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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ (ΜΠΓ) 
 

 

1.       ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΟΡΦΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΔΡΙ ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ (ΜΠΓ) 

 
 Οη ζηφρνη θαη ηα αλψηαηα φξηα ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο, θαζψο 

θαη νη πξνβιέςεηο θαη εθηηκήζεηο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ δεηθηψλ ηεο Δπεμεγεκαηηθήο ηνπ Έθζεζεο, 
είλαη ζχκθσλα κε ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο θαη ηηο γεληθέο αξρέο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 
νηθνλνκηθψλ ηνπ Γεκνζίνπ, πνπ πεξηγξάθνληαη ζην λ.4270/2014 φπσο ηζρχεη. 

 Οη καθξννηθνλνκηθέο θαη νη δεκνζηνλνκηθέο πξνβιέςεηο, πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ην 
Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο, έρνπλ πηνζεηεζεί ππφ πξνυπνζέζεηο απφ ην 
Διιεληθφ Γεκνζηνλνκηθφ πκβνχιην, ην νπνίν εθθξάδεη επηθπιάμεηο γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο 
πεξηνξηζηηθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ζηνπο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. 

 

2. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ  ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ (ΜΠΓ) 
 

ΜΠΓ 2018-2021: Η πνξεία πξνο ηελ αλάθακςε θαη ηνλ επαλαζρεδηαζκό ηνπ θνηλσληθνύ θξάηνπο 
 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3871/2010, θαζψο θαη κε ηηο αλάινγεο ηνπ λ. 4270/2014 πνπ ηνλ αληηθαηέζηεζε, 

ζεζκνζεηήζεθε ζηε ρψξα καο ε θαηάξηηζε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη ε έγθξηζε απφ ηε Βνπιή 

ησλ Διιήλσλ ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο (ΜΠΓ), πνπ ζηνρεχεη ζηελ 

απεηθφληζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, σο έλα εληαίν ζχλνιν, ζε 

ηεηξαεηή νξίδνληα. Η θαηάξηηζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ κεζνπξφζεζκνπ νηθνλνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε 

θπιηφκελε βάζε απνηειεί ππνρξέσζε φισλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηα πιαίζηα ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην Δπξσπατθφ εμάκελν (European Semester).   
 

ην πιαίζην απηφ παξνπζηάδεηαη ν κεζνπξφζεζκνο νηθνλνκηθφο ζρεδηαζκφο ηεο ρψξαο θαη 

πεξηιακβάλνληαη ηα βαζηθφηεξα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο γηα ηα επφκελα ρξφληα, 

θαζψο θαη νη θπξηφηεξεο νηθνλνκηθέο / δηαξζξσηηθέο πνιηηηθέο πνπ αλακέλεηαη λα απνηειέζνπλ 

πξνηεξαηφηεηα ηεο θπβέξλεζεο γηα ην ελ ιφγσ ρξνληθφ δηάζηεκα. Σίζεληαη επίζεο ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη, 

ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη δείθηεο πινπνίεζεο ζηελ πξνζπάζεηα εμνξζνινγηζκνχ θαη ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ 

θαη επίηεπμεο ησλ εθάζηνηε δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ. Σν ΜΠΓ θαιχπηεη ην δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα 

ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο γηα ην έηνο πξνυπνινγηζκνχ θαη ηα ηξία επφκελα έηε θαη αθνξά φινπο ηνπο 

θνξείο γεληθήο θπβέξλεζεο φπσο νξίδνληαη ζην κεηξψν θνξέσλ ηεο ΔΛΣΑΣ. Μέζα απφ ην 

κεζνπξφζεζκν νξίδνληα ζρεδηαζκνχ θαζνξίδνληαη θαη ηα βαζηθά κεγέζε ηνπ εηήζηνπ Κξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ.  

 

ην ΜΠΓ 2018-2021 πεξηιακβάλνληαη απνινγηζηηθά ζηνηρεία γηα ηα δεκνζηνλνκηθά κεγέζε ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο ησλ εηψλ 2015-2016, βάζεη ησλ πξφζθαησλ αλαθνηλψζεσλ ηεο Eurostat γηα ηα 

ζηνηρεία φισλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη νη εθηηκήζεηο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 

θαη νη πξνβιέςεηο γηα ηελ πεξίνδν 2018-2021.  

 

Απφ πιεπξάο κεζνδνινγίαο, ηα κεγέζε ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο αμηνινγνχληαη ζε φξνπο πξσηνγελνχο 

απνηειέζκαηνο κε βάζε ηνπο νξηζκνχο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο. Οη πξνβιέςεηο 

ζηεξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο πξνβνιέο ησλ ίδησλ ησλ θνξέσλ ή ζε αλαιχζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο (ΓΛΚ) κε βάζε ηζηνξηθά ζηνηρεία.   

 

ην ΜΠΓ ελζσκαηψλνληαη νη δεκνζηνλνκηθέο επηδφζεηο ησλ δχν ηειεπηαίσλ εηψλ, ηα 

καθξννηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη νη πνζνηηθέο εθηηκήζεηο δηαξζξσηηθψλ 
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παξεκβάζεσλ πνπ απνθαζίζηεθαλ θαηά ηελ πκθσλία Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο ηνλ Αχγνπζην 

2015. 

  

ην πιαίζην απηφ, ην ΜΠΓ 2018-2021 πεξηιακβάλεη: 

 

• ηηο λέεο καθξννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο γηα ηελ εμέιημε βαζηθψλ κεγεζψλ ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο 

(κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ, αλεξγία, πιεζσξηζκφο, δήηεζε θ.ιπ.), 

• ηελ επαλεθηίκεζε ησλ απνδφζεσλ ησλ παξεκβάζεσλ πνπ είραλ πεξηιεθζεί ζην πξνεγνχκελν ΜΠΓ 

βάζεη ησλ λεφηεξσλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πνξεία πινπνίεζήο ηνπο, 

• ηηο λέεο παξεκβάζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πκθσλία Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο ηνπ 

Απγνχζηνπ 2015 θαη εμήο θαη έρνπλ ελζσκαησζεί ζην βαζηθφ ζελάξην  

• ηηο λέεο παξεκβάζεηο πνπ ζπκθσλήζεθαλ κε ηνπο ζεζκνχο ζην ηειηθφ ζηάδην ησλ ζπδεηήζεσλ γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δεχηεξεο αμηνιφγεζεο, νη νπνίεο ελζσκαηψλνληαη ζην κεηά κέηξσλ ζελάξην  

θαη 

• ην ρξνληθφ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη αμηνπνίεζεο ηεο 

δεκφζηαο πεξηνπζίαο. 

 

Βαζηθή επηδίσμε ηνπ ΜΠΓ 2018-2021 είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα ηέηνην κείγκα πνιηηηθψλ πνπ ζα 

ζπλδπάδεη ηελ αλαγθαία δεκνζηνλνκηθή ηζνξξνπία κε ηελ θνηλσληθά δίθαηε θαηαλνκή ησλ βαξψλ ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ζήκεξα, αιιά θαη ηνπ κεξίζκαηνο ηεο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο ηα επφκελα 

ρξφληα.  

 

 

 

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
 
Η νηθνλνκηθή πνιηηηθή ζπλερίδεη λα αζθείηαη ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απψιεηα 

πξφζβαζεο ηεο ρψξαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ηε ζπλαθφινπζε πξνζθπγή ζε δαλεηζκφ απφ ηνλ επίζεκν 

ηνκέα. ην πιαίζην απηφ, νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο είλαη ηξείο: πξψηνλ, ε 

εκπέδσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο αμηνπηζηίαο ψζηε λα αλαθηεζεί ζχληνκα ε εκπηζηνζχλε ζηηο 

κεζνπξφζεζκεο πξννπηηθέο ηεο νηθνλνκίαο θαη ε πξφζβαζε ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Γεχηεξνλ, ε δίθαηε 

θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο ηεο καθξννηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, θαη ηνπ κεξίζκαηνο ηεο κέιινπζαο 

αλάθακςεο, θαζψο θαη ε ζηήξημε ησλ νηθνλνκηθά επάισησλ λνηθνθπξηψλ. Σξίηνλ, ε ζηαδηαθή θαη 

αζθαιήο αιιαγή ηνπ κείγκαηνο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ψζηε λα εληζρπζεί ε παξαγσγηθή 

δπλακηθφηεηα ηεο ρψξαο θαη λα ζηεξηρζεί έλαο πγηήο δηαηεξήζηκνο ξπζκφο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. 

Η εκπέδσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο αμηνπηζηίαο πξνυπνζέηεη ηελ ηήξεζε ησλ ζηφρσλ πξσηνγελψλ 

πιενλαζκάησλ, φπσο απηνί απνηππψλνληαη ζην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο, 

θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε θξίζηκσλ ζεζκηθψλ ηνκψλ φπσο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζηνλνκηθνχ πκβνπιίνπ 

θαη ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.  Σν δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα ηνπ 2015 θαη 2016 – 

έηνο θαηά ην νπνίν ε Γεληθή Κπβέξλεζε εκθάληζε γηα πξψηε θνξά ζηε κεηαπνιεκηθή ηζηνξία ηεο ρψξαο 

ζεηηθφ ηζνδχγην – εληζρχνπλ ηελ αμηνπηζηία ζηε δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ θαη επηηαρχλνπλ 

ηελ αλάθηεζε ηεο πξφζβαζεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο. 

Η δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ησλ εηψλ 2010-2014 – παξά ηε ζπκβνιή ηεο ζηε δηφξζσζε ησλ 

ηεξάζηησλ δεκνζηνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ – νδήγεζαλ ζε κεγάιε απψιεηα 

Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Δηζνδήκαηνο θαη ζε δξακαηηθή αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη ηεο θηψρεηαο εηδηθά 

ζηηο λέεο ειηθίεο. Πξνηεξαηφηεηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο απνηειεί ε επνχισζε ησλ ζπλεπεηψλ 

απηψλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο θαη ρξεκαηνδφηεζεο λέσλ ζεζκψλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο φπσο ην 

Κνηλσληθφ  Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο, ην επίδνκα ζηέγαζεο, ν αλαζρεδηαζκφο ησλ νηθνγελεηαθψλ 

επηδνκάησλ θαη ηα ζρνιηθά γεχκαηα ψζηε λα ζηεξηρζνχλ ηα νηθνλνκηθά επάισηα λνηθνθπξηά.  Χο εθ 

ηνχηνπ ε εθ βάζξσλ επηζθφπεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ε 

αλαθαηαλνκή πφξσλ απφ ρξήζεηο κε κηθξή πξνο ρξήζεηο κε κεγάιε  θνηλσληθή απνδνηηθφηεηα απνθηά 

θξίζηκε ζεκαζία. 

 



5 

 

 Η αλάθηεζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο αμηνπηζηίαο θαη ε αλάθακςε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζα 

επηηξέςνπλ κεζνπξφζεζκα ηε ζηαδηαθή θαη αζθαιή κείσζε ησλ ζπληειεζηψλ θνξνινγίαο θπζηθψλ θαη 

λνκηθψλ πξνζψπσλ θαζψο θαη ηνπ θφξνπ πεξηνπζίαο θαη ζα απνθαηαζηήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε 

ζηήξημε ηεο εξγαζίαο, ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο παξαγσγήο. 

 

 

 

4. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 
 

Δμειίμεηο ζηελ Δπξσδώλε  

Σν 2015, ν εηήζηνο ξπζκφο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ζην ζχλνιν ηεο Δπξσδψλεο
1
 θπκάλζεθε ζην 2,0% 

θαηά κέζν φξν, επηδεηθλχνληαο επηηάρπλζε έλαληη ηεο αλάθακςεο θαηά 1,2% ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν. Σα 

εηήζηα ζηνηρεία γηα ην 2016 θαη νη πξνβιέςεηο γηα ην 2017 θαη ην 2018 ππνδειψλνπλ δηαηήξεζε ησλ 

κεηξίνπ χςνπο ξπζκψλ αλάπηπμεο ζηελ Δπξσδψλε, βαζηδφκελσλ ζηελ εγρψξηα δήηεζε θαη εηδηθφηεξα 

ζηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε. Η αζζελέζηεξε απφ ηελ αλακελφκελε αλαηίκεζε ηνπ επξψ, ν εληζρπκέλνο 

έλαληη ησλ εθηηκήζεσλ (παξφηη αζζελήο) ξπζκφο αχμεζεο ηεο εμσηεξηθήο δήηεζεο
2
 θαη ην βειηηνχκελν 

νηθνλνκηθφ θιίκα ζπληεινχλ ζηελ ειαθξψο πξνο ην βέιηηνλ αλαζεψξεζε ηεο δπλακηθήο ηνπ ΑΔΠ ζηε 

βξαρππξφζεζκε πεξίνδν, θαζψο αληηζηαζκίδνληαη κεξηθψο νη επηπηψζεηο απφ ηελ πξφζθαηε αλάθακςε 

ησλ δηεζλψλ ηηκψλ πεηξειαηνεηδψλ θαη ηελ εθηηκψκελε επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Ηλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ.  

Δηδηθφηεξα, ην 2016 ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ ζην ζχλνιν ηεο Δπξσδψλεο απμήζεθε ζε ζρέζε κε ην 2015 

θαηά 1,8%, ελψ νη ηειεπηαίεο εθηηκήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ην ξπζκφ αχμεζήο ηνπ ην 2017 

θαη ην 2018 είλαη 1,6% θαη 1,8% αληίζηνηρα
3
, ζηε βάζε ηεο κεηξηνπαζνχο αχμεζεο ηεο εγρψξηαο δήηεζεο. 

Η ζηαδηαθή αλάθακςε ηεο δηεζλνχο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ, πνπ άξρηζε εληφο ηνπ 2016, επηηαρχλζεθε ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 2016 ζε ζπλέρεηα ηεο απφθαζεο ηνπ ΟΠΔΚ γηα ηε κείσζε ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο θαη 

αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί ην 2017
4
, νδεγεί ζε εμάληιεζε ησλ σθειεηψλ πνπ θαηαγξάθεθαλ απφ ην 2015 

ζε φξνπο ελίζρπζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο. Σν 

γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην δηνγθσκέλν επίπεδν ηδησηηθνχ ρξένπο ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε, ηελ 

αχμεζε ηεο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο θαη ηελ επίδξαζε ησλ αζζελψλ πξννπηηθψλ 

θεξδνθνξίαο ησλ ηξαπεδψλ ζηελ πηζησηηθή επέθηαζε, αλακέλεηαη βξαρππξφζεζκα λα θξαηήζεη ζε 

ζρεηηθά ρακειά επίπεδα ηνλ ξπζκφ αχμεζεο ησλ λέσλ επελδχζεσλ, πεξηνξίδνληαο ζρεηηθά ηα νθέιε απφ 

ηελ παξάηαζε ηεο επεθηαηηθήο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη ην Δπελδπηηθφ ρέδην γηα ηελ Δπξψπε.  

 

χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έθζεζε ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία
5
, ε 

δπλακηθή αλάπηπμεο ζηηο αλαπηπζζφκελεο θαη αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο αλακέλεηαη λα εληζρπζεί ηελ 

πεξίνδν 2017-2018. Παξφια απηά, κηα πην ηζρπξή αλάθακςε ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ παξεκπνδίδεηαη απφ 

δηαξζξσηηθά εκπφδηα, φπσο ε ρακειή αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ε πςειή εηζνδεκαηηθή 

αληζφηεηα, ελψ ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή νινθιήξσζε δπζρεξαίλεηαη απφ θηλδχλνπο φπσο ε αχμεζε ηεο 

αβεβαηφηεηαο, πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ πνιηηηθή εζσζηξέθεηα (πξνζηαηεπηηζκφο, πεξηνξηζηηθή 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, πνιηηηθέο δηαθπβέξλεζεο γηα ηελ αζθάιεηα). ε θάζε πεξίπησζε, ε πςειφηεξε 

αλάπηπμε ζηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2016, ε νπνία νθείιεηαη ζηηο ελδείμεηο  

θπθιηθήο αλάθακςεο παγθνζκίσο ζε επελδχζεηο, κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίνπ, επλφεζε ηελ πξνο ηα πάλσ 

αλαζεψξεζε ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ ΓΝΣ γηα ην 2017 ζηηο πεξηζζφηεξεο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο. Απηέο νη 

αλαζεσξήζεηο ήηαλ κεγαιχηεξεο έληαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο Ιζπαλίαο, ηεο Ιαπσλίαο θαη ηνπ Ηλσκέλνπ 

                                                 
1
Στοιχεία βάςει των Χειμερινϊν προβλζψεων τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (Winter 2017 Economic Forecast, Φεβρουάριοσ 2017). 

2
Αςκενισ λόγω τθσ προθγοφμενθσ επιβράδυνςθσ ςτισ αναδυόμενεσ οικονομίεσ και ςτο παγκόςμιο εμπόριο, που αναμζνεται να 

παρουςιάςει βελτίωςθ. 
3
Τον Μάρτιο του 2017, οι αντίςτοιχεσ εκτιμιςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ ιταν 1,7% για το 2016 (ςτοιχεία με 

θμερολογιακι διόρκωςθ), 1,8% για το 2017, 1,7% για το 2018 και 1,6% για το 2019 (Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα, 
Μακροοικονομικζσ προβολζσ εμπειρογνωμόνων τθσ ΕΚΤ για τθ ηϊνθ του ευρϊ, Μάρτιοσ 2017) 
4
 Η βακμιαία ανάκαμψθ τθσ διεκνοφσ τιμισ του πετρελαίου αναμζνεται να επιταχυνκεί ςτο βραχυπρόκεςμο διάςτθμα ζπειτα 

από τθν απόφαςθ του ΟΠΕΚ και λοιπϊν πετρελαιοπαραγωγϊν χωρϊν  για μείωςθ τθσ προςφοράσ.  
5
IMF, World Economic Outlook (Απρίλιοσ 2017).  
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Βαζηιείνπ, ελψ ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ ηεο Δπξσδψλεο επίζεο αλαζεσξήζεθε νξηαθά πξνο ηα πάλσ (θαηά 

0,1 εθαηνζηηαία κνλάδα) ζε ζρέζε κε ηηο πξνβιέςεηο Ιαλνπαξίνπ 2017. ηηο αλαδπφκελεο αγνξέο θαη 

αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο, ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα αλακέλεηαη λα απμεζεί ζζελαξά ηφζν γηα ηηο 

ρψξεο πνπ εηζάγνπλ βαζηθά εκπνξεχκαηα (θαζψο νη πνιηηηθέο ηεο Κίλαο ππνζηεξίδνπλ ηελ αχμεζε ηνπ 

ΑΔΠ ηεο) φζν θαη ζε απηέο πνπ απνηεινχλ εμαγσγείο βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ (θαζψο νη ηηκέο ησλ  

βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ νδεχνπλ πξνο πεξαηηέξσ αλάθακςε). 

Ο εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ ζηελ Δπξσδψλε ην 2015 παξνπζίαζε ζηαζηκφηεηα ζε ζρέζε κε 

ην 2014 (0,0% έλαληη 0,4%), ελψ ην 2016 θπκάλζεθε νξηαθά πάλσ απφ ην κεδέλ (ζην 0,2%). Σελ πεξίνδν 

2017 - 2019, αλακέλεηαη εκθαλέζηεξε ηάζε αλάθακςεο ησλ ηηκψλ
6
  (ζην 1,7%, 1,6% θαη 1,7% 

αληίζηνηρα), ε νπνία ππνιείπεηαη αιιά πιεζηάδεη ηνλ κεζνπξφζεζκν ζηφρν ηεο ΔΚΣ (2%), ελ κέζσ ηεο 

κεγάιεο αιιά εθάπαμ επίδξαζεο ηεο αχμεζεο ηεο δηεζλνχο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ κέζα ζην 2017, ησλ 

δεπηεξνγελψλ επηδξάζεσλ ηεο ζην 2018 θαη ζην 2019, θαη ηεο ζπλέρηζεο ηεο αλφδνπ ησλ κηζζψλ. 

Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ζηελ Δπξσδψλε θαηέγξαςε πεξαηηέξσ κείσζε ην 2015, ζην 10,9% ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ έλαληη 11,6%  ην 2014 θαη 12% ην 2013. χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Δπξσπατθήο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο γηα ην 2017 θαη ηελ κεζνπξφζεζκε πεξίνδν ππάξρεη βάζηκε ζπγθξαηεκέλε 

αηζηνδνμία γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο, κεηά ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο ζην 10,0%  ην 2016, θαζψο ε 

αλεξγία εθηηκάηαη φηη ζα βαίλεη κεηνχκελε ζην 9,4% ην 2017, ζην 8,9% ην 2018 θαη ζην 8,4% ην 2019.  

Σν 2015 θαη ην 2016, ην πιεφλαζκα ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Δπξσδψλεο ζπλέρηζε λα 

δηεπξχλεηαη σο απνηέιεζκα ηεο κεησκέλεο εγρψξηαο δήηεζεο θαη ηεο ζηαδηαθήο αλάθακςεο απφ ηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008. Έηζη, ην πιεφλαζκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζηελ 

Δπξσδψλε αλήιζε ζην 3,4% ηνπ ΑΔΠ ηεο ην 2016, απφ 3,3% ηνπ ΑΔΠ ηεο ην 2015 θαη 2,5% ην 2014, 

ελψ γηα ην 2017 θαη ην 2018 εθηηκάηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή
7
 ιίγν ρακειφηεξα, ζην 3,2% θαη 

3,1% ηνπ ΑΔΠ ηεο Δπξσδψλεο. Η εθηηκψκελε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ πιενλάζκαηνο ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ απνδίδεηαη ζηελ αληηζηάζκηζε κεηαμχ, απφ ηε κία πιεπξά, ηεο βειηηνχκελεο εμσηεξηθήο 

δήηεζεο απφ αλαδπφκελεο θαη αλεπηπγκέλεο αγνξέο θαη ηεο αχμεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο σο πξνο ηελ 

ηηκή ζηε βάζε ηεο ππνηίκεζεο ηνπ επξψ έλαληη ηνπ δνιαξίνπ θαη, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηεο εμάληιεζεο 

ηεο επίδξαζεο ησλ θαζνδηθψλ ηηκψλ ζηα πεηξειαηνεηδή θαη ηεο ζηαδηαθήο αλάθακςεο ηεο εγρψξηαο 

δήηεζεο. 

 

Σν έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζην ζχλνιν ηεο Δπξσδψλεο εθηηκάηαη ην 2016 ζην 1,6% 

ηνπ ΑΔΠ ηεο, απφ 2,1% ην 2015 θαη 2,6% ηνπ ΑΔΠ ην 2014, ζηε βάζε ηεο ζπλερηδφκελεο νηθνλνκηθήο 

αλάθακςεο θαη ηεο κεγαιχηεξεο ζπγθξάηεζεο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ έλαληη ηεο κείσζεο ησλ δεκνζίσλ 

εζφδσλ. Η ζπγθξάηεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ ζπλαξηάηαη κε ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα ηφθνπο 

εμαηηίαο ησλ κεησκέλσλ καθξνπξφζεζκσλ επηηνθίσλ, πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο επεθηαηηθήο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ πξνζδνθηψλ πεξί ηνπ κεζνπξφζεζκνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο. Η κείσζε ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο θαη ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο σο πνζνζηψλ ηνπ ΑΔΠ πξνβιέπεηαη λα ζπλερηζηεί 

θαη ην 2017, κεηά ην νπνίν ν πξψηνο δείθηεο αλακέλεηαη λα ζηαζεξνπνηεζεί θαη ν δεχηεξνο λα ζπλερίζεη 

λα ππνρσξεί. Δηδηθφηεξα, ην έιιεηκκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζε επίπεδν Δπξσδψλεο αλακέλεηαη λα 

ζπξξηθλσζεί πεξαηηέξσ, ζην 1,4% ην 2017 θαη 2018, ελ κέζσ νπδέηεξσλ θαηά κέζν φξν απνηειεζκάησλ 

ηνπ δηαξζξσηηθνχ ηζνδπγίνπ Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη, επνκέλσο, κε πεξηνξηζηηθήο δεκνζηνλνκηθήο 

πνιηηηθήο ζε επίπεδν Δπξσδψλεο.      

Σν δηνγθνχκελν εληφο ηνπ 2015 πξνζθπγηθφ δήηεκα επεξέαζε ηελ εθαξκνγή ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

πνιηηηθήο, δξψληαο ππνζηεξηθηηθά γηα ηελ αλάπηπμε θαηά ηα ηειεπηαία ηξίκελα ηνπ έηνπο, ηδηαίηεξα ζε 

εθείλα ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ αληηκεηψπηζαλ ηηο κεγαιχηεξεο πξνζθπγηθέο εηζξνέο.  

Η ζεηηθή ζπκβνιή ηεο δεκφζηαο θαηαλάισζεο ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ηεο Δπξσδψλεο ην 2016, πνπ 

αληαλαθιά ηελ αχμεζεο δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο ζε νξηζκέλα 

θξάηε-κέιε, εθηηκάηαη φηη ζα κεηξηαζηεί ην 2017, ελ κέζσ ζηαζεξνπνηεηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηε 

δεκφζηα θαηαλάισζε ζε φιε ηελ πεξίνδν πξνβιέςεσλ. ε θάζε πεξίπησζε, νη πξνζθπγηθέο ξνέο 

                                                 
6
 Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα, Μακροοικονομικζσ προβολζσ εμπειρογνωμόνων τθσ ΕΚΤ για τθ ηϊνθ του ευρϊ, Μάρτιοσ 2017. 

7
 Εκτιμιςεισ των Χειμερινϊν προβλζψεων τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (Φεβρουάριοσ 2017). 
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αλακέλεηαη λα νδεγήζνπλ ηα επφκελα έηε ζε αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ κεηαβηβάζεσλ θαη αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε επηηπρνχο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ 

πξνζθχγσλ θαη ρνξήγεζεο εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο. Πξνθεηκέλνπ λα ζηεξηρζνχλ νη ρψξεο πνπ 

αχμεζαλ ηηο δεκφζηεο δαπάλεο ηνπο ιφγσ ησλ εηζξνψλ πξνζθχγσλ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη 

δεζκεπηεί
8
 λα ζπλππνινγίζεη ην γεγνλφο απηφ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζην 

πιαίζην ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο, ζηε βάζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ γηα απξφβιεπηεο 

ζπλζήθεο θαη αζπλήζηζηα γεγνλφηα πνπ δηαθεχγνπλ ηνπ ειέγρνπ ηνπ θξάηνπο-κέινπο.  

ην πιαίζην αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 2008, θαη σο κέξνο ηνπ 

πξψηνπ ζηαδίνπ εκβάζπλζεο θαη νινθιήξσζεο ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο, έρνπλ 

ιεθζεί απφ ην 2014 κία ζεηξά ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ ζε θεληξηθφ επξσπατθφ επίπεδν κε ζηφρν ηε 

δηαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ησλ πξννπηηθψλ αλάπηπμεο. ε απηέο πεξηιακβάλεηαη:  

(α) ε ζέζπηζε λέσλ ζπζηεκάησλ επνπηείαο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ θαη λέσλ 

θαλφλσλ πνπ εηζήρζεζαλ κέζσ ηνπ εμάπηπρνπ (six-pack), ηνπ δίπηπρνπ (two-pack) θαη ηεο πλζήθεο γηα 

ηε ηαζεξφηεηα, ηνλ πληνληζκφ θαη ηε Γηαθπβέξλεζε,    

(β) ε δεκηνπξγία ελφο λένπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ (ΔΣΔ),  ζην επίθεληξν ηνπ 

Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ γηα ηελ Δπξψπε, κε ζηφρν ηελ θηλεηνπνίεζε ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ θαη ηε ζπκβνιή 

ζηε δεκηνπξγία ζπλνιηθψλ πξφζζεησλ επελδχζεσλ έσο 300 εθαηνκκπξίσλ επξψ ζε βάζνο ηξηεηίαο (2015-

2017)
9
, κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ κφριεπζεο,  

(γ) ε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ Δληαίνπ Δπνπηηθνχ Μεραληζκνχ, γηα ηε δηαθχιαμε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο 

επξσζηίαο ηνπ επξσπατθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ ελίζρπζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο νινθιήξσζεο 

θαη ζηαζεξφηεηαο θαη ηε δηαζθάιηζε ζπλεπνχο επνπηείαο, 

(δ) ηα κέηξα επεθηαηηθήο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο κε ζηνρεπκέλεο πξάμεηο καθξνπξφζεζκεο 

αλαρξεκαηνδφηεζεο (TLTRO) θαη ην δηεπξπκέλν πξφγξακκα αγνξάο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

(ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηνλ Γεθέκβξην 2017) κέζσ ηνπ νπνίνπ αλακέλεηαη λα βειηησζνχλ νη δείθηεο 

πνζφηεηαο ρξήκαηνο θαη πηζηψζεσλ, θαη  

(ε) ε ελζσκάησζε θαη ελεξγνπνίεζε απφ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2016, ελφο λένπ, ελνπνηεκέλνπ πιαηζίνπ γηα ηελ 

εγγχεζε ησλ θαηαζέζεσλ, ηελ αλάθακςε θαη εμπγίαλζε ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ εληφο ηεο Έλσζεο. 

Δλληνική Οικονομία 

Οικονομικέρ εξελίξειρ ηο 2015 

Χο απνηέιεζκα ηνπ λένπ πνιηηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηηο αξρέο ηνπ 2015, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

παξαηεηακέλσλ πξνβιεκάησλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, θη έπεηηα απφ έλαλ κεγάιν θχθιν 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηνπο δηεζλείο Θεζκνχο, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2015 ζπκθσλήζεθε ην λέν πξφγξακκα 

ππνζηήξημεο ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.  

Σν λέν πξφγξακκα εμαζθάιηζε ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηεο νηθνλνκίαο, παξέρνληαο επειημία κέζσ ηεο 

ζηνρνζέηεζεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε κηαο επηφηεξεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. Δηδηθφηεξα, νη 

ρακειφηεξνη θαη πην ξεαιηζηηθνί ζηφρνη γηα ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο έσο ην 

2017 δηακφξθσζαλ κεγαιχηεξα δεκνζηνλνκηθά πεξηζψξηα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ελφο 

ζπλεθηηθνχ θαη ζηνρεπκέλνπ δηθηχνπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ππέξ φζσλ αληηθεηκεληθά έρνπλ αλάγθε.  

Χζηφζν, ζην ελδηάκεζν ρξνληθφ δηάζηεκα σο ηελ επίηεπμε ηεο ζπκθσλίαο ππήξμε αχμεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο, πνπ ζπλνδεχηεθε απφ επηδείλσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ εθξνή θαηαζέζεσλ.  ηηο αξρέο Ινπιίνπ ηνπ 2015, ε ηειεπηαία 

                                                 
8
Βλ. δελτίο τφπου τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ από 18 Μαΐου 2016 αναφορικά με τθν εαρινι δζςμθ μζτρων για το Ευρωπαϊκό 

Εξάμθνο 2016 (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1727_en.htm ) 
9
 Τον Σεπτζμβριο του 2016 θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι πρότεινε τθν επζκταςθ του Σχεδίου ςτα 630 δις. ευρϊ ζωσ το 2022, ενϊ 

ςτισ 6 Δεκεμβρίου 2016 το Συμβοφλιο κακόριςε τθ κζςθ του ςχετικά με τθν πρόταςθ για τθν παράταςθ τθσ λειτουργίασ του 
Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Στρατθγικϊν Επενδφςεων (ΕΤΣΕ), τόςο όςον αφορά τθν χρονικι παράταςθ του ΕΤΣΕ αλλά και τθν 
επζκταςι του ςε επίπεδο χρθματοδοτικισ ικανότθτασ, με τθν κινθτοποίθςθ επενδφςεων τουλάχιςτον 500 δις. ευρϊ ζωσ το 
2020.  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1727_en.htm
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νδήγεζε ζηελ εθαξκνγή δηνηθεηηθψλ κέηξσλ ειέγρσλ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Η θξίζε ξεπζηφηεηαο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία ην 2015 απνηππψζεθε ζηελ ζεκαληηθή κείσζε ησλ 

απνζεκάησλ ηεο νηθνλνκίαο θαη ζηελ επηδείλσζε ησλ πξνζδνθηψλ φπσο θαηαγξάθνληαη απφ ηνπο 

αληίζηνηρνπο νηθνλνκηθνχο δείθηεο
10

. Χο εθ ηνχηνπ, αξρηθψο ε νηθνλνκηθή ζπγθπξία ζεσξήζεθε απφ ηνπο 

δηεζλείο νξγαληζκνχο πνπ δηελεξγνχλ πξνβιέςεηο φηη ζα ζεκαηνδνηνχζε κία βαζηά χθεζε γηα ην 2015. 

Αληίζεηα φκσο κε απηέο, ηφζν ε αξρηθή φζν θαη ε αλαζεσξεκέλε εθηίκεζε γηα ην ΑΔΠ
11

 ηνπ 2015 

θαηέδεημε νξηαθή κφλν κείσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ θαηά 0,2% ζε εηήζηα βάζε θαη ζπκβαηή κε ηελ 

εθηίκεζε ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 2016 γηα ζηαζηκφηεηα.  

Κχξην κνριφ ππνζηήξημεο ηνπ εηήζηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ απνηέιεζε ν εμσηεξηθφο ηνκέαο ηεο 

νηθνλνκίαο, ν νπνίνο είρε ζεκαληηθά ζεηηθή ζπκβνιή ζηελ αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ πξντφληνο (+0,9%) 

παξά ηελ εθαξκνγή ειέγρσλ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ηειηθή εγρψξηα δήηεζε 

κεηψζεθε, κε ηνλ ίδην ξπζκφ πνπ ππνρψξεζε ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ.  Δηδηθφηεξα, ε πξαγκαηηθή ηδησηηθή 

θαηαλάισζε ζεκείσζε νξηαθή πηψζε θαηά 0,2% έλαληη ηνπ 2014, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηελ 

αλζεθηηθφηεηα ηεο. ε απηφ ζπλέβαιε αθελφο ε ζεκαληηθή βειηίσζε ην πξψην εμάκελν ηνπ 2015 ζε 

φξνπο θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζχλεο
12

 θαη αθεηέξνπ ε κε επηβνιή πεξηνξηζκψλ ζηελ εγρψξηα θίλεζε 

θεθαιαίσλ κε ειεθηξνληθά κέζα. Η πξαγκαηηθή δεκφζηα θαηαλάισζε παξέκεηλε ακεηάβιεηε ζε 

ζχγθξηζε κε ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν
13

, ελψ νη επελδχζεηο ζεκείσζαλ νξηαθή πηψζε θαηά 0,2% ζε 

εηήζηα βάζε, κε ηελ αχμεζε ησλ θαηαζθεπψλ πιελ θαηνηθηψλ θαηά 6,2% λα δξα ππνζηεξηθηηθά ζην 

επίπεδν ηεο ζπλνιηθήο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

ε αδξέο γξακκέο, ε δηακφξθσζε ηεο νξηαθήο χθεζεο ηνπ 2015 εζηηάδεηαη ζηελ αξλεηηθή επίδνζε ηεο 

νηθνλνκίαο θαηά ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2015, θαηά ην νπνίν ε ηδησηηθή θαηαλάισζε θαη ην ηζνδχγην 

ππεξεζηψλ παξνπζίαζαλ επηδείλσζε ζε εηήζηα βάζε. ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2015 ε πνξεία ηνπ ΑΔΠ 

ήηαλ ζεκαληηθά βειηησκέλε ζε ζρέζε κε ην ηξίην ηξίκελν, κε ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε θαη ηηο 

επελδχζεηο ζε εκθαλψο αλνδηθή πνξεία (5,3% θαη 30,8% αληίζηνηρα). Καηά ζπλέπεηα, ην ΑΔΠ απμήζεθε 

ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2014 θαηά 0,7%, γεγνλφο πνπ κεηαθξάδεηαη ζε επλντθή επίδξαζε 

κεηαθνξάο (carry over effect) γηα ηελ πνξεία ηνπ πξαγκαηηθνχ πξντφληνο ην 2016 (+0,51%).  

Σέινο, ε θιηκάθσζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο ην 2015 επεξέαζε ηελ Διιάδα σο ρψξα δηέιεπζεο 

δπζαλάινγα, θαζψο 856.723 πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο πέξαζαλ ζηελ Δπξψπε κέζσ ησλ ζαιάζζησλ 

Διιελνηνπξθηθψλ ζπλφξσλ εληφο ηνπ 2015
14

. Απηή ε απξνζδφθεηε αχμεζε ησλ πξνζθπγηθψλ θαη 

κεηαλαζηεπηηθψλ εηζξνψλ ζε πνζνζηφ 1869,5% ην 2015 έλαληη ηνπ 2014, επέθεξε πςειφηεξν 

δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο φζνλ αθνξά ηηο δξάζεηο ππνδνρήο θαη δηαρείξηζεο ησλ ξνψλ απηψλ. 

Οικονομικέρ εξελίξειρ ηο 2016  

Σν 2016, ε ζπλεπήο πινπνίεζε ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο, φπσο απνδείρζεθε απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο 

πξψηεο αμηνιφγεζεο θαη ηελ πξφνδν ησλ δηαβνπιεχζεσλ γηα ηε δεχηεξε αμηνιφγεζε, βνήζεζε ζηε 

βειηίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο θαη ζηε ζηαδηαθή απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία, ελδπλακψλνληαο ηε κεζν-καθξνπξφζεζκε αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ηεο ρψξαο.  

Η επίδξαζε ησλ θαηαινίπσλ απφ ηελ θξίζε νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο θαη ξεπζηφηεηαο ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ 

ηνπ 2015 εμαζζέληζε εληφο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2016, επηηξέπνληαο ζεκαληηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο ην 

ηξίην ηξίκελν ηνπ έηνπο (+2,0% ζε ζρέζε κε ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2015). ην ζχλνιν ηνπ έηνπο, ε 

                                                 
10

 Σθμαντικι  πτϊςθ καταγράφθκε ςτουσ δείκτεσ επιχειρθματικϊν προςδοκιϊν ςτισ καταςκευζσ και τθ βιομθχανία (56,4 μ.β.  

και 81,9 μ.β. αντιςτοίχωσ το 2015, ζναντι 80,4 μ.β. και 94,6 μ.β. το 2014), αλλά και ςτον δείκτθ οικονομικοφ κλίματοσ (89,3 
μ.β. το 2015, ζναντι 99,5 μονάδων το 2014). 
11

Ανακεϊρθςθ οριςμζνων προςδιοριςτικϊν μεγεκϊν του ΑΕΠ υπιρξε κατά τθ δεφτερθ εκτίμθςθ ετιςιων εκνικϊν 
λογαριαςμϊν 2015, θ οποία δθμοςιεφκθκε από τθν ΕΛΣΤΑΤ τον Οκτϊβριο του 2016. 
12 

-40,3 μ.β. κατά μζςο όρο ζναντι -55,8 μ.β. το πρϊτο εξάμθνο του 2014 και -52,1 μ.β. το δεφτερο εξάμθνο του 2014. 
13

 Μεταξφ των παραγόντων που ςυνζβαλαν ςτθν ανκεκτικότθτα τθσ δθμόςιασ κατανάλωςθσ ιταν και θ διάκεςθ κονδυλίων 
τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ προςφυγικισ κρίςθσ (όπωσ δθμιουργία δομϊν φιλοξενίασ, κζντρων 
μετεγκατάςταςθσ, δαπανϊν ςίτιςθσ και υγειονομικισ περίκαλψθσ). 

14
Σθμειϊνεται ότι θ αντίςτοιχθ ειςροι προςφφγων και μεταναςτϊν το 2016 περιορίςτθκε ςτουσ 173.450 (δεδομζνα τθσ Φπατθσ 

Αρμοςτείασ του ΟΗΕ για τουσ πρόςφυγεσ), λόγω τθσ εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ μεταξφ Ε.Ε. και Τουρκίασ, τον Μάρτιο του 
2016. 
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αλάθακςε ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ αληηζηάζκηζε ηελ επηδείλσζε ηνπ ΑΔΠ ζην ηέηαξην ηξίκελν (-1,1% 

έλαληη ηνπ ηέηαξηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2015). Γεληθά, ε ζηαζηκφηεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ην 2016 

ππνδειψλεη αλζεθηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο έλαληη ηεο εθηίκεζεο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 2017 

γηα χθεζε 0,3% ζε εηήζηα βάζε. 

Όζνλ αθνξά ηηο ζπληζηψζεο ηνπ ΑΔΠ, ε ηδησηηθή θαηαλάισζε θαηέγξαςε αχμεζε κε ξπζκφ 1,4% ζε 

εηήζηα βάζε. Ο αθαζάξηζηνο ζρεκαηηζκφο παγίνπ θεθαιαίνπ δηαηεξήζεθε ζε επίπεδν 0,1% πςειφηεξα 

απ’ φ,ηη ην 2015, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ ζηαδηαθή ηνπ πξνζαξκνγή ζηηο βειηησκέλεο νηθνλνκηθέο 

πξννπηηθέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλζεθηηθφηεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ αθαζάξηζηνπ ζρεκαηηζκνχ παγίνπ 

θεθαιαίνπ ήηαλ ην απνηέιεζκα απμήζεσλ ζηηο επελδχζεηο ζε θαηαζθεπέο πιελ θαηνηθηψλ (+2,9%), ζε 

κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη νπιηθά ζπζηήκαηα (5,1%) θαη ζηα πξντφληα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

(+0,2%), νη νπνίεο αληηζηάζκηζαλ ηε δπζκελή πνξεία ησλ επελδχζεσλ ζε θαηνηθίεο (-12,8% ζε εηήζηα 

βάζε), ζηνλ εμνπιηζκφ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο (-5,9% θαη -5,3% ζε εηήζηα βάζε, 

αληίζηνηρα) θαη ζηα αγξνηηθά πξντφληα (-1,4% ζε εηήζηα βάζε).   

Θεηηθφο κνριφο γηα ηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ην 2016 ήηαλ ε κείσζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηε 

ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα, κε εκθαλή ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ απνζέκαηνο ησλ κε 

εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ζηε βάζε ρακειφηεξσλ εηζξνψλ λέσλ επηζθαιεηψλ
15

. ην πιαίζην απηφ, κεηά 

ηελ έληαμε ησλ ειιεληθψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζηνπο επηιέμηκνπο γηα λνκηζκαηηθέο πξάμεηο ηνπ 

Δπξσζπζηήκαηνο ηίηινπο, νη φξνη θαη ην θφζηνο ηεο παξνρήο ξεπζηφηεηαο ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα θαηέζηεζαλ πην επλντθνί, κεηψλνληαο ηα επίπεδα ηεο παξερφκελεο ξεπζηφηεηαο  κέζσ ηνπ 

Έθηαθηνπ Μεραληζκνχ Ρεπζηφηεηαο (ELA).  

Η πξαγκαηηθή δεκφζηα θαηαλάισζε κεηψζεθε θαηά 2,1% ζε εηήζηα βάζε ην 2016, ιφγσ ηεο πεξηζηνιήο 

ηεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο ζε φιν ηα ηξίκελα ηνπ έηνπο έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ ηξηκήλσλ ηνπ 2015.  

Σν πξαγκαηηθφ εμσηεξηθφ ηζνδχγην ππεξεζηψλ επηδεηλψζεθε θαηά 0,67 δηζ. επξψ ζε ζχγθξηζε κε ην 

2015, θπξίσο ιφγσ ησλ ρακειφηεξσλ θαζαξψλ εμαγσγψλ ζηε λαπηηιία θαη ηνλ ηνπξηζκφ, πνπ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηά 0,2 δηζ. επξψ κείσζε ζηηο θαζαξέο εμαγσγέο αγαζψλ, νδήγεζε ζε αξλεηηθή 

ζπκβνιή ηνπ εμσηεξηθνχ ηνκέα ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ, ηεο ηάμεο ηνπ 0,48%. Πάλησο, ε αξλεηηθή 

ζπκβνιή ηνπ εμσηεξηθνχ ηζνδπγίνπ ππεξεζηψλ έγηλε ζεηηθή απφ ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2016, εμέιημε 

ζπκβαηή κε ηελ εθηίκεζε γηα εκθαλή αλάθακςε ησλ θαζαξψλ εμαγσγψλ ππεξεζηψλ απφ ην 2017. Πέξαλ 

ηεο βξαρππξφζεζκεο επίδξαζεο ησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ, παξάγνληεο πνπ εθηηκάηαη φηη 

επέδξαζαλ δπζκελψο ζην εμσηεξηθφ ηζνδχγην αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ην 2016 είλαη ε αλαηίκεζε ηνπ 

επξψ ζηελ αξρή ηνπ έηνπο θαη νη  ελδείμεηο αλάθακςεο ζηε δηεζλή ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ απφ ην δεχηεξν 

ηξίκελν ηνπ έηνπο.  

Η επηηπρήο νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, πνπ ζπλνδεχηεθε απφ ηελ εηζαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ 

ξπζκίζεσλ ζηελ έκκεζε θαη άκεζε θνξνινγία, ηε ζπληαμηνδνηηθή κεηαξξχζκηζε θαη ηηο κηζζνινγηθέο 

δαπάλεο ηνπ Γεκνζίνπ, εμνκάιπλε ζηαδηαθά ηελ ζπκπίεζε ηνπ δείθηε θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζχλεο θαη 

ηνπ δείθηε νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο πνπ θαηαγξάθεθε θαηά ηελ πεξίνδν ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ έλαληη ηνπ 

2015. ην ζχλνιν ηνπ 2016, νη πεξηζζφηεξνη δείθηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο θηλήζεθαλ αλνδηθά, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δείθηε επηρεηξεκαηηθψλ πξνζδνθηψλ ζηε βηνκεραλία (ζηηο 91,2 κ.β. έλαληη 

81,9 κ.β. ην 2015), ηνπ δείθηε επηρεηξεκαηηθψλ πξνζδνθηψλ ζην ιηαληθφ εκπφξην (ζηηο 98,0 κ.β. έλαληη 

81,4 κ.β. ην 2015), ηνπ δείθηε ππεχζπλσλ πξνκεζεηψλ (ζηηο 49,2 κ.β. έλαληη 45,7 κ.β. ην 2015), θαη ηνπ 

δείθηε νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο (ζηηο 91,8 κ.β. έλαληη 89,3 κ.β.  ην 2015).  

ε ζπλέρεηα ησλ ηξηψλ δηαδνρηθψλ εηψλ απνπιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ
16

 πνπ είραλ πξνεγεζεί, ηνπο 

πξψηνπο πέληε κήλεο ηνπ 2016 νη ηηκέο βάζεη ηνπ Δλαξκνληζκέλνπ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή 

κεηψζεθαλ νξηαθά. Έθηνηε, ν ΔλΓΣΚ άξρηζε λα θαηαγξάθεη κηθξέο απμήζεηο, κε ηε κέζε ηηκή ηνπ ζην 

ζχλνιν ηνπ έηνπο λα δηακνξθψλεηαη ζην 0,0%
17

. Η επηβξάδπλζε ησλ θαζνδηθψλ πηέζεσλ ζηηο ηηκέο έγηλε 

                                                 
15 Επιςκόπθςθ του Ελλθνικοφ Χρθματοπιςτωτικοφ Συςτιματοσ, Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, Ιανουάριοσ 2017.. 
16

 Σν 2015, ν Δλαξκνληζκέλνο ΓΣΚ ήηαλ ζην -1,1% (έλαληη -1,4% ην 2014 θαη -0,9% ην 2013). Ο ξπζκφο πιεζσξηζκνχ εληφο 

ηνπ 2015 θαζνξίζηεθε απφ αληηθξνπφκελνπο παξάγνληεο πνπ εκθάληζαλ πςειή κεηαβιεηφηεηα, φπσο ε ζπλερηδφκελε πηψζε 

ηεο δηεζλνχο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ε αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ ΦΠΑ ζε πνιιέο θαηεγνξίεο αγαζψλ ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 

έηνπο.  
17

 Πριν ακόμα επιδράςει ςτον ΕνΔΣΚ θ ςυμφωνία των χωρϊν-μελϊν του ΟΠΕΚ και άλλων πετρελαιοπαραγωγϊν χωρϊν για 
μείωςθ τθσ προςφοράσ τουσ, από τον Δεκζμβριο του 2016. 



10 

 

εκθαλήο, απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2016, θαη ζηνλ ΔλΓΣΚ κε ζηαζεξνχο θφξνπο, παξά ηελ αλακελφκελε 

αξλεηηθή απφθιηζε ηνπ απφ ηνλ γεληθφ ΔλΓΣΚ εμαηηίαο ηεο ζπλερηδφκελεο επίδξαζεο ησλ απμήζεσλ 

ζηελ έκκεζε θνξνινγία. Σελ ίδηα ζηηγκή, ν πιεζσξηζκφο ζηελ Δπξσδψλε θπκάλζεθε ζε ειαθξψο ζεηηθφ 

έδαθνο ην 2016, θαζψο ππνζηεξίρζεθε απφ ηηο εθαξκνδφκελεο επεθηαηηθέο λνκηζκαηηθέο πνιηηηθέο θαη 

απφ ηελ ηαρχηεξε άλνδν ηεο δηεζλνχο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ πξνο ην ηέινο ηνπ έηνπο. 

Ο απνπιεζσξηζηήο ηνπ ΑΔΠ, ν νπνίνο ππήξμε αξλεηηθφο απφ ην 2012
18

, έγηλε μαλά ζεηηθφο ην 2016, ζην 

0,1% ζε εηήζηα βάζε, δεδνκέλεο ηεο αχμεζήο ηνπ ζην δεχηεξν θαη ηέηαξην ηξίκελν ηνπ έηνπο. 

Η αγνξά εξγαζίαο ππέζηε κεγάιεο απψιεηεο απφ ηελ αξρή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα. Έπεηηα 

απφ ηελ θνξχθσζε ηεο αλεξγίαο ην 2013, ζην 27,5% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ
19

, θαη ζε ζρέζε κε ηα 

πξψηα ζεκάδηα αζζελνχο ππνρψξεζήο ηεο ην 2014, θαηά 1 πνζνζηηαία κνλάδα, ην 2015 ππήξμε 

εκθαλέζηεξε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλέξγσλ, ζην 24,9% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Σν 2016, ε κείσζε 

απηή ζπλερίζηεθε, δηακνξθψλνληαο ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζην 23,5%
20

 ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.  

Σν πνζνζηφ απαζρφιεζεο, ην νπνίν άξρηζε λα αλαθάκπηεη απφ ην 2014 έπεηηα απφ πέληε δηαδνρηθά έηε 

επηδείλσζήο ηνπ, ζπλέρηζε λα βειηηψλεηαη ην 2016, κε ξπζκφ 1,7% έλαληη 2,1% ην 2015). Βειηίσζε 

θαηαγξάθεθε θαη ζην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ λέσλ, ην νπνίν κεηψζεθε θαηά κέζν φξν ζην (σζηφζν 

πςειφ) 47,4% ηνπ λεαληθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ην 2016, έλαληη 49,8% ην 2015, αιιά θαη ζηε 

καθξνρξφληα αλεξγία, πνπ κεηψζεθε ζην 72,0% ηεο ζπλνιηθήο αλεξγίαο έλαληη 73,2% ην 2015. Οη 

ηειεπηαίνη δχν δείθηεο ππαγνξεχνπλ φηη ην δίθηπν θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζα πξέπεη λα εληζρπζεί, κέζα 

απφ ηε ζηαδηαθή εθαξκνγή πνιηηηθψλ άκβιπλζεο ησλ θνηλσληθψλ ζπλεπεηψλ ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο θαη θαηαλνκήο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ βάξνπο κε θνηλσληθά δίθαην ηξφπν. 

ε εζληθνινγηζηηθά ζηνηρεία θαη ζε επίπεδν δσδεθακήλνπ 2016, ε αλεξγία εθηηκάηαη φηη ππνρψξεζε 

πεξηζζφηεξν, ζην 21,7% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ έλαληη 22,9% ην 2015, θαη ε  εηήζηα αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο επηηαρχλζεθε ζην 1,3% έλαληη 0,5% ην 2015. Πεξαηηέξσ ψζεζε ζηνπο βαζηθνχο δείθηεο 

ηεο αγνξάο εξγαζίαο αλακέλεηαη απφ ην 2017.  

ε φ,ηη αθνξά ηνπο βαζηθνχο δείθηεο καθξννηθνλνκηθήο αληζνξξνπίαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

(«δίδπκα ειιείκκαηα»), ην 2016 ππήξμε βειηίσζε κφλν ζην δεκνζηνλνκηθφ πεδίν, ζε ζρέζε κε ηελ ελ 

ζπλφισ βειηίσζε ησλ δίδπκσλ ειιεηκκάησλ ην 2015
21

. Απφ ην 2017, πάλησο, βειηίσζε αλακέλεηαη ηφζν 

γηα ηε ζπκβνιή ηνπ πξαγκαηηθνχ εμσηεξηθνχ ηζνδπγίνπ ζην ΑΔΠ φζν θαη γηα ην νλνκαζηηθφ ηζνδχγην 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζε εζληθνινγηζηηθή βάζε.  

ην δεκνζηνλνκηθφ πεδίν, κεηά ηε βειηίσζε ζην ηζνδχγην ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ην 2015 

(εμαηξνπκέλεο ηεο επηβάξπλζεο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο κε ην εθάπαμ θφζηνο ηεο λέαο 

αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο
22

), ην 2016 επηηεχρζεθε αθφκα κεγαιχηεξε 

                                                 
18

 Ο απνπιεζσξηζηήο ηνπ ΑΔΠ είρε παξακείλεη αξλεηηθφο ην 2015 (-1,0%), κε ην ξπζκφ κείσζήο ηνπ φκσο λα επηβξαδχλεηαη 

έλαληη ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ (-1,8% ην 2014 θαη -2,4% ην 2013).  
 
19

 τοιχεία βάςει τθσ Ζρευνασ Εργατικοφ Δυναμικοφ (ΕΛΣΑΣ). 
20

 Το 2015, το ποςοςτό απαςχόλθςθσ είχε αυξθκεί με επιταχυνόμενο ρυκμό ζναντι του 2014 (2,1% ζναντι 0,7% βάςει τθσ 

τριμθνιαίασ Ζρευνασ Εργατικοφ Δυναμικοφ τθσ ΕΛΣΤΑΤ). Το γεγονόσ αυτό είχε ςυνοδευτεί από αφξθςθ τθσ πλιρουσ 
απαςχόλθςθσ κατά 2,1% ςε ετιςια βάςθ, για πρϊτθ φορά ςε όλθ τθν περίοδο προςαρμογισ κατά τθν οποία παρουςίαςε μζςθ 
ετιςια μείωςθ 6,0%.  
21

Το 2015 ο ςτόχοσ τθσ οικονομικισ προςαρμογισ για εξάλειψθ του ελλείμματοσ ςτον εξωτερικό τομζα τθσ οικονομίασ 

επιτεφχκθκε, για πρϊτθ φορά για πάνω από μία εικοςαετία. Βάςει των ςτοιχείων Ιςοηυγίου Πλθρωμϊν τθσ Τράπεηασ τθσ 
Ελλάδοσ, το ιςοηφγιο τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν εμφάνιςε το 2015 πλεόναςμα φψουσ 205,8 εκατομμυρίων ευρϊ ι 0,12% του 
ΑΕΠ, ζναντι ελλείμματοσ 1,6% του ΑΕΠ το 2014, γεγονόσ ςτο οποίο ςυντζλεςε θ μεγαλφτερθ επίπτωςθ ςτισ ειςαγωγζσ παρά 
ςτισ εξαγωγζσ από τθν εφαρμογι των περιοριςμϊν ςτθν κίνθςθ κεφαλαίων.  

Στο κετικό αποτζλεςμα του 2015 ςυνζβαλαν: (α) θ ςυγκρατθμζνθ ςυρρίκνωςθ του πλεονάςματοσ ςτο ιςοηφγιο υπθρεςιϊν 
κατά 1,34 δις.ευρϊ, λόγω του διευρυμζνου πλεονάςματοσ του ταξιδιωτικοφ ιςοηυγίου και των αυξθμζνων κακαρϊν 
ειςπράξεων από λοιπζσ υπθρεςίεσ, που αντιςτάκμιςαν μερικϊσ τθ μείωςθ ςτισ κακαρζσ ειςπράξεισ από μεταφορζσ, και (β) θ 
ςθμαντικι ςυρρίκνωςθ του ελλείμματοσ ςτο ιςοηφγιο αγακϊν κατά 5,02 δις.ευρϊ ζναντι του 2014 (ςτοιχεία Ιςοηυγίου 
Τρεχουςϊν Συναλλαγϊν τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, ςε τρζχουςεσ τιμζσ). Σε εκνικολογιςτικι βάςθ, οι ςυνολικζσ πραγματικζσ 
εξαγωγζσ αυξικθκαν κατά 3,4% και οι ςυνολικζσ πραγματικζσ ειςαγωγζσ κατά 0,3% ζναντι του 2014.  
22

 Συγκεκριμζνα ,το 2015  τα κονδφλια για τθν υποςτιριξθ των χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων ανιλκαν ςτο 2,8% του ΑΕΠ, 
ςυν-διαμορφϊνοντασ το ζλλειμμα του Ιςοηυγίου Γενικισ Κυβζρνθςθσ ςτο 5,9% του ΑΕΠ και το πρωτογενζσ ζλλειμμα ςτο 2,3% 
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ππέξβαζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (δηάγξακκα 1.1). 

πγθεθξηκέλα, ην 2016 θαηαγξάθεθε πιεφλαζκα ηνπ Ιζνδπγίνπ Γεληθήο Κπβέξλεζεο γηα πξψηε θνξά ζε 

φιε ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία  θαηά ESA 2010 (απφ ην 1995). Σν ζεηηθφ 

απηφ απνηέιεζκα ιακβάλεη κεγαιχηεξε ζεκαζία αλ ηδσζεί ζε ζρέζε κε ηελ εθηίκεζε ηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ 2017 γηα έιιεηκκα 2,2% ηνπ ΑΔΠ ην 2016, θαη ηελ εθηίκεζε Φεβξνπαξίνπ 2017 ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα έιιεηκκα 1,1% ηνπ ΑΔΠ ην 2016. Αληίζηνηρα, ην θαηά ESA πξσηνγελέο 

απνηέιεζκα ηνπ Ιζνδπγίνπ Γεληθήο Κπβέξλεζεο αλήιζε ην 2016, ζε 3,9% ηνπ ΑΔΠ
23

 θαη ζε 4,2% κε ηε 

κεζνδνινγία ηεο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο, έλαληη εθηίκεζεο πξσηνγελνχο  

πιενλάζκαηνο 1,3% ηνπ ΑΔΠ ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ 2017 θαη ζηφρνπ 0,5% ηνπ ΑΔΠ ζχκθσλα 

κε ηε κεζνδνινγία ηεο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο.  

 

 

Γιάγπαμμα 1.1 Δξέλιξη ηυν δίδςμυν ελλειμμάηυν ηηρ Δλληνικήρ Οικονομίαρ  

υρ ποζοζηό (%) ηος ΑΕΠ 

 
Πθγζσ: Πρϊτθ κοινοποίθςθ ΔΥΕ 2016 (ΕΛΣΤΑΤ) , Εκτιμιςεισ Εκνικϊν Λογαριαςμϊν 2016 (ΕΛΣΤΑΤ) ( τρζχουςεσ τιμζσ) 

Σν δεκφζην ρξένο, ην νπνίν είρε κεησζεί θαηά €8,06 δηζ. επξψ ην 2015, ζην 177,4% ηνπ ΑΔΠ έλαληη 

179,7% ην 2014, εθηηκάηαη φηη απμήζεθε ην 2016 ζην 179,0% ηνπ ΑΔΠ
24

, δεδνκέλεο ηεο κεηάζεζεο ηεο 

απνπιεξσκήο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηνπ Γεκνζίνπ πξνο ηδηψηεο απφ ην 2015 ζην 2016, αιιά θαη 

ηεο ρνξήγεζεο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δφζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο εληφο ηνπ 2016. Οη εθηηκήζεηο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
25

 ππνδεηθλχνπλ ην 2017 σο ην έηνο νπζηαζηηθήο έλαξμεο ηεο θαζνδηθήο πνξείαο 

ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο (δηάγξακκα 1.2). Πεξηζζφηεξα ζρεηηθά ζηνηρεία, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

βησζηκφηεηα ηνπ ρξένπο, αθνινπζνχλ ζην αληίζηνηρν ππνθεθάιαην. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
του ΑΕΠ. Η δθμοςιονομικι επίδοςθ βάςει του Προγράμματοσ Οικονομικισ Προςαρμογισ ιταν βελτιωμζνθ κακϊσ θ 
μεκοδολογία του εξαιρεί τα κονδφλια αυτά. 
23

 Πρϊτθ κοινοποίθςθ ΔΥΕ 2016 (ΕΛΣΤΑΤ). 
24

 Στοιχεία Πρϊτθσ Κοινοποίθςθσ ΔΥΕ 2016 (ΕΛΣΤΑΤ, Απρίλιοσ 2017). 
25

 Χειμερινζσ Προβλζψεισ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (Φεβρουάριοσ 2017) 
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*εκηιμήζειρ/πποβλέτειρ  
Πεγέο: Πξψηε Κνηλνπνίεζε ΓΤΔ 2016 (ΔΛΣΑΣ), Υεηκεξηλέο Πξνβιέςεηο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 2017 

Ο αξλεηηθφο ξφινο πνπ δηαδξακάηηζε ν θπθιηθφο παξάγνληαο ζηε δηακφξθσζε ηνπ πξσηνγελνχο 

πιενλάζκαηνο Γεληθήο Κπβέξλεζεο έσο ην 2015 γίλεηαη εκθαλήο κέζσ ηνπ θπθιηθά πξνζαξκνζκέλνπ 

πξσηνγελνχο απνηειέζκαηνο, πνπ δηαηεξήζεθε ην 2015 ζε ζεηηθφ έδαθνο γηα ηέηαξην ζπλερφκελν έηνο 

(Fiscal Monitor, Διεθνέρ Νομιζμαηικό Ταμείο, Aππίλιορ 2017). Σν γεγνλφο απηφ ππνδειψλεη κία θαιχηεξε 

δεκνζηνλνκηθή επίδνζε εμαηξνπκέλεο ηεο αξλεηηθήο επίδξαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ, πνιχ 

πεξηζζφηεξν δε εάλ ηδσζεί ζε αληηπαξαβνιή κε ηνλ αληίζηνηρν κέζν φξν ηεο Δπξσδψλεο (δηάγξακκα 1.3). 

χκθσλα κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ε δπλακηθή ησλ ζεηηθψλ δεκνζηνλνκηθψλ επηδφζεσλ 

εθηηκάηαη φηη ζα δηαηεξεζεί πέξαλ ηνπ 2016 (αλ θαη κε βξαδχηεξνπο ξπζκνχο) ζε φιν ην κεζνπξφζεζκν 

δηάζηεκα, παξακέλνληαο ζηαζεξά πάλσ απφ ηνλ αληίζηνηρν κέζν φξν ηεο Δπξσδψλεο. 

 

 
 

 
 
*εκτιμιςεισ/προβλζψεισ ΔΝΤ 
Πθγι:  Fiscal Monitor Απριλίου 2017, ΔΝΣ 
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Ελλάδα Ευρωηϊνθ Σάςθ (Ελλάδα) Σάςθ (Ευρωηϊνθ)

Γιάγπαμμα 1.2 Δξέλιξη Υπέοςρ Γενικήρ Κςβέπνηζηρ  

υρ ποζοζηό (%) ηος ΑΕΠ 

Γιάγπαμμα 1.3 Κςκλικά πποζαπμοζμένο ππυηογενέρ αποηέλεζμα Γενικήρ Κςβέπνηζηρ  

υρ ποζοζηό (%) ηος δςνηηικού ΑΕΠ 
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Οικονομικέρ εξελίξειρ ηο 2017 (ηπέσον έηορ) 

Η επαλαθνξά ηεο νηθνλνκίαο ζε πνξεία αλάπηπμεο αλακέλεηαη λα γίλεη εκθαλέζηεξε ην ηξέρνλ έηνο, ζηε 

βάζε ηεο επλντθφηεξεο δπλακηθήο  θαη ηεο ζηαδηαθήο επηζηξνθήο ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο 

ζηαζεξφηεηαο.  

Η ζπλέρηζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο εθηηκάηαη φηη ζα δψζεη ψζεζε αλάθακςεο ζηελ 

νηθνλνκία ην επφκελν δηάζηεκα, κέζσ ησλ αθφινπζσλ δηαχισλ:  

(α) ηνπ ζεηηθνχ ζήκαηνο πξνο ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη ηεο ελίζρπζεο ηνπ θιίκαηνο ζηαζεξφηεηαο 

θαη εκπηζηνζχλεο ζην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ ηεο ρψξαο,  

(β) ηεο εμεηδίθεπζεο θαη ζέζεο ζε ηζρχ, απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2017, ησλ βξαρππξφζεζκσλ κέηξσλ γηα 

ην ειιεληθφ δεκφζην ρξένο, φπσο απνθαζίζηεθε ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Eurogroup ηεο 5
εο

 Γεθεκβξίνπ 

2016, θαη ζε εθαξκνγή ηνπ νδηθνχ ράξηε βησζηκφηεηαο πνπ ραξάρζεθε ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Eurogroup 

ζηηο 24 Μαΐνπ
26

,  

(γ) ηεο νινθιήξσζεο, κε ηελ εθηακίεπζε ηεο ππν-δφζεο Οθησβξίνπ 2016, ηεο απνπιεξσκήο 

ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηνπ Γεκνζίνπ πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζπλνιηθνχ χςνπο 3,5 δηζ. επξψ, ε νπνία 

κεηαθξάδεηαη ζε έλεζε ξεπζηφηεηαο πξνο ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, θαη 

(δ) ηεο εθπιήξσζεο ζεκαληηθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζην πξφγξακκα 

πνζνηηθήο ραιάξσζεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο.  

Δηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε ην πξφγξακκα πνζνηηθήο ραιάξσζεο, ε έληαμε ζε απηφ αλακέλεηαη λα εληζρχζεη 

ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ, ην πεξηβάιινλ πινπνίεζεο άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ θαη ηε δπλαηφηεηα ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ γηα άληιεζε ξεπζηφηεηαο θαη θεθαιαίσλ κέζσ ησλ δηεζλψλ αγνξψλ. Χο εθ ηνχηνπ, 

κία ηέηνηα απφθαζε ηεο ΔΚΣ ζα είλαη ε δεχηεξε βειηησηηθή ησλ ζπλζεθψλ ξεπζηφηεηαο ζην ειιεληθφ 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, έπεηηα απφ ηελ επαλαθνξά ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ γηα πξάμεηο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζην πιαίζην ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο, ζηηο 29 Ινπλίνπ 2016. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 1,8% ζε εηήζηα βάζε
27

, ιφγσ 

ηεο αχμεζεο ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο (+1,3% ζε εηήζηα βάζε), αιιά θαη ηεο αλάθακςεο ηεο 

επελδπηηθήο θαη εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο (+5,9% θαη +3,3% αληίζηνηρα).  

Οη πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο αλακέλεηαη λα απμεζνχλ αθελφο ιφγσ ηεο επίδξαζεο ζην πξψην εμάκελν ηνπ 

2017 απφ ηηο απμήζεηο ζηελ έκκεζε θνξνινγία ην 2016, θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηεο δηαθαηλφκελεο 

απμεηηθήο ηάζεο ζηε δηεζλή ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ θαη ζηνλ εηζαγφκελν πιεζσξηζκφ. Χο εθ ηνχηνπ, ν 

πιεζσξηζκφο αλακέλεηαη ζην +1,2% ζην ζχλνιν ηνπ 2017. 

Σέινο, ην πνζνζηφ αλεξγίαο αλακέλεηαη λα κεησζεί θαηά 0,8% ην 2017 (ζην 22,8% ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ), ζεκαηνδνηψληαο ηε δπλακηθή πεξαηηέξσ απνθιηκάθσζήο ηεο κεζνπξφζεζκα.  

Μεζοππόθεζμερ πποοπηικέρ  

Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ ηνπ ΜΠΓ 2018-2021 έρεη ιεθζεί ππφςε ην 

ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ πνπ ήηαλ δηαζέζηκα, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ λένπ νηθνλνκηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ηεο ρψξαο, ησλ επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ πξννπηηθψλ, ησλ επξσπατθψλ δεκνζηνλνκηθψλ 

θαη λνκηζκαηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ βξίζθνληαη ζε ηζρχ ή αλακέλεηαη λα ελεξγνπνηεζνχλ ζε βξαρππξφζεζκν 

νξίδνληα, θαη ησλ ηδηνζπγθξαζηαθψλ παξαγφλησλ ηεο καθξννηθνλνκηθήο, δεκνζηνλνκηθήο θαη 

                                                 
26

Ο οδικόσ αυτόσ χάρτθσ αποτυπϊνει τθ βοφλθςθ των Θεςμϊν για εξομάλυνςθ των ακακάριςτων χρθματοδοτικϊν 
αναγκϊν τθσ χϊρασ ςε μακροπρόκεςμο ορίηοντα με τρόπο που να κακίςτανται βιϊςιμεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
τθσ ςυμφωνίασ για ζκτακτο μθχανιςμό ελάφρυνςθσ του χρζουσ. 
27

 Η αντίςτοιχθ πρόβλεψθ ΑΕΠ ςτον Κρατικό Προχπολογιςμό 2017 ιταν 2,7% για το 2017. Όμωσ, θ κακοδικι 
πορεία του ΑΕΠ το τζταρτο τρίμθνο του 2016, κατά το οποίο θ πραγματικι δθμόςια κατανάλωςθ και οι 
πραγματικζσ εξαγωγζσ αγακϊν υποχϊρθςαν ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο τρίμθνο εν μζςω ανάκαμψθσ των 
ειςαγωγϊν αγακϊν, επζφερε αρνθτικι επίδραςθ μεταφοράσ ςτο 2017 και οδιγθςε ςτθν προσ τα κάτω 
ανακεϊρθςθ τθσ πρόβλεψθσ για τθν ανάπτυξθ το τρζχον ζτοσ. Πάντωσ, ςε ονομαςτικοφσ όρουσ θ ανακεωρθμζνθ 
πρόβλεψθ δεν αποκλίνει ςθμαντικά από τθν πρόβλεψθ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ 2017 για το ονομαςτικό 
ΑΕΠ (3,0% από 3,4% αντίςτοιχα), λόγω τθσ προσ τα πάνω ανακεϊρθςθσ του αποπλθκωριςτι ΑΕΠ.  
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ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε ειιεληθή νηθνλνκία ππφ ηελ παξνχζα 

ζπγθπξία. 

Δηδηθφηεξα, ε αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ην 2015, ε έσο ζήκεξα επηηπρήο 

πινπνίεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ ζηφρσλ ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο θαη ε 

εμεηδίθεπζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ κέηξσλ γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, απνηεινχλ θξίζηκα 

βήκαηα γηα ηε ζηαδηαθή απνθαηάζηαζε ηεο ηξαπεδηθήο πίζηεο, ηεο ξεπζηφηεηαο ζηελ νηθνλνκία θαη ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. Μέζσ ησλ επηηπρεκέλσλ απηψλ ζηφρσλ, πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ ψζεζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο, ζηελ άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ ζε φξνπο ζπκκεηνρήο ζηε 

δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή θαη ζηελ ψζεζε ησλ επελδχζεσλ, ε πνξεία αλάθακςεο ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ 

ηνπ 2016 αλακέλεηαη λα εδξαησζεί θαηά ην ηξέρνλ έηνο θαη λα επηηαρπλζεί πεξαηηέξσ ην 2018.   

ε απηή ηε βάζε, θαη θαζψο ε απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο απνηειεί κία αλαηξνθνδνηνχκελε 

δηαδηθαζία, γηα ην κεζνπξφζεζκν δηάζηεκα πξνβιέπεηαη επαλαθνξά ηεο νηθνλνκίαο ζε ζπλζήθεο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο, κε κέζν ξπζκφ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο 2,4% γηα ηελ πεξίνδν 2018-2021.  

Αληίζηνηρε πξνβιέπεηαη λα είλαη ε εμέιημε ησλ βαζηθψλ πξνζδηνξηζηηθψλ κεγεζψλ ηνπ ΑΔΠ ζην 

κεζνπξφζεζκν δηάζηεκα. Δηδηθφηεξα, ε πξαγκαηηθή ηδησηηθή θαηαλάισζε αλακέλεηαη λα απμεζεί κε 

ηαρχηεξν ξπζκφ ην 2018 (1,4% ζε εηήζηα βάζε), πξνζαξκνδφκελε ζηε ζπλέρεηα ζε ειαθξψο 

ρακειφηεξνπο ξπζκνχο, κε κέζε εηήζηα ηηκή 1,2% απφ ην 2019 έσο ην 2021.  

Ο αθαζάξηζηνο ζρεκαηηζκφο παγίνπ θεθαιαίνπ αλακέλεηαη λα επηηαρπλζεί ην 2018 (+10,8% ζε εηήζηα 

βάζε θαη ζηαζεξέο ηηκέο). Η δπλακηθή αλάπηπμεο ησλ πξαγκαηηθψλ επελδχζεσλ, πνπ κεηαμχ άιισλ 

ζπλαξηάηαη κε ην πξφγξακκα απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζην Δπελδπηηθφ ρέδην 

γηα ηελ Δπξψπε, αλακέλεηαη λα δηαηεξεζεί κεζνπξφζεζκα, κε ηνλ κέζν ξπζκφ αχμεζήο ηνπο ζην 10,0% 

κεηαμχ 2018 θαη 2021, αλαθηψληαο έηζη κέξνο ηνπ ρακέλνπ εδάθνπο απφ ηελ κέζε εηήζηα απψιεηά ηνπο 

θαηά 12,2% ηελ πεξίνδν 2008-2015.  

Μεηά ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ησλ θαζαξψλ εμαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζηελ αχμεζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ην 2016, ε επίδξαζε ηνπο ην 2017 θαη ην 2018 αλακέλεηαη νξηαθά ζεηηθή (ζην 0,1% 

ηνπ ΑΔΠ). Γηα ηελ ππφινηπε κεζνπξφζεζκε πεξίνδν (2019-2021), εθηηκάηαη κεδεληθή ζπκβνιή ησλ 

θαζαξψλ εμαγσγψλ ζηελ αλάπηπμε, ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ εηζαγσγψλ κε παξφκνηνπο εηήζηνπο ξπζκνχο 

κε ηηο εμαγσγέο.  Όζνλ αθνξά ην επίπεδν ησλ ηηκψλ, ξπζκνί κεηαβνιήο άλσ ηνπ 1% πξνβιέπνληαη γηα 

φιν ην κεζνπξφζεζκν δηάζηεκα, νη νπνίνη ην 2021 πξνζεγγίδνπλ ζρεδφλ ηνλ ζηφρν 2% ηεο ΔΚΣ γηα ηνλ 

κέζν πιεζσξηζκφ ζηελ Δπξσδψλε. Σέινο, νη δείθηεο απαζρφιεζεο θαη αλεξγίαο ζε εζληθνινγηζηηθή βάζε 

εθηηκάηαη φηη ζα ζπλερίζνπλ λα βειηηψλνληαη εκθαλψο ζην κεζνπξφζεζκν δηάζηεκα. 

Πίνακασ 1.1 Βαςικά μεγζθη τησ Ελληνικήσ οικονομίασ 

(% ετήςιεσ μεταβολζσ, ςταθερζσ τιμζσ) 

         

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ΑΕΠ 0,4 -0,2 0,0 1,8 2,4 2,6 2,3 2,2 

Ιδιωτικι κατανάλωςθ 0,4 -0,2 1,4 1,3 1,4 1,3 1,2 1,2 

Δθμόςια κατανάλωςθ -1,4 0,0 -2,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,4 

Ακακάριςτοσ ςχθματιςμόσ παγίου 
κεφαλαίου 

-4,6 -0,2 0,1 5,9 10,8 12,1 9,6 7,7 

Εξαγωγζσ αγακϊν και υπθρεςιϊν 7,8 3,4 -2,0 3,3 4,0 4,4 3,2 3,0 

Ειςαγωγζσ αγακϊν και υπθρεςιϊν 7,6 0,3 -0,4 2,8 3,5 4,3 3,1 2,9 

Αποπλθκωριςτισ ΑΕΠ -1,8 -1,0 0,1 1,2 1,2 1,4 1,7 1,8 

Εν.  Δείκτθσ Σιμϊν Καταναλωτι -1,4 -1,1 0,0 1,2 1,1 1,3 1,6 1,8 

Απαςχόλθςθ* 0,0 0,5 1,3 1,4 1,7 1,8 1,4 1,0 

Ποςοςτό ανεργίασ* 24,2 22,9 21,7 21,0 19,8 18,3 17,1 16,3 

Ποςοςτό ανεργίασ Ζρευνασ Εργατικοφ 
Δυναμικοφ 

26,5 24,9 23,5 22,8 21,6 20,1 18,9 18,1 

*  * ςε εκνικολογιςτικι βάςθ                
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5. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΓΙΑ ΣΟ ΜΠΓ 
 

Οη καθξννηθνλνκηθνί θαη δεκνζηνλνκηθνί θίλδπλνη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΜΠΓ 2018-2021 

ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ελδνγελείο παξάγνληεο ηεο νηθνλνκίαο, νη νπνίνη επεξεάδνπλ δπζκελψο ηε 

ζηαζεξφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ πνιηηηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή επζηάζεηα, ηελ 

αλάπηπμε ζεηηθψλ πξνζδνθηψλ γηα ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, θαη ηελ πξνζπάζεηα δεκνζηνλνκηθήο 

εμπγίαλζεο. Μάιηζηα, ε απνηειεζκαηηθή ζπλέρηζε ηεο ηειεπηαίαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε κειινληηθή 

σθέιεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ην πξφγξακκα πνζνηηθήο ραιάξσζεο ηεο ΔΚΣ, θαη’ εθαξκνγή 

ησλ ζρεηηθψλ θαλφλσλ λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΚΣ.  

Δπνκέλσο, ε αληηκεηψπηζε ησλ αλσηέξσ πξνθιήζεσλ θαη ησλ ζπλδεφκελσλ κε απηέο θηλδχλσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα επνδσζνχλ νη  ζπλζήθεο αλάπηπμεο απφ ην 2017, πξνυπνζέηεη: 

 (α) ηε ζπλερή δηαζθάιηζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο ζπλέβε κέζσ 

ηεο επηηπρνχο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηνπ 2015, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπζηεκηθνχ 

πξνβιήκαηνο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ,  

(β) ηε ζπλέρηζε ησλ δνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία κε ζηφρν ηελ εμάιεηςε ησλ 

ζηξεβιψζεσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ,  

(γ) ηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ζην πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πξνθεηκέλνπ λα 

νκαινπνηεζνχλ νη πξνζδνθίεο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία,  

(δ) ηελ παγίσζε ηεο βειηίσζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ, ψζηε βαζκηαία λα επηζηξέςεη ε 

δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κέζσ ησλ δηεζλψλ αγνξψλ, θαη  

(ε) ηελ ελίζρπζε ηνπ δηθηχνπ θνηλσληθήο ζπλνρήο, κε παξάιιειε αλαθαηαλνκή ησλ βαξψλ ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο κεηαμχ θνηλσληθψλ νκάδσλ κε ηξφπν θνηλσληθά δίθαην. 

Πέξαλ ησλ ελδνγελψλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ, ππάξρνπλ θαη εμσγελείο καθξννηθνλνκηθνί θαη 

δεκνζηνλνκηθνί θίλδπλνη γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, νη νπνίνη δηαθξίλνληαη ζε βξαρππξφζεζκνπο θαη 

κέζν/καθξνπξφζεζκνπο.  

Οη βξαρππξφζεζκνη ζπλνςίδνληαη ζηελ αθφκε αζηαζή ηζνξξνπία ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, ε νπνία δελ 

έρεη αθήζεη πίζσ ηεο νξηζηηθά ηηο παξαηεηακέλεο επηπηψζεηο ηεο παγθφζκηαο χθεζεο. Δηδηθφηεξα, νη 

κεηξηνπαζείο πξνβιέςεηο γηα ην ΑΔΠ ηεο Δπξσδψλεο ελζσκαηψλνπλ ηελ επίδξαζε ηεο επηβξάδπλζεο ηεο 

παγθφζκηαο δήηεζεο, ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο δήηεζεο γηα επελδχζεηο, θαζψο θαη ηε 

κεηαβιεηφηεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ, ζηελ νπνία επηδξνχλ (κεηαμχ άιισλ) κε νηθνλνκηθέο 

δηαηαξαρέο
28

. Δπηπιένλ, έπεηηα απφ ηελ απφθαζε ηνπ ΟΠΔΚ γηα κείσζε ηεο ππεξβάιινπζαο πξνζθνξάο 

πεηξειαίνπ, νη δηεζλείο ηηκέο ησλ πεηξειαηνεηδψλ αλακέλεηαη λα αλαθάκςνπλ ηαρχηεξα απφ φ,ηη είρε 

πξνεγνπκέλσο εθηηκεζεί, γεγνλφο πνπ ελδέρεηαη λα πιήμεη ηελ εγρψξηα δήηεζε ζηελ Δπξσδψλε θαη ην 

ηζνδχγην εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο. ην ίδην πιαίζην, ε αλαηίκεζε ηνπ επξψ, εθφζνλ ζπλερηζηεί, ζα 

θέξεη δπλεηηθά αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Δπξσδψλεο. Πάλησο, ε επίδξαζε ζηηο 

ηηκέο απφ ηελ παξαπάλσ εμέιημε ζηελ αγνξά ελέξγεηαο αλακέλεηαη λα εληζρχζεη ηηο έσο πξφηηλνο 

κεησκέλεο πξνζδνθίεο
29

 γηα ηνλ πιεζσξηζκφ, νη νπνίεο επλννχζαλ πςειφηεξα πξαγκαηηθά επηηφθηα ζηελ 

Δπξσδψλε κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηα θξάηε κέιε κε πςεινχο δείθηεο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ρξένπο.   

ε κεζνπξφζεζκν θαη καθξνπξφζεζκν νξίδνληα, νη εμσγελείο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηελ αλαπηπμηαθή 

πνξεία ηεο Διιάδαο ζπλνςίδνληαη: 

 ζηελ δπζκελή δεκνγξαθηθή ηάζε πνπ δηακνξθψλεηαη ζε επίπεδν Δπξσδψλεο, ε νπνία επεξεάδεη ηηο 

εμειίμεηο ζηηο αγνξέο εξγαζίαο
30

 θαη ην δπλεηηθφ ΑΔΠ,  

 ζηηο ελδερφκελεο δπζκελείο γεσπνιηηηθέο εμειίμεηο ζηνλ επξχηεξν Δπξσπατθφ ρψξν ή ζηε Μέζε 

Αλαηνιή,  

                                                 
28

Τζτοιεσ διαταραχζσ αφοροφν πολιτικζσ εξελίξεισ που αυξάνουν τθν εςωςτρζφεια ςε επίπεδο κρατϊν και αποδυναμϊνουν τισ 
προοπτικζσ διεκνοφσ οικονομικισ ςυνεργαςίασ ι ολοκλιρωςθσ. 
29

 Σθμαντικά κάτω από τον ςτόχο του 2% τθσ ΕΚΤ. 
30

 Οι προςφυγικζσ ειςροζσ εκτιμάται ότι μεςοπρόκεςμα κα αμβλφνουν τθν δυςμενι αυτι τάςθ, υπό τθν προχπόκεςθ 
επιτυχοφσ ενςωμάτωςισ τουσ. 
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 ζηε δπλεηηθή επηδείλσζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο, ηφζν σο πξνο ηνλ βαζκφ εζσζηξέθεηαο ζε 

επίπεδν θξαηψλ – κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φζν θαη σο πξνο ηε ζπλέρηζε εθαξκνγήο ηεο 

ζπκθσλίαο Δ.Δ.-Σνπξθίαο, θαη 

 ζηελ επηδείλσζε ησλ πξνζδνθηψλ φζνλ αθνξά αθελφο ηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία 

ζε παγθφζκην επίπεδν (ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελδερνκέλσλ φπσο ε κεηαζηξνθή ηεο 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ησλ Η.Π.Α) θαη αθεηέξνπ ηε ζπλνρή ηνπ Δπξσπατθνχ νηθνδνκήκαηνο (ζε ζρέζε 

κε γεγνλφηα φπσο ην απνηέιεζκα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην ππέξ ηεο απνρψξεζήο ηνπ 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε).  
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6. ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΔΙ 2015 ΚΑΙ 2016 

 

 

 

 

Γηζεγεη.Π/Τ 2016 ΔΤΓ Απφθιηζε Γηζεγεη.Π/Τ 2017 ΔΤΓ Απφθιηζε Δηαθνξά 

2016-2015

(1) (2) (3=2-1) (4) (5) (6=5-4) (7=5-2)

Ι. Έζνδα (1+2) 53.091 51.593 -1.498 52.479 53.135 656 1.541

1. Καζαξά έζνδα ηαθηηθνχ Π/Τ (α+β-γ-γ1+δ+ε+ζη) 48.618 46.761 -1.857 48.103 48.956 854 2.195

α. Σαθηηθά έζνδα (1+2+3+4) 46.312 47.792 1.480 50.477 52.336 1.859 4.544

    1. Άκεζνη θφξνη 19.165 19.936 771 20.711 21.839 1.128 1.903

    2.Έκκεζνη θφξνη 23.597 23.781 184 25.108 25.680 572 1.899

    3. Απνιήςεηο απφ Γ.Γ. 172 428 256 400 415 15 -14

    4. Με θνξνινγηθά έζνδα 3.378 3.646 268 4.258 4.402 144 756

β. Με ηαθηηθά έζνδα 1.526 1.533 6 415 430 15 -1.103

γ. Γπηζηξνθέο θφξσλ 3.370 3.108 -262 3.287 3.263 -24 155

γ1. Γπηζηξνθέο θφξσλ απφ εηδηθή πίζησζε 0 0 0 0 1.026 1.026 1.026

δ. Έζνδα απνθξαηηθνπνίεζεσλ 268 254 -14 123 106 -17 -148

ε. Μεηαθνξά εζφδσλ απφ ANFA 3.882 291 -3.591 375 375 0 83

ζη. Με πξνζδηνξηζκέλεο παξεκβάζεηο

2. Έζνδα ΠΔΓ (α+β) 4.473 4.832 360 4.376 4.178 -198 -654

α. Γηζξνέο απφ Γ.Γ. 3.943 3.900 -42 4.196 3.861 -335 -39

β. Ίδηα έζνδα 530 932 402 180 317 137 -615

ΙΙ. Δαπάλεο (1+2) 55.664 55.921 257 57.767 59.795 2.028 3.873

1. Δαπάλεο ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (α+β) 49.264 49.544 280 51.017 53.507 2.491 3.963

α. Πξσηνγελείο δαπάλεο (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 43.434 43.744 310 45.416 47.919 2.503 4.175

    1. Μηζζνί θαη ζπληάμεηο 18.804 18.359 -445 18.085 18.065 -19 -293

    2. Aζθάιηζε, Πεξίζαιςε θαη Κνηλσληθή Πξνζηαζία 14.495 14.715 220 15.033 15.630 597 915

    3. Λεηηνπξγηθέο θαη άιιεο δαπάλεο 5.707 5.469 -238 5.700 5.309 -391 -160

    4. Απνδφζεηο πξνο ηξίηνπο 2.792 2.786 -6 3.255 3.248 -7 462

    5. Απνζεκαηηθφ 126 0 -126 400 0 -400 0

    6. Δαπάλεο αλάιεςεο δαλείσλ απφ ηνλ ΓΜ θαη παξάιιειεο 

δαπάλεο δεκνζίνπ ρξένπο
200 178 -22 55 54 -1 -124

    7. Αλάιεςε ρξεψλ  0 0 0 554 553 -1 553

    8. Γγγπήζεηο γηα θνξείο εληφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 660 1.619 959 1.607 1.614 7 -4

    9. Γγγπήζεηο γηα θνξείο εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 60 53 -7 141 37 -104 -16

   10. Δαπάλεο εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ 590 565 -25 586 584 -2 18

   11. Υξεκαηνδνηήζεηο γηα πιεξσκέο ππνρξεψζεσλ 

πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ (ΠΟΓ)
0 0 0 0 2.824 2.824 2.824

β. Σφθνη 5.830 5.800 -30 5.600 5.588 -12 -212

2. ΠΔΓ  (α+β) 6.400 6.377 -23 6.750 6.288 -462 -90

α. πγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο 5.700 5.717 17 6.000 5.454 -546 -263

β. Γζληθφ ζθέινο 700 660 -40 750 833 83 173

ΙΙΙ. Σακεηαθφ Ιζνδχγην Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ -2.573 -4.328 -1.755 -5.288 -6.660 -1.372 -2.332

ΙΙΙ.α. Σακεηαθφ Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ (ΙΙΙ+β)
3.257 1.472 -1.785 312 -1.072 -1.384 -2.544

Γζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο θεληξηθήο δηνίθεζεο (1+2) -3.412 -3.648 -236 -1.772 134 1.906 3.782

1. Γζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο - Έζνδα -2.388 -2.657 -269 -1.166 -1.123 43 1.534

Ταθηηθά Έζνδα -31 -33 -2 -420 -375 45 -342

Με ηαθηηθά Έζνδα 0 -16 -16 0 104 104 120

Επηζηξνθέο Φόξσλ -230 -6 224 -230 13 243 19

Έζνδα  απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη εθρώξεζε αδεηώλ θαη 

δηθαησκάησλ ηνπ Δεκνζίνπ
-59 -64 -5 115 100 -15 164

Μεηαθνξά εζόδσλ από ANFA -1.784 -236 1.548 0 0 0 236

Έζνδα ΠΔΕ -284 -924 -640 -632 -965 -333 -41

Αλαθεθαιαηνπνίεζε Τξαπεδώλ 0 -1.378 -1.378 0 0 0 1.378

2. Γζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο - Δαπάλεο -1.024 -991 33 -606 1.257 1.863 2.248

Μηζζνί θαη Σπληάμεηο 199 174 -25 157 148 -9 -26

Ακπληηθέο δαπάλεο -612 -465 147 106 403 297 868

Λνηπέο δαπάλεο 509 312 -197 -118 1.437 1.555 1.125

Τόθνη -1.120 -1.012 108 -750 -731 19 281

Έζνδα Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαηά ESA 50.703 48.936 -1.767 51.312 52.012 699 3.075

Δαπάλεο Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαηά ESA 56.688 56.912 224 58.372 58.538 166 1.625

Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Κξαηηθνχ Πξνυπ/ζκνχ θαηά ESA 965 -1.164 -2.129 -710 -207 503 957

Ιζνδχγην  Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαηά ESA -5.985 -7.976 -1.991 -7.060 -6.526 533 1.450

2015

Πίλαθαο 1.2 χγθξηζε Πξνυπνινγηζζέλησλ κεγεζψλ θαη απνηειεζκάησλ 2015-2016 Γεληθήο Κπβέξλεζεο

(πνζά ζε εθαη. επξψ)
2016
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Γηζεγεη.Π/Τ 2016 ΔΤΓ Απφθιηζε Γηζεγεη.Π/Τ 2017 ΔΤΓ Απφθιηζε Δηαθνξά 

2016-2015

(1) (2) (3=2-1) (4) (5) (6=5-4) (7=5-2)

Ιζνδχγην Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 355 -3.048 -3.402 1.129 1.528 399 4.576
Σξνπ.Σακ. Απνηέιεζκα 330 -3.057 -3.387 1.124 1.528 404 4.585
Γζληθνινγηζηηθεο πξνζαξκνγέο 25 10 -15 5 -5 -10
Σφθνη 36 165 129 153 97 -56 -68
Έθηαθηεο Δαπάλεο (εθηφο Πξνγξάκκαηνο αμηνιφγεζεο) 0 3.397 3.397 0 -57 -57 -3.454
Πρωτογενές αποτέλεσμα Νομικών Προσώπων 391 -2.883 -3.273 1.282 1.625 343 4.508

Ιζνδχγην επαλαηαμηλνκεκέλσλ ΔΓΚΟ 649 942 294 1.648 2.264 616 1.322
Σξνπ.Σακ. Απνηέιεζκα 649 942 294 1.648 2.264 616 1.322

Γζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 0 0 0

Σφθνη 151 412 261 383 363 -20 -49

Έθηαθηεο Δαπάλεο (εθηφο Πξνγξάκκαηνο αμηνιφγεζεο) 0 0 0 0 0 0 0
Πρωτογενές αποτέλεσμα ΔΕΚΟ 800 1.354 555 2.031 2.627 596 1.273

Ιζνδχγην Ννζνθνκείσλ - ΠΓΔΤ 344 -222 -566 432 1.409 978 1.631
Σξνπ.Σακ. Απνηέιεζκα 323 102 -221 60 685 625 583

Γζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 21 -324 -345 372 724 353 1.048

Σφθνη 0 0 0 0 0 0 0

Έθηαθηεο Δαπάλεο (εθηφο Πξνγξάκκαηνο αμηνιφγεζεο) 0 0 0 0 0 0 0
Πρωτογενές αποτέλεσμα Νοσοκομείων - ΠΕΔΥ 344 -222 -566 432 1.409 978 1.631

Έιιεηκκα Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA -4.638 -10.304 -5.666 -3.851 -1.325 2.526 8.978

Ιζνδχγην ΟΣΑ 241 485 244 292 572 280 87
Σξνπ.Σακ. Απνηέιεζκα 287 496 209 348 524 175 28

Γζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο -46 -11 35 -57 48 105 59

Σφθνη 60 64 4 74 71 -3 7

Έθηαθηεο Δαπάλεο (εθηφο Πξνγξάκκαηνο αμηνιφγεζεο) 0 0 0 0 0 0 0
Πρωτογενές αποτέλεσμα ΟΤΑ 301 549 248 366 643 277 94

Ιζνδχγην ΟKΑ (εθηφο Ννζνθνκείσλ) -1.221 -608 613 -206 2.042 2.248 2.650
Σξνπ.Σακ. Απνηέιεζκα -1.302 -44 1.258 -704 943 1.647 987
Γζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 81 -564 -645 498 1.099 601 1.663
Σφθνη 10 3 -7 11 3 -8 0
Έθηαθηεο Δαπάλεο (εθηφο Πξνγξάκκαηνο αμηνιφγεζεο) 0 384 384 0 0 0 -384
Πρωτογενές αποτέλεσμα ΟΚΑ (εκτός Νοσοκομείων) -1.211 -605 606 -195 2.045 2.240 2.650

Ιζνδχγην Γεληθήο θπβέξλεζεο θαηά ESA -5.618 -10.427 -4.809 -3.766 1.288 5.054 11.715

% ΑΓΠ -3,2% -5,9% -2,7% -2,2% 0,7% 2,9% 6,7%

Γλνπνηεκέλνη Σφθνη Γεληθήο Κπβέξλεζεο 6.904 6.322 -582 6.019 5.649 -370 -673

% ΑΓΠ 3,9% 3,6% -0,3% 3,4% 3,2% -0,2% -0,4%

Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο θπβέξλεζεο θαηά ESA 1.286 -4.105 -5.391 2.253 6.937 4.684 11.042

% ΑΓΠ 0,7% -2,3% -3,1% 1,3% 3,9% 2,7% 6,3%

ΑΓΠ 175.658 175.697 39 174.908 175.888 980 191

/1 : ΔΤΓ: Δηαδηθαζία Τπεξβνιηθνχ Γιιείκκαηνο Απξίιηνο 2017

/2 : ΥΔ: χκβαζε Υξεκαηνδνηηθήο Δηεπθφιπλζεο

/3 : Σν ηξνπνπνηεκέλν ηακεηαθφ απνηέιεζκα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ησλ ΟΣΑ εκθαλίδεηαη ζηε γξακκή Γζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο γηα φια ηα έηε ηνπ Πίλαθα.

/4 :ηελ εηζεγεηηθή ηνπ Π/Τ ηνπ 2017 γηα ην έηνο 2016 δελ πεξηιακβάλεηαη ην πξφγξακκα απνπιεξσκήο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηεο Γελ.Κπβ.

/5 :ηελ εηζεγεηηθή ηνπ Π/Τ ηνπ 2016, ζηηο εθηηκήζεηο γηα ην έηνο 2015, νη θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ παξνπζηάδνληαη ζε θαζαξή βάζε ελψ ζηελ ΔΤΓ ζε αθαζάξηζηε

/6: ηελ ΔΤΓ ηνπ 2015 νη δαπάλεο γηα εθεκεξίεο - ππεξσξίεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ λνζνθνκείσλ θαη ηνπ ΓΚΑΒ απνηππψλνληαη σο κεηαβηβάζεηο ιφγν αιιαγήο ζηελ δηαδηθαζία θαηαβνιήο 

ηνπο 

2015

Πίλαθαο 1.2 χγθξηζε Πξνυπνινγηζζέλησλ κεγεζψλ θαη απνηειεζκάησλ 2015-2016 Γεληθήο Κπβέξλεζεο

(πνζά ζε εθαη. επξψ)
2016
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1.6.1 Γημοζιονομικό αποηέλεζμα - Γενικήρ Κςβέπνηζηρ 2015  

 
Όπσο απνηππψλεηαη ζηνλ πίλαθα 1.2, ην δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζχκθσλα 
κε ηε κεζνδνινγία ηνπ  Δπξσπατθνχ  πζηήκαηνο  Λνγαξηαζκψλ (ESA)  δηακνξθψζεθε  ζε -10.427 
εθαη. επξψ (-5,9% ηνπ ΑΔΠ) παξνπζηάδνληαο απφθιηζε -4.809 εθαη. επξψ (-2,7% ηνπ ΑΔΠ) έλαληη ησλ 
εθηηκήζεσλ πνπ είραλ πεξηιεθζεί ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2016. Σν 
πξσηνγελέο απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο δηακνξθψζεθε ζε -4.105 εθαη. επξψ (-2,3% ηνπ ΑΔΠ)  
παξνπζηάδνληαο απφθιηζε θαηά -5.391 εθαη. επξψ  (-3,1% ηνπ ΑΔΠ) έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ  
εθηηκήζεσλ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο απφθιηζεο ηφζν ζην δεκνζηνλνκηθφ, φζν θαη ζην πξσηνγελέο 
απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο νθείιεηαη ζην θφζηνο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδψλ, ην 
νπνίν δελ είρε ελζσκαησζεί ζηηο εθηηκήζεηο θαηά ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
2016 θαη ην νπνίν αλήιζε ζε 5.103 εθαη. επξψ. 
Η αλάιπζε ζε επίπεδν ππνηνκέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο έρεη σο αθνινχζσο: 

 

Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 

 
Έζνδα θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
Η εμέιημε ησλ εζφδσλ γηα ην 2015, φπσο είρε πεξηγξαθεί θαη ζηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2016, επεξεάζηεθε απφ ηηο απνδφζεηο ησλ παξεκβάζεσλ πνπ 

ζεζκνζεηήζεθαλ κε ηνπο λφκνπο 4334/15, 4336/15 θαη 4346/15θαη εθαξκφζζεθαλ απφ ην δεχηεξν 

εμάκελν ηνπ 2015, φπσο: 

- ε αλακφξθσζε ηνπ Φ.Π.Α., 

Γηζεγεη.

Π/Τ 2016
ΔΤΓ Απφθιηζε

Γηζεγεη.

Π/Τ 2017
ΔΤΓ Απφθιηζε

Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο θπβέξλεζεο ζχκθσλα  κε ηε κεζνδνινγία  

ESA 1.286 -4.105 -5.391 2.253 6.937 4.684

Πξνζαξκνγέο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Δηεπθφιπλζεο -1.635 5.040 6.675 -347 420 767

Μεηαθνξά εζφδσλ απφ ANFA θαη SMP (ζε δεδνπιεπκέλε βάζε) -2.098 -55 2.043 -375 -375 0

Αλαδξνκηθή κείσζε επηηνθίνπ δαλείσλ 80 δηζ. Γπξψ απφ ΓΓ (GLF) 0 0 0 0 0 0

Γπηζηξνθέο θφξσλ 0 0 0 0 847 847

Πξνζαξκνγή γηα ΓΝΦΙΑ 94 0 -94 0 0 0

Πξνζαξκνγή γηα επηζηξνθέο θφξσλ πξν Οθησβξίνπ 2012 0 0 0 0 0 0

Πξνζαξκνγή γηα ην πξφγξακκα ζηήξημεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 0 5.103 5.103 0 -57 -57

Έζνδα απνθξαηηθνπνηήζεσλ -64 -8 56 -44 -26 18

Μεηαλαζηεπηηθέο Ρνέο 0 0 0 71 30 -41

Δηαθνξά θπζηθψλ παξαιαβψλ θαη παξαιαβψλ θαηά EDP ησλ εμνπιηζηηθψλ 

δαπαλψλ
433 0 -433 0 0 0

Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο θπβέξλεζεο ζχκθσλα  κε ηε κεζνδνινγία 

ηεο ΥΔ
-349 935 1.284 1.907 7.357 5.451

% ΑΓΠ -0,20% 0,53% 0,73% 1,09% 4,18% 3,10%

ηφρνο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Δηεπθφιπλζεο -439 -439 0 875 879 5

% ΑΓΠ -0,25% -0,25% 0,50% 0,50%

Δεκνζηνλνκηθφ Πιεφλαζκα (+) ή Κελφ (-) χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο 

Δηεπθφιπλζεο
90 1.375 1.285 1.032 6.478 5.446

% ΑΓΠ 0,05% 0,78% 0,73% 0,59% 3,68% 3,10%

ΑΓΠ 175.658 175.697 175.697 174.908 175.888 175.888

/1 : ΔΤΓ: Δηαδηθαζία Τπεξβνιηθνχ Γιιείκκαηνο Απξίιηνο 2017

/2 : ΥΔ: χκβαζε Υξεκαηνδνηηθήο Δηεπθφιπλζεο

Πίλαθαο 1.3 χγθξηζε Πξνυπνινγηζζέλησλ κεγεζψλ θαη απνηειεζκάησλ 2015-2016 ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηεο 

χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Δηεπθφιπλζεο (ΥΔ)

(πνζά ζε εθαη. επξψ)

Απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηεο ΥΔ

2015 2016
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- ε αλακφξθσζε ησλ ζπληειεζηψλ ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο, 

- ε αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ θφξνπ πνιπηεινχο δηαβίσζεο,  

- ε αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ θφξνπ αζθαιίζηξσλ, 

- ε αχμεζε ηεο πξνθαηαβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο ζηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηνπο αγξφηεο, 

- ε ελεξγνπνίεζε ηεο θνξνιφγεζεο επί ησλ ηειενπηηθψλ δηαθεκίζεσλ, 

- ε θαηάξγεζε ησλ κε αληαπνδνηηθψλ ρξεψζεσλ ππέξ ηξίησλ (β’ θάζε), 

- ε αλακφξθσζε ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο νρεκάησλ. 
 
χκθσλα κε ηα νξηζηηθά ζηνηρεία γηα ην 2015, ζε δημοζιολογιζηική βάζη, παξαηεξνχληαη ηα 
αθφινπζα: 
 
 Σν χςνο ησλ καθαπών εζόδυν ηος κπαηικού πποϋπολογιζμού αλήιζε ζηα  48.936 εθαη. επξψ,  

παξνπζηάδνληαο πζηέξεζε  θαηά 1.767 εθαη. επξψ ή 3,48% έλαληη ησλ εθηηκήζεσλ πνπ είραλ 
πεξηιεθζεί ζηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ  έηνπο 2016 (50.703 εθαη. επξψ). ην 
απνηέιεζκα απηφ πεξηιακβάλεηαη ε πζηέξεζε, χςνπο 2.043 εθαη. επξψ, απφ ANFA & SMP,  θαη ε 
πξνζαξκνγή, χςνπο 1.378 εθαη. επξψ, απφ ην θφζηνο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδψλ. πλεπψο, 
αλ εμαηξεζνχλ νη παξαπάλσ θαηεγνξίεο, νη νπνίεο  ζε φξνπο ηεο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο 
Γηεπθφιπλζεο δελ ζπλππνινγίδνληαη ζην απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ηφηε ην χςνο ησλ 
θαζαξψλ εζφδσλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ αλέξρεηαη ζε 50.259 εθαη. επξψ θαη είλαη απμεκέλν 
έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηεο εηζεγεηηθήο θαηά 1.654 εθαη. επξψ, ή θαηά 3,40% πεξίπνπ. Η αχμεζε απηή 
εθηηκάηαη φηη νθείιεηαη θπξίσο ζηελ θαιχηεξε απφδνζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ  παξεκβάζεσλ, ζηελ 
επέθηαζε ηεο ρξήζεσο ηνπ «πιαζηηθνχ ρξήκαηνο» πνπ παξαηεξήζεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, 
θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο. 

 

Γαπάλεο θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

Οη δαπάλεο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ζε δεκνζηνινγηζηηθή βάζε, ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο 

εηζεγεηηθήο έθζεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2016, παξνπζηάδνπλ αχμεζε 224 εθαη. επξψ. Αλ εμαηξέζνπκε 

ηε κεζνδνινγηθή αιιαγή (νπδέηεξε ζηελ γεληθή θπβέξλεζε) θαηαγξαθήο ησλ θαηαπηψζεσλ εγγπήζεσλ 

πιένλ ζε αθαζάξηζηε βάζε, ελψ ζηηο εθηηκήζεηο ήηαλ ζε θαζαξή βάζε, ηφηε νη δαπάλεο παξνπζηάδνληαη 

κεησκέλεο ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκήζεηο θαηά 743 εθαη. επξψ, θπξίσο ιφγσ: 

 ηεο κείσζεο ησλ ηακεηαθψλ θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ θαηά 240 εθαη. επξψ (ιεηηνπξγηθέο 
δαπάλεο, κεηαθηλήζεηο, πξνκήζεηεο θαη δηάθνξεο άιιεο δαπάλεο) θαη  

 ηεο κεηαβνιήο ηνπ ππνινίπνπ ινγαξηαζκψλ ζεζαπξνθπιαθίνπ θαηά 308 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε 
ηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο.  
 

 

Κνηλσληθφο Πξνυπνινγηζκφο  

Σν απνηέιεζκα ηνπ θνηλσληθνχ πξνυπνινγηζκνχ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ απνηειεζκάησλ 

ησλ ΟΚΑ, ηνπ ΔΟΠΤΤ, ησλ λνζνθνκείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΠΔΓΤ) θαη ηνπ ΟΑΔΓ. 

Σν απνηέιεζκα ηνπ θνηλσληθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην έηνο 2015 ζχκθσλα κε ηε Γηαδηθαζία 

Τπεξβνιηθνχ Διιείκκαηνο (εθεμήο ΓΤΔ)  ηνπ Απξηιίνπ 2017 δηακνξθψζεθε ζε -830 εθαη. επξψ. Αλ 

εμαηξεζνχλ νη δαπάλεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδψλ, χςνπο 384 εθαη. επξψ νη νπνίεο δελ 

πξνζκεηξψληαη ζην απνηέιεζκα ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηεο ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο 

δηεπθφιπλζεο θαη δελ είραλ ιεθζεί ππφςε θαη ζηηο εθηηκήζεηο ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ 2016 γηα ην έηνο 2015, ηφηε ην απνηέιεζκα δηακνξθψλεηαη ζηα -443 εθαη. επξψ 

παξνπζηάδνληαο ζεηηθή απφθιηζε χςνπο 431 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο εηζεγεηηθήο.  Οη 

θπξηφηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ εηζεγεηηθή εληνπίδνληαη:  

 ζηηο απμεκέλεο εηζθνξέο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ιφγσ βειηησκέλεο εηζπξαμηκφηεηαο.  

 ζηε κεησκέλε δαπάλε γηα θχξηεο ζπληάμεηο. 

 ζηηο κεησκέλεο πξνλνηαθέο παξνρέο. 

 ζηηο απμεκέλεο δαπάλεο ηνπ ΔΟΠΤΤ θαη θπξίσο νξηζκέλεο δαπάλεο αζζέλεηαο πνπ δελ 

ππφθεηληαη ζηνλ κεραληζκφ clawback θαη rebate. 

 ζηηο απμεκέλεο δαπάλεο γηα επηδφκαηα αλεξγίαο θαη πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο ηνπ ΟΑΔΓ. 
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 ζηηο κεησκέλεο δαπάλεο, ζε δεκνζηνινγηζηηθή βάζε - ησλ λνζνθνκείσλ. 

 

Ννκηθά Πξφζσπα Γεληθήο Κπβέξλεζεο  

Σν απνηέιεζκα ηνπ ππνηνκέα αλήιζε ζε -3.048 εθαη. επξψ παξνπζηάδνληαο αξλεηηθή απφθιηζε -3.402 

εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2016. Σν θαηά 

ESA απνινγηζηηθφ απνηέιεζκα ηνπ ππνηνκέα ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, επηβαξχλεηαη κε έθηαθηεο 

δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ην πξφγξακκα ζηήξημεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, νη νπνίεο σζηφζν 

εμαηξνχληαη απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο, ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηεο 

χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο. Δμαηξνπκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο, γηα ιφγνπο 

ζπγθξηζηκφηεηαο κε ηα πξνυπνινγηζηηθά κεγέζε, ην ηζνδχγην ηνπ ππνηνκέα δηακνξθψλεηαη γηα ην έηνο 

2015 ζηα 349 εθαη. επξψ, παξνπζηάδνληαο νξηαθή απφθιηζε απφ ηηο εθηηκήζεηο. 

ΓΔΚΟ 

Σν απνηέιεζκα ηνπ ππνηνκέα αλήιζε ζε 942 εθαη. επξψ παξνπζηάδνληαο ζεηηθή απφθιηζε 294 εθαη. 

επξψ ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2016. ηε δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο έγηλε αιιαγή ηεο κεζνδνινγίαο θαηαγξαθήο ησλ θαηαπηψζεσλ εγγπήζεσλ, νη νπνίεο πιένλ 

θαηαγξάθνληαη ζε αθαζάξηζηε βάζε, κε νπδέηεξε επίπησζε ζην απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αιιαγή απηή, ε εθηίκεζε ηεο εηζεγεηηθήο ηνπ Π/Τ 2016 δηακνξθψλεηαη ζηα 

1.446 εθαη. επξψ θαη ην πξαγκαηνπνηεζέλ απνηέιεζκα ηνπ ππνηνκέα παξνπζηάδεη αξλεηηθή απφθιηζε 

χςνπο 504 εθαη. επξψ.  

Η αξλεηηθή απηή απφθιηζε νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ πξνζκέηξεζε ζην απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο, απφ ηελ ΔΛΣΑΣ, ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο πέληε απηνθηλεηνδξφκσλ, νη νπνίεο γηα 

ηηο αλάγθεο ηνπ ΜΠΓ 2018-2021 έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ππνηνκέα ησλ ΓΔΚΟ επεξεάδνληαο 

αξλεηηθά ην ηζνδχγην ηνπ 2015 θαηά 562 εθαη. επξψ. Σν γεγνλφο απηφ δελ ήηαλ γλσζηφ θαηά ηελ ςήθηζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2016. 

ΟΣΑ 

ηνλ ππνηνκέα ησλ ΟΣΑ παξαηεξήζεθε βειηησκέλν δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα θαηά 244 εθαη. επξψ ζε 

ζρέζε κε ηελ εθηίκεζε ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2016. Απηφ νθείιεηαη: α) ζηε 

ζεκαληηθή βειηίσζε θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2015 ηεο πνξείαο ησλ ηδίσλ εζφδσλ, ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, αιιά θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ ππνηνκέα (ε 

εθηίκεζε είρε βαζηζηεί ζηελ εθηέιεζε 9κήλνπ), θαη β) ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ ηνπ ππνηνκέα.  

 

Αποηέλεζμα Γενικήρ Κςβέπνηζηρ 2015 ζε όποςρ ύμβαζηρ Υπημαηοδοηικήρ Γιεςκόλςνζηρ (ΥΓ) 

χκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηεο ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο, ν ζηφρνο γηα ην πξσηνγελέο 

απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο γηα ην 2015 είρε ηεζεί ζην -0,25% ηνπ ΑΔΠ (εμαηξνχληαη θαηά 

ΥΓ ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο, φπσο έζνδα ANFA θαη SMP, έζνδα απφ απνθξαηηθνπνηήζεηο, δαπάλεο 

αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηξαπεδψλ θ.ι.π., πνπ ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο 

Οηθνλνκηθψλ Λνγαξηαζκψλ (ESA) πξνζκεηξψληαη ζην πξσηνγελέο απνηέιεζκα). 

χκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηεο ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο, ην πξσηνγελέο απνηέιεζκα 

ην 2015 δηακνξθψζεθε ζε 935 εθαη. επξψ (0,5% ηνπ ΑΔΠ) παξνπζηάδνληαο ζεηηθή απφθιηζε  θαηά 

1.284 εθαη. επξψ (0,73% ηνπ ΑΔΠ) ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκήζεηο. Η απφθιηζε νθείιεηαη θπξίσο ζηνπο 

ιφγνπο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζπλνπηηθά πην πάλσ, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη ζπλαιιαγέο πνπ εμαηξνχληαη 

απφ ην πξσηνγελέο απνηέιεζκα ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηεο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο 

Γηεπθφιπλζεο (βιέπε αλαιπηηθφηεξα πίλαθα 1.3).  

 

1.6.2 Γημοζιονομικό αποηέλεζμα - Γενικήρ Κςβέπνηζηρ 2016  

Όπσο απνηππψλεηαη ζηνλ πίλαθα 1.2, ην δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζχκθσλα 

κε ηελ κεζνδνινγία ηνπ ESA δηακνξθψζεθε ζε 1.288 εθαη. επξψ (0,7% ηνπ ΑΔΠ) παξνπζηάδνληαο 

ζεηηθή απφθιηζε 5.054 εθαη. επξψ (2,9% ηνπ ΑΔΠ) έλαληη ησλ εθηηκήζεσλ πνπ είραλ πεξηιεθζεί ζηελ 

εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2017. Σν πξσηνγελέο απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
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δηακνξθψζεθε ζε 6.937 εθαη. επξψ  (3,9% ηνπ ΑΔΠ) παξνπζηάδνληαο ζεηηθή απφθιηζε θαηά 4.684 εθαη. 

επξψ (2,7% ηνπ ΑΔΠ) έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ εθηηκήζεσλ.  

Η αλάιπζε ζε επίπεδν ππνηνκέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο έρεη σο αθνινχζσο: 

 

Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 

 

Έζνδα θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

Η εμέιημε ησλ εζφδσλ γηα ην 2016, φπσο είρε πεξηγξαθεί θαη ζηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017, επεξεάζηεθε απφ: 

 

α. Σηο απνδφζεηο ησλ παξεκβάζεσλ πνπ ζεζκνζεηήζεθαλ θαη εθαξκφζζεθαλ εληφο ηνπ έηνπο 2016, 

φπσο: 

- ε αλακφξθσζε ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, 

- ε αλακφξθσζε ησλ ζπληειεζηψλ θαη ε ρξνληθή επέθηαζε ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο, 

- ε αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή Φ.Π.Α. απφ 23% ζε 24%, 

- ε αλακφξθσζε ηεο θνξνινγίαο νρεκάησλ, 

- ε αλακφξθσζε ηνπ Δηδηθνχ Φφξνπ Καηαλάισζεο (ΔΦΚ) επί ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, 

- ην ηέινο ζηε ζπλδξνκεηηθή ηειεφξαζε, 

- ε αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο Γεκνζίνπ ζηα κηθηά θέξδε απφ ηπρεξά παίγληα, 

- ε αχμεζε ηνπ Δηδηθνχ Φφξνπ Καηαλάισζεο (ΔΦΚ) ζην δχζν, 

- νη θνξνινγηθέο απαιιαγέο απφ ην λέν επελδπηηθφ λφκν. 

 

β. Σηο απνδφζεηο ζε πιήξεο έηνο ησλ παξεκβάζεσλ πνπ ζεζκνζεηήζεθαλ θαη εθαξκφζζεθαλ απφ ην 

δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2015. 

 

χκθσλα κε ηα νξηζηηθά ζηνηρεία ηεο εθηέιεζεο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ην έηνο 2016, ζε 

δεκνζηνινγηζηηθή βάζε, παξαηεξνχληαη ηα αθφινπζα: 

 Σν χςνο ησλ θαζαξψλ εζφδσλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ αλήιζε ζηα 52.012 εθαη. επξψ,  

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη πνζνχ χςνπο 1.026 εθαη. επξψ γηα ηηο επηζηξνθέο θφξσλ απφ ηελ εηδηθή 

ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην ηεο εθθαζάξηζεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ. Δάλ εμαηξεζεί ην 

αλσηέξσ πνζφ, ην χςνο ησλ θαζαξψλ εζφδσλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δηακνξθψζεθε ζηα 53.038 

εθαη. επξψ, παξνπζηάδνληαο αχμεζε  θαηά 1.725 εθαη. επξψ ή 3,4% έλαληη ησλ εθηηκήζεσλ πνπ είραλ 

πεξηιεθζεί ζηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ  έηνπο 2017 (51.312 εθαη. επξψ).  

 

 Σα θαζαξά έζνδα ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πνζνχ γηα  

επηζηξνθέο  θφξσλ απφ ηελ εηδηθή ρξεκαηνδφηεζε,  έθζαζαλ  ζηα   49.824 εθαη. επξψ, απμεκέλα θαηά 

2.256 εθαη. επξψ ή 4,7% έλαληη ησλ εθηηκήζεσλ πξαγκαηνπνηήζεσλ (47.568 εθαη. επξψ).  

 

 Σα έζνδα απφ ΠΓΔ αλήιζαλ ζε 3.213 εθαη. επξψ, κεησκέλα θαηά 531 εθαη. επξψ ή 14,2% 

έλαληη ησλ εθηηκήζεσλ (3.744 εθαη. επξψ).  

 

Γαπάλεο θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

Σν 2016 νη πξαγκαηνπνηήζεηο ησλ δαπαλψλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζε δεκνζηνινγηζηηθή 

βάζε αλήιζαλ ζε 58.538 εθαη. επξψ απμεκέλεο θαηά 166 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ηελ εθηίκεζε πνπ 

είρε πεξηιεθζεί ζηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2017. Δμαηξψληαο γηα ιφγνπο 

ζπγθξηζηκφηεηαο ηε δαπάλε γηα πιεξσκέο  ππνρξεψζεσλ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ απφ ηελ 

εηδηθή πίζησζε, νη δαπάλεο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζε δεκνζηνινγηζηηθή βάζε ήηαλ κεησκέλεο 

θαηά 2.182 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ηελ εθηίκεζε. 

Οη θπξηφηεξεο αηηίεο απηήο ηεο πζηέξεζεο είλαη νη εμήο : 

 Οη κεησκέλεο δαπάλεο εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαηά 300 εθαη. επξψ. 

 Η απμεκέλε κεηαβνιή ηνπ ππνινίπνπ ινγαξηαζκψλ ζεζαπξνθπιαθίνπ θαη ΔΛΔΓΔΠ ζε 

ζρέζε κε ηηο 31/12/2015 θαηά 901 εθαη. επξψ πνπ γηα ζπκβαηηθνχο ιφγνπο θαηαγξάθνληαη σο 

δαπάλεο. 

 Η κεησκέλε δαπάλε γηα εγγπήζεηο θνξέσλ εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαηά 104 εθαη. επξψ 
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 Οη κεησκέλεο δαπάλεο έλαληη ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ ΠΓΔ θαηά 462 εθαη. επξψ. 

 Οη κεησκέλεο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο θαηά 286 εθαη. επξψ.  

ΟΣΑ 

Σν δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα ηνπ ππνηνκέα ησλ ΟΣΑ γηα ην 2016 εκθαλίδεηαη πςειφηεξν θαηά 280 

εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ηελ εθηίκεζε ηνπ ηδίνπ έηνπο, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε 

ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2017, σζηφζν δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη χςνπο  81 εθαη. επξψ νθείιεηαη ζηε 

δεκνζηνλνκηθή επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθθαζάξηζεο ιεμηπξνζέζκσλ ζηνλ ππνηνκέα, ε νπνία δελ 

είρε πεξηιεθζεί ζηελ απεηθφληζε ησλ πξνυπνινγηζηηθψλ κεγεζψλ. Σν ππφινηπν ηκήκα ηεο δηαθνξάο ζε 

ζρέζε κε ηελ εθηίκεζε πξνήιζε απφ ρακειφηεξεο δεδνπιεπκέλεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαη απφ 

απμεκέλα ίδηα έζνδα. 

 

Κνηλσληθφο Πξνυπνινγηζκφο  

Σν απνηέιεζκα ηνπ θνηλσληθνχ πξνυπνινγηζκνχ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ απνηειεζκάησλ 

ησλ ΟΚΑ, ηνπ ΔΟΠΤΤ, ησλ λνζνθνκείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΠΔΓΤ) θαη ηνπ ΟΑΔΓ. 

Σν πιεφλαζκα ηνπ θνηλσληθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην έηνο 2016 ζχκθσλα κε ηε ΓΤΔ ηνπ Απξηιίνπ 

2017 δηακνξθψζεθε ζε 3.451 εθαη. επξψ. Αλ εμαηξέζνπκε ην πξφγξακκα απνπιεξσκήο ιεμηπξνζέζκσλ 

(ρξεκαηνδφηεζε 422 εθαη. επξψ γηα ΟΚΑ, 675 εθαη. επξψ γηα ΔΟΠΤΤ θαη 1.148 εθαη. επξψ γηα 

Ννζνθνκεία), πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζπγθξίζηκν θαη κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2017, ηφηε ην πιεφλαζκα κεηψλεηαη ζηα 1.209 εθαη. επξψ παξνπζηάδνληαο ζεηηθή 

απφθιηζε χςνπο 980 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο εηζεγεηηθήο.  

Οη θπξηφηεξνη ιφγνη πνπ εξκελεχνπλ ηελ απφθιηζε απηή είλαη: 

 ε κεησκέλε δαπάλε γηα θχξηεο θαη επηθνπξηθέο ζπληάμεηο, χςνπο 136 εθαη. επξψ πεξίπνπ. 

 ε κεησκέλε δαπάλε γηα πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο ηνπ ΟΑΔΓ (200 εθαη. επξψ). 

 νη κεησκέλεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ νθείινληαη θπξίσο ζηελ ρακειφηεξε εηζπξαμηκφηεηα  

απφ ην αλακελφκελν ηνπ ΔΣΔΑΔΠ, θαζψο θαη ε αλαζεψξεζε ηεο απφδνζεο θάπνησλ παξεκβάζεσλ, 

φπσο  ε ζηαδηαθή αχμεζε εηζθνξψλ αζθαιηζκέλσλ ζηνλ ΟΓΑ. 

 ε  αλαζεψξεζε ηνπ stock ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ΣΠΓΤ ιφγσ εζθαικέλεο 

θαηαγξαθήο απφ ην Σακείν.    

 ε δηαθνξεηηθή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε απφ ηελ ΔΛΣΑΣ ησλ ππφ ζπκςεθηζκφ δαπαλψλ ηνπ 

ΔΟΠΤΤ  πνπ αλακέλεηαη λα επαλεμεηαζηεί ζηελ επφκελε ΓΤΔ. 

 Οη κεησκέλεο δαπάλεο ησλ λνζνθνκείσλ θαηά 26 εθαη. επξψ (ζε δεκνζηνινγηζηηθή βάζε), θαζψο 

θαη ηα απμεκέλα ίδηα έζνδα θαηά 70 εθαη. επξψ πεξίπνπ. 

 

Ννκηθά Πξφζσπα Γεληθήο Κπβέξλεζεο  

Σν απνηέιεζκα ηνπ ππνηνκέα αλήιζε ζε 1.528 εθαη. επξψ παξνπζηάδνληαο ζεηηθή απφθιηζε 399 εθαη. 

επξψ ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2017. ε φξνπο 

πξσηνγελνχο απνηειέζκαηνο ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηεο ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο 

ην απνηέιεζκα παξνπζηάδεη ζεηηθή απφθιηζε 286 εθαη. επξψ, ε νπνία νθείιεηαη ζε απμεκέλεο 

επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ (επνκέλσο κε επαλαιακβαλφκελν θαη νπδέηεξν ζηελ 

Γεληθή Κπβέξλεζε) θαη ζε θαιχηεξε εθηέιεζε ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκήζεηο θνξέσλ φπσο ε ΔΚΥΑ ΑΔ, ην 

ΣΔΚΔ, ν ΛΑΓΗΔ (εηδηθφο ινγαξηαζκφο ΑΠΔ & ΗΘΤΑ).   

 

ΓΔΚΟ 

Σν απνηέιεζκα ηνπ ππνηνκέα αλήιζε ζε 2.264 εθαη. επξψ παξνπζηάδνληαο ζεηηθή απφθιηζε 616 εθαη. 

επξψ ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2017. Η απφθιηζε 

νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζε ζεκαληηθά απμεκέλεο επηρνξεγήζεηο θπξίσο απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ (επνκέλσο κε επαλαιακβαλφκελν θαη νπδέηεξν ζηελ Γεληθή Κπβέξλεζε) θαη ζε θαιχηεξε 

εθηέιεζε ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκήζεηο θνξέσλ φπσο ε Δγλαηία Οδφο ΑΔ θαη νη απηνθηλεηφδξνκνη. 
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Απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο 2016 ζε φξνπο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο (ΥΓ) 

χκθσλα κε ηε ζχκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο, ν ζηφρνο γηα ην πξσηνγελέο απνηέιεζκα ηεο 
Γεληθήο Κπβέξλεζεο γηα ην 2016 είρε ηεζεί ζην 0,5% ηνπ ΑΔΠ. 

Με ηελ ίδηα κεζνδνινγία ην πξσηνγελέο απνηέιεζκα ην 2016 δηακνξθψζεθε ζε 7.357 εθαη. επξψ (4,2% 
ηνπ ΑΔΠ) παξνπζηάδνληαο ζεηηθή απφθιηζε θαηά 5.451 εθαη. επξψ (3,11% ηνπ ΑΔΠ) ζε ζρέζε κε ηηο 
εθηηκήζεηο.  Η απφθιηζε νθείιεηαη θπξίσο ζηνπο ιφγνπο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζπλνπηηθά πξνεγνπκέλσο 
αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη ζπλαιιαγέο πνπ εμαηξνχληαη απφ ην πξσηνγελέο απνηέιεζκα ζχκθσλα κε ηε 
κεζνδνινγία ηεο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο (βιέπε αλαιπηηθφηεξα πίλαθα 1.3).  

 

πλνςίδνληαο, ζε επίπεδν γεληθήο θπβέξλεζεο, ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο ηεο ππεξαπφδνζεο (3.1% ηνπ 
ΑΔΠ) ηνπ 2016 έλαληη ησλ εθηηκήζεσλ ζεκεηψλνπκε ηα αθφινπζα. 

1. 1,1% ηνπ ΑΔΠ πξνέξρεηαη απφ ηα θαζαξά θνξνινγηθά έζνδα θαη νθείιεηαη θπξίσο ζηελ 
βειηίσζε ηεο εηζπξαμηκφηεηαο (θφξνο εηζνδήκαηνο, ΦΠΑ), ηε βειηίσζε ηεο θνξνινγηθήο 
ζπκκφξθσζεο - θαη γεληθφηεξα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θνξνινγηθήο 
δηνίθεζεο. Δπηζεκαίλεηαη σζηφζν φηη ζην 2016 κέξνο ηεο ππεξαπφδνζεο (ζε ζρέζε κε ηηο 
εθηηκήζεηο) νθείιεηαη θαη ζε έζνδα κε επαλαιακβαλφκελα ζηα επφκελα έηε.     

2. 0,6% ηνπ ΑΔΠ πξνέξρεηαη απφ κεησκέλεο δαπάλεο ηνπ Κξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ έλαληη ησλ 
εθηηκήζεσλ. εκεηψλεηαη φηη κέξνο ησλ κεησκέλσλ δαπαλψλ δελ είλαη επαλαιακβαλφκελεο.  

3. 0,6% απφ ηνλ θνηλσληθφ πξνυπνινγηζκφ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 
4. 0,5% απφ ηελ βειηίσζε ησλ ινγαξηαζκψλ ζεζαπξνθπιαθίνπ θαη ΔΛΔΓΔΠ.  
5. 0,11% απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο α΄ & β΄ βαζκνχ φπσο 

πξναλαθέξζεθε.    
6. 0,17% ηνπ ΑΔΠ απφ ηνπο ινηπνχο θνξείο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 
ΚΑΙ ΑΠΟΣΙΜΗΗ 2016-2017 

 
1. ΚΤΡΙΟΣΔΡΔ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ 2018-2021 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νη δηαξζξσηηθέο δξάζεηο θαη πνιηηηθέο πνπ πξνσζνχληαη απφ ηελ Κπβέξλεζε, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη κε ην ΜΠΓ 2018-2021: 

 

Τγεία 
Οη κεηαξξπζκίζεηο ζην χζηεκα Τγείαο νθείινπλ λα ππεξεηνχλ ηνπο 3 ζηξαηεγηθνχο  ζηφρνπο ηνπ  
Τπνπξγείνπ Τγείαο :  

 Αλαβάζκηζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο κε δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ πνιηηψλ, 
ρσξίο δηαθξίζεηο, ζε θαζνιηθή θαη ηζφηηκε πξφζβαζε ζηηο δεκφζηεο δνκέο, ζε αζθαιή θαη 
πνηνηηθή πγεηνλνκηθή θξνληίδα θαη ζε αμηφπηζηεο ππεξεζίεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο 
θαη Γεκφζηαο Τγείαο.  

 Βειηίσζε ηεο Γηνίθεζεο θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ΔΤ κέζσ δηαθαλνχο, δεκνθξαηηθήο, 
ζπκκεηνρηθήο, ηερλνινγηθά εθζπγρξνληζκέλεο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ 
ελζαξξχλεη ηελ έγθπξε θαη βάζεη ελδείμεσλ πγεηνλνκηθή θξνληίδα κε ζεβαζκφ ζηελ 
αμηνπξέπεηα θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ, πνπ ππφθεηηαη ζηηο αξρέο ηεο  δεκφζηαο 
ινγνδνζίαο, ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο αλάπηπμεο ησλ ππεξεζηψλ κε 
βάζε ηηο ηεθκεξησκέλεο αλάγθεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ.   

 Βηψζηκε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Γεκφζηνπ πζηήκαηνο Τγείαο κε ζπλέξγεηα ησλ πφξσλ απφ ηε 
γεληθή θνξνινγία θαη ην Αζθαιηζηηθφ χζηεκα, κε εμάιεηςε ησλ ίδησλ δαπαλψλ  ησλ πνιηηψλ 
θαη ησλ νηθνλνκηθψλ εκπνδίσλ ζηελ θαζνιηθή θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ, κε νπζηαζηηθφ έιεγρν 
ηεο πξνθιεηήο δήηεζεο, ηεο ζπαηάιεο θαη ηεο δηαθζνξάο ζην χζηεκα Τγείαο θαη κε 
ζπκπιεξσκαηηθή - επηθνπξηθή ιεηηνπξγία ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πιήξνπο 
θάιπςεο ησλ πγεηνλνκηθψλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ.  

 
ηελ θαηεχζπλζε απηή, ζην πιαίζην ηνπ ΜΠΓ, ζα πξνσζεζνχλ αιιαγέο θαη κεηαξξπζκίζεηο ζηνπο 
παξαθάησ άμνλεο :  

 Θεζκηθή ππνζηήξημε ηεο θαζνιηθήο θάιπςεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο θαη ηεο 
ηζφηηκεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο ησλ αλαζθάιηζησλ πνιηηψλ  

 Μεηαξξχζκηζε ζηελ ΠΦΤ – αλάπηπμε λέσλ απνθεληξσκέλσλ δνκψλ (ΣΟΜΤ) κε ππξήλα ηνλ 
νηθνγελεηαθφ γηαηξφ θαη ηελ νκάδα πγείαο (αξρηθή ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ΔΠΑ)  

 Νφκνο γηα ηελ ΔΚΑΠΤ (Κεληξηθή Αξρή Πξνκεζεηψλ Τγείαο) - αχμεζε ησλ πξνκεζεηψλ πγείαο 
πνπ δηελεξγνχληαη θεληξηθά κε ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ  

 Οινθιήξσζε ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο – αλάπηπμε πξσηνβάζκησλ θαη θνηλνηηθψλ 
ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο –  ζπλέξγεηεο γηα ηελ απν-αζπινπνίεζε θαη απν-τδξπκαηνπνίεζε 
ζηελ ςπρηθή πγεία θαη ζηελ θνηλσληθή πξφλνηα.  

 Αλάπηπμε πνιπδχλακσλ θέληξσλ θαηά ησλ εμαξηήζεσλ - ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε  θαη 
ζπλεξγαζία ησλ αξκφδησλ θνξέσλ ζην πιαίζην εζληθήο ζηξαηεγηθήο.  

 Γηθηχσζε ησλ δνκψλ ΠΦΤ-Κέληξσλ Φπρηθήο Τγείαο- δνκψλ θαηά ησλ εμαξηήζεσλ-
θνηλσληθψλ θαη πξνλνηαθψλ δνκψλ.   

 Έκθαζε ζηηο πνιηηηθέο Γεκφζηαο Τγείαο, ζηελ πξφιεςε θαη αγσγή πγείαο, ζηνλ θαζνιηθφ 
εκβνιηαζκφ ηνπ παηδηθνχ πιεζπζκνχ, ζηελ πγεηνλνκηθή θξνληίδα ησλ πξνζθχγσλ-κεηαλαζηψλ, 
ζηελ πεξηβαιινληηθή πγηεηλή θαη ζηελ ηαηξηθή ηεο εξγαζίαο.  

 Αλαβάζκηζε ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζην ζχζηεκα Τγείαο («Άηιαο Τγείαο», BI,  αηνκηθφο 
ειεθηξνληθφο θάθεινο πγείαο, δηαζχλδεζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ΗΓΙΚΑ-ΔΟΠΤΤ- 
ΔΟΦ -λνζνθνκείσλ-ΔΚΑΠΤ) γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ηεο 
πνηφηεηαο θαη ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο.  

 Αιιαγέο ζηε θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή κε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε αμηφπηζηνπ κεραληζκνχ 
αμηνιφγεζεο ηεο θαξκαθεπηηθήο θαηλνηνκίαο θαη ησλ ηερλνινγηψλ πγείαο (ΗΣΑ), θαζψο θαη 
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αμηφπηζηνπ κεραληζκνχ δηαπξαγκάηεπζεο πξνζηηψλ ηηκψλ απνδεκίσζεο γηα ηα αθξηβά  
θάξκαθα.   

 Αλαβάζκηζε ησλ Μεηξψσλ Αζζελψλ θαη ησλ δηαγλσζηηθψλ-ζεξαπεπηηθψλ  πξσηνθφιισλ ζην 
ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο.        

 Τινπνίεζε ηεο Δηδηθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζηελ Τγεία ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΟΑ, κε έκθαζε ζηηο άηππεο πιεξσκέο ζην ΔΤ.  

 Γξαθεία πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ ζηα λνζνθνκεία – δηαθαλήο ιίζηα 
ρεηξνπξγείνπ – δεκφζηα ινγνδνζία θαη θνηλσληθφο έιεγρνο ησλ Γηνηθήζεσλ ησλ ΤΠΔ-
Ννζνθνκείσλ.  

 Δθαξκνγή ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ (DRG’S).  
 πκβάζεηο ΔΟΠΤΤ κε πξνκεζεπηέο πιηθψλ θαη παξφρνπο ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

απαιιαγνχλ νη αζθαιηζκέλνη απφ ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, αιιά θαη γηα ηνλ 
απνηειεζκαηηθφηεξν έιεγρν ηεο πξνθιεηήο δήηεζεο θαη ηεο ζπαηάιεο.  

 Μείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζην θφζηνο ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο - πεξηνξηζκφο ησλ 
out of pocket πιεξσκψλ πγείαο.  

 
 
Οικονομία και Ανάπηςξη 
 

 Νένο αλαπηπμηαθφο λφκνο κε θχξηνπο ζηφρνπο: Απνθπγή ιαζψλ ησλ πξνεγνχκελσλ 
αλαπηπμηαθψλ λφκσλ φπσο ε έκθαζε ζηηο θεθαιαηαθέο εληζρχζεηο, απνδίδνληαο κεγαιχηεξε 
βαξχηεηα ζε θνξνινγηθά θίλεηξα θαη ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία, απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 
έγθξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, αλαπξνζαλαηνιηζκφο ησλ εληζρχζεσλ απφ ηνπο 
πην παξαδνζηαθνχο θιάδνπο ζε λεψηεξνπο, νη νπνίνη θαηέρνπλ πςειφηεξε ζέζε ζηε δηεζλή 
παξαγσγηθή αιπζίδα θαη ηέινο ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ζηήξημε επηρεηξήζεσλ, ησλ 
νπνίσλ ε ζέζε έρεη επηδεηλσζεί απφ ηελ θξίζε.  

 Υξεκαηνδφηεζε απφ πνιπκεξείο αλαπηπμηαθέο ηξάπεδεο γηα ηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο πξνο ηηο 
κηθξνκεζαίεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο.  

 Μφριεπζε πφξσλ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ. Δλεξγνπνίεζε ηξηψλ θξίζηκσλ ρξεκαηνδνηηθψλ 
εξγαιείσλ ζε ζπλεξγαζία κε δηεζλείο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο: (1) ηνπ Σακείνπ 
πκκεηνρψλ,  (2) ηνπ λένπ Σακείνπ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, (3) ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο 
«Δμνηθνλνκψ θαη’ νίθνλ», ελψ κέζα ζην πξψην εμάκελν ηνπ 2017 ζα ελεξγνπνηεζνχλ άιια δχν 
εξγαιεία: (1) ην λέν Σακείν Τπνδνκψλ, θαζψο θαη (2) ην λέν Σακείν Μηθξνπηζηψζεσλ. 

 Αλακφξθσζε ηνπ λφκνπ πεξί ζηξαηεγηθψλ επελδχζεσλ (πξνζέιθπζεο άκεζσλ μέλσλ 
επελδχζεσλ θαη κεγάισλ εγρψξησλ επελδχζεσλ).  

 Σξνπνινγία ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ παξνρή άδεηαο παξακνλήο θαη εξγαζίαο γηα επελδπηηθή 
δξαζηεξηφηεηα θαηνίθσλ εμσηεξηθνχ, ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη θαη άιιεο νηθνλνκηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο (φπσο πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο, νκφινγα θιπ) 

 Οινθιήξσζε ηεο «Δζληθήο Αλαπηπμηαθήο ηξαηεγηθήο 2017-2021» 
 Τινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ θαη ηε δηεχξπλζε ηεο 

εμαγσγηθήο βάζεο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο.   
 Μεηαξξχζκηζε γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ επηκέξνπο δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο ησλ επελδχζεσλ.  
 Τινπνίεζε ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Αλάπηπμεο θαη Γξάζεο ζε θξίζηκνπο Βηνκεραληθνχο Κιάδνπο 

κε ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηε δηακφξθσζε ηνπ εζληθνχ ΑΔΠ, κε πηιφην ηνλ θιάδν ηεο εγρψξηαο 
θαξκαθνβηνκεραλίαο. 

 Λεηηνπξγία Φφξνπκ Αγξνδηαηξνθήο – Βηνκεραλίαο - Σνπξηζκνχ πνπ ζα ζπλδέεη ηνλ ηνπξηζκφ κε 
ηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη ηε κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία. 

 Αλαζεψξεζε, εθζπγρξνληζκφο θαη θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηελ Πξνζηαζία ηνπ 
Καηαλαισηή κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή απηνκαηνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ ζην 
ειεθηξνληθφ εκπφξην. 

 Φήθηζε λένπ λφκνπ γηα ηηο ππαίζξηεο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηξνπνπνίεζε λνκνζεηηθνχ 
πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο εκπνξηθψλ εθζέζεσλ, ηξνπνπνίεζε λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο, αλάπηπμε ζχγρξνλεο Πιαηθφξκαο Καηαλαισηή θαη 
ηειεθσληθήο γξακκήο 1520, αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο επνπηείαο ηεο αγνξάο θαη 
αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΤΚΑΠ. 
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Παιδεία 
 
Βαζηθφ εξγαιείν ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο πξαγκαηηθήο ελδνγελνχο αλάπηπμεο είλαη ε δεκφζηα 

εθπαίδεπζε κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ απνθιίζεσλ θαη αληζνξξνπηψλ, ηελ ελίζρπζε ησλ δεζκψλ κεηαμχ 

αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, έξεπλαο, εξγαζίαο θαη παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαη αμηνπνίεζε ησλ 

αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ, κε πξνζηηζέκελε αμία ζε ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο, φπσο είλαη π.ρ. ην 

πςειήο εμεηδίθεπζεο αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο Διιάδαο.  

Ο λένο αλαπηπμηαθφο ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα απνβιέπεη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλαζηξνθή ησλ 

ζπλεπεηψλ ηεο καθξνρξφληαο χθεζεο κε εκπξνζζνβαξή απνξξφθεζε ησλ πφξσλ ησλ αλαπηπμηαθψλ 

επηρεηξεζηαθψλ θαη επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ελίζρπζεο ησλ ππνδνκψλ, ησλ 

πφξσλ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο έξεπλαο. 

 

 Ννκνζέηεζε ηεο 14/ρξνλεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. 

 Νέν Δβδνκαδηαίν Χξνιφγην Πξφγξακκα Γηδαζθαιίαο κε ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ Δληαίνπ ηχπνπ 

Οινήκεξνπ Οιηγνζέζηνπ Γεκνηηθνχ θαη ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο ζηα 830 Οιηγνζέζηα 

Γεκνηηθά (Μνλνζέζηα, Γηζέζηα θαη Σξηζέζηα) κε ηελ εηζαγσγή φισλ ησλ δηδαθηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα ζηα 4/ζέζηα θαη άλσ Γεκνηηθά. 

 Γεκηνπξγία Γηθηχνπ πζηήκαηνο Βηβιηνζεθψλ ζε 1.000 Γεκνηηθά. Δπαλαιεηηνπξγία ησλ 

ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 ηαδηαθή επέθηαζε ζε φια ηα Γεκνηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο «ρνιηθά Γεχκαηα» πνπ πινπνηείηαη 

ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο. 

 ηαδηαθή έληαμε ησλ πξνζθπγφπνπισλ ζην πξσηλφ Χξνιφγην Πξφγξακκα κέζα απφ ηελ ίδξπζε 

600 ηάμεσλ ππνδνρήο ζε δεκνηηθά ζρνιεία ηεο ρψξαο εληφο ηνπ Ινπλίνπ 2017. Γεκηνπξγία 

ηάμεσλ ππνδνρήο θαη ζηα δεπηεξνβάζκηα ζρνιεία απφ ην επηέκβξην 2017. 

 ηαδηαθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ καζεηψλ αλά ηκήκα, απφ 25 ζε 22, ζε Νεπηαγσγείν θαη Γεκνηηθφ. 

Μείσζε ζε 25 ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ησλ ηκεκάησλ Οκάδσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ ΓΔΛ θαη ησλ 

Δηδηθνηήησλ ησλ ΔΠΑΛ. 

 Πξφζιεςε κνλίκσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δεκηνπξγία Δζληθνχ πζηήκαηνο Δπηκφξθσζεο πνπ ζα 

εμαζθαιίδεη ηε δηαξθή επηκφξθσζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΙΔΠ. 

 Θεζκνζέηεζε πιαηζίνπ ρεδηαζκνχ θαη Απνηίκεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο ζε ζπλεξγαζία κε ην ΙΔΠ. 

 Ννκνζεηηθή πξσηνβνπιία γηα λέν ζεζκηθφ πιαίζην Δπηινγήο ηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ζρεδηαζκφο θαη ζεζκνζέηεζε πιαηζίνπ Αμηνιφγεζήο ηνπο, ζε ζπλεξγαζία κε ην ΙΔΠ. 

 Αλαζπγθξφηεζε ησλ δχν ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Λπθείνπ. Αιιαγή ηνπ ηξφπνπ εηζαγσγήο ζηα 

ΑΔΙ. 

 Γεκηνπξγία λέα δνκήο θαη πεξηερνκέλνπ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ. Νέα Πξνγξάκκαηα 

πνπδψλ. Καζηέξσζε θαη ιεηηνπξγία 4νπ κεηαιπθεηαθνχ έηνπο - ηάμεο καζεηείαο ζηαδηαθά ζε 

φιεο ηηο εηδηθφηεηεο γηα ηνπο απνθνίηνπο ησλ ΔΠΑΛ. 

 Γεκηνπξγία δηεηψλ δνκψλ πνπ ζα δίλνπλ επαγγεικαηηθέο πηζηνπνηήζεηο επξσπατθψλ 

πξνδηαγξαθψλ εληφο ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ ΣΔΙ θαη ζηηο νπνίεο ζα έρνπλ πξνλνκηαθή 

πξφζβαζε νη απφθνηηνη ησλ ΔΠΑΛ. 

 Αλαλέσζε θαη εμνξζνινγηζκφο ησλ σξνινγίσλ πξνγξακκάησλ θαη ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη 

πξνεηνηκαζία λέσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη λένπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ. 

 Πηινηηθή εθαξκνγή ηεο πεξηγξαθηθήο αμηνιφγεζεο θαη ηεο παηδαγσγηθήο Freinet ζηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. 

 Δλίζρπζε κε εμεηαζηνθεληξηθψλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε (δεκηνπξγηθέο θαη ζπλζεηηθέο εξγαζίεο). 

 Απνηίκεζε θαη επαλαζρεδηαζκφο ηνπ ζεζκνχ ησλ πεηξακαηηθψλ θαη ησλ πξνηχπσλ ζρνιείσλ, κε 

επέθηαζε ησλ πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ θαη ζηελ επαγγεικαηηθή θαη ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε. 

 Δπέθηαζε θαη αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο κνλάδεο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

 Δλίζρπζε ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο εληαμηαθήο εθπαίδεπζεο, κε ζηφρν ηε 

βέιηηζηε ππνζηήξημε θαη ηελ νκαιή έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, κε 

ηελ αχμεζε ησλ δνκψλ, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ηελ αλάπηπμε 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πξνζβάζηκνπ γηα ΑΜΔΑ. 
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 Δλίζρπζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ πξνζθχγσλ, ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ Δπάισησλ Κνηλσληθψλ 

Οκάδσλ, ησλ παηδηψλ Ρνκά θαη ησλ κνπζνπικαλνπαίδσλ. 

 Δθαξκνγή πξνγξακκάησλ εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο θαη πξφζζεηεο δηδαθηηθήο ζηήξημεο. 

 Αλαβάζκηζε ηεο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο. 

 Οξγαλσηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε Παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΔΙ θαη ζχλδεζή ηνπο κε ηα 

Δξεπλεηηθά Κέληξα ζε εληαίν ρψξν, δεκηνπξγία Αθαδεκατθψλ πκβνπιίσλ Αλψηαηεο 

Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο. 

 Δλίζρπζε ηνπ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ ησλ ηδξπκάησλ κε ηελ πξφζιεςε λέσλ κειψλ 

επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ. 

 Αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο ππνηξνθηψλ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη ηελ αμηνπνίεζε 

ηνπ λένπ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ. 

 Καλνληθνπνίεζε θαη εμνξζνινγηζκφο ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Οπδείο ππνςήθηνο λα 

απνθιείεηαη γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Απζηεξφο έιεγρνο ηνπ θφζηνπο θάζε κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο. 

 Αιιαγέο ζηε Γηνίθεζε ησλ Παλεπηζηεκίσλ: αιιαγέο ζηνλ ηξφπν εθινγήο ησλ δηνηθήζεσλ, 

επαλαθνξά πξπηαληθνχ ζπκβνπιίνπ, θνηηεηηθή ζπκκεηνρή ζηα φξγαλα, θαηάξγεζε ησλ 

πκβνπιίσλ Ιδξπκάησλ. 

 Γπλαηφηεηεο γηα joint degrees. 

 Δλίζρπζε ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ θαη ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ ξφινπ, 

αιιαγή ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζβαζεο. 

 Απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ κε ζηφρν ηελ παχζε ησλ 

εξγνιαβηψλ. 

 Δλίζρπζε ηεο θαηλνηφκνπ επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 Λεηηνπξγία ησλ ΓΑΣΑ θαη ΜΟΚΔ, ησλ Γξαθείσλ Γηαζχλδεζεο, ησλ Γξαθείσλ 

Πξνζβαζηκφηεηαο θαη ησλ Γξαθείσλ Μεηαθνξάο Σερλνινγίαο ζηα ΑΔΙ θαη ΣΔΙ. 

 Τπνζηήξημε θαη αλάπηπμε ππνδνκψλ εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ θνξέσλ. 

 Δλίζρπζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ρψξαο.  

 Τπνζηήξημε ησλ λέσλ επηζηεκφλσλ κέζσ ππνηξνθηψλ γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο  θαζψο θαη 

κεηαδηδαθηφξσλ, κε ζθνπφ  ηελ αλάζρεζε ηεο  θπγήο  ηνπο ζην εμσηεξηθφ.  

 Γηαζχλδεζε ησλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ θαη ησλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

 ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε εκβιεκαηηθψλ δξάζεσλ ζε ηνκείο εζληθήο πξνηεξαηφηεηαο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: Καηλνηνκία θαη Πνιηηηζκφο, Αγξνδηαηξνθή, Δλέξγεηα.  

 Δλίζρπζε Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πλεξγαζηψλ κέζσ ηεο πινπνίεζεο Δπξσπατθψλ ή 

Γηαθξαηηθψλ πκθσληψλ.  

 Δλίζρπζε ηεο έληαμεο ησλ λέσλ ζηελ εξγαζία.  

 Υαξηνγξάθεζε ειιεληθψλ εδξψλ ζε ΑΔΙ ηνπ εμσηεξηθνχ θαζψο θαη ηκεκάησλ ειιεληθήο 

γιψζζαο (ΣΔΓ) κε ζθνπφ ηε δηαβάζκηζε αλαγθψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ειιεληθήο παηδείαο ζην 

εμσηεξηθφ (γιψζζα – πνιηηηζκφο). 

 Καηάζεζε νινθιεξσκέλεο πξφηαζεο γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηειεφξαζεο θαη 

ππνβνιή ζρεδίνπ πξνο έληαμε ζην ΔΠΑ. 

 
Σοςπιζμόρ 

 

 ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη κεηεθπαίδεπζεο εξγαδνκέλσλ θαη 

επνρηαθά αλέξγσλ γηα ηελ αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνλ ηνκέα ηνπ 

ηνπξηζκνχ.  

 Δπαλαιεηηνπξγία ησλ ρνιψλ Ξελαγψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ κε πξψηε απηή ηεο Αζήλαο 

θαηά ηελ πξνζερή αθαδεκατθή ρξνληά. 

  ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε δξάζεσλ ελίζρπζεο ηεο ηνπξηζηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζσ ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαβάζκηζεο κηθξνκεζαίσλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο ίδξπζεο 

λέσλ.  

 ρεδηαζκφο δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ κε δηθαηνχρνπο ηνπο ΟΣΑ γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε 

ζεκαηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ζε ηνπηθφ επίπεδν, αμηνπνηψληαο ηα ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε Πεξηθέξεηαο. 
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 Πξνζέιθπζε ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ κε δηαζθάιηζε ζεκαληηθψλ 

«αληηζηαζκηζηηθψλ» σθειεηψλ γηα ηελ ηνπηθή ηδίσο θνηλσλία. 

  Πξνζέιθπζε επελδπηψλ κέζσ δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ (καξηλψλ, ηνπξηζηηθψλ θαηαθπγηψλ).  

 Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηεο Διιάδαο σο ηαμηδησηηθνχ πξννξηζκνχ ζηηο βαζηθέο αγνξέο ζηφρν 

θαη ζε λέεο αγνξέο 

  Δπηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ κέζσ: (α) ηεο αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ, ζεκαηηθψλ 

ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη πξνψζεζεο ηνπο αλά αγνξά ζηφρν θαη (β) εζληθψλ ζπκθσληψλ κε 

δηεζλείο Tour Operators θαη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο (απεπζείαο πηήζεηο). 

 ηήξημε ησλ λεζηψλ ηνπ Αλ. Αηγαίνπ (άκνο, Υίνο, Λέζβνο, Κσο θαη Λέξνο) κέζσ ζηνρεπκέλσλ 

δξάζεσλ ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο γηα ηελ βειηίσζε ηεο παγθφζκηαο εηθφλαο ηνπο σο ειθπζηηθψλ 

πξννξηζκψλ θαη ελίζρπζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ξνψλ απφ ην εμσηεξηθφ. 

 

 
 
Δνέπγεια, Υυποηαξία και Πεπιβάλλον 
 
ηνλ ηνκέα ηεο Δλέξγεηαο, έρνπλ αλαιεθζεί ή πξφθεηηαη λα αλαιεθζνχλ απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν 
δξάζεηο, κε ηνπο παξαθάησ βαζηθνχο ζηφρνπο: 
 Δπίηεπμε ησλ Δζληθψλ θαη Δπξσπατθψλ ζηφρσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα. Μείσζε ηεο ελεξγεηαθήο εμάξηεζεο ηεο ρψξαο κέζσ ηεο νξζνινγηθήο θαη βηψζηκεο 
εθκεηάιιεπζεο ησλ εγρψξησλ πεγψλ ελέξγεηαο, αλαλεψζηκσλ ή κε. Δθαξκνγή ηνπ λένπ πιαηζίνπ γηα 
ηε ζηήξημε ησλ κνλάδσλ ΑΠΔ. Αλάπηπμε ηνπ ηνκέα πδξνγνλαλζξάθσλ θαη πξνζέιθπζε μέλσλ θαη 
εγρψξησλ επελδχζεσλ, δηαζθαιίδνληαο ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Δπάξθεηα θαη αζθάιεηα εθνδηαζκνχ γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο. Παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ησλ 
ΑΠΔ, κεγαιχηεξε αμηνπνίεζε ηεο ρξήζεο θπζηθνχ αεξίνπ θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ εγρψξησλ 
απνζεκάησλ ιηγλίηε. Γηαζχλδεζε ησλ λεζηψλ, ηδηαίηεξα ησλ κεγαιχηεξσλ, κε ην επεηξσηηθφ 
ζχζηεκα. Μέγηζηε δπλαηή δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ ζε κηθξφηεξα λεζηά πνπ δε ζα ζπλδεζνχλ. Πξνψζεζε 
ηεο Πξσηνβνπιίαο γηα ηα Δλεξγεηαθά Νεζηά. 

 Αλάδεημε ηεο ρψξαο ζε ελεξγεηαθφ δηακεηαθνκηζηηθφ θφκβν. 
 Απνθέληξσζε ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θαηαλαισηψλ. 

Θεζκνζέηεζε ησλ ελεξγεηαθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ή ησλ ηνπηθψλ ελεξγεηαθψλ θνηλνηήησλ. 
 Οινθιήξσζε ηνπ πιήξνπο ηδηνθηεζηαθνχ δηαρσξηζκνχ ηνπ ΑΓΜΗΔ απφ ηε ΓΔΗ. Δθαξκνγή ηνπ 

κνληέινπ πιήξνπο ηδηνθηεζηαθνχ δηαρσξηζκνχ θαη ζηνλ ΓΔΦΑ. 
 Δθαξκνγή ηνπ λένπ λφκνπ γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (Target 

Model) θαη έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ ηεζζάξσλ αγνξψλ ζηελ ειεθηξηθή Δλέξγεηα απφ ην 2018. 
 Απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ θαη επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ. 
 Δλεξγεηαθή εμνηθνλφκεζε. Αλαβάζκηζε ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο ηεο ρψξαο ζηε βάζε ηεο Οδεγίαο 

27, πνπ πξφζθαηα ελζσκαηψζεθε ζην εζληθφ δίθαην. 
Αληηζηνίρσο, ζηνλ ηνκέα ηεο Υσξνηαμίαο θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο πξνσζνχληαη: 
 Δθαξκνγή ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηνλ ρσξηθφ ζρεδηαζκφ. 
 Γεκηνπξγία λένπ εληαίνπ θνξέα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ, δηαζθαιίδνληαο 

παξάιιεια ηελ νινθιήξσζε ηεο θηεκαηνγξάθεζεο κέρξη ην 2020. 
 Δθαξκνγή ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη αλαθχθισζεο νξγαληθψλ απνβιήησλ. Λεηηνπξγία ππνδνκψλ 

νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ, κε ειαρηζηνπνίεζε ηεο ηαθήο. 
 Καηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ππνδνκψλ δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θαη ειεθηξνληθνχ 

κεηξψνπ απνβιήησλ. 
 Θεζκνζέηεζε θαη πινπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ 

Πεξηνρψλ. 
 Οινθιήξσζε ηνπ έξγσλ ησλ δαζηθψλ ραξηψλ θαη θχξσζή ηνπο ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο. 
 Δθαξκνγή πεξηθεξεηαθψλ ζρεδίσλ πξνζαξκνγήο ζηε θιηκαηηθή αιιαγή θαη ιεηηνπξγία εζληθνχ 

παξαηεξεηεξίνπ. 
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Γικαιοζύνη 
 
Κχξηνη ζηφρνη ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ήηαλ θαη 
παξακέλνπλ ε επηηάρπλζε απνλνκήο ηεο Γηθαηνζχλεο, ε κείσζε ησλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ θαη ε 
πνηνηηθή θαη ζεζκηθά θαηνρπξσκέλε πξφζβαζε φισλ ησλ πνιηηψλ ζε απηήλ. 
 
Αλαιπηηθά νη δξάζεηο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζην επφκελν δηάζηεκα έρνπλ σο εμήο: 
 

 Αλαβάζκηζε θαη εμνξζνινγηζκφο ηνπ ζεζκνχ ηεο Ννκηθήο Βνήζεηαο. 
 Πξνψζεζε ηεο ζεζκνζέηεζεο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ).  
 Παξάηαζε ησλ έθηαθησλ κέηξσλ απνζπκθφξεζεο ησλ θπιαθψλ θαη βειηίσζε ηνπ λφκνπ κε 

αχμεζε ησλ εμαηξέζεσλ απφ ηηο επεξγεηηθέο δηαηάμεηο θαη δηακεζνιάβεζε αξκνδίνπ ζπκβνπιίνπ. 
 Κνηλή λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία γηα ηελ επέθηαζε θαη βειηηζηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο 

θπιαθέο. 
 Μεηαηξνπή είθνζη (20) άκηζζσλ Τπνζεθνθπιαθείσλ  ζε έκκηζζα.  
 Γεκηνπξγία ψκαηνο Γηθαζηηθήο Αζηπλνκίαο. 
 Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκνχ ηεο  Γηακεζνιάβεζεο θαη πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ εμσδηθαζηηθή 

επίιπζε δηαθνξψλ. 
 Ννκνζρέδην γηα ηε Ννκηθή Αλαγλψξηζε ηεο Σαπηφηεηαο Φχινπ. 
 Ννκνζρέδην γηα ηελ επηηξνπεία ησλ Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ. 
 Ννκνζρέδην γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ αλαδνρήο πηνζεζίαο. 
 Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ην Παηδί. 
 Αλακφξθσζε πιαηζίνπ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη ππνςεθίσλ βνπιεπηψλ. 
 Αλαζεψξεζε ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο.   
 Αλάπηπμε ππεξεζηψλ γηα αλειίθνπο θαη λένπο κε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά (Μνλάδεο κέξηκλαο 

λέσλ, ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο, ελίζρπζε εμστδξπκαηηθήο κεηαρείξηζεο). 
 Γηνηθεηηθή αλαδηνξγάλσζε ηεο ζσθξνληζηηθήο δηνίθεζεο θαη νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ κε αλάζεζε θαζεθφλησλ αλαιφγσο ησλ πξνζφλησλ. 
 Αλαδηνξγάλσζε ησλ αγξνηηθψλ θπιαθψλ θαη ησλ παξαγσγηθψλ εξγαζηεξίσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ζηηο θπιαθέο κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο εξγαζηαθήο έληαμεο κεηά ηελ απνθπιάθηζε θαη ηεο 
απηνρξεκαηνδφηεζεο ησλ δνκψλ. 

 Οινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο Γηθαζηηθψλ Τπνζέζεσλ γηα ηελ Πνιηηηθή θαη Πνηληθή 
Γηαδηθαζία Β' Φάζε.  

 Πεξαηηέξσ εμάπισζε ηνπ γεσ-εληνπηζκνχ θξαηνπκέλσλ (βξαρηνιάθη), ππνδίθσλ θαη θαηαδίθσλ. 
 Τπεξεζίεο Σειεδηάζθεςεο ζε δηθαζηήξηα θαη ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα. 
 Μέηξα Θεξαπείαο αηφκσλ πνπ απαιιάζζνληαη απφ ηελ πνηλή ιφγσ ςπρηθήο ή δηαλνεηηθήο 

δηαηαξαρήο. 
 Έληαμε ηνπ Φπρηαηξείνπ Κξαηνπκέλσλ Κνξπδαιινχ ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο. 
 Δηζαγσγή κέηξσλ βειηίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ζην πεδίν ηεο εθηέιεζεο 

ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
 Ίδξπζε λένπ ειεγθηηθνχ ζψκαηνο, ππφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Δηζαγγειέα κε απνζηνιή ηελ εθηέιεζε 

Δηζαγγειηθψλ Παξαγγειηψλ γηα Φνξνινγηθά θαη Οηθνλνκηθά εγθιήκαηα.  
 Δλίζρπζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηα Τπνπξγεία. 
 Κχξσζε χκβαζεο ηνπ πκβνχιηνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ Πξφιεςε θαη ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο 

Βίαο θαηά ησλ Γπλαηθψλ θαη ηεο Δλδννηθνγελεηαθήο Βίαο (χκβαζε Κσλ/ιεο). 
 Οινθιεξσκέλν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαηαγγειηψλ θαη αλάιπζεο θηλδχλνπ ζε 

ζέκαηα δηαθζνξάο θαη απάηεο.  
 
 
 
Δζυηεπικών 
 
 Δληζρχεηαη ε δηαθάλεηα θαηά ηελ εθθαζάξηζε θαη πιεξσκή ησλ δαπαλψλ ησλ ΟΣΑ κε ζέζπηζε 

ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ. 

 Δληζρχνληαη νη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηα λνκηθά 

πξφζσπα ησλ ΟΣΑ α΄ βαζκνχ θαη ηνπο ΟΣΑ β΄ βαζκνχ. 

 Δπηιχνληαη δεηήκαηα δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο πνπ ρξνλίδνπλ ζηνπο ΟΣΑ. 



31 

 

 Απινχζηεπζε αδεηνδφηεζεο Καηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο. 

 Αλαβάζκηζε ηεο δηαδηθαζίαο ζηνρνζεζίαο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ ΟΣΑ απφ ην 

Παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ ΟΣΑ. Έρεη δξνκνινγεζεί ε αλαζεψξεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο νηθνλνκηθήο ζηνρνζεζίαο ησλ ΟΣΑ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ επίηεπμε δεκνζηνλνκηθήο 

βησζηκφηεηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ ΟΣΑ. ην πιαίζην απηφ ζα εληζρπζεί ν ππιψλαο ηεο πξφιεςεο 

ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θηλδχλσλ εζηηάδνληαο ζε απιέο θαη νπζηαζηηθέο δηαδηθαζίεο ζηνρνζέηεζεο 

κέζσ ησλ νπνίσλ ζα βειηησζεί θαη ε ίδηα ε εζσηεξηθή νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ ΟΣΑ. 

 

 
Αγποηική Ανάπηςξη και Σπόθιμα 
 

  Ρχζκηζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ θαζπζηεξήζεηο πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο γηα λσπά 
θαη επαιινίσηα πξντφληα κε ζηφρν ηελ εμάιεηςε πνιχκελσλ θαζπζηεξήζεσλ ζηηο πιεξσκέο. 

 Τπνρξεσηηθή αλαγξαθή πξνέιεπζεο ζην γάια θαη ζηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα. 
 Ρχζκηζε εμαξρήο ηεο ζχζηαζεο, νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Κιαδηθψλ Αγξνηηθψλ 

πιιφγσλ, ησλ Κιαδηθψλ Οκνζπνλδηψλ Αγξνηηθψλ πιιφγσλ, ησλ Κιαδηθψλ Δζληθψλ 
πλνκνζπνλδηψλ Αγξνηηθψλ πιιφγσλ, ηεο Έλσζεο Νέσλ Αγξνηψλ  θαη ησλ πιιφγσλ Αγνξψλ 
Παξαγσγψλ. 

 Νέν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο.  
 Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Οξγαληζκνχ δηαρείξηζεο Γεκφζησλ αγξνηηθψλ παξαγσγηθψλ γαηψλ. 
 Θεζκνζέηεζε Σξάπεδαο Δγρσξίνπ Γελεηηθνχ Τιηθνχ. 
 Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη  ελεξγεηψλ  εθαξκνγήο γηα ηελ αληαγσληζηηθή αλάπηπμε, ζε νξζνινγηθή 

θαη βηψζηκε βάζε, ηεο θαιιηέξγεηαο, επεμεξγαζίαο θαη εκπνξίαο ησλ Αξσκαηηθψλ θαη 
Φαξκαθεπηηθψλ θπηψλ (ΑΦΦ). 

 Αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ επθαηξηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014 – 2020 κε ζηφρν θπξίσο: 

 ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ, επθνιφηεξε θαη ηαρχηεξε 
πξφζβαζε ησλ γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ, θαζψο θαη ηαρχηεξε κεηαθνξά ησλ εππαζψλ 
γεσξγηθψλ πξντφλησλ. 

 ηε κείσζε ηεο ρξήζεο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ θαξκάθσλ θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
 ηνλ εθζπγρξνληζκφ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ.  
 ηελ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ θηλήηξσλ ζηνπο παξαγσγνχο ψζηε λα εληζρπζεί ε ζπζπείξσζε 

ηνπο κέζσ ηεο ζηελήο ζπλεξγαζίαο απηψλ. 
 ηε  δηαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο ησλ γεσξγψλ θαη ησλ θηελνηξφθσλ πνπ επιήγεζαλ απφ 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη δπζκελή θαηξηθά θαηλφκελα λα αλαζπζηήζνπλ ηηο εθκεηαιιεχζεηο 
ηνπο. 
 
 
 

Μεηαναζηεςηική Πολιηική 
 
Βαζηθά εξγαιεία γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο 
ζηε ρψξα καο, πνπ απνηειεί πχιε-εηζφδνπ γηα ην ζχλνιν ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ θαη πξνζθπγηθψλ ξνψλ, 
απνηεινχλ ε πεξαηηέξσ επέθηαζε θαη δηαθιάδσζε ζην ζχλνιν ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο  ησλ δχν 
Απηνηειψλ Τπεξεζηψλ ηεο, ήηνη ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ θαη ηεο Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο 
θαζψο επίζεο θαη ε πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο Αξρήο Πξνζθπγψλ θαη ησλ Δπηηξνπψλ ηεο. 
 
Η ζπλερήο πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλαβάζκηζε ησλ ηξηψλ απηνηειψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο είλαη έλαο δηαξθήο ζηφρνο θαη πξνυπνζέηεη επίζεο θαη ηελ ελίζρπζε θαη ηελ 
αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ. 
 
πλαθήο κε ηα παξαπάλσ, είλαη θαη ε επηδίσμε γηα επέθηαζε ζην ζχλνιν ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο θαη 
ζπλέρηζε εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο επηδνηνχκελεο ελνηθίαζεο δηακεξηζκάησλ γηα ηε δηακνλή 
αηηνχλησλ Άζπιν, κε ελδερφκελε εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο - εθφζνλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν 
κεζν-καθξνπξφζεζκα - θαη γηα ηνπο πξφζθπγεο. Απηφ ζα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ ελίζρπζε ζε κφληκε 
βάζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τπνδνρήο θαη ζα είλαη ζχκθσλν κε ην εζληθφ θαη ελσζηαθφ δίθαην 
αλαθνξηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Πνιηηείαο έλαληη ησλ αλαθεξφκελσλ νκάδσλ-ζηφρσλ. 
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Δπηπξνζζέησο, θνκβηθήο ζεκαζίαο είλαη θαη ε πιήξεο εθαξκνγή ηεο αλαζεσξεκέλεο Δζληθήο 
ηξαηεγηθήο γηα ηελ Έληαμε γηα ηνπο πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ (λφκηκε κεηαλάζηεπζε) θαη ηνπο αηηνχληεο 
άζπιν. Πξφθεηηαη γηα κηα νξηδφληηα πνιηηηθή γηα ηελ εθαξκνγή ηεο νπνίαο απαηηείηαη ε δηαξθήο 
ζπλεξγαζία κε ηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία αιιά θαη ν ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ξφινπ φισλ ησλ 
εκπιεθφκελσλ ζε ζέκαηα έληαμεο θνξέσλ.   
 
πκπιεξσκαηηθά, επηζεκαίλεηαη ε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ Κψδηθα 
Μεηαλάζηεπζεο θαη Κνηλσληθήο Έληαμεο, ηδίσο ζε πηπρέο πνπ άπηνληαη ηεο έθδνζεο ηνπ απηνηεινχο 
εγγξάθνπ, ηεο νηθνγελεηαθήο ζπλέλσζεο, αιιά θαη ηεο εηζφδνπ ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ. 
 

 
ΠΛΑΙΙΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ, ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ 
 
πλέρηζε ηεο αλακόξθσζεο ηνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 
Με ην Ν. 4337/2015 ςεθίζηεθαλ ηνλ Οθηψβξην 2015 κεηαμχ άιισλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν. 4270/2014, 

κέζσ ησλ νπνίσλ επηδηψθεηαη ε πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο θαη παξαθνινχζεζεο 

ηεο εθηέιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ ειέγρσλ επί ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, ε αλάιεςε απφ ηηο 

Γεληθέο Γηεπζχλζεηο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ απνθιεηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο θαη 

ε απφδνζε ζην ΓΛΚ εμνπζηψλ γηα ηελ επνπηεία ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ε ελίζρπζε ηεο 

ππεπζπλφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ γεληθήο θπβέξλεζεο, ε ζέζπηζε πιαηζίνπ γηα 

ηνπο αλεμάξηεηνπο θνξείο (ηδίσο ηηο Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο) θαη ε απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε 

ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ζε επίπεδν γεληθήο θπβέξλεζεο.  

 

Oη βαζηθνί άμνλεο (παξάγξαθνο Γ, πεξίπησζε 2.4.1. Ν.4336/2015, Α΄ 94) γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ 

δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ κε ηε πκθσλία δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ αθνξνχζαλ: 

- Σε ζέζπηζε πιαηζίνπ γηα ηνπο αλεμάξηεηνπο θνξείο (ηδίσο ηηο Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο), 

- Σε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ησλ πξνιεπηηθψλ ειέγρσλ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ απφ ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην θαη ηνπο ππνιφγνπο. 

- Σελ αλάιεςε απφ ηηο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ απνθιεηζηηθψλ 

αξκνδηνηήησλ νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο θαη ηελ απφδνζε ζην ΓΛΚ εμνπζηψλ γηα ηελ επνπηεία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, 

- Σε ζηαδηαθή θαηάξγεζε, έσο ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2017, ησλ ΤΓΔ θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο 

κε άιιεο αξκνδηφηεηεο. 

 

Καηάξγεζε πξνιεπηηθώλ ειέγρσλ 
Απνδίδεηαη πιένλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηνπο θαηαζηαιηηθνχο ειέγρνπο, αιιαγή πνπ ζπκβαδίδεη κε ηε 

δηεζλή πξαθηηθή ζηελ ειεγθηηθή ηα ηειεπηαία έηε. Πξνθεηκέλνπ λα απειεπζεξσζεί έκπεηξν αλζξψπηλν 

δπλακηθφ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, πεξηνξίδεηαη ε άζθεζε ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ απφ εμσηεξηθά 

πξνο ηνλ θνξέα φξγαλα θαη παξάιιεια εληζρχεηαη ε ππεπζπλφηεηα ησλ ίδησλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ θαη ησλ πξντζηακέλσλ ηνπο. πγθεθξηκέλα πξνβιέθζεθε ε θαηάξγεζε ηνπ 

πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ επί ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην απφ 1/1/2017, ελψ γηα 

ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην ζε δαπάλεο ΟΣΑ θαη ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

πξνβιέπεηαη ε θαηάξγεζή ηνπ απφ 1/1/2019.  

 

Η αλσηέξσ αιιαγή πξνυπνζέηεη πιήξε ελεξγνπνίεζε θαη ελίζρπζε ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηψλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ηηο 

ππνζηεξίδνπλ. ην πιαίζην απηφ ζεζκνζεηήζεθε ε ειεθηξνληθή δηαθίλεζε εγγξάθσλ πνπ ζα επηθέξεη 

ζεκαληηθέο εμνηθνλνκήζεηο ρξφλνπ θαη θφζηνπο ζηε δηνίθεζε.  
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Μεηαθνξά αξκνδηνηήησλ από ΤΓΔ (Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ) ζε ΓΓΟΤ (Γεληθέο 
Γηεπζύλζεηο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ) 
 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4337/2015 ηξνπνπνηήζεθε ν λ.4270/2014 εληζρχνληαο ην ξφιν ησλ Γεληθψλ 

Γηεπζχλζεσλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ (ΓΓΟΤ) κε ηνπο πξντζηακέλνπο απηψλ λα έρνπλ ηελ πιήξε 

επζχλε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ 

επνπηεπφκελσλ απφ απηφ θνξέσλ. Δηδηθφηεξα, απφ ην 2017 νη ΓΓΟΤ αλέιαβαλ ηελ επζχλε θαη γηα ηε 

δηελέξγεηα ησλ δαπαλψλ (έθδνζε ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ, εθθαζάξηζε θαη πιεξσκή ησλ δαπαλψλ). 

 

Παξάιιεια, εληζρχεηαη ην πιαίζην επνπηείαο θαη ειέγρνπ ζην ζχλνιν ησλ θνξέσλ γεληθήο θπβέξλεζεο 

κε ηηο λέεο αξκνδηφηεηεο ησλ ΤΓΔ πνπ κεηνλνκάζηεθαλ πιένλ ζε ΓΤΔΔ. Οη κεηνλνκαδφκελεο ζε ΓΤΔΔ 

ππεξεζίεο ζα αζθνχλ πιένλ θαηά βάζε θαηαζηαιηηθφ έιεγρν ζπκκεηέρνληαο ζηε δηελέξγεηα 

πξνγξακκαηηζκέλσλ, έθηαθησλ θαη εηδηθψλ ειέγρσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3492/2006  θαη ηνπ 

λ. 4151/2013. Δπίζεο, ζα ππνζηεξίδνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ ΓΛΚ, ηηο 

δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο εθηέιεζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ θνξέσλ γεληθήο 

θπβέξλεζεο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.  

 

Κπξώζεηο 
Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ρξεζηήο δηαρείξηζεο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ βειηηψζεθε θαη ε ξχζκηζε ησλ 
θπξψζεσλ, γηα ηηο πεξηπηψζεηο κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο δεκνζηνλνκηθέο δηαηάμεηο, κε έκθαζε ζηηο 
αξκνδηφηεηεο γηα ηελ πξαθηηθή επηβνιή ησλ, ζε κεγάιν βαζκφ, ήδε ζεζκνζεηεκέλσλ θπξψζεσλ. 
 

Δληαίνο Λνγαξηαζκόο Θεζαπξνθπιαθίνπ –Treasury Single Account (TSA) 
Δπίζεο, ζπληειείηαη ην επφκελν βήκα ζηε δηαρείξηζε ησλ δηαζεζίκσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο κε ηελ 
δηεχξπλζε ηνπ Δνιαίος Λογαπιαζμού Θηζαςποθςλακίος (TSA), ζηνλ νπνίν θνξείο ηεο Γεληθήο 
Κπβέξλεζεο ζα κεηαθέξνπλ ηα δηαζέζηκά ηνπο. Η ζπγθέληξσζε ησλ δηαζεζίκσλ ζην πιαίζην ελφο 
εληαίνπ ινγαξηαζκνχ επηζεκαίλεηαη φηη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ λα 
παξαθνινπζεί θαη λα πξνγξακκαηίδεη κε εληαίν ηξφπν ηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ θαη πξνο απηφλ, λα 
πξνζδηνξίδεη ην χςνο ησλ δηαζεζίκσλ θαη ηηο αλάγθεο δαλεηζκνχ θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα δηαζέζηκα πξνο 
ηνπνζέηεζε πιενλάζκαηα. 
 

Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο  
Καζνξίζηεθε κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα ην πιαίζην ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη αλεμάξηεηεο δηνηθεηηθέο 
αξρέο (ΑΓΑ) αλαθνξηθά κε ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο θαη ηνπ ΜΠΓ θαη ηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. Δπηδίσμε είλαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή δηαθάλεηα 
ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο νξηζηηθνπνίεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ (κε δεκνζηνπνίεζε ησλ 
αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ), ρσξίο λα ζίγεηαη ε 
αλεμαξηεζία θαη ν ηδηαίηεξνο ραξαθηήξαο ησλ ελ ιφγσ θνξέσλ. 
 
Πέξαλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ, κεγάινο αξηζκφο δηαηάμεσλ αθνξά ζηελ αληηκεηψπηζε πξαθηηθψλ 
πξνβιεκάησλ ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην 
Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο, θαζψο θαη ηελ πξφνδν πνπ έρεη 
ζπληειεζηεί ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηδφζεσλ φιεο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, φπσο ε κεληαία 
δεκνζίεπζε ζηνηρείσλ εθηέιεζεο ησλ επηκέξνπο πξνυπνινγηζκψλ. Παξάιιεια δηεπξχλζεθε ε 
δπλαηφηεηα ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ λα ζπιιέγεη ζηνηρεία πξνυπνινγηζκνχ θαη εθηέιεζήο ηνπ θαη 
απφ θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα πέξαλ ησλ θνξέσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 
Μεηξψν Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηεο ΔΛΣΑΣ.  
 

Λεμηπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο ηνπ Γεκνζίνπ  
Η νξζή θαηαγξαθή θαη παξαθνινχζεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πξνο 

ηξίηνπο, θαζψο θαη ε νκαιή εμφθιεζε απηψλ απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, δεδνκέλνπ φηη ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ θνξέσλ, ζηελ 

εμπγίαλζε  ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο, αιιά θαη ζηελ ηφλσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. Σν 

Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο ζπιιέγεη θαη δεκνζηεχεη ζε κεληαία βάζε ζηνηρεία γηα ηηο 
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ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο (ππνρξεψζεηο πνπ δελ έρνπλ πιεξσζεί κεηά ηελ παξέιεπζε 90 εκεξψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ππνρξέσζεο εμφθιεζήο ηνπο) ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο.  

 

Η εμέιημε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηα έηε 2011 έσο 2016 παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν 

πίλαθα.  

 

 
 

Σα έηε 2013 θαη 2014 νη ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή κείσζε, θαζψο 

πινπνηήζεθαλ πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο απνθιεηζηηθά γηα 

ηελ εμφθιεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηνπο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο 

νηθνλνκίαο (λ. 4093/2012 θαη λ.4281/2014). Δηδηθφηεξα, ην 2014 ρξεκαηνδνηήζεθαλ γηα ηελ εμφθιεζε 

ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ νη θνξείο ησλ ηνκέσλ πγείαο, πξφλνηαο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο.  

 

Η ζψξεπζε ησλ ιεμηπξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ πνπ παξαηεξείηαη ζηα ζηνηρεία ηνπ  2015, απνδίδεηαη 

θαηά θχξην ιφγν ζηνπο πεξηνξηζκνχο ξεπζηφηεηαο πνπ δελ επέηξεςαλ ηελ νκαιή πνξεία απνπιεξσκήο 

ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ. Δπηπιένλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα νη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζην αζθαιηζηηθφ 

ζχζηεκα επέθεξαλ πεξηνξηζηηθέο ηακεηαθέο ζπλζήθεο ζηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, γεγνλφο ην 

νπνίν δεκηνπξγεί θαζπζηεξήζεηο ζηηο ελδνθπβεξλεηηθέο ξνέο ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ΟΚΑ, ΔΟΠΤΤ θαη 

Ννζνθνκείσλ, απμάλνληαο ηηο απιήξσηεο θαη ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 

Γηα ηελ επίιπζε ησλ αλσηέξσ πξνβιεκάησλ ππήξμαλ λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο απφ ην Τπνπξγείν 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (λ.4387/2016) ζην πιαίζην εθαξκνγήο 

δηαξζξσηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη κέηξσλ εμπγίαλζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Παξάιιεια, 

θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ξνήο κεηαθνξάο ησλ πξνυπνινγηζζεηζψλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θπξίσο πξνο ηνλ ΔΟΠΤΤ. 

 

ην πιαίζην ηεο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο θαη κε ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ Δπξσπατθφ 

Μεραληζκφ ηαζεξφηεηαο (ΔΜ), γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζψξεπζεο ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ, 

ζπκθσλήζεθε ε εθθαζάξηζή ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθθξεκψλ αηηήζεσλ επηζηξνθψλ 

θφξσλ θαη ζπληαμηνδφηεζεο.  

 

Δηδηθφηεξα, ηνλ Ινχιην ηνπ 2016 μεθίλεζε ε πινπνίεζε λένπ πξνγξάκκαηνο εθθαζάξηζεο ιεμηπξφζεζκσλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Παξάιιεια, ζηηο αξρέο ηνπ 2017 πξνβιέθζεθε ε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΟΚΑ γηα ηελ εθθαζάξηζε εθθξεκψλ αηηήζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο. 

 

Γμέιημε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

 (πνζά ζε εθαη. επξψ) 

  

Δεθ. 

2011 

Δεθ. 

2012 Δεθ. 2013 Δεθ. 2014 

Δεθ. 

2015 

Δεθ. 

2016 

Κξαηηθφο Π/Τ 851 793 221 157 451 163 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 1.191 1.176 428 280 312 298 

Οξγαληζκνί Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο  

(ΟΚΑ) 4.033 4.759 2.653 1.835 2.800 2.024 

Ννζνθνκεία 1.298 1.765 687 607 931 450 

Λνηπά Ννκηθά Πξφζσπα 381 350 262 197 257 414 

Γεληθή Κπβέξλεζε 7.755 8.841 4.251 3.076 4.751 3.348 

Γθθξεκείο Γπηζηξνθέο Φφξσλ 901 724 519 755 1.283 1.226 

χλνιν 8.656 9.565 4.769 3.831 6.034 4.574 

  

εκ: Δηαθνξέο ζηα αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο 
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ην πιαίζην απηφ, εληφο ηνπ 2016 εθηακηεχηεθε απφ ηνλ ΔΜ ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 3.500 εθαη. επξψ. 
Μέρξη ηέινο Μαξηίνπ 2017 έρνπλ κεηαθεξζεί πηζηψζεηο θαη επηρνξεγήζεηο ζηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο 
Κπβέξλεζεο χςνπο 3.762,2 εθαη. επξψ (ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 3.342,5 εθαη. επξψ ζε θαζαξή βάζε) θαη 
απφ ην πνζφ απηφ έρνπλ εμνθιεζεί ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο χςνπο 3.410,9 εθαη. επξψ (πιεξσκέο 
χςνπο 2.991,1 εθαη. επξψ ζε θαζαξή βάζε). Παξάιιεια, ην 2017 ρξεκαηνδνηήζεθε ν ΔΦΚΑ κε πνζφ 
70 εθαη. επξψ γηα ηελ εθθαζάξηζε εθθξεκψλ αηηήζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο εθ ησλ νπνίσλ απνπιεξψζεθε 
πνζφ 56,9 εθαη. επξψ. Οη ρξεκαηνδνηήζεηο απεηθνλίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 
 

Υξεκαηνδφηεζε – Πιεξσκέο  

ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

(πνζά ζε εθαη. επξψ) 

  

2016 

Υξεκ/ζε 

2016 

Πιεξσκέο 

Ιαλ.-Μάξηηνο 

2017 

Υξεκ/ζε 

Ιαλ.-Μάξηηνο 

2017 

Πιεξσκέο 

χλνιν 

Υξεκ/ζε 

χλνιν 

Πιεξσκέο 

Κξαηηθφο Π/Τ* 467,1 467,1 1,3 0,0 468,4 467,1 

Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε 80,5 56,2 3,7 20,1 84,2 76,3 

Οξγαληζκνί 

Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο  (ΟΚΑ) 1.096,8 922,3 106,0 66,0 1.202,8 988,2 

Ννζνθνκεία 1.148,3 1.034,9 43,4 71,1 1.191,7 1.106,0 

Λνηπά Ννκηθά 

Πξφζσπα 270,0 267,9 0,0 0,1 270,0 268,1 

Γεληθή 

Κπβέξλεζε 3.062,8 2.748,4 154,4 153,9 3.217,2 2.902,3 

Γπηζηξνθέο 

Φφξσλ 405,0 380,3 70,0 67,8 475,0 448,1 

χλνιν Γελ. 

Κπβέξλεζε θαη 

Γπηζηξνθέο 

Φφξσλ 3.467,8 3.128,7 224,4 221,7 3.692,2 3.354,0 

Γθθξεκείο 

Αηηήζεηο 

πληαμηνδφηεζεο   

 

70,0 56,9 70,0 56,9 

ΤΝΟΛΟ 3.467,8 3.128,7 294,4 278,6 3.762,2 3.410,9 

* Πνζφ χςνπο 419,7 αθνξά κφλν πηζηψζεηο, θαζψο ε πιεξσκή ζπκςεθίζηεθε κε νθεηιέο πξνο ην 

Δεκφζην. Σν ζπλνιηθφ χςνο ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη πιεξσκψλ ζε θαζαξή βάζε πξνθχπηεη κεηά ηελ 

αθαίξεζε ηνπ πνζνχ απηνχ. 

 

Οη κειινληηθέο εθηακηεχζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθθαζάξηζεο ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ζα 

πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηελ πνξεία ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηε χκβαζε Υξεκαηνδνηηθήο 

Γηεπθφιπλζεο.  

 

Σα πνζά επηρνξεγήζεσλ γηα εμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ εθηακηεχνληαη απφ ηνλ Κξαηηθφ 

Πξνυπνινγηζκφ θαη εκθαλίδνληαη ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ ινηπψλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, 

κε ηζφπνζε αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπο (είζπξαμε επηρνξεγήζεσλ απφ ην θξάηνο). Αλαιπηηθφηεξα, ε 

απνπιεξσκή ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ απνηειεί κελ δαπάλε γηα ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, αιιά 

ηαπηφρξνλα απνηειεί έζνδν ησλ θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζε πεξηπηψζεηο επηρνξεγήζεσλ γηα ηελ 

απνπιεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ. ηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη σο πιεξσκή ησλ θνξέσλ, αιιά κε 

ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ χςνπο ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο.  

 



36 

 

Καηά ζπλέπεηα, ε δηαδηθαζία απνπιεξσκήο ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ είλαη νπδέηεξε ζην έιιεηκκα 

ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ ESA. Γηα ην ιφγν απηφ, ζηα κεγέζε (έζνδα, 

δαπάλεο θαη κεηαβνιή απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ) ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηνπ παξφληνο ΜΠΓ δελ 

έρεη ελζσκαησζεί ε επίπησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθθαζάξηζεο ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ πξνο 

ηξίηνπο. 

 

 

Νέν ζρέδην ινγαξηαζκώλ γηα όιε ηε Γεληθή Κπβέξλεζε (New Chart of Accounts) 
 
ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο ζρεδηάδεηαη, έλα εληαίν ινγηζηηθφ πιαίζην γηα φιε ηε Γεληθή 
Κπβέξλεζε, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη  
εθζέζεσλ.  
Σν εληαίν ινγηζηηθφ πιαίζην ζα αληηθαηαζηήζεη ηα πέληε επηκέξνπο θιαδηθά ινγηζηηθά ζρέδηα πνπ 
εθαξκφδνληαη ζήκεξα ζηνλ δεκφζην ηνκέα (κε ηα ΠΓ 80/1997, 205/1998, 315/1999, 146/2011 θαη 
15/2011). 
Άκεζνο ζηφρνο είλαη, έσο ην ηέινο Μαΐνπ 2017 λα έρεη νινθιεξσζεί ε νηθνλνκηθή ηαμηλφκεζε ζε 
ηέηαξην βαζκφ θαη κέρξη ηνλ Ινχλην ζε πέκπην βαζκφ γηα ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε, πξνθεηκέλνπ ην εληαίν 
ινγηζηηθφ ζρέδην λα πινπνηεζεί ζηελ  Κεληξηθή Γηνίθεζε απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2019. 
 
Δηδηθφηεξα ην εληαίν ινγηζηηθφ ζρέδην ζα πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο θαηεγνξηνπνηήζεηο: 
 
 Δληαία θσδηθή θαηάηαμε αλά είδνο ζπλαιιαγήο (οικονομική ηαξινόμηζη) γηα ηα έζνδα, ηηο 
δαπάλεο, ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη 
παζεηηθνχ. Η λέα ηαμηλφκεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζε θχξηεο θαηεγνξίεο γίλεηαη θπξίσο κε βάζε ην 
Δπξσπατθφ χζηεκα Λνγαξηαζκψλ (ESA 2010), ελψ ε πεξαηηέξσ αλάιπζε ζε επηκέξνπο θαηεγνξίεο 
πξννξίδεηαη λα θαιχςεη ηηο εζληθέο αλάγθεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ.  
 Κσδηθνχο ηαμηλφκεζεο ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (διοικηηική ηαξινόμηζη). 
 Σαμηλφκεζε ησλ ζπλαιιαγψλ αλά ιεηηνπξγία (λειηοςπγική ηαξινόμηζη) ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ 
(COFOG). 
 

Δπηζθόπεζε δαπαλώλ  

ε ζπλέρεηα πξνεγνχκελσλ εκπεηξηψλ ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο γηα επηζθφπεζε δαπαλψλ ην 
2012 θαη ην 2014, μεθίλεζε κηα λέα πξνζπάζεηα κε ζρεδηαζκφ θαηαξράο γηα πηινηηθή εθαξκνγή ζε 3 
Τπνπξγεία (Οηθνλνκηθψλ, Πνιηηηζκνχ θαη Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο) απφ ην επηέκβξην 2016 θαη απφ 
ηηο αξρέο ηνπ 2017 ζε θαζνιηθή εθαξκνγή ζε φινπο ηνπο θνξείο γεληθήο θπβέξλεζεο. Ο ζηφρνο ηεο λέαο 
επηζθφπεζεο δαπαλψλ είλαη ε επεμεξγαζία, ζπγθέληξσζε θαη απνηίκεζε πξνηάζεσλ γηα πνιηηηθέο 
εμνηθνλφκεζεο πφξσλ θαη αύξηζηρ ηηρ αποηελεζμαηικόηηηαρ ηυν δημόζιυν δαπανών κε ζηφρν ηε 
δεκηνπξγία δεκνζηνλνκηθνχ πεξηζσξίνπ, ψζηε λα ενιζσςθούν οι δαπάνερ ζε ηομείρ με ςτηλή 
κοινυνική αποηελεζμαηικόηηηα θαη λα κεησζεί ε θνξνινγηθή επηβάξπλζε θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη 
επηρεηξήζεσλ κε ηξφπν δηαηεξήζηκν θαη ρσξίο λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε επίηεπμε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 
ζηφρσλ πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ. Η αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ 
δεκνζίσλ δαπαλψλ απειεπζεξψλεη πφξνπο γηα ηε κεξηθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Κνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο 
Αιιειεγγχεο (ΚΔΑ) ηελ πεξίνδν 2018-2020 (εηήζην εθηηκψκελν θφζηνο 760 εθαη. επξψ). 

Οη νκάδεο εξγαζίαο ησλ Τπνπξγείσλ ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηε ζπληνληζηηθή επηηξνπή πνπ έρεη 
δεκηνπξγεζεί έρνπλ ζηφρν λα θαηαγξάςνπλ θαη θνζηνινγήζνπλ ηηο δξάζεηο ησλ Τπνπξγείσλ - 
επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπο θαη κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία λα εληνπίζνπλ πεξηνρέο εμνηθνλφκεζεο 
δαπαλψλ θαη ελίζρπζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο, δηαηππψλνληαο ζρεηηθέο πνζνηηθνπνηεκέλεο, 
ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο πνπ ηειηθά ζα εγθξηζνχλ απφ ην ΚΤΟΙΠ. Χο πξνο ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο 
επηζθφπεζεο δαπαλψλ έρεη ηεζεί σο ζηφρνο λα ελζσκαησζνχλ νη εγθεθξηκέλεο απφ ην ΚΤΟΙΠ 
πξνηάζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2018 θαη σο εθ ηνχηνπ ην ΜΠΓ 2018-2021, δεδνκέλνπ ηνπ ρξφλνπ 
θαηάζεζήο ηνπ ζηε Βνπιή, δελ πεξηιακβάλεη πνζνηηθνπνηεκέλν απνηέιεζκα ησλ δξάζεσλ 
εμνηθνλφκεζεο ζην πιαίζην ηεο επηζθφπεζεο δαπαλψλ. 
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Η πξναλαθεξφκελε θαηαγξαθή θαη θνζηνιφγεζε αθνξά ηφζν ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ 
κε ηνπο εηδηθνχο θνξείο ηνπο, φζν θαη ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπο. Δπεηδή νη εμνηθνλνκήζεηο 
πξνζκεηξψληαη ζην δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα ζε επίπεδν γεληθήο θπβέξλεζεο, ππάξρεη αλάγθε γηα 
ελνπνίεζε (consolidation) ησλ πξσηνγελψλ δαπαλψλ, π.ρ εμαηξνχληαη απφ ηελ εμέηαζε νη επηρνξεγήζεηο 
ηνπ Τπνπξγείνπ πξνο θνξείο εληφο γεληθήο θπβέξλεζεο, θαζψο απηέο είλαη ηειηθά δεκνζηνλνκηθά 
νπδέηεξεο ζε ζπλνιηθφ επίπεδν. Πεξαηηέξσ εμαηξέζεθαλ νη δαπάλεο κηζζνδνζίαο, νη επελδπηηθέο δαπάλεο 
θαη θάπνηεο άιιεο εμεηδηθεπκέλεο δαπάλεο ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηάο ηνπο. 
Έρνπλ ηεζεί 3 ζελάξηα ζηνρνζεζίαο ζηα Τπνπξγεία επί ησλ δαπαλψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ επηζθφπεζε 
(κεηά ηηο ζρεηηθέο εμαηξέζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ) γηα ηελ πεξίνδν 2018-2020 (βάζεη ηνπ θιεηζίκαηνο 
ησλ εηψλ 2015 θαη 2016). 
Πέξαλ ηεο ζχλδεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηζθφπεζεο δαπαλψλ κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΚΔΑ, απηή 
απνηειεί θαη κηα δνκεκέλε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ηερλνγλσζίαο ζηα Τπνπξγεία θαη ηνπο ινηπνχο 
θνξείο ηεο ΓΚ γηα θαιχηεξε θνζηνιφγεζε ησλ δξάζεψλ ηνπο θαη ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπο 
βάζεη θαη ηεο ζηφρεπζεο πνπ ππάξρεη γηα ηηο πνιηηηθέο ηνπ θάζε Τπνπξγείνπ γηα ηα ακέζσο επφκελα 
ρξφληα. Απφ ηελ επξσπατθή πξαθηηθή ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ δηαθαίλεηαη φηη φιν θαη πεξηζζφηεξεο ρψξεο 
εληάζζνπλ ηελ επηζθφπεζε δαπαλψλ πιένλ ζηηο κφληκεο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ 
θαη ησλ κεζνπξφζεζκσλ νηθνλνκηθψλ ζρεδηαζκψλ ηνπο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε ελ ιφγσ πξνζπάζεηα 
ζπλδέεηαη θαη κε ηε βνχιεζε ηεο θπβέξλεζεο γηα κεηάβαζε ζην πξνζερέο κέιινλ ζε θαηάξηηζε 
πξνυπνινγηζκψλ πξνγξακκάησλ (performance budgeting) θαη αλαθαηαλνκή πφξσλ κε φζν ην δπλαηφλ 
απνδνηηθφηεξν ηξφπν ζε ηνκείο κε πςειή θνηλσληθή απνηειεζκαηηθφηεηα.  
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2. ΒΑΙΚΟ ΔΝΑΡΙΟ 2018-2021 
 
2.1 Παξεκβάζεηο ΜΠΓ 2015-2018 θαη ΥΓ 

 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ 0 -657 -416 -362 -404 -417 -417 -417 -417

1. Μιςθολογικζσ Παρεμβάςεισ και μη μιςθολογικζσ παροχζσ 0 11 -95 -57 -56 -39 -39 -39 -39

2. υνταξιοδοτικζσ Παρεμβάςεισ 0 73 121 127 127 133 133 133 133

3.
Παρεμβάςεισ ςε Ειςφορζσ Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ και Κοινωνικά 

Επιδόματα
0 -761 -413 -396 -438 -475 -475 -475 -475

4. Παρεμβάςεισ ςτουσ Τποτομείσ Γενικήσ Κυβζρνηςησ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Λοιπζσ Παρεμβάςεισ 0 7 13 13 13 13 13 13 13

6.
Παρεμβάςεισ ςτο ςκζλοσ των εςόδων του Κρατικοφ 

Προχπολογιςμοφ
0 14 -43 -50 -50 -50 -50 -50 -50

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ΤΝΟΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ  (Α+Β) 0 -657 -416 -362 -404 -417 -417 -417 -417

Α.
ΤΝΟΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ (πλην εςόδων 

Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ)
0 -671 -374 -312 -355 -368 -368 -368 -368

1. φνολο Παρεμβάςεων Δαπανών Κεντρικήσ Διοίκηςησ 0 17 -82 -44 -43 -26 -26 -26 -26

1.1 Μιςθολογικζσ Παρεμβάςεισ και μη μιςθολογικζσ παροχζσ 0 11 -95 -57 -56 -39 -39 -39 -39

i.
Καταβολι διαφορϊν επί αναδρομικϊν αποδοχϊν ςε εν ενεργεία 

δικαςτικοφσ 
0 0 -25 -17 -17 0 0 0 0

ii.
Καταβολι διαφορϊν ετιςιων αποδοχϊν ςε εν ενεργεία 

δικαςτικοφσ
0 -26 -53 -53 -53 -53 -53 -53 -53

iii.
Μείωςθ κατά 2,9% των εργοδοτικϊν ειςφορϊν για τισ αποδοχζσ 

του προςωπικοφ των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ 
0 7 13 13 13 13 13 13 13

iv.
ταδιακό ξεπάγωμα βακμολογικισ ωρίμανςθσ (αφορά Γενικι 

Κυβζρνθςθ) /1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

v.
Αλλαγι ςτον υπολογιςμό τθσ αποηθμίωςθσ των αναγκαςτικϊν 

αποχωριςεων (αφορά Γενικι Κυβζρνθςθ) 
0 30 -30 0 0 0 0 0 0

1.2
Μεταβιβάςεισ, αποδόςεισ και επιδοτήςεισ φορζων Γενικήσ 

Κυβζρνηςησ
0 7 13 13 13 13 13 13 13

i.
Μείωςθ αποδόςεων ςε ΟΣΑ λόγω μείωςθσ κατά 2,9 % των 

εργοδοτικϊν ειςφορϊν για τισ αποδοχζσ του προςωπικοφ τουσ 
0 7 13 13 13 13 13 13 13

2. φνολο Παρεμβάςεων Οργανιςμών Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ 0 -688 -292 -269 -311 -341 -341 -341 -341

2.1 υντάξεισ Οργανιςμών Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ 0 74 149 149 149 149 149 149 149

i.
Κατάργθςθ προςαφξθςθσ επικουρικϊν ςυντάξεων υπαλλιλων 

Τπ. Οικονομικϊν
0 6 6 6 6 6 6 6 6

ii.
Εφαρμογι του ςυντελεςτι βιωςιμότθτασ ςτισ επικουρικζσ 

ςυντάξεισ του ETEA (ν.4052/12)
0 68 143 143 143 143 143 143 143

2.2 υντάξεισ Δημοςίου /2 0 -1 -28 -22 -22 -16 -16 -16 -16

i. Καταβολι διαφορϊν ετιςιων ςυντάξεων των δικαςτικϊν 0 -1 -22 -16 -16 -16 -16 -16 -16

ii. Καταβολι διαφορϊν επί αναδρομικϊν ςυντάξεων δικαςτικϊν 0 0 -6 -6 -6 0 0 0 0

2.3 Ειςφορζσ Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ και Κοινωνικά Επιδόματα 0 -761 -413 -396 -438 -475 -475 -475 -475

i.
υμψθφιςμόσ επιςτροφϊν φόρων προσ τρίτουσ με αντίςτοιχα 

ποςά οφειλόμενων αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν
0 7 29 29 29 29 29 29 29

ii. Διαρκρωτικζσ παρεμβάςεισ αφξθςθσ εςόδων του Ο.Α.Ε.Ε 0 0 24 82 82 82 82 82 82

iii.
Παρακράτθςθ οφειλόμενων αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν από τυχόν 

δικαιοφμενα ποςά επιδοτιςεων
0 0 0 0 0 0 0 0 0

iv. Μείωςθ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατά 3,9% 0 -357 -854 -895 -938 -974 -974 -974 -974

v. Διανομι κοινωνικοφ μερίςματοσ 0 -506 0 0 0 0 0 0 0

vi. Μείωςθ αποδιδόμενων πόρων ςε αςφαλιςτικά ταμεία 0 0 199 199 199 199 199 199 199

vii.
Κατάργθςθ οικογενειακϊν επιδομάτων που καταβάλλονται από 

ΟΑΕΔ ςε ιδιωτικοφσ υπαλλιλουσ
0 58 116 116 116 116 116 116 116

viii.
Μείωςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων χρθματοδοτοφμενων από 

τον ΟΑΕΔ
0 37 74 74 74 74 74 74 74

3
φνολο Παρεμβάςεων ςτουσ λοιποφσ τομείσ τησ Γενικήσ 

Κυβζρνηςησ
0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1 Εξορθολογιςμόσ λειτουργικών δαπανών 0 0 0 0 0 0 0 0 0

i.
Περαιτζρω μείωςθ λειτουργικϊν δαπανϊν Νομικϊν Προςϊπων 

εντόσ ΓΚ
0 0 0 0 0 0 0 0 0

ii. Mείωςθ λειτουργικϊν δαπανϊν Επαναταξινομθμζνων ΔΕΚΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Β. 
ΤΝΟΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟ ΚΕΛΟ ΣΩΝ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ 

ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
0 14 -43 -50 -50 -50 -50 -50 -50

i. Κατάργθςθ των μθ ανταποδοτικϊν χρεϊςεων 0 -37 -166 -173 -173 -173 -173 -173 -173

ii. Μείωςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατά 3,9% 0 14 86 86 86 86 86 86 86

iii. Σζλοσ παραμονισ και πλόων 0 0 0 0 0 0 0 0 0

iv. Προςυμπλιρωςθ διλωςθσ φόρου ειςοδιματοσ ςυνταξιοφχων 0 37 37 37 37 37 37 37 37

Πίλαθαο 2.1 Γπηθαηξνπνηεκέλεο παξεκβάζεηο ηνπ ΜΠΔ 2015-2018 (ζε κηθηή βάζε) ζσξεπηηθά

(πνζά ζε εθαη. επξψ)

/1: Η απόδοςθ τα παρζμβςθσ του ΜΠΔ 2015-2018 αναφορικά με το ςταδιακό ξεπάγωμα βακμολογικισ ωρίμανςθσ ζχει ενςωματϊκεί ςτον Πίνακα 2.2 ςτισ παρεμβάςεισ για 

/2: Οι αποδόςεισ των παρεμβάςεων ςτισ υντάξεισ Δθμοςίου εμφανίηονται ζωσ και το ζτοσ 2016 ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ
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ηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ηεο ρψξαο θαη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη 

δεκνζηνλνκηθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο, ήηαλ απαξαίηεην λα λνκνζεηεζνχλ θάπνηεο παξεκβάζεηο κεηά 

ηελ ςήθηζε ηνπ ΜΠΓ 2015-2018 έσο θαη ζήκεξα. Οη παξεκβάζεηο απηέο είλαη ελζσκαησκέλεο ζην 

βαζηθφ ζελάξην θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα 

 

 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΓΜΒΑΓΧΝ 1.288 4.692 6.479 8.282 8.598 9.072 9.222

1. Μηζζνινγηθέο Παξεκβάζεηο θαη κε κηζζνινγηθέο παξνρέο 0 71 244 346 359 401 384

2. πληαμηνδνηηθέο Παξεκβάζεηο 0 187 727 1.385 1.783 2.272 2.486

3.
Παξεκβάζεηο ζε Γηζθνξέο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθά 

Γπηδφκαηα
293 1.313 348 696 681 636 606

4. Παξεκβάζεηο ζηελ Τγεία 0 22 22 210 210 210 210

5. Δαπάλεο Τπνπξγείνπ Γζληθήο Άκπλαο 0 5 5 52 30 30 30

6. Παξεκβάζεηο ζηνπο Τπνηνκείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 0 30 37 43 43 43 43

7. Λνηπέο Παξεκβάζεηο 10 13 13 13 13 13 13

8. 
Παξεκβάζεηο ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ ηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ
985 3.051 5.084 5.538 5.479 5.467 5.451

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ΤΝΟΛΟ ΠΑΡΓΜΒΑΓΧΝ  (Α+Β) 1.288 4.692 6.479 8.282 8.598 9.072 9.222

Α.
ΤΝΟΛΟ ΠΑΡΓΜΒΑΓΧΝ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ (πιελ εζφδσλ 

Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ)
303 1.641 1.395 2.744 3.119 3.605 3.771

1. χλνιν Παξεκβάζεσλ Δαπαλψλ Κεληξηθήο Δηνίθεζεο -98 -148 -583 -421 -404 -368 -380

1.1 Μηζζνινγηθέο Παξεκβάζεηο θαη κε κηζζνινγηθέο παξνρέο 0 31 54 132 171 207 195

i.
Γθαξκνγή λένπ Γληαίνπ Μηζζνινγίνπ κεηά ηελ αιιαγή ηνπ γεληθνχ 

θαλφλα πξνζιήςεσλ
0 21 -22 -66 -66 -75 -90

ii.
Αλακφξθσζε ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ γηα κε κηζζνινγηθέο 

παξνρέο
0 15 15 15 15 15 15

iii. Αιιαγή θαλφλα πξνζιήςεσλ γηα ηα έηε 2017-2019 0 0 31 99 160 202 202

iv. Πάγσκα σξίκαλζεο εηδηθψλ κηζζνινγίσλ 0 0 59 118 118 118 118

v. Πξνζιήςεηο επηπιένλ ηνπ γεληθνχ θαλφλα πξνζιήςεσλ 0 -5 -11 -11 -11 -11 -11

vii. Αλακφξθσζε εηδηθψλ κηζζνινγίσλ 0 0 -20 -56 -46 -43 -41

viii. Αλακφξθσζε ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ 0 0 0 33 0 0 0

1.2 Γπηδφκαηα Κνηλσληθνχ ραξαθηήξα -108 -196 -655 -618 -618 -618 -618

i.
Γμνξζνινγηζκφο ρνξήγεζεο επηδφκαηνο ζέξκαλζεο κε κείσζε ηεο 

ζρεηηθήο δαπάλεο θαηά 50%
0 104 105 133 133 133 133

ii.
Κνηλσληθφ Γηζφδεκα Αιιειεγγχεο & Δαπάλε αλζξσπηζηηθήο Κξίζεο

-108 -300 -760 -760 -760 -760 -760

iii. Γμνξζνινγηζκφο ινηπψλ θνηλσληθψλ παξνρψλ θαη επηδνκάησλ 0 0 0 10 10 10 10

1.3 Δαπάλεο Τπνπξγείνπ Γζληθήο Άκπλαο 0 5 5 52 30 30 30

i. Μείσζε ηακεηαθψλ ακπληηθψλ θαη ινηπψλ δαπαλψλ ΤΠΓΘΑ 0 27 5 30 30 30 30

ii.
Μείσζε θπζηθψλ παξαιαβψλ εμνπιηζηηθψλ σο απνηέιεζκα κείσζεο 

ηζφπνζσλ αλαιήςεσλ ππνρξεψζεσλ ην 2016
0 -22 0 22 0 0 0

1.4
Μεηαβηβάζεηο, απνδφζεηο θαη επηδνηήζεηο θνξέσλ Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο
10 13 13 13 13 13 13

i. Παξεκβάζεηο ζε κε αληαπνδνηηθέο ρξεψζεηο 10 13 13 13 13 13 13

Πίλαθαο 2.2 Λνηπέο Παξεκβάζεηο ΥΔ ελζσκαησκέλεο ζην βαζηθφ ζελάξην (ζε κηθηή βάζε) ζσξεπηηθά

(πνζά ζε εθαη. επξψ)
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2. χλνιν Παξεκβάζεσλ Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 401 1.696 1.729 2.699 3.082 3.526 3.710

2.1 πληάμεηο 0 158 585 1.077 1.397 1.743 1.846

i.
Αληηθίλεηξα γηα πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε-ζηαδηαθή πξνζαξκνγή 

νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο
0 7 50 123 197 272 272

ii.

Με θαηαβνιή ηνπ "θαηψηαηνπ νξίνπ ζχληαμεο" ζε φζνπο έρνπλ 

απνρσξήζεη απφ ηελ ππεξεζία, απφ ηελ 1/7/2015 θαη κεηά, θαη δελ 

έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 67ν έηνο ειηθίαο

0 13 13 13 13 13 13

iii. Πάγσκα θαηψηαηεο ζχληαμεο κέρξη 31/12/2021 (θχξηεο ζπληάμεηο) 0 0 0 18 49 90 0

iv.
Πάγσκα θαηψηαηεο ζχληαμεο κέρξη 31/12/2021 (επηθνπξηθέο 

ζπληάμεηο)
0 0 0 0 0 1 0

v. Αζθαιηζηηθή Μεηαξξχζκηζε ζην ΓΣΓΑ (λένη ζπληαμηνχρνη) 0 0 27 43 48 51 49

vi.
Αζθαιηζηηθή Μεηαξξχζκηζε - εμνξζνινγηζκφο ζπληάμεσλ ιφγσ 

ζαλάηνπ - εμνξζνινγηζκφο νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ
0 20 85 281 479 664 798

vii.
Αλαπξνζαξκνγή πθηζηάκελσλ θχξησλ ζπληάμεσλ (αξλεηηθή 

πξνζσπηθή δηαθνξά)
0 0 0 0 68 145 236

viii.
Αλαπξνζαξκνγή πθηζηάκελσλ θχξησλ ζπληάμεσλ (ζεηηθή 

πξνζσπηθή δηαθνξά)
0 0 0 0 -32 -62 -91

ix.
Αλαπξνζαξκνγή επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ ΓΣΓΑ (πθηζηάκελνη 

ζπληαμηνχρνη)
0 115 348 284 277 270 270

x.
Με ηηκαξηζκηθή αλαπξνζαξκνγή πθηζηάκελσλ θχξησλ ζπληάμεσλ 

κέρξη 31-12-2018
0 0 0 245 245 245 245

xi
Με ηηκαξηζκηθή αλαπξνζαξκνγή πθηζηάκελσλ επηθνπξηθψλ 

ζπληάμεσλ κέρξη 31-12-2018
0 0 0 0 37 37 37

xii. Γθαξκνγή αλψηαηνπ νξίνπ (πιαθφλ) ζπληάμεσλ 0 0 23 27 0 0 0

xiii. Γθαξκνγή αλψηαηνπ νξίνπ (πιαθφλ) ζπληάμεσλ 0 0 23 27 0 0 0

xiv. Αλαπξνζαξκνγή παξνρψλ ΓΣΑΣ 0 3 16 16 16 16 16

2.2 πληάμεηο Δεκνζίνπ 
/1 0 29 142 309 387 530 640

i.
Αληηθίλεηξα γηα πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε-ζηαδηαθή πξνζαξκνγή 

νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο
0 13 39 63 85 105 105

ii.
Αλαπξνζαξκνγή πθηζηάκελσλ θχξησλ ζπληάμεσλ (αξλεηηθή 

πξνζσπηθή δηαθνξά)
0 0 0 0 57 122 198

iii.
Αλαπξνζαξκνγή πθηζηάκελσλ θχξησλ ζπληάμεσλ (ζεηηθή 

πξνζσπηθή δηαθνξά)
0 0 0 0 -2 -3 -4

iv.
Αζθαιηζηηθή Μεηαξξχζκηζε & εμνξζνινγηζκφο ζπληάμεσλ ιφγσ 

ζαλάηνπ
0 16 56 106 163 223 258

v.
Με ηηκαξηζκηθή αλαπξνζαξκνγή πθηζηάκελσλ θχξησλ ζπληάμεσλ 

κέρξη 31-12-2018
0 0 0 83 83 83 83

vi. Γθαξκνγή αλψηαηνπ νξίνπ (πιαθφλ) ζπληάμεσλ 0 0 47 56 0 0 0

2.3 Γηζθνξέο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθά Γπηδφκαηα 401 1.509 1.003 1.314 1.299 1.254 1.224

i. Αχμεζε εηζθνξάο ππέξ πγείαο ζηηο θχξηεο ζπληάμεηο απφ 4% ζε 6% 264 537 546 555 566 576 576

ii. Γπηβνιή εηζθνξάο πγείαο 6% ζηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο 89 180 181 185 186 187 187

iii.
Γπίδξαζε ηνπ κέηξνπ ησλ αληηθηλήηξσλ γηα πξφσξε 

ζπληαμηνδφηεζε ζηηο εθάπαμ παξνρέο
48 61 50 46 46 42 24

iv. Αλαπξνζαξκνγή ησλ εθάπαμ παξνρψλ 0 289 50 53 53 36 17

v. ηαδηαθή αχμεζε εηζθνξψλ αζθαιηζκέλσλ ζηνλ ΟΓΑ 0 48 169 216 256 275 285

vi.
ηαδηαθή κείσζε δηθαηνχρσλ παξνρήο ΓΚΑ (αλαπξνζαξκνγή 

εηήζησλ εηζνδεκαηηθψλ θξηηεξίσλ)
0 165 590 830 876 910 910

vii.
Γλαξκφληζε ησλ πνζνζηψλ εηζθνξψλ  ππέξ θιάδνπ ζχληαμεο κε 

απηέο ηνπ ΙΚΑ_ΓΣΑΜ
0 0 7 -6 -23 -41 -40

viii. Γπίδνκα θνηλσληθήο αιιειεγγχεο πξνο αλαζθάιηζηνπο ππεξήιηθεο 0 0 -80 -94 -107 -107 -107

ix. Αλαπξνζαξκνγή ησλ παξνρψλ ηνπ ΜΣΠΤ 0 207 208 208 209 209 209

x.
Καηαξγεζε απφ 1/1/2016 ηεο εηδηθήο πξνζαχμεζεο ηνπ 

ΣΜΓΔΓ/ΓΣΑΑ θαη ηνπ θιάδνπ Μνλνζπληαμηνχρσλ ηνπ ΣΑΤ/ΓΣΑΑ
0 -53 -53 -53 -53 -53 -53

xi
Αχμεζε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ππέξ επηθνπξηθήο ζχληαμεο  θαηά 

1,0% γηα ηα έηε 2016-2018 θαη θαηά 0,5% γηα ηα έηε 2019-2022
0 144 322 334 251 165 165

xii.

Νένο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ 

απηναπαζρνινχκελσλ θαη ειεχζεξσλ επαγγεικαηησλ βάζεη ηνπ 

πξαγκαηηθνχ ηνπο εηζνδήκαηνο

0 0 -663 -663 -663 -663 -663

xiii.
Γλαξκφληζε ησλ πνζνζηψλ εηζθνξψλ  πγείαο γηα ηνπο  

απηναπαζρνινχκελνπο θαη ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο
0 0 -128 -128 -128 -128 -128

xiv.
Γλαξκφληζε ησλ πνζνζηψλ εηζθνξψλ  πγείαο γηα ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο ΟΓΑ
0 0 36 36 36 36 36

xv. Γθαξκνγή εληαίνπ ηξφπνπ παξαθξάηεζεο ηεο εηζθνξάο ππεξ πγείαο 0 -27 -123 -96 -96 -96 -96

xvi. Παξεκβάζεηο ζε κε αληαπνδνηηθέο ρξεψζεηο 0 -30 -103 -105 -108 -110 -114

xvii. Αχμεζε εηζθνξψλ ιφγσ θαηάξγεζεο αληαπνδνηηθψλ ρξεψζεσλ 0 0 10 12 13 15 15

xviii. Αληηζηαζκηζηηθά κέηξα ΓΚΑ 0 -11 -17 -17 -17 0 0

xix. Αλαζρεδηαζκφο επηδνκάησλ αλεξγίαο 0 0 0 2 2 2 2

Πίλαθαο 2.2 Λνηπέο Παξεκβάζεηο ΥΔ ελζσκαησκέλεο ζην βαζηθφ ζελάξην (ζε κηθηή βάζε) ζσξεπηηθά

(πνζά ζε εθαη. επξψ)
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

3. χλνιν Παξεκβάζεσλ ζηνλ Σνκέα Τγείαο 0 22 22 210 210 210 210

3.1 Πεξίζαιςε 0 22 22 210 210 210 210

i.

Δεκνζηνλνκηθά ηζνδχλακεο παξεκβάζεηο γηα ηελ εμηζνξξφπεζε ηεο 

απψιεηαο εζφδσλ απφ ηελ θαηάξγεζε ηνπ εηζηηεξίνπ 5 Γπξψ γηα 

εμέηαζε ζηα Ννζνθνκεία

0 22 22 22 22 22 22

ii. Γπέθηαζε clawback/rebate ΓΟΠΤΤ 0 0 0 188 188 188 188

4
χλνιν Παξεκβάζεσλ ζηνπο ινηπνχο ηνκείο ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο
0 70 228 256 230 237 232

4.1 Μηζζνινγηθέο Παξεκβάζεηο θαη κε κηζζνινγηθέο παξνρέο 0 40 191 214 188 195 189

i. Γθαξκνγή λένπ Γληαίνπ Μηζζνινγίνπ 0 34 159 146 94 90 84

ii.
Αλακφξθσζε ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ γηα κε κηζζνινγηθέο 

παξνρέο
0 6 6 6 6 6 6

iii. Αιιαγή θαλφλα πξνζιήςεσλ γηα ηα έηε 2017-2019 0 0 15 45 70 81 81

iv. Λνηπέο κηζζνινγηθέο παξεκβάζεηο 0 0 10 18 18 18 18

4.2
Αχμεζε εζφδσλ επνπηεπφκελσλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, θνξέσλ 

ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο
0 30 37 43 43 43 43

i.
Αχμεζε εζφδσλ ηνπ Σακείνπ Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ θαη 

Απαιινηξηψζεσλ (ΣΑΠΑ)
0 30 30 30 30 30 30

ii. Νέα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ΟΑΘ 0 0 7 13 13 13 13

Β. 
ΤΝΟΛΟ ΠΑΡΓΜΒΑΓΧΝ ΣΟ ΚΓΛΟ ΣΧΝ ΓΟΔΧΝ ΣΟΤ 

ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΎ
985 3.051 5.084 5.538 5.479 5.467 5.451

i. Αλακφξθσζε Κψδηθα Φ.Π.Α. 511 1.454 1.526 1.576 1.576 1.576 1.576

ii. Αλακφξθσζε ζπληειεζηψλ ζηελ εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο 59 336 0 0 0 0 0

iii. Αχμεζε ζπληειεζηψλ ζην θφξν πνιπηεινχο δηαβίσζεο 21 21 21 21 21 21 21

iv. Αχμεζε ζπληειεζηψλ ζην θφξν εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ 0 150 150 150 150 150 150

v. Αχμεζε ζπληειεζηψλ ζην θφξν αζθαιίζηξσλ 16 65 65 65 65 65 65

vi.
Σξνπνπνηήζεηο ζηνπο λφκνπο ησλ ξπζκίζεσλ νθεηιψλ πξνο ην 

Δεκφζην
2 13 6 2 -1 -1 -1

vii. Καηάξγεζε απαιιαγψλ πιεξσκήο ΓΝΦΙΑ 19 20 20 20 20 20 20

viii.
Αχμεζε ηεο πξνθαηαβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο ζηα λνκηθά 

πξφζσπα
293 106 133 0 0 0 0

ix.
Αχμεζε ηεο πξνθαηαβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο ζηνπο ειεχζεξνπο 

επαγγεικαηίεο
0 115 143 0 0 0 0

x. Αχμεζε ηεο πξνθαηαβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο ζηνπο αγξφηεο 36 26 33 0 0 0 0

xi
Καηάξγεζε έθπησζεο εθάπαμ πιεξσκήο θφξνπ εηζνδήκαηνο 

λνκηθψλ πξνζψπσλ
0 14 14 14 14 14 14

xii.
Καηάξγεζε έθπησζεο εθάπαμ πιεξσκήο θφξνπ εηζνδήκαηνο 

θπζηθψλ πξνζψπσλ
0 15 15 15 15 15 15

xiii.
Αληηκεηψπηζε απνρήο απφ πεξηνδηθφ ηερληθφ έιεγρν νρεκάησλ 

Κ.Σ.Γ.Ο.
10 0 0 0 0 0 0

xiv. Γπηβνιή θφξνπ επί ησλ ηειενπηηθψλ δηαθεκίζεσλ 16 32 32 32 32 32 32

xv. Αληηκεηψπηζε θαηλνκέλνπ αλαζθάιηζησλ νρεκάησλ 0 40 5 5 5 5 5

xvi. Καηάξγεζε θφξσλ ππέξ ηξίησλ -12 -29 -29 -29 -29 -29 -29

xvii. Γπηβνιή εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο ζην θξαζί 0 24 24 24 24 24 24

xviii. Αλακφξθσζε ηειψλ θπθινθνξίαο νρεκάησλ 13 13 13 13 13 13 13

xix. Αλακφξθσζε Κψδηθα Φνξνινγίαο Γηζνδήκαηνο 0 289 984 815 815 815 815

xx.
Αλακφξθσζε ζπληειεζηψλ θαη ρξνληθή επέθηαζε ηεο εηδηθήο 

εηζθνξάο αιιειεγγχεο
0 31 656 1.139 1.139 1.139 1.139

xxi. Αχμεζε ζπληειεζηή Φ.Π.Α. (απφ 23% ζε 24%). 0 219 437 437 437 437 437

xxii.
Γπέθηαζε ηεο εζεινληηθήο ζπλεηζθνξάο ηεο εθνπιηζηηθήο 

θνηλφηεηαο θαη ην 2018
0 0 0 40 0 0 0

xxiii. Αλακφξθσζε θνξνινγίαο νρεκάησλ 0 18 30 30 30 30 30

xxiv. Φφξνο εηζνδήκαηνο ζηα εηαηξηθά απηνθίλεηα 0 0 91 91 91 91 91

xxv.
Αλακφξθσζε Γηδηθνχ Φφξνπ Καηαλάισζεο (ΓΦΚ) ελεξγεηαθψλ 

πξντφλησλ
0 -18 341 341 341 341 341

xxvi. Αλακφξθσζε θνξνινγίαο ζηα επελδπηηθά νρήκαηα 0 0 19 33 33 33 33

xxvii. Σέινο ζηε ζπλδξνκεηηθή ηειεφξαζε 0 8 24 24 24 24 24

xxviii. Σέινο ζπλδξνκεηψλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο 0 0 54 65 65 65 65

xxix. Αχμεζε ζπκκεηνρήο Δεκνζίνπ ζηα κηθηά θέξδε απφ ηπρεξά παίγληα 0 57 57 57 57 57 57

xxx
Καηάξγεζε ηεο απαιιαγήο ηνπ 50% επί νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ 

ζηα Δσδεθάλεζα
0 0 0 13 13 13 13

xxxi. Αχμεζε Γηδηθνχ Φφξνπ Καηαλάισζεο (ΓΦΚ) ζην δχζν 0 38 49 49 49 49 49

xxxii.
Αχμεζε θφξνπ θαηαλάισζεο επί ησλ ηζηγάξσλ θαη ηνπ θαπλνχ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνληθψλ ηζηγάξσλ)
0 0 142 142 142 142 142

xxxiii. Φφξνο δηακνλήο 0 0 0 74 74 74 74

xxxiv. Φφξνο επί ηνπ θαθέ 0 0 62 62 62 62 62

xxxv. Φνξνινγηθέο απαιιαγέο απφ ην λέν επελδπηηθφ λφκν 0 -5 -21 -40 -57 -69 -84

xxxvi. Φνξνιφγεζε βξαρππξφζεζκεο κίζζσζεο αθηλήησλ 0 0 0 48 48 48 48

xxxvii. Καηάξγεζε έθπησζεο θφξνπ γηα ηαηξηθέο δαπάλεο 0 0 0 121 121 121 121

xxxviii. Καηάξγεζε ηεο έθπησζεο 1,5% ζηελ παξαθξάηεζε θφξνπ 0 0 0 68 68 68 68

xxxix.
Καηάξγεζε ηνπ 25% ηνπ αθνξνιφγεηνπ ζε βνπιεπηέο θαη 

δηθαζηηθνχο
0 0 0 44 44 44 44

xxxix.
Μείσζε ΦΠΑ πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ αγξνηηθή 

παξαγσγή. 
0 0 -12 -22 -22 -22 -22

Πίλαθαο 2.2 Λνηπέο Παξεκβάζεηο ΥΔ ελζσκαησκέλεο ζην βαζηθφ ζελάξην (ζε κηθηή βάζε) ζσξεπηηθά

(πνζά ζε εθαη. επξψ)

/1. Οι αποδόςεισ των παρεμβάςεων ςτισ υντάξεισ Δθμοςίου εμφανίηονται ζωσ και το ζτοσ 2016 ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ 
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Κάπνηεο απφ ηηο  ζεκαληηθφηεξεο παξεκβάζεηο είλαη νη εμήο: 

 

Α. Μιζθολογικέρ Παπεμβάζειρ και μη μιζθολογικέρ παποσέρ   

 

1. Εθαπμογή νέος Ενιαίος Μιζθολογίος 

ην πιαίζην εθζπγρξνληζκνχ θαη ελίζρπζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, επηηεχρζεθε κηα δεκνζηνλνκηθά 

νπδέηεξε κεηαξξχζκηζε ηνπ κηζζνινγίνπ γηα ηελ πεξίνδν 2016-2021, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ 

απνζπκπίεζε ηεο κηζζνινγηθήο θαηαλνκήο ζε νιφθιεξν ην κηζζνινγηθφ θάζκα, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο 

δεμηφηεηεο, ηηο επηδφζεηο, ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηε ζέζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνβιέπεηαη 

ε απνζχλδεζε ηνπ βαζκνχ απφ ην κηζζνινγηθφ θιηκάθην ηνπ ππαιιήινπ. Δπηπξφζζεηα ην λέν ζχζηεκα 

ακνηβψλ πξνβιέπεη ηε κηζζνινγηθή θαηάηαμε ησλ ππαιιήισλ αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία εθπαίδεπζήο 

ηνπο θαη ηαπηφρξνλα επηηξέπεη ηδηαηηέξσο πξνσζεκέλε, ζε ζρέζε κε απηή πνπ ίζρπε πξηλ ηελ 

λνκνζέηεζε, κηζζνινγηθή θαηάηαμε γηα ππάιιεινπο κε κεηαπηπρηαθφ, ή γηα ηνπο απνθνίηνπο ηεο 

Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κεγαιχηεξε απνζπκπίεζε, ε 

κηζζνινγηθή εμέιημε ζπληειείηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηηο ππάξρνπζεο θαηεγνξίεο ππαιιήισλ, ππφ ηελ 

έλλνηα φηη απηή είλαη ηαρχηεξε ζηηο πεξηπηψζεηο ππαιιήισλ πςειψλ ηππηθψλ πξνζφλησλ. Γίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο πξνυπεξεζίαο, ελψ παξάιιεια ν ρξφλνο πξνσζεκέλεο κηζζνινγηθήο εμέιημεο 

ησλ ππαιιήισλ ζπλδέεηαη θαη κε ζηνηρεία αμηνιφγεζεο. Σέινο, έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο ελ ιφγσ 

κεηαξξχζκηζεο είλαη ε άξζε ηεο αλαζηνιήο κηζζνινγηθψλ πξναγσγψλ, ε νπνία απνηέιεζε αηηία 

δηθαηνινγεκέλεο δπζαξέζθεηαο θαη έληνλσλ πξνβιεκάησλ ζηε δηνίθεζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ. 

Απφ δεκνζηνλνκηθήο πιεπξάο ε εθαξκνγή ηνπ λένπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ ζε φινπο ηνπο θνξείο ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο (θεληξηθή δηνίθεζε θαη ππνηνκείο) επηθέξεη εμνηθνλφκεζε θαηά ηα πξψηα ρξφληα 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ, ε νπνία φκσο απνθιηκαθψλεηαη ζηαδηαθά, έηζη ψζηε κεζνπξφζεζκα λα είλαη 

δεκνζηνλνκηθά νπδέηεξε.  

 

2. Εξοπθολογιζμόρ μη μιζθολογικών παποσών 

ε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλσηέξσ κεηαξξχζκηζε, έγηλε πξνζπάζεηα εμνξζνινγηζκνχ ησλ κε κηζζνινγηθψλ 

παξνρψλ (π.ρ. πξφβιεςε πεξί ρνξήγεζεο παξνρψλ πνπ έρνπλ ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο πγηεηλήο θαη ηεο 

αζθάιεηαο ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε είδνο, θάιπςε παξνρψλ πνπ αθνξνχλ ζε 

Αζθαιηζηήξηα πκβφιαηα / Πξνγξάκκαηα Ιαηξνθαξκαθεπηηθήο Κάιπςεο ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη 

ζε κεησκέλα εηζηηήξηα θαη Κάξηεο Γηαδξνκψλ  απνθιεηζηηθά απφ ίδηα ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ, 

αλακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ παξνρήο θηλεηψλ, ππνρξέσζε θαηαγξαθήο θαη θνζηνιφγεζεο ησλ κε 

κηζζνινγηθψλ παξνρψλ ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ θνξέσλ) κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ θαη 

δηαθαλνχο ζπζηήκαηνο παξνρψλ γηα φιν ην Γεκφζην Σνκέα.  

 

3. Αλλαγή κανόνα πποζλήτευν – αποσυπήζευν 

Η ζεκαληηθφηεξε παξέκβαζε απφ πιεπξάο εμνηθνλφκεζεο είλαη ε αιιαγή ηνπ θαλφλα 

πξνζιήςεσλ/απνρσξήζεσλ γηα ηελ πεξίνδν 2017-2019, ν νπνίνο δηακνξθψλεηαη ζε 1 πξφζιεςε γηα 

θάζε 4 απνρσξήζεηο γηα ην έηνο 2017 θαη 1:3 θαη 1:2 αληίζηνηρα γηα ηα έηε 2018 θαη 2019. Απφ ηελ 

αλσηέξσ παξέκβαζε εθηηκάηαη εμνηθνλφκεζε δαπάλεο χςνπο 273 εθαη. επξψ ζσξεπηηθά έσο ην έηνο 

2021. Όπσο αλαιχεηαη εθηελέζηεξα θαη ζηελ ελφηεηα ηνπ πίλαθα 3.8 πάληα ηεξνχκελνπ ηνπ αλψηαηνπ 

επηηξεπφκελνπ αξηζκνχ πξνζιήςεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ αλσηέξσ θαλφλα, ν ζρεδηαδφκελνο 

πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ ηεο πεξηφδνπ 2017-2021, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηεξάξρεζε ησλ 

αλαγθψλ, δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζε επαίζζεηνπο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο φπσο ε Τγεία, ε Παηδεία θαη ε 

Γηθαηνζχλε. 

 

  

4. Αναμόπθυζη ειδικών μιζθολογίυν 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4336/2015 (94 Α΄), ζην πιαίζην δέζκεπζεο ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο έλαληη 

ησλ εηαίξσλ ηεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, πξνβιέπεηαη ε αλάγθε 

αλακφξθσζεο θαη εμνξζνινγηζκνχ ησλ εηδηθψλ κηζζνινγίσλ (ζηειερψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη 

σκάησλ Αζθαιείαο, δηπισκαηηθψλ ππαιιήισλ, ηαηξψλ Δ..Τ., θ.ι.π.). 
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ην πιαίζην ηεο αλακφξθσζεο ησλ εηδηθψλ κηζζνινγίσλ, πηνζεηήζεθαλ δχν θχξηεο θαηεπζχλζεηο:  

α) ε αλάγθε πεξηνξηζκνχ ηνπ ζεκεξηλνχ αξηζκνχ ηνπο  (20 πεξίπνπ εηδηθά κηζζνιφγηα ζπλελψλνληαη ζε 

7) θαη  

β) ε πξνζπάζεηα εμνξζνινγηζκνχ ησλ απνδνρψλ ησλ ιεηηνπξγψλ θαη ππαιιήισλ πνπ ακείβνληαη κε 

απηά, κε ζπγρψλεπζε επηδνκάησλ θαη θαηάξγεζε νξηζκέλσλ πνπ ζηεξνχληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

δηθαηνινγεηηθνχ ιφγνπ ρνξήγεζεο. 

Οη λέεο ξπζκίζεηο απινπνηνχλ ην κηζζνινγηθφ θαζεζηψο ησλ ιεηηνπξγψλ θαη ππαιιήισλ, κέζα ζε έλα 

λέν δηαθαλέο κηζζνινγηθφ ζχζηεκα, έλαληη κηαο πιεζψξαο κηζζνινγηθψλ δηαηάμεσλ πνπ δηαηεξνχληαλ 

ζε ηζρχ απφ ηελ έλαξμή ηνπο κέρξη ζήκεξα.  

Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο ακνηβψλ, ε νπνία εληζρχεηαη απφ επηκέξνπο 

ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηε κηζζνινγηθή εμέιημε θαη βαζκνινγηθή σξίκαλζε ησλ ιεηηνπξγψλ, ε 

κεηαξξχζκηζε επηθέξεη πεξηνξηζκέλν δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο, ην νπνίν θξίζεθε απαξαίηεην γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ εγρεηξήκαηνο. 

Η αλσηέξσ αλακφξθσζε ησλ εηδηθψλ κηζζνινγίσλ εθηηκάηαη φηη ζα επηθέξεη κηθξή δεκνζηνλνκηθή 

επηβάξπλζε χςνπο 41 εθαη. επξψ ζσξεπηηθά έσο ην 2021. 

 

Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ παξέκβαζε πνπ αθνξά ζηε κείσζε ηακεηαθψλ ακπληηθψλ θαη 

ινηπψλ δαπαλψλ ΤΠΔΘΑ, πεξηιακβάλεηαη πνζφ χςνπο 7 εθαη. επξψ απφ ην 2018 θαη κεηά πνπ αθνξνχλ 

ζηνλ εμνξζνινγηζκφ επηδνκάησλ θαη ινηπψλ απνδνρψλ ΤΠΔΘΑ. 

 

Β. ςνηαξιοδοηικέρ Παπεμβάζειρ και Παπεμβάζειρ ζε Διζθοπέρ Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ και 

Κοινυνικά Δπιδόμαηα  

ηφρνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε ηελ 

πξφζθαηε αζθαιηζηηθή κεηαξξχζκηζε πνπ ζεζκνζεηήζεθε κε ην Ν. 4387/2016 είλαη ε πιήξεο 

αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ζην πιαίζην ελφο Δληαίνπ πζηήκαηνο 

Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο, κε βαζηθέο αξρέο ηελ εμαζθάιηζε αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο θαη θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο κε φξνπο ηζφηεηαο, θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, αλαδηαλνκήο θαη αιιειεγγχεο ησλ γελεψλ. 

Παξφιεο ηηο δξάζεηο πνπ αλαιήθζεθαλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ζην ρψξν ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ην 

πθηζηάκελν ζχζηεκα παξέκελε άλαξρν, θνηλσληθά άδηθν, αλαπνηειεζκαηηθφ θαη κε βηψζηκν. Ο 

ζρεδηαζκφο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ηδίσο ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, δελ είρε 

πξνζαλαηνιηζζεί κε ζηξαηεγηθφ ζθνπφ ηελ θαζνιηθφηεηα ησλ παξνρψλ. Αληηζέησο, παξέκελε ν έληνλνο 

θαηαθεξκαηηζκφο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ξπζκίζεσλ κε εμαηξεηηθά άληζεο παξνρέο θαη θαιχςεηο γηα ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο. 

Σν ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο ραξαθηεξηδφηαλ απφ εθηεηακέλε πνιπλνκία, ε νπνία νδήγεζε ζε 

έληνλεο θνηλσληθέο αληζφηεηεο, αθνχ αληηκεηψπηδε φκνηεο πεξηπηψζεηο πνιηηψλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. 

Οη πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο (ρξφλνο αζθάιηζεο θαη φξηα ειηθίαο), ηα πνζνζηά αλαπιήξσζεο, νη 

θαηψηαηεο ζπληάμεηο, νη αζθαιηζηηθέο θαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, νη θνηλσληθνί πφξνη (θαηαξγεζέληεο ή 

ππφ θαηάξγεζε) θαη ε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε δηέθεξαλ ηφζν κεηαμχ ησλ ηακείσλ, φζν θαη κεηαμχ 

αζθαιηζκέλσλ ζην ίδην ηακείν. 

Η δηνηθεηηθή δηάζπαζε ηνπ ειιεληθνχ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη εληππσζηαθή. Δλδεηθηηθφ είλαη 

φηη ην 1990 ιεηηνπξγνχζαλ 327 θνξείο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, ινηπψλ παξνρψλ θαη 

πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ππεξεζηψλ αζθάιηζεο, θαζψο θαη θξαηηθέο ππεξεζίεο γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε θαη 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ.  

Δίλαη επίζεο ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη θνηλσληθέο παξνρέο φπσο ήηαλ δνκεκέλεο κεηψλνπλ ην πνζνζηφ ησλ 

αηφκσλ πνπ θηλδπλεχνπλ απφ ηε θηψρεηα ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηνλ επξσπατθφ κέζν 

φξν.  

Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ δηαπηζηψζεσλ, ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα δελ έρεη θαηαζηεί βηψζηκν. Η θξίζε 

επηδείλσζε αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ θαηάζηαζε, κε ηελ απμεκέλε αλεξγία θαη ηελ αδπλακία ηνπ 50% ησλ 

απηναπαζρνινπκέλσλ λα πιεξψζνπλ ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπο. Η ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ ζπληαμηνχρσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ρακειφηεξεο ακνηβέο ησλ κηζζσηψλ, επί ησλ νπνίσλ 

ππνινγίδνληαη νη εηζθνξέο ππνλφκεπε αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.  
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Σα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θξίζεο δελ θαηφξζσζαλ λα ζεξαπεχζνπλ ηηο δνκηθέο 

αδπλακίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη δηαδνρηθέο πεξηθνπέο ησλ ζπληάμεσλ αιινίσζαλ 

ζεκαληηθά ηελ αλαινγηθή (αληαπνδνηηθή) ηνπο πιεπξά. Οη ελνπνηήζεηο ησλ ηακείσλ πνπ είραλ 

πξνβιεθζεί απφ πξνγελέζηεξε λνκνζεζία δελ ζπλνδεχζεθαλ απφ ελαξκφληζε ησλ θαλφλσλ ησλ ηακείσλ 

πνπ ζπγρσλεχζεθαλ θαη δελ νδήγεζαλ ζε απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ, αθνχ θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε 

ζπλππάξρνπλ αζθαιηζηηθά ηακεία πνπ αθφκα θαη κεηά ηελ ελνπνίεζή ηνπο εμαθνινπζνχλ λα δηαηεξνχλ 

πιήξε νηθνλνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή απηνηέιεηα. ην πιαίζην απηφ ην Ι.Κ.Α. έρεη 930 δηαθνξεηηθνχο 

ηχπνπο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο κε αληίζηνηρα δηαθνξνπνηνχκελεο παξνρέο. 

Η πξφζθαηε αζθαιηζηηθή κεηαξξχζκηζε ελζσκαηψλεη φιεο ηηο πξνβιέςεηο ηνπ λφκνπ 4336/2015 

(πκθσλία Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο - Απγνχζηνπ 2015) εληάζζνληαο ηηο φκσο ζην πιαίζην ελφο 

εληειψο λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Οη δχν ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο κεηαξξχζκηζεο είλαη ε ηζνλνκία θαη ε 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Ιζνλνκία, γηαηί γηα πξψηε θνξά ζεζπίδνληαη φκνηνη θαλφλεο γηα φινπο, παιαηνχο 

θαη λένπο ζπληαμηνχρνπο, εξγαδφκελνπο ζηνλ ηδησηηθφ θαη ηνλ δεκφζην ηνκέα, κηζζσηνχο θαη 

απηναπαζρνινχκελνπο. Κνηλσληθή δηθαηνζχλε, γηαηί κε ην λέν ζεζκφ ηεο εζληθήο ζχληαμεο 

επηηπγράλεηαη αλαδηαλνκή, ακβιχλνληαη νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη εμαζθαιίδεηαη επαξθήο ζχληαμε 

θαη γηα ηηο επηζθαιείο θνηλσληθά νκάδεο. 

Δηδηθφηεξα, ε Αζθαιηζηηθή Μεηαξξχζκηζε: 

• Θεζπίδεη έλαλ εζληθφ θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο κε έληαμε ζε απηφλ φισλ ησλ θνξέσλ θχξηαο 

αζθάιηζεο, ρσξίο εμαίξεζε, πξνθεηκέλνπ λα απινπνηεζνχλ νη δηαδηθαζίεο θαη λα γίλεη πιήξεο 

δηάθξηζε κεηαμχ πξνλνηαθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ παξνρψλ.  

•Καζηεξψλεη πιήξε ηζνλνκία, κέζσ ηεο νπζηαζηηθήο ελνπνίεζεο ηνπ ππάξρνληνο θαζεζηψηνο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο κε ζέζπηζε εληαίσλ θαλφλσλ γηα παιαηνχο θαη λένπο αζθαιηζκέλνπο θαη 

επαλαθαζνξηζκφ ησλ ζπληάμεσλ ησλ ήδε ζπληαμηνχρσλ.  

Όζνλ αθνξά ζηηο εηζθνξέο, πξνβιέπνληαη εληαία πνζνζηά εηζθνξψλ κε βάζε ππνινγηζκνχ ηνπο ην 

πξαγκαηηθφ εηζφδεκα. Όζνλ αθνξά ζηηο παξνρέο, θαζηεξψλεηαη εληαίνο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο 

ζχληαμεο, θχξηαο θαη επηθνπξηθήο, γηα παιηνχο θαη λένπο αζθαιηζκέλνπο, κε βάζε ην κέζν 

εξγαζηαθφ εηζφδεκα θαη ίδηα πνζνζηά αλαπιήξσζεο γηα φινπο. Οξίδνληαη ηα πνζνζηά 

αλαπιήξσζεο ησλ ζπληάμεσλ πνπ επηηξέπεη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, ρσξίο νξηδφληηεο 

πεξηθνπέο, πνπ δεκηνπξγνχλ θίλεηξν γηα εηζθνξνδηαθπγή θαη γηα πξφσξεο ζπληαμηνδνηήζεηο θαη 

ππνλνκεχνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα.  

•Θεζπίδεη ηελ εζληθή ζχληαμε, ψζηε λα εμαζθαιηζζεί επαξθήο αλαπιήξσζε εηζνδήκαηνο θαη γηα ηνπο 

καθξνρξφληα αλέξγνπο, ή φζνπο ακείβνληαη κε ρακεινχο κηζζνχο. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ επηπέδνπ ηεο 

Δζληθήο χληαμεο ζε 384 εθαη. επξψ  έγηλε κε βάζε ην 60% ηνπ δηάκεζνπ εηζνδήκαηνο έηνπο 2014 

(ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα εηζνδήκαηνο θαη ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ηνπ έηνπο 2014 ηεο ΔΛΣΑΣ) ελψ ην 

ζχλνιν ηεο ζχληαμεο (εζληθή θαη αληαπνδνηηθή) αλαπξνζαξκφδεηαη εηεζίσο κε βάζε ηελ εμέιημε ηεο 

νηθνλνκίαο. 

• Γηαζθαιίδεη ηε βησζηκφηεηα, ηε δηαγελεαθή ηζφηεηα, θαζψο θαη ηελ ίζε θαηαλνκή ησλ ζπζηψλ, κέζα 

απφ ηε δηαηήξεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο λα ρνξεγεί ζπληάμεηο ζηνπο 

πθηζηάκελνπο/ζεκεξηλνχο θαη κειινληηθνχο ζπληαμηνχρνπο.  

Σν Δνιαίο ύζηημα Κοινυνικήρ Αζθάλειαρ πξνζδηνξίδεη ην ζχλνιν ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ ζηνπο 

ηνκείο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη ηεο πγείαο, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ πνπ ππεξθαιχπηνπλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ακβιχλνπλ ηηο 

θνηλσληθέο αληζφηεηεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δξάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο αλαιχνληαη σο εμήο: 

1. Θέζπιζη εθνικήρ και ανηαποδοηικήρ ζύνηαξηρ για όλοςρ ηοςρ αζθαλιζμένοςρ 

πγθεθξηκέλα ζην Ν. 4387/2016 πξνβιέπεηαη φηη: 
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α. Oη θνηλσληθέο παξνρέο ηεο Πνιηηείαο, ρνξεγνχληαη ζην πιαίζην Δληαίνπ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο 

Αζθάιεηαο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο γηα ηηο παξνρέο πγείαο, ην Δζληθφ 

χζηεκα Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ηηο πξνλνηαθέο παξνρέο θαη ην Δζληθφ χζηεκα Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο γηα ηηο αζθαιηζηηθέο παξνρέο θαη  

β. H θχξηα ζχληαμε εμ ηδίνπ δηθαηψκαηνο, αληθαλφηεηαο θαη εθ κεηαβηβάζεσο ππνινγίδεηαη σο ην 

άζξνηζκα δπν ηκεκάησλ, ηεο εθνικήρ ζύνηαξηρ ε νπνία ρξεκαηνδνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ Κξαηηθφ 

Πξνυπνινγηζκφ, θαη ηεο ανηαποδοηικήρ ζύνηαξηρ, πνπ ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ απνδνρψλ επί ησλ 

νπνίσλ θαηαβιήζεθαλ εηζθνξέο (ζπληάμηκεο απνδνρέο), ηνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο θαη ηνπ πνζνζηνχ 

αλαπιήξσζεο πνπ πξνθχπηεη θαηά πεξίπησζε. 

Η Δζληθή χληαμε θαηαβάιιεηαη ζε φινπο φζνπο ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζχληαμεο εμ ηδίνπ δηθαηψκαηνο 

ή αληθαλφηεηαο ή θαηά κεηαβίβαζε, θαη νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 384 επξψ κεληαίσο εθφζνλ έρνπλ 

ζπκπιεξσζεί είθνζη (20) έηε αζθάιηζεο θαη κεηψλεηαη θαηά 2% γηα θάζε έηνο ιηγφηεξν θαη κέρξη ηα 15 

έηε αζθάιηζεο πνπ απνηεινχλ πξνυπφζεζε θαηαβνιήο ηεο. Δπίζεο νξίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε ζψξεπζεο 

ζπληάμεσλ ρνξεγείηαη κία εζληθή ζχληαμε. 

Σν αληαπνδνηηθφ κέξνο ηεο ζχληαμεο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ζπληάμηκεο απνδνρέο, ηνλ ρξφλν 

αζθάιηζεο θαη ηα θαη’ έηνο πνζνζηά αλαπιήξσζεο πνπ ηζρχνπλ γηα θάζε επηκέξνπο πεξίνδν αζθάιηζεο. 

Χο ζπληάμηκεο απνδνρέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αληαπνδνηηθνχ κέξνπο ζχληαμεο θχξηαο αζθάιηζεο 

ιακβάλεηαη ππφςε ν κέζνο φξνο κεληαίσλ απνδνρψλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ ηνπ βίνπ. 

γ. Δπαλαθαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαηαβνιήο ζηνπο δηθαηνχρνπο (επηδψλ ζχδπγνο, λφκηκα ηέθλα θαη 

δηαδεπγκέλνο ζχδπγνο) ησλ ζπληάμεσλ ιφγσ ζαλάηνπ ζπληαμηνχρνπ ή αζθαιηζκέλνπ ηνπ Γεκνζίνπ. 

Δηδηθφηεξα, ν επηδψλ ζχδπγνο, δηθαηνχηαη ζχληαμε, εθφζνλ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 55ν έηνο ηεο ειηθίαο 

ηνπ θαηά ην ρξφλν ζαλάηνπ ηνπ ζπληαμηνχρνπ ή αζθαιηζκέλνπ. Δθφζνλ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 52ν έηνο 

ηεο ειηθίαο ηνπ θαηά ηνλ σο άλσ ρξφλν, δηθαηνχηαη ζχληαμε γηα δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ, κεηά ηελ 

πάξνδν ησλ νπνίσλ ε θαηαβνιή ζχληαμεο αλαζηέιιεηαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 67νπ έηνπο ηεο 

ειηθίαο ηνπ. Δθφζνλ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 52ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαηά ηνλ σο άλσ ρξφλν, 

δηθαηνχηαη ζχληαμε γηα δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ. Δπίζεο, ν επηδψλ ζχδπγνο δελ δηθαηνχηαη ζχληαμε αλ ν 

ζάλαηνο ηνπ ζπδχγνπ επήιζε πξηλ απφ ηελ πάξνδν πέληε (5) εηψλ απφ ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ.  

δ. Σέινο πξνβιέπεηαη κεηαβαηηθή πεξίνδνο γηα ηηο ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηνλ 

ΟΓΑ, νη νπνίεο ελαξκνλίδνληαη κε ηηο ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο ησλ ινηπψλ αζθαιηζκέλσλ, γηα φζνπο 

ζπληαμηνδνηνχληαη απφ 1.1.2031. 

Γηα ηηο ήδε θαηαβαιιφκελεο ζπληάμεηο πξνβιέπνληαη ηα αθφινπζα: 

α. Οη θαηαβαιιφκελεο, θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ, θχξηεο ζπληάμεηο εμαηξνπκέλσλ απηψλ πνπ 

ρνξεγνχληαη απφ ηνλ ΟΓΑ,  αλαπξνζαξκφδνληαη σο εμήο: 

 Μέρξη ηελ 31.12.2018, νη ζπληάμεηο απηέο ζπλερίδνπλ λα θαηαβάιινληαη ζην χςνο πνπ είραλ 

δηακνξθσζεί θαηά ηελ 31.12.2014, ζχκθσλα κε ηηο ηφηε ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, 

παξαθξαηνχκελεο ηεο εηζθνξάο ππέξ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, φπσο απηή νξίζηεθε κε ηνλ λ. 

4336/2015.  

 Απφ ηελ 1.1.2019 εάλ ην θαηαβαιιφκελν πνζφ ησλ ζπληάμεσλ είλαη κηθξφηεξν απφ απηφ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηνλ επαλππνινγηζκφ ηνπο, ηφηε απηφ πξνζαπμάλεηαη θαηά ην έλα πέκπην (1/5) ηεο 

δηαθνξάο ζηαδηαθά θαη ηζφπνζα εληφο πέληε εηψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηξέρνληνο 

πξνγξάκκαηνο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. 

β. Μέρξη 31.12.2018, ην πνζφ θάζε αηνκηθήο κεληαίαο ζχληαμεο ησλ πξνζψπσλ πνπ είραλ ήδε θαηαζηεί 

ζπληαμηνχρνη κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δχν ρηιηάδεο επξψ (2.000 

€). Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν, ην άζξνηζκα ηνπ θαζαξνχ πνζνχ ησλ ζπληάμεσλ πνπ δηθαηνχηαη θάζε 

ζπληαμηνχρνο απφ νπνηαδήπνηε αηηία απφ ην Γεκφζην, Ν.Π.Γ.Γ., ή νηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ θνξέα 

θχξηαο ή επηθνπξηθήο αζθάιηζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο ηξεηο ρηιηάδεο επξψ (3.000 €). Γελ 

ιακβάλνληαη ππφςε ηα ηπρφλ θαηαβαιιφκελα επηδφκαηα αλαπεξίαο. 

Απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο παξεκβάζεηο εθηηκήζεθε ζπκβνιή ζηε βειηίσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

απνηειέζκαηνο ζπλνιηθνχ χςνπο 2.114 εθαη. επξψ ζσξεπηηθά σο θαη ην έηνο 2021, ζεκαληηθφ κέξνο ηεο 
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νπνίαο αθνξά ηελ επίδξαζε ησλ αληηθηλήηξσλ γηα πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε θαη ηε ζηαδηαθή πξνζαξκνγή 

ησλ νξίσλ ειηθίαο ζηε ζπληαμηνδνηηθή δαπάλε θαη δαπάλε γηα εθάπαμ.  

 

2. ύζηαζη Δθνικού Φοπέα Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ  

πληζηάηαη Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) κε ηελ επσλπκία «Δζληθφο Φνξέαο 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο» (Δ.Φ.Κ.Α.), ην νπνίν ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ιεηηνπξγεί απφ 1.1.2017 σο θνξέαο θχξηαο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζηνλ νπνίν εληάζζνληαη απηνδίθαηα νη πθηζηάκελνη θνξείο απηήο. ηνλ 

λενζχζηαην θνξέα ππάγνληαη απφ 01.01.2017 θαη νη ππάιιεινη φινπ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ((κε ηηο 

νξηδφκελεο εμαηξέζεηο) γηα θχξηα ζχληαμε. 

Οη πφξνη ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. απνηεινχληαη απφ: 

- ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο αζθαιηζκέλσλ θαη εξγνδνηψλ, 

- ηηο πξνζφδνπο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ, 

- ηελ απφδνζε ησλ θεθαιαίσλ θαη απνζεκαηηθψλ, 

- θάζε άιιν έζνδν θαη πφξν πνπ ζεζκνζεηείηαη ππέξ απηνχ, θαζψο θαη ηα πάζεο θχζεσο έζνδα ησλ 

εληαζζφκελσλ θνξέσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη ινγαξηαζκψλ (εηζθνξέο, πξφζνδνη θ.ιπ.).  

 

3. Αλλαγή ηπόπος ςπολογιζμού ηυν αζθαλιζηικών ειζθοπών  

Αλαθνξηθά κε ηηο εηζθνξέο μιζθυηών και επγοδοηών πξνβιέπνληαη, κεηαμχ άιισλ, ηα θάησζη:  

- Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ εηζθνξάο θχξηαο ζχληαμεο αζθαιηζκέλνπ κηζζσηνχ θαη εξγνδφηε 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γεκνζίνπ) νξίδεηαη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ ζε 20% επί ησλ πάζεο 

θχζεσο απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, κε εμαίξεζε ηηο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα έθηαθηεο παξνρέο ιφγσ 

γάκνπ, γελλήζεσο ηέθλσλ, ζαλάηνπ θαη βαξηάο αλαπεξίαο, ην νπνίν θαηαλέκεηαη  θαηά 6,67% ζε βάξνο 

ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη 13,33% ζε βάξνο ησλ εξγνδνηψλ.  

ηελ πεξίπησζε πνπ πνζνζηά αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θιάδνπ ζχληαμεο αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδφηε 

ππεξβαίλνπλ ή ππνιείπνληαη ησλ πνζνζηψλ 6,67% θαη 13,33%, αλαπξνζαξκφδνληαη εηεζίσο, ηζφπνζα 

θαη ζηαδηαθά απφ 1.1.2017 ψζηε απφ 1.1.2020 λα δηακνξθσζνχλ ζηα αληίζηνηρα πνζνζηά. 

- Θεζπίδεηαη αλψηαην φξην αζθαιηζηέσλ απνδνρψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κεληαίαο αζθαιηζηηθήο 

εηζθνξάο ησλ κηζζσηψλ θαη ησλ εξγνδνηψλ, ην νπνίν είλαη ίζν κε ην δεθαπιάζην ηνπ πνζνχ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηνλ εθάζηνηε πξνβιεπφκελν θαηψηαην βαζηθφ κηζζφ άγακνπ κηζζσηνχ άλσ ησλ 25 εηψλ.  

- Σν πνζνζηφ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο γηα ηνπο κηζζσηνχο θαη ηηο ινηπέο 

θαηεγνξίεο πνπ ππάγνληαη ζηνλ ΔΟΠΤΤ νξίδεηαη ζε 7,10% επί ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ, ην νπνίν 

θαηαλέκεηαη θαηά 2,55% ζε βάξνο ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη θαηά 4,55% ζε βάξνο ησλ εξγνδνηψλ-. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ηα αλσηέξσ πνζνζηά αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο δηαθέξνπλ, 

ηφηε απηά αλαπξνζαξκφδνληαη εηεζίσο, ηζφπνζα θαη ζηαδηαθά απφ 1.1.2017 ψζηε απφ 1.1.2020 λα 

δηακνξθσζνχλ ζηα αληίζηνηρα πνζνζηά. 

Αλαθνξηθά  κε ηηο εηζθνξέο ησλ ελεύθεπυν επαγγελμαηιών και αςηοαπαζσολούμενυν πξνβιέπνληαη, 

κεηαμχ άιισλ, ηα θάησζη: 

- απφ 1/1/2017 αιιάδεη ε βάζε ππνινγηζκνχ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ απφ ην ηεθκαξηφ εηζφδεκα 

(αζθαιηζηηθέο θιάζεηο) ζην θαζαξφ θνξνινγεηέν απνηέιεζκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, κε πξφβιεςε 

ειάρηζηνπ χςνπο ηεο βάζεο ππνινγηζκνχ ηεο κεληαίαο εηζθνξάο. Γηα ηελ πεξίνδν έσο 31.12.2020 

πξνβιέπεηαη πξνζαξκνγή ησλ ππνινγηδφκελσλ εηζθνξψλ, ελψ γηα ηνπο λένπο επηζηήκνλεο θάησ ηεο 

πεληαεηίαο πξνβιέπνληαη επλντθφηεξεο δηαηάμεηο. 

- ην πνζνζηφ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο νξίδεηαη ζε 6,95% επί ηνπ 

αζθαιηζηένπ εηζνδήκαηφο ηνπο (κε κεηαβαηηθή πεξίνδν ζηαδηαθήο αχμεζεο πνζνζηψλ). 
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Χο πξνο ηηο εηζθνξέο αζθαλιζμένυν ζηον ΟΓΑ πξνβιέπνληαη ηα θάησζη: 

- Οη αζθαιηζκέλνη, νη νπνίνη βάζεη ησλ γεληθψλ ή εηδηθψλ ή θαηαζηαηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ ΟΓΑ, φπσο 

ίζρπαλ έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ, αζθαιίδνληαλ σο απηναπαζρνινχκελνη ζηελ αζθάιηζε ηνπ 

θιάδνπ Κχξηαο Αζθάιηζεο Αγξνηψλ ηνπ ΟΓΑ, θαηαβάιινπλ απφ 1.1.2017 αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ 

ππαγσγήο ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, αζθαιηζηηθή εηζθνξά ζηνλ θιάδν θχξηαο ζχληαμεο επί ηνπ 

εηζνδήκαηφο ηνπο, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη κε βάζε ην θαζαξφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα απφ ηελ 

αζθνχκελε αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη θάζε άιιε δξαζηεξηφηεηα πνπ ππάγεηαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ 

ΟΓΑ θαηά ην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο.  

- Απφ 1.1.2017 θαη εθεμήο νη πθηζηάκελεο αζθαιηζηηθέο θαηεγνξίεο θαηαξγνχληαη. 

- Σν θαηψηαην αζθαιηζηέν κεληαίν εηζφδεκα νξίδεηαη σο ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζην 70% ηνπ εθάζηνηε 

πξνβιεπφκελνπ θαηψηαηνπ βαζηθνχ κηζζνχ άγακνπ κηζζσηνχ άλσ ησλ 25 εηψλ. 

- Σν χςνο ηεο κεληαίαο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο αγξφηεο νξίδεηαη απφ ηελ 

1.1.2022 ζε πνζνζηφ 20%, απμαλφκελν ζηαδηαθά απφ ηελ 1.7.2015 έσο ηελ 1.1.2022. 

- Απφ 1.1.2017 νη αζθαιηζκέλνη ηνπ ΟΓΑ ζην Λνγαξηαζκφ Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ θαηαβάιινπλ 

εηζθνξά ππέξ απηνχ, θαηαξγνχκελεο ηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο. Η εηζθνξά βαξχλεη ηνλ αζθαιηζκέλν 

θαη ζπλεηζπξάηηεηαη κε ηηο εηζθνξέο γηα ηνλ θιάδν ζχληαμεο. Σν πνζνζηφ ππνινγηζκνχ ηεο εηζθνξάο 

νξίδεηαη ζην 0,25% επί ηνπ αζθαιηζηένπ εηζνδήκαηνο.  

- ην πνζνζηφ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο νξίδεηαη απφ 1/1/2017 ζε 6,95% 

επί ηνπ αζθαιηζηένπ εηζνδήκαηφο ηνπο (6,45% γηα παξνρέο ζε είδνο θαη 0,50% γηα παξνρέο ζε ρξήκα)  

 Χο πξνο ηηο ειζθοπέρ ςγειονομικήρ πεπίθαλτηρ ζςνηαξιούσυν νξίδνληαη θαηά βάζε ηα θάησζη: 

- Απφ ηελ 1.7.2016 ε εηζθνξά πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ππέξ ΔΟΠΤΤ γηα παξνρέο αζζελείαο ζε είδνο 

ησλ ζπληαμηνχρσλ θαζνξίδεηαη ζε 6% θαη ππνινγίδεηαη επί ηνπ θαηαβαιιφκελνπ πνζνχ θχξηαο 

ζχληαμεο, αθνχ αθαηξεζεί ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εηδηθή εηζθνξά ζπληαμηνχρσλ θχξηαο 

αζθάιηζεο ππέξ ΑΚΑΓΔ. 

- Απφ ηελ 1.1.2016 παξαθξαηείηαη εηζθνξά 6% ππέξ ΔΟΠΤΤ απφ ηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο, 

ππνινγηδφκελεο επί ηνπ θαηαβαιιφκελνπ πνζνχ θχξηαο ζχληαμεο φπσο ζηελ αλσηέξσ πεξίπησζε.  

Οη παξεκβάζεηο απηέο αλέξρνληαη ζε χςνο 103 εθαη. επξψ ζσξεπηηθά σο θαη ην έηνο 2021. 

 

4. Δνοποίηζη ηυν Σαμείυν Ππόνοιαρ (εθάπαξ παποσών) και ενζυμάηυζή ηοςρ ζηο ΔΣΔΑ  - 

Δπικοςπικέρ ζςνηάξειρ- ειζθοπέρ επικοςπικήρ αζθάλιζηρ 

Αλαθνξηθά κε ηελ ελνπνίεζε ησλ ηακείσλ Πξφλνηαο: 

- Σν Δ.Σ.Δ.Α. κεηνλνκάδεηαη ζε «Δληαίν Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο θαη Δθάπαμ Παξνρψλ» 

απνθαινχκελν εθεμήο «Δ.Σ.ΔΑ.Δ.Π.» κε δχν θιάδνπο : i) ηνλ θιάδν επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη ii) ηνλ 

θιάδν εθάπαμ παξνρψλ.. 

Αλαθνξηθά κε ηα εθάπαξ παξνρψλ ελαξκνλίδνληαη νη θαλφλεο ππνινγηζκνχ γηα φινπο ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο. 

Αλαθνξηθά κε ηηο επικοςπικέρ ζςνηάξειρ ηξνπνπνηνχληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαβνιή ηνπο απφ ην Δ.Σ.Δ.Α. Μεηαμχ ησλ άιισλ: 

- ζεζπίδεηαη απηφκαηνο κεραληζκφο εμηζνξξφπεζεο γηα ηελ πεξίπησζε ειιεηκκάησλ πνπ απνθιείεη 

απνιχησο θάζε αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληάμεσλ, ελψ παξέρεηαη θαη δπλαηφηεηα ρξήζεο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ Κιάδνπ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο.  

- Οξίδεηαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο επηθνπξηθήο ζχληαμεο γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο: i) απφ ηελ 1.1.2014 

θαη εθεμήο θαη ii) κέρξη ηηο 31.12.2013 νη νπνίνη θαηαζέηνπλ αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο απφ ηελ 1.1.2015 

θαη εληεχζελ. 



48 

 

- Γηα ηηο ήδε θαηαβαιιφκελεο ζπληάμεηο θαζψο θαη γηα ηηο εθθξεκείο αηηήζεηο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί κέρξη 

31.12.2014, εθαξκφζηεθε αλαπξνζαξκνγή θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ, εθφζνλ ην άζξνηζκα θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο ζχληαμεο ππεξέβαηλε ην πνζφ ησλ ρηιίσλ ηξηαθνζίσλ (1.300) επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ θξαηήζεσλ ππέξ ΑΚΑΓΔ θαη ΔΟΠΤΤ, ελψ θαηαξγνχληαη θαη ηα πξνβιεπφκελα θαηψηαηα φξηα 

επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ θ.ιπ. 

Αλαθνξηθά κε ηηο ειζθοπέρ επικοςπικήρ αζθάλιζηρ, γηα κεηαβαηηθή πεξίνδν, πξνβιέπεηαη κεηαμχ 

άιισλ: 

 -  Tα πνζά ηεο κεληαίαο εηζθνξάο γηα ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε ζην ΔΣΔΑΔΠ πνπ γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ 1.6.2016 θαη κέρξη ηελ 31.5.2019 φισλ ησλ θαηά πεξίπησζε αζθαιηζκέλσλ (κηζζσηψλ, 

απηαπαζρνινχκελσλ, ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ) πξηλ θαη κεηά ηελ 1.1.1993 ηφζν γηα ηνλ αζθαιηζκέλν 

φζν θαη γηα ηνλ εξγνδφηε απμάλνληαη απφ 6% ζε 7%, θαη απφ 1.6.2019 κέρξη ηελ 31.5.2022, απφ 6% ζε 

6,5%, θαη ηα νπνία πνζά, κεηά ην πέξαο ηεο εμαεηίαο, επαλέξρνληαη ζην χςνο πνπ ίζρπε θαηά ηελ 

31.12.2015.  

Απφ ηηο αλσηέξσ παξεκβάζεηο πξνθχπηεη δεκνζηνλνκηθφ φθεινο σο θαη ην έηνο 2021, ζπλνιηθνχ χςνπο 

578 εθαη. επξψ. 

5. Αναπποζαπμογή ηυν παποσών ηος ΜΣΠΤ 

 Οξίδεηαη φηη ε ρνξήγεζε παξνρψλ απφ ην Μεηνρηθφ Σακείν Πνιηηηθψλ Τπαιιήισλ (Μ.Σ.Π.Τ.) θαη ηα 

Μεηνρηθά Σακεία ηξαηνχ, Αεξνπνξίαο θαη Ναπηηθνχ, ρξεκαηνδνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο θαηαζέζεηο 

ησλ κεηφρσλ θαη απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ ηακείσλ. Απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε κεηαθνξά πφξσλ 

απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. 

Χο πξνο ην Μ.Σ.Π.Τ. πξνβιέπνληαη, κεηαμχ άιισλ, ηα θάησζη: 

- Καζηεξψλεηαη λένο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ κεληαίνπ κεξίζκαηνο ησλ κεηφρσλ ηνπ Μ.Σ.Π.Τ. ην νπνίν 

αλαπξνζαξκφδεηαη εηεζίσο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία ειιεηκκάησλ ζην Σακείν. 

- Καηαξγείηαη θάζε δηάηαμε πνπ πξνβιέπεη θαηψηαην φξην κεξίζκαηνο. 

- Πξνβιέπεηαη ν πεξηνξηζκφο ησλ πξνζψπσλ πνπ δηθαηνχληαη κέξηζκα.  

Οη αλσηέξσ παξεκβάζεηο αλέξρνληαη ζε  χςνο 209 εθαη. επξψ ζσξεπηηθά σο θαη ην έηνο 2021. 

 

6. ηαδιακή μείυζη δικαιούσυν παποσήρ ΔΚΑ (αναπποζαπμογή εηήζιυν ειζοδημαηικών 

κπιηηπίυν)  

Σξνπνπνηείηαη ην πθηζηάκελν πιαίζην ρνξήγεζεο ηνπ Δπηδφκαηνο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

πληαμηνχρσλ (ΔΚΑ) ζηα εμήο ζεκεία: 

- Πξνβιέπεηαη ρξνληθφο πεξηνξηζκφο θαηαβνιήο ηνπ (απφ 1.1.2016 έσο θαη 31.12.2019) ζηνπο ήδε 

ζπληαμηνχρνπο – δηθαηνχρνπο, θαζψο απφ 1.1.2020 θαηαξγείηαη. 

- Σίζεληαη λέα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα ρνξήγεζήο ηνπ. 

- Δπαλαπξνζδηνξίδνληαη ηα εηζνδεκαηηθά φξηα απφ ζπληάμεηο θαη ινηπέο παξνρέο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ 

επηδφκαηνο  

- Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα, κε θ.π.α., αλαπξνζαξκνγήο ησλ εηζνδεκαηηθψλ θξηηεξίσλ, θαζψο θαη ησλ 

πνζψλ ηνπ επηδφκαηνο πξνθεηκέλνπ απηά λα βαίλνπλ θάζε έηνο κεηνχκελα κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο 

πξνθαινχκελεο δαπάλεο κέρξη ηελ νινθιεξσηηθή θαηάξγεζε ηεο παξνρήο απφ 1/1/2020. 

Η εμνηθνλφκεζε πνπ αλακέλεηαη ζσξεπηηθά σο ην 2021 απφ ηελ ελ ιφγσ παξέκβαζε είλαη ηεο ηάμεο ησλ 

910 εθαη. επξψ. εκεηψλεηαη φηη γηα ηα έηε 2016 έσο 2019, αλαιήθζεθαλ θάπνηα αληηζηαζκηζηηθά 

κέηξα, χςνπο 17 εθαη. επξψ. 

 

7. Δπίδομα κοινυνικήρ αλληλεγγύηρ ππορ αναζθάλιζηοςρ ςπεπήλικερ  
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Δπαλαθαζνξίδεηαη ην είδνο ηνπ παξερφκελνπ βνεζήκαηνο (επίδνκα θνηλσληθήο αιιειεγγχεο αληί 

ζχληαμεο πνπ ηζρχεη ζήκεξα) πνπ θαηαβάιιεηαη εθεμήο ζηνπο αλαζθάιηζηνπο ππεξήιηθεο, θαζψο θαη ηα 

θξηηήξηα ρνξήγεζήο ηνπ (θαηαβάιιεηαη ζε φζνπο δηακέλνπλ κφληκα θαη λφκηκα ζηελ Διιάδα 15 έηε απφ 

20 έηε πνπ ηζρχεη ζήκεξα, θ.ιπ.). Οξίδεηαη ζε 360 επξψ ην πιήξεο πνζφ (ζην χςνο απηφ αλέξρεηαη θαη 

ζήκεξα) ηνπ ελ ιφγσ κεληαίνπ επηδφκαηνο, ην νπνίν δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη φπσο επίζεο θαη ν 

ηξφπνο θαζνξηζκνχ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ρνξήγεζήο ηνπ θ.ιπ.  

Απφ ηε ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε πξνθαιείηαη επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ Κνηλσληθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 

θαηά 107 εθαη. επξψ ζσξεπηηθά σο θαη ην έηνο 2021. 

 

8. Καηάπγηζη κοινυνικών πόπυν θοπέυν κοινυνικήρ αζθάλιζηρ 

Καηαξγήζεθαλ απφ ηελ 15/9/2016 θνηλσληθνί πφξνη πνπ πξνβιέπνληαλ ππέξ ηνπ θιάδνπ ζχληαμεο ησλ 

Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζνχλ επηβαξχλζεηο ζε 

ηηκέο πξντφλησλ θαη παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. Γεδνκέλνπ φηη απφ ηνπο πφξνπο πνπ είραλ λνκνζεηεζεί 

ππέξ ησλ αλσηέξσ θνξέσλ επσθεινχληαη κφλν ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αζθαιηζκέλσλ, ελψ παξάιιεια 

ην θφζηνο ησλ πφξσλ απηψλ κεηαθπιίεηαη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, ε θαηάξγεζή ηνπο, ζηφρν έρεη αθελφο 

ηε κείσζε ησλ ζηξεβιψζεσλ ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, αθεηέξνπ ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο, 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ απηψλ, αιιά θαη ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ 

επηβαξχλζεσλ. Παξάιιεια, πξνβιέπεηαη κηθξή αχμεζε εηζθνξψλ ιφγσ θαηάξγεζεο αληαπνδνηηθψλ 

ρξεψζεσλ, χςνπο 15 εθαη. επξψ ζσξεπηηθά ην 2021.   

Απφ ηε ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε πξνθαιείηαη επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ Κνηλσληθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 

θαηά 99 εθαη. επξψ ζσξεπηηθά σο θαη ην έηνο 2021. 

 

9. Γαπάνερ Ανθπυπιζηικήρ Κπίζηρ και Κοινυνικό Διζόδημα Αλληλεγγύηρ  

Η παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ βηψλεη ε ρψξα καο απφ ην 2009 κέρξη ζήκεξα έρεη κεηαβάιεη 

ξηδηθά ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζεκαληηθψλ ηκεκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε 

αθξαίσλ θαηλνκέλσλ θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Η θπβέξλεζε, ήδε απφ ην 2015 έζεζε ζε 

εθαξκνγή έλα πξφγξακκα θνηλσληθψλ παξνρψλ έρνληαο σο ζηφρν ηελ άκβιπλζε απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ.  

Καηά ηα πξψηα έηε εθαξκνγήο (2015 θαη 2016), ε πξσηνβνπιία απηή πινπνηήζεθε κέζσ ηεο ρνξήγεζεο 

επηδφκαηνο ζίηηζεο, ελνηθίνπ θαη ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηηο αζζελέζηεξεο νηθνλνκηθά θνηλσληθέο νκάδεο. 

Αζξνηζηηθά γηα ηα δχν έηε δαπαλήζεθαλ 284 εθαη. επξψ γηα επίδνκα ζίηηζεο, 46 εθαη. επξψ γηα 

επηδφηεζε ελνηθίνπ θαη 29 εθαη. επξψ γηα επηδφηεζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο.  

Απφ ην 2017 θαη γηα φιε ηελ πεξίνδν ηνπ ΜΠΓ, νη αλσηέξσ δαπάλεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

αλζξσπηζηηθήο θξίζεο αληηθαζίζηαληαη κε έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα θνηλσληθψλ παξεκβάζεσλ, ην 

Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο (Κ.Δ.Α). ηφρνο ηνπ Κ.Δ.Α. είλαη ε εμαζθάιηζε ελφο αμηνπξεπνχο 

επηπέδνπ δηαβίσζεο θαη, ζπγρξφλσο, ε πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο έληαμεο ησλ 

σθεινχκελσλ. Όληαο κέξνο ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε (Δ..Κ.Δ.) θαη ζε 

πιήξε εζληθή εθαξκνγή, ην Κ.Δ.Α. ζπλζέηεη έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα θνηλσληθψλ παξεκβάζεσλ, 

ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζε:  

α) κία ζεζκηθψο θαηνρπξσκέλε πξνλνηαθή παξνρή εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο, πνπ εμαζθαιίδεη ζε θάζε 

θησρφ πνιίηε έλα εγγπεκέλν θαη αμηνπξεπέο φξην δηαβίσζεο,  

β) έλα ζπλδπαζκφ πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο γηα άηνκα, πνπ αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα αλαπεξίαο, αλεξγίαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, θαη  

γ) πξνγξάκκαηα ελεξγνπνίεζεο θαη πξνψζεζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

Απφ δεκνζηνλνκηθήο πιεπξάο, ε αλσηέξσ κεηαξξχζκηζε κε θαζνιηθή εθαξκνγή έρεη θφζηνο χςνπο 760 

εθαη. επξψ ζσξεπηηθά έσο ην 2021. 
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2.2 Βαζηθό ελάξην 2018-2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ΔΤΓ ΔΤΓ Γθηίκεζε Πξφβιεςε Πξφβιεςε Πξφβιεςε Πξφβιεςε 

Ι. Έζνδα (1+2) 51.593 53.135 55.281 55.021 55.218 56.808 58.731

1. Καζαξά έζνδα ηαθηηθνχ Π/Τ (α+β-γ-γ1+δ+ε+ζη) 46.761 48.956 51.664 51.286 51.628 53.428 55.366

α. Σαθηηθά έζνδα (1+2+3+4) 47.792 52.336 52.730 52.951 54.396 56.374 58.535

    1. Άκεζνη θφξνη 19.936 21.839 21.525 21.466 22.434 23.669 24.979

    2.Έκκεζνη θφξνη 23.781 25.680 26.718 27.502 28.110 28.771 29.517

    3. Απνιήςεηο απφ Γ.Γ. 428 415 508 321 202 203 204

    4. Με θνξνινγηθά έζνδα 3.646 4.402 3.979 3.662 3.650 3.731 3.835

β. Με ηαθηηθά έζνδα 1.533 430 306 283 294 306 318

γ. Γπηζηξνθέο θφξσλ 3.108 3.263 3.324 3.383 3.493 3.609 3.733

γ1. Γπηζηξνθέο θφξσλ απφ εηδηθή πίζησζε 0 1.026 0 0 0 0 0

δ. Έζνδα απνθξαηηθνπνίεζεσλ 254 106 1.607 1.121 140 106 83

ε. Μεηαθνξά εζφδσλ απφ ANFA 291 375 345 314 291 251 163

ζη. Με πξνζδηνξηζκέλεο παξεκβάζεηο

2. Έζνδα ΠΔΓ (α+β) 4.832 4.178 3.617 3.735 3.590 3.380 3.365

α. Γηζξνέο απφ Γ.Γ. 3.900 3.861 3.437 3.555 3.410 3.200 3.185

β. Ίδηα έζνδα 932 317 180 180 180 180 180

ΙΙ. Δαπάλεο (1+2) 55.921 59.795 56.594 56.104 54.925 55.298 55.116

1. Δαπάλεο ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (α+β) 49.544 53.507 49.844 49.354 47.925 48.298 48.116

α. Πξσηνγελείο δαπάλεο (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 43.744 47.919 44.194 43.454 42.125 42.498 42.116

    1. Μηζζνί θαη ζπληάμεηο 18.359 18.065 12.366 12.540 12.831 13.116 13.165

    2. Aζθάιηζε, Πεξίζαιςε θαη Κνηλσληθή Πξνζηαζία 14.715 15.630 20.268 19.649 18.537 18.275 18.290

    3. Λεηηνπξγηθέο θαη άιιεο δαπάλεο 5.469 5.309 5.704 5.295 5.313 5.297 5.392

    4. Απνδφζεηο πξνο ηξίηνπο 2.786 3.248 3.119 3.395 3.411 3.523 3.523

    5. Απνζεκαηηθφ 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

    6. Δαπάλεο αλάιεςεο δαλείσλ απφ ηνλ ΓΜ θαη παξάιιειεο 

δαπάλεο δεκνζίνπ ρξένπο
178 54 75 20 20 20 20

    7. Αλάιεςε ρξεψλ  0 553 193 0 0 0 0

    8. Γγγπήζεηο γηα θνξείο εληφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 1.619 1.614 855 927 368 622 82

    9. Γγγπήζεηο γηα θνξείο εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 53 37 140 118 115 115 115

  10. Σακεηαθέο Πιεξσκέο γηα εμνπιηζηηθέο δαπάλεο 565 584 475 510 530 530 530

  11. Υξεκαηνδνηήζεηο γηα πιεξσκέο ιεμηπξνζέζκσλ 0 2.824 0 0 0 0 0

β. Σφθνη 5.800 5.588 5.650 5.900 5.800 5.800 6.000

2. ΠΔΓ  (α+β) 6.377 6.288 6.750 6.750 7.000 7.000 7.000

α. πγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο 5.717 5.454 5.750 5.750 5.750 5.750 5.750

β. Γζληθφ ζθέινο 660 833 1.000 1.000 1.250 1.250 1.250

ΙΙΙ. Σακεηαθφ Ιζνδχγην Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ -4.328 -6.660 -1.313 -1.083 292 1.510 3.615

ΙΙΙ.α. Σακεηαθφ Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ (ΙΙΙ+β)
1.472 -1.072 4.337 4.817 6.092 7.310 9.615

Γζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο θεληξηθήο δηνίθεζεο (1+2) -3.648 134 -2.655 -738 -56 -685 -1.005

Πίλαθαο 2.3  Βαζηθφ ελάξην 2018-2021  (ζε ηακεηαθή θαη ESA βάζε)

(πνζά ζε εθαη. επξψ)
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ΔΤΓ ΔΤΓ Γθηίκεζε Πξφβιεςε Πξφβιεςε Πξφβιεςε Πξφβιεςε 

1. Γζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο - Έζνδα -2.657 -1.123 -1.994 -305 509 466 475

Ταθηηθά Έζνδα -33 -375 -516 73 94 106 106

Με ηαθηηθά Έζνδα -16 104 0 0 0 0 0

Επηζηξνθέο Φόξσλ -6 13 0 0 0 0 0

Έζνδα  απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη εθρώξεζε αδεηώλ θαη 

δηθαησκάησλ ηνπ Δεκνζίνπ
-64 100 -1.361 -407 165 160 184

Μεηαθνξά εζόδσλ από ANFA -236 0 0 0 0 0 0

Έζνδα ΠΔΕ -924 -965 -117 29 250 200 185

Αλαθεθαιαηνπνίεζε Τξαπεδώλ -1.378 0 0 0 0 0 0

2. Γζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο - Δαπάλεο -991 1.257 -661 -433 -564 -1.151 -1.480

Μηζζνί θαη Σπληάμεηο 174 148 170 29 41 57 73

Ακπληηθέο δαπάλεο -465 403 -404 207 233 187 109

Λνηπέο δαπάλεο 312 1.437 473 431 412 55 -212

Τόθνη -1.012 -731 -900 -1.100 -1.250 -1.450 -1.450

Έζνδα Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαηά ESA 48.936 52.012 53.287 54.716 55.726 57.274 59.206

Δαπάλεο Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαηά ESA 56.912 58.538 57.255 56.537 55.490 56.449 56.596

Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαηά ESA -1.164 -207 2.582 5.179 7.287 8.075 10.060

Ιζνδχγην  Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαηά ESA -7.976 -6.526 -3.968 -1.821 237 825 2.610

Ιζνδχγην Ννκηθψλ Πξνζψπσλ -3.048 1.528 1.634 1.284 1.349 1.301 1.362
Σξνπ.Σακ. Απνηέιεζκα -3.057 1.528 1.625 1.284 1.349 1.301 1.362
Γζληθνινγηζηηθεο πξνζαξκνγέο 10 9 0 0 0 0
Σφθνη 165 97 141 134 130 127 127
Έθηαθηεο Δαπάλεο (εθηφο Πξνγξάκκαηνο αμηνιφγεζεο) 3.397 -57 0 0 0 0 0
Πρωτογενές αποτέλεσμα Νομικών Προσώπων -2.883 1.625 1.775 1.418 1.479 1.428 1.489

Ιζνδχγην επαλαηαμηλνκεκέλσλ ΔΓΚΟ 942 2.264 368 855 328 581 118
Σξνπ.Σακ. Απνηέιεζκα 942 2.264 368 855 328 581 118

Γζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 0 0 0 0 0
Σφθνη 412 363 395 364 323 306 284
Έθηαθηεο Δαπάλεο (εθηφο Πξνγξάκκαηνο αμηνιφγεζεο) 0 0 0 0 0 0 0
Πρωτογενές αποτέλεσμα ΔΕΚΟ 1.354 2.627 763 1.219 651 887 402

Ιζνδχγην Ννζνθνκείσλ - ΠΓΔΤ -222 1.409 508 138 113 95 70
Σξνπ.Σακ. Απνηέιεζκα 102 685 161 37 -53 -89 -113

Γζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο -324 724 348 101 166 184 182
Σφθνη 0 0 0 0 0 0 0
Έθηαθηεο Δαπάλεο (εθηφο Πξνγξάκκαηνο αμηνιφγεζεο) 0 0 0 0 0 0 0
Πρωτογενές αποτέλεσμα Νοσοκομείων - ΠΕΔΥ -222 1.409 508 138 113 95 70

Έιιεηκκα Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA -10.304 -1.325 -1.457 456 2.027 2.802 4.159

Ιζνδχγην ΟΣΑ 485 572 200 398 372 284 449
Σξνπ.Σακ. Απνηέιεζκα 496 548 276 454 339 287 448

Γζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο -11 24 -77 -56 33 -3 1
Σφθνη 64 71 71 71 71 71 71
Έθηαθηεο Δαπάλεο (εθηφο Πξνγξάκκαηνο αμηνιφγεζεο) 0 0 0 0 0 0 0
Πρωτογενές αποτέλεσμα ΟΤΑ 549 643 271 469 443 355 520

Ιζνδχγην ΟKΑ (εθηφο Ννζνθνκείσλ) -608 2.042 -941 116 -346 -59 393
Σξνπ.Σακ. Απνηέιεζκα -44 943 -1.314 -131 -603 -304 418

Γζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο -564 1.099 373 247 256 245 -25

Σφθνη 3 3 3 3 3 3 3

Έθηαθηεο Δαπάλεο (εθηφο Πξνγξάκκαηνο αμηνιφγεζεο) 384

Πρωτογενές αποτέλεσμα ΟΚΑ (πλην Νοσοκομείων) -605 2.045 -938 69 -343 -56 396

Ιζνδχγην Γεληθήο θπβέξλεζεο θαηά ESA -10.427 1.289 -2.198 970 2.052 3.027 5.001

% ΑΓΠ -5,9% 0,7% -1,2% 0,5% 1,1% 1,5% 2,4%

Γλνπνηεκέλνη Σφθνη Γεληθήο Κπβέξλεζεο 6.322 5.649 6.015 6.445 6.469 6.648 6.824

% ΑΓΠ 3,6% 3,2% 3,3% 3,4% 3,3% 3,3% 3,2%

Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο θπβέξλεζεο θαηά ESA -4.105 6.938 3.817 7.415 8.521 9.675 11.825

% ΑΓΠ -2,3% 3,9% 2,1% 3,9% 4,4% 4,8% 5,6%

ΑΓΠ 175.697 175.888 181.204 187.745 195.258 203.134 211.208

/1 : ΔΤΓ: Δηαδηθαζία Τπεξβνιηθνχ Γιιείκκαηνο Απξίιηνο 2017

Πίλαθαο 2.3  Βαζηθφ ελάξην 2018-2021  (ζε ηακεηαθή θαη ESA βάζε)

(πνζά ζε εθαη. επξψ)

/2 : Σν ηξνπνπνηεκέλν ηακεηαθφ απνηέιεζκα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ησλ ΟΣΑ πεξηιακβάλεηαη ζηε γξακκή Γζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο κφλν γηα ην έηνο 2015 

θαη ζηε γξακκή Σξνπ. Σακ. Απνηέιεζκα γηα φια ηα ππφινηπα έηε.
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Απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
 

 
 

Σν βαζηθφ ζελάξην απνηππψλεη ηηο πξνβιέςεηο γηα ηελ εμέιημε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο γηα ηελ πεξίνδν ηνπ ΜΠΓ ρσξίο ηελ επίπησζε λέσλ δεκνζηνλνκηθψλ παξεκβάζεσλ θαηά 

ηε ζηηγκή ηεο θαηάξηηζήο ηνπ. Δπνκέλσο ελζσκαηψλεη, πέξαλ ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ, θαη 

ηηο απνδφζεηο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ ζεζκνζεηήζεθαλ ζε πξνγελέζηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ ηελ θαηάξηηζή ηνπ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε έρνπλ ελζσκαησζεί νη απνδφζεηο ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνπο πίλαθεο 2.1 θαη 2.2.   

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 2.3 πξνβιέπνληαη ζηαζεξά πιενλαζκαηηθνί πξνυπνινγηζκνί απφ ην έηνο 

2018 (0.5% ηνπ ΑΔΠ) γηα φιε ηελ πεξίνδν ηνπ ΜΠΓ φπσο άιισζηε ζπλέβε, γηα πξψηε θνξά, ζην έηνο 

2016. 

Οη πξνβιέςεηο γηα ηελ εμέιημε ησλ πξσηνγελψλ απνηειεζκάησλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε 

ηνπο νξηζκνχο ηεο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο (πξφγξακκα), απνηππψλνληαη ζηνλ πίλαθα 

2.4. Οη ζηφρνη γηα ηα πξσηνγελή πιενλάζκαηα απμάλνπλ ηα επφκελα ρξφληα θαη πξνβιέπεηαη φηη κπνξεί 

λα επηηεπρζνχλ γηα φιε ηελ πεξίνδν ηνπ ΜΠΓ, φπσο άιισζηε ζπλέβε θαη ζηα έηε 2015 (ππεξαπφδνζε 

0,78% ηνπ ΑΔΠ) θαη 2016 (ππεξαπφδνζε 3,68% ηνπ ΑΔΠ). Η ελ ιφγσ πξννπηηθή δεκηνπξγεί ηνλ 

απαξαίηεην δεκνζηνλνκηθφ ρψξν γηα ηελ πηνζέηεζε πνιηηηθψλ ελίζρπζεο ηεο αλαπηπμηαθήο δπλακηθήο 

ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαζψο θαη απνθαηάζηαζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο κεηά ηελ παξαηεηακέλε 

νηθνλνκηθή θξίζε.        

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ΔΤΓ ΔΤΓ Γθηίκεζε Πξφβιεςε Πξφβιεςε Πξφβιεςε Πξφβιεςε 

1. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο θπβέξλεζεο ζχκθσλα  κε ηε 

κεζνδνινγία  ESA -4.105 6.938 3.817 7.415 8.521 9.675 11.825

Πξνζαξκνγέο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Δηεπθφιπλζεο 5.040 420 -369 -795 -380 -298 -206

Μεηαθνξά εζφδσλ απφ ANFA θαη SMP (ζε δεδνπιεπκέλε βάζε) -55 -375 -345 -314 -291 -251 -163

Αλαδξνκηθή κείσζε επηηνθίνπ δαλείσλ 80 δηζ. Γπξψ απφ ΓΓ 

(GLF)
0 0 0 0 0 0 0

Γπηζηξνθέο θφξσλ 0 847 0 0 0 0 0

Πξνζαξκνγή γηα ΓΝΦΙΑ 0 0 0 0 0 0 0

Πξνζαξκνγή γηα επηζηξνθέο θφξσλ πξν Οθησβξίνπ 2012 0 0 0 0 0 0 0

Πξνζαξκνγή γηα ην πξφγξακκα ζηήξημεο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ
5.103 -57 0 0 0 0 0

Έζνδα απνθξαηηθνπνηήζεσλ -8 -26 -52 -507 -96 -54 -50

Μεηαλαζηεπηηθέο Ρνέο 0 30 28 26 7 7 7

2.

Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο θπβέξλεζεο ζχκθσλα  κε ηε 

κεζνδνινγία ηεο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Δηεπθφιπλζεο
935 7.358 3.448 6.620 8.141 9.377 11.619

% ΑΓΠ 0,53% 4,18% 1,90% 3,53% 4,17% 4,62% 5,50%

3. ηφρνο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Δηεπθφιπλζεο -439 879 3.171 6.571 6.834 7.110 7.392

% ΑΓΠ -0,25% 0,50% 1,75% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%

4. Δεκνζηνλνκηθφ Πιεφλαζκα (+) ή Κελφ (-) χκβαζεο 

Υξεκαηνδνηηθήο Δηεπθφιπλζεο
1.374 6.478 276 49 1.307 2.267 4.227

% ΑΓΠ 0,78% 3,68% 0,15% 0,03% 0,67% 1,12% 2,00%

ΑΓΠ 175.697 175.888 181.204 187.745 195.258 203.134 211.208

/1 : ΔΤΕ: Διαδικαςία Τπερβολικοφ Ελλείμματοσ Απρίλιοσ 2017

Πίλαθαο 2.4  Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο (βαζηθφ ζελάξην)

ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηεο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Δηεπθφιπλζεο

(πνζά ζε εθαη. επξψ)
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          ΚΔΦΑΛΑΙΟ  3 

ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2018-2021 
 

1. ΤΓΚΡΙΗ ΠΡΟŸΠΟΛΟΓΙΜΟΤ – ΔΚΣΙΜΗΔΧΝ 2017 

 

 

 

Πξνυπνινγηζκφο Γθηηκήζεηο Απφθιηζε Απφθιηζε                  

%

(1) (2) (3 = 2-1) (3/1)

Ι. Έζνδα (1+2) 54.529 55.281 752 1,4%

1. Καζαξά έζνδα ηαθηηθνχ Π/Τ (α+β-γ-γ1+δ+ε+ζη) 50.374 51.664 1.290 2,6%

α. Σαθηηθά έζνδα (1+2+3+4) 51.001 52.730 1.729 3,4%

    1. Άκεζνη θφξνη 20.415 21.525 1.110 5,4%

    2.Έκκεζνη θφξνη 26.443 26.718 275 1,0%

    3. Απνιήςεηο απφ Γ.Γ. 523 508 -15 -2,9%

    4. Με θνξνινγηθά έζνδα 3.620 3.979 359 9,9%

β. Με ηαθηηθά έζνδα 273 306 33 12,1%

γ. Γπηζηξνθέο θφξσλ 3.289 3.324 35 1,1%

γ1. Γπηζηξνθέο θφξσλ απφ εηδηθή πίζησζε 0 0 0 0,0%

δ. Γηδηθά έζνδα απφ εθρψξεζε αδεηψλ θαη δηθαησκάησλ 2.044 1.607 -437 -21,4%

ε. Μεηαθνξά εζφδσλ απφ ANFA 345 345 0 -0,1%

ζη. Με πξνζδηνξηζκέλεο παξεκβάζεηο 0 0 0 0,0%

2. Έζνδα ΠΔΓ (α+β) 4.155 3.617 -538 -12,9%

α. Γηζξνέο απφ Γ.Γ. 3.975 3.437 -538 -13,5%

β. Ίδηα έζνδα 180 180 0 0,0%

ΙΙ. Δαπάλεο (1+2) 56.287 56.595 308 0,5%

1. Δαπάλεο ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (α+β) 49.537 49.845 308 0,6%

α. Πξσηνγελείο δαπάλεο (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 43.987 44.195 208 0,5%

    1. Μηζζνί θαη ζπληάμεηο 12.337 12.366 29 0,2%

    2. Aζθάιηζε, Πεξίζαιςε θαη Κνηλσληθή Πξνζηαζία 20.210 20.268 58 0,3%

    3. Λεηηνπξγηθέο θαη άιιεο δαπάλεο 5.754 5.704 -50 -0,9%

    4. Απνδφζεηο πξνο ηξίηνπο 3.119 3.119 0 0,0%

    5. Απνζεκαηηθφ 1.000 1.000 0 0,0%

    6. Δαπάλεο αλάιεςεο δαλείσλ απφ ηνλ ΓΜ θαη παξάιιειεο δαπάλεο 

δεκνζίνπ ρξένπο
75 75 0 0,0%

    7. Αλάιεςε ρξεψλ  0 193 193 0,0%

    8. Γγγπήζεηο γηα θνξείο εληφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 876 855 -21 -2,4%

    9. Γγγπήζεηο γηα θνξείο εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 141 140 -1 -0,7%

  10. Σακεηαθέο Πιεξσκέο γηα εμνπιηζηηθέο δαπάλεο 475 475 0 0,0%

  11. Υξεκαηνδνηήζεηο γηα πιεξσκέο ιεμηπξνζέζκσλ 0 0 0 0,0%

β. Σφθνη 5.550 5.650 100 1,8%

2. ΠΔΓ  (α+β) 6.750 6.750 0 0,0%

α. πγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο 5.750 5.750 0 0,0%

β. Γζληθφ ζθέινο 1.000 1.000 0 0,0%

ΙΙΙ. Σακεηαθφ Ιζνδχγην Κξάηνπο -1.758 -1.314 444 -25,3%

ΙΙΙ.α. Σακεηαθφ Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Κξάηνπο (ΙΙΙ-γ) 3.792 4.336 544 14,4%

Γζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο Κξάηνπο (1+2) -2.062 -2.657 -595 28,8%

1. Γζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο - Έζνδα -1.925 -1.996 -71 3,7%

Ταθηηθά Έζνδα -319 -518 -199 62,5%

Με ηαθηηθά Έζνδα 0 0 0 0,0%

Επηζηξνθέο Φόξσλ 0 0 0 0,0%

Έζνδα  απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη εθρώξεζε αδεηώλ θαη δηθαησκάησλ ηνπ 

Δεκνζίνπ
-1.351 -1.361 -10 0,7%

Μεηαθνξά εζόδσλ από ANFA 0 0 0 0,0%

Έζνδα ΠΔΕ -255 -117 138 -54,1%

Αλαθεθαιαηνπνίεζε Τξαπεδώλ 0 0 0 0,0%

Πίλαθαο 3.1 χγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ θαη εθηηκήζεσλ 2017

(πνζά ζε εθαη. επξψ)

 2017
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Πξνυπνινγηζκφο Γθηηκήζεηο Απφθιηζε Απφθιηζε                  

%

(1) (2) (3 = 2-1) (3/1)

2. Γζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο - Δαπάλεο -137 -661 -524 382,3%

Μηζζνί θαη Σπληάμεηο 186 170 -16 -8,6%

Ακπληηθέο δαπάλεο -150 -404 -254 169,1%

Λνηπέο δαπάλεο 527 473 -54 -10,3%

Τόθνη -700 -900 -200 28,6%

Έζνδα Κξάηνπο θαηά ESA 52.604 53.285 681 1,3%

Δαπάλεο Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαηά ESA 56.424 57.255 831 1,5%

Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Κξάηνπο θαηά ESA 2.430 2.580 150 6,2%

Ιζνδχγην Κξάηνπο θαηά ESA -3.820 -3.970 -150 3,9%

Ιζνδχγην Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 1.436 1.634 198 13,8%
Σξνπ.Σακ. Απνηέιεζκα 1.427 1.625 198 13,9%
Γζληθνινγηζηηθεο πξνζαξκνγέο 10 9 -1 -7,2%
Σφθνη 153 141 -12 -7,8%
Έθηαθηεο Δαπάλεο (εθηφο Πξνγξάκκαηνο αμηνιφγεζεο) 0 0 0 0,0%
Πρωτογενές αποτέλεσμα Νομικών Προσώπων 1.589 1.775 186 11,7%

Ιζνδχγην επαλαηαμηλνκεκέλσλ ΔΓΚΟ 619 368 -251 -40,5%
Σξνπ.Σακ. Απνηέιεζκα 619 368 -251 -40,5%

Γζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0,0%
Σφθνη 411 395 -16 -3,9%
Έθηαθηεο Δαπάλεο (εθηφο Πξνγξάκκαηνο αμηνιφγεζεο) 0 0 0 0,0%
Πρωτογενές αποτέλεσμα ΔΕΚΟ 1.030 763 -267 -25,9%

Ιζνδχγην Ννζνθνκείσλ - ΠΓΔΤ 486 508 22 4,6%
Σξνπ.Σακ. Απνηέιεζκα -137 161 298 -217,5%

Γζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 623 348 -276 -44,2%
Σφθνη 0 0 0 0,0%
Έθηαθηεο Δαπάλεο (εθηφο Πξνγξάκκαηνο αμηνιφγεζεο) 0 0 0 0,0%
Πρωτογενές αποτέλεσμα Νοσοκομείων - ΠΕΔΥ 486 508 22 4,6%

Έιιεηκκα Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA -1.279 -1.460 -181 14,2%

Ιζνδχγην ΟΣΑ 70 200 129 184,3%
Σξνπ.Σακ. Απνηέιεζκα 95 276 181 189,4%

Γζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο -25 -77 -51 203,6%
Σφθνη 74 71 -3 -4,1%
Έθηαθηεο Δαπάλεο (εθηφο Πξνγξάκκαηνο αμηνιφγεζεο) 0 0 0 0,0%
Πρωτογενές αποτέλεσμα ΟΤΑ 144 271 126 87,6%

Ιζνδχγην ΟKΑ (εθηφο Ννζνθνκείσλ) -252 -941 -689 272,8%
Σξνπ.Σακ. Απνηέιεζκα -661 -1.314 -652 98,6%

Γζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 409 373 -36 -8,9%

Σφθνη 10 3 -7 -70,0%

Έθηαθηεο Δαπάλεο (εθηφο Πξνγξάκκαηνο αμηνιφγεζεο) 0 0 0

Πρωτογενές αποτέλεσμα ΟΚΑ (πλην Νοσοκομείων) -242 -938 -696 286,9%

Ιζνδχγην Γεληθήο θπβέξλεζεο θαηά ESA -1.461 -2.201 -740 50,7%

% ΑΓΠ -0,8% -1,2%

Γλνπνηεκέλνη Σφθνη Γεληθήο Κπβέξλεζεο 5.941 6.015 74 1,2%

% ΑΓΠ 3,3% 3,3%

Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο θπβέξλεζεο θαηά ESA 4.480 3.814 -666 -14,9%

% ΑΓΠ 2,5% 2,1% -0,4% -14,8%

ΑΓΠ 180.817 181.204

Πίλαθαο 3.1 χγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ θαη εθηηκήζεσλ 2017

(πνζά ζε εθαη. επξψ)

 2017

/1 : Σν ηξνπνπνηεκέλν ηακεηαθφ απνηέιεζκα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ησλ ΟΣΑ ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ είρε πεξηιεθζεί ζηε γξακκή Γζληθνινγηζηηθέο 

πξνζαξκνγέο φπνπ θαη δηαηεξείηαη ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε ηνπ παξφληνο. Απφ ηηο ηξέρνπζεο Γθηηκήζεηο θαη ζην εμήο, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε γξακκή Σξνπ. 

Σακ. Απνηέιεζκα.
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3.2.1 ύγκπιζη εκηιμήζευν και Πποϋπολογιζμού ηπέσονηορ έηοςρ (2017) 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 3.2 ην εθηηκψκελν θαηά πξφγξακκα πξσηνγελέο απνηέιεζκα ηεο 

γεληθήο θπβέξλεζεο δηαθνξνπνηείηαη νξηαθά, ζε ζρέζε κε ηνλ ςεθηζκέλν πξνυπνινγηζκφ, γηα ην 2017 

θαη δηακνξθψλεηαη ζε 1,9% ηνπ ΑΔΠ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2017

Πξνυπνινγηζκφο Γθηίκεζε

1. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο θπβέξλεζεο ζχκθσλα  κε ηε κεζνδνινγία  ESA
4.480 3.814

Πξνζαξκνγέο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Δηεπθφιπλζεο -793 -369

Μεηαθνξά εζφδσλ απφ ANFA θαη SMP (ζε δεδνπιεπκέλε βάζε) -345 -345

Αλαδξνκηθή κείσζε επηηνθίνπ δαλείσλ 80 δηζ. Γπξψ απφ ΓΓ (GLF) 0 0

Γπηζηξνθέο θφξσλ 0 0

Πξνζαξκνγή γηα ΓΝΦΙΑ 0 0

Πξνζαξκνγή γηα επηζηξνθέο θφξσλ πξν Οθησβξίνπ 2012 0 0

Πξνζαξκνγή γηα ην πξφγξακκα ζηήξημεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 0 0

Έζνδα απνθξαηηθνπνηήζεσλ -469 -52

Μεηαλαζηεπηηθέο Ρνέο 21 28

2. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο θπβέξλεζεο ζχκθσλα  κε ηε κεζνδνινγία ηεο χκβαζεο 

Υξεκαηνδνηηθήο Δηεπθφιπλζεο
3.687 3.445

% ΑΓΠ 2,0% 1,90%

3. ηφρνο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Δηεπθφιπλζεο 3.164 3.171

% ΑΓΠ 1,75% 1,75%

4. Δεκνζηνλνκηθφ Πιεφλαζκα (+) ή Κελφ (-) χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Δηεπθφιπλζεο 523 274

% ΑΓΠ 0,29% 0,15%

ΑΓΠ 180.817 181.204

Πίλαθαο 3.2  Πξσηνγελέο (κεηά κέηξσλ) απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηεο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Δηεπθφιπλζεο

(πνζά ζε εθαη. επξψ)
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2. ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2018-2021 
 

 

Σν Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2018-2021 απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 3.3 θαη 

παξνπζηάδεη ηηο πξνβιέςεηο γηα ηελ εμέιημε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο κεηά 

ηελ ελζσκάησζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ παξεκβάζεσλ (πίλαθεο 3.5Α, 3.5Β). ηνλ πίλαθα 3.4 

απεηθνλίδεηαη ε εμέιημε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ ζηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηελ 

κεζνδνινγία ηεο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο (ΥΓ). 

 

 

 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ΔΤΓ ΔΤΓ Γθηηκήζεηο Πξφβιεςε Πξφβιεςε Πξφβιεςε Πξφβιεςε 

Ι. Έζνδα (1+2) 51.593 53.135 55.281 55.008 54.951 55.018 54.899

1. Καζαξά έζνδα ηαθηηθνχ Π/Τ (α+β-γ-γ1+δ+ε+ζη) 46.761 48.956 51.664 51.273 51.361 51.638 51.534

α. Σαθηηθά έζνδα (1+2+3+4) 47.792 52.336 52.730 52.938 54.129 56.084 58.203

    1. Άκεζνη θφξνη 19.936 21.839 21.525 21.453 22.167 23.379 24.647

    2.Έκκεζνη θφξνη 23.781 25.680 26.718 27.502 28.110 28.771 29.517

    3. Απνιήςεηο απφ Γ.Γ. 428 415 508 321 202 203 204

    4. Με θνξνινγηθά έζνδα 3.646 4.402 3.979 3.662 3.650 3.731 3.835

β. Με ηαθηηθά έζνδα 1.533 430 306 283 294 306 318

γ. Γπηζηξνθέο θφξσλ 3.108 3.263 3.324 3.383 3.493 3.609 3.733

γ1. Γπηζηξνθέο θφξσλ απφ εηδηθή πίζησζε 0 1.026 0 0 0 0 0

δ. Έζνδα απνθξαηηθνπνίεζεσλ 254 106 1.607 1.121 140 106 83

ε. Μεηαθνξά εζφδσλ απφ ANFA 291 375 345 314 291 251 163

ζη. Με πξνζδηνξηζκέλεο παξεκβάζεηο 0 0 0 0 0 -1.500 -3.500

2. Έζνδα ΠΔΓ (α+β) 4.832 4.178 3.617 3.735 3.590 3.380 3.365

α. Γηζξνέο απφ Γ.Γ. 3.900 3.861 3.437 3.555 3.410 3.200 3.185

β. Ίδηα έζνδα 932 317 180 180 180 180 180

ΙΙ. Δαπάλεο (1+2) 55.921 59.795 56.594 56.104 57.575 57.298 57.086

1. Δαπάλεο ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (α+β) 49.544 53.507 49.844 49.354 50.275 49.998 49.786

α. Πξσηνγελείο δαπάλεο (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 43.744 47.919 44.194 43.454 44.475 44.198 43.786

    1. Μηζζνί θαη ζπληάμεηο 18.359 18.065 12.366 12.540 12.831 13.116 13.165

    2. Αζθάιηζε, Πεξίζαιςε θαη Κνηλσληθή Πξνζηαζία 14.715 15.630 20.268 19.649 20.887 19.975 19.960

    3. Λεηηνπξγηθέο θαη άιιεο δαπάλεο 5.469 5.309 5.704 5.295 5.313 5.297 5.392

    4. Απνδφζεηο πξνο ηξίηνπο 2.786 3.248 3.119 3.395 3.411 3.523 3.523

    5. Απνζεκαηηθφ 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

    6. Δαπάλεο αλάιεςεο δαλείσλ απφ ηνλ ΓΜ θαη παξάιιειεο δαπάλεο 

δεκνζίνπ ρξένπο
178 54 75 20 20 20 20

    7. Αλάιεςε ρξεψλ  0 553 193 0 0 0 0

    8. Γγγπήζεηο γηα θνξείο εληφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 1.619 1.614 855 927 368 622 82

    9. Γγγπήζεηο γηα θνξείο εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 53 37 140 118 115 115 115

  10. Δαπάλεο εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ 565 584 475 510 530 530 530

  11. Υξεκαηνδνηήζεηο γηα πιεξσκέο ππνρξεψζεσλ πξνεγνχκελσλ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ (ΠΟΓ)
0 2.824 0 0 0 0 0

β. Σφθνη 5.800 5.588 5.650 5.900 5.800 5.800 6.000

2. ΠΔΓ  (α+β) 6.377 6.288 6.750 6.750 7.300 7.300 7.300

α. πγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο 5.717 5.454 5.750 5.750 5.750 5.750 5.750

β. Γζληθφ ζθέινο 660 833 1.000 1.000 1.550 1.550 1.550

ΙΙΙ. Σακεηαθφ Ιζνδχγην Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ -4.328 -6.660 -1.313 -1.096 -2.625 -2.280 -2.187

ΙΙΙ.α. Σακεηαθφ Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 

(ΙΙΙ+β)
1.472 -1.072 4.337 4.804 3.175 3.520 3.813

(πνζά ζε εθαη. επξψ)

Πίλαθαο 3.3  Μεζνπξφζεζκν πιαίζην δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2018 - 2021
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ΔΤΓ ΔΤΓ Γθηηκήζεηο Πξφβιεςε Πξφβιεςε Πξφβιεςε Πξφβιεςε 

Γζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο θεληξηθήο δηνίθεζεο (1+2) -3.648 134 -2.657 -780 55 -688 -1.008

1. Γζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο - Έζνδα -2.657 -1.123 -1.996 -348 620 464 473

Ταθηηθά Έζνδα -33 -375 -518 30 205 104 104

Με ηαθηηθά Έζνδα -16 104 0 0 0 0 0

Επηζηξνθέο Φόξσλ -6 13 0 0 0 0 0

Έζνδα  απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη εθρώξεζε αδεηώλ θαη δηθαησκάησλ ηνπ 

Δεκνζίνπ
-64 100 -1.361 -407 165 160 184

Μεηαθνξά εζόδσλ από ANFA -236 0 0 0 0 0 0

Έζνδα ΠΔΕ -924 -965 -117 29 250 200 185

Αλαθεθαιαηνπνίεζε Τξαπεδώλ -1.378 0 0 0 0 0 0

2. Γζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο - Δαπάλεο -991 1.257 -661 -433 -564 -1.151 -1.480

Μηζζνί θαη Σπληάμεηο 174 148 170 29 41 57 73

Ακπληηθέο δαπάλεο -465 403 -404 207 233 187 109

Λνηπέο δαπάλεο 312 1.437 473 431 412 55 -212

Τόθνη -1.012 -731 -900 -1.100 -1.250 -1.450 -1.450

Έζνδα Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαηά ESA 48.936 52.012 53.285 54.661 55.570 55.482 55.371

Δαπάλεο Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαηά ESA 56.912 58.538 57.255 56.537 58.140 58.449 58.566

Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαηά ESA -1.164 -207 2.580 5.124 4.481 4.283 4.255

Ιζνδχγην Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαηά ESA -7.976 -6.526 -3.970 -1.876 -2.569 -2.967 -3.195

Ιζνδχγην Ννκηθψλ Πξνζψπσλ -3.048 1.528 1.634 1.284 1.349 1.301 1.362

Σξνπ.Σακ. Απνηέιεζκα -3.057 1.528 1.625 1.284 1.349 1.301 1.362
Γζληθνινγηζηηθεο πξνζαξκνγέο 10 9 0 0 0 0
Σφθνη 165 97 141 134 130 127 127

Έθηαθηεο Δαπάλεο (εθηφο Πξνγξάκκαηνο αμηνιφγεζεο) 3.397 -57 0 0 0 0 0

Πρωτογενές αποτέλεσμα Νομικών Προσώπων -2.883 1.625 1.775 1.418 1.479 1.428 1.489

Ιζνδχγην επαλαηαμηλνκεκέλσλ ΔΓΚΟ 942 2.264 368 855 328 581 118

Σξνπ.Σακ. Απνηέιεζκα 942 2.264 368 855 328 581 118

Γζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο
Σφθνη 412 363 395 364 323 306 284

Έθηαθηεο Δαπάλεο (εθηφο Πξνγξάκκαηνο αμηνιφγεζεο)

Πρωτογενές αποτέλεσμα ΔΕΚΟ 1.354 2.627 763 1.219 651 887 402

Ιζνδχγην Ννζνθνκείσλ - ΠΓΔΤ -222 1.409 508 138 113 95 70
Σξνπ.Σακ. Απνηέιεζκα 102 685 161 37 -53 -89 -113

Γζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο -324 724 348 101 166 184 182
Σφθνη 0 0 0 0 0 0 0
Έθηαθηεο Δαπάλεο (εθηφο Πξνγξάκκαηνο αμηνιφγεζεο) 0 0 0 0 0 0 0
Πρωτογενές αποτέλεσμα Νοσοκομείων - ΠΕΔΥ -222 1.409 508 138 113 95 70

Έιιεηκκα Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA -10.304 -1.325 -1.459 401 -779 -990 -1.645

Ιζνδχγην ΟΣΑ 485 572 200 398 372 284 449
Σξνπ.Σακ. Απνηέιεζκα 496 524 276 454 339 287 448

Γζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο -11 48 -77 -56 33 -3 1
Σφθνη 64 71 71 71 71 71 71

Έθηαθηεο Δαπάλεο (εθηφο Πξνγξάκκαηνο αμηνιφγεζεο) 0 0 0 0 0 0 0

Πρωτογενές αποτέλεσμα ΟΤΑ 549 643 271 469 443 355 520

Ιζνδχγην ΟKΑ (εθηφο Ννζνθνκείσλ) -608 2.042 -941 175 2.136 2.510 3.096
Σξνπ.Σακ. Απνηέιεζκα -44 943 -1.314 -72 1.879 2.265 3.121

Γζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο -564 1.099 373 247 256 245 -25

Σφθνη 3 3 3 3 3 3 3

Έθηαθηεο Δαπάλεο (εθηφο Πξνγξάκκαηνο αμηνιφγεζεο) 384 0 0 0 0 0 0

Πρωτογενές αποτέλεσμα ΟΚΑ -605 2.045 -938 128 2.139 2.513 3.099

Ιζνδχγην Γεληθήο θπβέξλεζεο θαηά ESA -10.427 1.288 -2.201 974 1.728 1.804 1.900

% ΑΓΠ -5,9% 0,7% -1,2% 0,5% 0,9% 0,9% 0,9%

Γλνπνηεκέλνη Σφθνη Γεληθήο Κπβέξλεζεο 6.322 5.649 6.015 6.445 6.469 6.648 6.824

% ΑΓΠ 3,6% 3,2% 3,3% 3,4% 3,3% 3,3% 3,2%

Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA -4.105 6.937 3.814 7.420 8.197 8.452 8.724

% ΑΓΠ -2,3% 3,9% 2,1% 4,0% 4,2% 4,2% 4,1%

ΑΓΠ 175.697 175.888 181.204 187.745 195.258 203.134 211.208

/1 : ΔΤΓ: Δηαδηθαζία Τπεξβνιηθνχ Γιιείκκαηνο Απξίιηνο 2017

(πνζά ζε εθαη. επξψ)

Πίλαθαο 3.3  Μεζνπξφζεζκν πιαίζην δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2018 - 2021

/2 : Σν ηξνπνπνηεκέλν ηακεηαθφ απνηέιεζκα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ησλ ΟΣΑ πεξηιακβάλεηαη ζηε γξακκή Γζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο κφλν γηα ην έηνο 2015 θαη ζηε γξακκή 

Σξνπ. Σακ. Απνηέιεζκα γηα φια ηα ππφινηπα έηε.

/3 Γλζσκαησκέλεο ζην ηζνδχγην ησλ ΟΚΑ είλαη νη νξνθέο ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ηνπ ΓΟΠΤΤ χςνπο 2.003 εθαη. γηα ην 2017, θαη 2.001 εθαη. γηα θαζέλα απφ ηα έηε 2018-2021. 

Γπίζεο ελζσκαησκέλεο ζην ηζνδχγην ησλ ΟΚΑ είλαη νη νξνθέο ησλ δαπαλψλ γηα παξνρέο αζζέλεηαο ηνπ ΓΟΠΤΤ χςνπο 1.525 εθαη. γηα ην 2017, 1.462,5 εθαη. γηα ην 2018 θαη 1.402 εθαη. 

γηα θαζέλα απφ ηα έηε 2019-2021.



58 

 

 
 
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 3.4 νη δεκνζηνλνκηθνί ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί κε ηε ζχκβαζε 
ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο πξνβιέπεηαη φηη ζα επηηεπρζνχλ ζε θαζέλα απφ ηα έηε ηνπ ΜΠΓ 2018-
2021 θαη πεξαηηέξσ εθηηκάηαη φηη ζα ππάξμεη επηπιένλ δεκνζηνλνκηθφ πεξηζψξην ηεο ηάμεσο ηνπ 0,5% 
ηνπ ΑΔΠ γηα ηελ πεξίνδν 2019 -2021.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ΔΤΓ ΔΤΓ Γθηίκεζε Πξφβιεςε Πξφβιεςε Πξφβιεςε Πξφβιεςε 

1.
Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο θπβέξλεζεο ζχκθσλα  κε ηε κεζνδνινγία  ESA

-4.105 6.937 3.814 7.420 8.197 8.452 8.724

Πξνζαξκνγέο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Δηεπθφιπλζεο 5.040 420 -369 -795 -380 -298 -206

Μεηαθνξά εζφδσλ απφ ANFA θαη SMP (ζε δεδνπιεπκέλε βάζε) -55 -375 -345 -314 -291 -251 -163

Αλαδξνκηθή κείσζε επηηνθίνπ δαλείσλ 80 δηζ. Γπξψ απφ ΓΓ (GLF) 0 0 0 0 0 0 0

Γπηζηξνθέο θφξσλ 0 847 0 0 0 0 0

Πξνζαξκνγή γηα ΓΝΦΙΑ 0 0 0 0 0 0 0

Πξνζαξκνγή γηα επηζηξνθέο θφξσλ πξν Οθησβξίνπ 2012 0 0 0 0 0 0 0

Πξνζαξκνγή γηα ην πξφγξακκα ζηήξημεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 5.103 -57 0 0 0 0 0

Έζνδα απνθξαηηθνπνηήζεσλ -8 -26 -52 -507 -96 -54 -50

Μεηαλαζηεπηηθέο Ρνέο 0 30 28 26 7 7 7

2. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο θπβέξλεζεο ζχκθσλα  κε ηε κεζνδνινγία ηεο χκβαζεο 

Υξεκαηνδνηηθήο Δηεπθφιπλζεο
935 7.357 3.445 6.625 7.817 8.154 8.518

% ΑΓΠ 0,5% 4,2% 1,90% 3,53% 4,00% 4,01% 4,03%

3. ηφρνο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Δηεπθφιπλζεο -439 879 3.171 6.571 6.834 7.110 7.392

% ΑΓΠ -0,25% 0,50% 1,75% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%

4. Δεκνζηνλνκηθφ Πιεφλαζκα (+) ή Κελφ (-) χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Δηεπθφιπλζεο 1.375 6.478 274 54 983 1.044 1.125

% ΑΓΠ 0,78% 3,68% 0,15% 0,03% 0,50% 0,51% 0,53%

ΑΓΠ 175.697 175.888 181.204 187.745 195.258 203.134 211.208

ΔΤΕ: Διαδικαςία Τπερβολικοφ Ελλείμματοσ Απρίλιοσ 2017

Πίλαθαο 3.4  Πξσηνγελέο (κεηά κέηξσλ) απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηεο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Δηεπθφιπλζεο

(πνζά ζε εθαη. επξψ)
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3. ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ 
 
 

3.1 Παξεκβάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 2018-2021 
 

 
 

Νέεο παξεκβάζεηο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 
(πεξίνδνο 2019-2021) 

 ςνηάξειρ 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα εμηζνξξφπεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνο πνιηηηθέο αλαδηαλνκήο θαη ζε 

άιιεο επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο, απνθαζίζηεθαλ παξεκβάζεηο ζην ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα, σο 

αθνινχζσο: 

1. Απφ ηελ 1.1.2019, αλ ην θαηαβαιιφκελν πνζφ ησλ θχξησλ ζπληάμεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί κε ηηο 

πξνγελέζηεξεο ηνπ Ν.4387/2016 δηαηάμεηο, είλαη κεγαιχηεξν απφ απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4387/2016, ην ππεξβάιινλ πνζφ πεξηθφπηεηαη. Σν 

πνζφ πνπ πεξηθφπηεηαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 18% ηεο θαηαβαιιφκελεο θαηά ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ Ν.4387/2016 θχξηαο ζχληαμεο ηνπ δηθαηνχρνπ. Αλ, κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ 

πεξηθνπήο, ην θαηαβαιιφκελν πνζφ ησλ ζπληάμεσλ είλαη κεγαιχηεξν απφ απηφ πνπ πξνθχπηεη 

2018 2019 2020 2021

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΓΜΒΑΓΧΝ 59 2.632 4.644 4.924

1. πληαμηνδνηηθέο Παξεκβάζεηο 0 2.493 2.583 2.723

2. Παξεκβάζεηο ζε Γηζθνξέο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθά Γπηδφκαηα 59 138 140 143

3. Παξεκβάζεηο ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 0 0 1.920 2.058

2018 2019 2020 2021

ΤΝΟΛΟ ΠΑΡΓΜΒΑΓΧΝ  (Α+Β) 59 2.632 4.644 4.924

Α.
ΤΝΟΛΟ ΠΑΡΓΜΒΑΓΧΝ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ (πιελ εζφδσλ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ)
59 2.632 2.724 2.866

1. χλνιν Παξεκβάζεσλ Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 59 2.632 2.724 2.866

1.1 πληάμεηο 0 1.675 1.769 1.900

i.
Πεξηθνπή πξνζσπηθήο δηαθνξάο ζηηο θχξηεο ζπληάμεηο ινηπψλ θνξέσλ ζε % έσο 18% ηνπ 

χςνπο ηεο θαηαβαιιφκελεο ζχληαμεο
0 1.328 1.286 1.246

ii.
Πεξηθνπή πξνζσπηθήο δηαθνξάο ζηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο ζε % έσο 18% ηνπ χςνπο ηεο 

θαηαβαιιφκελεο ζχληαμεο (ζσξεπηηθά ιακβαλνκέλσλ ππόςε θαη ησλ πεξηθνπώλ έηνπο 2016)
0 232 225 218

iii.
Αλαπξνζαξκνγή ησλ θχξησλ ζπληάμεσλ ινηπψλ θνξέσλ (ιφγσ αχμεζεο ΑΓΠ θαη ΔηΚ) απφ ηελ 

1/1/2022 αληί απφ ηελ 1/1/2019
0 115 258 436

1.2 πληάμεηο Δεκνζίνπ 0 819 814 824

i.
Πεξηθνπή πξνζσπηθήο δηαθνξάο ζηηο θχξηεο ζπληάμεηο ηνπ Δεκνζίνπ ζε % έσο 18% ηνπ χςνπο 

ηεο θαηαβαιιφκελεο ζχληαμεο
0 805 780 756

ii.
Αλαπξνζαξκνγή ησλ θχξησλ ζπληάμεσλ ηνπ Δεκνζίνπ (ιφγσ αχμεζεο ΑΓΠ θαη ΔηΚ) απφ ηελ 

1/1/2022 αληί απφ ηελ 1/1/2019
0 13 35 68

1.3 Γηζθνξέο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθά Γπηδφκαηα 59 138 140 143

i.

Αιιαγή ηεο βάζεο ππνινγηζκνχ ησλ εηζθνξψλ ζηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο απφ 1/1/2018 

κε ζπκπεξίιεςε ησλ θαηαβιεηέσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζην εηήζην θνξνινγεηέν 

απνηέιεζκα. 
/1

59 138 140 143

Β. ΤΝΟΛΟ ΠΑΡΓΜΒΑΓΧΝ ΣΟ ΚΓΛΟ ΣΧΝ ΓΟΔΧΝ ΣΟΤ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΎ 0 0 1.920 2.058

i. Μείσζε ηνπ αθνξνινγήηνπ 0 0 1.920 2.058

Πίλαθαο 3.5A Παξεκβάζεηο ΜΠΔ 2018-2021 (ζε κηθηή βάζε) ζσξεπηηθά

(πνζά ζε εθαη. επξψ)

/1: Ειδικά για το ζτοσ 2018, οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ  υπολογίηονται επί του 85% του ωσ άνω φορολογθτζου αποτελζςματοσ.
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απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4387/2016, ην επηπιένλ πνζφ εμαθνινπζεί 

λα θαηαβάιιεηαη ζηνλ δηθαηνχρν σο πξνζσπηθή δηαθνξά, ζπκςεθηδφκελν θαη’ έηνο θαη κέρξη ηελ 

πιήξε εμάιεηςή ηνπ κε ηελ εθάζηνηε αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληάμεσλ. 

2. Η εηήζηα αχμεζε ησλ θχξησλ ζπληάμεσλ, κε βάζε ζπληειεζηή πνπ δηακνξθψλεηαη θαηά 50% απφ 

ηε κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ θαη θαηά 50% απφ ηε κεηαβνιή ηνπ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο, εθαξκφδεηαη απφ ηελ 1.1.2022. 

 

3. Απφ 1.1.2019, νη θαηαβαιιφκελεο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο, εθφζνλ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ πνπ 

πξνθχπηεη κεηά ηνλ επαλππνινγηζκφ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 

νηθ.25909/470 (ΦΔΚ 1605/Β/07.07.16), αλαπξνζαξκφδνληαη ζην χςνο ησλ επαλππνινγηζζέλησλ. 

Χζηφζν ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε κεηά ηελ σο άλσ αλαπξνζαξκνγή, ε κείσζε ησλ επηθνπξηθψλ 

ζπληάμεσλ λα κελ ππεξβαίλεη ην 18% ηνπ θαηαβαιιφκελνπ πνζνχ  επηθνπξηθήο ζχληαμεο θαηά 

ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν.4387/2016. 

 

4. Σέινο πξνβιέπεηαη φηη νη πξνζσπηθέο δηαθνξέο πνπ είραλ πξνβιεθζεί ζην Ν.4387/2016 γηα ηηο 

λέεο  ζπληάμεηο πνπ εθδίδνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ λφκνπ, θαηαβάιινληαη έσο ηελ 

31/12/2018.  

 

Απφ ηηο αλσηέξσ παξεκβάζεηο εθηηκάηαη εμνηθνλφκεζε δαπάλεο ζηνλ Κνηλσληθφ Πξνυπνινγηζκφ πνπ ζα 

αλέιζεη ζε 2.303 εθαη. επξψ (εηήζην θαζαξφ πνζφ)  ην έηνο 2021. 

 Αζθαλιζηικέρ Διζθοπέρ ΟΚΑ 

Δπηπξφζζεηα, απφ ηελ αιιαγή ηεο βάζεο ππνινγηζκνχ ησλ εηζθνξψλ ζηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο 

απφ 1/1/2018 κε ζπκπεξίιεςε ησλ θαηαβιεηέσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζην εηήζην θνξνινγεηέν 

απνηέιεζκα, νη νπνίεο εηδηθά γηα ην έηνο 2018 ππνινγίδνληαη επί ηνπ 85% ηνπ σο άλσ θνξνινγεηένπ 

απνηειέζκαηνο, αλακέλεηαη αχμεζε εζφδσλ χςνπο 143 εθαη. επξψ ην 2021. 

 

Νέεο παξεκβάζεηο Δζόδσλ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ (πεξίνδνο 2020-2021) 

ην κέξνο πνπ αθνξά ηα έζνδα ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ απνθαζίζηεθε κείσζε ησλ πνζψλ ηεο 
έθπησζεο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ, κε πξψηε εθαξκνγή ην έηνο 2020 σο εμήο: 

- 1.250 επξψ (απφ 1.900 επξψ) γηα ην θνξνινγνχκελν ρσξίο εμαξηψκελα ηέθλα φηαλ ην θνξνινγεηέν 
εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο θαη ζπληάμεηο δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 20.000 επξψ.  

- 1.300 επξψ (απφ 1.950 επξψ) γηα ην θνξνινγνχκελν κε έλα (1) εμαξηψκελν ηέθλν,  
- 1.350 επξψ (απφ 2.000 επξψ) γηα δχν (2) εμαξηψκελα ηέθλα θαη  
- 1.450 επξψ (απφ 2.100 επξψ) γηα ηξία (3) εμαξηψκελα ηέθλα θαη άλσ.  

Απφ ηελ αλσηέξσ παξέκβαζε αλακέλεηαη αχμεζε ησλ εηήζησλ θξαηηθψλ εζφδσλ θαηά 1,9 δηζ. επξψ ην 
2020 θαη θαηά 2,1 δηζ. επξψ ην 2021. 
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3.2  Δμηζνξξνπεηηθέο Παξεκβάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 2018-2021 
 

 
 
 
Δξιζοπποπηηικέρ παπεμβάζειρ ΜΠΓ 2018-2021 
 
Απφ ηηο παξεκβάζεηο ηνπ ΜΠΓ 2018-2021 ηφζν ζηα θξαηηθά έζνδα φζν θαη ζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, 
νη νπνίεο αλαιχζεθαλ πξνεγνπκέλσο, πξνζδνθάηαη βειηίσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο ηεο 
ρψξαο θαηά 4,5 δηζ. επξψ πεξίπνπ ζε θαζαξνχο φξνπο. Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ ηέηνηνπ είδνπο 
παξεκβάζεηο δελ πξνζβιέπνπλ ζηελ ηζφπνζε αχμεζε ηνπ πιενλάζκαηνο, αιιά έρνπλ αλαδηαλεκεηηθφ 
ραξαθηήξα, ππφ ηελ έλλνηα φηη ε αχμεζε ησλ εζφδσλ θαη ε εμνηθνλφκεζε απφ ηελ ζπληαμηνδνηηθή 
δαπάλε ζα ρξεκαηνδνηήζνπλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη ηεο ΥΓ, άιιεο δξάζεηο 
νη νπνίεο ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη 
ζηελ αλαθνχθηζε νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ έρνπλ πιεγεί ηδηαίηεξα απφ ηελ παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή 
θξίζε. 
 
 
Δράζεις ποσ αθορούν ηα έζοδα ηοσ κραηικού προϋπολογιζμού (περίοδος 2020-2021) 
 
 Μείσζε θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή ηνπ Φφξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ 

Πξνβιέπεηαη κείσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή ηνπ πξψηνπ θιηκαθίνπ ηεο θιίκαθαο θπζηθψλ 
πξνζψπσλ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Κ.Φ.Δ (λ. 4172/2013) απφ ην είθνζη δχν ηνηο εθαηφ (22%) ζην είθνζη ηνηο 
εθαηφ (20%), πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ειάθξπλζε ησλ ρακειψλ εηζνδεκάησλ. Δπίζεο κε ηε ξχζκηζε 

2018 2019 2020 2021

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΓΜΒΑΓΧΝ 0 -2.650 -5.415 -7.559

1. Κνηλσληθή Πξνζηαζία 0 -1.850 -1.200 -1.170

2. Γπελδχζεηο 0 -300 -300 -300

3. Απαζρνιεζε 0 -260 -260 -260

4. Τγεηνλνκηθή Πεξίζαιςε 0 -240 -240 -240

5. Γμηζνξξνπεηηθέο Παξεκβάζεηο ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 0 0 -3.415 -5.589

2018 2019 2020 2021

ΤΝΟΛΟ ΓΞΙΟΡΡΟΠΗΣΙΚΧΝ ΠΑΡΓΜΒΑΓΧΝ  (Α+Β) 0 -2.650 -5.415 -7.559

Α.
ΤΝΟΛΟ ΓΞΙΟΡΡΟΠΗΣΙΚΧΝ ΠΑΡΓΜΒΑΓΧΝ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ (πιελ εζφδσλ 

Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ)(1+2+3+4)
0 -2.650 -2.000 -1.970

1. χλνιν Γμηζνξξνπεηηθψλ  Παξεκβάζεσλ Δαπαλψλ Κεληξηθήο Δηνίθεζεο 0 -1.850 -1.200 -1.170

1.1 Κνηλσληθή Πξνζηαζία 0 -1.850 -1.200 -1.170

i. Γπέθηαζε πξνγξάκκαηνο "ρνιηθά Γεχκαηα" 0 -190 -190 -190

ii. Δεκηνπξγία λέσλ κνλάδσλ πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο/λεπηαγσγίσλ 0 -140 -150 -120

iii. Αλαζρεδηαζκφο νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ θαη επηδφκαηνο ηέθλσλ 0 -260 -260 -260

iv. Γπηδφηεζε ελνηθίνπ 0 -600 -600 -600

v. Πξφζζεηεο εμηζνξξνπεηηθέο παξεκβάζεηο ζηηο δξάζεηο Α 1, Α2,Α 3 θαη Α4 0 -660 0 0

2. χλνιν Γμηζνξξνπεηηθψλ  Παξεκβάζεσλ ζηνλ Γπελδπηηθφ Σνκέα 0 -300 -300 -300

2.1 Πξφγξακκα Δεκνζίσλ Γπελδχζεσλ 0 -300 -300 -300

i. Γπελδχζεηο ζε ππνδνκέο ελέξγεηαο 0 -100 -100 -100

ii. Γπελδχζεηο ζε ππνδνκέο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα 0 -100 -100 -100

iii. Αλαπηπμηαθφο Νφκνο (λ. 4399/2016) 0 -100 -100 -100

3. χλνιν Γμηζνξξνπεηηθψλ  Παξεκβάζεσλ Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 0 -260 -260 -260

3,1 Απαζρνιεζε 0 -260 -260 -260

i. Πξνγξάκκαηα ελεξγψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ απαζρφιεζε πινπνηνχκελα απφ ηνλ ΟΑΓΔ 0 -260 -260 -260

4. χλνιν Γμηζνξξνπεηηθψλ  Παξεκβάζεσλ ζηνλ Σνκέα ηεο Τγεηαο 0 -240 -240 -240

4.1 Τγεηνλνκηθή Πεξίζαιςε 0 -240 -240 -240

i. Γπηδφηεζε ζπκκεηνρήο αζθαιηζκέλσλ γηα ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα 0 -240 -240 -240

Β. 
ΤΝΟΛΟ ΓΞΙΟΡΡΟΠΗΣΙΚΧΝ ΠΑΡΓΜΒΑΓΧΝ ΣΟ ΚΓΛΟ ΣΧΝ ΓΟΔΧΝ ΣΟΤ ΚΡΑΣΙΚΟΤ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΎ
0 0 -3.415 -5.589

i.
Μείσζε θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή ηνπ Φφξνπ Γηζνδήκαηνο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ απφ 29% ζε 

26%
0 0 -461 -270

ii. Μείσζε ΓΝΦΙΑ 0 0 -209 -209

iii. Μείσζε θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή ηνπ Φφξνπ Γηζνδήκαηνο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ 0 0 -877 -997

iv. Αλακφξθσζε ηεο Γηδηθήο Γηζθνξάο Αιιειεγγχεο 0 0 -368 -613

v. Δηαξζξσηηθέο Φνξνινγηθέο Παξεκβάζεηο 0 0 -1.500 -3.500

Πίλαθαο 3.5B  Γμηζνξξνπεηηθέο Παξεκβάζεηο ΜΠΔ 2018-2021 (ζε κηθηή βάζε) ζσξεπηηθά

(πνζά ζε εθαη. επξψ)
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απηή απνθιηκαθψλεηαη πεξαηηέξσ ε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ αζθνχλησλ αηνκηθή επηρεηξεκαηηθή 
δξαζηεξηφηεηα κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο απνηεινχλ 
ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ρψξαο. Απφ ηνλ επαλαθαζνξηζκφ ηνπ θφξνπ 
εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ αλακέλεηαη απψιεηα εζφδσλ χςνπο 877 εθαη. επξψ ην 2020 θαη 997 
εθαη. επξψ ην 2021. 

 
 Αλακφξθσζε ηεο Δηδηθήο Δηζθνξάο Αιιειεγγχεο 

Πξνβιέπεηαη ηξνπνπνίεζε ηεο θιίκαθαο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 43 Α ηνπ 
Κ.Φ.Δ. (λ. 4172/2013), πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη νπζηαζηηθή ειάθξπλζε ησλ κεζαίσλ εηζνδεκάησλ. Με 
ηελ ζρεδηαδφκελε ηξνπνπνίεζε ζα επηβάιιεηαη εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο ζηα εηζνδήκαηα άλσ ησλ 
30.000 επξψ (αληί 12.000 επξψ πνπ ηζρχεη ζήκεξα) ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ή ζρνιάδνπζαο 
θιεξνλνκίαο, ελψ ηαπηφρξνλα κεηψλνληαη νη ζπληειεζηέο γηα ηα εηζνδήκαηα άλσ ησλ 30.000 επξψ σο 
εμήο:  
- γηα εηζνδήκαηα απφ 30.000 έσο 40.000 επξψ ν ζπληειεζηήο δηακνξθψλεηαη ζην 2% (απφ 6,5% πνπ 

ηζρχεη ζήκεξα), 
-  γηα εηζνδήκαηα απφ 40.000 έσο 65.000 επξψ ν ζπληειεζηήο δηακνξθψλεηαη ζην 5% (απφ 7,5% πνπ 

ηζρχεη ζήκεξα), 
- γηα εηζνδήκαηα άλσ ησλ 65.000 επξψ νη ζπληειεζηέο παξακέλνπλ ακεηάβιεηνη. 

Απφ ηελ αλακφξθσζε ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο επσθεινχληαη θπξίσο ηα λνηθνθπξηά ρακεινχ 
θαη κεζαίνπ εηζνδήκαηνο, ελψ ε κείσζε εζφδσλ εθηηκάηαη ζηα 368 εθαη. επξψ ην 2020 θαη 613 εθαη. 
επξψ ην 2021. 
 
 Μείσζε ζπληειεζηή θνξνιφγεζεο ησλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ 
Πξνβιέπεηαη αλακφξθσζε ηνπ ζπληειεζηή θνξνιφγεζεο ησλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 
1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Κ.Φ.Δ. (λ. 4172/2013) απφ ην 29% ζην 26%, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε 
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα ηνλσζεί ε αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, 
εμαηξνπκέλσλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Η κείσζε ηεο θνξνινγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ αλακέλεηαη λα 
νδεγήζεη ζε απψιεηα εζφδσλ χςνπο 461 εθαη. επξψ ην 2020 θαη 270 εθαη. επξψ ην 2021. 

 
 Μείσζε ΔΝΦΙΑ 
Θα ηξνπνπνηεζνχλ νη δηαηάμεηο γηα ηνλ Δληαίν Φφξν Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (λ. 4223/2013), πξνθεηκέλνπ 
λα επέιζεη ειάθξπλζε ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ ηδηνθηεζηψλ. Απφ ηε δξάζε απηή εθηηκάηαη απψιεηα 
εζφδσλ χςνπο 209 εθαη. επξψ, αξρήο γελνκέλεο απφ ην 2020. 

 

 Πεξαηηέξσ θνξνειαθξχλζεηο γηα ηα έηε 2020-21 

Γηα ηα έηε 2020-2021 έρνπλ πξνβιεθζεί επηπξφζζεηεο παξεκβάζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ 

πεξηνξηζκνχ ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο, νη νπνίεο δελ έρνπλ αθφκε εμεηδηθεπηεί, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

επίηεπμεο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ζηφρνπ φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξφλ ΜΠΓ, κεηά ηελ αθαίξεζε 

νπνησλδήπνηε κε κφληκσλ δεκνζηνλνκηθψλ παξεκβάζεσλ. 
. 

 

Δράζεις ηοσ Υποσργείοσ Εργαζίας Κοινωνικής Αζθάλιζης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (περίοδος 
2019-2021) 
Απφ ηελ εμνηθνλφκεζε πνπ ζα επηηεπρζεί ζηε ζπληαμηνδνηηθή δαπάλε κε ηηο παξεκβάζεηο πνπ 
πεξηγξάθεθαλ ζηoλ πίλαθα 3.5A ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο θνηλσληθψλ παξνρψλ, 
κε έκθαζε ζε επάισηεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο. Οη παξεκβάζεηο απηέο είλαη: 

 

 ρνιηθά Γεχκαηα ζηελ ππνρξεσηηθή Γεκφζηα εθπαίδεπζε 

Η παξέκβαζε αθνξά ηελ επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «ρνιηθά Γεχκαηα» πνπ εθαξκφζηεθε πηινηηθά, 
ψζηε λα θαιχςεη φιε ηελ ππνρξεσηηθή δεκφζηα εθπαίδεπζε. Δθηηκάηαη φηη ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ 
καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ησλ δεκνηηθψλ θαη γπκλαζίσλ ηεο ρψξαο ζα ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα. 
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χκθσλα κε ηελ πην πξφζθαηε  Έξεπλα Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθψλ Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηψλ πνπ 
δηελεξγήζεθε απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ.ΣΑΣ.) θαη αθνξνχζε ζε νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ 
2014 , ν θίλδπλνο θηψρεηαο γηα παηδηά ειηθίαο 0-17 εηψλ  αλεξρφηαλ ζε 26,6%, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 
θαηά 1,1 πνζνζηηαία κνλάδα ζε ζρέζε κε ην 2013, ελψ ην πνζνζηφ ησλ παηδηψλ, πνπ δνχζαλ ζε 
νηθνγέλεηεο  θάησ απφ ην θαηψθιη ηεο θηψρεηαο, εθηηκήζεθε ζε 34,5%.  

ην πιαίζην απηφ, μεθίλεζε ην 2016 πηινηηθφ πξφγξακκα παξνρήο δεζηνχ κεζεκεξηαλνχ γεχκαηνο ζε 
καζεηέο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ κε ηελ ζπκβνιή ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ (ζρεδηαζκφο 
δηαηηνινγίνπ) θαη ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ. (έιεγρνο πνηφηεηαο ησλ γεπκάησλ). 

Δπηδησθφκελνο ζθνπφο ηεο παξέκβαζεο απηήο είλαη ε νπζηαζηηθή θαηαπνιέκεζε ηεο παηδηθήο θηψρεηαο 
θαη ηεο επηζηηηζηηθήο αλαζθάιεηαο ησλ καζεηψλ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε παξέκβαζε απηή ζα έρεη 
ζεηηθφ αληίθηππν θαη ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο ε απμεκέλε δήηεζε ζα επλνήζεη ηε 
δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο εζηίαζεο.  

Σν εηήζην θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθηηκάηαη ζε 190 εθαη. επξψ. 

 

 Δπίδνκα ζηέγαζεο  

Η ζέζπηζε επηδφκαηνο ζηέγαζεο, έρεη σο ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ λνηθνθπξηψλ, θπξίσο εθείλσλ κε 

ρακειά θαη κεζαία εηζνδήκαηα, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθεο ζηέγαζήο ηνπο είηε απηή αθνξά ζε 

ελνίθην θαηνηθίαο είηε ζηελ απνπιεξσκή ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ.  

Κξηηήξην γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο επηδφηεζεο είλαη ην ηζνδχλακν εηζφδεκα κνλνκεινχο λνηθνθπξηνχ λα 

κελ ππεξβαίλεη ηα 9.600 €, ην νπνίν θαη αλαπξνζαξκφδεηαη βάζεη ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ. Σν κέηξν 

εθηηκάηαη φηη ζα θαιχςεη ην 50% ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ λνηθηάδνπλ θαηνηθία ή πιεξψλνπλ δάλεην γη’ 

απηήλ. 
Η δαπάλε γηα ηε ζηέγαζε ελφο λνηθνθπξηνχ, είηε απηή αθνξά ελνίθην ηεο θχξηαο θαηνηθίαο, είηε δφζε 
δαλείνπ πνπ είρε ιεθζεί απφ πηζησηηθφ ίδξπκα γηα ηελ απφθηεζε ηδηφθηεηεο πξψηεο θαηνηθίαο, απνηειεί 
ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο δηαβίσζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ 
νηθνγελεηαθψλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπ 2015 (ε αληίζηνηρε γηα ην 2016 δελ έρεη αθφκε δεκνζηεπηεί), ε 
δαπάλε ζηέγαζεο (ελνίθην ή δφζε απνπιεξσκήο δαλείνπ, κε ζπλππνινγηδφκελσλ ησλ ππφινηπσλ 
δαπαλψλ θαηνίθεζεο) αληηπξνζσπεχεη θαηά κέζν φξν ην 13,3% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ δηαβίσζεο, ζηε 
δεχηεξε θαηά ζεηξά ζέζε κεηά ηηο δαπάλεο δηαηξνθήο. Γηα ηα ρακειά εηζνδήκαηα, ην πνζνζηφ απηφ 
δηακνξθψλεηαη ζην 20,4%, έλαληη 10,4% γηα ηα πςειφηεξα εηζνδήκαηα. 

Σν εηήζην θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθηηκάηαη ζε 600 εθαη. επξψ. 

 

 Δπίδνκα ηέθλσλ 

Πξνβιέπεηαη αλακφξθσζε ηνπ θαζεζηψηνο πνπ δηέπεη ηα πθηζηάκελα νηθνγελεηαθά επηδφκαηα µε ζθνπφ 
ηνλ εμνξζνινγηζµφ ηνπο θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ έλα εληαίν επίδνκα ηέθλσλ, ην νπνίν 
ρνξεγείηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ αξηζκφ ησλ εμαξηψκελσλ ηέθλσλ, ην πξνζαξκνζκέλν, βάζεη κειψλ 
νηθνγέλεηαο, νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα θαη ηελ εηζνδεκαηηθή θαηεγνξία. Σν επίδνκα παηδηνχ ζα 
θαηαβάιιεηαη ζηνρεπµέλα ζε νηθνγέλεηεο κε παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξε αλάγθε θαη γηα ην 
ιφγν απηφ ζα ππνινγίδεηαη βάζεη θιηκαθνχκελνπ εηζνδεκαηηθνχ θξηηεξίνπ ζην πιαίζην ηεο ελίζρπζεο 
ησλ αζζελέζηεξσλ νηθνλνκηθά δηθαηνχρσλ. Με ηελ αλακφξθσζε απηή επηδηψθεηαη ν εμνξζνινγηζµφο ηεο 
πνιηηηθήο ρνξήγεζεο νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ µε ηελ εθαξκνγή αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ πνπ 
δηαζθαιίδνπλ ηελ πινπνίεζε ζαθψο πην ζηνρεπκέλεο πνιηηηθήο ζε εθείλεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο, πνπ 
βξίζθνληαη ζε πξαγκαηηθή αδπλακία. 

Σν εηήζην επηπιένλ θφζηνο γηα ηελ αλακφξθσζε ησλ νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ εθηηκάηαη ζε 260 εθαη. 
επξψ. 

 

 Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία λέσλ παηδηθψλ ζηαζκψλ, λεπηαγσγείσλ θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ 

Πξνβιέπεηαη ε εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο επηρνξήγεζεο γηα αλέγεξζε/αλαθαίληζε θαη εμνπιηζκφ 
παηδηθψλ ζηαζκψλ, λεπηαγσγείσλ ή βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, θαη επέθηαζε ησλ πθηζηάκελσλ, θαζψο 
θαη πξφγξακκα επηρνξήγεζεο γηα ηε θηινμελία θαη θξνληίδα βξεθψλ θαη παηδηψλ. 
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Απφ ηελ εθαξκνγή θαηά ηηο πεξηφδνπο 2015-2016 θαη 2016-2017 ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ 
πξνγξάκκαηνο «Δλαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο», πνπ αθνξνχζε ηελ επηδφηεζε, 
κέζσ ρνξήγεζεο vouchers, ηεο θηινμελίαο παηδηψλ θαη βξεθψλ ζε βξεθηθνχο, παηδηθνχο ή 
βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο, δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο, δηαπηζηψζεθαλ ζνβαξέο ειιείςεηο ζε ππνδνκέο 
απηνχ ηνπ είδνπο ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο επηθξάηεηαο, κε ην πξφβιεκα λα εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα νμπκέλν 
ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα.  

Δίλαη επνκέλσο αλαγθαία ε ξηδηθή αχμεζε ησλ βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ πνπ ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα, 
ηφζν ζε εξγαδφκελεο κεηέξεο λα αζθήζνπλ ειεχζεξα ην επάγγεικά ηνπο, φζν θαη ζε άλεξγεο κεηέξεο λα 
εληαρζνχλ εθ λένπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Με ηελ παξέκβαζε απηή πξνηείλεηαη ε ελίζρπζε ησλ 2.800 πθηζηάκελσλ κνλάδσλ κε 1.800 λέεο κέρξη ην 
2020. 

Δπίζεο πξνηείλεηαη αχμεζε θαηά 50% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο πνπ ζα 
επηδνηεζεί ε θξνληίδα ηνπο ζε βξεθηθνχο, παηδηθνχο ή βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο κέρξη ην 2020 (απφ 
90.000 ζε 120.000 παηδηά ην 2019 θαη 135.000 παηδηά ην 2020).  

Σν εηήζην θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθηηκάηαη ζε 140 εθαη. επξψ. γηα ην 2019 (εθ ησλ νπνίσλ 60 εθαη. 
επξψ γηα αλεγέξζεηο/αλαθαηλίζεηο & εμνπιηζκφ θαη 80 εθαη. επξψ ιεηηνπξγηθά έμνδα), 150 εθαη. επξψ 
γηα ην 2020 (εθ ησλ νπνίσλ 30 εθαη. επξψ γηα αλεγέξζεηο/αλαθαηλίζεηο & εμνπιηζκφ θαη 120 εθαη. επξψ 
ιεηηνπξγηθά έμνδα) θαη 120 εθαη. επξψ γηα ην 2021 (γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα). 

 
 Πξνγξάκκαηα ελεξγψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ απαζρφιεζε, πινπνηνχκελα απφ ηνλ ΟΑΔΓ 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο Αλαπηπμηαθήο ηξαηεγηθήο ηεο ρψξαο είλαη ε αιιαγή ηνπ παξαγσγηθνχ κνληέινπ 
πνπ αθνινπζήζεθε κέρξη ζήκεξα. Σν ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα ηεο Διιάδαο πνπ είλαη ην 
αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο, έρεη ηα ηειεπηαία έηε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο απαμησζεί απφ ηελ αλεξγία θαη 
ηελ επηζθάιεηα. Σαπηφρξνλα ε καδηθή θπγή ζην εμσηεξηθφ εμεηδηθεπκέλνπ δπλακηθνχ ζηέξεζε ηε ρψξα 
απφ ηνλ πιένλ θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ παξαγσγηθή θαη θνηλσληθή αλαζπγθξφηεζε.  

Με ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ηελ 01.01.2019, ζα ηεζεί ζε ηζρχ πξφγξακκα 
θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δηαθνζίσλ εμήληα (260) εθαη. επξψ θαη’ έηνο. 
Οη ζπγθεθξηκέλνη πφξνη ζα ιεηηνπξγήζνπλ παξάιιεια θαη πξνζζεηηθά ζηα πξνγξάκκαηα θαηαπνιέκεζεο 
ηεο αλεξγίαο πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ ή ζρεδηάδνληαη γηα ην επφκελν δηάζηεκα, κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε 
θαη ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο θπγήο εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη λέσλ κε πςειά πξνζφληα ζην 
εμσηεξηθφ. ψζηε παξάιιεια κε άιιεο δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ  παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε λα 
αληηκεησπηζζεί ην πξφβιεκα ηεο απψιεηαο εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ λέσλ κε πςειά 
πξνζφληα. Οη ζέζεηο εξγαζίαο ζα ζρεδηαζηνχλ γηα ζηνρεπκέλεο νκάδεο αλέξγσλ, εγγεγξακκέλσλ ζηα 
κεηξψα ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (Ο.Α.Δ.Γ.). Ο ζρεδηαζκφο ζα γίλεη ζηε 
βάζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ κεραληζκνχ δηάγλσζεο ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ψζηε λα 
κεγηζηνπνηεζεί ε απφδνζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο. Οη 
ιεπηνκέξεηεο πινπνίεζεο ζα εμεηδηθεχνληαη κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο Κνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κεηά απφ γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Γ..)  ηνπ 
Ο.Α.Δ.Γ. 

 

Δράζεις ηοσ Υποσργείοσ Υγείας (περίοδος 2019-2021) 
 Φαξκαθεπηηθή Γαπάλε  

Ο δείθηεο θαηαβνιήο επηδνκάησλ ηεο ρψξαο, είλαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα ζε ζρέζε κε ηνλ επξσπατθφ 
κέζν φξν σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ.(6,7% έλαληη 10,1% ζηελ ΔΔ). Η ζπκκεηνρή ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηε 
θαξκαθεπηηθή δαπάλε θηλείηαη ζε ηξία πνζνζηά (0%, 10% θαη 25% αλάινγα κε ηηο παζήζεηο πνπ 
αληηκεησπίδνληαη απφ ηα ζθεπάζκαηα). 

Με ζηφρν ηε κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε, πξνσζείηαη δηάηαμε 
πνπ ζα πξνβιέπεη ηελ θιηκαθσηή επηδφηεζε ησλ αζθαιηζκέλσλ αλάινγα κε εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα φζνλ 
αθνξά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δαπάλε ησλ ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ. Η δξάζε απηή 
εθηηκάηαη φηη ζα έρεη εηήζην θφζηνο 240 εθαη. επξψ θαη ζα αλαθνπθίζεη θπξίσο ηηο κεγαιχηεξεο ειηθηαθά 
νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ έρνπλ θαη απμεκέλν κεξίδην δαπάλεο γηα θάξκαθα ζην ζπλνιηθφ 
νηθνγελεηαθφ ηνπο πξνυπνινγηζκφ.  
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 Πεξαηηέξσ ελίζρπζε θνηλσληθψλ παξνρψλ γηα ην έηνο 2019 

 ηα κεγέζε ηνπ ΜΠΓ 2018-2021 θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ην έηνο 2019 εθηηκάηαη φηη ππάξρεη 
πεξηζψξην γηα αλάιεςε πεξηζζφηεξσλ δξάζεσλ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα. Χο εθ ηνχηνπ έρεη πξνβιεθζεί 
επηπιένλ δαπάλε χςνπο 660 εθαη. επξψ, ε νπνία θαη ζα θαηαλεκεζεί αλαινγηθά ζηηο πξναλαθεξφκελεο 
δξάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε επίηεπμε ηνπ 
ζπκθσλεκέλνπ ζηφρνπ πνζνζηνχ 3,5% ηνπ ΑΔΠ γηα ην πξσηνγελέο απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο 
Κπβέξλεζεο, ζηε βάζε ηεο αμηνιφγεζεο πνπ ζα δηεμαρζεί φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 
άξζξνπ 15 θαη ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο πηζαλήο πινπνίεζεο ησλ παξεκβάζεσλ ησλ άξζξσλ 3 έσο 9 θαη 
11 έσο 14.   
 
 
 

4. ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ Δ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΒΑΗ 
 

Η ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (πίλαθαο 3.6) παξνπζηάδεη ηα ζπλνιηθά έζνδα θαη 

έμνδά ηεο θαηά γεληθή θαηεγνξία (νηθνλνκηθή ηαμηλφκεζε) εζφδνπ θαη εμφδνπ.  

 

Η ελνπνίεζε φισλ ησλ ππνηνκέσλ ζε εληαίν ζχλνιν ζπλεπάγεηαη ηελ ελνπνίεζε α) ησλ ζπλαιιαγψλ 

κεηαμχ ησλ ππνηνκέσλ θαη β) ησλ ελδνηνκεαθψλ ζπλαιιαγψλ (εληφο ησλ ππνηνκέσλ). Με ηελ έλλνηα 

απηή, γίλεηαη εθθαζάξηζε φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ, ζην πιαίζην ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, απνηεινχλ 

έμνδν γηα έλαλ ππνηνκέα θαη ηζφπνζν έζνδν γηα θάπνηνλ άιιν (ελδνθπβεξλεηηθέο ζπλαιιαγέο). Γηα 

παξάδεηγκα, ε επηρνξήγεζε ελφο ΝΠΓΓ απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ απνηειεί δαπάλε ηνπ θξάηνπο 

θαη ηζφπνζν έζνδν ηνπ ΝΠΓΓ, ζπλεπψο, ην ζπγθεθξηκέλν δεχγνο ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ πξέπεη λα 

απαιεηθζεί, θαζψο δηνγθψλεη πιαζκαηηθά ηηο δαπάλεο θαη ηα έζνδα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζε 

ελνπνηεκέλε βάζε.  

 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, απνηππψλνληαη ηα θαζαξά έζνδα θαη νη θαζαξέο δαπάλεο θαη, ζπλεπψο, ε 

πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζπλφινπ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Σν δεκνζηνλνκηθφ 

απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο κεηά ηελ ελνπνίεζε ησλ ελδνθπβεξλεηηθψλ – ελδνηνκεαθψλ 

ζπλαιιαγψλ παξακέλεη εμ νξηζκνχ ην ίδην κε ην κε ελνπνηεκέλν.    

 

Σέινο, ηα  δεκνζηνλνκηθά κεγέζε παξνπζηάδνληαη ηφζν ζε φξνπο ΥΓ, φζν θαη ζε φξνπο ESA, αθνχ 

δίλνληαη ζε δηαθξηηέο γξακκέο ην χςνο ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ (πέξαλ ησλ ηφθσλ) πνπ εμαηξνχληαη απφ 

ηνπο νξηζκνχο ηεο ΥΓ. 
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2015 2016

ΔΤΓ ΔΤΓ Β ΜΠΔ Β ΜΠΔ Β ΜΠΔ Β ΜΠΔ Β ΜΠΔ

Α. πλνιηθά θαζαξά Έζνδα (βάζεη ηεο ΥΔ) 43,5 45,8 44,6 44,6 44,0 44,0 43,4 43,3 42,9 42,0 42,4 40,6

1. Άκεζνη θφξνη 9,4 10,2 10,2 10,2 10,1 10,0 10,2 10,1 10,4 10,4 10,6 10,6

2. Έκκεζνη θφξνη 15,4 16,7 16,5 16,5 16,4 16,4 16,1 16,1 15,8 15,7 15,5 15,4

3. Λνηπνί θφξνη 2,3 2,6 2,7 2,7 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,1 2,1

4. Γπηζηξνθέο Φφξσλ -1,8 -1,9 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8

5. Αζθαιηζηηθέο Γηζθνξέο (πξαγκαηηθέο) 11,0 11,3 11,0 11,0 10,8 10,8 10,6 10,6 10,5 10,5 10,4 10,4

6. Σξέρνπζεο Μεηαβηβάζεηο 0,8 1,1 0,4 0,4 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

7. Κεθαιαηαθέο Μεηαβηβάζεηο 2,2 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 1,8 1,8 1,7 1,7

8. Πσιήζεηο 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7

9. Έζνδα πεξηνπζίαο 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

10. Λνηπά Έζνδα 2,8 3,0 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5

11. Με πξνζδηνξηζκέλεο παξεκβάζεηο 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 0,0 -1,7

Β. πλνιηθά έζνδα θαηά ESA - (Α+Β1) 43,6 45,6 44,8 44,8 44,4 44,4 43,6 43,5 43,0 42,1 42,5 40,7

1. Έζνδα εμαηξνχκελα βάζεη ηεο ΥΔ 0,1 -0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

Γ. Δαπάλεο (βάζεη ηεο ΥΔ) 46,6 44,9 46,0 46,0 43,9 43,9 42,5 42,6 41,5 41,2 40,1 39,8

1. Ακνηβέο Πξνζσπηθνχ (πξαγκαηηθέο) 9,0 9,0 9,0 9,0 8,9 8,9 8,7 8,7 8,5 8,5 8,2 8,2

2. Αγνξέο Αγαζψλ & Τπεξεζηψλ 4,9 4,3 4,9 4,9 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1

3. Κνηλσληθέο Παξνρέο 22,1 22,0 21,6 21,6 20,3 20,3 19,5 19,4 18,8 18,3 18,1 17,6

εθ ησλ νπνίσλ:
3.1 πληάμεηο 17,1 16,9 16,7 16,7 15,9 15,9 15,3 14,0 14,8 13,5 14,3 13,0

3.2 Δαπάλεο ΓΟΠΤΤ 2,2 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6

3.3 Κνηλσληθφ Γηζφδεκα Αιιειεγγχεο 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

3.4 ΓΚΑ 0,5 0,4 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5 Γθάπαμ παξνρή ζε ζπληαμηνχρνπο 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Σξέρνπζεο Μεηαβηβάζεηο 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

5. Κεθαιαηαθέο Μεηαβηβάζεηο 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

6. Γπηδνηήζεηο 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8

7. Δαπάλεο Γπελδχζεσλ 4,0 3,6 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 4,1 3,9 4,1 3,6 3,8

8. Απνζεκαηηθφ 0,0 0,0 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

9. Σφθνη 3,6 3,2 3,3 3,3 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2

Δ. Πξσηνγελείο δαπάλεο βάζεη ηεο ΥΔ (Γ-Γ9) 43,0 41,7 42,7 42,7 40,4 40,4 39,2 39,3 38,2 38,0 36,9 36,6

Γ. πλνιηθέο δαπάλεο θαηά ESA - (Γ+Γ1) 49,5 44,9 46,0 46,0 43,9 43,9 42,5 42,6 41,5 41,2 40,1 39,8

1. Δαπάλεο εμαηξνχκελεο βάζεη ηεο ΥΔ 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Πξσηνγελέο Απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο βάζεη 

ηεο ΥΔ (Α-Δ)
0,5 4,2 1,9 1,9 3,5 3,5 4,2 4,0 4,6 4,0 5,5 4,0

Απνηέιεζκα Γελ. Κπβέξλεζεο θαηά ESA  (Β-Γ) -5,9 0,7 -1,2 -1,2 0,5 0,5 1,1 0,9 1,5 0,9 2,4 0,9

2015 2016

ΔΤΓ ΔΤΓ Β ΜΠΔ Β ΜΠΔ Β ΜΠΔ Β ΜΠΔ Β ΜΠΔ

Α. πλνιηθά θαζαξά Έζνδα (βάζεη ηεο ΥΔ) 76.442 80.613 80.780 80.777 82.555 82.559 84.683 84.516 87.054 85.247 89.584 85.729

1. Άκεζνη θφξνη 16.519 17.959 18.438 18.435 18.898 18.843 19.929 19.773 21.150 21.067 22.438 22.313

2. Έκκεζνη θφξνη 27.108 29.311 29.972 29.972 30.714 30.714 31.349 31.349 32.038 31.829 32.806 32.597

3. Λνηπνί θφξνη 4.117 4.503 4.913 4.913 4.538 4.538 4.547 4.547 4.581 4.581 4.508 4.508

4. Γπηζηξνθέο Φφξσλ -3.114 -3.430 -3.324 -3.324 -3.383 -3.383 -3.493 -3.493 -3.609 -3.609 -3.733 -3.733

5. Αζθαιηζηηθέο Γηζθνξέο (πξαγκαηηθέο) 19.322 19.954 19.850 19.850 20.218 20.277 20.695 20.684 21.390 21.375 21.910 21.889

6. Σξέρνπζεο Μεηαβηβάζεηο 1.433 1.859 736 736 1.125 1.125 1.002 1.002 965 965 955 955

7. Κεθαιαηαθέο Μεηαβηβάζεηο 3.908 3.213 3.500 3.500 3.764 3.764 3.840 3.840 3.580 3.580 3.550 3.550

8. Πσιήζεηο 1.837 1.599 1.475 1.475 1.470 1.470 1.505 1.505 1.544 1.544 1.578 1.578

9. Έζνδα πεξηνπζίαο 378 424 343 343 307 307 289 289 277 277 265 265

10. Λνηπά Έζνδα 4.934 5.219 4.877 4.877 4.905 4.905 5.020 5.020 5.138 5.138 5.306 5.306

11. Με πξνζδηνξηζκέλεο παξεκβάζεηο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.500 0 -3.500

Β. πλνιηθά έζνδα θαηά ESA - (Α+Β1) 76.561 80.224 81.177 81.174 83.376 83.380 85.070 84.903 87.359 85.552 89.797 85.942

1. Έζνδα εμαηξνχκελα βάζεη ηεο ΥΔ 119 -389 397 397 821 821 387 387 305 305 213 213

Γ. Δαπάλεο (βάζεη ηεο ΥΔ) 81.829 78.907 83.347 83.346 82.379 82.379 83.011 83.168 84.325 83.742 84.790 84.036

1. Ακνηβέο Πξνζσπηθνχ (πξαγκαηηθέο) 15.762 15.794 16.315 16.315 16.674 16.674 16.998 16.998 17.281 17.281 17.330 17.330

2. Αγνξέο Αγαζψλ & Τπεξεζηψλ 8.673 7.614 8.876 8.876 7.974 7.973 7.974 7.974 8.315 8.315 8.708 8.708

3. Κνηλσληθέο Παξνρέο 38.916 38.695 39.051 39.051 38.117 38.117 37.991 37.847 38.124 37.241 38.200 37.147

εθ ησλ νπνίσλ:

3.1 πληάμεηο 30.006 29.645 30.201 30.201 29.764 29.764 29.799 27.306 30.024 27.441 30.129 27.405

3.2 Δαπάλεο ΓΟΠΤΤ 3.860 3.450 3.540 3.540 3.475 3.475 3.415 3.415 3.415 3.415 3.415 3.415

3.3 Κνηλσληθφ Γηζφδεκα Αιιειεγγχεο 0 0 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760

3.4 ΓΚΑ 921 733 320 320 80 80 34 34 0 0 0 0

3.5 Γθάπαμ παξνρή ζε ζπληαμηνχρνπο 0 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Σξέρνπζεο Μεηαβηβάζεηο 2.323 2.463 2.362 2.362 2.417 2.417 2.493 2.493 2.571 2.571 2.663 2.663

5. Κεθαιαηαθέο Μεηαβηβάζεηο 1.175 768 779 779 670 670 638 638 649 649 652 652

6. Γπηδνηήζεηο 1.558 1.578 1.884 1.884 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780

7. Δαπάλεο Γπελδχζεσλ 7.100 6.345 7.065 7.065 7.304 7.304 7.668 7.968 7.958 8.258 7.631 7.931

8. Απνζεκαηηθφ 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

9. Σφθνη 6.322 5.649 6.015 6.015 6.445 6.445 6.469 6.469 6.648 6.648 6.824 6.824

Δ. Πξσηνγελείο δαπάλεο βάζεη ηεο ΥΔ (Γ-Γ9) 75.507 73.258 77.332 77.331 75.934 75.934 76.542 76.699 77.677 77.094 77.966 77.212

Γ. πλνιηθέο δαπάλεο θαηά ESA - (Γ+Γ1) 86.988 78.937 83.375 83.374 82.405 82.405 83.018 83.175 84.332 83.749 84.797 84.043

1. Δαπάλεο εμαηξνχκελεο βάζεη ηεο ΥΔ 5.159 30 28 28 26 26 7 7 7 7 7 7

Πξσηνγελέο Απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο βάζεη 

ηεο ΥΔ (Α-Δ)
935 7.355 3.448 3.446 6.620 6.625 8.141 7.817 9.377 8.153 11.618 8.517

Απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA  (Β-Γ) -10.427 1.287 -2.198 -2.200 970 975 2.052 1.728 3.027 1.803 5.000 1.899

ΑΕΠ (σε εκατ.εσρώ) 175.697 175.888 181.204 181.204 187.745 187.745 195.258 195.258 203.134 203.134 211.208 211.208

ΔΥΕ: Δηαδηθαζία Υπεξβνιηθνύ Ειιείκκαηνο, Απξίιηνο 2017

* ΣΦΔ: Σύκβαζε Φξεκαηνδνηηθήο Δηεπθόιπλζεο

Δελ πεξηιακβάλνληαη ηεθκαξηέο θνηλωληθέο εηζθνξέο

Οη ακνηβέο πξνζωπηθνύ απνηππώλνληαη ζε όξνπο πιήξνπο κηζζνινγηθνύ θόζηνπο (κεηθηέο απνδνρέο θαη εξγαδνκέλωλ θαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο)

Σηελ ελνπνηεκέλε Γεληθή Κπβέξλεζε ν ΕΝΦΙΑ πεξηιακβάλεηαη, κεηαμύ άιιωλ, ζηνπο Έκκεζνπο θόξνπο

Η εηήζηα κεηαβνιή ηωλ Λνγαξηαζκώλ Θεζαπξνθπιαθίνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηεγνξία εζόδωλ "Τξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο"

 πνζά ζε εθαη.επξψ

2017 2018 2019 2020 2021

Πίλαθαο 3.6  Γλνπνηεκέλν απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο (ΜΠΔ) 

Χο πνζνζηφ ηνπ ΑΓΠ

2017 2018 2019 2020 2021
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ςνολικά Έζοδα Γενικήρ Κςβέπνηζηρ (ζύμθυνα με ηοςρ οπιζμούρ ηηρ ΥΓ) 

Σα ζπλνιηθά θαζαξά έζνδα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζε ελνπνηεκέλε βάζε, εθθξαζκέλα σο πνζνζηφ 

ηνπ ΑΔΠ, ζα αλέιζνπλ ζην 44,6% ην 2017 θαη 44,0% ην 2018, ελψ απνθιηκαθψλνληαη ζηελ πεξίνδν 

2019 -2021 παξά ην γεγνλφο φηη παξνπζηάδνπλ αχμεζε ζε απφιπηα κεγέζε. Η εμέιημε ησλ ζπλνιηθψλ 

εζφδσλ,  εθθξαζκέλσλ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, εμεγείηαη, αθελφο, απφ ηελ ηάζε ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο 

ηνπ θαη αθεηέξνπ, απφ ηελ επίπησζε ησλ παξεκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ θάζε έηνο ηνπ ΜΠΓ, θαζψο θαη 

απφ ην γεγνλφο φηη ην ΑΔΠ δελ ζπληζηά απφ κφλν ηνπ ηνλ ελδεδεηγκέλν καθξννηθνλνκηθφ δείθηε  γηα ηελ 

κεζνπξφζεζκε εμέιημε ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Γηα παξάδεηγκα, νη πξνβιέςεηο γηα ηα έζνδα ηνπ ΠΓΔ 

(θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο) δε βαζίδνληαη ζην ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ, φπσο επίζεο θαη ηα έζνδα 

πεξηνπζίαο, ηα νπνία αθνξνχλ θπξίσο έζνδα απφ ηφθνπο ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

 

 
Ππυηογενείρ δαπάνερ ηηρ Γενικήρ Κςβέπνηζηρ (ζύμθυνα με ηοςρ οπιζμούρ ηηρ ΥΓ)  

Οη πξσηνγελείο δαπάλεο ζηελ πεξίνδν ηνπ ΜΠΓ (εθθξαζκέλεο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ) παξνπζηάδνπλ 

κεησηηθή ηάζε ζηελ πεξίνδν 2017 -2021. Απφ 41,7% ηνπ ΑΔΠ ην 2016, απμάλνληαη ζεκαληηθά ζην 2017 

(42,7%),  δηακνξθψλνληαη ζην 40,4% ην 2018 θαη ζηελ ζπλέρεηα ην πνζνζηφ απνθιηκαθψλεηαη 

ζηαδηαθά, θπξίσο ιφγσ ησλ εθηηκψκελσλ ξπζκψλ κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ αιιά θαη ησλ παξεκβάζεσλ ζηε 

ζπληαμηνδνηηθή δαπάλε. Η πησηηθή εμέιημε ησλ πξσηνγελψλ δαπαλψλ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ είλαη, ζε 

θάζε πεξίπησζε, αλακελφκελε αλ θαη ζε απφιπηα κεγέζε νη δαπάλεο βαίλνπλ ειαθξψο απμαλφκελεο απφ 

ην 2018 θαη κεηά.  

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ γεληθψλ ζρνιίσλ, γηα ηελ εξκελεία ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο ησλ πξσηνγελψλ 

δαπαλψλ (σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ) πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη ηα αθφινπζα. 
1. Ο ξπζκφο εμέιημεο επεξεάδεηαη απφ ηελ θαη’ έηνο ζρέζε απνρσξήζεσλ πξνζιήςεσλ (ακνηβέο 

πξνζσπηθνχ) θαη ππαγσγή ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηνλ ΔΦΚΑ (απμεκέλεο εξγνδνηηθέο 

εηζθνξέο αιιά δεκνζηνλνκηθά νπδέηεξεο ηελ Γεληθή Κπβέξλεζε). 

2. εκαληηθφ κέξνο δαπαλψλ (δαπάλεο ΔΟΠΤΤ, θαξκαθεπηηθή δαπάλε λνζνθνκείσλ) έρνπλ 

ζπκθσλεκέλα «θιεηζηά» αλψηαηα φξηα κέζσ ησλ κεραληζκψλ clawback & rebate θαη επνκέλσο 

ε εμέιημε ηνπο εθθξαζκέλε σο % ΑΔΠ βαίλεη δξαζηηθά κεηνχκελε θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ΜΠΓ 

φπνπ πξνβιέπνληαη ζεκαληηθνί ζεηηθνί  ξπζκνί νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. 

3. Οη αιιαγέο ηεο πεξηκέηξνπ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο (πρ απνθξαηηθνπνηήζεηο)  

4. Οη ξπζκνί κεηαβνιήο ησλ δαπαλψλ δελ ζπλαξηψληαη, ζε ζρέζε έλα πξνο έλα, απφ ηνπο ξπζκνχο 

κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ.       

 

 

 
 

 

Δαπάλεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ακνηβέο Πξνζσπηθνχ 21% 22% 21% 22% 22% 22% 22%

Αγνξέο Αγαζψλ & Τπεξεζηψλ 11% 10% 11% 11% 10% 11% 11%

Κνηλσληθέο Παξνρέο 52% 53% 50% 50% 49% 48% 48%

    εθ ησλ νπνίσλ Σπληάμεηο 40% 40% 39% 39% 36% 36% 35%

Σξέρνπζεο Μεηαβηβάζεηο 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Κεθαιαηαθέο Μεηαβηβάζεηο 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Γπηδνηήζεηο 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Δαπάλεο Γπελδχζεσλ 9% 9% 9% 10% 10% 11% 10%

Απνζεκαηηθφ - - 1% 1% 1% 1% 1%

χλνιν πξσηνγελψλ δαπαλψλ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1/Δελ πεξηιακβάλνληαη ηεθκαξηέο θνηλσληθέο εηζθνξέο

2/Οη ακνηβέο πξνζσπηθνχ απνηππψλνληαη ζε φξνπο πιήξνπο κηζζνινγηθνχ θφζηνπο

Πίλαθαο 3.7  χλζεζε πξσηνγελψλ δαπαλψλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο (ΜΠΔ)
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ηνλ πηλάθα 3.7 παξνπζηάδεηαη ε ζχλζεζε ησλ πξσηνγελψλ δαπαλψλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

Όπσο πξνθχπηεη πεξίπνπ ην 60% ηνπ ζπλφινπ ησλ πξσηνγελψλ δαπαλψλ αθνξά ζε κηζζνχο θαη 

ζπληάμεηο.  
 

 

Ανάλςζη εζόδυν - δαπανών ανά καηηγοπία 

 

ΔΟΓΑ 

 

Φφξνη (Άκεζνη, Έκκεζνη) 

Οη εθηηκήζεηο γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ βαζίδνληαη θπξίσο ζηηο πξνβιέςεηο γηα ηελ 

εμέιημε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ θαη ηελ επίπησζε ησλ ζρεηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνπο πίλαθεο 2.2, 3.5Α θαη 3.5Β.  Η αλακελφκελε βειηίσζε ησλ 

καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηδηαίηεξα ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο ηδησηηθήο 

θαηαλάισζεο απφ ην 2017 επηδξνχλ ζεκαληηθά ζην ξπζκφ κεηαβνιήο ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ηα νπνία 

βαίλνπλ απμαλφκελα θαη’ έηνο ζε απφιπην κέγεζνο.  

 

Λνηπνί θφξνη 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη έζνδα πξνεξρφκελα θπξίσο απφ ηνπο ινηπνχο ππνηνκείο ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ηα νπνία ζχκθσλα κε ην ESA θαηεγνξηνπνηνχληαη σο θφξνη, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ηα δεκνηηθά ηέιε, ηα ηέιε θηεκαηνγξάθεζεο, ην ηέινο ππέξ ΔΡΣ, νη εηζξνέο ηνπ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ 

ΑΠΔ & ΗΘΤΑ θ.α. Σν χςνο ησλ ινηπψλ θφξσλ παξακέλεη ζρεηηθά ζηαζεξφ, κε κηθξέο δηαθπκάλζεηο 

έσο ην 2021. 

 

Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη νη εηζπξαηηφκελεο ηξέρνπζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, θαζψο θαη 

νη ξπζκίζεηο νθεηιψλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ (Οξγαληζκνί Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ΔΟΠΤΤ θαη 

ΟΑΔΓ). Σν χςνο ηνπο ζε απφιπην κέγεζνο παξακέλεη ειαθξψο απμαλφκελν θαη’ έηνο θαζφιε ηελ 

πεξίνδν 2017-2021.  

 

Σξέρνπζεο & θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο 

Σν χςνο ησλ εζφδσλ ηεο θαηεγνξίαο ηξερνπζψλ κεηαβηβάζεσλ πεξηιακβάλεη θπξίσο κεηαβηβάζεηο απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηα έζνδα ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ θαη ηελ εηήζηα κεηαβνιή ηνπ ππνινίπνπ ησλ 

ινγαξηαζκψλ ζεζαπξνθπιαθίνπ. 

Οη θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο εηζξνέο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ ηνπ ΠΓΔ. 

 

Πσιήζεηο 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ηα έζνδα ηνπ Κξάηνπο απφ ηέιε, παξάβνια, 

πξνκήζεηεο θάζε είδνπο, θαζψο θαη ίδηα έζνδα απφ πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θνξέσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ (π.ρ έζνδα θνκίζηξσλ ζπγθνηλσληαθψλ θνξέσλ). Οη πσιήζεηο παξακέλνπλ ζρεηηθά ζηαζεξέο 

σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ θαηά ηελ πεξίνδν 2017-2021. 

 

Έζνδα πεξηνπζίαο & Λνηπά έζνδα 

Σα έζνδα πεξηνπζίαο αθνξνχλ θπξίσο ηφθνπο θαη κεξίζκαηα θαη παξακέλνπλ ζε ζρεηηθά ζηαζεξφ 

επίπεδν έσο ην 2021. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα ινηπά έζνδα πνπ πεξηιακβάλνπλ θπξίσο κε θνξνινγηθά 

έζνδα ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη δελ παξνπζηάδνπλ αμηνζεκείσηεο δηαθπκάλζεηο θαζφιε ηελ 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηνπ ΜΠΓ. 

 

 

 

 

ΓΑΠΑΝΔ 

 

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 
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Σν κηζζνινγηθφ θφζηνο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζην 

9% ην 2017 θαη ζα κεηψλεηαη θαζφιε ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηνπ ΜΠΓ θπξίσο ιφγσ ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ξπζκψλ κεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ, ζε απφιπηα φκσο κεγέζε παξαηεξείηαη ειαθξψο αλνδηθή 

ηάζε απφ ην 2017 θαη κεηά. εκαληηθφ κέξνο ηεο αχμεζεο πνπ παξαηεξείηαη απφ ην 2017 έσο ην 2020 ζε 

ζρέζε κε ην 2016 νθείιεηαη ζηελ απνηχπσζε ηεο δαπάλεο γηα εξγνδνηηθή εηζθνξά ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ 

ινηπψλ θνξέσλ πξνο ηνλ λέν Δληαίν Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Η δαπάλε απηή, σζηφζν, είλαη 

δεκνζηνλνκηθά νπδέηεξε ζηελ Γεληθή Κπβέξλεζε, θαζψο απνηππψλεηαη θαη σο απμεκέλν έζνδν απφ 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.  

εκεηψλεηαη φηη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ εμέιημε ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο είλαη ν ιφγνο απνρσξήζεσλ / πξνζιήςεσλ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα 3.8.  

Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη, νη ακνηβέο πξνζσπηθνχ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο εθθξάδνληαη ζε φξνπο πιήξνπο 

θφζηνπο δειαδή, πεξηιακβάλνπλ ηηο κεηθηέο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο.  

 

 
Αγνξέο αγαζψλ θαη Τπεξεζηψλ 
Η θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη θπξίσο ηηο δαπάλεο γηα ηελ ιεηηνπξγηθή εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο 
Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Μεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλνληαη νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ησλ λνζνθνκείσλ θαη νη 
δαπάλεο γηα εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο, ε θαηαλνκή ησλ νπνίσλ αλά 
έηνο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε δηαθχκαλζε ηνπ χςνπο ηεο ελ ιφγσ θαηεγνξίαο. εκεηψλεηαη φηη, γηα ηελ 
πεξαηηέξσ δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, γηα ηελ εμέιημε 
ησλ δαπαλψλ  πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή, θαζνξίζηεθε θαηψηαην φξην (spending floor) 
εθθξαζκέλν σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ γηα φιε ηελ πεξίνδν ηνπ ΜΠΓ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θαηψηαηνπ 
νξίνπ δελ ιήθζεθαλ ππφςε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ ελδηάκεζε αλάισζε 
(ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη δαπάλεο γηα εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα θαη νη δαπάλεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 
δηακεζνιάβεζεο).   
 

Κνηλσληθέο παξνρέο 

Οη εθηηκήζεηο γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ βαζίδνληαη θπξίσο ζηελ επίπησζε ησλ 

ζρεηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνπο πίλαθεο 2.2, 3.5Α θαη 3.5Β. Η εθαξκνγή ηεο 

αζθαιηζηηθήο κεηαξξχζκηζεο έρεη επίπησζε ζηελ εμέιημε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο δαπάλεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΔΚΑ. ηελ θαηεγνξία ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ πεξηιακβάλεηαη θαη ην 

ζχλνιν ζρεδφλ ησλ δαπαλψλ ηνπ ΔΟΠΤΤ (θαξκαθεπηηθή δαπάλε θαη ινηπέο παξνρέο αζζέλεηαο) πνπ 

παξακέλνπλ ζηαζεξέο ζε απφιπην κέγεζνο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. Απφ ην 2017 θαη κεηά 

πεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Κνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο ζε εζληθφ επίπεδν 

ελψ γηα ηε πεξίνδν 2019-2021 έρνπλ ελζσκαησζεί θαη νη εμηζνξξνπεηηθέο δξάζεηο θνηλσληθνχ 

ραξαθηήξα.      

 

Δπηδνηήζεηο 

Οη δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνπλ ηηο εθξνέο ηνπ εηδηθνχ 

ινγαξηαζκνχ ΑΠΔ & ΗΘΤΑ θαη ηα πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο ηνπ ΟΑΔΓ θαη παξακέλνπλ ζρεηηθά 

ζηαζεξέο ηελ πεξίνδν ηνπ ΜΠΓ. 

 

Σξέρνπζεο & Κεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο 

Σν χςνο ησλ ηξερνπζψλ κεηαβηβάζεσλ παξακέλεη ζρεηηθά ζηαζεξφ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, θαζψο αθνξά 

θπξίσο απνδφζεηο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Η θαηεγνξία ησλ θεθαιαηαθψλ κεηαβηβάζεσλ πεξηιακβάλεη θπξίσο αγξνηηθέο εληζρχζεηο θαη 

απνδεκηψζεηο θαη θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ θνξέσλ εθηφο γεληθήο θπβέξλεζεο.  

 

Γαπάλεο επελδχζεσλ 

Η θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη, θαηά θχξην ιφγν, ηηο επελδχζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην 

Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, αιιά θαη απφ ίδηνπο πφξνπο ησλ θνξέσλ. Λφγσ αιιαγήο ηεο 

κεζνδνινγίαο ζηαηηζηηθήο θαηαγξαθήο απφ ηελ ΔΛΣΑΣ πεξηιακβάλνληαη πιένλ θαη νη δαπάλεο ησλ 

ζπκβάζεσλ παξαρσξήζεσλ πέληε απηνθηλεηνδξφκσλ.  

Απνζεκαηηθφ 
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Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απξφβιεπησλ θαη έθηαθηνπ ραξαθηήξα δαπαλψλ έρνπλ πξνβιεθζεί πηζηψζεηο 

χςνπο 1.000 εθαη. επξψ γηα φια ηα έηε απφ ην 2017 έσο θαη ην 2021. ηα απνινγηζηηθά απνηειέζκαηα 

ησλ εηψλ 2015 θαη 2016, ηέηνηνπ ραξαθηήξα δαπάλεο πνπ πξνέθπςαλ θαη ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ην 

απνζεκαηηθφ, πεξηιακβάλνληαη ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο ηνπ πίλαθα, Γ1-Γ7, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπο. 

 

 
Πξνζιήςεηο – απνρσξήζεηο πξνζσπηθνύ 
 
ην Μεζνπξφζεζκν ρέδην γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα εληάζζνληαη νη εθηηκήζεηο 

απνρσξήζεσλ θαη πξνζιήςεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα θαζέλα απφ ηα έηε 2017-2021. 

 

Ο ζπλνιηθφο πξνγξακκαηηζκφο  πξνζιήςεσλ ζε θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο γηα ηελ πεξίνδν 2017-

2021 βαζίζηεθε θπξίσο ζηνπο θαλφλεο 1:4 θαη 1:3 γηα ηα έηε 2017 θαη 2018 αληίζηνηρα, βάζεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν. 4389/2016, ελψ γηα ηα επφκελα έηε, ιακβάλνληαο ππφςε ηε ιήμε ηνπ 

πξναλαθεξφκελνπ πεξηνξηζκνχ, ζηνλ θαλφλα 1:2 γηα ην 2019 θαη 1:1 γηα ηα έηε 2020 θαη 2021. 

 

Ο ελ ιφγσ πξνγξακκαηηζκφο απνηππψλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ζηνλ νπνίν δελ έρεη πεξηιεθζεί 

ε επίπησζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ.4389/2016ζην κέξνο πνπ αθνξά γηα δηνξηζκνχο θαη 

πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ πνπ πξνθχπηνπλ ζε ζπκκφξθσζε κε ακεηάθιεηεο απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ, γηα 

ηηο νπνίεο νη πξνβιεπφκελεο απνθάζεηο θαηαλνκήο έρνπλ εθδνζεί κεηά ηελ 1.1.2015, κε απνθάζεηο ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, θαζψο επίζεο θαη ε κεηαθνξά πξνζσπηθνχ απφ ηα Ν.Π.Ι.Γ. 

ηνπ Κεθαιαίνπ Α` ηνπ λ. 3429/2005 (Α`314) πξνο ηνπο θνξείο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3812/2009 

(Α`234).». 

 
 

 
 
 
Για ηο ηπέσον έηορ, εθηηκάηαη φηη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ έυρ 8.498 πεξίπνπ πξνζιήςεηο κε 
βάζε ηνλ θαλφλα πξνζιήςεσλ/απνρσξήζεσλ 1:4 θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην ππφινηπν πξνζιήςεσλ 
πξνεγνχκελσλ εηψλ, νη νπνίεο δελ πινπνηήζεθαλ. Οκνίσο για ηα επόμενα έηη, ιακβάλνληαη ππφςε νη 
απνρσξήζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ζπκπεξηιακβάλνληαο ηπρφλ ππφινηπν πξνζιήςεσλ 
πξνεγνχκελσλ εηψλ πνπ δελ πινπνηήζεθαλ. 
 
Δηδηθφηεξα, ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ πεξηιακβάλνληαη θαηά θχξην ιφγν ηα εμήο: 
 
 Γηα ηηο εηζαγσγέο έλζηνισλ ζηηο παξαγσγηθέο ζρνιέο ησλ Τποςπγείυν Δθνικήρ Άμςναρ, 

Δζυηεπικών (ππώην Τποςπγείο Γημόζιαρ Σάξηρ και Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη) και Ναςηιλίαρ 
και Νηζιυηικήρ Πολιηικήρ, γηα ην έηνο 2017 θαη θαζέλα απφ ηα επφκελα έηε ηεο πεξηφδνπ 2018-
2021, έρεη πξνβιεθζεί αξηζκφο πξνζιήςεσλ ζην πιαίζην ηνπ εθάζηνηε εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 
πξνζιήςεσλ.  

 

φνολο 

Αποχ.

φνολο 

Προςλ.

Αποχ. Προςλ. Αποχ. Προςλ. Αποχ. Προςλ. Αποχ. Προςλ. Αποχ. Προςλ. Αποχ. Προςλ. 2017-2021 2017-2021
Κανόνας Προσλήψεων 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1 1:1

A. Κεντρική Διοίκηςη 7.479 7.309 8.230 6.162 8.529 4.185 8.253 3.527 8.197 8.942 7.448 8.554 40.657 31.370

B. Τποτομείσ Γενικήσ Κυβζρνηςησ 2.748 2.650 2.910 2.336 3.010 208 2.890 160 2.855 2.890 2.575 2.855 14.238 8.448

OTA (α' & β' Βακμοφ) και Νομικά Πρόςωπα ΟΤΑ 1.978 2.335 2.090 1.963 2.161 0 2.075 0 2.050 2.075 1.845 2.050 10.221 6.087

Οργανιςμοί Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 175 50 180 128 185 0 175 0 170 175 155 170 865 473

ΟΑΕΔ 57 19 60 0 61 200 60 160 60 60 55 60 296 480

ΕΟΠΥΥ 20 12 21 0 21 0 21 0 20 21 20 20 103 41

Νομικά Πρόςωπα 222 149 238 110 248 8 238 0 235 238 211 235 1.170 590

ΔΕΚΟ 296 85 321 135 334 0 322 0 319 322 287 319 1.582 776

Γ. φνολο 
 
(Α+Β) 10.227 9.959 11.140 8.498 11.539 4.393 11.143 3.687 11.052 11.832 10.023 11.409 54.895 39.818

Πίλαθαο 3.8   Πξνζιήςεηο - Απνρσξήζεηο πεξηφδνπ 2016-2021

ΤΠΟΣΟΜΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ
2016 2017 2018 2019 2020 2021
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 ην Τποςπγείο Τγείαρ, πξνβιέπνληαη νη πξνζιήςεηο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ πνπ εγθξίζεθαλ κε 
απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΠΤ 33/2006, φπσο ηζρχεη, ελδεηθηηθά κε ηελ ππ’ αξηζ. 
ΓΙΠΑΑΓ/Φ.ΔΓΚΡ./96/25883/20-8-2015 απφθαζε. 

 
 ην Τποςπγείο Γικαιοζύνηρ, Γιαθάνειαρ και Ανθπυπίνυν Γικαιυμάηυν, έρεη ππνινγηζζεί ε 

πξφζιεςε δηθαζηηθψλ ππαιιήισλ, πνπ εγθξίζεθε κε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΠΤ 
33/2006, φπσο ηζρχεη, γηα ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ αλαγθψλ.  

 
 ην Τποςπγείο Παιδείαρ, Έπεςναρ και Θπηζκεςμάηυν, έρεη ππνινγηζζεί ε πξφζιεςε κειψλ ΓΔΠ, 

πνπ εγθξίζεθε κε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΠΤ 33/2006, φπσο ηζρχεη, γηα ηελ θάιπςε 
ησλ ζρεηηθψλ αλαγθψλ. 

 
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ζεκεηψλνληαη ηα αθφινπζα: 

ηνπο Οπγανιζμούρ Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ θαη ζηα επνπηεπφκελα λνκηθά ηνπο πξφζσπα 
πξνβιέπνληαη θπξίσο πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ θαηεγνξίαο ΓΔ θαη ΤΔ απφ νξηζηηθά απνηειέζκαηα 
ΑΔΠ παιαηφηεξσλ εηψλ. νη νπνίεο βάζεη ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ έζεηε ε θείκελε λνκνζεζία δελ είραλ 
πινπνηεζεί. 

 
Έρεη ιεθζεί ππφςε ε θάιπςε θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ζε δηάθνξνπο Φνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, 
βάζεη ηεο Πξνθήξπμεο 1ΔΓ/2016, ε νπνία αθνξά ηνπο επηηπρφληεο ηνπ γξαπηνχ δηαγσληζκνχ ΑΔΠ 
έηνπο 1998. 

 
ε κάθε πεπίπηυζη ο απιθμόρ ηυν πποζλήτευν πος αναλογούν καη’ έηορ αλλά δεν ςλοποιήθηκαν, 
μεηαθέπεηαι ζηα επόμενα έηη. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη πξνβιεπφκελεο πξνζιήςεηο αλά ππνηνκέα, κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζνχλ ζε ζρέζε κε 
απηέο πνπ ηειηθά ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ, ρσξίο φκσο λα επεξεαζηεί ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα. Η 
θαηαλνκή ησλ πξνζιήςεσλ ζα απνθαζηζηεί αλάινγα κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε θνξέα θαη κε 
γλψκνλα ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ, ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ 
θαη ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 
 
Ο σο άλσ πξνγξακκαηηζκφο ζηειέρσζεο ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ν νπνίνο αθνξά ζηηο 
εθηηκψκελεο πξνζιήςεηο αλά  ππνηνκέα απηήο,  ζα επηθαηξνπνηείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 
ελζσκαηψλνληαο ηελ ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 
ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ ελ ιφγσ Φνξέσλ, εληφο ησλ νξίσλ ηνπ αλψηαηνπ επηηξεπφκελνπ αξηζκνχ 
πξνζιήςεσλ.     
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5. ΔΟΓΑ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΔ ΚΡΑΣΟΤ 2018 -2021  
 
5.1 Έζνδα  
 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 3.3 γηα ην 2018 πξνβιέπεηαη φηη ηα έζνδα ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, 

ζε δημοζιολογιζηική βάζη, ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 54.661 εθαη. επξψ ή ζην 29,11% ηνπ ΑΔΠ, ην 2019 

ζε 55.570 εθαη. επξψ ή ζην 28,46% ηνπ ΑΔΠ, ην 2020 ζε 55.482 εθαη. επξψ ή ζην 27,31% ηνπ ΑΔΠ θαη 

ην 2021 ζε 55.371 εθαη. επξψ ή ζην 26,22% ηνπ ΑΔΠ. 

ηηο εθηηκήζεηο απηέο, έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη εμειίμεηο ζην καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, θαζψο θαη νη 

απνδφζεηο ησλ παξεκβάζεσλ νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηνπο πίλαθεο 3.5Α θαη 3.5Β. 

 

5.2 Πξσηνγελείο δαπάλεο Σαθηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ αλά θαηεγνξία 
 
Οη πξσηνγελείο ηακεηαθέο δαπάλεο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ απφ 44.194 εθαη. επξψ ή 24,39% ηνπ 
ΑΔΠ ην 2017, ζε 43.786 εθαη. επξψ ή 20,73% ηνπ ΑΔΠ ην 2021. 
 
ηηο πξσηνγελείο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ θαη νη δαπάλεο αλάιεςεο δαλείσλ, νη 
παξάιιειεο δαπάλεο δεκνζίνπ ρξένπο, νη δαπάλεο αλάιεςεο ρξεψλ θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ε 
πιεξσκή ησλ εγγπήζεσλ γηα ινγαξηαζκφ θνξέσλ πνπ έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί εληφο θαη εθηφο ηεο 
Γεληθήο Κπβέξλεζεο (ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ κεηξψν ηεο ΔΛΣΑΣ) θαη νη ηακεηαθέο δαπάλεο ησλ 
εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο. Αληίζεηα δελ πεξηιακβάλνληαη νη 
δαπάλεο γηα ηελ εμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ απφ ηελ εηδηθή πίζησζε.   
 

Απνδνρέο, ζπληάμεηο θαη πξόζζεηεο παξνρέο  

Οη δαπάλεο γηα απνδνρέο, ζπληάμεηο δεκνζίνπ (ρνξεγνχκελεο εθηφο ΔΦΚΑ) θαη νη πξφζζεηεο παξνρέο 

είλαη απμεκέλεο θαηά 799 εθαη. επξψ ην 2021 ζε ζρέζε κε ηελ ζρεηηθή εθηίκεζε γηα ην 2017 θαη ζα 

δηακνξθσζνχλ ζε 13.165 εθαη. επξψ ή 6,23% ηνπ ΑΔΠ ην 2021 απφ 12.366 εθαη. επξψ ή 6,82% ηνπ 

ΑΔΠ ην 2017. Η κεηαβνιή απηή νθείιεηαη, θπξίσο, ζηε ζηαδηαθή αχμεζε ηεο εξγνδνηηθήο εηζθνξάο 

ππέξ ΔΦΚΑ ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην. 

 

Αζθάιηζε, πεξίζαιςε θαη θνηλσληθή πξνζηαζία 

Οη δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο (θπξίσο κεηαβηβάζεηο) είλαη κεησκέλεο θαηά 308 εθαη. επξψ ζην 2021 

ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε εθηίκεζε ηνπ 2017 θαη ζα δηακνξθσζνχλ ζε 19.960 εθαη. επξψ ή 9,45% ηνπ 

ΑΔΠ ην 2021 απφ 20.268 εθαη. επξψ ή 11,19% ηνπ ΑΔΠ ην 2017. 

 

Δηδηθφηεξα: 

 

 Οη δαπάλεο γηα επηρνξεγήζεηο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ζα δηακνξθσζνχλ ζε 14.857 εθαη. 

επξψ ή ζην 7,03% ηνπ ΑΔΠ ην 2021 απφ 16.372 εθαη. επξψ ή ζην 9,04% ηνπ ΑΔΠ ην 2017, 

κεησκέλεο θαηά 1.515 εθαη. επξψ. Η κείσζε απηή νθείιεηαη θπξίσο: 

 ηε κείσζε ηεο επηρνξήγεζεο ηνπ ΔΟΠΠΤ θαηά 226 εθαη. επξψ (έρεη πεξηιεθζεί πνζφ 

χςνπο 100 εθαη. επξψ γηα ηελ θάιπςε ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ησλ 

αλαζθάιηζησλ, απφ ην έηνο 2018). 

 ηελ κείσζε ηεο επηρνξήγεζεο ηνπ ΔΦΚΑ, θαηά 1.400 εθαη. επξψ ιφγσ θπξίσο ησλ 

παξεκβάζεσλ ζηηο ζπληάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ.  

 ηελ ζηαδηαθή θαηάξγεζε ηνπ ΔΚΑ ην 2020, απφ 320 εθαη. επξψ πνπ έρεη εθηηκεζεί 

γηα ην 2017. 

 

 Οη δαπάλεο γηα ηελ επηρνξήγεζε ησλ λνζνθνκείσλ εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζε 1.253 

εθαη. επξψ ην 2021 απφ 1.623 εθαη. επξψ ζην 2017. εκεηψλεηαη φηη ε κείσζε απηή είλαη 

απνηέιεζκα ηεο πξνβιεπφκελεο εμνκάιπλζεο ησλ κεηαβηβάζεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

πξνο ηα λνζνθνκεία. 
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 Οη δαπάλεο γηα θνηλσληθή πξνζηαζία ζα είλαη απμεκέλεο θαηά 1.577 εθαη. επξψ ην 2021 ζε 

ζρέζε κε ην έηνο 2017, θπξίσο ιφγσ ηεο πξφβιεςεο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δαπαλψλ θνηλσληθνχ 

ραξαθηήξα απφ ην έηνο 2019 ζην πιαίζην ησλ αληίκεηξσλ. 

 

Δπηρνξεγήζεηο, ιεηηνπξγηθέο θαη ινηπέο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο 

Οη δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζα είλαη κεησκέλεο θαηά 312 εθαη. επξψ ην 2021 ζε ζρέζε κε ηελ 

ζρεηηθή εθηίκεζε γηα ην 2017 θαη ζα αλέιζνπλ ζηα 5.392 εθαη. επξψ ή ζην 2,55% ηνπ ΑΔΠ ην 2021 απφ 

5.704 εθαη. επξψ ή 3,15% ηνπ ΑΔΠ ζην 2017. 

 

Δηδηθφηεξα: 

 

 Οη επηρνξεγήζεηο ζε θνξείο εληφο θαη εθηφο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο παξακέλνπλ ζρεηηθά ζηαζεξέο 

ηελ πεληαεηία 2017-2021. Σν 2017 ε ζρεηηθή δαπάλε εθηηκάηαη ζε 1.310 εθαη. επξψ ελψ ην 2021 

εθηηκάηαη ζε 1.303 εθαη. επξψ. 

 Οη αληηθξηδφκελεο δαπάλεο γηα ην έηνο 2021 εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζε 2.527 εθαη. επξψ έλαληη 

2.402 εθαη. επξψ γηα ην 2017, παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 126 εθαη. επξψ. Η κεηαβνιή απηή 

πξνθχπηεη θπξίσο απφ ηελ αχμεζε ζηηο απνδφζεηο ζηελ Δ.Δ.  

 Οη θαηαλαισηηθέο θαη νη ινηπέο δαπάλεο ππφ θαηαλνκή ζα είλαη κεησκέλεο θαηά 431 εθαη. επξψ ην 

2021 ζε ζρέζε κε ην 2017 θαη ζα αλέιζνπλ ζε 1.561 εθαη. επξψ ή ζην 0,74% ηνπ ΑΔΠ ην 2021 απφ 

1.992 εθαη. επξψ ή 1,10% ηνπ ΑΔΠ ην 2017. Η κείσζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ζην 

έηνο 2017 έρνπλ πξνβιεθζεί δαπάλεο χςνπο 132 εθαη. επξψ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ θαη 300 εθαη. επξψ γηα πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο δξάζεσλ γηα ηελ πγεία, 

παηδεία θαη θνηλσληθή πξνζηαζία, νη νπνίεο δελ επαλαιακβάλνληαη ζην έηνο 2021. 

 

Απνδηδόκελνη πόξνη 

Η πξφβιεςε γηα ην χςνο ησλ δαπαλψλ απηψλ εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζηα 3.523 εθαη. επξψ ή ζην 

1,67% ηνπ ΑΔΠ ην 2021 απφ 3.119 εθαη. επξψ ή ζην 1,72% ηνπ ΑΔΠ ζην 2017 (απμεκέλεο θαηά 404 

εθαη. επξψ). Η αχμεζε απηή νθείιεηαη ζηηο επλντθφηεξεο καθξννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο πνπ επεξεάδνπλ 

ηα έζνδα ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, κέξνο ησλ νπνίσλ ζα απνδνζεί ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο κέζσ ησλ Κεληξηθψλ Απηνηειψλ Πφξσλ.  

 

Απνζεκαηηθό 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απξφβιεπησλ θαη έθηαθηνπ ραξαθηήξα δαπαλψλ έρνπλ πξνβιεθζεί πηζηψζεηο 
χςνπο 1.000 εθαη. επξψ γηα φια ηα έηε αλαθνξάο (2017 έσο 2021). Σα απνινγηζηηθά ζηνηρεία 
παξειζφλησλ εηψλ απνδεηθλχνπλ φηη ην πνζφ απηφ είλαη επαξθέο, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη απξφβιεπηεο 
δαπάλεο. 

 

Γαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε εμνπιηζηηθώλ πξνγξακκάησλ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο 

Οη δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο, ζε 

ηακεηαθή βάζε, ζα δηακνξθσζνχλ ζε 530 εθαη. επξψ ή ζην 0,25% ηνπ ΑΔΠ ην 2021, έλαληη 475 εθαη. 

επξψ ή 0,26% ηνπ ΑΔΠ ην 2017. ε δεκνζηνινγηζηηθή βάζε (δειαδή ζε επίπεδν θπζηθψλ παξαιαβψλ) ε 

δαπάλε γηα ην 2021 ζα αλέιζεη ζε 421 εθαη. επξψ ή 0,2% ηνπ ΑΔΠ ην 2021, ελψ ην 2017 ζα αλέιζεη ζην 

πςειφηεξν επίπεδν ησλ 878 εθαη. επξψ ή 0,48% ηνπ ΑΔΠ ην 2017. 

 

Γαπάλεο γηα θαηαπηώζεηο εγγπήζεσλ 

Οη δαπάλεο γηα ηελ πιεξσκή θαηαπηψζεσλ εγγπήζεσλ (ζε αθαζάξηζηε βάζε) ζε θνξείο εληφο θαη εθηφο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζα δηακνξθσζνχλ ζε 197 εθαη. επξψ ή ζην 0,09% ηνπ ΑΔΠ ην 2021, έλαληη 995 

εθαη. επξψ ή 0,55% ηνπ ΑΔΠ ην 2017, παξνπζηάδνληαο κείσζε 798 εθαη. επξψ, ιφγσ κε αλάιεςεο λέσλ 

ζέζεσλ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην σο εγγπεηή, πεξηνξίδνληαο θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν ηελ θξαηηθή δαπάλε. 
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5.3 Μεηαβηβάζεηο από ηνλ Σαθηηθό Πξνϋπνινγηζκό ζε θνξείο εληόο θαη εθηόο Γεληθήο 
Κπβέξλεζεο 
 
Οη πηζηψζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο αθνξνχλ ζηηο κεηαβηβάζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ. ηνλ πίλαθα 3.9 πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη δηαθξηηά νη επηρνξεγήζεηο θαη νη 
απνδφζεηο ηφζν πξνο θνξείο εληφο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, φζν θαη πξνο θνξείο εθηφο ηεο Γεληθήο 
Κπβέξλεζεο. Οη επηρνξεγήζεηο εμαζθαιίδνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ πνπ ηηο ιακβάλνπλ, 
ελψ νη απνδφζεηο απνηεινχλ κέξνο εζφδσλ πνπ παξαθξαηνχληαη θαη ρνξεγνχληαη θαη’ εληνιή 
λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο θνξείο.  
Πεξαηηέξσ δηάθξηζε γίλεηαη σο πξνο ην είδνο ηνπ θνξέα θαη ζπγθεθξηκέλα ζε:  

 Αζθαιηζηηθά Σακεία,  
 Ννζνθνκεία – ΤΠΔ - ΠΔΓΤ,  
 Αζθαιηζηηθφ Κεθάιαην Αιιειεγγχεο ησλ Γελεψλ,  
 Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο,  
 Ννκηθά Πξφζσπα (Γεκνζίνπ θαη Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ) θαη  
 ΓΔΚΟ (κε δηάθξηζε ησλ ζπγθνηλσληαθψλ θνξέσλ). 

 

 
 

 

 

5.4 Αλώηαηα όξηα δαπαλώλ αλά Τπνπξγείν 
 

Σα αλψηαηα φξηα δαπαλψλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ αλά Τπνπξγείν γηα ην έηνο 2017, αξρηθά 

θαζνξίζηεθαλ ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2017 θαη δηακνξθψλνληαη εθ λένπ κε ηελ ελζσκάησζε 

ησλ λέσλ εθηηκήζεσλ / παξεκβάζεσλ νη νπνίεο πηνζεηήζεθαλ εληφο ηνπ έηνπο. 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ΠΛΗΡΧΜΓ

(Απνινγηζκφο)
Πιεξσκέο/1

Γθηηκήζεηο 

ΜΠΔ 

Πξνβιέςεηο  

ΜΠΔ 

Πξνβιέςεηο  

ΜΠΔ 

Πξνβιέςεηο  

ΜΠΔ 

Πξνβιέςεηο  

ΜΠΔ 

Α.
Μεηαβηβάζεηο απφ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ 

(1+2+3+4+5)
17.842 18.905 22.755 22.461 21.466 21.312 21.339

1.
Μεηαβηβάζεηο ζε Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

(i+ii+iii+iv)
13.642 14.387 18.528 17.962 16.945 16.683 16.698

i Γπηρνξεγήζεηο αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ 11.557 12.289 16.372 16.159 15.124 14.852 14.857

ii Γπηρνξεγήζεηο ζε Ννζνθνκεία, ΤΠΓ-ΠΓΔΤ   /2 1.615 1.621 1.623 1.253 1.253 1.253 1.253

iii Κνηλσληθή πξνζηαζία (ΑΚΑΓΕ) 454 470 505 522 540 550 560

iv Απνδηδόκελνη πόξνη ζε ΟΚΑ 17 7 28 28 28 28 28

2.
Μεηαβηβάζεηο ζε Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

(i+ii)
2.930 3.226 3.035 3.319 3.358 3.469 3.469

i Γπηρνξεγήζεηο ζε ΟΣΑ 220 66 53 49 69 69 69

ii Απνδηδφκελνη πφξνη ζε ΟΣΑ 2.711 3.160 2.982 3.270 3.288 3.400 3.400

3.
Μεηαβηβάζεηο ζε Ννκηθά Πξφζσπα ΓΝΣΟ Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο εθηφο ΔΓΚΟ (i+ii)
678 728 665 662 642 641 641

i Γπηρνξεγήζεηο 658 705 645 641 621 621 621

ii Απνδφζεηο 20 22 20 21 21 21 21

4. Μεηαβηβάζεηο ζε ΔΓΚΟ (i+ii+iii) 434 380 293 282 282 282 282

i Γπηρνξεγήζεηο 106 102 74 77 77 77 77

ii Απνδφζεηο 11 12 26 26 26 26 26

iii Γπηρνξεγήζεηο ζε πγθνηλσληαθνχο Φνξείο    /3 317 266 193 179 179 179 179

5.
Μεηαβηβάζεηο ζε Ννκηθά Πξφζσπα θαη ΔΓΚΟ ΓΚΣΟ 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο (i+ii)
157 184 234 237 241 236 248

i Γπηρνξεγήζεηο    /3 154 182 227 233 237 232 244

ii Απνδφζεηο 3 2 7 4 4 4 4

1/ Σα ςτοιχεία πλθρωμϊν 2016 είναι προςωρινά.

2/ Οι εφθμερίεσ ιατρϊν και οι δαπάνεσ  λοιποφ νοςθλευτικοφ προςωπικοφ δίδονται από το 2015 με τθν μορφι επιχοριγθςθσ ςτα νοςοκομεία.

3/ Οι επιχορθγιςεισ προσ τθν ΣΡΑΙΝΟΕ από το 2017 περιλαμβάνονται ςτισ επιχορθγιςεισ ςε Νομικά Προςωπα εκτόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, λόγω αποκρατικοποίθςθσ.

Πίλαθαο 3.9 Μεηαβηβάζεηο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ζε θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο

(πνζά ζε εθαη. επξψ)
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Ο ππνινγηζκφο ησλ αλψηαησλ νξίσλ δαπαλψλ γηα ην 2017, αιιά θαη γηα ηα επφκελα νηθνλνκηθά έηε 

2018-2021, πξνυπνζέηεη: 

 

 ηελ πνζνηηθνπνίεζε θάζε παξέκβαζεο θαζψο θαη ηελ θαηαλνκή απηήο θαη’ έηνο θαη  

 ηελ θαηαλνκή ηεο δεκνζηνλνκηθήο επίπησζεο ηεο θάζε παξέκβαζεο αλά Τπνπξγείν.  

 

ηνλ πίλαθα 3.10, πεξηιακβάλνληαη ηα αλψηαηα φξηα (νξνθέο) δαπαλψλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 

αλά θνξέα Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, ηφζν ζε ηακεηαθή φζν θαη ζε δεκνζηνινγηζηηθή βάζε, ζχκθσλα κε ηα 

πξφηππα ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ (ESA 10). Πξαθηηθά απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε δεκνζηνλνκηθή επίπησζε ησλ εζληθνινγηζηηθψλ πξνζαξκνγψλ ησλ δαπαλψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα 3.10, έρεη επηκεξηζηεί αλά Τπνπξγείν.  

 

 

 
 
 

2017 2017 2018 2019 2020 2021

Πξνυπνινγηζκφο Γθηίκεζε Πξφβιεςε Πξφβιεςε Πξφβιεςε Πξφβιεςε

1 Πξνεδξία ηεο Δεκνθξαηίαο

Τ.Π. 3 3 3 3 4 4

ΠΔΕ 0 0 0 0 0 0

Ταμειακό Σύνολο 3 3 3 3 4 4

Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0

Σύνολο κατά ESA 3 3 3 3 4 4

2 Βνπιή ησλ Γιιήλσλ 

Τ.Π. 133 133 134 135 136 136

ΠΔΕ 1 1 1 1 1 1

Ταμειακό Σύνολο 134 134 135 136 137 137

Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0

Σύνολο κατά ESA 134 134 135 136 137 137

3 Τπνπξγείν Γζσηεξηθψλ

Τ.Π. 5.006 5.028 5.329 5.488 5.569 5.582

ΠΔΕ 216 216 199 217 217 217

Ταμειακό Σύνολο 5.222 5.244 5.528 5.705 5.786 5.799

Εθνικολογιστικές προσαρμογές 30 30 0 0 0 0

Σύνολο κατά ESA 5.192 5.214 5.528 5.705 5.786 5.799

α. πξψελ Τπνπξγείν Γζσηεξηθψλ 

Τ.Π. 3.055 3.055 3.342 3.460 3.493 3.493

ΠΔΕ 147 147 137 150 150 150

Ταμειακό Σύνολο 3.202 3.202 3.479 3.610 3.643 3.643

Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0

Σύνολο κατά ESA 3.202 3.202 3.479 3.610 3.643 3.643

β. πξψελ Τπνπξγείν Δεκφζηαο Σάμεο θαη 

Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε

Τ.Π. 1.946 1.968 1.982 2.023 2.071 2.085

ΠΔΕ 67 67 60 64 64 64

Ταμειακό Σύνολο 2.013 2.035 2.042 2.087 2.135 2.149

Εθνικολογιστικές προσαρμογές 30 30 0 0 0 0

Σύνολο κατά ESA 1.983 2.005 2.042 2.087 2.135 2.149

γ. πξψελ Τπνπξγείν Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο

Τ.Π. 5 5 5 5 5 5

ΠΔΕ 2 2 2 3 3 3

Ταμειακό Σύνολο 7 7 7 8 8 8

Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0

Σύνολο κατά ESA 7 7 7 8 8 8

4 Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο

Τ.Π. 148 148 148 48 47 46

ΠΔΕ 2.198 2.198 2.154 2.609 2.634 2.634

Ταμειακό Σύνολο 2.346 2.346 2.302 2.657 2.681 2.680

Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0

Σύνολο κατά ESA 2.346 2.346 2.302 2.657 2.681 2.680

Πίλαθαο 3.10 Αλψηαηα Όξηα Δαπαλψλ Φνξέσλ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ζε ηακεηαθή θαη ζε 

δεκνζηνινγηζηηθή βάζε ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ESA γηα ηα έηε 2017-2021

(πνζά ζε εθαη. επξψ)

Φνξείο
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2017 2017 2018 2019 2020 2021

Πξνυπνινγηζκφο Γθηίκεζε Πξφβιεςε Πξφβιεςε Πξφβιεςε Πξφβιεςε

5
Τπνπξγείν Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ 

θαη Γλεκέξσζεο   /4

Τ.Π. 35 34 44 44 45 44

ΠΔΕ 3 3 16 16 16 16

Ταμειακό Σύνολο 38 37 60 60 61 60

Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0

Σύνολο κατά ESA 38 37 60 60 61 60

6 Τπνπξγείν Γζληθήο Άκπλαο 

Τ.Π. 3.149 3.155 3.175 3.247 3.295 3.290

(εθ ησλ νπνίσλ Εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα - ηακεηαθή 

βάζε)
475 475 510 530 530 530

ΠΔΕ 14 14 12 14 14 14

Ταμειακό Σύνολο 3.163 3.169 3.187 3.261 3.309 3.304

Εθνικολογιστικές προσαρμογές -106 -360 207 233 187 109

Σύνολο κατά ESA 3.269 3.528 2.980 3.028 3.122 3.195

7 Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

Τ.Π. 4.518 4.506 4.626 4.738 4.832 4.849

ΠΔΕ 615 615 565 600 555 555

Ταμειακό Σύνολο 5.133 5.121 5.191 5.338 5.387 5.404

Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0

Σύνολο κατά ESA 5.133 5.121 5.191 5.338 5.387 5.404

8
Τπνπξγείν Γξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο

Τ.Π. 17.559 17.559 17.698 16.717 16.526 16.536

ΠΔΕ 380 380 370 375 375 375

Ταμειακό Σύνολο 17.939 17.939 18.068 17.092 16.901 16.911

Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0

Σύνολο κατά ESA 17.939 17.939 18.068 17.092 16.901 16.911

9 Τπνπξγείν Γμσηεξηθψλ 

Τ.Π. 270 267 268 269 267 265

εθ ησλ νπνίσλ:

(Τόθνη -ζε θαζαξή βάζε) 0 0 0 0 0 0

ΠΔΕ 6 6 6 7 7 7

Ταμειακό Σύνολο 276 273 274 276 274 272

Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0

Σύνολο κατά ESA 276 273 274 276 274 272

10
Τπνπξγείν Δηθαηνζχλεο, Δηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ   

Τ.Π. 608 608 606 621 632 631

ΠΔΕ 12 12 11 12 12 12

Ταμειακό Σύνολο 620 620 617 633 644 643

Εθνικολογιστικές προσαρμογές 29 29 0 0 0 0

Σύνολο κατά ESA 591 591 617 633 644 643

11
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (πιελ Γεληθψλ Κξαηηθψλ 

Δαπαλψλ) 

Τ.Π. 643 648 649 651 649 639

ΠΔΕ  /2 7 7 4 4 4 4

Ταμειακό Σύνολο 650 655 653 655 653 643

Εθ ησλ νπνίσλ Τ.Π. γηα ηελ Αλεμάξηεζε Αξρή 

Δεκνζίσλ Εζόδσλ:
412 414 416 419 418 411

Εθνικολογιστικές προσαρμογές 1 1 0 0 0 0

Σύνολο κατά ESA 649 653 653 655 653 643

Πίλαθαο 3.10 Αλψηαηα Όξηα Δαπαλψλ Φνξέσλ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ζε ηακεηαθή θαη ζε 

δεκνζηνινγηζηηθή βάζε ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ESA γηα ηα έηε 2017-2021

(πνζά ζε εθαη. επξψ)

Φνξείο



77 

 

 
 

 

 

 

 

2017 2017 2018 2019 2020 2021 
Πξνυπνινγηζκφο Γθηίκεζε Πξφβιεςε Πξφβιεςε Πξφβιεςε Πξφβιεςε 

12 Γεληθέο Κξαηηθέο Δαπάλεο /4    
Τ.Π. 11.130 11.399 10.922 12.540 12.187 11.969 
εθ ησλ νπνίσλ: 
(Τόθνη -ζε θαζαξή βάζε) 5.550 5.650 5.900 5.800 5.800 6.000 
(Δαπάλεο αλάιεςεο δαλείσλ από ηνλ Επξσπατθό  
Μεραληζκό Σηήξημεο (ΕΜΣ) θαη παξάιιεισλ δαπαλώλ  
δεκνζίνπ ρξένπο) 

75 75 20 20 20 20 

(Καηαπηώζεηο εγγπήζεσλ -ζε αθαζάξηζηε βάζε) 1.017 995 1.045 483 737 197 

(Αλαιεςεηο ρξεώλ θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο) 0 193 0 0 0 0 
ΠΔΕ 0 0 0 0 0 0 
Ταμειακό Σύνολο 11.130 11.399 10.922 12.540 12.187 11.969 
Εθνικολογιστικές προσαρμογές -484 -758 -1.055 -1.199 -1.718 -1.968 
Σύνολο κατά ESA 11.614 12.157 11.977 13.739 13.905 13.937 

13 Τπνπξγείν Τγείαο  
Τ.Π. 4.198 4.217 3.670 3.718 3.753 3.740 
ΠΔΕ 70 70 75 80 80 80 
Ταμειακό Σύνολο 4.268 4.287 3.745 3.798 3.833 3.820 
Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0 
Σύνολο κατά ESA 4.268 4.287 3.745 3.798 3.833 3.820 

14 Τπνπξγείν Δηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 
Τ.Π. 44 44 43 43 43 43 
ΠΔΕ 140 140 120 130 130 130 
Ταμειακό Σύνολο 184 184 163 173 173 173 
Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0 
Σύνολο κατά ESA 184 184 163 173 173 173 

15 Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 
Τ.Π. 296 296 299 301 303 301 
ΠΔΕ 96 96 71 76 76 76 
Ταμειακό Σύνολο 392 392 370 377 379 377 
Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0 
Σύνολο κατά ESA 392 392 370 377 379 377 

16 Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Γλέξγεηαο 
Τ.Π. 55 55 55 55 56 55 
ΠΔΕ 390 390 390 390 390 390 
Ταμειακό Σύνολο 445 445 445 445 446 445 
Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0 
Σύνολο κατά ESA 445 445 445 445 446 445 

17 Τπνπξγείν Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ 
Τ.Π. 533 534 523 524 525 523 
ΠΔΕ 1.922 1.922 1.985 2.004 2.024 2.024 
Ταμειακό Σύνολο 2.455 2.456 2.508 2.528 2.549 2.547 
Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 470 0 0 0 0 
Σύνολο κατά ESA 2.455 1.986 2.508 2.528 2.549 2.547 

18 Τπνπξγείν Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο   /4 
Τ.Π. 39 40 40 41 41 41 
ΠΔΕ 25 25 25 30 30 30 
Ταμειακό Σύνολο 64 65 65 71 71 71 
Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0 
Σύνολο κατά ESA 64 65 65 71 71 71 

Πίλαθαο 3.10 Αλψηαηα Όξηα Δαπαλψλ Φνξέσλ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ζε ηακεηαθή θαη ζε  

δεκνζηνινγηζηηθή βάζε ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ESA γηα ηα έηε 2017-2021 

 

 
(πνζά ζε εθαη. επξψ) 

Φνξείο 
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2017 2017 2018 2019 2020 2021 
Πξνυπνινγηζκφο Γθηίκεζε Πξφβιεςε Πξφβιεςε Πξφβιεςε Πξφβιεςε 

19 Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο 

Τ.Π. 325 327 331 338 345 348 
ΠΔΕ 37 37 38 39 39 39 
Ταμειακό Σύνολο 362 364 369 377 384 387 
Εθνικολογιστικές προσαρμογές 3 3 0 0 0 0 
Σύνολο κατά ESA 359 361 369 377 384 387 

20 Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

Τ.Π. 627 627 569 529 519 518 
ΠΔΕ 582 582 672 648 648 648 
Ταμειακό Σύνολο 1.209 1.209 1.241 1.177 1.167 1.166 
Εθνικολογιστικές προσαρμογές 90 94 115 101 79 79 
Σύνολο κατά ESA 1.119 1.115 1.126 1.076 1.088 1.087 

21 ΤπνπξγείνΣνπξηζκνχ 
Τ.Π. 44 44 44 45 45 45 
ΠΔΕ 36 36 36 48 48 48 
Ταμειακό Σύνολο 80 80 80 93 93 93 
Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0 
Σύνολο κατά ESA 80 80 80 93 93 93 

22 Απνθεληξσκέλεο Δηνηθήζεηο  
Τ.Π. 172 173 176 179 182 181 
ΠΔΕ 0 0 0 0 0 0 
Ταμειακό Σύνολο 172 173 176 179 182 181 
Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0 
Σύνολο κατά ESA 172 173 176 179 182 181 

Ι. TAMEIAKO ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΧΝ ΚΡΑΣΙΚΟΤ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ (Α+Β) 

56.286 56.594 56.104 57.576 57.298 57.086 

Α. Δαπάλεο Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (1+2) 49.536 49.844 49.354 50.276 49.998 49.786 

1 Πξσηνγελείο δαπάλεο 43.986 44.194 43.454 44.476 44.198 43.786 
εκ των οποίων: 
Δαπάλεο αλάιεςεο δαλείσλ απφ ηνλ Γπξσπατθφ  
Μεραληζκφ ηήξημεο (ΓΜ) θαη παξάιιειεο  
δαπάλεο δεκνζίνπ ρξένπο 

75 75 20 20 20 20 

Γμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα - ηακεηαθή βάζε 475 475 510 530 530 530 

Καηαπηψζεηο εγγπήζεσλ (ζε αθαζάξηζηε βάζε) 1.017 995 1.045 483 737 197 

Δαπάλεο αλάιεςεο ρξεψλ θνξέσλ Γεληθήο  
Κπβέξλεζεο 

0 193 0 0 0 0 

2 Σφθνη (ζε θαζαξή βαζε) 5.550 5.650 5.900 5.800 5.800 6.000 
Β. ΠΔΓ 6.750 6.750 6.750 7.300 7.300 7.300 
Γ.  Γζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο    /7 -437 -491 -733 -864 -1.452 -1.780 

ΙΙ. χλνιν δαπαλψλ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ  
θαηά ESA (Ι-Γ) /5 56.723 57.085 56.837 58.440 58.749 58.866 

Παξαηεξήζεηο: 
1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 
ηηο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο δελ πεξηιακβάλεηαη ε πξνζαξκνγή ζρεηηθά κε ηε κεηαβνιή ππνινίπνπ ινγαξηαζκψλ Θεζαπξνθπιαθίνπ  
ζε ζρέζε κε ηελ 31/12 ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, πνζνχ -170 γηα ην 2017 θαη 300 εηεζίσο γηα ην 2018 έσο ην 2021, δεδνκέλνπ φηη αθνξά  
ζην ζχλνιν ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη φρη ζε ζπγθεθξηκέλν θνξέα Κεληξηθήο Δηνίθεζεο.  

Σν απνηέιεζκα δελ πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ παιαηνηέξσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ απφ ηελ  
εηδηθή πίζησζε. 

Πίλαθαο 3.10 Αλψηαηα Όξηα Δαπαλψλ Φνξέσλ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ζε ηακεηαθή θαη ζε  
δεκνζηνινγηζηηθή βάζε ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ESA γηα ηα έηε 2017-2021 

 
 

Δελ ππάξρεη επί ηνπ παξφληνο δπλαηφηεηα επηκεξηζκνχ ηπρφλ πηζηψζεσλ ηνπ ΠΔΓ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή  
Δεκνζίσλ Γζφδσλ. 

ηηο Γεληθέο Κξαηηθέο Δαπάλεο πεξηιακβάλεηαη θαη ν Γηδηθφο Φνξέαο 590 πνπ αθνξά ζηηο δαπάλεο κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ 
Γζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο: (+) κείσζε δαπαλψλ / (-) αχμεζε δαπαλψλ. 

(πνζά ζε εθαη. επξψ) 

Φνξείο 

χκθσλα κε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε Πξνυπνινγηζκνχ 2017. 

ην φξην δαπαλψλ ηνπ Σ.Π. ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ Γζφδσλ δελ πεξηιακβάλνληαη πηζηψζεηο γηα δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηελ Αξρή  
θαη θαιχπηνληαη απφ ην φξην δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (πιελ Γεληθψλ Κξαηηθψλ Δαπαλψλ), ιφγσ κε δπλαηφηεηαο  
επηκεξηζκνχ ηνπο επί ηνπ παξφληνο. 
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5.5 Πξνϋπνινγηζκόο Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ (ΠΓΔ) – ρέδην δξάζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ΠΓΔ 
ηελ πεξίνδν 2018-2021 
 
ηόρνη ΠΓΔ θαη δηαζέζηκνη πόξνη γηα ην ΠΓΔ 

Σν Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ρξεκαηνδνηεί ηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο κε 
έξγα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ θεθαιαίνπ ηεο νηθνλνκίαο θαη ζηεξίδνπλ 
ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ρψξαο ζε καθξνρξφληα βάζε.  

Βαζηθή πεγή εζφδσλ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ ηνπ ΠΓΔ απνηεινχλ νη εηζξνέο απφ ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε (επηρνξεγήζεηο Δπξσπατθήο Έλσζεο) θαη εηδηθφηεξα απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν 
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ), ην Σακείν πλνρήο, ην 
Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Δγγπήζεσλ (ΔΓΣΔ), ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο (ΔΣΘΑ), 
ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ), ηα Σακεία Αιιειεγγχεο θαη 
Γηαρείξηζεο κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ θ.α.  

Μέζσ ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ ΠΓΔ εληζρχνληαη θπξίσο νη αθφινπζνη αλαπηπμηαθνί ηνκείο:  

 Έξγα ππνδνκήο ζηνπο ηνκείο κεηαθνξψλ θαη πεξηβάιινληνο. 
 Γξάζεηο ελίζρπζεο ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 
 Πξνψζεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. 
 Έξγα αμηνπνίεζεο ελεξγεηαθψλ πφξσλ. 
 ηήξημε επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο Απηνδηνίθεζεο. 

Δπίζεο, κε ηελ αμηνπνίεζε εζληθψλ πφξσλ εληζρχνληαη πνιηηηθέο ηνπ Κξάηνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ 
ζπληήξεζε θαη επέθηαζε θνηλσληθψλ ππνδνκψλ, ηελ ηθαλνπνίεζε έθηαθησλ αλαγθψλ θαη ζε ινηπέο 
δξάζεηο.  

ηελ παξνχζα θξίζηκε θάζε γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ε πινπνίεζε ηφζν ηνπ ΠΓΔ 2017 φζν θαη ηνπ 
ΠΓΔ 2018–2021 έρεη σο ζηφρν λα ζπλνδεχζεη ηε δεκνζηνλνκηθή πξνζπάζεηα κε αλαπηπμηαθέο δξάζεηο 
ζπκβάιινληαο ζηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηαπηφρξνλα ζηε ζηήξημε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο.  

Ο δεκνζηνλνκηθφο ζηφρνο ζηελ εθηέιεζε ηνπ ΠΓΔ 2017-2021 είλαη ε απνξξφθεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ 
πφξσλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε εηζξνή ηεο θνηλνηηθήο 
ζπλδξνκήο.  

Σν 2017, ε πξνζπάζεηα εζηηάδεηαη ζηελ νκαιή κεηάβαζε απφ ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (ΠΠ) 2007 – 
2013, ηα πξνγξάκκαηα ηεο νπνίαο νινθιεξψζεθαλ επηηπρψο ζηηο 31 Μαξηίνπ, ζηελ λέα ΠΠ 2014 – 
2020, κε ζηφρν ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ψζηε λα ελεξγνπνηεζνχλ πιήξσο φια ηα λέα 
πξνγξάκκαηα. Δπηπιένλ, ζεκαληηθφο ζηφρνο είλαη ε νινθιήξσζε φζσλ έξγσλ ηεο παιαηάο πεξηφδνπ δελ 
θαηέζηε εθηθηφ λα κεηαθεξζνχλ ζηα πξνγξάκκαηα ηεο λέαο πεξηφδνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε 
απψιεηα/επηζηξνθή εζφδσλ.    

ηαζεξή επηδίσμε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ΠΓΔ είλαη ε κέγηζηε αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ πξνο 
ελίζρπζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, δειαδή ε έληαζε ησλ πξνζπαζεηψλ γηα βέιηηζηε θαηαλνκή ησλ 
πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ, ψζηε λα νδεγνχκαζηε θάζε θνξά ζην κέγηζην δπλαηφ αλαπηπμηαθφ απνηέιεζκα. 
Γηα ην ιφγν απηφ έρεη δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνλ νξζφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε ζηφρεπζε κε 
βαζηθφηεξν εξγαιείν ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Mία απφ ηηο βαζηθέο 
επηδηψμεηο ηεο πεξηφδνπ 2017-2021 είλαη ε πιήξεο απηνκαηνπνίεζε θαη κεραλνγξάθεζε φισλ ησλ 
δηαδηθαζηψλ εθηέιεζεο ηνπ ΠΓΔ γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο.  

Γηα ην 2017 πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε έξγσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πφξνπο ζπλνιηθνχ χςνπο 6,75 δηζ. 
επξψ. Απφ απηά, πνζφ χςνπο 5,75 δηζ. επξψ αθνξά ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα θαη αλαιπηηθφηεξα 
πεξίπνπ 3,9 δηζ. επξψ αλακέλεηαη λα δηαηεζνχλ γηα ηελ έλαξμε θαη πινπνίεζε έξγσλ ΔΠΑ 2014–2020, 
πεξίπνπ 800 εθαη. επξψ ζα δνζνχλ γηα ηελ νινθιήξσζε έξγσλ ησλ πξνγξακκάησλ ΔΠΑ 2007–2013, 
ελψ πεξίπνπ 1 δηζ. επξψ ζα δηαηεζεί γηα ινηπά ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα θαη ησλ δχν 
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πεξηφδσλ. Σέινο, πνζφ χςνπο 1 δηζ. επξψ ζα δηαηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ 
ακηγψο εζληθνχο πφξνπο.      

Γηα ηελ πεξίνδν 2018 – 2021, νη δηαζέζηκνη πφξνη ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη αλαπηπμηαθνί ζηφρνη θαη 
ηαπηφρξνλα λα ηθαλνπνηεζνχλ νη πνιηηηθέο θαη λνκηθέο δεζκεχζεηο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί αλέξρνληαη 
ζπλνιηθά ζε 27,75 δηζ. επξψ θαη θαηαλέκνληαη σο αθνινχζσο: 

 Πφξνη ζπλνιηθνχ χςνπο 23 δηζ. επξψ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 83% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ, ζα 
δηαηεζνχλ γηα ηα έξγα ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζθέινπο ηνπ ΠΓΔ. Αλαιπηηθφηεξα, ην 69% πεξίπνπ 
ησλ πφξσλ απηψλ, ζπλνιηθνχ χςνπο ζρεδφλ 15,87 δηζ. επξψ, ζα δνζνχλ γηα ηελ έγθαηξε έλαξμε θαη ηελ 
εληφο ρξνλνδηαγξακκάησλ πινπνίεζε ησλ έξγσλ ηνπ ΔΠΑ 2014–2020. Σν 31% ησλ ζπλνιηθψλ 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πφξσλ, πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζφ χςνπο ζρεδφλ 7,1 δηζ. επξψ πξνγξακκαηίδεηαη 
λα δνζνχλ γηα ινηπά ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ θπξίσο έξγα ησλ 
Πξνγξακκάησλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Αιηείαο, θαζψο θαη Πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηε 
δηαρείξηζε ησλ Μεηαλαζηεπηηθψλ θαη Πξνζθπγηθψλ Ρνψλ αλεμάξηεηα πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. Η 
εηήζηα θαηαλνκή ησλ πφξσλ πξνβιέπεη ηε δηάζεζε πνζνχ χςνπο 5,75 δηζ. επξψ γηα ην 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο θάζε έηνπο ηεο πεξηφδνπ 2018-2021.  
 Πφξνη ζπλνιηθνχ χςνπο 4,75 δηζ. επξψ, πνπ αληηζηνηρνχλ πεξίπνπ ζην 17,1% ηνπ ζπλφινπ, ζα 
δηαηεζνχλ γηα έξγα ηνπ εζληθνχ ζθέινπο ηνπ ΠΓΔ κε θαηαλνκή 1 δηζ. επξψ γηα ην 2018 θαη 1,25 δηζ. 
επξψ γηα θάζε έλα απφ ηα έηε 2019, 2020 θαη 2021, ψζηε λα θαιπθζνχλ ινηπέο –κε 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ θνηλνηηθνχο πφξνπο- επελδπηηθέο δαπάλεο ησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ 
Πεξηθεξεηψλ, λα εμππεξεηεζνχλ νη αλάγθεο ησλ πθηζηάκελσλ θαη λέσλ επελδπηηθψλ λφκσλ, λα 
ρξεκαηνδνηεζνχλ δξάζεηο ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, θαζψο θαη λα θαιπθζνχλ έθηαθηεο 
αλάγθεο, φπσο ε απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε έξγα ππνδνκήο απφ ζεηζκνχο, ππξθαγηέο θαη άιιεο θπζηθέο 
θαηαζηξνθέο θ.α.. 

Απνηίκεζε - αμηνιόγεζε - δξάζε 

Βαζηθφο ζηφρνο πνπ ηέζεθε απφ ηελ έλαξμε θηφιαο ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε 
ηεο ρψξαο ήηαλ ε αλαδηάξζξσζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΓΔ, κε ηελ πηνζέηεζε βαζηθψλ αξρψλ 
πξνγξακκαηηζκνχ, παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο θαη αλάιεςεο δηνξζσηηθψλ θηλήζεσλ, φπνπ 
απαηηείηαη. Απηή ε ζηφρεπζε παξακέλεη θεληξηθή επηδίσμε θαη γηα ηελ πεξίνδν 2017 -2021. 

Καηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ ΠΓΔ ηα ηειεπηαία έηε ηεο κεγάιεο δεκνζηνλνκηθήο 
πξνζπάζεηαο εκπεδψζεθαλ θαη βειηηψζεθαλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο ρξεζηήο 
δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ηνπ δεζκεπηηθνχ, ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 
πξνγξακκαηηζκνχ ζε επίπεδν πξνγξάκκαηνο θαη θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο κε ζηαδηαθή ελίζρπζε ηνπ 
ζπλνιηθνχ θαη κεζνπξφζεζκνπ ραξαθηήξα ηνπ.    

Έσο ζήκεξα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ απνθέληξσζε,  απινπνίεζε θαη 
επειημία ησλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο ηνπ ΠΓΔ. Η δπλαηφηεηα αλαθαηαλνκήο εγθεθξηκέλσλ πηζηψζεσλ 
έξγσλ ηνπ ΠΓΔ απφ ηνλ εθάζηνηε αξκφδην Τπνπξγφ ή Πεξηθεξεηάξρε, ε ξχζκηζε ησλ ζεκάησλ 
πινπνίεζεο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ΠΓΔ, ε εθαξκνγή θαλφλα επειημίαο κε ππεξδέζκεπζε πηζηψζεσλ ηνπ 
εηήζηνπ ΠΓΔ έλαληη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ηνπ επφκελνπ έηνπο θαη ν 
εμνξζνινγηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πιεξσκψλ ησλ έξγσλ κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ ππνιφγνπ - θπζηθνχ 
πξνζψπνπ γηα ηα έξγα ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, απνηεινχλ παξαδείγκαηα ησλ παξεκβάζεσλ απηψλ κε 
ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη παξαπάλσ ξπζκίζεηο ζε θακία πεξίπησζε δελ 
απνδπλάκσζαλ, αιιά αληηζέησο ελίζρπζαλ ηνπο θαλφλεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ κέζα απφ ηελ 
απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνζέθεξαλ.  

Δπίζεο έρνπλ πξνσζεζεί ζεκαληηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηε κείσζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ 
δηαδηθαζηψλ, ηελ άξζε πηζαλψλ εκπνδίσλ ζηελ πνξεία εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, ηελ επηηάρπλζε ηεο ξνήο 
ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο, ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο ησλ δηθαηνχρσλ, θαζψο θαη ηελ 
ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε άξζε εκπνδίσλ γηα ηελ πιήξε νηθνλνκηθή παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ ηνπ 
ΠΓΔ.  
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Η ζεκαληηθφηεξε φκσο πξφνδνο πνπ έρεη ήδε ζπληειεζηεί αλαθνξηθά κε ηελ απινπνίεζε θαη επηηάρπλζε 
ησλ δηαδηθαζηψλ είλαη ε θαζνιηθή εθαξκνγή ησλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ γηα φια ηα έξγα ηνπ ΠΓΔ. 
Αλαιπηηθφηεξα, ν ζρεδηαζκφο, ε πινπνίεζε θαη ε πιήξεο εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθψλ 
πιεξσκψλ γηα φια ηα έξγα ηνπ ΠΓΔ, ζεκαηνδνηεί πξαγκαηηθή αιιαγή ζειίδαο γηα ηηο δηαδηθαζίεο 
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ πνπ εθηφο απφ ηελ επηηάρπλζε θαη ηελ απινπνίεζε ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά 
θαη ζηε δηαθάλεηα θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

Αθφκε, ζην πιαίζην ηεο βειηίσζεο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ΠΓΔ εληάζζεηαη θαη ε ζπλερήο δηαδηθαζία 
εθθαζάξηζεο απφ αλελεξγά έξγα ζηε βάζε εηδηθψλ θξηηεξίσλ θαη κεηά απφ ζρεηηθέο πξνηάζεηο ησλ 
Φνξέσλ. Πξνο ην ζθνπφ απηφ έρνπλ δνζεί νδεγίεο θαη θίλεηξα ζηνπο θνξείο λα πξνρσξήζνπλ ζηελ 
απνκείσζε ηνπ αλεθηέιεζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ  
ζπκβάιινπλ ζηελ εμπγίαλζε φινπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, δηφηη ειαθξχλεηαη ν πξνυπνινγηζκφο δεκνζίσλ 
επελδχζεσλ απφ άζηνρεο δεζκεχζεηο θαη δηεπθνιχλεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ ησλ επφκελσλ 
εηψλ. 

Απψηεξνο ζθνπφο φισλ ησλ ελεξγεηψλ απινπνίεζεο, εθζπγρξνληζκνχ θαη βειηίσζεο ηνπ πιαηζίνπ 
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ είλαη ε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο 
πινπνίεζεο ηνπ ΠΓΔ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αλαπηπμηαθήο πξνζπάζεηαο, ε δηεπθφιπλζε ηεο 
απνξξφθεζεο ησλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ, ε ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ε πιήξεο ζπκκφξθσζε ηεο 
ρψξαο καο κε ηηο θνηλνηηθέο θαη δηεζλείο ππνρξεψζεηο ηεο.  

Ιδηαίηεξε αλαθνξά ζα πξέπεη λα γίλεη ζηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο γηα πιεξσκή ησλ 
έξγσλ ηνπ ΠΓΔ. ην πιαίζην απηφ πξνσζήζεθε θαλνληζηηθή ξχζκηζε γηα νξηνζέηεζε ησλ πνζψλ πνπ 
εηζξένπλ απφ ηελ Δ.Δ. γηα ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα, ψζηε απηά λα ρξεκαηνδνηνχλ 
απνθιεηζηηθά ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ ηνπο. Με ηε ξχζκηζε απηή δηεπξχλεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 
Κεληξηθνχ Λνγαξηαζκνχ ΔΠΑ, πνπ είρε ζπζηαζεί αξρηθά γηα ηελ εμαζθάιηζε θαιχηεξνπ ειέγρνπ ζηε 
δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ δεκφζησλ πφξσλ γηα ην ΔΠΑ θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζρεηηθψλ 
ελεξγεηψλ. Η ιεηηνπξγία ηνπ λένπ Κεληξηθνχ Λνγαξηαζκνχ πεξηιακβάλεη ηελ απξφζθνπηε πίζησζε ηνπ 
κε ηα πνζά ησλ εηζξνψλ απφ ηελ Δ.Δ. γηα θαζνξηζκέλα πξνγξάκκαηα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε άκεζε 
ξεπζηφηεηα γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ην ΠΓΔ.  

Σέινο, ζχκθσλα κε ηνλ κεζνπξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ πεξίνδν 2017–2020 ζα πινπνηεζνχλ νη 
αθφινπζεο δξάζεηο νινθιεξψλνληαο νπζηαζηηθά ηε κεγάιε κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ 
αλακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ηεο ρψξαο: 

 ελεξγνπνίεζε δνκψλ πνπ έρνπλ ήδε ζπζηαζεί ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη 
ΔΠΑ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ νξζνχ 
πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ ΠΓΔ, κεηαηξνπή ηνπ εζληθνχ ζθέινπο ηνπ ΠΓΔ ζε Δζληθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο 
θαη ελεξγνπνίεζε ζρεηηθνχ ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ, 
 θσδηθνπνίεζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ,  
 ζηαδηαθή απνκείσζε ηνπ αλεθηέιεζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ εζληθνχ ΠΓΔ, ζην νπνίν έρεη ζσξεπηεί 
δπζαλάινγα κεγάινο φγθνο ππνρξεψζεσλ απφ πξνεγνχκελα έηε δπζρεξαίλνληαο ην ξφιν ηνπ σο 
αλαπηπμηαθφ εξγαιείν,   
 πξνζδηνξηζκφο θαηεγνξηψλ δαπαλψλ ηνπ ΠΓΔ πνπ ζηεξνχληαη επελδπηηθήο – αλαπηπμηαθήο ινγηθήο 
(π.ρ. ιεηηνπξγηθά θφζηε, ΦΠΑ θ.ιπ.), 
 πεξηνξηζκφο ησλ κε επηιέμηκσλ δαπαλψλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ, ζε ζηελή θαη ζηαζεξή 
ζπλεξγαζία κε ηα εκπιεθφκελα ππνπξγεία-θνξείο,  
 πξνγξακκαηηζκφο θαη παξαθνινχζεζε ησλ καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη ην 
Πξφγξακκα,  
 ελίζρπζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ κε ηελ ελεξγνπνίεζε ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ησλ πξνζεζκηψλ 
νινθιήξσζεο ησλ ελεξγεηψλ δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ηνπ ΠΓΔ,  
 ελδπλάκσζε ηεο πεξηθεξεηαθήο δπλαηφηεηαο παξαθνινχζεζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
θαη αλαδηνξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ έληαμεο, παξαθνινχζεζεο θαη ζπληνληζκνχ ηφζν ζε θεληξηθφ φζν 
θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, 
 δεκηνπξγία κεζνδνινγίαο αμηνιφγεζεο ησλ έξγσλ, ησλ θνξέσλ πινπνίεζήο ηνπο θαη νιφθιεξνπ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο, 
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 απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ κε παξεκβάζεηο ζην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ πινπνίεζε ησλ 
δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαη κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ (θαηάξγεζε ινγαξηαζκψλ έξγσλ ΠΓΔ ζηελ 
ΣηΔ, ελίζρπζε εθαξκνγήο ειεθηξνληθήο πιεξσκήο, ειεθηξνληθφο/ςεθηνπνηεκέλνο θάθεινο έξγνπ κε 
πξφζβαζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ θ.ι.π.), 
 αλαβάζκηζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ΠΓΔ, ελαξκφληζε θαη δηεπαθή 
ηνπ κε ην ζχζηεκα ERP ηνπ ΓΛΚ, ψζηε λα παξαθνινπζείηαη κε εληαίν ηξφπν ε εθηέιεζε ηνπ Κξαηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ, 
 πηνζέηεζε δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε βάζε δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ γηα ηελ θαιχηεξε 
νηθνλνκηθή παξαθνινχζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο,  
 κεηξψν παξαθνινχζεζεο παξφρσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηα έξγα ΠΓΔ,   
 πιήξεο απηνκαηνπνίεζε ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ εζφδσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

Σα παξαπάλσ ζα ππνζηεξηρηνχλ απφ ην λέν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα, πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ 
νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ “e-pde” ην νπνίν ζηνρεχεη ζηελ 
αλαβάζκηζε ηνπ πθηζηακέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. 
Σν “e-pde” ην νπνίν αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη πηινηηθά ηελ παξαγσγηθή ηνπ ιεηηνπξγία ην β΄ εμάκελν ηνπ 
2017, ζα δψζεη ηελ δπλαηφηεηα νινθιεξσκέλεο παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ηνπ ΠΓΔ, 
ηφζν ζε θεληξηθφ, φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.  

Η δηάξζξσζε ηνπ ΠΓΔ 2018–2021 - πλέπεηα κε δεκνζηνλνκηθέο δπλαηόηεηεο 

Γηα ηελ πεξίνδν 2018–2021 νη πφξνη ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζθέινπο αλέξρνληαη πεξίπνπ ζην 83% 
ηνπ ζπλνιηθνχ Πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδνηψληαο θπξίσο έξγα ηεο λέαο Πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014–
2020.   

Σν 17% ησλ πφξσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηήζεη ην εζληθφ ζθέινο ηνπ ΠΓΔ (ην νπνίν σο πνζνζηφ ελψ  
εκθαλίδεηαη απμεκέλν ζε ζρέζε κε φζα πξνβιέπνληαλ ζην πξνεγνχκελν ΜΠΓ, παξακέλεη ζεκαληηθά 
κεησκέλν ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά πξηλ ηελ δεκνζηνλνκηθή θξίζε) είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο 
πξνθεηκέλνπ λα ζηεξηρζνχλ αλαπηπμηαθέο επηινγέο ηνπ Κξάηνπο πνπ δελ είλαη επηιέμηκεο ζε 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα θαη λα ππνζηεξηρζνχλ αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ηεο Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο. Οη πφξνη ηνπ Δζληθνχ ζθέινπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο πεξηφδνπ 2018 – 2021 αλακέλεηαη 
λα θαηαλεκεζνχλ θπξίσο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε: ησλ παιαηψλ θαη ηνπ λένπ  επελδπηηθνχ Νφκνπ, 
πξνγξακκάησλ ζηήξημεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Πεξηθεξεηαθφ Πξφγξακκα), Δηδηθψλ 
Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ γηα ηελ ελίζρπζε πεξηθεξεηψλ πνπ επηβαξχλνληαη ηδηαίηεξα απφ ηηο 
κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο, άιισλ δξάζεσλ ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαζψο θαη ινηπψλ 
πξνγξακκάησλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ θαηά θχξην ιφγν ζπληεξήζεηο πθηζηάκελνπ 
εμνπιηζκνχ θαη πξνκήζεηεο. 

Η ζηξαηεγηθή πινπνίεζεο ηνπ ΠΓΔ απνηππψλεηαη θαη ζηελ θαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ αλά Φνξέα 
Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη αλά θαηεγνξία Πξνγξάκκαηνο. Δηδηθφηεξα: 

 Έκθαζε δίλεηαη ζε Τπνπξγεία πνπ επνπηεχνπλ – δηαρεηξίδνληαη ηηο πνιηηηθέο ησλ ζεκαηηθψλ ησλ 
Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ. Η θαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ αλά Τπνπξγείν βαζίζηεθε θπξίσο ζηηο 
εθηηκήζεηο γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πνζψλ ζηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηεο πεξηφδνπ 2014- 2020, 
αιιά έιαβε ππφςε θαη ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ηελ νινθιήξσζε ησλ εκηηειψλ έξγσλ ηεο ΠΠ 2007- 2013.   
 Σν 29% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ πηζηψζεσλ θαηεπζχλεηαη ζην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ 
θαη Γηθηχσλ, φπνπ ππάξρνπλ νη κεγαιχηεξεο απαηηήζεηο γηα πιεξσκέο ηφζν ζην επηιέμηκν, φζν θαη ζην 
κε επηιέμηκν ηκήκα ηνπ ΠΓΔ γηα ηελ νινθιήξσζε κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο θαη ινηπψλ δξάζεσλ.  
 Μεγάιν κέξνο ησλ πηζηψζεσλ θαηεπζχλεηαη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, ην νπνίν 
αλέξρεηαη ζην 32% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ ζα δηαηεζεί γηα ην εζληθφ ζθέινο ηνπ ΠΓΔ 2018-2021, 
θπξίσο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επελδπηηθψλ λφκσλ θαη ζην 12% 
πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζθέινπο φιεο ηεο πεξηφδνπ ηνπ ΜΠΓ γηα ηελ 
πινπνίεζε δξάζεσλ ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. 
 ε ζπκθσλία κε ηελ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηεο ρψξαο ζεκαληηθφ κέξνο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ 
θαηεπζχλεηαη ζηελ αλαβάζκηζε θαη ελίζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο & Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Σν πνζνζηφ ηνπ ΠΓΔ πνπ ζα δηαηεζεί πξνο ην ζθνπφ απηφ 
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έλαληη ησλ ζπλνιηθά δηαζέζηκσλ πφξσλ φιεο ηεο πεξηφδνπ 2018 – 2021 αλέξρεηαη γηα ην 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο ζην 12,65% πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζφ χςνπο 2,91 δηζ. επξψ, θαη γηα ην 
εζληθφ ζθέινο ζην 18% πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζφ χςνπο 860 εθαη. επξψ. 
 Πφξνη χςνπο 2,615 δηζ. επξψ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 9,4% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ΠΓΔ ηεο 
πεξηφδνπ 2018 - 2021 ζα θαηεπζπλζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη ηνλ ηνκέα 
ηεο αιηείαο, θαη αθνξνχλ θαηά 99% ζε έξγα ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζθέινπο. 
 εκαληηθνί πφξνη ζα δηαηεζνχλ ζηνπο ινηπνχο Φνξείο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο ζε 
ζπκθσλία κε ηνλ αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ θαη ηε δηακνξθνχκελε ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 
επφκελεο πεξηφδνπ.  
 Σέινο, ηα Πξνγξάκκαηα ησλ Πεξηθεξεηψλ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ κε ην 17,5% πεξίπνπ ησλ ζπλνιηθψλ 
πφξσλ γηα ην ΠΓΔ ηεο πεξηφδνπ 2018 – 2021, πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πφξνπο χςνπο 4,830 δηζ. 
επξψ. Αλαιπηηθφηεξα ζε πξνγξάκκαηα ησλ Πεξηθεξεηψλ ζα δαπαλεζεί ην 18% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ηνπ 
ΠΓΔ ηεο πεξηφδνπ 2018 – 2021 γηα ην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πφξνπο 
χςνπο 4,08 δηζ. επξψ θαη ην 16% ηνπ ζπλφινπ ησλ δαπαλψλ ηνπ εζληθνχ ζθέινπο γηα ηελ ίδηα πεξίνδν, 
ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πφξνπο χςνπο 750 εθαη. επξψ. 

Νέα Πξνγξακκαηηθή πεξίνδνο -  λέεο πξννπηηθέο 

Η Διιάδα έρεη εμαζθαιίζεη γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 αλαπηπμηαθνχο πφξνπο χςνπο 20 δηζ. επξψ (ζε 
φξνπο ελσζηαθήο ζπλδξνκήο θαη ηξέρνπζεο ηηκέο) απφ ηα Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά 
Σακεία (ΔΓΔΣ) ηα νπνία καδί κε ηελ εζληθή ζπκκεηνρή εθηηκάηαη φηη ζα θζάζνπλ ζην πνζφ ησλ 26 δηζ. 
επξψ. Σν ζεκαληηθφηεξν ηκήκα ησλ πφξσλ απηψλ αλακέλεηαη λα απνξξνθεζεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 
ΠΓΔ 2017 – 2021, κε ηελ  ρξεκαηνδφηεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ δξάζεσλ πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαη ζα 
πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Δηαηξηθνχ πκθψλνπ γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο (ΔΠΑ) 2014-2020.  

Δπηπιένλ, απφ ηελ ελδηάκεζε Αλαζεψξεζε ηνπ Πνιπεηνχο Γεκνζηνλνκηθνχ Πιαηζίνπ 2014-2020 πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2017 κε ζηνηρεία ΑΔΠ ησλ εηψλ 2011-2014, ε ρψξα πξνβιέπεηαη λα επσθειεζεί 
κε επηπιένλ πφξνπο χςνπο 1 δηζ. επξψ. Η απφθαζε απηή αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ 
ΔΠΑ 2014 – 2020 θαη ησλ Πξνγξακκάησλ ηνπ εληφο ηνπ 2017. 

Η αμηνπνίεζε φισλ απηψλ ησλ πφξσλ απνηειεί ζεκαληηθή επθαηξία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
δηαξζξσηηθψλ, αλαπηπμηαθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ηεο ρψξαο θαη ζα απνηειέζεη ζεκαληηθφ 
παξάγνληα ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Διιάδαο, ηεο παξαγσγηθήο ηεο αλαζπγθξφηεζεο, ηεο 
δεκηνπξγίαο ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 
απνθιεηζκνχ.  

Βαζηθή επηδίσμε απνηειεί ε εμαζθάιηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα έλα λέν αλαπηπμηαθφ ππφδεηγκα πνπ ζα 
ζηεξίδεηαη ζηα κηθξά θαη κεζαία ρξήζηκα έξγα, ζηηο παξεκβάζεηο κε έληνλν θνηλσληθφ θαη νηθνινγηθφ 
απνηχπσκα, ζε κηα λέα επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ ζπλδπάδεη ηελ παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο θαη 
πξνζηηζέκελεο αμίαο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κε κηα λέα κνξθή επηρεηξεκαηηθήο δηαθπβέξλεζεο κέζα 
απφ ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα θαη κνξθέο θνηλσληθήο θαη ζπλεηαηξηζηηθήο νηθνλνκίαο.   

Ιδηαίηεξε ζεκαζία ζα δνζεί ζηε ρξνληθή θιηκάθσζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ πινπνίεζεο ηνπ ΔΠΑ 2014-
2020, θαζψο θαη ηελ φζν ην δπλαηφλ πην έγθαηξε έλαξμε φισλ ησλ δξάζεσλ/έξγσλ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα 
ηνλσζεί ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο λέαο πεξηφδνπ. Η αληηκεηψπηζε ηνπ 
νμχηαηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ανεπγίαρ θαη ε άκβιπλζε ησλ έληνλα αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο 
ζηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία, αλαδεηθλχεηαη ζε πςειήο πξνηεξαηφηεηαο ζηξαηεγηθή επηινγή. 

Η αξρηηεθηνληθή ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 πεξηιακβάλεη 7 ηνκεαθά πξνγξάκκαηα θαη 13 πεξηθεξεηαθά 
Πξνγξάκκαηα θαζψο θαη πξνγξάκκαηα επξσπατθήο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο. Αλαιπηηθφηεξα ηα 
πξνγξάκκαηα είλαη: 

 Σν Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία»,  
 Σν Δ.Π. «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε»,  
 Σν Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ – Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε»  
 Σν Δ.Π «Μεηαξξχζκηζε Γεκφζηνπ Σνκέα»,   
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 Σν πξφγξακκα «Αγξνηηθή Αλάπηπμε»,  
 Σν Δ.Π. «Αιηείαο»,   
 Σν ΔΠ. «Σερληθή Βνήζεηα»,  
 Γεθαηξία (13) Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΠΔΠ), έλα γηα θάζε κηα απφ ηηο ειιεληθέο 
Πεξηθέξεηεο.  

Σα πξνγξάκκαηα έρνπλ εγθξηζεί ζην ζχλνιφ ηνπο θαη κεηά απφ εξγψδε πξνζπάζεηα θαηέζηε δπλαηφ λα 
εγθξηζνχλ θαη ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ. Η εμέιημε απηή είρε σο απνηέιεζκα ε Διιάδα λα 
είλαη ε ρψξα πνπ ελεξγνπνίεζε πξψηε φια ηα πξνγξάκκαηα ηεο ΠΠ 2014 – 2020, γεγνλφο πνπ ηεο έδσζε 
ηε δπλαηφηεηα λα δαπαλήζεη πφξνπο θαη λα ππνβάιεη αίηεκα πιεξσκήο γηα ηα πξνγξάκκαηα ηεο λέαο 
πεξηφδνπ ήδε απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 2015.  

Η εμεηδίθεπζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη ε ελεξγνπνίεζή ηνπο κε ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξνζθιήζεσλ 
είλαη ζε πιήξε εμέιημε θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε ηξφπν ψζηε, ρσξίο λα δηαθπβεπζεί ε απξφζθνπηε 
πινπνίεζή ηνπο, λα ζπκβάιεη ην ηαρχηεξν δπλαηφ ζηελ αλάζρεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θαη 
αλζξσπηζηηθήο θξίζεο θαη λα επαλεθθηλήζνπλ ζπλνιηθά ην νηθνλνκηθφ θαη παξαγσγηθφ ζχζηεκα.  

Οη βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο / ζεκαηηθνί ζηφρνη ηνπ ΔΠΑ 2014–2020 ζηνπο νπνίνπο δίδεηαη έκθαζε θαηά 
ηελ εμεηδίθεπζε ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα ζεκεία: 

 Αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηθαλνηήησλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ελεξγφο θνηλσληθή ελζσκάησζε, 
κε ηε δηακφξθσζε νινθιεξσκέλσλ πνιηηηθψλ γηα ηε δεκηνπξγία βηψζηκσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, ηελ 
πξνψζεζε ηεο ελεξγεηηθήο έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έληαμεο επάισησλ 
θνηλσληθά νκάδσλ, βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε 
βαζηθφ ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ή/θαη ηελ εμάιεηςε ησλ θνηλσληθψλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο θαη ηελ 
ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ πςειή αλεξγία. 
 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη κεηάβαζε ζε κία νηθνλνκία θηιηθή ζε απηφ.  
 Αλάπηπμε, εθζπγρξνληζκφο θαη ζπκπιήξσζε ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ.   
 Βειηίσζε ηεο ζεζκηθήο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο, σο αλαγθαίσλ ζπλζεθψλ γηα ηελ αλάηαμε ηεο νηθνλνκίαο. 

Δλεξγνπνίεζε εμηζνξξνπεηηθώλ παξεκβάζεσλ 

Δθηφο ησλ αλσηέξσ, κε ηελ ελεξγνπνίεζε ην 2019 ηνπ παθέηνπ ησλ εμηζνξξνπεηηθψλ παξεκβάζεσλ, 
πνζφ 300 εθαη. επξψ θαη’ έηνο ζα δηαηεζεί γηα ηα έηε 2019, 2020 θαη 2021 ζην εζληθφ ζθέινο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ ησλ 
θαζεζηψησλ ηνπ λένπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ 4399/2016, έξγσλ ππνδνκήο πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ αγξνηηθή 
παξαγσγή θαη έξγσλ ελίζρπζεο ηεο βηνκεραλίαο ζηνλ ηνκέα ηεο ελεξγεηαθήο εμνηθνλφκεζεο. 
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Βνπιή ησλ Γιιήλσλ 0 0 0,00% 1 1 0,01% 1 1 0,01% 1 1 0,01% 1 1 0,01% 1 1 0,01%

Γζσηεξηθψλ 138 23 161 2,55% 190 26 216 3,20% 175 24 199 2,95% 175 42 217 2,97% 175 42 217 2,97% 175 42 217 2,97%

Εζσηεξηθώλ 121 10 131 2,09% 130 17 147 2,18% 120 17 137 2,03% 120 30 150 2,05% 120 30 150 2,05% 120 30 150 2,05%

Δεκόζηαο Τάμεο & Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πνιίηε
17 12 29 0,46% 59 8 67 0,99% 54 6 60 0,89% 54 10 64 0,88% 54 10 64 0,88% 54 10 64 0,88%

Μαθεδνλίαο & Θξάθεο 1 1 0,01% 1 1 2 0,03% 1 1 2 0,03% 1 2 3 0,04% 1 2 3 0,04% 1 2 3 0,04%

Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο 1.004 353 1.358 21,59% 1.704 494 2.198 32,56% 1.694 460 2.154 31,91% 1.709 900 2.609 35,74% 1.734 900 2.634 36,08% 1.734 900 2.634 36,08%

Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθόηεηαο  

(Γεληθέο/Εηδηθέο Γξακκαηείεο)
503 65 568 9,04% 684 334 1.018 15,08% 674 310 984 14,58% 689 700 1.389 19,03% 714 700 1.414 19,37% 714 700 1.414 19,37%

Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθόηεηαο  

(Πεξηθέξεηεο)
501 288 789 12,55% 1.020 160 1.180 17,48% 1.020 150 1.170 17,33% 1.020 200 1.220 16,71% 1.020 200 1.220 16,71% 1.020 200 1.220 16,71%

Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, 

Σειεπηθνηλσληψλ & Γλεκέξσζεο
0 0 0 0,01% 2 1 3 0,04% 15 1 16 0,24% 15 1 16 0,22% 15 1 16 0,22% 15 1 16 0,22%

Γζληθήο Άκπλαο 0 4 4 0,07% 10 4 14 0,21% 10 2 12 0,18% 10 4 14 0,19% 10 4 14 0,19% 10 4 14 0,19%

Παηδείαο , Γξεπλαο & 

Θξεζθεπκάησλ
399 105 505 8,03% 455 160 615 9,11% 400 165 565 8,37% 400 200 600 8,22% 355 200 555 7,60% 355 200 555 7,60%

Γξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
251 17 267 4,25% 360 20 380 5,63% 350 20 370 5,48% 350 25 375 5,14% 350 25 375 5,14% 350 25 375 5,14%

Γμσηεξηθψλ 1 1 3 0,04% 3 3 6 0,09% 3 3 6 0,09% 3 4 7 0,10% 3 4 7 0,10% 3 4 7 0,10%

Δηθαηνζχλεο, Δηαθάλεηαο & 

Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ
7 0 7 0,11% 9 3 12 0,18% 8 3 11 0,16% 8 4 12 0,16% 8 4 12 0,16% 8 4 12 0,16%

Οηθνλνκηθψλ 1 0 1 0,01% 4 3 7 0,10% 4 4 0,06% 4 4 0,05% 4 4 0,05% 4 4 0,05%

Τγείαο 5 2 7 0,11% 60 10 70 1,04% 55 20 75 1,11% 55 25 80 1,10% 55 25 80 1,10% 55 25 80 1,10%

Δηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 38 38 0,60% 140 140 2,07% 120 120 1,78% 130 130 1,78% 130 130 1,78% 130 130 1,78%

Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ 15 16 31 0,49% 71 25 96 1,42% 51 20 71 1,05% 51 25 76 1,04% 51 25 76 1,04% 51 25 76 1,04%

Πεξηβάιινληνο & Γλέξγεηαο 275 6 282 4,48% 370 20 390 5,78% 370 20 390 5,78% 370 20 390 5,34% 370 20 390 5,34% 370 20 390 5,34%

Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ 2.613 281 2.895 46,04% 1.723 199 1.922 28,47% 1.750 235 1.985 29,41% 1.750 254 2.004 27,45% 1.770 254 2.024 27,73% 1.770 254 2.024 27,73%

Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο 15 0 15 0,24% 20 5 25 0,37% 20 5 25 0,37% 20 10 30 0,41% 20 10 30 0,41% 20 10 30 0,41%

Ναπηηιίαο & Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο 7 12 19 0,30% 25 12 37 0,55% 26 12 38 0,56% 26 13 39 0,53% 26 13 39 0,53% 26 13 39 0,53%

Αγξνηηθήο  Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ 671 3 674 10,72% 575 7 582 8,62% 670 2 672 9,96% 645 3 648 8,88% 645 3 648 8,88% 645 3 648 8,88%

Σνπξηζκνχ 13 10 23 0,36% 28 8 36 0,53% 28 8 36 0,53% 28 20 48 0,66% 28 20 48 0,66% 28 20 48 0,66%

χλνιν 5.454 833 6.288 100,00% 5.750 1.000 6.750 100,00% 5.750 1.000 6.750 100,00% 5.750 1.550 7.300 100,00% 5.750 1.550 7.300 100,00% 5.750 1.550 7.300 100,00%

Πίλαθαο 3.11  Δαπάλεο ΠΔΓ θαηά Φνξέα 2017-2021 

(πνζά ζε εθαη. επξψ)

2021

Πξαγκαηνπνηήζεηο Γθηηκήζεηο πξαγκαηνπνηήζεσλ Πξνυπνινγηζκφο  ΠΔΓ Πξνυπνινγηζκφο  ΠΔΓ Πξνυπνινγηζκφο  ΠΔΓ Πξνυπνινγηζκφο  ΠΔΓ

Ολνκαζία θνξέσλ

2016 2017 2018 2019 2020
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6. ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΙ ΔΟΓΑ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΑΝΑ ΤΠΟΣΟΜΔΑ 
 

6.1 Ννκηθά πξόζσπα 
 

 
 
ηα κεγέζε ηνπ πίλαθα 3.12, πεξηιακβάλνληαη νη πξνυπνινγηζκνί ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ 
θαη Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ πνπ είλαη εληαγκέλνη ζην Μεηξψν Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο, πιελ ησλ 
επαλαηαμηλνκεκέλσλ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ. Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη νη 
πξνυπνινγηζκνί ησλ Αλεμάξηεησλ Γηνηθεηηθψλ Αξρψλ (ΑΓΑ) πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ Κεληξηθή 
Γηνίθεζε σο εηδηθνί θνξείο. ηνλ ππνηνκέα απηφ εληάζζεηαη θαη ην Αζθαιηζηηθφ Κεθάιαην 
Αιιειεγγχεο Γελεψλ (ΑΚΑΓΔ), ηνπ νπνίνπ ν πξνυπνινγηζκφο εκθαλίδεηαη ζε δηαθξηηφ πίλαθα. Σα 
Ννκηθά Πξφζσπα ηνπ ππνηνκέα είλαη αλνκνηνγελή κεηαμχ ηνπο, πνηθίινπλ επξχηαηα σο πξνο ηνλ ζθνπφ, 
ηελ απνζηνιή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη επνπηεχνληαη απφ δηαθνξεηηθά Τπνπξγεία.  
 
Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ εζφδσλ ηνπο πξνέξρεηαη απφ επηρνξεγήζεηο ηνπ θξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 
θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη απφ ηελ είζπξαμε δηαθφξσλ ηειψλ θαη ινηπψλ 
εζφδσλ. Όζνλ αθνξά ηα έμνδα, απηά πεξηιακβάλνπλ απνδνρέο πξνζσπηθνχ θαη ινηπέο δαπάλεο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία, ηηο δξάζεηο θαη ηε θχζε θάζε θνξέα. 
Σν απνινγηζηηθφ απνηέιεζκα (2015 - 2016) ηνπ ππνηνκέα ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, επηβαξχλεηαη κε 
έθηαθηεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ην πξφγξακκα ζηήξημεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, νη νπνίεο 
σζηφζν εμαηξνχληαη απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο ζχκθσλα κε ηε 
κεζνδνινγία ηεο ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο. 
 
Σν ΑΚΑΓΔ είλαη έλαο εηδηθφο ινγαξηαζκφο, ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε δεκηνπξγία απνζεκαηηθψλ γηα ηε 
ρξεκαηνδφηεζε ησλ θιάδσλ ζχληαμεο ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΦΚΑ) απφ ηελ 1-1-2019 
θαη κεηά. Δπηπξφζζεηα, ζην θεθάιαην ηνπ ΑΚΑΓΔ έρνπλ ήδε ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ, δχν εηδηθνί 
ινγαξηαζκνί, ν ινγαξηαζκφο Δηζθνξάο Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ (ΔΑ), ν νπνίνο θαιχπηεη ήδε απφ 
ηελ 1/1/2011 κέρξη 31/12/2018 ηα ειιείκκαηα ησλ θιάδσλ θχξηαο ζχληαμεο ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο θαη ν ινγαξηαζκφο Δηδηθήο Δηζθνξάο πληαμηνχρσλ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο, ν νπνίνο 
θαιχπηεη απφ ηελ 1/9/2011 έσο 31/12/2014 ηα ειιείκκαηα ησλ θνξέσλ θαη θιάδσλ επηθνπξηθήο 
αζθάιηζεο.  
Σα έζνδα ηνπ ΑΚΑΓΔ είλαη θαηά θχξην ιφγν ε εηήζηα επηρνξήγεζε κέζσ πηζηψζεσλ ηνπ Κξαηηθνχ 
Πξνυπνινγηζκνχ, ηζφπνζε ηνπ 4% ησλ εηήζησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ απφ ηνλ ΦΠΑ, ε εηζθνξά 
αιιειεγγχεο ζπληαμηνχρσλ (θχξηα θαη επηθνπξηθή ζχληαμε) θαη ινηπνί πφξνη. Όζνλ αθνξά ηα έμνδα ηνπ 

Β ΜΠΔ Β ΜΠΔ Β ΜΠΔ Β ΜΠΔ Β ΜΠΔ

Α. Έζνδα (1+2+3+4+5) 4.268 3.864 4.416 4.416 4.057 4.057 4.044 4.044 3.964 3.964 3.813 3.813

1. Έζνδα απφ ηφθνπο 389 443 343 343 305 305 286 286 270 270 255 255

2. Γπηρνξεγήζεηο & Απνδφζεηο απφ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ 637 710 659 659 655 655 635 635 635 635 635 635

3. Γπηρνξεγήζεηο απφ ΠΔΓ 535 279 319 319 312 312 328 328 306 306 303 303

4. Έζνδα ππέξ ηξίησλ 55 52 71 71 72 72 74 74 74 74 74 74

5. Λνηπά έζνδα 2.652 2.380 3.024 3.024 2.713 2.713 2.721 2.721 2.679 2.679 2.547 2.547

Β. Έμνδα (1+2+3+4+5+6) 8.060 3.278 3.686 3.686 3.693 3.693 3.723 3.723 3.721 3.721 3.540 3.540

1. Ακνηβέο πξνζσπηθνχ πάζεο θχζεσο 593 520 562 562 568 568 578 578 581 581 583 583

2. Σφθνη 165 97 141 141 134 134 130 130 127 127 127 127

3. Δαπάλεο γηα επελδχζεηο πξν απνζβέζεσλ 384 246 429 429 463 463 494 494 498 498 315 315

4. Απνδφζεηο εζφδσλ ππέξ ηξίησλ 63 61 77 77 72 72 74 74 75 75 75 75

5. Λνηπά έμνδα 3.458 2.411 2.477 2.477 2.455 2.455 2.447 2.447 2.441 2.441 2.440 2.440

6. Έθηαθηεο Δαπάλεο (εθηφο Πξνγξάκκαηνο αμηνιφγεζεο) 3.397 -57

Γ. Μεηαβνιή αλεμφθιεησλ ππνρξεψζεσλ & ινηπέο πξνζαξκνγέο -49 29 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0

Δ. Ιζνδχγην Ννκηθψλ Πξνζψπσλ (Α-Β+Γ) -3.841 615 739 739 364 364 321 321 243 243 274 274

Γ. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Ννκηθψλ Πξνζψπσλ (Δ+Β2) -3.676 712 880 880 498 498 452 452 370 370 401 401

Β ΜΠΔ Β ΜΠΔ Β ΜΠΔ Β ΜΠΔ Β ΜΠΔ

Έζνδα 1.225 1.344 1.330 1.330 1.355 1.355 1.463 1.463 1.493 1.493 1.523 1.523

Έμνδα 431 431 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435

Έιιεηκκα (-) / Πιεφλαζκα (+) 794 913 895 895 920 920 1.028 1.028 1.058 1.058 1.088 1.088

εκείσζε: Β= ελάξην Βάζεο, ΜΠΔ= ελάξην κεηά ηα κέηξα

(πνζά ζε εθαη. επξψ)

Πίλαθαο 3.12  Πξνυπνινγηζκφο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Δεκνζίνπ θαη Ιδησηηθνχ Δηθαίνπ

ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ (εθηφο ΑΚΑΓΓ)
2015

ΔΤΓ

2016

ΔΤΓ

2017 2018 2019 2020 2021

2020 2021
ΑΚΑΓΓ

 Πξνυπνινγηζκφο ΑΚΑΓΓ

2015

ΔΤΓ

2016

ΔΤΓ

2017 2018 2019
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ΑΚΑΓΔ απηά αθνξνχλ θπξίσο κεηαβηβάζεηο ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 
ειιεηκκάησλ ηνπο. 
 

Βαζηθό ελάξην θαη ΜΠΓ 2018-2021 

Σν έηνο 2017 ην απνηέιεζκα ηνπ ππνηνκέα αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζηα 739 εθαη. επξψ, ελψ ην 2018 
αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζηα 364 εθαη. επξψ, κεησκέλν θαηά 376 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην 
πξνεγνχκελν έηνο. Σν απμεκέλν απνηέιεζκα ηνπ 2017 νθείιεηαη θπξίσο ζηελ πξφβιεςε γηα εμάιεηςε 
ηνπ ζσξεπηηθνχ ειιείκκαηνο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ΑΠΔ & ΗΘΤΑ κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο θαη 
ζηελ αλάιεςε ηνπ ρξένπο ηνπ Οξγαληζκνχ Μεγάξνπ Μνπζηθήο Αζελψλ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην πνπ 
έγηλε ζηηο αξρέο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, γεγνλφηα πνπ δελ ζα επαλαιεθζνχλ ηα επφκελα έηε. Απφ ην 2018 
κέρξη θαη ην 2021 ε εμέιημε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ ππνηνκέα δελ παξνπζηάδεη αμηνζεκείσηεο 
δηαθπκάλζεηο.  
 

 
6.2 Δπαλαηαμηλνκεκέλεο ΓΔΚΟ 
 

 
 
ηνλ ππνηνκέα απηφ πεξηιακβάλνληαη νη πξνυπνινγηζκνί ησλ επαλαηαμηλνκεκέλσλ Γεκνζίσλ 
Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ πνπ είλαη εληαγκέλνη ζην Μεηξψν θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηεο 
ΔΛΣΑΣ. 
 
Οη θνξείο απηνί είλαη νη εμήο: Πξάζηλν Σακείν, Οξγαληζκφο Διιεληθψλ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ 
(ΔΛΓΑ), Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη 
Δγγπήζεσλ (ΟΠΔΚΔΠΔ), Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ΑΔ, Αηηηθφ Μεηξφ ΑΔ, ΟΔ ΑΔ, ΔΡΓΟΔ ΑΔ, 
ΣΡΑΙΝΟΔ ΑΔ, Οξγαληζκφο Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ Αζελψλ ΑΔ (ΟΑΑ), Διιεληθφο Οξγαληζκφο 
Σνπξηζκνχ (ΔΟΣ), Διιεληθή Ραδηνθσλία Σειεφξαζε ΑΔ (ΔΡΣ ΑΔ), Διιεληθή Αεξνπνξηθή Βηνκεραλία 
ΑΔ (ΔΑΒ), Διιεληθή Δηαηξεία πληήξεζεο ηδεξνδξνκηθνχ Σξνραίνπ Τιηθνχ ΑΔ (ΔΔΣΤ), Οδηθέο 
πγθνηλσλίεο ΑΔ (ΟΤ), Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ), Μνλάδα 
Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ ΑΔ (ΜΟΓ), Διιεληθή Βηνκεραλία 
Ορεκάησλ ΑΔ (ΔΛΒΟ), Δγλαηία Οδφο ΑΔ, Οξγαληζκφο Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ Θεζζαινλίθεο (ΟΑΘ). 
 
Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ εζφδσλ ηνπο πξνέξρεηαη απφ επηρνξεγήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ 
επελδχζεσλ θαη απφ ίδηα έζνδα (είζπξαμε δηαθφξσλ ηειψλ, πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, θπξίσο 
ζπγθνηλσληαθψλ θ.α.). Όζνλ αθνξά ηα έμνδα, απηά πεξηιακβάλνπλ απνδνρέο πξνζσπηθνχ, επελδπηηθά 
έξγα θαη ινηπέο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία, ηηο δξάζεηο θαη ηε θχζε θάζε θνξέα. 
εκαληηθφ κέξνο ησλ εζφδσλ ηνπ ππνηνκέα απνηεινχλ νη ινηπέο επηρνξεγήζεηο, φπνπ θαηαγξάθνληαη νη 
θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ. Χζηφζν, ζε επίπεδν Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ε ζπλαιιαγή απηή είλαη 
δεκνζηνλνκηθά νπδέηεξε, θαζψο ζηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ - απφ φπνπ θαηαβάιιεηαη ηακεηαθά ην 
πνζφ ηεο εθάζηνηε νθεηιφκελεο ηνθνρξενιπηηθήο δφζεο ηνπ εγγπεκέλνπ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην 

Β ΜΠΔ Β ΜΠΔ Β ΜΠΔ Β ΜΠΔ Β ΜΠΔ

Α. Έζνδα (1+2+3+4+5) 4.844 5.336 3.470 3.470 3.252 3.252 2.722 2.722 2.962 2.962 2.479 2.479

1.Πσιήζεηο 1.369 1.015 1.048 1.048 1.029 1.029 1.049 1.049 1.071 1.071 1.088 1.088

2. Γπηρνξεγήζεηο & Απνδφζεηο απφ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ 393 343 285 285 272 272 272 272 272 272 272 272

3. Γπηρνξεγήζεηο απφ ΠΔΓ 1.145 1.513 944 944 698 698 709 709 706 706 756 756

4.Λνηπέο επηρνξεγήζεηο 1.601 2.103 862 862 934 934 374 374 629 629 88 88

5. Λνηπά έζνδα 336 362 330 330 319 319 318 318 283 283 274 274

Β. Έμνδα (1+2+3+4) 3.902 3.072 3.101 3.101 2.397 2.397 2.394 2.394 2.380 2.380 2.361 2.361

1. Ακνηβέο πξνζσπηθνχ πάζεο θχζεσο 613 622 584 584 573 573 580 580 580 580 583 583

2. Σφθνη 412 363 395 395 364 364 323 323 306 306 284 284

3. Δαπάλεο γηα επελδχζεηο πξν απνζβέζεσλ 2.025 1.385 1.299 1.299 720 720 736 736 729 729 719 719

4. Λνηπά έμνδα 852 702 823 823 739 739 755 755 766 766 775 775

Γ. Δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα Γπαλαηαμ/λσλ ΔΓΚΟ (Α-Β) 942 2.264 368 368 855 855 328 328 581 581 118 118

Δ. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γπαλαηαμ/λσλ ΔΓΚΟ (Γ+Β2) 1.354 2.627 763 763 1.219 1.219 651 651 887 887 401 401

εκείσζε: Β= ελάξην Βάζεο, ΜΠΓ= ελάξην κεηά ηα κέηξα

(πνζά ζε εθαη. επξψ)

Πίλαθαο 3.13 Πξνυπνινγηζκφο Γπαλαηαμηλνκεκέλσλ ΔΓΚΟ Γεληθήο Κπβέξλεζεο

2015

ΔΤΓ

2016

ΔΤΓ

2017 2018 2019 2020 2021
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δαλείνπ - θαηαγξάθεηαη δαπάλε αληίζηνηρνπ χςνπο κε ην έζνδν ηνπ ππνηνκέα. Με ηνλ ίδην 
δεκνζηνλνκηθά νπδέηεξν ηξφπν απεηθνλίδνληαη θαη νη αλαιήςεηο ρξένπο θνξέσλ απφ ην Διιεληθφ 
Γεκφζην. 
 

Βαζικό ενάπιο και ΜΠΓ 2018-2021 

Σν έηνο 2017 ην απνηέιεζκα ηνπ ππνηνκέα αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζηα 368 εθαη. επξψ, ελψ ην 2018 
αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζηα 855 εθαη. επξψ, απμεκέλν θαηά 487 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην 
πξνεγνχκελν έηνο. Σν κεησκέλν απνηέιεζκα ηνπ 2017 νθείιεηαη θπξίσο ζε κεησκέλεο αλακελφκελεο 
επηρνξεγήζεηο απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (θαζψο κέξνο απηψλ έρεη ήδε θαηαβιεζεί ην 
2016) θαη ζηηο επελδπηηθέο δαπάλεο ησλ απηνθηλεηφδξνκσλ. Η εμέιημε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ ππνηνκέα 
ηα έηε 2018-2021 δελ παξνπζηάδεη αμηνζεκείσηεο δηαθπκάλζεηο, εθφζνλ εμαηξεζεί ε επίπησζε ησλ 
θαηαπηψζεσλ εγγπήζεσλ, φπσο εμεγήζεθε παξαπάλσ. 
 
Σν δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα ηνπ ππνηνκέα πεξηιακβάλεη ηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο πέληε 
απηνθηλεηνδξφκσλ, επεξεάδνληαο ην ηζνδχγηφ ηνπ σο εμήο: -562 εθαη. επξψ ην 2015,   -218 εθαη. επξψ 
ην 2016, -193 εθαη. επξψ ην 2017, +42 εθαη. επξψ ην 2018, +45 εθαη. επξψ ην 2019 θαη +49 εθαη. επξψ 
ην 2020 θαη ην 2021. 
 
Απφ ην 2017 θαη κεηά ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ εηαηξεηψλ ΣΡΑΙΝΟΔ, ΔΔΣΤ θαη απφ ην 2018 θαη 
κεηά ηα κεγέζε ηεο Δγλαηίαο Οδνχ (αμηνπνίεζε ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ κέζσ ζχκβαζεο παξαρψξεζεο) 
δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο εθηηκήζεηο ηνπ ππνηνκέα ιφγσ ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο απνθξαηηθνπνίεζήο 
ηνπο. 
 

 

6.3 Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 
 

 
 
ηνλ ελνπνηεκέλν πξνυπνινγηζκφ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ απεηθνλίδεηαη ζηνλ 

πίλαθα 3.14, γηα πξψηε θνξά ζηηο ζηήιεο πνπ αθνξνχλ ηα έηε 2016 σο θαη 2021, απεηθνλίδνληαη 

αλαιπηηθά ζε φιεο ηηο γξακκέο Δηζπξάμεσλ θαη Πιεξσκψλ θαη ηα πνζά πνπ αθνξνχλ ηα ινηπά λνκηθά 

πξφζσπα ηνπ ππνηνκέα, καδί κε εθείλα ησλ ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ. Αληίζεηα, ζηηο επηκέξνπο γξακκέο 

ηνπ έηνπο 2015, πεξηιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά ηα πνζά ησλ ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ, ελψ ηα λνκηθά ηνπο 

πξφζσπα απεηθνλίδνληαη κφλν ζε επίπεδν ESA απνηειέζκαηνο, ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηε γξακκή 

2015 2016

ΔΤΓ ΔΤΓ Β ΜΠΔ Β ΜΠΔ Β ΜΠΔ Β ΜΠΔ Β ΜΠΔ

Α.Έηζπξάμεηο (1+2+3+4+5+6+7) 6.955 7.446 7.424 7.424 7.761 7.761 7.994 7.994 8.247 8.247 8.343 8.343

1. Γπηρνξεγήζεηο απφ Σαθη. Πξνυπνινγηζκφ 2.958 3.230 3.037 3.037 3.319 3.319 3.358 3.358 3.469 3.469 3.469 3.469

2. Γπηρνξεγήζεηο απφ ΠΔΓ 1.202 706 846 846 826 826 887 887 896 896 896 896

3. Σφθνη 33 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

4. Έζνδα απφ πξνγξάκκαηα ηεο Γ.Γ. 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

5. Λνηπά έζνδα 2.131 2.569 2.622 2.622 2.702 2.702 2.792 2.792 2.887 2.887 2.993 2.993

6. Γηζπξάμεηο ππέξ Δεκνζίνπ θαη ηξίησλ 636 806 864 864 858 858 902 902 939 939 930 930

7. Έζνδν γηα πιεξσκή ιεμηπξφζεζκσλ ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο
-6 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Β. Πιεξσκέο (1+2+3+4+5+6+7) 6.459 6.898 7.147 7.147 7.307 7.307 7.656 7.656 7.960 7.960 7.895 7.895

1. Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 1.503 2.210 2.248 2.248 2.280 2.280 2.291 2.291 2.295 2.295 2.301 2.301

2. Πξνλνηαθά επηδφκαηα 738 735 733 733 725 725 723 723 721 721 719 719

3. Σφθνη 64 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71

4. Δαπάλεο γηα επελδχζεηο 1.465 1.068 1.288 1.288 1.328 1.328 1.553 1.553 1.833 1.833 1.746 1.746

5. Λνηπέο δαπάλεο 2.036 1.933 1.917 1.917 2.018 2.018 2.089 2.089 2.075 2.075 2.102 2.102

6. Απνδφζεηο εζφδσλ ππέξ Δεκνζίνπ θαη ηξίησλ 654 825 890 890 884 884 928 928 965 965 956 956

7. Δαπάλε γηα πιεξσκή ιεμηπξφζεζκσλ ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο
0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Σακεηαθφ ηζνδχγην   (A - B) 496 548 276 276 454 454 339 339 287 287 448 448

Μεηαβνιή αλεμφθιεησλ ππνρξεψζεσλ -28 27 -77 -77 -56 -56 33 33 -3 -3 1 1

Λνηπέο Πξνζαξκνγέο 17 -3

Δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα 485 572 200 200 398 398 372 372 284 284 449 449

/1 : Απφ ην 2016 θαη κεηά, ζηηο αλαιπηηθέο γξακκέο Γηζπξάμεσλ θαη Πιεξσκψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη εθηφο απφ ηνπο ΟΣΑ Α' θαη Β' βαζκνχ, θαη ηα ινηπά λνκηθά πξφζσπα ηνπ ππνηνκέα. Γηα ην 2015, νη 

ηακεηαθέο ζπλαιιαγέο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη κφλν σο απνηέιεζκα ζηηο Λνηπέο Πξνζαξκνγέο.

Πίλαθαο 3.14  Γλνπνηεκέλνο Πξνυπνινγηζκφο Φνξέσλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο

(πνζά ζε εθαη. επξψ)

2017 2018 2019 2020 2021



89 

 

«Λνηπέο Πξνζαξκνγέο». Γηα ην ιφγν απηφ, δελ είλαη ζπγθξίζηκεο νη επηκέξνπο γξακκέο ηνπ 2015 κε 

εθείλεο ησλ ππφινηπσλ εηψλ.  

 
Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εζφδσλ ηνπο πξνέξρεηαη απφ επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, 

θαζψο θαη απφ ίδηα έζνδα, φπσο έζνδα απφ αληαπνδνηηθά ηέιε θαη δηθαηψκαηα, έζνδα απφ θφξνπο, 

ινηπά ηέιε θαη παξνρή ππεξεζηψλ θ.ιπ. ηελ πιεπξά ησλ εμφδσλ, ην κεγαιχηεξν κέξνο αθνξά 

επελδπηηθέο δαπάλεο, πάζεο θχζεσο απνδνρέο, θαζψο θαη ινηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα. 

 

Σν δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα ησλ εηψλ 2015 θαη 2016, αλήιζε ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, 

ζε 485 θαη 572 εθαη. επξψ αληίζηνηρα. εκεηψλεηαη φηη ην 2016 επαλεθθηλήζεθε ην πξφγξακκα 

απνπιεξσκήο ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ απφ εηδηθή ρξεκαηνδφηεζε, θαζψο θαη φηη ζηα 

πξνυπνινγηζηηθά έηε, δελ απεηθνλίδεηαη ε επίπησζή ηνπ, δεδνκέλνπ φηη είλαη νπδέηεξε ζε επίπεδν 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο, φρη φκσο ζε επίπεδν ππνηνκέα. 

 

Βαζικό ενάπιο και ΜΠΓ 2018-2021 

Σα θχξηα ζηνηρεία πνπ δηακνξθψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ βαζηθνχ ζελαξίνπ θαη ηνπ ΜΠΓ, πέξαλ 

ησλ πξνβιέςεσλ γηα ηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε, είλαη ε εθηίκεζε γηα κεησκέλεο επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ 

Σαθηηθφ Π/Τ θαηά ην 2017 ζε ζρέζε κε ην 2016, θάηη πνπ φκσο εμνκαιχλεηαη ζηε ζπλέρεηα, θαζψο θαη ε 

ζηαδηαθή αχμεζε ηεο επηβάξπλζεο ησλ ακνηβψλ πξνζσπηθνχ κε εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ιφγσ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ε νπνία φκσο είλαη νπδέηεξε ζε επίπεδν Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο. 

 

 

6.4 Κνηλσληθόο Πξνϋπνινγηζκόο 
 

Ο θνηλσληθφο πξνυπνινγηζκφο ζπληζηάηαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (OKA), ηνπο 

νξγαληζκνχο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (ΟΑΔΓ), ηνλ ΔΟΠΤΤ, ην ΠΔΓΤ θαη ηα λνζνθνκεία.  

Αλαθνξηθά κε ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, ζεκεηψλεηαη φηη παξά ηηο παξεκβάζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ 

θαη ηηο πην πξφζθαηεο πνπ ζεζπίζηεθαλ ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο 

(ΥΓ) ηνπ Απγνχζηνπ 2015 (λ. 4336/2015) θαη εμεηδηθεχηεθαλ κε ηνλ λ. 4387/2016, ην αζθαιηζηηθφ 

ζχζηεκα παξακέλεη ειιεηκκαηηθφ. Οη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη γηα ηελ εμέιημε απηή είλαη ηφζν ε αχμεζε 

ηεο αλεξγίαο θαη  ε ξαγδαία κείσζε ησλ κηζζψλ πνπ έρεη άκεζν αληίθηππν ζην χςνο ησλ εηζπξαηηφκελσλ 

εηζθνξψλ, φζν θαη ν απμαλφκελνο αξηζκφο ησλ ζπληαμηνχρσλ πνπ επηδξά απμεηηθά ζηε ζπληαμηνδνηηθή 

δαπάλε. 

Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα δηαζθαιηζηεί ε βησζηκφηεηα, θαη έρνληαο θάλεη ήδε ην πξψην βήκα γηα ηελ 

εμπγίαλζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηα ηεο αζθαιηζηηθήο κεηαξξχζκηζεο, ε νπνία εμαζθαιίδεη ηφζν ηελ ηζνλνκία 

κέζσ ησλ νκνηφκνξθσλ θαλφλσλ γηα φινπο, φζν θαη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε κέζσ ηνπ λένπ ζεζκνχ 

ηεο εζληθήο ζχληαμεο, είλαη απαξαίηεηε ε πηνζέηεζε λέσλ παξεκβάζεσλ πνπ ζε δεκνζηνλνκηθνχο φξνπο 

πξνζβιέπνπλ θπξίσο ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ, νη νπνίεο έρνπλ αλαιπζεί ζηνλ Πίλαθα 3.5Α, θαη 

δεπηεξεπφλησο ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ δηαρξνληθή πνξεία ησλ κεγεζψλ ησλ ΟΚΑ, παξαηεξνχληαη ηα εμήο: 

Χο πξνο ην ζκέλορ ηυν εζόδυν πξνβιέπεηαη κηα ζηαδηαθή αχμεζε ησλ εζφδσλ ησλ θνξέσλ ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαζ’ φιε ηελ πεξίνδν 2017-2021, ε νπνία εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζσξεπηηθά 

σο θαη ην έηνο 2021 ζε 5,9 δηζ. επξψ πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ην 2016. Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ 

εξκελεχνπλ ηελ εμέιημε απηή είλαη νη εμήο: 
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 Αχμεζε εζφδσλ απφ ηξέρνπζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ξχζκηζε νθεηιψλ θαηά 2,9 δηζ. επξψ 

πεξίπνπ ζσξεπηηθά σο θαη ην έηνο 2021 ζε ζρέζε κε ην 2016, εθ ησλ νπνίσλ 1,9 δηζ. επξψ 

αθνξνχλ αχμεζε ιφγσ ππαγσγήο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηνλ ΔΦΚΑ, ε νπνία φκσο ζε 

δεκνζηνλνκηθνχο φξνπο ζην ζχλνιν ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο είλαη νπδέηεξε. Η ππνιεηπφκελε 

αχμεζε χςνπο 1 δηζ. επξψ πεξίπνπ ζρεηίδεηαη κε δξάζεηο πνπ είλαη ελζσκαησκέλεο ζην βαζηθφ 

ζελάξην, φπσο ε αχμεζε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ππέξ επηθνπξηθήο ζχληαμεο θαη ε ζηαδηαθή 

αχμεζε εηζθνξψλ αζθαιηζκέλσλ ζηνλ ΟΓΑ, ελψ κφιηο 128 εθαη. επξψ αθνξνχλ ζε λέεο 

παξεκβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αιιαγή ηεο βάζεο ππνινγηζκνχ ησλ εηζθνξψλ ζηνπο 

ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο απφ 1/1/2018. 

 Αχμεζε ησλ επηρνξεγήζεσλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαηά 2,7 δηζ. επξψ πεξίπνπ 

ζσξεπηηθά σο θαη ην έηνο 2021 ζε ζρέζε κε ην 2016, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ηφζν ε δαπάλε 

ζπληάμεσλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ πνπ απφ ην 2017 αλαιακβάλεη ν ΔΦΚΑ, φζν θαη γηα λα 

δηαζθαιηζηεί ε βησζηκφηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Οκνίσο θαη ζην ζκέλορ ηυν δαπανών πξνβιέπεηαη κία ζηαδηαθή αχμεζε γηα ηελ πεξίνδν 2016-2021, ε 

νπνία εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζηα 4,6 δηζ. επξψ ζσξεπηηθά σο θαη ην 2021 ζε ζρέζε κε ην 2016. ε 

απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη  ηα κεγέζε κεηαμχ ησλ εηψλ 2016 θαη 2021 δελ είλαη 

ζπγθξίζηκα, δεδνκέλνπ φηη απφ ην 2017 ζηηο δαπάλεο ζπληάμεσλ ηνπ ΔΦΚΑ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη 

απηέο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, θαζψο επίζεο θαη απφ ην γεγνλφο φηη ην 2016 νη δαπάλεο είλαη απμεκέλεο 

ιφγσ ηνπ πξνγξάκκαηνο απνπιεξσκήο ιεμηπξνζέζκσλ (420 εθαη. επξψ), ην νπνίν φκσο ζε 

δεκνζηνλνκηθνχο φξνπο ζην ζχλνιν ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο είλαη νπδέηεξν. Αλ επνκέλσο ηα έηε 

ζχγθξηζεο είλαη ην 2017 κε ην 2021, ηφηε αλακέλεηαη κείσζε ησλ δαπαλψλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ 

θαηά 2,8 δηζ. επξψ πεξίπνπ. Οη θπξηφηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ κείσζε απηή είλαη ε απνθιηκάθσζε  ηεο 

ζπληαμηνδνηηθήο δαπάλεο σο απνηέιεζκα ησλ λέσλ δξάζεσλ ηεο πεξηφδνπ 2019-2021 πνπ 

αλαιακβάλνληαη, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε βησζηκφηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Απφ ηελ εμέιημε ησλ κεγεζψλ ηνπ ΟΑΔΓ εθηηκάηαη βειηίσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ απνηειέζκαηφο ηνπ 

θαηά 600 εθαη. επξψ πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ην 2016. Η βειηίσζε απηή βαζίδεηαη ζηελ πξφβιεςε φηη νη 

νξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ΟΚΑ) ζα απνδίδνπλ ην ζχλνιν ησλ εηζπξαηηφκελσλ αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ ζηνλ ΟΑΔΓ, γεγνλφο ην νπνίν είλαη δεκνζηνλνκηθά νπδέηεξν γηα ην απνηέιεζκα ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο. Πεξαηηέξσ, πξνβιέπεηαη αχμεζε ησλ πξνγξακκάησλ απαζρφιεζεο χςνπο 300 εθαη. επξψ, 

δαπάλε πνπ είλαη ήδε ελζσκαησκέλε θαη ζην βαζηθφ ζελάξην.  

Απφ ηελ εμέιημε ησλ κεγεζψλ ηνπ ΔΟΠΤΤ πξνθχπηεη φηη ε ηειηθή δεδνπιεπκέλε δαπάλε γηα θάξκαθα 

θαη παξνρέο αζζέλεηαο αλακέλεηαη λα κεησζεί ζηα 3,5 δηζ. επξψ ην 2017, ζηα 3,46 δηζ. επξψ ην 2018 θαη 

λα ζηαζεξνπνηεζεί ζηα 3,4 δηζ. επξψ εθεμήο γηα ηελ πεξίνδν σο ην 2021. Η εμέιημε απηή ζα είλαη εθηθηή 

κε ηελ επέθηαζε ηνπ κεραληζκνχ ηνπ clawback / rebate θαη ζηηο ινηπέο θαηεγνξίεο παξνρψλ αζζέλεηαο ( 

ζε είδνο θαη ρξήκα) πνπ δελ ελέπηπηαλ σο ηψξα ζην κεραληζκφ απηφ (νη δαπάλεο απηέο είλαη ηεο ηάμεο 

πεξίπνπ ησλ 500 εθαη. επξψ θαη απνηεινχζαλ κφληκε πεγή ππέξβαζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα).  

Δπηπιένλ ν θνξέαο ζα αλαιάβεη δηαξζξσηηθέο δξάζεηο ψζηε λα κεησζεί ε δηαθνξά κεηαμχ αξρηθήο 

δεδνπιεπκέλεο δαπάλεο θαη πιαθφλ δαπάλεο κεηά clawback γηα θάξκαθα, δηαγλσζηηθά θέληξα θαη 

ηδησηηθέο θιηληθέο θαηά 30% ην 2017 ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο θαη θαηά έλα πξφζζεην 15% 

εληφο ηνπ 2018. 
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2015 2016

ΔΤΓ ΔΤΓ Β ΜΠΔ Β ΜΠΔ Β ΜΠΔ Β ΜΠΔ Β ΜΠΔ

Ι. ΦΟΡΓΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ

α) ΙΚΑ,ΟΓΑ θιπ

Γηζπξάμεηο 35.762 36.864 41.769 41.769 42.173 42.233 41.694 41.683 42.151 42.137 42.801 42.781

Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 11.488 11.049 12.397 12.397 12.723 12.776 13.268 13.392 13.823 13.949 14.185 14.313

εθ ησλ νπνίσλ

Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο Δεκνζίνπ Τνκέα 0 0 1.033 1.033 1.317 1.317 1.612 1.612 1.901 1.901 1.898 1.898

Ρχζκηζε νθεηιψλ 943 1.040 878 878 838 838 691 691 691 691 691 691

Μεηαβηβάζεηο απφ ΑΚΑΓΓ 395 391 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395

Κνηλσληθνί πφξνη 767 726 680 680 699 699 714 714 738 738 766 766

Μεηαβηβάζεηο απφ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 9.952 10.702 14.726 14.726 14.716 14.716 13.659 13.659 13.378 13.378 13.375 13.375

Μεηαβηβάζεηο απφ εηδηθή πίζησζε γηα εθθαζάξηζε 

ιεμηπξνζέζκσλ
-30 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Αληηθξηδφκελα έζνδα 15 8 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

Απφδνζε πεξηνπζίαο 939 1.070 1.070 1.070 1.070 1.070 1.070 1.070 1.070 1.070 1.070 1.070

Γηζπξάμεηο ππέξ Δεκνζίνπ θαη ηξίησλ 10.795 11.227 11.346 11.346 11.538 11.544 11.697 11.562 11.853 11.712 12.111 11.963

Λνηπά έζνδα 498 228 251 251 168 168 172 172 176 176 180 180

Πιεξσκέο 35.972 36.081 43.326 43.326 42.790 42.796 42.898 40.269 43.219 40.496 43.571 40.699

πληάμεηο 23.658 23.414 29.860 29.860 29.406 29.406 29.426 26.932 29.648 27.064 29.745 27.021

Κχξηαο αζθάιηζεο 19.753 19.712 26.409 26.409 25.856 25.856 25.822 23.561 25.945 23.587 25.979 23.473

εθ ησλ νπνίσλ

Κύξηεο Σπληάμεηο Δεκνζίνπ Τνκέα 0 0 6.248 6.248 6.232 6.232 6.322 5.504 6.347 5.532 6.358 5.534

Γπηθνπξηθήο αζθάιηζεο 
/1 3.904 3.702 3.451 3.451 3.550 3.550 3.604 3.371 3.702 3.477 3.766 3.548

Λνηπέο παξνρέο αζζέλεηαο 166 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Πξνλνηαθέο παξνρέο 1.678 1.968 1.398 1.398 1.128 1.128 1.063 1.063 1.012 1.012 1.012 1.012

Λνηπέο κεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο 9.326 9.593 11.346 11.346 11.538 11.544 11.697 11.562 11.853 11.712 12.111 11.963

Δαπάλεο πξνζσπηθνχ 237 231 216 216 218 218 217 217 216 216 218 218

Δηνηθεηηθέο δαπάλεο 523 360 325 325 320 320 316 316 311 311 305 305

 Έθηαθηεο Δαπάλεο (εθηφο Πξνγξάκκαηνο αμηνιφγεζεο) 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Γθθαζάξηζε ιεμηπξνζέζκσλ 0 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Σακεηαθφ απνηέιεζκα -210 784 -1.557 -1.557 -616 -563 -1.204 1.413 -1.068 1.641 -770 2.082

Γζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο -264 27 -124 -124 -71 -71 -83 -83 -44 -44 -17 -17

Δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα -474 811 -1.681 -1.681 -687 -634 -1.287 1.331 -1.112 1.597 -787 2.064

β) ΟΑΓΔ,ΟΓΓ,ΟΓΚ

Γηζπξάμεηο 2.406 2.262 2.890 2.890 2.965 2.965 3.096 3.096 3.186 3.186 3.279 3.279

Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 1.118 1.172 1.836 1.836 1.918 1.918 2.005 2.005 2.095 2.095 2.188 2.188

Ρχζκηζε νθεηιψλ 222 181 184 184 177 177 151 151 151 151 151 151

Μεηαβηβάζεηο απφ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ 781 674 635 635 635 635 705 705 705 705 705 705

Μεηαβηβάζεηο απφ εηδηθή πίζησζε γηα εθθαζάξηζε 

ιεμηπξνζέζκσλ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Απφδνζε πεξηνπζίαο 34 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47

Λνηπά έζνδα 250 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188

Πιεξσκέο 2.247 2.168 2.532 2.532 2.398 2.398 2.467 2.467 2.491 2.491 2.520 2.520

Πξνλνηαθέο παξνρέο 1.945 1.869 2.235 2.235 2.098 2.098 2.163 2.163 2.187 2.187 2.215 2.215

Απφδνζε εηζπξάμεσλ ηξίησλ 84 90 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89

Δαπάλεο πξνζσπηθνχ 97 96 95 95 98 98 102 102 102 102 102 102

Λνηπέο δαπάλεο 121 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

Γθθαζάξηζε ιεμηπξνζέζκσλ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Σακεηαθφ απνηέιεζκα 159 94 358 358 567 567 629 629 695 695 760 760

Γζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο -46 45 5 5 1 1 2 2 2 2 2 2

Δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα 113 139 363 363 568 568 631 631 697 697 762 762

Πίλαθαο 3.15  Κνηλσληθφο πξνυπνινγηζκφο 

(πνζά ζε εθαη. επξψ)

2017 2018 2019 2020 2021
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2015 2016

ΔΤΓ ΔΤΓ Β ΜΠΔ Β ΜΠΔ Β ΜΠΔ Β ΜΠΔ Β ΜΠΔ

γ) ΓΟΠΤΤ 

Γηζπξάμεηο 4.100 5.574 5.294 5.294 5.091 5.098 5.108 4.973 5.158 5.018 5.222 5.073

Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 3.221 3.904 4.366 4.366 4.392 4.398 4.424 4.288 4.474 4.333 4.537 4.388

Ρχζκηζε νθεηιψλ 123 151 102 102 98 98 84 84 84 84 84 84

Κνηλσληθνί Πφξνη 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Μεηαβηβάζεηο απφ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 526 502 326 326 100 100 100 100 100 100 100 100

Μεηαβηβάζεηο απφ εηδηθή πίζησζε γηα εθθαζάξηζε 

ιεμηπξνζέζκσλ
-94 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Απφδνζε πεξηνπζίαο 41 39 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

Γηζπξάμεηο ππέξ Δεκνζίνπ θαη ηξίησλ 227 250 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394

Λνηπά έζνδα 53 51 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Πιεξσκέο 4.093 5.509 5.409 5.409 5.174 5.174 5.136 5.136 5.089 5.089 4.794 4.794

Φαξκαθεπηηθή δαπάλε 1.822 2.089 2.270 2.270 2.420 2.420 2.380 2.380 2.280 2.280 2.001 2.001

Λνηπέο παξνρέο αζζέλεηαο 1.658 1.883 1.750 1.750 1.360 1.360 1.360 1.360 1.410 1.410 1.392 1.392

Αληηθξηδφκελεο δαπάλεο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Απφδνζε εηζπξάμεσλ ηξίησλ 275 243 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394

Δαπάλεο πξνζσπηθνχ 34 33 38 38 40 40 42 42 43 43 45 45

Δηνηθεηηθέο δαπάλεο 24 102 57 57 60 60 60 60 62 62 62 62

Μεηαβηβάζεηο πξνο λνζνθνκεία 280 656 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

Γθθαζάξηζε ιεμηπξνζέζκσλ 0 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Σακεηαθφ απνηέιεζκα 7 65 -115 -115 -82 -76 -28 -163 69 -71 428 279

Γζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο -254 1.027 492 492 317 317 337 337 287 287 -10 -10

Δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα -247 1.092 377 377 235 241 309 174 356 216 418 269

δ) ΟΓΑ, ΝΑΣ (κε αζθαιηζηηθέο αξκνδηφηεηεο)

Γηζπξάμεηο 0 0 242 242 265 265 287 287 295 295 302 302

Μεηαβηβάζεηο απφ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 0 0 242 242 265 265 287 287 295 295 302 302

Πιεξσκέο 0 0 242 242 265 265 287 287 295 295 302 302

Παξνρή ζε αλαζθάιηζηνπο ππεξήιηθεο 0 0 137 137 146 146 155 155 163 163 170 170

Γπίδνκα αλαζθάιηζησλ ππεξειίθσλ 0 0 80 80 94 94 107 107 107 107 107 107

Δαπάλεο πξνζσπηθνχ 0 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Δηνηθεηηθέο δαπάλεο 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Σακεηαθφ απνηέιεζκα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Γζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο

Δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΙΙ. ΝΟΟΚΟΜΓΙΑ - ΠΓΔΤ

Γηζπξάμεηο 2.141 3.926 2.994 2.994 2.621 2.621 2.624 2.624 2.624 2.624 2.624 2.624

Μεηαβηβάζεηο απφ ΓΟΠΤΤ 154 654 888 888 888 888 888 888 888 888 888 888

Γπηρνξεγήζεηο απφ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα 

ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο
1.574 1.611 1.623 1.623 1.253 1.253 1.253 1.253 1.253 1.253 1.253 1.253

Γπηρνξεγήζεηο απφ ΠΔΓ 39 8 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Αληηθξηδφκελα έζνδα 226 297 292 292 290 290 295 295 295 295 295 295

Λνηπά έζνδα 158 209 165 165 164 164 161 161 162 162 162 162

Γηδηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα απνπιεξσκή 

ιεμηπξφζεζκσλ
-11 1.148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Πιεξσκέο 2.039 3.241 2.833 2.833 2.584 2.584 2.677 2.677 2.714 2.714 2.737 2.737

Δαπάλε γηα θάξκαθα, πγεηνλνκηθφ θαη νξζνπεδηθφ 

πιηθφ θαη αληηδξαζηήξηα
767 948 1.506 1.506 1.363 1.363 1.468 1.468 1.505 1.505 1.527 1.527

Μηζζνί 436 480 484 484 489 489 494 494 498 498 499 499

Λνηπέο θαηεγνξίεο εμφδσλ 530 449 522 522 413 413 390 390 389 389 389 389

Αληηθξηδφκελα έμνδα 247 302 292 292 290 290 295 295 295 295 295 295

Δαπάλεο επελδχζεσλ 43 27 29 29 29 29 29 29 26 26 26 26

Πιεξσκέο ιεμηπξφζεζκσλ απφ ηελ εηδηθή 

ρξεκαηνδφηεζε
17 1.035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Σακεηαθφ απνηέιεζκα 102 685 161 161 37 37 -53 -53 -89 -89 -113 -113

Γζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο -324 724 348 348 101 101 166 166 184 184 182 182

Δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα -222 1.409 508 508 138 138 113 113 95 95 70 70

Σακεηαθφ απνη/ζκα θνηλσληθνχ πξνυπνινγηζκνχ 58 1.628 -1.153 -1.153 -95 -35 -655 1.827 -393 2.176 306 3.009

Γζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο -888 1.823 720 720 348 348 422 422 429 429 157 157

Δεκνζηνλνκηθφ απνη/ζκα θνηλσλ. πξνυπ/ζκνχ -830 3.452 -432 -432 254 313 -233 2.249 36 2.605 462 3.165

/1: ηηο δαπάλεο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ηνπ έηνπο 2016 πεξηιακβαλεηαη πνζφ χςνπο 84 εθαη. επξψ πνπ αθνξά απνπιεξσκή ιεμηπξνζέζκσλ ηνπ ΜΣΠΤ απφ ηελ 

εηδηθή ρξεκαηνδφηεζε

Πίλαθαο 3.15  Κνηλσληθφο πξνυπνινγηζκφο 

(πνζά ζε εθαη. επξψ)

2017 2018 2019 2020 2021
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Δξέλιξη δημοζιονομικών μεγεθών νοζοκομείυν – ΠΔΓΤ 

ην ζχλνιν ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ πεξηιακβάλνληαη ηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ (ΝΠΓΓ), ην 

λνζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ (ΝΠΙΓ), ηα λνζνθνκεία Αξεηαίεην θαη Αηγηλήηεην, ην ΝΙΜΣ, ην Χλάζεην 

Καξδηνρεηξνπξγηθφ Κέληξν, θαζψο θαη νη δνκέο ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Τγείαο (Π.Δ.Γ.Τ.).  

Δηδηθά γηα ηα δεκφζηα λνζνθνκεία ε νπζηαζηηθή δεκνζηνλνκηθή αλάιπζε αθνξά ζηε δηαρξνληθή εμέιημε 

ησλ δαπαλψλ. Σν ζθέινο ησλ εζφδσλ αθνξά θαηά θχξην ιφγν κεηαβηβάζεηο απφ ηνλ Κξαηηθφ 

Πξνυπνινγηζκφ θαη ηνλ ΔΟΠΤΤ, νη νπνίεο κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε  ζπλζήθεο 

ξεπζηφηεηαο θαη ζε θάζε πεξίπησζε είλαη δεκνζηνλνκηθά νπδέηεξεο ζε επίπεδν γεληθήο θπβέξλεζεο. Η 

εμέιημε ησλ ζπλνιηθψλ δεδνπιεπκέλσλ δαπαλψλ (εμαηξνχληαη νη αληηθξηδφκελεο δαπάλεο, θαζψο θαη νη 

επελδπηηθέο δαπάλεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΠΓΔ) παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 3.16. 

 

 

Αλαθνξηθά κε ηα κεγέζε πνπ απνηππψλνληαη ζηνλ πίλαθα 3.16, ζεκεηψλνληαη ηα εμήο: 

1. Με ηελ παξ. 1 ηεο πεξ. ζη’ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 4052/2012, φπσο απηή πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 

15 ηνπ Ν. 4346/2015 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 41 ηνπ Ν. 4354/2015 θαη πεξαηηέξσ κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν. 4447/2016 ζεζπίζηεθε ν κεραληζκφο απηφκαηεο 

επηζηξνθήο (clawback) γηα ηε λνζνθνκεηαθή θαξκαθεπηηθή δαπάλε θαη ηε δαπάλε ησλ 

θαξκαθείσλ ηνπ ΔΟΠΤΤ.  Δάλ ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ ε θαξκαθεπηηθή δαπάλε ησλ 

Γεκνζίσλ Ννζνθνκείσλ θαη ε λνζνθνκεηαθή θαξκαθεπηηθή δαπάλε ηνπ ΔΟΠΤΤ έρεη μεπεξάζεη 

πξνθαζνξηζκέλν πνζφ, ην ππεξβάιινλ πνζφ πξέπεη λα επηζηξαθεί κέζσ ηνπ κεραληζκνχ 

απηφκαηεο επηζηξνθήο (clawback). Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ελδερφκελε ππέξβαζε ησλ 

θαζνξηζκέλσλ αλψηαησλ νξίσλ δαπαλψλ ζηελ θαξκαθεπηηθή δαπάλε ζα είλαη δεκνζηνλνκηθά 

νπδέηεξε, δεδνκέλνπ φηη ε ππέξβαζε απηή ζα θαιπθζεί απφ ηνπο πξνκεζεπηέο θαξκάθνπ. 
2. χκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 4316/2014 απφ ην 2015 θαη γηα ηα επφκελα έηε νη εθεκεξίεο 

ησλ ηαηξψλ ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ θαη ηνπ ΠΔΓΤ, νη πξφζζεηεο αµνηβέο εξγαζίαο 

εμαηξέζηκσλ εµεξψλ, λπρηεξηλψλ σξψλ, ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο πξνο ζπκπιήξσζε ηνπ 

ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ, πιελ ηαηξηθνχ, θαιχπηνληαη κέζσ ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ ησλ λνζνθνκείσλ θαη ησλ ΤΠΔ – ΠΔΓΤ (κε ηζφπνζε πξφζζεηε επηρνξήγεζε), 

ελψ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαιχπηνληαλ απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ (δειαδή ε δαπάλε 

εκθαληδφηαλ ζην Κξάηνο θαη φρη ζηνλ ππνηνκέα). Η ζπγθεθξηκέλε αιιαγή ζηε δηαδηθαζία 

πιεξσκήο είλαη δεκνζηνλνκηθά νπδέηεξε ζε επίπεδν Γεληθήο Κπβέξλεζεο.  
3. ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο πνπ απεηθνλίδνληαη ζε φινπο ηνπο πίλαθεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζχλνιν 

ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ θαη ηνπ ΠΔΓΤ δελ πεξηιακβάλεηαη ε κηζζνδνζία ηνπ κνλίκνπ 

πξνζσπηθνχ, θαζψο απηή πιεξψλεηαη απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ (ηαθηηθφ) θαη επνκέλσο 

απνηππψλεηαη εθεί. 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα νη δαπάλεο πξν clawback αλακέλεηαη λα απμεζνχλ ζσξεπηηθά 
ζηελ πεξίνδν κέρξη ην 2021 θαηά 312 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην 2015, ελψ ζε εζληθνινγηζηηθή βάζε 
θαηά 160 εθαη. επξψ πεξίπνπ. Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ε ελίζρπζε ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ δελ 

ΔΤΓ ΔΤΓ Γθηίκεζε Πξφβιεςε Πξφβιεςε Πξφβιεςε Πξφβιεςε

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Δεδνπιεπκέλα έμνδα (πξν CB) 2.074 2.346 2.320 2.317 2.339 2.361 2.386

Δεδνπιεπκέλα έμνδα (κεηά CB) 2.074 2.188 2.165 2.164 2.186 2.208 2.233

εκεηψζεηο:  

1. ηηο αλσηέξσ δαπάλεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο κέζσ ηνπ ΠΔΓ ελψ εμαηξνχληαη νη αληηθξηδφκελεο.

Πίλαθαο 3.16  Γμέιημε δεδνπιεπκέλσλ δαπαλψλ ππνηνκέα λνζνθνκείσλ -ΠΓΔΤ 

(πνζά ζε εθαη. επξψ)

Τπνηνκέαο Ννζνθνκεία- ΠΓΔΤ

3. ηηο αλσηέξσ δαπάλεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη ακνηβέο πξνζσπηθνχ ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΓΤ θαη ηνπ ΠΓΔΤ, πνπ πιεξψλνληαη απφ ηνλ Κξαηηθφ Π/Τ.

2. ηηο αλσηέξσ δαπάλεο δελ πεξηιακβάλνληαη ηα ζηξαηησηηθά λνζνθνκεία. 
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απνηππψλεηαη ζηα κεγέζε ηνπ αλσηέξσ πίλαθα θαζψο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο 
(θαη ηεο εμέιημήο ηνπ) πεξηιακβάλεηαη ζηε δαπάλε κηζζνδνζίαο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.   

 

 

7. ΓΗΜΟΙΟ ΥΡΔΟ 
 

Σν δεκφζην ρξένο, γηα δεθαεηίεο, είρε ηδηαίηεξα απμεηηθή δπλακηθή. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ζχλζεζε θαη ε 

δνκή ηνπ βειηηψζεθαλ, ε κέζε ππνιεηπφκελε θπζηθή δηάξθεηά ηνπ έρεη ρξνληθά επεθηαζεί θαη έρνπλ 

κεησζεί αηζζεηά νη δαπάλεο εμππεξέηεζήο ηνπ. Σα ζηνηρεία απηά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζδνθψκελε 

αχμεζε ηνπ ΑΔΠ, ηα ζπλερηδφκελα πξσηνγελή πιενλάζκαηα, ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη ηελ επηθείκελε ειάθξπλζή ηνπ έηζη φπσο θαζνξίζηεθε κε ηνλ νδηθφ ράξηε ηεο 

απφθαζεο ηνπ Eurogroup ηεο 25
εο

 Μαΐνπ 2016, νδεγνχλ ζηελ ζηαδηαθή απνθιηκάθσζή ηνπ ηφζν ζαλ 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ φζν θαη ζε απφιπην κέγεζνο. 

 

 
 

 

7.1  Βησζηκόηεηα 
χκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ Eurogroup (25 Μαΐνπ 2016), γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ 

ειιεληθνχ δεκφζηνπ ρξένπο, πηνζεηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνπο επξσπατθνχο ζεζκνχο (ΔΔ, ΔΜ, 

ΔΚΣ) φζν θαη απφ ην ΓΝΣ, ν δείθηεο ησλ εθάζηνηε εηήζησλ κεηθηψλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ηνπ ΔΓ 

(Gross Financing Needs – GFN) σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ (GFN/GDP  ratio).  

 

Ο ελ ιφγσ δείθηεο ιακβάλεη ππφςε ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο θαη ηνπο θηλδχλνπο αγνξάο πνπ ελππάξρνπλ 

ζην πθηζηάκελν ραξηνθπιάθην ρξένπο θαη απνδίδεη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα, αλαθνξηθά κε ην δεκφζην 

ρξένο, ηε ζρεηηθή ζέζε ηεο ρψξαο, ηφζν ζην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο, φζν θαη απηνχ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζπκβάιινληαο ζηε βειηίσζε ηνπ δείθηε ρξένπο πξνο ΑΔΠ (Debt/GDP ratio).     

 

Ο ζηφρνο πνπ έρεη ηεζεί είλαη ν δείθηεο ησλ εηήζησλ κεηθηψλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ λα κελ 

ππεξβαίλεη ην 15% ηνπ ΑΔΠ, γηα ηα έηε έσο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 2030 – 2040, πνζνζηφ πνπ είλαη 

ζεκαληηθά ρακειφηεξν απφ ηνλ αληίζηνηρν κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο, ελψ κεηέπεηηα ν 

δείθηεο δελ ζα ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ ΑΔΠ, πνζνζηφ πνπ ηζνδπλακεί κε απηφ ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ 

ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο.  

 

Η πηνζέηεζε ηνπ ελ ιφγσ δείθηε σο βαζηθνχ θξηηεξίνπ βησζηκφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ ρξένπο 

απφ ηνπο ζεζκνχο ηθαλνπνηεί ηηο πάγηεο επηδηψμεηο θαη ζηφρνπο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, 

φπσο απηνί είραλ θαηά θαηξνχο πξνβιεζεί, κεηά ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ PSI θαη ηε δηαδηθαζία 

επαλαγνξάο (debt buy-back), εμαηηίαο ησλ νπνίσλ ην ειιεληθφ δεκφζην ρξένο απέθηεζε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη ζήκεξα θαη ηα νπνία θαζηζηνχλ ην ιφγν ρξένο πξνο ΑΔΠ αλεπαξθή δείθηε γηα 

ηελ εμαθξίβσζε ηεο βησζηκφηεηάο ηνπ. Με ην ιφγν ρξένπο πξνο ΑΔΠ δελ ιακβάλεηαη ππφςε ε λνκηθή 

δηακφξθσζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ απηφ, ε αληηθεηκεληθή νξγάλσζή ηνπο, νη κεγάιεο 

πεξίνδνη ράξηηνο γηα ην θεθάιαην, αιιά θαη γηα κεγάιν κέξνο ησλ ηφθσλ, ην ρακειφ πιένλ θφζηνο 

εμππεξέηεζήο ηνπ (επίπεδα θφζηνπο ΑΑ+ εθδφηε), θαζψο θαη ε εμαηξεηηθά κεγάιε δηάξθεηα σξίκαλζήο 

ηνπ. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ΔΤΓ ΔΤΓ Γθηίκεζε Πξφβιεςε Πξφβιεςε Πξφβιεςε Πξφβιεςε

Υξένο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 311.668 314.897 319.700 319.400 318.750 317.300 316.000

Υξένο Γεληθήο Κπβέξλεζεο σο % ΑΓΠ 177,4% 179,0% 176,4% 170,1% 163,2% 156,2% 149,6%

Γλνπνηεκέλνη Σφθνη Γεληθήο Κπβέξλεζεο 6.322 5.649 6.015 6.445 6.469 6.648 6.824

Γλνπνηεκέλνη Σφθνη Γεληθήο Κπβέξλεζεο (% ΑΓΠ) 3,6% 3,2% 3,3% 3,4% 3,3% 3,3% 3,2%

ΑΓΠ 175.697 175.888 181.204 187.745 195.258 203.134 211.208

Πίλαθαο 3.17  Γμέιημε ρξένπο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη Γλνπνηεκέλνη Σφθνη Γεληθήο Κπβέξλεζεο κεηά κέηξσλ                                                                              

(πνζά ζε εθαη. επξψ)
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Πεξαηηέξσ, ε δέζκεπζε ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο γηα ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ 

κέηξσλ ζε βξαρππξφζεζκν, κεζνπξφζεζκν θαη καθξνπξφζεζκν νξίδνληα ψζηε λα πξνζηαηεπηεί ην 

ραξηνθπιάθην ηνπ ρξένπο απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ αγνξψλ, θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο πξνηάζεηο ηνπ ΓΝΣ 

πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, ππνγξακκίδνπλ ηε βνχιεζε ησλ πηζησηψλ γηα ηελ απνηξνπή νπνηνπδήπνηε 

είδνπο πηζησηηθνχ γεγνλφηνο ζην κέιινλ, βάδνληαο παξάιιεια νξηζηηθφ ηέινο ζηελ φπνηα ζπδήηεζε 

πεξί GREXIT.  

 

Έρεη ήδε ραξαρζεί ν νδηθφο ράξηεο γηα ηε δηαδηθαζία πεξαηηέξσ ειάθξπλζεο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ 

ρξένπο, θαη δε απηνχ πνπ θαηέρεη ν «επίζεκνο» ηνκέαο, ψζηε λα θαηαζηεί πεξαηηέξσ βηψζηκν θαη 

εμππεξεηήζηκν. Η δηαδηθαζία απηή ζα είλαη ζηαδηαθή, πξνζβιέπνληαο ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 

αμηφρξενπ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ πνπ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έμνδν ζηηο δηεζλείο 

θεθαιαηαγνξέο, καδί κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ειιεληθψλ θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ ζην πξφγξακκα πνζνηηθήο 

ραιάξσζεο ηεο ΔΚΣ. 

  

Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη πινπνηείηαη ήδε κεγάιν κέξνο ησλ βξαρπρξφλησλ κέηξσλ γηα ην ρξένο, ζην 

πιαίζην ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ Eurogroup. Δηδηθφηεξα,  έρνπλ πινπνηεζεί κέηξα πνπ αθνξνχλ ηελ 

εμνκάιπλζε ηνπ πξνθίι ιεθηφηεηαο ηνπ ρξένπο, ηελ θαη’ αξρήλ επηκήθπλζε θαηά πεξίπνπ 4 έηε ηνπ 

κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ δαλείσλ ηνπ επίζεκνπ ηνκέα θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ ΔΜ, ηελ εμάιεηςε, γηα ηα 

έηε 2016 θαη 2017, ηνπ πεξηζσξίνπ 2%, ην νπνίν επηβάξπλε ην επηηφθην ηνπ δαλείνπ πνπ είρε ζπλαθζεί 

γηα ηελ επαλαγνξά ρξένπο ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2012 θαη ηελ πξνζηαζία κέξνπο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

ρξένπο απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ αγνξψλ. Ο ρξφλνο νινθιήξσζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ βξαρπρξφλησλ κέηξσλ 

εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο ησλ αγνξψλ.   

 
7.2  Γηαρείξηζε ξεπζηόηεηαο – Υξεκαηνδόηεζε 
Δμαηηίαο ηνπ ηξίηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο πνπ ήδε εθαξκφδεηαη επηηπρψο, ε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΔΓ είλαη πιήξσο εμαζθαιηζκέλε κέρξη θαη ην έηνο 2018. Δληφο ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο πιαηζίνπ, ην Διιεληθφ Γεκφζην, κέζσ ηνπ Οξγαληζκνχ Γηαρείξηζεο Γεκφζηνπ Υξένπο 

(ΟΓΓΗΥ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, έρεη εθπνλήζεη ζρέδην δξάζεο θαη έρεη ήδε ιάβεη φια ηα 

απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ελδερφκελα θελά βξαρπρξφληαο ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο 

(liquidity gap). 

 

Οη πθηζηάκελεο βξαρπρξφληεο πξάμεηο δηαρείξηζεο ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 

(repos) αλέξρνληαη ήδε ζε πεξίπνπ 14 δηζ. επξψ, εμαζθαιίδνληαο ζεκαληηθά δεκνζηνλνκηθά νθέιε 

αλαθνξηθά κε ην δεκνζηνλνκηθφ ηζνδχγην θαη ρξένο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, ζπκβάιινληαο παξάιιεια 

ζηε ζχλλνκε, νξζνινγηθή θαη βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ Φνξέσλ 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο.  

 

Σέινο, ζην πιαίζην ηεο έληαμεο ησλ ειιεληθψλ θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ ζην πξφγξακκα πνζνηηθήο 

ραιάξσζεο ηεο ΔΚΣ αλακέλεηαη αχμεζε ηεο δήηεζήο ηνπο, ε νπνία κε ηελ παγίσζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο 

ρψξαο ζα νδεγήζεη ζε πξνζθπγή ζηηο αγνξέο εληφο ηνπ έηνπο 2017.  

 

Με δεδνκέλε ηελ επάξθεηα ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηφρνο ηεο εμφδνπ ζηηο αγνξέο είλαη ε 

δεκηνπξγία αμηφπηζηεο θακπχιεο απνδφζεσλ ησλ ειιεληθψλ θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ, ε νπνία ζα 

επηηξέςεη ζηνπο παξάγνληεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο (ηξάπεδεο θαη επηρεηξήζεηο) λα ρξεκαηνδνηεζνχλ, 

ζεξαπεχνληαο ην πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο.   
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7.3  Αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ – Απνθξαηηθνπνηήζεηο 

Σν πξφγξακκα αμηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ θαη απνθξαηηθνπνηήζεσλ, εμαθνινπζεί λα 

βξίζθεηαη ζε πιήξε εμέιημε (Πίλαθαο 3.18).  

 

 
Σα έζνδα ηνπ 2016 πξνήιζαλ απφ:  
 ηνπο δηαγσληζκνχο πνπ έρνπλ θιείζεη ζε πξνεγνχκελα έηε θαη ιακβάλνληαη νη εηήζηεο δφζεηο ηνπ 

ηηκήκαηνο, π.ρ. ςεθηαθφ κέξηζκα, ΟΠΑΠ, Κηλεηή ηειεθσλία, 
 ηνπο δηαγσληζκνχο πνπ νινθιεξψζεθαλ κέζα ζην έηνο, π.ρ. ΟΛΠ, πψιεζε Airbus, Αζηήξ 

Βνπιηαγκέλεο, αθίλεηα εμσηεξηθνχ θαη 
 ηελ πψιεζε ινηπψλ αθηλήησλ.  

Σα έζνδα ηνπ 2017 ζα πξνέιζνπλ απφ:  
 ηνπο δηαγσληζκνχο πνπ έρνπλ θιείζεη ζε πξνεγνχκελα έηε θαη ιακβάλνληαη νη επφκελεο δφζεηο, 

π.ρ. ΟΠΑΠ, ςεθηαθφ κέξηζκα, ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο αθηλήησλ, 
 ηνπο δηαγσληζκνχο πνπ νινθιεξψζεθαλ εληφο ηνπ έηνπο, π.ρ. Πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα, 
 ηελ πψιεζε ινηπψλ αθηλήησλ θαη 
 λένπο δηαγσληζκνχο πνπ ζα δηεμαρζνχλ ή δηεμήρζεζαλ θαη πξφθεηηαη λα νινθιεξσζνχλ κέζα ζην 

έηνο, π.ρ. ΣΡΑΙΝΟΔ, ΟΛΘ, OTE, ΔΔΣΤ θ.α.. 
 
Απφ ην 2018 θαη κεηά, ηα έζνδα ζα πξνέιζνπλ, θπξίσο απφ δηαγσληζκνχο πνπ πξφθεηηαη λα δηεμαρζνχλ, 
ζχκθσλα κε ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αμηνπνίεζεο ηνπ ΣΑΙΠΔΓ, π.ρ. Δγλαηία, Γηεζλήο 
Αεξνιηκέλαο Αζελψλ, ΔΛΠΔ θ.α.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Γηζπξάμεηο Γηζπξάμεηο Γηζπξάμεηο Γθηηκήζεηο Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο

464 285 494 2.153 2.073 143 109 86

Πθγι: ΣΑΙΠΕΔ

Πίλαθαο 3.18  Έζνδα πξνγξάκκαηνο απνθξαηηθνπνηήζεσλ

(πνζά ζε εθαη. επξψ)

χλνιν εζφδσλ 

απνθξαηηθνπνηήζεσλ
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8.  Παξάξηεκα – Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο Κξάηνπο 
 
ηνλ πίλαθα 3.19 παξαηίζεληαη αλαιπηηθά νη εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο ηνπ θξάηνπο, ηφζν ζην 
ζθέινο ησλ εζφδσλ φζν θαη ησλ δαπαλψλ, νη νπνίεο ζηνπο θχξηνπο πίλαθεο ηνπ θεηκέλνπ παξνπζηάδνληαη 
νκαδνπνηεκέλα. ε γεληθέο γξακκέο κε ηνλ φξν «εζληθνινγηζηηθέο» ελλννχληαη νη πξνζαξκνγέο πνπ 
κεηαηξέπνπλ ηακεηαθά κεγέζε (εηζπξάμεηο - πιεξσκέο) ζε δεδνπιεπκέλα κεγέζε (έζνδα - έμνδα).  
 

 
 

 

Γηζεγεη.Π

/Τ 2016
ΔΤΓ

Γηζεγεη.Π

/Τ 2017
ΔΤΓ Π/Τ Β ΜΠΔ Β ΜΠΔ Β ΜΠΔ Β ΜΠΔ Β ΜΠΔ

1. Γζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο - Έζνδα -2.388 -2.657 -1.166 -1.123 -1.925 -1.994 -1.996 -305 -348 509 620 466 464 475 473

Γπηζηξνθέο Φνξνινγηθψλ εζφδσλ -230 -6 -230 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Γληαίνο Φφξνο Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΓΝΦΙΑ) 156 79 -401 -341 -323 -382 -382 0 0 0 0 0 0 0 0

Φνξνινγηθά έζνδα -181 -73 -47 62 125 -17 -19 73 30 94 205 106 104 106 104

Δηαθνξά ηακεηαθψλ - δεδνπιεπκέλσλ απφ ζρήκα ζηήξημεο Σξαπεδψλ 0 -16 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Μεηαθνξά εζφδσλ απφ κεηαθνξά απνδφζεσλ απφ ηε δηαθξάηεζε Οκνιφγσλ 

ηνπ Γιιεληθνχ Δεκνζίνπ ζηα ραξηνθπιάθηα Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ηνπ 

Γπξσζπζηήκαηνο (ANFA)

-1.784 -236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Δηαθνξά απαηηήζεσλ εηζπξάμεσλ απφ ΓΓ 663 -22 474 156 -213 -98 -98 44 44 265 265 231 231 185 185

Πξνθαηαβνιέο απφ ΓΓ -947 -902 -1.106 -1.121 -42 -20 -20 -15 -15 -15 -15 -31 -31 0 0

Άιιεο πξνζαξκνγέο -6 -39 28 -96 -121 -117 -117 0 0 0 0 0 0 0 0

Έζνδα  απνθξαηηθνπνηήζεσλ -59 -64 115 100 -1.351 -1.361 -1.361 -407 -407 165 165 160 160 184 184

Αλαθεθαιαηνπνίεζε Σξαπεδψλ 0 -1.378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Γζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο - Δαπάλεο -1.024 -991 -606 1.257 -137 -661 -661 -433 -433 -564 -564 -1.151 -1.151 -1.480 -1.480

Γμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Γζληθήο Άκπλαο (δηαθνξά θπζηθψλ 

παξαιαβψλ - πιεξσκψλ)
-612 -465 106 403 -238 -404 -404 207 207 233 233 187 187 109 109

Δηαθνξά απιήξσησλ νθεηιψλ Κξάηνπο ζε ζρέζε κε ηελ 31/12 ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο
50 -401 0 497 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Γμνηθνλφκεζε απφ αλαδηάξζξσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ αλαγθαζηηθψλ 

απνρσξήζεσλ
16 0 8 0 24 8 8 24 24 41 41 57 57 73 73

Αηαθηνπνίεηεο πξνθαηαβνιέο 0 17 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Τπφινηπν ινγαξηαζκψλ εθηφο πξνυπνινγηζκνχ 0 53 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Δεδνπιεπκέλνη ηφθνη (δηαθνξά δεδνπιεπκέλσλ-ηακεηαθψλ ηφθσλ) -1.120 -1.012 -750 -731 -700 -900 -900 -1.100 -1.100 -1.250 -1.250 -1.450 -1.450 -1.450 -1.450

Μεηαβνιή ππνινίπνπ ινγαξηαζκψλ Θεζαπξνθπιαθίνπ ζε ζρέζε κε ηελ 31/12 

ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο
200 508 300 942 300 -170 -170 300 300 300 300 300 300 300 300

ΓΛΓΓΓΠ -65 117 -314 -55 90 94 94 115 115 101 101 79 79 79 79

πκκεηνρή ζε απμήζεηο κεηνρ. Κεθαιαίνπ (θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο) -5 -7 -50 -21 -20 -20 -20 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

Πξνζαξκνγή ζην Έιιεηκκα εγγπεκέλσλ δαλείσλ ΟΔΙΓ 16 16 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Γλδηάκεζε αλάισζε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -334 -334 -601 -601

Πνιπηεθληθά ΟΓΑ 10 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Αλαδξνκηθά δηθαζηηθψλ 2003-2007 17 27 0 0 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0

Αλαδξνκηθά δηθαζηηθψλ θαη ελζηφισλ 2012-2014 167 147 149 148 149 149 149 5 5 0 0 0 0 0 0

Λνηπέο πξνζαξκνγέο 10 23 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Παξεκβάζεηο γηα ηελ αληηζηάζκηζε ησλ ακπληηθνχ ραξαθηήξα δαπαλψλ ηνπ 

ΤΠΓΘΑ
0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Πεξηνξηζκφο κε κηζζνινγηθψλ δαπαλψλ θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Παξαρσξήζεηο απηνθηλεηνδξφκσλ 0 0 0 0 0 470 470 0 0 0 0 0 0 0 0

πλεηζθνξά πξνο ηελ ΓΓ γηα ηε δηαρείξηζε πξνζθπγηθψλ ξνψλ 0 0 -18 0 11 11 11 6 6 1 1 0 0 0 0

πλεηζθνξά πξνο ηελ ΓΓ ιφγσ αλαζέσξεζεο βάζεσλ 293 -5 -97 -72 97 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0

2018 2019 2020 2021

Πίλαθαο 3.19 Αλαιπηηθέο  Γζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο Έζνδα - Δαπάλεο

(πνζά ζε εθαη. επξψ)

20162015 2017


