ΕΛΛΑ∆Α: ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ (ΤΜΣ)
16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

1. Το παρόν Τεχνικό Μνηµόνιο Συνεννόησης (ΤΜΣ) προσδιορίζει το πλαίσιο
συνεννόησης όσο 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 παρέχουµε στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο την απαραίτητη πληροφόρηση για την παρακολούθηση
του προγράµµατος.
2. Για τους σκοπούς του προγράµµατος, όλα τα σχετιζόµενα µε συνάλλαγµα
περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ροές θα αποτιµώνται σε όρους
ισοτιµιών

«συναλλαγµατικών
ακολούθως,

µε

την

του

εξαίρεση

προγράµµατος»

των

στοιχείων

που

όπως

ορίζονται

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 Η.Π.Α., €1 = 100.63
Γιεν Ιαπωνίας, €1.1772= 1 ΕΤ∆ (Ειδικά Τραβηχτικά ∆ικαιώµατα).

Γενική Κυβέρνηση
3. Ορισµός: Για τους σκοπούς του προγράµµατος, η Γενική Κυβέρνηση
περιλαµβάνει:
•

Την κεντρική κυβέρνηση. Αυτή περιλαµβάνει:
o Τους

φορείς

που

καλύπτονται

από

τον

Κρατικό

Προϋπολογισµό, όπως ορίζονται στο κεφάλαιο 2 του νόµου
2362/1995 όπως τροποποιήθηκε από το νόµο 3871/2010 υπό
τον τίτλο «∆ηµόσια Λογιστική, Έλεγχος των Κυβερνητικών
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∆απανών και άλλες διατάξεις» 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 (ESA 95) («ESA 95 Εγχειρίδιο για
το δηµόσιο έλλειµµα και το δηµόσιο χρέος») κατατάσσονται
στην κεντρική κυβέρνηση. Οι ακόλουθες κρατικές επιχειρήσεις
και οργανισµοί που περιλαµβάνονται από την Εθνική
Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) στον ορισµό της κεντρικής
κυβέρνησης

ΜΕΤΡΟ,

(ΑΤΤΙΚΟ

ΟΣΥ

Α.Ε.,

ΕΛΓΑ,

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ, ΟΣΕ,
ΤΡΑΙΝΟΣΕ,

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΚΥΜΗΣ

ΕΠΕ,

ΟΠΕΚΕΠΕ (εξαιρούµενου του λογαριασµού ΕΛΕΓΕΠ που
συµπεριλαµβάνεται στον κρατικό προϋπολογισµό από την
ΕΛ.ΣΤΑΤ.),

ΚΕΕΛΠΝΟ,

ΕΟΤ,

ΓΑΙΑΟΣΕ,

ΕΡΓΟΣΕ,

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΜΟ∆ Α.Ε. και το
Πράσινο Ταµείο).
•

Την τοπική αυτοδιοίκηση που περιλαµβάνει δήµους 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 στην τοπική αυτοδιοίκηση, σύµφωνα µε το ESA 95.

•

Τον τοµέα της κοινωνικής ασφάλειας (συνταξιοδοτικά ταµεία,
ΕΟΠΥΥ και νοσοκοµεία) που αποτελείται από όλα τα ταµεία που
έχουν χαρακτηριστεί ως Οργανισµοί Κοινωνικής Ασφάλισης στο
µητρώο της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

•

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

εντός

προϋπολογισµού και εκτός προϋπολογισµού προγράµµατα που
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ενδέχεται να δηµιουργηθούν κατά την διάρκεια του προγράµµατος
προκειµένου να φέρουν σε πέρας ενέργειες δηµοσιονοµικού
χαρακτήρα. Οι αρχές θα ενηµερώνουν άµεσα το ∆.Ν.Τ., την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το προσωπικό της Ε.Κ.Τ. για τυχόν
δηµιουργία

τέτοιων

νέων

ταµείων

ή

και

προγραµµάτων.

Συγκεκριµένα, το Γ.Λ.Κ. θα υποδεικνύει την κατηγοριοποίηση του
Ινστιτούτου Ανάπτυξης όταν υπάρξει επίσηµη απόφαση για αυτό το
θέµα από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.
•

Υποστηρικτικό υλικό: Το Υπουργείο Οικονοµικών (Υπ.Οικ.) θα
παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ε.Κ.Τ. και το ∆.Ν.Τ.
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 κεφαλαιακών συναλλαγών 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,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και µε το Υπουργείο Υγείας θα
παρέχει σε µηνιαία βάση στοιχεία για τα έσοδα και τις δαπάνες των
κύριων Ταµείων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΟΑΕ∆),
καθώς και για τον ΕΟΠΥΥ. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα παρέχει
αναλυτικά µηνιαία στοιχεία για το ενεργητικό και τις υποχρεώσεις των
ΟΤΑ, των ταµείων κοινωνικής ασφάλισης, του Πράσινου Ταµείου (και
άλλων νοµικών προσώπων εκτός προϋπολογισµού) και των κρατικών
επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στον ορισµό της γενικής
κυβέρνησης σύµφωνα µε τα δεδοµένα της έρευνας Νοµισµατικής
Στατιστικής. Τα δεδοµένα θα παρέχονται µέσα σε 4 εβδοµάδες µετά το
τέλος κάθε µήνα.
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ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ, ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ: ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Α. Κατώτατο 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 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
προϋπολογισµού, του ταµειακού ισοζυγίου του Προγράµµατος ∆ηµοσίων
Επενδύσεων, τη µεταβολή στα καθαρά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία των
ΟΤΑ, τη µεταβολή στα καθαρά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία των ταµείων
κοινωνικής ασφάλισης, τη µεταβολή στα καθαρά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
του Πράσινου Ταµείου, τη µεταβολή στα καθαρά χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία των δηµόσιων επιχειρήσεων που επαναταξινοµήθηκαν. Τα έσοδα
από ιδιωτικοποιήσεις, όπως αυτά ορίζονται παρακάτω, και έσοδα από
πωλήσεις γης και ακινήτων 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
µε βάση: (i) τα ακαθάριστα έσοδα του τακτικού προϋπολογισµού
(τακτικά έσοδα συν έκτακτα έσοδα µείον επιστροφές φόρων
(εξαιρούµενων

πληρωµών

για

την

εκκαθάριση

ληξιπρόθεσµων

επιστροφών φόρων πριν από τέλη Σεπτέµβρη 2012) µείον (ii) τις
δαπάνες του τακτικού κρατικού προϋπολογισµού όπως δηµοσιεύονται
µηνιαίως στην επίσηµη ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους του Υπουργείου Οικονοµικών και σύµφωνα µε την αντίστοιχη
κατηγοριοποίηση του τακτικού κρατικού προϋπολογισµού. Από τις
τακτικές δαπάνες του προϋπολογισµού εξαιρούνται οι πληρωµές
χρεολυσίων αλλά περιλαµβάνονται: µισθοί και συντάξεις, επιχορηγήσεις
προς ταµεία κοινωνικής ασφάλισης, δαπάνες ιατροφαρµακευτικής
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περίθαλψης και κοινωνικής προστασίας, λειτουργικές και άλλες
δαπάνες, επιστρεφόµενοι πόροι, πληρωµές σε αντάλλαγµα των
απαιτήσεων των ασφαλιστικών ταµείων για τους εργαζόµενους της
∆ΕΗ, το αποθεµατικό, πληρωµές στο EFSF, πληρωµές τόκων,
µεταβιβάσεις

για

διευθέτηση

παλαιών

χρεών,

πληρωµές

για

εξοπλιστικές προµήθειες σε ταµειακή βάση, κεφαλαιακές µεταβιβάσεις
προς τα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης ή άλλους φορείς µε την µορφή
οµολόγων, εγγυήσεις που έχουν καταπέσει σε περιπτώσεις που το
κράτος ή η κεντρική κυβέρνηση αναλαµβάνει πληρωµές για λογαριασµό
φορέων εκτός της γενικής κυβέρνησης.
•

Το ταµειακό ισοζύγιο του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων. Το
ταµειακό ισοζύγιο του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων θα µετράται
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 Υπουργείο
Οικονοµικών και σύµφωνα µε την αντίστοιχη κατηγοριοποίηση του
προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων.

•

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.
o Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού περιλαµβάνουν (όχι
όµως περιοριστικά) τις καταθέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης
στην Τράπεζα της Ελλάδος και τις καταθέσεις της τοπικής
αυτοδιοίκησης σε εγχώρια πιστωτικά ιδρύµατα. Οι καταθέσεις θα
υπολογίζονται στην ονοµαστική τους αξία, εξαιρουµένων των
συσσωρευµένων τόκων, σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας
νοµισµατικής στατιστικής.
o Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις περιλαµβάνουν (όχι όµως
περιοριστικά) τα βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια από
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα προς την τοπική αυτοδιοίκηση σε

Page 5 of 33

ονοµαστική αξία, σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας
νοµισµατικής στατιστικής.
•

Η

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.
o Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία του 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 θα
υπολογίζονται 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

εταιρείες

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 την Τράπεζα της Ελλάδος, και έµµεσες συµµετοχές µέσω
του αµοιβαίου κεφαλαίου του ΙΚΑ. Οι συµµετοχές θα
αποτιµώνται σε ονοµαστική αξία.
Οµόλογα και άλλα περιουσιακά στοιχεία που εκδόθηκαν στο
εξωτερικό.
o Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του παθητικού περιλαµβάνουν τα
βραχυχρόνια

και

µακροχρόνια
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δάνεια

από

εγχώρια

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα προς τα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης,
τα οποία έχουν αποτιµηθεί σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας
νοµισµατικής στατιστικής.
•

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

καταθέσεις

καταθέσεις

θα

σε

εγχώρια

υπολογίζονται

πιστωτικά
σε

ιδρύµατα.

ονοµαστική

Οι
αξία

εξαιρούµενων των συσσωρευµένων τόκων σύµφωνα µε τα
στοιχεία της έρευνας νοµισµατικής στατιστικής.
Μετοχές που έχει στην κατοχή του το Ταµείο 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 του παθητικού περιλαµβάνουν τα βραχυχρόνια και
µακροχρόνια δάνεια από εγχώρια χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα προς
το Ταµείο, τα οποία έχουν αποτιµηθεί σύµφωνα µε τα στοιχεία της
έρευνας νοµισµατικής στατιστικής ή άλλος δανεισµός από την
Τράπεζα της Ελλάδος.
•

Η αλλαγή των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού των δηµοσίων
επιχειρήσεων που εντάχθηκαν στη γενική κυβέρνηση ορίζεται σε
συναλλακτική βάση, ως η αλλαγή των συνολικών στοιχείων ενεργητικού
µείον των στοιχείων παθητικού προσαρµοσµένα για µεταβολές αποτίµησης,
µείον τις εγγυήσεις που έχουν καταπέσει από φορείς που ενσωµατώθηκαν στη
γενική κυβέρνηση. Οι δηµόσιες επιχειρήσεις θα περιλαµβάνουν τους κάτωθι
οργανισµούς:

ΕΛΓΑ,

ΚΕΕΛΠΝΟ,

ΟΠΕΚΕΠΕ

(εξαιρουµένου

του

λογαριασµού ΕΛΕΓΕΠ), ΕΟΤ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ, ΕΡΤ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΓΑΙΟΣΕ, ΟΣΥ Α.Ε.,
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ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ ΕΠΕ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ,
ΜΟ∆ Α.Ε., ΤΑΙΠΕ∆ και ΟΣΕ.
o Τα στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνουν
Καταθέσεις των ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων στην Τράπεζα της
Ελλάδος και σε εγχώρια και ξένα χρηµατοπιστωτικά
ιδρύµατα. Οι καταθέσεις θα υπολογίζονται σε ονοµαστική
αξία εξαιρουµένων των συσσωρευµένων τόκων.
Μετοχές

που

έχουν

στην

κατοχή

τους

οι

∆ηµόσιες

Επιχειρήσεις 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 αποτιµηθεί 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,

που

υπολογίζονται ως η διαφορά µεταξύ των νέων δανείων που
χορηγούνται στους εν λόγω φορείς (όπως εγκρίθηκαν από το Γενικό
Λογιστήριο

του

Κράτους,

σύµφωνα

µε

το

νόµο

για

τη

∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη) και των αποπληρωµών των
εν λόγω δανείων µέσω καταπτώσεων κρατικών εγγυήσεων ή των
αποµειώσεων 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).
5. Λοιπές προβλέψεις για τους σκοπούς του προγράµµατος.
• Το πρωτογενές ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης σε Τροποποιηµένη
Ταµειακή Βάση δεν θα περιλαµβάνει τις µεταφορές κεφαλαίων σε σχέση µε
τις αποφάσεις του Eurogroup της 21ης Φεβρουαρίου 2012 και 26ης Νοεµβρίου
2012 σε συνάρτηση µε το εισόδηµα των κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης,
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συµπεριλαµβανοµένης της Τράπεζας της Ελλάδος, που απορρέουν από την
διακράτηση στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιό τους οµολόγων του ελληνικού
δηµοσίου.
• Έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις εξαιρούνται από τα ταµειακά έσοδα της
γενικής κυβέρνησης. Παρόλα αυτά, για όλη την περίοδο εφαρµογής του
προγράµµατος και όπου αυτό είναι δυνατό, οι πωλήσεις από άδειες παιγνίων,
άδειες τηλεπικοινωνιών, πωλήσεις αεροσκαφών και επέκταση συµβάσεων
παραχώρησης αεροδροµίων που πραγµατοποιήθηκαν στο γενικότερο πλαίσιο
του προγράµµατος του Μαΐου 2010 ή των συζητήσεων του προϋπολογισµού
του 2011 (δεύτερη αναθεώρηση) θα καταγράφονται ως ταµειακά έσοδα του
ισοζυγίου

της

γενικής

κυβέρνησης,

ανεξάρτητα

αν

οι

εισπράξεις

συσσωρεύονται στο ταµείο ιδιωτικοποιήσεων ή όχι.
•

Οι πρωτογενείς δαπάνες της κεντρικής κυβέρνησης δεν περιλαµβάνουν
πληρωµές που σχετίζονται µε την στήριξη τραπεζών που είναι µέρος του
προγράµµατος στρατηγικής του χρηµατοοικονοµικού 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 στοιχείων, καθώς
και ενέργειες που σχετίζονται µε το ΤΧΣ. Κάθε χρηµατοοικονοµική πράξη
της

κεντρικής

κυβέρνησης

συµπεριλαµβανοµένης

της

για
έκδοσης

την

στήριξη

εγγυήσεων

των
ή

τραπεζών,

της

παροχής

ρευστότητας, θα αναφέρεται άµεσα στο ∆.Ν.Τ., στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και το προσωπικό της Ε.Κ.Τ.
•

Τα πρωτογενή έσοδα της κεντρικής κυβέρνησης δεν θα περιλαµβάνουν
πληρωµές µετρητών από ζηµιογόνες τράπεζες, πέρα από αυτές που θα
συσσωρεύονται υπό την δοµή του ELA που ίσχυε την 30η Νοεµβρίου 2012
(25 µονάδες βάσης).

•

Μεταβιβάσεις κεφαλαίων σε ασφαλιστικά ταµεία ή άλλες οντότητες µε τη
µορφή οµολόγων δεν θα συµπεριλαµβάνουν την έκδοση οµολόγων για τον
διακανονισµό των ληξιπρόθεσµων οφειλών υγείας στο τέλος του 2009, και
τους διακανονισµούς που σχετίζονται µε δικαστικές υποχρεώσεις.
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Υποστηρικτικό Υλικό
• Στοιχεία σχετικά µε τα ταµειακά διαθέσιµα του τακτικού προϋπολογισµού
και του προϋπολογισµού επενδύσεων θα παρέχονται στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, στην Ε.Κ.Τ. και στο ∆.Ν.Τ. 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 στην
επίσηµη ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών. Τα µηνιαία στοιχεία θα
επισηµαίνουν ποιο τµήµα των επιστροφών φόρων σχετίζεται µε απαιτήσεις πριν
από τον Σεπτέµβριο του 2012. Τα στοιχεία επίσης θα περιλαµβάνουν δεδοµένα
για τις µεταβιβάσεις κεφαλαίων σε ασφαλιστικά ταµεία ή άλλους φορείς µε την
µορφή οµολόγων και καταπτώσεις εγγυήσεων.
• Στοιχεία για τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και των ασφαλιστικών ταµείων, των
ταµείων εκτός προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου του ΑΚΑΓΕ, καθώς και
δηµοσίων επιχειρήσεων συµπεριλαµβανοµένου του Πράσινου Ταµείου θα
παρέχονται στο ∆.Ν.Τ, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ε.Κ.Τ. από το
Γ.Λ.Κ. σε συνεργασία µε την ∆ιεύθυνση Στατιστικής της Τράπεζας της
Ελλάδος εντός τεσσάρων εβδοµάδων µετά το τέλος κάθε µήνα. Σε σχέση µε τις
επαναταξινοµηµένες δηµόσιες επιχειρήσεις, το Γ.Λ.Κ. θα παρέχει επίσης σε
µηνιαία βάση την αλλαγή σε στοιχεία παθητικού εξωτερικού προς διόρθωση
καθότι η Τράπεζα της Ελλάδος δίνει αναφορά µόνο για τις αλλαγές σε στοιχεία
παθητικού εσωτερικού.

Β. Ανώτατο όριο Πρωτογενών ∆απανών του Κρατικού Προϋπολογισµού
(Κριτήριο Απόδοσης)
6. 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 τις πληρωµές ληξιπρόθεσµων οφειλών. Οι
δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού περιλαµβάνουν τις καταπτώσεις
εγγυήσεων φορέων µέσα στη γενική κυβέρνηση (σε αντιδιαστολή µε τον
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ορισµό

του

πρωτογενούς

ισοζυγίου

της

γενικής

κυβέρνησης

σε

τροποποιηµένη ταµειακή βάση όπως αναφέρθηκε νωρίτερα όπου εξαιρεί αυτή
τη δαπάνη). Οι πρωτογενείς δαπάνες της κεντρικής κυβέρνησης που
περιλαµβάνονται στο κριτήριο απόδοσης δεν περιλαµβάνουν τυχόν πληρωµές
σε µετρητά που σχετίζονται µε την στήριξη των τραπεζών σε σχέση µε τον
ανωτέρω ορισµό στην παράγραφο 5, υποπαράγραφο 3. ∆απάνες που δεν
περιλαµβάνονται στο ταµειακό αποτέλεσµα περιλαµβάνουν δάνεια σε
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και επενδύσεις σε µετοχές των εισηγµένων και
µη

εισηγµένων

κεφαλαιοποίηση),
προβληµατικών

χρηµατοπιστωτικών
µη

ανταποδοτική

περιουσιακών

ιδρυµάτων
κεφαλαιοποίηση

στοιχείων.

Παρόλα

(ανταποδοτική
και

αγορά

αυτά,

κάθε

χρηµατοοικονοµική κίνηση από την κεντρική ή γενική κυβέρνηση για στήριξη
των τραπεζών, συµπεριλαµβανοµένης της έκδοσης εγγυήσεων ή της παροχής
ρευστότητας θα πρέπει να αναφέρεται αµέσως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
στην Ε.Κ.Τ. και στο ∆.Ν.Τ.

7. Υποστηρικτικό Υλικό. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου
Οικονοµικών θα παρέχει στοιχεία για τις µηνιαίες δαπάνες του τακτικού
κρατικού προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων,
όπως ορίστηκαν ανωτέρω.

Γ. Ανώτατο Όριο των Εγχώριων Ληξιπρόθεσµων Οφειλών (Κριτήριο
Απόδοσης)
8. Ορισµός. Για τους σκοπούς του προγράµµατος, οι εγχώριες ληξιπρόθεσµες
οφειλές (στενός ορισµός) ορίζονται ως: (i) τιµολόγια που δεν έχουν πληρωθεί
από υπουργεία και νοσοκοµεία µετά από πάροδο 90 ηµερών από την
ηµεροµηνία οφειλής και (ii) επιστροφές φόρων όπου το αντίστοιχο έγγραφο
«ΑΦΕΚ» έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί αλλά δεν έχει πληρωθεί ο
φορολογούµενος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συγκεκριµένη ηµεροµηνία
πληρωµής στη σύµβαση µε τον προµηθευτή, η οφειλή λογίζεται ως
ληξιπρόθεσµη όταν έχουν περάσει 90 µέρες από την έκδοση του τιµολογίου.
Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές δεν περιλαµβάνουν τα χρέη των νοσοκοµείων προς
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τις φαρµακευτικές εταιρείες που υφίσταντο στα τέλη του 2009 (€113
εκατοµµύρια στις 30 Νοεµβρίου 2012). Από την 1η Ιουλίου 2013 ο ορισµός
θα περιλαµβάνει αιτήσεις επιστροφών φόρου που δεν έχουν εκκαθαριστεί
εντός 90 ηµερών (σωρευτικά από 1η Ιουλίου). Από 1η Ιανουαρίου 2014, θα
περιλαµβάνει όλες τις αιτήσεις επιστροφών φόρου που δεν έχουν
εκκαθαριστεί εντός 90 ηµερών. Και στις δύο περιπτώσεις, οι αιτήσεις που
είναι σε δικαστική διαµάχη θα εξαιρούνται.

9. Υποστηρικτικό Υλικό. Μηνιαία στοιχεία των ληξιπρόθεσµων οφειλών των
υπουργείων και των δηµόσιων νοσοκοµείων θα παρέχονται από το Υπουργείο
Οικονοµικών εντός τεσσάρων εβδοµάδων µετά το τέλος του µήνα. Το
Υπουργείο Οικονοµικών θα δηµοσιεύει τα στοιχεία στην επίσηµη ιστοσελίδα
του. Τα στοιχεία των 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
από 0-30, 31-60 και 61-90 µέρες για την κεντρική κυβέρνηση (υπουργεία και
αποκεντρωµένες διοικήσεις). Στοιχεία ληξιπρόθεσµων επιστροφών φόρων θα
βασίζονται στα δεδοµένα της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών
Συστηµάτων και της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων. Το Υπουργείο
Οικονοµικών θα παρέχει επίσης µηνιαία στοιχεία για τις ληξιπρόθεσµες
επιστροφές φόρων όπως ορίστηκε ανωτέρω (µε «ΑΦΕΚ» που έχουν εκδοθεί),
όπως επίσης και πλήρη στοιχεία απλήρωτων υποχρεώσεων όπου δεν έχει
εκδοθεί «ΑΦΕΚ» (και παρουσιάζοντας αυτές που δεν έχουν βεβαιωθεί εντός
90 ηµερών).

∆. Ανώτατο Όριο των Εγχώριων Ληξιπρόθεσµων Οφειλών της Γενικής
Κυβέρνησης (Ενδεικτικός Στόχος)

10. Ορισµός. Για τους σκοπούς του προγράµµατος, οι ληξιπρόθεσµες οφειλές της
γενικής κυβέρνησης ορίζονται ως: (i) τιµολόγια από φορείς της γενικής
κυβέρνησης που δεν έχουν πληρωθεί µετά από πάροδο 90 ηµερών από την
ηµεροµηνία οφειλής συν (ii) επιστροφές φόρων όπου το αντίστοιχο έγγραφο
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«ΑΦΕΚ» έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί αλλά δεν έχει πληρωθεί ο
φορολογούµενος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συγκεκριµένη ηµεροµηνία
πληρωµής στη σύµβαση µε τον προµηθευτή, η οφειλή λογίζεται ως
ληξιπρόθεσµη όταν έχουν περάσει 90 µέρες από την έκδοση του τιµολογίου.
Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές της γενικής κυβέρνησης δεν περιλαµβάνουν: (i) τις
οφειλές που συσσωρεύτηκαν από το Ταµείο Πρόνοιας των ∆ηµοσίων
Υπαλλήλων και (ii) τα χρέη των νοσοκοµείων προς τις φαρµακευτικές
εταιρείες που υφίσταντο στα τέλη του 2009 (€113 εκατοµµύρια στις 30
Νοεµβρίου 2012). Από την 1η Ιουλίου 2013 ο ορισµός θα περιλαµβάνει
αιτήσεις επιστροφών φόρου που δεν έχουν εκκαθαριστεί εντός 90 ηµερών
(σωρευτικά από 1η Ιουλίου). Από 1η Ιανουαρίου 2014, θα περιλαµβάνει όλες
τις αιτήσεις επιστροφών φόρου που δεν έχουν εκκαθαριστεί εντός 90 ηµερών.
Και στις δύο περιπτώσεις, οι αιτήσεις που είναι σε δικαστική διαµάχη θα
εξαιρούνται.

11. 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 επίσηµη ιστοσελίδα του. Τα στοιχεία των
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 από 0-30, 31-60 και 61-90
µέρες για την κεντρική κυβέρνηση (υπουργεία και αποκεντρωµένες
διοικήσεις). Στοιχεία ληξιπρόθεσµων επιστροφών φόρων θα βασίζονται στα
δεδοµένα της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων και της
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων.
Ε. Ανώτατο Όριο Συνολικού Χρέους της Κεντρικής Κυβέρνησης (Κριτήριο
Απόδοσης)
12.Ορισµός. Το συνολικό απόθεµα χρέους της κεντρικής κυβέρνησης θα αφορά στο
χρέος κεντρικής κυβέρνησης σε όρους ESA95, το οποίο περιλαµβάνει το κρατικό
χρέος, χρέη οργανισµών εκτός προϋπολογισµού και δηµόσιες επιχειρήσεις που
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συµπεριλαµβάνονται στην κεντρική κυβέρνηση, καθώς και άλλες προσαρµογές κατά
το σύστηµα ESA95. Χρέος εταιρειών που έχουν ως µέτοχο το ∆ηµόσιο θα πρέπει να
ισοσκελιστεί. 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. ∆εν θα περιλαµβάνει
πληρωτέους λογαριασµούς. Το χρέος θα αποτιµάται 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 τιµαριθµικές 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.

13.

Προσαρµογές: Το ανώτατο όριο συνολικού χρέους της κεντρικής

κυβέρνησης βάσει ESA 95 θα προσαρµοστεί προς τα πάνω (ή προς τα κάτω) κατά το
ποσό οποιασδήποτε αναθεώρησης προς τα πάνω (ή προς τα κάτω) του ποσού των
311,4 δις που είναι

το ύψος του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης του τέλους

∆εκεµβρίου 2012.
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14.

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.

ΣΤ. Ανώτατο όριο για νέες εγγυήσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης (Κριτήριο
Απόδοσης)
15.

Ορισµός: Το ανώτατο όριο για νέες εγγυήσεις Κεντρικής Κυβέρνησης θα

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 στην παράγραφο 15. Το ανώτατο όριο δεν περιλαµβάνει: (α) εγγυήσεις
για τη στήριξη των τραπεζών, (β) εγγυήσεις που σχετίζονται µε δάνεια που
χρηµατοδοτούνται από την ΕΤΕπ, (γ) εγγυήσεις που χορηγούνται από το ΕΤΕΑΝ
(συνολικά έως 50 εκατ. ευρώ και υπό την προϋπόθεση αυτές να ασφαλίζονται
πλήρως από ισόποση τραπεζική κατάθεση) και (δ) εγγυήσεις που παρέχονται από τα
διαρθρωτικά ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλ. (COM(2011) 655) µε τη µορφή
χρηµατοδοτικών εργαλείων επιµερισµένου κινδύνου οι οποίες δε δηµιουργούν
ενδεχόµενες υποχρεώσεις στο ελληνικό κράτος.
Νέες εγγυήσεις θεωρούνται οι εγγυήσεις που χορηγούνται κατά τη διάρκεια του
τρέχοντος δηµοσιονοµικού έτους, αλλά για εκείνες για τις οποίες δίδεται επιµήκυνση
της διάρκειάς τους πέρα από τους αρχικούς όρους του συµβολαίου, µόνο 50 τοις
εκατό της συνολικής αξίας θα προσµετρείται. Τροποποιήσεις των υφιστάµενων
εγγυήσεων (χωρίς αλλαγή της διάρκειας, του ποσού των εγγυήσεων, καθώς και των
δικαιούχων του δανείου) δεν θα αντιµετωπίζονται ως νέες εγγυήσεις.
16.

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
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εγγυήσεις που χορηγούν σε µηναία βάση και µέσα σε 3 εβδοµάδες µετά το τέλος
κάθε µήνα.

Ζ. Μη συσσώρευση των ληξιπρόθεσµων οφειλών εξωτερικού χρέους
Γενικής Κυβέρνησης (διαρκές κριτήριο απόδοσης)

17. 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. Για τους σκοπούς του παρόντος προγράµµατος, µε τον
όρο "από τη λήξη της" νοείται η ηµεροµηνία κατά την οποία οφείλονται πληρωµές
εξωτερικού

χρέους,

σύµφωνα

µε

τη

σχετική

συµβατική

συµφωνία,

συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε συµβατικών περιόδων χάριτος. Το κριτήριο
απόδοσης θα εφαρµόζεται σε συνεχή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος.

18.

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.

Η. Κατώτατο όριο εσόδων από Ιδιωτικοποιήσεις (Ενδεικτικός στόχος και
κριτήριο απόδοσης)

19. Ορισµός: Ως έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις ορίζονται οι εισπράξεις από τις
πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων που θα πρέπει να διενεργούνται από το Ταµείο
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ∆), εισπράξεις από τις
απευθείας πωλήσεις της κυβέρνησης, και εισπράξεις από την ενδεχόµενη πώληση
των τυχόν συµµετοχών των τραπεζών µέσω του ΤΧΣ, του ΤΑΙΠΕ∆, ή απ' ευθείας
από την κυβέρνηση. Αυτά θα περιλαµβάνουν, (όχι όµως περιοριστικά), την πώληση
µετοχών εισηγµένων ή µη εισηγµένων εταιρειών και τραπεζών, συµµετοχές σε
δηµόσια έργα υποδοµής, συµµετοχές σε Εταιρείες Ειδικού Σκοπού (SPVs), χρόνιες
Page 16 of 33

µισθώσεις σε εµπορική ακίνητη περιουσία και δηµόσια περιουσία, συµφωνίες
πώλησης και επαναγοράς στοιχείων ενεργητικού, τιτλοποίηση µελλοντικών εσόδων ή
οιωνδήποτε 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 καταγράφονται ως εισροή µετρητών που εισπράττονται από το ΤΑΙΠΕ∆ ως
καταθέσεις στον Ειδικό Λογαριασµό Ιδιωτικοποιήσεων που τηρείται στην Τράπεζα
της Ελλάδος εντός 10 ηµερών από το διακανονισµό της συναλλαγής.

20.

Υποστηρικτικό υλικό:

Μηνιαίες πληροφορίες σχετικά µε έσοδα από

πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων στον ενοποιηµένο λογαριασµό, θα διατίθενται από
το ΓΛΚ σε συνεργασία µε το ΤΑΙΠΕ∆, εντός 30 ηµερών µετά το τέλος κάθε µήνα.

Θ. Έλλειµµα κατά ESA και οι συνολικές απαιτήσεις παρακολούθησης και
υποβολής εκθέσεων του προγράµµατος.

21.

Έλλειµµα κατά ESA του προγράµµατος. Για τους σκοπούς του

προγράµµατος, το έλλειµµα κατά ESA (EDP B.9) θα έχει τις ακόλουθες
προσαρµογές: (α) η πώληση µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού,
όπως γη, κτίρια, και λοιπές συµβάσεις παραχώρησης ή άδειες εκµετάλλευσης θα
εξαιρεθεί, εκτός εάν αυτά έχουν συµφωνηθεί στο πλαίσιο του προγράµµατος, (β)
δαπάνες που συνδέονται µε τη στήριξη τραπεζών, όπως ορίζεται στο Πρωτογενές
Αποτέλεσµα της Γενικής Κυβέρνησης σε Τροποποιηµένη Ταµειακή Βάση
(MGGPCB) ανωτέρω θα εξαιρεθούν, (γ) όλες οι πληρωµές που αφορούν την αιτήσεις
επιστροφής φόρου που έγιναν πριν από τον Σεπτέµβριο 2012 θα εξαιρεθούν, (δ) τα
δεδουλευµένα έσοδα από την εισφορά της ∆ΕΗ ενός συγκεκριµένου έτους θα
περιλαµβάνουν εισπράξεις εντός του έτους καθώς και τα ποσά που αφορούν το
συγκεκριµένο έτος και εισπράχτηκαν µέχρι το Μάρτιο του επόµενου έτους και (ε) θα
εξαιρεθούν όλα τα εµβάσµατα που συνδέονται µε τις αποφάσεις του Eurogroup στις
21 Φεβρουαρίου και 26 Νοέµβρη του 2012 σε σχέση µε τα έσοδα των εθνικών
κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης, συµπεριλαµβανοµένης της ΤτΕ, που απορρέουν
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από την εκµετάλλευση των οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου στο επενδυτικό τους
χαρτοφυλάκιο (το χρονοδιάγραµµα Β παρέχει τις τελευταίες εκτιµήσεις) και (στ)
τυχόν καταπτώσεις εγγυήσεων φορέων εκτός της γενικής κυβέρνησης που
σχετίζονται µε δηµόσιες επιχειρήσεις υπό εκκαθάριση πάνω από ό,τι αναµένεται ήδη
στο δηµοσιονοµικό πρόγραµµα για το τρέχον οικονοµικό έτος.
Schedule A: Indicative Amounts to be Transferred to the Greek Government by Eurosystem National Central Banks
(Billions of euros, accrual terms)
2012
ANFA

349.0

SMP

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total 12-20

636.0

518.0

500.0

557.0

464.0

367.0

306.0

253.0

3,950.0

2,098.0

1,941.0

1,503.0

1,134.0

898.0

729.0

580.0

422.0

9,305.0

Source: Greek authorities, ECB, IMF staff estimates.

22. Πρωτογενές αποτέλεσµα κατά ESA. Για τους σκοπούς του προγράµµατος, ως
πρωτογενές αποτέλεσµα κατά ESA, ορίζεται το αποτέλεσµα της γενικής κυβέρνησης
κατά ESA95 (EDP B.9) µείον τους ενοποιηµένους πληρωτέους τόκους της γενικής
κυβέρνησης κατά ESA95 (EDP D.41).

23. Συνολικές απαιτήσεις παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων. Η επίδοση
του προγράµµατος θα παρακολουθείται από στοιχεία που θα παρέχονται στην Ε.Ε.,
ΕΚΤ και στο ∆ΝΤ από την ΕΛΣΤΑΤ, 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
στοιχείων.

Ι. Κατώτατο όριο υποχρεωτικών αποχωρήσεων (Ενδεικτικός Στόχος)

24. Ορισµός: Οι υπάλληλοι που προσµετρούνται στις υποχρεωτικές αποχωρήσεις
προς τον ιδιωτικό τοµέα θα προέρχονται από εκείνους που: (α) απασχολούνται από τη
γενική κυβέρνηση (ορισµός ESA95) µε σύµβαση εργασίας δηµοσίου δικαίου ή µε
σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, και (β) δεν έχουν δικαίωµα πρόωρης
συνταξιοδότησης κατά τα επόµενα 3 χρόνια. Υποχρεωτική αποχώρηση σηµαίνει ότι ο
υπάλληλος αποχωρεί από το δηµόσιο τοµέα, σε µη εθελοντική βάση, αλλά
περιλαµβάνει και τις αποχωρήσεις από το σχήµα κινητικότητας προς τον ιδιωτικό
τοµέα. Οι υποχρεωτικές αποχωρήσεις δεν δικαιούνται αποζηµίωση λόγω απόλυσης ή
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οποιαδήποτε άλλη µορφή αποζηµίωσης (εφόσον δεν προβλέπεται από την ισχύουσα
νοµοθεσία). Ο αριθµός των υποχρεωτικών αποχωρήσεων δεν θα περιλαµβάνει
υπαλλήλους που εγκαταλείπουν το δηµόσιο τοµέα επειδή ο φορέας στον οποίο
ανήκουν ιδιωτικοποιείται στα πλαίσια του προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων του
ΤΑΙΠΕ∆ ή βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης πριν από µια ιδιωτικοποίηση.
Επιπλέον, οι υπάλληλοι που αποµακρύνονται από τον δηµόσιο τοµέα λόγω
εξωτερικής

ανάθεσης δεν θα δικαιούνται να αντικατασταθούν στο πλαίσιο του

κανόνα επαναπρόσληψης προσωπικού ένα προς ένα. Οι υποχρεωτικά αποχωρήσαντες
δεν µπορούν να επαναπροσληφθούν στο δηµόσιο τοµέα, παρά µόνο µέσω µίας
αξιοκρατικής διαδικασίας επιλογής του ΑΣΕΠ, ανοιχτή σε εξωτερικούς υποψηφίους.

Κ. Κατώτατο όριο εισερχοµένων στο σχήµα κινητικότητας για µελλοντική
αποχώρηση (Ενδεικτικός Στόχος)
25. Ορισµός: Οι υπάλληλοι που προσµετρούνται ως προς αυτόν τον στόχο δεν έχουν
δικαίωµα πρόωρης συνταξιοδότησης µέσα στα επόµενα 3 έτη και 8 µήνες, πληρούν
τις προϋποθέσεις του ορισµού εισερχοµένων στο σχήµα κινητικότητας (παράγραφος
Λ), θα µείνουν στο σχήµα µέχρι την αποχώρησή τους από το δηµόσιο τοµέα µετά από
διάστηµα 8 µηνών το ανώτερο. Μετά την 1η Απριλίου 2014, εάν έχουν επιτευχθεί
όλοι οι προηγούµενοι στόχοι αποχωρήσεων, το κατώτατο όριο του ελάχιστου
προσωπικού θα αναπροσαρµοστεί προς τα κάτω από οποιεσδήποτε αποχωρήσεις, από
άλλες επιλέξιµες πηγές, που είναι πάνω από το σωρευτικό στόχο των 5.000
αποχωρήσεων µέχρι το τέλος Μαρτίου 2014.
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Annual Overall Employment Ceilings for the General Government (Revised) 1/
(Number of persons)
2012

2013

2014

2015

2016

General government
Ordinary staff
Other staff
Chapter A entities
Chapter A fixed term contracts

712,494
628,972
55,979
24,914
2,629

676,421
608,871
40,529
24,392
2,629

649,878
588,662
34,838
23,749
2,629

628,295
569,990
32,562
23,114
2,629

608,928
553,342
30,514
22,443
2,629

Memorandum items:
ESPA and self-financed other staff
Total general government

15,343
727,837

15,343
691,764

15,343
665,221

15,343
643,638

15,343
624,271

Source: MAREG.
1/ Revised for small update in Dec 2012 (379 staff) and to exclude ESPA and self-financed staff.
Note 1. The number of employees in Chapter A entities will be adjusted for any privatizations.
Note 2. The number of employees in Chapter A entities will be adjusted for the inclusion of
employees of municipal private law legal entities. These employees are already in the wage bill but not
yet counted in the Census Data Base.
Note 3. Some small private law legal entities are being verified whether they belong in the general
government. If so and their employees are already in the wage bill, the above ceilings will be adjusted
accordingly.
Note 4. The above ceilings are based on GAO projections and reflect the measures of the MTFS 20132016 as well as other assumptions that may be updated in cooperation with the EC/ ECB/ IMF (e.g. for
revised ESPA numbers; finalization of hiring ceilings for 2013/ 14, etc.)
M obility and Exit Scheme
(Cumulative numbers of persons)
Staffing Plans
Total Personnel
Covered
2013
March
April
May
June 1/
July
August
September
October
November
December

Into Mobility Scheme

Actual To
Date

Total Personnel
Covered

205,000
211,000
221,000
361,000

Exits From Government

Actual To
Date

Total Personnel
Covered

0
0
0
0

0
0
0
2,000

400,000

12,500

2,000

650,786

25,000

4,000

2014
Q1
Q2
July
August
Q3
Q4

5,000
9,000
10,500
12,000
14,000
15,000

Source: MAREG.
1/ Actual to date for exits from government a preliminary estimate.
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Actual To
Date
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Λ. Κατώτατο όριο εισερχόµενων στο σχήµα κινητικότητας (Ενδεικτικός Στόχος)

26.

Ορισµός: Οι υπάλληλοι που υπολογίζονται ως µεταφερόµενοι στο

πρόγραµµα κινητικότητας θα προέρχονται από εκείνους που απασχολούνται από τη
γενική κυβέρνηση (ορισµός ESA95) µε σύµβαση εργασίας δηµοσίου δικαίου ή µε
σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Είσοδος στο σχήµα κινητικότητας
νοείται όταν η πληρωµή του υπαλλήλου έχει µειωθεί στο 75 τοις εκατό των
αποδοχών στην περίπτωση της «διαθεσιµότητας», ή στο ένα τρίτο των αποδοχών
στην περίπτωση της «πειθαρχικής αργίας». ∆εν περιλαµβάνονται υπάλληλοι που
ανήκουν σε φορείς που βρίσκονται σε διαδικασία ιδιωτικοποίησης στα πλαίσια του
προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων του ΤΑΙΠΕ∆ ή σε διαδικασία αναδιάρθρωσης πριν
από την ιδιωτικοποίηση.

27.

Υποστηρικτικό υλικό: Το Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (Υ∆ΜΗ∆) θα υποβάλει αναφορά σε µηνιαία βάση (15
µέρες µετά τη λήξη κάθε µήνα) για τους εισερχόµενους στο σχήµα κινητικότητας
(αριθµός, φορέας στον οποίο προηγουµένως ανήκαν, αιτία εισόδου στο πρόγραµµα,
αριθµός εισερχοµένων που θα αποχωρήσουν) και τις αποχωρήσεις (αριθµός, αιτία
αποχώρησης, νέος φορέας στον οποίο µεταφέρονται/αποχωρήσεις) και τον τρέχοντα
αριθµό των υπαλλήλων στο πρόγραµµα (οµαδοποιηµένους κατά µήνα εισόδου).
Περαιτέρω, το Υ∆ΜΗ∆ θα στέλνει αναφορά σε µηνιαία βάση (15 µέρες µετά τη
λήξη του µήνα) για τις αποχωρήσεις, τον αριθµό, το φορέα της γενικής κυβέρνησης
από τον οποίο προέρχονται και την αιτία αποχώρησης, αν υφίσταται. Το Υ∆ΜΗ∆ θα
υποβάλει αναφορά σε µηνιαία βάση (15 µέρες µετά τη λήξη του µήνα) για τον
τρέχοντα αριθµό υπαλλήλων της γενικής κυβέρνησης, όπως ορίζεται στη Βάση
∆εδοµένων Απογραφής.

Μ. ∆ράσεις για την Επίτευξη µιας Ηµι-Αυτόνοµης ∆ιοίκησης Εσόδων
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Έκδοση

28.

δευτερεύουσας

τεκµηρίωσης για

νοµοθεσίας

και

άλλης

υποστηρικτικής

την επίτευξη µιας ηµι-αυτόνοµης διοίκησης εσόδων (που

ορίζεται ως το σύνολο των αρµοδιοτήτων της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων
Εσόδων), µε τα εξής βήµατα:

•

Έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων όπως απαιτείται από το Ν. 4152/2013 για
µεταφορά στη διοίκηση των εσόδων των ακόλουθων µονάδων:
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονοµικών,
συµπεριλαµβανοµένων του προσωπικού της και των διαθέσιµων
πόρων.

Οι αρµοδιότητες, το προσωπικό και οι διαθέσιµοι πόροι των
ακόλουθων οργανικών µονάδων της ΓΓΠΣ, που αφορούν την άσκηση
της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης: i) Η ∆ιεύθυνση
Εφαρµογών Η/Υ (∆ιεύθυνση 30), µε την εξαίρεση των τµηµάτων
Προϋπολογισµού

και

∆ηµοσίων

∆απανών,

Μισθοδοσίας

και

Συντάξεων και ii) Η ∆ιεύθυνση Εισαγωγής και Ελέγχου Στοιχείων
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (∆ιεύθυνση 32).

•

Έκδοση

αναφοράς

για

προσδιορισµό

όλων

των

φορολογικών

και

τελωνειακών διοικητικών λειτουργιών, το προσωπικό και κονδύλια του
προϋπολογισµού που απαιτούνται για να ασκήσει τις αρµοδιότητες που
καθορίζονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 και των περιπτώσεων α' και δ' της
παρ. 5, του άρθρου 30 του Ν. 3296/2004, όπως οι εξής: (α) προληπτικούς
ελέγχους

και

προσωρινούς

φορολογικούς

ελέγχους,

ιδίως

στους

παρακρατούµενους και επιβαλλόµενους φόρους, µε έµφαση στο Φόρο
Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α), (β) ελέγχους διαµετακόµισης, εισαγωγών και
εξαγωγών, εµπορίας, προµήθειας και διανοµής των προϊόντων που υπόκεινται
σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ), (γ) ελέγχων σε τελωνειακές αποθήκες,
(δ) ελέγχων εµπορευµάτων που βρίσκονται υπό ειδικές διαδικασίες
αναστολής δασµών και εφαρµογής της τελωνειακής νοµοθεσίας εν γένει, (ε)
ελέγχων σε µέσα µεταφοράς, καταστήµατα, αποθήκες, κλπ και (στ)
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κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων, αγαθών, µέσων µεταφοράς και άλλων
στοιχείων.
∆ηµιουργία ενός πενταµελούς γνωµοδοτικού συµβουλίου που αποτελείται
από υψηλού επιπέδου εµπειρογνώµονες που διορίζονται από τον Υπουργό
Οικονοµικών (δύο εκ των οποίων θα επιλέγονται µεταξύ προσώπων, µε
σηµαντική διεθνή εργασιακή εµπειρία σε διοίκηση των εσόδων). Ο ΓΓ∆Ε θα
είναι µέλος του συµβουλίου χωρίς δικαίωµα ψήφου. Το γνωµοδοτικό
συµβούλιο αναφέρεται στον Υπουργό Οικονοµικών, παρέχει συµβουλές σε
µείζονα θέµατα της στρατηγικής της διοίκησης εσόδων, περιλαµβανοµένων
θεµάτων των ανθρώπινων πόρων, παρακολουθεί τις επιδόσεις της διοίκησης
εσόδων σε σχέση µε το σχεδιασµό και τους στόχους, υποστηρίζει τη διοίκηση
εσόδων στη διαχείριση των εξωτερικών ενδιαφεροµένων µερών και
επιβεβαιώνει ότι ο ΓΓ∆Ε ασκεί τις εξουσίες του δεόντως. Το Συµβούλιο δεν
θα έχει κανένα ρόλο σε θέµατα που αφορούν φορολογούµενους και δεν θα
έχει πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν συγκεκριµένους φορολογούµενους.
Απαιτείται Έκδοση Υπουργικής Απόφασης που θα καθορίζονται τα
προσόντα, η διάρκεια της θητείας, η αποζηµίωση για τα µέλη του συµβουλίου
και οι κανόνες για την αντιµετώπιση των συγκρούσεων συµφερόντων, την
υποβολή εκθέσεων προς τον Υπουργό και τη διοικητική υποστήριξη του
συµβουλίου. Η θητεία των µελών του συµβουλίου θα είναι µέγιστης διάρκειας
τριών ετών.

•

Σύσταση µιας νέας ∆ιεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού και Οικονοµικού
Ελέγχου στη διοίκηση των εσόδων που διαχειρίζεται τον προϋπολογισµό της
(διατηρώντας παράλληλα το ρόλο του Γενικού ∆ιευθυντή Οικονοµικών
Υπηρεσιών ως γενικού συντονιστή του προϋπολογισµού και δηµοσιονοµικού
ελεγκτή των συνολικών πιστώσεων του προϋπολογισµού για το Υπουργείο
Οικονοµικών) και έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: (α) συντονίζει την
προετοιµασία του προϋπολογισµού της διοίκησης εσόδων, (β) παρακολουθεί
την

εφαρµογή

του

και

(γ)

προτείνει

ανακατανοµές

των

µη

επαναλαµβανόµενων µισθολογικών δαπανών, σύµφωνα το οργανικό νόµο για
τον προϋπολογισµό, (δ) Υποστηρίζει το ΓΓ∆Ε στη διαχείριση των έργων και
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παρακολουθεί την πρόοδο µε τις µεταρρυθµίσεις και την εφαρµογή των
κύριων δεικτών απόδοσης.

•

Η Οµάδα Εργασίας περί θεσµικών αλλαγών, στην οποία θα προεδρεύει ο
Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων, εκδίδει µία αναφορά που θα
διαµοιραστεί στον Υπουργό και την Τρόικα που θα αναλύει και θα εντοπίζει
τους περιορισµούς στη λειτουργική και διοικητική αυτονοµία της Γ.Γ.∆.Ε. και
θα προτείνει άµεσες λύσεις. Ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά, η Οµάδα θα
θέσει όρια αυτονοµίας µέσα από:

Νόµους περί εσόδων (φόρος εισοδήµατος, Φ.Π.Α., φόρος περιουσίας,
δασµούς και άλλους έµµεσους φόρους που εποπτεύονται από την
Γ.Γ.∆.Ε.)
Άλλους

νόµους

γενικής

φύσεως

σχετιζόµενους

µε

διοίκηση

ανθρώπινου δυναµικού και χρηµατοοικονοµικής διοίκησης εντός του
δηµόσιου τοµέα.
Αρµοδιότητες που θα µεταβιβαστούν στην Γ.Γ.∆.Ε.

Η Οµάδα Εργασίας επίσης θα καθορίσει αν απαιτούνται περαιτέρω
νοµοθετικές αλλαγές που θα εξουσιοδοτήσουν την Γ.Γ.∆.Ε. για την
φορολογική

διοίκηση

εκτός

από

αποφάσεις

που

επηρεάζουν

τους

φορολογούµενους.

Ν. Παρακολούθηση Προγραµµάτων Ρυθµίσεων Ληξιπρόθεσµων Φορολογικών
Χρεών και Ασφαλιστικών Εισφορών

29.

Ορισµοί

-

Το

πλαίσιο

παρακολούθησης

προγραµµάτων

ρυθµίσεων

φορολογικών χρεών και ασφαλιστικών εισφορών µε βάση το «πάγιο» πρόγραµµα
αλλά και το πρόγραµµα «νέα αρχή», έχει δύο άξονες παρακολούθησης της
συµµετοχής, ο ένας βασισµένος σε αξίες κι ο άλλος στο πλήθος των οφειλετών.
α. ∆είκτες παρακολούθησης αξιών:
1. Υπόλοιπα: (α) υπόλοιπο ανεξόφλητου χρέους (συµπεριλαµβανοµένου
κεφαλαίου και προσαυξήσεων) που έχει συσσωρευτεί πριν το τέλος του
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2012, (β) το ποσό αυτού του χρέους (συµπεριλαµβανοµένου κεφαλαίου
και προσαυξήσεων) που βρίσκεται κάθε φορά στο πρόγραµµα «νέα
αρχή», (γ) το ποσό αυτού του χρέους (συµπεριλαµβανοµένου κεφαλαίου
και προσαυξήσεων) που βρίσκεται κάθε φορά στο πρόγραµµα «νέα αρχή»
και το οποίο έχει επίσης νοµικά «επαληθευτεί».
2. Ροές: (α) το ποσό του χρέους (συµπεριλαµβανοµένου κεφαλαίου και
προσαυξήσεων) που εντάχθηκε στο πρόγραµµα κατά τη διάρκεια του
µήνα, (β) την αύξηση του ποσού του χρέους (συµπεριλαµβανοµένου
κεφαλαίου και προσαυξήσεων) που έχει νοµικά «επαληθευτεί» στη
διάρκεια του µήνα, (γ) το συνολικό ποσό που έχει πληρωθεί µέχρι στιγµής
στα πλαίσια του προγράµµατος και, από αυτό, το ποσό που αφορά πλήρη
εξόφληση (συµπεριλαµβανοµένου κεφαλαίου και προσαυξήσεων), (δ) το
ποσό που έγινε εκπρόθεσµο κατά τη διάρκεια του µήνα.
β. ∆είκτες παρακολούθησης πλήθους οφειλετών:
1. Υπόλοιπα: (α) ο τρέχων αριθµός οφειλετών µε ανεξόφλητα χρέη που
έχουν συσσωρευτεί µέχρι το τέλος του 2012, (β) ο συνολικός αριθµός
αιτήσεων για συµµετοχή στο πρόγραµµα µέχρι στιγµής, (γ) ο συνολικός
αριθµός αιτήσεων που έχουν νοµικά «επαληθευτεί».
2. Ροές: (α) ο συνολικός αριθµός αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραµµα
που κατατέθηκαν στη διάρκεια του µήνα (β) ο αριθµός των αιτήσεων που
έχουν νοµικά επαληθευτεί στη διάρκεια του µήνα (γ) ο αριθµός
οφειλετών που εξόφλησαν πλήρως, ο αριθµός οφειλετών που πλήρωσαν
τη δόση τους και ο αριθµός οφειλετών που κατέστησαν εκπρόθεσµοι από
το µήνα αυτό, (δ) ο αριθµός οφειλετών που πλήρωσαν την τελευταία
δόση τους.

30. Υποστηρικτικό υλικό. Θα υπάρξει µια εβδοµαδιαία έκθεση, που περιλαµβάνει
ένα υποσύνολο των ανωτέρω στοιχείων και θα παραλαµβάνεται µέχρι την Τρίτη µετά
την εβδοµάδα στην οποία αναφέρεται. Η πρώτη έκθεση θα ληφθεί στις 16 Ιουλίου και
θα αναφέρεται στην προηγούµενη εβδοµάδα. Θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες
µεταβλητές α) τον αριθµό των οφειλετών σήµερα στο πρόγραµµα β) το συνολικό
τρέχον χρέος στο πλαίσιο του προγράµµατος γ) ποσό που έχει καταβληθεί από την
αρχή του έτους σωρευτικά και δ) το ποσό της πληρωµής που αναµένεται βάσει της
συµφωνίας στο υπόλοιπο έτος µε βάση του ποσού του χρέους στο πρόγραµµα εκείνη
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τη στιγµή. Στη συνέχεια, η ΓΓ∆Ε και το Υπουργείο Εργασίας θα υποβάλλουν έκθεση
σε µηνιαία βάση (εντός τριών εβδοµάδων από τη λήξη κάθε µήνα) µε το πλήρες
σύνολο των δεικτών που καθορίζονται στο πλαίσιο της παρακολούθησης για τη «νέα
αρχή» και το «πάγιο» πρόγραµµα ρυθµίσεων, µε την πρώτη έκθεση να έρχεται στο
τέλος Αυγούστου. Η έκθεση από το Υπουργείο Εργασίας των προγραµµάτων
ρυθµίσεων των ασφαλιστικών εισφορών θα παρέχει συγκεκριµένες πληροφορίες για
τους δύο µεγαλύτερους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ).

Ο. Παρακολούθηση Ληξιπρόθεσµων Χρεών Ασφαλιστικών Εισφορών

31. Ορισµοί
Το πλαίσιο παρακολούθησης για εισπράξεις ληξιπρόθεσµων χρεών ασφαλιστικών
εισφορών περιλαµβάνει: (α) το ύψος του χρέους και την είσπραξη του
συσσωρευµένου χρέους ασφαλιστικών εισφορών µέχρι την 31 ∆εκ του 2012, (β) το
ύψος του χρέους και την είσπραξη του χρέους ασφαλιστικών εισφορών που
πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, και (γ) το πλήθος των
βεβαιώσεων χρέους που ολοκληρώθηκε από τους Οργανισµούς Κοινωνικής
Ασφάλισης.

Το πλαίσιο παρακολούθησης για την είσπραξη των χρεών από το ΙΚΑ περιλαµβάνει
επίσης τον αριθµό και την αξία των νοµικών ενεργειών είσπραξης (κατασχέσεις,
έκδοση ενταλµάτων κατάσχεσης, κατάσχεση ακίνητης περιουσίας, κατάσχεση
κινητής περιουσίας, υποθήκες, πλειστηριασµοί και πτωχεύσεις και εκκαθαρίσεις).

32. Υποστηρικτικό υλικό. Το Υπουργείο Εργασίας θα υποβάλει έκθεση σύµφωνα µε
το πλαίσιο παρακολούθησης για την είσπραξη του χρέους ασφαλιστικών εισφορών
και για την είσπραξη των οφειλών από το Κέντρο Εισπράξεων Ασφαλιστικών
Οφειλών σε µηνιαία βάση (τρεις εβδοµάδες µετά τη λήξη κάθε µήνα). Το Υπουργείο
Εργασίας θα παρέχει συγκεκριµένες πληροφορίες για τους δύο µεγαλύτερους
Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ), αρχής γενοµένης στα τέλη
Αυγούστου.

Π. Παρακολούθηση ∆ιαρθρωτικών Οροσήµων
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33. Ορόσηµο για την πρόοδο της διοίκησης των εσόδων, 2013. Η πρόοδος στην
διοίκηση των εσόδων για το 2013 θα προσδιοριστεί µέσω της επίτευξης ή υπέρβασης
των στόχων του Πίνακα 1 του Μνηµονίου Οικονοµικών και Χρηµατοοικονοµικών
Πολιτικών (MEFP).
34. Ορισµοί:
Ολοκληρωµένος έλεγχος ορίζεται ο έλεγχος ο οποίος αναφέρεται επίσηµα ως
ολοκληρωµένος

στο

σύστηµα

διαχείρισης

υποθέσεων

του

ELENXIS,

συµπεριλαµβανοµένης της υπογραφής από τον επόπτη ελέγχου και της έκδοσης του
πληρωτέου ποσού για τον φορολογούµενο, ή της αναφοράς του ελεγκτή για τη µη
ύπαρξη οικονοµικής εκκρεµότητας.

Οι εκθέσεις ελέγχου που προωθούνται για επίλυση στην Επιτροπή
∆ιοικητικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών (Επιτροπή άρθρου
70Α) µετά την 1η Ιανουαρίου 2013 ορίζονται ως ολοκληρωµένοι
έλεγχοι όταν η υπόθεση υποβάλλεται στην επιτροπή.
Οι έλεγχοι ατόµων µε µεγάλη περιουσία που διενεργούνται σε ένα
νοµικό πρόσωπο που ανήκει ή ελέγχεται από άτοµο µεγάλης
περιουσίας, θα λογίζονται επίσης ως έλεγχοι ατόµων µεγάλης
περιουσίας εάν ο έλεγχος πραγµατοποιείται από τον ελεγκτή (-ες) που
διενεργούν τον έλεγχο των σχετιζόµενων ατόµων µεγάλης περιουσίας.
Επιπλέον,

έλεγχος

υπεράκτιων

εταιρειών

προκειµένου

να

προσδιοριστεί το φυσικό πρόσωπο που κατέχει ή ελέγχει την
υπεράκτια εταιρεία επίσης θα λογίζεται ως υπόθεση ελέγχου ατόµων
µεγάλης περιουσίας. Αυτοί οι έλεγχοι θα αναφέρονται ξεχωριστά.

•

Τα ποσά βεβαίωσης από τις εκθέσεις ελέγχου που υποβάλλονται στην
επιτροπή του άρθρου 70Α περιλαµβάνονται στην έκθεση επίδοσηςς
βεβαίωσης των ελέγχων σε

ατόµαα µε µεγάλη περιουσία και µεγάλους

φορολογούµενους. Το ποσό βεβαίωσης περιλαµβάνεται µόνο για την υποβολή
εκθέσεων σχετικά µε την απόδοση είσπραξης υποθέσεων ελέγχου ατόµων µε
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µεγάλη περιουσία και της µονάδας µεγάλων φορολογούµενων, όταν το τελικό
ποσό βεβαίωσης εκδίδεται ύστερα από την απόφαση της επιτροπής. Τα ποσά
αυτά θα προσαρµόζονται για κάθε διαφορά µεταξύ του ποσού βεβαίωσης της
έκθεσης ελέγχου και του τελικού ποσού βεβαίωσης.

•

Έλεγχοι βάσει κριτηρίων ρίσκου για µεγάλους φορολογούµενους ορίζονται
ως οι έλεγχοι που επιλέγονται βάσει ρίσκου χρησιµοποιώντας το σύστηµα
διαχείρισης ελέγχου του ELENXIS.

•

Εισπράξεις από τακτικούς και προσωρινούς ελέγχους ατόµων µε µεγάλη
περιουσία και µεγάλων φορολογούµενων είναι τα ποσά που εισπράττονται
εντός του έτους από τους εν λόγω ελέγχους που ολοκληρώθηκαν κατά τη
διάρκεια του έτους ή σε προηγούµενα έτη.

•

Η είσπραξη των ληξιπρόθεσµων φορολογικών χρεών δεν περιλαµβάνει
χρέη όπως επικλήσεις εγγυήσεων δανείων, πρόστιµα, κ.α., µη φορολογικού
χαρακτήρα για τα οποία η φορολογική αρχή είναι αρµόδια για την είσπραξή
τους για λογαριασµό άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα.

•

Για το 2013, η είσπραξη νέων ληξιπρόθεσµων φορολογικών χρεών
περιλαµβάνει την είσπραξη δεδουλευµένων χρεών κατά το µήνα ∆εκέµβριο,
2012.

•

Ένας έλεγχος των περιουσιακών στοιχείων του προϊστάµενου, διευθυντή
ή ελεγκτή περιλαµβάνει τον έλεγχο όλων των περιουσιακών στοιχείων,
κινητών και ακινήτων, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων του/της συζύγου.
Αυτό θα περιλαµβάνει αλλά δεν θα περιορίζεται σε εξέταση όλων των
χρηµατοοικονοµικών λογαριασµών του/της για χρονικό διάστηµα έως 10 έτη
από την τρέχουσα ηµεροµηνία, όλα τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία
συγκρινόµενα µε πληροφορίες από µητρώα του Κράτους και την απόκτηση
του συνόλου των κινητών περιουσιακών στοιχείων. Σκοπός αυτού του
ελέγχου είναι να εντοπίσει και να δικαιολογήσει τη νόµιµη απόκτηση των
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περιουσιακών αυτών στοιχείων. Οι έλεγχοι αυτοί θα διεξάγονται ετησίως από
την ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονοµικών.

35. Υποστηρικτικό υλικό. Μηνιαία πληροφορία για αναλυτικούς τακτικούς
ελέγχους βάσει κριτηρίων ρίσκου και προσωρινών ελέγχων 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 και ελέγχων δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων
από ελεγκτές και προϊσταµένους των ∆.Ο.Υ θα παρέχονται από τον Υπουργό
Οικονοµικών, το αργότερο δύο εβδοµάδες µετά το τέλος κάθε µήνα. Η µηνιαία
υποβολή πληροφορίας θα περιλαµβάνει επίσης για κάθε ∆.Ο.Υ και ειδική µονάδα,
τον αριθµό των ελέγχων, τις ώρες που δαπανώνται για τους ελέγχους, το βεβαιωµένο
φόρο που προσδιορίστηκε για το φόρο εισοδήµατος και τον ΦΠΑ, βεβαιωµένα
πρόστιµα και προσαυξήσεις, εισπραχθέν ποσό

φόρου από τις βεβαιώσεις,

εισπραχθέντα πρόστιµα και προσαυξήσεις από τις βεβαιώσεις που προσδιορίστηκαν
από προσωρινούς και αναλυτικούς τακτικούς ελέγχους.

36.

∆ιαρθρωτικό ορόσηµο για την πρόοδο της Οικονοµικής ∆ιαχείρισης του

∆ηµοσίου του 2013. Η πρόοδος στην εφαρµογή των παρεµβάσεων στον τοµέα της
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης του ∆ηµοσίου το 2013 θα προσδιοριστεί µέσω της
επίτευξης ή υπέρβασης των στόχων που θέτει ο Πίνακας 2 του Μνηµονίου
Οικονοµικών και Χρηµατοοικονοµικών Πολιτικών (MEFP).

37.

Ορισµός: Για τους σκοπούς του στόχου του 2013, οι αναφερόµενες θεσµικές

µονάδες (κράτος και φορείς της γενικής κυβέρνησης) περιλαµβάνουν κάθε µονάδα
που υπάγεται στην γενική κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ από το
τέλος Σεπτέµβρη 2012, της οποίας η συνολική ετήσια δαπάνη ξεπέρασε το € 1 εκατ.
το 2011. Οι καταχωρήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρµα θα περιλαµβάνουν όλα τα
πεδία µε οικονοµικά στοιχεία, όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους της 29ης ∆εκεµβρίου 2010 (αριθµός πρωτοκόλλου
2/91118/0026), συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, των σωρευτικών ποσοστών
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διάθεσης πιστώσεων, των αναληφθέντων δεσµεύσεων, του αθροίσµατος των
ληφθέντων τιµολογίων και των πραγµατοποιηθεισών πληρωµών.

38. 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 πληροφόρηση µέσω ερωτηµατολογίων θα
συνεχίσει να παρέχεται και µετά το ∆εκέµβριο του 2013 εκτός και εάν οι διαφορές
µεταξύ των ερωτηµατολογίων και της ηλεκτρονικής πλατφόρµας έχουν εξαλειφθεί
πλήρως. Ένας επίσηµος κατάλογος των φορέων που περιλαµβάνονται στη γενική
κυβέρνηση, όπως ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ (συµπεριλαµβανοµένου του µεριδίου
τους στη συνολική ετήσια δαπάνη για το 2011) θα διατεθεί από την ΕΛΣΤΑΤ µέχρι
τις 30 Αυγούστου 2013 και θα ενηµερώνεται κατά την ενηµέρωση του µητρώου των
φορέων της γενικής κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ.
Ρ. ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
39. Όπως αναφέρεται στο Μνηµόνιο Οικονοµικών και Χρηµατοοικονοµικών
Πολιτικών (MEFP) (Παράγραφος 34), οι στόχοι για τα επαγγέλµατα
οριοθετούνται στον παρακάτω πίνακα.
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Profession

STRICTLY CONFIDENTL

Table 1. Greece: Actions on Regulated Professions, 2013–14
Timing

Instrument

Chartered valuators

• Adopt secondary legislation to set up certification from the Ministry of Finance
• Amend L4152/ 2013 to (i) allow the Ministry of Finance the option to provide certification exams itself; and (ii) to abolish the
requirement for applicants to provide academic qualifications on top of certification for registration.

• July 19, 2013

• 3 Ministerial decisions

• September, 2013

• Amend L4093 (subparagraph C2)

Actuaries

• Adopt secondary legislation to start examinations by October 2013

• July 15, 2013

• Ministerial decision

Electricians (41 professions)

Issue secondary legislation on:
• the notification process of technical profession
• the fees paid for notification of technical profession
• the syllabus and process for obtaining a license
• defining the fees paid for obtaining a license

•
•
•
•

July 15, 2013
July 15, 2013
September 2013
October 2013

• 4 Joint Ministerial decisions

Issue secondary legislation on:
• conditions of conducting exams by private entities
• replacing of professional experience by seminars organized by approved bodies
• the fees for the seminars replacing professional experience
• syllabus and process for obtaining a license for cooling technicians
• defining the fees paid for obtaining a license for cooling technicians
• syllabus and process for obtaining a license for machine operators
• defining the fees paid for obtaining a license for machine operators
Issue circular to clarify that no restriction for co-establishment of medical or paramedical professions apply

•
•
•
•
•
•
•
•

End-November 2013
End-March 2014
End-March 2014
End-June 2013
End-July 2013
End-August 2013
End-September 2013
End-July, 2013

•
•
•
•
•
•
•
•

Technical professions (56 professions)

Slimming/ dietary businesses
Sales of fertilizers, propagation and plantprotecting material (10 professions)

Restrictions to be Eliminated

Joint Ministerial Decision
6 Presidential Decrees
Ministerial Decision
Joint Ministerial Decision
Joint Ministerial Decision
Joint Ministerial Decision
Joint Ministerial Decision
Circular

• Adopt implementing legislation that (i) abolish minimum space requirements and (ii) introduce a 3-month period for administration to
issue license, after which professionals are free to operate
• Adopt legislation that (i) allow sales by individuals with adequate training without the mandatory presence of scientists and (ii) define
training standards

• End-July, 2013

• 2 Ministerial decisions

• End-July 2013

• Presidential decree

Geo-technicians (agronomists, foresters,
geologists, ichthyologists)

• Issue secondary legislation to abolish mandatory issuance of professional IDs (from the Geo-Technical Chamber)
• Issue implementing regulation to abolish mandatory presence of scientist for specific activities (for example sale of plant-protecting
products)

• End-August 2013
• End-August 2013

• Presidential decree
• Circular

Lawyers

• Adopt legislation to: (i) ease the re-entry into the legal professions; (ii) repeal age limit to take the Bar examinations; (iii) abolish total
bans on commercial communications; (iv) provide for licenses of unlimited duration; (v) remove the reference to "exclusivity" for lawyers
for the research of books of mortgage and land registry; (vi) clarify that lawyers' fees are freely determined through a written agreement
between lawyers and clients (in case there is no written agreement for court appearances, reference fees still apply); (vii) eliminate any
kind of minimum wages for salaried lawyers working in the private sector; (viii) de-link contributions paid by lawyers from lawyer's
reference amounts for contracts and eliminates those reference amounts; and (ix) set a system of prepaid fixed/contract sums for each
procedural act or court appearance by a lawyer, which is not linked to a specific ‘reference amount’.

• End- July, 2013

• Code of lawyers and Presidential
decree

Engineers (including architects and land
surveyors)

• Present a proposal of which activities could be reserved (in exclusivity) to specific professions in consultation with the HCC
• Amend unjustified or disproportionate requirements reserving certain activities to specific professions

• End-September 2013
• End-December 2013

• Proposal
• Law and Presidential decree

Firms trading Petroleum

Wholesale: Adopt legislation to: (i) abolish minimum capital requirement; (ii) mandate written contracts between fuel wholesalers and
retailers; (iii) abolish the mandatory storage of at least two categories of fuel products, as a condition to wholesale licensing issued by
them; (iv) remove the restriction that a wholesaler’s storage facility needs to be accessible by either the sea, railway network, or through
a refinery; and (v) require the installation of inflow-outflow systems throughout the refining and wholesale trading supply chain
Retail: Adopt legislation to : (i) mandate gasoline stations to state the price and quantity of liquid fuel on all receipts issued; (ii)
complete the installation of inflow-outflow systems in the retail market; and (iii) repeal law provisions that provide the Ministry of
Development with the possibility to impose a minimum price on the sale of fuels to consumers.
• Issue secondary legislation to provide details on insurance scheme (as alternative to minimum capital requirement)

• End-July 2013

• Laws and 2 MDs

• End-July 2013

• Market Policing Code and 1 MD

• End-October 2013

• MD

• Adopt legislation to allow mediation to be done by non-lawyers

• End-2013

• Law

Mediators
Source: IMF staff estimates.
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