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1.
Το παρόν Τεχνικό Μνηµόνιο Συνεννόησης (TMΣ) προσδιορίζει το πλαίσιο
συνεννόησης όσον αφορά τους ορισµούς των δεικτών που υπόκεινται σε ποσοτικούς στόχους
(κριτήρια απόδοσης και ενδεικτικοί στόχοι), οι οποίοι ορίζονται στους πίνακες του
Μνηµονίου Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής πολιτικής. Περιγράφει επίσης τις µεθόδους
που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση της απόδοσης του προγράµµατος
καθώς και τις απαραίτητες πληροφορίες προκειµένου να διασφαλιστεί η επαρκής
παρακολούθηση των στόχων. Θα προβούµε σε διαβουλεύσεις µε το Ταµείο, την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή (Ε.Ε.) και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) πριν από την τροποποίηση
µέτρων που περιλαµβάνονται στην παρούσα επιστολή, ή τη θέσπιση νέων µέτρων που
ενδεχοµένως να αποκλίνουν από τους στόχους του προγράµµατος, και θα παράσχουµε στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το Ταµείο τις απαραίτητες πληροφορίες για την
παρακολούθηση του προγράµµατος.
Για τους σκοπούς του προγράµµατος, όλα τα σχετιζόµενα µε συνάλλαγµα
2.
περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ροές θα αποτιµώνται σε όρους «συναλλαγµατικών
ισοτιµιών του προγράµµατος» όπως ορίζονται ακολούθως, µε την εξαίρεση των στοιχείων
εκείνων που επηρεάζουν το δηµοσιονοµικό ισοζύγιο, τα οποία θα µετρώνται σε όρους
τρεχουσών συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες του προγράµµατος
είναι αυτές που διαµορφώθηκαν την 31η
Ιανουαρίου 2012. Συγκεκριµένα, οι
συναλλαγµατικές ισοτιµίες για τους σκοπούς του προγράµµατος καθορίζονται ως €1 = 1.3176
∆ολάρια ΗΠΑ, €1 = 100.63 Γιέν Ιαπωνίας, €1.1772= 1 ΕΤ∆ (Ειδικά Τραβηχτικά
∆ικαιώµατα)
Γενική Κυβέρνηση
Ορισµός: Για τους σκοπούς του προγράµµατος η Γενική Κυβέρνηση περιλαµβάνει:

3.
•

Την κεντρική κυβέρνηση. Αυτή περιλαµβάνει:
o Τους φορείς που καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, όπως
ορίζονται στο κεφάλαιο 2 του νόµου 2362/1995 όπως αυτός τροποποιήθηκε µε
τον νόµο 3871/2010 υπό τον τίτλο «∆ηµόσια Λογιστική, Έλεγχος των
Κυβερνητικών ∆απανών και άλλοι Κανονισµοί» καθώς και άλλους φορείς που
ανήκουν στον προϋπολογισµό της κεντρικής κυβέρνησης.
o Άλλους φορείς ή λογαριασµούς εκτός προϋπολογισµού (EBFs) που δεν
αποτελούν µέρος του κρατικού προϋπολογισµού, αλλά οι οποίοι, στο πλαίσιο
των κανόνων του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Λογαριασµών (ESA95) («ESA95
Εγχειρίδιο για το δηµόσιο έλλειµµα και το δηµόσιο χρέος"), κατατάσσονται
στην κεντρική κυβέρνηση. Εδώ περιλαµβάνεται το ΕΤΕΡΠΣ και το Ταµείο
∆ηµόσιας Περιουσίας.
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o Τις ακόλουθες κρατικές επιχειρήσεις και οργανισµούς που περιλαµβάνονται
από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ) στον ορισµό της κεντρικής
κυβέρνησης (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΕΛΓΑ, Ελληνικά Αµυντικά
Συστήµατα ΑΒΕΕ, ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΡΤ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΥΜΗΣ ΕΠΕ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΟΤ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α, ΜΟ∆ Α.Ε.). Αναφορές σε επιµέρους
εταιρείες νοούνται ότι περιλαµβάνουν όλες τις θυγατρικές τους, οι οποίες
πρέπει να ενοποιηθούν σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης (∆ΠΧΠ).
•

Την τοπική αυτοδιοίκηση που περιλαµβάνει δήµους, νοµαρχίες και τις περιφερειακές
αυτοδιοικήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των βασικών και ειδικών προϋπολογισµών
τους, συµπεριλαµβανοµένων όλων των φορέων και των οργανισµών που υπάγονται
σε αυτούς, οι οποίοι ταξινοµούνται ως τοπικές αρχές, σύµφωνα µε το ESA95.

•

Τα ασφαλιστικά ταµεία που περιλαµβάνουν όλα τα ταµεία που ιδρύθηκαν και
καταχωρήθηκαν ως Οργανισµοί Κοινωνικής Ασφάλισης στο µητρώο της Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας.

•

Άλλους φορείς εκτός προϋπολογισµού που περιλαµβάνονται από την ΕΛΣΤΑΤ στο
µητρώο της γενικής κυβέρνησης, αλλά που δεν λογίζονται ακόµα ως µέρος της
κεντρικής κυβέρνησης.

•

Ο ορισµός της γενικής (κεντρικής) κυβέρνησης περιλαµβάνει επίσης και τυχόν νέα
ταµεία, ή άλλα ειδικά προγράµµατα προϋπολογισµού και εκτός προϋπολογισµού
προγράµµατα που ενδέχεται να δηµιουργηθούν κατά την διάρκεια του προγράµµατος
προκειµένου να φέρουν σε πέρας ενέργειες δηµοσιονοµικού χαρακτήρα. Οι αρχές θα
ενηµερώνουν το ∆ΝΤ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το προσωπικό της ΕΚΤ για τυχόν
δηµιουργία τέτοιων νέων ταµείων ή και προγραµµάτων. Η γενική (κεντρική)
κυβέρνηση, όπως µετράται για τους σκοπούς της παρακολούθησης του προγράµµατος
το 2011, δεν πρέπει να περιλαµβάνει φορείς που αναταξινοµούνται από φορείς εκτός
γενικής (κεντρικής) κυβέρνησης σε φορείς γενικής (κεντρικής) κυβέρνησης κατά τη
διάρκεια του 2011.

Υποστηρικτικό υλικό : Το Υπουργείο Οικονοµικών (Υπ.Οικ.) θα παρέχει στην Ευρωπαϊκή
επιτροπή, την ΕΚΤ και το ∆ΝΤ αναλυτικές πληροφορίες για τα µηνιαία έσοδα και τις
µηνιαίες δαπάνες, τις αποπληρωµές εσωτερικού και εξωτερικού χρέους, την έκδοση νέου
εσωτερικού και εξωτερικού χρέους, τις µεταβολές στα ταµειακά διαθέσιµα της κεντρικής
κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος, όλα τα άλλα µέσα χρηµατοδότησης
συµπεριλαµβανοµένων των συναλλαγών κεφαλαίου καθώς και των ληξιπρόθεσµων οφειλών
της γενικής κυβέρνησης. Το Υπουργείο Οικονοµικών σε συνεργασία µε το Υπουργείο
Εσωτερικών θα παρέχει σε µηνιαία βάση στοιχεία για τα έσοδα και τις δαπάνες των ΟΤΑ
όπως αυτές θα συγκεντρώνονται στις βάσεις δεδοµένων του Υπουργείου. Το Υπουργείο
Οικονοµικών σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα
παρέχει σε µηνιαία βάση στοιχεία για τα έσοδα και τις δαπάνες των κύριων Ταµείων
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Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΟΑΕ∆). Η Τράπεζα της Ελλάδος θα παρέχει
αναλυτικά µηνιαία στοιχεία για το ενεργητικό και τις υποχρεώσεις των ΟΤΑ, των ταµείων
κοινωνικής ασφάλισης, του ΕΤΕΡΠΣ (και άλλων προγραµµάτων εκτός προϋπολογισµού) και
των κρατικών επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στον ορισµό της γενικής κυβέρνησης
σύµφωνα µε τα δεδοµένα από την έρευνα Νοµισµατικής Στατιστικής. Τα δεδοµένα θα
παρέχονται µέσα σε 4 εβδοµάδες µετά το τέλος κάθε µήνα.

Ι. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ, ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΌΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ
ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ: ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Α. Ανώτατο όριο στο πρωτογενές ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης σε τροποποιηµένη
ταµειακή βάση (Κριτήριο Απόδοσης)
4.
Ορισµός: Το Πρωτογενές Ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης σε Τροποποιηµένη
Ταµειακή Βάση ορίζεται ως το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης σε τροποποιηµένη
ταµειακή βάση µείον τις πληρωµές τόκων από τον κρατικό προϋπολογισµό. Το πρωτογενές
ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης σε τροποποιηµένη ταµειακή βάση ορίζεται ως το άθροισµα
του ταµειακού ισοζυγίου του τακτικού κρατικού προϋπολογισµού, του ταµειακού ισοζυγίου
του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, µείον την µεταβολή στο απόθεµα
ληξιπρόθεσµων οφειλών των υπουργείων, την µεταβολή στα καθαρά χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία των ΟΤΑ, τη µεταβολή στα καθαρά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία των ταµείων
κοινωνικής ασφάλισης, τη µεταβολή στα καθαρά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ΕΤΕΡΠΣ,
τη µεταβολή στα καθαρά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία των δηµοσίων επιχειρήσεων που
επαναταξινοµήθηκαν, µείον τις καταπτώσεις εγγυήσεων για φορείς της γενικής κυβέρνησης
και δαπάνες του Ταµείου ∆ηµόσιας Περιουσίας. Τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις, όπως αυτά
ορίζονται παρακάτω, και έσοδα από πωλήσεις γης και κτηρίων εξαιρούνται από τις ταµειακές
εισροές. Οι ενέργειες καθαρού δανεισµού του κρατικού προϋπολογισµού θα εγγράφονται ως
ταµειακές δαπάνες.
•

Το ταµειακό ισοζύγιο του τακτικού κρατικού προϋπολογισµού. Το ταµειακό ισοζύγιο
του τακτικού κρατικού προϋπολογισµού θα µετράται σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης,
µε βάση τα τακτικά έσοδα του προϋπολογισµού (επαναλαµβανόµενα έσοδα συν µη
επαναλαµβανόµενα έσοδα, συµπεριλαµβανοµένων εσόδων από ΝΑΤΟ µείον επιστροφές
φόρων) µείον τις τακτικές δαπάνες (οι τακτικές δαπάνες του προϋπολογισµού δεν
περιλαµβάνουν τα χρεολύσια και τις πληρωµές του κρατικού προϋπολογισµού µέσω του
µηχανισµού για την τακτοποίηση ληξιπρόθεσµων οφειλών όλων των φορέων γενικής
κυβέρνησης πλην των υπουργείων και των δηµόσιων νοσοκοµείων (ΕΣΥ) αλλά
περιλαµβάνουν µισθούς και συντάξεις, επιχορηγήσεις προς τα ταµεία κοινωνικής
ασφάλισης, για ιατρική φροντίδα και κοινωνική προστασία, λειτουργικές και άλλες
δαπάνες, επιστρεφόµενους πόρους, πληρωµές σε αντάλλαγµα των απαιτήσεων των
ασφαλιστικών ταµείων για τους εργαζόµενους της ∆ΕΗ, το αποθεµατικό, πληρωµές
τόκων, µεταβιβάσεις για τη διευθέτηση παλαιών χρεών, πληρωµές για εξοπλιστικές
προµήθειες σε ταµειακή βάση, δαπάνες για το ΝΑΤΟ, κεφαλαιακές µεταβιβάσεις προς τα
ταµεία κοινωνικής ασφάλισης ή άλλους φορείς µε τη µορφή οµολόγων, εγγυήσεις που
έχουν καταπέσει σε περιπτώσεις που το κράτος ή η κεντρική κυβέρνηση αναλαµβάνει
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πληρωµές για λογαριασµό φορέων εκτός της γενικής κυβέρνησης) του τακτικού
κρατικού προϋπολογισµού όπως δηµοσιεύονται µηνιαία από την επίσηµη ιστοσελίδα του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονοµικών και σύµφωνα µε την
αντίστοιχη κατηγοριοποίηση του τακτικού κρατικού προϋπολογισµού.
•

Το ταµειακό ισοζύγιο του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων. Το ταµειακό
ισοζύγιο του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων θα µετράται σε επίπεδο κεντρικής
κυβέρνησης, µε βάση τα έσοδα από επενδύσεις µείον τις δαπάνες επενδύσεων του
προγράµµατος επενδύσεων όπως δηµοσιεύονται µηνιαία από την επίσηµη ιστοσελίδα του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονοµικών και σύµφωνα µε την
αντίστοιχη κατηγοριοποίηση του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων.

•

Η µεταβολή στο απόθεµα των ληξιπρόθεσµων οφειλών των αρµόδιων υπουργείων. Η
µεταβολή του αποθέµατος θα µετράται σε σωρευτική βάση ως το απόθεµα των
ληξιπρόθεσµων οφειλών κατά τη διάρκεια της µέτρησης των κριτηρίων απόδοσης µείον
το απόθεµα των ληξιπρόθεσµων οφειλών στο τέλος του προηγούµενου έτους. Το
απόθεµα των ληξιπρόθεσµων οφειλών θα αντανακλά όλες τις ληξιπρόθεσµες οφειλές που
εκκρεµούν, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο κατά την οποία οι ανεξόφλητες
δεσµεύσεις έχουν αναληφθεί. Το απόθεµα ληξιπρόθεσµων οφειλών των αρµοδίων
υπουργείων ή των άλλων φορέων δαπάνης που επηρεάζουν τον προϋπολογισµό
(συµπεριλαµβανοµένης της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριών/Γενικής Γραµµατείας
Επικοινωνιών, Γενικής Γραµµατείας Περιφερειών, Προεδρία της ∆ηµοκρατίας και
Ελληνικό Κοινοβούλιο) θα περιλαµβάνει οποιαδήποτε ληξιπρόθεσµη οφειλή (όπως
ορίζεται στην υποπαράγραφο Γ) που σχετίζεται µε τις δραστηριότητες του τακτικού
προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού επενδύσεων. Τα δεδοµένα θα είναι σύµφωνα
µε τις µηνιαίες δηµοσιεύσεις των ληξιπρόθεσµων οφειλών του κρατικού προϋπολογισµού
που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών και θα βασίζονται στα
αποτελέσµατα έρευνας έως ότου τα δεδοµένα του Μητρώου ∆εσµεύσεων αξιολογηθούν
από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα ότι παρέχουν συνεκτική και αξιόπιστη πληροφορία.

•

Η µεταβολή στα καθαρά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού της τοπικής
αυτοδιοίκησης ορίζεται σε συναλλακτική βάση ως η µεταβολή στα συνολικά
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µείον τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της
τοπικής αυτοδιοίκησης, προσαρµοσµένες για τις µεταβολές αποτίµησης από την Τράπεζα
της Ελλάδος. Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνουν (αλλά δεν
περιορίζονται σε):
o Τις καταθέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Τράπεζα της Ελλάδος και τις
καταθέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύµατα. Οι
καταθέσεις θα µετρώνται στην ονοµαστική τους αξία, εξαιρουµένων των
συσσωρευµένων τόκων, σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας νοµισµατικής
στατιστικής.
o Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις περιλαµβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε)
βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια από το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα προς
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την τοπική αυτοδιοίκηση, σε ονοµαστική αξία, σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας
νοµισµατικής στατιστικής.
•

H µεταβολή στα καθαρά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού
ασφαλιστικών ταµείων ορίζεται σε συναλλακτική βάση ως η µεταβολή στα συνολικά
στοιχεία του ενεργητικού µείον τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις των ασφαλιστικών
ταµείων, προσαρµοσµένες για µεταβολές στην αποτίµηση από την Τράπεζα της Ελλάδος
µείον τη µεταβολή στο απόθεµα των ληξιπρόθεσµων οφειλών των δηµόσιων
νοσοκοµείων (νοσοκοµεία ΕΣΥ) προς φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης.
o Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού περιλαµβάνουν


Καταθέσεις των ασφαλιστικών ταµείων στην Τράπεζα της Ελλάδος, καταθέσεις
των ασφαλιστικών ταµείων στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύµατα και άµεσες ή
έµµεσες καταθέσεις µέσω του αµοιβαίου κεφαλαίου του ΙΚΑ. Οι καταθέσεις
µετρώνται σε ονοµαστική αξία, εξαιρούµενων των συσσωρευµένων τόκων,
σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας νοµισµατικής στατιστικής.



Μετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών που έχουν στην κατοχή
τους τα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης είτε άµεσα είτε έµµεσα µέσω του αµοιβαίου
κεφαλαίου του ΙΚΑ.



Άµεση ή έµµεση κατοχή µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων εκδιδόµενων από
ελληνικές εταιρίες διαχείρισης (διαφορετικών από το αµοιβαίο κεφάλαιο του
ΙΚΑ).



Συµµετοχές σε οµόλογα κεντρικής κυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένων
βραχυχρόνιων και µακροχρόνιων χρεογράφων που εκδόθηκαν στο εσωτερικό,
µακροχρόνιων χρεογράφων που εκδόθηκαν στο εξωτερικό και διαχειρίζονται από
τη Τράπεζα της Ελλάδος, και έµµεσες συµµετοχές µέσω του αµοιβαίου κεφαλαίου
του ΙΚΑ. Οι συµµετοχές θα µετρηθούν σε ονοµαστική αξία.



Οµόλογα και άλλα περιουσιακά στοιχεία που εκδόθηκαν στο εξωτερικό.

o Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του παθητικού περιλαµβάνουν τα βραχυχρόνια και
µακροχρόνια δάνεια από εγχώρια χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα προς τα ταµεία
κοινωνικής ασφάλισης, τα οποία έχουν µετρηθεί σύµφωνα µε τα στοιχεία της
έρευνας νοµισµατικής στατιστικής.
Μεταβολή του ποσού των ληξιπρόθεσµων οφειλών των δηµόσιων νοσοκοµείων
(νοσοκοµεία ΕΣΥ) προς φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης. Στοιχεία για τις
ληξιπρόθεσµες οφειλές των νοσοκοµείων θα πρέπει να είναι διαθέσιµα µέσα σε
τέσσερις εβδοµάδες από το τέλος κάθε µήνα. Η µεταβολή του ποσού των
ληξιπρόθεσµων οφειλών θα µετριέται σωρευτικά ως το ποσό των ληξιπρόθεσµων
οφειλών κατά το χρόνο µέτρησης των κριτηρίων απόδοσης µείον το ποσό των
ληξιπρόθεσµων οφειλών στο τέλος του προηγούµενου έτους. Το απόθεµα των
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ληξιπρόθεσµων οφειλών θα αντανακλά όλες τις ληξιπρόθεσµες οφειλές που
εκκρεµούν, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο κατά την οποία οι ανεξόφλητες
δεσµεύσεις έχουν αναληφθεί, αλλά θα εξαιρεί τα 5.34 δις ληξιπρόθεσµων οφειλών
των νοσοκοµείων προς φαρµακευτικές εταιρείες τα οποία πραγµατοποιήθηκαν
µέχρι το τέλος του 2009 στο βαθµό που αυτές εξακολουθούν να εκκρεµούν. Το
ποσό των ληξιπρόθεσµων οφειλών των δηµόσιων νοσοκοµείων θα περιλαµβάνει
τις ληξιπρόθεσµες οφειλές (όπως ορίζονται στην υποενότητα Γ) που σχετίζονται
µε τη δραστηριότητα των 134 νοσοκοµείων του ΕΣΥ. Τα στοιχεία θα είναι συνεπή
µε τις µηνιαίες δηµοσιεύσεις των ληξιπρόθεσµων οφειλών των νοσοκοµείων στο
διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονοµικών, θα βασίζονται στα
αποτελέσµατα έρευνας έως ότου τα δεδοµένα του µητρώου δεσµεύσεων
αξιολογηθούν από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι παρέχουν συνεκτική και αξιόπιστη
πληροφορία.
•

Η αλλαγή των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού του ΕΤΕΡΠΣ ορίζεται σε
συναλλακτική βάση, ως η αλλαγή των συνολικών στοιχείων ενεργητικού µείον των
στοιχείων παθητικού του ΕΤΕΡΠΣ, προσαρµοσµένα για µεταβολές της αποτίµησης από
την Τράπεζα της Ελλάδος.
o Τα στοιχεία ενεργητικού περιλαµβάνουν


Καταθέσεις του ΕΤΕΡΠΣ στη Τράπεζα της Ελλάδος και καταθέσεις του
ΕΤΕΡΠΣ σε εγχώρια πιστωτικά ιδρύµατα. Οι καταθέσεις θα µετρούνται
σε ονοµαστική αξία εξαιρουµένων των συσσωρευµένων τόκων σύµφωνα
µε τα στοιχεία της έρευνας νοµισµατικής στατιστικής



Μετοχές που έχει στην κατοχή του το ΕΤΕΡΠΣ και διαπραγµατεύονται
στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών



Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων που έχουν εκδοθεί από ελληνικές
εταιρείες διαχείρισης



Συµµετοχές σε οµόλογα κεντρικής κυβέρνησης



Άλλα οµόλογα που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό

o Τα στοιχεία παθητικού περιλαµβάνουν τα βραχυχρόνια και µακροχρόνια δάνεια
από εγχώρια χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα προς το ΕΤΕΡΠΣ, τα οποία έχουν
µετρηθεί σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας νοµισµατικής στατιστικής ή άλλος
δανεισµός από τη Τράπεζα της Ελλάδας.
•

Η αλλαγή των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού των δηµόσιων επιχειρήσεων που
εντάχθηκαν στη γενική κυβέρνηση (Α∆Ε) ορίζεται, σε συναλλακτική βάση, ως η
αλλαγή των συνολικών στοιχείων ενεργητικού µείον των στοιχείων παθητικού των Α∆Ε,
προσαρµοσµένα για µεταβολές της αποτίµησης, µείον τις εγγυήσεις που έχουν καταπέσει
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από φορείς που ενσωµατώθηκαν στη γενική κυβέρνηση. Οι Α∆Ε θα περιλαµβάνουν τις
κάτωθι επιχειρήσεις και οργανισµούς: ΕΛΓΑ, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΟΠΕΚΕΠΕ (εξαιρουµένου
του λογαριασµού ΕΛΕΓΕΠ), ΕΟΤ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα
ΑΒΕΕ, ΕΡΤ, ΕΘΕΛ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΗΛΠΑΠ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ ΕΠΕ,
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α, ΜΟ∆ Α.Ε., ΟΣΕ).
o Τα στοιχεία ενεργητικού περιλαµβάνουν


Καταθέσεις των Α∆Ε στη Τράπεζα της Ελλάδος και καταθέσεις των ∆Ε σε
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα (εγχώρια και ξένα). Οι καταθέσεις θα
µετρούνται σε ονοµαστική αξία εξαιρουµένων των συσσωρευµένων τόκων



Μετοχές που έχουν στην κατοχή τους οι ∆Ε και διαπραγµατεύονται στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών



Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων που έχουν εκδοθεί από ελληνικές
εταιρείες διαχείρισης



Συµµετοχές σε οµόλογα κεντρικής κυβέρνησης



Άλλα οµόλογα που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό

o Τα στοιχεία παθητικού περιλαµβάνουν τα βραχυχρόνια και µακροχρόνια δάνεια
από εγχώρια χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα προς τις ∆Ε, τα οποία έχουν µετρηθεί
σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας νοµισµατικής στατιστικής. Περιλαµβάνουν
επίσης τα βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια από το ξένο τραπεζικό
σύστηµα, καθώς και δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ή
άλλους επίσηµους δανειστές, όπως µετράται από τη διαφορά µεταξύ των νέων
δανείων που χορηγούνται στους εν λόγω φορείς (όπως εγκρίθηκε από το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους, σύµφωνα µε το νόµο για τη ∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση
και Ευθύνη) και οι αποσβέσεις των εν λόγω δανείων µέσω καταπτώσεων
κρατικών εγγυήσεων ή την απόσβεση των εν λόγω δανείων από πραγµατικές
πληρωµές από τις ίδιες τις εταιρείες, υπό την παρακολούθηση και την
πληροφόρηση που παρέχεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (∆25).

•

Οι δαπάνες του Εθνικού Ταµείου ∆ηµόσιας Περιουσίας (ΕΤ∆Π) δεν
συµπεριλαµβάνονται στις δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνησης και ορίζονται ως η
µεταβολή στις καταθέσεις του ΕΤ∆Π, καθαρές από τις µεταβολές που προκύπτουν από
δανεισµό µέσω τιτλοποιήσεων οι οποίες θα λογίζονται στην κεντρική κυβέρνηση ως
έσοδα από αποκρατικοποιήσεις. Οι µεταβολές στις καθαρές καταθέσεις του ΕΤ∆Π θα
προσδιορίζονται από τα στοιχεία της έρευνας νοµισµατικής στατιστικής αναφορικά µε
δανεισµό ή καταθέσεις που τηρούνται σε εµπορικές τράπεζες. Αναφορικά µε καταθέσεις
στην Τράπεζα της Ελλάδος, οι καθαρές καταθέσεις θα µετρώνται κατευθείαν από την
Τράπεζα της Ελλάδος. Η µεταφορά εσόδων από αποκρατικοποιήσεις προς το κράτος θα
µετράται απευθείας από τις εισροές προς τον λογαριασµό αποκρατικοποιήσεων.
7

5. Λοιπές προβλέψεις
o Για τους σκοπούς του προγράµµατος, οι πρωτογενείς δαπάνες της κεντρικής
κυβέρνησης που παρακολουθούνται δεν περιλαµβάνουν πληρωµές που σχετίζονται
µε τη στήριξη τραπεζών, όταν έχουν πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής
του προγράµµατος για τη στήριξη και αναδιάρθρωση του τραπεζικού τοµέα.
Συναλλαγές που µπορούν να εξαιρεθούν από το ισοζύγιο περιλαµβάνουν δάνεια προς
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς και επενδύσεις σε µετοχικό κεφάλαιο
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών (ανταποδοτική κεφαλαιοποίηση), µη ανταποδοτική
κεφαλαιοποίηση, εξαγορά προβληµατικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και
ενέργειες που σχετίζονται µε το ΤΧΣ. Ωστόσο, το προσωπικό του ∆ΝΤ, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΚΤ θα πρέπει να ενηµερώνεται άµεσα για κάθε
χρηµατοοικονοµική πράξη της κεντρικής κυβέρνησης για τη στήριξη των τραπεζών,
στις οποίες συµπεριλαµβάνεται η έκδοση εγγυήσεων ή η παροχή ρευστότητας.
o Μεταβιβάσεις κεφαλαίων σε ασφαλιστικά ταµεία ή άλλου φορείς οντότητες µε
οµόλογα δεν περιλαµβάνουν την έκδοση οµολόγων για το διακανονισµό των
ληξιπρόθεσµων οφειλών στον τοµέα της υγείας που έγινε στο τέλος του 2009, καθώς
και τους διακανονισµούς που σχετίζονται µε δικαστικές υποχρεώσεις και τις
αποζηµιώσεις των πρώην υπαλλήλων της Ολυµπιακής.
o Τα σωρευτικά πρωτογενή ισοζύγια των φορέων γενικής κυβέρνησης πλην των
υπουργείων και των δηµόσιων νοσοκοµείων (ΕΣΥ) θα προσαρµοστούν αφαιρώντας
τη διαφορά µεταξύ των σωρευτικών µεταβιβάσεων του κρατικού προϋπολογισµού
του 2012 µέσω του µηχανισµού για την τακτοποίηση ληξιπρόθεσµων οφειλών και
της µεταβολής στο απόθεµα των ληξιπρόθεσµων οφειλών από το ∆εκέµβριο του
2011.
6. Υποστηρικτικό υλικό
•

Στοιχεία σχετικά µε τα ταµειακά διαθέσιµα του τακτικού και του κρατικού
προϋπολογισµού θα παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ΕΚΤ και στο ∆ΝΤ από
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονοµικών εντός τριών
εβδοµάδων µετά το τέλος κάθε µήνα. Τα στοιχεία θα περιλαµβάνουν λεπτοµερείς
πληροφορίες για τα έσοδα και τις δαπάνες, σύµφωνα µε τις µηνιαίες εκθέσεις που
δηµοσιεύονται στον επίσηµο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονοµικών. Θα
περιλαµβάνονται επίσης στοιχεία για τις µεταβιβάσεις κεφαλαίων σε οµόλογα προς
κοινωνικά ταµεία ή άλλους φορείς και καταπτώσεις εγγυήσεων.

•

Στοιχεία για τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού των οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης και των ασφαλιστικών ταµείων, των ταµείων εκτός
προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένων των ΕΤΕΡΠΣ, ΑΚΑΓΕ καθώς και δηµόσιων
επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στη γενική κυβέρνηση θα παρέχονται στο ∆ΝΤ, στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην ΕΚΤ από το ΓΛΚ σε συνεργασία µε την ∆/νση
Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος εντός τεσσάρων εβδοµάδων µετά το τέλος κάθε
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µήνα. Μηνιαία στοιχεία για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές των δηµόσιων νοσοκοµείων
(νοσοκοµεία ΕΣΥ) θα παρέχονται από το Υπουργείο Υγείας και ληξιπρόθεσµες οφειλές
λοιπών υπουργείων από το Υπουργείο Οικονοµικών εντός τεσσάρων εβδοµάδων µετά το
τέλος κάθε µήνα.

Β. Ανώτατο όριο Πρωτογενών ∆απανών του Κρατικού Προϋπολογισµού (Κριτήριο
Απόδοσης)
7.
Ορισµός: Οι πρωτογενείς δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού αποτελούνται από
τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού (δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού συν τις
δαπάνες του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων) µείον τις δαπάνες για τους τόκους που
καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισµό, µείον των µεταβιβάσεων του κρατικού
προϋπολογισµού του 2012 µέσω του µηχανισµού για την τακτοποίηση ληξιπρόθεσµων
οφειλών σε όλους τους φορείς γενικής κυβέρνησης πλην των υπουργείων συν τις αλλαγές
στα ποσά των ληξιπρόθεσµων οφειλών των υπουργείων σε φορείς εκτός της γενικής
κυβέρνησης σύµφωνα µε τους ορισµούς που αναφέρονται παραπάνω. Οι πρωτογενείς
δαπάνες της κεντρικής κυβέρνησης που περιλαµβάνονται στο κριτήριο απόδοσης δεν
περιλαµβάνουν τυχόν πληρωµές σε µετρητά για την αναδιάρθρωση των τραπεζών όταν
πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της στρατηγικής του προγράµµατος για την αναδιάρθρωση
του τραπεζικού τοµέα. ∆απάνες που δεν περιλαµβάνονται στο ισοζύγιο περιλαµβάνουν
δάνεια σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και επενδύσεις σε µετοχές των εισηγµένων και µη
εισηγµένων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (ανταποδοτική ανακεφαλαιοποίηση), µη
ανταποδοτική ανακεφαλαιοποίηση και αγορά προβληµατικών περιουσιακών στοιχείων. Εν
τούτοις κάθε χρηµατοοικονοµική κίνηση από την κεντρική ή γενική κυβέρνηση για στήριξη
των τραπεζών, συµπεριλαµβανόµενης της έκδοσης εγγυήσεων ή την παροχή ρευστότητας θα
πρέπει να αναφέρεται αµέσως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ΕΚΤ και στο ∆ΝΤ.

Υποστηρικτικό υλικό: Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου
8.
Οικονοµικών θα παρέχει στοιχεία για τις µηνιαίες δαπάνες του τακτικού κρατικού
προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων. Το Υπουργείο
Οικονοµικών θα παρέχει επίσης µηνιαία στοιχεία για το απόθεµα των ληξιπρόθεσµων
οφειλών των υπουργείων.

Γ. Μη-Συσσώρευση Εγχώριων Ληξιπρόθεσµων Οφειλών από τη Γενική Κυβέρνηση
(Συνεχής Ενδεικτικός Στόχος)
9.
Ορισµός: Για τους σκοπούς του προγράµµατος, οι εγχώριες ληξιπρόθεσµες οφειλές
ορίζονται ως τα ανεξόφλητα τιµολόγια προς προµηθευτές µετά από πάροδο 90 ηµερών από
την ηµεροµηνία οφειλής. Στην περίπτωση που η οφειλόµενη ηµεροµηνία δεν ορίζεται ρητά
στη σύµβαση προµήθειας, µια υποχρέωση που δεν έχει πληρωθεί θεωρείται ως ληξιπρόθεσµη
οφειλή 90 ηµέρες µετά την έκδοση του σχετικού παραστατικού. Τα στοιχεία θα παρέχονται
εντός τεσσάρων εβδοµάδων µετά το τέλος κάθε µήνα. Η συνεχής µη συσσώρευση εγχώριων
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ληξιπρόθεσµων οφειλών ορίζεται ως µη συσσώρευση ληξιπρόθεσµων οφειλών στο τέλος
κάθε µήνα, κατά τη διάρκεια του τριµήνου στο οποίο εξετάζεται το κριτήριο απόδοσης,
ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο κατά την οποία έγινε η ανάληψη των απλήρωτων
υποχρεώσεων συν τις µεταβιβάσεις που έγιναν το 2012 µέσω του µηχανισµού τακτοποίησης
παλαιότερων ληξιπρόθεσµων οφειλών. Αυτό δεν περιλαµβάνει ληξιπρόθεσµες οφειλές που
συσσωρεύτηκαν από το ασφαλιστικό ταµείο των δηµοσίων υπαλλήλων.
10.
Υποστηρικτικό υλικό: Το Υπουργείο Οικονοµικών θα παρέχει συνεπή στοιχεία για
τις µηνιαίες ληξιπρόθεσµες οφειλές της γενικής κυβέρνησης, όπως ορίζονται παραπάνω εντός
τεσσάρων εβδοµάδων µετά το τέλος του µήνα και θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Οικονοµικών. Τα στοιχεία ληξιπρόθεσµων οφειλών θα βασίζονται στα
αποτελέσµατα έρευνας έως ότου τα δεδοµένα του Μητρώου ∆εσµεύσεων αξιολογηθούν από
το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα ότι παρέχουν συνεκτική και αξιόπιστη πληροφορία.. Τα στοιχεία αυτά θα περιέχουν
επίσης απλήρωτες υποχρεώσεις για περισσότερες από 30 και 60 ηµέρες για την κεντρική
κυβέρνηση (Υπουργεία και Αποκεντρωµένες διοικήσεις). Στοιχεία απλήρωτων υποχρεώσεων
άνω των 30 και 60 ηµερών θα βασίζονται στα µητρώα δεσµεύσεων.

∆. Ανώτατο όριο Συνολικού Χρέους της Κεντρικής Κυβέρνησης (Κριτήριο
Απόδοσης)
11.
Ορισµός: Το συνολικό απόθεµα χρέους της κεντρικής κυβέρνησης θα αφορά στο
χρέος κεντρικής κυβέρνησης σε όρους ESA95, το οποίο περιλαµβάνει το κρατικό χρέος, χρέη
από ειδικούς λογαριασµούς και δηµόσιες επιχειρήσεις που συµπεριλαµβάνονται στην
κεντρική κυβέρνηση, καθώς και άλλες προσαρµογές κατά το σύστηµα ESA95. Θα ορίζεται
για τους σκοπούς του προγράµµατος ως το σύνολο των τρεχουσών ακαθάριστων
υποχρεώσεων χρέους. Θα περιλαµβάνει, αλλά δε θα περιορίζεται σε, υποχρεώσεις σε µορφή
τίτλων και δανείων. ∆ε θα περιλαµβάνει πληρωτέους λογαριασµούς. Το χρέος θα µετράται
στην ονοµαστική του αξία. Οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες που καθορίζονται από το
Πρόγραµµα εφαρµόζονται σε όλο το χρέος το οποίο έχει εκδοθεί σε νόµισµα εκτός του Ευρώ.
Οι αναπροσαρµογές χρέους συνδεδεµένου µε δείκτες πληθωρισµού θα γίνονται βάσει των
σχετικών δεικτών που είναι συνδεδεµένοι µε αυτό. Για τους σκοπούς του προγράµµατος το
ανώτατο όριο για το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης δε θα περιλαµβάνει χρέος που
προκύπτει από πληρωµές για αναδιάρθρωση τραπεζών, όταν αυτές πραγµατοποιούνται στο
πλαίσιο της στρατηγικής του προγράµµατος για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τοµέα
(αυτό δεν αφορά το χρέος που σχετίζεται µε το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας).
Εδώ περιλαµβάνονται δάνεια προς τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και επενδύσεις σε
µετοχικό κεφάλαιο χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (ανταποδοτική κεφαλαιοποίηση), µη
ανταποδοτική ανακεφαλαιοποίηση και εξαγορά προβληµατικών περιουσιακών στοιχείων. Το
προσωπικό του ∆ΝΤ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΚΤ θα πρέπει να ενηµερώνεται
άµεσα για κάθε χρηµατοοικονοµική πράξη της κεντρικής κυβέρνησης για τη στήριξη των
τραπεζών, στις οποίες συµπεριλαµβάνεται η έκδοση εγγυήσεων ή η παροχή ρευστότητας, µε
εξαίρεση της διαµεσολάβησης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας σε repos µεταξύ ξένων και
εγχώριων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
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12.
Προσαρµογές: Για το 2011, το ανώτατο όριο συνολικού χρέους της κεντρικής
κυβέρνησης βάσει ESA 95 θα προσαρµοστεί προς τα πάνω (ή προς τα κάτω) κατά το ποσό
πιθανής αναθεώρησης προς τα πάνω (ή προς τα κάτω) του ποσού των 378.2δις που είναι το
ύψος του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης του τέλους ∆εκεµβρίου 2011. Από το ανώτατο
όριο θα εξαιρείται δανεισµός που προορίζεται για την εξασφάλιση ενεχύρου για συµµετοχή
σε πράξεις του ιδιωτικού τοµέα που προβλέπονται από το πρόγραµµα και στο βαθµό που ο
δανεισµός αυτός εµπεριέχεται στους ορισµούς για το ακαθάριστο χρέος.

13.
Υποστηρικτικό υλικό: Στοιχεία για το συνολικό ύψος του χρέους της κεντρικής
κυβέρνησης θα παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ∆ΝΤ από το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους σύµφωνα µε τους ορισµούς του ESA95, το αργότερο 30 ηµέρες
µετά το τέλος κάθε µήνα.

Ε. Ανώτατο όριο για νέες εγγυήσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης (Κριτήριο
Απόδοσης)

Ορισµός: Το ανώτατο όριο για νέες εγγυήσεις Κεντρικής Κυβέρνησης θα
14.
περιλαµβάνει νέες εγγυήσεις που χορηγούνται από το κράτος, καθώς και νέες εγγυήσεις που
χορηγούνται από κάθε άλλο φορέα που κατατάσσεται, σύµφωνα µε το ESA95, στην κεντρική
κυβέρνηση, αλλά εξαιρεί εγγυήσεις προς φορείς των οποίων το χρέος περιλαµβάνεται στο
ανώτατο όριο χρέους της κεντρικής κυβέρνησης όπως αυτό ορίζεται στις παραγράφους 12
και 13. Το ανώτατο όριο δεν περιλαµβάνει εγγυήσεις για τη στήριξη των τραπεζών και
εγγυήσεις που σχετίζονται µε δάνεια που χρηµατοδοτούνται από την ΕΤΕπ. Από το ανώτατο
όριο εξαιρούνται εγγυήσεις που χορηγούνται από το ΕΤΕΑΝ έως 50 εκατ. ευρώ και υπό την
προϋπόθεση αυτές να ασφαλίζονται πλήρως από ισόποση τραπεζική κατάθεση. Νέες
εγγυήσεις θεωρούνται και οι εγγυήσεις που χορηγούνται κατά τη διάρκεια του τρέχοντος
δηµοσιονοµικού έτους. Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν επίσης τις εγγυήσεις για τις οποίες
υπάρχει επιµήκυνση της διάρκειάς τους πέρα από τους αρχικούς όρους του συµβολαίου. Το
όριο δεν θα συµπεριλαµβάνει εγγυήσεις που παρέχονται από τα διαρθρωτικά ταµεία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης βλ. (COM(2011) 655) µε τη µορφή χρηµατοδοτικών εργαλείων
επιµερισµένου κινδύνου από τις οποίες δε θα δηµιουργηθούν ενδεχόµενες υποχρεώσεις στο
ελληνικό κράτος.

15.
Υποστηρικτικό υλικό. Όλες οι νέες εγγυήσεις της κεντρικής κυβέρνησης θα
καταγράφονται µε λεπτοµέρεια, προσδιορίζοντας τα ποσά και τους δικαιούχους. Το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους θα παρέχει τα στοιχεία σε µηναία βάση, µέσα σε 3 εβδοµάδες µετά
το τέλος κάθε µήνα. Οι µη κρατικοί φορείς που εντάσσονται στην κεντρική κυβέρνηση θα
ενηµερώνουν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τις νέες εγγυήσεις που χορηγούν σε
µηναία βάση και µέσα σε 3 εβδοµάδες µετά το τέλος κάθε µήνα.
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ΣΤ. Μη συσσώρευση των ληξιπρόθεσµων οφειλών εξωτερικού χρέους Γενικής
Κυβέρνησης (διαρκές κριτήριο απόδοσης)
16.
Ορισµός: Για τους σκοπούς του προγράµµατος, ως ληξιπρόθεσµη οφειλή
εξωτερικού χρέους ορίζεται η πληρωµή χρέους που έχει συνάψει ή εγγυηθεί η γενική
κυβέρνηση σε κατοίκους του εξωτερικού, η οποία δεν έχει πραγµατοποιηθεί εντός επτά
ηµερών από τη λήξη της. Το κριτήριο απόδοσης θα εφαρµόζεται σε συνεχή βάση καθ’ όλη
τη διάρκεια του προγράµµατος.
17. Υποστηρικτικό υλικό: Το απόθεµα των εξωτερικών ληξιπρόθεσµων οφειλών της
γενικής κυβέρνησης θα παρέχεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους µε χρονική
υστέρηση που δεν θα υπερβαίνει τις επτά ηµέρες µετά την ηµεροµηνία εξέτασης.

Ζ. Κατώτατο όριο εσόδων από Ιδιωτικοποιήσεις (Κριτήριο Απόδοσης)
18. Ορισµός: Ως έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις ορίζονται οι εισπράξεις από τις πωλήσεις
περιουσιακών στοιχείων που θα διενεργούνται από τον φορέα αρµόδιο για αυτό (Ταµείο
∆ηµόσιας Περιουσίας) ή πριν από την ίδρυση του οι πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων που
πραγµατοποιούνται απ 'ευθείας από την κυβέρνηση. Αυτά θα περιλαµβάνουν, αλλά δεν θα
περιορίζονται σε αυτά, την πώληση µετοχών εισηγµένων ή µη εισηγµένων εταιρειών και
τραπεζών, συµµετοχές σε δηµόσια έργα υποδοµής, συµµετοχές σε Εταιρείες Ειδικού Σκοπού
(SPVs), χρόνιες µισθώσεις σε εµπορική ακίνητη περιουσία και δηµόσια περιουσία,
συµφωνίες πώλησης και επαναγοράς στοιχείων ενεργητικού, τιτλοποίηση µελλοντικών
εσόδων ή οτιδήποτε άλλων στοιχείων ενεργητικού τα οποία θα ενσωµατωθούν στο
πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων καθώς και πώληση δικαιωµάτων και συµβάσεων παραχώρησης
(συµπεριλαµβανοµένης της τιτλοποίησης των εσόδων από τις συµβάσεις παραχώρησης). Τα
έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις θα αποτιµώνται σε ευρώ και θα αναφέρονται σε ακαθάριστη
βάση, εξαιρουµένων δαπανών κεφαλαίου ή άλλων δαπανών αναδιάρθρωσης καθώς και του
κόστους λειτουργίας του Ταµείου ∆ηµόσιας Περιουσίας. Τα έσοδα, θα καταγράφονται ως
εισροή µετρητών που εισπράττονται από το Ταµείο ∆ηµόσιας Περιουσίας, και πριν από την
ίδρυση του σε περιπτώσεις ιδιωτικοποιήσεων που θα γίνουν απ 'ευθείας από την κυβέρνηση,
ως καταθέσεις κατά την ηµέρα της συναλλαγής στον Ειδικό Λογαριασµό Ιδιωτικοποιήσεων
που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

19. Υποστηρικτικό υλικό: Τριµηνιαίες πληροφορίες σχετικά µε τα έσοδα από τις πωλήσεις
περιουσιακών στοιχείων, τα τριµηνιαία υπόλοιπα του λογαριασµού ιδιωτικοποίησης, οι
εισροές στο λογαριασµό (κατά συγκεκριµένο έργο), και των εκροών προς τον κρατικό
προϋπολογισµό, θα διατίθενται από τον Υπουργό Οικονοµικών, σε συνεργασία µε το Ταµείο
∆ηµόσιας Περιουσίας, το αργότερο δύο εβδοµάδες µετά το τέλος κάθε τριµήνου. Επιπλέον,
το Υπουργείο Οικονοµικών θα παρέχει τριµηνιαία έκθεση προόδου αναφορικά µε τη
δραστηριότητα του Ταµείου ∆ηµόσιας Περιουσίας, καθώς και περιγραφή των
δραστηριοτήτων του, πληροφορίες σχετικά µε τις δανειακές του ανάγκες (ποσά, όρους
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δανείων και εγγυήσεις), ενηµέρωση για τα βήµατα στο επιχειρησιακό σχέδιο, και τις
τελευταίες εκτιµήσεις για τα αναµενόµενα έσοδα καθώς και χρονοδιάγραµµα για την
ολοκλήρωση των συναλλαγών. Επιπλέον, οι τριµηνιαίες εκθέσεις για τις δραστηριότητες του
Ταµείου ∆ηµόσιας Περιουσίας, µαζί τις ελεγµένες από Ορκωτούς Ελεγκτές οικονοµικές του
καταστάσεις θα δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών.
20. Άλλα: Για την παρακολούθηση του κριτηρίου απόδοσης, τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις
γενικά εξαιρούνται (σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του ΤΜΣ) από τις ταµειακές εισπράξεις.
Ωστόσο, για τα έτη 2012 και 2013, όταν συντρέχει περίπτωση, οι πωλήσεις αδειών τυχερών
παιχνιδιών, αδειών επικοινωνιών, πωλήσεις αεροσκαφών, καθώς και επέκταση της σύµβασης
παραχώρησης του αεροδροµίου όπως αυτά συµφωνήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράµµατος
τον Μαΐο του 2010 το πρόγραµµα ή κατά τη δεύτερη αναθεώρηση για τον προϋπολογισµό
του 2011, θα καταγράφονται ως ταµειακά έσοδα και θα λαµβάνονται υπόψη για την
διαµόρφωση του σχετικού κριτηρίου απόδοσης για το Πρωτογενές Ισοζύγιο της Γενικής
Κυβέρνησης σε Τροποποιηµένη Ταµειακή Βάση (MGGPCB), ανεξάρτητα από το εάν οι
εισροές προέρχονται από ιδιωτικοποίηση ή όχι. Ο υπεύθυνος φορέας για την ιδιωτικοποίηση
θα παρέχει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αναλυτικά στοιχεία για τα ακαθάριστα
έσοδα και τις δαπάνες των ανωτέρω, σε µηνιαία βάση - έως το τέλος της 20ης ηµέρας για κάθε
επόµενο µήνα.

Η. Έλλειµµα κατά ESA και οι συνολικές απαιτήσεις παρακολούθησης και υποβολής
εκθέσεων του προγράµµατος.
21. Έλλειµµα κατά ESA του προγράµµατος. Για τους σκοπούς του προγράµµατος, από το
έλλειµµα κατά ESA θα εξαιρούνται έσοδα από την πώληση µη χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων του ενεργητικού, όπως γη, κτίρια, και λοιπές συµβάσεις παραχώρησης ή άδειες
εκµετάλλευσης, εκτός εάν αυτά έχουν συµφωνηθεί στο πλαίσιο του Προγράµµατος του
Μαΐου του 2010 και συµπεριλαµβανοµένων των επόµενων αναθεωρήσεων.
22. Συνολικές απαιτήσεις παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων του προγράµµατος.
Η απόδοση του προγράµµατος θα παρακολουθείται από στοιχεία που θα παρέχονται στην
Ε.Ε., ΕΚΤ και στο ∆ΝΤ από το Υπουργείο Οικονοµικών, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,
και την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι αρχές θα διαβιβάζουν έγκαιρα στο ∆ΝΤ, στην Ε.Ε. και το
προσωπικό της ΕΚΤ τυχόν αναθεωρήσεις των δεδοµένων.
II. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΟΡΟΣΗΜΩΝ

23. ∆ιαρθρωτικό ορόσηµο για την πρόοδο στη βελτίωση της διοίκησης του
εισπρακτικού µηχανισµού. Η πρόοδος στην διοίκηση του εισπρακτικού µηχανισµού για το
2012 θα προσδιοριστεί µέσω της επίτευξης των στόχων του πίνακα 1.
24. Ορισµός: Ολοκληρωµένος έλεγχος ορίζεται ο έλεγχος ο οποίος αναφέρεται επίσηµα ως
ολοκληρωµένος στο σύστηµα διαχείρισης υποθέσεων ELENXIS, συµπεριλαµβανοµένης της
υπογραφής από τον προϊστάµενο ελέγχου, και του διακανονισµού ή της έφεσης του
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φορολογούµενου για το πληρωτέο ποσό ή της αναφοράς του ελεγκτή για τη µη ύπαρξη
οικονοµικής εκκρεµότητας.
25. Υποστηρικτικό υλικό. Μηνιαία πληροφορία για αναλυτικούς τακτικούς ελέγχους βάσει
κριτηρίων ρίσκου και περιοδικών ελέγχων ΦΠΑ για µεγάλους φορολογούµενους,
αυτοαπασχολούµενους και άτοµα µε µεγάλη περιουσία καθώς και για περιπτώσεις µη
απόδοσης ΦΠΑ, είσπραξης και βεβαίωσης φόρων και προστίµων και είσπραξης
φορολογικών οφειλών θα παρέχονται από τον Υπουργό Οικονοµικών, σε συνεργασία µε τη
συντονιστική επιτροπή για τη διαχείριση των εσόδων το αργότερο δύο εβδοµάδες µετά το
τέλος κάθε µήνα. Η υποβολή πληροφορίας θα περιλαµβάνει στοιχεία από το 2010. Η
πληροφορία θα συνεχίσει να παρέχεται και µετά το ∆εκέµβριο του 2012
26. ∆ιαρθρωτικό ορόσηµο για την πρόοδο της Οικονοµικής ∆ιαχείρισης του ∆ηµοσίου
του 2012. Η πρόοδος στην εφαρµογή των παρεµβάσεων στον τοµέα της Οικονοµικής
∆ιαχείρισης του ∆ηµοσίου θα προσδιοριστεί µέσω της επίτευξης των στόχων του πίνακα 2.
27. Ορισµός: Οι αναφερόµενοι θεσµικοί φορείς (κράτος και φορείς της γενικής κυβέρνησης)
περιλαµβάνουν κάθε φορέα που υπάγεται στην γενική κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται από
την ΕΛ.ΣΤΑΤ από [το τέλος Φεβρουαρίου] 2012, µε εξαίρεση των εντάξεων νέων φορέων
που υπάγονται στον έλεγχο των υποτοµέων της γενικής κυβέρνησης. Οποιοσδήποτε φορέας
θα υπάγεται στον παραπάνω ορισµό µετά τον ∆εκέµβριο του 2011 θα µπορεί να εφαρµόσει
µητρώο δεσµεύσεων σε πιλοτική βάση.
Οι συνοπτικές αναφορές που αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρµα από το µητρώο
δεσµεύσεων περιλαµβάνουν και τα έντεκα πεδία που είναι διαθέσιµα στην παρούσα φάση
στην ηλεκτρονική πλατφόρµα. Από το τέλος Ιουνίου, οι καταχωρήσεις στην ηλεκτρονική
πλατφόρµα θα περιλαµβάνουν ένα εκτεταµένο σύνολο πεδίων, συµπεριλαµβανοµένων των
σωρευτικών πιστώσεων που έχουν απελευθερωθεί, των αναληφθέντων δεσµεύσεων, των
ληφθέντων τιµολογίων και των πραγµατοποιηθέντων πληρωµών.
28. Υποστηρικτικό Υλικό: Μηνιαία συνοπτική πληροφορία από την ηλεκτρονική
πλατφόρµα, τα ερωτηµατολόγια και άλλες πηγές σχετικά µε την απόδοση των παραπάνω
αναφερθέντων δεικτών θα δηµοσιεύονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του
Υπουργείου Οικονοµικών στην ιστοσελίδα του το αργότερο µέχρι και [τέσσερις] εβδοµάδες
µετά το τέλος κάθε µήνα. Η υποβολή στοιχείων θα αφορά και στοιχεία για το τέλος του 2011.
Η πληροφορία µέσω ερωτηµατολογίων θα συνεχίσει να παρέχεται µετά το ∆εκέµβριο 2012
εκτός και εάν οι διαφορές µεταξύ των ερωτηµατολογίων και της ηλεκτρονικής πλατµόρφας
έχουν εξαλειφθεί.
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Πίνακας 1. ∆ιαρθρωτικό Ορόσηµο για τη ∆ιοίκηση του Εισπρακτικού Μηχανισµού
Στόχοι 2012 1/
Τοµέας

∆είκτης

Είσπραξη ληξιπρόθεσµων οφειλών
a. Είσπραξη ληξιπρόθεσµων οφειλών βεβαιωµένων έως τέλη
∆εκεµβρίου 2011 (εκατ. €)
b. Είσπραξη νέων οφειλών βεβαιωµένων εντός 2012 (% νέου
χρέους)
Ελέγχοι και εισπράξεις µεγάλων φορολογουµένων
a. Αριθµός ολοκληρωµένων αναλυτικών ελέγχων µε βάση
κριτήρια ρίσκου
b. Αριθµός ολοκληρωµένων προσωρινών ελέγχων µε βάση
κριτήρια ρίσκου (ΦΠΑ, παρακρατήσεων, επιστροφών
απαλλαγών κ.α.)
Εκ των οποίων επιτόπιοι έλεγχοι

Τέλη Ιουνίου

Τέλη ∆εκεµβρίου

1.000

2.000

20%

20%

150

300

150

325

25

100

50%
c. Εισπράξεις βεβαιωµένων φόρων και προστίµων από όλους
τους ολοκληρωµένους αναλυτικούς και προσωρινούς
ελέγχους (% βεβαιωµένων φόρων και προστίµων)
Έλεγχοι και εισπράξεις αυτοαπασχολούµενων και ατόµων µε µεγάλη περιουσία
a. Αριθµός ολοκληρωµένων νέων αναλυτικών ελέγχων µε βάση
600
κριτήρια ρίσκου αυτοαπασχολούµενων και ατόµων µε
µεγάλη περιουσία 2/
b. Εισπράξεις βεβαιωµένων φόρων και προστίµων από τους
ολοκληρωµένους αναλυτικούς ελέγχους (% βεβαιωµένων
φόρων και προστίµων)
Έλεγχοι και εισπράξεις για µη απόδοση ΦΠΑ
a. Αριθµός ολοκληρωµένων αναλυτικών ελέγχων για µηαπόδοση ΦΠΑ
b. Εισπράξεις βεβαιωµένων φόρων και προστίµων από τους
ολοκληρωµένους αναλυτικούς ελέγχους (% βεβαιωµένων
φόρων και προστίµων)

1.300

50%

50%

5.000

10.000

20%

20%

1/ Σωρευτικοί στόχοι από 1η Γενάρη 2012
2/ Οι έλεγχοι που θα έχουν ολοκληρωθεί από Γενάρη 2011 θα επιφέρουν τουλάχιστον 1.700.
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50%

Πίνακας 2. ∆ιαρθρωτικό Ορόσηµο για την ∆ιοίκηση Οικονοµικών του ∆ηµοσίου
Τοµέας
∆είκτης
Έλεγχος ∆απανών
a. Ποσοστό φορέων (Κράτος και Φορείς Γενικής Κυβέρνησης) που
στέλνουν στοιχεία µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας (e-portal)
του ΓΛΚ για: 1) συνολικές πιστώσεις Τακτικού Προϋπολογισµού
(συµπεριλαµβανοµένων τυχόν αναθεωρήσεων) 2) Εκκρεµείς
υποχρεώσεις; 3) Απλήρωτες υποχρεώσεις; 4) Ληξιπρόθεσµες
Οφειλές (για Τακτικό Π/Υ και Π∆Ε) στο τέλος κάθε µήνα µε
στοιχεία από το µητρώο δεσµεύσεων
b. ∆ιαφορές µεταξύ των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τρίτους των
φορέων γενικής κυβέρνησης εκτός του Κράτους που
καταγράφονται στην ηλεκτρονική πλατφόρµα (e-portal) του ΓΛΚ
βάση στοιχείων του µητρώου δεσµεύσεων και των συνολικων
ληξιπρόθεσµών οφειλών που καταγράφονται µέσω µηνιαίων
ερωτηµατολογίων (% των ληξιπρόθεσµων οφειλών)
1/ Σωρευτικοί στόχοι από 1η Γενάρη 2012
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Στόχοι 2012 1/
Τέλη Ιουνίου Τέλη ∆εκεµβρίου
70%

90%

25%

1%

