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Στα ελληνικά το κείµενο της  
συµφωνίας για το νέο Μνηµόνιο

Σ
το νέο πρόγραµµα προβλέπεται η συνέχιση 
της συµµετοχής του ∆ΝΤ και µετά το Μάρ-
τιο του 2016, η σύσταση ανεξάρτητου τα-
µείου αξιοποίησης δηµοσίας περιουσίας µε 

στόχο να συγκεντρώσει κεφάλαια ύψους 50 δισ, 
από τα οποία τα 25 δις θα αξιοποιηθούν για την 
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Για τις τράπεζες προβλέπεται χρηµατοδότηση από 
10 έως 25 δις από τον ESM µε ταυτόχρονη υιοθέ-
τηση της κοινοτικής οδηγίας για την εξυγίανση και 
εκκαθάριση των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, 
(BRRD), οδηγία στην οποία υπάρχει πρόβλεψη για 
bail in.

Ολόκληρο το κείµενο  
της συµφωνίας έχει ως εξής:
H Σύνοδος Κορυφής επισηµαίνει την σηµαντική 
ανάγκη για επανάκτηση της εµπιστοσύνης µε τις ελ-
ληνικές αρχές ως προαπαιτούµενο για µία πιθανή 
µελλοντική συµφωνία επί ενός νέου προγράµµατος 
του a new ESM. Στο πλαίσιο αυτό, η ιδιοκτησία (του 
προγράµµατος) εκ µέρους των ελληνικών αρχών εί-
ναι βασική και οι πολιτικές δεσµεύσεις πρέπει ναν 
ακολουθούνται από την επιτυχή τους εφαρµογή.

Ένα κράτος µέλος της ευρωζώνης που ζητεί χρη-
µατοδοτική βοήθεια από το ESM προσδοκάται να 
απευθύνει, όπου είναι δυνατόν, αντίστοιχο αίτηµα 
και προς το ∆ΝΤ. Αυτό είναι µια προϋπόθεση ώστε 
το Eurogroup να συµφωνήσει σε ένα νέο πρόγραµ-
µα του ESM. Εποµένως η Ελλάδα θα αιτηθεί συνε-
χιζόµενη βοήθεια από το ∆ΝΤ (ελεγκτική και χρη-
µατοδοτική) από τον Μάρτιο του 2016.

∆εδοµένης της ανάγκης να ανοικοδοµηθεί η εµπι-
στοσύνη µε την Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Σύνοδος 
χαιρετίζει τις δεσµεύσεις των ελληνικών αρχών, να 
νοµοθετήσουν χωρίς αργοπορία µία πρώτη δέσµη 
µέτρων. Τα µέτρα αυτά, που έχουν ληφθεί σε πλήρη 
προηγηθείσα συµφωνία µε τους θεσµούς θα περι-
λαµβάνουν:

ως τις 15 Ιουλίου
•••την µεταρρύθµιση του συστήµατος ΦΠΑ και τη 
διεύρυνση της φορολογικής βάσης ώστε να αυξη-
θούν τα έσοδα·

•••εµπροσθοβαρή µέτρα για την βελτίωση της µα-
κροπρόθεσµης βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συ-
στήµατος ως τµήµα ενός συνεκτικού προγράµµατος 
µεταρρύθµισης του ασφαλιστικού·

•••τη διασφάλιση της πλήρους νοµικής ανεξαρτη-
σίας της ΕΛΣΤΑΤ·

•••την πλήρη εφαρµογή των σχετικών προβλέψε-
ων του Συµφώνου Σταθερότητας για την Οικονοµι-
κή και Νοµισµατική Ενωση της Ευρώπης, ιδίως µε 
το να καταστεί λειτουργικό το ∆ηµοσιονοµικό Συµ-
βούλιο πριν από την ολοκλήρωση του Μνηµονίου 

και της θέσπισης σχεδόν αυτοµάτων περικοπών σε 
περίπτωση παρεκκλίσεων από τους στόχους από τα 
φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα και αφού λη-
φθούν υπόψη οι συστάσεις του ∆ηµοσιονοµικού 
Συµβουλίου και υπό τον όρο της προηγούµενης 
έγκρισης από τους Θεσµούς·

ως τις 22 Ιουλίου
•••την υιοθέτηση του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονο-
µίας, κάτι που συνιστά µείζονες αλλαγφές των δι-
αδικασιών και των ρυθµίζεων του δικαστικού συ-
στήµατος και µπορεί να ε[πιταχύνει τις δικαστικές 
διαδικασίες και να µειώσει τα κόστη·

•••την ενσωµάτωση της Οδηγίας για την Εξυγίαν-
ση και την Εκκαθάριση (σσ: των Τραπεζών( µε τη 
στήριξη της Κοµισιόν.

Αµέσως, και µόνο µετά τη νοµική εφαρµογή των τεσ-
σάρων προαναφερθέντων πρώτων µέτρων, καθώς 
επίσης και µετά την υιοθέτηση όλων των δεσµεύσε-
ων που περιλαµβάνονται στο παρόν έγγραφο από 
το Ελληνικό Κοινοβούλιο, και αφού εγκριθούν από 
τους θεσµούς και το Eurogroup, µπορεί να ληφθεί 
η η απόφαση να δοθεί εντολή στους θεσµούς να δι-
απραγµατευτούν ένα Μνηµόνιο. (Memorandum of 
Understanding). Αυτή η απόφαση µπορεί να ληφθεί 
αν έχει προηγηθεί η ολοκλήρωση εθνικών διαδικα-
σιών και εφόσον οι προϋποθέσεις του Άρθρου 13 
της συνθήκης του ESM καλύπτονται στη φάση της 
αξιολόγησης που αναφέρεται στο Άρθρο 13.1.

Για να υπάρξει η βάση µιας επιτυχηµένης ολοκλή-
ρωσης του Μνηµονίου, οι ελληνικές προτάσεις για 
µεταρρυθµίσεις πρέπει να ενισχυθούν σηµαντικά 
ώστε να ληφθεί υπόψη η έντονη επιδείνωση της 
οικονοµικής και δηµοσιονοµικής θέσης της χώρας 
κατά τον τελευταίο χρόνο. Η ελληνική κυβέρνηση 
πρέπει να δεσµευτεί επίσηµα ότι θα ενισχύσει τις 
προτάσεις σε µια σειρά τοµέων που έχουν επιση-
µάνει οι θεσµοί, µε ένα ικανοποιητικό και ξεκάθα-
ρο χρονοδιάγραµµα νοµοθέτησης και υλοποίησης, 
συµπεριλαµβανοµένων διαρθρωτικών αλλαγών, 
οροσήµων και ποσοτικών στόχων στόχους, για να 
υπάρξει σαφήνεια για την κατεύθυνση των πολιτι-
κών µεσοπρόθεσµα. Η Ελλάδα θα πρέπει, σε συ-
νεργασία µε τους θεσµούς:

•••να προχωρήσει σε φιλόδοξες µεταρρυθµίσεις 
του συνταξιοδοτικού και να εξειδικεύσει πολιτικές 
που θα εξισορροπεί τις δηµοσιονοµικές επιπτώσεις 
που είχε η απόφαση του Συνταγµατικού ∆ικαστηρί-
ου για τις αλλαγές που είχαν γίνει στις συντάξεις το 
2012 και να εφαρµόσει τη ρήτρα µηδενικού ελλείµ-
µατος ή αµοιβαία συµφωνηµένα εναλλακτικά µέτρα 
έως τον Οκτώβριο του 2015.

•••να υιοθετήσει πιο φιλόδοξες µεταρρυθµίσεις 
στην αγορά προϊόντων µε σαφές χρονοδιάγραµµα 
εφαρµογής όλων των εργαλείων που συστήνει ο 

ΟΟΣΑ, περιλαµβανοµένων της λειτουργίας κατα-
στηµάτων την Κυριακή, των περιόδων εκπτώσεων, 
το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρµακείων, το γάλα 
και τα αρτοποιία, εκτός της πώλησης µη συνταγο-
γραφούµενων φαρµακευτικών προϊόντων, που θα 
θεσµοθετηθεί σε επόµενο βήµα, όπως και το άνοιγ-
µα κρίσιµων κλειστών κλάδων (όπως π.χ. η ακτο-
πλοΐα). Στην συνέχεια της δεύτερης εργαλειοθήκης 
του ΟΟΣΑ, η µεταποίηση είναι ανάγκη να περιλη-
φθεί στην προηγούµενη ενέργεια·

•••στις αγορές ενέργειας, να προχωρήσει στην 
ιδιωτικοποίηση του διαχειριστή δικτύου µεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας (Α∆ΜΗΕ), εκτός εάν µπορούν 
να βρεθούν άλλα µέτρα µε ίση επίπτωση στον αντα-
γωνισµό, όπως έχει συµφωνηθεί µε τους θεσµούς·

•••στις αγορές εργασίας, να πραγµατοποιήσει λε-
πτοµερή αναθεώρηση και εκσυγχρονισµό των συλ-
λογικών διαπραγµατεύσεων, της βιοµηχανικής δρα-
στηριότητας και -σε αρµονία µε τις σχετικές οδηγίες 
της ΕΕ και τις βέλτιστες πρακτικές- των οµαδικών 
απολύσεων, µε βάση το χρονοδιάγραµµα και την 
προσέγγιση που συµφωνήθηκε µε τους Θεσµούς. 
Στη βάση αυτών των αναθεωρήσεων, οι πολιτικές 
αγορών εργασίας θα πρέπει να ευθυγραµµιστούν µε 
τις διεθνείς και ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές και 
να µην περιλαµβάνουν επιστροφές σε παλαιότερες 
πολιτικές ρυθµίσεις που δεν είναι συµβατές µε τους 
στόχους της προώθησης της βιώσιµης ευρείας ανά-
πτυξης·

•••υιοθετήσει τα απαραίτητα βήµατα για ενδυ-
νάµωση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, περιλαµ-
βανοµένων αποφασιστικής δράσης για τα µη εξυ-
πηρετούµενα δάνεια και µέτρων ενίσχυσης της 
διοίκησης του ελληνικού ΤΧΣ και των τραπεζών, 
ειδικά εξαφανίζοντας την δυνατότητα πολιτικής πα-
ρέµβασης ειδικά στη διαδικασία διορισµών.

Επιπρόσθετα, οι Ελληνικές Αρχές θα πρέπει να 
προχωρήσουν στις ακόλουθες δράσεις:

•••να αναπτύξουν ένα σηµαντικά µεγαλύτερο πρό-
γραµµα ιδιωτικοποιήσεων µε βελτιωµένη διακυβέρ-
νηση· αξιόλογα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία θα 
µεταφερθούν σε ένα ανεξάρτητο ταµείο που θα τα 
κεφαλαιοποιήσει µέσω ιδιωτικοποιήσεων και άλ-
λων µέσων. Η κεφαλαιοποίηση των περιουσιακών 
στοιχείων θα αποτελέσει µία πηγή για την προγραµ-
µατισµένη αποπληρωµή του νέου δανείου από τον 
ESM και θα θα παράγει κατά τη διάρκεια ζωής του 
νέου δανείου ένα ποσό-στόχο 50 δισ. ευρώ, από τα 
οποία 25 δισ. ευρώ θα χρησιµοποιηθούν για την 
αποπληρωµή της ανακεφαλαιοποίησης των τραπε-
ζών και άλλα περιουσιακά στοιχεία και 50% κάθε 
αποµένοντος ευρώ (π.χ. 50% των 25 δισ. ευρώ) θα 
χρησιµοποιηθεί για την µείωση του λόγου χρέους 
προς ΑΕΠ και το εναποµένον 50% θα χρησιµοποι-
ηθεί για επενδύσεις.
Αυτό το ταµείο θα ιδρυθεί στην Ελλάδα και θα το δι-

Χρηµατοδοτικό πακέτο από 82 έως 86 δισεκατοµµύρια ευρώ θα περιλαµβάνει το νέο 
Μνηµόνιο που θα υπογράψει η ελληνική πλευρά µε τον ESM αφού προηγουµένως έχει 
νοµοθετήσει σειρά προαπαιτουµένων µε αυστηρό χρονοδιάγραµµα.
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