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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, θπξίσο σο πξνο ηε δπλαηφηεηα απμεκέλεο ζπκβνιήο ησλ 

επελδχζεσλ ζηελ επίηεπμε δηαηεξήζηκσλ ξπζκψλ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο άλσ ηνπ 2% εηεζίσο. 

 

 

2. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ  ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ (ΜΠΓ) 
 

ην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2019-22 απεηθνλίδεηαη ε δεκνζηνλνκηθή 

ζηξαηεγηθή ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο σο εληαίνπ ζπλφινπ ζε ηεηξαεηή νξίδνληα πνπ πεξηιακβάλεη ηα 

βαζηθφηεξα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο γηα ηα επφκελα ρξφληα, θαζψο θαη ηηο 

θπξηφηεξεο νηθνλνκηθέο / δηαξζξσηηθέο πνιηηηθέο πνπ αλακέλεηαη λα απνηειέζνπλ πξνηεξαηφηεηα ηεο 

θπβέξλεζεο γηα ην ελ ιφγσ ρξνληθφ δηάζηεκα. Η ππνρξέσζε θαηάξηηζεο θαη επηθαηξνπνίεζεο ηνπ 

ΜΠΓ απνξξέεη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4270/2014 θαη παξάιιεια απνηειεί δέζκεπζε φισλ ησλ 

θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην πιαίζην ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην 

Δπξσπατθφ εμάκελν (European Semester).   

 

Σν ΜΠΓ αθνξά φινπο ηνπο θνξείο γεληθήο θπβέξλεζεο, φπσο πεξηιακβάλνληαη ζην κεηξψν ηεο 

ΔΛΣΑΣ θαη θαιχπηεη ην δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο γηα ην έηνο 

πξνυπνινγηζκνχ θαη ηα ηξία επφκελα έηε θαη. ην πιαίζην απηνχ ηνπ κεζνπξφζεζκνπ ζρεδηαζκνχ 

νξίδνληαη θαη ηα βαζηθά κεγέζε ηνπ εηήζηνπ Κξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.  

 

ην ΜΠΓ 2019-2022 πεξηιακβάλνληαη απνινγηζηηθά ζηνηρεία γηα ηα δεκνζηνλνκηθά κεγέζε ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο ησλ εηψλ 2016-2017, 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 2019-2022.  

 

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

απνηειέζκαηνο κε βάζε ηνπο νξηζκνχο ηεο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο 2015-2018. Οη 

πξνβιέςεηο ζηεξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο πξνηάζεηο ησλ ίδησλ ησλ θνξέσλ αιιά θαη ζε αλαιχζεηο 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο (ΓΛΚ) βάζεη ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ.   

 

ην πιαίζην απηφ, ην ΜΠΓ 2019-2022 πεξηιακβάλεη: 

 

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

(κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ, αλεξγία, πιεζσξηζκφο, ηειηθή εγρψξηα 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 θαη 

• ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη αμηνπνίεζεο ηεο δεκφζηαο 

πεξηνπζίαο. 
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Βαζηθή επηδίσμε ηνπ ΜΠΓ 2019-2022 είλαη ε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ πνπ ζα ζπλδπάδνπλ, κε ζπλέπεηα 

θαη ζπλέρεηα, ηελ αλαγθαία δεκνζηνλνκηθή ηζνξξνπία κε ηελ θνηλσληθά δίθαηε θαηαλνκή ησλ βαξψλ ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ζήκεξα, αιιά θαη ηελ νξζνινγηθή απφδνζε ηνπ κεξίζκαηνο ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάθακςεο ηα επφκελα ρξφληα.  

 

 

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
 

 

Η δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ησλ εηψλ 2015-2018 παξέκεηλε πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ δηφξζσζε ησλ 

δηαξζξσηηθψλ δεκνζηνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ ηεο ρψξαο θαη ζηελ εκπέδσζε ηεο αμηνπηζηίαο ζηελ 

άζθεζε νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ψζηε λα αξζνχλ νη αηηίεο απνθιεηζκνχ ηεο Διιάδαο απφ ηηο δηεζλείο 

αγνξέο θεθαιαίνπ θαη ε ρψξα λα επαλεληαρζεί εθ λένπ ζην δηεζλέο νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Με γλψκσλα 

ηνπο αλσηέξσ ζηφρνπο, ε άζθεζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ εηψλ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί επηηπρήο. Οη ζηφρνη πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ ππεξθαιχθζεζαλ, κεηά απφ νθηψ έηε ε 

Διιάδα εμήιζε ηεο Γηαδηθαζίαο Τπεξβνιηθνχ Διιείκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη, θαηά ηα έηε 

2016 θαη 2017, γηα πξψηε θνξά ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή νηθνλνκηθή ηζηνξία, ε ρψξα θαηέγξαςε 

δεκνζηνλνκηθφ πιεφλαζκα γεληθήο θπβέξλεζεο πνπ αλακέλεηαη λα δηαηεξεζεί κεζνπξφζεζκα. 

 

Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο θνπηψδνπο αιιά αλαγθαίαο πξνζπάζεηαο εκπέδσζεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

αμηνπηζηίαο είλαη ήδε εκθαλή. Σν θφζηνο δαλεηζκνχ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ απνθιηκαθψζεθε 

ζεκαληηθά, ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο αλαβαζκίζηεθε απφ  φινπο ηνπο νίθνπο πηζηνιεπηηθήο 

αμηνιφγεζεο, ε νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα πνπ ραξαθηήξηδε ην ειιεληθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηα 

ηειεπηαία νθηψ έηε ππνρψξεζε, ε νηθνλνκία επέζηξεςε ζε ζεηηθνχο ξπζκνχο κεγέζπλζεο θαη νη 

πξννπηηθέο ηεο είλαη ζεηηθέο. 

 

Καζψο ε ρψξα αλαθηά βαζκηαία πξφζβαζε ζηηο δηεζλείο αγνξέο θεθαιαίνπ θαη ηα καθξννηθνλνκηθά 

κεγέζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο βειηηψλνληαη, νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο νθείινπλ 

λα ζηξαθνχλ ζηαδηαθά πξνο ηελ αιιαγή ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ κείγκαηνο ψζηε νη θξαηηθνί 

πξνυπνινγηζκνί ησλ επφκελσλ εηψλ λα εληζρχζνπλ ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ, λα 

ππνζηεξίμνπλ κε ηξφπν αζθαιή ηε βίσζηκε αλάθακςε, θαη λα  αληηκεησπίζνπλ κε ηξφπν ζηνρεπκέλν 

ρξνληα ειιείκκαηα θνηλσληθήο κέξηκλαο εηδηθά ζηνπο ηνκείο κείσζεο ηεο αλεξγίαο, επέλδπζεο ζην 

αλζξψπηλν θεθάιαην, θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο παηδηθήο θηψρεηαο φπνπ ε απφζηαζε απν ηελ Δπξψπε 

παξακέλεη ζεκαληηθή. 

 

Απηή ε ζηαδηαθή κεηαηφπηζε ζην κείγκα δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο απνηππψλεηαη ζην Μεζνπξφζεζκν 

Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ξαηεγηθήο 2019-2022. Ο δεκνζηνλνκηθφο ρψξνο πνπ πξνθχπηεη θαη‟ έηνο απν 

ηελ πξντνχζα νηθνλνκηθή αλάθακςε θαη ρσξίο ηε ιήςε λέσλ κέηξσλ, δεζκεχεηαη γηα ηε κφληκε κείσζε 

ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ, ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, θαη ηε ζηνρεπκέλε ελίζρπζε ζπγθεθξηκέλσλ 

θαηεγνξηψλ πξσηνγελψλ δαπαλψλ. 

 

Σν δηεζλέο πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ζα θηλεζεί ε ειιεληθή νηθνλνκία κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ραξαθηεξίδεηαη απφ απμεκέλε επκεηαβιεηφηεηα ζηηο αγνξέο 

νκνιφγσλ ησλ ρσξψλ ηεο επξσπατθήο πεξηθέξεηαο θαζψο θαη απφ ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ επηηαρπλφκελε αιιαγή ζηελ θαηεχζπλζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ησλ Ηλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο θαη ηηο αιιαγέο ζην θαζεζηψο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, νη 

αιιαγέο ζην κείγκα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ε ζπλαθφινπζε δεκνζηνλνκηθή επέθηαζε πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2019-2022, ζα πξέπεη λα γίλνπλ 

κε ηξφπν πξνζεθηηθφ ψζηε λα πξνζηαηεπζεη ε δεκνζηνλνκηθή αμηνπηζηία σο θφξε νθζαικνχ θαη ε 

επηζηξνθή ζηηο δηεζλείο αγνξέο θεθαιαηνπ λα είλαη κφληκε, αζθαιήο θαη βηψζηκε. 
 

 

 

 



5 

 

 

4. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 
 

 

Δμειίμεηο ζηελ Δπξσδώλε  
 
ηε λέα, κεηά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε, επνρή, ε Δπξσπατθή νηθνλνκία βηψλεη ηελ πςειφηεξε 

αλάπηπμε ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο. Σν 2017, ν εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο ζηελ Δπξσδψλε
1
 εληζρχζεθε 

έλαληη ησλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ θαη δηακνξθψζεθε ζην 2,4% έλαληη 1,8% ην 2016 θαη 2,1% ην 2015, 

ππεξβαίλνληαο ηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο. ην απνηέιεζκα απηφ ζπλέβαιε ε ηζρπξνπνίεζε ηεο θπθιηθήο 

δπλακηθήο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο εγρψξηαο δήηεζεο ζηελ Δπξψπε, φπνπ ην νηθνλνκηθφ θιίκα θαη νη 

ζπλζήθεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο βειηηψλνληαη, ελψ ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε ζπκβνιή ηεο επηηάρπλζεο ηεο 

παγθφζκηαο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Η ηζρπξή αλαπηπμηαθή επίδνζε αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί
2
 κε 

παξφκνην ξπζκφ ην 2018 θαη 2019, θαζψο πξνβιέπεηαη αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ θαηά 2,3%
3
 θαη 

2,0% αληηζηνίρσο.  

 

Η ηδησηηθή θαηαλάισζε αλακέλεηαη λα παξακείλεη εχξσζηε ην 2018, φπσο ππνδειψλνπλ ηα πςειά 

επίπεδα εκπηζηνζχλεο ησλ θαηαλαισηψλ, νη αλακελφκελεο πεξαηηέξσ βειηηψζεηο ησλ ζπλζεθψλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο θαη νη απμαλφκελνη πξαγκαηηθνί κηζζνί αλά απαζρνινχκελν. Μεζνπξφζεζκα, ε αχμεζε 

ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο πξνβιέπεηαη φηη ζα ππνιείπεηαη ειαθξψο ηεο αλφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ 

δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο, θαζψο ηα λνηθνθπξηά ζα απμάλνπλ ζηαδηαθά ηελ απνηακίεπζή ηνπο. χκθσλα 

κε ηα ζηνηρεία ηεο έθζεζεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΔΚΣ), ην πξαγκαηηθφ δηαζέζηκν 

εηζφδεκα αλακέλεηαη λα απνθηήζεη δπλακηθή ην 2018 θαη 2019 ε νπνία ζα αξρίζεη λα εμαζζελεί ην 2020, 

θαζψο ζα εληζρχνληαη νη πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά αλακέλεηαη λα επεξεαζηεί ζεηηθά 

απφ ηνπο επλντθνχο φξνπο ρνξήγεζεο ηξαπεδηθψλ δαλείσλ (ράξε θαη ζηα κέηξα λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο 

ηεο ΔΚΣ), θαζψο θαη απφ ηελ πξφνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί ζηελ κείσζε δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα.  

 

Δπλντθφ πξνδηαγξάθεηαη θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο επελδύζεηο. Η επηρεηξεκαηηθή 

εκπηζηνζχλε παξακέλεη ζε πνιχ πςειά επίπεδα ππνζηεξηδφκελε απφ ηηο ηδηαίηεξα επλντθέο πξνζδνθίεο 

γηα ηελ εμέιημε ησλ παξαγγειηψλ. Σελ ίδηα ζηηγκή ν βαζκφο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ 

ζπλερίδεη λα απμάλεηαη, ελψ ε αλάθακςε ησλ επελδχζεσλ ζε θαηνηθίεο παξακέλεη ηζρπξή, 

ππνβνεζνχκελε απφ ηηο επλντθέο ζπλζήθεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη εηζνδεκαηηθψλ εμειίμεσλ, κε ηηο 

ηειεπηαίεο λα απνξξένπλ απφ ηε ζπλερηδφκελε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ αληίζηνηρε κείσζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ αλέξγσλ. 

 

Σν έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (ΓΚ) ζην ζχλνιν ηεο Δπξσδψλεο κεηψζεθε ζην 

0,9% ηνπ ΑΔΠ ην 2017, απφ 1,65% ην 2016 θαη 2,0% ην 2015, σο απνηέιεζκα ηεο ηζρπξνπνίεζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάθακςεο. Σν 2018 ην έιιεηκκα ηεο ΓΚ εθηηκάηαη φηη ζα ζηαζεξνπνηεζεί ζην επίπεδν ηνπ 

2017, ελψ ην ρξένο ηεο ΓΚ αλακέλεηαη φηη ζα ζπλερίζεη λα κεηψλεηαη, σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, 

δηακνξθνχκελν ζην 84,4% ην 2018 θαη 82,1% ην 2019 απφ 86,7% ην 2017. 

 

ηνλ εμσηεξηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ηεο Δπξσδψλεο, ην πιεφλαζκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ δηεπξχλζεθε ην 2017 ζε 3,5% ηνπ ΑΔΠ απφ 3,4% ην 2016, σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ησλ 

πιενλαζκάησλ ζηα ηζνδχγηα ππεξεζηψλ θαη πξσηνγελνχο εηζνδήκαηνο. Η Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα 

εθηηκά πεξαηηέξσ δηεχξπλζε ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ γηα ην 2018 ζην 

4,2% ηνπ ΑΔΠ, θαη ζε 4,3% ην 2019. Οη εμαγσγέο ηεο δψλεο ηνπ επξψ, αλ θαη πθίζηαληαη ηελ αξλεηηθή 

                                                 
1
 Πεγή ζηνηρείσλ: Eurostat 

2
 Βάζεη ησλ εαξηλψλ πξνβιέςεσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (Spring Economic Forecast, Μάηνο 2018).  

3
 Σν πξαγκαηηθφ ΑΔΠ εθηηκάηαη ζε ζε 2,4% θαη 1,9% αληίζηνηρα βάζεη ζηνηρείσλ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 

(Μαθξννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο εκπεηξνγλσκφλσλ ηεο ΔΚΣ γηα ηε δψλε ηνπ επξψ, Μάξηηνο 2018). Σν Μάξηην ηνπ 2017 νη 

αληίζηνηρεο εθηηκήζεηο ήηαλ 1,8% γηα ην 2017, 1,7% γηα ην 2018 θαη 1,6% γηα ην 2019. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο 

ηνπ IMF (World Economic Outlook, Απξίιηνο 2018) ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ αλακέλεηαη  λα δηακνξθσζεί ζε 2,4%  ην 2018 θαη ζε 

2,0%  ην 2019. 
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επίδξαζε ηεο αλαηίκεζεο ηνπ επξψ, αλακέλεηαη λα παξακείλνπλ ηζρπξέο, επσθεινχκελεο απφ ηε 

ζπλερηδφκελε άλνδν ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη απφ ηελ αληίζηνηρε αχμεζε ηεο 

εμσηεξηθήο δήηεζεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ. 

 

Η αλεξγία ζηελ Δπξσδψλε εθηηκάηαη, ζχκθσλα κε ηελ ΔΚΣ, φηη ζα κεησζεί πεξαηηέξσ θαη ζα 

δηακνξθσζεί ζην 8,3% ην 2018 θαη 7,7% ην 2019, σο πνζνζηφ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

 

Με βάζε ηηο ίδηεο εθηηκήζεηο ηεο ΔΚΣ, ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ επξψ, ηδίσο έλαληη ηνπ δνιαξίνπ 

ΗΠΑ, αλακέλεηαη φηη ζα είλαη πςειφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε εθηίκεζε ηεο έθζεζεο ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 

2017. Δπίζεο, πςειφηεξεο αλακέλνληαη θαη νη ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ
4
. Η ζηαδηαθή αλάθακςε ησλ ηηκώλ 

πεηξειαίνπ μεθίλεζε ην 2016, ππφ ηελ επίδξαζε ηεο απφθαζεο ηνπ ΟΠΔΚ θαη άιισλ 

πεηξειαηνπαξαγσγηθψλ ρσξψλ γηα κείσζε ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο πεηξειαίνπ, ε νπνία έρεη 

παξαηαζεί σο ην ηέινο ηνπ 2018 κε πηζαλή θαη κία λέα παξάηαζε ην 2019. Οη απνξξένπζεο πςειφηεξεο 

ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ εθηηκάηαη φηη ζα ζπληειέζνπλ ζηε ηαρχηεξε αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ. Σελ ίδηα 

ζηηγκή ε απμεηηθή επίδξαζε ηεο επεθηαηηθήο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηνλ πιεζσξηζκφ, αλακέλεηαη λα 

εμαζζελήζεη ζην κεζνπξφζεζκν δηάζηεκα, θαζψο ε ΔΚΣ θαίλεηαη λα εμεηάδεη ζηαδηαθά ηνλ ηεξκαηηζκφ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο πνζνηηθήο ραιάξσζεο.  

 

Πέξαλ ησλ πξνζδνθηψλ γηα ηελ αχμεζε ησλ επηηνθίσλ θαη ησλ ηηκψλ ησλ βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ 

κεζνπξφζεζκα, αλαζεσξεκέλεο πξνο ηα πάλσ, ζε ζρέζε κε ην Γεθέκβξην 2017, εκθαλίδνληαη θαη νη 

πξνζδνθίεο ηεο αγνξάο γηα ηα βξαρππξόζεζκα επηηόθηα θαηά 10 θαη 30 κνλάδεο βάζεο γηα ην 2019 θαη 

ην 2020 αληίζηνηρα, ελψ νη νλνκαζηηθέο απνδφζεηο ησλ δεθαεηψλ νκνιφγσλ ηνπ Γεκνζίνπ αλακέλεηαη λα 

θπκαλζνχλ θαηά κέζν φξν ζην 1,3% ην 2018, 1,6% ην 2019 θαη 1,9% ην 2020.  

 

ζνλ αθνξά ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αβεβαηφηεηεο ζηελ Δπξσδψλε, νη βξαρπρξφληνη δείθηεο νηθνλνκηθήο 

ζπγθπξίαο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ππνδειψλνπλ ηε ζηαδηαθή εμαζζέλεζε ησλ 

επλντθψλ παξαγφλησλ γηα ηελ εγρψξηα δήηεζε. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπλερηδφκελεο 

δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο εμφδνπ ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηηο επξχηεξεο 

γεσπνιηηηθέο εληάζεηο, ππελζπκίδεη ηελ αλάγθε λα ζπλερηζηνχλ νη πξνζπάζεηεο αληηκεηψπηζεο ησλ 

αδπλακηψλ ηεο νηθνλνκίαο ηεο Δπξσδψλεο πξνο απνθπγή κηαο λέαο θάκςεο ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Οη αδπλακίεο απηέο, πνπ ζπλδένληαη κε ηα θαηάινηπα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο, πεξηιακβάλνπλ ηα 

πςειά επίπεδα ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ρξένπο ζε νξηζκέλα θξάηε-κέιε, ην ρακειφηεξν επίπεδν 

δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο, ηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο θαη ηελ απφηνκε ζπκπίεζε ησλ  πξαγκαηηθψλ 

κηζζψλ ζε θξάηε-κέιε πνπ επιήγεζαλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ θξίζε.  

 

Δπηπιένλ απηψλ, απμεκέλνη εκθαλίδνληαη θαη νη θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηηο αλαηαξάμεηο ζηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία, θπξίσο ιφγσ ησλ πξν-θπθιηθψλ δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ζηηο ΗΠΑ, ησλ 

αβεβαηνηήησλ ζηηο πνιηηηθέο δηεζλνχο εκπνξίνπ, ηεο νκαινπνίεζεο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο έλαληη 

ηεο πξνεγνχκελεο παξαηεηακέλεο επέθηαζήο ηεο, θαη ησλ δηαθπκάλζεσλ ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. 

ε απηφ ην πιαίζην, ε επηδίσμε εθαξκνγήο κεηαξξπζκίζεσλ απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηε ζσξάθηζε 

ηεο νηθνλνκίαο ηεο Δπξσδψλεο θαη ηελ εδξαίσζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ρσξίο απνθιεηζκνχο. 

Δλδεηθηηθά, γηα νξηζκέλα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσδψλεο κε πςειφ έιιεηκκα ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ ή πςειφ εμσηεξηθφ ρξένο, βαζηθή επηδίσμε ζα πξέπεη λα απνηειέζεη ε βειηίσζε ηνπ 

κνλαδηαίνπ θφζηνπο εξγαζίαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο, ελψ γηα νξηζκέλα θξάηε-κέιε κε πςειά 

πιενλάζκαηα ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, βαζηθή επηδίσμε ζα πξέπεη λα είλαη ε πξνψζεζε 

επελδχζεσλ θαη ε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ αχμεζεο ησλ κηζζψλ, πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμνπλ ηελ εγρψξηα 

δήηεζε ηεο Δπξσδψλεο θαη ηε δπλεηηθή αλάπηπμή ηεο. 

 
 

                                                 
4
Η κέζε ηηκή πεηξειαίνπ ζε δνιάξηα ΗΠΑ αλά βαξέιη ήηαλ $52,81 ην 2017 θαη αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζε $62,3 ην 2018 θαη 

$58,20 ην 2019 (IMF, World Economic Outlook, Απξίιηνο 2018). 
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Διιεληθή Οηθνλνκία 

 

Οηθνλνκηθέο εμειίμεηο ην 2017 

 

Σν 2017 νη εληππσζηαθέο δεκνζηνλνκηθέο επηδφζεηο θαη ε ζπλαθφινπζε βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο, θαζψο 

θαη νη επλντθέο εμειίμεηο ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ εδξαίσζαλ ζπλζήθεο αλάθακςεο ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία. 

 

Σν πξαγκαηηθό ΑΔΠ απμήζεθε θαηά 1,4% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη νξηαθήο χθεζεο 0,2% ην 2016
5
. αιιά 

θαη ειαθξψο πςειφηεξεο εθηίκεζεο (1,6%) γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 2017 ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ 

2018 (ΚΠ 2018). Παξά ηε κηθξή πξνο ηα θάησ αλαζεψξεζε, ν φγθνο ηνπ ΑΔΠ δηαηεξήζεθε ζε αλνδηθή 

πνξεία απφ ηξίκελν ζε ηξίκελν γηα νιφθιεξν ην 2017, γηα πξψηε θνξά απφ ην 2006. Χο εθ ηνχηνπ, ν 

ξπζκφο αλάπηπμεο ζην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ έηνπο ήηαλ ν πςειφηεξνο απφ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2008 

(ζην 1,9% έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ ηξηκήλνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο
6
), ελ κέζσ αχμεζεο θαηά 3,0% ζηελ 

ηειηθή εγρψξηα δήηεζε θαη κείσζεο ησλ απνζεκάησλ ηεο νηθνλνκίαο.  

 

ην ζχλνιν ηνπ 2017, ε ηειηθή εγρώξηα δήηεζε αλέθακςε έπεηηα απφ νθηψ ρξφληα αξλεηηθήο ηεο 

ζπκβνιήο ζηελ πξαγκαηηθή αλάπηπμε, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ φγθνπ ησλ επελδχζεσλ θαηά 9,6% ζε 

εηήζηα βάζε. Πξφθεηηαη γηα αχμεζε ζρεδφλ δηπιάζηα απφ ηελ αληίζηνηρε εθηίκεζε ηνπ ΚΠ 2018, ε νπνία 

αληαλαθιά ηελ απμαλφκελε δπλακηθή ησλ επελδχζεσλ ζε ζπλέρεηα ηεο αλάθακςήο ηνπο ζε εηήζηα βάζε 

θαηά 1,6% ην πξνεγνχκελν έηνο.  

 

Δηδηθφηεξα, ν φγθνο ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο απμήζεθε θπξίσο ζην πξψην θαη ζην ηέηαξην 

ηξίκελν ηνπ 2017, ηδίσο ζηελ θαηεγνξία ηνπ κεηαθνξηθνχ εμνπιηζκνχ θαη νπιηθψλ ζπζηεκάησλ, φπνπ ην 

άικα ησλ επελδχζεσλ έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ ηξηκήλσλ ηνπ 2016 μεπέξαζε θαηά κέζν φξν ην 165%. 

Απηή ε εμέιημε, απφ θνηλνχ κε ηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζε κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ (+4,7% ζην 

ζχλνιν ηνπ έηνπο) θαη ζηα αγξνηηθά πξντφληα (+0,8%) ππεξθάιπςε ηε κείσζε ησλ επελδχζεσλ ζηνλ 

θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ (-3,8%) θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο (-4,5%).  

 

Η αλνδηθή πνξεία ησλ επελδχζεσλ ζπλαξηάηαη κε ηε βειηίσζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλζεθψλ ην 

2017, δεδνκέλεο ηεο επίδξαζεο ζηε ξεπζηφηεηα ηεο νηθνλνκίαο απφ ηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ απφ ηνλ Μεραληζκφ Έθηαθηεο Ρεπζηφηεηαο
7
, ηελ πεξαηηέξσ ραιάξσζε ησλ 

πεξηνξηζκψλ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ, θαη ηελ πηνζέηεζε δηαξζξσηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ πςεινχ φγθνπ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ (ειεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί, εμσδηθαζηηθφο 

κεραληζκφο ξχζκηζεο νθεηιψλ, αδεηνδφηεζε δηαρεηξηζηψλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ). Δλδεηθηηθή ησλ 

παξαπάλσ είλαη ε νξηαθή επέθηαζε ηεο ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο επηρεηξήζεηο, θαηά 0,4% ην 

2017, έλαληη ζηαζηκφηεηαο ην 2016 θαη δηαδνρηθψλ αξλεηηθψλ κεηαβνιψλ ηε ρξνληθή πεξίνδν 2011-2015. 

χκθσλα κε ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ θαη ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2017 

παξαηεξήζεθε βειηίσζε ζηελ πνηόηεηα ηνπ δαλεηαθνύ ραξηνθπιαθίνπ ησλ ηξαπεδώλ, ζηελ νπνία 

ζπλέβαιε ε κεξηθή αληηζηάζκηζε ηνπ φγθνπ λέσλ κε εμππεξεηνπκέλσλ δαλείσλ απφ ηελ εθ λένπ 

εμππεξέηεζε παιαηψλ, ε ηαρχηεξε δηαγξαθή κε εμππεξεηνχκελσλ θαηαλαισηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ 

δαλείσλ, αιιά θαη ε κείσζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ πξνβιέςεσλ γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν
8
. ην ηειεπηαίν 

ηξίκελν, ε κείσζε ζην χςνο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ αλνηγκάησλ ήηαλ ε πςειφηεξε ηξηκεληαία κείσζε 

απφ ηελ αξρή ηεο θξίζεο, θαζψο ην Γεθέκβξην 2017 έθηαζε ην 4,8% έλαληη ηνπ επηεκβξίνπ 2017 θαη ην 

10,0% έλαληη ηνπ Γεθεκβξίνπ 2016. Σν χςνο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ αλνηγκάησλ θπκάλζεθε 

                                                 
5Βάζεη ηεο πξψηεο θνηλνπνίεζεο ησλ εηήζησλ Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ γηα ην έηνο 2017 απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή 

(Μάξηηνο 2018) 
6 ε επνρηθά δηνξζσκέλα ζηνηρεία  
7
 χκθσλα κε ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ε κείσζε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ έθηαθηεο ελίζρπζεο αληαλαθιά ηε βειηίσζε ηεο 

ξεπζηφηεηαο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ξνψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ θαηαζέζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

θαη απφ ηελ πξφζβαζε ησλ ηξαπεδψλ ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. 
8
 «Δπηζθφπεζε ηνπ Διιεληθνχ Υξεκαηνπηζησηηθνχ πζηήκαηνο», Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Ιαλνπάξηνο 2018 
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αληίζηνηρα ζηα 95,7 δηζ. επξψ ην Γεθέκβξην ηνπ 2017 (ζην 43,1% ησλ ζπλνιηθψλ αλνηγκάησλ), κε ηε 

κείσζή ηνπο θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν λα νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζε δηαγξαθέο (2,1 δηζ. επξψ) θαη 

πσιήζεηο (1,8 δηζ. επξψ). Έσο ην Γεθέκβξην ηνπ 2019, ν ζηφρνο κείσζεο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ 

αλνηγκάησλ αληηζηνηρεί ζην 37% ηνπ χςνπο ηνπο ηνλ Ινχλην ηνπ 2017
9
. 

 

Δπλντθή γηα ηε ξεπζηφηεηα ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο ππήξμε θαη ε κείσζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ 

νθεηιψλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ην 2017, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

εθθαζάξηζεο απηψλ θαη ηεο εηδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηαζεξφηεηαο. Σνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2017, ην ππφινηπν ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθθξεκψλ επηζηξνθψλ θφξνπ, είρε κεησζεί ζηα 3,3 δηζ. επξψ, απφ 4,9 δηζ. 

επξψ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016. Σν πξφγξακκα εθθαζάξηζεο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ζπλερίδεηαη εληφο 

ηνπ 2018 θαη αλακέλεηαη λα έρεη θαη πάιη επλντθά απνηειέζκαηα. Απφ ηνλ Ινχλην ηνπ 2017, νπφηε 

νινθιεξψζεθε ε δεχηεξε αμηνιφγεζε ηνπ ηξέρνληνο πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο, θαη ζε φιν ην δεχηεξν 

εμάκελν ηνπ έηνπο, ε πνξεία πξνφδνπ ζην πιαίζην ηεο ηξίηεο αμηνιφγεζεο ππήξμε ζηαζεξή. Χο εθ 

ηνχηνπ, ζην ίδην δηάζηεκα  ππήξμε κία αιιεινπρία ζεηηθψλ ζεκάησλ γηα ηελ νηθνλνκία, φπσο ε 

αλαβάζκηζε ησλ πξννπηηθψλ ηεο απφ ηνπο δηεζλείο νίθνπο αμηνιφγεζεο
10

, απφ ζηαζεξέο ζε ζεηηθέο, θαη νη 

επηηπρεκέλεο πξψηεο απφπεηξεο ηεο Διιάδαο γηα άληιεζε ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηηο αγνξέο θεθαιαίνπ, ηνλ 

Ινχιην θαη ην Ννέκβξην ηνπ 2017
11

.  

 

ηε βάζε ησλ αλσηέξσ, ε ελίζρπζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θιίκαηνο κέζα ζην έηνο ππήξμε αηζζεηή. Ο 

Γείθηεο Οηθνλνκηθνχ Κιίκαηνο θπκάλζεθε ζηηο 96,6 κνλάδεο βάζεο θαηά κέζν φξν, έλαληη 91,8 κνλάδσλ 

ην 2016, μεπεξλψληαο ην Γεθέκβξην ηνπ 2017 ην καθξνπξφζεζκν κέζν φξν ησλ 100 κνλάδσλ (101,3). Οη 

επηρεηξεκαηηθέο πξνζδνθίεο ζηε βηνκεραλία ππήξμαλ αλνδηθέο, ζηηο 98,1 κνλάδεο έλαληη 96,1 κνλάδσλ 

βάζεο ην 2016. Αληίζηνηρα, ν Γείθηεο Τπεχζπλσλ Πξνκεζεηψλ θπκάλζεθε ζηαζεξά πάλσ απφ ηηο 50 

κνλάδεο απφ ηνλ Ινχλην ηνπ 2017, αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ επέθηαζε ηνπ θιάδνπ ηεο κεηαπνίεζεο φζνλ 

αθνξά λέεο παξαγγειίεο θαη απαζρφιεζε. Αχμεζε θαηέγξαςε θαη ν Γείθηεο γθνπ Ληαληθνχ Δκπνξίνπ, 

θαηά 1,1% ζε εηήζηα βάζε, ελ κέζσ βειηίσζεο ηνπ Γείθηε Δκπηζηνζχλεο Καηαλαισηψλ θαηά πέληε 

κνλάδεο βάζεο.  

 

Παξφια απηά, ε ηδησηηθή θαηαλάισζε φπσο θαηαγξάθεηαη ζηνπο εηήζηνπο Δζληθνχο Λνγαξηαζκνχο είρε 

νξηαθή κφλν ζπκβνιή ζηελ αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ πξντφληνο ην 2017, θαηά 0,1% ηνπ ΑΔΠ. ε απηφ 

εθηηκάηαη φηη ζπληέιεζε ε αλζεθηηθφηεηά ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο ξεπζηφηεηαο ηνπ 2015, ε νπνία 

κέζσ επηδξάζεσλ βάζεο θαηέζηεζε ππνηνληθή ηελ αλάθακςε ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο ηελ πεξίνδν 

2016-2017, θαη πην ζηαδηαθή ηελ πξνζέγγηζε δπλακηθψλ ξπζκψλ αχμεζήο ηεο απφ ην 2019.   

 

Άιινο παξάγνληαο πνπ ζπληείλεη ζηε ζηαζηκφηεηα ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο είλαη φηη νη  σθέιεηεο απφ 

ηε ζπλερηδφκελε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο δελ έρνπλ αθφκε απνηππσζεί ζηελ εμέιημε ησλ κηζζψλ. 

πγθεθξηκέλα, ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ην 2017 θαηά 2,1%
12

 νδήγεζε ζε αχμεζε ησλ ακνηβψλ 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαηά πεξίπνπ ην ίδην πνζνζηφ (2,3%), ππνδειψλνληαο νξηαθή κφλν αλάθακςε ζην 

κέζν κηζζφ έλαληη ηνπ 2016 (+0,1%). Σελ ίδηα ζηηγκή, ε αχμεζε ησλ ηηκψλ άζθεζε πίεζε ζην δηαζέζηκν 

εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ, θαζψο έθηαζε ην 1,1%
13

 θαηά κέζν φξν, ππφ ηελ επίδξαζε ηεο ζπκθσλίαο 

ΟΠΔΚ-Ρσζίαο γηα κείσζε ηεο παξαγσγήο πεηξειαίνπ
14

, αιιά θαη ησλ απμήζεσλ ζηελ έκκεζε 

θνξνινγία. Έζησ θαη νξηαθά, σζηφζν, ν κέζνο νλνκαζηηθφο κηζζφο απμήζεθε ην 2017 γηα πξψηε θνξά 

                                                 
9 «Έθζεζε γηα ηνπο Δπηρεηξεζηαθνχο ηφρνπο Με Δμππεξεηνχκελσλ Αλνηγκάησλ, Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Μάξηηνο 2018» 
10

 Απφ ηελ Moody‟s, ηελ Standard and Poor‟s and ηελ Fitch ηνλ Ινχιην-Αχγνπζην ηνπ 2017,  θαη απφ ηελ DBRS ην Ννέκβξην 

ηνπ 2017.  
11 πγθεθξηκέλα, ηνλ Ινχιην αληιήζεθαλ 3 δηζ. επξψ  κέζσ ηεο έθδνζεο πεληαεηνχο θξαηηθνχ νκνιφγνπ, κε ηελ πξνζθνξά 

θεθαιαίσλ λα ππεξβαίλεη ηα 6,5 δηζ. επξψ θαη ην επηηφθην λα δηακνξθψλεηαη ζην 4,6%, ρακειφηεξα απφ ην 4,9% ηεο έθδνζεο 

ηνπ 2014. Η επφκελε έθδνζε, ην Ννέκβξην ηνπ 2017, αθνξνχζε ηελ νηθεηνζειή αληαιιαγή ησλ 20 ζεηξψλ νκνιφγσλ πνπ 

πξνέθπςαλ κεηά ηελ αλαδηάξζξσζε ρξένπο ηνπ 2012 (PSΙ), χςνπο 29,7 δηζ. επξψ, κε 5 λέεο ζεηξέο ίζεο νλνκαζηηθήο αμίαο, 

κέζσ ηεο νπνίαο απμήζεθε ε εκπνξεπζηκφηεηά ηνπο. 
12 ε ζπλέρεηα ησλ δηαδνρηθψλ απμήζεσλ ηεο απαζρφιεζεο ηα πξνεγνχκελα ηξία έηε, κε κέζν ξπζκφ 0,7% ζε εηήζηα 

εζληθνινγηζηηθή βάζε.   
13 Βάζεη ηνπ Δλαξκνληζκέλνπ ΓΣΚ.  
14 Με ηελ απφθαζε Ννεκβξίνπ 2017, ε ελ ιφγσ ζπκθσλία παξαηάζεθε έσο ην ηέινο ηνπ 2018. 
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απφ ην 2009, ζεκαηνδνηψληαο ην ηέινο ηεο εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο θαη ηελ αθεηεξία ζεηηθψλ εμειίμεσλ 

γηα ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ.  

 

Η απαζρόιεζε ζεκείσζε άλνδν γηα ηέηαξην ζπλερφκελν έηνο ην 2017, κε επηηαρπλφκελν ξπζκφ έλαληη 

ηεο επηβξάδπλζήο ηεο ην 2015 θαη ην 2016. Αληίζηνηρε κείσζε πξνέθπςε ζην πνζνζηφ αλεξγίαο επί ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, θαηά 2,1 πνζνζηηαίεο κνλάδεο
15

, ελ κέζσ κείσζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαηά 

0,7% ζε εηήζηα βάζε. Η αλεξγία ησλ λέσλ κεηψζεθε ζην 43,6% ηνπ λεαληθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, απφ 

47,4% ην 2016, ζε αληίζεζε κε ηνπο καθξνρξφληα άλεξγνπο πνπ απμήζεθαλ σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ 

αλέξγσλ (72,8% ην 2017 έλαληη 72,0% ην 2016), παξά ηελ αξηζκεηηθή κείσζή ηνπο θαηά 67 ρηιηάδεο. 

Σέινο, απφ ηελ αλάιπζε ηνπ είδνπο ηεο απαζρφιεζεο δελ θαίλεηαη λα απμάλεηαη ην πνζνζηφ ηεο κεξηθήο 

απαζρφιεζεο επί ηνπ ζπλφινπ, παξά δηαηεξείηαη ην πςειφ πνζνζηφ ησλ ζέζεσλ πιήξνπο απαζρφιεζεο 

ζην ζχλνιν ησλ απαζρνινχκελσλ (91,9% ην 2017 έλαληη 91,7% ην 2016).  

 

Ο εμσηεξηθόο ηνκέαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο επλνήζεθε ην 2017 απφ ηελ εχξσζηε εγρψξηα δήηεζε 

ζηελ επξσδψλε, θαη απφ ηελ θπθιηθή αλάθακςε ησλ επελδχζεσλ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ζε πξν 

θξίζεο επίπεδα, ε νπνία έδσζε ψζεζε ζην δηεζλέο εκπφξην. Σα αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία ηνπ Ιζνδπγίνπ 

Σξερνπζψλ Πιεξσκψλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο δείρλνπλ βειηίσζε ηνπ ειιείκκαηνο ζην Ιζνδχγην 

Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ, θαηά 458 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ 2016, ιφγσ ηεο αλάθακςεο θπξίσο ζην 

ηζνδχγην ππεξεζηψλ (θαηά 2,1 δηζ. επξψ), θαη δεπηεξεπφλησο ζην ηζνδχγην πξσηνγελψλ εηζνδεκάησλ (0,1 

δηζ. επξψ).  

 

Αλαιπηηθφηεξα, νη εμαγσγέο αγαζψλ απμήζεθαλ θαηά 14,1% έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, σζνχκελεο 

ηφζν απφ ηηο εμαγσγέο θαπζίκσλ (+27,2%), ελ κέζσ εηήζηαο αχμεζεο 21,4% ζηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ 

Brent, φζν θαη απφ ηηο εμαγσγέο πινίσλ θαη ινηπψλ αγαζψλ (+26,2% θαη +9,5% αληίζηνηρα). Χζηφζν, ε 

αλνδηθή πνξεία ησλ εμαγσγψλ αγαζψλ ππεξθεξάζηεθε απφ ηελ αλάθακςε ζηηο εηζαγσγέο θαπζίκσλ 

(+29,1%) θαη πινίσλ (+38,3%), θαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ησλ εηζαγσγψλ ινηπψλ 

αγαζψλ (7,8% έλαληη 4,2% ην 2016). Χο εθ ηνχηνπ, νη θαζαξέο εμαγσγέο αγαζψλ κεηψζεθαλ θαηά 1,8 δηζ. 

επξψ έλαληη ηνπ 2016. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη εμαγσγέο ππεξεζηψλ απμήζεθαλ θαηά 13,2%, έλαληη 

κηθξφηεξεο αχμεζεο ησλ αληίζηνηρσλ εηζαγσγψλ (12,1%), απνηππψλνληαο ηε δπλακηθή αλάπηπμεο ζηνλ 

ηνπξηζκφ (+1,5 δηζ. επξψ θαζαξψλ εηζπξάμεσλ έλαληη ηνπ 2016, ή +13,6%) θαη ζηε λαπηηιία (+0,9 δηζ. 

επξψ, ή 19,2%).  

 

Η ηαρχηεξε αλάθακςε ησλ εηζαγσγψλ αγαζψλ έλαληη ησλ εμαγσγψλ αγαζψλ απνηππψζεθε θαη ζε 

εζληθνινγηζηηθή βάζε, νδεγψληαο ηνλ φγθν ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ζε αχμεζε 7,2% ζε εηήζηα βάζε, 

έλαληη αχμεζεο ηνπ φγθνπ ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ θαηά 6,8%, θαη νδήγεζε ζε αξλεηηθή ζπλεηζθνξά 

ηνπ εμσηεξηθνχ ηνκέα ζηελ αλάπηπμε (-0,3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ) παξά ηε ζεηηθή ζπλεηζθνξά 

ηνπ ηζνδπγίνπ ππεξεζηψλ (+0,5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ).  

 

ην δεκνζηνλνκηθφ πεδίν, ην 2017 ε δεκνζηνλνκηθή ππεξαπόδνζε έλαληη ησλ ζηφρσλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο δηαηεξήζεθε, κεηά ηελ επίηεπμε ζεηηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ην 2016, ζην 

0,6% ηνπ ΑΔΠ (δηάγξακκα 1.1). χκθσλα κε ηελ πξψηε εθηίκεζε ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο γηα 

ηα δεκνζηνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ 2017
16

, ην 2017 ην πιεφλαζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο αλήιζε αθφκε 

πςειφηεξα, ζην 0,8% ηνπ ΑΔΠ έλαληη εθηίκεζεο ζηνλ ΚΠ 2018 γηα έιιεηκκα 0,6% ηνπ ΑΔΠ. Σν θαηά 

ESA πξσηνγελέο απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο δηακνξθψζεθε ζην 4,0% ηνπ ΑΔΠ βάζεη ηεο 

κεζνδνινγίαο ΓΤΔ, έλαληη εθηίκεζεο πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο 2,6% ηνπ ΑΔΠ ζηνλ ΚΠ 2018 θαη 

ζηφρνπ 1,75% ηνπ ΑΔΠ ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηεο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο. 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Βάζεη ηεο ηξηκεληαίαο Έξεπλαο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο. 
16 Πξψηε θνηλνπνίεζε ηεο Γηαδηθαζίαο Τπεξβνιηθνχ Διιείκκαηνο γηα ην 2017 (Απξίιηνο 2018) 
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Γηάγξακκα 1.1 Δμέιημε ησλ δίδπκσλ ειιεηκκάησλ ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο  

ωο πνζνζηό (%) ηνπ ΑΔΠ, ζε ηξέρνπζεο ηηκέο 

 
Πεγέο: Πξώηε θνηλνπνίεζε ΓΥΔ 2017 (Απξίιηνο 2018, ΔΛΣΤΑΤ) , Πξώηε εθηίκεζε Δζληθώλ Λνγαξηαζκώλ 2017 (Μάξηηνο 2018, ΔΛΣΤΑΤ) 

 
 

Σν δεκόζην ρξένο, κεηά ηε κείσζή ηνπ ην 2015 ζηα 311,7 δηζ. επξψ (ή 176,8% ηνπ ΑΔΠ), αθνινχζεζε 

αλνδηθή πνξεία ην 2016 θαη ην 2017 σο απφιπην κέγεζνο, σζηφζν κεηνχκελν ην 2017 σο πνζνζηφ ηνπ 

ΑΔΠ, ζην 178,6% απφ 180,8% ην 2016.  

 

 

Οηθνλνκηθέο εμειίμεηο ην 2018 (ηξέρνλ έηνο) 
 

Σν 2018 ν ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο αλακέλεηαη λα εληζρπζεί απφ ηελ παγίσζε ησλ ζεηηθψλ 

πξνζδνθηψλ θαη ηελ νκαιή πνξεία πξνο ηελ έμνδν απφ ην Πξφγξακκα ζηήξημεο, ηνλ πξνζερή Αχγνπζην.  

 

Σν Μάην ηνπ 2018, επηηεχρζεθε ε ηερληθή ζπκθσλία κε ηνπο Θεζκνχο γηα ηε δέζκε κεηαξξπζκίζεσλ ηεο 

ηέηαξηεο (θαη ηειεπηαίαο) αμηνιφγεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Η ζπκθσλία πξνεμνθιήζεθε απφ ηνλ νίθν 

αμηνιφγεζεο DBRS, πνπ ζηηο αξρέο ηνπ ίδηνπ κήλα αλαβάζκηζε ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ CCC (high) ζε Β. Η αλαβάζκηζε απηή  είλαη αλάινγε ησλ αλαβαζκίζεσλ ηνπ 

Ιαλνπαξίνπ - Φεβξνπαξίνπ 2018 απφ ηελ Standard & Poor's (απφ Β- ζε Β), ηελ Fitch (απφ Β- ζε Β) θαη 

ηελ Moody's (απφ Caa2 ζε B3), νη νπνίεο ζπλφδεπζαλ ζηηο αξρέο ηνπ έηνπο αθελφο ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ηξίηεο αμηνιφγεζεο
17

 θαη αθεηέξνπ ηελ έλαξμε ησλ ηερληθψλ εξγαζηψλ ηνπ EuroWorking Group γηα ην 

κεραληζκφ ζχλδεζεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κε ηελ απνπιεξσκή ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο.  

 

Η αλαβάζκηζε ηνπ αμηφρξενπ ηεο Διιάδαο βνήζεζε ζηελ εμνκάιπλζε ηεο θακπχιεο απνδφζεσλ ησλ 

ειιεληθψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ. Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2018, ε απφδνζε ησλ δεθαεηψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ 

κεηψζεθε ζην 3,65%, ην ρακειφηεξν απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 2005, κεηψλνληαο ην ράζκα κε ηηο αληίζηνηρεο 

απνδφζεηο ηεο Ιζπαλίαο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο. Με απηέο ηηο επλντθέο ζπλζήθεο, ην Φεβξνπάξην ηνπ 2018 

εθδφζεθε έλα λέν επηαεηέο ειιεληθφ θξαηηθφ νκφινγν, ην νπνίν θαιχθζεθε πάλσ απφ δχν θνξέο, 

πξνζειθχνληαο πξνζθνξέο άλσ ησλ 6 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ, κε απφδνζε 3,5% έλαληη επηηνθίνπ 

εθθίλεζεο 3,75%.  

 

                                                 
17

 Η πνιηηηθή ζπκθσλία γηα ηελ ηξίηε αμηνιφγεζε, ηνλ Ιαλνπάξην 2018, επέηξεςε ηελ εθηακίεπζε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηεο ηέηαξηεο δφζεο 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηηο 28 Μαξηίνπ 2018, ελψ ην ππνιεηπφκελν πνζφ 1 δηζ. επξψ εθ ησλ 6,7 δηζ. επξψ ηεο δφζεο ζα εθηακηεπηεί έσο ηηο 15 

Ινπλίνπ 2018 ππφ ηελ πξνυπφζεζε πξνφδνπ ζηελ εθθαζάξηζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 
ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ πιεηζηεξηαζκψλ.  
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Οη παξαπάλσ ζεηηθέο εμειίμεηο απνηππψλνληαη ζηνπο δηαζέζηκνπο δείθηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο γηα 

ηνπο πξψηνπο ηέζζεξηο κήλεο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, κε ην δείθηε νηθνλνκηθνύ θιίκαηνο (ESI) λα 

απμάλεηαη ζηηο 102,4 κνλάδεο βάζεο
18 

έλαληη 94,3 κνλάδσλ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2017. Παξά ηελ 

πξφζθαηξε θάκςε ηνπ δείθηε ην Μάξηην, ελ κέζσ κείσζεο ηεο εκπηζηνζχλεο ζηελ εγρψξηα βηνκεραλία 

θαη πηψζεο ζηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο ηεο επξσδψλεο, ηνλ Απξίιην ηνπ 2018 ππήξμε λέα βειηίσζε ησλ 

δεηθηψλ θιίκαηνο ζε φινπο ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο πιελ ησλ θαηαζθεπψλ, αιιά θαη 

ζηελ θαηαλαισηηθή εκπηζηνζχλε.  

 

Η δεκνζηνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη ε ζπλέρηζε ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο πξνζπάζεηαο πέξαλ ηεο ιήμεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο καδί κε ηελ εθαξκνγή ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη κεζνπξφζεζκσλ κέηξσλ ειάθξπλζεο ηνπ 

δεκνζίνπ ρξένπο ζα εληζρχζνπλ πεξαηηέξσ ην νηθνλνκηθφ θιίκα θαη ηηο κεζνπξφζεζκεο νηθνλνκηθέο 

πξννπηηθέο ηεο ρψξαο, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζηαδηαθή βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηδησηηθήο νηθνλνκίαο αλακέλεηαη λα ππνζηεξίμνπλ ηελ εγρψξηα δήηεζε.  

 

Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, ην πξαγκαηηθό ΑΔΠ αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 2,0% ην 2018 ζε εηήζηα 

βάζε
19

, θπξίσο ιφγσ ηεο ζεηηθήο ζπλεηζθνξάο ησλ επελδχζεσλ θαηά 1,4% ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ηνπ 

2017. ε εηήζηα βάζε, νη επελδχζεηο αλακέλεηαη λα απμεζνχλ κε ειαθξψο εληζρπκέλν ξπζκφ έλαληη ηνπ 

2017 (11,1% έλαληη 9,6% αληίζηνηρα), ηφζν ιφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο αχμεζεο ησλ επελδχζεσλ ζε 

εμνπιηζκφ, φζν θαη ιφγσ ηεο αλάθακςεο ησλ επελδχζεσλ ζηηο θαηαζθεπέο. 

 

Δλ κέζσ αξλεηηθήο αθαζάξηζηεο απνηακίεπζεο ησλ λνηθνθπξηψλ ηα ηειεπηαία έμη έηε
20

, ε πξαγκαηηθή 

ηδησηηθή θαηαλάισζε αλακέλεηαη λα αλαθάκςεη βαζκηαία κφλν ζην ηξέρνλ έηνο, θαηά 0,5% έλαληη ηνπ 

2017, σζνχκελε πάλησο απφ ηηο ζπλερηδφκελεο επλντθέο εμειίμεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σα νθέιε ησλ 

ηειεπηαίσλ αλακέλεηαη λα απνηππσζνχλ εκθαλέζηεξα ζηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε απφ ην 2019, ζηε βάζε 

ηεο ζρεηηθήο εθηίκεζεο γηα πςειφηεξν ξπζκφ αχμεζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο, θνληά 

ζην 2,0% θαηά κέζν φξν έσο ην ηέινο ηεο κεζνπξφζεζκεο πεξηφδνπ. 

  

Θεηηθή πξνδηαγξάθεηαη θαη ε πνξεία ηεο πξαγκαηηθήο δεκόζηαο θαηαλάισζεο ην 2018, κε ηελ αχμεζή 

ηεο λα εθηηκάηαη ζην 1,2% έλαληη ηνπ 2017 θαη ηεο ηφηε κε αλακελφκελεο ππνρψξεζήο ηεο (-1,1% ζην 

ζχλνιν ηνπ 2017 βάζεη εζληθψλ ινγαξηαζκψλ ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, έλαληη πξνεγνχκελεο 

εθηίκεζεο γηα νξηαθή αλάθακςε θαηά 0,2%), ζε ζπλέρεηα ησλ δηαδνρηθψλ κεηψζεψλ ηεο απφ ηελ έλαξμε 

ηεο νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο
21

.  

 

Ο φγθνο εμαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη αλνδηθά ην 2018, θαηά πεξίπνπ 1,8 δηζ. 

επξψ ζηα αγαζά (+5,6% ζε εηήζηα βάζε) θαη 1,6 δηζ. επξψ ζηηο ππεξεζίεο (+5,9%), δεδνκέλσλ θαη ησλ 

επλντθψλ ζπλζεθψλ ζην δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Παξφια απηά, ε εθηίκεζε γηα ζπγθξηηηθά 

κεγαιχηεξε εηήζηα αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ εηζαγσγψλ έλαληη ησλ εμαγσγψλ (θαηά πεξίπνπ 0,2 δηζ. 

επξψ), ππνδειψλεη αξλεηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ εμσηεξηθνχ ηνκέα ζηελ αλάπηπμε ηνπ 2018 θαηά 0,1% ηνπ 

ΑΔΠ. Πάλησο, ζε νλνκαζηηθνχο φξνπο εθηηκάηαη φηη ην έιιεηκκα ζην εμσηεξηθφ ηζνδχγην αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ ζα ζπξξηθλσζεί θαηά 0,4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ ην 2018, ιφγσ ηεο βειηίσζεο ζην 

ηζνδχγην ππεξεζηψλ θαηά ζρεδφλ κία πνζνζηηαία κνλάδα ηνπ ΑΔΠ.    

 

Η απαζρόιεζε εθηηκάηαη φηη ζα απμεζεί θαηά 1,7% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη ηαρχηεξεο αχμεζήο ηεο ην 

2017 (+2,1%), θέξνληαο πάλησο απμαλφκελα νθέιε έλαληη ηνπ 2017 ζε φξνπο νλνκαζηηθνχ κέζνπ κηζζνχ 

(+0,8% έλαληη +0,1% αληίζηνηρα) θαη πξαγκαηηθνχ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο (ιφγσ ηεο κηθξφηεξεο 

αχμεζεο ζηηο ηηκέο ελ ζπγθξίζεη κε ηνλ νλνκαζηηθφ κηζζφ). Αληίζηνηρε κείσζε αλακέλεηαη ζην πνζνζηφ 

αλεξγίαο, ζην 19,9% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ έλαληη 21,5% ην 2017.  

                                                 
18 Σν Φεβξνπάξην 2018 αλήιζε ζηηο 104,3 κνλάδεο βάζεο γηα πξψηε θνξά ζε φιε ηελ πεξίνδν πξνζαξκνγήο. 
19 Η αληίζηνηρε πξφβιεςε ΑΔΠ ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ 2018 ήηαλ 2,5% γηα ην 2018. κσο, ε ρακειφηεξε ηεο 

αλακελφκελεο αλάπηπμε ηνπ 2017 βάζεη ησλ Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, κε ηελ αληίζηνηρε 

ζπκπίεζε πνπ ηε ζπλφδεςε φζνλ αθνξά ηνλ ξπζκφ αλάθακςεο ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο θαη ην χςνο ηεο ζεηηθήο επίδξαζεο 

κεηαθνξάο ζην ηξέρνλ έηνο, είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξνο ηα θάησ αλαζεψξεζε ηεο πξφβιεςεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 2018.  
20 Σξηκεληαίνη κε ρξεκαηννηθνλνκηθνί ινγαξηαζκνί ζεζκηθψλ ηνκέσλ 4νπ ηξηκήλνπ 2017, Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή 
21 Με ηελ εμαίξεζε ηνπ 2015, νπφηε απμήζεθε θαηά 1,2%, ππφ ηελ επίδξαζε ηνπ απμεκέλνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ ηεο  πξνζθπγηθήο θξίζεο.  
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Σέινο, νη πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο αλακέλεηαη λα κεηξηαζηνχλ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, παξά ηελ 

εθηηκψκελε ηαρχηεξε άλνδν ζηε δηεζλή ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ έλαληη πξνεγνχκελσλ πξνβνιψλ, θπξίσο 

ιφγσ ηεο εμάληιεζεο ηεο επίδξαζεο απφ ηηο απμήζεηο ηνπ 2017 ζηελ έκκεζε θνξνινγία. Χο εθ ηνχηνπ, ν 

πιεζσξηζκόο αλακέλεηαη ζην +0,6% ην 2018. 

 

Μεζνπξόζεζκεο πξννπηηθέο  
 

Η εθηίκεζε ησλ κεζνπξφζεζκσλ πξννπηηθψλ ηεο νηθνλνκίαο γηα ην ΜΠΓ 2019-2022 ζηεξίδεηαη ζην 

ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ζηελ 

ηξέρνπζα ζπγθπξία. ε απηνχο ηνπο παξάγνληεο πεξηιακβάλεηαη ν βαζκφο πξνφδνπ ζην πιαίζην ηνπ 

ηξίηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο θαη ν πνιηηηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηελ κεηά ηα πξνγξάκκαηα πξνζαξκνγήο 

επνρή, νη ηδηνζπγθξαζηαθέο παξάκεηξνη ηεο νηθνλνκίαο ζε καθξννηθνλνκηθφ, δεκνζηνλνκηθφ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ επίπεδν, νη δηαθαηλφκελεο πξννπηηθέο ζην δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ε 

εθηηκψκελε εμέιημε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηελ επξσδψλε.   

 

Ιδίσο ε νκαιή νινθιήξσζε ηνπ ηξίηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ 

επαιήζεπζε ησλ κεζνπξφζεζκσλ εθηηκήζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ελψ κεηαμχ 

άιισλ ζπλδέεηαη κε ηελ εμνκάιπλζε ηεο θακπχιεο απνδφζεσλ ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ, θαη άξα κε ην 

θφζηνο εμππεξέηεζεο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ηεο νηθνλνκίαο ζην κεζνπξφζεζκν δηάζηεκα.   

Η κείσζε δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα απνηειεί άιιε κία ζεκαληηθή παξάκεηξν γηα ηελ 

εμέιημε ηνπ ΑΔΠ κεζνπξφζεζκα, θαζψο ζπλδέεηαη κε ηελ αλάθακςε ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο θαη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ δηακέζνπ ηεο απειεπζέξσζεο ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ. Αθφκα, ε ζπλέρηζε 

ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ αλακέλεηαη λα επλνήζεη ηελ αχμεζε ηνπ δπλεηηθνχ πξντφληνο, φπσο 

παξαδείγκαηνο ράξηλ κέζσ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ζηηο αγνξέο ελέξγεηαο, πξντφλησλ θαη εξγαζίαο, νη 

νπνίεο απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη πξνσζνχλ ηηο επελδχζεηο.  

 

ηε βάζε ησλ αλσηέξσ, ε αλάπηπμε αλακέλεηαη λα επηηαρπλζεί πεξαηηέξσ κεηά ην 2018, θπκαηλφκελε 

ζηαζεξά πάλσ απφ ην 2% ζε εηήζηα βάζε έσο θαη ην 2021, θαη ζην 2,1% θαηά κέζν φξν ζην ζχλνιν ηεο 

πεξηφδνπ 2018-2022.  

 

Η αλάπηπμε εθηηκάηαη φηη κεζνπξφζεζκα ζα πξνέιζεη απφ ηηο ζπληζηψζεο ηεο ηειηθήο εγρψξηαο δήηεζεο, 

κε θχξηα επίδξαζε απηή ηεο δηαηεξήζηκεο, εχξσζηεο αχμεζεο ησλ επελδχζεσλ. Η ζπλεηζθνξά ησλ 

επελδχζεσλ ζηελ πξαγκαηηθή αλάπηπμε εθηηκάηαη φηη ζα θνξπθσζεί ζηηο 1,6 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ 

ΑΔΠ ην 2019, κε ην κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο ησλ επελδχζεσλ ζην 9,2% κεηαμχ 2018 θαη 2022. ην 

ηέινο ηεο κεζνπξφζεζκεο πεξηφδνπ, ν φγθνο ησλ επελδχζεσλ αλακέλεηαη λα έρεη επαλαθάκςεη ζην 

πςειφηεξν επίπεδν απφ ην 2011, εμαθνινπζψληαο φκσο λα κεηξά απψιεηεο 41,2% ηνπ επηπέδνπ ηνπ πξηλ 

ηελ έλαξμε ηεο θαζνδηθήο πνξείαο ηνπ ην 2008. 

  

Η ηδησηηθή θαηαλάισζε αλακέλεηαη λα δηπιαζηάζεη ηε ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

ΑΔΠ ην 2019, θαη λα ηε δηαηεξήζεη πεξίπνπ ζην 0,8% ηνπ ΑΔΠ ζηελ ππφινηπε κεζνπξφζεζκε πεξίνδν. 

Ο αληίζηνηρνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ φγθνπ ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο εθηηκάηαη ζην 1,0% ην 

2019 θαη ζην 1,2% ζηαζεξά κεηαμχ 2020 θαη 2022, ελ κέζσ αληίζηνηρεο αχμεζεο ζηελ πξαγκαηηθή 

κηζζνινγηθή δαπάλε ηεο νηθνλνκίαο θαηά 1,8% κεηαμχ 2019 θαη 2022, θαη ζηνλ πξαγκαηηθφ κέζν κηζζφ 

θαηά 0,5% ηελ πεξίνδν 2018-2022. Σα ελ ιφγσ ζηνηρεία γηα ηελ εμέιημε ησλ κηζζψλ ππνδειψλνπλ ηε 

ζπλέρηζε ηεο αλνδηθήο ηάζεο ζηελ απαζρφιεζε κηζζσηψλ, κε κέζν ξπζκφ 1,2% ηελ πεξίνδν 2019-2022. 

Ίδηνπ ξπζκνχ αχμεζε αλακέλεηαη θαηά κέζν φξν θαη γηα ηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε, κε ηελ αλεξγία λα 

κεηψλεηαη ζην 14,3% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζην ηέινο ηεο κεζνπξφζεζκεο πεξηφδνπ.  

 

Η πξαγκαηηθή δεκφζηα θαηαλάισζε εθηηκάηαη φηη ζα ζπλερίζεη λα αλαθάκπηεη κεζνπξφζεζκα, αιιά κε 

νξηαθφ κέζν ξπζκφ 0,4% ηελ πεξίνδν 2019-2022 θαη πην νξηαθή ζπλεηζθνξά ζην ΑΔΠ (0,1% ηνπ ΑΔΠ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο). 

 

Ο εμσηεξηθφο ηνκέαο αλακέλεηαη φηη ζα επηδξά νξηαθά αξλεηηθά ζηελ πξαγκαηηθή αλάπηπμε ζηε 

κεζνπξφζεζκε πεξίνδν (θαηά -0,05% ηνπ ΑΔΠ κεηαμχ 2019 θαη 2022 θαηά κέζν φξν), θαζψο ε ζεηηθή 
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ζπλεηζθνξά ηνπ ηζνδπγίνπ ππεξεζηψλ αλακέλεηαη λα αληηζηαζκίδεηαη ζε θάζε έηνο απφ ηελ κείσζε ησλ 

θαζαξψλ εμαγσγψλ αγαζψλ, σο απνηέιεζκα ηεο ελίζρπζεο ησλ εηζαγσγψλ αγαζψλ.   

  

Σέινο, ν πιεζσξηζκφο αλακέλεηαη λα απμεζεί ην 2019, ζην 1,2% έλαληη 0,6% ην 2018, θαη έπεηηα λα 

ζεκεηψζεη πην ζπγθξαηεκέλε αχμεζε, θαηά πεξίπνπ 0,2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο θαη‟ έηνο έσο ην 2022. Χο 

εθ ηνχηνπ, ζην ηέινο ηεο κεζνπξφζεζκεο πεξηφδνπ ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ ηηκψλ εθηηκάηαη ζην 1,7%, 

αηζζεηά ρακειφηεξα απφ ηνλ ζηφρν 2% ηεο ΔΚΣ γηα ην κέζν πιεζσξηζκφ ζηελ Δπξσδψλε.  

 

Πίλαθαο 1.1 Βαζηθά κεγέζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο 

(% εηήζηεο κεηαβνιέο, ζηαζεξέο ηηκέο) 

         

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ΑΔΠ -0,3% -0,2% 1,4% 2,0% 2,4% 2,3% 2,1% 1,8% 

Ιδησηηθή θαηαλάισζε -0,5% 0,0% 0,1% 0,5% 1,0% 1,2% 1,2% 1,2% 

Γεκφζηα θαηαλάισζε 1,2% -1,5% -1,1% 1,2% 0,4% 0,6% 0,4% 0,4% 

Αθαζάξηζηνο ζρεκαηηζκφο παγίνπ 

θεθαιαίνπ -0,3% 1,6% 9,6% 11,1% 12,1% 9,4% 7,7% 5,7% 

Δμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 3,1% -1,8% 6,8% 5,6% 4,6% 4,4% 3,0% 3,0% 

Δηζαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 0,4% 0,3% 7,2% 5,5% 4,4% 4,2% 2,9% 2,9% 

Απνπιεζσξηζηήο ΑΔΠ -1,0% -1,0% 0,7% 0,9% 1,3% 1,6% 1,6% 1,8% 

Δλ.  Γείθηεο Σηκψλ Καηαλαισηή -1,1% 0,0% 1,1% 0,6% 1,2% 1,3% 1,5% 1,7% 

Απαζρφιεζε* 0,7% 0,5% 2,1% 1,7% 1,8% 1,4% 1,0% 0,7% 

Πνζνζηφ αλεξγίαο* 22,8% 21,7% 19,8% 18,3% 16,7% 15,2% 14,0% 13,1% 

Πνζνζηφ αλεξγίαο Έξεπλαο Δξγαηηθνχ 

Γπλακηθνχ 24,9% 23,5% 21,5% 19,9% 18,2% 16,6% 15,4% 14,3% 

*  * *ζε εζληθνινγηζηηθή βάζε                  

 
 

5. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΓΙΑ ΣΟ ΜΠΓ 
 

 

ην ρξφλν πνπ κεζνιάβεζε απφ ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΜΠΓ 2018-2021, ε ζηαζεξνπνίεζε ηεο 

εθαξκνδφκελεο πνιηηηθήο θαη ε ζπλεπαγφκελε εδξαίσζε ηεο εκπηζηνζχλεο κεηαηφπηζαλ ην θέληξν 

βάξνπο ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία απφ ηνπο ελδνγελψο θαζνξηδφκελνπο πξνο 

ηνπο εμσγελείο.   

 

Οη ελδνγελείο παξάγνληεο θηλδχλνπ εμαθνινπζνχλ λα ζπλδένληαη κε ηελ πνιηηηθή θαη ηε 

ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα, ηε δηαηήξεζε ησλ ζεηηθψλ δεκνζηνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ, θαη ηελ 

νκαιή επηζηξνθή ηεο Διιάδαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο θεθαιαίσλ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

ζηήξημεο, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2018. Δηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε ηε ρξεκαηνπηζησηηθή επζηάζεηα θαη ηε 

ξεπζηφηεηα ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, είλαη ζεκαληηθή ε δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

εξγαιείσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ κε εμππεξεηνπκέλσλ δαλείσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλνληαη νη 

επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη ησλ ηξαπεδψλ.   

 

Οη εμσγελείο παξάγνληεο θηλδχλνπ, ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία κέζσ ηεο πξνο ηα θάησ αλαζεψξεζεο ησλ ηξερνπζψλ εθηηκήζεσλ γηα ηελ παγθφζκηα 

θαη επξσπατθή νηθνλνκία, αθνξνχλ θπξίσο: 

 

- ηε δηεζλή κεηαζηξνθή πξνο πνιηηηθέο εζσζηξέθεηαο θαη πξνζηαηεπηηζκνχ, ηδίσο κεηά ηελ απφθαζε ησλ 

Η.Π.Α. γηα επηβνιή δαζκψλ πξνο ηελ Κίλα, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ην Μεμηθφ θαη ηνλ Καλαδά,  



14 

 

- ηελ παξάηαζε ηεο αβεβαηφηεηαο φζνλ αθνξά ηε κειινληηθή εκπνξηθή ζρέζε κεηαμχ Ηλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζην πιαίζην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηε ζπκθσλία απνρψξεζεο 

ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ απφ ηελ Έλσζε,  

- ηελ παξάηαζε ησλ δηαηαξαρψλ ζηελ πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα νξηζκέλσλ θξαηψλ-κειψλ ηεο επξσδψλεο, 

ηα νπνία παξάιιεια αληηκεησπίδνπλ πςειφ δεκφζην ρξένο,  

- ηελ θιηκάθσζε ησλ γεσπνιηηηθψλ εληάζεσλ ζηελ πεξηνρή ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη ηεο Μέζεο 

Αλαηνιήο θαη 

- ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελδερνκέλσλ πνπ ζα επηβξάδπλαλ ην ξπζκφ αλάπηπμεο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία 

κεηά ην 2019, πιένλ ηεο ήδε εθηηκψκελεο επηβξάδπλζεο γηα ην κεζνπξφζεζκν δηάζηεκα (π.ρ. απφηνκε 

απζηεξνπνίεζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη ζπλαθείο ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη, δπζκελείο 

δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο θαη επίδξαζε ζην δπλεηηθφ πξντφλ). 

 

Οη σο άλσ εμσγελείο παξάγνληεο θηλδχλνπ, εθφζνλ πξαγκαηνπνηεζνχλ, ελδέρεηαη λα επηδξάζνπλ 

δπζαλάινγα ζε νηθνλνκίεο κε πςειφ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ρξένο, φπσο είλαη ε Διιάδα. Γηα ην ιφγν απηφ, 

βξαρππξφζεζκα ε δεκηνπξγία ηακεηαθψλ απνζεκαηηθψλ, πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ζε εμέιημε πξνθεηκέλνπ 

λα δηεπθνιπλζεί ε εμππεξέηεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζηελ ακέζσο 

κεηά ην ηέινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο επνρή, ζεσξείηαη εθ ησλ σλ νπθ άλεπ γηα ηε ζσξάθηζή ηεο. ην 

κεζνπξφζεζκν δηάζηεκα, αληίζηνηρα, ζεσξείηαη φηη ηπρφλ λέα επηβάξπλζε ζην θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ κία κεγαιχηεξε ηεο δηαθαηλφκελεο αχμεζε επηηνθίσλ ζηελ Δπξψπε είλαη 

δπλαηφλ λα αληηζηαζκηζηεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ απνθιηκάθσζε ηεο δηαθνξάο ηεο απφδνζεο ησλ 

ειιεληθψλ απφ ηα γεξκαληθά δεθαεηή νκφινγα αλαθνξάο.  

  

 

6. ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΔΙ 2016 ΚΑΙ 2017 

 

Σα έηε 2016 θαη 2017 ραξαθηεξίδνληαη, δεκνζηνλνκηθά, απφ ηα αθφινπζα βαζηθά γεγνλφηα: 

 

1. Η ρψξα θαη ζηα δχν έηε πέηπρε δεκνζηνλνκηθά πιενλάζκαηα γεληθήο θπβέξλεζεο χςνπο 0,6% ηνπ 

ΑΔΠ ην 2016 θαη 0,8% ηνπ ΑΔΠ ην 2017, γηα πξψηε θνξά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο.  

2. Η ρψξα ήδε απφ ην 2015 ππεξθαιχπηεη ζεκαληηθά ηνπο πξσηνγελείο δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο πνπ 

θαζνξίζηεθαλ ζην πξφγξακκα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο (0,5% ηνπ ΑΔΠ ην 2016 θαη 1,75% ηνπ ΑΔΠ 

ην 2017).  

3. Καη ζηα δχν έηε πινπνηήζεθαλ εθάπαμ πνιηηηθέο ζηνρεπκέλεο ζε επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο, αιιά 

θαη επεθηάζεθαλ ζεκαληηθά κφληκεο πξνλνηαθέο πνιηηηθέο φπσο ην θνηλσληθφ εηζφδεκα αιιειεγγχεο 

θαη ηα νηθνγελεηαθά επηδφκαηα.   

    

Οη  ελ ιφγσ εμειίμεηο ζην δεκνζηνλνκηθφ ηνκέα νδήγεζαλ, κεηαμχ άιισλ, ζηε δξαζηηθή κείσζε ησλ 

επηηνθίσλ ησλ Διιεληθψλ νκφινγσλ θαη ζηελ εδξαίσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο αμηνπηζηίαο ηεο ρψξαο, 

γεγνλφο πνπ έρεη ζεκαληηθέο αλαπηπμηαθέο επηπηψζεηο (κείσζε νηθνλνκηθνχ ξίζθνπ ηεο ρψξαο, 

θζελφηεξν θφζηνο δαλεηζκνχ γηα Κξάηνο θαη επηρεηξήζεηο, ηφλσζε ησλ επελδχζεσλ, ηεο απαζρφιεζεο 

θιπ).   

 

ηα δηαγξάκκαηα 1.2 θαη 1.3 παξνπζηάδεηαη ε δηακφξθσζε βαζηθψλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ ησλ εηψλ 

2016 θαη 2017. 

 

ην δηάγξακκα 1.2 απεηθνλίδεηαη ε κεηαβνιή ηνπ πξσηνγελνχο, θαηά πξφγξακκα απνηειέζκαηνο ζε 

ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο (ην 2017 ην απνηέιεζκα είλαη +0,3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ ζε 

ζρέζε κε ην 2016), θαζψο θαη ε κεηαβνιή ησλ βαζηθψλ ζπληζησζψλ ηνπ (έζνδα – δαπάλεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο). 

 

ην δεχηεξν δηάγξακκα απνηππψλεηαη ην θαηά πξφγξακκα απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ε 

ζπλεηζθνξά ησλ παξεκβάζεσλ ζε απηφ.  
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Διάγραμμα 1.2 - Ετήςια μεταβολή δημοςιονομικϊν μεγεθϊν ςε ςχζςη με προηγοφμενο ζτοσ  
(ςε ποςοςτιαίεσ μονάδεσ του ΑΕΠ) 

 

 

 

Διάγραμμα 1.3 - Ετήςιο δημοςιονομικό αποτζλεςμα κατά πρόγραμμα και παρεμβάςεισ (Ζςοδα – Δαπάνεσ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ην πιαίζην ηεο δηαξθνχο βειηίσζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ αλαθνξψλ, γηα πξψηε θνξά νη βαζηθνί 

πίλαθεο απνηππψλνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ησλ ππνηνκέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο απεπζείαο ζε 

εζληθνινγηζηηθή βάζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν εληζρχεηαη πεξαηηέξσ ε δηαθάλεηα, αιιά θαη ε θαηαλφεζε 

ησλ κεγεζψλ. 

 

Δπηπξφζζεηα, ηα απνινγηζηηθά έηε 2016 θαη 2017 παξνπζηάδνληαη ρσξίο ηηο ξνέο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

απνπιεξσκήο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε  

ζχγθξηζε ησλ κεγεζψλ απφ έηνο ζε έηνο, θαζψο θαη κεηαμχ απνινγηζηηθψλ κεγεζψλ θαη πξνβιέςεσλ. ε 

θάζε πεξίπησζε ην πξφγξακκα απνπιεξσκήο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ είλαη δεκνζηνλνκηθά νπδέηεξν ζε 

επίπεδν Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Χζηφζν, φηαλ ε αλάιπζε γίλεηαη ζε επίπεδν απνηειέζκαηνο κεκνλσκέλσλ 

ππνηνκέσλ πξνθχπηνπλ δηαθνξνπνηήζεηο, νη νπνίεο φκσο αζξνηζηηθά δελ θαηαιήγνπλ ζε δηαθνξνπνίεζε 

ζην δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο.   

3,2% 
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ε θάζε πεξίπησζε, γηα ιφγνπο ζπλέπεηαο αιιά θαη δηαθάλεηαο ζην παξάξηεκα παξνπζηάδεηαη ζηελ ίδηα 

κνξθή θαη ν πίλαθαο 11.2 ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο αλά ππνηνκέα πεξηιακβάλνληαο ηηο ξνέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απνπιεξσκήο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ.  

 

Σέινο, γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, ζην παξάξηεκα (πίλαθαο 11.1) παξνπζηάδνληαη, κε ηελ ίδηα κνξθή πίλαθα, 

νη ηακεηαθέο ξνέο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο φπσο θαη νη ιεγφκελεο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο, πνπ 

νπζηαζηηθά απνζθνπνχζαλ ζην λα κεηαηξέςνπλ ηηο ηακεηαθέο ξνέο ζε δεκνζηνλνκηθά κεγέζε, ζχκθσλα 

κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ (ESA 2010).    

 

 

Τποτομείσ Γενικήσ Κυβζρνηςησ
Ειςηγητική 

Π/Τ 2017

ΔΤΕ 

Απριλίου 

2018

Απόκλιςη 
Ειςηγητική 

Π/Τ 2018

ΔΤΕ 

Απριλίου 

2018

Απόκλιςη 

φγκριςη 

(ΔΤΕ ) 2017 

με 2016 

2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 vs 2016

Αποτζλεςμα Κράτουσ (Α-Β) -6.744 -4.325 2.419 -5.143 -5.782 -639 -1.457

A. Ζςοδα Κράτουσ (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 51.613 52.817 1.204 52.282 50.444 -1.838 -2.373

1. Άμεςοι Φόροι 16.473 17.429 956 17.040 17.545 506 116

         εκ των οποίων: φόροι ςτο ειςόδθμα φυςικϊν προςϊπων 8.111 8.276 164 8.311 8.593 282 317

                                  φόροι ςτο ειςόδθμα νομικϊν προςϊπων 3.477 3.757 280 3.419 3.474 55 -284

                                  λοιποί άμεςοι φόροι 2.135 2.335 200 2.307 2.434 127 99

                                  άμεςοι φόροι ΠΟΕ 1.552 1.839 287 1.797 1.824 27 -15

2. Ζμμεςοι Φόροι 28.251 29.023 772 30.008 30.257 250 1.234

         εκ των οποίων : φόροι ςυναλλαγϊν 15.221 15.473 251 16.340 16.393 53 920

                                   φόροι κατανάλωςθσ 8.878 9.119 241 9.234 9.181 -53 62

                                   φόροι ςτθν περιουςία 3.132 3.262 130 3.157 3.269 112 7

3. Επιςτροφζσ Φόρων -3.517 -4.277 -760 -3.830 -5.640 -1.810 -1.363

4. Σρζχουςεσ Μεταβιβάςεισ Ειςπρακτζεσ 530 415 -115 396 388 -8 -26

5. Κεφαλαιακζσ Μεταβιβάςεισ Ειςπρακτζεσ (ΠΔΕ) 3.744 3.224 -520 3.500 2.273 -1.227 -951

6. Ζςοδα αποκρατικοποιιςεων (μθ χρθμ/μικα) 239 207 -31 233 155 -78 -52

7. Λοιπά μθ φορολογικά ζςοδα 4.797 5.697 899 4.523 5.053 530 -644

8. Σρζχουςεσ μεταβιβάςεισ Ειςπρακτζεσ (ANFA) 375 375 0 345 345 0 -30

9. Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ (πραγματικζσ) 721 724 3 67 67 0 -657

B. Ζξοδα Κράτουσ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 58.357 57.141 -1.216 57.424 56.226 -1.199 -916

1. Μιςκοί 11.607 11.602 -5 11.932 11.917 -15 315

2. υντάξεισ 6.321 6.315 -6 121 120 -1 -6.195

3. Λειτουργικά ζξοδα 2.019 1.469 -549 1.999 1.348 -652 -121

4. Μεταβιβάςεισ - Αποδόςεισ εςόδων τρίτων 18.904 19.504 600 23.942 24.298 356 4.794

5. Ειςφορζσ ςτθν ΕΕ 1.968 1.902 -66 1.793 1.788 -5 -114

6. Αναλιψεισ χρεϊν και Καταπτϊςεισ Εγγυιςεων 2.249 2.151 -98 1.083 1.078 -5 -1.073

7. Δαπάνεσ Εξοπλιςτικϊν προγραμμάτων 480 284 -197 831 1.016 185 733

8. Αποκεματικό 400 0 -400 346 0 -346 0

9. Κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ (ΠΔΕ) 6.750 6.284 -466 6.286 5.950 -336 -334

10. Κοινωνικζσ Παροχζσ 1.244 1.257 14 2.526 2.302 -225 1.044

11. Επιδοτιςεισ 66 66 -1 64 64 0 -2

12. Σόκοι χρεωςτικοί 6.350 6.308 -42 6.500 6.345 -155 37

Αποτζλεςμα Νομικϊν Προςϊπων (Γ-Δ) 2.465 3.773 1.308 2.327 4.816 2.488 1.042

Γ. Ζςοδα (1+2+3+4+5) 10.262 10.856 593 9.414 11.537 2.123 681

1. Σρζχουςεσ & λοιπζσ κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ 3.881 3.887 6 2.907 3.335 427 -552

2. Κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ (ΠΔΕ) 1.351 1.498 147 1.170 2.548 1.378 1.049

3. Σόκοι πιςτωτικοί 664 1.082 417 734 968 234 -113

4. Αντικριηόμενα ζςοδα (κακαρά) -2 -9 -7 -7 -6 1 2

5. Λοιπά ζςοδα 4.369 4.398 29 4.610 4.693 83 296

Δ. Ζξοδα (1+2+3+4+5+6) 7.797 7.082 -715 7.087 6.722 -365 -361

1. Μιςκοί 1.171 1.153 -18 1.185 1.190 5 37

2. Σόκοι χρεωςτικοί 551 485 -67 549 521 -28 37

3. Λοιπά ζξοδα 2.095 1.948 -147 2.192 2.060 -132 112

4. Επενδυτικζσ δαπάνεσ 2.022 1.693 -329 1.472 1.268 -204 -425

5. Λοιπζσ μεταβιβάςεισ 527 518 -8 489 482 -7 -36

6. Επιδοτιςεισ 1.432 1.286 -146 1.200 1.201 1 -85

Αποτζλεςμα Νοςοκομείων - ΠΕΔΤ (Ε-Σ) 431 255 -176 475 303 -172 48

Ε. Ζςοδα (1+2+3+4+5) 2.673 2.476 -196 2.718 2.536 -182 59

1. Σρζχουςεσ & λοιπζσ κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ 1.622 1.611 -11 1.636 1.617 -19 7

2. Κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ (ΠΔΕ) 26 8 -18 26 52 26 44

3. Μεταβιβάςεισ από ΕΟΠΤΤ 888 654 -234 888 715 -173 61

4. Αντικριηόμενα ζςοδα (κακαρά) 0 -5 -5 0 -30 -30 -24

5. Λοιπά ζςοδα 137 209 71 168 181 13 -28

Σ. Ζξοδα (1+2+3+4) 2.241 2.221 -20 2.243 2.232 -10 11

1. Μιςκοί 451 480 29 500 498 -2 18

2. Σόκοι χρεωςτικοί 0 0 0 0 0 0 0
3. Λοιπά ζξοδα 1.764 1.714 -50 1.714 1.674 -40 -40

4. Επενδυτικζσ δαπάνεσ 26 27 1 29 60 31 33

I. Αποτζλεςμα Κεντρικήσ Κυβζρνηςησ (Α-Β+Γ-Δ+Ε-Σ) -3.848 -296 3.551 -2.340 -663 1.677 -366

ΠΙΝΑΚΑ 1.2 Αποτελζςματα Γενικήσ Κυβζρνηςησ ςε εθνικολογιςτική βάςη (Ευρωπαϊκό φςτημα Λογαριαςμϊν 2010) ετϊν 2016 -2017

Μη Χρηματοοικονομικζσ Συναλλαγζσ (ποςά ςε εκατ. ευρϊ)
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Τποτομείσ Γενικήσ Κυβζρνηςησ
Ειςηγητική 

Π/Τ 2017

ΔΤΕ 

Απριλίου 

2018

Απόκλιςη 
Ειςηγητική 

Π/Τ 2018

ΔΤΕ 

Απριλίου 

2018

Απόκλιςη 

φγκριςη 

(ΔΤΕ ) 2017 

με 2016 

2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 vs 2016

  II. Αποτζλεςμα ΟΣΑ Α & Β Βαθμοφ & ΝΠ (Η-Θ) 292 471 179 171 326 156 -145

Η. Ζςοδα (1+2+3+4+5) 6.814 6.481 -333 6.193 6.329 137 -152

1. Σρζχουςεσ & λοιπζσ κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ 3.229 3.230 1 3.020 3.011 -9 -219

2. Κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ (ΠΔΕ) 1.276 741 -535 562 774 212 33

3. Σόκοι πιςτωτικοί 44 41 -4 41 45 3 4

4. Αντικριηόμενα ζςοδα (κακαρά) -26 -21 5 -26 -19 8 3

5. Λοιπά ζςοδα 2.291 2.490 199 2.595 2.518 -78 28

Θ. Ζξοδα (1+2+3+4+5) 6.523 6.010 -513 6.022 6.003 -19 -7

1. Μιςκοί 2.308 2.224 -85 2.342 2.265 -76 42

2. Σόκοι χρεωςτικοί 74 71 -3 58 66 8 -5

3. Κοινωνικζσ παροχζσ 871 894 23 884 884 0 -11

4. Λοιπά ζξοδα 1.626 1.734 108 1.809 1.787 -23 53

5. Επενδυτικζσ δαπάνεσ 1.643 1.087 -556 929 1.001 72 -86

  III. Αποτζλεςμα Κοινωνικοφ Π/Τ (Θ-Ι) -206 919 1.125 1.085 1.792 707 872

Θ. Ζςοδα (1+2+3+4+5+6+7) 32.479 33.678 1.199 39.260 39.429 169 5.751

1.Σρζχουςεσ & λοιπζσ κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ 11.521 12.100 579 16.073 16.232 159 4.132

2. Κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ (ΠΔΕ) 170 169 -1 130 119 -11 -50

3. Αποδόςεισ περιουςίασ 994 1.156 162 1.322 1.223 -99 68

4. Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ (πραγματικζσ) 18.769 19.133 364 20.679 20.771 92 1.639

5. Κοινωνικοί πόροι 709 728 20 655 669 14 -59

6. Αντικριηόμενα ζςοδα (κακαρά) 27 15 -12 12 9 -3 -5

7. Λοιπά ζςοδα 289 378 89 389 406 17 28

Ι. Ζξοδα (1+2+3+4+5+6+7+8) 32.685 32.759 74 38.175 37.638 -538 4.879

1. Μιςκοί 361 360 -1 366 356 -10 -4

2. Σόκοι χρεωςτικοί 11 3 -8 4 4 0 1

3. Κοινωνικζσ παροχζσ 26.754 27.460 706 32.508 32.279 -229 4.819

              εκ των οποίων ςυντάξεισ 23.466 23.414 -52 29.004 29.054 50 5.641

4. Κοινωνικζσ παροχζσ ςε είδοσ 3.657 3.484 -173 3.578 3.524 -54 40

5. Λοιπά ζξοδα 487 499 11 473 365 -108 -134

6. Επενδυτικζσ δαπάνεσ 15 6 -9 8 7 -1 1

7. Μεταβιβάςεισ 900 656 -244 888 742 -146 86

8. Επιδοτιςεισ 500 292 -208 350 361 11 69

IV. Αποτζλεςμα Γενικήσ Κυβζρνηςησ (ΕΛ 2010) (I+II+III) -3.762 1.094 4.856 -1.085 1.455 2.540 361

ωσ % του ΑΕΠ -2,2% 0,6% 2,8% -0,61% 0,8% 1,4% 0,2%

V. Ενοποιημζνοι τόκοι Γενικήσ Κυβζρνηςησ 6.019 5.615 -405 5.768 5.626 -142 11

ωσ % του ΑΕΠ 3,4% 3,2% -0,2% 3,2% 3,2% -0,1% -0,1%

VI. Πρωτογενζσ αποτζλεςμα Γενικήσ Κυβ. (ΕΛ 2010) (IV+V) 2.257 6.708 4.451 4.683 7.081 2.397 372

ωσ % του ΑΕΠ 1,3% 3,85% 2,56% 2,6% 4,0% 1,36% 0,1%

Ονομαςτικό ΑΕΠ 174.908 174.199 -709 178.579 177.735 -844 3.536

ΔΤΕ: Διαδικαςία Τπερβολικοφ Ελλείμματοσ

ΠΙΝΑΚΑ 1.2 Αποτελζςματα Γενικήσ Κυβζρνηςησ ςε εθνικολογιςτική βάςη (Ευρωπαϊκό φςτημα Λογαριαςμϊν 2010) ετϊν 2016 -2017

Μη Χρηματοοικονομικζσ Συναλλαγζσ (ποςά ςε εκατ. ευρϊ)
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Γεκνζηνλνκηθό απνηέιεζκα νηθνλνκηθνύ έηνπο 2016  

 

Η δηαθνξνπνίεζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο (κε βάζε ηελ ΓΤΔ ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 2018 ) ηνπ 

έηνπο 2016, ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκήζεηο ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2017, γηα ην 

έηνο 2016, αλέξρεηαη ζε +2,8 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ. ε επίπεδν πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ε απφθιηζε κεηαμχ πξαγκαηνπνηήζεσλ θαη εθηηκήζεσλ αλέξρεηαη ζε +2,6 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ. 

 

Οη ιφγνη ηεο απφθιηζεο απηήο ζην πξσηνγελέο απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο γηα ην έηνο 2016, 

είραλ παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά ζην ΜΠΓ 2018-2021 (Μάηνο 2017, Κεθ.1) θαη εμαθνινπζνχλ λα 

ηζρχνπλ, δεδνκέλνπ φηη ε αλαζεψξεζε ηνπ πξσηνγελνχο απνηειέζκαηνο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

αλάκεζα ζηηο δπν ΓΤΔ είλαη νξηαθή (ηεο ηάμεο ησλ -0,1 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ ηνπ ΑΔΠ). 

 

Δπηγξακκαηηθά, ε απφθιηζε ζην πξσηνγελέο απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (ΓΤΔ) ζε ζρέζε κε 

ηελ εθηίκεζε αλαιχεηαη θπξίσο ζε: 

 

1. +0,7 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ απφ ην ζθέινο ησλ εζφδσλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, εθ 

ησλ νπνίσλ +1,0% νθείιεηαη ζηα έζνδα ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

2. +0,7 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ απφ ην ζθέινο ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, εθ 

ησλ νπνίσλ +0,5% ηνπ ΑΔΠ αθνξά θπξίσο ζε ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη εμνπιηζηηθέο δαπάλεο. 

3. +0,6 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ απφ ηα λνκηθά πξφζσπα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ νθείιεηαη 

ηφζν ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ φζν θαη ησλ δαπαλψλ.   

4. +0,3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ απφ ην ζθέινο ησλ εζφδσλ ηνπ θνηλσληθνχ πξνυπνινγηζκνχ, 

θπξίσο ιφγσ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 

5. +0,2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ απφ ην ζθέινο ησλ δαπαλψλ ηνπ θνηλσληθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

(θπξίσο ΔΟΠΤΤ θαη ΟΑΔΓ).   

6. +0,1 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ απφ ηα ίδηα έζνδα ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

 

 

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ)

Προςαρμογζσ Προγράμματοσ
Ειςηγητική 

Π/Τ 2017

ΔΤΕ 

Απριλίου 

2018

Απόκλιςη 
Ειςηγητική 

Π/Τ 2018

ΔΤΕ 

Απριλίου 

2018

Απόκλιςη 

φγκριςη 

(ΔΤΕ ) 2017 

με 2016 

2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 vs 2016

Πρωτογενζσ αποτζλεςμα Γενικήσ Κυβ. (ΕΛ 2010) 2.257 6.708 4.451 4.683 7.081 2.397 372

Μείον : Τρζχουςεσ μεταβιβάςεισ Ειςπρακτζεσ (ANFA) 375 375 0 345 345 0 -30

Πλζον : Επιςτροφζσ εςόδων 0 847 847 0 893 893 46

Μείον : Ζςοδα αποκρατικοποιιςεων 44 26 -18 39 13 -26 -13

Πλζον : Δαπάνεσ μεταναςτευτικϊν ροϊν μθ αντικριηόμενεσ 71 10 -61 75 80 5 70

Μείον : Στιριξθ χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων 0 338 338 14 165 151 -173

Πρωτογενζσ αποτζλεςμα Γενικήσ Κυβ. (ςφμφωνα με την ΧΔ) 1.909 6.826 4.917 4.360 7.531 3.170 704

ωσ % του ΑΕΠ 1,09% 3,92% 2,83% 2,44% 4,24% 1,80% 0,32%

τόχοσ ΧΔ 875 871 -4 3.125 3.110 -15 2.239

ωσ % του ΑΕΠ 0,5% 0,5% 0,0% 1,75% 1,75% 0,0% 1,3%

Δημοςιονομική υπεραπόδοςη (+) ή κενό (-) 1.034 5.955 4.921 1.235 4.420 3.185 -1.535

ωσ % του ΑΕΠ 0,59% 3,42% 2,83% 0,69% 2,49% 1,80% -0,93%

ΑΕΠ 174.908 174.199 -709 178.579 177.735 -844 3.536

/1: ΧΔ: φμβαςθ Χρθματοδοτικισ Διευκόλυνςθσ

/2: ΔΤΕ: Διαδικαςία Τπερβολικοφ Ελλείμματοσ 

ΠΙΝΑΚΑ 1.3 Πρωτογενζσ αποτζλεςμα Γενικήσ Κυβζρνηςησ 

ςφμφωνα με τη μεθοδολογία τησ φμβαςησ Χρηματοδοτικήσ Διευκόλυνςησ (ΧΔ) ετϊν 2016 -2017
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Γεκνζηνλνκηθό απνηέιεζκα νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017  

 

Η δηαθνξνπνίεζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο (κε βάζε ηελ ΓΤΔ ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 2018) ηνπ 

έηνπο 2017, ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκήζεηο ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2018, γηα ην 

έηνο 2017, αλέξρεηαη ζε +1,4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ. ε επίπεδν πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο ε απφθιηζε κεηαμχ πξαγκαηνπνηήζεσλ θαη εθηηκήζεσλ αλέξρεηαη ζε +1,36 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ.  

 

Δπηγξακκαηηθά, ε απφθιηζε ζην πξσηνγελέο απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (ΓΤΔ) ζε ζρέζε κε 

ηελ εθηίκεζε αλαιχεηαη θπξίσο ζε: 

 

1. +0,7 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ απφ ην ζθέινο ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ πξν επηζηξνθψλ ηνπ 

Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.  

2. -1,0 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ απφ ηηο απμεκέλεο, έλαληη ησλ εθηηκήζεσλ, επηζηξνθέο θφξσλ 

γεγνλφο πνπ έρεη πνιιαπιαζηαζηηθέο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία ιφγσ ηεο ελίζρπζεο ηεο 

ξεπζηφηεηαο. εκεηψλεηαη φηη, ζε φξνπο πξνγξάκκαηνο, κέξνο ηεο ελ ιφγσ απφθιηζεο (-0,5% ηνπ 

ΑΔΠ) δελ πξνζκεηξάηαη, θαζψο αθνξά ζε πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ απνζέκαηνο ησλ θνξνινγηθψλ 

ππνρξεψζεσλ απφ εθείλε πνπ πξνζκεηξάηαη ζηελ ΓΤΔ.   

3. -0,7 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ απφ ηελ πζηέξεζε ησλ εζφδσλ ηνπ ΠΓΔ ζε ζρέζε κε ηηο 

εθηηκήζεηο. 

4. +0,8 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ απφ ην ζθέινο ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ εθ 

ησλ νπνίσλ +0,2% ηνπ ΑΔΠ νθείιεηαη ζε πζηέξεζε δαπαλψλ ηνπ ΠΓΔ. εκαληηθφ κέξνο ηεο 

ζπλνιηθήο απφθιηζεο νθείιεηαη ζηηο κεησκέλεο έλαληη ησλ εθηηκήζεσλ ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ 

Κξάηνπο (ζπλεηζθνξά + 0,4% ηνπ ΑΔΠ). 

5. +1,3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ απφ ην απνηέιεζκα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο, θπξίσο ιφγσ ησλ απμεκέλσλ κεηαβηβάζεσλ απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ (+1% 

ηνπ ΑΔΠ) θαη ηεο ζπγθξάηεζεο ησλ δαπαλψλ ηνπο (+0,2% ηνπ ΑΔΠ).  

6. +0,1 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ, έλαληη ησλ εθηηκήζεσλ, απφ ην απνηέιεζκα ηνπ θνηλσληθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ. 

Σν πξσηνγελέο θαηά πξφγξακκα απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (πηλ.1.3) δηακνξθψζεθε ζε 4,24% 

ηνπ ΑΔΠ έλαληη ζηφρνπ 1,75% ηνπ ΑΔΠ θαη εθηίκεζεο 2,44% ηνπ ΑΔΠ ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2018. Η δηαθνξνπνίεζε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο έλαληη ηεο εθηίκεζεο (+1,8 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ) νθείιεηαη ζηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ.   

 

ε ζρέζε κε ην 2016, ην απνηέιεζκα ηνπ 2017 παξνπζίαζε αχμεζε θαηά +0,2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ 

ΑΔΠ. Σν πξσηνγελέο απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ήηαλ επίζεο απμεκέλν θαηά +0,2 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ, θαζψο νη ηφθνη νπζηαζηηθά δηακνξθψζεθαλ ζηα επίπεδα ηνπ 2016. 

 

ε γεληθέο γξακκέο ηα θαζαξά θνξνινγηθά έζνδα ηνπ Κξάηνπο παξέκεηλαλ ζην επίπεδν ηνπ 2016, θαζψο 

ε αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ πξν επηζηξνθψλ θαηά 0,8 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ θπξίσο  

ινγσ ΦΠΑ (+0,5% ηνπ ΑΔΠ) θαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ (+0,2% ηνπ ΑΔΠ) 

αληηζηαζκίζηεθαλ απφ ηηο πνιχ απμεκέλεο, ζε ζρέζε κε ην 2016 επηζηξνθέο θφξσλ (+0,8% ηνπ ΑΔΠ ) 

γεγνλφο πνπ έρεη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο ξεπζηφηεηαο. 

   

Σα έζνδα ηνπ ΠΓΔ παξνπζίαζαλ πζηέξεζε θαηά -0,5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ ζε ζρέζε κε ην 

2016, φπσο θαη ηα ινηπά κε θνξνινγηθά έζνδα -0,4% ηνπ ΑΔΠ, θπξίσο ιφγσ ηεο δηαθνξάο αλάκεζα ζηα 

δπν έηε ηεο κεηαβνιήο ησλ ππνινίπσλ ησλ ινγαξηαζκψλ ζεζαπξνθπιαθίνπ. 

 

Πνιχ θαιχηεξα ζε ζρέζε κε ην 2016 δηακνξθψζεθαλ ηα έζνδα απφ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο (+0,6 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ ζε επίπεδν γεληθήο θπβέξλεζεο), ηφζν ιφγσ ηεο επίδξαζεο ησλ ζρεηηθψλ 

καθξννηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ, φζν θαη ιφγσ ηεο βειηίσζεο ηεο εηζπξαμηκφηεηαο. Πεξαηηέξσ ε 

ζπληαμηνδνηηθή δαπάλε δηακνξθψζεθε ζε ρακειφηεξα επίπεδα ην 2017 θαηά -0,3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο 

ηνπ ΑΔΠ. Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ην 2017 ππνρψξεζαλ ζε ζρέζε κε ην 2016 θαηά  

0,2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2019-2022 
 

 
1. ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2019 - 2022 
 
 

Σν Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2019-2022 απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 2.1 θαη 

παξνπζηάδεη ηηο πξνβιέςεηο γηα ηελ εμέιημε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζηελ 

ελ ιφγσ πεξίνδν. Γεδνκέλνπ φηη ζην ΜΠΓ 2019–2022 δελ πξνβιέπνληαη δεκνζηνλνκηθέο παξεκβάζεηο 

πνπ δελ έρνπλ ήδε ζεζκνζεηεζεί, ην "βαζηθφ" θαη ην "κεηά κέηξσλ" ζελάξην ζπκπίπηνπλ. εκεηψλεηαη 

φηη ζηηο ηξέρνπζεο πξνβιέςεηο γηα ηα έηε 2018 – 2022 έρνπλ πεξηιεθζεί νη επηθαηξνπνηεκέλεο απνδφζεηο 

ηφζν ησλ κέηξσλ φζν θαη ησλ πξνζδηνξηζκέλσλ εμηζνξξνπεηηθψλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΜΠΓ 2018 -2021.   
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Τποτομείσ Γενικήσ Κυβζρνηςησ
ΔΤΕ 

Απριλίου 

2018

ΔΤΕ 

Απριλίου 

2018

Εκτίμηςη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Αποτζλεςμα Κράτουσ (Α-Β) -4.325 -5.782 -4.659 -4.124 -4.051 -2.959 -1.655

A. Ζςοδα Κράτουσ (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 52.817 50.444 52.889 53.414 54.320 55.691 57.257

1. Άμεςοι Φόροι 17.429 17.545 17.325 17.724 18.715 19.622 20.637

  εκ των οποίων: φόροι ςτο ειςόδθμα φυςικϊν προςϊπων 8.276 8.593 8.579 8.887 10.258 10.830 11.408

                           φόροι ςτο ειςόδθμα νομικϊν προςϊπων 3.757 3.474 3.461 3.688 3.504 3.958 4.261

                           λοιποί άμεςοι φόροι 2.335 2.434 2.386 2.401 2.158 1.970 2.030

                          άμεςοι φόροι ΠΟΕ 1.839 1.824 1.699 1.487 1.485 1.505 1.530

2. Ζμμεςοι Φόροι 29.023 30.257 30.197 30.595 30.886 31.507 32.174

    εκ των οποίων : φόροι ςυναλλαγϊν 15.473 16.393 16.319 16.614 16.969 17.416 17.881

                              φόροι κατανάλωςθσ 9.119 9.181 9.499 9.662 9.825 10.018 10.217

                              φόροι ςτθν περιουςία 3.262 3.269 3.139 3.136 2.902 2.864 2.844

3. Επιςτροφζσ Φόρων -4.277 -5.640 -4.404 -4.185 -4.320 -4.468 -4.619

4. Σρζχουςεσ Μεταβιβάςεισ Ειςπρακτζεσ 415 388 331 213 216 219 219

5. Κεφαλαιακζσ Μεταβιβάςεισ Ειςπρακτζεσ (ΠΔΕ) 3.224 2.273 3.790 3.892 3.603 3.578 3.643

6. Ζςοδα αποκρατικοποιιςεων (μθ χρθμ/μικα) 207 155 548 339 365 362 317

7. Λοιπά μθ φορολογικά ζςοδα 5.697 5.053 4.737 4.494 4.554 4.657 4.831

8. Σρζχουςεσ μεταβιβάςεισ Ειςπρακτζεσ (ANFA) 375 345 314 291 251 163 5

9. Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ (πραγματικζσ) 724 67 52 51 51 51 51

Β. Ζξοδα Κράτουσ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 57.141 56.226 57.548 57.538 58.370 58.649 58.912

1. Μιςκοί 11.602 11.917 12.645 13.094 13.540 13.608 13.693

2. υντάξεισ 6.315 120 114 106 100 93 88

3. Λειτουργικά ζξοδα 1.469 1.348 2.499 1.723 1.727 1.825 2.108

4. Μεταβιβάςεισ - Αποδόςεισ εςόδων τρίτων 19.504 24.298 23.416 22.198 22.208 22.245 22.140

5. Ειςφορζσ ςτθν ΕΕ 1.902 1.788 1.885 1.906 1.961 1.909 1.965

6. Αναλιψεισ χρεϊν και Καταπτϊςεισ Εγγυιςεων 2.151 1.078 967 405 659 119 119

7. Δαπάνεσ Εξοπλιςτικϊν προγραμμάτων 284 1.016 271 336 347 750 500

8. Αποκεματικό 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

9. Κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ (ΠΔΕ) 6.284 5.950 6.634 7.300 7.300 7.300 7.300

10. Κοινωνικζσ Παροχζσ 1.257 2.302 1.203 2.456 2.416 2.386 2.386

11. Επιδοτιςεισ 66 64 64 64 64 64 64

12. Σόκοι χρεωςτικοί 6.308 6.345 6.850 6.950 7.050 7.350 7.550

Αποτζλεςμα Νομικϊν Προςϊπων (Γ-Δ) 3.773 4.816 2.874 1.429 1.661 1.217 1.219

Γ. Ζςοδα (1+2+3+4+5) 10.856 11.537 9.852 8.398 8.885 8.110 7.985

1. Σρζχουςεσ & λοιπζσ κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ 3.887 3.335 2.512 2.113 2.455 1.929 1.849

2. Κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ (ΠΔΕ) 1.498 2.548 2.039 1.268 1.494 1.406 1.384

3. Σόκοι πιςτωτικοί 1.082 968 671 652 636 621 606

4 .Αντικριηόμενα ζςοδα (κακαρά) -9 -6 -3 -3 -3 -3 -3

5. Λοιπά ζςοδα 4.398 4.693 4.634 4.367 4.303 4.157 4.149

Δ. Ζξοδα  (1+2+3+4+5+6) 7.082 6.722 6.978 6.969 7.224 6.893 6.766

1. Μιςκοί 1.153 1.190 1.180 1.194 1.205 1.202 1.201

2. Σόκοι χρεωςτικοί 485 521 522 471 452 423 408

3. Λοιπά ζξοδα 1.948 2.060 2.169 2.108 2.106 2.127 2.070

4. Επενδυτικζσ δαπάνεσ 1.693 1.268 1.297 1.394 1.655 1.333 1.275

5. Λοιπζσ μεταβιβάςεισ 518 482 530 522 526 529 532

6. Επιδοτιςεισ 1.286 1.201 1.280 1.280 1.280 1.280 1.280

Αποτζλεςμα Νοςοκομείων - ΠΕΔΤ (Ε-Σ) 255 303 156 116 86 52 18

Ε. Ζςοδα (1+2+3+4+5) 2.476 2.536 2.399 2.400 2.400 2.400 2.400

1. Σρζχουςεσ & λοιπζσ κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ 1.611 1.617 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274

2. Κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ (ΠΔΕ) 8 52 50 50 50 50 50

3. Μεταβιβάςεισ από ΕΟΠΤΤ 654 715 888 888 888 888 888

4. Αντικριηόμενα ζςοδα (κακαρά) -5 -30 0 0 0 0 0

5. Λοιπά ζςοδα 209 181 187 188 188 188 188

Σ. Ζξοδα (1+2+3+4) 2.221 2.232 2.243 2.283 2.313 2.348 2.381

1. Μιςκοί 480 498 567 566 568 570 572

2. Σόκοι χρεωςτικοί 0 0 0 0 0 0 0

3. Λοιπά ζξοδα 1.714 1.674 1.626 1.667 1.695 1.727 1.759

4. Επενδυτικζσ δαπάνεσ 27 60 50 50 50 50 50

Ι. Αποτζλεςμα Κεντρικήσ Κυβζρνηςησ (Α-Β+Γ-Δ+Ε-Σ) -296 -663 -1.628 -2.579 -2.303 -1.690 -417

ΠΙΝΑΚΑ 2.1 ΜΠΔ  Γενική Κυβζρνηςη ςε εθνικολογιςτική βάςη (ΕΛ 2010)

Μη Χρηματοοικονομικζσ Συναλλαγζσ (ποςά ςε εκατ. ευρϊ)
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Τποτομείσ Γενικήσ Κυβζρνηςησ
ΔΤΕ 

Απριλίου 

2018

ΔΤΕ 

Απριλίου 

2018

Εκτίμηςη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ΙΙ. Αποτζλεςμα ΟΣΑ Α & Β Βαθμοφ & ΝΠ (Η-Θ) 471 326 482 258 503 552 661

Η. Ζςοδα (1+2+3+4+5) 6.481 6.329 6.946 6.287 6.582 6.681 6.806

1. Σρζχουςεσ & λοιπζσ κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ 3.230 3.011 3.193 2.510 2.745 2.745 2.745

2. Κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ (ΠΔΕ) 741 774 1.198 1.170 1.175 1.210 1.264

3. Σόκοι πιςτωτικοί 41 45 48 51 52 58 66

4. Αντικριηόμενα ζςοδα (κακαρά) -21 -19 -23 -23 -23 -23 -23

5. Λοιπά ζςοδα 2.490 2.518 2.531 2.579 2.633 2.692 2.755

Θ. Ζξοδα (1+2+3+4+5) 6.010 6.003 6.464 6.029 6.079 6.129 6.145

1. Μιςκοί 2.224 2.265 2.346 2.398 2.432 2.450 2.446

2. Σόκοι χρεωςτικοί 71 66 64 60 57 64 62

3. Κοινωνικζσ παροχζσ 894 884 885 149 151 153 156

4. Λοιπά ζξοδα 1.734 1.787 1.828 1.841 1.843 1.857 1.877

5. Επενδυτικζσ δαπάνεσ 1.087 1.001 1.341 1.580 1.596 1.604 1.604

ΙΙΙ. Αποτζλεςμα Κοινωνικοφ Π/Τ (Θ-Ι) 919 1.792 1.808 3.815 3.829 3.938 3.905

Θ. Ζςοδα (1+2+3+4+5+6+7) 33.678 39.429 39.849 39.512 39.903 40.442 40.862

1. Σρζχουςεσ & λοιπζσ κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ 12.100 16.232 16.530 15.862 15.561 15.642 15.616

2. Κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ (ΠΔΕ) 169 119 130 200 200 200 200

3. Αποδόςεισ περιουςίασ 1.156 1.223 1.299 1.299 1.299 1.299 1.299

4. Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ (πραγματικζσ) 19.133 20.771 20.946 21.245 21.917 22.352 22.777

5. Κοινωνικοί πόροι 728 669 660 675 694 714 732

6. Αντικριηόμενα ζςοδα (κακαρά) 15 9 0 0 0 0 0

7. Λοιπά ζςοδα 378 406 284 231 233 235 238

Ι. Ζξοδα (1+2+3+4+5+6+7+8) 32.759 37.638 38.041 35.697 36.074 36.504 36.957

1. Μιςκοί 360 356 357 361 364 365 366

2. Σόκοι χρεωςτικοί 3 4 4 4 4 4 4

3. Κοινωνικζσ παροχζσ 27.460 32.279 32.307 29.884 30.172 30.522 30.903

              εκ των οποίων ςυντάξεισ 23.414 29.054 28.859 25.637 25.975 26.308 26.669

4. Κοινωνικζσ παροχζσ ςε είδοσ 3.484 3.524 3.463 3.530 3.611 3.686 3.752

5. Λοιπά ζξοδα 499 365 553 507 511 515 520

6. Επενδυτικζσ δαπάνεσ 6 7 7 12 12 12 12

7. Μεταβιβάςεισ 656 742 900 900 900 900 900

8. Επιδοτιςεισ 292 361 450 500 500 500 500

IV. Αποτζλεςμα Γενικήσ Κυβζρνηςησ (ΕΛ 2010) (I+II+III) 1.094 1.455 662 1.494 2.029 2.800 4.148

ωσ % του ΑΕΠ 0,6% 0,8% 0,4% 0,8% 1,0% 1,4% 2,0%

V. Ενοποιημζνοι τόκοι Γενικήσ Κυβζρνηςησ 5.615 5.626 6.208 6.295 6.392 6.697 6.896

ωσ % του ΑΕΠ 3,2% 3,2% 3,4% 3,3% 3,2% 3,3% 3,3%

VI. Πρωτογενζσ αποτζλεςμα Γενικήσ Κυβ. (ΕΛ 2010) (IV+V) 6.708 7.081 6.870 7.789 8.421 9.497 11.044

ωσ % του ΑΕΠ 3,9% 4,0% 3,8% 4,1% 4,3% 4,6% 5,2%

Ονομαςτικό ΑΕΠ 174.199 177.735 182.959 189.743 197.218 204.572 212.002

ΔΤΕ: Διαδικαςία Τπερβολικοφ Ελλείμματοσ

ΠΙΝΑΚΑ 2.1 ΜΠΔ  Γενική Κυβζρνηςη ςε εθνικολογιςτική βάςη (ΕΛ 2010)

Μη Χρηματοοικονομικζσ Συναλλαγζσ (ποςά ςε εκατ. ευρϊ)

Ενςωματωμζνεσ ςτο ιςοηφγιο των ΟΚΑ είναι οι οροφζσ τθσ φαρμακευτικισ δαπάνθσ του ΕΟΠΤΤ φψουσ 2.001 εκατ. € για το 2018,  2.049 εκατ. για το 2019, 

2.096 εκατ. για το 2020, 2.140 εκατ. για το 2021 και 2.179 εκατ. για το 2022, βάςει των τρεχουςϊν εκτιμιςεων για τθν εξζλιξθ του ρυκμοφ μεγζκυνςθσ του 

πραγματικοφ ΑΕΠ. Επίςθσ ενςωματωμζνεσ ςτο ιςοηφγιο των ΟΚΑ είναι οι οροφζσ των δαπανϊν για παροχζσ αςκζνειασ του ΕΟΠΤΤ που υπόκεινται ςε 

clawback, φψουσ 1.407,5 εκατ. για το 2018, 1.441 εκατ. για το 2019,  1.474,7 εκατ. για το 2020,  1.505,5 εκατ. για το 2021 και 1.533 εκατ. για το 2022, βάςει 

των τρεχουςϊν εκτιμιςεων για τθν εξζλιξθ του ρυκμοφ μεγζκυνςθσ του πραγματικοφ ΑΕΠ.

το ιςοηφγιο του υποτομζα των νοςοκομείων είναι ενςωματωμζνεσ οι οροφζσ τθσ φαρμακευτικισ δαπάνθσ φψουσ 468 εκατ. ευρϊ για το 2018,  479 εκατ. 

ευρϊ για το 2019, 490 εκατ. ευρϊ για το 2020, 500 εκατ. ευρϊ για το 2021 και 509 εκατ. ευρϊ για το 2022, βάςει των τρεχουςϊν εκτιμιςεων για τθν 

εξζλιξθ του ρυκμοφ μεγζκυνςθσ του πραγματικοφ ΑΕΠ.
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πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 2.1 πξνβιέπνληαη δεκνζηνλνκηθά πιενλάζκαηα Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

θαζ‟ φιε ηελ πεξίνδν 2018-2022, φπσο άιισζηε ζπλέβε θαη ηα έηε 2016 θαη 2017.  

 

ε φ,ηη αθνξά ηνπο ζηφρνπο ησλ πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ, απηνί πξνβιέπεηαη φηη ζα επηηεπρζνχλ (πηλ. 

2.2). Παξάιιεια, απφ ην έηνο 2019 θαη κεηά, ζα ππάξμεη επηπιένλ δεκνζηνλνκηθφο ρψξνο, ηνλ νπνίν ε 

Κπβέξλεζε πξνηίζεηαη λα αμηνπνηήζεη, ψζηε, ζε θάζε πεξίπησζε, ην πξσηνγελέο απνηέιεζκα ηεο 

πεξηφδνπ 2019-2022 λα κελ ππεξβεί ην 3,5% ηνπ ΑΔΠ. Ο δεκνζηνλνκηθφο ρψξνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηελ πηνζέηεζε κφληκσλ κεηψζεσλ θφξσλ, πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο 

ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ζηνρεπκέλεο ελίζρπζεο ησλ 

πξσηνγελψλ δαπαλψλ, κε ζηφρν ηε δηαηεξήζηκε κείσζε ηεο αλεξγίαο, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παηδηθήο 

θηψρεηαο θαη ηελ επέλδπζε ζην αλζξψπηλν θεθάιαην. Δηδηθφηεξα: 

 

1. Σν έηνο 2019 δεκνζηνλνκηθφο ρψξνο 700 εθαη. επξψ ζα δηαηεζεί απνθιεηζηηθά ζε παξεκβάζεηο 

κείσζεο ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ. 

2. Ο πξφζζεηνο δεκνζηνλνκηθφο ρψξνο ηνπ 2020 ζα δηαηεζεί θαηά 75% ζε λέεο θνξνινγηθέο 

ειαθξχλζεηο θαη θαηά 25% ζε θνηλσληθέο δαπάλεο, ελψ απηφο ησλ εηψλ 2021-2022 ζα δηαηεζεί 

ηζφπνζα κεηαμχ θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ θαη  θνηλσληθψλ δαπαλψλ. 

 

 Η αμηνπνίεζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ρψξνπ απεηθνλίδεηαη ζην δηάγξακκα 2.1: 
 

 Διάγραμμα 2.1 – Αξιοποίηςη Δημοςιονομικοφ Χϊρου 

 

 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προςαρμογζσ Προγράμματοσ
ΔΤΕ 

Απριλίου 

2018

ΔΤΕ 

Απριλίου 

2018

Εκτίμηςη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Πρωτογενζσ αποτζλεςμα Γενικήσ Κυβ. (ΕΛ 2010) 6.708 7.081 6.870 7.789 8.421 9.497 11.044

Μείον : Τρζχουςεσ μεταβιβάςεισ Ειςπρακτζεσ (ANFA) 375 345 314 291 251 163 5

Πλζον : Επιςτροφζσ εςόδων 847 893 292 0 0 0 0

Μείον : Ζςοδα αποκρατικοποιιςεων 26 13 380 122 120 102 70

Πλζον : Δαπάνεσ μεταναςτευτικϊν ροϊν μθ αντικριηόμενεσ 10 80 43 134 133 33 33

Μείον : Στιριξθ χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων 338 165 0 0 0 0 0

Πρωτογενζσ αποτζλεςμα Γενικήσ Κυβ. (ςφμφωνα με την ΧΔ) 6.826 7.531 6.510 7.509 8.183 9.266 11.002

ωσ % του ΑΕΠ 3,92% 4,24% 3,56% 3,96% 4,15% 4,53% 5,19%

τόχοσ ΧΔ 871 3.110 6.404 6.641 6.903 7.160 7.420

ωσ % του ΑΕΠ 0,5% 1,75% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%

Δημοςιονομική υπεραπόδοςη (+) ή κενό (-) 5.955 4.420 107 868 1.280 2.105 3.582

ωσ % του ΑΕΠ 3,42% 2,49% 0,06% 0,46% 0,65% 1,03% 1,69%

ΑΕΠ 174.199 177.735 182.959 189.743 197.218 204.572 212.002

/1: ΧΔ: φμβαςθ Χρθματοδοτικισ Διευκόλυνςθσ

/2: Διαδικαςία Τπερβολικοφ Ελλείματοσ Απρίλιοσ 2018

ΠΙΝΑΚΑ 2.2 Πρωτογενζσ αποτζλεςμα Γενικήσ Κυβζρνηςησ (ΜΠΔ)

ςφμφωνα με τη μεθοδολογία τησ φμβαςησ Χρηματοδοτικήσ Διευκόλυνςησ (ποςά ςε εκατ. ευρϊ)

εκατ. € 2019 2020 2021 2022

Μείσζε θνξνινγηθώλ βαξώλ 700 700 700 700

435 435 435

412,5 412,5

738,5

Αύμεζε θνηλσληθώλ δαπαλώλ 145 145 145

412,5 412,5

738,5

πλνιηθόο δεκνζηνλνκηθόο ρώξνο 700 1.280 2.105 3.582

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ
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2. ΚΤΡΙΟΣΔΡΔ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ 2019-2022 
 
 

Σν Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2019-2022 ζρεδηάζηεθε κε ζηφρν ηελ 

επίηεπμε ησλ βαζηθψλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο Κπβέξλεζεο ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο πνιηηηθήο φπσο 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

 
Παηδεία 
 
Βαζηθφ εξγαιείν ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο πξαγκαηηθήο ελδνγελνχο αλάπηπμεο είλαη ε ππνζηήξημε ηεο 

δεκφζηαο εθπαίδεπζεο κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ απνθιίζεσλ θαη αληζνξξνπηψλ, ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε 

θαη ηελ δηαζθάιηζε ηνπ θαζνιηθνχ δηθαηψκαηνο ησλ ζπνπδψλ ζε φιεο ηηο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πιένλ επάισησλ. Πξνηεξαηφηεηα απνηειεί ε ελίζρπζε ησλ δεζκψλ 

κεηαμχ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, έξεπλαο, εξγαζίαο θαη παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε αμηνπνίεζε 

ηνπ ζεκαληηθφηεξνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο πνπ είλαη ην πςειήο εμεηδίθεπζεο αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηεο Διιάδαο. 

 

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

ζπλεπεηψλ ηεο καθξνρξφληαο χθεζεο, ζηελ αλαθνπή ηνπ θαηλνκέλνπ θπγήο ηνπ επηζηεκνληθνχ 

δπλακηθνχ ζην εμσηεξηθφ (brain drain), ζηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε φισλ ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ θαη 

εξγαιείσλ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππνδνκψλ, ησλ πφξσλ θαη κέζσλ θαζψο θαη ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο έξεπλαο. 

 

ην πιαίζην ηνπ ΜΠΓ  ζα πξνσζεζνχλ κία ζεηξά κεηαξξπζκίζεσλ θαη παξεκβάζεσλ  ζε φια ηα 

επίπεδα εθπαίδεπζεο: 

 

 Ννκνζέηεζε ηεο 14/ρξνλεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. 

 Δθαξκνγή λένπ Δβδνκαδηαίνπ Χξνιφγηνπ Πξνγξάκκαηνο 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. 

 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. 

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

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

πινπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο. 

 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. 

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

 Δλίζρπζε κε εμεηαζηνθεληξηθψλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε (δεκηνπξγηθέο θαη ζπλζεηηθέο εξγαζίεο). 

 Δθαξκνγή πξνγξακκάησλ εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο θαη πξφζζεηεο δηδαθηηθήο ζηήξημεο. 

 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. 

 Γεκηνπξγία λέαο 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. 
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 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. 

 Δλίζρπζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ πξνζθχγσλ, ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ Δπάισησλ Κνηλσληθψλ 

Οκάδσλ, ησλ παηδηψλ Ρνκά θαη ησλ κνπζνπικαλνπαίδσλ.  

 Έληαμε φισλ ησλ πξνζθπγφπνπισλ ζην πξσηλφ Χξνιφγην Πξφγξακκα.  Ήδε ιεηηνπξγνχλ 794 ηάμεηο 

ππνδνρήο ζε δεκνηηθά ζρνιεία ηεο ρψξαο θαη 181 ηάμεηο ζε  δεπηεξνβάζκηα ζρνιεία.  

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

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

 Γεκηνπξγία Γηθηχνπ πζηήκαηνο Βηβιηνζεθψλ ζε 1.000 Γεκνηηθά. Δπαλαιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ 

βηβιηνζεθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 Γεκηνπξγία 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. 

 Αλαβάζκηζε ηεο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο. 

 Οξγαλσηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ησλ 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 πξνγξακκάησλ ππνηξνθηψλ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

λένπ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ. 

 Καλνληθνπνίεζε θαη εμνξζνινγηζκφο ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, θαζψο θαη 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 ζπλδεδεκέλα πηπρία (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 

γηα ηελ ηερληθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ ΣΔΙ. 

 Δλδπλάκσζε ηεο ζπλέξγεηαο ησλ ειιεληθψλ ηδξπκάησλ κε νκνηαγή επξσπατθά θαη κε ψζηε λα 

πξναρζεί ε έξεπλα, ε δηδαζθαιία θαη ν πνιηηηζκφο. 

 Υαξηνγξάθεζε ειιεληθψλ εδξψλ ζε Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, θαζψο θαη ηκεκάησλ ειιεληθήο 

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

εμσηεξηθφ (γιψζζα – πνιηηηζκφο). 

 Λεηηνπξγία ησλ Γνκψλ Απαζρφιεζεο θαη ηαδηνδξνκίαο (ΓΑΣΑ) ζηα Παλεπηζηήκηα θαη ΣΔΙ. 

 Τπνζηήξημε θαη αλάπηπμε ππνδνκψλ εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ θνξέσλ. 

 Δλίζρπζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ρψξαο.  

 Τπνζηήξημε ησλ λέσλ επηζηεκφλσλ κέζσ ππνηξνθηψλ γηα ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο, ρξεκαηνδφηεζεο 

εξεπλεηηθψλ έξγσλ κεηαδηδαθηφξσλ απφ ην Διιεληθφ Ίδξπκα Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο (ΔΛΙΓΔΚ) 

πνπ ιεηηνπξγεί απφ ην 2016. 

 Τπνζηήξημε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ κειψλ ΓΔΠ/Δξεπλεηψλ θαη πξνθεξχμεηο γηα ηελ πξνκήζεηα 

εξεπλεηηθνχ εμνπιηζκνχ απφ ην ΔΛΙΓΔΚ κε ζθνπφ  ηελ αλάζρεζε ηεο  θπγήο  ηνπο ζην εμσηεξηθφ.  

 Γηαζχλδεζε ησλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ θαη ησλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία κε ηελ πξνθήξπμε Β‟ θχθινπ ηεο δξάζεο «Δξεπλψ-Γεκηνπξγψ-Καηλνηνκψ». 

 ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε εκβιεκαηηθψλ δξάζεσλ ζε ηνκείο εζληθήο πξνηεξαηφηεηαο. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη: Πνιηηηζκφο θαη Δπηζηήκε, Ιαηξηθή Αθξηβείαο, Αγξνδηαηξνθή, Κιηκαηηθή Αιιαγή. 

 Δλίζρπζε ηεο θαηλνηφκνπ επηρεηξεκαηηθφηεηαο:  

α) Γεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ηνπ Τπεξηακείνπ Δπηρεηξεκαηηθψλ πκκεηνρψλ Equifund κε εηδηθφ 

Σακείν Καηλνηνκίαο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ζηήξημε λενθπψλ θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ θαη start ups. 
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β) ηήξημε θαη ελίζρπζε ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ ηκεκάησλ R&D εγρψξησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

πξνζέιθπζε ζηελ Διιάδα εηαηξεηψλ πςειήο έληαζεο γλψζεο απφ ην εμσηεξηθφ.  

γ) δεκηνπξγία ζπζηάδσλ θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ (clusters) θαη Κέληξσλ Ιθαλνηήησλ (competence 

centers). 

 Δλίζρπζε Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πλεξγαζηψλ κέζσ ηεο πινπνίεζεο Δπξσπατθψλ ή Γηαθξαηηθψλ 

πκθσληψλ.  
 

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

Τπνπξγείνπ Τγείαο :  

 

 Καζνιηθή θάιπςε ησλ αλαγθψλ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ κέζα απφ έλα αλαβαζκηζκέλν θαη 

απνηειεζκαηηθφ Γεκφζην χζηεκα Τγείαο κε επίθεληξν ηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο, ην 

νπνίν ζα είλαη πξνζβάζηκν ζε φινπο θαη  ζα παξέρεη  πνηνηηθέο ππεξεζίεο, αλζξσπνθεληξηθή 

θξνληίδα θαη αζθάιεηα ζηνλ  αζζελή.  

 Βειηίσζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ΔΤ θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ δνκψλ πγείαο κέζσ ηεο 

δηαθαλνχο, ζπκκεηνρηθήο, ηερλνινγηθά εθζπγρξνληζκέλεο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαθπβέξλεζεο, πνπ 

ελζαξξχλεη ηελ ηεθκεξησκέλε πγεηνλνκηθή θξνληίδα θαη  ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηάο ηεο, πνπ 

εγγπάηαη ην ζεβαζκφ ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ησλ  δηθαησκάησλ  ησλ πνιηηψλ, πνπ ππφθεηηαη ζηηο αξρέο 

ηεο  δεκφζηαο ινγνδνζίαο, ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη ηνπ δεκνθξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ  ζηελ 

αλάπηπμε  ησλ ππεξεζηψλ πγείαο.  

 Βηψζηκε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Γεκφζηνπ πζηήκαηνο Τγείαο κε ζπλέξγεηα ησλ πφξσλ απφ ηε γεληθή 

θνξνινγία θαη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, κε πεξηνξηζκφ  ησλ νηθνλνκηθψλ εκπνδίσλ ζηελ θαζνιηθή 

θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ ίδησλ δαπαλψλ  ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη  κε νπζηαζηηθφ έιεγρν ηεο 

πξνθιεηήο δήηεζεο, ηεο ζπαηάιεο θαη ηεο δηαθζνξάο ζην χζηεκα Τγείαο.  

ηελ θαηεχζπλζε απηή, ζην πιαίζην ηνπ ΜΠΓ, ζα πξνσζεζνχλ παξεκβάζεηο θαη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο 

ζηνπο παξαθάησ άμνλεο :  

 Λεηηνπξγηθή  ππνζηήξημε (ελίζρπζε ηνπ ΔΤ κε επηπιένλ αλζξψπηλνπο θαη πιηθνχο πφξνπο) ηνπ 

πνιηηηθνχ ζρεδίνπ ηεο θαζνιηθήο θάιπςεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο ηζφηηκεο πγεηνλνκηθήο 

θξνληίδαο ησλ αλαζθάιηζησλ πνιηηψλ - δηεχξπλζε ηεο «ρσξεηηθφηεηαο» ηνπ Γεκφζηνπ 

πζηήκαηνο Τγείαο θαη ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα θαιχπηεη κε επάξθεηα έλα ζπλερψο δηεπξπλφκελν 

θάζκα αλαγθψλ πγείαο.  

 Τινπνίεζε ηεο κεηαξξχζκηζεο ζηελ ΠΦΤ κε ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ απνθεληξσκέλσλ δεκφζησλ 

δνκψλ (ΣΟΜΤ), πνπ έρνπλ «ππξήλα» ηνπο ηνλ νηθνγελεηαθφ γηαηξφ θαη ηελ δηεπηζηεκνληθή 

νκάδα πγείαο θαη δίλνπλ έκθαζε ζηελ πξφιεςε, ηελ αγσγή πγείαο θαη ηελ θνηλνηηθή θξνληίδα. 

Παξάιιειε ζηήξημε θαη αλαβάζκηζε ησλ ζεκεξηλψλ Κέληξσλ Τγείαο (Αγξνηηθνχ θαη Αζηηθνχ 

Σχπνπ), ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπο θαη ησλ ππνδνκψλ ηνπο. Δπηθνπξηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ λένπ 

κνληέινπ ΠΦΤ ζα έρνπλ νη ζπκβεβιεκέλνη κε ηνλ ΔΟΠΤΤ νηθνγελεηαθνί γηαηξνί.   

 Δθαξκνγή ηνπ λένπ λφκνπ γηα ηηο πξνκήζεηεο θαη ηελ ΔΚΑΠΤ (Δζληθή Κεληξηθή Αξρή 

Πξνκεζεηψλ Τγείαο) - αχμεζε ησλ πξνκεζεηψλ πγείαο πνπ δηελεξγνχληαη θεληξηθά κε ζηφρν ηελ 

εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ  θαη ησλ 

αλαισζίκσλ ζην ΔΤ.  

 Οινθιήξσζε ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο – κεηαζρεκαηηζκφο ησλ αζπιηθψλ δνκψλ κέζα απφ ηελ 

αλάπηπμε πξσηνβάζκησλ θαη θνηλνηηθψλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο – θνηλφ ζηξαηεγηθφ ζρέδην 

θαη ζπλέξγεηεο γηα ηελ απν-αζπινπνίεζε θαη απν-ηδξπκαηνπνίεζε ηφζν ζηελ ςπρηθή πγεία φζν 

θαη ζηελ θνηλσληθή πξφλνηα.  

 Αλάπηπμε πνιπδχλακσλ θέληξσλ θαηά ησλ εμαξηήζεσλ - ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε  θαη 

ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία ησλ αξκφδησλ θνξέσλ ζην πιαίζην κηαο ζχγρξνλεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο 

πνπ ζα αληηκεησπίδεη νιηζηηθά ην θαηλφκελν ηεο εμάξηεζεο (πξφιεςε, κείσζε βιάβεο, 

ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε, απεμάξηεζε, θνηλσληθή επαλέληαμε), ζπκπεξηιακβάλνληαο 

παξάιιεια φιεο ηηο εμαξηήζεηο (αιθνφι, δηαδίθηπν, ηδφγνο θιπ.).   
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 Γηθηχσζε ησλ δεκφζησλ δνκψλ ΠΦΤ - Φπρηθήο Τγείαο - αληηκεηψπηζεο ησλ  εμαξηήζεσλ - 

θνηλσληθήο πξφλνηαο, κε ζηφρν ηελ νινθιεξσκέλε πγεηνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξνληίδα. 

πλέξγεηα κε ηηο θνηλσληθέο δνκέο ηνπ Κξάηνπο θαη ησλ ΟΣΑ γηα έλα αλαβαζκηζκέλν δίθηπν 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ απνζεξαπείαο - απνθαηάζηαζεο, ςπρνθνηλσληθήο θξνληίδαο, γεξηαηξηθήο 

θξνληίδαο, δνκψλ γηα λφζν Alzheimer - άλνηα, ζηεγαζηηθψλ δνκψλ γηα άηνκα κε ζνβαξή λνεηηθή 

πζηέξεζε θαη αλαπεξία, θαη‟ νίθνλ λνζειείαο, παξεγνξεηηθήο θξνληίδαο.  

 Έκθαζε ζηηο πνιηηηθέο Γεκφζηαο Τγείαο, ζηνλ θαζνιηθφ εκβνιηαζκφ ηνπ παηδηθνχ πιεζπζκνχ, 

ζηελ πγεηνλνκηθή θξνληίδα ησλ πξνζθχγσλ - κεηαλαζηψλ, ζηελ πξφιεςε ησλ κεηαδνηηθψλ αιιά 

θαη ησλ κε κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ, ζηελ πεξηβαιινληηθή πγηεηλή θαη ζηελ ηαηξηθή ηεο εξγαζίαο, 

ζηελ ελίζρπζε ηεο «πγεηνλνκηθήο αζθάιεηαο» ηεο θνηλσλίαο.    

 Αλαβάζκηζε ειεθηξνληθήο Τγείαο (e-health) θαη ηεο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ, γηα 

ηνλ έιεγρν ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο (ζε 

Γεκφζην θαη Ιδησηηθφ Σνκέα), θαζψο θαη γηα ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο.  

 Δθαξκνγή ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο, ηεθκεξίσζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ 

ππεξεζηψλ (DRGs).  

 πκβάζεηο ΔΟΠΤΤ κε πξνκεζεπηέο πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ  θαη παξφρνπο ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ 

λα απαιιαγνχλ νη αζθαιηζκέλνη απφ ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, θαζψο θαη γηα ηνλ 

απνηειεζκαηηθφηεξν έιεγρν ησλ αλαγθαίσλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ.  
 Νέν «κίγκα» θαξκαθεπηηθήο πνιηηηθήο κε πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλάπηπμε αμηφπηζηνπ κεραληζκνχ 

αμηνιφγεζεο ηεο θαξκαθεπηηθήο θαηλνηνκίαο θαη ησλ ηερλνινγηψλ πγείαο (ΗΣΑ) ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηε δηαπξαγκάηεπζε  πξνζηηψλ ηηκψλ απνδεκίσζεο γηα ηα αθξηβά θάξκαθα, ζεξαπεπηηθά 

πξσηφθνιια θαη κεηξψα αζζελψλ, αιιαγέο ζην πεδίν ηεο ηηκνιφγεζεο θαη απνδεκίσζεο, θιεηζηνί 

πξνυπνινγηζκνί αλά ζεξαπεπηηθή θαηεγνξία, αχμεζε ηεο δηείζδπζεο ησλ γελνζήκσλ ζηε 

θαξκαθεπηηθή  αγνξά κέζσ ηεο κείσζεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αζζελψλ ζην θφζηνο, ζηαδηαθή 

άξζε ηεο επηβάξπλζεο ησλ πνιηηψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ θαξκαθεπηηθψλ ηνπο αλαγθψλ.  

 Τινπνίεζε ηεο Δηδηθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζηελ Τγεία ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΟΑ, κε έκθαζε ζηηο άηππεο πιεξσκέο ζην ΔΤ θαη ζηε δηαθάλεηα ζηνλ 

ηνκέα ησλ πξνκεζεηψλ θαη ηνπ θαξκάθνπ.  

 
Αζθαιηζηηθή κεηαξξύζκηζε 
 

Κύπιερ σςντάξειρ 

 

Η αζθαιηζηηθή κεηαξξχζκηζε, πνπ ζεζκνζεηήζεθε κε ηνπο λφκνπο 4336/15 θαη 4387/16, έζεζε ηηο 

βάζεηο γηα ηε καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

 

Με ην λ. 4336/15 ελαξκνλίζηεθαλ νη πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο κεηαμχ ησλ αζθαιηζκέλσλ, φζνλ 

αθνξά ζηα φξηα ειηθίαο θαη ζηνπο αληίζηνηρνπο ρξφλνπο αζθάιηζεο, απνηξέπνληαο ηαπηφρξνλα ζε 

κεζνπξφζεζκν θαη καθξνπξφζεζκν νξίδνληα ηελ αχμεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο δαπάλεο ιφγσ πξφσξσλ 

ζπληαμηνδνηήζεσλ. Παξάιιεια, κε ην λ.4387/16 ξπζκίζηεθαλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ απνθαηάζηαζε 

ηεο ηζνλνκίαο κεηαμχ παιαηψλ αζθαιηζκέλσλ, αιιά θαη κεηαμχ παιαηψλ θαη λέσλ αζθαιηζκέλσλ, θαζψο 

θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη αλαδηαλεκεηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

 

Γηα ην έηνο 2019 ζπλερίδεηαη ε εθαξκνγή ηεο αζθαιηζηηθήο κεηαξξχζκηζεο, εμαζθαιίδνληαο:  

 

 Λεηηνπξγία ηνπ ελνπνηεκέλνπ θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο ΔΦΚΑ, ζηνλ νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη  θαη 

νη ζπληάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ, κε ξηδηθή απινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απνλνκήο ζχληαμεο θαη βειηίσζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ. 

 Δθαξκνγή θαλφλσλ ηζνλνκίαο κε εληαίνπο θαλφλεο εηζθνξψλ θαη παξνρψλ γηα ην ζχλνιν ησλ 

αζθαιηζκέλσλ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα. 

 Μείσζε γξαθεηνθξαηηθνχ θφζηνπο, επθνιφηεξε θαη ηαρχηεξε απνλνκή ζπληάμεσλ. 
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Παξάιιεια έρεη νινθιεξσζεί ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ εθαξκνγή απφ 1/1/2019 ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

λ.4472/2017. Ήδε, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4387/2016, φπσο ηζρχνπλ θαη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο κε 

ηνλ λ. 4472/2017, πξνθχπηνπλ πςειφηεξα πνζνζηά αλαπιήξσζεο γηα ηα ρακειφηεξα εηζνδήκαηα, ιφγσ 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εζληθήο ζχληαμεο, ελψ ηαπηφρξνλα δηαζθαιίδεηαη ε ρνξήγεζε πςειφηεξσλ 

ζπληάμεσλ ζε φζνπο έρνπλ θαηαβάιιεη πςειφηεξεο εηζθνξέο θαη ζπληαμηνδνηνχληαη κε πνιιά έηε 

αζθάιηζεο. Δπνκέλσο, ην πθηζηάκελν λνκηθφ πιαίζην δηαζθαιίδεη φηη νη ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο 

βξίζθνληαη ζε αληηζηνηρία κε ηηο απνδνζείζεο εηζθνξέο, πξνζηαηεχνληαο παξάιιεια ηηο νηθνλνκηθά 

αζζελέζηεξεο νκάδεο. 

 

εκαληηθέο είλαη επίζεο νη νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθνχ ραξαθηήξα αιιαγέο πνπ έγηλαλ κέρξη ζήκεξα κε 

ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΦΚΑ θαη ηελ ηαρχηεξε απνλνκή ζπληάμεσλ. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ ζρεδηάζηεθε θαη εθαξκφδεηαη έλα επηρεηξεζηαθφ ζρέδην δξάζεο, νη βαζηθνί άμνλεο ηνπ 

νπνίνπ είλαη: 

 

 αθελφο, ε εθθαζάξηζε ησλ ιεμηπξνζέζκσλ αηηήζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο (γηα ηηο νπνίεο δελ πθίζηαληαη 

λνκηθνχ ραξαθηήξα εκπινθέο ή θαζπζηεξήζεηο) θαη  

 αθεηέξνπ, ε ζπλνιηθή αλαδηνξγάλσζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη κεραλνγξαθηθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηηο ζπληαμηνδνηηθέο δηαδηθαζίεο.  

 

ην πιαίζην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ απηνχ ζρεδίνπ: 

 

1. ζρεδηάζηεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ κεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ έθδνζε 

ζπληαμηνδνηηθψλ απνθάζεσλ κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην, 

2. επεθηάζεθε ην ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν ζπληάμεσλ,  

3. πξνζδηνξίζηεθαλ πξφηππα γηα ηελ πινπνίεζε ειεθηξνληθνχ απνγξαθηθνχ δειηίνπ ζπληάμεσλ, γηα 

ηελ άκεζε ειεθηξνληθή δηαθίλεζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ αηηεκάησλ απφ ηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο 

ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία Απνλνκήο πληάμεσλ, 

4. ζρεδηάζηεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ εθαξκνγέο δηαζχλδεζεο ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. κε άιιεο ππεξεζίεο 

(ΔΡΓΑΝΗ, εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θ.ά.), 

5. ζρεδηάζηεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ εθαξκνγέο δηαζχλδεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ειεθηξνληθήο 

αληαιιαγήο ρξφλσλ αζθάιηζεο κεηαμχ ησλ εληαρζέλησλ ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. θνξέσλ,  

6. ζρεδηάζηεθαλ θαη εθπνλνχληαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 

Επικοςπικέρ σςντάξειρ 

 

ηφρνο ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ λ.4387/2016 γηα ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε, είλαη ε ζηαδηαθή ηζνξξνπία 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζεζπίδνληαη κεηαμχ άιισλ δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν 

ππνινγηζκνχ ηεο παξνρήο γηα ηνπο (λένπο) ζπληαμηνχρνπο (άξζξν 96, παξ.1) εηζάγνληαο ζηαδηαθά γηα ηα 

έηε αζθάιηζεο απφ 1.1.2015 θαη εθεμήο ην ζχζηεκα ηεο λνεηήο θεθαιαηνπνίεζεο (NDC). 

 

ην ζχζηεκα ηεο λνεηήο θεθαιαηνπνίεζεο, νη θαηαβαιιφκελεο παξνρέο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηηο 

θαηαβαιιφκελεο εηζθνξέο θαη ην χςνο ησλ απνλεκφκελσλ ζπληάμεσλ είλαη απφιπηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ 

ειηθία ηνπ ζπληαμηνχρνπ θαη ηηο ζπζζσξεπκέλεο εηζθνξέο ηνπ (καθξνπξφζεζκε ηζνξξνπία), ελψ 

παξάιιεια δελ παγηψλνληαη ειιείκκαηα πνπ πηζαλά κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζηα εηήζηα νξγαληθά 

απνηειέζκαηα ηνπ Φνξέα (βξαρππξφζεζκε ηζνξξνπία). Σν ζχζηεκα ηεο λνεηήο θεθαιαηνπνίεζεο 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ην καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη, εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ 

νηθνλνκηθή ηζνξξνπία ηνπ θαη ζπλεπψο ηε βησζηκφηεηά ηνπ, άξα θαη ηηο παξνρέο γηα ηηο κειινληηθέο 

γελεέο. εκεηψλεηαη επίζεο φηη ην ζχζηεκα ηεο λνεηήο θεθαιαηνπνίεζεο παξέρεη δηαθάλεηα, αθνχ 

δεκηνπξγνχληαη θαη ηεξνχληαη αηνκηθέο κεξίδεο θαηά αζθαιηζκέλν. 
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Αγνξά εξγαζίαο 
 

1.1 Αλαβάζκηζε θαη εθζπγρξνληζκόο ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο  

 

Σξεηο είλαη νη βαζηθέο ππιψλεο ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία γηα ην επφκελν έηνο:  

 

(1) Αχμεζε ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ 

(2) Δπαλαθνξά ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ 

(3) Καηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο θαη επηζθαινχο εξγαζίαο 

 

1.1.1 Πξνζδηνξηζκόο ηνπ θαηώηαηνπ κηζζνύ 

 

Σν 2012 ν θαηψηαηνο κηζζφο ππέζηε κηα ζεκαληηθή κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 22%, ε νπνία ζηεξίρηεθε 

ζηε ινγηθή ηεο ελίζρπζεο ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο. Δληνχηνηο, νη επηπηψζεηο ηεο 

κείσζεο απηήο ήηαλ δξακαηηθέο ζηηο εηζνδεκαηηθέο θαηαλνκέο, θαζψο απμήζεθε ην πνζνζηφ ησλ 

ρακειφκηζζσλ θαη νδεγήζεθε ζε έμαξζε ην θαηλφκελν ηεο εξγαζηαθήο θηψρεηαο. 

 

Μεηά απφ έμη ρξφληα, ήξζε ε ζηηγκή ν θαηψηαηνο κηζζφο λα επαλαπξνζδηνξηζηεί, ψζηε λα ζπκβάιεη ζηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ζηε βειηίσζε ησλ καθξνρξφλησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ.  

 

Η αχμεζε ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην ππάξρνλ λνκηθφ πιαίζην θαη αθνινπζψληαο ην 

κνληέιν ηεο Πνξηνγαιίαο, -ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα έρνπλ γίλεη ηέζζεξεηο απμήζεηο ηνπ θαηψηαηνπ 

κηζζνχ, ε θάζε κία ηεο ηάμεσο ηνπ 5%. Γηα λα κπνξέζεη λα πξνζδηνξηζηεί ην πνζνζηφ αχμεζεο ηνπ 

θαηψηαηνπ κηζζνχ, ζα εθπνλεζεί κία κειέηε φπνπ ζα εμεηάδνληαη νη επηπηψζεηο ηεο αχμεζεο απηήο ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα, ηελ αλεξγία, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ εηζνδεκαηηθή θαηαλνκή. Η κειέηε ζα 

είλαη αληηθείκελν δηαβνχιεπζεο κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, ελψ ηελ ηειηθή απφθαζε ζα ιακβάλεη ην 

θξάηνο.  

 

1.1.2 πιινγηθέο Γηαπξαγκαηεύζεηο 

 

Σν επξσπατθφ θνηλσληθφ κνληέιν είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ην ζεζκφ ησλ ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, γεγνλφο πνπ απνηππψλεηαη θαη ζηνλ Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Ππιψλα. Καζνξηζηηθή 

πνιηηηθή γηα ην 2018 είλαη ε επαλαθνξά, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζηνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο, δχν βαζηθψλ αξρψλ ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ: ηεο αξρήο ηεο επεθηαζηκφηεηαο 

θαη ηεο αξρήο ηεο επλντθφηεξεο ξχζκηζεο.  

 

Η επαλαθνξά ησλ δχν απηψλ ζπκπιεξσκαηηθψλ αξρψλ ζα βνεζήζεη ζηελ πξνψζεζε ηνπ θνηλσληθνχ 

δηαιφγνπ, δίλνληαο θίλεηξα γηα ζπκκεηνρή ζηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ζε εξγαδφκελνπο θαη 

εξγνδφηεο. Παξάιιεια πξνσζείηαη ν πγηήο αληαγσληζκφο γηα ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο, ζπκβάιινληαο 

ηελ ίδηα ζηηγκή ζηε κείσζε ησλ εηζνδεκαηηθψλ αληζνηήησλ θαη ζηελ επίηεπμε κηαο πην δίθαηεο 

εηζνδεκαηηθήο θαηαλνκήο.  

 

1.1.3 Καηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο θαη επηζθαινύο εξγαζίαο 

 

Η αδήισηε εξγαζία απνηειεί θαηλφκελν πνπ ζπλδέεηαη κε ρακειήο πνηφηεηαο ζέζεηο εξγαζίαο θαη κέζν 

ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ. Παξάιιεια, νη ζέζεηο απηέο ραξαθηεξίδνληαη απφ θαθέο εξγαζηαθέο 

ζπλζήθεο, ρακειά εηζνδήκαηα, πςειή επηθηλδπλφηεηα ζε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο θαη απνπζίαο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο.  

 

Η θπβέξλεζε έρεη ζέζεη ζην επίθεληξν ησλ πνιηηηθψλ ηεο ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ. 

Βαζηθφ εξγαιείν απνηειεί ν Οδηθφο Υάξηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο. Ο Υάξηεο 

απηφο επηθπξψζεθε ζε ηξηκεξέο επίπεδν θαη ζηε ζχληαμε θαη εθαξκνγή ηνπ έρεη ζπκβάιεη ε Γηεζλήο 

Οξγάλσζε Δξγαζίαο (ΓΟΔ). Ο Υάξηεο έρεη αξρίζεη λα πινπνηείηαη απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2017, ελψ ε 

εθαξκνγή ηνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, Γηαξζξσηηθνχο Πφξνπο θαη ηνλ 

Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. ηφρνο ηνπ είλαη ε κεηάβαζε απφ ηε ρξήζε κφλν ηηκσξεηηθψλ πνιηηηθψλ, ζε 
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έλα λέν πιαίζην ην νπνίν ζα ζπλδπάδεη κέηξα αλαγθαζηηθήο ζπκκφξθσζεο κε κέηξα νηθεηνζεινχο 

ζπλεξγαζίαο. Η αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ςεπδνχο απηναπαζρφιεζεο, ε δηεμαγσγή ειέγρσλ 

ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, θαζψο θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ ηξφπνπ πνπ ειέγρεηαη ε ππνδεισκέλε εξγαζία 

είλαη κεξηθέο απφ ηηο θχξηεο δξάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Οδηθφ Υάξηε.  

 

ηφρνο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ζπληεινχληαη δελ είλαη κφλν ε αληηκεηψπηζε ηεο αδήισηεο, αιιά ζην 

επίθεληξν βξίζθεηαη θαη ε επηζθαιήο εξγαζία. Οη κφληκεο θαη αζθαιείο ζέζεηο εξγαζίαο ζπκβάιινπλ 

νπζηαζηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ εηζνδεκαηηθψλ αληζνηήησλ, ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο 

εξγαζίαο, ελψ ηαπηφρξνλα ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθή πξνζηαζία. Οη απφςεηο απηέο ππνζηεξίδνληαη 

θαη απφ ηνλ ΟΟΑ, κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηελ επεξρφκελε έθζεζή ηνπ γηα ηελ απαζρφιεζε, 

φπνπ αλαθέξνληαη νη πνηνηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο σο βαζηθφ θνκκάηη ησλ απξηαλψλ πνιηηηθψλ, 

ιακβάλνληαο ππφςε κηζζνινγηθέο θαη κε-κηζζνινγηθέο ζπλζήθεο, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία κηαο 

ζπκκεηνρηθήο αγνξάο εξγαζίαο. 

 

Ο λ.4488/2017 ήηαλ έλα πξψην βήκα ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε. Ο λφκνο πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο πνπ 

πξνζηαηεχνπλ ηνλ εξγαδφκελν απφ ηελ αδήισηε, ππνδεισκέλε ή απιήξσηε εξγαζία θαη ζέηεη 

απζηεξνχο θαλφλεο γηα ηα σξάξηα θαη ηελ θαηαβνιή κηζζψλ. πκπιεξσκαηηθφ ζηνλ ππάξρνληα λφκν 

είλαη ην λέν λνκνζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο (ΤΠΔΚΑΑ),ην νπνίν πξνζζέηεη δηαηάμεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ δίρηπ πξνζηαζίαο γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο. Δπηπξφζζεηα, κέζα ζην 2018 ζα εθπνλεζεί έλα πξφγξακκα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

εγθισβηζκέλσλ εξγαδνκέλσλ, ην νπνίν ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην ΔΚΣ. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα 

είλαη λα βνεζήζεη ηνπ εξγαδφκελνπο ζε θζίλνληεο θιάδνπο λα πξνζαξκνζηνχλ ζην λέν παξαγσγηθφ 

κνληέιν ηεο ρψξαο. 

 

Ιδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη επίζεο ζηε δηελέξγεηα ηξηκεξψλ ζπκθηιησηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Οη δηαδηθαζίεο 

απηέο ιεηηνπξγνχλ σο βαζηθφο κεραληζκφο ηφζν επίιπζεο εξγαζηαθψλ δηελέμεσλ, φζν θαη δηάγλσζεο θαη 

έγθαηξεο αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ πνπ έρεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ε δηαξζξσηηθή πξνζαξκνγή ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Δληζρχζεθε παξάιιεια ε πξνζηαζία ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο
 
θαη ηεο πηνζεζίαο, ελψ επεθηάζεθαλ νη 

πξνζηαηεπηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηε ρνξήγεζε εηδηθήο άδεηαο ζηνπο γνλείο παηδηψλ κε βαξηά λνεηηθή 

ζηέξεζε, ζχλδξνκν Down θαη απηηζκφ. 
 

 

 1.2 Μέηξα γηα ηελ επηζηξνθή ζηελ εξγαζία 

 

Βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα ην 2018 είλαη ε πξνζηαζία ησλ αλέξγσλ, θαζψο θαη ε επηζηξνθή ηνπο ζε 

πνηνηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο. Η αλεξγία ην Γεθέκβξην ηνπ 2017 έθηαζε ζην 20%, παξφια απηά ε ρψξα 

ζπλερίδεη λα είλαη αληηκέησπε κε πνιχ πςειά πνζνζηά καθξνρξφληα αλεξγίαο θαη αλεξγίαο ησλ λέσλ. 

 

Μία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ αλακέλεηαη λα πινπνηεζνχλ ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 

αθνξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εηζάγνληαη ζηα πξνγξάκκαηα νη άλεξγνη. Απφ κία πνιηηηθή θιεηζηψλ 

πξνζθιήζεσλ, ε θπβέξλεζε ζα πξνρσξήζεη ζηελ εθπφλεζε πξνγξακκάησλ αλνηρηνχ ηχπνπ. Αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ηνπ λένπ ηχπνπ πξνγξακκάησλ γίλεηαη θαη ζην «ηξαηεγηθφ Πιαίζην γηα ηνλ Αλαζρεδηαζκφ 

ησλ Δλεξγεηηθψλ Πνιηηηθψλ Απαζρφιεζεο». Βαζηθφ ξφιν ζε απηφ ην λέν ηχπν πξνγξακκάησλ έρεη ν 

εξγαζηαθφο ζχκβνπινο ηνπ ΟΑΔΓ, αθνχ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ δεμηνηήησλ ηνπ 

αλέξγνπ, ηελ ππνζηήξημή ηνπ, θαζψο θαη γηα ηελ θαηεχζπλζή ηνπ πξνο κηα πην θαηάιιειε γηα απηφλ 

ελαιιαθηηθή. 

 

 Ο ΟΑΔΓ ηα ηειεπηαία ρξφληα βξίζθεηαη ζε ζπλερή αλαβάζκηζε κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Μνληέινπ ηνπ ΟΑΔΓ». Δλδεηθηηθέο ελέξγεηεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελδπλάκσζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, κε ζηφρν ηελ απινπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη άξα ηελ ακεζφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε εμππεξέηεζε ησλ αλέξγσλ. 

πκπιεξσκαηηθά ζηα παξαπάλσ, δεκηνπξγείηαη, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο, πξσηφθνιιν 

πνηφηεηαο γηα ηα Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο. 
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Παξάιιεια, πινπνηνχληαη ζηνρεπκέλα πξνγξάκκαηα  γηα εηδηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ (πξψελ 

θπιαθηζκέλνη, πξφζθπγεο, ΑκεΑ) ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, κε ηε ζπλεξγαζία ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ησλ Γεκφζησλ Οξγαληζκψλ, Τπνπξγείσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ.  

 

ην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Απαζρφιεζε θαη ηελ Κνηλσληθή Καηλνηνκία 

(EaSI), ην 2017 πινπνηήζεθε ην πξφγξακκα «Three steps to finding a job»  κε δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ Δγγχεζε γηα ηε Νενιαία, ελψ ζε ζπλέξγεηα πινπνηείηαη  ην πξφγξακκα 

„NΔΔΣs on Board‟ απφ ηελ Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΑ ΤΠΔΚΑΑ-ΑπΚΟ.  Δπίζεο, απφ ηελ Δπηηειηθή Γνκή 

ΔΠΑ ΤΠΔΚΑΑ-ΑπΚΟ πινπνηήζεθαλ δξάζεηο επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, θαηάξηηζεο, 

επηδφηεζεο γηα ζχζηαζε επηρείξεζεο θαη επηδφηεζεο κεηεγθαηάζηαζεο ζε απνιπκέλα άηνκα, θαζψο θαη 

ζε λένπο εθηφο εθπαίδεπζεο, απαζρφιεζεο ή θαηάξηηζεο ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ 

Πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε.  

 

ην ζρεδηαζκφ ησλ δξάζεσλ ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ν  Μεραληζκφο Γηάγλσζεο ησλ Αλαγθψλ ηεο 

Αγνξάο Δξγαζίαο, κε ηελ παξνρή ηεο απαηηνχκελεο πιεξνθφξεζεο γηα ηνπο δπλακηθνχο θιάδνπο θαη 

επαγγέικαηα. 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα βξίζθεηαη ζε εμέιημε κηα ζεηξά απφ δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο 

ζχλδεζεο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΔΔΚ) κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ 

νηθνλνκία, ζηελ ελεκέξσζε ησλ λέσλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, 

θαζψο θαη ζηε ζηελφηεξε δηαζχλδεζε ηεο αξρηθήο κε ηε ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. 

Δηδηθφηεξα ν ΟΑΔΓ, ζηνλ ηνκέα ηεο Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ιεηηνπξγεί 

Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο (ΔΠΑ.) Μαζεηείαο δηεηνχο θνίηεζεο θαη  Ιλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο (ΙΔΚ), είλαη κέινο ηεο Δπξσπατθήο πκκαρίαο γηα ηε Μαζεηεία θαη ζπκκεηέρεη καδί κε ην 

ΤΠΠΔΘ ζηελ πινπνίεζε ζπκπξάμεσλ κε ηελ Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ (ΚΔΔ) ζηελ πξνζέιθπζε 

επηρεηξήζεσλ κε ζηφρν ηε δηάζεζε πεξηζζφηεξσλ ζέζεσλ Μαζεηείαο ζην πιαίζην ηεο δξάζεο ηεο 

Δπηηειηθήο Γνκήο ΑπΚO «Αλαβάζκηζε θαη Γηεχξπλζε ηνπ ζεζκνχ ηεο Μαζεηείαο-πκπξάμεηο 

Μαζεηείαο». ην κειινληηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ, o ΟΑΔΓ πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηε ιεηηνπξγία 

εξγαζηεξίνπ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Δπηθξάηεηα, 

θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ εμεηδίθεπζεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζε 

εηδηθφηεηεο αηρκήο γηα ηνπο απνθνίηνπο ησλ ΔΠΑ. Μαζεηείαο. 

 

Απφ ην 2017 έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ε online εθαξκνγή ζην portal ηνπ ΟΑΔΓ, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζε πηζηνπνηεκέλνπο εξγνδφηεο λα ππνβάινπλ πξνζθεξφκελεο ζέζεηο 

Μαζεηείαο/Πξαθηηθήο Άζθεζεο γηα φιεο ηηο δνκέο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο κε 

ζηφρν έλαο αξηζκφο ζέζεσλ Μαζεηείαο λα κεηαηξαπεί ζην κέιινλ ζε ζέζεηο εξγαζίαο.  

 

1.3 Πξνώζεζε ηεο Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο  

 

Γηα ηελ πξνψζεζε θαη ζηήξημε ηεο Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο (ΚΑΛΟ) έρεη εθπνλεζεί 

απφ ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία ΚΑΛΟ ην «ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Αλάπηπμε ηνπ Οηθνζπζηήκαηνο ηεο 

ΚΑΛΟ 2017-2023» κε πξνηάζεηο αμηνπνίεζεο δηαζέζηκσλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πφξσλ ζε ζπλέξγεηα 

κε ηηο δξάζεηο ηνπ «ρεδίνπ Γξάζεο πζηεκηθήο Παξέκβαζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ΚΑΛΟ» ηεο 

Δπηηειηθήο Γνκήο ΑπΚΟ. ην αλσηέξσ πιαίζην θαη κε βάζε ηελ εμεηδίθεπζε ησλ δξάζεσλ απφ ηελ 

Δπηηειηθή Γνκή ΑπΚΟ, πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ, κεηαμχ άιισλ, δξάζεηο ζηήξημεο θαη πξνψζεζεο ηεο 

ΚΑΛΟ πνπ αθνξνχλ ζηε ζχζηαζε 140 Κέληξσλ ηήξημεο ΚΑΛΟ απφ θνξείο ΚΑΛΟ σο δνκέο 

ελεκέξσζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θνηλσληθψλ επηρεηξεκαηηψλ /ππνςεθίσλ θνηλσληθψλ 

επηρεηξεκαηηψλ, ζηελ επηρνξήγεζε θνξέσλ ΚΑΛΟ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, ζηε 

ζχζηαζε ηνπ Σακείνπ ΚΑΛΟ (ΝΠΙΓ) θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο 

ζηελ ηππηθή, κε ηππηθή εθπαίδεπζε θαη ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. Σν 2017 πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

πξψηε Δζληθή Έθζεζε Φνξέσλ ΚΑΛΟ θαη πξνγξακκαηίδνληαη εθζέζεηο ζε φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο, ελψ 

δεκηνπξγήζεθε θαη ιεηηνπξγεί Πιαηθφξκα Γηθηχσζεο θνξέσλ ΚΑΛΟ.  
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1.4 Αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ ΦΚΑ θαη ηνπ ΟΑΔΓ 

 

Η θξίζε ησλ αθηλήησλ ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο είρε άκεζε επίπησζε ζηα αθίλεηα ησλ ΦΚΑ θαη ΟΑΔΓ. 

Έλα ηεξάζηην ηκήκα ηνπο έκελε αλελεξγφ, ζπκβάιινληαο αξλεηηθά ζηελ θξίζε ηνπ θέληξνπ ησλ πφιεσλ 

θαη ζην θαηλφκελν "ληφκηλν" κε θαζίδεζε ηηκψλ ηεο θηεκαηαγνξάο, φπσο θαη κε θιείζηκν γεηηνληθψλ 

θπξίσο εκπνξηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ιφγσ ηεο βαξηάο ππνβάζκηζεο πεξηνρψλ.  Σν απφζεκα 

ησλ αθηλήησλ ησλ ΦΚΑ αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζηα 1.126 αθίλεηα ζε φιε ηελ Διιάδα, εθ ησλ νπνίσλ 49%  

είλαη θελά. Απφ απηά  ηα 650 είλαη ζηελ Αηηηθή θαη ηα 256 ζην Κέληξν ηεο Αζήλαο, έθηαζεο 1.160.000 

η.κ. 

 

Η εξήκσζε απηή ησλ θηηξίσλ εθηηκάηαη φηη πξνθάιεζε, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο πεξηφδνπ 2010-

2016, απψιεηεο ζηελ αμία γεο  πεξίπνπ 420 εθαηνκκχξηα επξψ θαη αληίζηνηρεο απψιεηεο 16.000 ζέζεσλ 

εξγαζίαο. 

 

Απφ ηνλ Ινχλην ηνπ 2017 δξνκνινγήζεθε ην πηινηηθφ πξφγξακκα αλάθηεζεο ησλ αθηλήησλ ηνπ 

Ιζηνξηθνχ Κέληξνπ ηεο Αζήλαο, κε ζηφρν ηελ αλαζηξνθή  ηνπ αξλεηηθνχ θιίκαηνο, ηελ αλάθηεζε ησλ 

απσιεζζέλησλ εζφδσλ θαη αμηψλ θαη ηε δεκηνπξγία ζεηηθήο επίδξαζεο ζηελ επξχηεξε αγνξά.  Γηα απηφ 

ην ζθνπφ νξγαλψζεθε έλα ζρέδην ζηξαηεγηθψλ ρξήζεσλ κε βάζε πνιενδνκηθά πξφηππα γηα ηζηνξηθά 

θέληξα πφιεσλ αληιψληαο απφ ηελ εκπεηξία ηεο Αζήλαο  θαη ησλ επξσπατθψλ ηζηνξηθψλ πφιεσλ. ηφρνο 

είλαη ην citybranding κε παξάιιειε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αληαπφδνζε κέζσ θηιηθψλ ζην 

ραξαθηήξα ηεο πφιεο ρξήζεσλ ηνπξηζκνχ, εκπνξίνπ, ππεξεζηψλ, θαηνηθίαο.     

 

ην πξφγξακκα νινθιεξψζεθε ν πξψηνο θχθινο γηα νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ζηέγαζε ππεξεζηψλ ηνπ 

επξχηεξνπ δεκνζίνπ, ελψ μεθίλεζε ν δεχηεξνο θχθινο πξφζθιεζεο πξνο ηδηψηεο γηα ζηνρεπκέλεο 

ρξήζεηο. Σν πηινηηθφ πξφγξακκα ζεσξείηαη κέρξη ζηηγκήο επηηπρέο, θαη επεθηείλεηαη ζηελ πφιε ηνπ 

Πεηξαηά γηα 30 πεξίπνπ αθίλεηα ζην seafront θαη ζηελ πφιε ηνπ Βφινπ ζε κεγάια πξψελ βηνκεραληθά 

αθίλεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. 

 

 

Οηθνλνκία θαη Αλάπηπμε 
 
 Νένο αλαπηπμηαθφο λφκνο: α) Πξνθήξπμε επφκελσλ θχθισλ ησλ ήδε ελεξγνπνηεκέλσλ θαζεζηψησλ 

θαη ελεξγνπνίεζε ησλ θαζεζηψησλ «Δληζρχζεηο Καηλνηνκηθνχ ραξαθηήξα γηα ΜΜΔ», «πλέξγεηεο 

θαη Γηθηπψζεηο» θαη «Οινθιεξσκέλα Υσξηθά θαη Κιαδηθά ζρέδηα», β) Γεκηνπξγία Σακείνπ 

πκκεηνρψλ (Fund of Funds) κε δηαρεηξηζηή ηελ ΣΑΝΔΟ ΑΔ, θαη ζηφρν ηε ζπκκεηνρή ζε ΜΜΔ ππφ 

δπζθνιία, αιιά κε πξννπηηθέο αλάπηπμεο, γ) αμηνιφγεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θαζεζηψησλ ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ λφκνπ ψζηε λα δηεξεπλεζεί  ε επίηεπμε ησλ ηεζέλησλ ζηφρσλ θαη ε ηπρφλ 

αλακφξθσζή ηνπο.  

 Υξεκαηνδφηεζε απφ πνιπκεξείο αλαπηπμηαθέο ηξάπεδεο γηα ηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο πξνο ηηο 

κηθξνκεζαίεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο.  

 Μφριεπζε πφξσλ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ. Δληφο ηνπ 2018 ζα νινθιεξσζεί ε επηινγή ησλ 

ελδηάκεζσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ γηα ην ηακείν επηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΣΔΠΙΥ ΙΙ) θαη ην 

Σακείν Τπνδνκψλ (Infrafof) θαη ζα ππνγξαθνχλ νη επηκέξνπο επηρεηξεζηαθέο ζπκθσλίεο. 

Σαπηφρξνλα ην 2018 είλαη ζε πιήξε εμέιημε ε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο "Δμνηθνλνκψ θαη´ 

νίθνλ" αιιά θαη ηνπ EquiFund (Tακείν επελδπηηθψλ πκκεηνρψλ). 

 Αλακφξθσζε ηνπ λφκνπ πεξί ζηξαηεγηθψλ επελδχζεσλ κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ θαη 

κεγάισλ εγρψξησλ επελδχζεσλ.  

 Γεκηνπξγία θαζεζηψηνο εληζρχζεσλ γηα έξγα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο γηα ηα θέληξα παξνρήο 

ελδννκηιηθψλ ππεξεζηψλ.  

 Οινθιήξσζε ηεο «Δζληθήο Αλαπηπμηαθήο ηξαηεγηθήο 2018-2021» 

 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 νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ζρέδην δξάζεο γηα ηελ άζθεζε επνπηείαο θαη ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ 
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νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Αλάπηπμε Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Άζθεζεο 

Γξαζηεξηνηήησλ θαη Διέγρσλ. 

 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. 

 Γεκηνπξγία θνξέα γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ θιάδσλ Αγξνδηαηξνθήο – Βηνκεραλίαο - Σνπξηζκνχ. 

 Δπέθηαζε ησλ Τπεξεζηψλ κίαο ζηάζεο ζην ζχλνιν ηνπ θχθινπ δσήο ηεο επηρείξεζεο, δεκηνπξγία 

παξαηεξεηεξίνπ επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 Αλαβάζκηζε ιεηηνπξγηψλ θαη ππνδνκψλ ηνπ ΔΗΓΗ. 

 Σξνπνπνίεζε 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. 

 Φεθηνπνίεζε ηνπ κεηξψνπ εκπνξηθψλ ζεκάησλ, κε ζθνπφ ηελ πιήξε ειεθηξνληθνπνίεζε ηνπ 

θχθινπ δσήο ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ.  

 Φήθηζε Νφκνπ, ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Πηζηνιεπηηθήο Αμηνιφγεζεο. 

 χληαμε Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ 

θαη επξχηεξα ηνπ ηδησηηθνχ ρξένπο. 

 ρεδηαζκφο ζεκαληηθψλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ, ζε ζπλεξγαζία κε Τπνπξγεία, Γήκνπο θαη 

Πεξηθέξεηεο ζε ηνκείο φπσο θνηλσληθέο ππνδνκέο, δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, πεξηβάιινλ, 

αμηνπνίεζε δεκφζηαο πεξηνπζίαο θ.ά. αμηνπνηψληαο ην εξγαιείν ΓΙΣ.  

 

 

Σνπξηζκόο 
 
 Αλαβάζκηζε ηνπ ΔΟΣ, ηνπ εζληθνχ θνξέα πινπνίεζεο ηεο Δζληθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Σνπξηζηηθήο 

Πνιηηηθήο γηα ηελ πξνψζεζε θαη πξνβνιή ηεο Διιάδαο δηεζλψο, κε λέν νξγαλφγξακκα πνπ εληζρχεη 

ηηο δνκέο ηνπ θαη ελδπλακψλεη ην ξφιν ηνπ. Αμηνπνίεζε επηπιένλ θνλδπιίσλ γηα ηελ πξνβνιή ηεο 

ρψξαο θαη ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηεο πξντφληνο ζην εμσηεξηθφ θαη ηζρπξνπνίεζε ηνπ nation brand ζην 

πιαίζην ηνπ ηξηεηνχο ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ Δζληθή Δπηθνηλσληαθή Πνιηηηθή πνπ 

απνθαζίζζεθε απφ ην πκβνχιην Δζληθήο Δπηθνηλσληαθήο Πνιηηηθήο (ΔΔΠ) ππφ ηνλ 

Πξσζππνπξγφ. 

 Δηζαγσγή θαη αμηνπνίεζε, εθ κέξνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ θαη ηνπ ΔΟΣ, κε ηελ ππνζηήξημε 

ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο, ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ 

εξγαιείσλ ζηελ άζθεζε ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο. 

 Πξφηαζε γηα δεκηνπξγία λένπ θνξέα γηα ηελ ηνπξηζηηθή εθπαίδεπζε (ΝΠΓΓ) ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ: (α) ζα αλαβαζκίζεη ηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ ησλ ΑΣΔ θαη ησλ ΙΔΚ ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ, (β) ζα εληζρχζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ρνιήο Ξελαγψλ Αζελψλ θαη ζα πξνρσξήζεη ζηελ επαλαιεηηνπξγία ησλ ρνιψλ Ξελαγψλ 

Θεζζαινλίθεο θαη Κέξθπξαο, (γ) ζα έρεη ηελ επζχλε ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη 

κεηεθπαίδεπζεο εξγαδνκέλσλ θαη επνρηαθά αλέξγσλ γηα ηελ αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, θαη (δ) ζα αμηνπνηήζεη ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Σνπξηζκνχ κέζσ δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ ηνπξηζηηθήο 

εθπαίδεπζεο. 

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

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

δηεζλείο Tour Operators θαη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο (απεπζείαο πηήζεηο). 

 Πξνζέιθπζε επελδπηψλ κέζσ δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ 

ιηκέλσλ (καξηλψλ, ηνπξηζηηθψλ θαηαθπγίσλ). Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηεο Διιάδαο σο ηαμηδησηηθνχ 

πξννξηζκνχ ζηηο βαζηθέο αγνξέο ζηφρν θαη ζε λέεο αγνξέο. 

 Δλεξγνπνίεζε ηνπ Γνξπθφξνπ Λνγαξηαζκνχ Σνπξηζκνχ θαη ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σνπξηζκνχ / 

Αμηνπνίεζε ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη πιηθνχ ηεθκεξίσζεο γηα ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΛΣΑΣ.  
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 Ιζρπξνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ ξφινπ ηεο Διιάδαο ζηα παγθφζκηα θέληξα απνθάζεσλ θαη πνιηηηθψλ 

γηα ηνλ ηνπξηζκφ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ ζε δηεζλή fora (ΟΟΑ, WTTC, 

UNWTO). 

 Οινθιήξσζε ησλ δξάζεσλ ελίζρπζεο ηεο ηνπξηζηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζσ ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαβάζκηζεο κηθξνκεζαίσλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο ίδξπζεο λέσλ.  

 Τινπνίεζε δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ κε δηθαηνχρνπο ηνπο ΟΣΑ (εθ λένπ ρξήζε δεκνηηθψλ 

αθηλήησλ, αλαβάζκηζε δεκνηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηακαηηθψλ πεγψλ, δεκηνπξγία πνιπιεηηνπξγηθψλ 

πάξθσλ) γηα ηελ αλάπηπμε ζεκαηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ζε ηνπηθφ επίπεδν, αμηνπνηψληαο ηα 

ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε Πεξηθέξεηαο. 

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

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

πξννξηζκψλ θαη ελίζρπζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ξνψλ απφ ην εμσηεξηθφ. 
 
 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ 
 
 Δλίζρπζε πνιηηηθψλ γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ίζεο 

επθαηξίεο κεηαμχ ησλ θχισλ θαη γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ. 

 Υξεκαηνδφηεζε έξγσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο 

ζεκάησλ Ιζαγέλεηαο ηφζν ζε επίπεδν Κεληξηθήο Τπεξεζίαο φζν θαη Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ. 

 Αλαβάζκηζε ηεο δηαδηθαζίαο ζηνρνζεζίαο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ ΟΣΑ απφ ην Παξαηεξεηήξην 

Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ ΟΣΑ. Θα εθαξκνζηεί άκεζα ε λέα δηαδηθαζία νηθνλνκηθήο 

ζηνρνζεζίαο ησλ ΟΣΑ, ε νπνία ζα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ πξφιεςε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

θηλδχλσλ θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ ΟΣΑ. Με ηε λέα 

δηαδηθαζία, ηα θξηηήξηα ζηνρνζέηεζεο θαη παξαθνινχζεζεο απινπνηνχληαη θαη θαζίζηαληαη πην 

νπζηαζηηθά. Δπηπξνζζέησο, ε δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ζα ελζσκαησζεί ζηνλ Κφκβν 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο γηα 

ην ζχλνιν ησλ εκπιεθνκέλσλ. 

 Αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ Κφκβνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Δίλαη ήδε ζε εμέιημε ε 

έληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο ζηνλ Κφκβν Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Η νινθιήξσζε ηνπ εγρεηξήκαηνο ζα ζπκβάιιεη 

ζηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ γηα ηνπο εκπιεθνκέλνπο θνξείο, ζηελ πεξαηηέξσ πξνηππνπνίεζε 

θαη απηνκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ θαη ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ θφζηνπο επεμεξγαζίαο ησλ 

ζηνηρείσλ θαη εθηέιεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ. Σαπηφρξνλα έρεη εμαζθαιηζζεί ρξεκαηνδφηεζε 

απφ ην ΔΠΑ γηα ηελ πινπνίεζε έξγνπ αλαβάζκηζεο ηνπ Κφκβνπ θαη αλάδεημήο ηνπ ζε βαζηθφ 

εξγαιείν άζθεζεο ηνπ ξφινπ ησλ νξγάλσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δεκνζηνλνκηθή επνπηεία θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ ΟΣΑ. 

 Δπηθαηξνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, 

κε ηελ έθδνζε πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, ην νπνίν ζα αληηθαηαζηήζεη ην β.δ. ηεο 17-5/15-6-1959. 

 Κσδηθνπνίεζε θαη ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη θξαηήζεσλ γηα ηελ 

εθθαζάξηζε ησλ δαπαλψλ ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, κε παξάιιειε πξφβιεςε ελφο 

κεραληζκνχ ζπλερνχο επηθαηξνπνίεζεο απηψλ. 

 Δπηθαηξνπνηείηαη θαη απινπνηείηαη ε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ βεβαίσζε θαη είζπξαμε ησλ 

ζεζκνζεηεκέλσλ εζφδσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο θνξνινγηθήο 

απνθέληξσζεο θαη ηε δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ, δηαθαλνχο θαη δίθαηνπ θνξνινγηθνχ θαζεζηψηνο 

ζε ηνπηθφ επίπεδν.  

 Κσδηθνπνηείηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηα έζνδα ησλ ΟΣΑ, αμηνπνηψληαο ηνπο δηαζέζηκνπο 

πφξνπο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Μεηαξξχζκηζε ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 2014-2020». 

 Θεζκνζέηεζε Ηιεθηξνληθήο Βάζεο Καηαγξαθήο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ησλ ΟΣΑ, κε ζηφρν ηε 

βέιηηζηε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπο θαη ηε δπλαηφηεηα επηηειηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο αλαπηπμηαθψλ δξάζεσλ. 

 πγθξνηνχληαη θαη πινπνηνχληαη δχν λέα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνπο ΟΣΑ ηεο ρψξαο 

(ΦΙΛΟΓΗΜΟ Ι θαη ΙΙ), κε ζθνπφ ηελ ελδπλάκσζε ηεο ηζφξξνπεο, βηψζηκεο θαη δίθαηεο αλάπηπμεο, 
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ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ, ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 2,3 δηο επξψ γηα ηελ πεληαεηία 2018-2022. 

 Αλακφξθσζε ησλ Γνκψλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ κε εμνξζνινγηζκφ ησλ ζέζεσλ επζχλεο, 

θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ ππεξεηεί ζε απηέο θαη πνηνηηθφηεξε παξνρή 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. 

 Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ αζθνχκελσλ αξκνδηνηήησλ απφ ηελ Κεληξηθή θαη Πεξηθεξεηαθή θξαηηθή 

δηνίθεζε θαη ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο  

 Αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ / εθαξκνγψλ δηαβνχιεπζεο ησλ ΟΣΑ κε ηνπο πνιίηεο θαη 

ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπηθψλ θνξέσλ ηνπο θαζψο θαη δηελέξγεηαο ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ 

(ελδεηθηηθά: ππνβνιή αηηήζεσλ, έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ) κεηαμχ ΟΣΑ θαη πνιηηψλ κε ζηφρν ηελ 

εκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο. 

 Θσξάθηζε ηεο Ννκηκφηεηαο κέζα απφ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο 

δηαζχλδεζεο ησλ Απηνηειψλ Τπεξεζηψλ Δπνπηείαο ΟΣΑ κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη κε ην ΔΔΓΓ, ην 

πλήγνξν ηνπ Πνιίηε θαη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ.  

 ρεδηαζκφο πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο ησλ κνλίκσλ ππαιιήισλ ησλ ΟΣΑ, ησλ Απνθεληξσκέλσλ 

Γηνηθήζεσλ, ησλ ΑΤΔ - ΟΣΑ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, θαζψο θαη ζρεδηαζκφο 

πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζεο ησλ αηξεηψλ. 
 
 

Πεξηβάιινλ θαη Δλέξγεηα 
 
ηνλ ηνκέα ηεο Δλέξγεηαο θαη ησλ Οξπθηψλ Πφξσλ, έρνπλ αλαιεθζεί ή πξφθεηηαη λα αλαιεθζνχλ 

δξάζεηο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα εμήο: 

 

 Δπίηεπμε ησλ Δζληθψλ θαη Δπξσπατθψλ ζηφρσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

Μεηαβνιή ηνπ ελεξγεηαθνχ κείγκαηνο, κε ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ ΑΠΔ, κείσζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ιηγλίηε θαη αμηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ σο «θαχζηκνπ γέθπξα». Δλεξγνπνίεζε 

Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δλέξγεηα θαη ην Κιίκα θαη θαηάξηηζε ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ γηα ηελ 

Δλέξγεηα θαη ην Κιίκα. 

 Δθαξκνγή ηνπ λένπ πιαηζίνπ δηαγσληζκψλ γηα ηε ζηήξημε ησλ κνλάδσλ ΑΠΔ. Δπαλεθηίκεζε ηνπ 

πιαηζίνπ ην 2020. 

 Γεκηνπξγία λέαο νληφηεηαο αληαιιαγήο ελέξγεηαο (HENEX) γηα ηε ρνλδξηθή αγνξά ελέξγεηαο. 

Δλεξγνπνίεζε ησλ ηεζζάξσλ επηκέξνπο αγνξψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Δλέξγεηαο θαη πιήξε 

ιεηηνπξγία ηνπ Target Model. 

 Πξνψζεζε πξσηνβνπιηψλ ελεξγεηαθήο εμνηθνλφκεζεο. Αλαβάζκηζε ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο ηεο 

ρψξαο ζηε βάζε ηεο Οδεγίαο 27. Μέηξα ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο γηα ηηο ΜΜΔ. Αλαβάζκηζε 

ππνδνκψλ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηνλ θιάδν ησλ κεηαθνξψλ. 

 Δπάξθεηα θαη αζθάιεηα εθνδηαζκνχ γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο. Γηαζχλδεζε ησλ λεζηψλ, ηδηαίηεξα 

ησλ κεγαιχηεξσλ, κε ην επεηξσηηθφ ζχζηεκα. Μέγηζηε δπλαηή δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ ζε κηθξφηεξα 

λεζηά πνπ δελ ζα ζπλδεζνχλ. Πξνψζεζε ηεο Πξσηνβνπιίαο γηα ηα Δλεξγεηαθά Νεζηά θαη ηα 

«Έμππλα» Νεζηά. 

 Αλάδεημε ηεο ρψξαο ζε ελεξγεηαθφ δηακεηαθνκηζηηθφ θφκβν, κέζσ ηεο θαηαζθεπήο αγσγψλ θπζηθνχ 

αεξίνπ (ΣΑΡ, IGB, EastMed, Poseidon) θαη ζρεηηθψλ ππνδνκψλ (Γηακεηαθνκηζηηθφο ηαζκφο 

Αιεμαλδξνχπνιεο, ππνδνκέο CNG, αλαβάζκηζε ηαζκνχ Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ 

Ρεβπζνχζαο). 

 Απνθέληξσζε ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θαηαλαισηψλ, κέζα απφ 

ηελ πινπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηνλ ελεξγεηαθφ ζπκςεθηζκφ θαη ηηο Δλεξγεηαθέο 

Κνηλφηεηεο. 

 Απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ θαη επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ. 

 Δθαξκνγή ηνπ λένπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ΓΔΗ. Δθαξκνγή ηεο απφθαζεο ηνπ 

Δπξσδηθαζηεξίνπ ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζηνλ ιηγλίηε. 

 Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο «Πξάζηλσλ Πηζηνπνηεηηθψλ» ζηελ αγνξά ελέξγεηαο. 
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 Δθζπγρξνληζκφο ηνπ πιαηζίνπ έξεπλαο θαη εμφξπμεο πδξνγνλαλζξάθσλ. Αλαβάζκηζε ηεο ΔΓΔΤ θαη 

πξνζέιθπζε μέλσλ θαη εγρψξησλ επελδχζεσλ, δηαζθαιίδνληαο ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Αλαδηάξζξσζε ηεο ΓΔΠΑ. 

 Γηακφξθσζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε γεσζεξκία. 

 Τηνζέηεζε πιέγκαηνο πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ελεξγεηαθήο θηψρεηαο (ΚΟΣ, ηακείν 

επαλαζχλδεζεο) θαη ηε ζπγθξάηεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο (ειάθξπλζε ΤΚΧ, «πάγσκα» 

ΔΣΜΔΑΡ, κείσζε ΠΥΔΦΔΛ). 

 

Αληηζηνίρσο, ζηνλ ηνκέα ηεο Υσξνηαμίαο θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο πξνσζνχληαη: 

 

 Οινθιήξσζε ησλ Μεηαξξπζκίζεσλ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγή ηεο δεπηεξεχνπζαο 

λνκνζεζίαο γηα ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην. 

 Αλαζεψξεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ. 

 ρεδηαζκφο ηνπηθψλ ρσξηθψλ ζρεδίσλ γηα φιε ηε ρψξα. 

 Γηακφξθσζε Δηδηθψλ Πιαηζίσλ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ γηα ηνλ Σνπξηζκφ, γηα ηνλ Οξπθηφ 

Πινχην θαη γηα ηηο Ιρζπνθαιιηέξγεηεο. 

 Αλακφξθσζε Δηδηθψλ Πιαηζίσλ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 

θαη γηα ηε Βηνκεραλία. 

 Δθαξκνγή λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηνλ ζαιάζζην ρσξηθφ ζρεδηαζκφ. 

 Πιήξεο ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ λένπ θνξέα γηα ην Κηεκαηνιφγην. 

 Δθαξκνγή ρσξηζηήο δηαινγήο ζηελ πεγή θαη πξνψζεζε ηεο αλαθχθισζεο. 

 Λεηηνπξγία ππνδνκψλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ, κε ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

ηαθήο. 

 Καηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ππνδνκψλ δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θαη ειεθηξνληθνχ 

κεηξψνπ απνβιήησλ. 

 Έξγα δηαρείξηζεο πγξψλ απνβιήησλ γηα φινπο ηνπο νηθηζκνχο κε ηζνδχλακν πιεζπζκφ άλσ ησλ 

2000 θαηνίθσλ (Οηθηζκνί Γ‟ πξνηεξαηφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 91/271/ΔΟΚ). 

 Οινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ησλ δαζηθψλ ραξηψλ θαη θχξσζή ηνπο ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο έσο ην 2020. 

 Οινθιήξσζε ηεο 20-εηνχο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηα Γάζε κε ζηφρν ηελ αεηθφξν δηαρείξηζε θαη 

ηελ αχμεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο ζην ΑΔΠ ηεο ρψξαο. 

 Οινθιήξσζε πεξηθεξεηαθψλ ζρεδίσλ πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ιεηηνπξγία εζληθνχ 

παξαηεξεηεξίνπ. 

 Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Κπθιηθή Οηθνλνκία θαη Πξνψζεζε Γξάζεσλ Κπθιηθήο Οηθνλνκίαο. 

 ηειέρσζε κε πξνζσπηθφ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη ελίζρπζε κε εμνπιηζκφ φισλ (λέσλ θαη δηεπξπκέλσλ) 

ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ. 

 ηήξημε αλαπηπμηαθψλ δξάζεσλ γηα ηε δίθαηε κεηάβαζε ησλ ιηγληηηθψλ πεξηνρψλ ζε θαζεζηψο 

ρακειήο ιηγληηηθήο εμάξηεζεο. 
 
 
Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο 
 
 Δλίζρπζε ηεο λαπηηιηαθήο δηπισκαηίαο θαη αλάπηπμε ησλ δηκεξψλ λαπηηιηαθψλ καο ζρέζεσλ κε 

ελεξγφ ξφιν θαη παξνπζία ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο. 

 ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή εζληθήο ιηκεληθήο πνιηηηθήο, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο ιηκεληθήο 

ππνδνκήο καο, ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ ειιεληθψλ ιηκέλσλ ζην εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ δηεζλέο 

κεηαθνξηθφ ζχζηεκα θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ ησλ παξερφκελσλ ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ πξνο 

ηνπο ρξήζηεο, κε ηελ αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηηθψλ κεραληζκψλ ηεο Δ.Δ, ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ 

ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ EFSI θαη άιισλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ γηα επελδχζεηο βειηίσζεο θαη 

αλάπηπμεο ζηνπο ειιεληθνχο ιηκέλεο.    

 Αλαβάζκηζε ησλ αθηνπιντθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ησλ ππεξεζηψλ ζαιαζζίνπ ηνπξηζκνχ κε 

δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θξνπαδηέξαο θαη ηνπ yachting. 
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 Αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ εθαξκφδνληαη δηεζλψο ζηνπο ιηκέλεο θαη ζηνπο ζηαζκνχο 

εμππεξέηεζεο πινίσλ, θνξηίσλ, επηβαηψλ θαη ρεξζαίσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, κε ζηφρν ηελ 

πηνζέηεζε θαη αλάπηπμή ηνπο ζηνπο ειιεληθνχο ιηκέλεο. 

 Δθκεηάιιεπζε ησλ ρεξζαίσλ ρψξσλ ηεο δψλεο Ληκέλα θαη αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ησλ 

Οξγαληζκψλ Ληκέλσλ Α.Δ θαη ησλ Γεκνηηθψλ Ληκεληθψλ Σακείσλ. 

 Γηαθχιαμε ηεο εδαθηθήο ζπλνρήο θαη  δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ θαη ηεο 

ελδνρψξαο, κέζσ ησλ επηδνηήζεσλ άγνλσλ γξακκψλ δηαζθαιίδνληαο έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα 

αθηνπιντθψλ ζπγθνηλσληψλ. 

 Δθαξκνγή ηνπ κεηαθνξηθνχ ηζνδχλακνπ κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο λεζησηηθφηεηαο θαη ηελ 

εθαξκνγή νινθιεξσκέλεο λεζησηηθήο πνιηηηθήο γηα ηα λεζηά ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο.  

 Κάιπςε αλαγθψλ πδξνδφηεζεο ησλ λεζηψλ θαη ελίζρπζε ησλ πθηζηάκελσλ κνλάδσλ αθαιάησζεο 

ζηα λεζηά. 

 Aλαβάζκηζε ηεο λαπηηθήο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζε ησλ λαπηηθψλ, βειηίσζε ησλ δηνηθεηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ ησλ ρνιψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. 

 Oηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ ζπνπδαζηψλ ησλ Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξψηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο λαπηνιφγεζεο κέζσ ηεο ρνξήγεζεο ηνπ κεληαίνπ εθπαηδεπηηθνχ 

επηδφκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. 

 Δπηκφξθσζε θαη θαηάξηηζε Αμησκαηηθψλ ηνπ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ κε ηελ πινπνίεζε 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ γηα ηελ θαηάξηηζε αλέξγσλ λαπηηθψλ θαη ηελ παξνρή 

επαγγεικαηηθήο πηζηνπνίεζεο.  

 ηήξημε ησλ ζπνπδαζηψλ ησλ Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ κε παξνρή ζίηηζεο θαη παξνρή 

ζηεγαζηηθνχ επηδφκαηνο ζε ζπνπδαζηέο ησλ Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (Α.Δ.Ν.).  

 Αλάπηπμε ηεο λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Αλαδηακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ δηελέξγεηαο επηζεσξήζεσλ θαη κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ Κιάδνπ 

Δπηζεσξήζεσλ Πινίσλ ζε έλαλ απνηειεζκαηηθφ επνπηηθφ θνξέα ησλ Δμνπζηνδνηεκέλσλ 

Αλαγλσξηζκέλσλ Οξγαληζκψλ (Νενγλψκνλεο). 

 Πηζηνπνίεζε, εθπαίδεπζε θαη δηαηήξεζε ηεο επάξθεηαο ησλ επηζεσξεηψλ/ ειεγθηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο. 

 Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ ζαιαζζίσλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο καο, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο 

πξνζθπγηθέο θαη κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο θαη επηρεηξεζηαθή ζπλεξγαζία Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. κε ηνλ 

Οξγαληζκφ Δπξσπατθήο πλνξηνθπιαθήο FRONTEΥ.  

 Τπνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο ζηξαηεγηθήο γηα νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ζπλφξσλ, κέζσ ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Οινθιεξσκέλεο Θαιάζζηαο Δπηηήξεζεο (ΔΟΘΔ) θαη ηεο 

αμηνπνίεζεο πφξσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο. 

 Πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη αζθάιεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο ζηε ζάιαζζα. 

 Γηαζθάιηζε ηεο επηρεηξεζηαθήο εηνηκφηεηαο ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο, κε 

ηελ πινπνίεζε πξνκεζεηψλ επηρεηξεζηαθνχ εμνπιηζκνχ, κέζσλ θαη ζπζηεκάησλ κε ηελ αμηνπνίεζε 

πφξσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο. 

 Αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ επηθνηλσληψλ, δνξπθνξηθνχ εληνπηζκνχ θαη δηαζθάιηζε παξνρήο 

ππεξεζηψλ ηνπ Παγθφζκηνπ Ναπηηιηαθνχ πζηήκαηνο Κηλδχλνπ θαη Αζθάιεηαο, κε ζθνπφ ηελ 

έξεπλα θαη δηάζσζε θαη ηελ αζθάιεηα λαπζηπινΐαο.  

 πληήξεζε, αλαβάζκηζε / αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ ελαέξηαο επηηήξεζεο πηεηηθψλ 

κέζσλ Λ-ΔΛ.ΑΚΣ. θαζψο θαη εθπαίδεπζε ηπηάκελνπ πξνζσπηθνχ. 

 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε θηηξηαθψλ ππνδνκψλ ιηκεληθψλ αξρψλ θαη ελεξγεηαθή αλαβάζκηζή ηνπο. 

 Γηαζθάιηζε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ησλ ζηειερψλ Λ-ΔΛ.ΑΚΣ θαη ησλ κειψλ νηθνγελείαο 

ηνπο. 

 Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο ησλ ζηειερψλ ηνπ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ., κε ηελ εηζαγσγή ηνπ 

ζεζκνχ ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ θαη ηελ έληαμε ησλ ζρνιψλ Λ-ΔΛ.ΑΚΣ ζηελ αλψηαηε 

βαζκίδα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 Τινπνίεζε δξάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηεκέλσλ απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο 

(Δ.Σ.Θ.Α.) κε ζηφρν ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αιηεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 
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Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή 
 
 Η πιήξεο αλάπηπμε ηνπ ππνπξγείνπ, κε εμαζθάιηζε ηφζν ηνπ απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ φζν θαη 

ησλ απαξαίηεησλ, θαηάιιεισλ εγθαηαζηάζεσλ (θηίξην). 

 Η εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ ηερληθψλ ππνδνκψλ (ειεθηξνληθά κεραλήκαηα, πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα, δηαζπλδέζεηο θ.ιπ.), ψζηε ην ππνπξγείν ζην ζχλνιφ ηνπ θαη λα εθπιεξψλεη ηελ ηδηαίηεξε 

απνζηνιή ηνπ αιιά θαη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο θπβεξλεηηθήο 

πνιηηηθήο γηα ηελ Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε.   

 Η δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ εξγαιείσλ δηακφξθσζεο θαη παξαθνινχζεζεο πνιηηηθψλ. 

 Η πεξαηηέξσ επέθηαζε θαη δηαθιάδσζε ζην ζχλνιν ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο ησλ Απηνηειψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ, ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ θαη ηεο Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη 

Σαπηνπνίεζεο θαζψο θαη ε πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο Αξρήο Πξνζθπγψλ θαη ησλ Δπηηξνπψλ ηεο. 

 Η ζπλερήο πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλαβάζκηζε ησλ Απηνηειψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ. 

 Η 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. 

 Η πιήξεο εθαξκνγή ηεο αλαζεσξεκέλεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Έληαμε γηα ηνπο πνιίηεο 

ηξίησλ ρσξψλ (λφκηκε κεηαλάζηεπζε) θαη ηνπο αηηνχληεο άζπιν.  

 Η 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. 
 
 

Πνιηηηζκόο 
 
Οη δηαξζξσηηθέο δξάζεηο θαη πνιηηηθέο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ππεξεηνχλ ηνπο 

αθφινπζνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο: 

 

1. Γηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο, ηεο αλάδεημεο θαη ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο 

2. Μεγηζηνπνίεζε θαη θηλεηνπνίεζε ησλ εζφδσλ απφ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο. 

 

ηελ θαηεχζπλζε απηή, δξνκνινγνχληαη νη αθφινπζεο δξάζεηο, νη νπνίεο πξφθεηηαη λα έρνπλ, 

παξάιιεια, ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΜΠΓ 2019 – 2022. 

 

 Δπηθαηξνπνίεζε ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο εηζηηεξίσλ, ησλ δηθαησκάησλ εηζφδνπ (κεησκέλε θαη 

ειεχζεξε είζνδνο) θαη ησλ εκεξψλ ειεχζεξεο εηζφδνπ γηα ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ηα κνπζεία 

θαη ηα κλεκεία, θαζψο θαη ησλ εκεξψλ πνπ παξακέλνπλ θιεηζηά. 

 Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα ηέιε παξαρψξεζεο ησλ αξραηνινγηθψλ 

ρψξσλ, ησλ κνπζείσλ θαη ησλ κλεκείσλ. 

 Αλάπηπμε εθδφζεσλ θαη πνιηηηζηηθψλ πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο θαη αηζζεηηθήο πξνο δηάζεζε 

ζηα πσιεηήξηα ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ησλ κνπζείσλ θαη ησλ κλεκείσλ, θαζψο θαη ζηηο κεγάιεο 

πχιεο εηζφδνπ ηεο ρψξαο. 

 

 (α) Γηακφξθσζε ηεο νπηηθήο ηαπηφηεηαο θαη επηθνηλσλίαο ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ησλ 

κνπζείσλ θαη ησλ κλεκείσλ. 

 (β) Δπηθαηξνπνίεζε θαη εκπινπηηζκφο ησλ εθδφζεσλ θαη ησλ ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ πνπ 

απεπζχλνληαη ζηνπο επηζθέπηεο - πεξηεγεηέο. 

 (γ) Αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ εθδφζεσλ θαη ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ μελάγεζεο – πεξηήγεζεο. 
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 (δ) Αλάπηπμε ζεηξψλ ζχγρξνλσλ ρξεζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, εκπλεπζκέλσλ απφ ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ηα κνπζεία θαη ηα κλεκεία ζηα νπνία ζα δηαηίζεληαη. 

 (ε) Τπεξεζίεο κεηαθνξάο ζην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ (domestic courier / international 

transportation services). 

 (ζη) Ηιεθηξνληθέο πσιήζεηο (e-commerce). 

 

 Καηάξηηζε θαη πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο αμηνπνίεζεο ησλ αλαςπθηεξίσλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, 

κνπζείσλ θαη κλεκείσλ, θαζψο θαη αθηλήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, ηδίσο γηα 

ηελ παξνρή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ εζηίαζεο πςειήο πνηφηεηαο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ. 

 πλδπαζκέλε εγθαηάζηαζε νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ 

(Enterprise Resource Planning - ERP), ειεθηξνληθνχ εηζηηεξίνπ (e-Ticket), ζπζηήκαηνο ειέγρνπ 

πξφζβαζεο (Access Control) θαη ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πσιήζεσλ (Retail Management System) 

ζηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ηα κνπζεία θαη ηα κλεκεία. 

 Νένο Οξγαληζκφο ηνπ Σακείνπ Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ θαη Απαιινηξηψζεσλ (ΣΑΠ).22 

 Δπίιπζε ρξνληδφλησλ ζεκάησλ ηνπ Μνπζείνπ Αθξφπνιεο. 

 

 (α) Λχζε ηνπ Οξγαληζκνχ Αλέγεξζεο Νένπ Μνπζείνπ ηεο Αθξφπνιεο θαη απνξξφθεζή ηνπ απφ ην 

Μνπζείν ηεο Αθξφπνιεο. 

 (β) Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο ηνπ Μνπζείνπ. 

 (γ) Δλαξκφληζε δηθαησκάησλ εηζφδνπ (κεησκέλε θαη ειεχζεξε είζνδνο) θαη εκεξψλ ειεχζεξεο 

εηζφδνπ κεηαμχ ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, κνπζείσλ θαη κλεκείσλ θαη ηνπ Μνπζείνπ Αθξφπνιεο, 

θαζψο θαη ησλ εκεξψλ πνπ παξακέλνπλ θιεηζηά (βι. παξαπάλσ). 

 (δ) Δπηθαηξνπνίεζε ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο εηζηηεξίσλ ηνπ Μνπζείνπ Αθξφπνιεο κε βάζε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γηα ηνπο ππφινηπνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, κνπζεία θαη κλεκεία (βι. παξαπάλσ). 

 (ε) Απφδνζε πνζνζηνχ απφ ηηο εηζπξάμεηο ησλ εηζηηεξίσλ ηνπ Μνπζείνπ Αθξφπνιεο ζην Σακείν 

Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ θαη Απαιινηξηψζεσλ, ζχκθσλα κε ηνλ ηδξπηηθφ λφκν ηνπ Μνπζείνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιιεη ζηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ. 

 

 Αλαδηνξγάλσζε, ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε θαη εμνηθνλφκεζε θφζηνπο ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ (Σνκέαο χγρξνλνπ Πνιηηηζκνχ): 

 

 (α) Θέζπηζε νξγαλνγξακκάησλ, πεξηγξακκάησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο. 

Γηάθξηζε ηεο θαιιηηερληθήο δηεχζπλζεο απφ ηε δηνηθεηηθή νξγάλσζε θαη ηελ νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε. 

 (β) Απινπνίεζε θαη ςεθηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ. 

 (γ) Καηάξηηζε θαη παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ (business plans). 

 (δ) Οηθνλνκίεο θιίκαθαο κέζα απφ δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο γηα πξνκήζεηεο, εξγαζίεο θαη 

ππεξεζίεο. 

 (ε) πλεξγαζίεο κε ην Δζληθφ Σππνγξαθείν θαη ην Σππνγξαθείν ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε εθηππψζεηο (εθδφζεηο, ελεκεξσηηθά έληππα, θπιιάδηα, πξνγξάκκαηα 

εθδειψζεσλ θ.ιπ.). 

 

 Έληαμε θηεξίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ θαη επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπ ζε 

πξνγξάκκαηα ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο δεκνζίσλ θηεξίσλ. 

 Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ γηα ηηο πνιηηηζηηθέο ρνξεγίεο, κε ζηφρν ηελ θηλεηνπνίεζε πφξσλ γηα 

ηελ ελίζρπζε ηνπ πνιηηηζκνχ ζε κεγάιε θαη κηθξή θιίκαθα. 

 

                                                 
22

  Σν Σακείν Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ θαη Απαιινηξηψζεσλ (ΣΑΠ) εηζπξάηηεη ηα έζνδα απφ ηνπο αξραηνινγηθνχο 

ρψξνπο, ηα Μνπζεία θαη ηα κλεκεία ηεο ρψξαο. Με ηα έζνδα απηά ην ΣΑΠ ζηεξίδεη ρξεκαηνδνηηθά ηνλ Σνκέα 

Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ (Αξραηνινγηθή Τπεξεζία), 

αλαδηαλέκνληαο ηα πιενλάζκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ νη αξραηνινγηθνί ρψξνη, ηα κνπζεία θαη ηα κλεκεία κεγάιεο 

επηζθεςηκφηεηαο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία θαη φισλ ησλ ππφινηπσλ. 
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Αζιεηηζκόο 
 
 Δθπφλεζε εηδηθνχ ρξεκαηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ζπληήξεζε / βειηίσζε ησλ αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ αλά ηελ επηθξάηεηα. 

 Αλάιεςε δηεζλψλ αζιεηηθψλ δηνξγαλψζεσλ ζε πεξηζζφηεξα αζιήκαηα.  

 Αλάπηπμε ηνπ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ. 

 Γηελέξγεηα Παξάθηησλ Μεζνγεηαθψλ Αγψλσλ ζηελ Πάηξα, 2019. 

 Γηελέξγεηα Δπξσπατθνχ πξσηαζιήκαηνο θσπειαζίαο ζηελ ιίκλε Ισαλλίλσλ, 2019. 

 Νέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ σο Ννκηθφ Πξφζσπν Ιδησηηθνχ 

Γηθαίνπ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην επαγγεικαηηθφ 

αζιεηηζκφ θαη ηνλ έιεγρν ρεηξαγψγεζεο ησλ αγψλσλ.  

 Απμεκέλεο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο πξνο ηηο νκνζπνλδίεο ην 2019 (πξν νιπκπηαθή ρξνληά) θαη ην 

2020 (Οιπκπηαθνί Αγψλεο ζην Σφθην). 

 Δλζσκάησζε πξνζθχγσλ, ξνκά θαη άιισλ θνηλσληθά επαίζζεησλ νκάδσλ κέζσ ηνπ αζιεηηζκνχ.  

 Δμνξζνινγηζκφο θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ.  

 

 

Γξάζεηο ππό ηελ επνπηεία θαη αξκνδηόηεηα ηνπ Τπνπξγνύ Δπηθξαηείαο αξκόδηνπ γηα ζέκαηα 
Καζεκεξηλόηεηαο ηνπ Πνιίηε 
 
 Λεηηνπξγία ηεο νκάδαο γηα ζέκαηα θαζεκεξηλφηεηαο, πνπ αλαιακβάλεη ηε ζηήξημε ησλ πνιηηψλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη δεηνχλ βνήζεηα ψζηε απηά λα επηιπζνχλ. Δπίζεο 

απηή ε νκάδα αλαιακβάλεη ηε ζπγθέληξσζε θαη αμηνιφγεζε ζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ,  ζπληνλίδεη θαη παξαθνινπζεί δξάζεηο γηα ηελ επίιπζή ηνπο, πξνηείλεη 

θαη πξνσζεί αλάιεςε θπβεξλεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζε ζέκαηα πνηφηεηαο δσήο. 

 χζηαζε θαη ιεηηνπξγία, κε ζπλεπνπηεία ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ, ηεο εηαηξείαο 

εηδηθνχ ζθνπνχ ΑΝΑΠΛΑΗ ΑΘΗΝΑ Α.Δ., ππφ ηε µνξθή αλψλπµεο εηαηξείαο ηνπ Γεκνζίνπ, κε 

ζθνπφ λα επηηεπρζεί ζπληνληζκέλα θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ε ηαρχξξπζκε πινπνίεζε αλαπιάζεσλ 

ζηελ πφιε ηεο Αζήλαο θαη ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ ππφ αλάπιαζε πεξηνρψλ, ηελ 

ηφλσζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε. Ο αξρηθφο ζρεδηαζκφο 

πξνβιέπεη ηελ αλάπιαζε ησλ «Πξνζθπγηθψλ» ηεο Λ. Αιεμάλδξαο θαη ην Δκπνξηθφ Σξίγσλν ηεο 

Αζήλαο.  
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ΠΛΑΙΙΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 
 
Δληαίνο Λνγαξηαζκόο Θεζαπξνθπιαθίνπ –Treasury Single Account (TSA) 
 
Αλαθνξηθά κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, ν ζηφρνο ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ δηαζεζίκσλ ζε έλαλ εληαίν 

ινγαξηαζκφ ζηελ θεληξηθή ηξάπεδα έρεη επηηεπρζεί κέζσ ηνπ θιεηζίκαηνο ινγαξηαζκψλ πνπ ηεξνχλην ζε 

εκπνξηθέο ηξάπεδεο θαη ηεο κεηαθνξάο ησλ ππνινίπσλ ηνπο ζηνλ εληαίν ινγαξηαζκφ ζεζαπξνθπιαθίνπ, 

κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο. ζν αθνξά ηνπο ινηπνχο θνξείο, ηεο Κεληξηθήο θαη Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ηα 

πεξηζζφηεξα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπο έρνπλ κεηαθεξζεί ζηελ Σξάπεδα Διιάδνο θαη είλαη 

δηαζέζηκα γηα δηαρείξηζε κέζσ ζπλαιιαγψλ repo κεηαμχ ΣηΔ θαη ΟΓΓΗΥ. Οη εμειίμεηο απηέο έρνπλ 

νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο ΓΚ ζηελ νπνία έρεη πξφζβαζε ην θξάηνο θαη ζε 

πεξηνξηζκφ ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ηνπ.  

 

Σα επφκελα βήκαηα πεξηιακβάλνπλ ηε κεηαθνξά ησλ ππφινηπσλ πνζψλ πνπ ηεξνχληαη αθφκα ζηηο 

εκπνξηθέο ηξάπεδεο, ηελ έλαξμε πξνβιέςεσλ ηακεηαθψλ ξνψλ γηα κεγάινπο θνξείο ηεο ΓΚ, ηελ ηαθηηθή 

παξαθνινχζεζε ησλ ππνινίπσλ ηνπο ζηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο θαη ηελ θαηαβνιή ησλ επηρνξεγήζεσλ απφ 

ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ζε ινγαξηαζκνχο ησλ θνξέσλ πνπ ηεξνχληαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 

Μεζνπξφζεζκα ν ζηφρνο είλαη ε ζπγθέληξσζε ησλ δηαζεζίκσλ ζηνλ εληαίν ινγαξηαζκφ 

ζεζαπξνθπιαθίνπ ψζηε λα πθίζηαηαη ε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθφηεξεο δηαρείξηζεο ηεο ξεπζηφηεηαο 

ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ε βειηίσζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ψζηε λα ππνζηεξίδνπλ 

ηέηνηεο ζπλαιιαγέο. Με ηε κεηαξξχζκηζε απηή ζα εληζρπζεί αθφκα πεξηζζφηεξν ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ θαη ζα πξνσζεζεί ε ζχλδεζή ηεο κε ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξένπο. 

 
 
Λεμηπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο  
 
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 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 απφ ην 2011 έσο θαη ην Γεθέκβξην ηνπ 2017 παξνπζηάδεηαη 

ζηνλ πίλαθα 2.3.  

 

 
Πίνακασ 2.3  - Εξζλιξη ληξιπρόθεςμων υποχρεϊςεων Γενικήσ Κυβζρνηςησ 

 (ποςά ςε εκατ. ευρϊ) 

  Δεκ. 2011 Δεκ. 2012 Δεκ. 2013 Δεκ. 2014 Δεκ. 2015 Δεκ. 2016 Δεκ. 2017 

Κρατικόσ Π/Τ 851 793 221 157 451 163 147 

Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ 1.191 1.176 428 280 312 327 236 

Οργανιςμοί Κοινωνικισ 
Αςφάλιςθσ  (ΟΚΑ)* 4.033 4.759 2.653 1.835 2.745 2.346 1.514 

Νοςοκομεία* 1.298 1.765 687 607 931 450 299 

Λοιπά Νομικά Πρόςωπα 381 350 262 197 257 419 352 

Γενική Κυβζρνηςη 7.755 8.841 4.251 3.076 4.696 3.704 2.549 

Εκκρεμείσ Επιςτροφζσ Φόρων 901 724 519 755 1.283 1.226 765 

φνολο 8.656 9.565 4.769 3.831 5.979 4.930 3.314 

* το φψοσ των λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων του ΕΟΠΤΤ και των νοςοκομείων περιλαμβάνονται ποςά που αφοροφν rebate και 
clawback, τα οποία δεν ζχουν ακόμα ςυμψθφιςτεί.   

θμ: Συχόν διαφορζσ ςτα ακροίςματα οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ 

 



42 

 

Σν 2015 παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ ιεμηπξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ ε νπνία απνδίδεηαη θαηά θχξην ιφγν 

ζηνπο πεξηνξηζκνχο ξεπζηφηεηαο, θαζψο θαη ζε θαζπζηεξήζεηο ζηηο  ελδνθπβεξλεηηθέο ξνέο ζπλαιιαγψλ 

κεηαμχ ΟΚΑ, ΔΟΠΤΤ θαη Ννζνθνκείσλ πνπ δελ επέηξεςαλ ηελ νκαιή πνξεία απνπιεξσκήο ησλ 

αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ.  

 

Απφ ηνλ Ινχιην ηνπ 2016, ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο θαη κε ηε 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηαζεξφηεηαο (ΔΜ), πινπνηείηαη πξφγξακκα 

εθθαζάξηζεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ εθθξεκψλ αηηήζεσλ επηζηξνθψλ θφξσλ. Δπηπιένλ, ζηηο αξρέο ηνπ 2017, πξνβιέθζεθε ε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΟΚΑ θαη γηα ηελ εθθαζάξηζε εθθξεκψλ αηηήζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο. 

 

Απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθθαζάξηζεο σο ην ηέινο Μαξηίνπ 2018 έρνπλ κεηαθεξζεί πεξίπνπ 

3.994,5 εθαη. επξψ πξνο ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (πίλαθαο 2.4), ελψ έρνπλ δηαηεζεί 606,5 

εθαη. επξψ γηα ηελ εμφθιεζε εθθξεκψλ επηζηξνθψλ θφξσλ θαη 895,0 εθαη. επξψ γηα ηελ εθθαζάξηζε 

εθθξεκψλ αηηήζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο.  

 

Απφ ηα πνζά απηά νη πιεξσκέο ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηξίηνπο ησλ θνξέσλ Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο αλέξρνληαη ζε 3.743,5 εθαη. επξψ, ελψ νη πιεξσκέο επηζηξνθψλ θφξσλ θαη εθθξεκψλ 

αηηήζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο αλέξρνληαη ζε 597,0 εθαη. επξψ θαη 661,8 εθαη. επξψ, αληίζηνηρα. 

  

πλνιηθά απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθθαζάξηζεο σο θαη ην ηέινο Μαξηίνπ 2018  έρνπλ δηαηεζεί 

ζηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 5.496,0 εθαη. επξψ, ελψ έρνπλ απνπιεξσζεί κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εθθαζάξηζεο 5.002,3 εθαη. επξψ. Οη ρξεκαηνδνηήζεηο θαη νη πιεξσκέο αλά έηνο 

απεηθνλίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

 
 

Πίνακασ 2.4     Χρηματοδότηςη – Πληρωμζσ  

ληξιπρόθεςμων υποχρεϊςεων Γενικήσ Κυβζρνηςησ 

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ) 

  

Ιουλ.-Δεκ. 
2016 

Χρημ/ςη 

Ιουλ. -  Δεκ.             
2016 

Πληρωμζσ 
2017 

Χρημ/ςη 
2017 

Πληρωμζσ 

Ιαν.-
Μάρτιοσ 

2018 
Χρημ/ςη 

Ιαν.-
Μάρτιοσ 

2018 
Πληρωμζσ 

φνολο 
Χρημ/ςη 

φνολο 
Πληρωμζσ 

Κρατικόσ Π/Τ* 467,1 467,1 4,2 4,2 1,5 0,0 472,8 471,4 

Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ 80,5 56,2 115,2 128,1 0,0 5,9 195,7 190,3 

Οργανιςμοί Κοινωνικισ 
Αςφάλιςθσ  (ΟΚΑ) 1.096,8 922,3 500,8 527,3 158,2 86,0 1.755,8 1.535,6 

Νοςοκομεία ** 1.148,3 1.034,9 43,4 126,6 -13,8 0,0 1.177,9 1.161,5 

Λοιπά Νομικά Πρόςωπα 
** 270,0 267,7 122,2 117,0 -0,1 0,1 392,2 384,8 

Γενική Κυβζρνηςη 3.062,8 2.748,2 785,9 903,3 145,8 92,0 3.994,5 3.743,5 

Επιςτροφζσ Φόρων 405,0 380,3 171,5 194,1 30,0 22,5 606,5 597,0 

φνολο Γεν. Κυβζρνηςη 
και Επιςτροφζσ Φόρων 3.467,8 3.128,5 957,4 1.097,4 175,8 114,6 4.601,0 4.340,5 

Εκκρεμείσ Αιτιςεισ 
υνταξιοδότθςθσ 0,0 0,0 645,0 511,1 250,0 150,7 895,0 661,8 

ΤΝΟΛΟ 3.467,8 3.128,5 1.602,4 1.608,5 425,8 265,3 5.496,0 5.002,3 

* Ποςό φψουσ 419,7 αφορά μόνο πιςτϊςεισ, κακϊσ θ πλθρωμι ςυμψθφίςτθκε με οφειλζσ προσ το Δθμόςιο. Σο ςυνολικό φψοσ 
χρθματοδοτιςεων και πλθρωμϊν ςε κακαρι βάςθ προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ του ποςοφ αυτοφ. 
** Σα ποςά που εμφανίηονται με αρνθτικό πρόςθμο αναφζρονται ςε επιςτροφζσ επιχορθγιςεων ςτον Κρατικό Προχπολογιςμό. 
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Χο απνηέιεζκα, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχνληαη κεληαίσο απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ 

Κξάηνπο, νη ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πξνο ηξίηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ εθθξεκψλ επηζηξνθψλ θφξσλ, ζην ηέινο ηνπ 2017 αλέξρνληαλ ζε 3.314 εθαη. επξψ, εκθαλίδνληαο 

κείσζε θαηά 2.665 εθαη. επξψ πεξίπνπ, δειαδή θαηά 45% πεξίπνπ, ζε ζρέζε κε ην ηέινο ηνπ 2015.  

 

Νέν ζρέδην ινγαξηαζκώλ γηα ηνπο Φνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (New Chart of Accounts) 
 
Ο ζηφρνο ηεο ελ ιφγσ κεηαξξχζκηζεο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ ζρεδίνπ ινγαξηαζκψλ γηα φινπο 

ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, έηζη ψζηε λα μεπεξαζηεί ν θαηαθεξκαηηζκφο πνπ ηζρχεη ζήκεξα 

(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) θαη λα βειηησζεί πεξαηηέξσ ε  πνηφηεηα θαη ε 

αμηνπηζηία ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη  εθζέζεσλ.  

 

Η νηθνλνκηθή ηαμηλφκεζε ηνπ λένπ ζρεδίνπ ινγαξηαζκψλ έρεη νινθιεξσζεί θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν 

ζηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φζν θαη ζηε ινγηζηηθή. Η δηνηθεηηθή ηαμηλφκεζε έρεη επίζεο 

νινθιεξσζεί, ελψ ε δηαδηθαζία αλαβάζκηζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ΓΛΚ ψζηε λα κπνξεί 

λα ππνζηεξίμεη ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο βξίζθεηαη ελ εμειίμεη.  

 

Παξάιιεια πξνρσξνχλ νη εξγαζίεο γηα ηε ιεηηνπξγηθή ηαμηλφκεζε πνπ ζα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηε 

κεηάβαζε ζε πξνυπνινγηζκφ πξνγξακκάησλ.  

Δπίζεο ζα ππάξμεη αλαιπηηθή αληηζηνίρηζε κεηαμχ ηεο παιηάο θαη ηεο λέαο ηαμηλφκεζεο, ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί ε νκαιή κεηάβαζε θαη ε ζπλέρεηα ησλ ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη 

δεκνζηνλνκηθέο εθζέζεηο ηνπ ΓΛΚ.  

 

Σν λέν ζρέδην ινγαξηαζκψλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2019 

θαη ζε επφκελα ζηάδην ε κεηαξξχζκηζε ζα επεθηαζεί ζε φιε ηε Γεληθή Κπβέξλεζε. Με ηελ πηνζέηεζε 

ησλ αξρψλ δεδνπιεπκέλεο ινγηζηηθήο ζα δηαζθαιηζηεί πην αθξηβήο απεηθφληζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

κεγεζψλ ηνπ θξάηνπο θαη ζα μεπεξαζηνχλ νη φπνηεο ζηξεβιψζεηο δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ρξήζε 

ηακεηαθήο ινγηζηηθήο.  

Δπηζθνπήζεηο δαπαλώλ 

Η δηεμαγσγή επηζθνπήζεσλ δαπαλψλ θξίζεθε επηβεβιεκέλε ηφζν ιφγσ ηεο αλάγθεο εμνξζνινγηζκνχ 

ησλ δαπαλψλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, φζν θαη ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο γηα αληηκεηψπηζε ησλ 

αλαπνηειεζκαηηθνηήησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο νξηδφληηεο πεξηθνπέο δαπαλψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο ηεο ρψξαο. Σα απνηειέζκαηα ησλ επηζθνπήζεσλ δαπαλψλ αλάινγα κε ηηο 

εθάζηνηε δεκνζηνλνκηθέο ζπλζήθεο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ είηε γηα εμνηθνλνκήζεηο πφξσλ, είηε γηα 

αλαθαηαλνκή δαπαλψλ απφ ζρεηηθά αλαπνηειεζκαηηθέο δξάζεηο πξνο ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο 

ή αλαθνχθηζε ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο ησλ πνιηηψλ.  

 

ε απηφ ην πιαίζην, νινθιεξψζεθε ην 2017 κηα θαζνιηθή επηζθφπεζε δαπαλψλ (ηφζν ζηα Τπνπξγεία 

φζν θαη ζηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπο) κεηά ηελ πηινηηθή θάζε ηνπ 2016. Οη εμνηθνλνκήζεηο πνπ 

πξνέθπςαλ ελζσκαηψζεθαλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2018, δεκηνπξγψληαο δεκνζηνλνκηθφ ρψξν γηα ηελ 

επέθηαζε ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, θπξίσο κέζα απφ ηελ ελίζρπζε ησλ νηθνγελεηψλ κε παηδηά θαη 

ρακειά εηζνδήκαηα. Πέξαλ ηεο ζχλδεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηζθφπεζεο δαπαλψλ κε ηε 

ρξεκαηνδφηεζε θνηλσληθψλ δξάζεσλ, απηή απνηέιεζε 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. 

 

Η θπβεξλεηηθή βνχιεζε γηα έκθαζε ζηελ αμηνιφγεζε απφ κεδεληθή βάζε ηεο ρξήζεο ησλ δεκφζησλ 

πφξσλ, απνηππψζεθε ζηε ζχζηαζε ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ κηαο θαηλνχξηαο νξγαληθήο κνλάδαο ε 

νπνία ζα έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε επηζθνπήζεσλ δαπαλψλ ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε ζε ηαθηηθή 

βάζε, βαζηδφκελε ζηελ σο ηψξα εκπεηξία ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ζε βέιηηζηεο δηεζλείο 
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πξαθηηθέο, θαζψο θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ ζπκθσλεζεηζψλ δξάζεσλ θαη ηεο 

απφδνζεο ησλ εθηηκεζεηζψλ εμνηθνλνκήζεσλ, ζην πιαίζην ηεο ζπλέρηζεο ησλ πξνζπαζεηψλ γηα 

πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ.  

 

Πξνϋπνινγηζκόο απόδνζεο (performance budgeting) 
 
Σν πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ζηε ρψξα καο βαζίδεηαη ζηελ νηθνλνκηθή θπξίσο 

ηαμηλφκεζε κε αλαθνξά ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ, αιιά κε έιιεηκκα ζπζηεκαηηθήο 

πιεξνθφξεζεο αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζηηο δηάθνξεο πνιηηηθέο, αιιά θαη κε ηα 

απνηειέζκαηα πνπ παξάγνπλ νη δεκφζηεο δαπάλεο. Αλ θαη είραλ γίλεη βήκαηα πξνο ηελ εηζαγσγή 

πξνυπνινγηζκνχ πξνγξακκάησλ ζην παξειζφλ, ε βαζηά δεκνζηνλνκηθή θξίζε νδήγεζε ζε αιιαγή 

πξνηεξαηνηήησλ γηα ηε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε.  

 

εκαηνδνηψληαο ηηο λέεο πξννπηηθέο ελφςεη ηεο εμφδνπ απφ ηελ θξίζε, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζα 

ζρεδηάζεη θαη ζα ζπληνλίζεη ηηο αλαγθαίεο δξάζεηο γηα ηε κεηάβαζε ζε πξνυπνινγηζκφ απφδνζεο. ηελ 

θαηεχζπλζε απηή ζα είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο θαη ε πιήξεο εθαξκνγή ηνπ λένπ ζρεδίνπ 

ινγαξηαζκψλ γηα ηε ΓΚ, εηδηθά κε ηελ εηζαγσγή ηεο ιεηηνπξγηθήο ηαμηλφκεζεο. Η ηαμηλφκεζε απηή ζα 

ζπκβάιιεη ζηελ αθξηβή θαηαλνκή ησλ δαπαλψλ ζε θπβεξλεηηθέο ιεηηνπξγίεο/πξνγξάκκαηα. Οη 

κεηαξξπζκίζεηο απηέο, κε ηελ εηζαγσγή εξγαιείσλ, φπσο νη δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο/ 

απνδνηηθφηεηαο, ζα δηακνξθψζνπλ ην θαηάιιειν πιαίζην γηα ηελ νπζηαζηηθή αμηνιφγεζε ηεο νξζήο 

ρξήζεο ησλ δεκφζησλ πφξσλ θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ θπβεξλεηηθψλ δξάζεσλ, εληζρχνληαο ηε 

δηαθάλεηα θαη ηελ ππεπζπλφηεηα ζηε δεκφζηα δηαρείξηζε. 
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3. ΤΓΚΡΙΗ ΠΡΟŸΠΟΛΟΓΙΜΟΤ – ΔΚΣΙΜΗΔΧΝ 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τποτομείσ Γενικήσ Κυβζρνηςησ Προχπολογιςμόσ Εκτιμήςεισ Απόκλιςη

2018 2018 2018

Αποτζλεςμα Κράτουσ (A-B) -3.229 -4.659 -1.430

A. Ζςοδα Κράτουσ (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 53.816 52.889 -927

1. Άμεςοι Φόροι 17.357 17.325 -32

    εκ των οποίων: φόροι ςτο ειςόδθμα φυςικϊν προςϊπων 8.742 8.579 -163

                                φόροι ςτο ειςόδθμα νομικϊν προςϊπων 3.322 3.461 139

                                λοιποί άμεςοι φόροι 2.316 2.386 70

                                άμεςοι φόροι ΠΟΕ 1.715 1.699 -16

2. Ζμμεςοι Φόροι 30.519 30.197 -322

   εκ των οποίων :  φόροι ςυναλλαγϊν 16.466 16.319 -147

                                 φόροι κατανάλωςθσ 9.715 9.499 -216

                                 φόροι ςτθν περιουςία 3.100 3.139 39

3. Επιςτροφζσ Φόρων -3.648 -4.404 -756

4. Σρζχουςεσ Μεταβιβάςεισ Ειςπρακτζεσ 331 331 0

5. Κεφαλαιακζσ Μεταβιβάςεισ Ειςπρακτζεσ (ΠΔΕ) 3.764 3.790 26

6. Ζςοδα αποκρατικοποιιςεων (μθ χρθμ/μικα) 588 548 -40

7. Λοιπά μθ φορολογικά ζςοδα 4.537 4.737 199

8. Σρζχουςεσ μεταβιβάςεισ Ειςπρακτζεσ (ANFA) 314 314 0

9. Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ (πραγματικζσ) 54 52 -2

B. Ζξοδα Κράτουσ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 57.046 57.548 502

1. Μιςκοί 12.512 12.645 132

2. υντάξεισ 112 114 2

3. Λειτουργικά ζξοδα 1.876 2.499 623

4. Μεταβιβάςεισ - Αποδόςεισ εςόδων τρίτων 22.639 23.416 778

5. Ειςφορζσ ςτθν ΕΕ 1.862 1.885 23

6. Αναλιψεισ χρεϊν και Καταπτϊςεισ Εγγυιςεων 970 967 -3

7. Δαπάνεσ Εξοπλιςτικϊν προγραμμάτων 306 271 -34

8. Αποκεματικό 1.000 1.000 0

9. Κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ (ΠΔΕ) 6.744 6.634 -110

10. Κοινωνικζσ Παροχζσ 1.661 1.203 -458

11. Επιδοτιςεισ 64 64 0

12. Σόκοι χρεωςτικοί 7.300 6.850 -450

Αποτζλεςμα Νομικϊν Προςϊπων (Γ-Δ) 2.085 2.874 789

Γ. Ζςοδα (1+2+3+4+5) 8.941 9.852 911

1. Σρζχουςεσ & λοιπζσ κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ 2.461 2.512 51

2. Κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ (ΠΔΕ) 1.215 2.039 824

3. Σόκοι πιςτωτικοί 642 671 29

Contributions 623 596 -27

4. Αντικριηόμενα ζςοδα (κακαρά) -9 -3 6

5. Λοιπά ζςοδα 4.632 4.634 2

Δ. Ζξοδα (1+2+3+4+5+6) 6.856 6.978 122

1. Μιςκοί 1.167 1.180 13

2. Σόκοι χρεωςτικοί 512 522 10

3. Λοιπά ζξοδα 2.005 2.169 164

4. Επενδυτικζσ δαπάνεσ 1.347 1.297 -50

5. Λοιπζσ μεταβιβάςεισ 545 530 -15

6. Επιδοτιςεισ 1.280 1.280 0

Αποτζλεςμα Νοςοκομείων - ΠΕΔΤ (Ε-Σ) 144 156 12

Ε. Ζςοδα (1+2+3+4+5) 2.362 2.399 37

1. Σρζχουςεσ & λοιπζσ κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ 1.273 1.274 1

2. Κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ (ΠΔΕ) 26 50 24

3. Μεταβιβάςεισ από ΕΟΠΤΤ 888 888 0

4. Αντικριηόμενα ζςοδα (κακαρά) 0 0 0

5. Λοιπά ζςοδα 175 187 12

Σ. Ζξοδα (1+2+3+4) 2.218 2.243 25

1. Μιςκοί 567 567 1

2. Σόκοι χρεωςτικοί 0 0 0

3. Λοιπά ζξοδα 1.622 1.626 3

4. Επενδυτικζσ δαπάνεσ 29 50 21

Ι. Αποτζλεςμα Κεντρικήσ Κυβζρνηςησ (Α-Β+Γ-Δ+Ε-Σ) -1.000 -1.628 -629

ΠΙΝΑΚΑ 2.5    φγκριςη Π/Τ - Εκτιμήςεων  Γενικήσ Κυβζρνηςησ ςε εθνικολογιςτική βάςη (ΕΛ 2010)

Μη Χρηματοοικονομικζσ Συναλλαγζσ (ςε εκατ. ευρϊ)
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Τποτομείσ Γενικήσ Κυβζρνηςησ Προχπολογιςμόσ Εκτιμήςεισ Απόκλιςη

2018 2018 2018

ΙΙ. Αποτζλεςμα ΟΣΑ Α & Β Βαθμοφ & ΝΠ (Η-Θ) 342 482 140

Η. Ζςοδα (1+2+3+4+5) 6.404 6.946 542

1. Σρζχουςεσ & λοιπζσ κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ 3.193 3.193 1

2. Κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ (ΠΔΕ) 549 1.198 648

3. Σόκοι πιςτωτικοί 41 48 6

4. Αντικριηόμενα ζςοδα (κακαρά) -26 -23 3

5. Λοιπά ζςοδα 2.647 2.531 -116

Θ. Ζξοδα (1+2+3+4+5) 6.062 6.464 402

1. Μιςκοί 2.348 2.346 -2

2. Σόκοι χρεωςτικοί 58 64 6

3. Κοινωνικζσ παροχζσ 739 885 145

4. Λοιπά ζξοδα 1.924 1.828 -96

5. Επενδυτικζσ δαπάνεσ 993 1.341 348

ΙΙΙ. Αποτζλεςμα Κοινωνικοφ Π/Τ (Θ-Ι) 1.784 1.808 24

Θ. Ζςοδα (1+2+3+4+5+6+7) 39.294 39.849 555

1. Σρζχουςεσ & λοιπζσ κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ 15.798 16.530 732

2. Κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ (ΠΔΕ) 130 130 0

3. Αποδόςεισ περιουςίασ 1.321 1.299 -22

4. Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ (πραγματικζσ) 21.041 20.946 -95

5. Κοινωνικοί πόροι 670 660 -9

6. Αντικριηόμενα ζςοδα (κακαρά) 12 0 -12

7. Λοιπά ζςοδα 323 284 -39

Ι. Ζξοδα (1+2+3+4+5+6+7+8) 37.510 38.041 532

1. Μιςκοί 372 357 -15

2. Σόκοι χρεωςτικοί 4 4 0

3. Κοινωνικζσ παροχζσ 31.821 32.307 486

              εκ των οποίων ςυντάξεισ 28.852 28.859 6

4. Κοινωνικζσ παροχζσ ςε είδοσ 3.483 3.463 -20

5. Λοιπά ζξοδα 471 553 82

6. Επενδυτικζσ δαπάνεσ 8 7 -1

7. Μεταβιβάςεισ 900 900 0

8. Επιδοτιςεισ 450 450 0

IV. Αποτζλεςμα Γενικήσ Κυβζρνηςησ (ΕΛ 2010) (I+II+III) 1.127 662 -465

ωσ % του ΑΕΠ 0,6% 0,4% -0,2%

V. Ενοποιημζνοι τόκοι Γενικήσ Κυβζρνηςησ 6.590 6.208 -382

ωσ % του ΑΕΠ 3,6% 3,4% -0,2%

VI. Πρωτογενζσ αποτζλεςμα Γενικήσ Κυβ. (ΕΛ 2010) (IV+V) 7.717 6.870 -847

ωσ % του ΑΕΠ 4,2% 3,8% -0,4%

Ονομαςτικό ΑΕΠ 184.691 182.959 -1.732
ΔΤΕ: Διαδικαςία Τπερβολικοφ Ελλείμματοσ

ΠΙΝΑΚΑ 2.5    φγκριςη Π/Τ - Εκτιμήςεων  Γενικήσ Κυβζρνηςησ ςε εθνικολογιςτική βάςη (ΕΛ 2010)

Μη Χρηματοοικονομικζσ Συναλλαγζσ (ςε εκατ. ευρϊ)

Προςαρμογζσ Προγράμματοσ Προχπολογιςμόσ Εκτιμήςεισ Απόκλιςη

2018 2018 2018

Πρωτογενζσ αποτζλεςμα Γενικήσ Κυβ. (ΕΛ 2010) 7.717 6.870 -847

Μείον : Τρζχουςεσ μεταβιβάςεισ Ειςπρακτζεσ (ANFA) 314 314 0

Πλζον : Επιςτροφζσ εςόδων 0 292 292

Μείον : Ζςοδα αποκρατικοποιιςεων 380 380 0

Πλζον : Δαπάνεσ μεταναςτευτικϊν ροϊν μθ αντικριηόμενεσ 29 43 14

Μείον : Στιριξθ χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων 0 0 0

Πρωτογενζσ αποτζλεςμα Γενικήσ Κυβ. (ςφμφωνα με την ΧΔ) 7.052 6.510 -541

ωσ % του ΑΕΠ 3,82% 3,56% -0,26%

τόχοσ ΧΔ 6.464 6.404 -61

ωσ % του ΑΕΠ 3,5% 3,5% 0,0%

Δημοςιονομική υπεραπόδοςη (+) ή κενό (-) 587 107 -481

ωσ % του ΑΕΠ 0,32% 0,06% -0,26%

ΑΕΠ 184.691 182.959 -1.732
ΧΔ: φμβαςθ Χρθματοδοτικισ Διευκόλυνςθσ

ΠΙΝΑΚΑ 2.6 Πρωτογενζσ αποτζλεςμα Γενικήσ Κυβζρνηςησ 

ςφμφωνα με τη μεθοδολογία τησ φμβαςησ Χρηματοδοτικήσ Διευκόλυνςησ (ποςά ςε εκατ. ευρϊ)
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Απφ ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο πξνθχπηεη φηη ην απνηέιεζκα ηνπ 2018 ζα αλέιζεη ζε 0,4% ηνπ ΑΔΠ 

έλαληη 0,6% ηνπ ΑΔΠ πνπ είρε πξνβιεθζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Σν πξσηνγελέο απνηέιεζκα εθηηκάηαη 

ζε 3,8% ηνπ ΑΔΠ έλαληη 4,2% ηνπ ΑΔΠ ζην ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κεησκέλν θαηά -0,4 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ.  

 

Η αλαζεψξεζε ηνπ απνηειέζκαηνο νθείιεηαη θπξίσο ζηελ δηαθνξνπνίεζε πξνο ην ρεηξφηεξν ησλ 

καθξννηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ ζε ζρέζε κε απηέο πνπ πξνβιέπνληαλ ζηελ εηζεγεηηθή ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα ην έηνο 2018. Η αλαζεψξεζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ επεξέαζε θπξίσο 

ηηο εθηηκήζεηο ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαζψο θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ ΟΚΑ.  Δπηπιένλ, 

έρεη αλαζεσξεζεί πξνο ηα πάλσ ε εθηίκεζε γηα επηζηξνθέο θφξσλ κε βάζε ηε δηακφξθσζή ηνπο ζην έηνο 

2017. 

 

Σν θαηά πξφγξακκα πξσηνγελέο απνηέιεζκα εθηηκάηαη ζε 3,56% ηνπ ΑΔΠ έλαληη πξφβιεςεο 3,82% ηνπ 

ΑΔΠ ζην ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, κεησκέλν θαηά -0,26 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ. Η 

δηαθνξνπνίεζε ζην θαηά πξφγξακκα απνηέιεζκα νθείιεηαη θαη‟ αληηζηνηρία ζηνπο ιφγνπο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ. 

  

εκεηψλεηαη φηη αξθεηέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ δχν εθηηκήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο δηάθνξνπο 

ππνηνκείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο νθείινληαη ζε αλαθαηαλνκέο. Γηα παξάδεηγκα, ε δηαθνξνπνίεζε 

ζηελ γξακκή “Κνηλσληθέο Παξνρέο” ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ εμνπδεηεξψλεηαη κε αληίζηξνθε 

κεηαβνιή ζηνλ θνηλσληθφ πξνυπνινγηζκφ. ηελ πεξίπησζε απηή, δαπάλε πνπ εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία 

«Kνηλσληθέο Παξνρέο», ελψ θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2018 είρε πξνβιεθζεί φηη ζα 

πινπνηεζεί απφ ην Κξάηνο, ζηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο, ε πινπνίεζή ηεο απνηππψλεηαη ζηνπο ΟΚΑ (θαη   

εηδηθφηεξα ζηνλ λέν θνξέα ΟΠΔΚΑ) κε ηζφπνζε αχμεζε ησλ επηρνξεγήζεσλ ηνπ Κξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ πξνο ηνπο ΟΚΑ.    

 

ε φ,ηη αθνξά ην κηζζνινγηθφ θφζηνο, ζε επίπεδν Γεληθήο Κπβέξλεζεο, παξνπζηάδεηαη αχμεζε ζε ζρέζε 

κε ηνλ αξρηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2018 χςνπο 130 εθαη. επξψ πεξίπνπ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπξίσο 

ζηηο κεησκέλεο απνρσξήζεηο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ 2017, θαζψο θαη ζηηο λέεο κεησκέλεο εθηηκήζεηο 

ηεο Δζληθήο Αλαινγηζηηθήο Αξρήο γηα ηηο απνρσξήζεηο ηνπ 2018.   

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο ζα αληηκεησπηζηνχλ δεκνζηνλνκηθνί 

θίλδπλνη, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ θάιπςε δαπαλψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηθαζηηθέο απνθάζεηο. 
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4. ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΜΠΓ 2018 -2021 
 

Η χκβαζε Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ δεκνζηνλνκηθέο παξεκβάζεηο 

ζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ηα θνξνινγηθά έζνδα, νη νπνίεο είηε είραλ ελζσκαησζεί ζην ΜΠΓ 2018-

2021, είηε ζεζκνζεηήζεθαλ κεηά ηελ θαηάξηηζή ηνπ θαη ήδε εθαξκφδνληαη. Οη επηθαηξνπνηεκέλεο 

απνδφζεηο ησλ αλσηέξσ παξεκβάζεσλ έρνπλ ελζσκαησζεί ζηηο εθηηκήζεηο έηνπο 2018 θαη ζηηο 

πξνβιέςεηο γηα ηα επφκελα έηε ζην ΜΠΓ 2019-2022. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δεκνζηνλνκηθέο απηέο παξεκβάζεηο πεξηιακβάλνληαη ζπλνπηηθά θαη αλαιπηηθά 

ζηνπο πίλαθεο 2.7 θαη 2.8. 

 

 

 

Παξαηήξεζε: ην ζθέινο ησλ δαπαλψλ, ην ζεηηθφ πξφζεκν δειψλεη κείσζε δαπάλεο (εμνηθνλφκεζε), 

ελψ ην αξλεηηθφ πξφζεκν δειψλεη αχμεζε δαπάλεο. ην ζθέινο ησλ εζφδσλ, ην ζεηηθφ πξφζεκν 

ζεκαίλεη αχμεζε ησλ εζφδσλ θαη ην αξλεηηθφ πξφζεκν δειψλεη κείσζε ησλ εζφδσλ. 

2018 2019 2020 2021 2022

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΓΜΒΑΓΧΝ 59 3.020 5.027 5.316 5.118

1. ςνηαξιοδοηικέρ Παπεμβάζειρ 0 2.882 2.967 3.115 2.918

2. Παπεμβάζειρ ζε Γιζθοπέρ Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ και Κοινυνικά Γπιδόμαηα 59 138 140 143 143

3. Παπεμβάζειρ ζηο ζκέλορ ηυν εζόδυν ηος Κπαηικού Πποϋπολογιζμού 0 0 1.920 2.058 2.058

ΤΝΟΛΟ ΠΑΡΓΜΒΑΓΧΝ  (Α+Β) 59 3.020 5.027 5.316 5.118

Α.
ΤΝΟΛΟ ΠΑΡΓΜΒΑΓΧΝ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ (πλην εζόδυν Κπαηικού 

Πποϋπολογιζμού)
59 3.020 3.107 3.258 3.060

1. ύνολο Παπεμβάζευν Οπγανιζμών Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ 
/2 59 3.020 3.107 3.258 3.060

1.1 ςνηάξειρ (πεπιλαμβανομένυν και Δημοζίος) 0 2.882 2.967 3.115 2.918

i. Αλαπξνζαξκνγή ζηηο θύξηεο ζπληάμεηο ινηπώλ θνξέσλ πιελ Δεκνζίνπ 0 1.434 1.282 1.139 1.003

ii. Αλαπξνζαξκνγή ζηηο θύξηεο ζπληάμεηο ηνπ Δεκνζίνπ 0 1.121 1.085 1.049 1.015

iii.
Πεξηθνπή πξνζσπηθήο δηαθνξάο ζηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο ζε % έσο 18% ηνπ ύςνπο ηεο 

θαηαβαιιόκελεο ζύληαμεο (ζυπεςηικά λαμβανομένυν ςπότη και ηυν πεπικοπών έηοςρ 2016)
0 232 225 218 212

iv.
Σηκαξηζκηθή αλαπξνζαξκνγή ησλ θύξησλ ζπληάμεσλ Δεκνζίνπ θαη ινηπώλ θνξέσλ (ιόγσ 

αύμεζεο ΑΕΠ θαη ΔηΚ) από ηελ 1/1/2022 αληί από ηελ 1/1/2019
0 95 375 709 688

1.2 Γιζθοπέρ Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ και Κοινυνικά Γπιδόμαηα 59 138 140 143 143

i.

Αιιαγή ηεο βάζεο ππνινγηζκνύ ησλ εηζθνξώλ ζηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο από 1/1/2018 

κε ζπκπεξίιεςε ησλ θαηαβιεηέσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζην εηήζην θνξνινγεηέν 

απνηέιεζκα. 
/1

59 138 140 143 143

Β. ΤΝΟΛΟ ΠΑΡΓΜΒΑΓΧΝ ΣΟ ΚΓΛΟ ΣΧΝ ΓΟΔΧΝ ΣΟΤ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΎ 0 0 1.920 2.058 2.058

i. Μείσζε ηνπ αθνξνινγήηνπ 0 0 1.920 2.058 2.058

2018 2019 2020 2021 2022

ύνολο επικαιποποιημένυν παπεμβάζευν ηος ΜΠΔ 2018-2021 Οπγανιζμών 

Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ ζε ΚΑΘΑΡΗ ΒΑΗ
46 2.156 2.231 2.361 2.192

Πίνακαρ 2.7 Γπικαιποποιημένερ παπεμβάζειρ ηος ΜΠΔ 2018-2021 (ζε μικηή βάζη) ζυπεςηικά

(ποζά ζε εκαη. εςπώ)

1/ Ειδικά για το ζτοσ 2018, οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ  υπολογίηονται επί του 85% του ωσ άνω φορολογθτζου αποτελζςματοσ.

2/ Οι επικαιροποιθμζνεσ παρεμβάςεισ ςτο ΜΠΔ 2019-2022 των Οργανιςμϊν Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ ςε κακαρι βάςθ κατ' ζτοσ είναι οι εξισ:
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Οη παξεκβάζεηο ζηα θνξνινγηθά έζνδα θαη ζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα πνπ αλαιχζεθαλ αλσηέξσ, ζα 

ρξεκαηνδνηήζνπλ ηηο εμηζνξξνπεηηθέο παξεκβάζεηο ηνπ ΜΠΓ 2018-2021 πνπ αλαιχνληαη ζηνλ πίλαθα 

2.9. 

 

 
 
Δηδηθφηεξα, φπσο απνηππψλεηαη θαη ζηα ζηνηρεία δηαρξνληθήο εμέιημεο ηνπ πιεζπζκνχ ζε θίλδπλν 

θηψρεηαο, αιιά θαη απφ ηελ έξεπλα εηζνδήκαηνο θαη δηαβίσζεο ησλ λνηθνθπξηψλ έηνπο 2015 (πεξίνδνο 

αλαθνξάο 2014) ηεο ΔΛΣΑΣ, νη νκάδεο πνπ πιήηηνληαη ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία έηε είλαη ηα λνηθνθπξηά 

κε εμαξηψκελα ηέθλα, νη άλεξγνη, αιιά θαη ηα παηδηά. 

 

2018 2019 2020 2021 2022

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΓΜΒΑΓΧΝ 66 184 233 239 239

Παπεμβάζειρ ζηο ζκέλορ ηυν εζόδυν ηος Κπαηικού Πποϋπολογιζμού 66 184 233 239 239

ΤΝΟΛΟ ΠΑΡΓΜΒΑΓΧΝ ΣΟ ΚΓΛΟ ΣΧΝ ΓΟΔΧΝ ΣΟΤ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΎ 66 184 233 239 239

i. Πεξηβαιινληηθό ηέινο πιαζηηθήο ζαθνύιαο 5 12 12 12 12

ii. Μείσζε ηνπ θόξνπ ηειενπηηθώλ δηαθεκίζεσλ -15 -22 -22 -22 -22

iii. Μείσζε Φ.Π.Α. ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ από νίθνπο επγεξίαο -5 -5 -5 -5 -5

iv.
Παξάηαζε γηα 6 κήλεο ησλ κεησκέλσλ ζπληειεζηώλ Φ.Π.Α. γηα ηα λεζηά Λέξν, Λέζβν, Κσ, άκν 

θαη Υίν.
-16 0 0 0 0

v. Παηγληνκεραλήκαηα ΟΠΑΠ 97 199 247 254 254

Πίνακαρ 2.8 Λοιπέρ παπεμβάζειρ ΥΔ ενζυμαηυμένερ ζηο ΜΠΔ 2019-2022 (ζε μικηή βάζη) ζυπεςηικά

(ποζά ζε εκαη. εςπώ)



50 

 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ νκάδσλ απηψλ δηαηίζεηαη έλα κεγάιν κέξνο ησλ εμηζνξξνπεηηθψλ παξεκβάζεσλ 

πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηελ πεξηζηνιή ηεο ζπληαμηνδνηηθήο δαπάλεο, θαη εηδηθφηεξα ζηηο λέεο 

νηθνγέλεηεο κε παηδηά (νηθνγελεηαθά επηδφκαηα θαη επηδφκαηα ηέθλσλ, κνλάδεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, 

επηδφηεζε ελνηθίνπ, ζρνιηθά γεχκαηα), αιιά θαη ζηνπο αλέξγνπο (πξνγξάκκαηα ελεξγψλ πνιηηηθψλ γηα 

ηελ απαζρφιεζε, επελδπηηθέο παξεκβάζεηο). 

 

Παξάιιεια πξνσζνχληαη εμηζνξξνπεηηθέο παξεκβάζεηο πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ ζηνπο 

ζπληαμηνχρνπο απφ ηηο κεηψζεηο ζηηο ζπληάμεηο, κέζσ ηεο επηδφηεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ζηα 

ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ ζε 

θάξκαθα θαη πεξίζαιςε, ε παξέκβαζε απηή ζηνρεχεη θπξίσο ζηηο νκάδεο ησλ ρακεινζπληαμηνχρσλ, 

ζπκβάιινληαο ζηε ζηήξημε ηνπ βηνηηθνχ ηνπο επηπέδνπ. 

 
 

5. ΔΟΓΑ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΔ ΚΡΑΣΟΤ 2019 -2022  
 
 
5.1 Έζνδα  
 

Οη πξνβιέςεηο γηα ηελ εμέιημε ησλ κεγεζψλ ησλ εζφδσλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (θπξίσο ηνπ 

ηαθηηθνχ) δηακνξθψλνληαη απφ ηα απνινγηζηηθά κεγέζε ηνπ 2017, ηηο καθξννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο γηα 

ηελ πεξίνδν 2018 -2022, θαζψο θαη απφ ηηο επηπηψζεηο ησλ ζρεηηθψλ δεκνζηνλνκηθψλ παξεκβάζεσλ θαη 

εμηζνξξνπεηηθψλ παξεκβάζεσλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνπο πίλαθεο 2.7, 2.8 θαη 2.9. 

 

5.2 Πξσηνγελείο δαπάλεο Κξάηνπο  
 
Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, ζε δεκνζηνινγηζηηθή βάζε, απμάλνληαη νλνκαζηηθά απφ 

έηνο ζε έηνο.  

 

Η κηζζνινγηθή δαπάλε απμάλεηαη νλνκαζηηθά θπξίσο ιφγσ ηεο ζηαδηαθήο αχμεζεο ηεο εξγνδνηηθήο 

εηζθνξάο ππέξ ΔΦΚΑ ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην. 

 

Η εμέιημε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ δηακνξθψλεηαη απφ ηελ εμέιημε ησλ ζρεηηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ 

κεηαβιεηψλ. εκεηψλεηαη φηη κέξνο ηεο αχμεζεο ζηελ θαηεγνξία απηή ζε ζρέζε κε ην 2017 νθείιεηαη 

ζηελ εθηίκεζε γηα απμεκέλεο δαπάλεο ζρεηηδφκελεο κε ηηο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο.  

 

Οη δαπάλεο θνηλσληθψλ παξνρψλ απμάλνληαη κεηαμχ άιισλ θαη ιφγσ ηεο ελζσκάησζεο ησλ ζρεηηθψλ 

εμηζνξξνπεηηθψλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΜΠΓ 2018-2021 ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία.  

 
 

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 5.1 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 απνδίδνληαη βάζεη 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,  
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 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 2018, αξρηθά 

θαζνξίζηεθαλ ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2018 θαη επηθαηξνπνηνχληαη κε ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ 

εθηηκήζεσλ / παξεκβάζεσλ νη νπνίεο πηνζεηήζεθαλ εληφο ηνπ έηνπο. 

 

Ο ππνινγηζκφο ησλ αλψηαησλ νξίσλ δαπαλψλ γηα ην 2018, αιιά θαη γηα ηα επφκελα νηθνλνκηθά έηε 

2019-2022, 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 5.2 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 5.2, έρεη επηκεξηζηεί αλά Τπνπξγείν. Δηδηθφηεξα νη ΑΓΑ θαίλνληαη 

δηαθξηηά αλά Τπνπξγείν απφ ην νπνίν επνπηεχνληαη, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4270/14 φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.   
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2018 2018 2019 2020 2021 2022
Προυπολογιςμόσ Εκτίμηςη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη

1 Πποεδπία ηηρ Δημοκπαηίαρ

Τ.Π. 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

ΠΔΕ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Σαμειακό ύνολο 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

Εθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ύνολο καηά ESA 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

2 Βοςλή ηυν Γλλήνυν 

Τ.Π. 134,0 134,0 135,0 136,0 136,5 137,0

ΠΔΕ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Σαμειακό ύνολο 135,0 135,0 136,0 137,0 137,5 138,0

Εθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ύνολο καηά ESA 135,0 135,0 136,0 137,0 137,5 138,0

3 Τποςπγείο Γζυηεπικών

Τ.Π. 5.213,2 5.244,0 4.717,3 4.936,0 4.958,3 4.981,3

ΠΔΕ 192,0 192,0 210,0 218,0 222,0 222,0

Σαμειακό ύνολο 5.405,2 5.436,0 4.927,3 5.154,0 5.180,3 5.203,3

Εθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ύνολο καηά ESA 5.405,2 5.436,0 4.927,3 5.154,0 5.180,3 5.203,3

ππώην Τποςπγείο Γζυηεπικών 

Τ.Π. 3.215,0 3.214,9 2.611,7 2.767,5 2.767,6 2.767,7

ΠΔΕ 124,0 124,0 144,0 150,0 155,0 155,0

Σαμειακό ύνολο 3.339,0 3.338,9 2.755,7 2.917,5 2.922,6 2.922,7

Εθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ύνολο καηά ESA 3.339,0 3.338,9 2.755,7 2.917,5 2.922,6 2.922,7

ππώην Τποςπγείο Δημόζιαρ Σάξηρ και 

Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη

Τ.Π. 1.993,5 2.024,5 2.100,7 2.163,6 2.185,8 2.208,7

ΠΔΕ 66,0 66,0 64,0 65,0 64,0 64,0

Σαμειακό ύνολο 2.059,5 2.090,5 2.164,7 2.228,6 2.249,8 2.272,7

Εθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ύνολο καηά ESA 2.059,5 2.090,5 2.164,7 2.228,6 2.249,8 2.272,7

ππώην Τποςπγείο Μακεδονίαρ και Θπάκηρ

Τ.Π. 4,8 4,7 4,8 4,9 4,9 4,9

ΠΔΕ 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0

Σαμειακό ύνολο 6,8 6,7 6,8 7,9 7,9 7,9

Εθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ύνολο καηά ESA 6,8 6,7 6,8 7,9 7,9 7,9

4 Τποςπγείο Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ

Τ.Π. 97,1 97,9 98,3 48,4 48,1 47,8

ΠΔΕ 2.148,0 2.148,0 2.685,0 2.720,0 2.745,0 2.749,0

Σαμειακό ύνολο 2.245,1 2.245,9 2.783,3 2.768,4 2.793,1 2.796,8

εκ ηυν οποίυν:

ςνήγοπορ ηος Καηαναλυηή 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9

Τ.Π. 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9

ΠΔΕ

Εθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ύνολο καηά ESA 2.245,1 2.245,9 2.783,3 2.768,4 2.793,1 2.796,8

5
Τποςπγείο Φηθιακήρ Πολιηικήρ, 

Σηλεπικοινυνιών και Γνημέπυζηρ 

Τ.Π. 45,0 51,8 58,4 58,8 58,8 58,8

ΠΔΕ 28,0 28,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Σαμειακό ύνολο 73,0 79,8 128,4 128,8 128,8 128,8

εκ ηυν οποίυν:

Εθνικό ςμβούλιο Ραδιοηηλεόπαζηρ 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0

Τ.Π. 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0

ΠΔΕ

Εθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ύνολο καηά ESA 73,0 79,8 128,4 128,8 128,8 128,8

6 Τποςπγείο Γθνικήρ Άμςναρ 

Τ.Π. 3.180,5 3.295,0 3.345,0 3.415,4 3.420,5 3.429,9

εκ ηυν οποίυν:

Εξοπλιζηικά ππογπάμμαηα (ζε ηαμειακή βάζη) 510,0 510,0 530,0 530,0 530,0 530,0

ΠΔΕ 9,0 9,0 14,0 14,0 14,0 14,0

Σαμειακό ύνολο 3.189,5 3.304,0 3.359,0 3.429,4 3.434,5 3.443,9

Εθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ 204,4 238,9 194,3 182,9 -220,2 30,1

ύνολο καηά ESA 2.985,1 3.065,1 3.164,7 3.246,5 3.654,7 3.413,8

Φοπείρ

ΠΙΝΑΚΑ  5.2 Ανώηαηα Όπια Δαπανών Φοπέυν Κπαηικού Πποϋπολογιζμού ζε ηαμειακή και δεδοςλεςμένη βάζη 

ζύμθυνα με ηην μεθοδολογία ηος ESA για ηα έηη 2018-2022 (ζε εκαη. εςπώ)
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2018 2018 2019 2020 2021 2022
Προυπολογιςμόσ Εκτίμηςη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη

7
Τποςπγείο Παιδείαρ, Έπεςναρ και 

Θπηζκεςμάηυν 

Τ.Π. 4.696,9 4.680,8 4.896,9 5.041,2 5.077,1 5.092,4

ΠΔΕ 620,0 620,0 585,0 550,0 535,0 535,0

Σαμειακό ύνολο 5.316,9 5.300,8 5.481,9 5.591,2 5.612,1 5.627,4

εκ ηυν οποίυν:

Απσή Διαζθάλιζηρ ηηρ Ποιόηηηαρ ζηην 

Ππυηοβάθμια και Δεςηεποβάθμια Εκπαίδεςζη
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Τ.Π. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

ΠΔΕ

Εθνικόρ Οπγανιζμόρ Εξεηάζευν 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Τ.Π. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

ΠΔΕ

Απσή Διαζθάλιζηρ ηηρ Ποιόηηηαρ ζηην 

Ανώηαηη Εκπαίδεςζη
0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9

Τ.Π. 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9

ΠΔΕ

Εθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ύνολο καηά ESA 5.316,9 5.300,8 5.481,9 5.591,2 5.612,1 5.627,4

8
Τποςπγείο Γπγαζίαρ, Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ και 

Κοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ

Τ.Π. 17.697,0 17.953,1 17.087,0 16.825,5 16.908,2 16.884,7

ΠΔΕ 370,0 370,0 375,0 375,0 375,0 375,0

Σαμειακό ύνολο 18.067,0 18.323,1 17.462,0 17.200,5 17.283,2 17.259,7

Εθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ύνολο καηά ESA 18.067,0 18.323,1 17.462,0 17.200,5 17.283,2 17.259,7

9 Τποςπγείο Γξυηεπικών 

Τ.Π. 268,1 258,1 259,1 257,1 255,9 254,1

εκ ηυν οποίυν:

Τόκοι (ζε καθαπή βάζη) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

ΠΔΕ 5,0 5,0 3,0 3,0 4,0 4,0

Σαμειακό ύνολο 273,1 263,1 262,1 260,1 259,9 258,1

Εθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ύνολο καηά ESA 273,1 263,1 262,1 260,1 259,9 258,1

10
Τποςπγείο Δικαιοζύνηρ, Διαθάνειαρ και 

Ανθπυπίνυν Δικαιυμάηυν   

Τ.Π. 608,5 609,0 636,5 648,5 647,6 645,9

ΠΔΕ 11,0 11,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Σαμειακό ύνολο 619,5 620,0 646,5 658,5 657,6 655,9

εκ ηυν οποίυν:

Απσή Πποζηαζίαρ Δεδομένυν Πποζυπικού 

Υαπακηήπα
2,5 2,3 2,6 2,7 2,8 2,9

Τ.Π. 2,5 2,3 2,6 2,7 2,8 2,9

ΠΔΕ

Απσή Διαζθάλιζηρ ηος Αποππήηος ηυν 

Επικοινυνιών
2,2 2,0 2,3 2,3 2,4 2,5

Τ.Π. 2,2 2,0 2,3 2,3 2,4 2,5

ΠΔΕ

Εθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0

ύνολο καηά ESA 619,5 617,8 646,5 658,5 657,6 655,9

11
Τποςπγείο Οικονομικών (πλην Γενικών 

Κπαηικών Δαπανών) 

Τ.Π.     /6 659,8 670,4 726,8 768,6 761,4 709,1

ΠΔΕ 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Σαμειακό ύνολο 666,8 677,4 734,8 776,6 769,4 717,1

εκ ηυν οποίυν:

Ανεξάπηηηη Απσή Δημοζίυν Εζόδυν 434,1 444,3 487,5 491,5 488,5 484,8

Τ.Π.     /5 /6 434,1 444,3 487,5 491,5 488,5 484,8

ΠΔΕ

Απσή Καηαπολέμηζηρ ηηρ Νομιμοποίηζηρ 

Εζόδυν από Εγκλημαηικέρ Δπαζηηπιόηηηερ 

και Υπημαηοδόηηζηρ ηηρ Σπομοκπαηίαρ και 

Ελέγσος ηυν Δηλώζευν Πεπιοςζιακήρ 

Καηάζηαζηρ

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Τ.Π. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

ΠΔΕ

Εθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ύνολο καηά ESA 666,8 677,4 734,8 776,6 769,4 717,1

Φοπείρ

ΠΙΝΑΚΑ  5.2 Ανώηαηα Όπια Δαπανών Φοπέυν Κπαηικού Πποϋπολογιζμού ζε ηαμειακή και δεδοςλεςμένη βάζη 

ζύμθυνα με ηην μεθοδολογία ηος ESA για ηα έηη 2018-2022 (ζε εκαη. εςπώ)
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2018 2018 2019 2020 2021 2022
Προυπολογιςμόσ Εκτίμηςη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη

12 Γενικέρ Κπαηικέρ Δαπάνερ

Τ.Π. 10.198,4 10.776,2 11.873,0 12.046,5 11.402,1 11.720,7

εκ ηυν οποίυν:

Τόκοι (ζε καθαπή βάζη) 5.200,0 5.150,0 6.200,0 6.000,0 6.100,0 6.300,0

Δαπάνερ ανάλητηρ δανείυν από ηον Εςπυπαφκό 

Μησανιζμό Σηήπιξηρ (ΕΜΣ) και παπάλληλερ 

δαπάνερ δημοζίος σπέος

65,0 65,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Καηαπηώζειρ εγγςήζευν (ζε ακαθάπιζηη βάζη) 970,0 966,6 405,0 659,0 118,8 118,8

Αναλητειρ σπεών θοπέυν Γενικήρ Κςβέπνηζηρ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ΠΔΕ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Σαμειακό ύνολο 10.198,4 10.776,2 11.873,0 12.046,5 11.402,1 11.720,7

Εθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ -2.068,7 -1.704,5 -689,2 -1.060,6 -1.443,0 -1.713,5

ύνολο καηά ESA 12.267,1 12.480,7 12.562,1 13.107,1 12.845,1 13.434,2

13 Τποςπγείο Τγείαρ 

Τ.Π. 3.724,5 3.752,1 3.847,9 3.908,8 3.903,2 3.892,2

ΠΔΕ 35,0 35,0 65,0 65,0 65,0 65,0

Σαμειακό ύνολο 3.759,5 3.787,1 3.912,9 3.973,8 3.968,2 3.957,2

εκ ηυν οποίυν:

Εθνική Απσή Ιαηπικώρ Τποβοηθούμενηρ 

Αναπαπαγυγήρ
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Τ.Π. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

ΠΔΕ

Εθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ύνολο καηά ESA 3.759,5 3.787,1 3.912,9 3.973,8 3.968,2 3.957,2

14 Τποςπγείο Διοικηηικήρ Αναζςγκπόηηζηρ

Τ.Π. 42,9 41,7 42,2 41,9 41,8 41,6

ΠΔΕ 118,0 118,0 88,0 93,0 103,0 103,0

Σαμειακό ύνολο 160,9 159,7 130,2 134,9 144,8 144,6

εκ ηυν οποίυν:

Ανώηαηο ςμβούλιο Επιλογήρ Πποζυπικού 8,9 8,7 8,8 8,9 8,9 8,8

Τ.Π. 8,9 8,7 8,8 8,9 8,9 8,8

ΠΔΕ

ςνήγοπορ ηος Πολίηη 6,4 6,2 6,3 6,2 6,2 6,1

Τ.Π. 6,4 6,2 6,3 6,2 6,2 6,1

ΠΔΕ

Εθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ύνολο καηά ESA 160,9 159,7 130,2 134,9 144,8 144,6

15 Τποςπγείο Πολιηιζμού και Αθληηιζμού

Τ.Π. 298,5 299,5 303,3 305,4 305,4 304,9

ΠΔΕ 41,0 41,0 45,0 45,0 45,0 45,0

Σαμειακό ύνολο 339,5 340,5 348,3 350,4 350,4 349,9

Εθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ύνολο καηά ESA 339,5 340,5 348,3 350,4 350,4 349,9

16 Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ και Γνέπγειαρ

Τ.Π. 59,8 79,0 83,4 83,7 87,3 87,1

ΠΔΕ 410,0 410,0 470,0 448,0 410,0 406,0

Σαμειακό ύνολο 469,8 489,0 553,4 531,7 497,3 493,1

Εθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ύνολο καηά ESA 469,8 489,0 553,4 531,7 497,3 493,1

17 Τποςπγείο Τποδομών και Μεηαθοπών

Τ.Π. 514,2 514,5 536,3 537,2 533,8 502,0

ΠΔΕ 1.964,0 1.964,0 1.854,0 1.864,0 1.878,0 1.878,0

Σαμειακό ύνολο 2.478,2 2.478,5 2.390,3 2.401,2 2.411,8 2.380,0

εκ ηυν οποίυν:

Επιηποπή Διεπεύνηζηρ Αηςσημάηυν και 

Αζθάλειαρ Πηήζευν 
0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Τ.Π. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

ΠΔΕ

Επιηποπή Διεπεύνηζηρ ιδηποδπομικών 

Αηςσημάηυν και ςμβάνηυν
0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Τ.Π. 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

ΠΔΕ

Ρςθμιζηική Απσή ιδηποδπόμυν 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Τ.Π. 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

ΠΔΕ

Εθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ 6,0 115,9 0,0 0,0 0,0 0,0

ύνολο καηά ESA 2.472,2 2.362,6 2.390,3 2.401,2 2.411,8 2.380,0

18 Τποςπγείο Μεηαναζηεςηικήρ Πολιηικήρ

Τ.Π. 41,5 41,2 41,3 41,7 41,9 42,0

ΠΔΕ 25,0 25,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Σαμειακό ύνολο 66,5 66,2 81,3 81,7 81,9 82,0

Εθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ύνολο καηά ESA 66,5 66,2 81,3 81,7 81,9 82,0

Φοπείρ

ΠΙΝΑΚΑ  5.2 Ανώηαηα Όπια Δαπανών Φοπέυν Κπαηικού Πποϋπολογιζμού ζε ηαμειακή και δεδοςλεςμένη βάζη 

ζύμθυνα με ηην μεθοδολογία ηος ESA για ηα έηη 2018-2022 (ζε εκαη. εςπώ)
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2018 2018 2019 2020 2021 2022
Προυπολογιςμόσ Εκτίμηςη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη

19 Τποςπγείο Ναςηιλίαρ και Νηζιυηικήρ Πολιηικήρ

Τ.Π. 332,2 331,3 336,6 345,6 348,6 349,3

ΠΔΕ 38,0 38,0 39,0 38,0 37,0 37,0

Σαμειακό ύνολο 370,2 369,3 375,6 383,6 385,6 386,3

Εθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ύνολο καηά ESA 370,2 369,3 375,6 383,6 385,6 386,3

20 Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμυν

Τ.Π. 401,8 397,6 495,0 518,5 520,5 520,0

ΠΔΕ 692,0 692,0 703,0 703,0 703,0 703,0

Σαμειακό ύνολο 1.093,8 1.089,6 1.198,0 1.221,5 1.223,5 1.223,0

Εθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ύνολο καηά ESA 1.093,8 1.089,6 1.198,0 1.221,5 1.223,5 1.223,0

21 Τποςπγείο Σοςπιζμού

Τ.Π. 44,5 44,2 45,1 46,1 47,0 47,0

ΠΔΕ 36,0 36,0 35,0 35,0 35,0 35,0

Σαμειακό ύνολο 80,5 80,2 80,1 81,1 82,0 82,0

Εθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ύνολο καηά ESA 80,5 80,2 80,1 81,1 82,0 82,0

22 Αποκενηπυμένερ Διοικήζειρ 

Τ.Π. 175,9 176,1 176,2 179,1 179,1 178,2

ΠΔΕ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Σαμειακό ύνολο 175,9 176,1 176,2 179,1 179,1 178,2

Εθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ύνολο καηά ESA 175,9 176,1 176,2 179,1 179,1 178,2

Ι.
TAMEIAKO ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΧΝ ΚΡΑΣΙΚΟΤ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ (Α+Β)
55.187,8 56.201,0 57.043,9 57.493,2 56.986,5 57.229,5

Α. Δαπάνερ Σακηικού Πποςπολογιζμού (1+2) 48.437,8 49.451,0 49.743,9 50.193,2 49.686,5 49.929,5

1 Ππυηογενείρ δαπάνερ 43.237,7 44.300,9 43.543,8 44.193,1 43.586,4 43.629,4

εκ ηυν οποίυν:

Δαπάνερ ανάλητηρ δανείυν από ηον Εςπυπαφκό 

Μησανιζμό ηήπιξηρ (ΕΜ) και παπάλληλερ 

δαπάνερ δημοζίος σπέος

65,0 65,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Εξοπλιζηικά ππογπάμμαηα (ζε ηαμειακή βάζη) 510,0 510,0 530,0 530,0 530,0 530,0

Καηαπηώζειρ εγγςήζευν (ζε ακαθάπιζηη βάζη) 970,0 966,6 405,0 659,0 118,8 118,8

Αναλητειρ σπεών θοπέυν Γενικήρ Κςβέπνηζηρ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Σόκοι (ζε καθαπή βάζη) 5.200,1 5.150,1 6.200,1 6.000,1 6.100,1 6.300,1

Β. ΠΔΓ   /1 6.750,0 6.750,0 7.300,0 7.300,0 7.300,0 7.300,0

Γ. Γθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ   /2   /3 -1.858,3 -1.347,5 -494,8 -877,7 -1.663,2 -1.683,4

ΙΙ.
ύνολο δαπανών Κπαηικού Πποϋπολογιζμού καηά 

ESA (Ι-Γ)   /4
57.046,1 57.548,5 57.538,7 58.370,9 58.649,7 58.912,9

1

2

3

4

5

6

ην όξην δαπαλώλ ηνπ Σ.Π. ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ Εζόδσλ πεξηιακβάλνληαη πηζηώζεηο γηα απνδνρέο εθηηκώκελνπ πνζνύ 34 εθαη. επξώ θαη' έηνο από ην 2019 

θαη κεηά, ζην πιαίζην επαλαζρεδηαζκνύ ηνπ βαζκνινγίνπ-κηζζνινγίνπ βάζεη πεξηγξαθήο ζέζεσλ θαη αμηνιόγεζεο, ζε ζπκθσλία κε ην ηζρύνλ Μλεκόλην Καηαλόεζεο 

(sMoU). ην ελ ιόγσ πνζό δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη δαπάλεο γηα εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, νη νπνίεο είλαη δεκνζηνλνκηθά νπδέηεξεο ζε επίπεδν Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

(ηζόπνζν έζνδν ηνπ ππνηνκέα ησλ ΟΚΑ). Σπρόλ δηαθνξέο ιόγσ λέσλ πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνύ ζηα επόκελα έηε ζα θαιπθζνύλ κε αλαθαηαλνκή πηζηώζεσλ από ηηο 

Γεληθέο Κξαηηθέο Δαπάλεο.

ην όξην δαπαλώλ ηνπ Σ.Π. ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ Εζόδσλ δελ πεξηιακβάλνληαη πηζηώζεηο εθηηκώκελνπ πνζνύ 14,2 εθαη. επξώ γηα δαπάλεο πνπ αθνξνύλ 

ηελ Αξρή, αιιά έρνπλ πξνβιεθζεί ζην όξην δαπαλώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ (πιελ Γεληθώλ Κξαηηθώλ Δαπαλώλ), ιόγσ κε δπλαηόηεηαο επηκεξηζκνύ ησλ ελ ιόγσ 

δαπαλώλ επί ηνπ παξόληνο, πξνθεηκέλνπ λα κεηαθέξνληαη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο ΑΑΔΕ θαηά ηε δηάξθεηα εθάζηνηε έηνπο, κε βάζε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.

Ο πίλαθαο δελ πεξηιακβάλεη ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο γηα πιεξσκέο ππνρξεώζεσλ πξνεγνύκελσλ νηθνλνκηθώλ εηώλ (ΠΟΕ) θαη εμνθιήζεσλ εθθξεκώλ αηηήζεσλ 

ζπληαμηνδόηεζεο.

Φοπείρ

ΠΙΝΑΚΑ  5.2 Ανώηαηα Όπια Δαπανών Φοπέυν Κπαηικού Πποϋπολογιζμού ζε ηαμειακή και δεδοςλεςμένη βάζη 

ζύμθυνα με ηην μεθοδολογία ηος ESA για ηα έηη 2018-2022 (ζε εκαη. εςπώ)

Οη πξνβιέςεηο γηα ην ΠΔΕ αλά Τπνπξγείν πξνέξρνληαη από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο.

Δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δηαθξηηά ζηνηρεία γηα ην ΠΔΕ ησλ Αλεμάξηεησλ Δηνηθεηηθώλ Αξρώλ, ηα πνζά ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη ζην ζπλνιηθό όξην δαπαλώλ ηνπ 

εθάζηνηε ππνπξγείνπ.

Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο: (+) κείσζε δαπαλώλ / (-) αύμεζε δαπαλώλ.

Ο πίλαθαο πεξηιακβάλεη κόλν ηελ πξνζαξκνγή θαηά ESA γηα ηελ ζπλεηζθνξά πξνο ηελ Σνπξθία γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ ξνώλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

2018: 6 εθαη., 2019: 1 εθαη. επξώ.
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6. ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΙ ΔΟΓΑ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΑΝΑ ΤΠΟΣΟΜΔΑ  
 
 

6.1 Ννκηθά πξόζσπα 
 
ηνλ ππνηνκέα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πεξηιακβάλνληαη ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο θαη νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο (Ν.Π.Γ.Γ., Ν.Π.Ι.Γ., Α.Δ.) πνπ είλαη 

εληαγκέλα ζην κεηξψν θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο. ε απηά αλήθνπλ, κεηαμχ άιισλ, θαη νη 

Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο (ΑΓΑ) πνπ έρνπλ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, θαη ην Αζθαιηζηηθφ 

Κεθάιαην Αιιειεγγχεο Γελεψλ (ΑΚΑΓΔ). Σα λνκηθά πξφζσπα ηνπ ππνηνκέα είλαη αλνκνηνγελή κεηαμχ 

ηνπο, πνηθίινπλ επξχηαηα σο πξνο ηνλ ζθνπφ, ηελ απνζηνιή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη επνπηεχνληαη 

απφ δηαθνξεηηθά Τπνπξγεία. Δπηζεκαίλνπκε φηη ζην πξνεγνχκελν ΜΠΓ 2018-2021 ν ππνηνκέαο 

δηαθξηλφηαλ ζε Ννκηθά Πξφζσπα θαη Δπαλαηαμηλνκεκέλεο ΓΔΚΟ, ελψ ζην παξφλ παξνπζηάδεηαη 

εληαίνο.  

 

Σα έηε ηνπ ΜΠΓ απφ ην 2019 έσο ην 2022 ε εμέιημε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο ηνπ ππνηνκέα 

δελ παξνπζηάδεη αμηνζεκείσηεο δηαθπκάλζεηο, εθφζνλ εμαηξεζεί ε επίπησζε ησλ θαηαπηψζεσλ 

εγγπήζεσλ (926 εθαη. επξψ ην 2018, 365 εθαη. επξψ ην 2019, 619 εθαη. επξψ ην 2020 θαη 79 εθαη. επξψ 

ην 2021 θαη 2022). Η επίπησζε απηή, σζηφζν, είλαη δεκνζηνλνκηθά νπδέηεξε, θαζψο αθνξά ηηο εθάζηνηε 

νθεηιφκελεο ηνθνρξενιπηηθέο δφζεηο ησλ εγγπεκέλσλ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην δαλείσλ ησλ θνξέσλ, 

πνπ θαηαγξάθνληαη ηζφπνζα σο έζνδν ηνπ ππνηνκέα θαη δαπάλε ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.  

 

Οη εθηηκήζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ησλ ΑΓΑ ησλ εηψλ 2019-2022 παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα 

ζηνλ πίλαθα 6.1. Σα νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπο δελ παξνπζηάδνπλ αμηνζεκείσηεο κεηαβνιέο, εθηφο απφ 

απηά ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, ηα νπνία επεξεάδνληαη ζεκαληηθά θπξίσο ηα έηε 2020 θαη 2021 

ιφγσ ηεο δηεμαγσγήο ησλ απνγξαθψλ Γεσξγίαο-Κηελνηξνθίαο, Κηηξίσλ θαη Πιεζπζκνχ-Καηνηθηψλ, πνπ 

δηελεξγνχληαη θάζε 10 έηε. 

 

 
 
 

6.2    Δμέιημε δεκνζηνλνκηθώλ κεγεζώλ λνζνθνκείσλ – 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 επελδπηηθέο δαπάλεο πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΠΓΔ) παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 6.2. 

Ονομαςία Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
φνολο 

Εςόδων

φνολο 

εξόδων

Δθμ/κό 

αποτ/ςμα

φνολο 

Εςόδων

φνολο 

εξόδων

Δθμ/κό 

αποτ/ςμα

φνολο 

Εςόδων

φνολο 

εξόδων

Δθμ/κό 

αποτ/ςμα

φνολο 

Εςόδων

φνολο 

εξόδων

Δθμ/κό 

αποτ/ςμα

Ρυκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ 9,9 7,9 2,0 9,8 7,8 2,0 9,8 7,8 2,0 9,9 7,9 2,0

Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ 5,4 5,4 0,0 5,4 5,4 0,0 5,4 5,4 0,0 5,4 5,4 0,0

Εκνικι Επιτροπι Σθλεπικοινωνιϊν & 

Σαχυδρομείων
45,4 45,0 0,4 45,1 45,0 0,1 53,9 53,1 0,8 53,3 52,7 0,6

Εκνικι Αναλογιςτικι Αρχι 1,4 0,8 0,6 1,4 0,8 0,6 1,4 0,8 0,6 1,4 0,8 0,6

Επιτροπι Εποπτείασ & Ελζγχου Παιγνίων 15,0 11,8 3,2 15,6 12,0 3,6 15,8 12,0 3,8 15,9 12,0 3,9

Ελλθνικό Δθμοςιονομικό υμβοφλιο 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0

Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι 59,0 59,4 -0,4 99,7 99,3 0,4 96,4 96,9 -0,5 50,7 50,7 0,0

Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων 

υμβάςεων
4,4 5,8 -1,4 4,5 5,3 -0,8 4,6 5,7 -1,1 4,7 5,9 -1,2

Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων 0,9 0,9 0,0 0,9 0,9 0,0 0,9 0,9 0,0 0,9 0,9 0,0

2019 2020 2021 2022

ΠΙΝΑΚΑ  6.1 Γκηιμήζειρ οικονομικών μεγεθών Ανεξάπηηηυν Διοικηηικών Απσών (ΑΔΑ) εηών 2019-2022 (ζε εκαη.εςπώ)
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πσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 6.2, νη δαπάλεο ηνπ ππνηνκέα ζε δεκνζηνινγηζηηθή βάζε πξνβιέπεηαη λα 

απμεζνχλ ζσξεπηηθά θαηά 195 εθαη. επξψ ηελ πεξηνδν 2018-2021 ζε ζρέζε κε ην ΜΠΓ 2018-2021, ην 

νπνίν ςεθίζηεθε ην Μάην ηνπ 2017. 

 

ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο πνπ απεηθνλίδνληαη ζε φινπο ηνπο πίλαθεο πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ θαη ηνπ ΠΔΓΤ δελ πεξηιακβάλεηαη ε κηζζνδνζία ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ, 

θαζψο απηή θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ (ηαθηηθφ) φπνπ θαη απνηππψλεηαη. 

 

 

Υξεκαηνδόηεζε – Υξεκαηννηθνλνκηθή Θέζε ππνηνκέα  

 

 
 

 
ην ΜΠΓ 2018-2021 ε ηαθηηθή επηρνξήγεζε απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ πξνβιεπφηαλ λα 

κεησζεί ην 2018 ζε 1.253 εθαη. επξψ, απφ 1.623 εθαη. επξψ ην 2017 θαη λα παξακείλεη ζηαζεξή ηα 

επφκελα ρξφληα. ην ΜΠΓ 2019-2022 ε πξφβιεςε απηή δελ έρεη κεηαβιεζεί.    
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ηνλ πίλαθα 6.3 παξνπζηάδεηαη νινθιεξσκέλα ε ρξεκαηννηθνλνκηθή εηθφλα ηνπ ππνηνκέα απφ ηελ 

νπνία πξνθχπηεη φηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα είλαη πιήξσο εμαζθαιηζκέλε ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ 2018-2022.  

 

πγθεθξηκέλα, ζπζρεηίδνληαο ηελ θαζαξή ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηνπ ππνηνκέα ζην ηέινο ηνπ 2017 κε 

ηηο εθηηκψκελεο ηακεηαθέο ξνέο (πίλαθαο 11.1) θαη δεδνκέλσλ ησλ εηήζησλ εμφδσλ (πίλαθαο 2.1) πνπ ν 

ππνηνκέαο δελ πξέπεη λα ππεξβεί (εθηφο θαη αλ γίλεη ηζφπνζε κείσζε ζε άιιν ππνηνκέα ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο), πξνθχπηεη φηη νη ρξεκαηνδνηηθέο ηνπ αλάγθεο είλαη πιήξσο εμαζθαιηζκέλεο. Δθηηκάηαη φηη 

κε απηφ ην χςνο πιεξσκψλ (δεδνκέλσλ πάληα ησλ εηήζησλ εμφδσλ), ν ππνηνκέαο ζα κεδελίζεη ην 

ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ (φρη κφλν ησλ ιεμηπξνζέζκσλ) ην 2019. Δπηζεκαίλεηαη δε, φηη, ζηηο 

παξνχζεο πξνβιέςεηο, δελ πεξηιακβάλεηαη πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε, ε νπνία ελδερνκέλσο πξνθχςεη 

απφ ην πξφγξακκα απνπιεξσκήο ιεμηπξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο. 

 
Σνλίδεηαη φηη ην θξίζηκν δεκνζηνλνκηθφ κέγεζνο πνπ πξέπεη λα ηεξεζεί είλαη ε εηήζηα πξφβιεςε γηα ηα 

έμνδα ηνπ ππνηνκέα, θαη φρη ην χςνο ησλ εθηηκψκελσλ πιεξσκψλ, ην νπνίν είλαη ελδεηθηηθφ θαη ε φπνηα 

ππέξβαζή ηνπ δελ δεκηνπξγεί δεκνζηνλνκηθφ θελφ, θαζψο κεγαιχηεξν χςνο πιεξσκψλ ζεκαίλεη θαη 

κεγαιχηεξε κείσζε απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ, κε απνηέιεζκα ε θαζαξή ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε λα 

παξακέλεη ακεηάβιεηε.    

 

Αληηζέησο, πηζαλή επηηάρπλζε ησλ πιεξσκψλ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ζα έρεη πνιιαπιαζηαζηηθέο 

ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία ιφγσ ηεο βειηίσζεο ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ρσξίο λα 

πξνθαιείηαη νπνηαδήπνηε δεκνζηνλνκηθή επίπησζε. 

 
 

6.3 Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 
 
ηνλ ππνηνκέα ησλ ΟΣΑ, ε παξαηεξνχκελε κείσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο ην 2017 ζε 

ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο νθείιεηαη θπξίσο ζηηο κεησκέλεο επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ ηαθηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, αιιά θαη ζηελ αχμεζε ησλ Λνηπψλ Γαπαλψλ, ελψ παξάιιεια ζεκεηψζεθε ζπγθξάηεζε 

ησλ Δπελδπηηθψλ Γαπαλψλ. Η παξαηεξνχκελε αχμεζε ζηνπο Μηζζνχο νθείιεηαη θπξίσο ζηελ επίπησζε 

ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ ΔΦΚΑ (νπδέηεξε ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε) θαη ζηελ απφδνζε ηνπ λένπ εληαίνπ 

κηζζνινγίνπ πνπ εθαξκφζηεθε απφ ηελ 1-1-2016. 

 

Οη πξνβιέςεηο γηα ηα επφκελα έηε δηακνξθψζεθαλ θπξίσο κε βάζε ηα εμήο: 

 

 Σελ εθηέιεζε ηνπ 2017. 

 Σηο καθξν-νηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο, φζνλ αθνξά ηα Λνηπά Έζνδα θαη ηηο Λνηπέο Γαπάλεο. 

 Σηο εθηηκήζεηο, ηφζν γηα ηε γεληθφηεξε επίπησζε ηεο επηηάρπλζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ, φζν θαη γηα ηελ εηδηθφηεξε επίπησζε ζηνλ ππνηνκέα, ησλ πξφζθαηα ζεζκνζεηεκέλσλ 

επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ ΦΙΛΟΓΗΜΟ Ι & ΙΙ, φζνλ αθνξά ηα κεγέζε Μεηαβηβάζεηο απφ ΠΓΔ 

θαη Δπελδπηηθέο Γαπάλεο. 

 Σελ επίπησζε ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ ΟΠΔΚΑ ζηνλ ππνηνκέα θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο αλάιεςεο απφ 

ηνλ ΟΠΔΚΑ ηεο θαηαβνιήο ησλ αλαπεξηθψλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ απφ ην 2019. Η επίπησζε 

(νπδέηεξε ζε επίπεδν απνηειέζκαηνο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, αιιά θαη ππνηνκέα ΟΣΑ) απεηθνλίδεηαη 

ηφζν ζηε κείσζε ησλ Δπηρνξεγήζεσλ απφ ηνλ Σαθηηθφ Π/Τ, φζν θαη ζηε κείσζε ησλ κεγεζψλ ζηηο 

Κνηλσληθέο Παξνρέο. 

 Σελ εθηίκεζε γηα ηηο απνρσξήζεηο πξνζσπηθνχ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ, θαζψο θαη ηηο 

πεξαηηέξσ επηπηψζεηο ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ ΔΦΚΑ θαη ηνπ απφ 1-1-2016 εληαίνπ κηζζνινγίνπ, 

φζνλ αθνξά ηνπο Μηζζνχο. 
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6.4 Κνηλσληθόο Πξνϋπνινγηζκόο 
 

Ο θνηλσληθφο πξνυπνινγηζκφο ζπλίζηαηαη ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία, ζηνλ ΟΠΔΚΑ-ΝΑΣ κε κε 

αζθαιηζηηθέο αξκνδηφηεηεο, ηνλ ΟΑΔΓ θαη ηνλ ΔΟΠΤΤ. Γηα ηελ πεξίνδν 2019-2022 παξνπζηάδεη έλα 

ζηαζεξά ζεηηθφ δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα (θαηά κέζν φξν πεξίπνπ 1,9% ηνπ ΑΔΠ). 

 

Κχξηνη παξάγνληεο ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο είλαη: 

 

 Η ζηαζεξή αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ε νπνία νθείιεηαη θπξίσο ζηε 

βειηίσζε ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο (αχμεζε απαζρφιεζεο, αχμεζε απνδεκίσζεο 

εξγαδνκέλσλ θιπ), αιιά θαη ζηε ζπζηεκαηηθή θαη ζηνρεπκέλε αληηκεηψπηζε ηεο εηζθνξνδηαθπγήο 

θαη αδήισηεο εξγαζίαο. 

 Η δηαηήξεζε θαζ' φιε ηελ πεξίνδν 2019-2022 ζηαζεξνχ χςνπο εζφδσλ απφ ξπζκίζεηο θπξίσο ιφγσ 

ζπζηεκαηηθήο εθαξκνγήο απφ ην ΚΔΑΟ ζηνρεπκέλσλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ κε ζεηηθά 

εηζπξαθηηθά απνηειέζκαηα.  

 Η δηαηήξεζε θαζ' φιε ηελ πεξίνδν 2019-2022 ζηαζεξνχ χςνπο απνδφζεσλ ηεο πεξηνπζίαο ησλ 

θνξέσλ ιφγσ πςειψλ απνζεκαηηθψλ. 

 Η ζηαζεξή θαη εχινγε αχμεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο δαπάλεο γηα ηελ πεξίνδν 2019-2022  (πεξίπνπ 

1,3% εηεζίσο), θπξίσο ιφγσ ζηαζεξνπνίεζεο θαη ελαξκφληζεο ησλ θαλφλσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο κε ζπλέπεηα νκαινχο ξπζκνχο ζπληαμηνδνηήζεσλ. 

 Η κε ζψξεπζε απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ γηα ηηο εθάπαμ παξνρέο, δηφηη κε ηελ έθηαθηε 

ρξεκαηνδφηεζε πνπ παξέρεηαη εθθαζαξίδεηαη εληφο ηνπ 2018 ην ζχλνιν ησλ ιεμηπξνζέζκσλ 

ππνρξεψζεσλ θαη ν ηνκέαο απφ ην 2019 θαη εθεμήο ιεηηνπξγεί πιένλ κε κεδεληθά δεκνζηνλνκηθά 

ειιείκκαηα. 

 Οη  πεξίπνπ ζηαζεξέο παξνρέο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ ΟΑΔΓ γηα ηα επηδφκαηα αλεξγίαο, ελψ 

παξάιιεια δηαηεξείηαη ν ζηφρνο πινπνίεζεο ζεηξάο πξνγξακκάησλ ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θαη αλάζρεζεο ηεο αλεξγίαο. 

 

ΔΟΠΤΤ 

Απφ ηελ εμέιημε ησλ κεγεζψλ ηνπ ΔΟΠΤΤ ζηελ πεξίνδν 2018-2022 πξνθχπηεη φηη ε ηειηθή 

δεδνπιεπκέλε δαπάλε γηα θάξκαθα θαη παξνρέο αζζέλεηαο αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζηα 3,46 δηζ. 

επξψ ην 2018, θαη λα αθνινπζήζεη απμεηηθή πνξεία ζηα 3,53 δηζ. επξψ ην 2019, ζηα 3,6 δηζ. επξψ ην 

2020, ζηα 3,68 δηζ. επξψ ην 2021 θαη ζηα 3,75 δηζ. επξψ ην 2022. Η εμέιημε απηή νθείιεηαη ζηελ 

απφθαζε λα ζπλδεζεί ην χςνο ηεο νξνθήο ηεο ελ ιφγσ δαπάλεο κεηά clawback & rebate κε ην ξπζκφ 

κεγέζπλζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ζηελ κεηά ηελ θξίζε πεξίνδν, κε πξψην έηνο εθαξκνγήο ην 2019.  

 

Τπελζπκίδεηαη φηη ην 2017 ήηαλ ην πξψην έηνο φπνπ ν κεραληζκφο ηνπ clawback / rebate επεθηάζεθε θαη 

ζηηο ινηπέο θαηεγνξίεο παξνρψλ αζζέλεηαο (ζε είδνο θαη ρξήκα) πνπ δελ ελέπηπηαλ σο ηφηε ζην 

κεραληζκφ απηφ (νη δαπάλεο απηέο ήηαλ ηεο ηάμεο πεξίπνπ ησλ 500 εθαη. επξψ θαη απνηεινχζαλ κφληκε 

πεγή ππέξβαζεο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα).  

 

Δπίζεο επηζεκαίλεηαη φηη ηα κεγέζε ζηνλ πίλαθα 6.4, εηδηθά ζην ηκήκα ησλ δαπαλψλ γηα θάξκαθα θαη 

παξνρέο αζζέλεηαο παξνπζηάδνληαη ζε θαζαξή ηακεηαθή βάζε, δει. κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ clawback & 

rebate. Παξάιιεια ην ζηνηρείν «εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο» ζηνλ ΔΟΠΤΤ δελ ηαπηίδεηαη κε ηε 

κεηαβνιή ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θνξέα, θαζψο ελζσκαηψλεη επηπξφζζεηα θαη ηηο πνζνηηθέο 

δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ έηνο ζε έηνο ιφγσ ηεο αλακελφκελεο ρξνληθήο πζηέξεζεο πνπ ππάξρεη 

ζηελ ηειηθή εθθαζάξηζε ησλ ηηκνινγίσλ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη παξφρσλ πγείαο θαη ζηελ είζπξαμε ηνπ 

clawback. Οη ηακεηαθέο ξνέο είλαη ελδεηθηηθέο θαη δελ ζπκπίπηνπλ κε ηηο νξνθέο δαπαλψλ ηνπ θνξέα, 

νχηε κε ηελ έλλνηα ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

Βάζεη ηνπ ηερληθνχ κλεκνλίνπ (TMU) κε ηνπο ζεζκνχο, ν ΔΟΠΤΤ έρεη αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα 

νινθιεξψζεη ηνπο ζπκςεθηζκνχο γηα φζα εθθξεκή clawback ππάξρνπλ αθφκα απφ ηελ πεξίνδν 2013-

2015, εθηφο απηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ λνκηθέο/ ηερληθέο δπζθνιίεο. Γηα ηα εθθξεκή clawback ησλ 
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παξφρσλ πγείαο ηνπ έηνπο 2016 πνπ δελ έρνπλ εηζπξαρζεί, ζα πξνρσξήζεη θαη εθεί άκεζα ε δηαδηθαζία. 

Ο ππνινγηζκφο ησλ clawbacks ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2017 ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ηνλ 

Ιαλνπάξην 2018 θαη ε είζπξαμε/ζπκςεθηζκφο  ζα γίλεη: ζε 12 δφζεηο, εθηφο απφ ηνπο παξφρνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο ην πνζφ ηνπ clawback μεπεξλά ην 10% ησλ εζφδσλ ηνπο, νπφηε ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε 

είζπξαμε /ζπκςεθηζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε 24 δφζεηο. Γηα ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο ην ελ ιφγσ 

ζρήκα ζα αθνξά θαη ηα εθθξεκή clawbacks ηνπ 2016. 
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ΔΤΓ ΔΤΓ ΜΠΔ ΜΠΔ ΜΠΔ ΜΠΔ ΜΠΔ

ΦΟΡΓΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ

α) Αζθαλιζηικά Σαμεία

Έζοδα 36.442 43.149 42.987 41.437 41.801 42.394 42.867

Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 11.049 12.835 13.103 13.585 14.125 14.439 14.736

Ρύζκηζε νθεηιώλ 1.040 1.129 1.124 1.074 1.057 1.037 1.015

Μεηαβηβάζεηο από ΑΚΑΓΕ 391 395 395 395 395 395 395

Κνηλσληθνί πόξνη 726 669 660 675 694 714 732

Μεηαβηβάζεηο από ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό 10.702 14.939 14.421 12.948 12.647 12.728 12.702

Αληηθξηδόκελα έζνδα 8 0 0 0 0 0 0

Απόδνζε πεξηνπζίαο 1.070 1.099 1.193 1.193 1.193 1.193 1.193

Εηζπξάμεηο ππέξ Δεκνζίνπ θαη ηξίησλ 11.227 11.867 11.939 11.414 11.536 11.731 11.934

Λνηπά έζνδα 228 216 151 153 155 157 160

Έξοδα 35.717 42.324 42.530 38.159 38.561 39.093 39.662

πληάμεηο 23.414 28.917 28.702 25.480 25.818 26.151 26.512

Κύπιαρ αζθάλιζηρ 19.712 25.589 25.315 22.252 22.496 22.736 23.026

Επικοςπικήρ αζθάλιζηρ 
/1 3.702 3.328 3.387 3.228 3.322 3.415 3.486

Λνηπέο παξνρέο αζζέλεηαο 180 174 174 174 174 174 174

Πξνλνηαθέο παξνρέο 1.968 1.106 1.200 634 575 575 577

Λνηπέο κεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο 9.593 11.722 11.939 11.414 11.536 11.731 11.934

Δαπάλεο πξνζσπηθνύ 231 211 209 207 207 207 206

Δηνηθεηηθέο δαπάλεο 
/2 331 194 306 249 252 255 259

Σαμειακό αποηέλεζμα 725 825 457 3.278 3.240 3.301 3.205

Γθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ -321 -302 528 0 0 0 0

Δημοζιονομικό αποηέλεζμα 404 523 985 3.278 3.240 3.301 3.205

β) ΟΠΓΚΑ (μη αζθαλιζηικέρ απμοδιόηηηερ) (ηέυρ 

ΟΓΑ, ΝΑΣ) 

Έζοδα 0 195 1.123 1.928 1.928 1.928 1.928

Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 0 6 6 6 6 6 6

Μεηαβηβάζεηο από ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό 0 160 1.109 1.914 1.914 1.914 1.914

Απόδνζε πεξηνπζίαο 0 18 8 8 8 8 8

Λνηπά έζνδα 0 11 0 0 0 0 0

Έξοδα 0 171 1.123 1.928 1.928 1.928 1.928

Κνηλσληθεο παξνρεο 0 137 1.095 1.900 1.900 1.900 1.900

Δαπάλεο πξνζσπηθνύ 0 11 11 11 11 11 11

Δηνηθεηηθέο δαπάλεο 0 23 17 17 17 17 17

Σαμειακό αποηέλεζμα 0 24 0 0 0 0 0

Γθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ

Δημοζιονομικό αποηέλεζμα 0 24 0 0 0 0 0

γ) ΟΑΓΔ,ΟΓΓ,ΟΓΚ

Έζοδα 2.262 2.764 2.960 3.027 3.090 3.153 3.213

Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 1.172 1.729 1.863 1.921 1.987 2.053 2.117

Ρύζκηζε νθεηιώλ 181 196 196 187 184 181 177

Μεηαβηβάζεηο από θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό 674 543 635 705 705 705 705

Απόδνζε πεξηνπζίαο 47 43 58 58 58 58 58

Εηζπξάμεηο ππεξ Δεκνζίνπ θαη ηξίησλ 89 91 95 98 98 98 98

Λνηπά έζνδα 99 161 113 58 58 58 58

Έξοδα 2.168 2.297 2.415 2.518 2.532 2.549 2.568

Πξνλνηαθέο παξνρέο 1.869 2.004 2.114 2.195 2.205 2.222 2.240

Απόδνζε εηζπξάμεσλ ηξίησλ 90 86 95 98 98 98 98

Δαπάλεο πξνζσπηθνύ 96 96 97 101 105 105 106

Λνηπέο δαπάλεο 113 111 109 124 124 124 124

Σαμειακό αποηέλεζμα 94 467 544 509 558 603 645

Γθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ 45 37 0 0 0 0 0

Δημοζιονομικό αποηέλεζμα 139 504 544 509 558 603 645

Πίνακαρ 6.4  Κοινυνικόρ πποϋπολογιζμόρ 

(ποζά ζε εκαη. εςπώ)
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1/ ηηο δαπάλεο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ηνπ έηνπο 2016 πεξηιακβάλεηαη πνζφ χςνπο 84 εθαη. επξψ πνπ αθνξά απνπιεξσκή 

ιεμηπξνζέζκσλ ηνπ ΜΣΠΤ απφ ηελ εηδηθή ρξεκαηνδφηεζε 

2/ Οη ρξεσζηηθνί ηφθνη ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ πεξηιακβάλνληαη ζηηο δηνηθεηηθέο δαπάλεο  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ΔΤΓ ΔΤΓ ΜΠΔ ΜΠΔ ΜΠΔ ΜΠΔ ΜΠΔ

ΦΟΡΓΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ

δ) ΓΟΠΤΤ 

Έζοδα 4.899 5.380 5.114 4.932 5.019 5.096 5.185

Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 3.904 4.557 4.480 4.306 4.395 4.476 4.568

Ρύζκηζε νθεηιώλ 151 174 174 166 164 160 157

Κνηλσληθνί Πόξνη 2 0 0 0 0 0 0

Μεηαβηβάζεηο από ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό 502 314 100 100 100 100 100

Απόδνζε πεξηνπζίαο 39 63 40 40 40 40 40

Εηζπξάμεηο ππέξ Δεκνζίνπ θαη ηξίησλ 250 255 300 300 300 300 300

Λνηπά έζνδα 51 17 20 20 20 20 20

Έξοδα 5.005 5.316 5.101 4.852 4.998 5.098 5.125

Φαξκαθεπηηθή δαπάλε (θαζαξή κεηά ηελ αθαίξεζε 

clawback & rebate)
2.089 2.332 2.249 2.028 2.186 2.256 2.250

Λνηπέο παξνρέο αζζέλεηαο (θαζαξή κεηά ηελ αθαίξεζε 

clawback & rebate)
1.883 1.869 1.480 1.450 1.436 1.465 1.496

Απόδνζε εηζπξάμεσλ ηξίησλ 243 251 300 300 300 300 300

Δαπάλεο πξνζσπηθνύ 33 37 40 42 42 42 43

Δηνηθεηηθέο δαπάλεο 102 85 132 133 134 135 136

Μεηαβηβάζεηο πξνο λνζνθνκεία 656 742 900 900 900 900 900

Σαμειακό αποηέλεζμα -106 64 13 80 21 -2 60

Γθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ 482 677 266 -53 11 35 -6

Δημοζιονομικό αποηέλεζμα 376 741 279 27 32 33 54

Σαμειακό αποη/ζμα κοινυνικού πποϋπολογιζμού 713 1.380 1.015 3.867 3.818 3.903 3.911

Γθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ 206 412 793 -53 11 35 -6

Δημοζιονομικό αποη/ζμα κοινυν. πποϋπ/ζμού 919 1.792 1.808 3.815 3.829 3.938 3.905

Πίνακαρ 6.4  Κοινυνικόρ πποϋπολογιζμόρ 

(ποζά ζε εκαη. εςπώ)
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7. ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ Δ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΒΑΗ 
 

 

Η ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (πίλαθαο 7.1) παξνπζηάδεη ηα ζπλνιηθά έζνδα θαη 

έμνδά ηεο θαηά γεληθή θαηεγνξία (νηθνλνκηθή ηαμηλφκεζε). Η ελνπνίεζε φισλ ησλ ππνηνκέσλ ζε εληαίν 

ζχλνιν ζπλεπάγεηαη ηελ ελνπνίεζε ηφζν ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ ππνηνκέσλ, φζν θαη ησλ 

ελδνηνκεαθψλ ζπλαιιαγψλ. Με ηελ έλλνηα απηή, εληνπίδνληαη θαη απαιείθνληαη φιεο νη ζπλαιιαγέο 

πνπ, ζην πιαίζην ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, απνηεινχλ έμνδν γηα έλαλ ππνηνκέα θαη ηζφπνζν έζνδν γηα 

θάπνηνλ άιιν (ελδνθπβεξλεηηθέο ζπλαιιαγέο), φπσο γηα παξάδεηγκα, ε επηρνξήγεζε ελφο ΝΠΓΓ απφ ηνλ 

Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. 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.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΥΕ Απρ.2018 ΔΥΕ Απρ.2018 ΜΠΔΣ ΜΠΔΣ ΜΠΔΣ ΜΠΔΣ ΜΠΔΣ

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Άμεςοι φόροι 17.582 17.736 17.416 17.435 18.408 19.296 20.291

         εκ των οποίων:  ςτο ειςόδθμα φυς. προςϊπων 8.966 9.295 9.175 9.120 10.491 11.063 11.641

                                   ςτο ειςόδθμα νομ. προςϊπων 3.757 3.474 3.461 3.688 3.504 3.958 4.261

                                   λοιποί άμεςοι φόροι 1.798 1.922 1.881 1.879 1.618 1.411 1.451

                                   άμεςοι φόροι ΠΟΕ 1.839 1.824 1.699 1.487 1.485 1.505 1.530

Ζμμεςοι φόροι 34.065 35.471 35.200 35.447 35.714 36.277 37.076

       εκ των οποίων :  φόροι ςυναλλαγϊν 15.473 16.393 16.319 16.614 16.969 17.416 17.881

                                  φόροι κατανάλωςθσ 9.119 9.181 9.499 9.662 9.825 10.018 10.217

                                  φόροι ςτθν περιουςία 3.262 3.269 3.139 3.136 2.902 2.864 2.844

                                  φόροι λοιπϊν φορζων γεν κυβζρνθςθσ 4.505 4.702 4.496 4.328 4.287 4.210 4.322

Επιςτροφζσ φόρων -4.277 -5.640 -4.405 -4.185 -4.320 -4.468 -4.619

Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ 25.472 26.072 25.609 24.535 24.899 25.409 25.804

      εκ των οποίων πραγματικζσ 19.877 20.853 21.012 21.310 21.982 22.417 22.842

Λοιπζσ τρζχουςεσ & κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ 5.549 3.870 5.199 5.277 4.918 4.798 4.692

Ζςοδα περιουςίασ 920 743 479 524 538 546 534

Λοιπά ζςοδα 7.530 7.442 7.765 7.548 7.701 7.819 7.929

       εκ των οποίων τεκμαρτά ( R&D , Software) 937 937 946 955 965 975 984

φνολο εςόδων Γενικήσ Κυβζρνηςησ κατά ESA 86.841 85.695 87.263 86.580 87.858 89.677 91.707

φνολο εςόδων Γ.Κ. κατά ΕΑ (προ τεκμαρτϊν) 80.309 79.539 81.719 82.400 83.976 85.710 87.761

φνολο εςόδων βάςει τησ ΧΔ 86.949 86.065 86.861 86.166 87.487 89.412 91.632

Δαπάνεσ Γενικήσ Κυβζρνηςησ

Μιςκοί 21.414 21.446 21.692 20.838 21.025 21.187 21.240

    εκ των οποίων πραγματικοί 15.819 16.227 17.095 17.614 18.109 18.195 18.278

Κοινωνικζσ Παροχζσ 38.880 38.549 37.462 35.600 35.906 36.276 36.703

     Συντάξεισ 29.729 29.174 28.973 25.743 26.074 26.401 26.757

     Λοιπζσ Κοινωνικζσ παροχζσ 5.660 5.825 5.014 6.315 6.208 6.177 6.182

     Λοιπζσ Κοινωνικζσ παροχζσ ςε είδοσ 3.491 3.551 3.475 3.542 3.623 3.698 3.764

Σρζχουςεσ & κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ 2.971 3.142 2.885 2.871 2.919 2.813 2.872

Επιδοτιςεισ 1.642 1.626 1.794 1.844 1.844 1.844 1.844

Επενδυτικζσ δαπάνεσ 7.901 6.747 7.130 8.939 9.006 9.158 8.827

   εκ των οποίων :  τεκμαρτά ( R&D , Software) 937 937 946 955 965 975 984

Λοιπά λειτουργικά ζξοδα 7.324 7.105 8.431 7.699 7.738 7.901 8.176

Αποκεματικό 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Σόκοι (ενοποιθμζνοι) 5.615 5.626 6.208 6.295 6.392 6.697 6.896

φνολο δαπανϊν Γ.Κ. κατά ESA 85.747 84.240 86.602 85.086 85.830 86.877 87.559

φνολο δαπανϊν Γ.Κ. κατά ESA (προ τεκμαρτϊν) 79.215 78.084 81.058 80.906 81.948 82.910 83.612

φνολο δαπανϊν βάςει τησ ΧΔ 85.737 84.160 86.559 84.952 85.697 86.844 87.526
Δημοςιονομικό αποτζλεςμα Γ.Κ. κατά ESA 1.094 1.455 661 1.494 2.028 2.800 4.148

Πρωτογενζσ αποτζλεςμα κατά ESA 6.708 7.081 6.869 7.789 8.420 9.497 11.044

Πρωτογενζσ αποτζλεςμα βάςει τησ ΧΔ 6.826 7.531 6.510 7.509 8.182 9.266 11.002

ΑΕΠ 174.199 177.735 182.959 189.743 197.218 204.572 212.002

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1 Ενοποιημζνο αποτζλεςμα Γενικήσ Κυβζρνηςησ (ποςά ςε εκατ.ευρϊ)

Ζςοδα Γενικήσ Κυβζρνηςησ
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      Διάγραμμα 7.1  Βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ των δαπανϊν τησ ΓΚ την περίοδο 2016-2022 

 

 
 

 
 
 

ΔΥΕ Απρ.2018 ΔΥΕ Απρ.2018 ΜΠΔΣ ΜΠΔΣ ΜΠΔΣ ΜΠΔΣ ΜΠΔΣ

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Άμεςοι φόροι 10,1% 10,0% 9,5% 9,2% 9,3% 9,4% 9,6%

         εκ των οποίων:  ςτο ειςόδθμα φυς. προςϊπων 5,1% 5,2% 5,0% 4,8% 5,3% 5,4% 5,5%

                                   ςτο ειςόδθμα νομ. προςϊπων 2,2% 2,0% 1,9% 1,9% 1,8% 1,9% 2,0%

                                   λοιποί άμεςοι φόροι 1,0% 1,1% 1,0% 1,0% 0,8% 0,7% 0,7%

                                   άμεςοι φόροι ΠΟΕ 1,1% 1,0% 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7%

Ζμμεςοι φόροι 19,6% 20,0% 19,2% 18,7% 18,1% 17,7% 17,5%

       εκ των οποίων :  φόροι ςυναλλαγϊν 8,9% 9,2% 8,9% 8,8% 8,6% 8,5% 8,4%

                                  φόροι κατανάλωςθσ 5,2% 5,2% 5,2% 5,1% 5,0% 4,9% 4,8%

                                  φόροι ςτθν περιουςία 1,9% 1,8% 1,7% 1,7% 1,5% 1,4% 1,3%

                                  φόροι λοιπϊν φορζων γεν κυβζρνθςθσ 2,6% 2,6% 2,5% 2,3% 2,2% 2,1% 2,0%

Επιςτροφζσ φόρων -2,5% -3,2% -2,4% -2,2% -2,2% -2,2% -2,2%

Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ 14,6% 14,7% 14,0% 12,9% 12,6% 12,4% 12,2%

      εκ των οποίων πραγματικζσ 11,4% 11,7% 11,5% 11,2% 11,1% 11,0% 10,8%

Λοιπζσ τρζχουςεσ & κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ 3,2% 2,2% 2,8% 2,8% 2,5% 2,3% 2,2%

Ζςοδα περιουςίασ 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%

Λοιπά ζςοδα 4,3% 4,2% 4,2% 4,0% 3,9% 3,8% 3,7%

       εκ των οποίων τεκμαρτά ( R&D , Software) 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

φνολο εςόδων Γενικήσ Κυβζρνηςησ κατά ESA 49,9% 48,2% 47,7% 45,6% 44,5% 43,8% 43,3%

φνολο εςόδων Γ.Κ. κατά ΕΑ (προ τεκμαρτϊν) 46,1% 44,8% 44,7% 43,4% 42,6% 41,9% 41,4%

φνολο εςόδων βάςει τησ ΧΔ 49,9% 48,4% 47,5% 45,4% 44,4% 43,7% 43,2%

Δαπάνεσ Γενικήσ Κυβζρνηςησ

Μιςκοί 12,3% 12,1% 11,9% 11,0% 10,7% 10,4% 10,0%
    εκ των οποίων πραγματικοί 9,1% 9,1% 9,3% 9,3% 9,2% 8,9% 8,6%
Κοινωνικζσ Παροχζσ 22,3% 21,7% 20,5% 18,8% 18,2% 17,7% 17,3%
     Συντάξεισ 17,1% 16,4% 15,8% 13,6% 13,2% 12,9% 12,6%
     Λοιπζσ Κοινωνικζσ παροχζσ 3,2% 3,3% 2,7% 3,3% 3,1% 3,0% 2,9%
     Λοιπζσ Κοινωνικζσ παροχζσ ςε είδοσ 2,0% 2,0% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8% 1,8%
Σρζχουςεσ & κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ 1,7% 1,8% 1,6% 1,5% 1,5% 1,4% 1,4%
Επιδοτιςεισ 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9%
Επενδυτικζσ δαπάνεσ 4,5% 3,8% 3,9% 4,7% 4,6% 4,5% 4,2%
   εκ των οποίων :  τεκμαρτά ( R&D , Software) 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
Λοιπά λειτουργικά ζξοδα 4,2% 4,0% 4,6% 4,1% 3,9% 3,9% 3,9%
Αποκεματικό 0,0% 0,0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
Σόκοι (ενοποιθμζνοι) 3,2% 3,2% 3,4% 3,3% 3,2% 3,3% 3,3%

φνολο δαπανϊν Γ.Κ. κατά ESA 49,2% 47,4% 47,3% 44,8% 43,5% 42,5% 41,3%
φνολο δαπανϊν Γ.Κ. κατά ESA (προ τεκμαρτϊν) 45,5% 43,9% 44,3% 42,6% 41,6% 40,5% 39,4%
φνολο δαπανϊν βάςει τησ ΧΔ 49,2% 47,4% 47,3% 44,8% 43,5% 42,5% 41,3%
Δημοςιονομικό αποτζλεςμα Γ.Κ. κατά ESA 0,6% 0,8% 0,4% 0,8% 1,0% 1,4% 2,0%
Πρωτογενζσ αποτζλεςμα κατά ESA 3,9% 4,0% 3,8% 4,1% 4,3% 4,6% 5,2%
Πρωτογενζσ αποτζλεςμα βάςει τησ ΧΔ 3,9% 4,2% 3,6% 4,0% 4,1% 4,5% 5,2%

ΑΕΠ 174.199 177.735 182.959 189.743 197.218 204.572 212.002
ΧΔ: φμβαςθ Χρθματοδοτικισ Διευκόλυνςθσ

ΠΙΝΑΚΑΣ  7.1 Ενοποιημζνο αποτζλεςμα Γενικήσ Κυβζρνηςησ ωσ % του ΑΕΠ

Ζςοδα Γενικήσ Κυβζρνηςησ
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ΤΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Γ.Κ. (% ΑΕΠ) ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΟ Γ.Κ. (% ΑΕΠ) ΣΟΚΟΙ Γ.Κ. (% ΑΕΠ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΠΑΡΟΧΕ Ε ΧΡΗΜΑ & ΕΙΔΟ (% ΑΕΠ) 
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Διάγραμμα 7.2 -  Ετήςια μεταβολή δημοςιονομικϊν μεγεθϊν ςε ςχζςη με προηγοφμενο ζτοσ  
                                (ςε ποςοςτιαίεσ μονάδεσ του ΑΕΠ) 

 

 
 

 

πλνιηθά Έζνδα Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA 

 

Σα ζπλνιηθά πξαγκαηηθά (εμαηξνπκέλσλ ησλ ηεθκαξηψλ) έζνδα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζε 

ελνπνηεκέλε βάζε, εθθξαζκέλα σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, απνθιηκαθψλνληαη ζηελ πεξίνδν 2018-2022 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) δελ βαζίδνληαη ζην ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ, φπσο επίζεο θαη ηα έζνδα 

πεξηνπζίαο, ηα νπνία αθνξνχλ θπξίσο έζνδα απφ ηφθνπο ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

 

πλνιηθέο Γαπάλεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA  

 

Οη ζπλνιηθέο πξαγκαηηθέο (εμαηξνπκέλσλ ησλ ηεθκαξηψλ) δαπάλεο (εθθξαζκέλεο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ) 

παξνπζηάδνπλ κεησηηθή ηάζε ζηελ πεξίνδν 2018-2022, θπξίσο ιφγσ ησλ εθηηκψκελσλ ξπζκψλ 

κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ. ε απφιπηα κεγέζε, σζηφζν, βαίλνπλ ζηαδηαθά απμαλφκελεο απφ ην 2019 θαη κεηά.  

 

ηνλ πίλαθα 7.2 παξνπζηάδεηαη ε ζχλζεζε ησλ πξσηνγελψλ δαπαλψλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, απ‟ φπνπ 

πξνθχπηεη φηη πεξίπνπ ην 60% ηνπ ζπλφινπ ησλ δαπαλψλ αθνξά ζε κηζζνχο θαη ζπληάμεηο. 
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Δ % ΑΕΠ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ (ΚΑΣΆ ΠΡΟΓ/ΜΑ) ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ  Δ % ΑΕΠ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣ. ΔΑΠ/ΝΩΝ (ΚΑΣΆ ΠΡΟΓ/ΜΑ) Δ % ΑΕΠ ΕΟΔΩΝ (ΚΑΣΆ ΠΡΟΓ/ΜΑ)  
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Διάγραμμα 7.3 φνθεςη πρωτογενϊν δαπανϊν 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δαπάνερ Γενικήρ Κςβέπνηζηρ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Μηζζνί 21% 22% 23% 24% 24% 24% 24%

Κνηλσληθέο Παξνρέο 53% 53% 50% 48% 48% 48% 48%

     πληάμεηο 40% 40% 39% 35% 35% 35% 35%

     Λνηπέο Κνηλσληθέο παξνρέο 8% 8% 7% 8% 8% 8% 8%

     Λνηπέο Κνηλσληθέο παξνρέο ζε είδνο 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Σξέρνπζεο & θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

Επηδνηήζεηο 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Επελδπηηθέο δαπάλεο 9% 8% 8% 11% 11% 11% 10%

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 10% 10% 11% 10% 10% 10% 11%

Απνζεκαηηθό 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1%

ύνολο ππυηογενών δαπανών 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1/Οη ακνηβέο πξνζσπηθνύ απνηππώλνληαη ζε όξνπο πιήξνπο κηζζνινγηθνύ θόζηνπο.

2/Δελ πεξηιακβάλνληαη ηεθκαξηέο θνηλσληθέο εηζθνξέο.

ΠΙΝΑΚΑ  7.2  ύνθεζη ππυηογενών δαπανών Γενικήρ Κςβέπνηζηρ (ΜΠΔ)
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Αλάιπζε εζόδσλ - δαπαλώλ αλά θαηεγνξία 

 

ΔΟΓΑ 

 

Φόξνη (Άκεζνη, Έκκεζνη) 

 

Οη εθηηκήζεηο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ βαζίδνληαη θπξίσο ζηηο πξνβιέςεηο γηα ηελ 

εμέιημε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ θαη ηελ επίπησζε ησλ ζρεηηθψλ παξεκβάζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμηζνξξνπεηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνπο πίλαθεο 2.7, 2.8 

θαη 2.9. Η αλακελφκελε βειηίσζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη 

ηδηαίηεξα ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο απφ ην 2019 επηδξνχλ ζεκαληηθά ζην ξπζκφ 

κεηαβνιήο ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ηα νπνία βαίλνπλ απμαλφκελα θαη‟ έηνο ζε απφιπην κέγεζνο. ηνπο 

έκκεζνπο θφξνπο, εθηφο απφ απηνχο ηνπ Κξάηνπο (ΦΠΑ, ΔΝΦΙΑ, εηδηθνί θφξνη θαηαλάισζεο, θ.α.) 

έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί θαη έζνδα ησλ ινηπψλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα 

δεκνηηθά ηέιε, ηα ηέιε θηεκαηνγξάθεζεο, ην ηέινο ππέξ ΔΡΣ, νη εηζξνέο ηνπ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ ΑΠΔ 

& ΗΘΤΑ θ.α. 

 

Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 

 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη νη πξαγκαηηθέο, δειαδή νη εηζπξαηηφκελεο ηξέρνπζεο 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, θαζψο θαη ηα έζνδα απφ ξπζκίζεηο νθεηιψλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ 

(Οξγαληζκνί Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ΔΟΠΤΤ θαη ΟΑΔΓ). Σν χςνο ηνπο ζε απφιπην κέγεζνο βαίλεη 

απμαλφκελν θαη‟ έηνο θαζ‟ φιε ηελ πεξίνδν 2018-2022. Πεξηιακβάλνληαη επίζεο, θαη νη ηεθκαξηέο 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, κέγεζνο πνπ πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο δηαθνξάο ησλ ηξερνπζψλ αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ηεο κειινληηθήο ζχληαμεο πνπ απηνί ζα ιάβνπλ. Σν ηεθκαξηφ 

απηφ πνζφ, απεηθνλίδεηαη κε νπδέηεξν ηξφπν ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε, απμάλνληαο ηζφπνζα ηε 

κηζζνινγηθή δαπάλε ηνπ Γεκνζίνπ. 

 

Τξέρνπζεο & θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο 

 

Σν χςνο ησλ εζφδσλ ηεο θαηεγνξίαο ηξερνπζψλ κεηαβηβάζεσλ πεξηιακβάλεη θπξίσο απεπζείαο 

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 έξγσλ θαη ινηπά έζνδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 

 

Έζνδα πεξηνπζίαο 

 

Σα έζνδα πεξηνπζίαο αθνξνχλ θπξίσο ηφθνπο θαη κεξίζκαηα θαη παξακέλνπλ ζε ζρεηηθά ζηαζεξφ 

επίπεδν σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ έσο ην 2022.  

 

Λνηπά έζνδα 

 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ηα ινηπά κε θνξνινγηθά έζνδα ηνπ Κξάηνπο, 

θαζψο θαη ίδηα έζνδα ησλ ινηπψλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο παξαπάλσ 

θαηεγνξίεο. Σα ινηπά έζνδα βαίλνπλ απφ ην 2019 θαη κεηά ζηαζεξά απμαλφκελα αλά έηνο κέρξη ην 2022. 

 

 

ΓΑΠΑΝΔ 

 

Μηζζνί 

 

Οη ακνηβέο πξνζσπηθνχ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο εθθξάδνληαη ζε φξνπο πιήξνπο θφζηνπο, δειαδή 

πεξηιακβάλνπλ ηηο κεηθηέο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο. Σν πξαγκαηηθφ 
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κηζζνινγηθφ θφζηνο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (ρσξίο ηηο ηεθκαξηέο εηζθνξέο), σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, 

εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζην 9,3% ην 2018 θαη ζα κεηψλεηαη ζηαδηαθά θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

ηνπ ΜΠΓ, θπξίσο ιφγσ ησλ πξνβιεπφκελσλ ξπζκψλ κεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ, ζε απφιπηα φκσο κεγέζε 

παξαηεξείηαη ειαθξψο αλνδηθή ηάζε απφ ην 2018 θαη κεηά. εκαληηθφ κέξνο ηεο αχμεζεο απηήο 

νθείιεηαη ζηε ζηαδηαθή 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 ζηε 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 7.3.  

 

Δπηπιένλ, ε κηζζνινγηθή δαπάλε ηνπ Γεκνζίνπ έρεη επηβαξπλζεί θαη κε ηνλ ηεθκαξηφ ππνινγηζκφ ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, φπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. 

 

Κνηλωληθέο παξνρέο 

 

Σπληάμεηο:  εκαληηθή επίπησζε ζηελ εμέιημε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο δαπάλεο έρεη ε εθαξκνγή ηεο 

αζθαιηζηηθήο κεηαξξχζκηζεο, κε παξεκβάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 2.7 θαη 

αλαιχνληαη παξαπάλσ. 

 

Λνηπέο θνηλωληθέο παξνρέο: Πεξηιακβάλνπλ ζεηξά επηδνκάησλ πξνο επάισηεο νκάδεο πιεζπζκνχ, φπσο 

ην Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο, ηα νηθνγελεηαθά θαη αλαπεξηθά επηδφκαηα θ.α. Οη δαπάλεο απηέο 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή αχμεζε απφ ην έηνο 2019, νπφηε θαη πξνβιέπεηαη ε εθαξκνγή ησλ 

εμηζνξξνπεηηθψλ παξεκβάζεσλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 2.9.  

  

Λνηπέο θνηλωληθέο παξνρέο ζε είδνο: ηελ θαηεγνξία ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ ζε είδνο πεξηιακβάλεηαη 

ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ δαπαλψλ ηνπ ΔΟΠΤΤ (θαξκαθεπηηθή δαπάλε θαη ινηπέο παξνρέο αζζέλεηαο). Γηα 

ηε δηαζθάιηζε ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ εθαξκφδεηαη ν κεραληζκφο clawback θαη 

rebate. Γηα ηα έηε ηνπ ΜΠΓ έρεη πξνβιεθζεί ε ζχλδεζε ηνπ νξίνπ απηνχ κε ην ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ 

πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ.  

 

Τξέρνπζεο & Κεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο 

 

Οη ηξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο απνδφζεηο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ινηπέο 

κεηαβηβάζεηο ζε θνξείο εθηφο γεληθήο θπβέξλεζεο. Η θαηεγνξία ησλ θεθαιαηαθψλ κεηαβηβάζεσλ 

πεξηιακβάλεη θπξίσο αγξνηηθέο εληζρχζεηο θαη απνδεκηψζεηο θαζψο θαη θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ θνξέσλ 

εθηφο γεληθήο θπβέξλεζεο. Σν χςνο ησλ δαπαλψλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο παξακέλεη ζρεηηθά ζηαζεξφ ζε 

απφιπην κέγεζνο. 

 

Δπηδνηήζεηο 

 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη θπξίσο νη εθξνέο ηνπ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ ΑΠΔ & ΗΘΤΑ θαη 

ηα πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο ηνπ ΟΑΔΓ θαη παξακέλνπλ ζρεηηθά ζηαζεξέο ηελ πεξίνδν ηνπ ΜΠΓ. 

 

 

Γαπάλεο επελδύζεωλ 

 

Η θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη, θαηά θχξην ιφγν, ηηο επελδχζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην 

Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, αιιά θαη απφ ίδηνπο πφξνπο ησλ θνξέσλ γεληθήο θπβέξλεζεο. 

Δπίζεο, γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο αλάιπζεο, πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα εμνπιηζηηθά 

πξνγξάκκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο. Σέινο, ζηελ θαηεγνξία απηή έρνπλ ππνινγηζηεί θαη 

ηεθκαξηέο δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηδηνπαξαγσγή πξντφλησλ έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο απφ θνξείο 

ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Σν ηεθκαξηφ απηφ πνζφ, απεηθνλίδεηαη κε νπδέηεξν ηξφπν ζηε Γεληθή 

Κπβέξλεζε, απμάλνληαο ηζφπνζα ηελ θαηεγνξία ησλ ινηπψλ εζφδσλ. 
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Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 
 
Η θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη θπξίσο ηηο δαπάλεο γηα ηελ ιεηηνπξγηθή εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Μεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλνληαη νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ησλ Τπνπξγείσλ, ησλ  

λνζνθνκείσλ, ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ησλ ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ. εκεηψλεηαη 

φηη, γηα ηελ πεξαηηέξσ δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, γηα 

ηελ εμέιημε ησλ δαπαλψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή, έρεη θαζνξηζηεί θαηψηαην φξην (spending 

floor) εθθξαζκέλν σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ γηα φιε ηελ πεξίνδν ηνπ ΜΠΓ. Έηζη νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο 

απφ ην 2019 θαη κεηά απμάλνληαη νκαιά αλά έηνο, ιφγσ θαη ηνπ ζεηηθνχ ξπζκνχ πιεζσξηζκνχ, 

δηαηεξνχληαη φκσο ζρεηηθά ζηαζεξέο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ.    

 

Απνζεκαηηθό 

 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απξφβιεπησλ θαη έθηαθηνπ ραξαθηήξα δαπαλψλ έρνπλ πξνβιεθζεί πηζηψζεηο 

χςνπο 1.000 εθαη. επξψ γηα φια ηα έηε απφ ην 2018 έσο θαη ην 2022. ηα απνινγηζηηθά απνηειέζκαηα 

ησλ εηψλ 2016 θαη 2017, ηέηνηνπ ραξαθηήξα δαπάλεο πνπ πξνέθπςαλ θαη ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ην 

απνζεκαηηθφ, πεξηιακβάλνληαη ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπο. 

 
 

Πξνζιήςεηο – απνρσξήζεηο πξνζσπηθνύ 
 

ην Μεζνπξφζεζκν ρέδην γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο εληάζζνληαη νη εθηηκήζεηο 

απνρσξήζεσλ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο θαη αλαγθαζηηθψλ απνρσξήζεσλ, θαζψο θαη ησλ πξνζιήςεσλ 

ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα θαζέλα απφ ηα έηε 2018-2022. 

 

Ο ζπλνιηθφο πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ ζε θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο γηα ηελ πεξίνδν 2018-

2022 βαζίζηεθε θπξίσο ζηνλ θαλφλα 1:3 γηα ην 2018 (βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν. 

4389/2016), ελψ γηα ηα επφκελα έηε, ιακβάλνληαο ππφςε ηε ιήμε ηνπ πξναλαθεξφκελνπ πεξηνξηζκνχ, 

ζε θαλφλα 1:1. 

 

Ο ελ ιφγσ πξνγξακκαηηζκφο απνηππψλεηαη ζηνλ πίλαθα 7.3, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ν αξηζκφο 

απνρσξήζεσλ θαη πξνζιήςεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

 

 
 

  

Γηα ην ηξέρνλ έηνο, εθηηκάηαη φηη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ έσο 7.266 πξνζιήςεηο, κε βάζε ηφζν 

ηνλ θαλφλα πξνζιήςεσλ ηξέρνληνο έηνπο, φζν θαη ην ππφινηπν πξνζιήςεσλ πξνεγνχκελσλ εηψλ πνπ 

δελ πινπνηήζεθαλ, ησλ πξνζιήςεσλ γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη έθδνζε απφθαζεο θαηαλνκήο (φπσο 

πξνζιήςεηο ζε εθηέιεζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, θ.ι.π.) θαη ησλ εηζαγσγψλ έλζηνισλ ζηηο παξαγσγηθέο 

ζρνιέο. 

Αποχ. Προςλ. Αποχ. Προςλ. Αποχ. Προςλ. Αποχ. Προςλ. Αποχ. Προςλ. Αποχ. Προςλ.
φνολο 

Αποχ.

φνολο 

Προςλ.

Κανόνασ Προςλήψεων 1:4 1:3 1:1 1:1 1:1 1:1

Α. Κεντρική Διοίκηςη 5.646 5.637 5.703 6.499 5.842 7.088 6.288 5.885 6.219 6.663 7.850 6.624 31.901 32.759

Β. Λοιποί Τποτομείσ Γενικήσ Κυβζρνηςησ 2.273 3.052 2.203 767 2.242 977 2.414 2.578 2.378 2.738 3.035 2.702 12.273 9.763

ΟΣΑ (α' & β' βακμοφ) και Νομικά 

Πρόςωπα ΟΣΑ

1.646 2.321 1.604 635 1.633 541 1.760 1.969 1.733 2.084 2.213 2.057 8.942 7.286

Οργανιςμοί Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 148 119 144 4 145 0 155 145 153 155 196 153 793 457

ΟΑΕΔ 58 2 49 0 51 380 57 51 57 57 73 57 287 545

ΕΟΠΤΤ 10 2 8 0 8 0 9 8 9 9 11 9 44 25

Νομικά Πρόςωπα 170 471 164 128 167 56 180 167 177 180 225 177 913 708

ΔΕΚΟ 241 137 234 0 238 0 254 238 250 254 317 250 1.293 742

Γ. φνολο (Α+Β) 7.919 8.689 7.906 7.266 8.084 8.065 8.702 8.463 8.597 9.401 10.885 9.326 44.174 42.521

ΠΙΝΑΚΑ  7.3 Προςλήψεισ - Αποχωρήςεισ περιόδου 2017-2022

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2018-2022

ΤΠΟΣΟΜΕΙ ΓΕΝΙΚΘ ΚΤΒΕΡΝΘΘ
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Οκνίσο γηα ηα επφκελα έηε, ιακβάλνληαη ππφςε νη απνρσξήζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, κε βάζε ηνλ 

θαλφλα πξνζιήςεσλ 1:1, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηπρφλ δηαθνξά πξνζιήςεσλ πξνεγνχκελσλ εηψλ θαηά 

ηελ πινπνίεζε. 

 

Δηδηθφηεξα, ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ πεξηιακβάλνληαη θαηά θχξην ιφγν ηα εμήο:  

 

 Γηα ηηο εηζαγσγέο έλζηνισλ ζηηο παξαγσγηθέο ζρνιέο ησλ Τπνπξγείσλ Δζληθήο Άκπλαο, 

Δζσηεξηθώλ (πξώελ Τπνπξγείν Γεκόζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε) θαη Ναπηηιίαο 

θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, γηα ην έηνο 2018 θαη θαζέλα απφ ηα επφκελα έηε ηεο πεξηφδνπ 2019-

2022, έρεη πξνβιεθζεί αξηζκφο πξνζιήςεσλ ζην πιαίζην ηνπ εθάζηνηε εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

πξνζιήςεσλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηα αλψηαηα φξηα δαπαλψλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ησλ αλσηέξσ Τπνπξγείσλ. 

 

 ην Τπνπξγείν Τγείαο, πξνβιέπνληαη νη πξνζιήςεηο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, κε βάζε πξνθεξχμεηο 

πξνεγνχκελσλ εηψλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηα αλψηαηα φξηα δαπαλψλ ηνπ ηαθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηφζν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, φζν θαη ησλ Γεληθψλ Κξαηηθψλ Γαπαλψλ σο λέεο 

πξνζιήςεηο. 

 

 ην Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, έρεη ππνινγηζζεί ε 

πξφζιεςε δηθαζηηθψλ ππαιιήισλ, θαζψο θαη ε πξφζιεςε ινηπνχ πξνζσπηθνχ ζηα Γηθαζηήξηα θαη 

Γηθαζηηθέο Τπεξεζίεο, κε βάζε πξνθεξχμεηο πξνεγνπκέλσλ εηψλ, θαη έρνπλ πεξηιεθζεί σο λέεο 

πξνζιήςεηο ζηηο Γεληθέο Κξαηηθέο Γαπάλεο.  

 

 ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, έρεη ππνινγηζζεί ε πξφζιεςε κειψλ ΓΔΠ, 

κε βάζε εγθξηηηθέο απνθάζεηο πξνεγνπκέλσλ εηψλ ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΠΤ 33/2006, φπσο ηζρχεη, γηα 

ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ αλαγθψλ, θαη έρνπλ πεξηιεθζεί σο λέεο πξνζιήςεηο ζηηο Γεληθέο Κξαηηθέο 

Γαπάλεο. 

 

 ηνλ ΟΑΔΓ, ζηνπο Οξγαληζκνύο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ), θαζψο θαη ζηνπο ινηπνύο 

ππνηνκείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, έρεη ππνινγηζζεί ε πξφζιεςε εξγαζηαθψλ ζπκβνχισλ θαη ινηπνχ 

πξνζσπηθνχ, κε βάζε εγθξηηηθέο απνθάζεηο πξνεγνπκέλσλ εηψλ ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΠΤ 33/2006, 

φπσο ηζρχεη, γηα ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ αλαγθψλ. 

 

ε θάζε πεξίπησζε, ηπρόλ δηαθνξά πξνζιήςεσλ θαηά ηελ πινπνίεζε, κεηαθέξεηαη ζην επόκελν 

έηνο, πξνθεηκέλνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ΜΠΓ λα ηεξείηαη ν πξνγξακκαηηζκόο  πξνζιήςεσλ ζε 

θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζε ζπλνιηθό επίπεδν. 

 

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, επηθαηξνπνηείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηπρφλ αλαγθαίεο αλαζεσξήζεηο ησλ απνρσξήζεσλ θαη ελζσκαηψλνληαο ηελ 

ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ ελ 

ιφγσ θνξέσλ, εληφο ησλ νξίσλ ηνπ αλψηαηνπ επηηξεπφκελνπ αξηζκνχ πξνζιήςεσλ. 
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8. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ (ΠΓΔ) – ΥΔΓΙΟ ΓΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ 
ΣΟΤ ΠΓΔ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ 2019-2022 
 
 

ηόρνη ΠΓΔ θαη δηαζέζηκνη πόξνη γηα ην ΠΓΔ 2018-2022 
 

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 πξνσζψληαο ηελ 

αλαδηαλνκή ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο πξνο φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

 

Βαζηθή πεγή εζόδσλ 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.ά.  

 

Μέζσ ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ ΠΓΔ  εληζρχνληαη θπξίσο νη αθφινπζνη αλαπηπμηαθνί ηνκείο:  

 

 Έξγα ππνδνκήο ζηνπο ηνκείο κεηαθνξψλ θαη πεξηβάιινληνο 

 Γξάζεηο ελίζρπζεο ησλ ηδησηηθώλ επελδύζεσλ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

 Δλίζρπζε ηεο θνηλσλίαο ηεο γλώζεο θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ 

 Έξγα ελέξγεηαο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ελεξγεηαθώλ πόξσλ 

 ηήξημε επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

 

Δπίζεο, κε ηελ αμηνπνίεζε εζληθψλ πφξσλ εληζρχνληαη πνιηηηθέο ηνπ Κξάηνπο πνπ αθνξνχλ κεηαμχ ησλ 

άιισλ ζηε ζπληήξεζε θαη επέθηαζε θνηλσληθώλ ππνδνκώλ, ηελ ηθαλνπνίεζε έθηαθησλ αλαγθώλ θαη 

ζε ινηπέο δξάζεηο.  

 

ηελ παξνχζα θάζε πνπ αλνίγνληαη λέεο πξννπηηθέο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ε πινπνίεζε ηνπ ΠΓΔ 

2018 αιιά θαη ηνπ ΠΓΔ 2019-2022 έρεη σο ζηφρν λα ζπλδξάκεη ηε δεκνζηνλνκηθή πξνζπάζεηα κε 

αλαπηπμηαθέο δξάζεηο πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη ηαπηφρξνλα ζα ζηεξίμνπλ ηελ 

θνηλσληθή ζπλνρή. 

 

Ο δεκνζηνλνκηθφο ζηφρνο ζηελ εθηέιεζε ηνπ ΠΓΔ 2018-2022 είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ ησλ 

έξγσλ φισλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ, ηα νπνία έρνπλ εληαρζεί ζην ΠΓΔ έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί ε εηζξνή ηεο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο. 

 

Η κεγηζηνπνίεζε ηεο απνξξφθεζεο ηεο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο θαη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ 

πξνθαζνξηζκέλσλ πφξσλ, απνηειεί ζηαζεξή επηδίσμε πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ νξζνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνπ βέιηηζηνπ ζπληνληζκνχ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ. 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 2018-

2022 είλαη ε πιήξεο απηνκαηνπνίεζε θαη κεραλνγξάθεζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ εθηέιεζεο ηνπ ΠΓΔ 

γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Αλάπηπμεο. 

 

Σν 2018, ε πξνζπάζεηα εζηηάδεηαη  ζηελ επίζπεπζε ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο 

Πεξηφδνπ (ΠΠ) 2014-2020, θαζψο θαη ζηελ ηαρεία νινθιήξσζε ησλ εθθξεκνηήησλ πνπ αθνξνχλ ζε 

δξάζεηο ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) θαη ησλ ινηπψλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

πξνγξακκάησλ ηεο πεξηφδνπ 2007-2013. 
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πγθεθξηκέλα γηα ην 2018 πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε έξγσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πφξνπο ζπλνιηθνχ 

χςνπο 6,75 δηζ. επξώ. Απφ απηά, πνζφ χςνπο 5,75 δηζ. επξώ αθνξά ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα θαη 

αλαιπηηθφηεξα πεξίπνπ 4,06 δηζ. επξώ αλακέλεηαη λα δηαηεζνχλ γηα ηελ έλαξμε θαη πινπνίεζε έξγσλ 

ηνπ Δηαηξηθνχ πκθψλνπ γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο (ΔΠΑ) 2014–2020, ελψ πεξίπνπ 1,69 δηζ. επξώ 

ζα δηαηεζεί γηα ινηπά ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα. Σέινο, πνζφ χςνπο 1 δηζ. επξώ ζα δηαηεζεί 

γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ακηγψο εζληθνχο πφξνπο.  

    

Γηα ηελ πεξίνδν 2019-2022, νη δηαζέζηκνη πόξνη ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη αλαπηπμηαθνί ζηφρνη θαη 

ηαπηφρξνλα λα ηθαλνπνηεζνχλ νη πνιηηηθέο θαη λνκηθέο δεζκεχζεηο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί, αλέξρνληαη 

ζπλνιηθά ζε 29,2δηζ. επξώ θαη θαηαλέκνληαη σο αθνινχζσο: 

 

 Πφξνη ζπλνιηθνχ χςνπο 23 δηζ. επξώ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 79%πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ, ζα 

δηαηεζνχλ γηα ηα έξγα ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνύκελνπ ζθέινπο ηνπ ΠΓΔ. Αλαιπηηθφηεξα, ην 69% 

πεξίπνπ ησλ πφξσλ απηψλ, ζπλνιηθνχ χςνπο ζρεδφλ 15,78 δηζ. επξώ, ζα δνζνχλ γηα ηελ εληφο 

ρξνλνδηαγξακκάησλ πινπνίεζε ησλ έξγσλ ηνπ ΔΠΑ 2014–2020. Σν 31% ησλ ζπλνιηθψλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πφξσλ, πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζφ χςνπο ζρεδφλ 7,22 δηζ. επξώ 

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. επξώ γηα ην 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο θάζε έηνπο ηεο πεξηφδνπ 2019-2022. 

 Πφξνη ζπλνιηθνχ χςνπο 6,2 δηζ. επξώ, πνπ αληηζηνηρνχλ πεξίπνπ ζην 21% ηνπ ζπλφινπ, ζα 

δηαηεζνχλ γηα έξγα ηνπ εζληθνύ ζθέινπο ηνπ ΠΓΔ κε θαηαλνκή 1,55 δηζ. επξώ γηα θάζε έηνο ηεο 

πεξηφδνπ 2019-2022, ψζηε λα θαιπθζνχλ ινηπέο (κε ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ θνηλνηηθνχο 

πφξνπο) επελδπηηθέο δαπάλεο ησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ, λα εμππεξεηεζνχλ νη αλάγθεο 

ησλ επελδπηηθψλ λφκσλ, λα ρξεκαηνδνηεζνχλ δξάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο, ν εθζπγρξνληζκφο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ζπληεξήζεηο 

ππνδνκψλ θαζψο θαη λα θαιπθζνχλ έθηαθηεο αλάγθεο, φπσο ε απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε έξγα 

ππνδνκήο απφ ζεηζκνχο, ππξθαγηέο θαη άιιεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο θ.α. θαη ε ελίζρπζε πιεγέλησλ 

απφ απηέο. Δπηπιένλ ζην πιαίζην ησλ εμηζνξξνπεηηθψλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΜΠΓ έρνπλ πξνβιεθζεί 

ζην ΠΓΔ 300 εθαη. επξψ θαη΄ έηνο γηα ηα έηε 2019, 2020, 2021 θαη 2022, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 

δξάζεσλ ησλ θαζεζηψησλ εληζρχζεσλ ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ 4399/2016, έξγσλ ππνδνκήο πνπ ζα 

εληζρχζνπλ ηελ αγξνηηθή παξαγσγή θαη έξγσλ ελίζρπζεο ηεο βηνκεραλίαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελεξγεηαθήο εμνηθνλφκεζεο 

 
 

Απνηίκεζε - αμηνιόγεζε - δξάζε 

Βαζηθφο ζηφρνο πνπ ηέζεθε απφ ηελ έλαξμε θηφιαο ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε 

ηεο ρψξαο ήηαλ ε αλαδηάξζξσζε ηνπ ηξόπνπ 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 2018-2022. 

Καηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ ΠΓΔ ηα ηειεπηαία έηε ηεο κεγάιεο δεκνζηνλνκηθήο 

πξνζπάζεηαο εκπεδώζεθαλ θαη βειηηώζεθαλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο ρξεζηήο 

δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ηνπ δεζκεπηηθνύ, ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

πξνγξακκαηηζκνύ ζε επίπεδν πξνγξάκκαηνο θαη θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο κε ζηαδηαθή ελίζρπζε ηνπ 

ζπλνιηθνύ θαη κεζνπξόζεζκνπ ραξαθηήξα ηνπ. 

Έσο ζήκεξα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ απνθέληξσζε, απινπνίεζε θαη 

επειημία ησλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο ηνπ ΠΓΔ. Η δπλαηφηεηα αλαθαηαλνκήο εγθεθξηκέλσλ 

πηζηώζεσλ έξγσλ ηνπ ΠΓΔ απφ ηνλ εθάζηνηε αξκφδην Τπνπξγφ ή Πεξηθεξεηάξρε, ε ξχζκηζε ησλ 

ζεκάησλ πινπνίεζεο ηνπ πεξηθεξεηαθνύ ΠΓΔ, ε εθαξκνγή θαλφλα επειημίαο κε ππεξδέζκεπζε 

πηζηώζεσλ ηνπ εηήζηνπ ΠΓΔ έλαληη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ηνπ επφκελνπ έηνπο θαη 
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ν εμνξζνινγηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πιεξσκψλ ησλ έξγσλ κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ ππνιόγνπ- θπζηθνύ 

πξνζώπνπ 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 γξαθεηνθξαηηθώλ 

δηαδηθαζηώλ, ηελ άξζε πηζαλώλ εκπνδίσλ ζηελ πνξεία εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, ηελ επηηάρπλζε ηεο ξνήο 

ρξεκαηνδόηεζήο ηνπο, ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ξεπζηόηεηαο ησλ δηθαηνύρσλ, θαζώο θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε άξζε εκπνδίσλ γηα ηελ πιήξε νηθνλνκηθή παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ ηνπ 

ΠΓΔ. 

 

Η ζεκαληηθφηεξε φκσο πξφνδνο πνπ έρεη ήδε ζπληειεζηεί αλαθνξηθά κε ηελ απινπνίεζε θαη επηηάρπλζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ είλαη ε αλαβάζκηζε θη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ΠΓΔ κε 

ην λέν Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα e-ΠΓΔ ην νπνίν βξίζθεηαη πιένλ ζε θαηάζηαζε πιήξνπο 

παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ελζσκαηψλνληαο θαη ηελ εθαξκνγή  ησλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ γηα όια ηα 

έξγα ηνπ ΠΓΔ. Δηδηθφηεξα, ν ζρεδηαζκφο, ε πινπνίεζε θαη ε πιήξεο εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ειεθηξνληθώλ πιεξσκώλ γηα φια ηα έξγα ηνπ ΠΓΔ, ζεκαηνδνηεί 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 απαιιάζζεηαη 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 πξνσζήζεθαλ θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο γηα νξηνζέηεζε ησλ πνζώλ 

πνπ εηζξένπλ απφ ηελ Δ.Δ. γηα ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα, ψζηε απηά λα ρξεκαηνδνηνχλ 

απνθιεηζηηθά ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ ηνπο. Με ηηο ξπζκίζεηο απηέο δηεπξχλζεθε 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 θαη δεκηνπξγήζεθε Κεληξηθφο Λνγαξηαζκφο γηα ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ηνπ Σακείνπ 

Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο θαη ηνπ Σακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο .  

 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηνλ κεζνπξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ πεξίνδν 2019–2022 ζα πινπνηεζνχλ νη 

αθφινπζεο δξάζεηο νινθιεξψλνληαο νπζηαζηηθά ηε κεγάιε κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ 

αλακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ηεο ρψξαο: 

 

 Πιήξεο 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 θαη ηελ κεηαηξνπή ηνπ εζληθνχ ζθέινπο ηνπ ΠΓΔ ζε 

Δζληθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο κε νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο βαζηζκέλν ζηηο θαιέο 

πξαθηηθέο/πξφηππα ηνπ ΔΠΑ. 

 Κσδηθνπνίεζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ. 

 Πιήξεο απηνκαηνπνίεζε ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ εζφδσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 
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 Πξνζδηνξηζκφο ζχγρξνλνπ νξηζκνχ γηα ηηο θαηεγνξίεο δαπαλψλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην  ΠΓΔ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ λέσλ ρξεκαηνδνηηθψλ ηερληθψλ. 

 Πξνγξακκαηηζκφο θαη παξαθνινχζεζε ησλ καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη ην 

Πξφγξακκα. 

 Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ κε παξεκβάζεηο ζην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ πινπνίεζε ησλ 

δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαη κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ, (ειεθηξνληθφο/ςεθηνπνηεκέλνο θάθεινο 

έξγνπ κε πξφζβαζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ, ειεθηξνληθά ηηκνιφγηα θ.ιπ.). 

 Δλίζρπζε ησλ δηεπαθψλ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ΠΓΔ (e-pde) κε ην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα ηνπ ΓΛΚ, ψζηε λα παξαθνινπζείηαη κε εληαίν ηξφπν ε εθηέιεζε ηνπ Κξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ, 

 Τηνζέηεζε δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε βάζε δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ γηα ηελ θαιχηεξε 

νηθνλνκηθή παξαθνινχζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 Τινπνίεζε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ΠΓΔ (e-ΠΓΔ) κε άιια 

ζπζηήκαηα φπσο ΓΙΑΤΓΔΙΑ, ΣΑΥΙS, ΚΗΜΓΗ, ΔΗΓΗ, ΠΑΠΤΡΟ ζηα πιαίζηα ηεο 

απηνκαηνπνίεζεο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζνηέξσλ δηαδηθαζηψλ φπνπ εκπιέθνληαη πνιινί θνξείο. 

 ηαδηαθή 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,  

 πληνληζκφο θαη παξαθνινχζεζε ησλ πξνζεζκηψλ νινθιήξσζεο ησλ ελεξγεηψλ δηαρείξηζεο θαη 

πινπνίεζεο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ηνπ ΠΓΔ. 

 Δλδπλάκσζε ηεο πεξηθεξεηαθήο δηάζηαζεο πινπνίεζεο ηνπ ΠΓΔ κε αλαδηνξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

ηφζν ζε θεληξηθφ φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, 

 Μεηξψν παξαθνινχζεζεο παξφρσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηα έξγα ΠΓΔ κέζσ ηνπ e-pde. 

 
 

Η δηάξζξσζε ηνπ ΠΓΔ 2019–2022 - πλέπεηα κε δεκνζηνλνκηθέο δπλαηόηεηεο 
 

Γηα ηελ πεξίνδν 2019–2022 νη πφξνη ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνύκελνπ ζθέινπο αλέξρνληαη πεξίπνπ ζην 

79% ηνπ ζπλνιηθνχ Πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδνηψληαο θπξίσο έξγα ηεο ηξέρνπζαο ΠΠ 2014–2020.   

 

Σν 21% ησλ πφξσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηήζεη ην εζληθφ ζθέινο ηνπ ΠΓΔ, ην νπνίν σο πνζνζηφ ελψ  

εκθαλίδεηαη απμεκέλν ζε ζρέζε κε ηα κεγέζε ησλ εηψλ 2013-2016, 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 2019-2022 αλακέλεηαη λα θαηαλεκεζνχλ θπξίσο γηα 

ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ επελδπηηθψλ Νφκσλ, πξνγξακκάησλ ζηήξημεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

(Πεξηθεξεηαθφ Πξφγξακκα), δξάζεσλ ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαζψο θαη ινηπψλ 

πξνγξακκάησλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ θαηά θχξην ιφγν ζπληεξήζεηο ππνδνκψλ 

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 κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πηζηψζεσλ θαηεπζχλεηαη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, ην 

νπνίν αλέξρεηαη ζην 43% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ ζα δηαηεζεί γηα ην εζληθφ ζθέινο ηνπ ΠΓΔ 2019-

2022, θπξίσο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επελδπηηθώλ λόκσλ θαη ζην 

12% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζθέινπο φιεο ηεο πεξηφδνπ ηνπ ΜΠΓ γηα 
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ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο θαη ηεο 

εμσζηξέθεηαο. 

 Σν 26% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ πηζηψζεσλ θαηεπζχλεηαη ζην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ 

θαη Γηθηχσλ, φπνπ ππάξρνπλ κεγάιεο απαηηήζεηο γηα πιεξσκέο ηφζν ζην επηιέμηκν, φζν θαη ζην κε 

επηιέμηκν ηκήκα ηνπ ΠΓΔ γηα ηελ νινθιήξσζε κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο θαη ινηπψλ δξάζεσλ, 

θπξίσο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ δηθηχσλ.  

 ε ζπκθσλία κε ηελ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηεο ρψξαο ζεκαληηθφ κέξνο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ 

θαηεπζχλεηαη ζηελ αλαβάζκηζε θαη ελίζρπζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Σν πνζνζηφ ηνπ ΠΓΔ πνπ ζα δηαηεζεί πξνο ην ζθνπφ απηφ 

έλαληη ησλ ζπλνιηθά δηαζέζηκσλ πφξσλ φιεο ηεο πεξηφδνπ 2019 – 2022 αλέξρεηαη γηα ην 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο ζην 12,5% πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζφ χςνπο 2,87 δηζ. Δπξψ, θαη γηα ην 

εζληθφ ζθέινο ζην 13,5% πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζφ χςνπο 835 εθαη. επξψ. 

 Πφξνη χςνπο 2,8 δηζ. επξψ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 9,6% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ΠΓΔ ηεο 

πεξηφδνπ 2019-2022 ζα θαηεπζπλζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα θαη ηνλ 

ηνκέα ηεο αιηείαο, θαη αθνξνχλ θαηά 99,6% 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 ηελ δηακνξθνχκελε ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ηξέρνπζαο πεξηφδνπ. 

 Σέινο, ηα Πξνγξάκκαηα ησλ Πεξηθεξεηώλ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ κε ην 18,5% πεξίπνπ ησλ ζπλνιηθψλ 

πφξσλ γηα ην ΠΓΔ ηεο πεξηφδνπ 2019-2022, πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πφξνπο χςνπο 5,4 δηζ. επξψ. 

Αλαιπηηθφηεξα ζε πξνγξάκκαηα ησλ Πεξηθεξεηψλ ζα δαπαλεζεί ην 20% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

ΠΓΔ ηεο πεξηφδνπ 2019-2022 γηα ην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πφξνπο 

χςνπο 4,6 δηζ. θαη ην 13% ηνπ ζπλφινπ ησλ δαπαλψλ ηνπ εζληθνχ ζθέινπο γηα ηελ ίδηα πεξίνδν, ην 

νπνίν αληηζηνηρεί ζε πφξνπο χςνπο 800 εθαη. επξψ. 

 

 

Γξάζεηο ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ 2014-2020 
 
ΔΠΑ 2014-2020 
 

Η Διιάδα έρεη εμαζθαιίζεη γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 αλαπηπμηαθνχο πφξνπο χςνπο 21 δηζ. επξώ (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 27 δηζ. 

επξώ. Σν ζεκαληηθφηεξν ηκήκα ησλ πφξσλ απηψλ αλακέλεηαη λα απνξξνθεζεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

ΠΓΔ 2018-2021, κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ δξάζεσλ πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαη ζα 

πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Δηαηξηθνύ πκθώλνπ γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο (ΔΠΑ) 2014-2020.  

Η αμηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ 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 

εμσζηξεθνχο, θαηλνηφκνπ θαη αληαγσληζηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο, ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ.  

 

Βαζηθή επηδίσμε απνηειεί ε εμαζθάιηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα έλα λέν αλαπηπμηαθφ ππφδεηγκα πνπ ζα 

ζηεξίδεηαη ζηηο κεγάιεο, βαζηθέο ππνδνκέο ζηνπο ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ, ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ, ζε κηθξά θαη κεζαία 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.   

 

Έρνληαο μεπεξάζεη ην κέζνλ ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζηελ 

εληαηηθνπνίεζε ηεο πινπνίεζεο φισλ ησλ δξάζεσλ/έξγσλ ησλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ, πξνθεηκέλνπ 

λα ηνλσζεί ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε νπνησλδήπνηε θσιπκάησλ γηα 
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ηελ νκαιή πινπνίεζή ηνπ. Η αληηκεηψπηζε ηνπ νμχηαηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αλεξγίαο θαη ε άκβιπλζε 

ησλ έληνλα αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ ηεο θξίζεο ζηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία, αλαδεηθλχεηαη ζε 

πςειήο πξνηεξαηφηεηαο ζηξαηεγηθή επηινγή. Έκθαζε δίλεηαη ζηνπο ηνκείο ησλ κεγάισλ έξγσλ 

ππνδνκψλ (νδηθά έξγα, ζηδεξφδξνκνη, Μεηξφ θιπ), ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο 

κεηαπνίεζεο θαη ηνπ ηνπξηζκνχ), ηεο δεκηνπξγίαο θαη ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο, ηεο πγείαο θαη ηεο 

πξφλνηαο, ησλ έξγσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ησλ έξγσλ ππνδνκψλ ησλ ΟΣΑ φιεο ηεο 

ρψξαο, ησλ δξάζεσλ γηα ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε, ηελ παηδεία θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο. 

 

Η αξρηηεθηνληθή ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 πεξηιακβάλεη 7 Σνκεαθά Πξνγξάκκαηα: 

 

 «Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία»,  

 «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε»,  

 «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε»  

 «Μεηαξξχζκηζε Γεκφζηνπ Σνκέα»,   

 «Αγξνηηθή Αλάπηπμε»,  

 «Αιηείαο θαη Θάιαζζαο»,   

 «Σερληθή Βνήζεηα»,  

 Γεθαηξία (13) Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΠΔΠ), έλα γηα θάζε κηα απφ ηηο ειιεληθέο 

Πεξηθέξεηεο θαη  

 Έμη (6) Δ.Π. ηεο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο 

 

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.  

Δληφο ηνπ 2018 αλακέλεηαη λα γίλεη ε αλαζεψξεζε φισλ ησλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ, ζηελ νπνία ζα 

ιεθζνχλ ππφςε νη αιιαγέο ζην θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο θαη νη αιιαγέο ζε επηκέξνπο 

ζηξαηεγηθέο ηεο ρψξαο. 

 
 

Λνηπέο δξάζεηο  
 
Φξεκαηνδνηηθόο Μεραληζκόο «Σπλδένληαο ηελ Δπξώπε» (Connecting Europe Facility – CEF) 2014-2020: 

Πξφθεηηαη γηα δξάζεηο Γηεπξσπατθψλ Γηθηχσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε έξγσλ ππνδνκήο ζηνπο 

ηνκείο ησλ Μεηαθνξψλ, ηεο Δλέξγεηαο θαη ησλ Σειεπηθνηλσληψλ θαη απνζθνπνχλ ζηελ πξνψζεζε ηεο 

δηαζχλδεζεο θαη ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ εζληθψλ δηθηχσλ, ηεο πξφζβαζεο ζε απηά ηα δίθηπα θαζψο 

θαη ζηελ αλάγθε λα ζπλδεζνχλ νη λεζησηηθέο, νη κεζφγεηεο θαη νη πεξηθεξεηαθέο πεξηνρέο κε ηηο θεληξηθέο 

πεξηνρέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γηα ην ζχλνιν ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ε 

ελσζηαθή ζπλδξνκή αλέξρεηαη ζε 33 δηζ. επξψ. ηελ παξνχζα ρξνληθή πεξίνδν πινπνηνχληαη ζηε ρψξα 

καο έξγα πξνυπνινγηζκνχ 3,3 δηζ. επξψ κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην CEF χςνπο 1,7 δηζ. επξψ. 

 

Τακείν Δπξωπαϊθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο Απόξνπο (ΤΔΒΑ):Σν πξφγξακκα αθνξά δξάζεηο δηαλνκήο 

ηξνθίκσλ θαη βαζηθψλ πιηθψλ αγαζψλ ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο, ζπκβάιινληαο ζηελ θνηλσληθή 

ελζσκάησζε ησλ σθεινχκελσλ. Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΣΔΒΑ εμεηδηθεχεηαη ζηελ Διιάδα κέζσ ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο (ΔΠ I) κε  πξνυπνινγηζκφ 

330,5 εθαη. επξψ. 

 

Πξνγξάκκαηα δαλεηνδόηεζεο από Γηεζλείο Φξεκαηνδνηηθνύο Οξγαληζκνύο όπωο, ε Δπξωπαϊθή Τξάπεδα 

Δπελδύζεωλ (ΔΤΔπ, European Investment Bank – EIB), ε Αλαπηπμηαθή Τξάπεδα ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 

Δπξώπεο (Council of Europe Development Bank – CEB) θ.α: Καηφπηλ ζρεηηθψλ ζπκθσληψλ 

ρξεκαηνδνηνχληαη/ δαλεηνδνηνχληαη έξγα ηνπ ΠΓΔ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ην Δηδηθφ Πξφγξακκα 

Υνξήγεζεο Δπελδπηηθψλ Γαλείσλ ζε Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο α΄ θαη β΄ 

βαζκνχ «ΦΙΛΟΓΗΜΟ», ην νπνίν αθνξά ζε έξγα ζηνπο ηνκείο χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, 
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αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο, θ.ιπ. Η δαλεηνδφηεζε ησλ ΟΣΑ γίλεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα 

Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) κέζσ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ (ΣΠ&Γ) γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 

ησλ έξγσλ, ελψ ηα δάλεηα ζα εμνθινχληαη απφ ην ΠΓΔ ρσξίο λα βαξχλνπλ ηνπο δήκνπο. Σν Πξφγξακκα 

πινπνηείηαη απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, κε εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ 2,3 δηζ. επξψ γηα ηελ 

πεληαεηία 2018-2022. 
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9. ΓΗΜΟΙΟ ΥΡΔΟ 
 

Η νινθιήξσζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ κέηξσλ ειάθξπλζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, κέζσ ησλ νπνίσλ 

βειηηζηνπνηήζεθε ην ρξνλνδηάγξακκα απνπιεξσκήο ρξενιπζίσλ θαη κεηψζεθε ζεκαληηθά ν επηηνθηαθφο 

θίλδπλνο κεηά ηε βειηίσζε ηεο αλαινγίαο ρξένπο / ζηαζεξνχ επηηνθίνπ ζην ζχλνιν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, 

είρε ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ επηηπρή ζπλέρηζε ηεο εθδνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ρψξαο ζηηο δηεζλείο 

αγνξέο. Σν πξνζερέο ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκν, θαζψο πξέπεη λα επηβεβαησζεί ε 

απξφζθνπηε πξφζβαζε ηνπ Δ.Γ. ζηηο θεθαιαηαγνξέο θαη λα ζπλερηζηνχλ νη επαθέο κε ηνπο ζεζκηθνχο 

καο εηαίξνπο γηα ηα κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα κέηξα ειάθξπλζεο ηνπ ρξένπο θαη ηελ 

πεξαηηέξσ δεκηνπξγία ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ αζθαιείαο, ηα νπνία ζα εμαζθαιίζνπλ ηηο ρξεκαηνδνηηθέο 

αλάγθεο ηεο ρψξαο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δπηπιένλ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε αλακελφκελε 

ελζσκάησζε ζην χςνο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, ζην ηέινο ηνπ 2022, ησλ εθηηκψκελσλ αλαβαιιφκελσλ 

ηφθσλ πνπ πξνέθπςαλ ζην πιαίζην ησλ απνθάζεσλ αλαθνξηθά κε ην 2
ν
 πξφγξακκα.    

 

 
 

 

ηξαηεγηθή 
 

Με ηελ αλακελφκελε επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ ηξίηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ηνλ 

Αχγνπζην 2018, πξνθχπηνπλ πξνθιήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ θάιπςε ησλ κειινληηθψλ 

κηθηψλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαζψο θαη κε ηε δηαρείξηζε ηνπ πθηζηάκελνπ 

ραξηνθπιαθίνπ δεκνζίνπ ρξένπο.  

        

Γηα ην ιφγν απηφ έρνπλ ήδε ηεζεί νη αθφινπζνη βαζηθνί ζηφρνη αλαθνξηθά κε ηε κειινληηθή ζηξαηεγηθή 

δηαρείξηζεο δεκνζίνπ ρξένπο: 

 

 Κάιπςε ησλ εηήζησλ κηθηψλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Δ.Γ. κέζσ κίαο ζπλερνχο θαη κφληκεο 

πξφζβαζεο ζηηο δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο, βαζηδφκελε ζε κία απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή εκπέδσζεο 

ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο θαη πξνζέγγηζεο επελδπηψλ. 

 Δλεξγή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ αγνξάο πνπ ελππάξρνπλ ζην ραξηνθπιάθην ηνπ ειιεληθνχ 

δεκφζηνπ ρξένπο. 

 Γηαρείξηζε ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηφζν ηνπ θξάηνπο φζν θαη ησλ ινηπψλ Φνξέσλ Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο. 

 Γηαρείξηζε ηεο βξαρπρξφληαο ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.  

 

Πνιηηηθή Γαλεηζκνύ 
 

Η πνιηηηθή δαλεηζκνχ γηα ην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα βαζίδεηαη ζηηο αθφινπζεο αξρέο: 

 

 Παξνρή δηαθάλεηαο αλαθνξηθά κε ηε ζπλνιηθή εηήζηα δαλεηαθή πνιηηηθή ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 

 πλέρηζε ηεο δηακφξθσζεο ηεο θακπχιεο απνδφζεσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κέζσ νκνινγηαθψλ 

εθδφζεσλ ζε δηαθνξεηηθέο δηάξθεηεο, πηζαλφλ δε (αλαιφγσο ησλ ζπλζεθψλ αγνξάο θαη ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε ζπγθξηηηθά επλντθφηεξσλ φξσλ δαλεηζκνχ) θαη ζε μέλν λφκηζκα. Απηφ ζα επηηεπρζεί 

κέζσ έθδνζεο Οκνιφγσλ ηνπ Δ.Γ., πςειήο ξεπζηφηεηαο, ζε επξχ θάζκα ιήμεσλ, θαιχπηνληαο 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ΔΤΓ ΔΤΓ Γκηίμηζη Ππόβλετη Ππόβλετη Ππόβλετη Ππόβλετη

Υπέορ Γενικήρ Κςβέπνηζηρ 315.009 317.407 335.000 323.300 318.300 313.300 318.700

Υπέορ Γενικήρ Κςβέπνηζηρ υρ % ΑΓΠ 180,8% 178,6% 183,1% 170,4% 161,4% 153,1% 150,3%

Ελνπνηεκέλνη Σόθνη Γεληθήο Κπβέξλεζεο 5.615 5.626 6.208 6.295 6.392 6.697 6.896

Γνοποιημένοι Σόκοι Γενικήρ Κςβέπνηζηρ (% ΑΓΠ) 3,2% 3,2% 3,4% 3,3% 3,2% 3,3% 3,3%

ΑΓΠ 174.199 177.735 182.959 189.743 197.218 204.572 212.002

ΠΙΝΑΚΑ 9.1  Γξέλιξη σπέοςρ Γενικήρ Κςβέπνηζηρ και Γνοποιημένοι Σόκοι Γενικήρ Κςβέπνηζηρ 

(ποζά ζε εκαη. εςπώ)
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ηαπηφρξνλα θαη ηα ελδερφκελα θελά πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ θακπχιε ησλ θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ.  

 Πξνζπάζεηα κείσζεο ηνπ πεξηζσξίνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε φιν ην θάζκα ηεο θακπχιεο, ψζηε λα 

πξνζεγγίζεη απηφ ησλ άιισλ ρσξψλ ηεο επξσδψλεο.  

 Αλάιεςε πηζαλψλ πξσηνβνπιηψλ γηα κειινληηθέο αζθήζεηο αλαδηάξζξσζεο ραξηνθπιαθίνπ, θαηά 

ηα πξφηππα απηψλ πνπ έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί ζην παξειζφλ, αλαιφγσο ησλ ζπλζεθψλ αγνξάο 

θαη ηνπ επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο.  

 Γηαηήξεζε ηνπ ζπλερνχο δηαιφγνπ κε ηελ επελδπηηθή θνηλφηεηα θαη νηθνδφκεζε ηζρπξφηεξσλ 

ζρέζεσλ κε ελ δπλάκεη κειινληηθνχο επελδπηέο. 

 Οηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο κε ηνπο επελδπηέο θαη ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο, κε ηαπηφρξνλε παξνρή ηνπ ζπλφινπ ηεο αλαγθαίαο θαη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίαο.              

 Δθαξκνγή θαη επέθηαζε ηεο πθηζηάκελεο ελεξγνχο δηαρείξηζεο ηεο βξαρπρξφληαο ξεπζηφηεηαο θαη 

ησλ θξαηηθψλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ, θαζψο θαη ησλ δηαζεζίκσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ Φνξέσλ Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο, βάζεη κηαο ζπλνιηθήο ζεψξεζεο πνπ αληηκεησπίδεη φινπο ηνπο θνξείο σο κέξνο ελφο 

νινθιεξσκέλνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπλφινπ.     

 

Γηαρείξηζε Υαξηνθπιαθίνπ 
 

Η πνιηηηθή δηαρείξηζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ δεκνζίνπ ρξένπο ζηεξίδεηαη ζηηο αθφινπζεο αξρέο: 

 

 Γηεξεχλεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο ησλ αγνξψλ.  

 χλαςε δηαρεηξηζηηθψλ πξάμεσλ γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ  ζπλνιηθνχ θφζηνπο εμππεξέηεζεο.  

 Απνθπγή ηεο ελζσκάησζεο ζπζηεκηθψλ θηλδχλσλ ζην ραξηνθπιάθην ρξένπο.  

 Διαρηζηνπνίεζε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ.  

 Μείσζε ηνπ επηηνθηαθνχ θηλδχλνπ ζην ειάρηζην δπλαηφ επίπεδν, αμηνπνηψληαο ηε ζεκεξηλή 

ζπγθπξία ησλ ηζηνξηθά ρακειψλ επξσπατθψλ επηηνθίσλ.  

 Γηαζθάιηζε θαη πεξαηηέξσ επέθηαζε ηεο ήδε κεγάιεο κέζεο ζηαζκηθήο θπζηθήο δηάξθεηαο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ρξένπο.  

 πλδπαζκφο ηεο πνιηηηθήο δαλεηζκνχ θαη δηαρείξηζεο πξνο επίηεπμε κηαο νινθιεξσκέλεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ.  

 Αλαγσγή θαη εθαξκνγή ησλ πξναλαθεξνκέλσλ αξρψλ κε φξνπο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

 πληνληζκφο θαη επνπηεία ησλ δξάζεσλ ησλ Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο αλαθνξηθά κε ηε 

δηαρείξηζε ησλ ραξηνθπιαθίσλ ηνπο. 
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10. ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ – ΑΠΟΚΡΑΣΙΚΟΠΟΙΗΔΙ 
 

 

Σν πξφγξακκα αμηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ θαη απνθξαηηθνπνηήζεσλ, εμαθνινπζεί λα 

βξίζθεηαη ζε πιήξε εμέιημε (πίλαθαο 10.1). 

 

 

 

Σα έζνδα ηνπ 2017 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. 14 Πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα, ΟΓΙΔ, 

ΣΡΑΙΝΟΔ θαη 

 ηελ πψιεζε ινηπψλ αθηλήησλ. 

 

Σα έζνδα ηνπ 2018 ζα πξνέιζνπλ απφ: 
 

 ηνπο δηαγσληζκνχο πνπ έρνπλ θιείζεη ζε πξνεγνχκελα έηε θαη ιακβάλνληαη νη επφκελεο δφζεηο, π.ρ. 

ΟΠΑΠ, ςεθηαθφ κέξηζκα, ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο αθηλήησλ, 

 ηελ πψιεζε ινηπψλ αθηλήησλ, 

 λένπο δηαγσληζκνχο πνπ ζα δηεμαρζνχλ ή δηεμήρζεζαλ θαη πξφθεηηαη λα νινθιεξσζνχλ κέζα ζην 

έηνο, π.ρ. ΟΛΘ, ΟΣΔ, ΔΔΣΤ, ΓΔΦΑ θ.α.. 

Απφ ην 2019 θαη κεηά, ηα έζνδα ζα πξνέιζνπλ θπξίσο απφ δηαγσληζκνχο πνπ  βξίζθνληαη ζε εμέιημε ή 

πξφθεηηαη λα δηεμαρζνχλ, ζχκθσλα κε ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αμηνπνίεζεο ηνπ ΣΑΙΠΔΓ, π.ρ. 

Δγλαηία, Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ, ΔΛΠΔ, ΓΔΠΑ, ΓΔΗ θ.α. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Γιζππάξειρ Γιζππάξειρ Γιζππάξειρ Γιζππάξειρ/Γκηιμήζειρ Γκηιμήζειρ Πποβλέτειρ Πποβλέτειρ Πποβλέτειρ Πποβλέτειρ 

420 289 498 1.379 2.031 1.204 238 212 270 

Πθγι: ΣΑΙΠΕΔ 

ύνολο εζόδυν  
αποκπαηικοποιήζευν 

Πίνακαρ 10.1  Έζοδα ππογπάμμαηορ αποκπαηικοποιήζευν 
(ποζά ζε εκαη. εςπώ) 
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11. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ – ΔΘΝΙΚΟΛΟΓΙΣΙΚΔ ΠΡΟΑΡΜΟΓΔ ΚΡΑΣΟΤ 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τποτομείσ Γενικήσ Κυβζρνηςησ Εκτίμηςη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη
Εθν/κζσ 

Προςαρμογ

ζσ

Εθν/κζσ 

Προςαρμογζσ

Εθν/κζσ 

Προςαρμογζ

σ

Εθν/κζσ 

Προςαρμογζσ

Εθν/κζσ 

Προςαρμογζ

σ2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022

Αποτζλεςμα Κράτουσ (ταμειακό) -3.381 -4.456 -3.918 -2.060 -607 -1.278 332 -133 -899 -1.048

Ειςπράξεισ Κράτουσ 52.820 52.588 53.576 54.926 56.622 69 827 744 764 635

Άμεςοι Φόροι 17.355 17.608 18.656 19.563 20.578 -30 116 59 59 59

    εκ των οποίων: φόροι ςτο ειςόδθμα φυςικϊν προςϊπων 8.603 8.720 10.214 10.787 11.365 -24 167 44 43 43

                                      φόροι ςτο ειςόδθμα νομικϊν προςϊπων 3.465 3.687 3.503 3.957 4.260 -4 1 1 1 1

                                    λοιποί άμεςοι φόροι 2.381 2.453 2.151 1.963 2.023 5 -52 7 7 7

                                     άμεςοι φόροι ΠΟΕ 1.682 1.494 1.485 1.504 1.529 17 -7 0 1 1

Ζμμεςοι Φόροι 30.541 30.576 30.855 31.470 32.137 -344 19 31 37 37

   εκ των οποίων :  φόροι ςυναλλαγϊν 16.306 16.595 16.944 17.389 17.854 13 19 25 27 27

                                       φόροι κατανάλωςθσ 9.491 9.654 9.815 10.007 10.206 8 8 10 11 11

                                      φόροι ςτθν περιουςία 3.463 3.137 2.908 2.867 2.847 -324 -1 -6 -3 -3

Επιςτροφζσ Φόρων -5.289 -4.185 -4.320 -4.468 -4.619 885 0 0 0 0

Σρζχουςεσ Μεταβιβάςεισ Ειςπρακτζεσ 444 213 216 219 219 -113 0 0 0 0

Κεφαλαιακζσ Μεταβιβάςεισ Ειςπρακτζεσ (ΠΔΕ) 3.735 3.590 3.380 3.365 3.543 55 302 223 213 99

Ειςπράξεισ αποκρατικοποιιςεων (μθ χρθμ/μικα) 1.103 252 235 209 179 -556 87 130 153 138

Λοιπζσ μθ φορολογικζσ ειςπράξεισ 4.564 4.191 4.252 4.355 4.529 173 303 302 302 302

Σρζχουςεσ Μεταβιβάςεισ Ειςπρακτζεσ (ANFA) 314 291 251 163 5 0 0 0 0 0

Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ (πραγματικζσ) 52 51 51 51 51 0 0 0 0 0

Πληρωμζσ Κράτουσ 56.201 57.044 57.493 56.986 57.229 1.347 494 877 1.663 1.683

Μιςκοί 12.658 13.113 13.571 13.652 13.749 -13 -19 -31 -44 -57

Συντάξεισ 114 106 100 93 88 0 0 0 0 0

Λειτουργικά ζξοδα 2.547 1.765 1.685 1.588 1.589 -47 -42 42 237 520

Μεταβιβάςεισ - Αποδόςεισ εςόδων τρίτων 23.353 22.198 22.208 22.245 22.140 63 0 0 0 0

Ειςφορζσ ςτθν ΕΕ 1.885 1.906 1.961 1.909 1.965 0 0 0 0 0

Αναλιψεισ χρεϊν και Καταπτϊςεισ Εγγυιςεων 967 405 659 119 119 0 0 0 0 0

Δαπάνεσ Εξοπλιςτικϊν προγραμμάτων 510 530 530 530 530 -239 -194 -183 220 -30

Αποκεματικό 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0

Κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ (ΠΔΕ) 6.750 7.300 7.300 7.300 7.300 -116 0 0 0 0

Κοινωνικζσ Παροχζσ 1.203 2.456 2.416 2.386 2.386 0 0 0 0 0

Επιδοτιςεισ 64 64 64 64 64 0 0 0 0 0

Τόκοι χρεωςτικοί 5.150 6.200 6.000 6.100 6.300 1.700 750 1.050 1.250 1.250

Αποτζλεςμα Νομικϊν Προςϊπων (ταμειακό) 2.872 1.426 1.659 1.214 1.217 2 3 2 3 2

Ειςπράξεισ 9.852 8.398 8.885 8.110 7.985 0 0 0 0 0

Τρζχουςεσ & λοιπζσ κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ 2.512 2.113 2.455 1.929 1.849 0 0 0 0 0

Κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ (ΠΔΕ) 2.039 1.268 1.494 1.406 1.384 0 0 0 0 0

Τόκοι πιςτωτικοί 671 652 636 621 606 0 0 0 0 0

Αντικριηόμενα ζςοδα (κακαρά) -3 -3 -3 -3 -3 0 0 0 0 0

Λοιπά ζςοδα 4.634 4.367 4.303 4.157 4.149 0 0 0 0 0

Πληρωμζσ 6.980 6.972 7.226 6.896 6.768 -2 -3 -2 -3 -2

Μιςκοί 1.180 1.194 1.205 1.202 1.201 0 0 0 0 0

Τόκοι χρεωςτικοί 522 471 452 423 408 0 0 0 0 0

Λοιπά ζξοδα 2.171 2.111 2.108 2.130 2.072 -2 -3 -2 -3 -2

Επενδυτικζσ δαπάνεσ 1.297 1.394 1.655 1.333 1.275 0 0 0 0 0

Λοιπζσ μεταβιβάςεισ 530 522 526 529 532 0 0 0 0 0

Επιδοτιςεισ 1.280 1.280 1.280 1.280 1.280 0 0 0 0 0

Αποτζλεςμα Νοςοκομείων - ΠΕΔΤ (ταμειακό) -237 -176 61 52 18 393 292 25 0 0

Ειςπράξεισ 2.399 2.400 2.400 2.400 2.400 0 0 0 0 0

Τρζχουςεσ & λοιπζσ κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274 0 0 0 0 0

Κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ (ΠΔΕ) 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0

Μεταβιβάςεισ από ΕΟΠΥΥ 888 888 888 888 888 0 0 0 0 0

Αντικριηόμενα ζςοδα (κακαρά) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Λοιπά ζςοδα 187 188 188 188 188 0 0 0 0 0

Πληρωμζσ 2.636 2.576 2.338 2.347 2.381 -393 -292 -25 0 0

Μιςκοί 567 566 568 570 572 0 0 0 0 0

Τόκοι χρεωςτικοί 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Λοιπζσ πλθρωμζσ 2.019 1.960 1.720 1.727 1.759 -393 -292 -25 0 0

Επενδυτικζσ δαπάνεσ 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0

Αποτζλεςμα Κεντρικήσ Κυβζρνηςησ (ταμειακό) -746 -3.207 -2.197 -794 628 -883 628 -106 -895 -1.046

Πινακασ 11.1 Γενική Κυβζρνηςη ςε ταμειακή βάςη (πηγζσ - χρήςεισ)
Μη Χρηματοοικονομικζσ Συναλλαγζσ (ςε εκατ. ευρϊ)
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Τποτομείσ Γενικήσ Κυβζρνηςησ Εκτίμηςη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη
Εθν/κζσ 

Προςαρμογ

ζσ

Εθν/κζσ 

Προςαρμογζσ

Εθν/κζσ 

Προςαρμογζ

σ

Εθν/κζσ 

Προςαρμογζσ

Εθν/κζσ 

Προςαρμογζ

σ2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022

Αποτζλεςμα ΟΣΑ Α & Β Βαθμοφ & ΝΠ (ταμειακό) 545 224 492 550 663 -63 35 10 2 -1

Ειςπράξεισ 6.946 6.287 6.582 6.681 6.806 0 0 0 0 0

Τρζχουςεσ & λοιπζσ κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ 3.193 2.510 2.745 2.745 2.745 0 0 0 0 0

Κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ (ΠΔΕ) 1.198 1.170 1.175 1.210 1.264 0 0 0 0 0

Τόκοι πιςτωτικοί 48 51 52 58 66 0 0 0 0 0

Αντικριηόμενα ζςοδα (κακαρά) -23 -23 -23 -23 -23 0 0 0 0 0

Λοιπά ζςοδα 2.531 2.579 2.633 2.692 2.755 0 0 0 0 0

Πληρωμζσ 6.401 6.063 6.089 6.131 6.144 63 -35 -10 -2 1

Μιςκοί 2.346 2.398 2.432 2.450 2.446 0 0 0 0 0

Τόκοι χρεωςτικοί 64 60 57 64 62 0 0 0 0 0

Κοινωνικζσ παροχζσ 885 149 151 153 156 0 0 0 0 0

Λοιπά ζξοδα 1.765 1.876 1.854 1.860 1.876 63 -35 -10 -2 1

Επενδυτικζσ δαπάνεσ 1.341 1.580 1.596 1.604 1.604 0 0 0 0 0

Αποτζλεςμα Κοινωνικοφ Π/Τ (ταμειακό) 1.015 3.867 3.818 3.903 3.911 793 -53 11 35 -6

Ειςπράξεισ 39.849 39.512 39.903 40.442 40.862 0 0 0 0 0

Τρζχουςεσ & λοιπζσ κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ 16.530 15.862 15.561 15.642 15.616 0 0 0 0 0

Κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ (ΠΔΕ) 130 200 200 200 200 0 0 0 0 0

Αποδόςεισ περιουςίασ 1.299 1.299 1.299 1.299 1.299 0 0 0 0 0

Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ (πραγματικζσ) 20.946 21.245 21.917 22.352 22.777 0 0 0 0 0

Κοινωνικοί πόροι 660 675 694 714 732 0 0 0 0 0

Αντικριηόμενα ζςοδα (κακαρά) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Λοιπά ζςοδα 284 231 233 235 238 0 0 0 0 0

Πληρωμζσ 38.835 35.645 36.085 36.539 36.951 -793 53 -11 -35 6

Μιςκοί 357 361 364 365 366 0 0 0 0 0

Τόκοι χρεωςτικοί 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0

Κοινωνικζσ παροχζσ 32.835 29.884 30.172 30.522 30.903 -528 0 0 0 0

              εκ των οποίων ςυντάξεισ 28.859 25.637 25.975 26.308 26.669 0 0 0 0 0

Κοινωνικζσ παροχζσ ςε είδοσ 3.729 3.477 3.622 3.721 3.746 -266 53 -11 -35 6

Λοιπά ζξοδα 553 507 511 515 520 0 0 0 0 0

Επενδυτικζσ δαπάνεσ 7 12 12 12 12 0 0 0 0 0

Μεταβιβάςεισ 900 900 900 900 900 0 0 0 0 0

Επιδοτιςεισ 450 500 500 500 500 0 0 0 0 0

Αποτζλεςμα Γενικήσ Κυβζρνηςησ (ταμειακό) 813 884 2.114 3.658 5.201 -152 610 -85 -858 -1.053

ωσ % του ΑΕΠ 0,4% 0,5% 1,1% 1,8% 2,5% -0,1% 0,3% 0,0% -0,4% -0,5%

Ονομαςτικό ΑΕΠ 182.959 189.743 197.218 204.572 212.002 182.959 189.743 197.218 204.572 212.002

Πινακασ 11.1 Γενική Κυβζρνηςη ςε ταμειακή βάςη (πηγζσ - χρήςεισ)
Μη Χρηματοοικονομικζσ Συναλλαγζσ (ςε εκατ. ευρϊ)
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Τποτομείσ Γενικήσ Κυβζρνηςησ

ΔΤΕ Απριλίου 2018 (με 

πρόγραμμα 

αποπληρωμήσ ληξ. 

οφειλϊν)

ΔΤΕ Απριλίου 2018 (με πρόγραμμα 

αποπληρωμήσ ληξ. οφειλϊν)

2016 2017

Αποτζλεςμα Κράτουσ -6.682 -7.209

Ζςοδα Κράτουσ 52.817 50.444

Άμεςοι Φόροι 17.429 17.545

    εκ των οποίων: φόροι ςτο ειςόδθμα φυςικϊν προςϊπων 8.276 8.593

                                      φόροι ςτο ειςόδθμα νομικϊν προςϊπων 3.757 3.474

                                      λοιποί άμεςοι φόροι 2.335 2.434

                                     άμεςοι φόροι ΠΟΕ 1.839 1.824

Ζμμεςοι Φόροι 29.023 30.257

   εκ των οποίων :  φόροι ςυναλλαγϊν 15.473 16.393

                                       φόροι κατανάλωςθσ 9.119 9.181

                                       φόροι ςτθν περιουςία 3.262 3.269

Επιςτροφζσ Φόρων -4.277 -5.640

Σρζχουςεσ Μεταβιβάςεισ Ειςπρακτζεσ 415 388

Κεφαλαιακζσ Μεταβιβάςεισ Ειςπρακτζεσ (ΠΔΕ) 3.224 2.273

Ζςοδα αποκρατικοποιιςεων (μθ χρθμ/μικα) 207 155

Λοιπά μθ φορολογικά ζςοδα 5.697 5.053

Σρζχουςεσ μεταβιβάςεισ Ειςπρακτζεσ (ANFA) 375 345

Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ (πραγματικζσ) 724 67

Ζξοδα Κράτουσ 59.499 57.653

Μιςκοί 11.602 11.917

υντάξεισ 6.315 120

Λειτουργικά ζξοδα 1.002 1.344

Μεταβιβάςεισ - Αποδόςεισ εςόδων τρίτων 22.329 25.729

Ειςφορζσ ςτθν ΕΕ 1.902 1.788

Αναλιψεισ χρεϊν και Καταπτϊςεισ Εγγυιςεων 2.151 1.078

Δαπάνεσ Εξοπλιςτικϊν προγραμμάτων 284 1.016

Αποκεματικό 0 0

Κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ (ΠΔΕ) 6.284 5.950

Κοινωνικζσ Παροχζσ 1.257 2.302

Επιδοτιςεισ 66 64

Σόκοι χρεωςτικοί 6.308 6.345

Αποτζλεςμα Νομικϊν Προςϊπων 3.805 4.938

Ζςοδα 10.888 11.659

Σρζχουςεσ & λοιπζσ κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ 3.919 3.457

Κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ (ΠΔΕ) 1.498 2.548

Σόκοι πιςτωτικοί 1.082 968

Αντικριηόμενα ζςοδα (κακαρά) -9 -6

Λοιπά ζςοδα 4.398 4.693

Ζξοδα 7.082 6.722

Μιςκοί 1.153 1.190

Σόκοι χρεωςτικοί 485 521

Λοιπά ζξοδα 1.948 2.060

Επενδυτικζσ δαπάνεσ 1.693 1.268

Λοιπζσ μεταβιβάςεισ 518 482

Επιδοτιςεισ 1.286 1.201

Αποτζλεςμα Νοςοκομείων - ΠΕΔΤ 1.403 347

Ζςοδα 3.625 2.579

Σρζχουςεσ & λοιπζσ κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ 2.759 1.661

Κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ (ΠΔΕ) 8 52

Μεταβιβάςεισ από ΕΟΠΤΤ 654 715

Αντικριηόμενα ζςοδα (κακαρά) -5 -30

Λοιπά ζςοδα 209 181

Ζξοδα 2.221 2.232

Μιςκοί 480 498

Σόκοι χρεωςτικοί 0 0

Λοιπά ζξοδα 1.714 1.674

Επενδυτικζσ δαπάνεσ 27 60

Αποτζλεςμα Κεντρικήσ Κυβζρνηςησ -1.474 -1.924

ΠΙΝΑΚΑ  11.2    Γενική Κυβζρνηςη με πρόγραμμα αποπληρωμήσ ληξ/μων οφειλϊν (ΕΛ 2010) ετϊν 2016 - 2017

Μη Χρηματοοικονομικζσ Συναλλαγζσ (ςε εκατ. ευρϊ)
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Τποτομείσ Γενικήσ Κυβζρνηςησ

ΔΤΕ Απριλίου 2018 (με 

πρόγραμμα 

αποπληρωμήσ ληξ. 

οφειλϊν)

ΔΤΕ Απριλίου 2018 (με πρόγραμμα 

αποπληρωμήσ ληξ. οφειλϊν)

2016 2017

Αποτζλεςμα ΟΣΑ Α & Β Βαθμοφ & ΝΠ 551 441

Ζςοδα 6.561 6.445

Σρζχουςεσ & λοιπζσ κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ 3.311 3.127

Κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ (ΠΔΕ) 741 774

Σόκοι πιςτωτικοί 41 45

Αντικριηόμενα ζςοδα (κακαρά) -21 -19

Λοιπά ζςοδα 2.490 2.518

Ζξοδα 6.010 6.003

Μιςκοί 2.224 2.265

Σόκοι χρεωςτικοί 71 66

Κοινωνικζσ παροχζσ 894 884

Λοιπά ζξοδα 1.734 1.787

Επενδυτικζσ δαπάνεσ 1.087 1.001

Αποτζλεςμα Κοινωνικοφ Π/Τ 2.016 2.938

Ζςοδα 34.775 40.575

Σρζχουςεσ & λοιπζσ κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ 13.197 17.377

Κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ (ΠΔΕ) 169 119

Αποδόςεισ περιουςίασ 1.156 1.223

Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ (πραγματικζσ) 19.133 20.771

Κοινωνικοί πόροι 728 669

Αντικριηόμενα ζςοδα (κακαρά) 15 9

Λοιπά ζςοδα 378 406

Ζξοδα 32.759 37.637

Μιςκοί 360 356

Σόκοι χρεωςτικοί 3 4

Κοινωνικζσ παροχζσ 27.460 32.279

              εκ των οποίων ςυντάξεισ 23.414 29.054

Κοινωνικζσ παροχζσ ςε είδοσ 3.484 3.524

Λοιπά ζξοδα 499 365

Επενδυτικζσ δαπάνεσ 6 7

Μεταβιβάςεισ 656 742

Επιδοτιςεισ 292 361

Αποτζλεςμα Γενικήσ Κυβζρνηςησ (ΕΛ 2010) 1.094 1.455

ωσ % του ΑΕΠ 0,6% 0,8%

Ενοποιημζνοι τόκοι Γενικήσ Κυβζρνηςησ 5.615 5.626

ωσ % του ΑΕΠ 3,2% 3,2%

Πρωτογενζσ αποτζλεςμα Γενικήσ Κυβ. (ΕΛ 2010) 6.708 7.080

ωσ % του ΑΕΠ 3,9% 4,0%

Ονομαςτικό ΑΕΠ 174.199 177.735
ΔΤΕ: Διαδικαςία Τπερβολικοφ Ελλείμματοσ

ΠΙΝΑΚΑ  11.2    Γενική Κυβζρνηςη με πρόγραμμα αποπληρωμήσ ληξ/μων οφειλϊν (ΕΛ 2010) ετϊν 2016 - 2017

Μη Χρηματοοικονομικζσ Συναλλαγζσ (ςε εκατ. ευρϊ)


