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Γειηίν Σχπνπ 

 

Βαζηθά ζεκεία νκηιίαο Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, θ. Υξήζηνπ ηατθνχξα, ζηε Βνπιή, θαηά ηε 

ζπδήηεζε επί ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ «Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη Δπνπηείαο – Γεκφζην Λνγηζηηθφ» 

 

Σν ρέδην Νφκνπ θαηαηέζεθε θαη ζπδεηείηαη ζηε Βνπιή ζε κηα πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε Διιάδα, κεηά απφ 

κία πνιπεηή πεξίνδν νηθνλνκηθήο ζπξξίθλσζεο θαη δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, έρεη εηζέιζεη ζε θάζε 

ζηαζεξνπνίεζεο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ηεο, ελίζρπζεο ηεο δηεζλνχο ηεο ζέζεο, δεκηνπξγίαο ησλ 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ιήμε ηεο παξαηεηακέλεο χθεζεο.  

Πξφθεηηαη γηα επηηεχγκαηα πνπ είλαη απνηέιεζκα, θπξίσο, ησλ ηεξάζηησλ ζπζηψλ ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο, 

ηφζν ζε φξνπο δεκνζηνλνκηθνχ εγρεηξήκαηνο φζν θαη ζε φξνπο βηνηηθνχ επηπέδνπ. 

Με ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο, πνπ ζήκεξα ζπδεηάκε, εμνπιίδεηαη ε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε κε εθείλα ηα εξγαιεία πνπ ζα εληζρχζνπλ ηε καθξνρξφληα βησζηκφηεηα ησλ δεκφζησλ 

νηθνλνκηθψλ θαη ζα εμαζθαιίδνπλ φηη απηέο νη ζπζίεο ησλ πνιηηψλ ζα έρνπλ βηψζηκν αληίθξηζκα. 

Κπξίεο θαη Κχξηνη πλάδειθνη, 

Δίλαη αιήζεηα φηη νη Δπξσπατθέο νηθνλνκίεο θαη θνηλσλίεο «ρηππήζεθαλ» έληνλα απφ ηελ παγθφζκηα θξίζε. 

Κξίζε ρξεκαηνπηζησηηθή θαη δεκνζηνλνκηθή. 

Κξίζε κεηαδνηηθή, ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο απφ ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ πξνο ηνλ δεκνζηνλνκηθφ ηνκέα, θαη 

ζε νξηζκέλεο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, αληίζηξνθα. 

Κξίζε ζπζηεκηθή, πνπ έζεζε ζε θίλδπλν ηελ ίδηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ θνηλνχ λνκίζκαηνο. 

Απηή ε θξίζε βξήθε ηελ Δπξψπε «αλνρχξσηε». 

Υσξίο κεραληζκνχο αληίδξαζεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο. 

Με ην εγρείξεκα ηεο νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο ελνπνίεζεο, δνκηθά θαη ζεζκηθά, εκηηειέο. 

Απηή ε θξίζε θαη νη πξνζπάζεηεο αληηκεηψπηζήο ηεο θαηέζηεζαλ εκθαλείο ηηο αηέιεηεο θαη ηηο πζηεξήζεηο ηνπ 

Δπξσπατθνχ νηθνδνκήκαηνο. 

Αλέδεημαλ, φκσο, θαη ηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο επθαηξίεο. 

Οδήγεζαλ ζηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ: 

1ν πκπέξαζκα: Η δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, πξνζαξκνγή θαη πεηζαξρία είλαη βαζηθφο ππιψλαο γηα ηε 

βησζηκφηεηα ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θαη γηα ηε δηαηεξήζηκε αλάπηπμε. 

2ν πκπέξαζκα: Η πξνζήισζε ζηε δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία δελ απνηειεί απφ κφλε ηεο ηθαλή ζπλζήθε 

ψζηε λα εμέιζεη κία νηθνλνκία απφ ηελ θξίζε. 

Δίλαη θαζνξηζηηθφ λα ζπλνδεχεηαη απφ αλαπηπμηαθέο πξσηνβνπιίεο θαη δηαξζξσηηθέο πνιηηηθέο. 

3ν πκπέξαζκα: Σν κείγκα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο είλαη θαζνξηζηηθφ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη γηα ηε δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ επηδησθφκελνπ δεκνζηνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο. 

4ν πκπέξαζκα: Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ησλ Πξνγξακκάησλ Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο πξέπεη λα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνλ «θχθιν» ηεο νηθνλνκίαο. 

5ν πκπέξαζκα: Δίλαη αλαγθαία ε ζεζκνζέηεζε κεραληζκψλ θαη πιαηζίνπ γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

6ν πκπέξαζκα: Απαηηείηαη ε ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο. 



Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, δηακνξθψζεθε έλα λέν ζεζκηθφ πιαίζην ζηελ Δπξψπε φζνλ αθνξά ζηα 

δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα θαη ηηο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο. 

Κπξίεο θαη Κχξηνη πλάδειθνη, 

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο έρνπλ ήδε ζεζπηζηεί ζε Δπξσπατθφ επίπεδν: 

§ Σν εληζρπκέλν χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο, κε κία δέζκε πέληε Καλνληζκψλ θαη κηαο Οδεγίαο. 

§ Οη κεραληζκνί ζηήξημεο ησλ θξαηψλ-κειψλ, δειαδή ην Δπξσπατθφ Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο 

ηαζεξφηεηαο θαη ν Δπξσπατθφο Μεραληζκφο ηαζεξφηεηαο. 

§ Σν «Γεκνζηνλνκηθφ χκθσλν». 

§ Η ελδπλάκσζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο ζε πεδία επξχηεξεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

§ Η εληζρπκέλε επνπηεία ζε θεληξηθφ επίπεδν ησλ εζληθψλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο 

Δπξσδψλεο. 

Πξφθεηηαη γηα εξγαιεία, αθελφο γηα ηελ εμάιεηςε ησλ αδπλακηψλ ζηε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ θξαηψλ-

κειψλ πνπ αλαδείρηεθαλ απφ ην δεκνζηνλνκηθφ κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαη αθεηέξνπ γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο βειηησκέλνπ πιαηζίνπ νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο, κέζα απφ έλαλ εηήζην θχθιν 

ζπληνληζκνχ καθξννηθνλνκηθψλ, δεκνζηνλνκηθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ πνιηηηθψλ, γλσζηφ σο «Δπξσπατθφ 

Δμάκελν».  

Απηφ κεηαθξάδεηαη ζην φηη ην θάζε θξάηνο-κέινο έρεη κία ζεηξά απφ ππνρξεψζεηο, φπσο είλαη: 

§ Η ζεζκνζέηεζε θαη ε ηήξεζε ηνπ θαλφλα ηνπ ηζνζθειηζκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

§ Η κεζνπξφζεζκε δεκνζηνλνκηθή ζηνρνζεζία. 

§ Η εθαξκνγή πνιηηηθψλ πνπ νδεγνχλ ζε δηαηεξήζηκα απνηειέζκαηα. 

§ Η ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κεραληζκψλ απηφκαηεο δηφξζσζεο ηπρφλ απνθιίζεσλ απφ ηνπο 

δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί. 

§ Η θαηάξηηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ζε ρξνληθή ελαξκφληζε κε ηα ππφινηπα θξάηε-κέιε. 

Κπξίεο θαη Κχξηνη πλάδειθνη, 

ηε ρψξα καο, κε ζηφρν ηε ζηήξημε ηεο επξχηεξεο πξνζπάζεηαο γηα δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, πξνζαξκνγή 

θαη πεηζαξρία, αλαιήθζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηδηαίηεξα ηελ ηειεπηαία δηεηία, ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο 

γηα ηε ζέζπηζε δεκνζηνλνκηθψλ θαλφλσλ θαη επνπηηθψλ πξαθηηθψλ θαη γηα ηε ζσξάθηζε ησλ ειεγθηηθψλ 

κεραληζκψλ. 

Πξσηνβνπιίεο, φπσο είλαη: 

§ Η επηθαηξνπνίεζε θαη βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δεκνζηνλνκηθψλ ειέγρσλ. 

§ Η πνζνηηθή θαη πνηνηηθή ελίζρπζε ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ πφξσλ. 

§ Η ελίζρπζε ηνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθψλ θαλφλσλ θαη πξαθηηθψλ κε ηελ παξάιιειε ελεξγνπνίεζε 

κεραληζκψλ παξαθνινχζεζεο ησλ ΓΔΚΟ θαη ησλ ΝΠΙΓ. 

§ Η ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ ΟΣΑ. 

§ Η ζέζπηζε ηξηκεληαίσλ ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

§ Η εδξαίσζε ηεο ηαθηηθήο, έγθαηξεο θαη έγθπξεο ελεκέξσζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία 

εθηέιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. 

§ Η πεξαηηέξσ ζεζκηθή ζσξάθηζε ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο. 

§ Η αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ Γξαθείνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Κξάηνπο ζηε Βνπιή, αξρηθά κε ηελ 

επαλαιεηηνπξγία ηνπ θαη, ζηε ζπλέρεηα, κε ηε δηαζθάιηζε ηεο ζεζκηθήο ηνπ ππφζηαζεο, ζε αληίζεζε κε φηη 

ζπλέβαηλε ζην παξειζφλ. 

Ωζηφζν, παξά ηα ζεκαληηθά βήκαηα πνπ έρνπλ ήδε ζπληειεζηεί, αιιά θαη κε δεδνκέλεο θαη ηηο αιιαγέο ζηελ 

άζθεζε δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν, ε ρψξα θαη ε νηθνλνκία ηεο εμαθνινπζνχλ λα 

έρνπλ αλάγθε απφ ηζρπξνχο, επαξθείο θαη απνηειεζκαηηθνχο ζεζκνχο, πνπ λα δηαζθαιίδνπλ ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ θαη λα ην πξνζηαηεχνπλ απφ ηηο παζνγέλεηεο ηνπ παξειζφληνο. 

Καη ηέηνηνπο ζεζκνχο επηθαηξνπνηνχκε, αιιά θαη δεκηνπξγνχκε κε ηελ παξνχζα λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία. 

Σν ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε, φπσο απηφ είρε απνηππσζεί, απφ ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990, ζην λφκν γηα ην Γεκφζην Λνγηζηηθφ, θξίζεθε φηη ρξήδεη εθ βάζξσλ αλαζεψξεζεο θαη 



εθζπγρξνληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηεί κε φζα ηζρχνπλ πιένλ ζηελ Δπξσδψλε. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, θαζψο θαη γηα ιφγνπο ζπζηεκαηηθήο λνκνζέηεζεο, αληί ηεο επηθαηξνπνίεζεο ηνπ Ν. 

2362/1995, ν νπνίνο έρεη ήδε ηξνπνπνηεζεί πνιιέο θνξέο απφ ηελ ςήθηζή ηνπ ηα ηειεπηαία 20 πεξίπνπ 

ρξφληα, πξνθξίζεθε ε θαηάξγεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ε ζχληαμε ελφο λένπ αλαδνκεκέλνπ 

Νφκνπ, πνπ λα αληαλαθιά ηηο απμεκέλεο αλάγθεο θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη ζέζπηζεο δηαδηθαζηψλ 

ζε φινπο ηνπο ππνηνκείο πνπ απαξηίδνπλ ηε Γεληθή Κπβέξλεζε. 

Δηδηθφηεξα, κε ην ππφ ζπδήηεζε ρέδην Νφκνπ: 

§ Αλακνξθψλνληαη νη θαλφλεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο. 

§ Δθζπγρξνλίδεηαη, ελαξκνλίδεηαη θαη ζπληνλίδεηαη ην πθηζηάκελν εζληθφ δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην κε ηηο 

βέιηηζηεο επξσπατθέο θαη δηεζλείο πξαθηηθέο. 

§ Δπηθαηξνπνηνχληαη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ. 

§ Αλαδεηθλχεηαη θαη εκπεδψλεηαη ε έλλνηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο. 

ηφρνη ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ είλαη: 

1νλ. Να ζσξαθηζζεί ε πξσηφγλσξε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ηεο ρψξαο απφ κειινληηθέο 

δεκνζηνλνκηθέο θαη καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο, ψζηε λα κελ ηεζνχλ ζε θίλδπλν νη ηεξάζηηεο ζπζίεο ηεο 

Διιεληθήο θνηλσλίαο. 

2νλ. Να ζπγθεληξσζεί, ζε έλαλ Νφκν, ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε.  

3νλ. Να ελζσκαησζνχλ νη λένη Δπξσπατθνί Καλφλεο νηθνλνκηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

Καλφλεο πνπ είλαη, πξάγκαηη, πην απζηεξνί θαη δεζκεπηηθνί, θαη πνπ ηζρχνπλ γηα φια ηα θξάηε-κέιε, αθφκε 

θαη γηα απηά πνπ είλαη ζε Πξνγξάκκαηα Πξνζαξκνγήο φηαλ βγνπλ απφ ηα Μλεκφληα. 

Κπξίεο θαη Κχξηνη πλάδειθνη, 

Οη βαζηθέο ξπζκίζεηο πνπ εηζάγνληαη, γηα πξψηε θνξά, είλαη: 

1νλ. Η ζέζπηζε, ζε επίπεδν Γεληθήο Κπβέξλεζεο, αξηζκεηηθψλ δεκνζηνλνκηθψλ θαλφλσλ, γηα ην 

δεκνζηνλνκηθφ ηζνδχγην θαη ην ρξένο.  

Κάζε θξάηνο-κέινο πξέπεη λα δηαζέηεη αξηζκεηηθνχο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο πνπ πξνσζνχλ 

απνηειεζκαηηθά, ζε έλα πνιπεηέο πιαίζην θαη γηα ην ζχλνιν ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ηε ζπκκφξθσζε πξνο 

ηηο ππνρξεψζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, πνπ απνξξένπλ απφ ηε πλζήθε γηα ηε 

Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

εκεηψλεηαη, ηδηαίηεξα, φηη ν «θαλφλαο ηεο δεκνζηνλνκηθήο ζέζεο» πξνβιέπεη, γηα πξψηε θνξά, ην 

δηαξζξσηηθφ ηζνδχγην ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ηνλ θαζνξηζκφ δειαδή θπθιηθά πξνζαξκνζκέλσλ ζηφρσλ 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ επίπησζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. 

Καλφλαο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα ρψξεο φπσο ε Διιάδα, ε νπνία είρε, ην 2013, έλα απφ ηα πςειφηεξα 

θπθιηθά δηνξζσκέλα πξσηνγελή πιενλάζκαηα ζηνλ θφζκν. 

 

2νλ. Η παξαθνινχζεζε, αλάιπζε θαη επίβιεςε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαλφλσλ, απφ αλεμάξηεηνπο θνξείο. 

Ιδηαίηεξα κε ηε ζχζηαζε, κεηά απφ επηζηακέλε επεμεξγαζία ηφζν ησλ βέιηηζησλ δηεζλψλ πξαθηηθψλ φζν θαη 

ησλ εζληθψλ ηδηαηηεξνηήησλ, ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζηνλνκηθνχ πκβνπιίνπ. 

Πξφθεηηαη γηα κία αλεμάξηεηε δηνηθεηηθή αξρή, θαηά ην πξφηππν αληίζηνηρσλ Γεκνζηνλνκηθψλ πκβνπιίσλ 

πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ ζε άιια 12 Δπξσπατθά θξάηε-κέιε θαη δξνκνινγνχληαη θαη ζηα ππφινηπα.  

Αξρή κε δηαθξηηή θαη ηζρπξή ζεζκηθή ππφζηαζε. 

Αξρή, πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγεί ηηο καθξννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο θαη ηηο παξαδνρέο επί ησλ 

νπνίσλ βαζίδνληαη, λα ελεκεξψλεη δεκφζηα, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, γηα ηελ πνξεία ησλ δεκφζησλ 

νηθνλνκηθψλ, λα παξεκβαίλεη, φηαλ ρξεηάδεηαη, γηα ηελ ηήξεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαλφλσλ θαη λα 

ζπλεξγάδεηαη ζεζκηθά θαη αμηφπηζηα κε ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ θαη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. 

Αξρή, πνπ αλακέλεηαη λα εληζρχζεη ηελ αμηνπηζηία ηεο ρψξαο ζηε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε, φπσο 

ππνζηήξημαλ θαη νη θνξείο θαηά ηελ αθξφαζή ηνπο. 

ην ζεκείν απηφ, ζέισ λα ζηαζψ εθ λένπ ζηε δηάηαμε πνπ αθνξά ζηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο πνιηηηθψλ 

πξνζψπσλ ζην Γ.. ηνπ ππφ ζχζηαζε Γεκνζηνλνκηθνχ πκβνπιίνπ. 



Δπαλαιακβάλσ φηη ε δηάηαμε πνπ δελ επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή απηή έρεη σο απνθιεηζηηθφ ζηφρν λα 

πξνζηαηεπζεί ε ζεζκηθή ππφζηαζε θαη ε ακεξνιεςία ηνπ έξγνπ ηνπ πκβνπιίνπ. 

Να θαζηεξσζεί ε αλεμαξηεζία θαη ε αμηνπηζηία ηνπ ζηε ζπλείδεζε ηεο θνηλσλίαο. 

Ωζηφζν, πξνο ηελ θαηεχζπλζε αλαδήηεζεο ηεο άξηζηεο ιχζεο, ζε πεξηβάιινλ επξχηεξεο δπλαηήο 

ζπλαίλεζεο, δίλνπκε, κε λνκνηερληθή παξέκβαζε, ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζην πκβνχιην θαη πνιηηηθψλ 

πξνζψπσλ, κε δηαδξνκή ζηελ εθηειεζηηθή θαη λνκνζεηηθή εμνπζία, ππφ νξηζκέλεο φκσο πξνυπνζέζεηο. 

Δηδηθφηεξα: 

1ε πξνυπφζεζε: Η παξέιεπζε ελφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ έμνδν ησλ πξνζψπσλ απηψλ 

απφ ην πνιηηηθφ ζχζηεκα. Σν ελ ιφγσ ρξνληθφ δηάζηεκα νξίδεηαη ζηα 4 έηε, φζν είλαη κία πιήξεο 

θνηλνβνπιεπηηθή ζεηεία. 

2ε πξνυπφζεζε: Μφλν έσο 2 απφ ηα 5 κέιε ηνπ Γ.. κπνξνχλ λα έρνπλ ζεηεχζεη ζηηο πνιηηηθέο ζέζεηο, πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

3ε πξνυπφζεζε: Καηά ηελ πξψηε ζεηεία ηνπ Γ.., δελ ζα κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ πξφζσπα πνπ 

έρνπλ ζεηεχζεη ζηηο πνιηηηθέο ζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

3νλ. Η ζέζπηζε γεληθψλ αξρψλ πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ην δεκνζηνλνκηθφ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ κε ζηφρν 

ηε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο. 

ην ζεκείν απηφ, επεηδή αλαθέξζεθε απφ θάπνηνπο πλαδέιθνπο ε έλζηαζε γηα ηελ εηζαγσγή ηεο 

δηαηχπσζεο φηη «ν δεκνζηνλνκηθφο ζρεδηαζκφο δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ 

ρξένπο», ζέισ λα επηζεκάλσ ηα εμήο: 

Καηαξράο λα μεθαζαξηζηεί φηη ν δεκνζηνλνκηθφο ζρεδηαζκφο απνηειεί κέξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

Η εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, πξνθαλψο, δελ απνηειεί ην κνλαδηθφ ζηφρν ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

ζρεδηαζκνχ. 

Όκσο, δεδνκέλνπ ηνπ κεγέζνπο ηνπ ρξένπο θαη πξνθεηκέλνπ ε ρψξα λα δηεπξχλεη ζηαδηαθά ηνπο βαζκνχο 

ειεπζεξίαο ηεο, είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο. 

Δπαλαιακβάλσ φηη ζε θάζε πεξίπησζε ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή δελ είλαη ν κφλνο ππιψλαο άζθεζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο.  

Δίλαη, φκσο βαζηθφο, άμνλαο, φπσο βαζηθνί άμνλεο είλαη ε επίηεπμε καθξνρξφληαο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ε 

ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο, ε ηφλσζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

Δκείο ζεσξνχκε φηη ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, βεβαίσο, πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή. 

ε θάζε πεξίπησζε, θαη επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ, ε αξρή ηεο θαηά πξνηεξαηφηεηα εμππεξέηεζεο ηνπ 

δεκνζίνπ ρξένπο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξείηαη θαη λα εληζρχεηαη κφλν ε δεκνζηνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, εηζήρζε 

γηα πξψηε θνξά ζηηο γεληθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο ην Μάξηην ηνπ 2012. 

Απηφ έγηλε κε ην Ν. 4063/2012 (30.03.2012), πνπ θχξσζε ηε πλζήθε γηα ηε ηαζεξφηεηα, ην πληνληζκφ θαη 

ηε Γηαθπβέξλεζε ζηελ ΟΝΔ.  

Με ην ρέδην Νφκνπ πνπ ζπδεηάκε ζήκεξα, ζε απηή ηελ αξρή ηεο θαηά πξνηεξαηφηεηα εμππεξέηεζεο ηνπ 

δεκνζίνπ ρξένπο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξείηαη θαη λα εληζρχεηαη ε δεκνζηνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, έξρεηαη ε 

Διιεληθή Κπβέξλεζε λα εληάμεη θαη ηελ έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο.  

Πιένλ ε δηαηχπσζε είλαη «ν δεκνζηνλνκηθφο ζρεδηαζκφο δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

δεκνζίνπ ρξένπο γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο».  

Όρη κφλν, δειαδή, δεκνζηνλνκηθή, αιιά θαη νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα. 

Θεσξνχκε φηη ε αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ζηελ νηθνλνκία πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη κε ηε δηάζηαζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο». 

 

Δπί ηεο ηξνπνινγίαο πνπ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηα έζνδα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ν Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ αλέθεξε ηα αθφινπζα: 

«Όπσο γλσξίδεηε, ην Γεθέκβξην ηνπ 2013, πξνρσξήζακε ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο ζην άλνηγκα 

εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, φπνπ ζπγθεληξψλνληαη ρξεκαηηθά πνζά, ηα νπνία 

πξνέξρνληαη απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.  



Απφ ηφηε θαη έπεηηα, κε απμαλφκελν ξπζκφ, παξαηεξείηαη θαηάζεζε ζεκαληηθψλ πνζψλ. 

Ήδε, κέρξη ηψξα έρνπλ ζπγθεληξσζεί πεξίπνπ 33,8 εθαη. επξψ. 

Μάιηζηα, κφιηο πξηλ απφ 4 εκέξεο θαηαηέζεθαλ άιιεο πεξίπνπ 24.000 επξψ. 

Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή, έρνπκε μεθαζαξίζεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν πνζφ, πνπ απνηειεί πξντφλ ηέηνησλ 

έθλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ, έρεη ζπγθεληξσζεί ζηνλ ελ ιφγσ ινγαξηαζκφ απφ θαηαζέζεηο αηφκσλ πνπ 

ελέρνληαη ζε δηάθνξεο ππνζέζεηο, ηηο νπνίεο δηεξεπλά ε Γηθαηνζχλε, θαη απνδίδεηαη πιένλ ζηελ θνηλσλία.  

Με ηελ ππφ θαηάζεζε ηξνπνινγία νξίδεηαη φηη ηα αλσηέξσ πνζά απνηεινχλ έζνδα ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

ζην έηνο πνπ θαηαηίζεληαη, ελψ παξάιιεια, αληίζηνηρνπ χςνπο πηζηψζεηο κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη ζηνλ 

Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ – ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην Γεκφζην Λνγηζηηθφ - γηα ηελ 

ελίζρπζε πξνγξακκάησλ ή δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ, ηδίσο, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ έξεπλα, ηελ πγεία ή ηελ 

θνηλσληθή αιιειεγγχε. 

Δηδηθφηεξα, κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, θαηαλέκεηαη ην πνζφ αλαιπηηθά κεηαμχ ησλ 

θνξέσλ, πξηλ ηελ εγγξαθή θαη δηάζεζε ησλ πηζηψζεσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ θνξέσλ πνπ πξφθεηηαη λα 

εληζρπζνχλ ελψ πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία κεηαθνξάο ησλ ηπρφλ αδηάζεησλ πηζηψζεσλ, κεηά ηελ παξέιεπζε 

ηξηκήλνπ, ζηνπο ινηπνχο νξηδφκελνπο απφ ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε θνξείο.  

Έηζη, δηαζθαιίδεηαη ε έγθαηξε θαη ζηνρεπκέλε αμηνπνίεζε ησλ πνζψλ απφ πξντφληα εγθιεκαηηθψλ 

ελεξγεηψλ». 

 

Δπί ηεο ηξνπνινγίαο πνπ αθνξά ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ν Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο 

Οηθνλνκηθψλ αλέθεξε ηα αθφινπζα: 

«Η άιιε ηξνπνινγία αθνξά ην δήηεκα ησλ παξαθαηαζεθψλ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. 

Όπσο γλσξίδεηε, απφ ην έηνο 1878 κέρξη ζήκεξα, κφλν κία θνξά, ην 1984, ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ πξνέβε ζηελ θήξπμε σο αδήηεησλ ησλ απηνχζησλ παξαθαηαζεθψλ ηεο πεξηφδνπ 1878 έσο 1920. 

Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα φιεο νη αλεμφθιεηεο απηνχζηεο παξαθαηαζήθεο απφ ην 1920 κέρξη ζήκεξα, λα κελ 

έρνπλ αμηνπνηεζεί.  

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο αλεμφθιεηεο ρξεκαηηθέο παξαθαηαζήθεο πνπ παξακέλνπλ ζην Σακείν απφ πνιιψλ 

εηψλ. 

Γηα πξψηε θνξά ζηελ εθαηνληαεηή ηζηνξία ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, αλειήθζε ε 

πξσηνβνπιία θαηαγξαθήο, θαηεγνξηνπνίεζεο, εθηίκεζεο θαη αμηνπνίεζεο παξαθαηαζεθψλ πνπ 

θπιάζζνληαη ζε απηφ. 

Η πξσηνβνπιία απηή είλαη απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαη δπζιεηηνπξγηψλ 

πνπ πθίζηαληαη ζηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε κεγάινπ αξηζκνχ παξαθαηαζεθψλ πνπ παξακέλνπλ ζην 

Σακείν ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ αηψλα. 

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, κε Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ζηηο 19 Γεθεκβξίνπ 

2013, ζπγθξνηήζεθε 5-κειήο Δηδηθή Δπηηξνπή, κε ηελ ζπκκεηνρή έγθξηησλ λνκηθψλ θαη ππεξεζηαθψλ 

παξαγφλησλ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο θαη ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ ε θαηαγξαθή θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ απηνχζησλ θαη 

ρξεκαηηθψλ παξαθαηαζεθψλ πνπ βξίζθνληαη ηφζν ζηελ θεληξηθή φζν θαη ζηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηνπ 

Σακείνπ. 

Η Δπηηξνπή, κέζα ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, νινθιήξσζε θαη θαηέζεζε ην πφξηζκά ηεο, ζχκθσλα 

κε ην νπνίν ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, κέρξη θαη ηηο 29 Ιαλνπαξίνπ 2014, ππάξρνπλ 36.172 

απηνχζηεο παξαθαηαζήθεο. 

Δπηπξφζζεηα, ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πνξίζκαηνο είλαη φηη:  

1νλ. Με ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην, ε θήξπμε ησλ απηνχζησλ παξαθαηαζεθψλ σο αδήηεησλ θαη ε 

παξαγξαθή ηνπο απαηηεί ηελ εμέηαζε θαζεκίαο παξαθαηαζήθεο μερσξηζηά. 

2νλ. Γεδνκέλνπ ηνπ φγθνπ ησλ αλεμφθιεησλ παξαθαηαζεθψλ, απαηηείηαη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ 

εμέηαζε ηεο ζπλδξνκήο ή κε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξαγξαθήο. 

πλεπψο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πνξίζκαηνο θαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε 



ακεζφηεξε αμηνπνίεζε ησλ θεθαιαίσλ παιαηψλ αλεμφθιεησλ παξαθαηαζεθψλ ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ 

απηψλ, πξνηείλεηαη κηα εθάπαμ λνκνζεηηθή ξχζκηζε. 

χκθσλα κε ηε ξχζκηζε απηή, πξνβιέπεηαη ε παξαγξαθή ππέξ ηνπ Σακείνπ φισλ ησλ αλεμφθιεησλ 

απηνπζίσλ θαη ρξεκαηηθψλ παξαθαηαζεθψλ (πιελ απηψλ πνπ αθνξνχλ απνδεκηψζεηο απφ απαιινηξηψζεηο) 

πνπ έρνπλ ζπζηαζεί πξν 25εηίαο κε ηελ πξνεγνχκελε ηήξεζε δηαδηθαζηψλ δεκνζηφηεηαο πξνο ελεκέξσζε 

νπνηνπδήπνηε ηπρφλ αμηψλεη δηθαίσκα επί απηψλ». 

 

Δπί ηεο ηξνπνινγίαο πνπ αθνξά ηα αλαδξνκηθά ησλ δηθαζηηθψλ, ν Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ 

αλέθεξε ηα αθφινπζα: 

«Σν Δηδηθφ Γηθαζηήξην ηνπ άξζξνπ 88 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο, γλσζηφ σο Μηζζνδηθείν, είλαη Αλψηαην 

Γηθαζηήξην, πνπ απνθαίλεηαη ζε πξψην θαη ηειεπηαίν βαζκφ, γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, ελψ ε 

Γηνίθεζε ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ. 

Με ηελ ελ ιφγσ Σξνπνινγία, ε Κπβέξλεζε ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ απφθαζε πνπ εθδφζεθε ην 2013 απφ 

απηφ ην Δηδηθφ Γηθαζηήξην (απφθαζε ππ’ αξηζ. 88/2013). 

Με ηελ απφθαζε απηή θξίζεθε φηη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4093/2012, κε ηηο νπνίεο επηβιήζεθαλ πεξηθνπέο ζηηο 

απνδνρέο ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ, αληίθεηληαη ζηα άξζξα 26, 87 παξ. 1 θαη 88 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο 

θαη ζηηο απνξξένπζεο απφ απηά αξρέο ηεο δηάθξηζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ, ηεο ηζνδπλακίαο θαη ηεο ηζνηηκίαο 

απηψλ θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο δηθαζηηθήο ιεηηνπξγίαο.  

πλεπψο, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απνδνρψλ ησλ δεκφζησλ απηψλ ιεηηνπξγψλ εθαξκφδνληαη πιένλ νη 

δηαηάμεηο πνπ ίζρπαλ πξηλ απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4093/2012. 

Σν γεγνλφο φηη ε ελ ιφγσ απφθαζε εθδφζεθε ην 2013, παξείρε ηελ επρέξεηα, έγθαηξα, δεδνκέλεο ηεο 

ππνρξέσζεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, λα πξνβιεθζεί ε ζρεηηθή πίζησζε θαη λα 

πεξηιεθζεί ε δαπάλε ηφζν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαδξνκηθψλ αμηψζεσλ φζν θαη γηα ηελ εθεμήο 

απνθαηάζηαζε ηνπ κηζζνινγίνπ απηψλ ησλ ιεηηνπξγψλ ζην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο 

ηξαηεγηθήο (ΜΠΓ) 2015-2018, έηζη ψζηε λα κελ πξνθαιείηαη ππέξβαζε ησλ αλψηαησλ νξίσλ δαπαλψλ. 

Θπκίδσ φηη απηφ ςεθίζηεθε απφ ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ ην Μάην ηνπ 2014 (Ν. 4263/2014, ΦΔΚ Α’ 117). 

Όπσο κπνξείηε λα δείηε ζηε ζειίδα 40 ηεο Δηζεγεηηθήο Έθζεζεο, ζηηο απνδνρέο θαη ζπληάμεηο, έρεη εληαρζεί, 

κεηαμχ άιισλ, ε αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ θαηαβνιή δηαθνξψλ ζηνπο ελ ελεξγεία θαη ζπληαμηνχρνπο 

δηθαζηηθνχο επί ησλ απνδνρψλ θαη ζπληάμεσλ πνπ ηνπο πεξηθφπεθαλ ην 2012. 

Δπηπξφζζεηα, ηελ ίδηα ζπλέπεηα ζηηο δεζκεχζεηο αιιά θαη ζπκκφξθσζε ζηηο απνθάζεηο ηεο Γηθαηνζχλεο 

επηδεηθλχεη ε Κπβέξλεζε θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ελζηφισλ. 

Έπνληαη, ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ξπζκίζεηο πνπ ζα ελαξκνλίδνληαη κε ηελ πξφζθαηε απφθαζε ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, πνπ ηνπο αθνξά. 

Ωζηφζν, φπσο έγηλε θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ δηθαζηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηεί απηή ε απφθαζε, 

απαηηνχληαη νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο. 

Πηζηψζεηο, νη νπνίεο, φπσο είλαη θπζηθφ, δελ έρνπλ πξνβιεθζεί ζηελ παξνχζα θάζε, δεδνκέλνπ φηη ε 

απφθαζε εθδφζεθε εληφο ηνπ 2014 θαη, θπξίσο, θαηφπηλ ηεο ςήθηζεο ηνπ ΜΠΓ 2015-2018, πνπ ζέηεη ηα 

αλψηαηα δεζκεπηηθά φξηα δαπαλψλ. 

Η Κπβέξλεζε, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαβιεζνχλ ηα αλαδξνκηθά πξνο ηνπο ελζηφινπο, ζε 

εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο, εμεηάδεη ηξφπνπο θάιπςεο, κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θελνχ πνπ αλαπφθεπθηα δεκηνπξγείηαη.  

Θπκίδσ σζηφζν φηη, εηδηθά γηα ηνπο έλζηνινπο: 

§ Γελ εθαξκφζηεθαλ, θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο ηεο Κπβέξλεζεο, ςεθηζκέλεο πεξηθνπέο ζην κηζζνιφγηφ 

ηνπο. 

§ Έιαβαλ εθάπαμ εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε, κε ηελ θαηαβνιή ηνπ «θνηλσληθνχ κεξίζκαηνο», σο απνηέιεζκα 

ηεο ππεξθάιπςεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ ηεο ρψξαο γηα ην 2013. 

§ Έρνπλ ηχρεη επλντθψλ πξνυπνζέζεσλ, ζε δηάθνξεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο 

ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο. 



Δπνκέλσο, ε Κπβέξλεζε είλαη ζπλεπήο ζηηο δεζκεχζεηο ηεο, θαη αίξεη, ζηαδηαθά, ζηξεβιψζεηο θαη αδηθίεο 

πνπ ζπληειέζηεθαλ». 

 

Ο Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηνπνζέηεζήο ηνπ, ζεκείσζε: 

«Η βειηίσζε, ελδπλάκσζε θαη ζσξάθηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ηφζν ζηελ 

Διιάδα φζν θαη ζηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο, απνηεινχλ βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα κελ μαλαβξεζνχλ 

νη νηθνλνκίεο ζε δηαηαξαρή θαη νη θνηλσλίεο ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο, αληίζηνηρεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. 

Καη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θηλείηαη ην λέν πιαίζην νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο Δπξψπεο. 

Έλα πιαίζην πνπ ηζρχεη γηα φια ηα θξάηε-κέιε. 

Έλα πιαίζην πνπ εδξάδεηαη ζε Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο, νη νπνίνη, φπσο γλσξίδεηε, είλαη γεληθήο 

εθαξκνγήο, ππνρξεσηηθνί ζε φια ηα ζηνηρεία ηνπο θαη άκεζα εθαξκνζηένη ζε φια ηα θξάηε-κέιε. 

Αθξηβψο, φπσο, έλαο εζληθφο λφκνο.  

Ιζρχεη γηα φια ηα θξάηε-κέιε πνπ ζέινπλ λα αλήθνπλ ζηελ Δπξσδψλε. 

Γελ επηβάιιεηαη, επηιέγεηαη. 

Τπελζπκίδσ φηη, σο ρψξα, έρνπκε επηιέμεη λα ζπκκεηέρνπκε ζηηο δηαδηθαζίεο εκβάζπλζεο ηεο νηθνλνκηθήο, 

θαη ηδηαίηεξα ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαη ηξαπεδηθήο ελνπνίεζεο. 

Δλνπνίεζε, ε νπνία πξνζδνθνχκε φηη ζα δηακνξθψζεη έλα ζεζκηθφ πιαίζην αλαγθαίν θαη ηθαλφ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε, αιιά θαη ηελ απνηξνπή ζην κέιινλ, πεξηπηψζεσλ αληίζηνηρσλ κε ηηο επηπηψζεηο απηήο ζηηο 

νηθνλνκίεο θαη ηηο θνηλσλίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηελ πξφζθαηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε. 

Παξάιιεια, φκσο, ε Δπξψπε νθείιεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο, πξνσζψληαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

εκβάζπλζε ηεο ΟΝΔ θαη ηε βηψζηκε απνθαηάζηαζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ηάζεσλ γηα χθεζε θαη ηε δπλακηθή ηεο αλεξγίαο, κέζσ ηεο πηνζέηεζεο θαη πινπνίεζεο αλαπηπμηαθψλ 

πνιηηηθψλ. 

Να επηηχρεη θαη λα δηαζθαιίζεη κηα «ηζνξξνπία» κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη 

ησλ πνιηηηθψλ αλάπηπμεο, ψζηε λα εληζρπζεί θαζνξηζηηθά ε απαζρφιεζε θαη λα ηνλσζεί ε ζπλνρή, ζε 

επξσπατθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

Καη απηφ γηαηί ε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, πξνζαξκνγή θαη πεηζαξρία, αλ θαη αλαγθαία, δελ απνηειεί απφ 

κφλε ηεο ηθαλή ζπλζήθε γηα ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο επεκεξίαο γηα φινπο ηνπο 

πνιίηεο. 

Πξνηείλσ λα εζηηάζνπκε ζηηο αλαγθαίεο δξάζεηο γηα λα νηθνδνκήζνπκε, φινη καδί, έλα αζθαιέζηεξν θαη 

θαιχηεξν κέιινλ γηα ηε ρψξα θαη ηνπο πνιίηεο. 

αο θαιψ, ζπλεπψο, λα ζηεξίμεηε ηελ παξνχζα λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία. 

 


