
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 8ης Ιουνίου 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 ελλείμματος 

(2010/320/ΕΕ) 

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, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

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

(2) Το άρθρο 126 της ΣΛΕΕ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη 
αποφεύγουν τα υπερβολικά δημοσιονομικά ελλείμματα και 
θεσπίζει τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος προς τον 
σκοπό αυτό. Το σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το 
οποίο στο διορθωτικό του σκέλος εφαρμόζει τη διαδικασία 
υπερβολικού ελλείμματος, παρέχει το πλαίσιο στήριξης των 
κυβερνητικών πολιτικών για την άμεση επάνοδο σε υγιείς 
δημοσιονομικές θέσεις λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική 
κατάσταση. 

(3) Στις 27 Απριλίου 2009, το Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα 
με το άρθρο 104 παράγραφος 6 της συνθήκης 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 διαδικα 
σίας υπερβολικού ελλείμματος ( 1 ). Το Συμβούλιο όρισε επί 
σης την 27η Οκτωβρίου 2009 ως προθεσμία για την ανά 
ληψη αποτελεσματικής δράσεως εκ μέρους της Ελλάδος. 
Στις 30 Νοεμβρίου 2009, το Συμβούλιο διαπίστωσε, σύμ 
φωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 8 της ΣΛΕΕ, ότι η 

Ελλάδα δεν είχε αναλάβει αποτελεσματική δράση· κατά συνέ 
πεια, 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 παρά 
γραφος 9»). Το Συμβούλιο όρισε επίσης τη 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 γεγο 
νότα με μείζονες αρνητικές επιπτώσεις για τα δημόσια οικο 
νομικά μετά την έκδοση της εν λόγω ειδοποίησης, το Συμ 
βούλιο μπορεί να αποφασίσει, βάσει σύστασης της Επιτρο 
πής, να εκδώσει αναθεωρημένη ειδοποίηση δυνάμει του 
άρθρου 126 παράγραφος 9 της ΣΛΕΕ. 

(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 πολιτι 
κές. 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 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), 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 Υπηρεσία ( 2 ). Τέλος, οι ανησυχίες 
των αγορών ως προς τις προοπτικές των δημόσιων οικονο 
μικών εκδηλώθηκαν μέσω της κατακόρυφης αύξησης των 
επασφάλιστρων κινδύνου για το δημόσιο χρέος, επιτείνοντας 
τις δυσχέρειες όσον αφορά τον έλεγχο της πορείας του
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( 1 ) ΕΕ L 209 της 2.8.1997, σ. 6. ( 2 ) Δελτίο τύπου της Eurostat 55/2010 της 22ας Απριλίου 2010.



δημοσίου ελλείμματος και χρέους. Σύμφωνα με την προκα 
ταρκτική 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 στό 
χου 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 αντί 
ξοα οικονομικά γεγονότα με μείζονες αρνητικές επιπτώσεις 
για τα δημόσια οικονομικά και, κατά συνέπεια, είναι δικαιο 
λογημένη η έκδοση αναθεωρημένων συστάσεων βάσει του 
άρθρου 136 και του άρθρου 126 παράγραφος 9 της ΣΛΕΕ. 

(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 υπερ 
βολικού ελλείμματος της Ελλάδας πρέπει να παραταθεί κατά 
δύο 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 θεωρεί 
ται 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 υπονό 
μευση 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 χρηματο 
δότηση μέσω των αγορών. 

(8) Η ιδιαίτερα οξεία επιδείνωση της χρηματοπιστωτικής κατά 
στασης 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 Διεθνές 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 αυτή χρονοδιά 
γραμμα, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

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 υπερ 
βολικού ελλείμματος θα είναι το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης 
να μην υπερβαίνει τα 18 508 εκατ. ευρώ (8,0 % του ΑΕΠ) το 
2010, τα 17 065 εκατ. ευρώ (7,6 % του ΑΕΠ) το 2011, τα 
14 916 εκατ. ευρώ (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 παρά 
γραφο 2, η ετήσια μεταβολή του ενοποιημένου ακαθάριστου χρέ 
ους της γενικής κυβέρνησης απαιτείται να μην υπερβαίνει τα 
34 058 εκατ. ευρώ το 2010, τα 17 365 εκατ. ευρώ το 2011, τα 
15 016 εκατ. ευρώ το 2012, τα 11 599 εκατ. ευρώ το 2013, τα 
7 885 εκατ. ευρώ 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. 

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 αντιμετώ 
πιση του εισοδήματος που προέρχεται από εργασία και περιου 
σιακά στοιχεία· 

β) νόμο που θα καταργεί τις απαλλαγές και τις αυτόνομες φορο 
λογικές διατάξεις στο φορολογικό σύστημα, συμπεριλαμβανο 
μένων των εισοδημάτων από τα ειδικά επιδόματα που καταβάλ 
λονται στους δημοσίους υπαλλήλους· 

γ) ακύρωση πιστώσεων του προϋπολογισμού για αποθεματικό 
απροβλέπτων, με στόχο την εξοικονόμηση 700 εκατ. ευρώ· 

δ) κατάργηση των περισσότερων από τις πιστώσεις του προϋπο 
λογισμού για το επίδομα αλληλεγγύης (εκτός από ένα μέρος 
για την ανακούφιση της φτώχειας) με στόχο την εξοικονόμηση 
400 εκατ. ευρώ· 

ε) μείωση των υψηλότερων συντάξεων, με στόχο την εξοικονό 
μηση 500 εκατ. ευρώ για ένα πλήρες έτος (350 εκατ. ευρώ 
για το 2010)· 

στ) μείωση των δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων και των επιδομάτων 
αδείας που καταβάλλονται στους δημοσίους υπαλλήλους με 
στόχο την εξοικονόμηση 1 500 εκατ. ευρώ για ένα πλήρες 
έτος (1 100 εκατ. ευρώ το 2010)· 

ζ) κατάργηση των δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων των επιδομάτων 
αδείας που καταβάλλονται στους συνταξιούχους, με ταυτό 
χρονη προστασία αυτών που λαμβάνουν χαμηλότερες συντά 
ξεις, με στόχο την εξοικονόμηση 1 900 εκατ. ευρώ για ένα 
πλήρες έτος (1 500 εκατ. ευρώ το 2010)·
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η) αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ, με απόδοση τουλάχιστον 
1,8 δισεκατ. ευρώ ένα πλήρες έτος (800 εκατ. ευρώ το 2010)· 

θ) αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα, στον 
καπνό και στο αλκοόλ, με απόδοση τουλάχιστον 1 050 εκατ. 
ευρώ για ένα πλήρες έτος (450 εκατ. ευρώ το 2010)· 

ι) έκδοση νομοθεσίας για την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπη 
ρεσίες ( 1 ) 

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 επιχειρή 
σεων· 

ιγ) μείωση των δημοσίων επενδύσεων κατά 500 εκατ. ευρώ σε 
σύγκριση με τον ισχύοντα σχεδιασμό· 

ιδ) διοχέτευση των πιστώσεων του προϋπολογισμού για συγχρημα 
τοδότηση με τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής σε 
ειδικό κεντρικό λογαριασμό που δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί 
για κανέναν άλλο σκοπό· 

ιε) ίδρυση ανεξαρτήτου ταμείου δημοσιονομικής σταθερότητος για 
να αντιμετωπισθεί μια τυχόν έλλειψη κεφαλαίων και διαφυλα 
χθεί 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 τετράμηνο. 

2. Η Ελλάδα θεσπίζει τα ακόλουθα μέτρα μέχρι τα τέλη Σεπτεμ 
βρίου 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 περι 
πτώσεις, μέτρα που αποφέρουν αντίστοιχη εξοικονόμηση 
πόρων): μείωση της ενδιάμεσης κατανάλωσης της γενικής 
κυβέρνησης κατά τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ έναντι του επι 
πέδου 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 αναπρο 
σαρμογής των συντάξεων (με στόχο την εξοικονόμηση 
100 εκατ. ευρώ), προσωρινές «εισφορές κρίσης» στις πολύ κερ 
δοφόρες επιχειρήσεις, (με επιπλέον έσοδα ύψους τουλάχιστον 
600 εκατ. ευρώ ετησίως τα έτη 2011, 2012 και 2013), φορο 

λόγηση βάσει τεκμηρίων των επαγγελματιών (με απόδοση του 
λάχιστον 400 εκατ. ευρώ 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 δισεκατ. ευρώ), 
σταδιακή εισαγωγή «πράσινου φόρου» στις εκπομπές CO 2 (με 
απόδοση τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ 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 τουλάχι 
στον 500 εκατ. ευρώ το 2011, και 500 επιπλέον εκατ. για 
καθένα από τα έτη 2012 και 2013), μείωση των επενδύσεων 
που χρηματοδοτούνται από εγχώριους πόρους δίνοντας προτε 
ραιότητα στα επενδυτικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται 
από κοινοτικά κονδύλια (κατά τουλάχιστον 1 δισεκατ. ευρώ) 
παρέχοντας προτεραιότητα στα επενδυτικά σχέδια που χρημα 
τοδοτούνται από διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, κίνητρα για τη 
ρύθμιση παραβιάσεων χρήσης γης (με απόδοση τουλάχιστον 
1 500 εκατ. ευρώ από το 2011 έως το 2013, εκ των οποίων 
τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ το 2011), συλλογή εσόδων από 
την αδειοδότηση τυχερών παιγνίων (τουλάχιστον 500 εκατ. 
ευρώ από πωλήσεις αδειών και 200 εκατ. ευρώ από δικαιώ 
ματα), διεύρυνση της φορολογικής βάσης ακίνητης περιουσίας 
αναπροσαρμόζοντας τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων (με 
απόδοση τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ επιπρόσθετων εσόδων), 
αύξηση της φορολόγησης αμοιβών σε είδος, συμπεριλαμβανο 
μένης της φορολόγησης αυτοκινήτων με χρονομίσθωση (κατά 
τουλάχιστον 150 εκατ. ευρώ)· αύξηση φόρου στα είδη πολυτε 
λείας (κατά τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ), συλλογή του ειδικού 
φόρου τέλους για ημιυπαίθριους χώρους (με απόδοση τουλάχι 
στον 800 εκατ. ευρώ ετησίως), αντικατάσταση μόνο του 20 % 
των συνταξιοδοτούμενων εργαζομένων στον δημόσιο τομέα 
(κεντρική κυβέρνηση, δήμοι, δημόσιες επιχειρήσεις, τοπική 
αυτοδιοίκηση, κρατικές υπηρεσίες και άλλοι δημόσιοι οργανι 
σμοί)· 

β) νόμο για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος με 
σκοπό την εξασφάλιση της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθε 
σμης βιωσιμότητάς του. Ο νόμος πρέπει ιδίως να θεσπίζει ένα 
ενιαίο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα 65 έτη (περιλαμβα 
νομένων των γυναικών), συγχώνευση των υφιστάμενων συντα 
ξιοδοτικών ταμείων σε τρία ταμεία και ενιαίο νέο σύστημα 
συνταξιοδότησης για όλους τους παρόντες και μελλοντικούς 
υπαλλήλους (με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013), μείωση 
του ανωτάτου ορίου στις συντάξεις, σταδιακή αύξηση της ελά 
χιστης 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 την 1η Ιανουα 
ρίου 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 παρο 
χών (κατά 6 % ετησίως) για τα άτομα που συνταξιοδοτούνται 
από την ηλικία των 60 έως των 65 ετών, με περίοδο συνει 
σφορών μικρότερη των 40 ετών, δημιουργία αυτόματου μηχα 
νισμού προσαρμογής για τη σύνδεση της ηλικίας συνταξιοδό 
τησης 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 αυστηρό 
τερων όρων και τακτική επανεξέταση της πλήρωσης των προϋ 
ποθέσεων για τις συντάξεις αναπηρίας, τροποποίηση του τύπου
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( 1 ) Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου 
λίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσω 
τερική αγορά (ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36).



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 δια 
τήρηση 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 διάρ 
κεια 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· 

γ) ενδυνάμωση του ρόλου και των πόρων του Γενικού λογιστη 
ρίου 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 ενι 
αίας αρχής πληρωμών για την πληρωμή των μισθών, της εισα 
γωγής ενιαίων αρχών και χρονοδιαγράμματος για την εισαγωγή 
ενός ενιαίου απλοποιημένου συστήματος αμοιβών που θα εφαρ 
μόζεται στον δημόσιο τομέα, στις τοπικές αρχές και σε άλλους 
οργανισμούς του δημοσίου· 

ε) νομοθεσία για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της φορο 
λογικής διαχείρισης και των ελέγχων· 

στ) την εκκίνηση μιας ανεξάρτητης αξιολόγησης της δημόσιας διοί 
κησης 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 κυβέρ 
νηση» και τους επιμέρους φορείς της· 

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) αριθ. 2223/96 ( 1 ), (ΕΚ) αριθ. 264/2000 ( 2 ), 
(ΕΚ) αριθ. 1221/2002 ( 3 ), (ΕΚ) αριθ. 501/2004 ( 4 ), (ΕΚ) 

αριθ. 1222/2004 ( 5 ), (ΕΚ) αριθ. 1161/2005 ( 6 ), (ΕΚ) αριθ. 
223/2009 ( 7 ) και (ΕΚ) αριθ. 479/2009 ( 8 ) 

θ) Τακτική δημοσίευση των πληροφοριών για την οικονομική 
κατάσταση στις δημόσιες επιχειρήσεις και σε άλλους δημόσιους 
φορείς που δεν υπάγονται στη γενική κυβέρνηση (συμπεριλαμ 
βανομένων λεπτομερών καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσεων, 
ισολογισμών και στοιχείων για την απασχόληση και τις μισθο 
λογικές δαπάνες). 

3. Η Ελλάδα θεσπίζει τα ακόλουθα μέτρα μέχρι τα τέλη Δεκεμ 
βρίου του 2010: 

α) οριστική θέσπιση των μέτρων που αναφέρονται στις παραγρά 
φους 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 αποθε 
ματικού 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 χαμη 
λότερα 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· 

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 απο 
ζημίωσης θα είναι το ίδιο για ειδικευμένους και ανειδίκευτους 
εργάτες, αυξάνοντας το ελάχιστο όριο ενεργοποίησης των κανό 
νων μαζικών απολύσεων ειδικά για μεγάλες επιχειρήσεις και 
διευκολύνοντας τη χρήση συμβάσεων προσωρινής εργασίας 
και ημιαπασχόλησης·

EL 11.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/9 

( 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 της 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 της 4.2.2000, σ. 4). 

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

( 4 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 501/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τους τριμηνι 
αίους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς του Δημοσίου (ΕΕ L 81 της 
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 της 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 της 
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 κανο 
νισμού (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 Ευρωπαϊ 
κών Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της 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 της 10.6.2009, 
σ. 1).



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 διασφα 
λίζει 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 διαδι 
κασίας αδειοδότησης επιχειρήσεων, βιομηχανικών δραστηριοτή 
των 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 εξου 
σίας να απορρίπτει καταγγελίες· 

ια) καλύτερη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου, 
με σκοπό την είσπραξή τουλάχιστον 1 δισεκατ. ευρώ ετησίως 
κατά τη διάρκεια της περιόδου 2011-2013· 

ιβ) μέτρα που στοχεύουν στην άρση των υφιστάμενων περιορισμών 
στην ελευθερία παροχής υπηρεσιών. 

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

α) 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 στε 
λεχωθεί πλήρως με εξειδικευμένο προσωπικό και να έχει ποσο 
τικούς στόχους σε σχέση με τον αριθμό τον ελέγχων που θα 
πραγματοποιεί. 

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

α) συμπερίληψη στον προκαταρκτικό προϋπολογισμό για το 2012 
μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης που ανέρχονται σε τουλάχι 
στον 2,2 % του ΑΕΠ. Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός πρέπει να 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα (ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
μέτρα που αποφέρουν αντίστοιχη εξοικονόμηση πόρων): περαι 
τέρω διεύρυνση της βάσης του ΦΠΑ με την εφαρμογή του 
κανονικού συντελεστή σε αγαθά και υπηρεσίες που τώρα υπά 
γονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (με στόχο την είσπραξη 
πρόσθετων εσόδων τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ), μείωση της 
απασχόλησης στον δημόσιο τομέα επιπροσθέτως του κανόνα 
της μιας πρόσληψης ανά πέντε συνταξιοδοτήσεις (με στόχο 
την εξοικονόμηση τουλάχιστον 600 εκατ. ευρώ), θέσπιση ειδικών 

φόρων κατανάλωσης για μη αλκοολούχα ποτά (συνολικής από 
δοσης τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ), επέκταση της βάσης για 
τον φόρο ακίνητης περιουσίας με την αναθεώρηση των αντικει 
μενικών αξιών (για την είσπραξη πρόσθετων εσόδων τουλάχιστον 
200 εκατ. ευρώ), αναδιοργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης (με 
στόχο την εξοικονόμηση τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ), μείωση 
της ενδιάμεσης κατανάλωσης της γενικής κυβέρνησης (κατά του 
λάχιστον 300 εκατ. ευρώ έναντι του επιπέδου του 2011), ανα 
στολή στις ονομαστικές αυξήσεις συντάξεων, αύξηση της απο 
τελεσματικότητας των τεκμηρίων φορολόγησης των επαγγελμα 
τιών (με στόχο την είσπραξη τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ), μεί 
ωση των επιδοτήσεων σε δημόσιες επιχειρήσεις (κατά τουλάχι 
στον 800 εκατ. ευρώ) ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσής τους, 
χορήγηση επιδομάτων ανεργίας με κριτήρια τα ελάχιστα απαι 
τούμενα μέσα διαβίωσης (με στόχο την εξοικονόμηση 500 εκατ. 
ευρώ), εξασφάλιση επιπρόσθετων εσόδων από την αδειοδότηση 
τυχερών παιγνίων (τουλάχιστον 225 εκατ. ευρώ από πωλήσεις 
αδειών και 400 εκατ. ευρώ από δικαιώματα)· 

β) περιορισμό των φορολογικών εμποδίων για συγχωνεύσεις και 
εξαγορές· 

γ) απλοποίηση της διαδικασίας τελωνειακής εκκαθάρισης των εξα 
γωγών 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 νομο 
θέτηση με στόχο τη μείωση του διοικητικού φόρτου κατά 20 % 
(σε σύγκριση με το 2008). 

7. Η Ελλάδα θεσπίζει τα ακόλουθα μέτρα μέχρι τα τέλη Δεκεμ 
βρίου 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 προγραμ 
μάτων 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 δεύτε 
ρης, οποιαδήποτε στοιχεία ή έγγραφα είναι απαραίτητα για την 
παρακολούθηση της τήρησης της παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 4 

1. Η Ελλάδα υποβάλλει στο Συμβούλιο και την Επιτροπή έκθεση 
στην οποία θα περιγράφονται τα μέτρα πολιτικής για τη συμμόρ 
φωση 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 ημερομη 
νία της έκθεσης σε συμμόρφωση με την παρούσα απόφαση, 
περιλαμβανομένης και της ποσοτικοποιημένης δημοσιονομικής 
τους επίπτωσης·
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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 προϋπολογι 
σμού ταμείων· 

ε) την έκδοση και αποπληρωμή δημόσιου χρέους· 

στ) τις εξελίξεις στη μόνιμη απασχόληση και την απασχόληση ορι 
σμένου 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. 

3. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο αναλύουν τις εκθέσεις προκει 
μένου 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 κοινο 
ποίησής της. 

Άρθρο 6 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική Δημοκρατία. 

Βρυξέλλες, 8ης Ιουνίου 2010. 

Για το Συμβούλιο 
Η Πρόεδρος 

E. SALGADO
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