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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέµα:
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ µε την οποία ειδοποιείται η Ελλάδα
να λάβει µέτρα για τη µείωση του ελλείµµατος η οποία κρίνεται
αναγκαία προκειµένου να αντιµετωπιστεί η κατάσταση υπερβολικού
ελλείµµατος
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της
µε την οποία ειδοποιείται η Ελλάδα να λάβει µέτρα
για τη µείωση του ελλείµµατος η οποία κρίνεται αναγκαία
προκειµένου να αντιµετωπιστεί η κατάσταση υπερβολικού ελλείµµατος

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 126 παράγραφος 9 σε
συνδιασµό µε το άρθρο 136 αυτής,
τη σύσταση της Επιτροπής,
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Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 126 παράγραφος 1 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΣΛΕΕ), τα κράτη µέλη αποφεύγουν τα υπερβολικά δηµοσιονοµικά ελλείµµατα.

(2)

Στόχος του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι η υγιής δηµοσιονοµική
κατάσταση, ως µέσο ενίσχυσης των συνθηκών για σταθερότητα τιµών και ισχυρή
διατηρήσιµη ανάπτυξη, που ευνοούν τη δηµιουργία απασχόλησης.

(3)

Η µεταρρύθµιση του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης το 2005 αποσκοπούσε στην
ενίσχυση της αποτελεσµατικότητάς του και των οικονοµικών του ερεισµάτων, καθώς
επίσης και στη διασφάλιση της µακροπρόθεσµης διατηρησιµότητας των δηµοσίων
οικονοµικών. Ο στόχος ήταν να διασφαλιστεί ιδίως ότι το ιδιαίτερο οικονοµικό και
δηµοσιονοµικό υπόβαθρο λαµβάνεται πλήρως υπόψη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
υπερβολικού ελλείµµατος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το σύµφωνο σταθερότητας και
ανάπτυξης παρέχει το πλαίσιο στήριξης των κυβερνητικών πολιτικών για την άµεση
επιστροφή σε υγιείς δηµοσιονοµικές θέσεις, λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική
κατάσταση.
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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 στην Ελλάδα
υφίσταται υπερβολικό έλλειµµα και εξέδωσε συστάσεις για τη διόρθωση του υπερβολικού
ελλείµµατος το αργότερο έως το 2010, σύµφωνα µε το άρθρο 104 παράγραφος 7 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
προθεσµία για την ανάληψη αποτελεσµατικής δράσης.

(5)

Τα στοιχεία για το πραγµατικό και προβλεπόµενο δηµόσιο έλλειµµα και χρέος, που
κοινοποιήθηκαν από την Ελλάδα τον Απρίλιο του 2009, αναθεωρήθηκαν σηµαντικά προς
τα άνω µε την κοινοποίηση του Οκτωβρίου 2009. Το έλλειµµα 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 µε
το 97,6% που αναφέρθηκε τον Απρίλιο 2009). Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφος 1
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 479/2009 του Συµβουλίου για την εφαρµογή του πρωτοκόλλου
σχετικά µε τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείµµατος το οποίο προσαρτάται στη
συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Κωδικοποιηµένη έκδοση)2, η
Επιτροπή (Eurostat) εξέφρασε γενική επιφύλαξη όσον αφορά την ποιότητα των
πραγµατικών στοιχείων που αναφέρθηκαν από την Ελλάδα, λόγω «σηµαντικών
αµφιβολιών» σχετικά µε τα αριθµητικά στοιχεία που κοινοποίησε η εν λόγω χώρα.

1
2

ΕΕ L 209, 2.8.1997, σ. 6.
ΕΕ L 145, 10.6.2009, σ. 1.
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Η επιφύλαξη της Επιτροπής (Eurostat) για τα στατιστικά στοιχεία των δηµοσίων
οικονοµικών της Ελλάδας δεν έχει ακόµη αρθεί και, ως εκ τούτου, τα εν λόγω στατιστικά
στοιχεία δεν έχουν επί του παρόντος επικυρωθεί και υπόκεινται σε περαιτέρω
αναθεωρήσεις. Σύµφωνα µε τις φθινοπωρινές προβλέψεις του 2009 των υπηρεσιών της
Επιτροπής και το επικαιροποιηµένο πρόγραµµα σταθερότητας της Ελλάδας του
Ιανουαρίου 2010(«επικαιροποιηµένο πρόγραµµα του 2010»), το έλλειµµα της γενικής
κυβέρνησης ανήλθε στο 12¾% του ΑΕΠ το 2009, σε σύγκριση µε τον στόχο του 3,7% του
ΑΕΠ στο επικαιροποιηµένο πρόγραµµα του Ιανουαρίου 2009. Με βάση την επίσηµη
προβολή σχετικά µε τον ρυθµό αύξησης (-¼%) του πραγµατικού ΑΕΠ το 2010, ο
δηµοσιονοµικός στόχος για το 2010 ανέρχεται στο 8,7% του ΑΕΠ, που υπερβαίνει κατά
πολύ την τιµή αναφοράς του 3% του ΑΕΠ.
(6)

Στις 2 ∆εκεµβρίου 2009, το Συµβούλιο αποφάσισε, σύµφωνα µε το άρθρο 126
παράγραφος 8 ΣΛΕΕ ότι δεν έχει αναληφθεί από την Ελλάδα αποτελεσµατική δράση σε
εφαρµογή της σύστασης του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2009, βάσει του άρθρου 104
παρ.7 ΣΕΚ («σύσταση του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2009»).

(7)

Στις 11 Φεβρουαρίου 2010 το Ευρωπαικό Συµβούλιο εξέτασε τη δηµοσιονοµική
κατάσταση της Ελλάδας και εξέφρασε την υποστήριξή του για τις προσπάθειες και τη
δέσµευση της ελληνικής κυβερνήσεως να πράξει ότι χρειάζεται, περιλαµβανοµένης και
της λήψης προσθέτων µέτρων, ώστε οι φιλόδοξοι στόχοι του προγράµµατος σταθερότητας
να επιτευχθούν, και κάλεσε την Ελλλάδα να εφαρµόσει όλα τα µέτρα µε αυστηρότητα και
αποφασιστικότητα για να µειθεί αποτελεσµετικά ο δείκτης δηµοσιονοµικού ελλείµµατος
κατα 4 εκατοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ το 2010.

(8)

Σύµφωνα µε το άρθρο 126 παράγραφος 9 ΣΛΕΕ, εάν ένα κράτος µέλος επιµένει να µην
εφαρµόζει τις συστάσεις του Συµβουλίου, τότε το Συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει να
ειδοποιήσει το κράτος µέλος να λάβει, εντός συγκεκριµένης προθεσµίας, µέτρα για τη
µείωση του ελλείµµατος. ∆εν είναι η πρώτη φορά που το Συµβούλιο αποφασίζει να
απευθύνει ειδοποίηση στην Ελλάδα δυνάµει του άρθρου 126 παράγραφος 9. Στις 17
Φεβρουαρίου 2005, το Συµβούλιο αποφάσισε να ειδοποιήσει την Ελλάδα, σύµφωνα µε το
άρθρο 104 παράγραφος 9 της συνθήκης ΕΚ, να λάβει µέτρα για τη µείωση του
ελλείµµατος η οποία είχε κριθεί αναγκαία για να αντιµετωπιστεί η κατάσταση
υπερβολικού ελλείµµατος.
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(9)

Οι ακόλουθοι παράγοντες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στον καθορισµό του περιεχοµένου
της ειδοποίησης βάσει του άρθρου 126 παρ.9, συµπεριλαµβανοµένης της προθεσµίας για
τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείµµατος. Πρώτον, το εκτιµώµενο έλλειµµα για το 2009
είναι σηµαντικά υψηλότερο από το αναµενόµενο, όταν εκδόθηκε η σύσταση της 27ης
Απριλίου 2009, ενώ οι αποκλίσεις των δαπανών και η υστέρηση των εσόδων
υπερκαλύπτουν την επίπτωση των µέτρων δηµοσιονοµικής εξυγίανσης που εφαρµόστηκαν
στη διάρκεια του 2009. Η συνολική απαιτούµενη προσαρµογή για τη διόρθωση του
υπερβολικού ελλείµµατος υπερβαίνει τις 9¾ εκατοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ. ∆εύτερον, η
ονοµαστική δηµοσιονοµική προσαρµογή που προβλέπεται στο επικαιροποιηµένο
πρόγραµµα του Ιανουαρίου 2010 ανέρχεται σε 4 εκατοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ, το ένα
τρίτο των οποίων, σύµφωνα µε τις ελληνικές αρχές, προέρχεται από µέτρα µόνιµου
χαρακτήρα.

(10)

Με βάση τους παράγοντες αυτούς, φαίνεται ότι η προθεσµία που ορίστηκε στη σύσταση
του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2009 για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείµµατος
στην Ελλάδα πρέπει να παραταθεί κατά δύο έτη έως το 2012, δεδοµένου του εύρους της
απαιτούµενης προσπάθειας εξυγίανσης, σύµφωνα µε το επικαιροποιηµένο πρόγραµµα του
Ιανουαρίου 2010.
Στις 16 Φεβρουαρίου 2010, το Συµβούλιο ενέκρινε τη σύσταση αριθ. ...*1 προς την Ελλάδα

(11)

προκειµένου να τερµατιστεί η ασυνέπεια µε τους γενικούς προσανατολισµούς των
οικονοµικών πολιτικών στην Ελλάδα και να εξαλειφθεί ο κίνδυνος υπονόµευσης της
εύρυθµης λειτουργίας της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης(«σύσταση του
Συµβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2010»).

*
1

ΕΕ: παρεµβάλλονται τα στοιχεία και η ηµεροµηνία του εγγρ. st 6145/10.
EE ……
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(12)

Με βάση τους ρυθµούς αύξησης του πραγµατικού ΑΕΠ κατά -¼% και ¾%, σύµφωνα µε
τις φθινοπωρινές προβλέψεις του 2009 των υπηρεσιών της Επιτροπής για τα έτη 2010 και
2011, και δεδοµένων των κινδύνων για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές, η αυστηρή
εκτέλεση του προϋπολογισµού του 2010 έχει ύψιστη σηµασία, προκειµένου να τεθούν οι
λογαριασµοί του δηµόσιου τοµέα σε πορεία που οδηγεί στη διόρθωση του υπερβολικού
ελλείµµατος έως το 2012. Η θέσπιση συγκεκριµένων µόνιµων µέτρων το 2011 και 2012 θα
είναι αναγκαία για να επιτευχθούν δηµόσια ελλείµµατα που δεν υπερβαίνουν το 5,6% του
ΑΕΠ το 2011 και το 2,8% του ΑΕΠ το 2012. Η δηµοσιονοµική προσπάθεια, µετρούµενη
σε διαρθρωτικούς όρους, για να επιτευχθεί αυτή η µείωση του ελλείµµατος θα πρέπει να
είναι τουλάχιστον 3½% του ΑΕΠ το 2010 και το 2011 και 2½% του ΑΕΠ το 2012.

(13)

Η διόρθωση του υπερβολικού ελλείµµατος απαιτεί συγκεκριµένες περικοπές στις δηµόσιες
δαπάνες (συµπεριλαµβανοµένων ιδίως µειώσεων του µισθολογικού κόστους και των
κοινωνικών µεταβιβάσεων, καθώς και µειώσεων στον αριθµό των δηµοσίων υπαλλήλων)
και αυξήσεις στα έσοδα (κυρίως, µέσω της φορολογικής µεταρρύθµισης και µε αύξηση
των ειδικών φόρων κατανάλωσης και του φόρου ακίνητης περιουσίας), καθώς και
ορισµένες βελτιώσεις στο ελληνικό δηµοσιονοµικό πλαίσιο (όπως µεσοπρόθεσµος
δηµοσιονοµικός προγραµµατισµός, θέσπιση δηµοσιονοµικών κανόνων και ορισµένες
θεσµικές αλλαγές). Τα µέτρα αυτά έχουν κατά το µεγαλύτερο µέρος τους αναφερθεί από
τις ίδιες τις ελληνικές αρχές στο επικαιροποιηµένο πρόγραµµα του Ιανουαρίου 2010. Θα
πρέπει να ζητηθεί ρητά η πλήρης εφαρµογή όλων των αναγκαίων µέτρων εντός
καθορισµένων προθεσµιών, δεδοµένου ότι κρίνεται απολύτως αναγκαία για την αξιόπιστη
και διατηρήσιµη διόρθωση της κατάστασης των δηµοσίων οικονοµικών στην
Ελλάδα.∆εδοµένων των κινδύνων κατά την χαραχθείσα πορεία δηµοσιονοµικής
εξυγείανσης, και προκειµένου να διασφαλιστεί η τήρηση της πορείας προσαρµογής, η
Ελλάδα πρέπει να είναι έτοιµη, όπως έχει εξαγγελθεί στο πρόγραµµα σταθερότητας, να
λάβει και να τα εκτελέσει πρόσθετα µέτρα.
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(14)

Λαµβανοµένων υπόψη των σοβαρών και επαναλαµβανόµενων ατελειών που
παρατηρήθηκαν στη συγκέντρωση δηµοσιονοµικών στατιστικών στοιχείων στην Ελλάδα,
και για να καταστεί δυνατή η κατάλληλη παρακολούθηση της κατάστασης των δηµόσιων
οικονοµικών στην Ελλάδα, χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες για να βελτιωθεί η
συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων της γενικής κυβέρνησης που απαιτούνται από το
ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, µε την ενίσχυση ιδίως των µηχανισµών άµεσης και ορθής
παροχής των στοιχείων αυτών. Πρόκειται κυρίως για την τριµηνιαία και ετήσια συλλογή
στατιστικών για τα δηµόσια οικονοµικά σύµφωνα µε τους 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 και (ΕΚ) αριθ. 479/2009, καθώς και για τη µηνιαία
δηµοσίευση στοιχείων σχετικά µε την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισµού και την
ταχεία διάθεση οικονοµικών στοιχείων σχετικά µε την κοινωνική ασφάλιση, τους
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα εκτός προϋπολογισµού ταµεία. Ωστόσο,
δεδοµένου ότι για τις διοικητικές αλλαγές που απαιτούνται για την αξιόπιστη και έγκυρη
συλλογή δηµοσιονοµικών στατιστικών στοιχείων µπορεί να χρειαστεί χρόνος, είναι
σηµαντικό να υπάρχει τακτική παρακολούθηση της πορείας του επιπέδου του δηµόσιου
χρέους και να προσδιοριστούν οι στόχοι πολιτικής τόσο για το έλλειµµα, όσο και για την
µεταβολή του επιπέδου του χρέους.

1

2

3

4

5

6

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.)
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, 4.02.2000, σ. 4.)
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, 9.07.2002, σ. 1.)
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, 19.03.2004, σ. 1.)
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, 2.07.2004,
σ. 1.)
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1161/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
6 Ιουλίου 2005, για την κατάρτιση τριµηνιαίων µη χρηµατοπιστωτικών λογαριασµών ανά
θεσµικό τοµέα (ΕΕ L 191, 22.07.2005, σ. 22.)
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(15)

Το ακαθάριστο δηµόσιο χρέος στο τέλος του 2009 εκτιµάται ότι έχει υπερβεί το 113% του
ΑΕΠ. Το επίπεδο αυτό είναι µεταξύ των υψηλότερων δεικτών χρέους προς το ΑΕΠ στην
ΕΕ και υπερβαίνει κατά πολύ την τιµή αναφοράς του 60% του ΑΕΠ, που προβλέπει η
ΣΛΕΕ. Σε συνδυασµό µε τις εξελίξεις στην αγορά και την επακόλουθη επαναξιολόγηση
του κινδύνου, η κατάσταση αυτή δεν καθιστά µόνο δαπανηρότερη τη χρηµατοδότηση
οιασδήποτε συµπληρωµατικής έκδοσης δανείου, αλλά αυξάνει επίσης το κόστος
αναχρηµατοδότησης του υφιστάµενου δηµόσιου χρέους. Επιπλέον, η συµβολή
παραγόντων εκτός από τον καθαρό δανεισµό στη µεταβολή των επιπέδων του χρέους,
υπήρξε µεγάλη. Η Ελλάδα πρέπει να λάβει περαιτέρω µέτρα για να ελέγξει τέτοιου είδους
παράγοντες, προκειµένου να µειωθεί ο δείκτης του χρέους µε ικανοποιητικό ρυθµό, σε
συµφωνία µε τις προβολές για το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης και την αύξηση του
ονοµαστικού ΑΕΠ. Η ετήσια µεταβολή στα ονοµαστικά επίπεδα του χρέους της γενικής
κυβέρνησης κατά την περίοδο 2010-2012 θα πρέπει να συµβαδίζει µε τους στόχους για το
έλλειµµα και µε συνολική προσαρµογή αποθεµάτων-ροών 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 µέτρα και το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής για την επίτευξη των
δηµοσιονοµικών στόχων του 2010. Η Ελλάδα θα πρέπει επίσης να υποβάλλει τακτικές
εκθέσεις προς το Συµβούλιο και την Επιτροπή, αναλύοντας µε ποιον τρόπο υλοποιούνται
τα µέτρα που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση. ∆εδοµένης της σοβαρότητας της
δηµοσιονοµικής κατάστασης στην Ελλάδα, οι εκθέσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλονται
τακτικά από τις 15 Μαΐου 2010 και εφεξής, και να δηµοσιοποιούνται. Ειδικότερα, οι
εκθέσεις θα πρέπει να περιλαµβάνουν περιγραφή των µέτρων που έχουν εφαρµοστεί και
εκείνων που πρόκειται να εφαρµοστούν το 2010, µε σκοπό την εξυγίανση των δηµοσίων
οικονοµικών και τη βελτίωση της µακροπρόθεσµης διατηρησιµότητάς τους. ∆εδοµένης
της αλληλεπίδρασης µεταξύ της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και της ανάγκης υλοποίησης
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, η Ελλάδα θα
πρέπει επίσης να συµπεριλάβει στις εκθέσεις αυτές τα µέτρα που λαµβάνονται ως
επακόλουθο της σύστασης του Συµβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2010. Επιπλέον, οι
εκθέσεις θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνουν στοιχεία για τη µηνιαία εκτέλεση του
κρατικού προϋπολογισµού· την εκτέλεση του προϋπολογισµού της κοινωνικής ασφάλισης
και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης· στοιχεία για την έκδοση χρέους· τις εξελίξεις
όσον αφορά την απασχόληση στον δηµόσιο τοµέα· τις εκκρεµείς δαπάνες και, µε ετήσια
τουλάχιστον συχνότητα, την οικονοµική κατάσταση των δηµοσίων επιχειρήσεων.
∆εδοµένης της αλληλεπίδρασης µεταξύ της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και της ανάγκης
υλοποίησης διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, το
Συµβούλιο κάλεσε την Ελλάδα να υποβάλει έκθεση για τα µέτρα, ανταποκρινόµενη στη
σύσταση του Συµβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2010, στο πλαίσιο των τριµηνιαίων
εκθέσεων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση. Η Επιτροπή και το Συµβούλιο θα
εξετάζουν τις εκθέσεις ώστε να αξιολογούν την επιτευχθείσα πρόοδο για τη διόρθωση του
υπερβολικού ελλείµµατος.
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(17)

Η ∆ήλωση 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 µε την ΕΚΤ και τα προτείνει τα τυχόν αναγκαία
πρόσθετα µέτρα.

(18)

Αφού διορθωθεί το υπερβολικό έλλειµµα, η Ελλάδα θα λάβει τα αναγκαία µέτρα για να
διασφαλίσει την όσο το δυνατό ταχύτερη επίτευξη του µεσοπρόθεσµου στόχου (ΜΣ) ενός
διαρθρωτικώς ισοσκελισµένου προϋπολογισµού. Προς τον σκοπό αυτόν, οι ελληνικές
αρχές θα πρέπει συνεχώς να εφαρµόζουν µόνιµα µέτρα για τον έλεγχο των τρεχουσών
πρωτογενών δαπανών, συµπεριλαµβανοµένων ιδίως του µισθολογικού κόστους, των
κοινωνικών µεταβιβάσεων, των επιχορηγήσεων και άλλων µεταβιβάσεων. Επιπλέον, η
Ελλάδα θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η δηµοσιονοµική εξυγίανση επιδιώκει και την
ενίσχυση της ποιότητας των δηµοσίων οικονοµικών και συµβάλλει στην ανάκτηση της
ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας, στο πλαίσιο ενός συνεκτικού προγράµµατος
µεταρρυθµίσεων, ενώ παράλληλα εφαρµόζει µε ταχύτητα πολιτικές για την περαιτέρω
αναµόρφωση της φορολογικής διοίκησης. Λαµβανοµένου υπόψη του αυξανόµενου
επιπέδου του χρέους και της αναµενόµενης αύξησης των δαπανών λόγω γήρανσης του
πληθυσµού, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να εξακολουθήσουν να βελτιώνουν τη
µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
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Άρθρο 1
1.

Η Ελλάδα τερµατίζει την παρούσα κατάσταση υπερβολικού ελλείµµατος το ταχύτερο
δυνατό και το αργότερο έως το 2012.

2.

Η πορεία προσαρµογής προς την κατεύθυνση της διόρθωσης του υπερβολικού
ελλείµµατος προβλέπει διαρθρωτική ετήσια προσαρµογή τουλάχιστον 3½ εκατοστιαίων
µονάδων του ΑΕΠ το 2010 και το 2011 και τουλάχιστον 2½ εκατοστιαίων µονάδων του
ΑΕΠ το 2012.

3.

Για την πορεία προσαρµογής που προβλέπεται στην παράγραφο 2, απαιτείται να µην
υπερβαίνει το έλλειµµα 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 προσαρµογής που προβλέπεται στην παράγραφο 2, η ετήσια µεταβολή του
ενοποιηµένου ακαθάριστου χρέους της γενικής κυβέρνησης απαιτείται να µην 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 µείωση του ελλείµµατος θα πρέπει να επιταχυνθεί αν η οικονοµική ή δηµοσιονοµική
κατάσταση αποδειχθεί καλύτερη του σήµερα αναµενοµένου.
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Άρθρο 2
Για να τερµατιστεί η κατάσταση υπερβολικού ελλείµµατος και να τηρηθεί η πορεία προσαρµογής,
η Ελλάδα εφαρµόζει µέτρα δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που
προσδιορίζονται στο πρόγραµµα σταθερότητας, και ειδικότερα:

Α.

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΕΩΣ
ΤΙΣ 15 ΜΑΪΟΥ 2010

Όπως έχει εξαγγελθεί στο πρόγραµµα σταθερότητας, και περιλαµβανοµένων των δηµοσιονοµικών
µέτρων που ανακοινώθηκαν στις 2.2.2010, η Ελλάδα:
∆απάνες
α)

µεταβιβάζει 10% των δηµοσιονοµικών πιστώσεων (πλην µισθών και συντάξεων)
των υπουργείων που προβλέπονται στον προϋπολογισµό για το 2010 σε αποθεµατικό
για απρόβλεπτα, εν αναµονή ανακατανοµής των πιστώσεων µεταξύ υπουργείων και
του προσδιορισµού των προγραµµάτων δαπανών που πρέπει να εξορθολογιστούν,
προκειµένου να υπάρξει ουσιαστική και µόνιµη µείωση των δαπανών·

β)

µειώνει το µισθολογικό κόστος, περιλαµβανοµένου του παγώµατος των
ονοµαστικών µισθών της κεντρικής κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των
οργανισµών του δηµοσίου και λοιπών δηµόσιων φορέων, περικόπτει το προσωπικό,
παγώνει τις νέες προσλήψεις το 2010 και καταργεί τις κενές θέσεις στο δηµόσιο,
συµπεριλαµβανοµένων των συµβάσεων ορισµένου χρόνου· ιδίως µε τη µη
αντικατάσταση των µονίµων υπαλλήλων που συνταξιοδοτούνται·
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γ)

περικόπτει τα ειδικά επιδόµατα που καταβάλλονται στους δηµοσίους υπαλλήλους
(συµπεριλαµβανοµένων των επιδοµάτων από λογαριασµούς εκτός προϋπολογισµού),
µε αποτέλεσµα την µείωση των συνολικών απολαβών; στον τοµέα της γενικής
κυβέρνησης, ως πρώτο βήµα για τη βελτίωση του συστήµατος των µισθών και τον
εξορθολογισµό της µισθολογικής κλίµακας στο δηµόσιο·

δ)

προβαίνει σε ονοµαστικές περικοπές των µεταβιβάσεων που καταβάλλονται στο
πλαίσιο του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένων και µέτρων
περιορισµού της τιµαριθµικής αναπροσαρµογής των επιδοµάτων και δικαιωµάτων·

Έσοδα
ε)

εφαρµόζει κλίµακα προοδευτικής φορολόγησης για όλες τις πηγές εισοδήµατος και
οριζόντια ενοποιηµένη µεταχείριση για τα εισοδήµατα από την εργασία και το
κεφάλαιο·

στ)

καταργεί όλες τις απαλλαγές και τις διατάξεις περί αυτοτελούς φορολόγησης στο
φορολογικό σύστηµα, συµπεριλαµβανοµένων των εισοδηµάτων από ειδικά
επιδόµατα που καταβάλλονται στους δηµοσίους υπαλλήλους·

ζ)

καθιερώνει φορολόγηση βάσει τεκµηρίων για τους αυτοαπασχολούµενους·

η)

καθιερώνει µόνιµους φόρους για κτίρια µε πολεοδοµικές παραβάσεις και αυξάνει
τους φορολογικούς συντελεστές επί της ακινήτου περιουσίας, σε σχέση µε τους
συντελεστές που ίσχυαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2009·

θ)

αυξάνει τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης για τον καπνό, τα οινοπνευµατώδη,και
τα καύσιµα, σε σχέση µε τους συντελεστές που ίσχυαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2009·

ι)

προσδιορίζει λεπτοµερώς και εφαρµόζει, έως το τέλος Μαρτίου 2010, τις
σχεδιαζόµενες φορολογικές µεταρρυθµίσεις, αξιοποιώντας παράλληλα τα δυνητικά
οφέλη αποδοτικότητας για την περαιτέρω µείωση του ελλείµµατος.
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Β.

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
ΤΟΥ 2010
α)

Στο βαθµό που υλοποιούνται µερικοί κίνδυνοι που συνδέονται µε τα ανώτατα όρια
για το έλλειµµα και το χρέος, που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 3 και 4, η
Ελλάδα θα ανακοινώσει, µε την έκθεση που θα υποβάλει µέχρι τις 16.3.2010,
πρόσθετα µέτρα, σε σχέση µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 2 τµήµα Α, ώστε να
εξασφαλιστεί η επίτευξη του δηµοσιονοµικού στόχου του 2010 · Τα µέτρα αυτά θα
πρέπει να εστιάζονται σε περικοπές δαπανών, (πχ µεγαλύτερη περικοπή των
τρεχουσών και κεφαλαιουχικών δαπανών, περιλαµβανοµένης της ακύρωσης των
κονδυλίων του αποθέµατος εκτάκτων περιστατικών), αλλά και σε µέτρα αύξησης
των εσόδων (πχ αύξηση των εσόδων ΦΠΑ, επιβολή ειδικών φόρων κατανάλωσης
για αγαθά πολυτελείας, συµπεριλαµβανοµένων των αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης,
και µεγαλύτερη αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα ενεργειακά
προιόντα).

Γ.

ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΣΠΙΣΤΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2010

∆απάνες
α)

υιοθέτηση των αναγκαίων µεταρρυθµίσεων για τη σηµαντική µείωση της
δηµοσιονοµικής επίπτωσης λόγω γήρανσης του πληθυσµού, µε την αναµόρφωση
των συστηµάτων υγείας και συντάξεων, προς επικύρωση µε τη διαδικασία εξέτασης
από οµολόγους στο πλαίσιο της Επιτροπής Οικονοµικής Πολιτικής· ιδίως, θέσπιση
παραµετρικής µεταρρύθµισης του συνταξιοδοτικού συστήµατος η οποιία αναµένεται
να διασφαλίσει ότι το σύστηµα αυτό είναι χρηµατοδοτικά βιώσιµο ενόψει της
γήρανσης του πληθυσµού, και προς τον σκοπό αυτόν, η µεταρρύθµιση θα πρέπει να
συµπεριλάβει τη µείωση 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 υπολογισµού των χορηγούµενων συντάξεων,
προκειµένου να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι εισφορές που έχουν καταβληθεί
καθ’ όλη τη διάρκεια του επαγγελµατικού βίου, να βελτιωθεί η αλληλεγγύη µεταξύ
των γενεών και να εξορθολογιστεί το σύστηµα ειδικών επιδοµάτων προς τους
χαµηλοσυνταξιούχους·
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β)

µείωση της απασχόλησης στον δηµόσιο τοµέα, µε τον περαιτέρω περιορισµό των
συµβάσεων ορισµένου χρόνου και την εφαρµογή του κανόνα της 1 πρόσληψης για
κάθε 5 συνταξιοδοτήσεις·

γ)

αναµόρφωση του συστήµατος πληρωµής των µισθών για τους άµεσα
απασχολούµενους στη δηµόσια διοίκηση, µε την εφαρµογή ενιαίων αρχών
καθορισµού και σχεδιασµού των µισθών· εξορθολογισµός της µισθολογικής
κλίµακας, στοχεύοντας παράλληλα στη µείωση του µισθολογικού κόστους·
χρειάζεται επίσης να επιτευχθεί µείωση του µισθολογικού κόστους στο επίπεδο της
τοπικής αυτοδιοίκησης ενώ η νέα ενοποιηµένη κλίµακα µισθών στον δηµόσιο τοµέα
πρέπει να επεκταθεί αλλά και να τελειοποιηθεί, προκειµένου να ισχύσει στην τοπική
αυτοδιοίκηση και σε διαφόρους άλλους οργανισµούς και να εξασφαλιστεί επίσης η
παραµονή των αποδοτικότερων υπαλλήλων στον δηµόσιο τοµέα·

Έσοδα
δ)

αποφασιστική ενίσχυση της καταπολέµησης της φοροδιαφυγής και της φορολογικής
απάτης (ειδικότερα, όσον αφορά τον ΦΠΑ, τον φόρο εισοδήµατος νοµικών
προσώπων και το σύστηµα φορολόγησης των εισοδηµάτων των
αυτοαπασχολούµενων), επίσης µε την ενίσχυση των νοµοθετικών διατάξεων σχετικά
µε την είσπραξη των φόρων και χρησιµοποίηση των δυνητικών εσόδων για την
περαιτέρω µείωση του ελλείµµατος·
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ε) εκσυγχρονισµός της φορολογικής διοίκησης, µεταξύ άλλων µε: τη σύσταση µιας
πλήρως υπόλογης φοροεισπρακτικής υπηρεσίας, η οποία θα πρέπει να θέτει ετήσιους
στόχους και να λειτουργεί στο πλαίσιο των συστηµάτων αξιολόγησης των επιδόσεων
των κατά τόπους φορολογικών υπηρεσιών· διάθεση των αναγκαίων πόρων σε
υψηλού επιπέδου προσωπικό, υποδοµές και εξοπλισµό υποστήριξης, συστήµατα
διοικητικής οργάνωσης και ανταλλαγής των πληροφοριών µε επαρκείς διασφαλίσεις
κατά των πολιτικών παρεπµβάσεων·
∆ηµοσιονοµικό πλαίσιο
στ)

λεπτοµερής περιγραφή των µέτρων που πρόκειται να εφαρµοστούν το 2011 και το
2012 για τη συµµόρφωση µε τους στόχους του επικαιροποιηµένου προγράµµατος
του Ιανουαρίου 2010·

ζ)

ενίσχυση της θέσης του Υπουργείου Οικονοµικών έναντι των άλλων συναρµοδίων
υπουργείων στο πλαίσιο της κατάρτισης του ετήσιου νόµου για τον προϋπολογισµό
και ενίσχυση επίσης των ελεγκτικών του µηχανισµών κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης του προϋπολογισµού. Επιπλέον, διασφάλιση αποτελεσµατικής εφαρµογής
της κατάρτισης προϋπολογισµού βάσει προγραµµάτων·

η)

συνέχιση της µεταρρύθµισης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, µεταξύ άλλων
µε: τη σύσταση µιας πλήρως υπόλογης δηµοσιονοµικής υπηρεσίας, η οποία θα
πρέπει να θέτει πολυετείς στόχους για τις δαπάνες και να λειτουργεί στο πλαίσιο
συστηµάτων αξιολόγησης των επιδόσεων· τη διάθεση των αναγκαίων πόρων σε
προσωπικό υψηλού επιπέδου, υποδοµές και εξοπλισµό υποστήριξης, συστήµατα
διαχειριστικής οργάνωσης και ανταλλαγής των πληροφοριών, µε επαρκείς
διασφαλίσεις κατά των πολιτικών παρεπµβάσεων·
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θ)

θέσπιση µεσοπρόθεσµου δηµοσιονοµικού πλαισίου, µε δεσµευτικά ανώτατα όρια
δαπανών στη βάση ενός κανόνα πολυετών δαπανών και δηµιουργία ανεξάρτητης
υπηρεσίας δηµοσιονοµικής πολιτικής, η οποία θα δηµοσιεύει εγκαίρως τα στοιχεία
αναφορικά µε τα σχέδια και την εκτέλεση του προϋπολογισµού όλων των οντοτήτων
του δηµοσίου·

ι)

εντός του ανωτέρω µεσοπρόθεσµου δηµοσιονοµικού πλαισίου, εξαγγελία χωρίς
καθυστέρηση των πρόσθετων µόνιµων µέτρων µείωσης των δαπανών
µεσοπρόθεσµα·

κ)

αποφασιστική καταπολέµηση της διαφθοράς στη δηµόσια διοίκηση, ειδικότερα σε
σχέση µε τους µισθούς και τα επιδόµατα του δηµοσίου, τις δηµόσιες συµβάσεις, τον
υπολογισµό και την είσπραξη των φόρων·

λ)

λήψη των αναγκαίων µέτρων για την αποφυγή µείωσης της µέσης διάρκειας του
δηµόσιου χρέους·

µ)

ενίσχυση των προσπαθειών για τον έλεγχο παραγόντων, πλην του καθαρού
δανεισµού, που συµβάλλουν στη µεταβολή των επιπέδων του χρέους·
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∆.

ΛΟΙΠΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΣΠΙΣΤΟΥΝ ΕΩΣ ΤΟ
2012

∆απάνες
α)

εφαρµογή, το 2011 και το 2012, µέτρων προσαρµογής µόνιµου χαρακτήρα, που να
επικεντρώνονται κυρίως στις τρέχουσες δαπάνες· ειδικότερα, περικοπή των
δαπανών, προκειµένου να επιτευχθούν µόνιµες οικονοµίες στις δαπάνες δηµόσιας
κατανάλωσης, συµπεριλαµβανοµένων των µισθών και των κοινωνικών
µεταβιβάσεων, και µείωση της απασχόλησης στο δηµόσιο·

Έσοδα
β)

εντός του µεσοπρόθεσµου δηµοσιονοµικού πλαισίου, συνέχιση της αυστηρής
εφαρµογής των µεταρρυθµίσεων στη φορολογική διοίκηση, χρησιµοποιώντας
παράλληλα τα δυνητικά έσοδα για τη µείωση του ελλείµµατος·

∆ηµοσιονοµικό πλαίσιο
γ)

ενίσχυση των θεσµικών µηχανισµών για την παροχή αξιόπιστων και ρεαλιστικών
επίσηµων δηµοσιονοµικών προγνώσεων που λαµβάνουν υπόψη πρόσφατα διαθέσιµα
στοιχεία και τάσεις αναφορικά µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού. Προς τον
σκοπό αυτόν, οι επίσηµες µακροοικονοµικές προγνώσεις θα πρέπει να
επανεξετάζονται από εξωτερικούς εµπειρογνώµονες. Οι προγνώσεις των υπηρεσιών
της Επιτροπής λαµβάνονται υπόψη ως βάση αναφοράς·

δ)

αποφυγή συνυπολογισµού έκτακτων µέτρων µείωσης του ελλείµµατος στους
δηµοσιονοµικούς στόχους·
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ε)

εντός του µεσοπρόθεσµου δηµοσιονοµικού πλαισίου, θέσπιση πρόσθετων µόνιµων
µέτρων µείωσης των δαπανών για την επίτευξη του Μ∆Σ για ισοσκελισµένο ή
πλεονασµατικό προϋπολογισµό.

Άρθρο 3
Για να καταστεί δυνατός ο έγκαιρος και αποτελεσµατικός έλεγχος των εσόδων και των δαπανών,
και να καταστεί δυνατή η κατάλληλη παρακολούθηση των δηµοσιονοµικών εξελίξεων, η Ελλάδα
θα πρέπει:
α)

έως τις 15 Μαΐου 2010, να θεσπίσει τα νοµοθετικά εκείνα µέτρα που καθιστούν
υποχρεωτική τη δηµοσίευση των εκθέσεων εκτέλεσης του προϋπολογισµού σε µηνιαία
βάση, εντός προθεσµίας που δεν θα υπερβαίνει τις 10 ηµέρες µετά το τέλος του µηνός·

β)

να επιβάλει την τήρηση της ισχύουσας νοµικής υποχρέωσης που υπέχουν τα ταµεία
κοινωνικής ασφάλισης και τα νοσοκοµεία, να δηµοσιεύουν ετήσιους επίσηµους
λογαριασµούς και ισολογισµούς·
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γ)

να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για τη βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας
στοιχείων για τη γενική κυβέρνηση, κυρίως 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. 2223/96, (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 µε την Επιτροπή (Eurostat), προκειµένου να συµφωνήσει ταχέως σε ένα
σχέδιο δράσης µε σκοπό τη διόρθωση των στατιστικών και θεσµικών αδυναµιών, καθώς
και εκείνων της διακυβέρνησης·

ε)

να συνεργαστεί µε την Επιτροπή (Eurostat) και να λάβει την κατάλληλη επιτόπια τεχνική
βοήθεια για την κατάρτιση δηµοσιονοµικών και λοιπών µακροοικονοµικών στατιστικών.

1

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, 31.03.2009, σ. 164.)
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Άρθρο 4
1.

Η Ελλάδα υποβάλλει στο Συµβούλιο και την Επιτροπή και δηµοσιεύει, έως τις 16
Μαρτίου 2010 το αργότερο, έκθεση στην οποία θα προσδιορίζεται το χρονοδιάγραµµα
εφαρµογής των µέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης για την
επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων του 2010, συµπεριλαµβανοµένων των αναγκαίων
µέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 2 τµήµα B.

2.

Η Ελλάδα υποβάλλει στο Συµβούλιο και την Επιτροπή και δηµοσιεύει, έως τις 15 Μαΐου
2010 το αργότερο, έκθεση στην οποία θα περιγράφονται τα µέτρα πολιτικής για τη
συµµόρφωση µε την παρούσα απόφαση. Στη συνέχεια, η Ελλάδα υποβάλλει και
δηµοσιεύει τις εκθέσεις αυτές σε τριµηνιαία βάση.

3.

Οι εκθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 θα πρέπει να περιλαµβάνουν
λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε:
α)

συγκεκριµένα µέτρα που έχουν εφαρµοστεί µέχρι την ηµεροµηνία της έκθεσης σε
συµµόρφωση µε την παρούσα απόφαση, περιλαµβανοµένης και της
ποσοτικοποιηµένης δηµοσιονοµικής τους επίπτωσης·

β)

συγκεκριµένα µέτρα που προβλέπεται να εφαρµοστούν 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·
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ε)

την έκδοση και αποπληρωµή δηµόσιου χρέους·

στ)

τις εξελίξεις στη µόνιµη απασχόληση και την απασχόληση ορισµένου χρόνου στον
δηµόσιο τοµέα·

ζ)

τις εκκρεµείς πληρωµές δηµοσίων δαπανών (συσσωρευµένες υπερηµερίες)

η)

την οικονοµική κατάσταση στις δηµόσιες επιχειρήσεις και τις λοιπές οντότητες του
δηµοσίου (µε ετήσια συχνότητα).

4.

Η Επιτροπή και το Συµβούλιο αναλύουν τις εκθέσεις προκειµένου να αξιολογούν 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 Ελλάδα αναλαµβάνει αποτελεσµατική δράση προκειµένου να συµµορφωθεί µε την παρούσα
απόφαση έως τις 15 Μαΐου 2010.
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Άρθρο 6
Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσµατα την ηµέρα της κοινοποίησής της.

Άρθρο 7
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική ∆ηµοκρατία.
Βρυξέλλες,

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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