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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 

για την τροποποίηση της απόφασης 2011/734/ΕΕ η οποία απευθύνεται προς την Ελλάδα µε 

σκοπό την ενίσχυση και την εµβάθυνση της δηµοσιονοµικής εποπτείας, και µε την οποία 

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

για την αντιµετώπιση της κατάστασης υπερβολικού ελλείµµατος 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

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

άρθρο 126 παράγραφος 9 και το άρθρο 136, 

Έχοντας υπόψη τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
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Εκτιµώντας 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 πρέπει να 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 λαµβανοµένης υπόψη της οικονοµικής κατάστασης. 

(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 στην Ελλάδα 

υφίστατο υπερβολικό έλλειµµα. 

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

απευθύνεται στην Ελλάδα δυνάµει του άρθρου 126 παράγραφος 9 και του άρθρου 136 µε 

σκοπό την ενίσχυση και την εµβάθυνση της δηµοσιονοµικής εποπτείας, µε την οποία 

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

αναγκαία για την αντιµετώπιση της κατάστασης υπερβολικού ελλείµµατος το αργότερο 

έως το 2014. Το Συµβούλιο καθόρισε το 2014 ως το έτος λήξης της προθεσµίας για την 

διόρθωση της κατάστασης του υπερβολικού ελλείµµατος καθώς και ετήσιους στόχους για 

το δηµοσιονοµικό έλλειµµα. 

                                                 

1 ΕΕ L 145 της 11.06.10, σ. 6. 
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(5) Η απόφαση 2010/320/ΕΕ υπέστη πολλές και σηµαντικές τροποποιήσεις. Επειδή επρόκειτο 

να γίνουν και άλλες τροποποιήσεις, η εν λόγω απόφαση αναδιατυπώθηκε, για λόγους 

σαφήνειας, στις 12 Ιουλίου 2011 µε την απόφαση 2011/734/ΕΕ1. 

(6) Προς το παρόν εκτιµάται η οικονοµική δραστηριότητα κατά την περίοδο 2011-2014 και 

προβλέπεται ότι θα είναι πολύ ασθενέστερη απ’ ό,τι αναµενόταν τότε που εκδόθηκαν οι 

αποφάσεις 2010/320/ΕΕ και 2011/734/ΕΕ. Εκτιµάται ότι η οικονοµική δραστηριότητα 

µειώθηκε κατά 6,9 % κατά το 2011. Προς το παρόν η Επιτροπή προβλέπει ότι το 

πραγµατικό ΑΕΠ της Ελλάδας θα µειωθεί κατά 4,7 % κατά το 2012 και θα µείνει στάσιµο 

το 2013, προτού να αυξηθεί κατά 2,5% το 2014. Σε ονοµαστικούς όρους το ΑΕΠ 

µειώθηκε κατά 5,2 % το 2011 και αναµένεται να µειωθεί κατά 5,4 % και 0,4 % κατά τα 

έτη 2012 και 2013 αντίστοιχα, ενώ το 2014 προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά 2,5 %. 

(7) Το Φεβρουάριο του 2012 η Ελληνική Κυβέρνηση ανακοίνωσε µέτρα µε στόχο τη µείωση 

του πρωτογενούς ελλείµµατος κατά το 2012 συµπεριλαµβανοµένης και της έγκρισης 

συµπληρωµατικού προϋπολογισµού. Μεταξύ των ελληνικών αρχών και των υπηρεσιών 

της Επιτροπής έγιναν εκτεταµένες συζητήσεις επ’ αυτών των µέτρων. Οι συζητήσεις αυτές 

δεν αφορούσαν µόνο τα µέτρα δηµοσιονοµικής εξυγίανσης αλλά και την ανάγκη αύξησης 

του αναπτυξιακού χαρακτήρα αυτών των µέτρων και ελαχιστοποίησης των κοινωνικών 

επιπτώσεων 

                                                 

1 ΕΕ L 296 της 15.11.2011, σ. 38. 



 

 

7504/12  IKS/ag 4 

 DG G LIMITE EL 

(8) Το Μάρτιο του 2012 η Ελλάδα προέβη στην ανταλλαγή οµολόγων, η οποία µειώνει 

σηµαντικά το ύψους του χρέους και τις δαπάνες για τόκους κατά το 2012 και τα επόµενα 

έτη και συµβάλλει στη βιωσιµότητα του δηµόσιου χρέους. 

(9) Υπό το φως των ανωτέρω κρίνεται ενδεδειγµένη η τροποποίηση διάφορων σηµείων της 

απόφασης 2011/734/ΕΕ, περιλαµβανοµένης της πορείας της δηµοσιονοµικής 

προσαρµογής, χωρίς να µεταβληθεί η προθεσµία για την διόρθωση του υπερβολικού 

ελλείµµατος, 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 
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Άρθρο 1 

Η απόφαση 2011/734/ΕΕ τροποποιείται ως εξής: 

(1) Στο άρθρο 1 οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο: 

«(2) Η πορεία της προσαρµογής µε στόχο τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείµµατος 

αποσκοπεί στην επίτευξη πρωτογενούς δηµοσιονοµικού ελλείµµατος (έλλειµµα 

χωρίς τις δαπάνες για τόκους) που δεν θα υπερβαίνει τα 2.037 εκατοµµύρια ευρώ 

(1,0% του ΑΕΠ) το 2012, και πρωτογενών πλεονασµάτων τουλάχιστον 3.652 

εκατοµµυρίων ευρώ (1,8% του ΑΕΠ) το 2013 και 9.352 εκατοµµυρίων ευρώ (4,5% 

του ΑΕΠ) το 2014. Αυτοί οι στόχοι για το πρωτογενές έλλειµµα/πλεόνασµα 

συνεπάγονται συνολικό έλλειµµα 14.811 εκατοµµυρίων ευρώ (7,3% του ΑΕΠ) το 

2012, 9.462 εκατοµµυρίων ευρώ (4,7% του ΑΕΠ) το 2013 και 4.499 εκατοµµυρίων 

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

βελτίωση του διαρθρωτικού ισοζυγίου κατά 10% τουλάχιστον του ΑΕΠ κατά τη 

διάρκεια της περιόδου 2009-2014. Τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις περιουσιακών 

στοιχείων (χρηµατοοικονοµικών ή µη) καθώς και οι µεταφορές ποσών που 

συνδέονται µε την απόφαση του Eurogroup της 21ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά µε 

τα έσοδα των κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης, συµπεριλαµβανοµένης της 

Τράπεζας της Ελλάδος, που προέρχονται από την κατοχή, στα επενδυτικά πακέτα 

τους, ελληνικών κρατικών οµολόγων δεν πρόκειται να µειώσουν την απαιτούµενη 

προσπάθεια δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και δεν θα πρέπει να υπολογίζονται στην 

αξιολόγηση αυτών των στόχων. 
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(3) Η πορεία προσαρµογής που αναφέρεται στην παράγραφο 2 συνεπάγεται ετήσια 

µεταβολή του ενοποιηµένου δηµόσιου χρέους ύψους κατά -26.954 εκατοµµυρίων 

ευρώ το 2012, 6.775 εκατοµµυρίων ευρώ το 2013 και 1.492 εκατοµµυρίων ευρώ το 

2014.» 

(2) Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

«7α. Η Ελλάδα λαµβάνει αµέσως τα ακόλουθα µέτρα:  

α) µείωση των φαρµακευτικών δαπανών κατά τουλάχιστον 1.076 εκατοµµύρια 

ευρώ το 2012, 

β) µείωση των αµοιβών για τις υπερωρίες όσον αφορά τους γιατρούς των 

νοσοκοµείων κατά τουλάχιστον 50 εκατοµµύρια ευρώ το 2012, 

γ) µείωση των δαπανών για την αγορά στρατιωτικού υλικού κατά τουλάχιστον 

300 εκατοµµύρια ευρώ (µετρητά και παραδόσεις) το 2012, 

δ) µείωση κατά 10 % των αµοιβών των αιρετών µελών και του σχετικού 

προσωπικού της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά το 2012 και µείωση του αριθµού 

των αντιδηµάρχων και του συναφούς προσωπικού κατά το 2013 µε στόχο την 

εξοικονόµηση τουλάχιστον 9 εκατοµµυρίων ευρώ το 2012 και επιπροσθέτως 

28 εκατοµµυρίων ευρώ το 2013, 
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ε) µείωση των λειτουργικών δαπανών της κεντρικής κυβέρνησης και των 

δαπανών σχετικά µε τις εκλογές κατά τουλάχιστον 370 εκατοµµύρια ευρώ (σε 

σύγκριση µε τον προϋπολογισµό του 2012), εκ των οποίων τουλάχιστον 100 

εκατοµµύρια ευρώ αφορούν στρατιωτικές λειτουργικές δαπάνες και 

τουλάχιστον 70 εκατοµµύρια ευρώ δαπάνες για εκλογές, 

στ) µείωση των λειτουργικών δαπανών της τοπικής αυτοδιοίκησης µε στόχο την 

εξοικονόµηση τουλάχιστον 50 εκατοµµυρίων ευρώ το 2012, 

ζ) µείωση των επιδοτήσεων των κατοίκων σε απόµακρες περιοχές και µείωση 

των επιχορηγήσεων σε διάφορους φορείς που εποπτεύονται από τα υπουργεία 

µε στόχο την µείωση των δαπανών το 2012 κατά τουλάχιστον 190 

εκατοµµύρια ευρώ, 

η) µείωση του προϋπολογισµού δηµόσιων επενδύσεων κατά 400 εκατοµµύρια 

ευρώ το 2012. Αυτή η µείωση του προϋπολογισµού δηµόσιων επενδύσεων δεν 

θα έχει καµία επίπτωση στα έργα τα οποία συγχρηµατοδοτούνται από τα 

διαρθρωτικά ταµεία (συµπεριλαµβανοµένων των έργων ∆Ε∆-Μ), 

θ) αλλαγές στα ταµεία επικουρικών συντάξεων και στα συνταξιοδοτικά ταµεία µε 

υψηλές µέσες συντάξεις ή τα οποία λαµβάνουν µεγάλες επιδοτήσεις από τον 

προϋπολογισµό και περικοπές σε άλλες υψηλές συντάξεις µε στόχο την 

εξοικονόµηση τουλάχιστον 450 εκατοµµυρίων ευρώ το 2012 (καθαρά, αφού 

ληφθεί υπόψη η επίπτωση στους φόρους και στις ασφαλιστικές εισφορές), 

ι) περικοπές των οικογενειακών επιδοµάτων όσον αφορά τα νοικοκυριά υψηλού 

εισοδήµατος µε στόχο την εξοικονόµηση 43 εκατοµµυρίων ευρώ το 2012, 
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ια) υπουργικές αποφάσεις για την πλήρη εφαρµογή του νέου µισθολογίου σε 

όλους τους σχετικούς φορείς και νοµοθεσία σχετικά µε τους τρόπους 

ανάκτησης των καθ’ υπέρβαση καταβληθέντων µισθών από το Νοέµβριο του 

2011, 

ιβ) τροποποιήσεις των άρθρων 3 και 21 του νόµου 4038/2012 µε στόχο την 

αναθεώρηση των όρων παράτασης των χρονοδιαγραµµάτων αποπληρωµής για 

οφειλόµενους τόκους και ασφαλιστικές εισφορές: τα χρονοδιαγράµµατα 

αποπληρωµής θα εφαρµοστούν µόνο στα ήδη οφειλόµενα ποσά κάτω των 

10.000 ευρώ όσον αφορά τους ιδιώτες και κάτω των 75.000 ευρώ όσον αφορά 

τις επιχειρήσεις. Οι φορολογούµενοι που θα ζητήσουν να υπαχθούν σε 

παρατεταµένο χρονοδιάγραµµα αποπληρωµής πρέπει να γνωστοποιήσουν όλες 

τις χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις στις φορολογικές αρχές, 

ιγ) νόµος πλαίσιο για την ριζική αναθεώρηση της λειτουργίας των ταµείων 

δευτερεύουσας/επικουρικής σύνταξης µε στόχο τη σταθεροποίηση των 

συνταξιοδοτικών δαπανών, την εγγύηση της δηµοσιονοµικής ουδετερότητας 

αυτών των ταµείων και την διασφάλιση της µεσοπρόθεσµης και 

µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας του συστήµατος.». 
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(3) Στο άρθρο 2 η παράγραφος 8 τροποποιείται ως εξής: 

α) τα σηµεία α) και β) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο: 

«α) µεταρρύθµιση των συστηµάτων δευτερεύουσας/επικουρικής σύνταξης κατόπιν 

διαβούλευσης µε την ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και έγκρισή της από την επιτροπή 

οικονοµικής πολιτικής όσον αφορά τον εκτιµώµενο αντίκτυπο στην 

µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα. Οι παράµετροι του νέου συστήµατος 

προκαθορισµένων εισφορών µε πλασµατικό χρόνο ασφάλισης διασφαλίζει την 

µακροπρόθεσµη αναλογιστική ισορροπία σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της εθνικής 

αναλογιστικής αρχής. 

β) προσαρµογή των περιθωρίων κέρδους των φαρµακείων και σταδιακή µείωση 

του συνολικού περιθωρίου κέρδους κάτω από το 15 %.» 

β) προστίθενται τα ακόλουθα σηµεία: 

«ζ) ολοκλήρωση της τρέχουσας λειτουργικής αναθεώρησης των κοινωνικών 

προγραµµάτων, 

η) διορισµός των µελών της Ενιαίας Αρχής ∆ηµόσιων Συµβάσεων (ΕΑ∆Σ), 

θ προσδιορισµός των συστηµάτων για τα οποία τα καταβαλλόµενα κατά την 

συνταξιοδότηση εφάπαξ ποσά δεν αντιστοιχούν στις εισφορές που έχουν 

καταβληθεί, και προσαρµογή των πληρωµών, 
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ι) µείωση των περιθωρίων κέρδους των χονδρεµπόρων φαρµακευτικών 

προϊόντων στο 5 % κατ’ ανώτατο όριο, 

ια) διενέργεια των αναγκαίων διαγωνισµών για την εφαρµογή ενός πλήρους και 

οµοιόµορφου πληροφοριακού συστήµατος υγειονοµικής περίθαλψης 

(ηλεκτρονικό σύστηµα υγείας),ιβ) διορισµός όλων των νοµικών, τεχνικών 

και οικονοµικών συµβούλων για τις ιδιωτικοποιήσεις που προβλέπονται για το 

2012 και το 2013.» 

(4) Στο άρθρο 2, το σηµείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:  

«α) ολοκλήρωση της αναθεώρησης των προγραµµάτων δηµόσιων δαπανών. Η 

αναθεώρηση αυτή αφορά την εξωτερική τεχνική βοήθεια και επικεντρώνεται στις 

συντάξεις και στις κοινωνικές µεταβιβάσεις (κατά τρόπο ώστε να διατηρηθεί η 

βασική κοινωνική προστασία), στις αµυντικές δαπάνες χωρίς να θίγεται η αµυντική 

ικανότητα της χώρας και στην αναδιάρθρωση των κεντρικών και των τοπικών 

διοικήσεων· περαιτέρω εξορθολογισµός των φαρµακευτικών δαπανών και των 

λειτουργικών δαπανών των νοσοκοµείων καθώς και των χρηµατικών κοινωνικών 

παροχών, θα προσδιορισθούν επίσης· 

β) έγκριση µιας φορολογικής µεταρρύθµισης για την απλούστευση του φορολογικού 

συστήµατος, την εξάλειψη των απαλλαγών και των προτιµησιακών καθεστώτων 

περιλαµβανοµένης και της διεύρυνσης των βάσεων, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή 

η σταδιακή µείωση των φορολογικών συντελεστών καθώς θα αυξάνονται τα 

φορολογικά έσοδα. Αυτή η µεταρρύθµιση αφορά τον φόρο εισοδήµατος φυσικών 

προσώπων, τον φόρο εισοδήµατος επιχειρήσεων και το ΦΠΑ, τους φόρους 

περιουσίας καθώς και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και θα διατηρήσει το 

σχετικό φορολογικό βάρος από τους έµµεσους φόρους, 
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γ) αναθεώρηση της αντικειµενικής αξίας των ακινήτων ώστε να εναρµονιστούν 

καλύτερα µε τις τιµές της αγοράς, 

δ) διακοπή των πληρωµών σε µετρητά και µε επιταγές στις εφορίες και αντικατάστασή 

τους µε τραπεζικά εµβάσµατα ούτως ώστε να εξοικονοµηθεί χρόνος για το 

προσωπικό προκειµένου να ασχοληθεί µε πιο χρήσιµες εργασίες (έλεγχος, ενίσχυση 

της είσπραξης και παροχή συµβουλών προς τους φορολογούµενους), 

ε) µείωση κατά 12 % κατά µέσο όρο των «ειδικών µισθών» του δηµόσιου τοµέα για 

τους οποίους δεν ισχύει το νέο µισθολόγιο. Αυτό θα ισχύει από την 1η Ιουλίου 2012 

και θα έχει ως αποτέλεσµα την εξοικονόµηση τουλάχιστον 205 εκατ. ευρώ (αφού 

ληφθεί υπόψη η επίπτωση στους φόρους και στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης), 

στ) αποφάσεις για τον εφαρµοστικό κανονισµό από την ΕΑ∆Σ· η ΕΑ∆Σ ξεκινά τη 

δραστηριότητά της για την εκπλήρωση της αποστολής της, την επίτευξη των στόχων 

της και την άσκηση των αρµοδιοτήτων της σύµφωνα µε όσα προβλέπει ο νόµος για 

την ΕΑ∆Σ και το σχέδιο δράσης που συµφωνήθηκε µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 

Νοέµβριο του 2010.» 

(5) Στο άρθρο 2 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 

«(10) Η Ελλάδα θεσπίζει τα ακόλουθα µέτρα µέχρι τα τέλη Σεπτεµβρίου του 2012: 

α) σχέδιο προϋπολογισµού για το 2013 σύµφωνο µε το στόχο του πρωτογενούς 

πλεονάσµατος που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, 
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β) κανόνες και διαδικασίες για κεντρικές συµβάσεις προµηθειών για προϊόντα και 

υπηρεσίες που αγοράζονται σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης µε την 

υποχρέωση για τα υπουργεία και τους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης να 

χρησιµοποιούν αυτές τις συµβάσεις και εθελοντική χρησιµοποίηση όσον 

αφορά τις περιφερειακές αρχές. 

(11) Η Ελλάδα θεσπίζει τα ακόλουθα µέτρα µέχρι το τέλος ∆εκεµβρίου του 2012: 

α) τελική έγκριση του προϋπολογισµού για το 2013 σύµφωνα µε το στόχο περί 

πρωτογενούς πλεονάσµατος που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, 

β) νοµοθεσία για εκσυγχρονισµό της διαδικασίας για την υποβολή και έγκριση 

συµπληρωµατικών προϋπολογισµών. 
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Άρθρο 2 

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

Άρθρο 3 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική ∆ηµοκρατία. 

Βρυξέλλες,  

 Για το Συµβούλιο  

 Ο Πρόεδρος 

 


