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ΑΠΟΦΑΣΗ�ΤΟΥ�ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ�

της��

=ε�την�οποία�ειδοποιείται�η�Ελλάδα�να�λάβει�=έτρα�

για�τη�=είωση�του�ελλεί==ατος�η�οποία�κρίνεται�αναγκαία�

προκει=ένου�να�αντι=ετωπιστεί�η�κατάσταση�υπερβολικού�ελλεί==ατος�

ΤΟ�ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ�ΤΗΣ�ΕΥΡ5ΠΑΪΚΗΣ�ΕΝ5ΣΗΣ,�

Έχοντας�υπόψη:��

τη�συνθήκη�για�τη�λειτουργία�της�Ευρωπαϊκής�Ένωσης,�και�ιδίως�το�άρθρο�126�παράγραφος�9�σε�

συνδιασ�ό��ε�το�άρθρο�136�αυτής,�

τη�σύσταση�της�Επιτροπής,�
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Εκτι�ώντας�τα�ακόλουθα:�

(1)� Σύ�φωνα��ε�το�άρθρο�126�παράγραφος�1�της�συνθήκης�για�τη�λειτουργία�της�Ευρωπαϊκής�

Ένωσης�(ΣΛΕΕ),�τα�κράτη��έλη�αποφεύγουν�τα�υπερβολικά�δη�οσιονο�ικά�ελλεί��ατα.�

(2)� Στόχος�του�Συ�φώνου�Σταθερότητας�και�Ανάπτυξης�είναι�η�υγιής�δη�οσιονο�ική�

κατάσταση,�ως��έσο�ενίσχυσης�των�συνθηκών�για�σταθερότητα�τι�ών�και�ισχυρή�

διατηρήσι�η�ανάπτυξη,�που�ευνοούν�τη�δη�ιουργία�απασχόλησης.�

(3)� Η��εταρρύθ�ιση�του�Συ�φώνου�Σταθερότητας�και�Ανάπτυξης�το�2005�αποσκοπούσε�στην�

ενίσχυση�της�αποτελεσ�ατικότητάς�του�και�των�οικονο�ικών�του�ερεισ�άτων,�καθώς�

επίσης�και�στη�διασφάλιση�της��ακροπρόθεσ�ης�διατηρησι�ότητας�των�δη�οσίων�

οικονο�ικών.�Ο�στόχος�ήταν�να�διασφαλιστεί�ιδίως�ότι�το�ιδιαίτερο�οικονο�ικό�και�

δη�οσιονο�ικό�υπόβαθρο�λα�βάνεται�πλήρως�υπόψη�σε�όλα�τα�στάδια�της�διαδικασίας�

υπερβολικού�ελλεί��ατος.�Κατ’�αυτόν�τον�τρόπο,�το�σύ�φωνο�σταθερότητας�και�

ανάπτυξης�παρέχει�το�πλαίσιο�στήριξης�των�κυβερνητικών�πολιτικών�για�την�ά�εση�

επιστροφή�σε�υγιείς�δη�οσιονο�ικές�θέσεις,�λα�βάνοντας�υπόψη�την�οικονο�ική�

κατάσταση.�
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(4)� Στις�27�Απριλίου�2009,�το�Συ�βούλιο�αποφάσισε,�σύ�φωνα��ε�το�άρθρο�104�παράγραφος�

6�της�συνθήκης�για�την�ίδρυση�της�Ευρωπαϊκής�Κοινότητας�(ΣΕΚ),�ότι�στην�Ελλάδα�

υφίσταται�υπερβολικό�έλλει��α�και�εξέδωσε�συστάσεις�για�τη�διόρθωση�του�υπερβολικού�

ελλεί��ατος�το�αργότερο�έως�το�2010,�σύ�φωνα��ε�το�άρθρο�104�παράγραφος�7�ΣΕΚ�και�

το�άρθρο�3�παράγραφος�4�του�κανονισ�ού�(ΕΚ)�αριθ.�1467/97�του�Συ�βουλίου�της�7ης�

Ιουλίου�1997�για�την�επιτάχυνση�και�τη�διασαφήνιση�της�εφαρ�ογής�της�διαδικασίας�

υπερβολικού�ελλεί��ατος1.�Το�Συ�βούλιο�όρισε�επίσης�την�27η�Οκτωβρίου�2009�ως�

προθεσ�ία�για�την�ανάληψη�αποτελεσ�ατικής�δράσης.��

(5)� Τα�στοιχεία�για�το�πραγ�ατικό�και�προβλεπό�ενο�δη�όσιο�έλλει��α�και�χρέος,�που�

κοινοποιήθηκαν�από�την�Ελλάδα�τον�Απρίλιο�του�2009,�αναθεωρήθηκαν�ση�αντικά�προς�

τα�άνω��ε�την�κοινοποίηση�του�Οκτωβρίου�2009.�Το�έλλει��α�για�το�2008�ανήλθε�στο�

7¾%�του�ΑΕΠ�(από�το�5%�του�ΑΕΠ�που�κοινοποιήθηκε�τον�Απρίλιο�2009),�ενώ�ο�δείκτης�

του�χρέους�αναφέρεται�ότι�ανήλθε�στο�99%�του�ΑΕΠ�στο�τέλος�του�2008�(σε�σύγκριση��ε�

το�97,6%�που�αναφέρθηκε�τον�Απρίλιο�2009).�Σύ�φωνα��ε�το�άρθρο�15�παράγραφος�1�

του�κανονισ�ού�(ΕΚ)�αριθ.�479/2009�του�Συ�βουλίου�για�την�εφαρ�ογή�του�πρωτοκόλλου�

σχετικά��ε�τη�διαδικασία�του�υπερβολικού�ελλεί��ατος�το�οποίο�προσαρτάται�στη�

συνθήκη�για�την�ίδρυση�της�Ευρωπαϊκής�Κοινότητας�(Κωδικοποιη�ένη�έκδοση)2,�η�

Επιτροπή�(Eurostat)�εξέφρασε�γενική�επιφύλαξη�όσον�αφορά�την�ποιότητα�των�

πραγ�ατικών�στοιχείων�που�αναφέρθηκαν�από�την�Ελλάδα,�λόγω�«ση�αντικών�

α�φιβολιών»�σχετικά��ε�τα�αριθ�ητικά�στοιχεία�που�κοινοποίησε�η�εν�λόγω�χώρα.�

�������������������������������������������������

1� ΕΕ�L�209,�2.8.1997,�σ.�6.�
2� ΕΕ�L�145,�10.6.2009,�σ.�1.�
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Η�επιφύλαξη�της�Επιτροπής�(Eurostat)�για�τα�στατιστικά�στοιχεία�των�δη�οσίων�

οικονο�ικών�της�Ελλάδας�δεν�έχει�ακό�η�αρθεί�και,�ως�εκ�τούτου,�τα�εν�λόγω�στατιστικά�

στοιχεία�δεν�έχουν�επί�του�παρόντος�επικυρωθεί�και�υπόκεινται�σε�περαιτέρω�

αναθεωρήσεις.�Σύ�φωνα��ε�τις�φθινοπωρινές�προβλέψεις�του�2009�των�υπηρεσιών�της�

Επιτροπής�και�το�επικαιροποιη�ένο�πρόγρα��α�σταθερότητας�της�Ελλάδας�του�

Ιανουαρίου�2010(«επικαιροποιη�ένο�πρόγρα��α�του�2010»),�το�έλλει��α�της�γενικής�

κυβέρνησης�ανήλθε�στο�12¾%�του�ΑΕΠ�το�2009,�σε�σύγκριση��ε�τον�στόχο�του�3,7%�του�

ΑΕΠ�στο�επικαιροποιη�ένο�πρόγρα��α�του�Ιανουαρίου�2009.�Με�βάση�την�επίση�η�

προβολή�σχετικά��ε�τον�ρυθ�ό�αύξησης�(X¼%)�του�πραγ�ατικού�ΑΕΠ�το�2010,�ο�

δη�οσιονο�ικός�στόχος�για�το�2010�ανέρχεται�στο�8,7%�του�ΑΕΠ,�που�υπερβαίνει�κατά�

πολύ�την�τι�ή�αναφοράς�του�3%�του�ΑΕΠ.�

(6)� Στις�2�Zεκε�βρίου�2009,�το�Συ�βούλιο�αποφάσισε,�σύ�φωνα��ε�το�άρθρο�126�

παράγραφος�8�ΣΛΕΕ�ότι�δεν�έχει�αναληφθεί�από�την�Ελλάδα�αποτελεσ�ατική�δράση�σε�

εφαρ�ογή�της�σύστασης�του�Συ�βουλίου�της�27ης�Απριλίου�2009,�βάσει�του�άρθρου�104�

παρ.7�ΣΕΚ�(«σύσταση�του�Συ�βουλίου�της�27ης�Απριλίου�2009»).�

(7)� Στις�11�Φεβρουαρίου�2010�το�Ευρωπαικό�Συ�βούλιο�εξέτασε�τη�δη�οσιονο�ική�

κατάσταση�της�Ελλάδας�και�εξέφρασε�την�υποστήριξή�του�για�τις�προσπάθειες�και�τη�

δέσ�ευση�της�ελληνικής�κυβερνήσεως�να�πράξει�ότι�χρειάζεται,�περιλα�βανο�ένης�και�

της�λήψης�προσθέτων��έτρων,�ώστε�οι�φιλόδοξοι�στόχοι�του�προγρά��ατος�σταθερότητας�

να�επιτευχθούν,�και�κάλεσε�την�Ελλλάδα�να�εφαρ�όσει�όλα�τα��έτρα��ε�αυστηρότητα�και�

αποφασιστικότητα�για�να��ειθεί�αποτελεσ�ετικά�ο�δείκτης�δη�οσιονο�ικού�ελλεί��ατος�

κατα�4�εκατοστιαίες��ονάδες�του�ΑΕΠ�το�2010.�

(8)� Σύ�φωνα��ε�το�άρθρο�126�παράγραφος�9�ΣΛΕΕ,�εάν�ένα�κράτος��έλος�επι�ένει�να��ην�

εφαρ�όζει�τις�συστάσεις�του�Συ�βουλίου,�τότε�το�Συ�βούλιο��πορεί�να�αποφασίσει�να�

ειδοποιήσει�το�κράτος��έλος�να�λάβει,�εντός�συγκεκρι�ένης�προθεσ�ίας,��έτρα�για�τη�

�είωση�του�ελλεί��ατος.�Zεν�είναι�η�πρώτη�φορά�που�το�Συ�βούλιο�αποφασίζει�να�

απευθύνει�ειδοποίηση�στην�Ελλάδα�δυνά�ει�του�άρθρου�126�παράγραφος�9.�Στις�17�

Φεβρουαρίου�2005,�το�Συ�βούλιο�αποφάσισε�να�ειδοποιήσει�την�Ελλάδα,�σύ�φωνα��ε�το�

άρθρο�104�παράγραφος�9�της�συνθήκης�ΕΚ,�να�λάβει��έτρα�για�τη��είωση�του�

ελλεί��ατος�η�οποία�είχε�κριθεί�αναγκαία�για�να�αντι�ετωπιστεί�η�κατάσταση�

υπερβολικού�ελλεί��ατος.�
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(9)� Οι�ακόλουθοι�παράγοντες�θα�πρέπει�να�ληφθούν�υπόψη�στον�καθορισ�ό�του�περιεχο�ένου�

της�ειδοποίησης�βάσει�του�άρθρου�126�παρ.9,�συ�περιλα�βανο�ένης�της�προθεσ�ίας�για�

τη�διόρθωση�του�υπερβολικού�ελλεί��ατος.�Πρώτον,�το�εκτι�ώ�ενο�έλλει��α�για�το�2009�

είναι�ση�αντικά�υψηλότερο�από�το�ανα�ενό�ενο,�όταν�εκδόθηκε�η�σύσταση�της�27ης�

Απριλίου�2009,�ενώ�οι�αποκλίσεις�των�δαπανών�και�η�υστέρηση�των�εσόδων�

υπερκαλύπτουν�την�επίπτωση�των��έτρων�δη�οσιονο�ικής�εξυγίανσης�που�εφαρ�όστηκαν�

στη�διάρκεια�του�2009.�Η�συνολική�απαιτού�ενη�προσαρ�ογή�για�τη�διόρθωση�του�

υπερβολικού�ελλεί��ατος�υπερβαίνει�τις�9¾�εκατοστιαίες��ονάδες�του�ΑΕΠ.�Zεύτερον,�η�

ονο�αστική�δη�οσιονο�ική�προσαρ�ογή�που�προβλέπεται�στο�επικαιροποιη�ένο�

πρόγρα��α�του�Ιανουαρίου�2010�ανέρχεται�σε�4�εκατοστιαίες��ονάδες�του�ΑΕΠ,�το�ένα�

τρίτο�των�οποίων,�σύ�φωνα��ε�τις�ελληνικές�αρχές,�προέρχεται�από��έτρα��όνι�ου�

χαρακτήρα.�

(10)� Με�βάση�τους�παράγοντες�αυτούς,�φαίνεται�ότι�η�προθεσ�ία�που�ορίστηκε�στη�σύσταση�

του�Συ�βουλίου�της�27ης�Απριλίου�2009�για�τη�διόρθωση�του�υπερβολικού�ελλεί��ατος�

στην�Ελλάδα�πρέπει�να�παραταθεί�κατά�δύο�έτη�έως�το�2012,�δεδο�ένου�του�εύρους�της�

απαιτού�ενης�προσπάθειας�εξυγίανσης,�σύ�φωνα��ε�το�επικαιροποιη�ένο�πρόγρα��α�του�

Ιανουαρίου�2010.�

(11)� Στις�16�Φεβρουαρίου�2010,�το�Συ�βούλιο�ενέκρινε�τη�σύσταση�αριθ.�...*1�προς�την�Ελλάδα�

προκει�ένου�να�τερ�ατιστεί�η�ασυνέπεια��ε�τους�γενικούς�προσανατολισ�ούς�των�

οικονο�ικών�πολιτικών�στην�Ελλάδα�και�να�εξαλειφθεί�ο�κίνδυνος�υπονό�ευσης�της�

εύρυθ�ης�λειτουργίας�της�οικονο�ικής�και�νο�ισ�ατικής�ένωσης(«σύσταση�του�

Συ�βουλίου�της�16ης�Φεβρουαρίου�2010»).�

�������������������������������������������������

*� ΕΕ:�παρε�βάλλονται�τα�στοιχεία�και�η�η�ερο�ηνία�του�εγγρ.�st�6145/10.�
1� EE�……�
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(12)� Με�βάση�τους�ρυθ�ούς�αύξησης�του�πραγ�ατικού�ΑΕΠ�κατά�X¼%�και�¾%,�σύ�φωνα��ε�

τις�φθινοπωρινές�προβλέψεις�του�2009�των�υπηρεσιών�της�Επιτροπής�για�τα�έτη�2010�και�

2011,�και�δεδο�ένων�των�κινδύνων�για�τις�δη�οσιονο�ικές�προοπτικές,�η�αυστηρή�

εκτέλεση�του�προϋπολογισ�ού�του�2010�έχει�ύψιστη�ση�ασία,�προκει�ένου�να�τεθούν�οι�

λογαριασ�οί�του�δη�όσιου�το�έα�σε�πορεία�που�οδηγεί�στη�διόρθωση�του�υπερβολικού�

ελλεί��ατος�έως�το�2012.�Η�θέσπιση�συγκεκρι�ένων��όνι�ων��έτρων�το�2011�και�2012�θα�

είναι�αναγκαία�για�να�επιτευχθούν�δη�όσια�ελλεί��ατα�που�δεν�υπερβαίνουν�το�5,6%�του�

ΑΕΠ�το�2011�και�το�2,8%�του�ΑΕΠ�το�2012.�Η�δη�οσιονο�ική�προσπάθεια,��ετρού�ενη�

σε�διαρθρωτικούς�όρους,�για�να�επιτευχθεί�αυτή�η��είωση�του�ελλεί��ατος�θα�πρέπει�να�

είναι�τουλάχιστον�3½%�του�ΑΕΠ�το�2010�και�το�2011�και�2½%�του�ΑΕΠ�το�2012.�

(13)� Η�διόρθωση�του�υπερβολικού�ελλεί��ατος�απαιτεί�συγκεκρι�ένες�περικοπές�στις�δη�όσιες�

δαπάνες�(συ�περιλα�βανο�ένων�ιδίως��ειώσεων�του��ισθολογικού�κόστους�και�των�

κοινωνικών��εταβιβάσεων,�καθώς�και��ειώσεων�στον�αριθ�ό�των�δη�οσίων�υπαλλήλων)�

και�αυξήσεις�στα�έσοδα�(κυρίως,��έσω�της�φορολογικής��εταρρύθ�ισης�και��ε�αύξηση�

των�ειδικών�φόρων�κατανάλωσης�και�του�φόρου�ακίνητης�περιουσίας),�καθώς�και�

ορισ�ένες�βελτιώσεις�στο�ελληνικό�δη�οσιονο�ικό�πλαίσιο�(όπως��εσοπρόθεσ�ος�

δη�οσιονο�ικός�προγρα��ατισ�ός,�θέσπιση�δη�οσιονο�ικών�κανόνων�και�ορισ�ένες�

θεσ�ικές�αλλαγές).�Τα��έτρα�αυτά�έχουν�κατά�το��εγαλύτερο��έρος�τους�αναφερθεί�από�

τις�ίδιες�τις�ελληνικές�αρχές�στο�επικαιροποιη�ένο�πρόγρα��α�του�Ιανουαρίου�2010.�Θα�

πρέπει�να�ζητηθεί�ρητά�η�πλήρης�εφαρ�ογή�όλων�των�αναγκαίων��έτρων�εντός�

καθορισ�ένων�προθεσ�ιών,�δεδο�ένου�ότι�κρίνεται�απολύτως�αναγκαία�για�την�αξιόπιστη�

και�διατηρήσι�η�διόρθωση�της�κατάστασης�των�δη�οσίων�οικονο�ικών�στην�

Ελλάδα.Zεδο�ένων�των�κινδύνων�κατά�την�χαραχθείσα�πορεία�δη�οσιονο�ικής�

εξυγείανσης,�και�προκει�ένου�να�διασφαλιστεί�η�τήρηση�της�πορείας�προσαρ�ογής,�η�

Ελλάδα�πρέπει�να�είναι�έτοι�η,�όπως�έχει�εξαγγελθεί�στο�πρόγρα��α�σταθερότητας,�να�

λάβει�και�να�τα�εκτελέσει�πρόσθετα��έτρα.�
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(14)� Λα�βανο�ένων�υπόψη�των�σοβαρών�και�επαναλα�βανό�ενων�ατελειών�που�

παρατηρήθηκαν�στη�συγκέντρωση�δη�οσιονο�ικών�στατιστικών�στοιχείων�στην�Ελλάδα,�

και�για�να�καταστεί�δυνατή�η�κατάλληλη�παρακολούθηση�της�κατάστασης�των�δη�όσιων�

οικονο�ικών�στην�Ελλάδα,�χρειάζονται�περαιτέρω�προσπάθειες�για�να�βελτιωθεί�η�

συλλογή�και�επεξεργασία�των�δεδο�ένων�της�γενικής�κυβέρνησης�που�απαιτούνται�από�το�

ισχύον�νο�οθετικό�πλαίσιο,��ε�την�ενίσχυση�ιδίως�των��ηχανισ�ών�ά�εσης�και�ορθής�

παροχής�των�στοιχείων�αυτών.�Πρόκειται�κυρίως�για�την�τρι�ηνιαία�και�ετήσια�συλλογή�

στατιστικών�για�τα�δη�όσια�οικονο�ικά�σύ�φωνα��ε�τους�κανονισ�ούς�(ΕΚ)�αριθ.�

2223/961,�(ΕΚ)�αριθ.�264/20002,�(ΕΚ)�αριθ.�1221/20023,�(ΕΚ)�αριθ.�501/20044,�(ΕΚ)�αριθ.�

1222/20045,�(ΕΚ)�αριθ.�1161/20056�και�(ΕΚ)�αριθ.�479/2009,�καθώς�και�για�τη��ηνιαία�

δη�οσίευση�στοιχείων�σχετικά��ε�την�εκτέλεση�του�κρατικού�προϋπολογισ�ού�και�την�

ταχεία�διάθεση�οικονο�ικών�στοιχείων�σχετικά��ε�την�κοινωνική�ασφάλιση,�τους�

οργανισ�ούς�τοπικής�αυτοδιοίκησης�και�τα�εκτός�προϋπολογισ�ού�τα�εία.�5στόσο,�

δεδο�ένου�ότι�για�τις�διοικητικές�αλλαγές�που�απαιτούνται�για�την�αξιόπιστη�και�έγκυρη�

συλλογή�δη�οσιονο�ικών�στατιστικών�στοιχείων��πορεί�να�χρειαστεί�χρόνος,�είναι�

ση�αντικό�να�υπάρχει�τακτική�παρακολούθηση�της�πορείας�του�επιπέδου�του�δη�όσιου�

χρέους�και�να�προσδιοριστούν�οι�στόχοι�πολιτικής�τόσο�για�το�έλλει��α,�όσο�και�για�την�

�εταβολή�του�επιπέδου�του�χρέους.�

�������������������������������������������������

1� Κανονισ�ός�(ΕΚ)�αριθ.�2223/96�του�Συ�βουλίου�της�25ης�Ιουνίου�1996�περί�του�
ευρωπαϊκού�συστή�ατος�εθνικών�και�περιφερειακών�λογαριασ�ών�της�Κοινότητας�(ΕΕ�L�
310,�30.11.1996,�σ.�1.)�

2� Κανονισ�ός�(ΕΚ)�αριθ.�264/2000�της�Επιτροπής,�της�3ης�Φεβρουαρίου�2000,�σχετικά��ε�
την�εφαρ�ογή�του�κανονισ�ού�(ΕΚ)�αριθ.�2223/96�του�Συ�βουλίου�όσον�αφορά�τις�
βραχυπρόθεσ�ες�στατιστικές�δη�οσίων�οικονο�ικών�(ΕΕ�L�29,�4.02.2000,�σ.�4.)�

3� Κανονισ�ός�(ΕΚ)�αριθ.�1221/2002�του�Ευρωπαϊκού�Κοινοβουλίου�και�του�Συ�βουλίου,�της�
10ης�Ιουνίου�2002,�όσον�αφορά�τους�τρι�ηνιαίους��η�χρη�ατοπιστωτικούς�λογαριασ�ούς�
του�Zη�οσίου�(ΕΕ�L�179,�9.07.2002,�σ.�1.)�

4� Κανονισ�ός�(ΕΚ)�αριθ.�501/2004�του�Ευρωπαϊκού�Κοινοβουλίου�και�του�Συ�βουλίου,�της�
10ης�Μαρτίου�2004,�σχετικά��ε�τους�τρι�ηνιαίους�χρη�ατοοικονο�ικούς�λογαριασ�ούς�του�
Zη�οσίου�(ΕΕ�L�81,�19.03.2004,�σ.�1.)�

5� Κανονισ�ός�(ΕΚ)�αριθ.�1222/2004�του�Συ�βουλίου,�της�28ης�Ιουνίου�2004,�για�την�
κατάρτιση�και�διαβίβαση�στοιχείων�για�το�τρι�ηνιαίο�δη�όσιο�χρέος�(ΕΕ�L�233,�2.07.2004,�
σ.�1.)�

6� Κανονισ�ός�(ΕΚ)�αριθ.�1161/2005�του�Ευρωπαϊκού�Κοινοβουλίου�και�του�Συ�βουλίου,�της�
6�Ιουλίου�2005,�για�την�κατάρτιση�τρι�ηνιαίων��η�χρη�ατοπιστωτικών�λογαριασ�ών�ανά�
θεσ�ικό�το�έα�(ΕΕ�L�191,�22.07.2005,�σ.�22.)�
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(15)� Το�ακαθάριστο�δη�όσιο�χρέος�στο�τέλος�του�2009�εκτι�άται�ότι�έχει�υπερβεί�το�113%�του�

ΑΕΠ.�Το�επίπεδο�αυτό�είναι��εταξύ�των�υψηλότερων�δεικτών�χρέους�προς�το�ΑΕΠ�στην�

ΕΕ�και�υπερβαίνει�κατά�πολύ�την�τι�ή�αναφοράς�του�60%�του�ΑΕΠ,�που�προβλέπει�η�

ΣΛΕΕ.�Σε�συνδυασ�ό��ε�τις�εξελίξεις�στην�αγορά�και�την�επακόλουθη�επαναξιολόγηση�

του�κινδύνου,�η�κατάσταση�αυτή�δεν�καθιστά��όνο�δαπανηρότερη�τη�χρη�ατοδότηση�

οιασδήποτε�συ�πληρω�ατικής�έκδοσης�δανείου,�αλλά�αυξάνει�επίσης�το�κόστος�

αναχρη�ατοδότησης�του�υφιστά�ενου�δη�όσιου�χρέους.�Επιπλέον,�η�συ�βολή�

παραγόντων�εκτός�από�τον�καθαρό�δανεισ�ό�στη��εταβολή�των�επιπέδων�του�χρέους,�

υπήρξε��εγάλη.�Η�Ελλάδα�πρέπει�να�λάβει�περαιτέρω��έτρα�για�να�ελέγξει�τέτοιου�είδους�

παράγοντες,�προκει�ένου�να��ειωθεί�ο�δείκτης�του�χρέους��ε�ικανοποιητικό�ρυθ�ό,�σε�

συ�φωνία��ε�τις�προβολές�για�το�ισοζύγιο�της�γενικής�κυβέρνησης�και�την�αύξηση�του�

ονο�αστικού�ΑΕΠ.�Η�ετήσια��εταβολή�στα�ονο�αστικά�επίπεδα�του�χρέους�της�γενικής�

κυβέρνησης�κατά�την�περίοδο�2010X2012�θα�πρέπει�να�συ�βαδίζει��ε�τους�στόχους�για�το�

έλλει��α�και��ε�συνολική�προσαρ�ογή�αποθε�άτωνXροών�της�τάξης�του�¼%�του�ΑΕΠ�

ετησίως�για�τα�έτη�2010,�2011�και�2012.�
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(16)� Η�Ελλάδα�θα�πρέπει�να�υποβάλει,�έως�τις�16�Μαρτίου�2010,�έκθεση�στην�οποία�θα�

προσδιορίζονται�τα��έτρα�και�το�χρονοδιάγρα��α�εφαρ�ογής�για�την�επίτευξη�των�

δη�οσιονο�ικών�στόχων�του�2010.�Η�Ελλάδα�θα�πρέπει�επίσης�να�υποβάλλει�τακτικές�

εκθέσεις�προς�το�Συ�βούλιο�και�την�Επιτροπή,�αναλύοντας��ε�ποιον�τρόπο�υλοποιούνται�

τα��έτρα�που�καθορίζονται�στην�παρούσα�απόφαση.�Zεδο�ένης�της�σοβαρότητας�της�

δη�οσιονο�ικής�κατάστασης�στην�Ελλάδα,�οι�εκθέσεις�αυτές�θα�πρέπει�να�υποβάλλονται�

τακτικά�από�τις�15�Μαΐου�2010�και�εφεξής,�και�να�δη�οσιοποιούνται.�Ειδικότερα,�οι�

εκθέσεις�θα�πρέπει�να�περιλα�βάνουν�περιγραφή�των��έτρων�που�έχουν�εφαρ�οστεί�και�

εκείνων�που�πρόκειται�να�εφαρ�οστούν�το�2010,��ε�σκοπό�την�εξυγίανση�των�δη�οσίων�

οικονο�ικών�και�τη�βελτίωση�της��ακροπρόθεσ�ης�διατηρησι�ότητάς�τους.�Zεδο�ένης�

της�αλληλεπίδρασης��εταξύ�της�δη�οσιονο�ικής�εξυγίανσης�και�της�ανάγκης�υλοποίησης�

διαρθρωτικών��εταρρυθ�ίσεων�και�βελτίωσης�της�ανταγωνιστικότητας,�η�Ελλάδα�θα�

πρέπει�επίσης�να�συ�περιλάβει�στις�εκθέσεις�αυτές�τα��έτρα�που�λα�βάνονται�ως�

επακόλουθο�της�σύστασης�του�Συ�βουλίου�της�16ης�Φεβρουαρίου�2010.�Επιπλέον,�οι�

εκθέσεις�θα�πρέπει�επίσης�να�περιλα�βάνουν�στοιχεία�για�τη��ηνιαία�εκτέλεση�του�

κρατικού�προϋπολογισ�ού`�την�εκτέλεση�του�προϋπολογισ�ού�της�κοινωνικής�ασφάλισης�

και�των�οργανισ�ών�τοπικής�αυτοδιοίκησης`�στοιχεία�για�την�έκδοση�χρέους`�τις�εξελίξεις�

όσον�αφορά�την�απασχόληση�στον�δη�όσιο�το�έα`�τις�εκκρε�είς�δαπάνες�και,��ε�ετήσια�

τουλάχιστον�συχνότητα,�την�οικονο�ική�κατάσταση�των�δη�οσίων�επιχειρήσεων.�

Zεδο�ένης�της�αλληλεπίδρασης��εταξύ�της�δη�οσιονο�ικής�εξυγίανσης�και�της�ανάγκης�

υλοποίησης�διαρθρωτικών��εταρρυθ�ίσεων�και�βελτίωσης�της�ανταγωνιστικότητας,�το�

Συ�βούλιο�κάλεσε�την�Ελλάδα�να�υποβάλει�έκθεση�για�τα��έτρα,�ανταποκρινό�ενη�στη�

σύσταση�του�Συ�βουλίου�της�16ης�Φεβρουαρίου�2010,�στο�πλαίσιο�των�τρι�ηνιαίων�

εκθέσεων�που�προβλέπονται�στην�παρούσα�απόφαση.�Η�Επιτροπή�και�το�Συ�βούλιο�θα�

εξετάζουν�τις�εκθέσεις�ώστε�να�αξιολογούν�την�επιτευχθείσα�πρόοδο�για�τη�διόρθωση�του�

υπερβολικού�ελλεί��ατος.�
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(17)� Η�Zήλωση�των�επικεφαλής�κρατών�ή�κυβερνήσεων�της�Ευρωπαικής�Ενωσης,�της�11ης�

Φεβρουαρίου�2010,�κάλεσε�την�Επιτροπή�να�παρακολουθεί�στενά�την�υλοποίηση�της�

παρούσας�απόφασης�σε�συνεργασία��ε�την�ΕΚΤ�και�τα�προτείνει�τα�τυχόν�αναγκαία�

πρόσθετα��έτρα.�

(18)� Αφού�διορθωθεί�το�υπερβολικό�έλλει��α,�η�Ελλάδα�θα�λάβει�τα�αναγκαία��έτρα�για�να�

διασφαλίσει�την�όσο�το�δυνατό�ταχύτερη�επίτευξη�του��εσοπρόθεσ�ου�στόχου�(ΜΣ)�ενός�

διαρθρωτικώς�ισοσκελισ�ένου�προϋπολογισ�ού.�Προς�τον�σκοπό�αυτόν,�οι�ελληνικές�

αρχές�θα�πρέπει�συνεχώς�να�εφαρ�όζουν��όνι�α��έτρα�για�τον�έλεγχο�των�τρεχουσών�

πρωτογενών�δαπανών,�συ�περιλα�βανο�ένων�ιδίως�του��ισθολογικού�κόστους,�των�

κοινωνικών��εταβιβάσεων,�των�επιχορηγήσεων�και�άλλων��εταβιβάσεων.�Επιπλέον,�η�

Ελλάδα�θα�πρέπει�να�διασφαλίσει�ότι�η�δη�οσιονο�ική�εξυγίανση�επιδιώκει�και�την�

ενίσχυση�της�ποιότητας�των�δη�οσίων�οικονο�ικών�και�συ�βάλλει�στην�ανάκτηση�της�

ανταγωνιστικότητας�της�οικονο�ίας,�στο�πλαίσιο�ενός�συνεκτικού�προγρά��ατος�

�εταρρυθ�ίσεων,�ενώ�παράλληλα�εφαρ�όζει��ε�ταχύτητα�πολιτικές�για�την�περαιτέρω�

ανα�όρφωση�της�φορολογικής�διοίκησης.�Λα�βανο�ένου�υπόψη�του�αυξανό�ενου�

επιπέδου�του�χρέους�και�της�ανα�ενό�ενης�αύξησης�των�δαπανών�λόγω�γήρανσης�του�

πληθυσ�ού,�οι�ελληνικές�αρχές�θα�πρέπει�να�εξακολουθήσουν�να�βελτιώνουν�τη�

�ακροπρόθεσ�η�βιωσι�ότητα�των�δη�όσιων�οικονο�ικών,�

ΕΞΕZ5ΣΕ�ΤΗΝ�ΠΑΡΟΥΣΑ�ΑΠΟΦΑΣΗ:�
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Άρθρο�1�

1.� Η�Ελλάδα�τερ�ατίζει�την�παρούσα�κατάσταση�υπερβολικού�ελλεί��ατος�το�ταχύτερο�

δυνατό�και�το�αργότερο�έως�το�2012.�

2.� Η�πορεία�προσαρ�ογής�προς�την�κατεύθυνση�της�διόρθωσης�του�υπερβολικού�

ελλεί��ατος�προβλέπει�διαρθρωτική�ετήσια�προσαρ�ογή�τουλάχιστον�3½�εκατοστιαίων�

�ονάδων�του�ΑΕΠ�το�2010�και�το�2011�και�τουλάχιστον�2½�εκατοστιαίων��ονάδων�του�

ΑΕΠ�το�2012.�

3.� Για�την�πορεία�προσαρ�ογής�που�προβλέπεται�στην�παράγραφο�2,�απαιτείται�να��ην�

υπερβαίνει�το�έλλει��α�της�γενικής�κυβέρνησης�τα�21�270�εκατ.�ευρώ�το�2010,�τα�14�170�

εκατ.�ευρώ�το�2011�και�τα�7�360�εκατ.�ευρώ�το�2012.�

4.� Για�την�πορεία�προσαρ�ογής�που�προβλέπεται�στην�παράγραφο�2,�η�ετήσια��εταβολή�του�

ενοποιη�ένου�ακαθάριστου�χρέους�της�γενικής�κυβέρνησης�απαιτείται�να��ην�υπερβαίνει�

τα�21�760�εκατ.�ευρώ�το�2010,�τα�14�680�εκατ.�ευρώ�το�2011�και�τα�7�880�εκατ.�ευρώ�το�

2012.�

(5)� Η��είωση�του�ελλεί��ατος�θα�πρέπει�να�επιταχυνθεί�αν�η�οικονο�ική�ή�δη�οσιονο�ική�

κατάσταση�αποδειχθεί�καλύτερη�του�σή�ερα�ανα�ενο�ένου.�
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Άρθρο�2�

Για�να�τερ�ατιστεί�η�κατάσταση�υπερβολικού�ελλεί��ατος�και�να�τηρηθεί�η�πορεία�προσαρ�ογής,�

η�Ελλάδα�εφαρ�όζει��έτρα�δη�οσιονο�ικής�εξυγίανσης,�συ�περιλα�βανο�ένων�εκείνων�που�

προσδιορίζονται�στο�πρόγρα��α�σταθερότητας,�και�ειδικότερα:�

Α.� ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ�KΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ�ΜΕΤΡΑ�ΠΟΥ�ΠΡΕΠΕΙ�ΝΑ�ΛΗΦΘΟΥΝ�Ε�Σ�

ΤΙΣ�15�ΜΑΪΟΥ�2010�

Όπως�έχει�εξαγγελθεί�στο�πρόγρα��α�σταθερότητας,�και�περιλα�βανο�ένων�των�δη�οσιονο�ικών�

�έτρων�που�ανακοινώθηκαν�στις�2.2.2010,�η�Ελλάδα:�

Kαπάνες�

α)� �εταβιβάζει�10%�των�δη�οσιονο�ικών�πιστώσεων�(πλην��ισθών�και�συντάξεων)�

των�υπουργείων�που�προβλέπονται�στον�προϋπολογισ�ό�για�το�2010�σε�αποθε�ατικό�

για�απρόβλεπτα,�εν�ανα�ονή�ανακατανο�ής�των�πιστώσεων��εταξύ�υπουργείων�και�

του�προσδιορισ�ού�των�προγρα��άτων�δαπανών�που�πρέπει�να�εξορθολογιστούν,�

προκει�ένου�να�υπάρξει�ουσιαστική�και��όνι�η��είωση�των�δαπανών`�

β)� �ειώνει�το��ισθολογικό�κόστος,�περιλα�βανο�ένου�του�παγώ�ατος�των�

ονο�αστικών��ισθών�της�κεντρικής�κυβέρνησης,�της�τοπικής�αυτοδιοίκησης,�των�

οργανισ�ών�του�δη�οσίου�και�λοιπών�δη�όσιων�φορέων,�περικόπτει�το�προσωπικό,�

παγώνει�τις�νέες�προσλήψεις�το�2010�και�καταργεί�τις�κενές�θέσεις�στο�δη�όσιο,�

συ�περιλα�βανο�ένων�των�συ�βάσεων�ορισ�ένου�χρόνου`�ιδίως��ε�τη��η�

αντικατάσταση�των��ονί�ων�υπαλλήλων�που�συνταξιοδοτούνται`�
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γ)� περικόπτει�τα�ειδικά�επιδό�ατα�που�καταβάλλονται�στους�δη�οσίους�υπαλλήλους�

(συ�περιλα�βανο�ένων�των�επιδο�άτων�από�λογαριασ�ούς�εκτός�προϋπολογισ�ού),�

�ε�αποτέλεσ�α�την��είωση�των�συνολικών�απολαβών;�στον�το�έα�της�γενικής�

κυβέρνησης,�ως�πρώτο�βή�α�για�τη�βελτίωση�του�συστή�ατος�των��ισθών�και�τον�

εξορθολογισ�ό�της��ισθολογικής�κλί�ακας�στο�δη�όσιο`�

δ)� προβαίνει�σε�ονο�αστικές�περικοπές�των��εταβιβάσεων�που�καταβάλλονται�στο�

πλαίσιο�του�συστή�ατος�κοινωνικής�ασφάλισης,�συ�περιλα�βανο�ένων�και��έτρων�

περιορισ�ού�της�τι�αριθ�ικής�αναπροσαρ�ογής�των�επιδο�άτων�και�δικαιω�άτων`�

Έσοδα�

ε)� εφαρ�όζει�κλί�ακα�προοδευτικής�φορολόγησης�για�όλες�τις�πηγές�εισοδή�ατος�και�

οριζόντια�ενοποιη�ένη��εταχείριση�για�τα�εισοδή�ατα�από�την�εργασία�και�το�

κεφάλαιο`�

στ)� καταργεί�όλες�τις�απαλλαγές�και�τις�διατάξεις�περί�αυτοτελούς�φορολόγησης�στο�

φορολογικό�σύστη�α,�συ�περιλα�βανο�ένων�των�εισοδη�άτων�από�ειδικά�

επιδό�ατα�που�καταβάλλονται�στους�δη�οσίους�υπαλλήλους`��

ζ)� καθιερώνει�φορολόγηση�βάσει�τεκ�ηρίων�για�τους�αυτοαπασχολού�ενους`�

η)� καθιερώνει��όνι�ους�φόρους�για�κτίρια��ε�πολεοδο�ικές�παραβάσεις�και�αυξάνει�

τους�φορολογικούς�συντελεστές�επί�της�ακινήτου�περιουσίας,�σε�σχέση��ε�τους�

συντελεστές�που�ίσχυαν�στις�31�Zεκε�βρίου�2009`�

θ)� αυξάνει�τους�ειδικούς�φόρους�κατανάλωσης�για�τον�καπνό,�τα�οινοπνευ�ατώδη,και�

τα�καύσι�α,�σε�σχέση��ε�τους�συντελεστές�που�ίσχυαν�στις�31�Zεκε�βρίου�2009`�

ι)� προσδιορίζει�λεπτο�ερώς�και�εφαρ�όζει,�έως�το�τέλος�Μαρτίου�2010,�τις�

σχεδιαζό�ενες�φορολογικές��εταρρυθ�ίσεις,�αξιοποιώντας�παράλληλα�τα�δυνητικά�

οφέλη�αποδοτικότητας�για�την�περαιτέρω��είωση�του�ελλεί��ατος.�
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Β.� ΜΕΤΡΑ�ΣΤΗΡΙΞΗΣ�ΓΙΑ�ΤΗ�KΙΑΣΦΑΛΙΣΗ�Τ�Ν�KΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚ�Ν�ΣΤΟΧ�Ν�

ΤΟΥ�2010�

α)� Στο�βαθ�ό�που�υλοποιούνται��ερικοί�κίνδυνοι�που�συνδέονται��ε�τα�ανώτατα�όρια�

για�το�έλλει��α�και�το�χρέος,�που�προβλέπονται�στο�άρθρο�1�παράγραφοι�3�και�4,�η�

Ελλάδα�θα�ανακοινώσει,��ε�την�έκθεση�που�θα�υποβάλει��έχρι�τις�16.3.2010,�

πρόσθετα��έτρα,�σε�σχέση��ε�τα�προβλεπό�ενα�στο�άρθρο�2�τ�ή�α�Α,�ώστε�να�

εξασφαλιστεί�η�επίτευξη�του�δη�οσιονο�ικού�στόχου�του�2010�`�Τα��έτρα�αυτά�θα�

πρέπει�να�εστιάζονται�σε�περικοπές�δαπανών,�(πχ��εγαλύτερη�περικοπή�των�

τρεχουσών�και�κεφαλαιουχικών�δαπανών,�περιλα�βανο�ένης�της�ακύρωσης�των�

κονδυλίων�του�αποθέ�ατος�εκτάκτων�περιστατικών),�αλλά�και�σε��έτρα�αύξησης�

των�εσόδων�(πχ�αύξηση�των�εσόδων�ΦΠΑ,�επιβολή�ειδικών�φόρων�κατανάλωσης�

για�αγαθά�πολυτελείας,�συ�περιλα�βανο�ένων�των�αυτοκινήτων�ιδιωτικής�χρήσης,�

και��εγαλύτερη�αύξηση�των�ειδικών�φόρων�κατανάλωσης�στα�ενεργειακά�

προιόντα).�

Γ.� ΛΟΙΠΑ�ΜΕΤΡΑ�ΠΟΥ�ΠΡΕΠΕΙ�ΝΑ�ΘΕΣΠΙΣΤΟΥΝ�ΜΕΧΡΙ�ΤΟ�ΤΕΛΟΣ�ΤΟΥ�2010�

Kαπάνες�

α)� υιοθέτηση�των�αναγκαίων��εταρρυθ�ίσεων�για�τη�ση�αντική��είωση�της�

δη�οσιονο�ικής�επίπτωσης�λόγω�γήρανσης�του�πληθυσ�ού,��ε�την�ανα�όρφωση�

των�συστη�άτων�υγείας�και�συντάξεων,�προς�επικύρωση��ε�τη�διαδικασία�εξέτασης�

από�ο�ολόγους�στο�πλαίσιο�της�Επιτροπής�Οικονο�ικής�Πολιτικής`�ιδίως,�θέσπιση�

παρα�ετρικής��εταρρύθ�ισης�του�συνταξιοδοτικού�συστή�ατος�η�οποιία�ανα�ένεται�

να�διασφαλίσει�ότι�το�σύστη�α�αυτό�είναι�χρη�ατοδοτικά�βιώσι�ο�ενόψει�της�

γήρανσης�του�πληθυσ�ού,�και�προς�τον�σκοπό�αυτόν,�η��εταρρύθ�ιση�θα�πρέπει�να�

συ�περιλάβει�τη��είωση�των�ανωτάτων�ορίων�συντάξεων,�την�προοδευτική�αύξηση�

του�ορίου�ηλικίας�συνταξιοδότησης,�τόσο�για�τις�γυναίκες�όσο�και�για�τους�άνδρες,�

καθώς�και�την�αλλαγή�του�τρόπου�υπολογισ�ού�των�χορηγού�ενων�συντάξεων,�

προκει�ένου�να�αντικατοπτρίζονται�καλύτερα�οι�εισφορές�που�έχουν�καταβληθεί�

καθ’�όλη�τη�διάρκεια�του�επαγγελ�ατικού�βίου,�να�βελτιωθεί�η�αλληλεγγύη��εταξύ�

των�γενεών�και�να�εξορθολογιστεί�το�σύστη�α�ειδικών�επιδο�άτων�προς�τους�

χα�ηλοσυνταξιούχους`�
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β)� �είωση�της�απασχόλησης�στον�δη�όσιο�το�έα,��ε�τον�περαιτέρω�περιορισ�ό�των�

συ�βάσεων�ορισ�ένου�χρόνου�και�την�εφαρ�ογή�του�κανόνα�της�1�πρόσληψης�για�

κάθε�5�συνταξιοδοτήσεις`�

γ)� ανα�όρφωση�του�συστή�ατος�πληρω�ής�των��ισθών�για�τους�ά�εσα�

απασχολού�ενους�στη�δη�όσια�διοίκηση,��ε�την�εφαρ�ογή�ενιαίων�αρχών�

καθορισ�ού�και�σχεδιασ�ού�των��ισθών`�εξορθολογισ�ός�της��ισθολογικής�

κλί�ακας,�στοχεύοντας�παράλληλα�στη��είωση�του��ισθολογικού�κόστους`�

χρειάζεται�επίσης�να�επιτευχθεί��είωση�του��ισθολογικού�κόστους�στο�επίπεδο�της�

τοπικής�αυτοδιοίκησης�ενώ�η�νέα�ενοποιη�ένη�κλί�ακα��ισθών�στον�δη�όσιο�το�έα�

πρέπει�να�επεκταθεί�αλλά�και�να�τελειοποιηθεί,�προκει�ένου�να�ισχύσει�στην�τοπική�

αυτοδιοίκηση�και�σε�διαφόρους�άλλους�οργανισ�ούς�και�να�εξασφαλιστεί�επίσης�η�

παρα�ονή�των�αποδοτικότερων�υπαλλήλων�στον�δη�όσιο�το�έα`�

Έσοδα�

δ)� αποφασιστική�ενίσχυση�της�καταπολέ�ησης�της�φοροδιαφυγής�και�της�φορολογικής�

απάτης�(ειδικότερα,�όσον�αφορά�τον�ΦΠΑ,�τον�φόρο�εισοδή�ατος�νο�ικών�

προσώπων�και�το�σύστη�α�φορολόγησης�των�εισοδη�άτων�των�

αυτοαπασχολού�ενων),�επίσης��ε�την�ενίσχυση�των�νο�οθετικών�διατάξεων�σχετικά�

�ε�την�είσπραξη�των�φόρων�και�χρησι�οποίηση�των�δυνητικών�εσόδων�για�την�

περαιτέρω��είωση�του�ελλεί��ατος`�
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ε)�εκσυγχρονισ�ός�της�φορολογικής�διοίκησης,��εταξύ�άλλων��ε:�τη�σύσταση��ιας�

πλήρως�υπόλογης�φοροεισπρακτικής�υπηρεσίας,�η�οποία�θα�πρέπει�να�θέτει�ετήσιους�

στόχους�και�να�λειτουργεί�στο�πλαίσιο�των�συστη�άτων�αξιολόγησης�των�επιδόσεων�

των�κατά�τόπους�φορολογικών�υπηρεσιών`�διάθεση�των�αναγκαίων�πόρων�σε�

υψηλού�επιπέδου�προσωπικό,�υποδο�ές�και�εξοπλισ�ό�υποστήριξης,�συστή�ατα�

διοικητικής�οργάνωσης�και�ανταλλαγής�των�πληροφοριών��ε�επαρκείς�διασφαλίσεις�

κατά�των�πολιτικών�παρεπ�βάσεων`�

Kη=οσιονο=ικό�πλαίσιο�

στ)� λεπτο�ερής�περιγραφή�των��έτρων�που�πρόκειται�να�εφαρ�οστούν�το�2011�και�το�

2012�για�τη�συ��όρφωση��ε�τους�στόχους�του�επικαιροποιη�ένου�προγρά��ατος�

του�Ιανουαρίου�2010`�

ζ)� ενίσχυση�της�θέσης�του�Υπουργείου�Οικονο�ικών�έναντι�των�άλλων�συναρ�οδίων�

υπουργείων�στο�πλαίσιο�της�κατάρτισης�του�ετήσιου�νό�ου�για�τον�προϋπολογισ�ό�

και�ενίσχυση�επίσης�των�ελεγκτικών�του��ηχανισ�ών�κατά�τη�διάρκεια�της�

εκτέλεσης�του�προϋπολογισ�ού.�Επιπλέον,�διασφάλιση�αποτελεσ�ατικής�εφαρ�ογής�

της�κατάρτισης�προϋπολογισ�ού�βάσει�προγρα��άτων`�

η)� συνέχιση�της��εταρρύθ�ισης�του�Γενικού�Λογιστηρίου�του�Κράτους,��εταξύ�άλλων�

�ε:�τη�σύσταση��ιας�πλήρως�υπόλογης�δη�οσιονο�ικής�υπηρεσίας,�η�οποία�θα�

πρέπει�να�θέτει�πολυετείς�στόχους�για�τις�δαπάνες�και�να�λειτουργεί�στο�πλαίσιο�

συστη�άτων�αξιολόγησης�των�επιδόσεων`�τη�διάθεση�των�αναγκαίων�πόρων�σε�

προσωπικό�υψηλού�επιπέδου,�υποδο�ές�και�εξοπλισ�ό�υποστήριξης,�συστή�ατα�

διαχειριστικής�οργάνωσης�και�ανταλλαγής�των�πληροφοριών,��ε�επαρκείς�

διασφαλίσεις�κατά�των�πολιτικών�παρεπ�βάσεων`�
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θ)� θέσπιση��εσοπρόθεσ�ου�δη�οσιονο�ικού�πλαισίου,��ε�δεσ�ευτικά�ανώτατα�όρια�

δαπανών�στη�βάση�ενός�κανόνα�πολυετών�δαπανών�και�δη�ιουργία�ανεξάρτητης�

υπηρεσίας�δη�οσιονο�ικής�πολιτικής,�η�οποία�θα�δη�οσιεύει�εγκαίρως�τα�στοιχεία�

αναφορικά��ε�τα�σχέδια�και�την�εκτέλεση�του�προϋπολογισ�ού�όλων�των�οντοτήτων�

του�δη�οσίου`�

ι)� εντός�του�ανωτέρω��εσοπρόθεσ�ου�δη�οσιονο�ικού�πλαισίου,�εξαγγελία�χωρίς�

καθυστέρηση�των�πρόσθετων��όνι�ων��έτρων��είωσης�των�δαπανών�

�εσοπρόθεσ�α`�

κ)� αποφασιστική�καταπολέ�ηση�της�διαφθοράς�στη�δη�όσια�διοίκηση,�ειδικότερα�σε�

σχέση��ε�τους��ισθούς�και�τα�επιδό�ατα�του�δη�οσίου,�τις�δη�όσιες�συ�βάσεις,�τον�

υπολογισ�ό�και�την�είσπραξη�των�φόρων`�

λ)� λήψη�των�αναγκαίων��έτρων�για�την�αποφυγή��είωσης�της��έσης�διάρκειας�του�

δη�όσιου�χρέους`�

�)� ενίσχυση�των�προσπαθειών�για�τον�έλεγχο�παραγόντων,�πλην�του�καθαρού�

δανεισ�ού,�που�συ�βάλλουν�στη��εταβολή�των�επιπέδων�του�χρέους`�
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K.� ΛΟΙΠΑ�KΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ�ΜΕΤΡΑ�ΠΟΥ�ΠΡΕΠΕΙ�ΝΑ�ΘΕΣΠΙΣΤΟΥΝ�Ε�Σ�ΤΟ�

2012�

Kαπάνες�

α)� εφαρ�ογή,�το�2011�και�το�2012,��έτρων�προσαρ�ογής��όνι�ου�χαρακτήρα,�που�να�

επικεντρώνονται�κυρίως�στις�τρέχουσες�δαπάνες`�ειδικότερα,�περικοπή�των�

δαπανών,�προκει�ένου�να�επιτευχθούν��όνι�ες�οικονο�ίες�στις�δαπάνες�δη�όσιας�

κατανάλωσης,�συ�περιλα�βανο�ένων�των��ισθών�και�των�κοινωνικών�

�εταβιβάσεων,�και��είωση�της�απασχόλησης�στο�δη�όσιο`�

Έσοδα�

β)� εντός�του��εσοπρόθεσ�ου�δη�οσιονο�ικού�πλαισίου,�συνέχιση�της�αυστηρής�

εφαρ�ογής�των��εταρρυθ�ίσεων�στη�φορολογική�διοίκηση,�χρησι�οποιώντας�

παράλληλα�τα�δυνητικά�έσοδα�για�τη��είωση�του�ελλεί��ατος`�

Kη=οσιονο=ικό�πλαίσιο�

γ)� ενίσχυση�των�θεσ�ικών��ηχανισ�ών�για�την�παροχή�αξιόπιστων�και�ρεαλιστικών�

επίση�ων�δη�οσιονο�ικών�προγνώσεων�που�λα�βάνουν�υπόψη�πρόσφατα�διαθέσι�α�

στοιχεία�και�τάσεις�αναφορικά��ε�την�εκτέλεση�του�προϋπολογισ�ού.�Προς�τον�

σκοπό�αυτόν,�οι�επίση�ες��ακροοικονο�ικές�προγνώσεις�θα�πρέπει�να�

επανεξετάζονται�από�εξωτερικούς�ε�πειρογνώ�ονες.�Οι�προγνώσεις�των�υπηρεσιών�

της�Επιτροπής�λα�βάνονται�υπόψη�ως�βάση�αναφοράς`�

δ)� αποφυγή�συνυπολογισ�ού�έκτακτων��έτρων��είωσης�του�ελλεί��ατος�στους�

δη�οσιονο�ικούς�στόχους`�
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ε)� εντός�του��εσοπρόθεσ�ου�δη�οσιονο�ικού�πλαισίου,�θέσπιση�πρόσθετων��όνι�ων�

�έτρων��είωσης�των�δαπανών�για�την�επίτευξη�του�ΜZΣ�για�ισοσκελισ�ένο�ή�

πλεονασ�ατικό�προϋπολογισ�ό.�

Άρθρο�3�

Για�να�καταστεί�δυνατός�ο�έγκαιρος�και�αποτελεσ�ατικός�έλεγχος�των�εσόδων�και�των�δαπανών,�

και�να�καταστεί�δυνατή�η�κατάλληλη�παρακολούθηση�των�δη�οσιονο�ικών�εξελίξεων,�η�Ελλάδα�

θα�πρέπει:�

α)� έως�τις�15�Μαΐου�2010,�να�θεσπίσει�τα�νο�οθετικά�εκείνα��έτρα�που�καθιστούν�

υποχρεωτική�τη�δη�οσίευση�των�εκθέσεων�εκτέλεσης�του�προϋπολογισ�ού�σε��ηνιαία�

βάση,�εντός�προθεσ�ίας�που�δεν�θα�υπερβαίνει�τις�10�η�έρες��ετά�το�τέλος�του��ηνός`�

β)� να�επιβάλει�την�τήρηση�της�ισχύουσας�νο�ικής�υποχρέωσης�που�υπέχουν�τα�τα�εία�

κοινωνικής�ασφάλισης�και�τα�νοσοκο�εία,�να�δη�οσιεύουν�ετήσιους�επίση�ους�

λογαριασ�ούς�και�ισολογισ�ούς`�
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γ)� να�καταβάλει�περαιτέρω�προσπάθειες�για�τη�βελτίωση�της�συλλογής�και�επεξεργασίας�

στοιχείων�για�τη�γενική�κυβέρνηση,�κυρίως��ε�την�ενίσχυση�των��ηχανισ�ών�ελέγχου�στις�

στατιστικές�υπηρεσίες�και�στο�Γενικό�Λογιστήριο�του�Κράτους�και��ε�τη�διασφάλιση�της�

πραγ�ατικής�προσωπικής�ευθύνης�σε�περιπτώσεις�εσφαλ�ένων�αναφορών,�προκει�ένου�

να�υπάρξει�έγκαιρη�παροχή�υψηλής�ποιότητας�δεδο�ένων�της�γενικής�κυβέρνησης,�όπως�

προβλέπεται�στους�κανονισ�ούς�(ΕΚ)�αριθ.�2223/96,�(ΕΚ)�αριθ.�264/2000,�(ΕΚ)�αριθ.�

1221/2002,�(ΕΚ)�αριθ.�501/2004,�(ΕΚ)�αριθ.�1222/2004,�(ΕΚ)�αριθ.�1161/2005,�(ΕΚ)�αριθ.�

223/20091�και�(ΕΚ)�αριθ.�479/2009`�

δ)� να�συνεργαστεί��ε�την�Επιτροπή�(Eurostat),�προκει�ένου�να�συ�φωνήσει�ταχέως�σε�ένα�

σχέδιο�δράσης��ε�σκοπό�τη�διόρθωση�των�στατιστικών�και�θεσ�ικών�αδυνα�ιών,�καθώς�

και�εκείνων�της�διακυβέρνησης`�

ε)� να�συνεργαστεί��ε�την�Επιτροπή�(Eurostat)�και�να�λάβει�την�κατάλληλη�επιτόπια�τεχνική�

βοήθεια�για�την�κατάρτιση�δη�οσιονο�ικών�και�λοιπών��ακροοικονο�ικών�στατιστικών.�

�������������������������������������������������

1� Κανονισ�ός�(ΕΚ)�αριθ.�223/2009�του�Ευρωπαϊκού�Κοινοβουλίου�και�του�Συ�βουλίου,�της�
11ης�Μαρτίου�2009,�σχετικά��ε�τις�ευρωπαϊκές�στατιστικές�και�την�κατάργηση�του�
κανονισ�ού�(ΕΚ,�Ευρατό�)�αριθ.�1101/2008�του�Ευρωπαϊκού�Κοινοβουλίου�και�του�
Συ�βουλίου�σχετικά��ε�τη�διαβίβαση�στη�Στατιστική�Υπηρεσία�των�Ευρωπαϊκών�
Κοινοτήτων�πληροφοριών�που�καλύπτονται�από�το�στατιστικό�απόρρητο,�του�κανονισ�ού�
(ΕΚ)�αριθ.�322/97�του�Συ�βουλίου�σχετικά��ε�τις�κοινοτικές�στατιστικές�και�της�απόφασης�
89/382/ΕΟΚ,�Ευρατό��του�Συ�βουλίου�για�τη�σύσταση�επιτροπής�του�στατιστικού�
προγρά��ατος�των�Ευρωπαϊκών�Κοινοτήτων�(ΕΕ�L�87,�31.03.2009,�σ.�164.)�
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Άρθρο�4�

1.� Η�Ελλάδα�υποβάλλει�στο�Συ�βούλιο�και�την�Επιτροπή�και�δη�οσιεύει,�έως�τις�16�

Μαρτίου�2010�το�αργότερο,�έκθεση�στην�οποία�θα�προσδιορίζεται�το�χρονοδιάγρα��α�

εφαρ�ογής�των��έτρων�που�προβλέπονται�στο�άρθρο�2�της�παρούσας�απόφασης�για�την�

επίτευξη�των�δη�οσιονο�ικών�στόχων�του�2010,�συ�περιλα�βανο�ένων�των�αναγκαίων�

�έτρων�που�προβλέπονται�στο�άρθρο�2�τ�ή�α�B.�

2.� Η�Ελλάδα�υποβάλλει�στο�Συ�βούλιο�και�την�Επιτροπή�και�δη�οσιεύει,�έως�τις�15�Μαΐου�

2010�το�αργότερο,�έκθεση�στην�οποία�θα�περιγράφονται�τα��έτρα�πολιτικής�για�τη�

συ��όρφωση��ε�την�παρούσα�απόφαση.�Στη�συνέχεια,�η�Ελλάδα�υποβάλλει�και�

δη�οσιεύει�τις�εκθέσεις�αυτές�σε�τρι�ηνιαία�βάση.��

3.� Οι�εκθέσεις�που�προβλέπονται�στην�παράγραφο�2�θα�πρέπει�να�περιλα�βάνουν�

λεπτο�ερείς�πληροφορίες�σχετικά��ε:��

α)� συγκεκρι�ένα��έτρα�που�έχουν�εφαρ�οστεί��έχρι�την�η�ερο�ηνία�της�έκθεσης�σε�

συ��όρφωση��ε�την�παρούσα�απόφαση,�περιλα�βανο�ένης�και�της�

ποσοτικοποιη�ένης�δη�οσιονο�ικής�τους�επίπτωσης`��

β)� συγκεκρι�ένα��έτρα�που�προβλέπεται�να�εφαρ�οστούν��ετά�την�η�ερο�ηνία�της�

έκθεσης,�σε�συ��όρφωση��ε�την�παρούσα�απόφαση,�καθώς�και�το�χρονοδιάγρα��α�

εφαρ�ογής�τους�και�την�εκτί�ηση�της�δη�οσιονο�ικής�τους�επίπτωσης�`��

γ)� τη��ηνιαία�εκτέλεση�του�κρατικού�προϋπολογισ�ού`��

δ)� στοιχεία�για�περιόδους��ικρότερες�του�έτους�όσον�αφορά�την�εκτέλεση�του�

προϋπολογισ�ού�της�κοινωνικής�ασφάλισης,�των�οργανισ�ών�τοπικής�

αυτοδιοίκησης�και�των�εκτός�προϋπολογισ�ού�τα�είων`��
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ε)� την�έκδοση�και�αποπληρω�ή�δη�όσιου�χρέους`�

στ)� τις�εξελίξεις�στη��όνι�η�απασχόληση�και�την�απασχόληση�ορισ�ένου�χρόνου�στον�

δη�όσιο�το�έα`��

ζ)� τις�εκκρε�είς�πληρω�ές�δη�οσίων�δαπανών�(συσσωρευ�ένες�υπερη�ερίες)��

η)� την�οικονο�ική�κατάσταση�στις�δη�όσιες�επιχειρήσεις�και�τις�λοιπές�οντότητες�του�

δη�οσίου�(�ε�ετήσια�συχνότητα).�

4.� Η�Επιτροπή�και�το�Συ�βούλιο�αναλύουν�τις�εκθέσεις�προκει�ένου�να�αξιολογούν�τη�

συ��όρφωση�της�Ελλάδας�προς�την�παρούσα�απόφαση.�

Κατά�τις�αξιολογήσεις�αυτές,�η�Επιτροπή��πορεί�να�υποδείξει�τα��έτρα�που�χρειάζονται�

για�να�τηρηθεί�η�πορεία�προσαρ�ογής�που�χαράσσει�η�παρούσα�απόφαση,��ε�σκοπό�τη�

διόρθωση�του�υπερβολικού�ελλεί��ατος.�

Άρθρο�5�

Η�Ελλάδα�αναλα�βάνει�αποτελεσ�ατική�δράση�προκει�ένου�να�συ��ορφωθεί��ε�την�παρούσα�

απόφαση�έως�τις�15�Μαΐου�2010.�
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Άρθρο�6�

Η�παρούσα�απόφαση�παράγει�αποτελέσ�ατα�την�η�έρα�της�κοινοποίησής�της.�

Άρθρο�7�

Η�παρούσα�απόφαση�απευθύνεται�στην�Ελληνική�Zη�οκρατία.�

Βρυξέλλες,��

� Για�το�Συ�βούλιο�

� Ο�Πρόεδρος�

�


