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 Φρανκφούρτη, 30 Ιουνίου 2015 

L/MD/15/400 

Σχετ.: Οι επιστολές σας (QZ-71 και QZ-72) 

 

Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Μαριά, 

Σας ευχαριστώ για τις επιστολές σας, τις οποίες μου διαβίβασε ο κ. Roberto Gualtieri, Πρόεδρος της 

Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, μαζί με συνοδευτική επιστολή, στις 7 Απριλίου 2015. 

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε ό,τι αφορά την παροχή συμβουλών και τεχνογνωσίας στο 

πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα επεξηγείται σε απαντητική επιστολή 

που απέστειλα στον αξιότιμο συνάδελφό σας και μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Κώστα 

Χρυσόγονο, στις 15 Ιανουαρίου 2015.1  

Το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα περιλάμβανε αφενός σειρά μεταρρυθμίσεων με 

σκοπό να βελτιωθεί η φορολογική δομή και ο συνολικός σχεδιασμός του φορολογικού συστήματος και 

αφετέρου μέτρα με σκοπό να ενισχυθεί η αποδοτικότητα της φορολογικής διοίκησης και να καταπολεμηθεί 

αποτελεσματικότερα η φοροδιαφυγή. Πρωταρχικός στόχος αυτών των μεταρρυθμίσεων ήταν η κοινωνική 

δικαιοσύνη και η δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο όλοι οι πολίτες καταβάλλουν το μερίδιο των 

φόρων που τους αναλογεί και, επομένως, οι φορολογικοί συντελεστές μπορούν να είναι χαμηλότεροι από ό,τι 

σε συνθήκες εκτεταμένης φοροδιαφυγής. 

                                                      
1 Η επιστολή είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ 

(http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/150126letter_chrysogonos.el.pdf).  

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/150126letter_chrysogonos.el.pdf
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Ομοίως, τα μέτρα για το συνταξιοδοτικό σύστημα έχουν σχεδιαστεί με την προοπτική να υλοποιηθούν 

σταδιακά και εφαρμόζονται κυρίως σε συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ. Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να 

αυξηθεί η αναλογιστική δικαιοσύνη του συνταξιοδοτικού συστήματος και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά του 

και για τις μελλοντικές γενιές. 

Με εκτίμηση, 

[υπογραφή] 

Mario Draghi 


