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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της  

για την τροποποίηση της απόφασης 2010/320/ΕΕ, η οποία απευθύνεται προς την Ελλάδα µε 

σκοπό την ενίσχυση και εµβάθυνση της δηµοσιονοµικής εποπτείας και διά της οποίας 

ειδοποιείται η Ελλάδα να λάβει τα µέτρα µείωσης του ελλείµµατος που κρίνονται αναγκαία 

για την αντιµετώπιση της κατάστασης υπερβολικού ελλείµµατος 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣλΕΕ), και ιδίως το άρθρο 

126, παράγραφος 9, και το άρθρο 136,  

Έχοντας υπόψη τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
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Εκτιµώντας ταεξής: 

(1) Το άρθρο 136 παράγραφος 1 στοιχείο α) της ΣλΕΕ προβλέπει τη δυνατότητα θέσπισης 

ειδικών µέτρων για τα κράτη µέλη µε νόµισµα το ευρώ, προκειµένου να ενισχυθούν ο 

συντονισµός και η εποπτεία της δηµοσιονοµικής τους πειθαρχίας. 

(2) Το άρθρο 126 της ΣλΕΕ προβλέπει ότι τα κράτη µέλη αποφεύγουν τα υπερβολικά 

δηµοσιονοµικά ελλείµµατα και θεσπίζει τη διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος προς τον 

σκοπό αυτό. Το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το οποίο στο διορθωτικό του 

σκέλος εφαρµόζει τη διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος, παρέχει το πλαίσιο στήριξης 

των κυβερνητικών πολιτικών για την άµεση επάνοδο σε υγιείς δηµοσιονοµικές θέσεις 

λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική κατάσταση. 

(3) Στις 27 Απριλίου 2009, το Συµβούλιο αποφάσισε, σύµφωνα µε το άρθρο 104 παράγραφος 

6 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ότι υφίσταται υπερβολικό 

έλλειµµα στην Ελλάδα. 

(4) Στις 10 Μαΐου 2010, το Συµβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2010/320/ΕΕ1 (εφεξής «η 

απόφαση»), η οποία απευθύνεται προς την Ελλάδα, δυνάµει του άρθρου 126, παράγραφος 

9 και του άρθρου 136 της ΣλΕΕ, µε σκοπό την ενίσχυση και εµβάθυνση της 

δηµοσιονοµικής εποπτείας και διά της οποίας ειδοποιείται η Ελλάδα να λάβει τα µέτρα 

µείωσης του ελλείµµατος που κρίνονται αναγκαία για την αντιµετώπιση της κατάστασης 

υπερβολικού ελλείµµατος, το αργότερο έως το 2014.Το Συµβούλιο καθόρισε την 

ακόλουθη πορεία για τη διόρθωση του ελλείµµατος: δηµοσιονοµικό έλλειµα που δεν 

υπερβαίνει 18 508 εκατοµµύρια EUR το 2010, 17 065 εκατοµµύρια EUR το 2011, 14 916 

εκατοµµύρια EUR το 2012, 11 399 εκατοµµύρια EUR το 2013 και 6 385 εκατοµµύρια 

EUR το 2014. 

                                                 

1 ΕΕ L 145, 10.6.2009, σ. 1. 
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(5) Σύµφωνα µε τις διαθέσιµες προβλέψεις κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης από το 

Συµβούλιο, το πραγµατικό ΑΕΠ αναµενόταν να µειωθεί κατά 4% το 2010 και κατά 2½ % 

το 2011, και, στη συνέχεια, να ανακάµψει, µε ρυθµούς ανάπτυξης 1,1% το 2012 και 2,1% 

το 2013 και το 2014. Ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ αναµενόταν να ανέλθει σε 1,2%, -0,5%, 

1,0%, 0,7% και 1,0% για τα έτη 2010 έως 2014, αντιστοίχως. ∆εδοµένων των οικονοµικών 

εξελίξεων, το πραγµατικό ΑΕΠ αναµένεται τώρα να συρρικνωθεί κατά 4¼% το 2010 και 

κατά 3% το 2011 και, στη συνέχεια, να ανακάµψει, µε ρυθµούς ανάπτυξης 1,1% το 2012 

και 2,1% το 2013 και το 2014. Οι αποπληθωριστές του ΑΕΠ αναµένονται πλέον να 

ανέλθουν σε 3,0%, 1,5%, 0,4%, 0,8% και 1,2% για τα έτη 2010 έως 2104, αντιστοίχως. 

(6) Στις 7 Σεπτεµβρίου 2010, το Συµβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2010/486/ΕΕ1 για 

τροποποίηση της απόφασης.  

(7) Στις 15 Νοεµβρίου 2010, η Eurostat επικύρωσε τα στατιστικά στοιχεία για το ελληνικό 

δηµοσιονοµικό έλλειµµα και χρέος, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 479/2009 του 

Συµβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, για την εφαρµογή του πρωτοκόλλου σχετικά µε τη 

διαδικασία του υπερβολικού ελλείµµατος το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την 

ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας2. Στο πλαίσιο αυτό, αναθεωρήθηκαν προς τα άνω οι 

σειρές των στοιχείων για το έλλειµµα και το χρέος αναφορικά µε τα έτη 2006-2009. Ο 

δείκτης του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος προς το ΑΕΠ για το 2009 αναθεωρήθηκε από 

13,6% του ΑΕΠ σε 15,4% του ΑΕΠ, ενώ ο δείκτης του χρέους αναθεωρήθηκε από 115,1% 

του ΑΕΠ σε 126,8% του ΑΕΠ.  

                                                 

1 ΕΕ L 241, 14.9.2010, σ. 12. 
2 ΕΕ L 145, 10.6.2009, σ. 1. 
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(8) Η Ελλάδα πραγµατοποίησε σηµαντική πρόοδο στην εφαρµογή των µέτρων τα οποία 

απαιτούνται από την απόφαση, συµπεριλαµβανοµένης της µείωσης του δηµοσιονοµικού 

ελλείµµατος. Ωστόσο, η προαναφερθείσα αναθεώρηση των στατιστικών σειρών σε 

συνδυασµό µε την υστέρηση που παρατηρήθηκε στην είσπραξη των εσόδων, καθώς και 

άλλα προβλήµατα αναφορικά µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού, 

συµπεριλαµβανοµένης της σώρευσης ληξιπρόθεσµων οφειλών, θα έχουν κατά πάσα 

πιθανότητα ως αποτέλεσµα τη µη τήρηση του ανωτάτου ορίου για το δηµοσιονοµικό 

έλλειµµα το 2010. Η απόκλιση αυτή θα πρέπει να αντισταθµιστεί πλήρως στη διάρκεια του 

2011.  

(9) Στις 24 Νοεµβρίου 2010, η Ελλάδα υπέβαλε στο Συµβούλιο και την Επιτροπή έκθεση η 

οποία περιέγραφε τα µέτρα πολιτικής που ελήφθησαν για τη συµµόρφωση µε την 

απόφαση. Η Επιτροπή αξιολόγησε την έκθεση και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η 

Ελλάδα συµµορφώνεται σε ικανοποιητικό βαθµό µε την απόφαση.  

(10) Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κρίνεται ενδεδειγµένο να τροποποιηθούν διάφορα 

σηµεία της απόφασης, διατηρώντας αµετάβλητη την προθεσµία για τη διόρθωση του 

υπερβολικού ελλείµµατος και την αντίστοιχη πορεία προσαρµογής όσον αφορά το 

δηµοσιονοµικό έλλειµµα και την αύξηση του δηµόσιου χρέους σε ονοµαστικούς όρους,  

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 
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Άρθρο 1 

Η απόφαση 2010/320/ΕΕ τροποποιείται ως εξής: 

1. Στο άρθρο 1 παράγραφος 3, η δεύτερη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«3. Βάσει των προβλέψεων για το ΑΕΠ του Νοεµβρίου 2010, η αντίστοιχη πορεία 

προσαρµογής για τον δείκτη του χρέους προς το ΑΕΠ δεν υπερβαίνει το 143 % το 

2010, το 153 % το 2011, το 157 % το 2012, το 158 % το 2013 και το 156 % το 

2014.». 

2. Στο άρθρο 2 παράγραφος 3, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:  

«β) εφαρµογή νοµοθεσίας για την ενίσχυση του δηµοσιονοµικού πλαισίου. Θα πρέπει 

ιδίως να περιλαµβάνει την κατάρτιση µεσοπρόθεσµου δηµοσιονοµικού πλαισίου, τη 

δηµιουργία υποχρεωτικού αποθεµατικού έκτακτων αναγκών στον προϋπολογισµό, 

που αντιστοιχεί στο 5 % των συνολικών πιστώσεων για κρατικές δαπάνες, άλλων 

από µισθούς, συντάξεις και τόκους, τη δηµιουργία ισχυρότερων µηχανισµών 

ελέγχου των δαπανών, και την ίδρυση Γραφείου Προϋπολογισµού προσαρτηµένου 

στο Κοινοβούλιο·». 

3. Στο άρθρο 2 παράγραφος 3, το σηµείο ζ) διαγράφεται.  



 

17754/10  ZAC/ag 6 

 DG G 1A             LIMITE EL 

4. Στο άρθρο 2 παράγραφος 3, το στοιχείο ια) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«ια) καλύτερη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του δηµοσίου, µε σκοπό την 

αύξηση σε τουλάχιστον 7 δισεκατοµµύρια EUR κατά την περίοδο 2011-2013, εκ 

των οποίων τουλάχιστον 1 δισεκατοµµύριο EUR το 2011 και έσοδα από την πώληση 

περιουσιακών στοιχείων (ακίνητης περιουσίας και χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων) θα χρησιµοποιηθούν για την εξόφληση χρέους και δεν θα 

µειώσουν τις προσπάθειες δηµοσιονοµικής εξυγίανσης για τη συµµόρφωση µε τα 

ανώτατα όρια για το έλλειµµα στο άρθρο 1 παράγραφος 2·». 

5. Στο άρθρο 2 παράγραφος 3, το στοιχείο ιγ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«ιγ) διάταγµα που θα απαγορεύει στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης να 

εµφανίζουν ελλείµµατα τουλάχιστον έως το 2014· µείωση των µεταβιβάσεων προς 

τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης σύµφωνα µε τις σχεδιαζόµενες 

εξοικονοµήσεις και τις µεταφορές αρµοδιοτήτων·». 
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6. Στο άρθρο 2 παράγραφος 3, το στοιχείο ιε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«ιε) καθιέρωση ενιαίου συστήµατος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης· δηµοσίευση 

πλήρους τιµοκαταλόγου των φαρµάκων που κυκλοφορούν στην αγορά· εφαρµογή 

της λίστας φαρµάκων που δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταµεία και της 

λίστας φαρµάκων που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή· δηµοσίευση της νέας 

λίστας φαρµάκων που καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταµεία µε τη χρήση του 

νέου συστήµατος «τιµών αναφοράς»· χρησιµοποίηση των διαθέσιµων στοιχείων από 

την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και τη σάρωση για τη συγκέντρωση εκπτώσεων 

από φαρµακευτικές εταιρείες· εισαγωγή µηχανισµού παρακολούθησης για την 

αξιολόγηση της φαρµακευτικής δαπάνης σε µηνιαία βάση· επιβολή συµµετοχής του 

ασφαλισµένου µε ποσόν 5 EUR για τις τακτικές υπηρεσίες εξωτερικών ιατρείων και 

επέκταση της συµµετοχής σε περίπτωση αδικαιολόγητης επίσκεψης σε υπηρεσίες 

επειγόντων περιστατικών· δηµοσίευση ελεγµένων λογαριασµών νοσοκοµείων και 

κέντρων υγείας·και δηµιουργία ανεξάρτητης ειδικής οµάδας εµπειρογνωµόνων σε 

θέµατα πολιτικής στον τοµέα της υγείας, τα καθήκοντα της οποίας είναι η εκπόνηση, 

έως το τέλος Μαΐου 2011, λεπτοµερούς έκθεσης σχετικά µε τη συνολική 

µεταρρύθµιση του υγειονοµικού συστήµατος µε σκοπό τη βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας του συστήµατος υγείας·». 

7. Στο άρθρο 2, παράγραφος 3, το στοιχείο ιστ) διαγράφεται. 
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8. Στο άρθρο 2, παράγραφος 3, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία: 

«ιζ) περαιτέρω µείωση των λειτουργικών δαπανών τουλάχιστον κατά 5 τοις εκατό που 

θα αποφέρει εξοικονόµηση τουλάχιστον 100 εκατοµµυρίων EUR · 

ιη) περαιτέρω µείωση των µεταβιβαστικών πληρωµών που θα αποφέρει εξοικονόµηση 

πόρων για το σύνολο του δηµόσιου τοµέα τουλάχιστον 100 εκατοµµυρίων EUR. Οι 

αποδέκτες φορείς του δηµοσίου θα διασφαλίσουν συνακόλουθη µείωση των 

δαπανών ώστε να µην υπάρξει συσσώρευση καθυστερούµενων οφειλών· 

ιθ) εφαρµογή εισοδηµατικών κριτηρίων για τη χορήγηση των οικογενειακών 

επιδοµάτων από τον Ιανουάριο του 2011 που θα αποφέρει εξοικονόµηση 

τουλάχιστον 150 εκατοµµυρίων EUR (µετά την αφαίρεση των αντιστοίχων 

διοικητικών εξόδων)· 

κ) µείωση στην αγορά στρατιωτικού εξοπλισµού (παραδόσεις) τουλάχιστον κατά 500 

εκατοµµύρια EUR σε σύγκριση µε το τρέχον επίπεδο του 2010· 

κα) µείωση των φαρµακευτικών δαπανών των Ταµείων κοινωνικής ασφάλισης κατά 900 

εκατοµµύρια EUR λόγω πρόσθετης µείωσης στις τιµές των φαρµάκων και 

εφαρµογής νέων διαδικασιών για τις προµήθειες· επίσης, µείωση των δαπανών των 

νοσοκοµείων (συµπεριλαµβανοµένης επίσης της δαπάνης για εξοπλισµό) κατά 

τουλάχιστον 350 εκατοµµύρια EUR· 

κβ) αλλαγές στη διοίκηση, την τιµολόγηση και τους µισθούς στις δηµόσιες επιχειρήσεις 

που θα αποφέρουν εξοικονόµηση τουλάχιστον 800 εκατοµµυρίων EUR· 
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κγ) εξίσωση της φορολόγησης του πετρελαίου θέρµανσης µε το πετρέλαιο κίνησης µετά 

την 1η Οκτωβρίου 2011, για την πάταξη της απάτης, που θα αποφέρει τουλάχιστον 

400 εκατοµµύρια EUR ·καθαρά έσοδα το 2011, µετά την αφαίρεση της επίπτωσης 

των ειδικών µέτρων για την προστασία των οικονοµικά ασθενέστερων οµάδων του 

πληθυσµού· 

κδ) αύξηση των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ από 5,5 σε 6,5 τοις εκατό και από 11 σε 

13 τοις εκατό, µε απόδοση τουλάχιστον 880 εκατοµµύρια EUR· και µείωση του 

συντελεστή ΦΠΑ που επιβάλλεται στα φάρµακα και στις ξενοδοχειακές υπηρεσίες 

από 11 σε 6,5 τοις εκατό µε καθαρό κόστος που δεν υπερβαίνει τα 250 εκατοµµύρια 

EUR, µετά την αφαίρεση της επίπτωσης της εξοικονόµησης για τα Ταµεία 

κοινωνικής ασφάλισης κα τα νοσοκοµεία, η οποία απορρέει από την υπαγωγή των 

φαρµάκων σε χαµηλότερο συντελεστή ΦΠΑ· 

κε) εντατικοποίηση της πάταξης του λαθρεµπορίου στα καύσιµα (τουλάχιστον 190 

εκατοµµύρια EUR)· 

κστ) αύξηση των δικαστικών παραβόλων (τουλάχιστον 100 εκατοµµύρια EUR)· 

αα) εφαρµογή Σχεδίου ∆ράσης για την επιτάχυνση της είσπραξης καθυστερούµενων 

φορολογικών οφειλών (τουλάχιστον 200 εκατοµµύρια EUR)· 

ββ) επιτάχυνση της είσπραξης των φορολογικών προστίµων (τουλάχιστον 400 

εκατοµµύρια EUR)· 

γγ) είσπραξη εσόδων που προέρχονται από το νέο πλαίσιο φορολογικών διαφορών και 

δικαστικών προσφυγών (τουλάχιστον 300 εκατοµµύρια EUR)· 

δδ) έσοδα από την ανανέωση αδειών τηλεπικοινωνίας που πρόκειται να λήξουν 

(τουλάχιστον 350 εκατοµµύρια EUR)· 
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εε) έσοδα από συµβάσεις παραχώρησης (τουλάχιστον 250 εκατοµµύρια EUR)· 

στστ) σχέδιο αναδιάρθρωσης του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ). 

O στόχος του σχεδίου είναι η µείωση των λειτουργικών ζηµιών της εταιρείας ώστε 

να καταστεί οικονοµικά βιώσιµη. Το σχέδιο περιλαµβάνει περικοπές λειτουργικών 

δαπανών της εταιρείας και αυξήσεις των κοµίστρων. Οι απαιτούµενες ενέργειες 

υλοποιούνται έως τον Μάρτιο του 2011· 

ζζ) πράξη για τον περιορισµό των προσλήψεων στο σύνολο του ευρύτερου δηµόσιου 

τοµέα βάσει του κανόνα όχι περισσοτέρων από 1 πρόσληψη για κάθε 5 

συνταξιοδοτήσεις ή αποχωρήσεις, χωρίς τοµεακές εξαιρέσεις, και 

συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού που µετατάσσεται από δηµόσιες 

επιχειρήσεις υπό αναδιάρθρωση σε φορείς του δηµοσίου· 

ηη) πράξεις για την ενίσχυση της σύστασης αγοράς εργασίας και καθιέρωση των εξής: οι 

συµφωνίες σε επίπεδο επιχείρησης υπερισχύουν των συµφωνιών κατά τοµείς και των 

επαγγελµατικών συµφωνιών χωρίς ανώφελους περιορισµούς· οι συλλογικές 

συµφωνίες σε επίπεδο επιχείρησης δεν περιορίζονται από απαιτήσεις για το ελάχιστο 

µέγεθος της επιχείρησης· η επέκταση των συµφωνιών κατά τοµείς και των 

επαγγελµατικών συµφωνιών σε Μέρη που δεν εκπροσωπούνται σε 

διαπραγµατεύσεις καταργείται· η δοκιµαστική περίοδος για νέες θέσεις εργασίας 

παρατείνεται· τα χρονικά όρια προσφυγής σε πρακτορεία προσωρινής εργασίας 

καταργούνται· οι φραγµοί για την ευρύτερη χρησιµοποίηση συµβάσεων ορισµένου 

χρόνου αίρονται· η πρόβλεψη για την καθιέρωση υψηλότερης ωριαίας αµοιβής για 

τους εργαζόµενους µε καθεστώς µερικής απασχόλησης καταργείται· επιτρέπεται πιο 

ευέλικτη διαχείριση του χρόνου εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της εργασίας κατά 

βάρδιες.». 
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9. Στο άρθρο 2 παράγραφος 4, το στοιχείο α) διαγράφεται. 

10. Στο άρθρο 2, παράγραφος 4, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία: 

«γ) τακτοποίηση των καθυστερούµενων οφειλών που συσσωρεύθηκαν τα προηγούµενα 

έτη· 

δ) πολυετές πρόγραµµα διαρθρωτικής δηµοσιονοµικήςεξυγίανσης, 

συµπεριλαµβανοµένων µέτρων που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 5 τοις εκατό του 

ΑΕΠ, τα οποία θα διασφαλίσουν την επίτευξη των στόχων για το έλλειµµα έως το 

2014· 

ε) σχέδιο κατά της φοροδιαφυγής, το οποίο περιλαµβάνει ποσοτικούς δείκτες απόδοσης 

ώστε να αυξηθεί η ευθύνη λογοδοσίας της διοίκησης· νοµοθεσία για τον 

εξορθολογισµό των διοικητικών φορολογικών διαφορών και των διαδικασιών 

δικαστικής προσφυγής και για τις αναγκαίες ενέργειες και διαδικασίες για την 

καλύτερη αντιµετώπιση της παραβατικής συµπεριφοράς, της διαφθοράς και της 

χαµηλής απόδοσης των οικονοµικών υπαλλήλων, συµπεριλαµβανοµένης της 

ποινικής δίωξης σε περίπτωση παράβασης καθήκοντος· 

στ) αναλυτικό Σχέδιο ∆ράσης µε χρονοδιάγραµµα για την ολοκλήρωση και υλοποίηση 

του απλοποιηµένου συστήµατος αµοιβών· 
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ζ) βελτίωση των συστηµάτων λογιστικής και έκδοσης τιµολογίων των νοσοκοµείων, 

µέσω: ολοκλήρωσης της εισαγωγής του διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος σε 

όλα τα νοσοκοµεία· της χρήσης ενιαίου συστήµατος κωδικοποίησης και ενός κοινού 

µητρώου για ιατρικές προµήθειες·του υπολογισµού των αποθεµάτων και των ροών 

ιατροφαρµακευτικού και νοσοκοµειακού υλικού σε όλα τα νοσοκοµεία που 

χρησιµοποιούν το ενιαίο σύστηµα κωδικοποίησης για ιατρικές προµήθειες· της 

είσπραξης της συµµετοχής των ασθενών σε όλες τις µονάδες του Εθνικού 

Συστήµατος Υγείας και της έγκαιρης τιµολόγησης του κόστους της θεραπείας (όχι 

πλέον των δύο µηνών) στα ελληνικά Ταµεία κοινωνικής ασφάλισης, σε άλλα κράτη 

µέλη και ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης υγείας· και της διασφάλισης ότι τουλάχιστον 

το 50 τοις εκατό του όγκου των φαρµάκων που χρησιµοποιούνται από τα δηµόσια 

νοσοκοµεία µέχρι το τέλος του 2011 αποτελείται από γενόσηµα φάρµακα και από 

φάρµακα των οποίων έχει λήξει η κατοχύρωση µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, 

καθιστώντας υποχρεωτική την προµήθεια φαρµακευτικών σκευασµάτων από όλα τα 

δηµόσια νοσοκοµεία µε κριτήριο τη δραστική ουσία· 

η) µε σκοπό την καταπολέµηση της σπατάλης και της κακοδιοίκησης στις δηµόσιες 

επιχειρήσεις και για τη δηµοσιονοµική εξοικονόµηση τουλάχιστον 800 

εκατοµµυρίων EUR, η Ελλάδα εκδίδει πράξη µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2011, η 

οποία προβλέπει: µείωση της κύριας αµοιβής στις δηµόσιες επιχειρήσεις κατά 

τουλάχιστον 10 τοις εκατό σε επίπεδο εταιρείας· περιορισµό των δευτερευουσών 

αµοιβών στο 10 τοις εκατό της κύριας αµοιβής· επιβολή ανωτάτου ορίου 4 000 EUR 

για τις µηνιαίες µικτές αποδοχές (12 µισθοί το χρόνο)· αύξηση των κοµίστρων των 

αστικών συγκοινωνιών κατά τουλάχιστον 30 τοις εκατό· αυξήσεις άλλων κοµίστρων· 

καθιέρωση δράσεων που µειώνουν τις λειτουργικές δαπάνες στις δηµόσιες 

επιχειρήσεις κατά 15 έως 25 τοις εκατό· και εκδίδει πράξη για την αναδιάρθρωση 

του ΟΑΣΑ µέχρι τον Μάρτιο του 2011· 
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θ) νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση της σύναψης συµφωνιών παραχώρησης 

για τους περιφερειακούς αερολιµένες· 

ι) σύσταση ανεξάρτητης ειδικής οµάδας εκπαιδευτικής πολιτικής µε στόχο την αύξηση 

της αποτελεσµατικότητας του δηµόσιου εκπαιδευτικού συστήµατος (πρωτοβάθµια, 

δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση) και την αποδοτικότερη χρήση των 

πόρων. 

κ) θέσπιση νόµου για τη σύσταση Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων σύµφωνα µε 

το Σχέδιο ∆ράσης.». 

11. Στο άρθρο 2, παράγραφος 5, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«β) αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της πρώτης φάσης της ανεξάρτητης λειτουργικής 

επισκόπησης της κεντρικής διοίκησης, συµπεριλαµβανοµένων συστάσεων 

επιχειρησιακής πολιτικής·και ολοκλήρωση της επισκόπησης των υφιστάµενων 

κοινωνικών προγραµµάτων·» 

12. Σ το άρθρο 2, παράγραφος 5, τα έτη «2010-2060» αντικαθίστανται από τα έτη «2009-

2060». 

13. Σ το άρθρο 2 παράγραφος 5, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: 

«η) περαιτέρω προώθηση της χρήσης γενόσηµων φαρµάκων µέσω της υποχρεωτικής 

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (e-prescription) µε κριτήριο τη δραστική ουσία.». 
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14. Στο άρθρο 2, παράγραφος 6, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«α) συµπεριλαµβάνει, στο σχέδιο προϋπολογισµού για το 2012, µέτρα δηµοσιονοµικής 

εξυγίανσης που ανέρχονται στο 2,2 % τούλάχιστον του ΑΕΠ. Ο προϋπολογισµός 

περιλαµβάνει ιδίως τα ακόλουθα µέτρα (ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µέτρα που 

αποφέρουν αντίστοιχη εξοικονόµηση πόρων): περαιτέρω διεύρυνση της βάσης του 

ΦΠΑ διά της µεταφοράς αγαθών και υπηρεσιών από τη µειωµένη στην κανονική 

κλίµακα (µε σκοπό την είσπραξη πρόσθετου ποσού τοϋλάχιστον 300 εκατοµµυρίων 

ΕUR)· µείωση της απασχόλησης στο ∆ηµόσιο επιπροσθέτως του κανόνα 1 

πρόσληψης για κάθε 5 συνταξιοδοτήσεις στον δηµόσιο τοµέα (µε σκοπό την 

εξοικονόµηση τούλάχιστον 600 εκατοµµυρίων EUR)· καθορισµός ειδικών φόρων 

κατανάλωσης για µη αλκοολούχα ποτά (για συνολικό ποσό 300 εκατοµµυρίων EUR 

τούλάχιστον)· διεύρυνση της φορολογικής βάσης ακινήτου περιουσίας 

αναπροσαρµόζοντας τις αντικειµενικές αξίες των ακινήτων (για την είσπραξη 

προσθέτων εσόδων τοϋλάχιστον 200 εκατοµµυρίων EUR)· αναδιοργάνωση της 

τοπικής αυτοδιοίκησης (µε σκοπό την εξοικονόµηση τούλάχιστον 500 εκατοµµυρίων 

EUR)· πάγωµα στις ονοµαστικές αυξήσεις των συντάξεων· αύξηση της 

αποτελεσµατικότητας της φορολόγησης µε αντικειµενικά κριτήρια των 

επαγγελµατιών (µε σκοπό την είσπραξη τούλάχιστον 100 εκατοµµυρίων EUR)· 

µείωση των µεταβιβάσεων προς τις δηµόσιες επιχειρήσεις (800 εκατοµµύρια EUR 

τουλάχιστον) κατόπιν της αναδιάρθρωσής τους· χορήγηση επιδοµάτων ανεργίας µε 

κριτήριο τα ελάχιστα απαιτούµενα µέσα διαβίωσης δικαιούχου (µε σκοπό την 

εξοικονόµηση τούλάχιστον 500 εκατοµµυρίων EUR)· και την είσπραξη 

επιπροσθέτων εσόδων από την αδειοδότηση τυχερών παιγνίων (225 εκατοµµύρια 

EUR τουλάχιστον από πωλήσεις αδειών και 400 εκατοµµύρια EUR από 

δικαιώµατα)·». 
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15. Στο άρθρο 2, παράγραφος 7, το στοιχείο γ) διαγράφεται. 

16. Στο άρθρο 2, παράγραφος 7, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία: 

«δ) σύστηµα κοστολόγησης για τα νοσοκοµεία µε βάση τα ιατρικά περιστατικά, το 

οποίο χρησιµοποιείται για δηµοσιονοµικούς σκοπούς από το 2013 και µετά·  

ε) πράξεις για την υλοποίηση των επιχειρησιακών συστάσεων της πρώτης φάσης της 

λειτουργικής επισκόπησης της δηµόσιας διοίκησης σε κεντρικό επίπεδο και της 

πλήρους επισκόπησης των υφιστάµενων κοινωνικών προγραµµάτων· 

στ) έναρξη λειτουργίας της Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων µε την παροχή των 

απαραίτητων πόρων για την εκπλήρωση της εντολής, των στόχων, των 

αρµοδιοτήτων και των εξουσιών της, όπως ορίζονται στο Σχέδιο ∆ράσης.». 
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Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσµατα από την ηµέρα της κοινοποίησής της. 

Άρθρο 3 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική ∆ηµοκρατία. 

Έγινε στ …., στ ....,  

 Για το Συµβούλιο 

 Ο Πρόεδρος 

 


