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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 

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 

(Αναδιατύπωση) 

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 τα ακόλουθα: 

(1) Η απόφαση 2010/320/ΕΕ του Συµβουλίου, της 10ης Μαΐου 2010, απευθυνόµενη προς την 

Ελλάδα µε σκοπό την ενίσχυση και εµβάθυνση της δηµοσιονοµικής εποπτείας, διά της 

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

αναγκαία για την αντιµετώπιση της κατάστασης υπερβολικού ελλείµµατος1, έχει 

τροποποιηθεί επανειληµµένα και ουσιωδώς2. ∆εδοµένου ότι πρόκειται να γίνουν νέες 

τροποποιήσεις, είναι σκόπιµη, για λόγους σαφήνειας, η αναδιατύπωση της εν λόγω 

απόφασης. 

(2) 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 ενισχυθεί ο 

συντονισµός και η εποπτεία της δηµοσιονοµικής τους πειθαρχίας. 

(3) 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. 

                                                 

1 ΕΕ L 145 ,11.6.2010, σ. 6. 
2 Βλ. Παράρτηµα Ι. 
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(4) Στις 27 Απριλίου 2009, το Συµβούλιο αποφάσισε, σύµφωνα µε το άρθρο 104, παράγραφος 

6 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΣΕΚ), ότι υφίσταται 

υπερβολικό έλλειµµα στην Ελλάδα και εξέδωσε συστάσεις για τη διόρθωση του 

ελλείµµατος το αργότερο µέχρι το 2010, σύµφωνα µε το άρθρο 104 παράγραφος 7 της 

ΣΕΚ και το άρθρο 3, παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του Συµβουλίου, 

της 7ης Ιουλίου 1997, για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρµογής της 

διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος1. Το Συµβούλιο όρισε επίσης την 27η Οκτωβρίου 

2009 ως καταληκτική ηµεροµηνία, για την ανάληψη αποτελεσµατικής δράσεως εκ µέρους 

της Ελλάδος. Στις 30 Νοεµβρίου 2009, το Συµβούλιο διαπίστωσε, σύµφωνα µε το άρθρο 

126, παράγραφος 8 της ΣλΕΕ, ότι η Ελλάδα δεν είχε αναλάβει αποτελεσµατική δράση· 

κατά συνέπεια, στις 16 Φεβρουαρίου 2010, το Συµβούλιο απηύθυνε προειδοποίηση στην 

Ελλάδα, σύµφωνα µε το άρθρο 126, παράγραφος 9 της ΣλΕΕ να λάβει µέτρα για τη 

διόρθωση του υπερβολικού ελλείµµατος το αργότερο µέχρι το 2012 (εφεξής «απόφαση 

του Συµβουλίου βάσει του άρθρου 126 παράγραφος 9»). Το Συµβούλιο όρισε επίσης τη 

15η Μαΐου ως καταληκτική ηµεροµηνία, για την ανάληψη αποτελεσµατικής δράσης. 

(5) Σύµφωνα µε το άρθρο 5 ,παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1467/97, εάν έχει 

αναληφθεί αποτελεσµατική δράση σύµφωνα µε το άρθρο 126 , παράγραφος 9 της ΣλΕΕ 

και συµβούν απρόβλεπτα αντίξοα οικονοµικά γεγονότα µε µείζονες αρνητικές επιπτώσεις 

για τα δηµόσια οικονοµικά µετά την έκδοση της εν λόγω ειδοποίησης, το Συµβούλιο 

µπορεί να αποφασίσει, βάσει σύστασης της Επιτροπής, να εκδώσει αναθεωρηµένη 

ειδοποίηση δυνάµει του άρθρου 126, παράγραφος 9 της ΣλΕΕ. 

                                                 

1 ΕΕ L 209 ,2.8.1997, σ. 6. 
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(6) Σύµφωνα µε τις φθινοπωρινές προβλέψεις των υπηρεσιών της Επιτροπής του 2009, οι 

οποίες αποτέλεσαν τη βάση για την αρχική ειδοποίηση που είχε απευθυνθεί στην Ελλάδα, 

το ΑΕΠ αναµενόταν να µειωθεί κατά ¼ % το 2010, και να παρουσιάσει ανάκαµψη από το 

2011, έτος κατά το οποίο η οικονοµία προβλεπόταν να αναπτυχθεί κατά 0,7 %. Το 2010 

σηµειώθηκε µεγαλύτερη συρρίκνωση του πραγµατικού ΑΕΠ, η οποία αναµένεται να 

συνεχισθεί το 2011. Τα επόµενα έτη αναµένεται βαθµιαία ανάκαµψη της ανάπτυξης. Αυτή 

η αισθητή επιδείνωση του οικονοµικού σεναρίου υποδηλώνει αντίστοιχη επιδείνωση των 

προοπτικών για τα δηµόσια οικονοµικά εάν δεν µεταβληθούν οι πολιτικές. Στις εξελίξεις 

αυτές θα πρέπει να προστεθεί η προς τα άνω αναθεώρηση των αποτελεσµάτων για το 

δηµόσιο έλλειµµα του 2009 (από 12,7 % του ΑΕΠ που είχε εκτιµηθεί κατά τον χρόνο 

έκδοσης της απόφασης του Συµβουλίου βάσει του άρθρου 126 ,παράγραφος 9, σε 13,6 % 

του ΑΕΠ σύµφωνα µε τη δηµοσιονοµική κοινοποίηση που υπέβαλε η Ελλάδα την 1η 

Απριλίου 2010)1 και αργότερα σε 15,4 % του ΑΕΠ , µετά την ολοκλήρωση των ελέγχων 

που πραγµατοποίησε η Eurostat στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία2. Τέλος, οι 

ανησυχίες των αγορών ως προς τις προοπτικές των δηµόσιων οικονοµικών εκδηλώθηκαν 

µέσω της κατακόρυφης αύξησης των επασφάλιστρων κινδύνου για το δηµόσιο χρέος, 

επιτείνοντας τις δυσχέρειες όσον αφορά τον έλεγχο της πορείας του δηµοσίου ελλείµµατος 

και χρέους. 

                                                 

1 ∆ελτίο τύπου της Eurostat 55/2010. 22 Απριλίου 2010. 
2 ∆ελτίο τύπου της Eurostat 60/2011. 26 Απριλίου 2011. 
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(7) Το δηµόσιο χρέος στα τέλη του 2009 είχε διαµορφωθεί σε ð 127,1 ï % του ΑΕΠ. 

Πρόκειται για τον υψηλότερο δείκτη χρέους στην ΕΕ, ο οποίος απέχει σηµαντικά από την 

τιµή αναφοράς του 60 % του ΑΕΠ που προβλέπει η Συνθήκη. Η επίτευξη της πορείας 

µείωσης του ελλείµµατος που θεωρείται απαραίτητη και εφικτή υπό τις παρούσες 

συνθήκες, σηµαίνει ότι η αύξηση του χρέους θα αντιστραφεί από το 2014. Εκτός από τα 

επίµονα υψηλά δηµόσια ελλείµµατα, η συµβολή των χρηµατοπιστωτικών πράξεων στην 

αύξηση του χρέους ήταν σηµαντική. Αυτό συνέβαλε στην υπονόµευση της εµπιστοσύνης 

των αγορών και της ικανότητας της ελληνικής κυβέρνησης για τη µελλοντική 

εξυπηρέτηση του χρέους της. Είναι εξαιρετικά επείγον για την Ελλάδα να αναλάβει 

αποφασιστική δράση, σε πρωτοφανή κλίµακα, για το έλλειµµα και τους άλλους 

παράγοντες που συµβάλλουν στην αύξηση του χρέους, προκειµένου να αντιστραφεί η 

αύξηση του λόγου του χρέους προς το ΑΕΠ και να µπορέσει η χώρα να επανέλθει το 

συντοµότερο δυνατόν σε χρηµατοδότηση µέσω των αγορών. 

(8) Η ιδιαίτερα οξεία επιδείνωση της χρηµατοπιστωτικής κατάστασης της ελληνικής 

κυβέρνησης οδήγησε τα άλλα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ να αποφασίσουν να 

παράσχουν στήριξη σταθερότητας προς την Ελλάδα, προκειµένου να διαφυλαχθεί η 

χρηµατοπιστωτική σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ ως σύνολο, και σε συνδυασµό µε 

πολυµερή συνδροµή που παρέχεται από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Η στήριξη από 

τα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ λαµβάνει τη µορφή συγκέντρωσης διµερών δανείων, 

που συντονίζεται από την Επιτροπή. Οι δανειστές αποφάσισαν να χορηγήσουν τη στήριξή 

τους υπό την προϋπόθεση της τήρησης της παρούσας απόφασης από την Ελλάδα. 

Ειδικότερα, η Ελλάδα αναµένεται να εφαρµόσει τα µέτρα που προσδιορίζονται στην 

παρούσα απόφαση σύµφωνα µε το προβλεπόµενο σε αυτή χρονοδιάγραµµα. 
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(9) Τον Ιούνιο του 2011, κατέστη προφανές ότι, λαµβανοµένων υπόψη της δηµοσιονοµικής 

διολίσθησης 2010 και της εκτέλεσης του προϋπολογισµού µέχρι τον Μάιο, µε 

αµετάβλητες πολιτικές; ο στόχος του 2011 για το έλλειµµα δεν θα επιτυγχάνετο, και 

µάλιστα µε σηµαντική απόκλιση, γεγονός που θα έθετε σε κίνδυνο τη συνολική αξιοπιστία 

του προγράµµατος. Ως εκ τούτου, παρέστη ανάγκη να επικαιροποιηθούν συγκεκριµένα 

δηµοσιονοµικά µέτρα, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην Ελλάδα να επιτύχει τον στόχο για 

το έλλειµµα το 2011 και να τηρηθούν τα ανώτατα όρια για το έλλειµµα των επόµενων 

ετών, τα οποία έχουν καθορισθεί µε την απόφαση2010/320/ΕΕ. Τα µέτρα αυτά 

συζητήθηκαν διεξοδικά µε την ελληνική κυβέρνηση και συµφωνήθηκαν από κοινού από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό 

Ταµείο. 

(10) Υπό το πρίσµα των ανωτέρω εκτιµήσεων, φαίνεται σκόπιµο να τροποποιηθεί η απόφαση 

2010/320/ΕΕ σε διάφορα σηµεία, διατηρώντας όµως αµετάβλητη την προθεσµία για τη 

διόρθωση του υπερβολικού ελλείµµατος, 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 
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Άρθρο 1 

1. Η Ελλάδα τερµατίζει την παρούσα κατάσταση υπερβολικού ελλείµµατος το ταχύτερο 

δυνατόν, και το αργότερο έως το 2014. 

2. Σκοπός της πορείας προσαρµογής για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείµµατος θα είναι 

το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης να µην υπερβαίνει τα 18 508 εκατ. EUR (8,0 % του 

ΑΕΠ) το 2010, τα 17 065 εκατ. EUR (7,6 % του ΑΕΠ) το 2011, τα 14 916 εκατ. EUR 6,5 

% του ΑΕΠ) το 2012, τα 11 399 εκατ. EUR (4,8 % του ΑΕΠ) το 2013 και τα 6385 εκατ. 

EUR (2,6 % του ΑΕΠ) το 2014. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να επιτευχθεί βελτίωση 

του διαρθρωτικού ισοζυγίου κατά τουλάχιστον 10 % του ΑΕΠ κατά τη διάρκεια της 

περιόδου 2009-2014. 

3. Για την πορεία προσαρµογής που προβλέπεται στην παράγραφο 2, η ετήσια µεταβολή του 

ενοποιηµένου ακαθάριστου χρέους της γενικής κυβέρνησης απαιτείται να µην υπερβαίνει 

τα 34 058 εκατ. EURτο 2010, τα 17 365 εκατ. EUR το 2011, τα 15 016 εκατ. EUR το 

2012, τα 11 599 εκατ. EUR το 2013 και τα 7885 εκατ. EUR το 2014. Βάσει των 

προβλέψεων για το ΑΕΠ του Μαΐου 2011, η αντίστοιχη πορεία προσαρµογής για τον 

δείκτη του χρέους προς το ΑΕΠ δεν υπερβαίνει το 143 % το 2010, το 154 % το 2011, το 

158 % το 2012, το 159 % το 2013 και το 157 % το 2014. 
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Άρθρο 2 

1. Η Ελλάδα θεσπίζει τα ακόλουθα µέτρα πριν από τα τέλη Ιουνίου του 2010: 

α) νόµο που θα θεσπίζει µια προοδευτική φορολογική κλίµακα για όλες τις πηγές 

εισοδήµατος και µια οριζόντια ενιαία αντιµετώπιση του εισοδήµατος που προέρχεται 

από εργασία και περιουσιακά στοιχεία· 

β) νόµο που θα καταργεί τις απαλλαγές και τις αυτόνοµες φορολογικές διατάξεις στο 

φορολογικό σύστηµα, συµπεριλαµβανοµένων των εισοδηµάτων από τα ειδικά 

επιδόµατα που καταβάλλονται στους δηµοσίους υπαλλήλους· 

γ) ακύρωση πιστώσεων του προϋπολογισµού για αποθεµατικό απροβλέπτων, µε στόχο 

την εξοικονόµηση 700 εκατ. EUR· 

δ) κατάργηση των περισσότερων από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού για το 

επίδοµα αλληλεγγύης (εκτός από ένα µέρος για την ανακούφιση της φτώχειας) µε 

στόχο την εξοικονόµηση 400 εκατ. EUR· 

ε) µείωση των υψηλότερων συντάξεων, µε στόχο την εξοικονόµηση 500 εκατ. EUR για 

ένα πλήρες έτος (350 εκατ. EUR για το 2010)· 

στ) µείωση των δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων και των επιδοµάτων αδείας που 

καταβάλλονται στους δηµοσίους υπαλλήλους µε στόχο την εξοικονόµηση 1500 

εκατ. EUR για ένα πλήρες έτος (1100 εκατ. EUR το 2010)· 
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ζ) κατάργηση των δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων και των επιδοµάτων αδείας που 

καταβάλλονται στους συνταξιούχους, µε ταυτόχρονη προστασία αυτών που 

λαµβάνουν χαµηλότερες συντάξεις, µε στόχο την εξοικονόµηση 1900 εκατ. EUR για 

ένα πλήρες έτος (1500 εκατ. EUR το 2010)· 

η) αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ, µε απόδοση τουλάχιστον 1,8 δισεκατ. EUR για 

ένα πλήρες έτος (800 εκατ. EUR το 2010)· 

θ) αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιµα, στον καπνό και στο αλκοόλ, 

µε απόδοση τουλάχιστον 1050 εκατ. EUR για ένα πλήρες έτος (450 εκατ. EUR το 

2010)· 

ι) έκδοση νοµοθεσίας για την εφαρµογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες1· 

ια) έκδοση νοµοθεσίας για τη µεταρρύθµιση και την απλοποίηση της δηµόσιας 

διοίκησης σε τοπικό επίπεδο µε στόχο τη µείωση του λειτουργικού κόστους· 

ιβ) συγκρότηση τεχνικής οµάδας εργασίας µε στόχο τη βελτίωση του ποσοστού 

απορρόφησης πόρων από τα διαρθρωτικά ταµεία και το Tαµείο Συνοχής· 

ιγ) έκδοση νόµου για την απλοποίηση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων· 

                                                 

1 Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης 
∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 376, 27.12.2006, 
σ. 36). 
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ιδ) µείωση των δηµοσίων επενδύσεων κατά 500 εκατ. EUR σε σύγκριση µε τον 

ισχύοντα σχεδιασµό· 

ιε) διοχέτευση των πιστώσεων του προϋπολογισµού για συγχρηµατοδότηση µε τα 

διαρθρωτικά ταµεία και το Ταµείο Συνοχής σε ειδικό κεντρικό λογαριασµό που δεν 

δύναται να χρησιµοποιηθεί για κανέναν άλλο σκοπό· 

ιστ) ίδρυση ανεξαρτήτου ταµείου δηµοσιονοµικής σταθερότητος για να αντιµετωπισθεί 

µια τυχόν έλλειψη κεφαλαίων και διαφυλαχθεί η υγεία του χρηµατοπιστωτικού 

τοµέως διά της εισφοράς προσθέτων ιδίων κεφαλαίων στις τράπεζες, αν χρειασθεί· 

ιζ) ενισχυµένη εποπτεία τραπεζών, µε αυξηµένους ανθρώπινους πόρους, συχνότερες 

εκθέσεις και τεστ αντοχής, κάθε τρίµηνο. 
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2. Η Ελλάδα θεσπίζει τα ακόλουθα µέτρα µέχρι τα τέλη Σεπτεµβρίου του 2010: 

α) µέτρα δηµοσιονοµικής εξυγίανσης τα οποία ανέρχονται σε τουλάχιστον 3,2 % του 

ΑΕΠ (4,3 % του ΑΕΠ εάν ληφθούν υπόψη µεταφορές από µέτρα που εφαρµόστηκαν 

το 2010) προκειµένου να συµπεριληφθούν στο προσχέδιο προϋπολογισµού για το 

2011: µείωση της ενδιάµεσης κατανάλωσης της γενικής κυβέρνησης κατά 

τουλάχιστον 300 εκατ. EUR έναντι του επιπέδου του 2010 (επιπλέον της 

προβλεπόµενης εξοικονόµησης στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης της δηµόσιας 

διοίκησης και της αναδιοργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης που αναφέρεται στην 

παρούσα παράγραφο), πάγωµα της τιµαριθµικής αναπροσαρµογής των συντάξεων 

(µε στόχο την εξοικονόµηση 100 εκατ. EUR), προσωρινή «εισφορά κρίσης» στις 

πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις, (µε επιπλέον έσοδα ύψους τουλάχιστον 600 εκατ. 

EUR ετησίως τα έτη 2011, 2012 και 2013), φορολόγηση βάσει τεκµηρίων των 

επαγγελµατιών (µε απόδοση τουλάχιστον 400 εκατ. EUR το 2011 και αυξανόµενες 

αποδόσεις κατά τουλάχιστον 100 εκατ. EUR ετησίως το 2012 και 2013), διεύρυνση 

της βάσης του ΦΠΑ µέσω της υπαγωγής σε αυτόν υπηρεσιών οι οποίες σήµερα 

εξαιρούνται και της µεταφοράς του 30 % των αγαθών και υπηρεσιών από τη 

µειωµένη στην κανονική κλίµακα (µε απόδοση 1 δισεκατ. EUR), σταδιακή εισαγωγή 

«πράσινου φόρου» στις εκποµπές CO2 (µε απόδοση τουλάχιστον 300 εκατ. EUR το 

2011), εφαρµογή από την ελληνική κυβέρνηση νοµοθεσίας για τη µεταρρύθµιση της 

δηµόσιας διοίκησης και την αναδιοργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης (µε στόχο τη 

µείωση του κόστους κατά τουλάχιστον 500 εκατ. EUR το 2011, και 500 επιπλέον 

εκατ. EUR για καθένα από τα έτη 2012 και 2013), 
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µείωση των επενδύσεων που χρηµατοδοτούνται από εγχώριους πόρους (κατά 

τουλάχιστον 500 εκατ. EUR) παρέχοντας προτεραιότητα στα επενδυτικά σχέδια που 

χρηµατοδοτούνται από διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ, κίνητρα για τη ρύθµιση 

παραβάσεων χρήσης γης (µε απόδοση τουλάχιστον 1500 εκατ. EUR από το 2011 

έως το 2013, εκ των οποίων τουλάχιστον 500 εκατ. EUR το 2011), συλλογή εσόδων 

από την αδειοδότηση τυχερών παιγνίων (τουλάχιστον 500 εκατ. EUR από πωλήσεις 

αδειών και 200 εκατ. EUR από ετήσια δικαιώµατα), διεύρυνση της φορολογικής 

βάσης ακίνητης περιουσίας αναπροσαρµόζοντας τις αντικειµενικές αξίες των 

ακινήτων (µε απόδοση τουλάχιστον 400 εκατ. EUR επιπρόσθετων εσόδων), αύξηση 

της φορολόγησης αµοιβών σε είδος, συµπεριλαµβανοµένης της φορολόγησης 

αυτοκινήτων µε χρονοµίσθωση (κατά τουλάχιστον 150 εκατ.EUR), αύξηση φόρου 

στα είδη πολυτελείας (κατά τουλάχιστον 100 εκατ. EUR), συλλογή του ειδικού 

φόρου τέλους για ηµιυπαίθριους χώρους (µε απόδοση τουλάχιστον 800 εκατ. EUR 

ετησίως) και αντικατάσταση µόνο του 20 % των συνταξιοδοτούµενων εργαζοµένων 

στον δηµόσιο τοµέα (κεντρική κυβέρνηση, τοπική αυτοδιοίκηση, ταµεία κοινωνικής 

ασφάλισης, δηµόσιες επιχειρήσεις, κρατικές υπηρεσίες και άλλοι δηµόσιοι 

οργανισµοί). Μέτρα τα οποία αποφέρουν συγκρίσιµη εξοικονόµηση πόρων µπορούν 

να ληφθούν υπόψη µετά από διαβούλευση µε την Επιτροπή· 

β) ενδυνάµωση του ρόλου και των πόρων του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους και 

παροχή διασφαλίσεων έναντι πιθανών πολιτικών παρεµβάσεων σε επίπεδο 

προβλέψεων και λογιστικής· 
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γ) σχέδιο µεταρρύθµισης της νοµοθεσίας για τις αποδοχές στον δηµόσιο τοµέα, 

συµπεριλαµβανοµένης ιδίως της ίδρυσης µιας ενιαίας αρχής πληρωµών για την 

πληρωµή των µισθών, της εισαγωγής ενιαίων αρχών και χρονοδιαγράµµατος για την 

εισαγωγή ενός ενιαίου απλοποιηµένου συστήµατος αµοιβών που θα εφαρµόζεται 

στον δηµόσιο τοµέα, στις τοπικές αρχές και σε άλλους Οργανισµούς του ∆ηµοσίου· 

δ) νοµοθεσία για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της φορολογικής διαχείρισης 

και των ελέγχων· 

ε) δροµολόγηση ανεξάρτητων αξιολογήσεων της κεντρικής διοίκησης και των 

υφιστάµενων κοινωνικών προγραµµάτων· 

στ) τη δηµοσίευση µηνιαίων στατιστικών στοιχείων (σε ταµειακή βάση) για τα έσοδα, 

τις δαπάνες, τη χρηµατοδότηση και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές (χρέη) για τη 

«διαθέσιµη γενική κυβέρνηση» και τους επιµέρους φορείς της· 
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ζ) σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας δεδοµένων της 

γενικής κυβέρνησης, ιδίως µε την ενίσχυση των µηχανισµών ελέγχου, στις 

στατιστικές υπηρεσίες και στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους και µε τη διασφάλιση 

της πραγµατικής προσωπικής ευθύνης σε περιπτώσεις εσφαλµένων αναφορών, 

προκειµένου να υπάρξει έγκαιρη παροχή υψηλής ποιότητας δεδοµένων της γενικής 

κυβέρνησης, όπως προβλέπεται στους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 2223/961, (ΕΚ) αριθ. 

264/20002, (ΕΚ) αριθ. 1221/20023, (ΕΚ) αριθ. 501/20044, (ΕΚ) αριθ. 1222/20045, 

(ΕΚ) αριθ. 1161/20056, (ΕΚ) αριθ. 223/20097 και (ΕΚ) αριθ. 479/20098· 

                                                 

1 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1996, περί του 
ευρωπαϊκού συστήµατος εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών της Κοινότητας (ΕΕ L 
310, 30.11.1996, σ. 1). 

2 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 264/2000 της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2000, σχετικά µε 
την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις 
βραχυπρόθεσµες στατιστικές δηµοσίων οικονοµικών (ΕΕ L 29, 4.2.2000, σ. 4). 

3 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1221/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
10ης Ιουνίου 2002, όσον αφορά τους τριµηνιαίους µη χρηµατοπιστωτικούς λογαριασµούς 
του ∆ηµοσίου (ΕΕ L 179, 9.7.2002, σ. 1). 

4 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 501/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
10ης Μαρτίου 2004, σχετικά µε τους τριµηνιαίους χρηµατοοικονοµικούς λογαριασµούς του 
∆ηµοσίου (ΕΕ L 81, 19.3.2004, σ. 1). 

5 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1222/2004 του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2004, για την 
κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος (ΕΕ L 233, 2.7.2004, 
σ. 1). 

6 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1161/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
6ης Ιουλίου 2005, για την κατάρτιση τριµηνιαίων µη χρηµατοπιστωτικών λογαριασµών ανά 
θεσµικό τοµέα (ΕΕ L 191, 22.7.2005, σ. 22). 

7 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
11ης Μαρτίου 2009, σχετικά µε τις ευρωπαϊκές στατιστικές και την κατάργηση του 
κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1101/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου σχετικά µε τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συµβουλίου σχετικά µε τις κοινοτικές στατιστικές και της απόφασης 
89/382/ΕΟΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού 
προγράµµατος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 87, 31.3.2009, σ. 164). 

8 Κανονισµός (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 Κοινότητας (ΕΕ L 145, 
10.6.2009, σ. 1). 
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η) τακτική δηµοσίευση των πληροφοριών για την οικονοµική κατάσταση στις δηµόσιες 

επιχειρήσεις και σε άλλους δηµόσιους φορείς που δεν υπάγονται στη γενική 

κυβέρνηση (συµπεριλαµβανοµένων λεπτοµερών καταστάσεων αποτελεσµάτων 

χρήσεων, ισολογισµών και στοιχείων για την απασχόληση και τις µισθολογικές 

δαπάνες)· 

θ) δηµιουργία πλήρους κεντρικού µητρώου για τις δηµόσιες επιχειρήσεις· 

ι) σχέδιο δράσης µε χρονοδιάγραµµα για συγκεκριµένες δράσεις που θα οδηγούν στη 

δηµιουργία µιας κεντρικής αρχής προµηθειών· 

ια) νοµοθετική πράξη που θα καθορίζει ανώτερο όριο ύψους 50 εκατ. EUR για την 

ετήσια εισφορά υποχρέωσης παροχής δηµόσιας υπηρεσίας από τη γενική κυβέρνηση 

προς τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις για την περίοδο 2011-2013, θεσπίζοντας την 

αρχή ότι το κράτος δεν θα παρέχει καµία πρόσθετη άµεση ή έµµεση στήριξη στις 

σιδηροδροµικές επιχειρήσεις· 

ιβ) επιχειρηµατικό σχέδιο για τον ΟΣΕ. Στο επιχειρηµατικό σχέδιο θα καθορίζεται ο 

τρόπος µε τον οποίο θα καταστούν κερδοφόρες οι επιχειρησιακές δραστηριότητες, 

συµπεριλαµβανοµένης της κάλυψης των δαπανών απόσβεσης, από το 2011, 

συµπεριλαµβανοµένης της διακοπής ζηµιογόνων γραµµών, της αύξησης των τιµών 

και της µείωσης των αµοιβών και του προσωπικού· θα παρέχεται µια λεπτοµερής 

ανάλυση ευαισθησίας σχετικά µε τις συνέπειες ως προς το κόστος µισθοδοσίας των 

διαφόρων σεναρίων για το αποτέλεσµα της συλλογικής σύµβασης και θα παρέχονται 

πληροφορίες σχετικά µε τις διαφορετικές επιλογές όσον αφορά το προσωπικό και θα 

προβλέπεται η αναδιάρθρωση της εταιρείας συµµετοχών, συµπεριλαµβανοµένης της 

πώλησης εκτάσεων γης και άλλων παγίων· 
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ιγ) νόµο για τη µεταρρύθµιση του συστήµατος διαπραγµάτευσης των µισθών στον 

ιδιωτικό τοµέα, ο οποίος πρέπει να προβλέπει µείωση της αµοιβής για υπερωριακή 

απασχόληση, µεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του χρόνου εργασίας και να 

επιτρέψει σε τοπικά σύµφωνα να θέτουν τις µισθολογικές αυξήσεις χαµηλότερα από 

τις κλαδικές συµφωνίες· 

ιδ) µεταρρύθµιση της νοµοθεσίας προστασίας της απασχόλησης για να επεκταθεί η 

δοκιµαστική περίοδος σε ένα χρόνο και για να διευκολυνθεί η ευρύτερη χρήση 

προσωρινών συµβάσεων και εργασίας µερικής απασχόλησης· 

ιε) τροποποίηση των ρυθµίσεων περί του συστήµατος διαιτησίας ώστε καθένα των 

µερών να µπορεί να προσφύγει στη διαιτησία αν διαφωνεί µε την πρόταση του 

µεσολαβητή· 

ιστ) µεταρρύθµιση της διαδικασίας διαιτησίας ώστε να λειτουργεί µε κριτήρια διαφανή 

και αντικειµενικά, µε µια ανεξάρτητη επιτροπή διαιτησίας διαθέτουσα εξουσία 

λήψης αποφάσεων και ελεύθερη από κυβερνητική επιρροή. 

3. Η Ελλάδα θεσπίζει τα ακόλουθα µέτρα µέχρι τα τέλη ∆εκεµβρίου του 2010: 

α) οριστική έκδοση των µέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α)· 
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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· 

γ) σηµαντική αύξηση του ποσοστού απορρόφησης των πόρων των διαρθρωτικών 

ταµείων και του Tαµείου Συνοχής· 

δ) νοµοθεσία για την απλοποίηση και την επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης 

επιχειρήσεων, βιοµηχανικών δραστηριοτήτων και επαγγελµάτων· 

ε) τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού 

(ΕΕΑ) µε στόχο την αύξηση της ανεξαρτησίας της, τον καθορισµό εύλογων 

προθεσµιών για τη διερεύνηση και την έκδοση αποφάσεων και την απονοµή στην 

ΕΕΑ της εξουσίας να απορρίπτει καταγγελίες· 

στ) µέτρα που στοχεύουν στην άρση των υφιστάµενων περιορισµών στην ελευθερία 

παροχής υπηρεσιών· 

ζ) 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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η) δηµοσίευση ενδιαµέσων µακροπρόθεσµων προβλέψεων για τις συνταξιοδοτικές 

δαπάνες έως το 2060, όπως ορίζεται στη νοµοθετική µεταρρύθµιση του Ιουλίου 

2010, οι οποίες θα καλύπτουν τα συστήµατα βασικής σύνταξης (ΙΚΑ, 

συµπεριλαµβανοµένου του καθεστώτος σύνταξης των δηµοσίων υπαλλήλων, του 

ΟΓΑ και του ΟΑΕΕ)· 

θ) 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 ποσό 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· 

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

θα αποφέρει εξοικονόµηση τουλάχιστον 100 εκατ. EUR· 
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ια) περαιτέρω µείωση των µεταβιβαστικών πληρωµών που θα αποφέρει εξοικονόµηση 

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

φορείς του δηµοσίου θα διασφαλίσουν συνακόλουθη µείωση των δαπανών ώστε να 

µην υπάρξει συσσώρευση καθυστερούµενων οφειλών· 

ιβ) εφαρµογή εισοδηµατικών κριτηρίων για τη χορήγηση των οικογενειακών 

επιδοµάτων από τον Ιανουάριο του 2011 που θα αποφέρει εξοικονόµηση 

τουλάχιστον 150 εκατ. EUR (µετά την αφαίρεση των αντιστοίχων διοικητικών 

εξόδων)· 

ιγ) µείωση στην αγορά στρατιωτικού εξοπλισµού (παραδόσεις) τουλάχιστον κατά 

500 εκατ. EUR σε σύγκριση µε το τρέχον επίπεδο του 2010· 

ιδ) µείωση των φαρµακευτικών δαπανών των Ταµείων κοινωνικής ασφάλισης κατά 

900 εκατ. 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 εκατ. EUR· 

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

που θα αποφέρουν εξοικονόµηση τουλάχιστον 800 εκατ. EUR· 

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

13 τοις εκατό, µε απόδοση τουλάχιστον 880 εκατ. 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 εκατ. EUR, µετά την 

αφαίρεση της επίπτωσης της εξοικονόµησης για τα Ταµεία κοινωνικής ασφάλισης 

και τα νοσοκοµεία, η οποία απορρέει από την υπαγωγή των φαρµάκων σε 

χαµηλότερο συντελεστή ΦΠΑ· 

ιζ) εντατικοποίηση της πάταξης του λαθρεµπορίου στα καύσιµα (τουλάχιστον 190 εκατ. 

EUR)· 
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ιη) αύξηση των δικαστικών παραβόλων (τουλάχιστον 100 εκατ.EUR)· 

ιθ) εφαρµογή σχεδίου δράσης για την επιτάχυνση της είσπραξης καθυστερούµενων 

φορολογικών οφειλών (τουλάχιστον 200 εκατ. EUR)· 

κ) επιτάχυνση της είσπραξης των φορολογικών προστίµων (τουλάχιστον 400 εκατ. 

EUR)· 

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

δικαστικών προσφυγών (τουλάχιστον 300 εκατ. EUR)· 

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

(τουλάχιστον 350 εκατ. EUR)· 

κγ) έσοδα από συµβάσεις παραχώρησης (τουλάχιστον 250 εκατ. EUR)· 

κδ) 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· 

κε) 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· 
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κστ) 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 και επιτρέπεται πιο ευέλικτη 

διαχείριση του χρόνου εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της εργασίας κατά βάρδιες. 

4. Η Ελλάδα θεσπίζει τα ακόλουθα µέτρα µέχρι τα τέλη Μαρτίου του 2011: 

α) δηµοσίευση συνοπτικών µακροπρόθεσµων προβλέψεων για τις συνταξιοδοτικές 

δαπάνες έως το 2060, όπως ορίζεται στη νοµοθετική µεταρρύθµιση του Ιουλίου 

2010. Οι προβλέψεις πρέπει να περιλαµβάνουν τα συστήµατα συµπληρωµατικών 

(επικουρικών) συντάξεων, βάσει ενός ολοκληρωµένου συνόλου στοιχείων που θα 

συλλέγονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την εθνική αναλογιστική 

αρχή. Οι προβλέψεις θα αξιολογούνται από οµότιµους και θα επικυρώνονται από την 

Επιτροπή Οικονοµικής Πολιτικής· 

β) τακτοποίηση των καθυστερούµενων δηµοσιονοµικών οφειλών που συσσωρεύθηκαν 

το 2010 και µείωση εκείνων των προηγούµενων ετών· 
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γ) σχέδιο αντιµετώπισης της φοροδιαφυγής, το οποίο περιλαµβάνει ποσοτικούς δείκτες 

απόδοσης ώστε να καθίσταται υπόλογη η φορολογική διοίκηση· νοµοθεσία για τον 

εξορθολογισµό των διοικητικών φορολογικών διαφορών και των διαδικασιών 

δικαστικής προσφυγής και απαιτούµενες πράξεις και διαδικασίες για την καλύτερη 

αντιµετώπιση των παραπτωµάτων, της διαφθοράς και της χαµηλής απόδοσης των 

οικονοµικών υπαλλήλων, συµπεριλαµβανοµένης της ποινικής δίωξης σε περίπτωση 

παράβασης καθήκοντος, και δηµοσίευση µηνιαίων εκθέσεων των πέντε ειδικών 

οµάδων κατά της φοροδιαφυγής, συµπεριλαµβανοµένου ενός συνόλου δεικτών 

προόδου· 

δ) αναλυτικό σχέδιο δράσης µε χρονοδιάγραµµα για την ολοκλήρωση και υλοποίηση 

του απλοποιηµένου συστήµατος αµοιβών· προετοιµασία ενός µεσοπρόθεσµου 

σχεδίου ανθρώπινων πόρων για την περίοδο έως το 2013, σύµφωνα µε τον κανόνα 

της µίας πρόσληψης ανά πέντε εξόδους, µε παράλληλη κατάρτιση σχεδίων για τη 

µετάταξη εξειδικευµένου προσωπικού σε τοµείς προτεραιότητας, και δηµοσίευση 

µηνιαίων στοιχείων για τις κινήσεις του προσωπικού (εισόδους, εξόδους, µετατάξεις 

µεταξύ φορέων) των διαφόρων κρατικών υπηρεσιών· 
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ε) εφαρµογή της συνολικής µεταρρύθµισης του συστήµατος υγειονοµικής περίθαλψης 

που άρχισε το 2010 µε στόχο να διατηρηθούν οι δηµόσιες δαπάνες για την υγεία σε 

επίπεδο όχι µεγαλύτερο από 6 % του ΑΕΠ· µέτρα που θα αποφέρουν εξοικονόµηση 

δαπανών για φαρµακευτικά προϊόντα ύψους τουλάχιστον 2 δισεκατ. EUR σε σχέση 

µε το επίπεδο του 2010, εκ των οποίων τουλάχιστον 1 δισεκατ. EUR το 2011· 

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 τις ιατρικές προµήθειες· του υπολογισµού των αποθεµάτων και των 

ροών ιατρικών εφοδίων σε όλα τα νοσοκοµεία που χρησιµοποιούν το ενιαίο 

σύστηµα κωδικοποίησης για ιατρικά εφόδια· 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 % του όγκου των φαρµάκων που 

χρησιµοποιούνται από τα δηµόσια νοσοκοµεία µέχρι το τέλος του 2011 αποτελείται 

από γενόσηµα φάρµακα και από φάρµακα των οποίων η κατοχύρωση µε δίπλωµα 

ευρεσιτεχνίας έχει λήξει, καθιστώντας υποχρεωτική την προµήθεια φαρµακευτικών 

σκευασµάτων από όλα τα δηµόσια νοσοκοµεία µε κριτήριο τη δραστική ουσία· 

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

επιχειρήσεις και για τη δηµοσιονοµική εξοικονόµηση τουλάχιστον 800 εκατ. EUR, 

πράξη διά τα εξής: µείωση της κύριας αµοιβής στις δηµόσιες επιχειρήσεις κατά 

τουλάχιστον 10 % σε επίπεδο εταιρείας· περιορισµό των δευτερευουσών αµοιβών 

στο 10 % της κύριας αµοιβής· επιβολή ανωτάτου ορίου 4.000 EUR για τις µηνιαίες 

µεικτές αποδοχές (δώδεκα µισθοί τον χρόνο)· αύξηση των κοµίστρων των αστικών 

συγκοινωνιών κατά τουλάχιστον 30 %· καθιέρωση δράσεων που µειώνουν τις 

λειτουργικές δαπάνες στις δηµόσιες επιχειρήσεις κατά 15 % έως 25 %, και πράξη για 

την αναδιάρθρωση του ΟΑΣΑ· 
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ζ) νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση της σύναψης συµφωνιών παραχώρησης 

για τους περιφερειακούς αερολιµένες· 

η) 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· 

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

το σχέδιο δράσης και ανάπτυξη πλατφόρµας ΤΠ ηλεκτρονικών προµηθειών και 

δηµιουργία ενδιάµεσων οροσήµων σύµφωνα µε το σχέδιο δράσης, που 

περιλαµβάνουν: δοκιµή πιλοτικής έκδοσης, διαθεσιµότητα όλων των λειτουργιών 

για όλες τις συµβάσεις και σταδιακή καθιέρωση της υποχρεωτικής χρήσης 

συστήµατος ηλεκτρονικών προµηθειών για συµβάσεις προµηθειών, υπηρεσιών και 

έργων· 

5. Η Ελλάδα θεσπίζει τα ακόλουθα µέτρα µέχρι τα τέλη ð Ιουλίου ï του 2011: 

α) απλοποιηµένο ενιαίο σύστηµα αµοιβών για τον δηµόσιο τοµέα που θα εφαρµόζεται 

στον δηµόσιο τοµέα, στις τοπικές αρχές και σε άλλους οργανισµούς του ∆ηµοσίου, 

εξασφαλίζοντας ότι η αµοιβή αντανακλά την παραγωγικότητα και τα καθήκοντα· 

β) µεσοπρόθεσµο σχέδιο προσλήψεων προσωπικού για την περίοδο έως το 2015, 

σύµφωνα µε τον κανόνα της µίας πρόσληψης ανά πέντε εξόδους (µία προς δέκα το 

2011). Το σχέδιο περιλαµβάνει αυστηρότερους κανόνες για το έκτακτο προσωπικό, 

κατάργηση κενών θέσεων εργασίας και µετάταξη εξειδικευµένου προσωπικού σε 

τοµείς προτεραιότητας και λαµβάνει υπόψη την αύξηση των ωρών εργασίας στον 

δηµόσιο τοµέα· 
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γ) αναλυτικό σχέδιο δράσης µε χρονοδιάγραµµα για την ολοκλήρωση και υλοποίηση 

του απλοποιηµένου συστήµατος αµοιβών, ανάλογου µε τις αµοιβές του ιδιωτικού 

τοµέα, το οποίο επιτυγχάνει µείωση της συνολικής µισθολογικής δαπάνης. Το σχέδιο 

αυτό βασίζεται στα πορίσµατα της έκθεσης που δηµοσιεύουν το Υπουργείο 

Οικονοµικών και η Ενιαία Αρχή Πληρωµών. Η νοµοθεσία για το απλοποιηµένο 

σύστηµα αµοιβών εφαρµόζεται σταδιακά σε µια τριετία. Οι µισθοί των εργαζοµένων 

στις δηµόσιες επιχειρήσεις είναι σύµφωνοι µε το νέο µισθολόγιο του δηµόσιου 

τοµέα· 

ε) ενδυνάµωση της επιθεώρησης εργασίας, η οποία πρέπει να στελεχωθεί πλήρως µε 

εξειδικευµένο προσωπικό και να έχει ποσοτικούς στόχους σε σχέση µε τον αριθµό 

των ελέγχων που θα πραγµατοποιεί· 

στ) πράξη αναθεώρησης των βασικών παραµέτρων του συνταξιοδοτικού συστήµατος, 

για να περιορισθεί η αύξηση των δαπανών του δηµοσίου τοµέα για συντάξεις κατά 

την περίοδο 2009-2060 κάτω του 2,5 % του ΑΕΠ, εάν από µακροπρόθεσµες 

προβλέψεις προκύπτει ότι η προβλεπόµενη αύξηση στις δηµόσιες συνταξιοδοτικές 

δαπάνες θα υπερέβαινε το ποσό αυτό. Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή (ΕΑΑ) συνεχίζει 

την υποβολή µακροπρόθεσµων προβλέψεων για τις συνταξιοδοτικές δαπάνες έως το 2060 

στο πλαίσιο της εγκριθείσας µεταρρύθµισης. Οι προβλέψεις πρέπει να περιλαµβάνουν 

τα κύρια συστήµατα συµπληρωµατικών (επικουρικών) συντάξεων (ΕΤΕΑΜ, 

ΤΕΑ∆Υ, ΜΤΠΥ), βάσει ενός ολοκληρωµένου συνόλου στοιχείων που θα 

συλλέγονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την ΕΑΑ· 
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ζ) αναθεώρηση του καταλόγου των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων, µε στόχο 

τη µείωση των καλυπτόµενων επαγγελµάτων σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 

10% του εργατικού δυναµικού· ο νέος κατάλογος βαρέων και ανθυγιεινών 

επαγγελµάτων εφαρµόζεται µε ισχύ από την 1η Αυγούστου 2011 για όλους τους νυν 

και µελλοντικούς εργαζοµένους· 

η) νοµοθεσία για την ίδρυση της Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑ∆Σ) µε την 

εντολή, τους στόχους, τις αρµοδιότητες, τις εξουσίες και το χρονοδιάγραµµα 

έναρξης ισχύος που ορίζονται στο σχέδιο δράσης· 

θ) πρόσθετα µέτρα για την προώθηση της χρήσης γενόσηµων φαρµάκων µέσω: της 

υποχρεωτικής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (e-prescription) µε κριτήριο τη 

δραστική ουσία και φθηνότερων γενόσηµων φαρµάκων, όταν είναι διαθέσιµα· 

ορισµού χαµηλότερου κόστους συµµετοχής των ασθενών για τα γενόσηµα φάρµακα που 

έχουν σηµαντικά χαµηλότερη τιµή από την τιµή αναφοράς (κάτω από το 60% της τιµής 

αναφοράς), µε βάση την εµπειρία άλλων κρατών µελών της ΕΕ· καθορισµού της 

ανώτατης τιµής των γενόσηµων φαρµάκων στο 60% της τιµής των επώνυµων 

φαρµάκων µε οµοειδή δραστική ουσία·  

ι) δηµοσίευση καταλόγου των κρατικών περιουσιακών στοιχείων, 

συµπεριλαµβανοµένων των συµµετοχών σε εισηγµένες και µη εισηγµένες 

επιχειρήσεις και των εµπορικά βιώσιµων ακινήτων και γης· ίδρυση Γενικής 

Γραµµατείας Ανάπτυξης Ακίνητης Περιουσίας, µε στόχο τη βελτίωση της 

διαχείρισης των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, την απαλλαγή τους από βάρη 

και την προετοιµασία της ιδιωτικοποίησής τους· 
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ια) τη µεσοπρόθεσµη δηµοσιονοµική στρατηγική (στο εξής "Μ∆Στρ") για την περίοδο 

µέχρι το 2015, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας απόφασης και 

στα αντίστοιχα εκτελεστικά νοµοσχέδια. Η Μ∆Στρ αναλύει τα µόνιµα µέτρα 

δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, τα οποία εξασφαλίζουν ότι δεν θα σηµειωθεί υπέρβαση 

του ανώτατου ορίου για το έλλειµµα που καθορίζεται από την απόφαση του 

Συµβουλίου για την περίοδο 2011-15 και ότι ο λόγος χρέους προς το ΑΕΠ τίθεται σε 

σταθερά πτωτική πορεία· 

ιβ) ιδιωτικοποίηση περιουσιακών στοιχείων αξίας τουλάχιστον 390 εκατ. EUR· έγκριση 

προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων µε στόχο την είσπραξη τουλάχιστον 15 δισ. 

EURέως το τέλος του 2012, 22 δισ. EUR έως το τέλος του 2013, 35 δισ. EUR έως το 

τέλος του 2014 και τουλάχιστον 50 δισ. EUR έως το τέλος του 2015· τα έσοδα από 

την ιδιωτικοποίηση περιουσιακών στοιχείων (ακίνητης περιουσίας και 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων) χρησιµοποιούνται για την εξόφληση 

χρέους και δεν θα µειώσουν τις προσπάθειες δηµοσιονοµικής εξυγίανσης για τη 

συµµόρφωση µε τα ανώτατα όρια για το έλλειµµα του άρθρου 1 παράγραφος 2· 

ιγ) ίδρυση Ταµείου Ιδιωτικοποιήσεων µε χρηστή διοίκηση, ώστε να επιταχυνθεί η 

διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων και να διασφαλισθεί ο µη αναστρέψιµος χαρακτήρας 

της και η επαγγελµατική διαχείρισή της. Το Ταµείο αποκτά την κατά νόµον 

κυριότητα των περιουσιακών στοιχείων προς ιδιωτικοποίηση. Το Ταµείο δεν 

ενεχυριάζει τα περιουσιακά του στοιχεία έτσι ώστε να µαταιώσει τον σκοπό του, 

π.χ., ιδιωτικοποίηση περιουσιακών στοιχείων · 

ιδ) νοµοθεσία για τη διακοπή λειτουργίας, τη συγχώνευση και τη µείωση του µεγέθους 

µη βιώσιµων φορέων· 

ιε) µέτρα ενίσχυσης του ελέγχου των δαπανών: απόφαση που θα προσδιορίζει τα τυπικά 

προσόντα και τις ευθύνες των υπεύθυνων λογιστικής που θα διορίζονται σε όλα τα 

υπουργεία και θα ευθύνονται για τη διασφάλιση χρηστών δηµοσιονοµικών ελέγχων· 



 

 

12352/11  ZAC/ag 28 

 DG G LIMITE EL 

ιστ) νέα κριτήρια και όρους για τη σύναψη συµβάσεων από τα ταµεία κοινωνικής 

ασφάλισης µε όλους τους παρόχους περίθαλψης, µε στόχο την επίτευξη του στόχου 

µείωσης των δαπανών· από κοινού προµήθεια ιατρικών υπηρεσιών και αγαθών µε 

στόχο την επίτευξη ουσιαστικής µείωσης των δαπανών κατά τουλάχιστον 25% σε 

σύγκριση µε το 2010 µέσω συµφωνιών συσχέτισης τιµής και ποσότητας· 

ιζ) δηµοσίευση δεσµευτικών οδηγιών συνταγογράφησης για τους γιατρούς βάσει των 

διεθνών οδηγιών συνταγογράφησης, ώστε να εξασφαλισθεί η οικονοµική χρήση των 

φαρµάκων· δηµοσίευση και συνεχή ενηµέρωση της θετικής λίστας φαρµάκων που 

καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταµεία· 

ιη) κατάρτιση σχεδίου αναδιοργάνωσης και αναδιάρθρωσης νοσοκοµείων, 

βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα, µε στόχο τη µείωση των υφιστάµενων 

προβληµάτων αποτελεσµατικότητας, την αξιοποίηση οικονοµιών κλίµακας και 

πεδίου κάλυψης και τη βελτίωση της ποιότητας περίθαλψης των ασθενών. Στόχος 

είναι η µείωση του νοσοκοµειακού κόστους κατά τουλάχιστον 10% το 2011 και 

κατά 5% επιπλέον το 2012. 

6. Η Ελλάδα θεσπίζει τα ακόλουθα µέτρα µέχρι τα τέλη Σεπτεµβρίου του 2011: 

α) προϋπολογισµό για το 2012 που συνάδει µε την Μ∆Στρ και τον στόχο τήρησης των 

ανωτάτων ορίων για το έλλειµµα που καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2· 

β) περιορισµό των φορολογικών εµποδίων για συγχωνεύσεις και εξαγορές· 

γ) απλοποίηση της διαδικασίας τελωνειακής εκκαθάρισης των εξαγωγών και 

εισαγωγών· 

δ) περαιτέρω αύξηση των ποσοστών απορρόφησης των πόρων των διαρθρωτικών 

ταµείων και του Ταµείου Συνοχής· 

ε) πλήρη εφαρµογή του προγράµµατος για την καλύτερη νοµοθέτηση µε στόχο τη 

µείωση του διοικητικού φόρτου κατά 20 % (σε σύγκριση µε το 2008)· 

στ) νοµοθεσία για τη διακοπή λειτουργίας, τη συγχώνευση και τη µείωση του µεγέθους 

µεγάλων µη βιώσιµων φορέων· 
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ζ) µέτρα που καθιστούν δυνατή τη µείωση των δαπανών προµηθειών και τρίτων στις 

δηµόσιες επιχειρήσεις, επικαιροποίηση των τιµολογίων και δηµιουργία νέων τοµέων 

δραστηριότητας, καθώς και µείωση των δαπανών προσωπικού µε την ολοκλήρωση 

και εφαρµογή ενός σχεδίου µείωσης του προσωπικού. Το ζήτηµα του πλεονάζοντος 

προσωπικού που δεν µπορεί να αποµακρυνθεί µε βάση τον κανόνα 1 πρόσληψη ανά 

5 εξόδους (1 προς 10 το 2011) αντιµετωπίζεται µε υποχρεωτικές απολύσεις και 

προσωρινή αργία (εργασιακή εφεδρεία). Ο κανόνας αυτός ισχύει χωρίς κλαδικές 

εξαιρέσεις· Εφαρµόζεται επίσης στο προσωπικό που µετατάσσεται από δηµόσιες 

επιχειρήσεις σε άλλους κρατικούς φορείς µετά από έλεγχο των επαγγελµατικών 

προσόντων από το ΑΣΕΠ σύµφωνα µε τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης. Το 

προσωπικό που υπάγεται στην εργασιακή εφεδρεία λαµβάνει το 60% του βασικού 

µισθού του για διάστηµα το πολύ 12 µηνών, µετά την παρέλευση των οποίων 

απολύεται· 

η) νοµικό πλαίσιο που καθιστά δυνατό τον σύντοµο καθορισµό χρήσεων γης και 

επιταχύνει τη µεταγραφή της κυριότητας δηµοσίων εκτάσεων· 

θ) πράξη που καθιστά δυνατή την προώθηση επενδύσεων στον τουριστικό τοµέα 

(τουριστικά θέρετρα και δευτερεύουσα τουριστική κατοικία) µε στόχο, από κοινού 

µε το νοµοσχέδιο για τις χρήσεις γης, να επιταχυνθεί η διαδικασία ιδιωτικοποίησης 

των γηπέδων που τελούν υπό τη διαχείριση της εταιρίας Ελληνικά Τουριστικά 

Ακίνητα (ΕΤΑ)· 

ι) οριστικοποίηση της λειτουργικής επισκόπησης των υφιστάµενων κοινωνικών 

προγραµµάτων· αξιολόγηση από την κυβέρνηση των αποτελεσµάτων της δεύτερης 

και τελικής φάσης της ανεξάρτητης λειτουργικής επισκόπησης της κεντρικής 

διοίκησης· νοµοθεσία και µέτρα 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· 
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ια) εις βάθος επανεξέταση της λειτουργίας των δηµόσιων ταµείων 

συµπληρωµατικών/επικουρικών συντάξεων, συµπεριλαµβανοµένων των ταµείων 

πρόνοιας και των συστηµάτων χορήγησης εφάπαξ παροχών. Στόχος της 

επανεξέτασης είναι η σταθεροποίηση των συνταξιοδοτικών δαπανών, η εγγύηση της 

δηµοσιονοµικής ουδετερότητας αυτών των συστηµάτων και η διασφάλιση της 

µεσοπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας του συστήµατος. Η 

επανεξέταση επιτυγχάνει: περαιτέρω µείωση του αριθµού των υφιστάµενων 

ταµείων· εξάλειψη των ανισορροπιών στα ταµεία που εµφανίζουν ελλείµµατα· 

σταθεροποίηση των τρεχουσών δαπανών σε διατηρήσιµο επίπεδο, µέσω των 

κατάλληλων προσαρµογών που πρόκειται να γίνουν από την 1η Ιανουαρίου 2012· 

µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των συστηµάτων επικουρικών συντάξεων µε την 

αυστηρή σύνδεση εισφορών και παροχών· 

ιβ) προσδιορισµό των συστηµάτων για τα οποία τα καταβαλλόµενα κατά την 

συνταξιοδότηση εφάπαξ δεν αντιστοιχούν στις εισφορές που έχουν καταβληθεί, µε 

στόχο την προσαρµογή των καταβαλλόµενων ποσών µέχρι το τέλος ∆εκεµβρίου 

2011· 

ιγ) περαιτέρω µέτρα για την επέκταση, µε αποτελεσµατικό ως προς το κόστος τρόπο, 

της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρµάκων, διαγνωστικών εξετάσεων και 

παραπεµπτικών ιατρών σε όλα τα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης, τα κέντρα υγείας 

και τα νοσοκοµεία. Σύµφωνα µε τους ενωσιακούς κανόνες προµηθειών, η 

κυβέρνηση διενεργεί τους αναγκαίους διαγωνισµούς για την υλοποίηση ενός 

πλήρους και οµοιόµορφου πληροφοριακού συστήµατος υγειονοµικής περίθαλψης 

(ηλεκτρονικό σύστηµα υγείας)· 

ιδ) περαιτέρω µέτρα που διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 30% του όγκου των 

φαρµάκων που χρησιµοποιούνται από τα δηµόσια νοσοκοµεία αποτελείται από 

γενόσηµα φάρµακα, µε τιµή κατώτερη από τα αντίστοιχα επώνυµα φάρµακα, και 

από φάρµακα των οποίων η κατοχύρωση µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας έχει λήξει, 

καθιστώντας ιδίως υποχρεωτική την προµήθεια φαρµακευτικών σκευασµάτων από 

όλα τα δηµόσια νοσοκοµεία µε κριτήριο τη δραστική ουσία· 
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ιε) αποφάσεις για τη θέσπιση και τον καθορισµό των θέσεων του προσωπικού της 

ΕΑ∆Σ (Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων), καθώς και για την οργάνωση των 

ανθρώπινων πόρων και των υπηρεσιών της Αρχής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

σχετικού νόµου·για τον διορισµό των µελών της ΕΑ∆Σ· 

ιστ) δηµοσίευση µηνιαίων στοιχείων για τις κινήσεις του προσωπικού (εισόδους, 

εξόδους, µετατάξεις µεταξύ φορέων) των διαφόρων κρατικών υπηρεσιών· 

7. Η Ελλάδα θεσπίζει τα ακόλουθα µέτρα µέχρι τα τέλη ∆εκεµβρίου του 2011: 

α) οριστική έκδοση του προϋπολογισµού του 2012· 

β) ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας όλων των διαχειριστικών αρχών και των 

ενδιάµεσων φορέων των επιχειρησιακών προγραµµάτων βάσει του εθνικού 

στρατηγικού πλαισίου αναφοράς 2007-2013 και διασφάλιση της πιστοποίησής τους 

σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008 (ποιότητα διοίκησης)· 

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

οποίο χρησιµοποιείται για δηµοσιονοµικούς σκοπούς από το 2013 και µετά· 

δ) 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· ðαξιολόγηση 

των αποτελεσµάτων της δεύτερης και τελικής φάσης της ανεξάρτητης λειτουργικής 

επισκόπησης της κεντρικής διοίκησης· 
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ε) 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 δράσης· 

στ) αναθεώρηση των αµοιβών για ιατρικές υπηρεσίες που ανατίθενται σε ιδιώτες 

παρόχους, µε στόχο τη µείωση των συναφών δαπανών κατά τουλάχιστον 15% το 

2011 και κατά 15% επιπλέον το 2012· 

ζ) µέτρα για την απλούστευση του φορολογικού συστήµατος, τη διεύρυνση των 

φορολογικών βάσεων και τη µείωση των φορολογικών συντελεστών µε 

δηµοσιονοµικά ουδέτερο τρόπο, όσον αφορά τον φόρο εισοδήµατος φυσικών 

προσώπων, τον φόρο εισοδήµατος εταιριών και τον ΦΠΑ· 

η) περαιτέρω µέτρα που διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 50 % του όγκου των 

φαρµάκων που χρησιµοποιούνται από τα δηµόσια νοσοκοµεία αποτελείται από 

γενόσηµα φάρµακα, µε τιµή κατώτερη από τα αντίστοιχα επώνυµα φάρµακα, και 

από φάρµακα των οποίων η κατοχύρωση µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας έχει λήξει, 

καθιστώντας ιδίως υποχρεωτική την προµήθεια φαρµακευτικών σκευασµάτων από 

όλα τα δηµόσια νοσοκοµεία µε κριτήριο τη δραστική ουσία. 
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8. Η Ελλάδα θεσπίζει τα ακόλουθα µέτρα µέχρι το τέλος Μαρτίου 2012: 

α) µεταρρύθµιση των συστηµάτων δευτερεύουσας/επικουρικής σύνταξης, µε τη 

συγχώνευση ταµείων και την έναρξη του υπολογισµού των παροχών µε βάση το νέο 

σύστηµα προκαθορισµένων εισφορών µε πλασµατικό χρόνο ασφάλισης· πάγωµα 

των ονοµαστικών επικουρικών συντάξεων και µείωση των ποσοστών αναπλήρωσης 

για τα θεµελιωµένα δικαιώµατα σε ταµεία µε ελλείµµατα, µε βάση την αναλογιστική 

µελέτη που εκπονήθηκε από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή. Σε περίπτωση που η 

αναλογιστική µελέτη δεν είναι έτοιµη, τα ποσοστά αναπλήρωσης µειώνονται, αρχής 

γενοµένης από την 1η Ιανουαρίου 2012, για την αποφυγή ελλειµµάτων· 

β) υπολογισµό των περιθωρίων κέρδους των φαρµακείων ως κατ’ αποκοπή ποσού ή 

κατ’ αποκοπή αµοιβής σε συνδυασµό µε µικρό περιθώριο κέρδους, µε στόχο τη 

µείωση του συνολικού περιθωρίου κέρδους σε 15 τοις εκατό το πολύ, 

συµπεριλαµβανοµένων των ακριβότερων φαρµάκων. 

Άρθρο 3 

Η Ελλάδα συνεργάζεται πλήρως µε την Επιτροπή και διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση, κατόπιν 

αιτιολογηµένου αιτήµατος της δεύτερης, οποιαδήποτε στοιχεία ή έγγραφα είναι απαραίτητα για την 

παρακολούθηση της συµµόρφωσης µε την παρούσα απόφαση. 
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Άρθρο 4 

1. Η Ελλάδα υποβάλλει στο Συµβούλιο και την Επιτροπή έκθεση στην οποία θα 

περιγράφονται τα µέτρα πολιτικής για τη συµµόρφωση µε την παρούσα απόφαση σε 

τριµηνιαία βάση. 

2. Οι εκθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 πρέπει να περιλαµβάνουν λεπτοµερείς 

πληροφορίες σχετικά µε: 

α) συγκεκριµένα µέτρα που έχουν εφαρµοσθεί µέχρι την ηµεροµηνία της έκθεσης σε 

συµµόρφωση µε την παρούσα απόφαση, συµπεριλαµβανοµένης της 

ποσοτικοποιηµένης δηµοσιονοµικής τους επίπτωσης· 

β) συγκεκριµένα µέτρα που προβλέπεται να εφαρµοσθούν µετά την ηµεροµηνία της 

έκθεσης, σε συµµόρφωση µε την παρούσα απόφαση, καθώς και το χρονοδιάγραµµα 

εφαρµογής τους και την εκτίµηση της δηµοσιονοµικής τους επίπτωσης· 

γ) τη µηνιαία εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισµού· 

δ) στοιχεία για περιόδους µικρότερες του έτους όσον αφορά την εκτέλεση του 

προϋπολογισµού της κοινωνικής ασφάλισης, των Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και των εκτός προϋπολογισµού ταµείων· 

ε) την έκδοση και αποπληρωµή δηµόσιου χρέους· 

στ) τις εξελίξεις στη µόνιµη απασχόληση και την απασχόληση ορισµένου χρόνου στον 

δηµόσιο τοµέα· 



 

 

12352/11  ZAC/ag 35 

 DG G LIMITE EL 

ζ) τις εκκρεµείς πληρωµές δηµοσίων δαπανών, προσδιορίζοντας τις ληξιπρόθεσµες· 

η) την οικονοµική κατάσταση στις δηµόσιες επιχειρήσεις και τις λοιπές οντότητες του 

∆ηµοσίου. 

3. Η Επιτροπή και το Συµβούλιο αναλύουν τις εκθέσεις προκειµένου να αξιολογήσουν τη 

συµµόρφωση της Ελλάδας προς την παρούσα απόφαση. Κατά τις αξιολογήσεις αυτές, η 

Επιτροπή µπορεί να υποδείξει τα µέτρα που χρειάζονται για να τηρηθεί η πορεία 

προσαρµογής που χαράσσει η παρούσα απόφαση, µε σκοπό τη διόρθωση του υπερβολικού 

ελλείµµατος. 

Άρθρο 5 

Η απόφαση 2010/320/EΚ καταργείται. 

Οι παραποµπές στην καταργούµενη απόφαση νοούνται ως παραποµπές στην παρούσα απόφαση και 

διαβάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας του Παραρτήµατος ΙΙΙ. 
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Άρθρο 6 

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

Άρθρο 7 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική ∆ηµοκρατία. 

Έγινε στ 

 Για το Συµβούλιο 

 Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Μέτρα µεσοπρόθεσµης δηµοσιονοµικής στρατηγικής 

(όπως αναφέρεται στο άρθρο 2, παράγραφος 5 της παρούσας απόφασης) 

Η µεσοπρόθεσµη δηµοσιονοµική στρατηγική (Μ∆Στρ) µέχρι το 2015 θα περιλαµβάνει τα εξής: 

Περικοπές του µισθολογικού κόστους κατά τουλάχιστον 770 εκατ. EUR το 2011, και επιπλέον 

600 εκατ. EUR το 2012, 448 εκατ. EUR το 2013, 306 εκατ. EUR το 2014 και 71 εκατ. EUR το 

2015, µέσω της εφαρµογής µείωσης του προσωπικού πέραν του κανόνα της 1 πρόσληψης για 5 

εξόδους (1 για 10 το 2011)· αύξηση των εβδοµαδιαίων ωρών εργασίας για τους εργαζόµενους στον 

δηµόσιο τοµέα από 37,5 σε 40 ώρες και µείωση των πληρωµών για υπερωρίες· µείωση του αριθµού 

των αµειβόµενων επιτροπών και συµβουλίων· µείωση σε άλλα συστήµατα πρόσθετων αµοιβών, 

επιδοµάτων και επιµισθίων· µείωση του προσωπικού µε σύµβαση έργου (50 %το 2011 και 

επιπλέον 10 %το 2012 και µετά)· προσωρινό πάγωµα της αυτόµατης µισθολογικής εξέλιξης· 

εφαρµογή νέου µισθολογίου· εισαγωγή της µερικής απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα και άδειες 

άνευ αποδοχών· µείωση του αριθµού των εισακτέων σε στρατιωτικές και αστυνοµικές σχολές, 

µεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού σε εργασιακή εφεδρεία, οπότε θα λαµβάνει κατά µέσο 

όρο 60 %του βασικού µισθού για διάστηµα µέχρι 12 µήνες, και µείωση του επιδόµατος 

παραγωγικότητας κατά 50%. 
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Περικοπές των δαπανών λειτουργίας του κράτους κατά τουλάχιστον 190 εκατ. EUR το 2011, 

και επιπλέον 92 εκατ. EUR το 2012, 161 εκατ. EUR το 2013, 323 εκατ. EUR το 2014 και 370 

εκατ. EUR το 2015, µέσω της εφαρµογής ηλεκτρονικών προµηθειών για όλες τις δηµόσιες 

συµβάσεις· εξορθολογισµός των ενεργειακών δαπανών των δηµοσίων υπηρεσιών· µείωση των 

δαπανών για ενοίκια µε πιο αποτελεσµατική χρήση της δηµόσιας περιουσίας· µείωση των 

συνολικών δαπανών τηλεπικοινωνιών, κατάργηση της δωρεάν διανοµής εφηµερίδων· περικοπές 

των λειτουργικών δαπανών του τακτικού προϋπολογισµού, σε όλους τους τοµείς· εφαρµογή 

κριτηρίων αξιολόγησης των δηµόσιων δαπανών µετά από ένα έτος πλήρους λειτουργίας του ΠΣ∆ 

για τις δαπάνες της γενικής κυβέρνησης. 

Περικοπές των δαπανών των εκτός του προϋπολογισµού ταµείων και µεταφορά τους σε 

άλλους φορείς κατά τουλάχιστον 540 εκατ. EUR το 2011, και επιπλέον 150 εκατ. EUR το 

2012, 200 εκατ. EUR το 2013, 200 εκατ. EUR το 2014 και 150 εκατ. EUR το 2015, µέσω της 

αξιολόγησης της εντολής, της βιωσιµότητας και των δαπανών όλων των φορέων του επιδοτούνται 

από το δηµόσιο τοµέα και των συγχωνεύσεων και του κλεισίµατος φορέων· συγχωνεύσεις/κλείσιµο 

και µείωση των επιδοτήσεων σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα (σχολεία, ιδρύµατα τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης)· µείωση των κρατικών επιχορηγήσεων για φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης και 

σχέδιο δράσης για το κλείσιµο, τη συγχώνευση και τη µείωση του µεγέθους των φορέων. 
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Εξοικονόµηση σε κρατικές επιχειρήσεις ύψους τουλάχιστον 414 εκατ. EUR το 2012, και 

επιπλέον 329 εκατ. EUR το 2013, 297 εκατ. EUR το 2014 και 274 εκατ. EUR το 2015, µέσω της 

αύξησης των εσόδων του ΟΣΕ, του ΟΑΣΑ και άλλων επιχειρήσεων, εφαρµογή των σχεδίων 

αναδιάρθρωσης και ιδιωτικοποίησης της εταιρείας Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα, της Ελληνικής 

Αεροδιαστηµικής Βιοµηχανίας, του Οργανισµού ∆ιοργάνωσης Ιπποδροµιών Ελλάδας· πώληση των 

περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων που σχετίζονται µε µη βασικές δραστηριότητες· µείωση 

των δαπανών προσωπικού· µείωση των λειτουργικών εξόδων και συγχωνεύσεις και κλείσιµο 

επιχειρήσεων. 

Περικοπές στις λειτουργικές δαπάνες τις σχετικές µε την άµυνα κατά τουλάχιστον 133 εκατ. 

EUR το 2013 και επιπλέον 133 εκατ. EUR το 2014 και 134 εκατ. EUR το 2015, επιπλέον της 

µείωσης των προµηθειών στρατιωτικού εξοπλισµού (παραδόσεις) ύψους 830 εκατ. EUR από το 

2010 έως το 2015. 

Περικοπές στις δαπάνες για υγειονοµική περίθαλψη και τις φαρµακευτικές δαπάνες κατά 

τουλάχιστον 310 εκατ. EUR το 2011, και επιπλέον 697 εκατ. EUR το 2012, 349 εκατ. EUR το 

2013, 303 εκατ. EUR το 2014 και 463 εκατ. EUR το 2015, µε την εφαρµογή ενός νέου «χάρτη 

υγείας» και τη σχετική µείωση των δαπανών των νοσοκοµείων· επαναξιολόγηση της εντολής και 

των δαπανών των µη νοσοκοµειακών εποπτευόµενων φορέων· εφαρµογή κεντρικού συστήµατος 

προµηθειών· µείωση του µέσου κόστους ανά ασθενή µέσω συνδυασµένης φροντίδας· µείωση της 

παροχής υπηρεσιών σε ανασφάλιστους (έλεγχος εισόδου)· εισαγωγή χρέωσης για την παροχή 

υπηρεσιών σε αλλοδαπούς πολίτες· λειτουργία του Εθνικού Οργανισµού Πρωτοβάθµιας Υγείας 

(ΕΟΠΥ)· ηλεκτρονική σάρωση των χειρόγραφων συνταγών από το ΙΚΑ· επέκταση του καταλόγου 

των φαρµακευτικών προϊόντων που χορηγούνται χωρίς συνταγή· νέες τιµές των φαρµάκων· 

καθορισµό της τιµής της ασφάλισης από τον τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης και πλήρης 

εφαρµογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. 
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Περικοπές στις κοινωνικές παροχές κατά τουλάχιστον 1 188 εκατ. EUR το 2011, και επιπλέον 

1 230 εκατ. EUR το 2012, 1 025 εκατ. EUR το 2013, 1 010 εκατ. EUR το 2014 και 700 εκατ. 

EUR το 2015, µέσω της προσαρµογής των συστηµάτων επικουρικής συνταξιοδότησης και 

ακολούθως πάγωµα µέχρι το 2015· πάγωµα των βασικών συντάξεων· µεταρρύθµιση του 

συστήµατος συντάξεων αναπηρίας· απογραφή των συνταξιούχων και διασταύρωση των 

προσωπικών δεδοµένων µε πλήρη εφαρµογή του αριθµού κοινωνικής ασφάλισης και του ανώτατου 

ορίου για τις συντάξεις· εξορθολογισµός των κριτηρίων για τους συνταξιούχους (ΕΚΑΣ)· 

εξορθολογισµός των παροχών και των δικαιούχων του ΟΕΕ-ΟΕΚ και του ΟΑΕ∆· περικοπές στα 

εφάπαξ ποσά που καταβάλλονται κατά τη συνταξιοδότηση· διασταύρωση των προσωπικών 

δεδοµένων από την εισαγωγή ανώτατων ορίων για τους εργοδότες που µπορούν να ενταχθούν σε 

προγράµµατα του ΟΑΕ∆· µείωση της βασικής σύνταξης του ΟΓΑ και των κατώτατων ορίων 

συνταξιοδότησης των άλλων ταµείων κοινωνικής ασφάλισης και θέσπιση αυστηρότερων κριτηρίων 

µε βάση τη µόνιµη κατοικία· µείωση των δαπανών για κοινωνικές παροχές µέσω διασταύρωσης 

των στοιχείων· ενιαία ρύθµιση των παροχών υγείας για όλα τα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης· 

ενιαίες συµβάσεις µε ιδιωτικές κλινικές και ιατρικά κέντρα· επανεξέταση των κοινωνικών παροχών 

σε χρήµα και σε είδος που θα οδηγήσει στην κατάργηση των λιγότερο αποτελεσµατικών· αύξηση 

της ειδικής κοινωνικής εισφοράς των συνταξιούχων (νόµος 3863/2010) για τους συνταξιούχους 

των οποίων η µηνιαία σύνταξη υπερβαίνει τα 1 700 EUR · αύξηση της ειδικής κοινωνικής 

εισφοράς που καταβάλλεται από τους συνταξιούχους κάτω των 60 ετών µε µηνιαία σύνταξη πάνω 

από 1 700 EUR· καθιέρωση ειδικής κλιµακωτής εισφοράς για τις επικουρικές συντάξεις άνω των 

300 EUR το µήνα και µείωση των µεταβιβάσεων στο ΝΑΤ (Nαυτικό Aποµαχικό Tαµείο) και το 

ταµείο συντάξεων του OTE και συνακόλουθη µείωση των συντάξεων ή αύξηση των εισφορών των 

δικαιούχων. 
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Περικοπές των µεταβιβάσεων προς τους Oργανισµούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης κατά 

τουλάχιστον 150 εκατ. EUR το 2011, και επιπλέον 355 εκατ. EUR το 2012, 345 εκατ. EUR το 

2013, 350 εκατ. EUR το 2014 και 305 εκατ. EUR το 2015. Οι µειώσεις αυτές θα επιτευχθούν 

κυρίως µέσω περικοπών στις δαπάνες των Oργανισµών Tοπικής Aυτοδιοίκησης ύψους 

τουλάχιστον 150 εκατ. EURτο 2011, και επιπλέον 250 εκατ. EUR το 2012, 175 εκατ. EUR το 2013, 

170 εκατ. EUR το 2014 και 160 εκατ. EUR το 2015. Επιπροσθέτως, τα έσοδα της τοπικής 

αυτοδιοίκησης θα αυξηθούν κατά τουλάχιστον 105 εκατ. EUR το 2012, και επιπλέον 170 εκατ. 

EUR το 2013, 130 εκατ. EUR το 2014 και 145 εκατ. EUR το 2015, µέσω της αύξησης των εσόδων 

από διόδια, τέλη, δικαιώµατα και άλλες πηγές εσόδων κατόπιν της συγχώνευσης Oργανισµών 

Tοπικής Aυτοδιοίκησης και της αύξησης της φορολογικής συµµόρφωσης για τους τοπικούς φόρους 

µε την καθιέρωση της απαίτησης για πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας για τους τοπικούς 

φόρους. 

Περικοπές δαπανών του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων (εγχώρια χρηµατοδοτούµενες 

δηµόσιες επενδύσεις, επιδοτήσεις που συνδέονται µε επενδύσεις) και των διοικητικών 

δαπανών κατά 950 εκατ. EUR το 2011, εκ των οποίων 350 εκατ. EUR θα είναι µόνιµα, και 

επιπλέον 154 εκατ. EUR (διοικητικές δαπάνες) το 2012. 
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Αυξήσεις των φόρων κατά τουλάχιστον 2 017 εκατ. EUR το 2011, και επιπλέον 3 678 εκατ. 

EUR το 2012, 156 εκατ. EUR το 2013 και 685 εκατ. EUR το 2014, µέσω της αύξησης του 

συντελεστή ΦΠΑ σε εστιατόρια και µπαρ από 13 σε 23% από το Σεπτέµβριο του 2011· αύξηση 

των φόρων ακινήτων· µείωση του αφορολόγητου ορίου σε 8 000 EUR και καθιέρωση 

προοδευτικής εισφοράς αλληλεγγύης· αυξήσεις της φορολόγησης βάσει τεκµηρίων και επιβολή 

ειδικών εισφορών για τους αυτοαπασχολούµενους· µείωση των φορολογικών απαλλαγών / 

δαπανών· αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς για τα προϊόντα καπνού, µε ταχύτερη πληρωµή των 

ειδικών φόρων κατανάλωσης και αλλαγή της διάρθρωσης των φόρων· ειδικός φόρος κατανάλωσης 

στα αναψυκτικά· ειδικοί φόροι κατανάλωσης στο φυσικό αέριο και το υγραέριο· κατάργηση της 

µειωµένης φορολογίας για το πετρέλαιο θέρµανσης (για τις επιχειρήσεις από τον Οκτώβριο του 

2011 και σταδιακά για τα νοικοκυριά από τον Οκτώβριο του 2011 έως τον Οκτώβριο του 2013)· 

αύξηση των τελών κυκλοφορίας· έκτακτες εισφορές στα οχήµατα, τις µοτοσικλέτες και τις πισίνες· 

αύξηση των προστίµων για τα κτήρια που κτίζονται χωρίς άδεια και τακτοποίηση των 

πολεοδοµικών παραβάσεων· φορολόγηση των ιδιωτικών σκαφών και των θαλαµηγών· ειδική 

εισφορά επί των υψηλής αξίας ακινήτων· και ειδική εισφορά για τους χώρους καπνιστών. 

Βελτίωση της φορολογικής συµµόρφωσης κατά τουλάχιστον 878 εκατ. EUR το 2013, και 

επιπλέον 975 εκατ. EUR το 2014 και 1.147 εκατ. EUR το 2015. 

Αύξηση των εσόδων από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά τουλάχιστον 629 εκατ. EUR 

το 2011, και επιπλέον 259 εκατ. EUR το 2012, 714 εκατ. EUR το 2013, 1 139 εκατ. EUR το 

2014 και 504 εκατ. EUR το 2015, µέσω της πλήρους εφαρµογής ενιαίας µεθόδου πληρωµής 

µισθών και ασφαλιστικών εισφορών· αύξηση των συντελεστών των εισφορών για τους δικαιούχους 

του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ· καθιέρωση ταµείου αλληλεγγύης για τους δικαιούχους του ΟΑΕΕ· 

αναπροσαρµογή των εισφορών ασφάλισης ανεργίας για τους εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα· 

εισαγωγή της εισφοράς ανεργίας για τους αυτοαπασχολούµενους· και καθιέρωση εισφοράς για την 

ανεργία που θα καταβάλλουν οι εργαζόµενοι του δηµόσιου τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων των 

κρατικών επιχειρήσεων, των Oργανισµών Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλων δηµόσιων φορέων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Καταργούµενη απόφαση µε κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών της 

Απόφαση του Συµβουλίου της 10ης Μαΐου 2010 

(2010/320/ΕΕ) 

(ΕΕ L 145 ,11.6.2010, σ. 6) 

Απόφαση του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2010 

(2010/486/ΕΕ) 

(ΕΕ L 241 ,14.9.2010, σ. 12) 

Απόφαση του Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου 2010 

(2011/57/ΕΕ) 

(ΕΕ L 26 ,29.1.2011, σ. 15) 

Απόφαση του Συµβουλίου της 7ης Μαρτίου 2011 

(2011/257/ΕΕ) 

(ΕΕ L 110 , 29.4.2011, σ. 

26) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

Πίνακας αντιστοιχίας 

Απόφαση 2010/320/EΕ Παρούσα απόφαση 

Άρθρο 1 Άρθρο 1 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 Άρθρο 2 παράγραφος 1 

Άρθρο 2 παράγραφος 2, εισαγωγική φράση Άρθρο 2 παράγραφος 2, εισαγωγική φράση 

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α)  Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) 

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο γ) Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) 

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο δ) Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο γ) 

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ε) Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο δ) 

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο στ)  Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ε) 

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο στ) 

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο η) Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) 

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο θ) Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο η) 

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ι)  Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο θ)  

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ια)  Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ι) 

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ιβ)  Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ια) 

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ιγ)  Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ιβ) 

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ιδ)  Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ιγ) 
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Απόφαση 2010/320/EΕ Παρούσα απόφαση 

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ιε)  Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ιδ) 

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ιστ)  Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ιε) 

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ιζ)  Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ιστ)  

Άρθρο 2 παράγραφος 3, εισαγωγική φράση Άρθρο 2 παράγραφος 3, εισαγωγική φράση 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο α)  Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο α) 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο β)  Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο β) 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο στ) Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο γ) 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο θ) Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο ι) Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο ε) 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο ια) - 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο ιβ) Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο στ) 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο ιγ)  Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο ιδ)  Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο η) 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο ιε)  Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο θ) 
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Απόφαση 2010/320/EΕ Παρούσα απόφαση 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο ιζ)  Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο ι) 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο ιη)  Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο ια) 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο ιθ)  Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο ιβ) 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο κ)  Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο ιγ) 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο κα)  Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο ιδ) 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο κβ)  Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο ιε) 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο κγ)  - 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο κδ)  Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο ιστ) 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο κε)  Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο ιζ) 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο κστ)  Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο ιη) 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο αα)  Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο ιθ) 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο ββ)  Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο κ) 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο γγ)  Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο κα) 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο δδ)  Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο κβ) 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο εε)  Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο κγ) 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο στστ)  Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο κδ) 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο ζζ)  Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο κε) 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο ηη)  Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο κστ) 

Άρθρο 2 παράγραφος 4, εισαγωγική φράση Άρθρο 2 παράγραφος 4, εισαγωγική φράση 
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Απόφαση 2010/320/EΕ Παρούσα απόφαση 

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο β)  Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο α) 

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο β) 

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)  - 

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο ε)  Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ) 

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο στ)  Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ) 

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο ζ)  Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο ε) 

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο η)  Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο στ) 

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο θ)  Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο ζ) 

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο ι)  Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο η) 

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο ια)  Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο θ) 

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο λ)  - 

Άρθρο 2 παράγραφος 5, εισαγωγική φράση Άρθρο 2 παράγραφος 5, εισαγωγική φράση 

Άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο α)  Άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο α) 

Άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο β)  - 

- Άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχεία β) και γ) 

Άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο γ)  Άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο δ) 

Άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο δ)  Άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο ε) 

Άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο ε)  - 

Άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο στ)  Άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο στ) 

Άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο ζ)  - 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III DG G LIMITE EL 

Απόφαση 2010/320/EΕ Παρούσα απόφαση 

- Άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο η) 

Άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο η)  Άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο θ) 

Άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο θ)  Άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο ι) 

- Άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχεία ια) - ιη) 

Άρθρο 2 παράγραφος 6, εισαγωγική φράση Άρθρο 2 παράγραφος 6, εισαγωγική φράση 

Άρθρο 2 παράγραφος 6 στοιχείο α)  Άρθρο 2 παράγραφος 6 στοιχείο α)  

Άρθρο 2 παράγραφος 6 στοιχείο β)  Άρθρο 2 παράγραφος 6 στοιχείο β) 

Άρθρο 2 παράγραφος 6 στοιχείο γ)  Άρθρο 2 παράγραφος 6 στοιχείο γ) 

Άρθρο 2 παράγραφος 6 στοιχείο δ)  Άρθρο 2 παράγραφος 6 στοιχείο δ) 

Άρθρο 2 παράγραφος 6 στοιχείο ε)  Άρθρο 2 παράγραφος 6 στοιχείο ε) 

Άρθρο 2 παράγραφος 6 στοιχείο στ)  - 

- Άρθρο 2 παράγραφος 6 στοιχεία στ) - ιδ) 

Άρθρο 2 παράγραφος 7, εισαγωγική φράση Άρθρο 2 παράγραφος 7, εισαγωγική φράση 

Άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α)  Άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α)  

Άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β)  Άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) 

Άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο δ)  Άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) 

Άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο ε)  Άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο δ) 

Άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο στ)  Άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο ε) 



 

 

12352/11  ZAC/ag 6 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III DG G LIMITE EL 

Απόφαση 2010/320/EΕ Παρούσα απόφαση 

- Άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχεία στ) -η) 

Άρθρο 2 παράγραφος 8, εισαγωγική φράση Άρθρο 2 παράγραφος 8, εισαγωγική φράση 

Άρθρο 2 παράγραφος 8 στοιχείο α)  Άρθρο 2 παράγραφος 8 στοιχείο α) 

- Άρθρο 2 παράγραφος 8 στοιχείο β)  

Άρθρο 3 Άρθρο 3 

Άρθρο 4 Άρθρο 4 

- Άρθρο 5 

Άρθρο 5 Άρθρο 6 

Άρθρο 6 Άρθρο 7 

- Παραρτήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ 

 


