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Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας 
και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, 
αποθήκευση,  πώληση,  μετάδοση,  διανομή,  έκδοση ή μετάφραση του παρόντος,  τμηματικά,  περιληπτικά ή συνολικά,  χωρίς τη ρητή 
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή 
αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης 
εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 

Η Ενίσχυση της Δημοσιονομικής και Οικονομικής Εποπτείας στην ΕΕ  
και στην Ευρωζώνη. 

 
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των δημόσιων οικονομικών που η τρέχουσα κρίση ανέδειξε με 
ιδιαίτερη ένταση, η ΕΕ ενισχύει το θεσμικό πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησής της, με κύριο στόχο 
την αυστηρότερη δημοσιονομική εποπτεία και το στενότερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των 
κρατών-μελών της. 
 
 Αυτή πραγματοποιείται  μέσω της  ενίσχυσης του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) με την 
υπογραφή από τα 27 κράτη-μέλη της εξάπτυχης δέσμης μέτρων, ιδίως σε ότι αφορά το σεβασμό των 
ορίων για το  δημόσιο έλλειμμα και χρέος, στην επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση υπέρβασης τους, ενώ 
υπάγεται σε διαδικασία εποπτείας και συστηματικού έλεγχου και η οικονομική πολιτική. 
 
Με την περαιτέρω ενίσχυση του Συμφώνου στα  κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ, με την υπογραφή  της 
δίπτυχης δέσμης μέτρων μέσω της οποίας ενισχύεται περαιτέρω η εποπτεία και ο συντονισμός της 
δημοσιονομικής πολιτικής σε αυτά τα κράτη-μέλη  ενώ καθορίζονται οι  διαδικασίες και οι προϋποθέσεις 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης τους σε περίπτωση ανάγκης.    
 
Με την υπογραφή από 25 κράτη- μέλη της ΕΕ της Συνθήκης για τη Σταθερότητα το Συντονισμό και τη 
Διακυβέρνηση, γνωστότερη ως Δημοσιονομικό Σύμφωνο (ΔΣ) που στοχεύει στην περαιτέρω  ενίσχυση 
της  δέσμευσης των κρατών –μελών για δημοσιονομική πειθαρχία μέσω της εισαγωγής του κανόνα του 
ισορροπημένου προϋπολογισμού στο εθνικό δίκαιο και την παραπομπή των παραβατών στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο. 
 
Τέλος με την ενσωμάτωση όλων των διαδικασιών, των οδικών χαρτών και των χρονοδιαγραμμάτων που 
προβλέπονται από το ΣΣΑ και το ΔΣ στον κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. 
 
 
Ι. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 
 
Το ΣΣΑ τέθηκε σε ισχύ το 1997 και εγκαθίδρυσε μηχανισμούς για την επίβλεψη της συνεπούς 
συμμόρφωσης των κρατών-μελών της ΕΕ με τα κριτήρια του Μάαστριχτ σχετικά με τις οροφές του 
δημοσιονομικού ελλείμματος (3%  του ΑΕΠ)  και του δημόσιου χρέους (60%  του ΑΕΠ).  Μετά από 
ορισμένες βελτιωτικές αλλαγές το 2005, το κανονιστικό πλαίσιο του Συμφώνου ενισχύθηκε σημαντικά το 
Δεκέμβριο του 2011 με την εισαγωγή μιας δέσμης πέντε κανονισμών και μίας οδηγίας (Six-Pack). 
Επίσης, το ΣΣΑ ενδυναμώθηκε περαιτέρω με μια δέσμη δύο κανονισμών (Two-Pack) που αφορά μόνο 
τα κράτη-μέλη της ζώνης του Ευρώ και η οποία έχει τεθεί σε ισχύ από τα μέσα Μαΐου 2013.    
 
Ειδικότερα, η εξάπτυχη δέσμη μέτρων επιβάλλει την έγκαιρη και αυστηρότερη επιτήρηση των 
μακροοικονομικών συνθηκών και των εθνικών προϋπολογισμών των κρατών-μελών. Δεν περιορίζεται 
μόνο στην ενισχυμένη προληπτική παρακολούθηση και την άμεση διορθωτική παρέμβαση για τη 
διόρθωση του ελλείμματος και τη μείωση του χρέους αλλά, επιπλέον, προβλέπει την επιβολή κυρώσεων 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και θέτει υπό την εποπτεία των κοινοτικών οργάνων και άλλες 
οικονομικές ανισορροπίες στα κράτη-μέλη εκτός των δημοσιονομικών. 
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Η εξάπτυχη δέσμη μέτρων εφαρμόζεται μέσω ενός προληπτικού και ενός διορθωτικού μηχανισμού, 
καθώς και της διαδικασίας μακροοικονομικής ανισορροπίας (macroeconomic imbalance procedure).  

 
Βάσει του προληπτικού μηχανισμού:  
 
Τα όρια του 3% για το έλλειμμα ως ποσοστού του ΑΕΠ και του 60% για το χρέος ενισχύονται. 
Έτσι το κριτήριο για το χρέος γίνεται λειτουργικό καθώς θεωρείται ότι παραβιάζεται όταν κράτη-μέλη με 
χρέος μεγαλύτερο του 60% δεν το μειώνουν κατά τουλάχιστον 0,5%  μέσα σε μία τριετία. Εκτός από το 
όριο του 3% για το έλλειμμα μπαίνει όριο και στις δαπάνες, που δεν πρέπει να αυξάνονται ταχύτερα από 
το ΑΕΠ εκτός εάν η αύξηση εξισορροπείται με αντίστοιχη αύξηση εσόδων.  
Ο προϋπολογισμός κάθε κράτους-μέλους πρέπει να θέτει ως προτεραιότητα την επίτευξη ενός 
μεσοπρόθεσμου στόχου προϋπολογισμού  με άξονα την ετήσια βελτίωση του δομικού ισοζυγίου 
κατά 0,5% του ΑΕΠ. Όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ δεσμεύονται να πετυχαίνουν αυτόν τον στόχο ή την  
ταχεία πρόοδο προς την επίτευξή του, κυρίως σε περιόδους ανοδικού κύκλου της οικονομίας, ώστε να 
διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία σε περιόδους κρίσης.  
Κάθε κράτος-μέλος πρέπει να καταθέτει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο  το ετήσιο πρόγραμμα 
σταθερότητας και σύγκλισης (stability and convergence program).  Το πρόγραμμα αξιολογείται εντός 
τριών μηνών από την Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επιτροπή (Economic and Financial Committee), 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο.  Στη συνέχεια, μετά από πρόταση της Επιτροπής, το 
Συμβούλιο εκφέρει γνώμη  με την οποία, μεταξύ άλλων, έχει τη δυνατότητα να καλέσει το 
ενδιαφερόμενο κράτος-μέλος να προσαρμόσει το πρόγραμμα.  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  αξιολογεί εκ των προτέρων και εκ των υστέρων την πορεία προσαρμογής 
του κάθε κράτους-μέλους ως προς την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου και τη σύγκλιση της 
οικονομίας του.  

Ø η εκ των προτέρων αξιολόγηση αφορά την εξέταση του προγράμματος σταθερότητας και 
σύγκλισης μετά την κατάθεσή του και 

Ø η εκ των υστέρων αξιολόγηση αφορά την εξέταση της προόδου υλοποίησης του 
προγράμματος με έμφαση την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου σε ετήσια βάση. Αν η 
Επιτροπή διαπιστώσει σημαντική απόκλιση από το στόχο ή την πορεία προς την επίτευξή 
του έχει τη δυνατότητα να εκδώσει προειδοποίηση (warning) προς το κράτος-μέλος 
προκειμένου να αποτρέψει τη δημιουργία υπερβολικού ελλείμματος. Σε περίπτωση 
κράτους-μέλους του Ευρώ, μετά την προειδοποίηση της Επιτροπής το Συμβούλιο δύναται 
να λάβει απόφαση που να σημειώνει ενδεχόμενη απουσία δράσης και να προτείνει 
αναθεωρημένη δέσμη μέτρων. Αν το κράτος-μέλος του Ευρώ  αρνείται συστηματικά να 
συμμορφωθεί, το Συμβούλιο οφείλει, μετά από πρόταση της Επιτροπής, να του επιβάλλει 
ως ποινή τη δέσμευση έντοκης κατάθεσης ίσης με το 0,2%  του ΑΕΠ του.   Η 
απόφαση του Συμβουλίου για επιβολή οικονομικών ποινών λαμβάνεται με αντίστροφη 
ειδική πλειοψηφία όπου, δηλαδή, απαιτείται ειδική πλειοψηφία (258 από τις 345 ψήφους) 
για την απόρριψη της σχετικής πρότασης της Επιτροπής.             

 
Από την άλλη πλευρά, ο διορθωτικός μηχανισμός προβλέπει ότι κάθε κράτος-μέλος, που κατά τη 
διάρκεια του έτους, ξεπερνά ή κινδυνεύει να ξεπεράσει τις οροφές του δημοσιονομικού ελλείμματος 
(έλλειμμα < 3% του ΑΕΠ) ή του δημόσιου χρέους (χρέος < 60% του ΑΕΠ η μειούμενο τείνοντας προς 
αυτό)  εντάσσεται  σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (Excessive Deficit Procedure). Σήμερα, 
είναι ενταγμένα 20 κράτη-μέλη της ΕΕ (Δανία, Κύπρος, Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία, Ιταλία, Ολλανδία, 
Πορτογαλία, Σλοβενία, Σλοβακία, Πολωνία, Ρουμανία, Λιθουανία, Γαλλία, Λετονία, Ιρλανδία, Ελλάδα, 
Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουγγαρία). Στην περίπτωση αυτή: 



                                                                                       Οικονομική Ανάλυση & Αγορές 

3 
 

Ø το κράτος-μέλος λαμβάνει προθεσμία έξι μηνών για να εφαρμόσει τα μέτρα πολιτικής που 
συνιστά το Συμβούλιο βάσει σχετικής πρότασης της Επιτροπής και τα οποία προβλέπουν 
συγκεκριμένο τρόπο και χρονοδιάγραμμα διόρθωσης του ελλείμματος, 

Ø μετά τη λήξη της προθεσμίας, το Συμβούλιο και η Επιτροπή αξιολογούν κατά πόσο η 
συγκεκριμένη χώρα έχει αναλάβει αποτελεσματική δράση, 

Ø αν η αξιολόγηση είναι θετική, η διαδικασία ορίζεται να ολοκληρωθεί στην προβλεπόμενη 
προθεσμία και με την υποχρέωση του ενδιαφερόμενου κράτους να υποβάλλει έκθεση 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε τακτική βάση.    

Ø  αν  η αξιολόγηση είναι αρνητική, υποδεικνύονται νέα μέτρα πολιτικής και  προθεσμίας 
διόρθωσης του ελλείμματος. Αν η συγκεκριμένη χώρα λαμβάνει βοήθεια από το  Ταμείο 
Συνοχής, ενδέχεται να της επιβληθεί ως ποινή η διακοπή της χρηματοδότησης. Επίσης, 
αν η χώρα αυτή είναι κράτος-μέλος του Ευρώ  μπορεί να της επιβληθεί η ποινή της μη-
έντοκης δέσμευσης κατάθεσης ύψους 0,2%  του ΑΕΠ.  Η απόφαση για επιβολή ποινής 
θεωρείται  ληφθείσα εφόσον δεν αντιταχθεί σε αυτήν η ειδική πλειοψηφία των κρατών-
μελών (258 από τις 345 ψήφους),  

Ø η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος απενεργοποιείται, όταν ολοκληρωθεί με επιτυχία 
και βιώσιμο τρόπο η διόρθωση του ελλείμματος. Στην περίπτωση αυτή, αν έχει επιβληθεί 
η προβλεπόμενη ποινή, η μη έντοκη κατάθεση επιστρέφεται στο ενδιαφερόμενο κράτος-
μέλος.    

 
Παράλληλα, μέσω της διαδικασίας μακροοικονομικής ανισορροπίας εντοπίζονται οικονομικές 
ανισορροπίες, κυρίως, όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα  και επιβάλλονται κυρώσεις με στόχους την 
πρόληψη και τη διόρθωση. Περιλαμβάνει: 
 

Ø  την υποχρέωση όλων κρατών-μελών της ΕΕ να καταθέτουν εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων (national reform program) τον Απρίλιο κάθε έτους. Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει τις μεταρρυθμίσεις που σχεδιάζει η ενδιαφερόμενη χώρα για να ενισχύσει 
την ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα λαμβάνοντας υπόψη και τις 
γενικότερες κατευθύνσεις του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών.   

Ø  ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης (early warning system), το οποίο βασίζεται 
σε ένα scoreboard 11  μακροοικονομικών δεικτών. Το scoreboard, που περιλαμβάνεται 
σε μια ενιαία, ετήσια έκθεση αναφοράς του μηχανισμού εγρήγορσης (alert mechanism 
report), η οποία δημοσιεύεται από την Επιτροπή κάθε Νοέμβριο, επιδιώκει να εντοπίσει 
κράτη-μέλη με οικονομικές ανισορροπίες και ιδιαίτερα ανταγωνιστικότητας, για τα οποία 
απαιτείται εμπεριστατωμένη επανεξέταση (in-depth review). Η έκθεση επανεξέτασης, που 
είναι ξεχωριστή για κάθε υπό εξέταση χώρα (τον Απρίλιο του 2013  κατατέθηκαν 13 
εκθέσεις για αντίστοιχα κράτη-μέλη: Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Ισπανία, Γαλλία, 
Ιταλία, Ουγγαρία, Μάλτα, Ολλανδία, Φιλανδία, Σουηδία, Σλοβενία, Ηνωμένο Βασίλειο) 
συντάσσεται και δημοσιεύεται από την Επιτροπή τον Απρίλιο κάθε έτους. Σκοπός της 
έκθεσης είναι να αξιολογήσει κατά πόσο οι διαπιστωμένες ανισορροπίες είναι πράγματι 
προβληματικές και επιτάσσουν ανάληψη προληπτικής δράσης. Τα υπό εξέταση κράτη-
μέλη καλούνται να ενσωματώσουν τα ευρήματα της έκθεσης στο πρόγραμμα 
σταθερότητας και σύγκλισης και στο εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που πρέπει να 
καταθέσουν τον Απρίλιο κάθε έτους,  

Ø προληπτική δράση,  που αφορά τη δυνατότητα της Επιτροπής και του Συμβουλίου να 
συστήσουν ειδικές για το κράτος-μέλος προτάσεις πολιτικής (country-specific 
recommendations), αν εκτιμήσουν ότι οι μακροοικονομικές ανισορροπίες ενδέχεται να 
επιδεινωθούν. Οι προτάσεις αυτές κατατίθενται από την Επιτροπή το Μάιο κάθε έτους και 
εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο, 
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Ø διορθωτική δράση, που προβλέπει την ενεργοποίηση της διαδικασίας υπερβολικής 
ανισορροπίας (Εxcessive Ιmbalance Procedure). Σε αυτήν την περίπτωση, το κράτος-
μέλος υποχρεώνεται να καταθέσει σχέδιο διορθωτικής δράσης (corrective action plan) 
που περιλαμβάνει συγκεκριμένο οδικό χάρτη και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του. Η 
Επιτροπή εποπτεύει την εφαρμογή του.        

Ø  δυνατότητα επιβολής ποινών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης  για τα κράτη-μέλη 
του Ευρώ, που πραγματοποιείται με την επιβολή ποινών: α) τη δέσμευση έντοκης 
κατάθεσης μετά την πρώτη περίπτωση μη συμμόρφωσης με το προτεινόμενο σχέδιο 
διορθωτικής δράσης και β)  την επιβολή προστίμου ύψους μέχρι 0,1% του ΑΕΠ μετά τη 
δεύτερη περίπτωση μη συμμόρφωσης.      

 
Όσον αφορά τη δίπτυχη δέσμη μέτρων, ο πρώτος κανονισμός περιλαμβάνει ειδικές ρυθμίσεις για τα 
κράτη-μέλη που βρίσκονται σε Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος και ο δεύτερος για αυτά που 
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα οικονομικής σταθερότητας ή λαμβάνουν οικονομική βοήθεια ή 
βρίσκονται σε διαδικασία λήψης βοήθειας. 
 
Πιο συγκεκριμένα, η δέσμη αυτή μέτρων θεσμοποιεί ένα μηχανισμό που αποβλέπει στη συστηματικότερη 
παρακολούθηση της εκτέλεσης των εθνικών προϋπολογισμών και, όταν απαιτηθεί, στη χρηματοδοτική 
συνδρομή προς κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν χρηματοοικονομικές δυσκολίες ή ενδέχεται οι 
οικονομικές τους ανισορροπίες  να απειλήσουν την οικονομική σταθερότητα στην ευρωζώνη. 
Ενεργοποιείται κατά  περίπτωση ως εξής: 
 

Ø όλα τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης  κάθε Οκτώβριο  υποβάλλουν προσχέδιο του 
προϋπολογισμού τους πριν αυτό κατατεθεί προς ψήφιση στο εθνικό Κοινοβούλιο και 
για το οποίο πρέπει μέχρι το Νοέμβριο να έχει εκφράσει τη γνώμη της, με ήπιες ή ριζικές 
συστάσεις αναπροσαρμογής, η Επιτροπή και το Eurogroup, 

Ø όσα κράτη-μέλη είναι ενταγμένα σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος  πρέπει να 
συμφωνήσουν σε ένα πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης (economic 
partnership program) όπου θα προσδιορίζουν αναλυτικά τις δομικές μεταρρυθμίσεις που 
προτίθενται να εφαρμόσουν για να ενισχύσουν την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα 
της οικονομίας τους,  

Ø όσα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν χρηματοοικονομικές δυσκολίες ή έχουν ενταχθεί σε 
προληπτικό πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας (ΕΜΣ) τίθενται υπό ενισχυμένη εποπτεία (enhanced surveillance) κατά 
την οποία υπόκεινται σε τακτικές αξιολογήσεις από αρμόδια κοινοτικά όργανα (Επιτροπή, 
ΕΚΤ και Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), 

Ø όταν κράτη-μέλη εκτιμάται ότι θέτουν ή ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη 
χρηματοοικονομική σταθερότητα της Ευρωζώνης,  το Eurogroup  μπορεί να  
αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία, μετά από πρόταση της Επιτροπής, την έγκριση 
προγράμματος χρηματοδοτικής βοήθειας, που συνοδεύεται  από την κατάρτιση και 
συστηματική παρακολούθηση προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής. Σε 
περίπτωση απόκλισης από το πρόγραμμα, λόγω ελλιπούς εφαρμογής ή άρνησης λήψης 
πρόσθετων μέτρων,  το Eurogroup  μπορεί  να αποφασίσει μετά από πρόταση της 
Επιτροπής, την αναστολή των πληρωμών ή άλλων υποχρεώσεων της ΕΕ προς το 
συγκεκριμένο κράτος -μέλος 

Ø όσα κράτη-μέλη έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδοτικής βοήθειας και πρόγραμμα 
μακροοικονομικής προσαρμογής παραμένουν υπό  εποπτεία (post-program surveillance) 
μέχρις ότου το 75% της βοήθειας αποπληρωθεί.   
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ΙΙ. Η Συνθήκη για τη Σταθερότητα το Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση. 
 
Η διακυβερνητική Συνθήκη για τη Σταθερότητα, το Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση (Treaty on Stability, 
Coordination and Governance), που υπεγράφη από  25 κράτη-μέλη της ΕΕ (εκτός από Ηνωμένο Βασίλειο 
και Τσεχία) και τέθηκε σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2013 γνωστή και ως Δημοσιονομικό Σύμφωνο 
(ΔΣ), στοχεύει στην περαιτέρω  ενίσχυση της  δέσμευσης των κρατών –μελών για την τήρηση 
δημοσιονομικής πειθαρχίας  μέσω της εφαρμογής του κανόνα του ισορροπημένου προϋπολογισμού και 
της εισαγωγής του στο εθνικό δίκαιο, της δέσμευσης των κρατών-μελών της ευρωζώνης ότι Θα 
στηρίζουν τις προτάσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σε κάθε στάδιο της διαδικασίας του 
υπερβολικού ελλείμματος και της παραπομπής των παραβατών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 
  
 ΙΙΙ. Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. 
 
Ο συντονισμός, η καθοδήγηση και η εποπτεία του συνόλου των διαδικασιών, των οδικών χαρτών και των 
χρονοδιαγραμμάτων που προβλέπονται από το ΣΣΑ και το ΔΣ ενορχηστρώνονται στον κύκλο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου (European Semester). Ο κύκλος αυτός που ανοίγει τον Νοέμβριο κάθε έτους και 
κλείνει το Δεκέμβριο του επόμενου, αφορά τη δυνατότητα όλων των κρατών-μελών της ΕΕ να 
συμμετέχουν από κοινού στην αξιολόγηση, τον έλεγχο και την κατάθεση γνώμης για τους στόχους και τα 
μέσα που θέτουν σε εθνικό επίπεδο σχετικά με την εθνική οικονομική και δημοσιονομική πολιτική τους σε 
συνάρτηση με τις ετήσιες κατευθύνσεις του Συμβουλίου. Τα χρονικά ορόσημα του κύκλου αυτού,  
συνοψίζονται ως εξής: 
 
· Νοέμβριος: η Επιτροπή δημοσιεύει την ετήσια έρευνα ανάπτυξης (annual growth survey) και την 

ετήσια έκθεση αναφοράς του μηχανισμού  εγρήγορσης (alert mechanism report) βάσει της οποίας 
ξεκινά η κατάρτιση των εκθέσεων επανεξέτασης (in-depth reviews) για όποιες χώρες κρίνει σκόπιμο, 

· Φεβρουάριος: τα σχετικά Συμβούλια Υπουργών και τα αρμόδια κοινοτικά όργανα (π.χ. Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο) συζητούν την ετήσια έρευνα ανάπτυξης. Επίσης, η Επιτροπή δημοσιεύει τις χειμερινές 
προβλέψεις για την Ευρωπαϊκή Οικονομία, 

· Μάρτιος: το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει τις ετήσιες προτεραιότητες βάσει της ετήσιας έκθεσης 
ανάπτυξης. Για παράδειγμα, το Μάρτιο του 2013 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έθεσε ως προτεραιότητα 
του τρέχοντος Ευρωπαϊκού Εξαμήνου την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και 
της απασχόλησης για τους νέους, 

· Απρίλιος: τα κράτη-μέλη υποβάλλουν το πρόγραμμα σταθερότητας και σύγκλισης και το εθνικό 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Επίσης, τα κράτη-μέλη του Ευρώ υποβάλλουν τριετή σχέδια 
προϋπολογισμού και η Επιτροπή δημοσιεύει τις εκθέσεις επανεξέτασης, 

· Μάιος: η Επιτροπή καταθέτει τις ειδικές για το κράτος-μέλος προτάσεις πολιτικής (country-specific 
recommendations) βάσει των προγραμμάτων που είχαν καταθέσει τον προηγούμενο μήνα. Επίσης, η 
Επιτροπή δημοσιεύει τις εαρινές προβλέψεις της, 

· Ιούνιος: το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει τις ειδικές για το κράτος-μέλος προτάσεις πολιτικής, 
· Οκτώβριος: τα κράτη-μέλη του Ευρώ υποβάλλουν το ετήσιο προσχέδιο του προϋπολογισμού τους 

για το επόμενο έτος, 
· Νοέμβριος: η Επιτροπή και το Eurogroup  καταθέτουν ξεχωριστά τη γνώμη τους για τα ετήσια 

προσχέδια προϋπολογισμού των κρατών-μελών του Ευρώ. Επίσης, η Επιτροπή δημοσιεύει τις 
φθινοπωρινές προβλέψεις της και, 

· Δεκέμβριος: τα κράτη-μέλη του Ευρώ ψηφίζουν τους εθνικούς προϋπολογισμούς τους. 
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Πηγές Αναφοράς: 
 
http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/index_en.htm (οικονομίες κρατών-μελών) 

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/ind
ex_en.htm (κράτη-μέλη για τα οποία έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης στο 
πλαίσιο της διαδικασίας μακροοικονομικής ανισορροπίας) 

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/convergence/programmes/2013_en.h
tm (προγράμματα σταθερότητα και σύγκλισης, εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων) 

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm (κράτη-
μέλη σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disclaimer: To παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε 
καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή.   Καμία πληροφορία 
που εμπεριέχεται σε αυτό,  δεν θα πρέπει να εκληφθεί,  σε καμία περίπτωση,  ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη,  ούτε μέσο 
επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο 
τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει 
να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία  και δεν θα πρέπει να βασίζεται σε 
οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία ως εάν αυτή αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δε συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των 
επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίσθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη 
διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν βασίζονται σε πηγές 
που διατίθενται στο κοινό και που θεωρούνται αξιόπιστες. Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των 
πληροφοριών αυτών.  Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών 
χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Τράπεζα ενδέχεται, 
ωστόσο, να συμπεριλαμβάνει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα που δεν 
ανήκουν στον όμιλο της. Η Τράπεζα δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει 
οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών. Ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς είναι ένας οργανισμός με σημαντική ελληνική, αλλά 
και αυξανόμενη διεθνή παρουσία, και μεγάλο εύρος παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο των επενδυτικών υπηρεσιών 
που παρέχει η Τράπεζα ή/και άλλες εταιρείες του ομίλου της ενδέχεται να ανακύψουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση 
με τις παρεχόμενες στο παρόν πληροφορίες. Σχετικά επισημαίνεται ότι η Τράπεζα και οι εταιρείες του ομίλου της μεταξύ άλλων: α) Δεν 
υπόκειται σε καμία απαγόρευση όσον αφορά τη διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό ή στο πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίου πριν 
από τη δημοσιοποίηση του παρόντος φυλλαδίου, ή την  απόκτηση μετοχών πριν από δημόσια εγγραφή. β) Ενδέχεται να παρέχει έναντι 
αμοιβής σε κάποιον από τους εκδότες, για τους οποίους παρέχονται με το παρόν πληροφορίες, υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής. γ) 
Ενδέχεται να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο εκδοτών ή να έλκει άλλα χρηματοοικονομικά συμφέροντα από αυτούς. δ)Ενδέχεται να 
παρέχει υπηρεσίες ειδικού διαπραγματευτή ή αναδόχου σε κάποιους από τους αναφερόμενους στο παρόν εκδότες.  ε)Η Τράπεζα 
Πειραιώς ενδεχομένως να έχει εκδώσει σημειώματα διαφορετικά ή μη συμβατά με τις πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν σημείωμα. 
Ρητά επισημαίνεται ότι: α)τα αριθμητικά στοιχεία αναφέρονται στο παρελθόν και ότι οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή 
ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. β) τα αριθμητικά στοιχεία αφορούν προσομοίωση προηγουμένων επιδόσεων και ότι οι προηγούμενες 
αυτές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. γ) οι προβλέψεις σχετικά με τις μελλοντικές επιδόσεις δεν 
αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. δ) η φορολογική μεταχείριση των αναφερόμενων στο παρόν πληροφοριών και 
συναλλαγών εξαρτάται και από τα ατομικά δεδομένα έκαστου επενδυτή και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον.  Ως εκ τούτου ο 
παραλήπτης οφείλει να αναζητήσει ανεξάρτητες συμβουλές ως προς τη φορολογική νομοθεσία που τον διέπει. ε) Η Τράπεζα Πειραιώς 
δεν υποχρεούται να ενημερώνει ή να κρατά επίκαιρες τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στο παρόν. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/convergence/programmes/2013_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/convergence/programmes/2013_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm

