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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέµα:
Απόφαση του Συµβουλίου απευθυνοµένη προς την Ελλάδα µε σκοπό την
ενίσχυση και εµβάθυνση της δηµοσιονοµικής εποπτείας, δια της οποίας
ειδοποιείται η Ελλάδα να λάβει τα µέτρα µείωσης του ελλείµµατος που
κρίνονται αναγκαία για την αντιµετώπιση της κατάστασης υπερβολικού
ελλείµµατος
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της
απευθυνοµένη προς την Ελλάδα µε σκοπό την ενίσχυση και
εµβάθυνση της δηµοσιονοµικής εποπτείας,
δια της οποίας ειδοποιείται η Ελλάδα να λάβει τα µέτρα µείωσης του ελλείµµατος
που κρίνονται αναγκαία για την αντιµετώπιση της κατάστασης υπερβολικού ελλείµµατος

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

Το άρθρο 136 παράγραφος 1 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ προβλέπει τη δυνατότητα θέσπισης
ειδικών µέτρων για τα κράτη µέλη µε νόµισµα το ευρώ, προκειµένου να ενισχυθεί ο
συντονισµός και η εποπτεία της δηµοσιονοµικής τους πειθαρχίας.

(2)

Το άρθρο 126 της ΣΛΕΕ προβλέπει ότι τα κράτη µέλη αποφεύγουν τα υπερβολικά
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα και θεσπίζει τη διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος προς το
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.
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(3)

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 την 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 προθεσµία 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(«απόφαση του
Συµβουλίου βάσει του άρθρου 126 παράγραφος 9»). Το Συµβούλιο όρισε επίσης την 15η
Μαΐου ως προθεσµία για την ανάληψη αποτελεσµατικής δράσης.

(4)

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

EE L 209 της 2.8.1997, σ. 6.
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(5)

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%. Σήµερα,
αναµένεται σηµαντική πτώση του πραγµατικού ΑΕΠ το 2010, ακολουθούµενη από
περαιτέρω συρρίκνωση 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 πρέπει να προστεθεί η προς τα άνω αναθεώρηση των αποτελεσµάτων
για το δηµόσιο έλλειµµα το 2009 (από 12,7% του ΑΕΠ που είχε εκτιµηθεί κατά το 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), µε κίνδυνο περαιτέρω προς τα άνω αναθεώρησης (της τάξης του 0,3 έως
0,5 % του ΑΕΠ) µετά την ολοκλήρωση των ελέγχων που πραγµατοποιεί η Eurostat στην
Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία1. 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. Σύµφωνα µε την
προκαταρκτική εκτίµηση που πραγµατοποίησαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής τον Μάρτιο
του 2010, η Ελλάδα εφάρµοζε, όπως της είχε ζητηθεί, τα δηµοσιονοµικά µέτρα που
απέβλεπαν στην εξασφάλιση της επίτευξης του προγραµµατισµένου στόχου για το
έλλειµµα το 2010. Ωστόσο, λόγω της ραγδαίας µεταβολής του οικονοµικού σεναρίου, δεν
ισχύει πλέον ο σχεδιασµός αυτός. Η άµεση απειλή χρεοκοπίας του κράτους απαιτεί την
ανάληψη ακόµη δραστικότερων µέτρων εντός του τρέχοντος έτους. Συγχρόνως, το βάθος
της συρρίκνωσης της οικονοµίας που αναµένεται τώρα, καθιστά ανέφικτη την αρχική
πορεία µείωσης του ελλείµµατος. Μπορεί πλέον να θεωρηθεί ότι έχουν επέλθει στην
Ελλάδα απρόβλεπτα αντίξοα οικονοµικά γεγονότα µε µείζονες αρνητικές επιπτώσεις για
τα δηµόσια οικονοµικά και, κατά συνέπεια, είναι δικαιολογηµένη η έκδοση
αναθεωρηµένων συστάσεων βάσει του άρθρου 136 και του άρθρου 126 παράγραφος 9 της
ΣΛΕΕ.

1

∆ελτίο τύπου της Eurostat 55/2010 της 22ας Απριλίου 2010.
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(6)

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, φαίνεται ότι η προθεσµία που είχε τεθεί µε την
απόφαση του Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 126 παράγραφος 9 για τη διόρθωση του
υπερβολικού ελλείµµατος της Ελλάδας πρέπει να παραταθεί κατά 2 έτη µέχρι το 2014.

(7)

Το ακαθάριστο δηµόσιο χρέος στα τέλη του 2009 είχε διαµορφωθεί σε 115,1% του ΑΕΠ.
Πρόκειται για έναν από τους υψηλότερους δείκτες χρέους στην ΕΕ ο οποίος απέχει
σηµαντικά από την τιµή αναφοράς του 60% του ΑΕΠ που προβλέπει η Συνθήκη.
Επιπλέον, υπάρχει κίνδυνος τα στοιχεία αυτά να αναθεωρηθούν περαιτέρω προς τα άνω
(κατά 5 έως 7 ποσοστιαίες µονάδες) ως αποτέλεσµα του στατιστικού ελέγχου που
διενεργείται επί του παρόντος. 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 πράξεων «κάτω από τη γραµµή» 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 δυνατό σε χρηµατοδότηση µέσω των
αγορών.
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(8)

Η ιδιαίτερα οξεία επιδείνωση της χρηµατοπιστωτικής κατάστασης της ελληνικής
κυβέρνησης οδήγησε τα 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 αυτή λαµβάνει τη µορφή συγκέντρωσης διµερών
δανείων, που συντονίζεται από την Επιτροπή. Οι δανειστές αποφάσισαν να χορηγήσουν τη
στήριξή τους µε 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 αυτήν χρονοδιάγραµµα,

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 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 (4,9% του ΑΕΠ) το 2013 και τα 6 385
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. EUR το 2010, τα 17 365 εκατ. EUR το 2011, τα 15 016 εκατ. EUR το
2012, τα 11 599 εκατ. EUR το 2013, τα 7 885 εκατ. EUR το 2014. Με βάση τις παρούσες
προβλέψεις για το ΑΕΠ, η αντίστοιχη πορεία προσαρµογής για τον δείκτη χρέους προς το
ΑΕΠ θα είναι 133,2% το 2010, 145,2% το 2011, 148,8% το 2012, 149,6% το 2013 και
148,4% το 2014.
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Άρθρο 2
1.

Η Ελλάδα θεσπίζει τα ακόλουθα µέτρα πριν 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)·
(ζ)

Κατάργηση των δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων 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)·
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(η)

Αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ, µε απόδοση τουλάχιστον 1,8 δισ. EUR 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·

(κ)

Έκδοση νοµοθεσίας για τη µεταρρύθµιση και την απλοποίηση της δηµόσιας
διοίκησης σε τοπικό επίπεδο µε στόχο τη µείωση του λειτουργικού κόστους·

(ια) Συγκρότηση τεχνικής οµάδας εργασίας µε στόχο τη βελτίωση του ποσοστού
απορρόφησης πόρων από τα διαρθρωτικά ταµεία και το ταµείο συνοχής·
(ιβ) Έκδοση νόµου για την απλοποίηση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων·
(ιγ) Μείωση των δηµοσίων επενδύσεων κατά 500 εκατ. EUR σε σύγκριση µε τον
ισχύοντα σχεδιασµό·
(ιδ) ∆ιοχέτευση των πιστώσεων του προϋπολογισµού για συγχρηµατοδότηση µε τα
διαρθρωτικά ταµεία και το ταµείο συνοχής σε ειδικό κεντρικό λογαριασµό που δεν
δύναται να χρησιµοποιηθεί για κανένα άλλο σκοπό.
(ιε)

΄Ιδρυση ανεξαρτήτου ταµείου δηµοσιονοµικής σταθερότητος για να αντιµετωπισθεί
µια τυχόν έλλειψη κεφαλαίων και διαφυλαχθεί η υγεία του χρηµατοπιστωτικού
τοµέως δια της εισφοράς προσθέτων ιδίων κεφαλαίων στις τράπεζες, αν χρειασθεί.

(ιζ)

Ενισχυµένη εποπτεία τραπεζών, µε αυξηµένους ανθρώπινους πόρους, συχνότερες
εκθέσεις και τεστ αντοχής κάθε τετράµηνο.

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 της
27.12.2006 σ 36).

9443/10

GA/dch,nm

LIMITE

9

EL

2.

Η Ελλάδα θεσπίζει τα ακόλουθα µέτρα µέχρι τα τέλη Σεπτεµβρίου του 2010:
(α)

Συµπεριλαµβάνει στο σχέδιο προϋπολογισµού για το 2011 µέτρα δηµοσιονοµικής
εξυγίανσης ανερχόµενα σε τουλάχιστον 3% του ΑΕΠ (4,1% του ΑΕΠ εάν ληφθούν
υπόψη µεταφορές από µέτρα που εφαρµόστηκαν το 2010). Ο προϋπολογισµός θα
περιλαµβάνει ιδίως τα ακόλουθα µέτρα (ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µέτρα που
αποφέρουν αντίστοιχη εξοικονόµηση πόρων): µείωση της ενδιάµεσης κατανάλωσης
της γενικής κυβέρνησης κατά τουλάχιστον 300 εκατ. EUR έναντι του επιπέδου του
2010 (επιπλέον της προβλεπόµενης εξοικονόµησης στο πλαίσια 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), προσωρινές «εισφορές
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 το 2012 και 2013), διεύρυνση της βάσης του ΦΠΑ µέσω της
υπαγωγής σε αυτόν υπηρεσιών οι οποίες σήµερα εξαιρούνται και τη µεταφορά του
30% των αγαθών και υπηρεσιών από τη µειωµένη στην κανονική κλίµακα (µε
απόδοση 1 δισ. EUR), σταδιακή εισαγωγή «πράσινου φόρου» στις εκποµπές CO² (µε
απόδοση τουλάχιστον 300 εκατ. EUR το 2011), εφαρµογή από την ελληνική
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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 εκατοµµύρια για καθένα από
τα έτη 2012 και 2013), µείωση των επενδύσεων που χρηµατοδοτούνται από
εγχώριους πόρους δίνοντας προτεραιότητα στα επενδυτικά προγράµµατα που
χρηµατοδοτούνται από κοινοτικά κονδύλια (κατά τουλάχιστον 1 δισ. EUR)
παρέχοντας προτεραιότητα στα επενδυτικά σχέδια που χρηµατοδοτούνται από
διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ, κίνητρα για τη ρύθµιση παραβιάσεων 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 δικαιώµατα), διεύρυνση της φορολογικής βάσης ακίνητης περιουσίας
αναπροσαρµόζοντας τις αντικειµενικές αξίες των ακινήτων (µε απόδοση
τουλάχιστον 500 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),
αντικατάσταση µόνο του 20% των συνταξιοδοτούµενων εργαζοµένων στο δηµόσιο
τοµέα (κεντρική κυβέρνηση, δήµοι, δηµόσιες επιχειρήσεις, τοπική αυτοδιοίκηση,
κρατικές υπηρεσίες και άλλοι δηµόσιοι οργανισµοί)·
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(β)

Νόµο για τη µεταρρύθµιση του συνταξιοδοτικού συστήµατος µε σκοπό την
εξασφάλιση της µεσοπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης βιωσιµότητάς του. Ο νόµος
πρέπει ιδίως να θεσπίζει ένα ενιαίο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα 65 έτη
(περιλαµβανοµένων των γυναικών), συγχώνευση των υφιστάµενων συνταξιοδοτικών
ταµείων σε τρία ταµεία και ενιαίο νέο σύστηµα συνταξιοδότησης για όλους τους
παρόντες και µελλοντικούς υπαλλήλους (µε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2013), µείωση
του ανωτάτου ορίου στις συντάξεις, σταδιακή αύξηση της ελάχιστης ανταποδοτικής
περιόδου για συνταξιοδότηση µε πλήρη σύνταξη τα από τα 37 στα 40 έτη (µέχρι το
2015), ελάχιστο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα 60 έτη από 1ης Ιανουαρίου 2011
(περιλαµβανοµένων των εργαζοµένων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα και
όσων έχουν 40 έτη εισφορών), κατάργηση των ειδικών κανόνων για τους
ασφαλισµένους πριν από το 1993 (µε παράλληλη διατήρηση των κεκτηµένων
δικαιωµάτων), σηµαντική περικοπή του καταλόγου των βαρέων και ανθυγιεινών
επαγγελµάτων, µείωση συνταξιοδοτικών παροχών (κατά 6% ετησίως) για τα άτοµα
που συνταξιοδοτούνται από την ηλικία των 60 έως των 65 ετών, µε περίοδο
συνεισφορών µικρότερη των 40 ετών, δηµιουργία αυτόµατου µηχανισµού
προσαρµογής για τη σύνδεση της ηλικίας συνταξιοδότησης µε την αύξηση του
προσδόκιµου ζωής (από το 2020), εισαγωγή ενός ελάχιστου εγγυηµένου
εισοδήµατος βασισµένου σε εισοδηµατικά κριτήρια για τους ηλικιωµένους πάνω από
το νοµοθετηµένο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, θέσπιση αυστηρότερων όρων και
τακτική επανεξέταση της πλήρωσης των προϋποθέσεων για τις συντάξεις αναπηρίας,
τροποποίηση του τύπου απονοµής σύνταξης στο ανταποδοτικό σχήµα για την
ενίσχυση της σχέσης µεταξύ των εισφορών που καταβάλλονται και των παροχών
που λαµβάνονται (µε το ποσοστό συσσώρευσης να περιορίζεται σε ένα µέσο ετήσιο
ρυθµό της τάξης του 1,2%), και επέκταση για τον υπολογισµό των συντάξιµων
αποδοχών µε βάση τις αποδοχές στο σύνολο του εργασιακού βίου (µε διατήρηση
των κεκτηµένων δικαιωµάτων). Η εφαρµογή του νόµου αυτού αναµένεται να
µειώσει την προβλεπόµενη αύξηση του λόγου των δαπανών για συντάξεις προς το
ΑΕΠ σε επίπεδο χαµηλότερο από τον µέσο όρο της ζώνης του ευρώ στη διάρκεια
των επόµενων δεκαετιών και θα περιορίσει την αύξηση των δαπανών του δηµοσίου
τοµέα για συντάξεις την περίοδο 2010-2060 σε λιγότερο από 2,5% του ΑΕΠ·
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(γ)

Ενδυνάµωση του ρόλου και των πόρων του Γενικού λογιστηρίου του κράτους και
παροχή διασφαλίσεων έναντι πιθανών πολιτικών παρεµβάσεων σε επίπεδο
προβλέψεων και λογιστικής·

(δ)

Σχέδιο µεταρρύθµισης της νοµοθεσίας για τις αποδοχές στον δηµόσιο τοµέα,
περιλαµβανοµένης 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 δηµοσίου·

(ε)

Νοµοθεσία για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της φορολογικής διαχείρισης
και των ελέγχων·

(στ) Την εκκίνηση µιας ανεξάρτητης αξιολόγησης της δηµόσιας διοίκησης και των
υφιστάµενων κοινωνικών προγραµµάτων·
(ζ)

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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(η)

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) 2223/961, 264/20002,
1221/20023, 501/20044, 1222/20045, 1161/20056, 223/20097 και 479/20098·

1

2

3

4

5

6

7

8

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου της 25ης Ιουνίου 1996, περί του
ευρωπαϊκού συστήµατος εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών της Κοινότητας (ΕΕ L
310 της 30/11/1996).
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 της 4/2/2000 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 της 9/7/2002 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 της 19/3/2004 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 της
2/7/2004σ 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 της 22/7/2005 σ 22)
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 της 31/3/2009 σ 164).
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 της
10/6/2009 σ 1).
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(θ)

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).

3.

Η Ελλάδα θεσπίζει τα ακόλουθα µέτρα µέχρι τα τέλη ∆εκεµβρίου του 2010:
(α)

Οριστική θέσπιση των µέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 στοιχεία α) και
δ)·

(β)

Σχέδιο νόµου για την ενίσχυση του δηµοσιονοµικού πλαισίου. Θα πρέπει ιδίως να
περιλαµβάνει την κατάρτιση µεσοπρόθεσµου δηµοσιονοµικού πλαισίου, την
εισαγωγή υποχρεωτικού αποθεµατικού έκτακτων αναγκών στον προϋπολογισµό, της
τάξεως του 10% της συνολικής πίστωσης για κρατικές δαπάνες, τη δηµιουργία
ισχυρότερων µηχανισµών ελέγχου των δαπανών και τη θέσπιση µιας ανεξάρτητης
υπηρεσίας προϋπολογισµού που θα παρέχει ανεξάρτητες συµβουλές και ειδικό
λεπτοµερή έλεγχο σε δηµοσιονοµικά ζητήµατα·

(γ)

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·

(δ)

Νοµοθεσία για τους κατώτατους µισθούς µε εισαγωγή µισθών κάτω από τον
κατώτατο µισθό (sub-minima) για ευάλωτες οµάδες, όπως οι νέοι και οι
µακροχρόνια άνεργοι και εφαρµογή µέτρων που θα εγγυώνται ότι οι τρέχοντες
κατώτατοι µισθοί θα παραµείνουν σταθεροί σε ονοµαστικούς όρους επί τρία χρόνια·
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(ε)

Μεταρρύθµιση της νοµοθεσίας για την προστασία της εργασίας παρατείνοντας την
περίοδο µαθητείας για νέες θέσεις εργασίας στο ένα έτος, µειώνοντας το συνολικό
επίπεδο αποζηµίωσης σε περίπτωση απόλυσης και διασφαλίζοντας ότι το καθεστώς
αποζηµίωσης θα είναι το ίδιο για ειδικευµένους και ανειδίκευτους εργάτες,
αυξάνοντας το ελάχιστο όριο ενεργοποίησης των κανόνων µαζικών απολύσεων
ειδικά για µεγάλες επιχειρήσεις και διευκολύνοντας τη χρήση συµβάσεων
προσωρινής εργασίας και ηµιαπασχόλησης·

(στ) Σηµαντική αύξηση του ποσοστού απορρόφησης των πόρων των διαρθρωτικών
ταµείων και του ταµείου συνοχής·
(ζ)

Θέσπιση νέου συστήµατος διαχείρισης φαρµάκων που ευνοεί τη χρήση γενόσηµων
φαρµάκων·

(η)

Θέσπιση ενός ενιαίου συστήµατος κρατικών προµηθειών, µε τη δηµιουργία µιας
κεντρικής αρχής προµηθειών, που θα διασφαλίζει ιδίως αυστηρές διαδικασίες για τη
διενέργεια διαγωνισµών, καθώς και για ελέγχους εκ των προτέρων (ex ante) και εκ
των υστέρων (ex post)·

(θ)

Νοµοθεσία για την απλοποίηση και την επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης
επιχειρήσεων, βιοµηχανικών δραστηριοτήτων και επαγγελµάτων·

(ι)

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·
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(ια) Καλύτερη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του δηµοσίου, µε σκοπό την
είσπραξή τουλάχιστον1 δισ. EUR ετησίως κατά τη διάρκεια της περιόδου 20112013·
(ιβ) Μέτρα που στοχεύουν στην άρση των υφιστάµενων περιορισµών στην ελευθερία
παροχής υπηρεσιών.
4.

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

Οριστική έκδοση των µέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β)·
5.

Η Ελλάδα θεσπίζει τα ακόλουθα µέτρα µέχρι τα τέλη Ιουνίου 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 δηµοσίου,
εξασφαλίζοντας ότι η αµοιβή αντανακλά την παραγωγικότητα και τα καθήκοντα·

(β)

Μέτρα για την εφαρµογή των ευρηµάτων της εξωτερικής και ανεξάρτητης
αξιολόγησης της δηµόσιας διοίκησης·

(γ)

Ενδυνάµωση της επιθεώρησης εργασίας, η οποία πρέπει να στελεχωθεί πλήρως µε
εξειδικευµένο προσωπικό και να έχει ποσοτικούς στόχους σε σχέση µε τον αριθµό
τον ελέγχων που θα πραγµατοποιεί.
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6.

Η Ελλάδα θεσπίζει τα ακόλουθα µέτρα µέχρι τα τέλη Σεπτεµβρίου του 2011:
(α)

Συµπερίληψη στον προκαταρκτικό προϋπολογισµό για το 2012 µέτρων
δηµοσιονοµικής εξυγίανσης που ανέρχονται σε τουλάχιστον 2,2 % του ΑΕΠ.
Ειδικότερα, ο προϋπολογισµός πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα (ή σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, µέτρα που αποφέρουν αντίστοιχη εξοικονόµηση πόρων):
περαιτέρω διεύρυνση της βάσης του ΦΠΑ µε την εφαρµογή του κανονικού
συντελεστή σε αγαθά και υπηρεσίες που τώρα υπάγονται στον µειωµένο συντελεστή
ΦΠΑ (µε στόχο την είσπραξη πρόσθετων εσόδων τουλάχιστον 300 εκατ. EUR),
µείωση της απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα επιπροσθέτως του κανόνα της µίας
πρόσληψης ανά πέντε συνταξιοδοτήσεις (µε στόχο την εξοικονόµηση τουλάχιστον
600 εκατ. EUR), θέσπιση ειδικών φόρων κατανάλωσης για µη αλκοολούχα ποτά
(συνολικής απόδοσης τουλάχιστον 300 εκατ. EUR), επέκταση της βάσης για τον
φόρο ακίνητης περιουσίας µε την αναθεώρηση των αντικειµενικών αξιών (για την
είσπραξη πρόσθετων εσόδων τουλάχιστον 200 εκατ. EUR), αναδιοργάνωση της
τοπικής αυτοδιοίκησης (µε στόχο την εξοικονόµηση τουλάχιστον 500 εκατ. EUR),
µείωση της ενδιάµεσης κατανάλωσης της γενικής κυβέρνησης (κατά τουλάχιστον
300 εκατ. EUR έναντι του επιπέδου του 2011), αναστολή στις ονοµαστικές αυξήσεις
συντάξεων, αύξηση της αποτελεσµατικότητας των τεκµηρίων φορολόγησης των
επαγγελµατιών (µε στόχο την είσπραξη τουλάχιστον 100 εκατ. EUR), µείωση των
επιδοτήσεων σε δηµόσιες επιχειρήσεις (κατά τουλάχιστον 800 εκατ. EUR) ως
αποτέλεσµα της αναδιάρθρωσής τους, χορήγηση επιδοµάτων ανεργίας µε κριτήρια
τα ελάχιστα απαιτούµενα µέσα διαβίωσης (µε στόχο την εξοικονόµηση 500 εκατ.
EUR), εξασφάλιση επιπρόσθετων εσόδων από την αδειοδότηση τυχερών παιγνίων
(τουλάχιστον 225 εκατ. EUR από πωλήσεις αδειών και 400 εκατ. EUR από
δικαιώµατα)·
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(β)

Περιορισµός 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)

Πλήρης εφαρµογή του προγράµµατος για την καλύτερη νοµοθέτηση µε στόχο τη
µείωση του διοικητικού φόρτου κατά 20% (σε σύγκριση µε το 2008).

7.

Η Ελλάδα θεσπίζει τα ακόλουθα µέτρα µέχρι τα τέλη ∆εκεµβρίου του 2011:
(α)

Οριστική έκδοση των µέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 6 στοιχείο α)·

(β)

Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας όλων των διαχειριστικών αρχών και των
ενδιάµεσων φορέων των επιχειρησιακών προγραµµάτων βάσει του πλαισίου
αναφοράς εθνικής στρατηγικής 2007-2013 και διασφάλιση της πιστοποίησής τους
από τον διεθνή οργανισµό πιστοποίησης σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008
(ποιότητα διοίκησης).

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 τήρησης της παρούσας απόφασης.
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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 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·

(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.
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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 παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσµατα την ηµέρα της κοινοποίησής της.

Άρθρο 6
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική ∆ηµοκρατία.
Βρυξέλλες,

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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