκόπηση δαπανών επιδομάτων και περίθαλψης που πληρώνονται σε κατοίκους εκτός Ελλάδος και εμφανίζονται ως κάτοικοι Ελλάδος
Ενσωμάτωση στο Προϋπολογισμό της περιβαλλοντικής διάστασης (Green Budgeting) στο πλαίσιο του π/υ επιδόσεων έως το 2023 και συνεργασία με τον ΟΟΣΑ για την αποτίμηση του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος των χρηματοδοτούμενων πολιτικών των υπουργείων

1.4

Μέτρα βελτίωσης της παρακολούθησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και ενίσχυση διαλειτουργικότητας των
πληροφοριακών συστημάτων του ΓΛΚ με το ηλεκτρονικό ΠΔΕ (e-PDE)

Έργο
Δημιουργία νέας εφαρμογής του ΠΔΕ για την υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης

Διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος ΠΔΕ του Υπ. Ανάπτυξης με στοιχεία εσόδων από τα πληροφοριακά συστήματα του ΓΛΚ - Βελτίωση διαδικασιών ΠΔΕ - Διαλειτουργικότητα
πληροφοριακών συστημάτων ΠΔΕ και Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ)
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2.II

Στόχος 2: Μείωση της φορολογίας νοικοκυριών και
επιχειρήσεων
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Στόχος 2: Μείωση της φορολογίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων
Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Μείωση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης

100% ετήσια μείωση για
τον ιδιωτικό τομέα

Αποτελεί προεκλογική δέσμευση και νομοθετήθηκε η αναστολή από 1/1/2021 της
καταβολής εισφοράς αλληλεγγύης για το 2021 για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα,
ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και εισοδηματίες που υπόκεινται σε εισφορά
αλληλεγγύης.

1ο τρίμηνο 2021

Κωδικοποίηση
φορολογικής
νομοθεσίας που αφορά στην άμεση
φορολογία, την είσπραξη δημοσίων
εσόδων, την έμμεση φορολογία, τους
φόρους συναλλαγών, τη φορολογία
περιουσίας,
τις
φορολογικές
διαδικασίες και τον Εθνικό Τελωνειακό
Κώδικα

7/7 Κωδικοποιήσεις

Κωδικοποίηση νομοθεσίας, με στόχο την αναμόρφωση και απλοποίηση του φορολογικού
νομοθετικού πλαισίου και την αντιμετώπιση της πολυνομίας

4ο τρίμηνο 2021
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Στόχος 2: Μείωση της φορολογίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων
Δράσεις

Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου

Υπουργός Οικονομικών

2.1

Μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης με βάση τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο

Υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και
Δημόσιας Περιουσίας
Γενική Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας
Περιουσίας
Υπουργός Οικονομικών

2.2

Αναμόρφωση και απλοποίηση φορολογικού νομοθετικού πλαισίου

Υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και
Δημόσιας Περιουσίας
Γενική Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας
Περιουσίας
Υπουργός Οικονομικών

2.3

Συμμόρφωση με ενωσιακή νομοθεσία

Υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και
Δημόσιας Περιουσίας
Γενική Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας
Περιουσίας
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Στόχος 2: Βασικά έργα ανά δράση
2.1

Μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης με βάση τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο

Έργο
Μείωση φορολογικής επιβάρυνσης στην εργασία

Κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης

Θέσπιση υπεραποσβέσεων σε δαπάνες Ε&Α και σε επενδύσεις σε πράσινη οικονομία, ενέργεια, ψηφιοποίηση

2.2

Αναμόρφωση και απλοποίηση φορολογικού νομοθετικού πλαισίου

Έργο
Διοικητική Κωδικοποίηση της Άμεσης Φορολογίας (Κώδικας φορολογίας Εισοδήματος)
Νομοθετική Κωδικοποίηση των διατάξεων περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και λοιπές συναφείς διατάξεις)
Νομοθετική Κωδικοποίηση των διατάξεων περί του Κώδικα ΦΠΑ
Νομοθετική Κωδικοποίηση των διαφόρων διατάξεων περί τελών και λοιπών έμμεσων φορολογικών βαρών (φόροι συναλλαγών κλπ)
Νομοθετική Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και των διατάξεων Φορολογίας Κεφαλαίου, Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και
Τυχερών Παιγνίων και λοιπών σχετικών διατάξεων
Νομοθετική Κωδικοποίηση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ)
Νομοθετική Κωδικοποίηση των διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
Εισαγωγή νομοθετικού πλαισίου για τη σύσταση Ομίλων ΦΠΑ
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Στόχος 2: Βασικά έργα ανά δράση

2.3

Συμμόρφωση με ενωσιακή νομοθεσία

Έργο

Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455: Για ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως.

Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995: Για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών.

Συμμόρφωση με παράβαση 2011/4145: Φορολόγηση του τσίπουρου και της τσικουδιάς. Απόφαση ΔΔΕ της 11ης.07.2019 (C-91/18). Συμμόρφωση με πρόωρη (πριν από τις 31.12.2021)
ενσωμάτωση της Οδηγίας 2020/1151 της 29ης Ιουλίου 2020, με την οποία τροποποιείται η Οδηγία 92/83/ΕΟΚ στο πλαίσιο της οποίας είχε διαπιστωθεί η παράβαση.
Συμμόρφωση με παράβαση 2018/4044: Διαφορετική φορολογική μεταχείριση ως προς τη δυνατότητα έκπτωσης ζημιών μονίμων εγκαταστάσεων που προκύπτουν σε άλλα κράτη της

ΕΕ/ΕΟΧ σε σχέση με τις ζημίες που προκύπτουν στην Ελλάδα. Περιορισμός της ελευθερίας εγκατάστασης.

Συμμόρφωση με παράβαση 2020/4060: Περιορισμός της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων λόγω της απαλλαγής από τον φόρο κληρονομιάς στις καταθέσεις τραπεζικών
λογαριασμών και τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων που κατέχουν από κοινού οι σύζυγοι μόνο όσον αφορά τις ημεδαπές τράπεζες. Προθεσμία απάντησης σε Προειδοποιητική Επιστολή
της Ε. Επιτροπής.

Συμμόρφωση με παράβαση 2020/9626: Απαλλαγή από τον ΕΦΚ των προϊόντων που υπόκεινται σε ΕΦΚ και διατίθενται από Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών που λειτουργούν

εκτός αερολιμένα ή λιμένα.
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2.III

Στόχος 3: Διεύρυνση της φορολογικής βάσης
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Στόχος 3: Διεύρυνση της φορολογικής βάσης
Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2021

Αύξηση Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Εφαρμογή ηλεκτρονικών
βιβλίων και ηλεκτρονικής
τιμολόγησης

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

Αύξηση ηλεκτρονικών συναλλαγών εντός του 2021, σε σύγκριση με το 2020, με σκοπό τη μείωση
της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής, την αύξηση της εισπραξιμότητας και την ενίσχυση
της φορολογικής συμμόρφωσης.

Έκδοση σχετικών νομοθετημάτων και εφαρμογή από το σύνολο των υπόχρεων, με σκοπό την
εξάλειψη του φαινομένου των πλαστών ή εικονικών τιμολογίων και τον περιορισμό της
φοροδιαφυγής.

4ο τρίμηνο 2021

21
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Στόχος 3: Διεύρυνση της φορολογικής βάσης
Δράσεις
Δράση

Μείωση της φοροδιαφυγής μέσω αύξησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών

3.1

Επιδιώκεται η προώθηση μέτρων για την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, με σκοπό την αύξηση της
εισπραξιμότητας, τη μείωση του κενού ΦΠΑ, την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και τη μείωση της
παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής.

Ηλεκτρονικοποίηση της φορολογικής διαδικασίας και ελέγχου

3.2

Επιδιώκεται η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών βιβλίων, και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με σκοπό την εξάλειψη του
φαινομένου πλαστών ή εικονικών τιμολογίων και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου

Υπουργός Οικονομικών
Υφυπουργός Οικονομικών Φορολογικής Πολιτικής και
Δημόσιας Περιουσίας
Γενική Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας
Περιουσίας

Υπουργός Οικονομικών
Υφυπουργός Οικονομικών Φορολογικής Πολιτικής και
Δημόσιας Περιουσίας
Γενική Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας
Περιουσίας

3.3

Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου

Υπουργός Οικονομικών

Υλοποίηση του νόμου για την περιστολή του λαθρεμπορίου, κυρίως σε προϊόντα υποκείμενα σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης
(καπνικά, αλκοολούχα και ενεργειακά), με σκοπό την αύξηση των δημοσίων εσόδων.

Υφυπουργός Οικονομικών Φορολογικής Πολιτικής και
Δημόσιας Περιουσίας
Γενική Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας
Περιουσίας

Μεταρρύθμιση του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας της ακίνητης περιουσίας

3.4

Επέκταση του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων (ΑΠΑΑ) σε όλη την επικράτεια, ψηφιοποίηση
όλων των δεδομένων, τυποποίηση της μεθοδολογίας εκτιμήσεων και βελτίωση της συνολικής διαδικασίας.

Υπουργός Οικονομικών
Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής
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Στόχος 3: Βασικά έργα ανά δράση

3.1

Μείωση της φοροδιαφυγής μέσω αύξησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών

Έργο
Εφαρμογή του νέου πλαισίου μέτρων ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών και μείωσης της φοροδιαφυγής

Θέσπιση κινήτρων σε συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

3.2

Ηλεκτρονικοποίηση της φορολογικής διαδικασίας και ελέγχου

Έργο
Υποχρεωτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων

Υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου της ηλεκτρονικής τιμολόγησης
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Στόχος 3: Βασικά έργα ανά δράση
3.3

Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου

Έργο
Υλοποίηση του νέου θεσμικού πλαισίου για την περιστολή του λαθρεμπορίου, κυρίως σε προϊόντα υποκείμενα σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (καπνικά, αλκοολούχα και ενεργειακά) με
σκοπό την αύξηση των δημοσίων εσόδων.

3.4

Μεταρρύθμιση του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας της ακίνητης περιουσίας

Έργο
Επέκταση του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων σε όλη την επικράτεια, ψηφιοποίηση όλων των δεδομένων, τυποποίηση της μεθοδολογίας εκτιμήσεων και
βελτίωση της συνολικής διαδικασίας.
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2.IV

Στόχος 4: Ενίσχυση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού
συστήματος και της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία

25

Στόχος 4: Ενίσχυση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της ρευστότητας
στη πραγματική οικονομία
Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2021
Μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων
των τραπεζών μέσω του προγράμματος
"Ηρακλής Ι και ΙΙ’’.

Ναι/Όχι

Νέο νομοθετικό πλαίσιο για το
Συνεγγυητικό Κεφάλαιο

Ναι/Όχι

Ενεργοποίηση του πλαισίου
μικροχρηματοδοτήσεων

2021

Μετά την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων τιτλοποιήσεων των τεσσάρων συστημικών
τραπεζών, μέσω του πλαισίου «Ηρακλής», υπολογίζεται ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα μειωθούν
κατά 40% ή κατά 30 δισ. Ευρώ. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η παράταση του προγράμματος, ο
Ηρακλής ΙΙ, για την περίοδο Απρίλιος 2021 – Οκτώβριος 2022, με σκοπό να μειωθούν τα
εναπομείναντα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αλλά και όσα προκύψουν από την πανδημία.

Εκσυγχρονισμός του πλαισίου αποζημίωσης των επενδυτών.

1ο τρίμηνο 2021
Ναι

Ενεργοποίηση του πλαισίου μικροχρηματοδοτήσεων με την αδειοδότηση των πρώτων
ιδρυμάτων

1ο τρίμηνο 2021
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Στόχος 4: Ενίσχυση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της ρευστότητας
στην πραγματική οικονομία

Δράσεις
Δράση

4.1

Επιτάχυνση εξέτασης και αποπληρωμής κρατικών εγγυήσεων, ληξιπρόθεσμων οφειλών και επιστροφών ΦΠΑ
Έργα που αφορούν την διαχείριση του θέματος της κατάπτωσης Κρατικών Εγγυήσεων καθώς και την Χρηματοοικονομική
διαχείριση του Δημοσίου.

Αρμόδια στελέχη πολιτικής
ηγεσίας Υπουργείου

Υπουργός Οικονομικών
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής

4.2

Μεταρρυθμιστικές δράσεις στον Τραπεζικό τομέα
Διαμόρφωση στρατηγικής για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών για τις συστημικές και μη
συστημικές τράπεζες, το ρόλο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των
καταθετών και επενδυτών.
Μεταρρυθμιστικές δράσεις στη Κεφαλαιαγορά

4.3

Ενίσχυση του εποπτικού πλαισίου, διαμόρφωση -μέσω διαβούλευσης με φορείς της Κεφαλαιαγοράς- συγκεκριμένων
προτάσεων για την ανάπτυξη των αγορών κεφαλαίου στην Ελλάδα, αναμόρφωση του πλαισίου για το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο
κλπ.

Υπουργός Οικονομικών
Υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για το
Χρηματοπιστωτικό σύστημα
Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής

Υπουργός Οικονομικών
Υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για το
Χρηματοπιστωτικό σύστημα
Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής
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Στόχος 4: Ενίσχυση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της ρευστότητας
στην πραγματική οικονομία

Δράσεις
Δράση

4.4

4.5

4.6

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου

Μεταρρυθμιστικές δράσεις στον Ασφαλιστικό τομέα.
Διαμόρφωση πλαισίου λειτουργίας του πανευρωπαϊκού ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού
προϊόντος (PEPP), εξέταση της δυνατότητας παροχής φορολογικών και άλλων κινήτρων στην
ιδιωτική ασφάλιση κλπ.

Υπουργός Οικονομικών

Μεταρρυθμιστικές δράσεις για τη βελτίωση του εθνικού πλαισίου καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος /
χρηματοδότησης τρομοκρατίας
Ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου για την ανταλλαγή χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών μέσω του Συστήματος
Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών και ψηφιοποίηση σχετικών διαδικασιών, διασύνδεση του
Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων με άλλα μητρώα κλπ.

Υπουργός Οικονομικών

Μεταρρυθμιστικές δράσεις ειδικών χρηματοδοτήσεων –υπηρεσιών πληρωμών
Σχεδιασμός πολιτικών για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών πληρωμών και τη δημιουργία
εργαλείων ειδικών χρηματοδοτήσεων

Υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για το
Χρηματοπιστωτικό σύστημα
Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής

Υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για το
Χρηματοπιστωτικό σύστημα
Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής

Υπουργός Οικονομικών
Υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για το
Χρηματοπιστωτικό σύστημα
Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής
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Στόχος 4: Ενίσχυση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της ρευστότητας
στην πραγματική οικονομία

Δράσεις
Δράση

4.7

4.8

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου

Ψηφιακή και Πράσινη Μετάβαση στο πλαίσιο υιοθέτησης προτεραιοτήτων της ΕΕ
Παροχή κινήτρων για επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις βιώσιμης και ψηφιακής ανάπτυξης
(θέσπιση πλαισίου για έκδοση πράσινων κινητών αξιών, άντληση κεφαλαίων για ψηφιακές και
βιώσιμες επενδύσεις και δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων -Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων κλπ.)

Υπουργός Οικονομικών

Συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία

Υπουργός Οικονομικών

Υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για το
Χρηματοπιστωτικό σύστημα
Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής

Υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για το
Χρηματοπιστωτικό σύστημα
Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής
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Στόχος 4: Βασικά έργα ανά δράση

4.1

Επιτάχυνση εξέτασης και αποπληρωμής κρατικών εγγυήσεων, ληξιπρόθεσμων οφειλών και επιστροφών ΦΠΑ

Έργο
Αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών
Εξέταση και αποπληρωμή κρατικών εγγυήσεων
Επίσπευση των διαδικασιών επιστροφών ΦΠΑ
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Στόχος 4: Βασικά έργα ανά δράση

4.2

Μεταρρυθμιστικές δράσεις στον Τραπεζικό τομέα

Έργο
Διαμόρφωση στρατηγικής για τη λειτουργία του εγχώριου τραπεζικού συστήματος και την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων
Αποτίμηση της πορείας των τραπεζών και σχεδιασμός στρατηγικής ως το 2022. Θα ακολουθήσει η παράταση του προγράμματος, ο Ηρακλής ΙΙ, για την περίοδο Απρίλιος 2021 – Οκτώβριος 2022,
με σκοπό να μειωθούν τα εναπομείναντα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αλλά και όσα προκύψουν από την πανδημία και την επίτευξη μονοψήφιου δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων ως το τέλος
του 2022.
Διαμόρφωση στρατηγικής για το ρόλο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την αποεπένδυση του Δημοσίου από τις τράπεζες και αναμόρφωση του πλαισίου που
διέπει τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (DTC)

Αναμόρφωση πλαισίου ειδικών εκκαθαρίσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και αποτίμηση της λειτουργίας ενιαίας εκκαθάρισης
Κωδικοποίηση και επικαιροποίηση του πλαισίου ειδικών εκκαθαρίσεων πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, με χρήση νέων εργαλείων. Αποτίμηση /επικαιροποίηση της λειτουργίας της
ενιαίας εκκαθάρισης.
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Στόχος 4: Βασικά έργα ανά δράση
4.3

Μεταρρυθμιστικές δράσεις στην Κεφαλαιαγορά

Έργο
Σχεδιασμός στρατηγικής για την ανάπτυξη της Κεφαλαιαγοράς
Διαμόρφωση -μέσω διαβούλευσης με φορείς της Κεφαλαιαγοράς- και κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων για την ανάπτυξη των αγορών κεφαλαίου στην Ελλάδα, δημιουργία νέων
χρηματοδοτικών εργαλείων κλπ.

Ολοκλήρωση της αναμόρφωσης της νομοθεσίας για το Συνεγγυητικό κεφάλαιο.
Διαμόρφωση του νέου νόμου ο οποίος θα διέπει το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο (εργασίες νομοπαρασκευαστικής επιτροπής σε εξέλιξη).

Παροχή κινήτρων για συμμετοχή στην κεφαλαιαγορά.
α) σε ιδιώτες που επενδύουν με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, β) σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εκδίδουν μετοχές/ομόλογα στο χρηματιστήριο, γ) σε «πράσινες» και «ψηφιακές» εταιρείες που
εκδίδουν μετοχές/ομόλογα στο χρηματιστήριο, δ) σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) που επενδύουν σε μετοχές και ομόλογα μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Ενίσχυση της εποπτείας της κεφαλαιαγοράς
Ενίσχυση και θεσμικός εκσυγχρονισμός του εποπτικού πλαισίου της κεφαλαιαγοράς (εργασίες νομοπαρασκευαστικής επιτροπής σε εξέλιξη)
Αναμόρφωση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης.
Αδειοδότηση των πρώτων ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων από την ΤτΕ και δημιουργία ειδικών προγραμμάτων για τη χρηματοδότησή τους από το ΠΔΕ και ευρωπαϊκούς πόρους.
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Στόχος 4: Βασικά έργα ανά δράση
4.4

Μεταρρυθμιστικές δράσεις στον Ασφαλιστικό τομέα

Έργο
Αποτίμηση πλαισίου λειτουργίας ασφαλιστικών εκκαθαρίσεων.
Μετά την θέσπιση διατάξεων για την περίπτωση της «ΑΣΠΙΔΟΣ», ετοιμάζονται ρυθμίσεις για τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό των ακινήτων των ασφαλιστικών εταιρειών που βρίσκονται σε
εκκαθάριση.
Στρατηγικός σχεδιασμός για τη λειτουργία της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς
Εξέταση της δυνατότητας παροχής φορολογικών κινήτρων στην ιδιωτική ασφάλιση και του συμπληρωματικού ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης προς την κοινωνική.
Δημιουργία του πλαισίου εφαρμογής του πανευρωπαϊκού ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (Pan-European Pension Product, PEPP)
Προώθηση εθνικών εφαρμοστικών μέτρων του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 για το PEPP. Τα μέτρα αφορούν κυρίως τη φάση συσσώρευσης και αποσυσσώρευσης (έναρξη εισφορών και καταβολή
συνταξιοδοτικής παροχής), τρόπους λήψης της παροχής, κυρώσεις και φορολογικά κίνητρα).
Ανάπτυξη του 3ου πυλώνα ασφάλισης
Για την ανάπτυξη του τρίτου πυλώνα ασφάλισης, θα προβλέπονται φορολογικές ελαφρύνσεις ως κίνητρο για δαπάνες σε ατομικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, καθώς και σε προϊόντα PEPP.
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Στόχος 4: Βασικά έργα ανά δράση

4.5

Πρόληψη και καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Έργο
Ενίσχυση της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος
Εφαρμογή ειδικότερων διατάξεων για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, πρόβλεψη ελεγκτικών μηχανισμών, δημιουργία μητρώου παρόχων κρυπτονομισμάτων.

4.6

Μεταρρυθμιστικές δράσεις στο τομέα ειδικών χρηματοδοτήσεων – Συστημάτων πληρωμών

Έργο
Αποτίμηση της λειτουργίας των υπηρεσιών πληρωμών και λιανικών πληρωμών με ηλεκτρονικά μέσα στην Ελλάδα

Σχεδιασμός και θέση σε λειτουργία ηλεκτρονικού μητρώου ενεχύρων
Πλαίσιο μικροχρηματοδοτήσεων (αδειοδότηση και εποπτεία των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων)
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Στόχος 4: Βασικά έργα ανά δράση

4.7

Ψηφιακή και Πράσινη μετάβαση

Έργο
Βελτίωση της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος από επιθέσεις στο κυβερνοχώρο

Θέσπιση πλαισίου επίβλεψης για παρόχους υπηρεσιών cloud. Καθορισμός κανόνων αναφορών από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.
Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τραπεζικού τομέα και ετοιμότητα για τις επερχόμενες συνέπειες της πανδημίας

Παροχή κινήτρων για την ενίσχυση επενδύσεων προς την κατεύθυνση της βιώσιμης χρηματοδότησης, περιλαμβανομένης της δημιουργίας πράσινων κινητών αξιών.
Προσαρμογή χρηματοδοτικών και επενδυτικών σχεδίων στην ευρωπαϊκή πράσινη ταξινόμηση, δείκτης μέτρησης μιας επένδυσης/ χρηματοδότησης ως προς την βιωσιμότητά της και δείκτης
μέτρησης ποσοστού βιώσιμων επενδύσεων/ χρηματοδοτήσεων ως προς το σύνολο.
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Στόχος 4: Βασικά έργα ανά δράση
4.8

Συμμόρφωση με ενωσιακή νομοθεσία

Έργο
Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1504 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων.

Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162 σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/878, όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μεικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα
μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/879 σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της οδηγίας
98/26/ΕΚ
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034 σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/87/ΕΚ,Υ 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ,
2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/55/ΕΕ
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης , της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών
μέσων και της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοοικονομικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση , τη
διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
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Στόχος 5:Αντιμετώπιση ιδιωτικού χρέους
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Στόχος 5: Αντιμετώπιση ιδιωτικού χρέους
Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2021
Περιορισμός αύξησης του ύψους του
Ιδιωτικού Χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ

Τιμή - στόχος δείκτη: <
10%

Παροχή επιδότησης δανείων κύριας
κατοικίας πληγέντων από την πανδημία
του κορωνοϊού

Τιμή - στόχος δείκτη: 308
εκ. €

Ίδρυση Δημόσιου Φορέα Αξιολόγησης
Πιστοληπτικής Ικανότητας

ΝΑΙ / OXI

Επί του παρόντος, στο πλαίσιο της πανδημίας του κορονοϊού, το ιδιωτικό χρέος βρίσκεται σε αναστολή, είτε με
νομοθετικές προβλέψεις ή με οικειοθελείς διευκολύνσεις των τραπεζών. Όμως οι διεθνείς εκτιμήσεις αναφέρουν
αύξηση του ιδιωτικού χρέους και ειδικά των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά ~10%. Συνεπώς δεν δύναται να
τεθεί στόχος μείωσης του ιδιωτικού χρέους για το 2020 και το 2021, αλλά αντιθέτως επιδιώκεται η συγκράτηση του
ιδιωτικού χρέους, ώστε να μην αυξηθεί άνω κάποιων ορίων, όπως εκτιμούν οι διεθνείς αναλυτές και ειδικότερα να
μην υπερβεί το 10% ως ποσοστό του ΑΕΠ.
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Στόχος 5: Αντιμετώπιση ιδιωτικού χρέους
Δράσεις

Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής
ηγεσίας Υπουργείου

Διευκολύνσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις (Έτος έναρξης 2020)

5.1

Στόχος της δράσης είναι η αντιμετώπιση της υπερχρέωσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων κατά τρόπο ταχύ και
βιώσιμο που είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης.

Υπουργός
Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους
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Στόχος 5: Βασικά έργα ανά δράση
5.1

Διευκολύνσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις

Έργο
Εφαρμογή νέου πλαισίου ρύθμισης οφειλών και παροχής 2ης ευκαιρίας.
Το έργο στοχεύει στην εφαρμογή του νέου ενιαίου / κωδικοποιημένου θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση οφειλών, την πτώχευση και την παροχή 2ης ευκαιρίας, κατ' εφαρμογή της Ευρωπαϊκής
Οδηγίας 1023/2019.
Σχεδιασμός και εφαρμογή Μηχανισμού Έγκαιρης Προειδοποίησης για το ιδιωτικό χρέος, σε επίπεδο οφειλέτη
Ανάπτυξη μηχανισμού, προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, να ενημερώνονται και να ενθαρρύνονται, ώστε να
λαμβάνουν
προληπτικά μέτρα.
Ίδρυση Δημόσιου Φορέα Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας και ανάπτυξη σχετικού πληροφοριακού συστήματος

Το έργο στοχεύει στη συλλογή και οργάνωση πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά πληρωμών των οφειλετών προς το κράτος και τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης μέσω
δημιουργίας μιας κεντρικής βάσης δεδομένων και μιας ενιαίας κλίμακας αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς και στη δημιουργία ενός ενιαίου σκορ αξιολόγησης.
Πρόγραμμα Επιδότησης αποπληρωμής δανείων με υποθήκη την πρώτη κατοικία για τους πληγέντες από την πανδημία του κορωνοϊού (Πρόγραμμα Γέφυρα)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δανειολήπτες που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού, προκειμένου να διευκολυνθούν στην αντιμετώπιση του ιδιωτικού τους χρέους και να
μπορέσουν να αποπληρώσουν τα δάνεια τους και έτσι να προστατέψουν την κύρια κατοικία τους.
Εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής για το Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό.

Σχεδιασμός Εθνικής Στρατηγικής για το Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό, με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση πολιτών και επιχειρήσεων σχετικά με την πρόληψη και
αντιμετώπιση της υπερχρέωσης.
Εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους-Ανάπτυξη Μητρώου παρακολούθησης ιδιωτικού χρέους

Περιλαμβάνει έργα που αποτελούν μέρος της στρατηγικής διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους και αναμένεται να συμβάλλουν στη διαχείριση του τρέχοντος αποθέματός, καθώς και στην
πρόληψη της μελλοντικής συσσώρευσής του.
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Στόχος 6: Βελτίωση του ρυθμού αποπληρωμής δημοσίου
χρέους
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Στόχος 6: Βελτίωση του ρυθμού αποπληρωμής δημοσίου χρέους
Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Πρόωρη εξόφληση υφιστάμενων
δανειακών υποχρεώσεων

Ναι/Όχι

Περαιτέρω πρόωρη εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων με σχετικά υψηλό κόστος
εξυπηρέτησης, υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος του νέου δανεισμού θα υπολείπεται του
προαναφερόμενου κόστους εξυπηρέτησης. Στόχος η περαιτέρω αποπληρωμή ακριβών υφιστάμενων
δανείων για το οικονομικό έτος 2021.

2021

Ναι/Όχι
Προσφυγή στις διεθνείς αγορές

Προσφυγή στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου για δανεισμό μεσομακροχρόνιας φυσικής διάρκειας, μέσω
κοινοπρακτικών εκδόσεων με στόχο την άντληση κεφαλαίων μέσω διευρυμένης επενδυτικής βάσης. Η
υλοποίηση του στόχου εξαρτάται από τις εκάστοτε συνθήκες αγοράς και το ακριβές ύψος άντλησης
κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από τον κρατικό Π/Υ και θα παρουσιαστεί τον Δεκέμβριο 2020.

2021

Ναι/Όχι
Αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας
της Ελληνικής Οικονομίας

Η πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας όπως έχει αξιολογηθεί από τους αρμόδιους
διεθνείς οίκους βρίσκεται κάτω από την επενδυτική βαθμίδα. Στόχος της δανειακής στρατηγικής
για το 2021 είναι η περαιτέρω ενίσχυση της εμπιστοσύνης των διεθνών οίκων αξιολόγησης με
σταδιακές αναβαθμίσεις του αξιόχρεου της ελληνικής οικονομίας.

2021
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Στόχος 6: Βελτίωση του ρυθμού αποπληρωμής δημοσίου χρέους
Δράσεις
Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου

Διατήρηση ή/και βελτίωση των ορίων των υφιστάμενων δεικτών βιωσιμότητας και

6.1

των δεικτών κινδύνων αγοράς.

Υπουργός
Γενικός Γραμματέας / Πρόεδρος Ο.Δ.ΔΗ.Χ
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Στόχος 6: Βασικά έργα ανά δράση

6.1

Διατήρηση ή/και βελτίωση των ορίων των υφιστάμενων δεικτών βιωσιμότητας και των δεικτών κινδύνων αγοράς

Έργο
Κατάρτιση και εφαρμογή δανειακού προγράμματος 2021
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2.VII

Στόχος 7: Προώθηση των αποκρατικοποιήσεων ενέργειες
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Στόχος 7: Προώθηση των αποκρατικοποιήσεων
Δράσεις
Δράση

Οριζόντια παρακολούθηση και υποστήριξη του ΤΑΙΠΕΔ σε όλο το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων του 2021
7.1

7.2

7.3

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου

Υπουργός Οικονομικών
Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής

Παρακολούθηση και υποστήριξη προγράμματος αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας Ακινήτων
Δημοσίου (ΕΤΑΔ)

Υπουργός Οικονομικών

Κατάρτιση των νέων στρατηγικών κατευθύνσεων της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας
(ΕΕΣΥΠ), προκειμένου να συμβαδίσουν με τη στρατηγική στόχευση για το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα,
καθώς και εφαρμογή του Μηχανισμού Συντονισμού

Υπουργός Οικονομικών

Γενική Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής και
Δημόσιας Περιουσίας

Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής
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Στόχος 7: Βασικά έργα ανά δράση
Οριζόντια παρακολούθηση και υποστήριξη του ΤΑΙΠΕΔ σε όλο το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων του 2021

7.1

Έργο
ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Πώληση 100% των μετοχών της ΔΕΠΑ Υποδομών (65% ΤΑΙΠΕΔ, 35% ΕΛΠΕ), η οποία κατέχει το 100% της ΕΔΑ Αττικής, 51% της ΕΔΑ ΘΕΣ και 100% της ΔΕΔΑ, εταιρειών διαχείρισης δικτύων
διανομής φυσικού αερίου στην Αττική, Θεσσαλονίκη-Θεσσαλία και υπόλοιπη Ελλάδα αντιστοίχως.
ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
Πώληση 65% των μετοχών της ΔΕΠΑ Εμπορίας, η οποία δραστηριοποιείται στην προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου.
ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑ
Το έργο έγκειται στη μετατροπή του εξαντλημένου κοιτάσματος φυσικού αερίου της Ν. Καβάλας στην πρώτη Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου (ΥΑΦΑ) της χώρας.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Πώληση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης (ΟΛΑ), ο οποίος περιλαμβάνει τη διαχείριση του Λιμένα Αλεξανδρούπολης και του μικρότερου λιμένα της
Μάκρης, ενώ ασκεί επίσης διοικητικές αρμοδιότητες στον Λιμένα Καμαριώτισσας και στο αλιευτικό καταφύγιο Θέρμες, στη Σαμοθράκη.
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
Πλήρως κατασκευασμένος και εν λειτουργία αυτοκινητόδρομος μήκους 648 χιλιομέτρων, με διόδια, στη Βόρεια Ελλάδα, που συνδέει την Ηγουμενίτσα με τα Τουρκικά σύνορα και οι επί του
αυτοκινητοδρόμου τρεις Κάθετοι Άξονες.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Πρώην Αεροδρόμιο Αθηνών, μια παραθαλάσσια ακίνητη περιουσία που ξεπερνά τα 6,000,000 τ.μ.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
Εκτός Σχεδίου γηπεδική έκταση στο Δήμο Μαρκόπουλου Αττικής, επιφάνειας περίπου 1.000 στρεμμάτων (προς αξιοποίηση 590 στρέμματα) με κτιριακές αθλητικές και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις
του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου.
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Στόχος 7: Βασικά έργα ανά δράση
Οριζόντια παρακολούθηση και υποστήριξη του ΤΑΙΠΕΔ σε όλο το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων του 2021

7.1

Έργο
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ
Πώληση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, που έχει αναλάβει την εκμετάλλευση, διαχείριση, λειτουργία και χρήση του λιμένος Βόλου και κάθε χώρου
εντός των ορίων της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Πώληση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου έχει αναλάβει την εκμετάλλευση, διαχείριση, λειτουργία και χρήση του λιμένος Ηρακλείου και κάθε χώρου
εντός των ορίων της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Το ΤΑΙΠΕΔ, στο οποίο έχει μεταβιβαστεί το 100% των μετοχών του ΟΛΚ, έχει αποφασίσει την αξιοποίηση του δικαιώματος χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης εντός
της περιοχής του εμπορικού λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β», μέσω σύμβασης υπο-παραχώρησης. Σήμερα η διαχείριση γίνεται από τον ΟΛΚ ΑΕ.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Πώληση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας. ο οποίος περιλαμβάνει τον λιμένα Ηγουμενίτσας (εμπορική και επιβατική χρήση) που αποτελεί την
πύλη εξόδου της χώρας προς την Αδριατική και τη Δυτική Ευρώπη.
ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ
Μαρίνα 1.246 θέσεων για σκάφη μέχρι και 45 μέτρα σε μήκος στο νότιο παράλιο μέτωπο των Αθηνών με εξαιρετικά χαρακτηριστικά. Χερσαία ζώνη έκτασης 210 στρ. με δυνατότητα
συνολικής δόμησης 18.520 τμ. χρήσεων Τουρισμού-Αναψυχής
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ
Παραχώρηση της Αττικής Οδού Η Αττική Οδός έχει μήκος 70 χλμ. και αποτελεί τον περιφερειακό δακτύλιο της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 35.5% της Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Πώληση 30% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ), που βάσει σύμβασης παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο έχει το δικαίωμα έως το 2046να
χρησιμοποιεί το χώρο του αεροδρομίου .
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Στόχος 7: Βασικά έργα ανά δράση
Παρακολούθηση και υποστήριξη προγράμματος αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας Ε.Τ.Α.Δ.

7.2

Έργο
ΜΑΣΣΑΡΙ ΡΟΔΟΥ
ΞΕΝΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ (ΕΤΑΔ Α.Ε.)
ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ
ΞΕΝΙΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΑΚΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (ή τμήμα αυτής)
ΥΑΒΑΝΑΚΙ ΒΑΡΚΙΖΑΣ
ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΜΕΘΑΝΩΝ
ΑΧΙΛΛΕΙΟ
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Στόχος 7: Βασικά έργα ανά δράση
7.2

Παρακολούθηση και υποστήριξη προγράμματος αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας Ε.Τ.Α.Δ.

Έργο
ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΙΡΟΥ
ΛΙΜΝΗ ΚΑΙΑΦΑ
CAMPING ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ
ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΤΑΔ
ΚΥΒΕΡΝΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
DIGITAL TRANSFORMATION
ΥΠΟΔΟΜΕΣ LOGISTICS ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΑΡΒΑΝΙΤΙΑΣ - ΝΑΥΠΛΙΟΥ
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Στόχος 7: Βασικά έργα ανά δράση

7.3

Κατάρτιση των νέων στρατηγικών κατευθύνσεων της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και
Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), προκειμένου να συμβαδίσουν με τη στρατηγική στόχευση για το νέο
αναπτυξιακό υπόδειγμα, καθώς και εφαρμογή του Μηχανισμού Συντονισμού

Έργο
Σχεδιασμός και κατάρτιση των νέων στρατηγικών κατευθύνσεων της ΕΕΣΥΠ με άξονα το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα.

Υλοποίηση προβλέψεων Μηχανισμού Συντονισμού
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2.VIII

Στόχος 8: Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας
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Στόχος 8: Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας
Δράσεις
Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής
ηγεσίας Υπουργείου

Υπουργός Οικονομικών
8.1

Συνέχιση της παροχής στήριξης στις επιχειρήσεις της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας (ΕΑΒ και ΕΑΣ) προκειμένου να
εξυγιάνουν τα οικονομικά τους

Γενικός Γραμματέας Οικονομικής
Πολιτικής
Υπουργός Οικονομικών

8.2

Οριζόντια αξιολόγηση φορέων ακίνητης περιουσίας και αναδιάρθρωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για τη
Δημόσια Περιουσία

Υφυπουργός Οικονομικών
Φορολογικής Πολιτικής και
Δημόσιας Περιουσίας
Γενική Γραμματέας Φορολογικής
Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

8.3

Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου παρακολούθησης και λειτουργίας των
δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών

Υπουργός Οικονομικών
Γενικός Γραμματέας Οικονομικής
Πολιτικής
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Στόχος 8: Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας
Δράσεις
Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου

Νέο ρυθμιστικό Πλαίσιο για την Δημόσια Ακίνητη Περιουσία
Υπουργός Οικονομικών

8.4

Προωθείται η θέσπιση νέου νομοθετικού πλαισίου για την ορθολογική και αποδοτική
αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Υφυπουργός Οικονομικών Φορολογικής Πολιτικής και
Δημόσιας Περιουσίας
Γενική Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής και
Δημόσιας Περιουσίας

Βελτίωση της εποπτείας της δημόσιας περιουσίας
Υπουργός Οικονομικών

8.5

Επέκταση και εξέλιξη του Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας του Δημοσίου, με το οποίο
διενεργείται εποπτεία και παρακολούθηση της δημόσιας περιουσίας μέσω
διαλειτουργικότητας με άλλα Υπουργεία και φορείς του Δημοσίου.

Υφυπουργός Οικονομικών Φορολογικής Πολιτικής και
Δημόσιας Περιουσίας
Γενική Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής και
Δημόσιας Περιουσίας
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Στόχος 8: Βασικά έργα ανά δράση

8.1

Συνέχιση της παροχής στήριξης στις επιχειρήσεις της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας (ΕΑΒ και ΕΑΣ) προκειμένου να εξυγιάνουν τα οικονομικά
τους

Έργο
Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου από τα ΕΑΣ

Αναδιοργάνωση ΕΑΒ

8.2

Οριζόντια αξιολόγηση φορέων ακίνητης περιουσίας και αναδιάρθρωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για τη Δημόσια Περιουσία

Έργο
Αναμόρφωση διοικητικής δομής και υπηρεσιών για τη Δημόσια Περιουσία

Αξιολόγηση φορέων ακίνητης περιουσίας
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Στόχος 8: Βασικά έργα ανά δράση
8.3

Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου παρακολούθησης και λειτουργίας των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών

Έργο
Ομάδα εργασίας για την υποβολή μελέτης σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου παρακολούθησης και λειτουργίας των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών

Κωδικοποίηση, βελτίωση και εκσυγχρονισμός του ν.3429/2005

Αποεπένδυση από νομικά πρόσωπα στα οποία η συμμετοχή του Δημοσίου είναι περιορισμένη

Δημιουργία ψηφιακού μητρώου για την καταγραφή κάθε νομικής οντότητας (εταιρεία, οργανισμός κλπ.) στην οποία συμμετέχει το Δημόσιο
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Στόχος 8: Βασικά έργα ανά δράση

8.4

Νέο ρυθμιστικό Πλαίσιο για την Δημόσια Ακίνητη
Περιουσία.

Έργο
Αναμόρφωση Θεσμικού πλαισίου για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας
Ειδικότερα, θα θεσπιστούν διατάξεις για τα δημόσια κτήματα, τις απαλλοτριώσεις, καθώς και για την υλοποίηση έργων σε αιγιαλό - παραλία και θαλάσσιο χώρο, καθώς και για τη στέγαση
των δημοσίων υπηρεσιών.
Προετοιμασία και θεσμοθέτηση νέου ρυθμιστικού πλαισίου για την προστασία της Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας
Απλούστευση διαδικασιών για την ανάδειξη, εκμετάλλευση και προστασία της δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Ενίσχυση της εποπτείας – προστασίας της δημόσιας περιουσίας για την
καλύτερη αξιοποίησή της.

8.5

Βελτίωση της εποπτείας της δημόσιας περιουσίας

Έργο
Μητρώο Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας
Επέκταση και εξέλιξη του Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας του Δημοσίου, με το οποίο διενεργείται εποπτεία και παρακολούθηση της δημόσιας περιουσίας μέσω της διαλειτουργικότητας με
όλα τα Υπουργεία και τους φορείς του Δημοσίου που διαχειρίζονται ακίνητα, καθώς και τις Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ και ΕΤΑΔ ΑΕ.
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2.IX

Στόχος 9: Λοιπές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ψηφιακός
μετασχηματισμός και ενίσχυση της λειτουργίας των υπηρεσιών
Υπουργείου Οικονομικών
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Στόχος 9: Λοιπές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ψηφιακός μετασχηματισμός και ενίσχυση
της λειτουργίας των υπηρεσιών Υπουργείου Οικονομικών
Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2021
Ίδρυση Παρατηρητηρίου
Ρευστότητας

Ναι / Όχι

Μεταρρύθμιση του πλαισίου
οικονομικών ενισχύσεων λόγω
φυσικών καταστροφών

Ναι / Όχι

Στόχος η συλλογή δεδομένων σε σχέση με την παροχή τραπεζικής ρευστότητας σε νομικά
πρόσωπα και ατομικούς δικαιούχους, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης στη
χρηματοδότηση.
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Στόχος 9: Λοιπές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ψηφιακός μετασχηματισμός και ενίσχυση
της λειτουργίας των υπηρεσιών Υπουργείου Οικονομικών

Δράσεις
Δράση

9.1

Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και ψηφιακός μετασχηματισμός
Στόχος είναι η προώθηση θεσμικών αλλαγών η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η ψηφιακή αναβάθμιση, ο
εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του Υπουργείου και η προσαρμογή του στις απαιτήσεις των σύγχρονων προκλήσεων.

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου

Υπουργός Οικονομικών
Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής
Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής
Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

9.2

Μέτρα στήριξης απέναντι στην οικονομική κρίση που προκαλεί η πανδημία
Μέτρα για τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων απέναντι στις δυσμενείς οικονομικές συνέπειες που έχει
προκαλέσει η διάδοση της νόσου COVID-19. Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την Επιστρεπτέα Προκαταβολή, τη
μείωση μισθωμάτων, την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων κ.α.

Υπουργός Οικονομικών
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Υφυπουργός Οικονομικών
Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής
Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής
Γενική Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής και
Δημόσιας Περιουσίας
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Στόχος 9: Βασικά έργα ανά δράση
9.1

Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και ψηφιακός μετασχηματισμός

Έργο
Μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων

Ψηφιακός Μετασχηματισμός της δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας του Κράτους (GOV-ERP)

Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του δικτύου των Μονάδων Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ – ΑΜΚΕ)

Μεταρρύθμιση του πλαισίου οικονομικών ενισχύσεων λόγω φυσικών καταστροφών
Ίδρυση Παρατηρητηρίου Ρευστότητας

Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Εξέταση απλοποίησης διαδικασίας δωρεών προς το Δημόσιο και έκδοση εγκυκλίου με οδηγίες και διευκρίνιση των παραστατικών ανά περίπτωση δωρεάς
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Στόχος 9: Βασικά έργα ανά δράση

9.2

Μέτρα στήριξης απέναντι στην οικονομική κρίση που προκαλεί η πανδημία COVID-19

Έργο
Επιστρεπτέα Προκαταβολή
Χρηματοδοτική στήριξη των επιχειρήσεων, βάσει της οποίας οι δικαιούχοι λαμβάνουν από το κράτος ένα εφάπαξ ποσό, το οποίο επιστρέφουν μόνο εν μέρει, υπό προϋποθέσεις, σε εξαιρετικά χαμηλότοκες
δόσεις από τα τέλη του 2021 και με όρο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

Αναστολή/παράταση πληρωμών στη φορολογική διοίκηση
Πρόβλεψη για ένα ευρύ φάσμα διευκολύνσεων απέναντι στις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στη φορολογική διοίκηση, σε συνάρτηση με τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης και των
περιοριστικών μέτρων. Ενδεικτικά αναφέρεται η αναστολή πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών οφειλών πληττόμενων επιχειρήσεων και εργαζομένων.

Μείωση μισθωμάτων
Πρόβλεψη μείωσης ενοικίου για όλες τις πληττόμενες επιχειρήσεις, αλλά και για την κύρια κατοικία των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εργασίας και για τη φοιτητική κατοικία των
εξαρτώμενων μελών αυτών. Παράλληλα, λαμβάνονται μέτρα για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές και τους ανωτέρω εργαζόμενους.
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