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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ V 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ (ΤΜΣ) 

3 Μαΐου 2010 

 

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 στην επιστολή 
προθέσεων (ΕπΠ).  Περιγράφει επίσης τις µεθόδους που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για 
την αξιολόγηση της απόδοσης του προγράµµατος καθώς και τις υποχρεώσεις για παροχή 
πληροφοριών προκειµένου να διασφαλιστεί η επαρκής παρακολούθηση των στόχων. Θα 
προβούµε σε διαβουλεύσεις µε το Ταµείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την 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. 

2.  Για τους σκοπούς του προγράµµατος, όλα σχετιζόµενα µε συνάλλαγµα, τα 
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 30ή Απριλίου 2010. Συγκεκριµένα, οι συναλλαγµατικές 
ισοτιµίες για τους σκοπούς του προγράµµατος καθορίζονται ως €1 = 1.3315 ∆ολάρια ΗΠΑ, 
€1 = 125.81 Γιέν Ιαπωνίας, €1.135 = 1 ΕΤ∆ (Ειδικά Τραβηκτικά ∆ικαιώµατα) 

 

Γενική Κυβέρνηση 

 

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

• Τους φορείς που καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, όπως ορίζονται στο 
κεφάλαιο 2 του νόµου 2362/1995 σχετικά µε τη «∆ηµόσια Λογιστική, Έλεγχος των 
Κυβερνητικών ∆απανών και άλλοι Κανονισµοί».  
 

• 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 ΕΣΟΛ 95 
(ESA 95). 
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• Τα ασφαλιστικά ταµεία που περιλαµβάνουν όλα τα ταµεία που ιδρύθηκαν και 
καταχωρήθηκαν ως Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης στα µητρώα της Εθνικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 

• Ο ορισµός της γενικής 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 εις πέρας ενέργειες δηµοσιονοµικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται 
στο εγχειρίδιο του ∆ΝΤ σχετικά µε τις Στατιστικές των ∆ηµοσίων 
Χρηµατοοικονοµικών του 2001. Οι αρχές θα ενηµερώνουν αµέσως το ∆ΝΤ, την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το προσωπικό της ΕΚΤ για τυχόν δηµιουργία τέτοιων νέων 
ταµείων ή και προγραµµάτων. 

4.  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 καθυστερούµενων 
υποχρεώσεων της κεντρικής κυβέρνησης. Τα δεδοµένα θα παρέχονται µέσα σε 30 ηµέρες. Η 
Τράπεζα της Ελλάδος θα παρέχει αναλυτικά µηνιαία στοιχεία για το ενεργητικό και τις 
υποχρεώσεις των τοπικών αρχών και των ταµείων κοινωνικής ασφάλισης, σε συνέπεια µε 
την καταγραφή νοµισµατικών δεδοµένων µέσω ερωτηµατολογίων. 

 

Ι. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ, ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΌΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ: ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

  

Α. Ανώτατο όριο στον Τροποποιηµένο Πρωτογενή Ταµειακό Προϋπολογισµό 
της Γενικής Κυβέρνησης  (Κριτήριο Απόδοσης). 

5.  Ορισµός : O Τροποποιηµένος Πρωτογενής Ταµειακός Προϋπολογισµός της Γενικής 
Κυβέρνησης  (ΤΠΤΠΓΚ) ορίζεται ως ο Τροποποιηµένος Ταµειακός Προϋπολογισµός της 
Γενικής Κυβέρνησης (TΤΠΓΚ) µείον τις πληρωµές τόκων από τον κρατικό προϋπολογισµό. 
Ο TΤΠΓΚ ορίζεται ως το άθροισµα του ταµειακού ισοζυγίου του τακτικού κρατικού 
προϋπολογισµού , του ταµειακού ισοζυγίου του κρατικού προϋπολογισµού επενδύσεων, την 
µεταβολή στα καθαρά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία των τοπικής αυτοδιοίκησης και τη 
µεταβολή στα καθαρά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία των ταµείων κοινωνικής ασφάλισης. Τα 
έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις εξαιρούνται από τις ταµειακές εισροές. Οι ενέργειες καθαρού 
δανεισµού στον κρατικό προϋπολογισµό θα εγγράφονται ως ταµειακές δαπάνες. 

• Το ταµειακό ισοζύγιο του τακτικού κρατικού προϋπολογισµού. Το ταµειακό 
ισοζύγιο του τακτικού κρατικού προϋπολογισµού θα µετράται «πάνω από τη 
γραµµή», βασιζόµενο στα τακτικά έσοδα του προϋπολογισµού (επαναλαµβανόµενα 
έσοδα συν µη επαναλαµβανόµενα έσοδα µείον επιστροφές φόρων) µείον τις τακτικές 
δαπάνες (οι τακτικές δαπάνες του προϋπολογισµού δεν περιλαµβάνουν τα χρεολύσια 
και τις κεφαλαιακές µεταβιβάσεις στα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης µέσω 
οµολόγων αλλά περιλαµβάνουν µισθούς και συντάξεις, επιδοτήσεις προς τα ταµεία 
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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, πληρωµές 
τόκων, πληρωµές για εξοπλιστικά προγράµµατα και δαπάνες για το ΝΑΤΟ)  του 
κρατικού  προϋπολογισµού όπως δηµοσιεύονται µηνιαία από τον επίσηµη 
ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονοµικών και 
σύµφωνα µε τα αντίστοιχα στοιχεία που υπάρχουν στον τακτικό κρατικό 
προϋπολογισµό. 

• Το ταµειακό ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισµού επενδύσεων. Το ταµειακό 
ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισµού επενδύσεων θα µετράται «πάνω από τη 
γραµµή», βασιζόµενο στα έσοδα από επενδύσεις µείον τις δαπάνες επενδύσεων του 
προϋπολογισµού επενδύσεων όπως δηµοσιεύονται µηνιαία από τον επίσηµη 
ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονοµικών και 
σύµφωνα µε τα αντίστοιχα στοιχεία που υπάρχουν στον κρατικό προϋπολογισµό 
επενδύσεων. 

• Τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού της τοπικής 
αυτοδιοίκησης ορίζονται ως τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µείον τις 
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνουν τις καταθέσεις της 
τοπικής αυτοδιοίκησης στην Τράπεζα της Ελλάδος και τις καταθέσεις της τοπικής 
αυτοδιοίκησης στις εγχώριες εµπορικές τράπεζες. Οι καταθέσεις θα µετρώνται στην 
ονοµαστική τους αξία, εξαιρουµένων των συσσωρευµένων τόκων, σύµφωνα µε την 
µε την καταγραφή νοµισµατικών δεδοµένων µέσω ερωτηµατολογίων. Οι 
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις περιλαµβάνουν βραχυπρόθεσµα και 
µακροπρόθεσµα δάνεια από το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα προς την τοπική 
αυτοδιοίκηση, σε ονοµαστική αξία, σύµφωνα µε την καταγραφή νοµισµατικών 
δεδοµένων µέσω ερωτηµατολογίων. 

• Καθαρά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού ασφαλιστικών 
ταµείων ορίζονται τα στοιχεία του ενεργητικού µείον οι υποχρεώσεις των 
ασφαλιστικών ταµείων. 

o Τα στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνουν 

 Καταθέσεις των ασφαλιστικών ταµείων στην Τράπεζα της Ελλάδος 
και άµεσες καταθέσεις των ασφαλιστικών ταµείων στο εγχώριο 
εµπορικό τραπεζικό σύστηµα και έµµεσες καταθέσεις στο αµοιβαίο 
κεφάλαιο του ΙΚΑ. Οι καταθέσεις µετρώνται σε ονοµαστική αξία, 
εξαιρούµενων των συσσωρευµένων τόκων, σύµφωνα µε την 
καταγραφή νοµισµατικών δεδοµένων µέσω ερωτηµατολογίων. 

 Κατοχή άµεσων και έµµεσων µεριδίων (µέσω του αµοιβαίου 
κεφαλαίου του ΙΚΑ), από τα ασφαλιστικά ταµεία µετοχών 
εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθήνας. Η κατοχή των 
µεριδίων θα µετράται σε τιµές αγοράς στο τέλος του µήνα. 

 Άµεση ή έµµεση κατοχή µονάδων αµοιβαίων κεφαλαίων εκδιδόµενων 
από εταιρίες ελληνικής διαχείρισης (διαφορετικών από το αµοιβαίο 
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κεφάλαιο του ΙΚΑ). Κατοχή συµµετοχών θα µετρούνται σε τιµές 
αγοράς στο τέλος του µήνα. 

 Κατοχή οµολόγων κεντρικής κυβέρνησης, περιλαµβανοµένων 
βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων χρεογράφων που έχουν 
εκδοθεί στο εσωτερικό, µακροπρόθεσµων χρεογράφων που έχουν 
εκδοθεί στο εξωτερικό και τα οποία χειρίζεται η Τράπεζα της 
Ελλάδος, και έµµεση κατοχή µέσω του αµοιβαίου κεφαλαίου του 
ΙΚΑ. Οι κατοχές θα µετρούνται σε ονοµαστική αξία. 

o Τα στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνουν βραχυπρόθεσµα και 
µακροπρόθεσµα δάνεια από το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα προς τα 
ασφαλιστικά ταµεία, σύµφωνα µε την καταγραφή νοµισµατικών δεδοµένων 
µέσω ερωτηµατολογίων. 

6. Προσαρµογές. Για τους σκοπούς του προγράµµατος, οι πρωταρχικές δαπάνες της 
κεντρικής κυβέρνησης που παρακολουθούνται δεν περιλαµβάνουν πληρωµές σχετιζόµενες 
µε την στήριξη του τραπεζικού τοµέα όταν αυτή πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του 
προγράµµατος για τη στρατηγική στήριξης και αναδιάρθρωσης τραπεζικού συστήµατος. 
Κόστη που µπορούν να εξαιρεθούν από το ισοζύγιο περιλαµβάνουν δάνεια προς 
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς και επενδύσεις σε µετοχές χρηµατοπιστωτικών 
οργανισµών (ανταποδοτική ανακεφαλαιοποίηση), µη-ανταποδοτική ανακεφαλαιοποίηση, 
και εξαγορά προβληµατικών στοιχείων ενεργητικού. Παρόλα αυτά, χρηµατοπιστωτικές 
ενέργειες της κεντρικής κυβέρνησης για τη στήριξη των τραπεζών, συµπεριλαµβανοµένης 
της έκδοσης εγγυήσεων ή παροχής ρευστότητας, θα αναφέρονται αµέσως στα µέλη του 
∆ΝΤ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΚΤ. Επιπλέον, αυτό το κριτήριο απόδοσης θα 
αναπροσαρµόζεται προς τα πάνω σε περίπτωση υπερβάσεων στα έσοδα της κεντρικής 
κυβέρνησης σε σύγκριση µε την τρέχουσα πρόβλεψη όπως υποδεικνύεται από τα ακόλουθα: 

7. Έσοδα κεντρικής κυβέρνησης (σωρευτικά από την 1η Ιανουαρίου 2010) 

8. Ιούνιος 2010: 25,056 εκ. ευρώ 

9. Σεπτέµβριος 2010: €41.232 εκατοµµύρια. 

10. ∆εκέµβριος 2010: €58.382 εκατοµµύρια. 

11. Υποστηρικτικό υλικό. 

• Στοιχεία σχετικά µε τα ταµειακά διαθέσιµα του τακτικού και των κρατικών 
προϋπολογισµών 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 του µήνα. Τα στοιχεία θα περιλαµβάνουν λεπτοµερείς 
πληροφορίες για τα έσοδα και τα έξοδα, σύµφωνα µε τις µηνιαίες αναφορές που 
δηµοσιεύονται από τον Ιανουάριο του 2010 στην επίσηµη ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Οικονοµικών. 

• Στοιχεία σχετικά µε τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία των 
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και των ασφαλιστικών ταµείων θα πρέπει να 
παρέχονται στο ∆ΝΤ, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην ΕΚΤ από τη ∆ιεύθυνση 
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Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος εντός τεσσάρων εβδοµάδων µετά το τέλος 
του µήνα. 

 

Β. Ανώτατο όριο Πρωτογενών ∆απανών του Κρατικού Προϋπολογισµού 
(Κριτήριο Απόδοσης) 

12. Ορισµός: Οι πρωτογενείς δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού αποτελούνται από 
τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού (δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού συν τις 
δαπάνες του προϋπολογισµού επενδύσεων) µείον τις δαπάνες για τόκους που καταβάλλονται 
από τον κρατικό προϋπολογισµό, σύµφωνα µε τους ορισµούς που αναφέρονται παραπάνω. 
Πρωτογενείς δαπάνες της κεντρικής κυβέρνησης που ελέγχονται για το ΚΑ αποκλείουν 
τυχόν πληρωµές σε µετρητά που σχετίζονται µε την αναδιάρθρωση των τραπεζών, όταν 
πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της στρατηγικής αναδιάρθρωσης του τραπεζικού τοµέα του 
προγράµµατος. ∆απάνες που µπορούν να εξαιρεθούν από το ισοζύγιο περιλαµβάνουν δάνεια 
προς τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και επενδύσεις σε ίδια κεφάλαια των 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (ανταποδοτική ανακεφαλαιοποίηση)· µη ανταποδοτική 
ανακεφαλαιοποίηση· και αγορά προβληµατικών περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, κάθε 
χρηµατοδοτική παρέµβαση από την κεντρική ή γενική κυβέρνηση για την στήριξη των 
τραπεζών, συµπεριλαµβανοµένης της έκδοσης εγγυήσεων ή την παροχή ρευστότητας, θα 
πρέπει να αναφέρονται αµέσως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ΕΚΤ και στο ∆ΝΤ.  
 

13. Υποστηρικτικό υλικό. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου 
Οικονοµικών  θα παρέχει στοιχεία για τις µηνιαίες δαπάνες του τακτικού κρατικού 
προϋπολογισµού, όπως ορίζονται παραπάνω. 

 

Γ. Μη-Συσσώρευση Εγχώριων Ληξιπρόθεσµων Οφειλών από τη Γενική 
Κυβέρνηση (Συνεχής Ενδεικτικός Στόχος) 

14. Ορισµός. Για τους σκοπούς του προγράµµατος, οι εγχώριες ληξιπρόθεσµες οφειλές 
ορίζονται ως λογαριασµοί πληρωτέοι προς τους εγχώριους προµηθευτές όταν έχουν 
παρέλθει 90 ηµέρες από την ηµεροµηνία της λήξης τους. Τα στοιχεία θα παρέχονται εντός 
τεσσάρων εβδοµάδων µετά το τέλος του µήνα. Το σύνολο των ληξιπρόθεσµων οφειλών στα 
τέλη Απριλίου ανήλθε σε 5,6 δισ. ευρώ. 

15. Υποστηρικτικό υλικό. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου 
Οικονοµικών θα παρέχει στοιχεία για τις µηνιαίες ληξιπρόθεσµες οφειλές στις δαπάνες του 
τακτικού κρατικού προϋπολογισµού, όπως ορίζονται παραπάνω. Τα στοιχεία θα παρέχονται 
εντός τεσσάρων εβδοµάδων µετά το τέλος του µήνα. 

∆. Ανώτατο όριο Συνολικού Χρέους της Κεντρικής Κυβέρνησης (Ενδεικτικός 
Στόχος) 

16.  Ορισµός: Το συνολικό απόθεµα του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης αναφέρεται 
στο χρέος που αντιστοιχεί στις δραστηριότητες του κρατικού προϋπολογισµού και, για τους 
σκοπούς του προγράµµατος, θα ορίζεται ως το σύνολο των τρεχουσών ακαθάριστων 
υποχρεώσεων χρέους της κεντρικής κυβέρνησης. Θα περιλαµβάνει, αλλά δεν θα 
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περιορίζεται σε, υποχρεώσεις σε µορφή τίτλων και δανείων. Η συναλλαγµατική ισοτιµία 
του προγράµµατος θα εφαρµοστεί σε κάθε µορφή χρέους αποτιµηµένου σε νόµισµα εκτός 
ευρώ. Για τους σκοπούς του προγράµµατος, το ανώτατο όριο για το ύψος του χρέους της 
κεντρικής κυβέρνησης δεν θα περιλαµβάνει χρέος που προκύπτει από πληρωµές για 
αναδιάρθρωση τραπεζών, όταν αυτές πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της στρατηγικής του 
προγράµµατος για αναδιάρθρωση του τραπεζικού τοµέα. Αυτό περιλαµβάνει δάνεια προς τα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και επενδύσεις σε µετοχικό κεφάλαιο των χρηµατοπιστωτικών 
ιδρυµάτων (ανταποδοτική ανακεφαλαιοποίηση), µη ανταποδοτική ανακεφαλαιοποίηση και 
εξαγορά προβληµατικών περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, κάθε χρηµατοοικονοµική 
πράξη της κεντρικής κυβέρνησης για στήριξη των τραπεζών, στις οποίες 
συµπεριλαµβάνεται η έκδοση των εγγυήσεων ή η παροχή ρευστότητας, θα πρέπει να 
αναφέρονται αµέσως στο ∆ΝΤ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ. 

17.  Προσαρµογές: Το ανώτατο όριο συνολικού αποθέµατος του χρέους της κεντρικής 
κυβέρνησης θα προσαρµόζεται προς τα πάνω (ή προς τα κάτω) κατά το ποσό πιθανής 
αναθεώρησης προς τα πάνω (ή προς τα κάτω) των αποθεµάτων χρέους της κεντρικής 
κυβέρνησης στα τέλη ∆εκεµβρίου2009.  

18. Υποστηρικτικό υλικό: Στοιχεία για το συνολικό απόθεµα χρέους της κεντρικής 
κυβέρνησης θα παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ∆ΝΤ από το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους, σύµφωνα µε τα στοιχεία χρέους που δηµοσιεύονται στο 
ενηµερωτικό δελτίο δηµοσίου χρέους, το αργότερο 30 ηµέρες µετά το τέλος κάθε µήνα 

 

E. Ανώτατο όριο για νέες εγγυήσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης (κριτήριο 
απόδοσης) 

19.  Ορισµός: Το ανώτατο όριο για νέες εγγυήσεις κεντρικής κυβέρνησης θα αποκλείει 
εγγυήσεις στήριξης τραπεζών και εγγυήσεις συνδεόµενες µε χρηµατοδοτούµενα δάνεια της 
ΕΤΕπ. 

 
20.  Υποστηρικτικό υλικό: Όλες οι νέες εγγυήσεις της κεντρικής κυβέρνησης, 
εξαιρουµένων αυτών από δηµόσιες τράπεζες, θα πρέπει να αναφέρονται λεπτοµερώς, 
προσδιορίζοντας ποσά και δικαιούχους. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα παρέχει τα 
στοιχεία σε µηνιαία βάση εντός τριών εβδοµάδων µετά το τέλος κάθε µήνα. 

 

ΣΤ. Μη συσσώρευση των εκπρόθεσµων οφειλών εξωτερικού χρέους Γενικής 
Κυβέρνησης (διαρκή κριτήρια απόδοσης) 

21.  Ορισµός: Για τους σκοπούς του προγράµµατος, ως εκπρόθεσµη οφειλή εξωτερικού 
χρέους ορίζεται πληρωµή της κεντρικής κυβέρνησης, που δεν πραγµατοποιείται εντός επτά 
ηµερών από την ηµέρα που η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσµη. Το κριτήριο απόδοσης θα 
εφαρµόζεται σε συνεχή βάση, καθ' όλη τη διάρκεια του προγράµµατος. 
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22.  Υποστηρικτικό υλικό: Το απόθεµα των εξωτερικών εκπρόθεσµων 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. 

 

Z. Συνολική Παρακολούθηση και απαιτούµενες εκθέσεις 

23.  Η απόδοση του προγράµµατος θα παρακολουθείται µέσω των στοιχείων που θα 
παρέχουν στην Ε. Επιτροπή, στην ΕΚΤ και στο ∆ΝΤ το Υπουργείο Οικονοµικών, το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους και η Τράπεζα της Ελλάδος. Οι αρχές θα ενηµερώνουν εγκαίρως 
το ∆ΝΤ, την Ε.Ε. και την ΕΚΤ για τυχόν αναθεώρηση στοιχείων. 

 

II. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 

24.  Μεταρρύθµιση του Συνταξιοδοτικού Συστήµατος. Η κυβέρνηση έχει ήδη 
ξεκινήσει την µεταρρύθµιση του συνταξιοδοτικού συστήµατος η οποία θα πρέπει να έχει 
υιοθετηθεί µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου του 2010. Για την προετοιµασία αυτής της 
µεταρρύθµισης, οι αρχές θα συµβουλευτούν ειδικούς από την Ε.Ε./∆ΝΤ/ΕΚΤ και η Εθνική 
Αναλογιστική Αρχή θα ετοιµάσει µια έκθεση στην οποία θα αξιολογείται κατά πόσο οι 
παράµετροι του νέου συστήµατος ενισχύουν σηµαντικά την µακροπρόθεσµη αναλογιστική 
ισορροπία. Το νοµοσχέδιο σχετικά µε το νέο αναλογιστικά-ισορροπηµένο σύστηµα θα 
πρέπει να είναι έτοιµο µέχρι το τέλος του Ιουνίου, 2010. 

25.  Προσδοκώµενα αποτελέσµατα της Μεταρρύθµισης του Συνταξιοδοτικού 
Συστήµατος. Η µεταρρύθµιση θα: 

• Συγχωνεύσει τα υφιστάµενα ασφαλιστικά ταµεία σε τρία ταµεία µέχρι το 2018. 

• Εισάγει ένα νέο σύστηµα το οποίο θα ενισχύσει τη σύνδεση  των εισφορών µε τα 
επιδόµατα, µε ενιαίους κανόνες που θα εφαρµόζονται κατ’ αναλογία (ως το σύνολο 
των κεκτηµένων δικαιωµάτων σύµφωνα µε το παλιό σύστηµα και των επιδοµάτων 
που απορρέουν σύµφωνα µε το νέο σύστηµα) για όλους τους νυν και τους 
µελλοντικούς εργαζόµενους. Οι εργαζόµενοι που θα συνταξιοδοτηθούν από το 2015 
και µετά θα πάρουν επιδόµατα  σύµφωνα µε αυτό το σύστηµα. 

• Εισάγει ένα ενοποιηµένο, θεσπισµένο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα 65 έτη, 
µέχρι το 2015, συµπεριλαµβανοµένων όσων έχουν ασφαλιστεί προ του 1993 και των 
γυναικών που εργάζονται στον δηµόσιο τοµέα. Μετά το 2020, η ηλικία 
συνταξιοδότησης θα αυξάνεται σύµφωνα µε το προσδόκιµο ζωής. 

• Περιορίσει την πρόωρη συνταξιοδότηση στα 60 µέχρι το 2011, 
συµπεριλαµβανοµένων όσων έχουν ασφαλιστεί προ του 1993, εργαζόµενους σε 
βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, και όσους έχουν 35 και πάνω έτη εισφορών. 
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• Προσαρµόσει αυτόµατα τα επιδόµατα σύµφωνα µε τις µεταβολές του δείκτη τιµών 
καταναλωτή, αρχής γενοµένης από το 2014 (τα επιδόµατα θα είναι «παγωµένα» την 
περίοδο 2010-2013). 

• Περιλαµβάνει µια εγγυηµένη σύνταξη για όλους τους πολίτες πάνω από την 
κανονική ηλικία συνταξιοδότησης ώστε να παρέχεται ένα σηµαντικό δίχτυ 
προστασίας, συµβατό µε τη βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών· 

• Επεκτείνει τα έτη σύµφωνα µε τα οποία υπολογίζονται οι συντάξιµες αποδοχές από 
τα καλύτερα 5 της τελευταίας δεκαετίας στο σύνολο του εργασιακού βίου. 

• Αναθεωρήσει τις προϋποθέσεις για τις συντάξεις αναπηρίας µέχρι το τέλος Μαρτίου 
2011 και θα εισάγει αυστηρότερους όρους µέχρι το ∆εκέµβριο του 2011, 
συµπεριλαµβανοµένων και περιοδικών  επανελέγχων όσων λαµβάνουν συντάξεις 
αναπηρίας 

 


