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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ (ΜΠΓ) 
 

 

 

1. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ  ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 
(ΜΠΓ) 

 

ΜΠΓ 2015-2018: Η πνξεία πξνο ηελ αλάθακψε θαη ηα δηαηεξήζηκα πξωηνγελή πιενλάζκαηα 
 
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3871/2010 ζεζκνζεηήζεθε ζηε ρψξα καο ε θαηάξηηζε απφ ην Τπνπξγείν Οη-

θνλνκηθψλ θαη ε έγθξηζε απφ ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκη-

θήο ηξαηεγηθήο (ΜΠΓ), πνπ ζηνρεχεη ζηελ απεηθφληζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο Γελη-

θήο Κπβέξλεζεο, σο έλα εληαίν ζχλνιν, ζε ηεηξαεηή νξίδνληα. 
 

ην πιαίζην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα δεκνζηνλνκηθά φξηα θαη νη δεζκεχζεηο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί γηα 

ηελ επφκελε ηεηξαεηία θαη πεξηγξάθνληαη νη βαζηθέο πνιηηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη πξνηεξαηφηεηεο. 

Μέζα απφ ην κεζνπξφζεζκν νξίδνληα ζρεδηαζκνχ θαζνξίδνληαη θαη ηα βαζηθά κεγέζε ηνπ εηήζηνπ 

Κξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.  

 

ην ΜΠΓ 2015-2018 πεξηιακβάλνληαη απνινγηζηηθά ζηνηρεία γηα ηα δεκνζηνλνκηθά κεγέζε ηεο Γε-

ληθήο Κπβέξλεζεο ησλ εηψλ 2012-2013, 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 2015-2018. Σν παξφλ ΜΠΓ ζεκαηνδνηεί ηελ πνξεία ηεο 

ρψξαο πξνο ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε θαη αλάπηπμε, ηελ αιιαγή ηνπ νηθνλνκηθνχ κνληέινπ θαη ηε 

δηαηήξεζε ζεκαληηθψλ πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ.  

 

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

λνχο απνηειέζκαηνο κε βάζε ηνπο νξηζκνχο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο. Οη πξνβιέ-

ςεηο ζηεξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο πξνβνιέο ησλ ίδησλ ησλ θνξέσλ ή ζε αλαιχζεηο ησλ ππεξε-

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

 

Σν ΜΠΓ 2015-2018 θαηαηίζεηαη ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ ζέηεη ην πθη-

ζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην, πξνθεηκέλνπ, κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ, λα απνηειέζεη γηα φινπο ηνπο θνξείο 

ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο γλψκνλα ηφζν γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2015, φζν θαη γηα ην κεζν-

πξφζεζκν ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ ηνπο. 

 

ην ΜΠΓ ελζσκαηψλνληαη νη ζεηηθέο δεκνζηνλνκηθέο επηδφζεηο πνπ επηβεβαηψζεθαλ κε ηελ ππέξ-

βαζε ησλ ζηφρσλ ηα 2 ηειεπηαία έηε, νη κεηαβνιέο - πξνο ην θαιχηεξν - ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κε-

γεζψλ ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη νη πνζνηηθέο εθηηκήζεηο δηαξζξσηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ απν-

θαζίζηεθαλ θαηά ηελ πξφζθαηε επηθαηξνπνίεζε ηνπ 2
νπ

 Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, ε 

νπνία θαη επηβεβαηψλεη φηη ε πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο αληαπνθξίλεηαη ζηα ζπκθσλεζέληα. 

 

ην πιαίζην απηφ, ην ΜΠΓ 2015-2018 πεξηιακβάλεη: 

 

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

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

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

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

• ηηο λέεο παξεκβάζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πξφζθαηε αλαζεψξεζε ηνπ 2νπ Πξνγξάκκαηνο Οη-

θνλνκηθήο Πνιηηηθήο θαη 

• ην ρξνληθφ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη αμηνπνίεζεο ηεο δε-

κφζηαο πεξηνπζίαο. 
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Βαζηθή επηδίσμε ηνπ ΜΠΓ 2015-2018 είλαη λα παξακείλεη ε ρψξα ζε κηα καθξά πεξίνδν πςειψλ 

πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ, ψζηε λα θαιχπηνληαη νη ρξεκαηνδνηηθέο ππνρξεψζεηο θαη λα κελ δεκη-

νπξγνχληαη λέεο δαλεηαθέο αλάγθεο. Μεηά ηηο ζεηηθέο δεκνζηνλνκηθέο επηδφζεηο ηνπ 2012 θαη θπξίσο 

ηνπ 2013, ε πνξεία πξσηνγελψλ δεκνζηνλνκηθψλ πιενλαζκάησλ ζπλερίδεηαη ηα επφκελα ρξφληα, θηά-

λνληαο ζε πιεφλαζκα ηνπ πξσηνγελνχο ηζνδπγίνπ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο χςνπο 3,5% ηνπ ΑΔΠ ην 

2016. 

 

 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
 
Η Διιάδα, κεηά απφ κία πνιπεηή δχζθνιε πεξίνδν γηα ηα λνηθνθπξηά θαη ηηο επηρεηξήζεηο, έρεη εηζέι-

ζεη ζε θάζε ζηαζεξνπνίεζεο ηεο δηεζλνχο ζέζεο ηεο θαη ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ηεο επηηπγράλν-

ληαο ηαπηφρξνλα λα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ιήμε ηεο παξαηεηακέλεο χθεζεο. Πξφθεη-

ηαη γηα επηηεχγκαηα πνπ είλαη απνηέιεζκα, θπξίσο, ησλ ηεξάζηησλ ζπζηψλ ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο, 

ηφζν ζε φξνπο δεκνζηνλνκηθνχ εγρεηξήκαηνο φζν θαη ζε φξνπο βηνηηθνχ επηπέδνπ. 

 

Καηά ηελ πεξίνδν πνπ αθνινχζεζε ηελ θαηάζεζε ηνπ ΜΠΓ 2013-2016, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα 

δχν ηειεπηαία ρξφληα, ε Διιάδα θαηάθεξε λα δηαςεχζεη φζνπο ακθηζβεηνχζαλ ηελ επίηεπμε ηφζν ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ πνπ πεξηιακβάλνληαλ ηφηε ζην Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, φζν θαη 

ησλ επξχηεξσλ νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ, θαζψο: 

 

 ε ρψξα δηαζθάιηζε ηε ζέζε ηεο ζηελ Δπξσδψλε θαη αλέθηεζε ζεκαληηθφ θεθάιαην δηεζλνχο αμην-

πηζηίαο, 

 ην Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο επαλήιζε θαη δηαηεξείηαη «εληφο ηξνρηάο», 

 ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ εγρεηξήκαηνο εληζρχζεθε, θα-

ζψο ε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή δνκήζεθε θαηά 2/3 ζην ζθέινο ησλ δαπαλψλ θαη θαηά 1/3 ζην 

ζθέινο ησλ εζφδσλ, 

 νη δεκνζηνλνκηθνί ζηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ππεξθαιχθζεθαλ ηφζν ην 

2012 φζν θαη ην 2013, 

 ε θνξνινγηθή επηβάξπλζε, αμηνπνηψληαο ηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ππεξ-

θάιπςε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ, κεηψζεθε, κε ζηνρεπκέλεο, κηθξέο αιιά ζεκαληηθέο παξεκ-

βάζεηο (κείσζε ηνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ ζηελ εζηίαζε, θαηάξγεζε «θφξσλ ππέξ ηξίησλ», κείσζε ηεο 

θνξνιφγεζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαηά 15% κε παξάιιειε δηεχξπλζε ηεο θνξνινγηθήο βά-

ζεο, πεξηνξηζκφο θαηά 5% ηνπ κε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο), 

 ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο εληζρχζεθε θαη ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ απέθηε-

ζε ζεηηθφ πξφζεκν, 

 νη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο πινπνηνχληαη,  

 νη αξρηθέο εθηηκήζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, γηα πξψηε θνξά ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

αλαζεσξήζεθαλ επί ηα βειηίσ, ηφζν γηα ην 2013 φζν θαη γηα ην 2014, θαη 

 ε απμεηηθή δπλακηθή ηεο αλεξγίαο αλαθφπεθε. 

 

Παξάιιεια, δελ πινπνηήζεθαλ, φπσο πξνβιέπνληαλ ζην ΜΠΓ 2013-2016, παξεκβάζεηο, φπσο είλαη 

νη πεξαηηέξσ πξνζαξκνγέο ζην κηζζνιφγην θαη ζηηο ζπληάμεηο ησλ ελζηφισλ θαη ε εηζθνξά 2‰ ππέξ 

ΟΑΔΔ επί ηνπ ηδίξνπ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Δλψ, ε ππεξθάιπςε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ζηφρνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο γηα ην 

2013 έδσζε ηε δπλαηφηεηα θαηαβνιήο «θνηλσληθνχ κεξίζκαηνο» γηα ηε ζηήξημε ησλ πνιηηψλ θαη νη-

θνγελεηψλ κε ρακειφ ζπλνιηθφ εηήζην εηζφδεκα θαη πεξηνπζία, ρσξίο λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε επίηεπ-

με ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ 2014. 

 

Οη πξναλαθεξζείζεο ζεηηθέο επηδφζεηο ζπλέβαιαλ ζηελ επηηπρή ζηαδηαθή επηζηξνθή ηεο Διιάδαο ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο θεθαιαίνπ γηα κεζν-καθξνπξφζεζκν δαλεηζκφ, νδεγψληαο ζηελ απνθιηκάθσζε ηνπ 

θφζηνπο δαλεηζκνχ ζε επίπεδα πξν ηεο έληαμεο ζην Μεραληζκφ ηήξημεο (Μάηνο 2010), δηακνξθψ-
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λνληαο ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ άκεζε ρξεκαηνδφηεζε κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαη ηξαπεδψλ απφ ηηο δηε-

ζλείο αγνξέο. 

 

’ απηφ ην βειηησκέλν πεξηβάιινλ πνπ έρεη ζήκεξα δηακνξθσζεί, ε ζηξαηεγηθή ηεο νηθνλνκηθήο πν-

ιηηηθήο έρεη δχν βαζηθέο επηδηψμεηο: 

 

α) Σελ εζληθή αλάγθε δηαζθάιηζεο ησλ επηηεπγκάησλ θαη πξνζηαζίαο ησλ ηεξάζηησλ ζπζηψλ ηεο 

Διιεληθήο θνηλσλίαο.  

β) Σε κεηαηξνπή ηεο ππάξρνπζαο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο ζε δπλακηθή θαη βηψζηκε αλά-

πηπμε, κε θνηλσληθή ζπλνρή, πάλσ ζε ζηέξεεο βάζεηο εληφο, πάληα, ηεο Δπξσδψλεο. 

 

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, νη βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο Κπβέξλεζεο 

γηα ηελ ακέζσο πξνζερή πεξίνδν είλαη: 

 

 Η πεξαηηέξσ επηθέληξσζε ζε αλαπηπμηαθέο πξσηνβνπιίεο θαη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, νη 

νπνίεο αλακέλεηαη λα αλαιεθζνχλ ην ακέζσο πξνζερέο ρξνληθφ δηάζηεκα κε ηελ παξνπζίαζε θαη 

ζηαδηαθή πινπνίεζε ηνπ λένπ αλαπηπμηαθνχ πξνηχπνπ ηεο ρψξαο. Δλφο πξνηχπνπ πνπ ζα εδξάδε-

ηαη ζηε κεηαηφπηζε απφ ηελ ππεξβνιηθή θαηαλάισζε ζηελ απνηακίεπζε θαη ηελ επέλδπζε. 

 

 Η ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ε απνθαηάζηαζε δηαχισλ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο νηθνλνκίαο. ε 

απηή αλακέλεηαη λα ζπκβάινπλ: 

- Σνπο ακέζσο πξνζερείο κήλεο, ε αθφκε ηαρχηεξε αμηνπνίεζε θαη πινπνίεζε ησλ επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ απφ πφξνπο ηνπ ΔΠΑ θαη ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ, ε ζέζπηζε ηνπ Δι-

ιεληθνχ Δπελδπηηθνχ Σακείνπ, ε ζπλέρηζε απνπιεξσκήο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηνπ Γε-

κνζίνπ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ήδε ην 50% απηψλ έρεη απνπιεξσζεί), ε πεξαηηέξσ κείσζε (θαηά 

3,9%) ηνπ κε-κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ηεο εξγαζίαο, ν ζπκςεθηζκφο νθεηιψλ ΦΠΑ κεηαμχ Γε-

κνζίνπ θαη επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη κεηαμχ επηρεηξήζεσλ. 

- Μέζα ζην 2014, ε νινθιήξσζε ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο θαη αλαδηάξζξσζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ε νπνία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζηαδηαθή επαλαηνπνζέηεζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπ-

κάησλ ζην δηεζλή δηαηξαπεδηθφ ρξεκαηνδνηηθφ ράξηε πνπ έρεη ήδε μεθηλήζεη, αλακέλεηαη λα 

νδεγήζεη ζηελ εμνκάιπλζε ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο.
1
 

 

 Η πξνζπάζεηα γηα ηε ζηαδηαθή κείσζε ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο λνηθνθπξηψλ θαη επηρεηξή-

ζεσλ, ε νπνία δχλαηαη λα δξνκνινγεζεί, φπσο πξνβιέπεηαη θαη ζην Δπηθαηξνπνηεκέλν Πξφγξακκα 

Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, εθφζνλ ε ρψξα ζπλερίδεη λα επηηπγράλεη ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο 

θαη κπνξέζεη λα εληάμεη, αθφκε πεξηζζφηεξν, ην «αθαλέο» ηκήκα ηεο νηθνλνκίαο ζην «εκθαλέο» 

πεδίν ηεο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε θνξνιφγεζή ηνπ. Όζν πεξηζζφηεξν επηηπγράλεηαη απηφο ν ζηφ-

ρνο, ηφζν δηεπξχλεηαη ε επρέξεηα γηα ειάθξπλζε ησλ ζπλεπψλ θνξνινγνπκέλσλ, νη νπνίνη φρη κφ-

λν έρνπλ επηβαξπλζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα, αιιά έρνπλ ππνζηεί θαη κείσζε ηνπ εηζνδή-

καηφο ηνπο. 

 

 Η πξνψζεζε ζχγρξνλσλ πξνγξακκάησλ θαη ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο. 

Ήδε έρεη μεθηλήζεη ε πινπνίεζε κηαο κεγάιεο δέζκεο παξεκβάζεσλ, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

πεξίπνπ 1,5 δηζ. επξψ, νη νπνίεο πξνζθέξνπλ επθαηξίεο απαζρφιεζεο ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 

440.000 αλέξγνπο. ε απηφ ην πιαίζην, πξνσζνχληαη ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα θαη ελεξγεηηθέο πν-

                                                 
1
 Η βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο ην 2014 απνηππψζεθε αθελφο 

ζηελ έθδνζε νκνιφγνπ απφ κεγάιν εγρψξην πηζησηηθφ ίδξπκα γηα πξψηε θνξά κεηά ην 2009 θαη αθεηέξνπ ζηηο 

επηηπρεκέλεο απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απφ εγρψξηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ δηεζλείο 

επελδπηέο, θαηαδεηθλχνληαο ηελ αλαλέσζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία. Η αμηνπνίεζε ηεο πξφ-

ζβαζεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο θεθαιαίνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κείσζε ησλ πεξηζσξίσλ επηηνθίσλ ηνπο, επέηξεςε 

ζηα Διιεληθά πηζησηηθά ηδξχκαηα λα πεξηνξίζνπλ ζεκαληηθά ηελ εμάξηεζή ηνπο απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

Δπξσζπζηήκαηνο θαηά ηα ηειεπηαία ηξίκελα, θαζψο, ην Φεβξνπάξην ηνπ 2014, ν ζπλνιηθφο δαλεηζκφο απφ ην 

Δπξσζχζηεκα (ζπκπεξηιακβάλνληαο ην Μεραληζκφ Έθηαθηεο Ρεπζηφηεηαο – ELA) αλήιζε ζηα 68 δηζ. επξψ, 

απφ ηα ηζηνξηθά πςειά επίπεδα ησλ 130 δηζ. επξψ ην 2012. 
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ιηηηθέο απαζρφιεζεο, φπσο είλαη, κεηαμχ άιισλ, νη ζηνρεπκέλεο δξάζεηο επηδφηεζεο ηεο απαζρφ-

ιεζεο θαη ηεο κηθξνεπηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηα πξνγξάκκαηα εθθίλεζεο επηρεηξήζεσλ, ηα πξνγξάκ-

καηα ελδνεπηρεηξεζηαθήο θαηάξηηζεο, νη δξάζεηο πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, ην πξφ-

γξακκα «Δγγχεζε γηα ηε Νενιαία» θαη ηα πξνγξάκκαηα ζχλδεζεο ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ εξγα-

ζία, αλαβαζκίδνληαο ην ζεζκφ ηεο καζεηείαο ζην πξφηππν ηνπ δηηηνχ ζπζηήκαηνο. 

 

 Η ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ, ψζηε λα πεξηνξηζζεί ην επίπεδν 

ηεο θηψρεηαο, κε ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, φπσο είλαη ην θαζεζηψο ειάρη-

ζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο πνπ μεθηλά πηινηηθά, κε ζθνπφ λα απνηειέζεη ηνλ ππξήλα κηαο λέαο 

ζηξαηεγηθήο θνηλσληθήο πξφλνηαο. 

 

 Η βειηίσζε ηεο «πνηφηεηαο» ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ, ε νπνία ζα επηηεπρζεί κε ηελ αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πφξσλ θαη κε ηελ ελίζρπζε, ζηαδηαθά, ησλ δαπαλψλ πνπ έρνπλ πςειφ 

πνιιαπιαζηαζηή θαη απφδνζε, πξνάγνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη δεκηνπξγνχλ πςειή θνη-

λσληθή αληαπνδνηηθφηεηα. Απηφο ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ ζπλάδεη θαη κε 

ηε ζεσξία ηεο ελδνγελνχο αλάπηπμεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία παξάγνληεο φπσο ε εθπαίδεπζε, ε 

έξεπλα θαη ε θαηλνηνκία δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κηα ηζρπξή αλαπηπμηαθή δπλακηθή. 

 

 Η εδξαίσζε ελφο δίθαηνπ, απνηειεζκαηηθνχ θαη ζχγρξνλνπ θξάηνπο, κε ηελ επηηάρπλζε ηεο δηνη-

θεηηθήο κεηαξξχζκηζεο. Ήδε, ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, ν αξηζκφο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

έρεη κεησζεί πιένλ ησλ 200.000 ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία, ελψ ε εηήζηα κηζζνινγηθή δαπάλε έρεη 

πεξηνξηζηεί θαηά πεξίπνπ 8 δηζ. επξψ. Πιένλ, ε ρψξα πεξλά απφ ηελ επίηεπμε πνζνηηθψλ ζηφρσλ 

ζηελ εθπιήξσζε θξίζηκσλ πνηνηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. 

 

 Η θαηαπνιέκεζε ησλ θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο θαη απάηεο, ηα νπνία επηθεληξψλνληαη ζηνπο ηνκείο, 

θπξίσο, φπνπ ε δεκφζηα δηνίθεζε, κε ηελ επξχηεξε έλλνηα, έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ πνιίηε 

(120 δηζ. επξψ είλαη ην θφζηνο ηεο δηαθζνξάο γηα ηελ Δπξσπατθή νηθνλνκία). Δίλαη γεγνλφο φηη 

ηελ ηειεπηαία πεξίνδν έρνπλ γίλεη, θαη γίλνληαη, ζεκαληηθά βήκαηα πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε, ζε 

ζεζκηθφ, δηνηθεηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ επίπεδν, κε απνηέιεζκα ε Διιάδα, ζην δείθηε αληίιεςεο ηεο 

δηαθζνξάο ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο λα αλέβεη θαηά 14 ζέζεηο ην 2013. Ωζηφζν, ππάξρνπλ πνιιά 

αθφκε βήκαηα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ. 

 

 Η πεξαηηέξσ ελίζρπζε θαη ε νξηζηηθή ηαθηνπνίεζε ηεο καθξνρξφληαο βησζηκφηεηαο ηνπ δεκνζίνπ 

ρξένπο, θαζψο ε επίηεπμε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ ηεο ρψξαο, ππνρξεψλεη ηνπο εηαίξνπο θαη 

δαλεηζηέο καο, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ Eurogroup (Ννέκβξηνο 2012), λα αλαιάβνπλ, ζχ-

ληνκα, ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

 

 Η ζπλέρηζε ηεο επίηεπμεο βηψζηκσλ θαη δηεπξπλφκελσλ πιενλαζκάησλ θαη ε πξνζήισζε ζηε δε-

κνζηνλνκηθή πεηζαξρία, φπσο απνηππψλεηαη ζην ΜΠΓ 2015-2018 θαη δηαζθαιίδεηαη απφ ηελ ε-

πηθείκελε αλακφξθσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο. Αλα-

κφξθσζε ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, νη δεκνζηνλνκηθνί θαλφλεο πνπ ζα δηέ-

πνπλ ηε ράξαμε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ε εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ δεκνζην-

λνκηθνχ ζηφρνπ θαη ησλ θαηάιιεισλ δηνξζσηηθψλ κεραληζκψλ ζε πεξίπησζε ζεκαληηθψλ απν-

θιίζεσλ απφ ην ζηφρν απηφ, θαζψο θαη ε ζέζπηζε ελφο αλεμάξηεηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ πκβνπιίνπ, 

ππεχζπλνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο ρψξαο κε ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο. 

 

Η πξναλαθεξζείζα ζηξαηεγηθή νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πεξηθξνπξεί ηα επηηεχγκαηα θαη ηηο ηεξάζηηεο 

ζπζίεο ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο θαη δηαζθαιίδεη ηελ ψζεζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο ζηελ έμνδφ ηεο 

απφ κηα καθξά πεξίνδν βαζηάο χθεζεο θαη πςειήο αλεξγίαο. 
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3. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 
 

Δμειίμεηο ζηελ Δπξωδώλε 
 

ην άκεζν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, δειαδή ζηελ Δπξσδψλε, ε αλάθακςε 

πνπ μεθίλεζε ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2013, αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί. χκθσλα κε ηηο ρεηκεξηλέο 

πξνβιέςεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (European Economic Forecast, Winter 2014), αλακέλεηαη α-

λάπηπμε 1,2% ην 2014 θαη 1,8% ην 2015.  
 

ε ζεζκηθφ επίπεδν, ην Γεκνζηνλνκηθφ χκθσλν, ην νπνίν ηέζεθε ζε ηζρχ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2013 

θαη ην νπνίν πξνβιέπεη ηελ ηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ, θαζψο θαη έλα δηνξζσ-

ηηθφ κεραληζκφ ζηηο πεξηπηψζεηο απφθιηζεο απφ απηνχο ηνπο ζηφρνπο, ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ επίηεπ-

με δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο ζηελ Δπξσδψλε. Δπηπιένλ, ε έγθξηζε ηνπ Δληαίνπ Δπνπηηθνχ Με-

ραληζκνχ, ν νπνίνο ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία έσο ην Ννέκβξην ηνπ 2014, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ βήκα 

πξνο ηελ νινθιήξσζε ηεο ηξαπεδηθήο έλσζεο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφ-

ηεηαο ζηελ Δπξσδψλε. 

 

Διιεληθή Οηθνλνκία 
 

Εξελίξειρ το 2013 
 

Οη βαζηθέο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα, γηα ην 2013, ζπλνςίδνληαη ζηε κεγάιε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκν-

γή, ζηελ απνθιηκάθσζε ησλ πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ, ζην πιεφλαζκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηνπ εμσηεξηθνχ 

ηνκέα γηα πξψηε θνξά κεηά ην 1948 θαη ζηελ αλάθακςε ηεο εκπηζηνζχλεο αλαθνξηθά κε ηηο πξνν-

πηηθέο ηεο νηθνλνκίαο.  
 

Η δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ζπλερίζηεθε θαη ην 2013, κε απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηνπ ειιείκκα-

ηνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. πγθεθξηκέλα, ην δεκνζηνλνκηθφ 

έιιεηκκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, εμαηξψληαο ηελ εθάπαμ επίπησζε ηεο ππνζηήξημεο ησλ ρξεκαην-

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ χζηεκα Λνγαξηαζκψλ (ESA-95), δηακνξθψζεθε 

ζηα 3,8 δηζ. επξψ ή ζην 2,1% ηνπ ΑΔΠ. Απηφ ην πνζνζηφ αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη είλαη αηζζεηά 

βειηησκέλν απφ ην 2012 (6,2% ηνπ ΑΔΠ), είλαη πνιχ θάησ απφ ην φξην ηνπ 3% ηνπ ΑΔΠ θαη είλαη 

ρακειφηεξν απφ ην κέζν φξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (3,1% ηνπ ΑΔΠ) θαη ηεο Δπξσδψλεο (2,8% 

ηνπ ΑΔΠ). εκεηψλεηαη φηη ε Γεληθή Κπβέξλεζε εκθάληζε πξσηνγελέο πιεφλαζκα γηα ην 2013, ζχκ-

θσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, επηβεβαηψλνληαο ηελ πξνζπάζεηα 

ησλ δεκνζηνλνκηθψλ αξρψλ λα πινπνηήζνπλ ηνπο κεζνπξφζεζκνπο ζηφρνπο γηα επίηεπμε πςειψλ θαη 

βηψζηκσλ πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ. χκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία, ε Γεληθή Κπβέξλεζε εκθά-

ληζε πξσηνγελέο πιεφλαζκα, χςνπο 0,8% ηνπ ΑΔΠ ην 2013, κεηά απφ πνιιά έηε ζπλερψλ πξσηνγε-

λψλ ειιεηκκάησλ, ην νπνίν είλαη αηζζεηά πςειφηεξν απφ ην κέζν φξν ηεο Δπξσδψλεο (Γηάγξακκα 

1.1.).  
 

Γηάγξακκα 1.1  Πξωηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο ωο πνζνζηό (%) ηνπ ΑΔΠ 
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Απηή ε βειηίσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο ζέζεο ηεο Διιάδαο ζε ζρέζε κε ηελ Δπξσδψλε θαζίζηαηαη πε-

ξηζζφηεξν νξαηή φηαλ ε αλάιπζε γίλεηαη ζε φξνπο θπθιηθά πξνζαξκνζκέλνπ πξσηνγελνχο απνηειέ-

ζκαηνο, δειαδή εμαηξνπκέλεο ηεο χθεζεο θαη άιισλ ζπγθπξηαθψλ παξαγφλησλ (Γηάγξακκα 1.2.).  

 

Γηάγξακκα 1.2  Κπθιηθά πξνζαξκνζκέλν πξωηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
ωο πνζνζηό (%) ηνπ ΑΔΠ 

 
 

Σν πξσηνγελέο πιεφλαζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην πιεφλαζκα ζην εμσηεξηθφ 

ηζνδχγην ηεο ρψξαο, αληηκεησπίδνπλ δξαζηηθά ηα βαζηθά αίηηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, δειαδή ηα 

κεγάια δηαρξνληθά «δίδπκα» ειιείκκαηα ηεο νηθνλνκίαο.  

 

Σα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο αληαλαθιψληαη ζηε βειηίσζε ηεο καθξννηθνλν-

κηθήο επίδνζεο ηεο ρψξαο. Παξά ηε ζπλερηδφκελε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή, ε χθεζε ην 2013 ήηαλ 

ρακειφηεξε ζε ζρέζε ηφζν κε ην 2012, φζν θαη κε ηηο πξνβιέςεηο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 

ΔΛΣΑΣ, ν ξπζκφο ζπξξίθλσζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ππνρψξεζε ζεκαληηθά ην 2013, 

θαζψο ε χθεζε απφ 6%, ζε εηήζηα βάζε, ην πξψην ηξίκελνπ ηνπ έηνπο αλήιζε ζην 2,3% ην ηειεπηαίν 

ηξίκελν, νδεγψληαο ζε εηήζηα κείσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ θαηά 3,9%. Πξφθεηηαη γηα επίδνζε θα-

ιχηεξε ησλ ζρεηηθψλ πξνβιέςεσλ, νη νπνίεο ήηαλ γηα χθεζε 4,2% ζην Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο Πν-

ιηηηθήο θαη 4,5% ζην ΜΠΓ 2013-2016. Τπελζπκίδεηαη φηη ε χθεζε ήηαλ 7,0% ην 2012 θαη 7,1% ην 

2011. 

 

Η ηδησηηθή θαηαλάισζε κεηψζεθε πεξαηηέξσ θαηά 6,0% ην 2013, ζπκβάιινληαο αξλεηηθά ζην ΑΔΠ. 

Η δεκφζηα θαηαλάισζε κεηψζεθε θαηά 4,1%, ελψ νη αθαζάξηζηεο επελδχζεηο παγίνπ θεθαιαίνπ πα-

ξέκεηλαλ ζε πησηηθή ηξνρηά (-12,8%), θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο ζπλερηδφκελεο κείσζεο ηεο θαηα-

ζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (πηψζε θαηά 17,9% ην 2013 θαη 22,7% ην 2012). Ωζηφζν, ζεηηθή έλδεη-

με απνηειεί ε κηθξφηεξε κείσζε ησλ επελδχζεσλ ζε εμνπιηζκφ (-7,2% ην 2013 ζε ζχγθξηζε κε 

17,6% ην 2012).  

 

Οη εμειίμεηο ζηνλ εμσηεξηθφ ηνκέα ζπλέβαιαλ ζεηηθά ζηελ αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ. Οη εηζα-

γσγέο αγαζψλ (ζε φγθν) κεηψζεθαλ πεξαηηέξσ θαηά 5,3% (-13,8% ην 2012), αληαλαθιψληαο κεγάιε 

κείσζε ζηηο εηζαγσγέο ππεξεζηψλ (-10,8%) θαη κηθξφηεξε κείσζε ζηηο εηζαγσγέο αγαζψλ (-4,0%). Οη 

πξαγκαηηθέο εμαγσγέο απμήζεθαλ θαηά 1,8% (-1,7% ην 2012), αληαλαθιψληαο κεγαιχηεξε αχμεζε 

ζηηο εμαγσγέο αγαζψλ (2,7%) θαη πην πεξηνξηζκέλε άλνδν ζηηο εμαγσγέο ππεξεζηψλ (0,8%). Σν ηζν-

δχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ εκθάληζε (κε βάζε ηε κεζνδνινγία ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ) πιεφλα-

ζκα χςνπο πεξίπνπ 1,2 δηζ. επξψ (0,7% ηνπ ΑΔΠ) ην 2013, αληαλαθιψληαο ηελ πιήξε αλάθηεζε ηεο 

απψιεηαο αληαγσληζηηθφηεηαο θφζηνπο ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο, θαζψο θαη ηε ζεηηθή επίδξαζε 

ησλ κέηξσλ ειάθξπλζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ην 2012.  

 

Οη εζσηεξηθέο εμειίμεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο, δηαηεξνχλ ηελ πησηηθή πνξεία 

ησλ ηηκψλ (-0,9% κε βάζε ηνλ ΔλΓΣΚ), κε απνηέιεζκα ηελ χπαξμε αξλεηηθήο δηαθνξάο πιεζσξη-
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ζκνχ κε ηελ Δπξσδψλε θαηά 2,3 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο. Ο ππξήλαο ηνπ ΓΣΚ (ΓΣΚ ρσξίο θαχζηκα θαη 

νπσξνθεπεπηηθά) κεηψζεθε θαηά 1,7% ην 2013, απφ αχμεζε 0,4% ην 2012.  

 

Η απαζρφιεζε κεηψζεθε θαηά 3,7% ην 2013, απφ κείσζε θαηά 8,3% ην 2012. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο 

απμήζεθε πεξαηηέξσ θαη αλήιζε ζε πεξίπνπ 25,8% (ζε εζληθνινγηζηηθή βάζε), ελψ είλαη ηδηαίηεξα 

πςειφ ζηνπο λένπο (θνληά ζην 58%). Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηάξζξσζε απηήο, κε πςειά πνζν-

ζηά λέσλ θαη καθξνρξφληα αλέξγσλ, έρεη ζεκαληηθφ θνηλσληθφ θφζηνο. Η αλεξγία, αληηδξψληαο κε 

θάπνην βαζκφ πζηέξεζεο ζηελ πνξεία ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξν-

βιεπφκελε αχμεζε ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αλακέλεηαη λα αξρίζεη ζηαδηαθά λα κεηψλεηαη ηα 

πξνζερή ρξφληα.  

 

Ήδε νη πξψηεο ελδείμεηο απνθιηκάθσζεο ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη νξαηέο, θαζψο, ζχκθσλα κε ηα ηειεπ-

ηαία επνρηθά δηνξζσκέλα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ αλέξγσλ, ζε εηήζηα βάζε, 

κεδελίζηεθε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2014 απφ ηα επίπεδα ηνπ 40% πνπ είρε δηακνξθσζεί ην θαινθαίξη ηνπ 

2012, ελψ ην πνζνζηφ αλεξγίαο δηακνξθψζεθε ζην 26,7% ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2014, επίπεδν πνπ είλαη 

ρακειφηεξν θαηά κία πνζνζηηαία κνλάδα ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 2013 

(27,7%). 

 

Εξελίξειρ το 2014 (τπέχον έτορ) 
 

Γηα ην ηξέρνλ έηνο, νη νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο είλαη ελζαξξπληηθέο. Σν πξαγκαηηθφ ΑΔΠ αλακέλεηαη 

λα απμεζεί θαηά 0,6%. ηελ εμέιημε απηή αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ε ζεκαληηθά κηθξφηεξε πηψζε 

ζηελ ηδησηηθή θαη ηε δεκφζηα θαηαλάισζε (-1,8%). Δπηπιένλ, αλακέλεηαη κεηαζηξνθή ζηελ επελδπ-

ηηθή δξαζηεξηφηεηα, θπξίσο, ιφγσ ηεο βειηίσζεο ησλ πξνζδνθηψλ γηα ηελ πνξεία ηεο Διιεληθήο νη-

θνλνκίαο θαη ηεο κεγαιχηεξεο απνξξφθεζεο ησλ δηαξζξσηηθψλ πφξσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Δθηηκάηαη αχμεζε ηνπ αθαζάξηζηνπ ζρεκαηηζκνχ παγίνπ θεθαιαίνπ θαηά 5,3% (έλαληη κείσζεο θαηά 

12,8% ην 2013), θπξίσο, ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ επελδχζεσλ ζε εμνπιηζκφ (θαηά 8,8%). Η βειηίσζε 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο γηα ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο ζεκαηνδνηεί ζηαδηαθή αλάθηεζε ησλ πξνζ-

δνθηψλ ησλ επελδπηψλ θαη αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηφ-

ηεηαο θαη ηα επφκελα ρξφληα. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηελ εγρψξηα αληαγσληζηηθφηεηα, ε Διιάδα ε-

θηηκάηαη, ην 2014, λα αλαθηήζεη ηε ζέζε πνπ θαηείρε ην 1995 ζε φξνπο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ θφ-

ζηνπο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηελ Δπξσδψλε. 

 

Ο εμσηεξηθφο ηνκέαο εθηηκάηαη φηη ζα ζπκβάιεη ζεηηθά θαηά 1,5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζηελ αχμεζε 

ηνπ ΑΔΠ. Οη εμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ αλακέλεηαη λα απμεζνχλ θαηά 4,0% θαη νη αληίζηνηρεο 

εηζαγσγέο αλακέλεηαη λα ζπξξηθλσζνχλ θαηά 1,2%.  

 

Η πησηηθή πνξεία ησλ ηηκψλ αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί θαη ν ΔλΓΣΚ πξνβιέπεηαη λα κεησζεί θαηά 

0,8%. 

 

Σν πνζνζηφ αλεξγίαο αλακέλεηαη λα κεησζεί ζε 24,5% απφ 25,8% ην 2013 (ζε εζληθνινγηζηηθή βά-

ζε), σζηφζν παξακέλεη πςειφ. Η κεηαβνιή ηεο απαζρφιεζεο αλακέλεηαη λα έρεη ζεηηθή εμέιημε ην 

2014 (αχμεζε θαηά 0,6%), κεηά απφ πέληε ζπλερφκελα έηε ζπξξίθλσζεο. 

 

Μεσοππόθεσμερ πποοπτικέρ 
 

Σν δηάζηεκα 2015-2018, ε Διιεληθή νηθνλνκία αλακέλεηαη λα αλαπηπρζεί, θαηά κέζν φξν, θαηά 

3,3%. Η αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαη ε πςειφηεξε επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζα ζηεξίμνπλ ηελ πςειή 

αλαπηπμηαθή πνξεία (+4,8% θαη +10,6% αληίζηνηρα θαηά κέζν φξν ην δηάζηεκα 2015-2018). Ωζηφζν, 

νη εηζαγσγέο αλακέλεηαη, επίζεο, λα απμεζνχλ, θαηά κέζν φξν, θαηά 2,9% ην δηάζηεκα 2015-2018. 

πλεπψο, ε ζεηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ εμσηεξηθνχ ηνκέα ζηελ αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ αλακέλεηαη 

κηθξφηεξε ηα επφκελα έηε, ζε ζρέζε κε ην 2013 θαη ην 2014. Η πησηηθή πνξεία ησλ ηηκψλ αλακέλεηαη 

λα αλαζηξαθεί. Καηά κέζν φξν, ην δηάζηεκα 2015-2018, ν ΔλΓΣΚ εθηηκάηαη ζην 1,0%. Η αλεξγία 

αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη λα κεηψλεηαη θαη λα θηάζεη ην 15,9% ην 2018. Οη εμειίμεηο ζηελ εζσηεξηθή 

δήηεζε αλακέλεηαη λα ζπκβάινπλ ζεηηθά ζηελ αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ κεζνπξφζεζκα (θαηά 
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2,8 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, θαηά κέζν φξν, ην δηάζηεκα 2015-2018). Η νινθιήξσζε ησλ δηαξζξσηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ αλακέλεηαη λα εληζρχζεη πεξαηηέξσ ηελ αλαπηπμηαθή δπλακηθή ηεο Διιεληθήο νηθν-

λνκίαο κεζν-καθξνπξφζεζκα. 

 

Πίλαθαο 1.1  Βαζηθά κεγέζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο 
(% εηήζηεο κεηαβνιέο, ζηαζεξέο ηηκέο) 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ππαγμαηικό ΑΕΠ -7,0 -3,9 0,6 2,9 3,7 3,5 3,2 

Ιδιωηική καηανάλωζη -9,3 -6,0 -1,8 1,6 2,2 1,8 2,1 

Δημόζια καηανάλωζη -6,9 -4,1 -1,8 -2,0 0,0 0,4 1,5 

Ακαθάπιζηορ ζσημαηιζμόρ παγίος κεθαλαίος -19,2 -12,8 5,3 11,7 14,5 9,5 6,6 

Εξαγωγέρ αγαθών και ςπηπεζιών -1,7 1,8 4,0 5,2 4,6 5,2 4,4 

Ειζαγωγέρ αγαθών και ςπηπεζιών -13,8 -5,3 -1,2 2,2 3,9 2,9 2,8 

Αποπληθωπιζηήρ ΑΕΠ -0,3 -2,1 -0,7 0,4 1,1 1,3 1,5 

Εν. Δείκηηρ Τιμών Καηαναλωηή 1,0 -0,9 -0,8 0,3 1,1 1,2 1,2 

Απαζσόληζη* -8,3 -3,7 0,6 2,6 4,0 2,9 1,5 

Ποζοζηό ανεπγίαρ* 22,8 25,8 24,5 22,5 19,5 17,1 15,9 

*Σημείωζη: ζε εθνικολογιζηική βάζη 

 

 

4. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΓΙΑ ΣΟ ΜΠΓ 
 

Καηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΜΠΓ 2015-2018 έρνπλ ιεθζεί ππφςε φια ηα δεδνκέλα θαη νη πιεξνθνξίεο 

πνπ ήηαλ δηαζέζηκα θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν ζχληαμήο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επξσπατθψλ 

θαη δηεζλψλ πξννπηηθψλ, ησλ επξσπατθψλ δεκνζηνλνκηθψλ θαη λνκηζκαηηθψλ πνιηηηθψλ, ηεο ηξέρνπ-

ζαο θαη εθηηκψκελεο κειινληηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ηεο παξνχζαο βειηηνχκελεο, κα-

θξννηθνλνκηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο. 

 

Οη καθξννηθνλνκηθνί θαη δεκνζηνλνκηθνί θίλδπλνη πινπνίεζεο θαη επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ΜΠΓ 

2015-2018 έρνπλ πεξηνξηζζεί ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηνπο θηλδχλνπο θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΜΠΓ 

2013-2016, σο απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ θαη ζπλζεθψλ πνπ είλαη: 

 

α) Η πνξεία ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, ε νπνία ήηαλ θαιχηεξε ησλ αξρη-

θψλ εθηηκήζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, φπσο απνηππψλεηαη ζηελ ππεξθάιπςε 

ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ ηφζν γηα ην 2012 φζν θαη γηα ην 2013, ζηε κεηάβαζε ζε κία πεξίνδν 

πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ λσξίηεξα απφ ηηο εθηηκήζεηο θαη ζηελ εληφο ζηφρσλ πινπνίεζε ηνπ Πξν-

υπνινγηζκνχ ηνπ 2014. Οη ζπγθεθξηκέλεο δεκνζηνλνκηθέο εμειίμεηο είλαη απνηέιεζκα, ζε κεγάιν 

βαζκφ θαη πέξαλ ηεο πξνεγεζείζαο πξνζπάζεηαο, ηεο ελίζρπζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

δηαηεξεζηκφηεηαο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ εγρεηξήκαηνο, θαζψο ε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή εδξάδε-

ηαη, πιένλ, θαηά 2/3 ζην ζθέινο ησλ δαπαλψλ θαη θαηά 1/3 ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ.  

 

β) Η εδξαίσζε ηεο καθξννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζε επίπεδα θαιχηεξα απφ απηά πνπ πξνβιέπνληαλ 

ην θαινθαίξη ηνπ 2013, ζεκαηνδνηψληαο ηελ ππνρψξεζε ηεο χθεζεο θαη ηελ επαλαθνξά ηεο πξαγκα-

ηηθήο νηθνλνκίαο ζε ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο. πγθεθξηκέλα, νη εθηηκήζεηο ηνπ ΜΠΓ 2013-

2016, ηφζν γηα ηελ χθεζε ηνπ 2013 φζν θαη γηα ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπ 2014, αλαζεσξήζεθαλ, γηα 

πξψηε θνξά, επί ηα βειηίσ. 

 

γ) Η ζηαδηαθή επηζηξνθή ηεο Διιάδαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ε νπνία μεθίλεζε, λσξίηεξα απφ ηηο πξν-

βιέςεηο, ηνλ Απξίιην ηνπ 2014, βειηηψλεη θαζνξηζηηθά ηηο πξννπηηθέο ηφζν ζε φξνπο δηαρείξηζεο ησλ 

δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ φζν θαη ζε φξνπο ξεπζηφηεηαο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Δηδηθφηεξα, ε επη-

ηπρήο ζηαδηαθή επηζηξνθή ζηηο δηεζλείο αγνξέο θεθαιαίνπ ζπκβάιιεη ζηελ απνθιηκάθσζε ηνπ θφ-

ζηνπο δαλεηζκνχ ζε επίπεδα πξν ηεο έληαμεο ζην Μεραληζκφ ηήξημεο (Μάηνο 2010) θαη δηακνξθψ-
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λεη ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ άκεζε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ κεγά-

ισλ επηρεηξήζεσλ, θάηη πνπ έρεη ήδε αξρίζεη λα πινπνηείηαη. 

 

Ωζηφζν, εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη θίλδπλνη, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ απνηε-

ιεζκαηηθή πινπνίεζε θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΜΠΓ 2015-2018. Κίλδπλνη, νη νπνίνη ζρεηί-

δνληαη, θπξίσο, κε ηελ πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ηελ πξνψζεζε ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ.  

 

Δηδηθφηεξα:  

 

α) Έλαο απμεκέλνο βαζκφο πνιηηηθήο αβεβαηφηεηαο ή αβεβαηφηεηαο σο πξνο ηε ζπλεπή εθηέιεζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, ζα επεξέαδε αξλεηηθά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

λνηθνθπξηψλ, αλαβάιινληαο ηηο επελδχζεηο θαη ηελ θαηαλάισζε. Δπηπιένλ, ζα ηξνθνδνηνχζε ηε κα-

θξννηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ παξαγσγή, κέζσ ηεο κείσζεο ηεο δήηεζεο 

γηα επελδχζεηο, θαζψο θαη ζηελ πξνζπκία εθαξκνγήο ηεο φπνηαο πνιηηηθήο πξνζιήςεσλ απφ ηηο επη-

ρεηξήζεηο. 

 

β) Η ελδερνκέλε θαζπζηέξεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ή ε ειιηπήο εθαξκνγή ηνπο ζα επεξεάζεη δπζκε-

λψο ηελ νηθνλνκία, θαζηζηψληαο δπζθνιφηεξε ηελ επίηεπμε νπζηαζηηθήο αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο 

θαη ηεο νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη, σο εθ ηνχηνπ, επίζεο, κηαο ζηαζεξήο κείσζεο ηνπ ιφ-

γνπ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ. Αληηζέησο, ε δηαηήξεζε θαη απνθαζηζηηθή ζπλέρηζε ησλ κε-

ηαξξπζκίζεσλ ζηηο αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο ζα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά 

θαη ζηε ζηήξημε ηεο αλάθακςεο ησλ επελδχζεσλ. 

 

γ) Οη ελδερφκελεο απνθιίζεηο ζην πξφγξακκα απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη αμηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο 

ηνπ Γεκνζίνπ, σο απνηέιεζκα θαη αδπλακίαο αληηκεηψπηζεο δηνηθεηηθψλ εκπνδίσλ, ζα επεξεάζνπλ 

δπζκελψο ηα επίπεδα ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ εζφδσλ. Αληηζέησο, ε εληαηηθή πξφνδνο ηνπ πξνγξάκ-

καηνο απνθξαηηθνπνηήζεσλ ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηνπ επελδπηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, ζε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ δηεζλψλ επελδπηψλ θαη ζε πςειφηεξα έζνδα. 

 

Σέινο, νη επηδφζεηο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο ζα επεξεαζηνχλ, θπζηθά, θαη απφ ην Δπξσπατθφ θαη 

δηεζλέο πεξηβάιινλ, ην νπνίν αλ θαη εθηηκάηαη φηη ζα ζπκβάιιεη ζεηηθά, ιφγσ ηφζν ησλ ελζαξξπληη-

θψλ κεζνπξφζεζκσλ πξννπηηθψλ γηα ηελ επηζηξνθή ζε ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο ζηελ Δπξσδψλε 

φζν θαη ηνπ λένπ πιαηζίνπ νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, εκπεξηέρεη θηλδχ-

λνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο γεσπνιηηηθέο εμειίμεηο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα, ε θαηάζηαζε ζηελ 

Οπθξαλία κε δπλεηηθνχο θηλδχλνπο γηα ηνλ Διιεληθφ ηνπξηζκφ. 

 

 



12 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 
ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 

ΚΑΙ ΑΠΟΣΙΜΗΗ 2013-2014 
 
 
 
1. ΠΛΑΙΙΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ, ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ 
 
Με ζηφρν ηε ζηήξημε ηεο επξχηεξεο πξνζπάζεηαο γηα δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, πξνζαξκνγή θαη 

πεηζαξρία, αλαιήθζεθαλ ηελ ηειεπηαία δηεηία ζεκαληηθέο κεηαξξπζκηζηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηε 

ζέζπηζε δεκνζηνλνκηθψλ θαλφλσλ θαη επνπηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ηελ πεξαηηέξσ ζσξάθηζε ησλ 

ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ. 

 

Έηζη, ζην πεδίν ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο έρεη ζεκεησζεί ζεκαληηθή 

πξφνδνο, θαζψο νη κεηαξξπζκίζεηο πινπνηήζεθαλ κε επηηπρία. Οη δξάζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ επηηεπρζεί, ζπλνιηθά θαη θσδηθνπνηεκέλα, είλαη ηα αθφινπζα:  

 

 Σν 97% ησλ δεκφζησλ θνξέσλ έρνπλ δεκηνπξγήζεη κεηξψα δεζκεχζεσλ πνπ είλαη ιεηηνπξγηθά θαη 

ππνβάιινπλ ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ζηελ ειεθηξνληθή πχιε ηνπ ΓΛΚ ζε κεληαία βάζε. 

 Ζ βειηίσζε ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ έδσζε ηε δπλαηφηεηα γηα 

ζεκαληηθέο εμνηθνλνκήζεηο ζην ζθέινο ησλ δαπαλψλ. 

 Δηζήρζεζαλ δηεηείο δεζκεπηηθνί ζηφρνη ηζνδπγίνπ γηα ηηο ΓΔΚΟ, ηνπο ΟΣΑ θαη νξηζκέλα απφ ηα 

κεγαιχηεξα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ, γηα πξψηε θνξά, ζηνλ 

Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2013, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ λα επηθέξεη 

δηνξζψζεηο φπνπ παξαηεξνχληαη απνθιίζεηο κε ηε βνήζεηα ησλ κεραληζκψλ πνπ ζεζπίζηεθαλ. 

 Γεκηνπξγήζεθε ην Παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο γηα ηνπο ΟΣΑ, έηζη ψζηε λα 

ππάξρνπλ ζπκθσλεκέλνη ζηφρνη πνπ λα ζπλάδνπλ κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΜΠΓ θαη λα 

δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο. 

 Ζ επηθείκελε αλακφξθσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο ζα 

εηζαγάγεη ηνλ θαλφλα ηνπ ηζνζθειηζκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο γηα πξψηε θνξά 

ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ην Γεκνζηνλνκηθφ χκθσλν, έηζη ψζηε ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο θαη 

εθηέιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ππνηνκέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

(ΓΔΚΟ, ΟΣΑ θ.ιπ.) λα ελαξκνληζηεί πιήξσο. 

 Ζ ππέξβαζε ησλ δαπαλψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ θαξκάθνπ εληνπίζηεθε έγθαηξα ιφγσ ηεο εηζαγσγήο 

ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο θαη αληηκεησπίζηεθε επηηπρψο κε ηε ζέζπηζε κεραληζκψλ 

επηζηξνθήο (rebate, claw-back). 

 

1.1 Γεκνζηνλνκηθνί θαλόλεο θαη παξαθνινύζεζε 
 

Ζ Κπβέξλεζε, αλαγλσξίδνληαο ηε ρξεζηκφηεηα θαη αλαγθαηφηεηα ηεο χπαξμεο δεκνζηνλνκηθψλ 

θαλφλσλ κε θαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο πνπ επηηπγράλνληαη κε ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ 

κεραληζκψλ θαη ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ, παξελέβε κε ην λ. 4111/2013 γηα ηελ 

αιιαγή ηνπ πιαηζίνπ σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο επζχλεο ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

πνπ δηαρεηξίδνληαη δεκφζηνπο πφξνπο.  

 

Με ηνλ ελ ιφγσ λφκν ξπζκίζηεθαλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε θαη εθηέιεζε ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ φισλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, εληφο ησλ νξίσλ θαη ησλ ζηφρσλ πνπ 

απνθαζίδνληαη θαη εγθξίλνληαη απφ ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ. Δηδηθφηεξα, ζεζπίζηεθε:  

 

 Ζ έγθαηξε έγθξηζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ φισλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο κέρξη ηελ 

31ε Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο.  
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 Ζ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ κεληαίαο εθηέιεζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ, θαζψο θαη ε ζέζπηζε 

ηξηκεληαίσλ ζηφρσλ ησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ απφ απηά θνξέσλ.  

 

 Ζ ζηελή παξαθνινχζεζε ησλ ηξηκεληαίσλ ζηφρσλ θαη ε έγθαηξε ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, ζε 

πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη νη απνθιίζεηο απφ ηνπο ζηφρνπο ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ εθηέιεζε 

ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ.  

 

 Ζ ζέζπηζε ηξηκεληαίσλ ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ησλ πξνυπνινγηζκψλ 

θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζην πιαίζην ηεο παξαθνινχζεζήο ηνπο. 

 

 Ζ ζχλαςε πξνγξακκαηηθψλ ζπκθσληψλ κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ησλ ινηπψλ 

Τπνπξγείσλ, κε ηηο νπνίεο νη ζπκβαιιφκελνη δεζκεχνληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνπ ζα 

δηαζθαιίδνπλ ηελ πηζηή εθηέιεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ.  

 

Δπηπξφζζεηα, πξνβιέπεηαη ε επηβνιή θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 

 Ζ πεξηθνπή ησλ πξνυπνινγηζκψλ ζηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (ή ΓΔΚΟ θαη ΝΠΗΓ ηνπ 

Κεθαιαίνπ Α’ ηνπ λ. 3429/2005 πνπ ιακβάλνπλ επηρνξήγεζε απφ ην Γεκφζην) φηαλ νη απνθιίζεηο 

ππεξβαίλνπλ ην 10% ησλ ζπκθσλεζέλησλ ζηφρσλ θαη δελ ιακβάλνληαη κέηξα δηφξζσζεο.  

 

 Ο νξηζκφο Δπφπηε ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, φπνπ 

δηαπηζηψλνληαη ζνβαξέο απνθιίζεηο ή κε ζπκκφξθσζε κε ηα πξναλαθεξζέληα σο πξνο ηελ 

εθηέιεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. 

 

 Ζ αλαζηνιή ηεο θαηαβνιήο ησλ ακνηβψλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ΓΔΚΟ ή ΝΠΗΓ 

ηνπ Κεθαιαίνπ Α’ ηνπ λ. 3429/2005 γηα φζν δηάζηεκα νη απνθιίζεηο ππεξβαίλνπλ ην 10% ησλ 

ζπκθσλεζέλησλ ζηφρσλ θαη δελ ιακβάλνληαη κέηξα δηφξζσζεο. 

 

 Ζ απηνδίθαηε ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ΓΔΚΟ ή 

ΝΠΗΓ ηνπ Κεθαιαίνπ Α’ ηνπ λ. 3429/2005 φηαλ ηα εηήζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία απνθιίλνπλ ζε 

πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10% ηνπ ζρεηηθνχ ζηφρνπ. 

 

Με ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δεκνζηνλνκηθψλ θαλφλσλ θαη πξαθηηθψλ πξνζδνθάηαη ε ηφζν 

αλαγθαία γηα ηε καθξνρξφληα επηηπρή πνξεία ηεο ρψξαο πξνψζεζε θαη εδξαίσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

εμπγίαλζεο, πξνζαξκνγήο θαη πεηζαξρίαο.  

 

1.2 Γηαθάλεηα θαη ελεκέξσζε 

 

Απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηφηεηα γηα ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ε ηαθηηθή, έγθαηξε θαη έγθπξε 

ελεκέξσζε θαη ε δηαθάλεηα ζρεηηθά κε ηελ πνξεία εθηέιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Κξάηνπο, 

αιιά θαη ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηηο πεξηνδηθέο, δεκφζηεο ελεκεξψζεηο 

αλαθνξηθά κε δηάθνξεο πηπρέο ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο. πγθεθξηκέλα, ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ πξνβαίλεη: 

 

 ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ πξνζσξηλνχ Γειηίνπ Δθηέιεζεο Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ην 1
ν
 

δεθαήκεξν θάζε κήλα.  

 ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ νξηζηηθνχ Γειηίνπ Δθηέιεζεο Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ην 2
ν
 

δεθαήκεξν θάζε κήλα. 

 ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ αλαβαζκηζκέλνπ, πνιχ αλαιπηηθνχ Γειηίνπ Γεληθήο Κπβέξλεζεο θάζε 

κήλα. 

 ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ Γειηίνπ Παξαθνινχζεζεο Δπίηεπμεο ηφρσλ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 

ζε ηξηκεληαία βάζε. 

 ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ Γειηίνπ Παξαθνινχζεζεο Δπίηεπμεο ηφρσλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο κε Πξνυπνινγηζκφ άλσ ησλ 20 εθαη. επξψ ζε ηξηκεληαία βάζε. 
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 ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ Γειηίνπ Παξαθνινχζεζεο Δπίηεπμεο ηφρσλ Δθηέιεζεο 

Πξνυπνινγηζκψλ ησλ Δπαλαηαμηλνκεκέλσλ ΓΔΚΟ ζε ηξηκεληαία βάζε. 

 ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ Γειηίνπ Υξεκαηνδνηήζεσλ–Πιεξσκψλ Δθθαζάξηζεο Λεμηπξφζεζκσλ 

Τπνρξεψζεσλ θάζε κήλα. 

 ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ Γειηίνπ Γεκνζίνπ Υξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ζε ηξηκεληαία βάζε. 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνφδνπ πνπ έρεη επηηεπρζεί, είλαη φηη πξηλ απφ ην 2010 δεκνζηνπνηνχληαλ κφλν 

ην νξηζηηθφ Γειηίν Δθηέιεζεο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Σν 2011 άξρηζε ε κεληαία 

δεκνζηνπνίεζε βαζηθψλ εθζέζεσλ πνπ πεξηειάκβαλαλ ζηνηρεία γηα ην έιιεηκκα ησλ θνξέσλ ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, θαζψο θαη ζηνηρεία απφ ad hoc έξεπλα γηα 

ηηο ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Σν 2011 δεκνζηνπνηνχληαλ ζε κεληαία βάζε ελνπνηεκέλεο εθζέζεηο 

κε ζηνηρεία ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ. Σν 2012 άξρηζε ε δεκνζηνπνίεζε αλαιπηηθψλ 

εθζέζεσλ κε ζηνηρεία γηα ηε ζχλζεζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ δαπαλψλ, θαζψο θαη κε ζηνηρεία απφ ην 

κεηξψν δεζκεχζεσλ γηα ηηο ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζε επίπεδν θξάηνπο. Σν 2013 βειηηψζεθαλ 

ζεκαληηθά νη πεγέο άληιεζεο δεδνκέλσλ θαη δεκνζηνπνηνχληαη ζηνηρεία γηα ηηο ιεμηπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ζε επίπεδν Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Σέινο, απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2014, δεκνζηνπνηνχληαη 

ζηνηρεία αλά ππνηνκέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, κε ελνπνηεκέλα έζνδα θαη δαπάλεο, ππάξρεη 

πιήξεο ραξηνγξάθεζε ησλ ΚΑΔ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ κε βάζε ην Δπξσπατθφ χζηεκα 

Λνγαξηαζκψλ (ESA-95), ελψ δεκνζηνπνηνχληαη θαη πιήξε ζηνηρεία γηα ηνπο Οξγαληζκνχο 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.  

 
1.3 Γξαθείν Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Κξάηνπο ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ 
 
Όζνλ αθνξά ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, αλαβαζκίζηεθε ν ξφινο ηνπ Γξαθείνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Κξάηνπο ζηε Βνπιή, αξρηθά κε ηελ επαλαιεηηνπξγία ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κε 

ηε δηαζθάιηζε ηεο ζεζκηθήο ηνπ ππφζηαζεο. 

 

1.4 Αλακόξθσζε πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο  
 

Πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηεί ην πθηζηάκελν εζληθφ λνκηθφ πιαίζην κε φζα ηζρχνπλ πιένλ ζε φιε ηελ 

Δπξσδψλε βάζεη ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ πκθψλνπ, πξνσζείηαη ε επηθαηξνπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ 

πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο. ηφρνο, ζε Δπξσπατθφ επίπεδν, είλαη ε  

βειηίσζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θαη ν απνηειεζκαηηθφηεξνο ζπληνληζκφο ησλ εζληθψλ 

πνιηηηθψλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε.  

 

Πξσηεχνληα ξφιν ζην βειηησκέλν απηφ πιαίζην νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο έρεη ε έλλνηα ηνπ 

Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ εληζρπκέλεο ζπλεξγαζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ, 

πνπ απνηειεί έλαλ εηήζην θχθιν ζπληνληζκνχ καθξννηθνλνκηθψλ, δεκνζηνλνκηθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ 

πνιηηηθψλ.  

 

Δπηπξφζζεηα, ηδηαίηεξε βαξχηεηα απνδίδεηαη ζηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

πιαηζίνπ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηε δηφξζσζε ππεξβνιηθψλ δεκφζησλ ειιεηκκάησλ (χκθσλν 

ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο) θαη καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ. 

 

Απφ ην 2011 έρεη ζεζπηζηεί κηα δέζκε πέληε Καλνληζκψλ θαη κηαο Οδεγίαο (Six-Pack) πνπ εληζρχνπλ 

ηελ πξνιεπηηθή παξαθνινχζεζε θαη ηελ άκεζε παξέκβαζε γηα ηε δηφξζσζε ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηε 

κείσζε ηνπ ρξένπο, ελψ πξνβιέπνπλ θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ησλ          

θξαηψλ-κειψλ.  

 

Δπίζεο, κία δεχηεξε δέζκε Καλνληζκψλ (Two-Pack) πνπ αθνξά κφλν ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσδψλεο 

θαη πηνζεηήζεθε ην Μάην 2013 πεξηέρεη πξνβιέςεηο γηα ηηο ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζε Γηαδηθαζία 

Τπεξβνιηθνχ Διιείκκαηνο θαη γηα εθείλεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα νηθνλνκηθήο 

ζηαζεξφηεηαο ή ιακβάλνπλ νηθνλνκηθή βνήζεηα.  
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ε απηφ ην πιαίζην, ε αλακφξθσζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ εζηηάδεη, θπξίσο, ζηνπο ξφινπο θαη ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε, ζηνπο 

δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο πνπ ζα δηέπνπλ ηε ράξαμε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ζηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο θαηάξηηζεο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ζρεδηαζκνχ ηνπ ΜΠΓ. 

 

Δπηπξφζζεηα, πξνβιέπεηαη ε ελζσκάησζε φισλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο Δπξσπατθήο λνκνζεζίαο θαη απηφ 

ζπλεπάγεηαη ηελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ δεκνζηνλνκηθνχ ζηφρνπ (Medium-Term 

Objective) θαη ησλ θαηάιιεισλ δηνξζσηηθψλ κεραληζκψλ ζε πεξίπησζε ζεκαληηθψλ απνθιίζεσλ απφ 

ην ζηφρν απηφ. 

 

1.5 Γεκνζηνλνκηθό πκβνύιην 
  

Δπίζεο, ζεζκνζεηείηαη έλα αλεμάξηεην Γεκνζηνλνκηθφ πκβνχιην, κε βάζε ηφζν ηα πξνβιεπφκελα 

απφ ην Δπξσπατθφ πιαίζην φζν θαη ηε δηεζλή πξαθηηθή ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. Σν 

Γεκνζηνλνκηθφ πκβνχιην ζα είλαη επηθνξηηζκέλν, κεηαμχ άιισλ, κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο ηεο ρψξαο κε ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο.  

 

ε απηφ ην πιαίζην ζα δεκνζηνπνηεί εθζέζεηο αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεψλ ηνπ 

γηα ηηο καθξννηθνλνκηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο πξνβιέςεηο, ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο θαη ηα 

δεκνζηνλνκηθά απνηειέζκαηα, ζε ζρέζε κε ηνλ εηήζην Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ θαη ην ΜΠΓ. 

 

1.6 Δπηθαηξνπνίεζε θαη ζσξάθηζε πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθώλ ειέγρσλ 
 

Αλαζεσξήζεθε ν λ. 3492/2006 κε ην λ. 4081/2012, δηακνξθψλνληαο έλα ζχζηεκα δεκνζηνλνκηθψλ 

ειέγρσλ, ην νπνίν, πξνζαξκνζκέλν ζηηο δηεζλείο πξαθηηθέο θαη ηα ειεγθηηθά πξφηππα, ζα ζπκβάιιεη 

απνηειεζκαηηθά ζηελ εμπγίαλζε ησλ δνκψλ θαη ζηε δηαθάλεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο. πγθεθξηκέλα, επήιζαλ νη θαησηέξσ νπζηαζηηθέο αιιαγέο: 

 

 Θεζπίζζεθε, κε ηε ζπγρψλεπζε δχν Δπηηξνπψλ, ε Δπηηξνπή πληνληζκνχ Διέγρσλ (ΔΔΛ), 

εμαζθαιίδνληαο ηελ επέιηθηε ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα θαη ηελ αξρή ηεο αλεμαξηεζίαο ζχκθσλα θαη 

κε ηα δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα. 

 Δπεηξάπε ε ζχζηαζε ησλ κνλάδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο θαη φρη 

κε ηε ρξνλνβφξν δηαδηθαζία ηεο έθδνζεο Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ. 

 ηειερψζεθαλ νη κνλάδεο απηέο απφ ην πθηζηάκελν πξνζσπηθφ, ρσξίο ηελ αχμεζε ησλ νξγαληθψλ 

ζέζεσλ θαη ην θφζηνο λέσλ πξνζιήςεσλ. 

 Πξνβιέθζεθε ε δηελέξγεηα έθηαθησλ ειέγρσλ κεηά απφ αμηνιφγεζε ηεο ζθνπηκφηεηάο ηνπο απφ 

ηελ ΔΔΛ, απνθεχγνληαο ηε ζπζζψξεπζε ηεξάζηηνπ φγθνπ ππνζέζεσλ θαη ηελ επηβάξπλζε ηνπ 

έξγνπ ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο. 

 Δθδφζεθε Τπνπξγηθή Απφθαζε ζρεηηθή κε ηε ξχζκηζε ζεκάησλ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Δληαίνπ πζηήκαηνο Πιεξσκψλ (ΔΤΠ). 

 Σξνπνπνηήζεθαλ ζρεηηθέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ειεγρφκελσλ 

θνξέσλ απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ (ΓΓΓΔ) ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ, γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ ειέγρσλ ζην πιαίζην αλαδηάξζξσζεο 

ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα. 

 Οινθιεξψζεθαλ, εληφο ηνπ έηνπο 2013, φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνπο αλσηέξσ λφκνπο 

κεζνδνινγηθά εξγαιεία (Καλνληζκνί Λεηηνπξγίαο Γεκνζηνλνκηθψλ Γηνξζψζεσλ, Γηελέξγεηαο 

Διέγρσλ θαη Δξεπλψλ, Κψδηθαο Γενληνινγίαο Γεκνζηνλνκηθψλ Διεγθηψλ). Δπίζεο θαηαξηίζζεθε 

ην εηήζην πξφγξακκα ηαθηηθψλ ειέγρσλ, βάζεη αλάιπζεο θηλδχλνπ ζχκθσλα κε ηε κέζνδν θαη ηε 

δηαδηθαζία πνπ θαζνξίζζεθε ζηνλ «Καλνληζκφ Γηελέξγεηαο Διέγρσλ θαη Δξεπλψλ ηεο ΓΓΓΔ». 

 Δμεηάδνληαη νξγαλσηηθνχ πεξηερνκέλνπ λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ ειεγθηηθψλ 

κεραληζκψλ πξνο επίηεπμε ζπλεξγεηψλ κεηαμχ ησλ δνκψλ. 
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Με ην λ. 4151/2013 (ΦΔΚ Α’ 103, 29.04.2013), ζε ζπλέρεηα ησλ εθζπγρξνληζηηθψλ παξεκβάζεσλ ηνπ 

λ. 4081/2012, ελδπλακψζεθαλ ηφζν ζηειερηαθά, φζν θαη νξγαλσηηθά νη ππεξεζίεο ηνπ ΓΛΚ πνπ 

αζθνχλ δεκνζηνλνκηθνχο ειέγρνπο. πγθεθξηκέλα:  

 

 Γεκηνπξγήζεθαλ ην Μεηξψν Διεγθηψλ γηα ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο ειέγρνπο θαη ειέγρνπο 

Δπηηξνπήο Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ (ΔΓΔΛ), ην Μεηξψν Δκπεηξνγλσκφλσλ γηα 

Γεκνζηνλνκηθνχο Διέγρνπο θαη Διέγρνπο ΔΓΔΛ θαη ε Γηεχζπλζε Έθηαθησλ Γεκνζηνλνκηθψλ 

Διέγρσλ, εληζρχνληαο ζεκαληηθά ηελ πξνζπάζεηα εδξαίσζεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο θαη 

πεηζαξρίαο, θαζψο νη απαηηήζεηο γηα δεκνζηνλνκηθνχο ειέγρνπο έρνπλ απμεζεί ηελ ηειεπηαία 

πεξίνδν ζεκαληηθά.  

 Δθδφζεθε ε Τπνπξγηθή Απφθαζε χζηαζεο ησλ Δπηηξνπψλ Αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ πξνο 

έληαμε ειεγθηψλ θαη αμηνιφγεζεο ησλ ελζηάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζεί ε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο θαη νινθιήξσζεο ηνπ Μεηξψνπ. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ Μεηξψνπ αλακέλεηαη 

ζεκαληηθή ελίζρπζε ηεο ειεγθηηθνχ έξγνπ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ, θαζφηη νη αηηήζεηο 

ππνςεθηφηεηαο μεπεξλνχλ ηηο 400. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ Μεηξψνπ ησλ Γεκνζηνλνκηθψλ 

Διεγθηψλ ζα μεθηλήζεη θαη ε δηαδηθαζία έληαμεο ησλ ειεγθηψλ ζην Μεηξψν Δκπεηξνγλσκφλσλ κε 

ηε δεκνζίεπζε αλνηθηήο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 

 Παξάιιεια, νξίζηεθε πιαίζην ζεηείαο γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ αζθνχλ δεκνζηνλνκηθνχο 

ειέγρνπο, αθελφο ιφγσ ηεο αλάγθεο ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο, θαη αθεηέξνπ πξνθεηκέλνπ θαηά ηε 

δηελέξγεηα ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειέγρσλ λα κελ ελαιιάζζνληαη ζπλερψο ηα ίδηα πξφζσπα, γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο ζσξάθηζεο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ, αιιά θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ίδησλ ησλ 

ειεγθηψλ. 

 

1.7 Πιαίζην θαηαπνιέκεζεο θαηλνκέλσλ απάηεο 

 
ην ΓΛΚ, ζπλερίδεηαη ε πξνζπάζεηα ζεζκηθήο ζσξάθηζεο ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο, θαζψο ήδε 

πξνσζνχληαη κηα ζεηξά απφ πξσηνβνπιίεο: 

 

 Οξίζηεθε δηνηθεηηθά ε δηαδηθαζία απνζηνιήο ησλ νξηζηηθψλ εθζέζεσλ ειέγρνπ ηεο ΔΓΔΛ ζηνλ 

Δηζαγγειέα ή ζε αξκφδηα αξρή γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο απάηεο, εθφζνλ θαηά ηνπο ειέγρνπο ηεο 

πξνθχςνπλ ππφλνηεο ηέιεζεο αμηφπνηλσλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ. Πξνβιέθζεθε αληίζηνηρε 

απνζηνιή πξνο ην Διεγθηηθφ πλέδξην ή ηνλ Γεληθφ Δπίηξνπν Δπηθξαηείαο ζε πεξηπηψζεηο 

αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ. 

 Δληζρχζεθε ην πιαίζην γηα ηελ επηβνιή δεκνζηνλνκηθψλ δηνξζψζεσλ, εζηηάδνληαο ζηελ αλάθηεζε 

ησλ αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ απφ πφξνπο ηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 Καηαξηίζηεθε θαη επηθαηξνπνηήζεθε ην Δγρεηξίδην Διέγρνπ ηεο ΔΓΔΛ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ ειέγρσλ ζπζηήκαηνο θαη πξάμεσλ ηνπο δείθηεο απάηεο θαη ελζσκαηψλνληαο ηε 

«Γήισζε ηήξεζεο θαλφλσλ δενληνινγίαο ηεο ΔΓΔΛ». 

 Ζ ΔΓΔΛ πξνέβε ζηε ζχλαςε Πξσηνθφιινπ πλεξγαζίαο κε ην ψκα Δπηζεσξεηψλ–Διεγθηψλ 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ψζηε λα εληζρπζεί ε αληαιιαγή πιεξνθφξεζεο θαη ε ακθίδξνκε 

θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ ηνπο. 

 Δληαηηθνπνηήζεθαλ νη έιεγρνη ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ, κε απνηέιεζκα ε Διιάδα, πνπ ην 2012 

είρε γίλεη απνδέθηεο ζχζηαζεο γηα ην ρακειφ βαζκφ θνηλνπνίεζεο παξαηππηψλ πνπ ελέρνπλ δφιν 

ζην ηνκέα ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο, ην 2013 λα έρεη βειηηψζεη ζεκαληηθά ηε ζέζε ηεο. 

πγθεθξηκέλα, ην 2013, βάζεη ζρεηηθήο ελεκέξσζεο, έρνπλ θνηλνπνηεζεί ήδε 19 πεξηπηψζεηο 

παξαηππηψλ κε ππφλνηα απάηεο, απνηέιεζκα πνιχ θαιχηεξν απφ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. 

 Σξνπνπνηήζεθε Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ απνηχπσζε ηεο πεξηγξαθήο ηνπ 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ πνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηνπ Υξεκαηνδνηηθνχ 

Μεραληζκνχ (ΥΜ) ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) 2009-2014.  
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 Σξνπνπνηήζεθε ε Τπνπξγηθή Απφθαζε πεξί αλάθηεζεο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ απφ 

πφξνπο ηνπ Κξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

πξνγξακκάησλ. Σν ΓΟΔ θνηλνπνηεί ηηο παξαηππίεο πνπ δηαπηζηψλεη θαηά ηνπο ειέγρνπο ηνπ ζηελ 

Αξρή Πηζηνπνίεζεο, πξνθεηκέλνπ απηή λα δηεξεπλήζεη ηπρφλ ζπζρέηηζε ησλ παξαηππηψλ πνπ 

έρνπλ εληνπηζζεί κε δαπάλεο πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζην πιαίζην ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ. ηελ πεξίπησζε πνπ νη εληνπηζζείζεο παξαηππίεο 

ζπλδένληαη κε δαπάλεο πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, εθδίδεηαη Απφθαζε 

Γεκνζηνλνκηθήο Γηφξζσζεο κε επζχλε ηεο Αξρήο Πηζηνπνίεζεο. Ζ δηαζχλδεζε πνπ 

εγθαζηδξχεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ πξνζηαηεχεη ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηνπ θνηλνηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη ζπλδξάκεη ζηνλ εληνπηζκφ πεξηπηψζεσλ ππνλνηψλ απάηεο ζην χζηεκα 

Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ηνπ ΔΠΑ. 

 πζηήλεηαη Οκάδαο Δξγαζίαο κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ γηα ηνλ νξηζκφ 

ηνπ πληνληζηή γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Απάηεο (Anti-Fraud Coordination Service-AFCOS), 

ψζηε λα μεθηλήζεη ε ιεηηνπξγία ηνπ κέζα ζην 2014. 

 

1.8 Φεθηαθή αλαβάζκηζε – Γξάζεηο πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 
 

Πξνσζήζεθε ε ςεθηαθή αλαβάζκηζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο λέεο αλάγθεο ηεο δεκφζηαο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο κε βάζε ηηο λέεο απαηηήζεηο 

ησλ θπβεξλεηηθψλ δξάζεσλ. 

 

Δηδηθφηεξα: 

 

 Σν 2011, ελεξγνπνηήζεθε ην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο 

(ΟΠΓΠ) ζην ΓΛΚ. 

 Σν 2012, επαλαζρεδηάζηεθε ην έξγν χζηεκα Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ (Enterprise Resource 

Program-ERP). Σν 2013-2014 ηα ππνέξγα ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ πξνθεξχρζεθαλ θαη πξνρσξνχλ νη 

δηαδηθαζίεο πιήξνπο πινπνίεζήο ηνπ.  

 Σν 2013, κεηαθέξζεθε ε αξκνδηφηεηα εμφθιεζεο ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ, πνπ εθδίδνληαη 

γηα ηελ πιεξσκή ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ απφ ηηο Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο (ΓΟΤ) ζηηο 

Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (ΤΓΔ) γηα ηελ επίζπεπζε θαη ηελ, εληφο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνζεζκίαο, πιεξσκή ησλ πηζησηψλ ηνπ Γεκνζίνπ. Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αιιαγψλ 

αλαπηχρζεθε ζην ΟΠΓΠ λέα εθαξκνγή πνπ θαιχπηεη φιεο ηηο επί κέξνπο δηαδηθαζίεο έσο θαη ηελ 

έθδνζε ειεθηξνληθήο εληνιήο Μεηαθνξάο θαη Πίζησζεο Λνγαξηαζκνχ γηα ηελ πιεξσκή ησλ 

δηθαηνχρσλ κεηά ηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνχκελσλ ζπκςεθηζκψλ νθεηιψλ-απαηηήζεσλ πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη απηνκαηνπνηεκέλα κε ζρεηηθή δηεπαθή κεηαμχ ησλ ΤΓΔ θαη ησλ ΓΟΤ.  

 Σν 2013-2014, ζην πιαίζην ηνπ ΤΕΔΤΞΗ ΗΗ, πξνσζήζεθαλ νη απαηηνχκελεο λνκνζεηηθέο θαη 

δηνηθεηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ΔΤΠ, κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ 

ηειεπηθνηλσληαθνχ θφζηνπο ηνπ Γεκνζίνπ. 

 

1.9 Γηαδηθαζία απνπιεξσκήο ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ 
 

Ζ εμφθιεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα 

ηελ Κπβέξλεζε, δεδνκέλνπ φηη ζπκβάιιεη ζηελ ηφλσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο, ζηελ 

εμπγίαλζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ δεκφζησλ θνξέσλ. Γηα λα 

επηηεπρζεί ε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εμφθιεζεο ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απαηηνχληαη, σο 

πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πινπνηεζνχλ απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, ζπγθεθξηκέλεο 

ιεηηνπξγηθέο θαη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο.  

 

Ζ δηαδηθαζία εμφθιεζεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαζνξίζηεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 

4093/2012 θαη ηελ 2/86954/ΓΠΓΓ, ΦΔΚ Β’ 3396, 20.12.2012 Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 
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Οηθνλνκηθψλ, φπνπ νξίζηεθαλ θαη νη πξνυπνζέζεηο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θνξέσλ. Οη πξνυπνζέζεηο 

απηέο έρνπλ σο απψηεξν ζθνπφ λα εμαζθαιηζηεί ε κε ζπζζψξεπζε λέσλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ζην 

κέιινλ. Απηφ ζα επηηεπρζεί κε ηελ εθαξκνγή, απφ ηνπο δεκφζηνπο θνξείο, ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ 

έρνπλ ζεζκνζεηεζεί ζηε δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ 

δηφξζσζεο ησλ δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ απνηεινχλ ηε γελεζηνπξγφ αηηία ειιεηκκάησλ θαη 

απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ.  

 

Σν Μεηξψν Γεζκεχζεσλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζεζκνχο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί γηα 

ηνλ έιεγρν ησλ ππνρξεψζεσλ. Πξηλ απφ ηελ αλάιεςε νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζεο, δεζκεχνληαη νη 

αλαγθαίεο πηζηψζεηο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ζα ππάξρνπλ πφξνη γηα 

ηελ πιεξσκή ηνπο. Σν Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ζεζκνζεηήζεθε κε ην πδ 113/2010 θαη ε εθαξκνγή ηνπ 

είλαη ππνρξεσηηθή ζε φινπο ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Ζ εθαξκνγή ηνπ Μεηξψνπ 

Γεζκεχζεσλ απφ ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαδηαθά θαη κέρξη 

ζήκεξα βειηηψζεθε ζεκαληηθά ν αξηζκφο ησλ θνξέσλ πνπ ηεξνχλ Μεηξψν θαη απνζηέιινπλ 

ζηνηρεία.  

 

Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ είλαη ζπλερήο, αιιά ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ κπνξεί λα 

ππάξμεη πεξαηηέξσ βειηίσζε. ε επίπεδν Γεληθήο Κπβέξλεζεο, εληφο ηνπ 2013, κεηψζεθε ην χςνο 

ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαηά 50%, ζηα 4,7 δηζ. επξψ έλαληη 9,4 δηζ. επξψ ζην ηέινο ηνπ 

2012. Ωζηφζν, αλ θαη ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ζπξξηθλψλεηαη, έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί θάπνηεο λέεο πνπ θπξίσο πξνέξρνληαη απφ ηνπο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

πγείαο, πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο ήδε έρνπλ αλαιεθζεί ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο. 

 

Γηα ην ηξέρνλ έηνο εθηηκάηαη φηη ζα ππάξμεη δπλαηφηεηα εμφθιεζεο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ησλ 

θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, χςνπο πεξίπνπ 2,5 δηζ. επξψ. 

 

εκεηψλεηαη φηη ε δηαδηθαζία απνπιεξσκήο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ είλαη νπδέηεξε ζην έιιεηκκα 

ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ 

(ESA-95), θαζφζνλ είηε απηφ ζα απνηειέζεη δαπάλε γηα ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, θαη 

ηαπηφρξνλα έζνδν θαη δαπάλε ησλ θνξέσλ κε παξάιιειε κείσζε ηνπ απνζέκαηνο (stock) ησλ 

απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ, είηε αχμεζε δαπάλεο θαη κείσζε ηνπ απνζέκαηνο (stock) ησλ απιήξσησλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ ζα ηηο εμνθιήζνπλ απφ ίδηνπο πφξνπο.       

 

 

2. ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 2013-2014 – ΒΑΙΚΟ ΔΝΑΡΙΟ 2014-2018 
 
2.1 Πξαγκαηνπνηήζεηο 2013 
 

Έζοδα ηακηικού πποϋπολογιζμού 

 

Ζ εμέιημε ησλ εζφδσλ γηα ην 2013, φπσο είρε πεξηγξαθεί θαη ζηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηνπ  

Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2014, επεξεάζηεθε απφ: 

 

 Σε βειηίσζε νξηζκέλσλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, φπσο ε εμέιημε 

ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο, έλαληη ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ ζελαξίνπ επί ηνπ νπνίνπ 

είραλ βαζηζηεί νη πξνβιέςεηο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 2012. 

 Σελ ελζσκάησζε ηεο επίπησζεο απφ ηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ, αιιά θπξίσο ησλ δαπαλψλ γηα κηζζνχο θαη ζπληάμεηο, πνπ επεξέαζαλ 

αξλεηηθά ην θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηηο ζπληαμηνδνηηθέο/αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 

 Σελ αχμεζε εζφδσλ απφ ζπγθεθξηκέλεο δεκνζηνλνκηθέο παξεκβάζεηο, φπσο ε ελαξκφληζε ηεο 

θνξνινγίαο ησλ παηγλίσλ, ε αχμεζε ηνπ θφξνπ επί ησλ ηφθσλ ησλ θαηαζέζεσλ, ξέπνο θ.ιπ., ε 

αλαπξνζαξκνγή ηνπ θφξνπ πινίσλ θαη θαπλνχ, θαζψο θαη ε ζέζπηζε θφξνπ πνιπηεινχο 

δηαβίσζεο ζε απηνθίλεηα κεγάινπ θπβηζκνχ, αεξνζθάθε, ειηθφπηεξα θαη πηζίλεο. 



19 

 

 Σελ απνπιεξσκή ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο 2013 θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ κέρξη ην ηέινο 

ηνπ έηνπο 2013 θαη κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην 2014 αληίζηνηρα. 

 Σελ εμφθιεζε ησλ Φφξσλ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ηνπ έηνπο 2013 θαη ησλ παξειζφλησλ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ (ΦΑΠ 2011-2013) κέρξη θαη ην πξψην δίκελν ηνπ 2014. 

 Σελ θαιή πνξεία είζπξαμεο ησλ ινηπψλ θφξσλ πεξηνπζίαο (ΔΔΣΖΓΔ 2012 θαη πιένλ ΔΔΣΑ 

2013), παξά ηε κείσζε ηνπ πξψελ ΔΔΣΖΓΔ θαηά 15%. 

 Σελ θαιή πνξεία είζπξαμεο ηνπ Φ.Π.Α. ινηπψλ πξντφλησλ, παξά ηε κείσζε ηνπ ζπληειεζηή 

Φ.Π.Α. ζηελ εζηίαζε θαηά 10 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 

 Σελ ζεκαληηθή απψιεηα εζφδσλ απφ ηνλ Δηδηθφ Φφξν Καηαλάισζεο (ΔΦΚ) θαη ηδίσο ην ΦΠΑ 

ζηα θαχζηκα, κεηά ηελ ελαξκφληζε ηνπ ΔΦΚ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο, πνπ νδήγεζε 

ζηελ πηψζε ηεο θαηαλάισζεο θαηά 70% πεξίπνπ ηελ πεξίνδν Οθησβξίνπ 2012 - Απξηιίνπ 2013. 

 Σελ θαιχηεξε ηεο πξνυπνινγηζζείζαο πνξεία είζπξαμεο ησλ ινηπψλ κε θνξνινγηθψλ εζφδσλ, 

θαζψο θαη ησλ εζφδσλ ησλ θαηαξγεζέλησλ εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ. 

 Σε κεηαθνξά ησλ απνδφζεσλ ησλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ απφ ηα ραξηνθπιάθηα ησλ 

θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ηνπ επξσζπζηήκαηνο απφ ηo πξφγξακκα αγνξάο νκνιφγσλ ηεο Δπξσπατθήο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο (Securities Market Program-SMPs). Οη απνδφζεηο απηέο δελ είραλ ιεθζεί 

ππφςε ζηελ θαηάξηηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2013, θαζψο απνξξένπλ απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ  

Eurogroup ηνπ Ννεκβξίνπ 2012, κεηαγελέζηεξα δειαδή απφ ηελ ςήθηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ 2013 απφ ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ. 

 

χκθσλα κε ηα νξηζηηθά ζηνηρεία γηα ην 2013, ην χςνο ησλ θαζαξψλ εζφδσλ ηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ αλήιζε ζηα  52.377 εθαη. επξψ,  παξνπζηάδνληαο πζηέξεζε  θαηά 141 εθαη. επξψ ή 

0,3% έλαληη ησλ εθηηκήζεσλ πνπ είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2014 (52.518 εθαη. 

επξψ), παξά ην γεγνλφο φηη ηα έζνδα ηνπ ΠΓΔ ήηαλ κεησκέλα θαηά 541 εθαη. επξψ (πίλαθαο 2.1).  

 

Σα θαζαξά έζνδα ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ αλήιζαλ ζε 47.782 εθαη. επξψ, δειαδή 400 εθαη. 

επξψ ή 0,8% πςειφηεξα έλαληη ησλ εθηηκήζεσλ πξαγκαηνπνηήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

Πξνυπνινγηζκφ 2014 (47.382 εθαη. επξψ). Σν ζχλνιν ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ δηακνξθψζεθε ζε 

47.172 εθαη. επξψ, ππεξβαίλνληαο ηελ εθηίκεζε πνπ είρε ζπκπεξηιεθζεί ζηελ εηζεγεηηθή ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2014 θαηά 319 εθαη. επξψ. πκπεξαζκαηηθά, ηα έζνδα δηακνξθψζεθαλ ζην 

επίπεδν ησλ ζηφρσλ πνπ είραλ ηεζεί, γεγνλφο πνπ ζπκβαίλεη γηα πξψηε θνξά ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία. 

 

Οη επηζηξνθέο θφξσλ δηακνξθψζεθαλ ζηα 3.747 εθαη. επξψ, ππεξβαίλνληαο θαηά 123 εθαη. επξψ ή 

θαηά 3,4% ην ζηφρν φπσο απηφο είρε επηθαηξνπνηεζεί ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2014. ην παξαπάλσ 

πνζφ πεξηιακβάλνληαη θαη 642 εθαη. επξψ γηα επηζηξνθέο θφξσλ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ, 

εληζρχνληαο νπζηαζηηθά ηε ξεπζηφηεηα ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. 

 

Δαπάνερ ηακηικού πποϋπολογιζμού   

 

Ζ κείσζε ησλ δαπαλψλ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν: 

 

 ηε κείσζε ησλ πξσηνγελψλ δαπαλψλ θαηά 601 εθαη. επξψ, ιφγσ θπξίσο ηεο κείσζεο απνδνρψλ 

θαη ζπληάμεσλ θαηά 121 εθαη. επξψ (θπξίσο ιφγσ ησλ αλαδξνκηθψλ πεξηθνπψλ ησλ εηδηθψλ 

κηζζνινγίσλ θαη απμεκέλσλ απνρσξήζεσλ πξνζσπηθνχ) θαη ησλ θαηαλαισηηθψλ θαη ινηπψλ 

δαπαλψλ θαηά 480 εθαη. επξψ. 

 ηε κείσζε ησλ θαηαπηψζεσλ εγγπήζεσλ θαηά 77 εθαη. επξψ, θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο δαπαλψλ       

θαηαπηψζεσλ εγγπήζεσλ ζε θνξείο εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

 ηε κείσζε ησλ εμνπιηζηηθψλ δαπαλψλ θαηά 121 εθαη. επξψ. 
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Πίλαθαο 2.1 ύγθξηζε πξνϋπνινγηζζέλησλ κεγεζώλ θαη απνηειεζκάησλ 2012-2013 
(ζε εθαη. επξώ) 

 

 
2012 2013 

πκπιεξ. 
Πξνϋπ/ζκόο 

ΓΤΔ Απόθιηζε 
Απόθιηζε

% 
Δπηθ. ΜΠΓ 

Δηζεγεη.Π/Τ 
2014 

ΓΤΔ Απόθιηζε 
Απόθιηζε

%  

 (1) (2) (3=2-1) (3/1) (5) (6) (7) (8=7-6) (9=8/6) 

Κξαηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο          
Ι. Έζνδα (1+2) 56.159 51.774 -4.385 -7,8% 53.654 52.518 52.377 -141 -0,3% 
1. Καθαπά έζοδα Τακηικού Πποϋπολογιζμού  51.409 48.174 -3.235 -6,3% 48.518 47.382 47.782 400 0,8% 
α. Σαθηηθά έζνδα 52.868 49.662 -3.206 -6,1% 47.114 46.854 47.172 319 0,7% 
β. Με ηαθηηθά έζνδα 2.081 1.517 -564 -27,1% 1.386 1.385 1.556 171 12,3% 
γ. Δπηζηξνθέο θόξσλ 3.810 3.323 -487 -12,8% 2.901 3.624 3.747 123 3,4% 
δ. Δηδηθά έζνδα από εθρώξεζε αδεηώλ  270 15 -255 -94,4% 86 86 86 0 0,0% 
ε. Μεηαθνξά εζόδσλ από ANFA   303 303   2.833 2.682 2.715 33 1,2% 
2.Έζοδα ΠΔΕ 4.750 3.600 -1.150 -24,2% 5.136 5.136 4.595 -541 -10,5% 
          
ΙΙ. Γαπάλεο (1+2) 70.297 68.080 -2.217 -3,2% 60.307 65.199 63.972 -1.227 -1,9% 
          
1. Δαπάνερ Τακηικού Πποϋπολογιζμού  
 (α+β+γ+δ+ε+ζη) 

62.997 61.966 -1.031 -1,6% 53.457 58.549 57.322 -1.227 -2,1% 

α. Πξσηνγελείο δαπάλεο 48.084 47.528 -556 -1,2% 45.150 44.831 44.230 -601 -1,3% 
β. 1. Δγγπήζεηο ζε Γεληθή Κπβέξλεζε 1.026 679 -347 -33,8% 558 522 514 -8 -1,5% 
 2. Δγγπήζεηο εθηόο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 137 117 -20 -14,6% 469 434 365 -69 -15,9% 
γ. Σόθνη 13.050 12.224 -826 -6,3% 6.400 6.100 6.044 -56 -0,9% 
δ. Πιεξσκέο γηα εμνπιηζηηθέο δαπάλεο 700 410 -290 -41,4% 750 650 529 -121 -18,6% 
ε. Υξεκαηνδνηήζεηο γηα πιεξσκέο ιεμηπξόζεζκσλ   467 467     5.872 5.513 -359 -6,1% 
ζη. Πξνκήζεηα εθηακίεπζεο δαλείσλ ζην EFSF    541 541   130 140 127 -13 -9,3% 
2. ΠΔΕ 7.300 6.114 -1.186 -16,2% 6.850 6.650 6.650 1 0,0% 
          
ΙΙΙ. Σακεηαθό Ιζνδύγην Κξαηηθνύ Πξνϋπνιν-

γηζκνύ (Ι-ΙΙ) (+Πιεόλαζκα/-Έιιεηκκα) 
-14.138 -16.306 -2.168 15,3% -6.653 -12.680 -11.595 1.085 -8,6% 

% ΑΕΠ -6,9% -8,4%     -3,6% -6,9% -6,4%     
          
ΙΙΙ.α. Σακεηαθό Πξσηνγελέο απνηέιεζκα 

Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ (ΙΙΙ-γ) 
-1.088 -4.082 -2.994 275,2% -253 -6.580 -5.551 1.029 -15,6% 

% ΑΕΠ -0,5% -2,1%     -0,1% -3,6% -3,0%     
           
ΙV.  Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο θεληξηθήο 

δηνίθεζεο  
-945 3.104 4.049 -428,5% -2.640 -119 60 179 -150,4% 

     Δζληθνινγηζηηθέο Πξνζαξκνγέο -Έζνδα -1.535 608 2.143 -139,6% -1.076 975 476 -499 -51,2% 
     Δζληθνινγηζηηθέο Πξνζαξκνγέο - Γαπάλεο 590 2.496 1.906 323,1% -1.564 -1.094 -416 678 -62,0% 
          
V. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Κξαηηθνύ 

Πξνϋπνινγηζκνύ θαηά ESA 95 
-1.933 -2.805 -872 45,1% -992 -4.969 -3.929 1.040 -20,9% 

% ΑΕΠ -0,9% -1,5%     -0,5% -2,7% -2,2%     
V. α Ιζνδύγην  Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ θαηά 

ESA 95 (III+IV) 
-15.083 -13.202 1.881 -12,5% -9.292 -12.799 -11.535 1.264 -9,9% 

% ΑΕΠ -7,3% -6,8%     -5,1% -7,0% -6,3%     
           
VI. Ιζνδύγην ΟΣΑ, ΟΚΑ, ΓΔΚΟ θαη ινπώλ ΝΠ 838 4.401 3.563 425,2% 4.804 3.425 4.065 640 18,7% 
VII. Δζληθνινγηζηηθέο Πξνζαξκνγέο ΟΣΑ, ΟΚΑ, 
ΓΔΚΟ θαη ινπώλ ΝΠ 513 -2.375 -2.888 -562,9% -307 5.414 4.064 -1.350 -24,9% 
VIII.  Ιζνδύγην  ΟΣΑ, ΟΚΑ, ΓΔΚΟ θαη ινηπώλ ΝΠ 

θαηά ESA95 1.351 2.027 676 50,0% 4.497 8.839 8.129 -710 -8,0% 
                    
IX. Ιζνδύγην Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA 95** -13.732 -11.176 2.556 -18,6% -4.795 -3.960 -3.406 554 -14,0% 
% ΑΔΠ -6,7% -5,8%     -2,6% -2,2% -1,9%     
ΑΔΠ 206.319 193.347     183.049 183.049 182.054     

ΓΤΔ= Γηαδηθαζία ππεξβνιηθνύ ειιείκκαηνο 
* ΑΔΠ: 2012 θαη 2013 πεγή ΔΛΣΑΣ, ΓΤΔ Απξίιηνο 2014 

** Υσξίο ηελ επίπησζε ηεο ζηήξημεο ησλ ηξαπεδώλ. Η δηαθνξά κε ην ηζνδύγην ρσξίο ηε ζηήξημε ησλ ηξαπεδώλ πνπ ππνινγίδεη ε ΔΛΣΑΣ 
νθείιεηαη ζην δηαθνξεηηθό ηξόπν θαηαγξαθήο ηνπ θόζηνπο ζηήξημεο ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ. Σν απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο 
Κπβέξλεζεο θαηά Πξόγξακκα δελ επεξεάδεηαη. 

 

 

2.2 Πξαγκαηνπνηήζεηο Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ 2013 έλαληη 2012 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 2.1 ην ηζνδχγην ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ην 2013 (ρσξίο 

ηηο δαπάλεο ηφθσλ θαη ηηο δαπάλεο εμφθιεζεο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ) είλαη βειηησκέλν θαηά 3.577 

εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε απηφ ηνπ 2012. 
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Ζ βειηίσζε απηή πξνήιζε θαηά 603 εθαη. επξψ απφ ηα έζνδα θαη θαηά 2.974 εθαη. επξψ απφ ηε 

κείσζε ησλ δαπαλψλ. 

 

Δηδηθφηεξα: 

 

Έζοδα 

 

Ζ βειηίσζε ησλ εζφδσλ, παξά ηηο απμεκέλεο επηζηξνθέο θφξσλ θαηά 424 εθαη. επξψ πξνήιζε, 

θπξίσο, απφ ηα απμεκέλα έζνδα ηνπ ΠΓΔ, θαζφζνλ ε κείσζε ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ αληηζηαζκίζηεθε 

απφ ηελ αχμεζε ησλ κε ηαθηηθψλ εζφδσλ θαη, θπξίσο, απφ ηα έζνδα απφ ηε κεηαθνξά απνδφζεσλ 

απφ ηε δηαθξάηεζε νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζηα ραξηνθπιάθηα ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ 

ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο. 

 

Δαπάνερ 

 

Ζ κείσζε ησλ δαπαλψλ νθείιεηαη, θπξίσο, ζηηο παξεκβάζεηο πνπ είραλ πεξηιεθζεί ζην 

επηθαηξνπνηεκέλν ΜΠΓ 2013-2016 θαη εηδηθφηεξα:  

 

 ηηο πξσηνγελείο δαπάλεο θαηά 3.298 εθαη. επξψ, ιφγσ κείσζεο: 

- ησλ απνδνρψλ θαη ζπληάμεσλ θαηά 2.088 εθαη. επξψ, ζην πιαίζην ησλ πεξηθνπψλ ησλ εηδηθψλ 

κηζζνινγίσλ, ηεο θαηάξγεζεο δψξσλ θαη ηεο πξννδεπηηθήο πξνζαξκνγήο ησλ ζπληάμεσλ πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηα 1.000 επξψ,  

- ησλ δαπαλψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη πεξίζαιςεο θαηά 1.212 εθαη. επξψ, θπξίσο, ιφγσ 

κείσζεο ηεο επηρνξήγεζεο πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία (ΗΚΑ θαη ΟΓΑ) εμαηηίαο ηεο θαηάξγεζεο 

ησλ δψξσλ ζηνπο ζπληαμηνχρνπο ηνπο. 

 ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ πξνκήζεηαο εθηακίεπζεο δαλείσλ ζην EFSF θαηά 414 εθαη. επξψ. 

 ηελ αχμεζε ησλ εμνπιηζηηθψλ δαπαλψλ θαηά 120 εθαη. επξψ. 

 ηελ αχμεζε ησλ θαηαπηψζεσλ εγγπήζεσλ θαηά 83 εθαη. επξψ. 

 ηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ ηνπ ΠΓΔ θαηά 536 εθαη. επξψ. 

 

2.3 Παξεκβάζεηο ΜΠΓ 2013-2016 
 

Έζοδα 

 

ην ΜΠΓ 2013-2016 δελ παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ πξνβιεπφκελσλ 

απνδφζεσλ θαη ησλ πξαγκαηνπνηήζεσλ ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ ΜΠΓ. 

 

Δηδηθφηεξα, νη θπξηφηεξεο παξεκβάζεηο ζηηο νπνίεο δελ παξαηεξήζεθε απφθιηζε αθνξνχλ: 

 ηε κείσζε ησλ επηζηξνθψλ θφξνπ ζηνπο αγξφηεο, 

 ηε κείσζε ηνπ επηδφηεζεο ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο ληίδει ζηνπο αγξφηεο, 

 ηηο κεηψζεηο ζηηο εθπηψζεηο θνξνινγηθψλ δαπαλψλ ζηα θπζηθά πξφζσπα, 

 ηελ αιιαγή ζηε θνξνιφγεζε πινίσλ, 

 ηελ αχμεζε ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο ζηνλ θαπλφ, θαη 

 ηε θνξνιφγεζε ησλ ππαξρφλησλ ηπρεξψλ παηγλίσλ ηνπ ΟΠΑΠ - 30% επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. 

 

Γηα νξηζκέλεο παξεκβάζεηο ζηηο νπνίεο ε απφδνζε δελ ππήξμε ε αλακελφκελε, φπσο ε εμίζσζε ζην 

φξην απνδνρψλ πξνο ππνινγηζκφ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ε θνξνιφγεζε ησλ ππαξρφλησλ 

ηπρεξψλ παηγλίσλ ηνπ ΟΠΑΠ - 10% επί ησλ θεξδψλ ησλ παηθηψλ, πηνζεηήζεθαλ ηζνδχλακεο δξάζεηο 

νη θπξηφηεξεο ησλ νπνίσλ αθνξνχλ ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θνξνινγηθήο 

δηνίθεζεο θαη ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ λένπ θψδηθα θνξνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ. 
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Δαπάνερ 

 

ην ΜΠΓ 2013-2016 δελ παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ πξνβιεπφκελσλ 

απνδφζεσλ θαη ησλ πξαγκαηνπνηήζεσλ ζην ζθέινο ησλ δαπαλψλ (πίλαθαο 2.2). 

  

Δηδηθφηεξα, νη παξεκβάζεηο γηα ηνπο κηζζνχο θαη ηηο ζπληάμεηο δηακνξθψζεθαλ ζηνπο ζηφρνπο πνπ 

είραλ ηεζεί, νη θπξηφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ αθνξνχζαλ: 

 

 ηε κείσζε ησλ κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ ιφγσ πεξηθνπψλ ησλ εηδηθψλ κηζζνινγίσλ, 

 ηελ θαηάξγεζε δψξσλ κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ ζην δεκφζην ηνκέα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο 

θαηάξγεζεο ησλ δψξσλ ζηηο ζπληάμεηο ΟΓΑ), 

 ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηε κείσζε ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο 

ησλ αλαπιεξσηψλ θαζεγεηψλ, 

 ηελ εξγαζηαθή θηλεηηθφηεηα, 

 ηελ αλαζηνιή ηνπ θηλήηξνπ επίηεπμεο ζηφρσλ (ΚΔ-ΚΔΓ) ζην δεκφζην θαη 

 ηελ πξννδεπηηθή πξνζαξκνγή ησλ ζπληάμεσλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 1.000 επξψ. 

  

Δπίζεο, ε απφδνζε ησλ παξεκβάζεσλ ζηηο ινηπέο θαηεγνξίεο δαπαλψλ (αλαδηάξζξσζε δεκνζίνπ 

ηνκέα, ηνπηθή απηνδηνίθεζε, πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, θνηλσληθά επηδφκαηα, θ.ιπ.) δηακνξθψζεθε 

ζηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί. 

 

Οη δεκνζηνλνκηθέο παξεκβάζεηο αζξνίδνπλ ζηα 14 δηζ. επξψ γηα ηελ πεξίνδν 2013-2018, ζην χςνο 

ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ ΜΠΓ 2013-2016. 

 

Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη: 

 

 Γελ παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ πξνβιεπφκελσλ απνδφζεσλ θαη ησλ 

πξαγκαηνπνηήζεσλ, ηφζν ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ, φζν θαη ζε απηφ ησλ δαπαλψλ ηνπ 

επηθαηξνπνηεκέλνπ ΜΠΓ. 

 Οη παξεκβάζεηο απηέο πινπνηήζεθαλ, θπξίσο, ην 2013 (9 δηζ. επξψ απφ ην ζχλνιν ησλ 14 δηζ. 

επξψ). 

 ην 2014, πεξηιακβάλνληαη παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ ήδε ςεθηζηεί θαη δελ ελζσκαηψλνληαλ ζην 

πξνεγνχκελν ΜΠΓ (δηαξζξσηηθέο παξεκβάζεηο ζην ρψξν ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 

εμνξζνινγηζκφο ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, πιήξεο εθαξκνγή ηνπ λένπ θψδηθα 

θνξνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ). 

 ην ΜΠΓ 2013-2016 είραλ πξνβιεθζεί παξεκβάζεηο χςνπο 6,2 δηζ. ζην ζχλνιν ηνπ θνηλσληθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ κε ζηφρν ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ δαπαλψλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο είζπξαμεο ησλ εζφδσλ. Ζ ρξνληθή κεηαηφπηζε ησλ αλακελφκελσλ απνδφζεσλ 

απφ ηελ αχμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο θαηά δχν έηε θαη ε πζηέξεζε ηεο απφδνζεο 

ζηελ εμίζσζε ηνπ πιαθφλ ησλ απνδνρψλ πξνο ππνινγηζκφ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ήηαλ νη  

βαζηθέο παξεκβάζεηο πνπ ζα δεκηνπξγνχζαλ απνθιίζεηο ζην απνηέιεζκα ηνπ θνηλσληθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν. Έηζη ειήθζε κέξηκλα ψζηε λα ππάξμνπλ 

εμηζνξξνπεηηθέο δξάζεηο ζηνλ ίδην ππνηνκέα γηα λα θαιπθζνχλ νη φπνηεο απνθιίζεηο. Οη 

ζεκαληηθφηεξεο ήηαλ ε δηαζηαχξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δήισζεο εξγαζίαο ΔΡΓΑΝΖ κε ηηο 

αλαιπηηθέο πεξηνδηθέο δειψζεηο (ΑΠΓ) αζθάιηζεο ηνπ ΗΚΑ, ε έληαμε ζηελ ΑΠΓ ηνπ ΗΚΑ 

ζηνηρείσλ γηα φινπο ηνπο θιάδνπο αζθάιηζεο κηζζσηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ν επαλέιεγρνο ησλ 

αλαπεξηθψλ ζπληάμεσλ θαη ησλ επηδνκάησλ αλαπεξίαο.  

 ην 2014, δελ πεξηιακβάλνληαη παξεκβάζεηο, φπσο είλαη νη πεξαηηέξσ πεξηθνπέο ζην κηζζνιφγην 

θαη ζηηο ζπληάμεηο ησλ έλζηνισλ θαη ε εηζθνξά 2 ηνηο ρηιίνηο ππέξ ΟΑΔΔ επί ηνπ ηδίξνπ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ελψ πεξηιακβάλνληαη παξεκβάζεηο, φπσο είλαη ε κείσζε ηνπ θφξνπ κεηαβίβαζεο 

αθηλήησλ, ν κεησκέλνο εληαίνο θφξνο ηδηνθηεζίαο αθηλήησλ θαη ν κεησκέλνο ζπληειεζηήο ΦΠΑ 

ζηελ εζηίαζε. 
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Πίλαθαο 2.2 Απνδόζεηο παξεκβάζεσλ  
(πνζά ζε εθαη. επξώ) 

ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 

    2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013-2018 

  ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ 9.123 4.884 9 -35 9 9 14.001 

1 Αλαδηάξζξσζε Γεκόζηνπ Σνκέα 389 378 50 0 0 0 817 

2 Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 50 216 37 37 0 0 340 

3 Μηζζνινγηθέο Παξεκβάζεηο 1.076 256 -27 -16 0 0 1.289 

4 πληάμεηο θαη Δηζθνξέο 4.409 763 242 247 9 9 5.681 

5 Κνηλσληθά Δπηδόκαηα 24 93 6 6 0 0 129 

6 Τγεηνλνκηθή Πεξίζαιςε 455 575 38 0 0 0 1.068 

7 Άκπλα 353 99 -198 33 0 0 287 

8 Δθπαίδεπζε 86 34 6 0 0 0 125 

9 Δμνξζνινγηζκόο ΓΔΚΟ 292 173 85 14 0 0 564 

10 Παξεκβάζεηο Δζόδσλ 1.989 2.299 -230 -357 0 0 3.701 

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΓΑΠΑΝΧΝ 

           
1.  Αλαδηάξζξσζε Γεκόζηνπ Σνκέα 389 378 50 0 0 0 817 
1 Δθαξκνγή ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηώλ ζην Γεκόζην 0 50 50 0 0 0 100 
2 Πεξηθνπή Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ 150 150 0 0 0 0 300 
3 Μείσζε 25% ησλ κε-κηζζνινγηθώλ δαπαλώλ  203 79 0 0 0 0 281 
4 Μείσζε επηρνξήγεζεο ζε άγνλεο γξακκέο 15 3 0 0 0 0 18 
5 Μείσζε επηρνξεγήζεσλ ζε θνξείο εθηόο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 17 63 0 0 0 0 80 
6 Πεξαηηέξσ κείσζε κε κηζζνινγηθώλ δαπαλώλ 4 34 0 0 0 0 38 
                  

2. Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 50 216 37 37 0 0 340 
1 Μείσζε ΚΑΠ ΟΣΑ 10 50 0 0 0 0 60 
2 Μείσζε ΑΣΑ ΠΓΔ ΟΣΑ 40 110 0 0 0 0 150 
3 Μείσζε ΚΑΠ ΟΣΑ (εμνξζνινγηζκόο πξνλνηαθώλ επηδνκάησλ) 0 56 37 37 0 0 130 
                  

3. Μηζζνινγηθέο Παξεκβάζεηο 1.076 256 -27 -16 0 0 1.289 
1 Μείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ζπκβαζηνύρσλ θαηά 10% επηπιένλ 

ηνπ βαζηθνύ ζελαξίνπ 
10 11 1 1 0 0 23 

2 Δμνξζνινγηζκόο  κηζζνινγίσλ (πιελ ΓΔΚΟ θαη εηδηθώλ 
κηζζνινγίσλ) 

10 0 0 0 0 0 10 

3 Δμνξζνινγηζκόο εηδηθώλ κηζζνινγίσλ (εθηόο έλζηνισλ) 120 0 0 0 0 0 120 
4 Δμνξζνινγηζκόο εηδηθώλ κηζζνινγίσλ (έλζηνισλ)  139 0 0 0 0 0 139 
5 Καηάξγεζε δώξσλ ζην Γεκόζην Σνκέα 433 0 0 0 0 0 433 
6 Δξγαζηαθή θηλεηηθόηεηα θαη αλαγθαζηηθέο απνρσξήζεηο -4 164 -36 -25 0 0 100 
7 Μείσζε κηζζνινγηθήο δαπάλεο ζηνπο ΟΣΑ 28 4 3 3 0 0 38 
8 Δθαξκνγή γεληθνύ κηζζνινγίνπ ζην πξνζσπηθό ηεο Βνπιήο 5 0 0 0 0 0 5 
9 Καηάξγεζε εμαηξέζεσλ εληαίνπ κηζζνινγίνπ  3 0 0 0 0 0 3 

11 Δμνξζνινγηζκόο κηζζνινγηθήο δαπάλεο ησλ δηεπζπληώλ 
λνζνθνκείσλ 

11 0 0 0 0 0 11 

12 Πάγσκα πξνζιήςεσλ ζην Τπ. Γεκνζίαο Σάμεο 0 2 2 5 0 0 10 
13 Αλαζηνιή ηνπ Κηλήηξνπ Δπίηεπμεο ηόρνπ (ΚΔ)  & ηνπ 

Κηλήηξνπ Δπίηεπμεο Γεκνζηνλνκηθνύ ηόρνπ (ΚΔΓ) ζην 
Γεκόζην 

268 0 0 0 0 0 268 

14 Αλαδηνξγάλσζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηε 
κείσζε ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο αλαπιεξσηώλ θαζεγεηώλ 

42 55 0 0 0 0 96 

15 Μείσζε εθηάθηνπ πξνζσπηθνύ ζε ΑΔΙ/ΣΔΙ  9 13 0 0 0 0 22 
16 Μείσζε πξνζιήςεσλ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, Πνιηηηζκνύ θαη 

Αζιεηηζκνύ 
3 7 2 0 0 0 12 

                  
4. πληάμεηο & Δηζθνξέο 4.409 763 242 247 9 9 5.681 
1 Αύμεζε ησλ νξίσλ ζπληαμηνδόηεζεο θαηά 2 έηε 286 231 188 145 0 0 850 
2 Δμνξζνινγηζκόο ησλ παξνρώλ εθάπαμ ηνπ 2013 θαη 2014 167 17 0 0 0 0 184 
3 Κιηκαθσηή κείσζε ησλ ζπληάμεσλ ζην ππεξβαίλνπλ ηα 1.000 

επξώ πνζό ηνπ ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο από ζπληάμεηο 
1.056 33 20 22 4 4 1.139 

4 Καηάξγεζε δώξσλ ζηηο θύξηεο/επηθνπξηθέο ζπληάμεηο εθηόο ΟΓΑ 1.618 59 65 5 4 4 1.755 
5 Καηάξγεζε δώξσλ ζηηο ζπληάμεηο ΟΓΑ 673 15 14 14 0 0 716 
6 Καηάξγεζε παξάηππσλ ζπληάμεσλ πνπ έρνπλ ήδε εληνπηζηεί 57 11 0 0 0 0 68 
7 Μείσζε ζπληάμεσλ εμαηηίαο πεξηθνπώλ ησλ εηδηθώλ 

κηζζνινγίσλ 
136 4 2 2 2 2 147 

8 Πιαθόλ ζηελ θύξηα ζύληαμε αλύπαληξσλ ζπγαηέξσλ 40 8 0 0 0 0 48 
9 Μείσζε ζπληάμεσλ αηξεηώλ  8 0 0 0 0 0 8 

10 Καηάξγεζε εηδηθώλ ζπληάμεσλ ζπλδηθαιηζηώλ 6 0 0 0 0 0 6 
11 Αύμεζε εηζθνξώλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο αζθαιηζκέλσλ 

ΟΓΑ 
86 0 0 0 0 0 86 

12 Δπίπησζε ζηα εθάπαμ από ηελ αύμεζε ησλ νξίσλ 
ζπληαμηνδόηεζεο θαηά 2 έηε 

205 -83 -114 -9 0 0 0 

13 Δπίδξαζε ζηελ απαζρόιεζε από πςειόηεξα πξόζηηκα γηα ηελ 
αδήισηε εξγαζία / Γηαζηαύξσζε ζπζηήκαηνο δήισζεο 
εξγαζίαο ΔΡΓΑΝΗ κε Αλαιπηηθέο Πεξηνδηθέο Γειώζεηο (ΑΠΓ) 
αζθάιηζεο ηνπ ΙΚΑ 

0 48 0 0 0 0 48 

14 Έληαμε ζηελ ΑΠΓ ηνπ ΙΚΑ ζηνηρείσλ γηα όινπο ηνπο θιάδνπο 0 57 0 0 0 0 57 
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Πίλαθαο 2.2 Απνδόζεηο παξεκβάζεσλ  
(πνζά ζε εθαη. επξώ) 

αζθάιηζεο ησλ κηζζσηώλ ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα (ΔΣΔΑ, 
ΣΑΤΣΔΚΩ, ΣΑΠΙΣ) 

15 Μεληαίνο θαζνιηθόο έιεγρνο κεηαμύ δεισζεηζώλ εηζθνξώλ 
κέζσ ΑΠΓ θαη θαηαβιεζεηζώλ εηζθνξώλ 

0 286 0 0 0 0 286 

16 Δπαλέιεγρνο αλαπεξηθώλ ζπληάμεσλ θαη επηδνκάησλ 
αλαπεξίαο 

71 78 67 67 0 0 284 

                  
5. Κνηλσληθά Δπηδόκαηα 24 93 6 6 0 0 129 
1 Δμνξζνινγηζκόο ζύληαμεο αλαζθάιηζησλ ειηθησκέλσλ 77 34 6 6 0 0 123 
2 Δμνξζνινγηζκόο νηθνγελεηαθώλ επηδνκάησλ -103 0 0 0 0 0 -103 
3 Δηζαγσγή πξνγξάκκαηνο αξσγήο καθξνρξνλίσο αλέξγσλ 0 -35 0 0 0 0 -35 
4 Νέα πξνγξάκκαηα ηνπ Οξγαληζκνύ Δξγαηηθήο Δζηίαο -25 0 0 0 0 0 -25 
5 Πηινηηθή εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο ειαρίζηνπ εγγπεκέλνπ 

εηζνδήκαηνο 
0 -20 0 0 0 0 -20 

6 Πεξηθνπέο ζηα εηδηθά επηδόκαηα αλεξγίαο  30 0 0 0 0 0 30 
7 Καηαβνιή ΔΚΑ κόλν ζε απηνύο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 65 έηε 0 114 0 0 0 0 114 
8 Δμνξζνινγηζκόο θαλόλσλ απνδεκίσζεο κεηαθίλεζεο γηα άηνκα 

κε αλαπεξία 
20 0 0 0 0 0 20 

9 Μείσζε εηδηθώλ πξνγξακκάησλ γεσξγίαο 25 0 0 0 0 0 25 
                  

6. Τγεηνλνκηθή Πεξίζαιςε 455 575 38 0 0 0 1.068 
1 Πεξηθνπέο ζηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε ησλ Οξγαληζκώλ 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 
390 410 0 0 0 0 800 

2 Απμεκέλε ζπλεηζθνξά αζθαιηζκέλσλ 0 70 0 0 0 0 70 
3 Δθαξκνγή λένπ Τγεηνλνκηθνύ Υάξηε 36 38 38 0 0 0 112 
4 Μείσζε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ λνζνθνκείσλ 29 56 0 0 0 0 85 
                  

7. Άκπλα 353 99 -198 33 0 0 287 
1 Μείσζε ησλ λενεηζεξρόκελσλ ζηηο ζηξαηησηηθέο αθαδεκίεο  4 4 0 0 0 0 8 
2 Μείσζε ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ 22 13 0 0 0 0 35 
3 Κιείζηκν ή εκπνξηθή αμηνπνίεζε ζηξαηνπέδσλ 10 13 3 0 0 0 26 
4 Δπηπιένλ πεξηθνπή ζε ζπκβάζεηο ζηξαηησηηθώλ πξνκεζεηώλ  44 0 0 0 0 0 44 
5 Αθύξσζε λέσλ ζπκβάζεσλ ζηξαηησηηθώλ εμνπιηζηηθώλ 

πξνκεζεηώλ 
223 69 -201 33 0 0 124 

6 Μείσζε ζηξαηησηηθώλ εμνπιηζηηθώλ πξνκεζεηώλ 
(ζε αληηζηάζκηζε ηεο κε αύμεζεο ζην ΦΠΑ εζηίαζεο) 

50 0 0 0 0 0 50 

                  
8. Δθπαίδεπζε 86 34 6 0 0 0 125 
1 Μείσζε δαπαλώλ θεληξηθώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ ππεξεζηώλ 23 0 0 0 0 0 23 
2 Μείσζε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ΑΔΙ - ΣΔΙ κε ζπγρσλεύζεηο 24 34 6 0 0 0 63 
3 Μείσζε επηρνξεγήζεσλ εληόο θαη εθηόο ΓΚ (Πνιηηηζκόο θαη 

Αζιεηηζκόο) 
39 0 0 0 0 0 39 

                  
9. Δμνξζνινγηζκόο ΓΔΚΟ 292 173 85 14 0 0 564 
1 Αλαδηάξζξσζε ησλ ΓΔΚΟ/κείσζε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ 132 86 56 0 0 0 274 
2 Μείσζε επηρνξεγήζεσλ  ζε θνξείο εληόο θαη εθηόο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο 
41 24 15 0 0 0 79 

3 Έληαμε ησλ ΓΔΚΟ ζην εληαίν κηζζνιόγην 65 0 0 0 0 0 65 
4 Αύμεζε εζόδσλ 0 14 14 14 0 0 42 
5 Απζηεξόηεξνο θαλόλαο δαπαλώλ Πξάζηλνπ Σακείνπ 54 0 0 0 0 0 54 
6 Δμνξζνινγηζκόο  ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ 

εληόο ΓΚ 
0 50 0 0 0 0 50 

ύλνιν Παξεκβάζεσλ ζην ζθέινο ησλ δαπαλώλ 7.134 2.586 239 322 9 9 10.300 

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΟΓΧΝ 

    1.989 2.299 -230 -357 0 0 3.701 
1 Μείσζε ησλ επηζηξνθώλ θόξνπ ζηνπο αγξόηεο 152 0 0 0 0 0 152 
2 Μείσζε ηνπ επηδόηεζεο ηνπ εηδηθνύ θόξνπ θαηαλάισζεο ληίδει 

ζηνπο αγξόηεο 
130 0 0 0 0 0 130 

3 Μεηώζεηο ζηηο εθπηώζεηο θνξνινγηθώλ δαπαλώλ ζηα θπζηθά 
πξόζσπα 

0 237 0 0 0 0 237 

4 Μεηώζεηο ζηα νηθνγελεηαθά επηδόκαηα 202 177 0 0 0 0 379 
5 Αύμεζε παξαβόισλ γηα αγσγέο 0 50 0 0 0 0 50 
6 Αύμεζε εηδηθνύ θόξνπ θαηαλάισζεο ζηνλ θαπλό 187 0 0 0 0 0 187 
7 Αιιαγή ζηε θνξνιόγεζε πινίσλ (θνξνινγία πινίσλ βάζεη 

ρσξεηηθόηεηαο) 
80 60 0 0 0 0 140 

8 Αύμεζε ζηνλ θόξν θαηαζέζεσλ από 10% ζε 15% 287 0 0 0 0 0 287 
9 Δμίζσζε ζην πιαθόλ ησλ απνδνρώλ πξνο ππνινγηζκό  

αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ 
310 0 0 0 0 0 310 

10 Δμνκάιπλζε ηνπ εηδηθνύ θόξνπ θαηαλάισζεο γηα ην πγξαέξην 
θαη ην πεηξέιαην 

23 0 0 0 0 0 23 

11 Φνξνιόγεζε ησλ ππαξρόλησλ ηπρεξώλ παηγλίσλ ηνπ ΟΠΑΠ - 
30% επί ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ 

222 -15 0 0 0 0 207 

12 Φνξνιόγεζε ησλ ππαξρόλησλ ηπρεξώλ παηγλίσλ ηνπ ΟΠΑΠ - 
10% επί ησλ θεξδώλ ησλ παηθηώλ 

88 2 0 0 0 0 90 

13 Φνξνινγηθή κεηαξξύζκηζε 23 1.174 12 0 0 0 1.209 
14 Φόξνο πνιπηειείαο 142 0 0 0 0 0 142 
15 Γηπιαζηαζκόο ηνπ πάγηνπ ηέινπο γηα επηρεηξήζεηο 140 0 0 0 0 0 140 
16 Αύμεζε (από 500 επξώ ζε 650 επξώ) ηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο 59 0 0 0 0 0 59 
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Πίλαθαο 2.2 Απνδόζεηο παξεκβάζεσλ  
(πνζά ζε εθαη. επξώ) 

γηα αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο 
17 Φόξνο ππεξαμίαο θεθαιαίνπ 0 120 0 0 0 0 120 
18 Φνξνιόγεζε απνζεκαηηθώλ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ είραλ 

θνξνινγεζεί  
0 337 -287 0 0 0 50 

19 Δληαίνο Φόξνο Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΔΝΦΙΑ)1 0 -44 0 0 0 0 -44 
20 Αύμεζε ηνπ Δηδηθνύ Φόξνπ Καηαλάισζεο Καπλνύ 0 45 0 0 0 0 45 
21 Πιήξεο εθαξκνγή ηνπ λένπ θώδηθα θνξνινγηθώλ δηαδηθαζηώλ 0 412 45 -357 0 0 100 
22 Μείσζε Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ζηελ εζηίαζε -54 -76 0 0 0 0 -130 
23 Μείσζε θόξνπ κεηαβίβαζεο αθηλήησλ 0 -180 0 0 0 0 -180 

ύλνιν παξεκβάζεσλ ζην ζθέινο ησλ εζόδσλ 1.989 2.299 -230 -357 0 0 3.701 

  1 Έρνπλ ζπλππνινγηζηεί νη απνδόζεηο ηεο ζέζπηζεο ηνπ ΔΝΦΙΑ θαη ηεο θαηάξγεζεο ηνπ ΦΑΠ θαη ηνπ ΔΔΣΑ.  

 

2.4 Βαζηθό ελάξην 2014-2018 
 

Σν βαζηθφ ζελάξην ελζσκαηψλεη φιεο ηηο πξνεγεζείζεο παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ ήδε ιεθζεί ζην 

πιαίζην ηεο επηθαηξνπνίεζεο ηνπ 2νπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, απφ ην Ννέκβξην ηνπ 

2012 θαη έπεηηα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επηθαηξνπνηεκέλεο εθηηκήζεηο γηα ηελ απφδνζε ησλ ελ ιφγσ 

παξεκβάζεσλ. πλεπψο, ην ζελάξην βάζεο γηα ην ΜΠΓ ζπληζηά ην βαζηθφ πιαίζην ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ κεζνπξφζεζκσλ ζηφρσλ θαη πξνβιέςεσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ησλ επί 

κέξνπο θνξέσλ ηεο, γηα ηελ πεξίνδν 2014-2018 (πίλαθαο 2.3). 

 

Πίλαθαο 2.3  Βαζηθό ζελάξην 2014-2018 (ζε ηακεηαθή θαη ESA βάζε) 
(ζε εθαη. επξώ) 

  

  
  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ΓΤΔ 1 ΓΤΔ1 Δθηίκεζε Πξόβιεςε Πξόβιεςε Πξόβιεςε Πξόβιεςε 
                

Ι. Έζνδα (1+2) 51.774 52.377 55.900 53.170 53.338 55.886 57.356 
1. Καζαξά έζνδα ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ (α+β-γ-γ1+δ+ε) 48.174 47.782 50.748 49.392 50.488 51.738 53.508 
α. Σαθηηθά έζνδα (1+2+3+4) 49.662 47.172 49.881 49.264 50.849 52.419 54.529 
    1. Άκεζνη θόξνη 21.096 20.066 22.517 21.266 21.182 21.887 22.818 
    2.Έκκεζνη θόξνη 26.082 24.549 24.280 25.145 26.637 27.416 28.311 
    3. Απνιήςεηο από ΔΔ 246 183 279 217 217 217 217 
    4. Με θνξνινγηθά έζνδα 2.237 2.374 2.805 2.636 2.813 2.899 3.183 
β. Με ηαθηηθά έζνδα 1.517 1.556 1.165 950 865 897 932 
γ. Δπηζηξνθέο θόξσλ 3.172 3.105 3.136 2.877 2.960 2.967 3.073 
γ1. Δπηζηξνθέο θόξσλ από εηδηθή πίζησζε 151 642 0 0 0 0 0 
δ. Δηδηθά έζνδα από εθρώξεζε αδεηώλ θαη δηθαησκάησλ 15 86 230 21 21 21 21 
ε. Μεηαθνξά εζόδσλ από ANFA 303 2.715 2.608 2.034 1.713 1.368 1.099 
2. Έζνδα ΠΓΔ (α+β) 3.600 4.595 5.152 3.778 2.850 4.148 3.848 
α. Δηζξνέο ΔΠΑ 3.434 4.520 4.952 3.578 2.650 3.948 3.648 
β. Ίδηα έζνδα 166 76 200 200 200 200 200 
ΙΙ. Γαπάλεο (1+2) 68.080 63.972 56.264 54.702 55.235 56.008 55.601 
1. Γαπάλεο ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ (α+β+γ+δ+ε+δ+6) 61.966 57.322 49.464 48.302 48.535 49.308 48.901 
α. Πξσηνγελείο δαπάλεο (1+2+3+4+5) 47.528 44.230 41.775 40.934 40.775 40.757 40.923 
    1. Μηζζνί θαη ζπληάμεηο 20.511 18.422 18.339 18.034 18.013 18.141 18.107 
    2. Κνηλσληθή αζθάιηζε & Πεξίζαιςε 17.133 15.922 13.071 12.545 12.250 12.250 13.720 
    3. Λεηηνπξγηθέο θαη άιιεο δαπάλεο 6.410 6.337 5.439 5.448 5.186 5.072 4.963 
    4. Απνδόζεηο πξνο ηξίηνπο 3.474 3.549 3.807 3.908 4.326 4.294 3.133 
    5. Απνζεκαηηθό 0 0 1.120 1.000 1.000 1.000 1.000 
    6. Πξνκήζεηα εθηακίεπζεο δαλείσλ ζην EFSF 541 127 55 10 5 0 0 
β. 1. Δγγπήζεηο ζε Γεληθή Κπβέξλεζε 679 514 466 368 404 919 29 
    2. Δγγπήζεηο εθηόο Γεληθήο Κπβέξλεζεο  117 365 233 190 123 224 149 
γ. Σόθνη (ε θαζαξή ηακεηαθή βάζε) 12.224 6.044 5.900 6.100 6.630 6.950 7.300 
δ. Πιεξσκέο ζηα λνζνθνκεία γηα παιηέο νθεηιέο 0 0 0 0 0 0 0 
ε. Σακεηαθέο Πιεξσκέο γηα εμνπιηζηηθέο δαπάλεο 410 529 533 700 598 457 500 
δ. Υξεκαηνδνηήζεηο γηα πιεξσκέο ιεμηπξνζέζκσλ 467 5.513 502 0 0 0 0 
2. ΠΓΔ  (α+β) 6.114 6.650 6.800 6.400 6.700 6.700 6.700 
α. πγρξεκαηνδνηνύκελν ζθέινο   5.867 6.100 5.700 6.000 6.000 6.000 
β. Δζληθό ζθέινο   783 700 700 700 700 700 
ΙΙΙ. Σακεηαθό Ιζνδύγην Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ -16.306 -11.595 -364 -1.532 -1.897 -122 1.755 
% ΑΔΠ -8,4% -6,4% -0,2% -0,8% -1,0% -0,1% 0,8% 
ΙΙΙ.α. Σακεηαθό Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ (ΙΙΙ-γ) -4.082 -5.551 5.536 4.568 4.733 6.829 9.055 
% ΑΔΠ -2,1% -3,0% 3,0% 2,4% 2,4% 3,3% 4,2% 
  

       
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο (1+2) 3.104 60 -3.767 -2.750 -1.422 -2.889 -2.833 
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Πίλαθαο 2.3  Βαζηθό ζελάξην 2014-2018 (ζε ηακεηαθή θαη ESA βάζε) 
(ζε εθαη. επξώ) 

  

  
  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ΓΤΔ 1 ΓΤΔ1 Δθηίκεζε Πξόβιεςε Πξόβιεςε Πξόβιεςε Πξόβιεςε 
1. Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο - Έζνδα 608 476 -2.178 -197 1.002 444 411 
Δπηζηξνθέο Φνξνινγηθώλ εζόδσλ 156 202 0 0 0 0 0 
Έθηαθηε εηζθνξά κέζσ ΓΔΗ 0 -255 -978 0 0 0 0 
Φνξνινγηθά έζνδα -248 -397 214 138 153 155 155 
Πξόσξε αλαλέσζε αδεηώλ θαη παξαρσξήζεσλ 0 -86 -230 -21 -21 -21 -21 
ΔΔΣΣ -6 36 0 0 0 0 0 
Πιεξσκή ΦΠΑ ζε επηρεηξήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ 22 11 0 0 0 0 0 
Γηαθνξά ηακεηαθώλ - δεδνπιεπκέλσλ από ζρήκα ζηήξημεο Σξαπεδώλ 12 42 0 0 0 0 0 
Αλαδξνκηθή κείσζε επηηνθίνπ δαλείσλ 80 δηζ. επξώ από EE 731 286 0 0 0 0 0 
Δίζπξαμε θόξσλ πεξηνπζίαο πξνεγνπκέλσλ εηώλ 0 78 -83 0 0 0 0 
Μεηαθνξά εζόδσλ από κεηαθνξά απνδόζεσλ από ηε δηαθξάηεζε νκνιόγσλ 
ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ ζηα ραξηνθπιάθηα Κεληξηθώλ Σξαπεδώλ ηνπ 
Δπξσζπζηήκαηνο (ANFA) 

351 -14 -165 83 -30 -30 -23 

Γηαθνξά απαηηήζεσλ εηζπξάμεσλ από ΔΔ 76 299 -971 -397 900 340 300 
Δθπνκπέο Ρύπσλ -16 -41 0 0 0 0 0 
Πξνθαηαβνιέο από ΔΔ 132 22 35 0 0 0 0 
Κεθαιαηαθή κεηαβίβαζε ζην ΣΥ (Πξνλνκηνύρεο κεηνρέο) -556 0 0 0 0 0 0 
Άιιεο πξνζαξκνγέο -46 -8 0 0 0 0 0 
Έζνδα  απνθξαηηθνπνηήζεσλ 0 301 0 0 0 0 0 
2. Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο – Γαπάλεο 2.496 -416 -1.589 -2.553 -2.424 -3.333 -3.244 
Δμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα (δηαθνξά πιεξσκώλ-παξαιαβώλ) -160 45 117 121 55 -100 226 
Δθαξκνγή λένπ εηδηθνύ κηζζνινγίνπ 131 -131 0 0 0 0 0 
Δθαξκνγή εληαίνπ κηζζνινγίνπ -137 0 0 0 0 0 0 
Γηαθνξά Απιήξσησλ νθεηιώλ Κξάηνπο κε 31/12 πξνεγνύκελνπ έηνπο 115 567 270 100 40 0 0 
Καζαξή Δμνηθνλόκεζε από εξγαζηαθή εθεδξεία / θηλεηηθόηεηα (αθνξά ηε Γεληθή 
Κπβέξλεζε) 0 0 118 127 102 102 102 

Αηαθηνπνίεηεο πξνθαηαβνιέο 0 0 50 0 0 0 0 
Τπόινηπν ινγαξηαζκώλ εθηόο πξνϋπνινγηζκνύ 16 71 0 0 0 0 0 
Γεδνπιεπκέλνη ηόθνη 1.827 -1.562 -2.205 -3.120 -2.820 -3.720 -3.720 
Αθπξώζεηο Swaps 244 0 0 0 0 0 0 
Λνγαξηαζκνί Θεζαπξνθπιαθίνπ 299 360 250 160 160 150 140 
ΔΛΔΓΔΠ 124 100 -228 25 35 194 0 
πκκεηνρή ζε απμήζεηο κεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ (επηδνηήζεηο) -71 -43 -82 -62 -62 -62 -52 
Πξνζαξκνγή ζην Έιιεηκκα εγγπεκέλσλ δαλείσλ (ΟΓΙΔ, ΔΑΒ θαη ΟΑ) 126 118 85 45 15 53 10 
Αλαιήςεηο ρξένπο ΟΑΑ θαη ΣΡΑΜ ΑΔ 117 0 0 0 0 0 0 
Πνιπηεθληθά ΟΓΑ 0 160 -164 0 0 0 0 
Γαπάλεο απνθξαηηθνπνηήζεσλ -3 -41 0 0 0 0 0 
Πιεξσκέο (-) ζηελ / Δπηζηξνθέο (+) από ΔΔ 0 0 150 0 0 0 0 
Άιιεο πξνζαξκνγέο  -132 -60 50 50 50 50 50 
Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ θαηά ESA95 -2.805 -3.929 3.974 4.938 6.131 7.660 9.943 
% ΑΕΠ -1,5% -2,2% 2,2% 2,6% 3,1% 3,7% 4,6% 
Ιζνδύγην  Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ θαηά ESA 95 -13.202 -11.535 -4.131 -4.282 -3.319 -3.010 -1.077 
% ΑΕΠ -6,8% -6,3% -2,3% -2,3% -1,7% -1,5% -0,5% 
  

       
Ιζνδύγην Ννκηθώλ Πξνζώπσλ πιελ ΓΔΚΟ 1.872 1.095 1.151 1.450 1.433 1.580 1.681 
AKAΓΔ 917 818 851 1.067 1.103 1.113 1.123 
Λνηπά Ννκηθά Πξόζσπα 955 277 300 383 330 467 558 
  

       
Ιζνδύγην επαλαηαμηλνκεκέλσλ ΓΔΚΟ 1.179 897 429 544 318 792 11 
                

Έιιεηκκα Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA95 -10.151 -9.543 -2.552 -2.289 -1.569 -638 615 
  

       Ιζνδύγην ΟΣΑ 518 154 383 851 923 944 1.054 
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο OTA 176 616 405 9 21 -2 -1 
Ιζνδύγην ΟΣΑ θαηά ESA95 693 770 788 860 945 942 1.053 
  

       Ιζνδύγην ΟKΑ  832 1.919 -1.321 -951 -258 -408 -403 
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο OKA -2.550 3.448 1.771 502 350 398 455 
Ιζνδύγην ΟKΑ θαηά ESA95 -1.718 5.367 450 -449 92 -10 52 
  

       Ιζνδύγην Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA95* -11.176 -3.406 -1.314 -1.878 -532 293 1.721 
% ΑΔΠ -5,8% -1,9% -0,7% -1,0% -0,3% 0,1% 0,8% 
  

       Τόκοι Γενικήρ Κςβέπνηζηρ 9.645 7.222 8.085 9.149 9.365 10.568 10.886 
% ΑΕΠ 5,0% 4,0% 4,4% 4,9% 4,7% 5,1% 5,0% 
  

       Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA95** -1.531 3.816 6.771 7.271 8.832 10.862 12.606 
% ΑΔΠ -0,8% 2,1% 3,7% 3,9% 4,5% 5,2% 5,8% 
  

       
ΑΔΠ 193.347 182.054 182.231 188.265 197.379 206.943 216.854 

 *   Υσξίο ηελ επίπησζε ηεο ζηήξημεο ησλ ηξαπεδώλ. 
 **  Η δηαθνξά κε ην ηζνδύγην ρσξίο ηε ζηήξημε ησλ ηξαπεδώλ πνπ ππνινγίδεη ε ΔΛΣΑΣ νθείιεηαη ζην δηαθνξεηηθό ηξόπν θαηαγξαθήο 

ηνπ θόζηνπο ζηήξημεο ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ. Σν απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαηά Πξόγξακκα δελ επεξεάδεηαη. 
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Πίλαθαο 2.4  Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζύκθσλα  
κε ηε κεζνδνινγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο-Βαζηθό ελάξην 

(ζε εθαη. επξώ) 

  
  

  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ΓΤΔ 1 ΓΤΔ1 Δθηίκεζε Πξόβιεςε Πξόβιεςε Πξόβιεςε Πξόβιεςε 
1 Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο θπβέξλεζεο ζύκθσλα  κε ηε 

κεζνδνινγία  ESA95 (κεηαθνξά από πίλαθα 2.3) -1.531 3.816 6.771 7.271 8.832 10.862 12.606 

 Πξνζαξκνγέο Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο               
 Μεηαθνξά εζόδσλ από ANFA θαη SMP (ζε δεδνπιεπκέλε βάζε) -654 -2.701 -2.443 -2.117 -1.683 -1.338 -1.076 
 Αλαδξνκηθή κείσζε επηηνθίνπ δαλείσλ 80 δηζ. επξώ από ΔΔ (GLF)   -286 0 0 0 0 0 
 Πξνζαξκνγή γηα ΔΔΣΑ (πξώελ ΔΔΣΗΓΔ) -599 435 185         
 Πξνζαξκνγή γηα επηζηξνθέο θόξσλ πξν Οθησβξίνπ 2012   467           
 Πξνζαξκνγή γηα ην πξόγξακκα ζηήξημεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ 

ηδξπκάησλ 181 28           

 Έζνδα απνθξαηηθνπνηήζεσλ   -301 0 0 0 0 0 
 

                
2 Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζύκθσλα  κε ηε 

κεζνδνινγία  ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο -2.603 1.458 4.513 5.154 7.149 9.524 11.530 

 % ΑΕΠ -1,3% 0,8% 2,5% 2,7% 3,6% 4,6% 5,3% 
 

                
3 ηόρνο  Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο -2.900 0 2.733 5.648 8.882 9.312 9.108 
 % ΑΕΠ -1,5% 0,0% 1,5% 3,0% 4,5% 4,5% 4,2% 
 

                
4 Γεκνζηνλνκηθή Απόθιηζε Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο 297 1.458 1.780 -494 -1.733 212 2.422 

  % ΑΕΠ 0,2% 0,8% 1,0% -0,3% -0,9% 0,1% 1,1% 

                  
  ΑΕΠ 193.347 182.054 182.231 188.265 197.379 206.943 216.854 

 

Σν ζελάξην βάζεο πεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα γηα ηα δχν πξνεγνχκελα έηε (2012 θαη 2013), ηηο 

εθηηκήζεηο γηα ην ηξέρνλ έηνο (2014) θαη ηηο πξνβιέςεηο γηα ηα επφκελα ηξία έηε (2015-2018). 

ηεξίδεηαη ζην δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα ηνπ 2013 θαη ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη παξεκβάζεηο 

πνπ είραλ λνκνζεηεζεί σο ηα ηέιε ηνπ 2013 ή ζε αληηθαηάζηαζε παξεκβάζεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ 

ΜΠΓ γηα λα θαιχςνπλ ηπρφλ απνθιίζεηο ζηηο αξρηθά εθηηκεζείζεο απνδφζεηο. 

 

ε φξνπο βαζηθνχ ζελαξίνπ ην ηζνδχγην ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο εθηηκάηαη φηη ζα βειηησζεί απφ 

έιιεηκκα 1,9% ηνπ ΑΔΠ ην 2013 ζε πιεφλαζκα 0,8% ηνπ ΑΔΠ ην 2018 (πίλαθαο 2.4). ε φξνπο 

πξσηνγελνχο απνηειέζκαηνο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, πνπ είλαη θαη ν δείθηεο αμηνιφγεζεο βάζεη ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, εθηηκάηαη φηη ε δεκνζηνλνκηθή εηθφλα ηεο ρψξαο ζα 

βειηησζεί απφ πιεφλαζκα 0,8% ηνπ ΑΔΠ ην 2013 ζε 5,3% ηνπ ΑΔΠ ην 2018 (έλαληη ζηφρνπ 4,2% ηνπ 

ΑΔΠ), παξνπζηάδνληαο κηα ζσξεπηηθή ππεξθάιπςε ηνπ ζηφρνπ ηεο ηάμεο ησλ 2,4 δηο επξψ. 

 

ηελ ελδηάκεζε πεξίνδν πινπνίεζεο ηνπ βαζηθνχ ζελαξίνπ εθηηκάηαη φηη ελδέρεηαη λα πξνθχςεη 

απφθιηζε απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο πνπ δηακνξθψλεηαη 

ζσξεπηηθά ζην 1,7 δηζ. επξψ ή 0,9% ηνπ ΑΔΠ ην 2015.  

 

Δθηηκήζεηο 2014 
 

Σύγκπιζη ππωηογενών δαπανών Τακηικού Πποϋπολογιζμού 2014 μεηαξύ πποϋπολογιζμού και 

βαζικού ζεναπίος 

 

Ζ εθηίκεζε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξσηνγελψλ δαπαλψλ ζε ηακεηαθή βάζε (κε πεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ δαπαλψλ γηα εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο χςνπο 50 εθαη. επξψ), 

ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 2014 (βαζηθφ ζελάξην) ζε ζρέζε κε ηηο πηζηψζεηο πνπ είραλ 

πξνβιεθζεί ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ζα εμειηρζνχλ σο εμήο (πίλαθαο 2.5):  

 

 Θα κεησζνχλ θαηά 321 εθαη. ζε ηακεηαθή βάζε ιφγσ κφληκσλ εμνηθνλνκήζεσλ ηνπ 2013 κε 

επίπησζε ζην 2014 (θαη ζηα επφκελα ρξφληα) θαη εηδηθφηεξα απφ: 

 

- Σηο δαπάλεο γηα κηζζνχο θαη ζπληάμεηο θαηά 74 εθαη. επξψ, ιφγσ θπξίσο απμεκέλσλ 

απνρσξήζεσλ ζην 2013. 



28 

 

- Σηο δαπάλεο γηα θνηλσληθή πξνζηαζία απφ ηε ρνξήγεζε πνιπηεθληθψλ επηδνκάησλ, θαηά 244 

εθαη. επξψ, ιφγσ δηάζεζεο επηπιένλ πνζνχ χςνπο 164 εθαη. επξψ ζηνλ ΟΓΑ ζην 2013, πνζφ 

ην νπνίν δελ δηαηέζεθε ζην έηνο απηφ θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην 2014, θαζψο θαη ζηελ 

επαλεθηίκεζε ησλ δαπαλψλ απηψλ πνπ ζα είλαη ρακειφηεξεο θαηά 80 εθαη. επξψ πεξίπνπ. Σν 

πνζφ ησλ 164 εθαη. επξψ ζπκπεξηιακβάλεηαη σο εζληθνινγηζηηθή πξνζαξκνγή. 

- Σηο ιεηηνπξγηθέο θαη ινηπέο δαπάλεο θαηά 3 εθαη. επξψ. 

 

 Θα απμεζνχλ θαηά 149 εθαη. επξψ ζε ηακεηαθή βάζε ιφγσ: 

  

- Σεο αχμεζεο ηεο επηρνξήγεζεο ζηα λνζνθνκεία, θαηά 44 εθαη. επξψ, ιφγσ αχμεζεο ηεο 

θνξνινγίαο ζηα θαπληθά πξντφληα, ζε αληηζηάζκηζκα ηεο κε επηβνιήο εηζηηεξίνπ χςνπο 25 

επξψ, γηα θάζε εηζαγσγή. 

- Σσλ αληηθξηδφκελσλ δαπαλψλ θαηά 71 εθαη. επξψ, ιφγσ θπξίσο ηεο πξφβιεςεο γηα απμεκέλεο 

απνδφζεηο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

- Σεο πξφβιεςεο γηα απμεκέλεο απνδφζεηο ζηνπο ΟΣΑ (β’ βαζκνχ) θαηά 34 εθαη. επξψ.  

 

Οη αλσηέξσ πξνζαξκνγέο έρνπλ πεξηιεθζεί ζηα αλψηαηα φξηα δαπαλψλ ηνπ Σαθηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ.  
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Πίλαθαο 2.5  ύγθξηζε Πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2014 κε εθηηκήζεηο Βαζηθνύ ελαξίνπ 
(ζε εθαη. επξώ) 

 

Πεξηγξαθή 
Πξνϋπνινγηζκόο  ελάξην Βάζεο Γηαθνξά 

(1) (2) (2)-(1) 

 

ύλνιν εμνηθνλνκήζεσλ 

  
   

Απνδνρέο θαη ζπληάμεηο (ζε δεδνπιεπκέλε βάζε) 18.412 18.339 -74 
Ταμειακή βάση 18.412 18.339 -74 
Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 
  

   
Δπηδόκαηα πνιπηέθλσλ - θνηλσληθή πξνζηαζία (ζε δεδνπιεπκέλε βάζε) 755 675 -80 
Ταμειακή βάση 755 511 -244 
Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 164 164 
  

   
Πξνθαηαβνιέο (ζε δεδνπιεπκέλε βάζε) 0 -50 -50 
Ταμειακή βάση 0 0 0 
Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 -50 -50 
  

   
Καηαλαισηηθέο δαπάλεο - Τπό θαηαλνκή (ζε δεδνπιεπκέλε βάζε) 1.694 1.511 -183 
Ταμειακή βάση 1.754 1.751 -3 
Εθνικολογιστικές προσαρμογές -60 -240 -180 
  

   
Δμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα Τπ. Δζληθήο Άκπλαο (ζε δεδνπιεπκέλε βάζε) 701 650 -51 
Ταμειακή βάση 583 533 -50 
Εθνικολογιστικές προσαρμογές 118 117 -1 
  

   
Kαηαπηώζεηο εγγπήζεσλ γηα θνξείο θιπ. εθηόο/εληόο γεληθήο θπβέξλεζεο 
(ζε δεδνπιεπκέλε βάζε) 

699 699 0 

Ταμειακή βάση 699 699 0 
Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 
  

   
ύλνιν εμνηθνλνκήζεσλ (ζε δεδνπιεπκέλε βάζε) 22.261 21.823 -438 
Σύνολο εξοικονομήζεων (ζε ηαμειακή βάζη) 22.203 21.832 -371 

  
   

ύλνιν απμήζεσλ 

  
   

Δπηρνξεγήζεηο αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ ΙΚΑ, ΟΑΔΓ (ζε δεδνπιεπκέλε βάζε) 2.735 2.735 0 
Ταμειακή βάση 2.735 2.735 0 
Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 
  

   
Λνηπέο δαπάλεο πεξίζαιςεο (ζε δεδνπιεπκέλε βάζε) 1.111 1.155 44 
Ταμειακή βάση 1.111 1.155 44 
Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 
  

   
Απνδόζεηο ζηελ ΔΔ (ζε δεδνπιεπκέλε βάζε) 1.550 1.621 71 
Ταμειακή βάση 1.700 1.771 71 
Εθνικολογιστικές προσαρμογές -150 -150 0 
  

   
Απνδηδόκελνη πόξνη ζε ΟΣΑ (ζε δεδνπιεπκέλε βάζε) 2.627 2.660 34 
Ταμειακή βάση 2.627 2.660 34 
Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 
  

   
ύλνιν απμήζεσλ (ζε δεδνπιεπκέλε βάζε) 8.023 8.171 149 
Σύνολο αςξήζεων (ζε ηαμειακή βάζη) 8.173 8.321 149 

  
   

Γεληθό ζύλνιν (ζε δεδνπιεπκέλε βάζε) 30.284 29.995 -289 
Γενικό ζύνολο (ζε ηαμειακή βάζη) 30.376 30.154 -222 

 

 

3. ΓΗΜΟΙΟ ΥΡΔΟ 
 

Δίλαη γεγνλφο φηη ην δεκφζην ρξένο, εδψ θαη δεθαεηίεο, είρε πνιχ ηζρπξή απμεηηθή δπλακηθή. Ωζηφζν, 

είλαη επίζεο γεγνλφο φηη ε ζχλζεζε θαη ε δνκή ηνπ βειηηψζεθε, ν ξπζκφο αχμεζήο ηνπ έρεη αξρίζεη 
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θαη πεξηνξίδεηαη, ε κέζε ππνιεηπφκελε θπζηθή δηάξθεηά ηνπ έρεη ρξνληθά επεθηαζεί θαη έρνπλ κεησζεί 

αηζζεηά νη δαπάλεο εμππεξέηεζήο ηνπ. 

 

3.1  Βησζηκόηεηα 
 

Σν δεκφζην ρξένο, έηζη φπσο δηακνξθψζεθε ζην ηέινο ηνπ 2012, κεηά ηελ αλαδηάξζξσζε θαη ηε 

δηαδηθαζία επαλαγνξάο, έρεη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζηζηνχλ ην ιφγν ρξένο πξνο ΑΔΠ 

αλεπαξθή δείθηε γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο βησζηκφηεηάο ηνπ, δεδνκέλνπ φηη δελ ιακβάλεηαη ππφςε ε 

λνκηθή θαη αληηθεηκεληθή δηακφξθσζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ απηφ, θαζψο θαη ε 

εμαηξεηηθά κεγάιε δηάξθεηα σξίκαλζήο ηνπ.  

 

Δηδηθφηεξα: 

 

α)  ε δηάξθεηα σξίκαλζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ησλ άιισλ 

ρσξψλ ηεο Δπξψπεο, 

β) ην δεκφζην ρξένο ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιεο πεξηφδνπο ράξηηνο, νη νπνίεο ζα επηκεθπλζνχλ 

πεξαηηέξσ,   

γ)  νη πιεξσκέο σο ην 2021 ζηεξνχληαη ρξενιπζίσλ, πιελ απηψλ γηα ηηο νπνίεο έρεη πξνβιεθζεί ήδε ε 

αλαρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ην Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, θαζψο επίζεο θαη ηεο ιήμεο, 

ην 2019, ηνπ πξνζθάησο εθδνζέληνο νκνιφγνπ 5εηνχο δηάξθεηαο, ε νπνία, σζηφζν, ζπληζηά 

γεγνλφο πνπ κάιινλ εληζρχεη παξά εμαζζελεί ηε ζηνηρεηνζέηεζε ηεο βησζηκφηεηαο,  

δ)  νη πιεξσκέο γηα ηφθνπο ηνπ ρξένπο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη απηή ηε 

ζηηγκή γηα ην άκεζν κέιινλ, θπκαίλνληαη ζην 3% ηνπ ΑΔΠ. Καηά ζπλέπεηα, ε ζπδήηεζε γηα ην 

εάλ ην ρξένο κηαο ρψξαο είλαη «βηψζηκν» ην 2020, πεξίνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο νη 

πιεξσκέο γηα ηφθνπο δελ ππεξβαίλνπλ, θαηά κέζν φξν, ηα 7 δηζ. επξψ θαη’ έηνο, αθελφο κελ δελ 

έρεη θακία πξαθηηθή αμία, αθνχ ε ρψξα κπνξεί πιήξσο λα αληαπνθξηζεί ζηηο πιεξσκέο ησλ 

νθεηινκέλσλ ηφθσλ, αθεηέξνπ δε είλαη ακθηζβεηήζηκν αλ έρεη θαη κεζνδνινγηθή ρξεζηκφηεηα.  

 

Δμ άιινπ, ην ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο δηαθξαηείηαη απφ ηα θξάηε κέιε 

ηεο Δπξσδψλεο, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη θαη ε ρψξα καο. Ζ ζπκκεηνρή απηή εμαζθαιίδεη θνηλνχο 

ζηφρνπο θαη εηαηξηθή αιιειεγγχε θαη, σο εθ ηνχηνπ, έρεη σο πξαθηηθφ απνηέιεζκα ηελ αλαδήηεζε θαη 

εμεχξεζε θνηλά απνδεθηψλ ιχζεσλ. 

 

Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά γίλνληαη ήδε αληηιεπηά απφ ηνπο δηεζλείο ηδηψηεο επελδπηέο, νη νπνίνη 

απνθαίλνληαη φηη ην δεκφζην ρξένο δελ απνηειεί απεηιή γηα ηηο επελδχζεηο ηνπο, ηδίσο δε 

ζπγθξηλφκελν κε ηα αληίζηνηρα άιισλ ρσξψλ πνπ δηεθδηθνχλ, φπσο ε Διιάδα, κεξίδην 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο. Απφδεημε ηνπ αλσηέξσ ζπληζηά ε καδηθή ζπκκεηνρή 

επελδπηψλ ζηελ πξφζθαηε έμνδν ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζηηο αγνξέο. Ζ Διιεληθή έθδνζε εκθάληζε 

κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο, αλ φρη ηε κεγαιχηεξε, δηαζπνξά ζε επελδπηέο (πάλσ απφ 600 

ινγαξηαζκνχο), ζε ζρέζε ηφζν κε παιαηφηεξεο εθδφζεηο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, φζν θαη κε 

εθδφζεηο άιισλ, φκνξσλ νηθνλνκηψλ ηεο Δπξσπατθήο πεξηθέξεηαο.  

 

Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ε επηβεβαίσζε απφ ηελ Eurostat ηεο επίηεπμεο πξσηνγελνχο 

πιενλάζκαηνο γηα ην 2013, ζα νδεγήζεη, ζχκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο απνθάζεηο ζηα ηέιε ηνπ 2012, 

ηνπο εηαίξνπο θαη δαλεηζηέο καο ζηελ αλάιεςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ θαη πξσηνβνπιηψλ γηα 

ηελ εμεχξεζε ξεαιηζηηθψλ ιχζεσλ, κε εθηθηέο ηερληθέο θαη ηζνδχλακνπο ηξφπνπο, κε ζηφρν ηελ 

πεξαηηέξσ ελίζρπζε θαη ηελ νξηζηηθή ηαθηνπνίεζε ηεο καθξνρξφληαο βησζηκφηεηαο ηνπ δεκνζίνπ 

ρξένπο. Ζ εμέιημε απηή ζα θαηνρπξψζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ εμνκάιπλζε θαη ηε κείσζε ησλ 

πιεξσκψλ πξννπηηθά, θαζψο θαη ηελ απνθπγή ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ ζρεηηθψλ κεγεζψλ. 

 
3.2  Γηαρείξηζε ξεπζηόηεηαο – Υξεκαηνδόηεζε 
 

Δληφο ηνπ πξναλαθεξζέληνο πιαηζίνπ, ε Διιεληθή Κπβέξλεζε, κέζσ ηνπ Οξγαληζκνχ Γηαρείξηζεο 

Γεκφζηνπ Υξένπο (ΟΓΓΖΥ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, έρεη εθπνλήζεη ζρέδην δξάζεο θαη έρεη 

ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ελδερφκελα θελά ξεπζηφηεηαο (liquidity 
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gap) απφ θαζπζηεξήζεηο αλακελφκελσλ εηζξνψλ, αιιά θαη γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο 

αλάγθεο, πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί πξσηίζησο απφ ηελ επαλαγνξά νκνιφγσλ ηνπ 2012, χςνπο 11 δηζ. 

επξψ, εθφζνλ απηέο δελ αληηκεησπηζηνχλ κε άιινπο ηξφπνπο.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

 Ππονομιούσερ μεηοσέρ ηος Ελληνικού Δημοζίος (ν. 3723/2008) 
 Ζ επαλαγνξά απφ ηηο ηξάπεδεο ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ, ηηο νπνίεο ην Διιεληθφ Γεκφζην είρε 

αγνξάζεη θαηά ηελ πεξίνδν 2009–2011, κε νκφινγα πνπ είρε εθδψζεη, βάζεη ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

3723/2008 (Ππιψλαο Η), δελ ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλε θαηά ηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο, ιφγσ ηεο αβεβαηφηεηαο πεξί ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ κεζφδσλ αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ 

Διιεληθψλ ηξαπεδψλ, κε ζπλέπεηα ε εμφθιεζε ησλ ελ ιφγσ νκνιφγσλ λα ζεσξείηαη φηη ζα ζπκβεί 

κε πφξνπο πξνεξρφκελνπο απφ ηε δαλεηαθή ζχκβαζε. Ωζηφζν, ήδε κέρξη ζήκεξα έρνπλ 

επαλαγνξαζζεί – ή πξνγξακκαηίδνληαη πξνο επαλαγνξά απφ δχν ηξάπεδεο κέρξη ηελ 21
ε
 Μαΐνπ 

2014 – πξνλνκηνχρεο κεηνρέο πνπ ζα απνθέξνπλ ζην Διιεληθφ Γεκφζην 1,8 δηζ. επξψ. Οη ινηπέο 

ηξάπεδεο αλακέλεηαη λα απνπιεξψζνπλ, εληφο ηνπ 2014, ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ πξνλνκηνχρσλ 

κεηνρψλ ηνπο, κε αληίζηνηρν ηξφπν. Ωο ζπκπέξαζκα πξνθχπηεη φηη, ην ζχλνιν ησλ νκνιφγσλ ηνπ 

Ππιψλα Η, χςνπο 5,1 δηζ. επξψ, πνπ αξρηθά είραλ ππνινγηζζεί σο ππνρξέσζε ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ, αλακέλεηαη λα εμνθιεζνχλ απφ ηηο ηξάπεδεο, νη νπνίεο έρνπλ ήδε αληιήζεη ή ζα 

αληιήζνπλ αληίζηνηρνπο πφξνπο απφ ηηο αγνξέο. Δμ απηήο ηεο παξακέηξνπ θαη κφλν, θαιχπηνληαη 

νη ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.  

 

 Έκδοζη νέος ομολόγος 5εηούρ διάπκειαρ ηος Ελληνικού Δημοζίος  

 Ζ πξφζθαηε επαλαηνπνζέηεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζην δηεζλή ρξεκαηνδνηηθφ ράξηε, κε ηελ 

έθδνζε λένπ νκνιφγνπ 5εηνχο δηάξθεηαο, απέθεξε ζην Διιεληθφ Γεκφζην πξνζφδνπο χςνπο 3 δηζ. 

επξψ. Οη πξφζνδνη απηέο δελ είραλ πξνυπνινγηζζεί γηα ηελ θάιπςε ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ. Ωο 

εθ ηνχηνπ, θαζίζηαηαη πξνθαλέο φηη ην Διιεληθφ Γεκφζην, ηφζν κε ηελ επαλαγνξά εθ κέξνπο ησλ 

ηξαπεδψλ ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ηνπο, φζν θαη κε ηε λέα έθδνζε ηνπ 5εηνχο νκνιφγνπ, έρεη 

ππεξθαιχςεη ηηο φπνηεο ελδερφκελεο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηνπ γηα ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο.  

 

 Βπασςσπόνιερ ππάξειρ διασείπιζηρ ηαμειακήρ πεςζηόηηηαρ ηος Ελληνικού Δημοζίος 

 Δπηπξφζζεηα, κε ην πξφγξακκα ζχλαςεο βξαρπρξφλησλ πξάμεσλ δηαρείξηζεο ηεο ηακεηαθήο 

ξεπζηφηεηαο (repos), πνπ ην Διιεληθφ Γεκφζην, κέζσ ηνπ ΟΓΓΖΥ, έρεη ήδε μεθηλήζεη λα 

εθαξκφδεη, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα άκεζεο εμεχξεζεο επηπιένλ πφξσλ, χςνπο έσο θαη 4,5 δηζ. επξψ, 

νη νπνίνη δελ απνηεινχζαλ κέξνο ηνπ αξρηθνχ βαζηθνχ ζελαξίνπ θάιπςεο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

αλαγθψλ θαη ζα πξέπεη πιένλ λα ζπλππνινγηζηνχλ.  

 

 Ενδεσόμενη μελλονηική πποζθςγή ζηιρ διεθνείρ αγοπέρ με έκδοζη νέος ομολόγος ηος 

Ελληνικού Δημοζίος 

 Σέινο, κε δεδνκέλε ηε δπλακηθή απμαλφκελεο δήηεζεο ησλ ειιεληθψλ θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ, πνπ 

έρεη ήδε αλαπηπρζεί ζηνλ επξχ θχθιν ησλ δηεζλψλ επελδπηψλ θαη ησλ δηεζλψλ αγνξψλ ελ γέλεη, ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, κέζσ ηνπ ΟΓΓΖΥ, επεμεξγάδεηαη ήδε θαη θαηαξηίδεη πξφγξακκα γηα 

ελδερφκελε, εθ λένπ, πξνζθπγή ζηηο αγνξέο γηα πνζφ χςνπο 3–6 δηζ. επξψ. Ο ζηφρνο ηνπ ελ ιφγσ 

πξνγξάκκαηνο παξακέλεη ε δεκηνπξγία αμηφπηζηεο θακπχιεο απνδφζεσλ ησλ ειιεληθψλ θξαηηθψλ 

ρξενγξάθσλ, ε νπνία ζα αληηθαηνπηξίδεη πιένλ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα, ηφζν ζην δεκνζηνλνκηθφ 

πεδίν, φζν θαη αλαθνξηθά κε ηηο ζεκαληηθφηαηεο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρνπλ 

πινπνηεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία, θαη είλαη αδηακθηζβήηεην φηη ζα 

ζπκβάιιεη ζηελ πεξαηηέξσ θάιπςε ελδερφκελσλ κειινληηθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ, εάλ θαη 

εθφζνλ ρξεηαζηεί. Σα πνζά πνπ ζα πξνθχςνπλ σο πξφζνδνη γηα ην Διιεληθφ Γεκφζην, απφ ηηο 

ελδερφκελεο κειινληηθέο εθδφζεηο, δελ έρνπλ πξνζκεηξεζεί ζην βαζηθφ ζελάξην θάιπςεο ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ησλ επφκελσλ εηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  3 
ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΖΜΟΙΟΝΟΜΙΚΖ ΣΡΑΣΖΓΙΚΖ 2015-2018 

 

 

 

 

1. ΤΓΚΡΙΖ ΠΡΟŸΠΟΛΟΓΙΜΟΤ – ΔΚΣΙΜΖΔΧΝ 2014 
 

 

Έζνδα 
 

Οη παξεκβάζεηο ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ πνπ είραλ αλαιεθζεί ζην παξειζφλ θαη έρνπλ ελζσκαησζεί 

ζηηο εθηηκήζεηο ηνπ 2014, αθνξνχλ ηηο αθφινπζεο βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

 

 Φνξνινγηθή δηνίθεζε: παξεκβάζεηο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, ζηελ αχμεζε ησλ δη-

θαζηηθψλ παξαβφισλ, ζην ζρέδην δξάζεο γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο είζπξαμεο ιεμηπξφ-

ζεζκσλ νθεηιψλ θαη επηηάρπλζεο ηεο είζπξαμεο θνξνινγηθψλ πξνζηίκσλ, ζηελ αχμεζε ηεο παξα-

θξάηεζεο θφξνπ απφ ζπληάμεηο ζην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2014, κεηά ηελ εθθαζάξηζε ησλ ζπληά-

μεσλ απφ έλαλ εθθαζαξηζηή (ΗΓΙΚΑ). Η ζεκαληηθή απηή δεκνζηνλνκηθή δηαξζξσηηθή κεηαξξχζ-

κηζε, ζα απμήζεη ην πνζνζηφ εηζπξαμηκφηεηαο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, θαζψο ζα παξαθξαηείηαη ν 

αλαινγψλ θφξνο ζηελ πεγή, ελψ ηαπηφρξνλα ζα αλαθνπθίζεη πνιινχο ζπληαμηνχρνπο πνπ έπξεπε 

λα απνδψζνπλ απμεκέλν θφξν κεηά ηελ εθθαζάξηζε ησλ θνξνινγηθψλ ηνπο δειψζεσλ, θαηαβάι-

ινληαο ζπρλά πςειφηαην θφξν ζε κφιηο δχν ή ηξεηο δφζεηο. Δπηπιένλ, ε αλαιεθζείζα, ην 2013, 

κεηαξξχζκηζε ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ζπλδπάδεηαη κε παξεκβάζεηο βειηίσζεο ηεο απνηειε-

ζκαηηθφηεηαο ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο, πνπ πξνβιέπεηαη λα απμήζνπλ ζεκαληηθά ηα θνξνινγη-

θά έζνδα. 

 

 Φφξνη θαηαλάισζεο: πέξαλ ηεο αχμεζεο ησλ εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο θαη ηεο εμίζσζεο ηεο 

θνξνιφγεζεο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο, πνπ είραλ απνθαζηζζεί ηα πξνεγνχκελα έηε 

ηεο επηθαηξνπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, ζην ηέινο ηνπ 2012 ελζσκαηψ-

λεηαη ε επίπησζε ηεο αχμεζεο ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο θαπλνχ. 

 

 Φνξνιφγεζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο: πέξαλ ησλ ζεκαληηθψλ αιιαγψλ ζηε θνξνιφγεζε ηεο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο πνπ εθαξκφζηεθαλ ηα πξνεγνχκελα έηε, ην 2014 ζεκαηνδνηείηαη απφ ηελ θαηάξγεζε 

ησλ έθηαθησλ επηβαξχλζεσλ θαη ηε ζέζπηζε εληαίνπ θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο, φπσο ηζρχεη ζηηο 

αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ ΟΟΑ, ζπλνιηθήο πξνβιεπφκελεο ε-

ηήζηαο απφδνζεο χςνπο 2.650 εθαη. επξψ κε δηεχξπλζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη κείσζε ησλ 

επηβαξχλζεσλ ζηελ κηθξή θαη κεζαία αθίλεηε πεξηνπζία. 

 

 Δηδηθέο θαηεγνξίεο θφξσλ εηζνδήκαηνο θαη άιισλ πξνζφδσλ: έθηαθηα απνζεκαηηθά ησλ επηρεηξή-

ζεσλ, πνπ δελ είραλ θνξνινγεζεί, θνξνινγνχληαη κεηά ηελ θεθαιαηνπνίεζε ή ηε δηαλνκή ηνπο κε 

ηε κνξθή κεξίζκαηνο απμάλνληαο ηα δεκφζηα έζνδα ηα έηε 2014 θαη 2015, ελψ ελζσκαηψλεηαη ε 

επίπησζε ηεο δξαζηηθήο κείσζεο ησλ θφξσλ ζπλαιιαγψλ θαη ε αλη’ απηψλ, θαζηέξσζε θφξνπ ζην 

εηζφδεκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ. 

 

Με βάζε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2014 θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλσηέξσ παξεκ-

βάζεηο, ηα έζνδα ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ πξνβιέπνληαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 55.935 εθαη. 

επξψ, απμεκέλα θαηά 1.240 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, παξά ην γεγνλφο φηη νη επηζηξν-

θέο θφξσλ είλαη απμεκέλεο θαηά 347 εθαη. επξψ. 

 

Γαπάλεο 
 

Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ην έηνο 2014 εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσ-

ζνχλ ζην χςνο ησλ 50.244 εθαη. επξψ, απμεκέλεο θαηά 795 εθαη. επξψ, έλαληη ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. 
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Οη πξσηνγελείο δαπάλεο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ πξνβιέπεηαη λα αλέιζνπλ ζε 42.612 εθαη. 

επξψ, απμεκέλεο θαηά 665 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ηνλ Πξνυπνινγηζκφ.  

 

Μιζθοί και ζςνηάξειρ 

 

Οη κηζζνί θαη ζπληάμεηο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζε 18.488 εθαη. επξψ θαη παξνπζηάδνπλ αχ-

μεζε 75 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, θπξίσο ιφγσ ηεο θαηαβνιήο 

αλαδξνκηθψλ απνδνρψλ ζηνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο. 

 

Αζθάλιζη, πεπίθαλτη και κοινυνική πποζηαζία 

 

Οη δαπάλεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη πεξίζαιςεο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζε 13.756 εθαη. 

επξψ, απμεκέλεο θαηά 486 εθαη. επξψ έλαληη ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. Η αλσηέξσ αχ-

μεζε πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ θνηλσληθνχ κεξίζκαηνο (525 εθαη. επξψ), θαζψο, επί-

ζεο, θαη απφ ηελ εθηηκψκελε πξφζζεηε επηρνξήγεζε ζε αζθαιηζηηθνχο θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα αληη-

ζηαζκηζηεί ε κείσζε ησλ εζφδσλ ηνπο απφ ηε κείσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 

 

Λειηοςπγικέρ και λοιπέρ δαπάνερ 

 

Οη ιεηηνπξγηθέο θαη ινηπέο δαπάλεο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζε 5.645 εθαη. επξψ, απμεκέλεο 

θαηά 275 εθαη. επξψ, έλαληη ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, θπξίσο ιφγσ ησλ πξνβιέςεσλ 

γηα απμεκέλεο απνδφζεηο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (χςνπο 71 εθαη. επξψ) θαη ηεο θαηαλνκήο ησλ πη-

ζηψζεσλ γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ ζε εθηέιεζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ απφ ην απνζεκαηηθφ. 

 

Γαπάνερ ηόκυν  

 

Οη ηακεηαθέο δαπάλεο γηα ηφθνπο θαη ινηπέο δαπάλεο εμππεξέηεζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, εθηηκάηαη 

φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζε 5.900 εθαη. επξψ, κεησκέλεο θαηά 250 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκήζεηο 

ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. 

 

Γαπάνερ για καηαπηώζειρ εγγςήζευν  

 

Οη δαπάλεο θαηαπηψζεσλ εγγπήζεσλ ζε θνξείο εληφο θαη εθηφο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο εθηηκάηαη 

φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζε 642 εθαη. επξψ έλαληη 699 εθαη. επξψ ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ, παξνπζηάδν-

ληαο κείσζε θαηά 57 εθαη. επξψ. 

 

Δξοπλιζηικέρ δαπάνερ 

 

Οη ηακεηαθέο πιεξσκέο γηα εμνπιηζηηθέο δαπάλεο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 533 εθαη. επ-

ξψ, κεησκέλεο θαηά 50 εθαη. επξψ έλαληη ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. 

 

Γαπάνερ ΠΓΔ 

 

Οη δαπάλεο ηνπ ΠΓΔ εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζε 6.800 εθαη. επξψ, ζην χςνο ησλ πξνβιέςεσλ 

ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. 

 
Πίνακας 2.7   Σ 
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Πίλαθαο 3.1   ύγθξηζε Πξνϋπνινγηζκνύ θαη εθηηκήζεσλ 2014 
(ζε εθαη. επξώ) 

 
        

 

2014 

Πξνϋπνινγηζκόο 
Δθηηκήζεηο 

Πξαγκ/ζεσλ 
Απόθιηζε 

Απόθιηζε 
% 

(1) (2) (3 = 2-1) (3/1) 

Ι. Έζνδα (1+2) 54.695 55.935 1.240 2,3% 
1. Καζαξά έζνδα Σαθηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ (α+β-γ+δ+ε) 49.693 50.783 1.090 2,2% 
α. Σαθηηθά έζνδα (1+2+3+4) 48.705 49.916 1.211 2,5% 
 1. Άκεζνη θόξνη 21.574 22.568 994 4,6% 
 2. Έκκεζνη θόξνη 24.087 24.281 194 0,8% 
 3. Απνιήςεηο από ΔΔ 279 279 0 0,0% 
 4. Με θνξνινγηθά έζνδα 2.765 2.788 23 0,8% 
β. Με ηαθηηθά έζνδα 906 1.165 259 28,6% 
γ. Δπηζηξνθέο θόξσλ 2.789 3.136 347 12,4% 
δ. Δηδηθά έζνδα από εθρώξεζε αδεηώλ θαη δηθαησκάησλ 230 230 0 0,0% 
ε. Μεηαθνξά εζόδσλ από ANFA 2.641 2.608   0,0% 
2. Έζνδα ΠΓΔ (α+β) 5.002 5.152 150 3,0% 
α. Δηζξνέο ΔΠΑ 4.802 4.952 150 3,1% 
β. Ίδηα έζνδα 200 200 0 0,0% 
ΙΙ. Γαπάλεο (1+2) 56.248 57.044 795 1,4% 
1. Γαπάλεο Σαθηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ (α+β+γ+δ+ε+6) 49.448 50.244 795 1,6% 
α. Πξσηνγελείο δαπάλεο (1+2+3+4+5) 41.946 42.612 665 1,6% 
 1. Μηζζνί θαη ζπληάμεηο 18.412 18.488 75 0,4% 
 2. Κνηλσληθή αζθάιηζε θαη πεξίζαιςε 13.270 13.756 486 3,7% 
 3. Λεηηνπξγηθέο θαη άιιεο δαπάλεο 5.370 5.645 275 5,1% 
 4. Απνδόζεηο πξνο ηξίηνπο 3.774 3.801 27 0,7% 
 5. Απνζεκαηηθό 1.120 923 -197 -17,6% 
 6. Πξνκήζεηα εθηακίεπζεο δαλείσλ ζην EFSF 70 55 -15 -21,4% 
β. 1. Δγγπήζεηο ζε Γεληθή Κπβέξλεζε 466 439 -27 -5,8% 
 2. Δγγπήζεηο εθηόο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 233 203 -30 -13,0% 
γ. Σόθνη (ζε θαζαξή ηακεηαθή βάζε) 6.150 5.900 -250 -4,1% 
δ. Σακεηαθέο πιεξσκέο γηα εμνπιηζηηθέο δαπάλεο 583 533 -50 -8,6% 
ε. Υξεκαηνδνηήζεηο γηα πιεξσκέο ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ   502 502   
2. ΠΔΕ 6.800 6.800 0 0,0% 
ΙΙΙ. Ιζνδύγην Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ (Ι-ΙΙ) -1.553 -1.109 445 -28,6% 
% ΑΕΠ -0,8% -0,6%     
ΙΙΙ. α. Πξσηνγελέο Απνηέιεζκα Κξαηηθνύ Πξνϋπ/ζκνύ (ΙΙΙ-γ) 4.597 4.791 195 4,2% 

         
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο (1+2) -5.119 -3.732 1.387 -27,1% 
     
1. Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο - Έζνδα -2.218 -2.178 40 -1,8% 

     
2. Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο - Γαπάλεο -2.901 -1.554 1.347 -46,4% 

         
Ιζνδύγην Ννκηθώλ Πξνζώπσλ πιελ ΓΔΚΟ 1.013 1.202 190 18,7% 
ΝΠΓΓ & ΝΠΙΓ 165 851 687 417,3% 
ΑΚΑΓΔ 848 351 -497 -58,6% 

         
Ιζνδύγην Δπαλαηαμηλνκεκέλσλ ΓΔΚΟ 463 465 2 0,4% 

         
Έιιεηκκα Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA95 -5.197 -3.174 2.023 -38,9% 

         
Ιζνδύγην ΟΣΑ 365 378 13 3,5% 
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο ΟΣΑ 288 405 117 40,6% 
Ιζνδύγην ΟΣΑ θαηά ESA95 654 784 130 19,9% 

         
Ιζνδύγην ΟKΑ -680 -1.013 -333 49,0% 
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο ΟKΑ 957 1.771 814 85,0% 
Ιζνδύγην ΟKΑ θαηά ESA95 277 758 481 173,4% 

         
Ιζνδύγην Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA95 -4.266 -1.632 2.634 -61,7% 
% ΑΕΠ -2,3% -0,9%     
Τόκοι Γενικήρ Κςβέπνηζηρ 9.665 8080 -1.585 -16,4% 
% ΑΕΠ 5,3% 4,4%     
Πξσηνγελέο Απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA95 5.399 6.448 1.049 19,4% 
% ΑΕΠ 2,9% 3,5%     
ΑΔΠ 183.089 182.231     
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2. ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΖΜΟΙΟΝΟΜΙΚΖ ΣΡΑΣΖΓΙΚΖ 2015-2018 
 

Σν Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2015-2018 απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 3.2. 

 

 

Πίλαθαο 3.2  Μεζνπξόζεζκν πιαίζην δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2015-2018 
(ζε εθαη. επξώ) 

  

  
  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ΓΤΔ 1 ΓΤΔ1 Δθηίκεζε Πξόβιεςε Πξόβιεςε Πξόβιεςε Πξόβιεςε 
                

Ι. Έζνδα (1+2) 51.774 52.377 55.935 53.185 53.346 55.894 57.364 
1. Καζαξά έζνδα ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ (α+β-γ-γ1+δ+ε) 48.174 47.782 50.783 49.407 50.496 51.746 53.516 
α. Σαθηηθά έζνδα (1+2+3+4) 49.662 47.172 49.916 49.388 50.973 52.543 54.653 
    1. Άκεζνη θόξνη 21.096 20.066 22.568 21.426 21.342 22.047 22.978 
    2.Έκκεζνη θόξνη 26.082 24.549 24.281 25.135 26.627 27.406 28.301 
    3. Απνιήςεηο από ΔΔ 246 183 279 217 217 217 217 
    4. Με θνξνινγηθά έζνδα 2.237 2.374 2.788 2.610 2.787 2.873 3.157 
β. Με ηαθηηθά έζνδα 1.517 1.556 1.165 841 749 781 816 
γ. Δπηζηξνθέο θόξσλ 3.172 3.105 3.136 2.877 2.960 2.967 3.073 
γ1. Δπηζηξνθέο θόξσλ από εηδηθή πίζησζε 151 642 0 0 0 0 0 
δ. Δηδηθά έζνδα από εθρώξεζε αδεηώλ θαη δηθαησκάησλ 15 86 230 21 21 21 21 
ε. Μεηαθνξά εζόδσλ από ANFA 303 2.715 2.608 2.034 1.713 1.368 1.099 
2. Έζνδα ΠΓΔ (α+β) 3.600 4.595 5.152 3.778 2.850 4.148 3.848 
α. Δηζξνέο ΔΠΑ 3.434 4.520 4.952 3.578 2.650 3.948 3.648 
β. Ίδηα έζνδα 166 76 200 200 200 200 200 
ΙΙ. Γαπάλεο (1+2) 68.080 63.972 57.044 55.454 55.611 56.262 55.601 
1. Γαπάλεο ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ (α+β+γ+δ+ε+δ+6) 61.966 57.322 50.244 49.054 48.911 49.562 48.901 
α. Πξσηνγελείο δαπάλεο (1+2+3+4+5) 47.528 44.230 42.612 41.431 41.160 41.164 40.923 
    1. Μηζζνί θαη ζπληάμεηο 20.511 18.422 18.488 18.070 17.979 18.144 18.107 
    2. Κνηλσληθή αζθάιηζε & Πεξίζαιςε 17.133 15.922 13.756 14.104 13.740 13.740 13.720 
    3. Λεηηνπξγηθέο θαη άιιεο δαπάλεο 6.410 6.337 5.645 5.447 5.283 5.154 4.963 
    4. Απνδόζεηο πξνο ηξίηνπο 3.474 3.549 3.801 2.810 3.158 3.126 3.133 
    5. Απνζεκαηηθό 0 0 923 1.000 1.000 1.000 1.000 
    6. Πξνκήζεηα εθηακίεπζεο δαλείσλ ζην EFSF 541 127 55 10 5 0 0 
β. 1. Δγγπήζεηο ζε Γεληθή Κπβέξλεζε 679 514 439 623 390 846 29 
    2. Δγγπήζεηο εθηόο Γεληθήο Κπβέξλεζεο  117 365 203 190 158 195 149 
γ. Σόθνη (ε θαζαξή ηακεηαθή βάζε) 12.224 6.044 5.900 6.100 6.600 6.900 7.300 
δ. Πιεξσκέο ζηα λνζνθνκεία γηα παιηέο νθεηιέο 0 0 0 0 0 0 0 
ε. Σακεηαθέο Πιεξσκέο γηα εμνπιηζηηθέο δαπάλεο 410 529 533 700 598 457 500 
δ. Υξεκαηνδνηήζεηο γηα πιεξσκέο ιεμηπξνζέζκσλ 467 5.513 502 0 0 0 0 
2. ΠΓΔ  (α+β) 6.114 6.650 6.800 6.400 6.700 6.700 6.700 
α. πγρξεκαηνδνηνύκελν ζθέινο 0 5.867 6.100 5.700 6.000 6.000 6.000 
β. Δζληθό ζθέινο 0 783 700 700 700 700 700 
ΙΙΙ. Σακεηαθό Ιζνδύγην Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ -16.306 -11.595 -1.109 -2.269 -2.265 -368 1.763 
% ΑΔΠ -8,4% -6,4% -0,6% -1,2% -1,1% -0,2% 0,8% 
ΙΙΙ.α. Σακεηαθό Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ (ΙΙΙ-γ) -4.082 -5.551 4.791 3.831 4.335 6.532 9.063 
% ΑΔΠ -2,1% -3,0% 2,6% 2,0% 2,2% 3,2% 4,2% 
                
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο (1+2) 3.104 60 -3.732 -2.730 -1.402 -2.869 -2.813 
                
1. Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο - Έζνδα 608 476 -2.178 -197 1.002 444 411 
Δπηζηξνθέο θνξνινγηθώλ εζόδσλ 156 202 0 0 0 0 0 
Έθηαθηε εηζθνξά κέζσ ΓΔΗ 0 -255 -978 0 0 0 0 
Φνξνινγηθά έζνδα -248 -397 214 138 153 155 155 
Πξόσξε αλαλέσζε αδεηώλ θαη παξαρσξήζεσλ 0 -86 -230 -21 -21 -21 -21 
ΔΔΣΣ -6 36 0 0 0 0 0 
Πιεξσκή ΦΠΑ ζε επηρεηξήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ 22 11 0 0 0 0 0 
Γηαθνξά ηακεηαθώλ - δεδνπιεπκέλσλ από ζρήκα ζηήξημεο Σξαπεδώλ 12 42 0 0 0 0 0 
Αλαδξνκηθή κείσζε επηηνθίνπ δαλείσλ 80 δηζ. επξώ από EE 731 286 0 0 0 0 0 
Δίζπξαμε θόξσλ πεξηνπζίαο πξνεγνπκέλσλ εηώλ 0 78 -83 0 0 0 0 
Μεηαθνξά εζόδσλ από κεηαθνξά απνδόζεσλ από ηε δηαθξάηεζε νκνιόγσλ 
ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ ζηα ραξηνθπιάθηα Κεληξηθώλ Σξαπεδώλ ηνπ Δπξσ-
ζπζηήκαηνο (ANFA) 

351 -14 -165 83 -30 -30 -23 

Γηαθνξά απαηηήζεσλ εηζπξάμεσλ από ΔΔ 76 299 -971 -397 900 340 300 
Δθπνκπέο ξύπσλ -16 -41 0 0 0 0 0 
Πξνθαηαβνιέο από ΔΔ 132 22 35 0 0 0 0 
Κεθαιαηαθή κεηαβίβαζε ζην ΣΥ (πξνλνκηνύρεο κεηνρέο) -556 0 0 0 0 0 0 
Άιιεο πξνζαξκνγέο -46 -8 0 0 0 0 0 
Έζνδα  απνθξαηηθνπνηήζεσλ 0 301 0 0 0 0 0 
2. Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο – Γαπάλεο 2.496 -416 -1.554 -2.533 -2.404 -3.313 -3.224 
Δμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα (δηαθνξά πιεξσκώλ-παξαιαβώλ) -160 45 117 121 55 -100 226 
Δθαξκνγή λένπ εηδηθνύ κηζζνινγίνπ 131 -131 0 0 0 0 0 
Δθαξκνγή εληαίνπ κηζζνινγίνπ -137 0 0 0 0 0 0 
Γηαθνξά απιήξσησλ νθεηιώλ Κξάηνπο κε 31/12 πξνεγνύκελνπ έηνπο 115 567 270 100 40 0 0 
Καζαξή εμνηθνλόκεζε από εξγαζηαθή εθεδξεία / θηλεηηθόηεηα (αθνξά ηε Γεληθή 
Κπβέξλεζε) 

0 0 148 127 102 102 102 
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Πίλαθαο 3.2  Μεζνπξόζεζκν πιαίζην δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2015-2018 
(ζε εθαη. επξώ) 

  

  
  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ΓΤΔ 1 ΓΤΔ1 Δθηίκεζε Πξόβιεςε Πξόβιεςε Πξόβιεςε Πξόβιεςε 
Αηαθηνπνίεηεο πξνθαηαβνιέο 0 0 50 0 0 0 0 
Τπόινηπν ινγαξηαζκώλ εθηόο Πξνϋπνινγηζκνύ 16 71 0 0 0 0 0 
Γεδνπιεπκέλνη ηόθνη 1.827 -1.562 -2.200 -3.100 -2.800 -3.700 -3.700 
Αθπξώζεηο Swaps 244 0 0 0 0 0 0 
Λνγαξηαζκνί ζεζαπξνθπιαθίνπ 299 360 250 160 160 150 140 
ΔΛΔΓΔΠ 124 100 -228 25 35 194 0 
πκκεηνρή ζε απμήζεηο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ (επηδνηήζεηο) -71 -43 -82 -62 -62 -62 -52 
Πξνζαξκνγή ζην έιιεηκκα εγγπεκέλσλ δαλείσλ (ΟΓΙΔ, ΔΑΒ θαη ΟΑ) 126 118 85 45 15 53 10 
Αλαιήςεηο ρξένπο ΟΑΑ θαη ΣΡΑΜ ΑΔ 117 0 0 0 0 0 0 
Πνιπηεθληθά ΟΓΑ 0 160 -164 0 0 0 0 
Γαπάλεο απνθξαηηθνπνηήζεσλ -3 -41 0 0 0 0 0 
Πιεξσκέο (-) ζηελ / Δπηζηξνθέο (+) από ΔΔ 0 0 150 0 0 0 0 
Άιιεο πξνζαξκνγέο  -132 -60 50 50 50 50 50 
Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ θαηά ESA95 -2.805 -3.929 3.260 4.201 5.733 7.364 9.951 
% ΑΕΠ -1,5% -2,2% 1,8% 2,2% 2,9% 3,6% 4,6% 
Ιζνδύγην  Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ θαηά ESA 95 -13.202 -11.535 -4.840 -4.999 -3.667 -3.237 -1.049 
% ΑΕΠ -6,8% -6,3% -2,7% -2,7% -1,9% -1,6% -0,5% 
                

Ιζνδύγην Ννκηθώλ Πξνζώπσλ πιελ ΓΔΚΟ 1.872 1.095 1.202 1.503 1.491 1.636 1.736 
AKAΓΔ 917 818 851 1.067 1.103 1.113 1.123 
Λνηπά Ννκηθά Πξόζσπα 955 277 351 436 388 523 613 
                

Ιζνδύγην επαλαηαμηλνκεκέλσλ ΓΔΚΟ 1.179 897 465 576 355 826 37 
                

Έιιεηκκα Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA95 -10.151 -9.543 -3.173 -2.920 -1.821 -775 724 
                

Ιζνδύγην ΟΣΑ 518 154 378 843 936 943 1.047 
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο OTA 176 616 405 9 21 -2 -1 
Ιζνδύγην ΟΣΑ θαηά ESA95 693 770 784 852 958 941 1.046 
                

Ιζνδύγην ΟKΑ  832 1.919 -1.013 -709 -163 -302 -429 
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο OKA -2.550 3.448 1.771 502 350 398 455 
Ιζνδύγην ΟKΑ θαηά ESA95 -1.718 5.367 758 -207 187 96 26 
                

Ιζνδύγην Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA95 * -11.176 -3.406 -1.631 -2.275 -676 262 1.796 
% ΑΔΠ -5,8% -1,9% -0,9% -1,2% -0,3% 0,1% 0,8% 
                

Τόκοι Γενικής Κσβέρνησης 9.645 7.222 8.080 9.129 9.315 10.498 10.866 
% ΑΕΠ 5,0% 4,0% 4,4% 4,8% 4,7% 5,1% 5,0% 
                

Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA95 -1.531 3.816 6.448 6.854 8.638 10.761 12.661 
% ΑΔΠ -0,8% 2,1% 3,5% 3,6% 4,4% 5,2% 5,8% 
         

ΑΔΠ 193.347 182.054 182.231  188.265 197.379 206.943 216.854 

1 ΓΤΔ: Γηαδηθαζία Τπεξβνιηθνύ Διιείκκαηνο 
*  Υσξίο ηελ επίπησζε ηεο ζηήξημεο ησλ ηξαπεδώλ. Η δηαθνξά κε ην ηζνδύγην ρσξίο ηε ζηήξημε ησλ ηξαπεδώλ πνπ ππνινγίδεη ε ΔΛΣΑΣ 
νθείιεηαη ζην δηαθνξεηηθό ηξόπν θαηαγξαθήο ηνπ θόζηνπο ζηήξημεο ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ. Σν απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
θαηά Πξόγξακκα δελ επεξεάδεηαη 

 

Σα αλψηαηα φξηα δαπαλψλ θαη νη δεζκεπηηθνί ζηφρνη ηζνδπγίνπ γηα ηνπο ππνηνκείο ηεο Γεληθήο Κπ-

βέξλεζεο ηίζεληαη ζην πιαίζην ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηη-

θήο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. 

 

Σν δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ Δπξσπατ-

θνχ πζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ (ESA-95), γηα ην ηξέρνλ έηνο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζην -0,9% 

ηνπ ΑΔΠ θαη πξνβιέπεηαη λα βειηησζεί ζην 0,8% ηνπ ΑΔΠ ην 2018 (Πίλαθαο 3.3). ε φξνπο πξσην-

γελνχο απνηειέζκαηνο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθν-

λνκηθήο Πνιηηηθήο, ην απνηέιεζκα παξνπζηάδεη κηα ππεξθάιπςε ηνπ ζηφρνπ γηα θέηνο ηεο ηάμεο ηνπ 

0,8%, ελψ ην 2018 ε ππεξθάιπςε αλακέλεηαη λα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 1,1% ηνπ ΑΔΠ. ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ πνπ θαιχπηεη ην ΜΠΓ, γηα δχν έηε παξνπζηάδεηαη δεκνζηνλνκηθή απφθιηζε, θαη ζπγθε-

θξηκέλα 0,5% ηνπ ΑΔΠ ην 2015 θαη 1% ηνπ ΑΔΠ ην 2016. Η ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηνπ εθεηηλνχ 

πξνυπνινγηζκνχ, κε ηελ ζεκαληηθή ππέξβαζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ, ε εθαξκνγή ησλ δηαξ-

ζξσηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη ε ζηαδηαθή βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο, έπεηηα απφ ηελ επαλαθνξά ηνπ 

ειιεληθνχ δεκνζίνπ θαη ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηηο αγνξέο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επξχηεξεο αλα-

πηπμηαθέο πξσηνβνπιίεο ζην ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα, ζα κεδελίζνπλ ηελ φπνηα δεκνζηνλνκηθή 

απφθιηζε απηή ηε ζηηγκή ππάξρεη γηα ηα έηε 2015 θαη 2016. ε θάζε πεξίπησζε, ηζρχεη ε δέζκεπζε 

ηεο ρψξαο γηα ηελ επίηεπμε πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ χςνπο 3,0% ηνπ ΑΔΠ θαη 4,5% ηνπ ΑΔΠ γηα 

ηα έηε 2015 θαη 2016.  
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Πίλαθαο 3.3  Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζύκθσλα  
κε ηε κεζνδνινγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο 

(ζε εθαη. επξώ) 
  

  
  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ΓΤΔ 1 ΓΤΔ1 Δθηίκεζε Πξόβιεςε Πξόβιεςε Πξόβιεςε Πξόβιεςε 
1 Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο θπβέξλεζεο ζύκθσλα  κε ηε κεζν-

δνινγία  ESA95 (κεηαθνξά από πίλαθα 3.2) 
-1.531 3.816 6.448 6.854 8.638 10.761 12.661 

 Πξνζαξκνγέο Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο               
 Μεηαθνξά εζόδσλ από ANFA θαη SMP (ζε δεδνπιεπκέλε βάζε) -654 -2.701 -2.443 -2.117 -1.683 -1.338 -1.076 
 Αλαδξνκηθή κείσζε επηηνθίνπ δαλείσλ 80 δηζ. επξώ από ΔΔ (GLF)   -286 0 0 0 0 0 
 Πξνζαξκνγή γηα ΔΔΣΑ (πξώελ ΔΔΣΗΓΔ) -599 435 185 0 0 0 0 
 Πξνζαξκνγή γηα επηζηξνθέο θόξσλ πξν Οθησβξίνπ 2012   467 0 0 0 0 0 
 Πξνζαξκνγή γηα ην πξόγξακκα ζηήξημεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ ηδξπ-

κάησλ 
181 28 0 0 0 0 0 

 Έζνδα απνθξαηηθνπνηήζεσλ   -301 0 0 0 0 0 
                 

2 Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο θπβέξλεζεο ζύκθσλα κε ηε κεζν-
δνινγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο 

-2.603 1.458 4.190 4.737 6.955 9.423 11.585 

 % ΑΕΠ -1,3% 0,8% 2,3% 2,5% 3,5% 4,6% 5,3% 
                 
3 ηόρνο Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο -2.900 0 2.733 5.648 8.882 9.312 9.108 
 % ΑΕΠ -1,5% 0,0% 1,5% 3,0% 4,5% 4,5% 4,2% 
                 
4 Γεκνζηνλνκηθή Απόθιηζε Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο 297 1.458 1.457 -911 -1.927 111 2.478 

  % ΑΔΠ 0,2% 0,8% 0,8% -0,5% -1,0% 0,1% 1,1% 
                 

  ΑΕΠ 193.347 182.054 182.231 188.265 197.379 206.943 216.854 

  1    ΓΤΔ: Γηαδηθαζία Τπεξβνιηθνύ Διιείκκαηνο 

 

Σν ρξένο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο κεηά απφ αλνδηθή πνξεία κέρξη ην έηνο 2013 έσο ην 175,1% ηνπ 

ΑΔΠ, αξρίδεη ζηαδηαθά λα απνθιηκαθψλεηαη ζηα επφκελα ρξφληα ηεο πεξηφδνπ θαη λα δηακνξθψλεηαη 

ζην 139,1% ηνπ ΑΔΠ ην 2018 (Πίλαθαο 3.4). 

 

Πίλαθαο 3.4  Δμέιημε ρξένπο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (ΜΠΓ) 
(ζε εθαη. επξώ) 

 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ΓΤΔ ΓΤΔ Δθηίκεζε Πξόβιεςε Πξόβιεςε Πξόβιεςε Πξόβιεςε 

        
Υξένο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 303.936 318.703  316.950  316.800  313.700  308.500  301.750  
              
ΑΔΠ 193.347 182.054  182.231  188.265  197.379  206.943  216.854  
              

Υξένο Γεληθήο Κπβέξλεζεο σο % ΑΔΠ 157,2% 175,1% 173,9% 168,3% 158,9% 149,1% 139,1% 

 

εκαληηθή, επίζεο, είλαη ε κείσζε ησλ ηφθσλ Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 3.5. 

 

Πίλαθαο 3.5  Σόθνη Κεληξηθήο Γηνίθεζεο (ΜΠΓ) 
(ζε εθαη. επξώ) 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ΓΤΔ ΓΤΔ Δθηίκεζε Πξόβιεςε Πξόβιεςε Πξόβιεςε Πξόβιεςε 

        
Σόθνη ζε ηακεηαθή βάζε 12.224 6.044 5.900 6.100 6.600 6.900 7.300 
               
Σόθνη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε (ESA 95) 10.397 7.606 8.100 9.200 9.400 10.600 11.000 
               
Σόθνη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε σο % ηνπ ΑΔΠ 5,34% 4,18% 4,44% 4,89% 4,76% 5,12% 5,07% 
               

Γηαθνξά ηακεηαθώλ-δεδνπιεπκέλσλ 
ηόθσλ (πξνζαξκνγή θαηά ESA) 

1.827 -1.562 -2.200 -3.100 -2.800 -3.700 -3.700 
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Η αλσηέξσ δηακφξθσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, ζην ζελάξην κε παξεκβάζεηο, δείρλεη ην απνηέιεζκα 

ηεο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κείσζε ησλ ειιεηκκάησλ θαη ηε δεκηνπξγία 

πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ. 

 

ηε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθξαηη-

θνπνηήζεσλ θαη αμηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, αθνχ εμαζθαιίδεη ηε γξήγνξε θαη αμηφ-

πηζηε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, ελψ απειεπζεξψλεη ζεκαληηθά πνζά απφ ηηο πιεξσκέο γηα ηφ-

θνπο, πνπ ζα κπνξνχλ λα θαηεπζπλζνχλ ζε παξαγσγηθέο επελδχζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκη-

θήο αλάπηπμεο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 
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3. ΓΖΜΟΙΟΝΟΜΙΚΖ ΣΡΑΣΖΓΙΚΖ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ 
 
3.1 Ζ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ - Απνθξαηηθνπνηήζεηο 
 
Σν πξφγξακκα αμηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ θαη απνθξαηηθνπνηήζεσλ, εληάζεθε ην 

2013 θαη εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζε εμέιημε (Πίλαθαο 3.6). 

 

Σα έζνδα ηνπ 2013 πξνήιζαλ απφ: 

 ηελ απνθξαηηθνπνίεζε ηνπ ΟΠΑΠ, 

 ηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ιεηηνπξγίαο, δηαρείξηζεο θ.ιπ. θξαηηθψλ ιαρείσλ ζηελ εηαηξεία 

ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΥΔΙΑ ΑΔ, 

 ην ππφινηπν ηηκήκαηνο ηνπ δηθαηψκαηνο άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο 35.000 παηγληνκε-

ραλεκάησλ απφ ηελ πψιεζε ζηνλ ΟΠΑΠ, 

 ηε καθξνρξφληα κίζζσζε ηνπ Γηεζλνχο Ραδηνηειενπηηθνχ Κέληξνπ IBC, 

 ηελ πψιεζε αθηλήησλ ζην εμσηεξηθφ θαη 

 ηελ πψιεζε κεηνρψλ θαη δηθαησκάησλ κέζσ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ. 

 

Σα εθηηκψκελα έζνδα ηνπ 2014 ζα πξνέιζνπλ απφ: 

 ηνπο δηαγσληζκνχο πνπ έρνπλ θιείζεη ζε πξνεγνχκελα έηε θαη ιακβάλνληαη νη εηήζηεο δφζεηο ηνπ 

ηηκήκαηνο π.ρ. ιαρεία, ΟΠΑΠ,  

 ηνπο δηαγσληζκνχο πνπ ζα νινθιεξσζνχλ εληφο ηνπ έηνπο, π.ρ. πψιεζε θαη επαλακίζζσζε 28 θηη-

ξίσλ, ΓΔΦΑ, Αζηέξαο Βνπιηαγκέλεο, ΔΤΑΘ, Πεξηθεξεηαθά Αεξνδξφκηα, καξίλεο Πχινπ, Υίνπ, 

νκάδα Αιίκνπ, ΣΡΑΙΝΟΔ, ΔΔΣΤ, ΟΓΙΔ θαη 

 πψιεζε αθηλήησλ θαη κεηνρψλ. 

  

Σα έζνδα ηνπ 2015 ζα πξνέιζνπλ απφ: 

 ηνπο δηαγσληζκνχο πνπ έρνπλ θιείζεη ζε πξνεγνχκελα έηε θαη ιακβάλνληαη νη εηήζηεο δφζεηο ηνπ 

ηηκήκαηνο π.ρ. ιαρεία, ΟΠΑΠ, Αεξνδξφκηα, Μαξίλεο θ.ιπ.,  

 ηνπο δηαγσληζκνχο πνπ ζα νινθιεξσζνχλ εληφο ηνπ έηνπο π.ρ. Διιεληθφ, Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο 

Αζελψλ, Δγλαηία, ΔΤΓΑΠ, ΟΛΠ, ΟΛΘ, ΔΛΣΑ, Φεθηαθφ Μέξηζκα, Νφηηα Καβάια θαη 

 πψιεζε αθηλήησλ θαη κεηνρψλ. 

  

Απφ ην 2016 θαη κεηά ηα έζνδα ζα πξνέιζνπλ, θπξίσο, απφ ηα αθίλεηα, κε ηελ εμαίξεζε ηνπ δηαγσλη-

ζκνχ πψιεζεο κεηνρψλ ηεο ΓΔΗ. 

 

Πίλαθαο 3.6  Έζνδα πξνγξάκκαηνο απνθξαηηθνπνηήζεσλ 
(ζε εθαη. επξώ) 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

   Δθηηκήζεηο Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο 

         
ύλνιν εηζπξάμεσλ/εθηηκήζεσλ/πξνβιέςεσλ 1.558 22 1.042 1.513 2.238 3.252 2.837 2.988 
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3.2 Παξεκβάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 2015-2018 
 

Παξεκβάζεηο Σαθηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ 
 

Έζοδα 
 

ην ΜΠΓ 2015-2018 εληάζζνληαη νη παξαθάησ παξεκβάζεηο, νη νπνίεο πηνζεηήζεθαλ ην 2014 θαη 

ζπλερίδνληαη ζηα επφκελα έηε (Πίλαθαο 3.7): 
 

Φόποι Ειζοδήμαηορ 
 

ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο (θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ) εληάζζνληαη νη θάησζη παξεκβάζεηο: 

 Μείσζε ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά 3,9% ζπλνιηθά, 2,9% ηεο εξγνδνηηθήο εηζθν-

ξάο θαη 1,0% ησλ εηζθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ νδεγεί ζε αχμεζε ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο λν-

κηθψλ θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ αληίζηνηρα. 

 Πξνζπκπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ ησλ ζπληαμηνχρσλ, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ε-

ζφδσλ. 
 

Φόποι ζςναλλαγών – Μη θοπολογικά έζοδα – Μη ηακηικά έζοδα 
 

ηηο θαηεγνξίεο εζφδσλ πνπ αθνξνχλ ζε θφξνπο ζπλαιιαγψλ, κε θνξνινγηθά έζνδα θαη κε ηαθηηθά 

έζνδα εληάζζνληαη νη θάησζη παξεκβάζεηο: 

 Καηάξγεζε νξηζκέλσλ κε αληαπνδνηηθψλ ρξεψζεσλ πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ απψιεηα εζφ-

δσλ. 

 Θέζπηζε ηέινπο παξακνλήο θαη πιφσλ. 
 

Γαπάνερ 
 

ην ΜΠΓ 2015-2018 εληάζζνληαη νη παξαθάησ παξεκβάζεηο, νη νπνίεο πηνζεηήζεθαλ ην 2014 θαη 

ζπλερίδνληαη ζηα επφκελα έηε (Πίλαθαο 3.7): 
 

Αποδοσέρ και ζςνηάξειρ 
 

ηηο απνδνρέο θαη ζπληάμεηο εληάζζνληαη νη εμήο παξεκβάζεηο: 

 Αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ θαηαβνιή δηαθνξψλ ζηνπο ελ ελεξγεία θαη ζπληαμηνχρνπο δηθαζηη-

θνχο επί ησλ απνδνρψλ θαη ζπληάμεσλ πνπ ηνπο πεξηθφπεθαλ ην 2012.  

 Μείσζε ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ γηα εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ηνπ Κξάηνπο γηα 

ππαιιήινπο ηνπ κε ζρέζε εξγαζίαο ΙΓΑΥ ιφγσ ηεο κείσζεο θαηά 2,9 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ ησλ 

εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ απφ 1/7/2014. 

 ηαδηαθφ μεπάγσκα βαζκνινγηθήο σξίκαλζεο, αξρήο γελνκέλεο απφ ην έηνο 2016. 
 

Αζθάλιζη, πεπίθαλτη και κοινυνική πποζηαζία 
 

ηηο δαπάλεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη πεξίζαιςεο εληάζζεηαη ε δεκνζηνλνκηθή επίπησζε ηεο θα-

ηάξγεζεο ησλ κε-αληαπνδνηηθψλ ηειψλ. εκεηψλεηαη φηη ζηηο αλσηέξσ παξεκβάζεηο δελ πεξηιακβά-

λεηαη ε επίπησζε ηεο αχμεζεο ησλ επηρνξεγήζεσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ιφγσ απψιεηαο εζφ-

δσλ απφ ηε κείσζε θαηά 3,9 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 
 

Αποδιδόμενοι πόποι 
 

ηηο δαπάλεο ησλ απνδηδφκελσλ πφξσλ εληάζζνληαη νη εμήο παξεκβάζεηο: 

 

 Μείσζε ησλ απνδφζεσλ ζηνπο ΟΣΑ γηα ηηο κηζζνινγηθέο ηνπο δαπάλεο, ιφγσ ηεο κείσζεο θαηά 

2,9 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ ησλ κηζζψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο κε ζρέζε 

εξγαζίαο ΙΓΑΥ απφ 1/7/2014. 
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 Μείσζε ησλ απνδφζεσλ ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία απφ 1/1/2015, ιφγσ θαηάξγεζεο ησλ κε αληαπν-

δνηηθψλ ηειψλ. 

 

Πίλαθαο 3.7 Πξνηεηλόκελεο παξεκβάζεηο ηνπ ΜΠΓ 2015-2018 
(ζε εθαη. επξώ) 

         
ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 

    2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013-2018 

  ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ 
       

1 Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 0,00 -462,66 469,66 231,49 -35,39 -82,00 121,10 

2 Μηζζνινγηθέο παξεκβάζεηο 0,00 6,50 6,50 0,00 0,00 0,00 13,00 

3 πληάμεηο θαη εηζθνξέο 0,00 -78,45 53,35 97,96 -52,31 -45,66 -25,11 

4 Κνηλσληθά επηδόκαηα 0,00 -60,74 -274,22 133,53 16,92 -36,34 -220,86 

5 Δμνξζνινγηζκόο ΓΔΚΟ 0,00 -449,97 708,53 7,00 0,00 0,00 265,56 

6 Παξεκβάζεηο εζόδσλ 0,00 85,00 -5,00 0,00 0,00 0,00 80,00 

 
        

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΓΑΠΑΝΧΝ 

                  

1 Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 0,00 6,50 6,50 0,00 0,00 0,00 13,00 

1 Μείσζε απνδόζεσλ ζε ΟΣΑ ιόγσ κείσζεο θαηά 2,9% ησλ εξγνδνηη-
θώλ εηζθνξώλ γηα ηηο απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο 

0,00 6,50 6,50 0,00 0,00 0,00 13,00 

                  

2 Μηζζνινγηθέο Παξεκβάζεηο 0,00 -78,45 53,35 97,96 -52,31 -45,66 -25,11 

1 Καηαβνιή δηαθνξώλ επί αλαδξνκηθώλ απνδνρώλ ζε ελ ελεξγεία 
δηθαζηηθνύο 

0,00 -71,20 71,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Καηαβνιή δηαθνξώλ εηήζησλ απνδνρώλ ζε ελ ελεξγεία δηθαζηηθνύο 0,00 -49,40 0,00 0,00 0,00 0,00 -49,40 

3 Μείσζε θαηά 2,9% ησλ εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ γηα ηηο απνδνρέο ηνπ 
πξνζσπηθνύ ησλ θνξέσλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 

0,00 12,15 12,15 0,00 0,00 0,00 24,29 

4 ηαδηαθό μεπάγσκα βαζκνινγηθήο σξίκαλζεο 0,00 0,00 0,00 97,96 -52,31 -45,66 -0,01 

5 Αιιαγή ζηνλ ππνινγηζκό ηεο απνδεκίσζεο ησλ αλαγθαζηηθώλ απν-
ρσξήζεσλ 

0,00 30,00 -30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  

3 πληάμεηο θαη εηζθνξέο 0,00 -60,74 -274,22 133,53 16,92 -36,34 -220,86 

1 Καηαβνιή δηαθνξώλ εηήζησλ ζπληάμεσλ ησλ δηθαζηηθώλ 0,00 -20,16 0,00 0,00 0,00 0,00 -20,16 

2 Καηαβνιή δηαθνξώλ επί αλαδξνκηθώλ ζπληάμεσλ δηθαζηηθώλ 0,00 -28,56 28,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 πκςεθηζκόο επηζηξνθώλ θόξσλ πξνο ηξίηνπο κε αληίζηνηρα πνζά 
νθεηιόκελσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ 

0,00 50,00 20,00 20,00 10,00 0,00 100,00 

4 Καηάξγεζε πξνζαύμεζεο επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ ππαιιήισλ Τπ. 
Οηθνλνκηθώλ 

0,00 19,47 0,00 0,00 0,00 0,00 19,47 

5 Γηαξζξσηηθέο παξεκβάζεηο αύμεζεο εζόδσλ ηνπ ΟΑΔΔ 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 

6 Παξαθξάηεζε νθεηιόκελσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ από ηπρόλ 
δηθαηνύκελα πνζά επηδνηήζεσλ 

0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 

7 Μείσζε αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαηά 3,9% 0,00 -428,06 -425,80 -41,41 -42,57 -36,34 -974,17 

8 Δθαξκνγή ξήηξαο κεδεληθνύ ειιείκκαηνο θαη ζπληειεζηή βησζηκόηε-
ηαο ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη πξόλνηαο 

0,00 156,56 103,02 154,94 49,48 0,00 464,01 

                  

4 Κνηλσληθά επηδόκαηα 0,00 -449,97 708,53 7,00 0,00 0,00 265,56 

1 Γηαλνκή θνηλσληθνύ κεξίζκαηνο 0,00 -525,00 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Μείσζε απνδηδόκελσλ πόξσλ ζε αζθαιηζηηθά ηακεία 0,00 0,00 108,50 7,00 0,00 0,00 115,50 

3 Καηάξγεζε νηθνγελεηαθώλ επηδνκάησλ πνπ θαηαβάιινληαη από 
ΟΑΔΓ ζε ηδησηηθνύο ππαιιήινπο 

0,00 38,03 38,03 0,00 0,00 0,00 76,06 

4 Μείσζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδνηνύκελσλ από ηνλ 
ΟΑΔΓ 

0,00 37,00 37,00 0,00 0,00 0,00 74,00 

                  

5 Δμνξζνινγηζκόο ΓΔΚΟ 0,00 85,00 -5,00 0,00 0,00 0,00 80,00 

1 Πεξαηηέξσ κείσζε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ 
εληόο ΓΚ 

0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 

2 Mείσζε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ επαλαηαμηλνκεκέλσλ ΓΔΚΟ 0,00 35,00 -5,00 0,00 0,00 0,00 30,00 

                  

ύλνιν Παξεκβάζεσλ ζην ζθέινο ησλ δαπαλώλ 0,00 -497,66 489,16 238,49 -35,39 -82,00 112,60 

                  

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΟΓΧΝ 

    0,00 35,00 -19,50 -7,00 0,00 0,00 8,50 

1 Καηάξγεζε ησλ κε αληαπνδνηηθώλ ρξεώζεσλ 0,00 -37,00 -128,50 -7,00 0,00 0,00 -172,50 

2 Μείσζε ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαηά 3,9% 0,00 14,00 72,00 0,00 0,00 0,00 86,00 

3 Σέινο παξακνλήο θαη πιόσλ 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 

4 Πξνζπκπιήξσζε δήισζεο θόξνπ εηζνδήκαηνο ζπληαμηνύρσλ 0,00 37,00 37,00 0,00 0,00 0,00 74,00 

ύλνιν Παξεκβάζεσλ ζην ζθέινο ησλ εζόδσλ 0,00 35,00 -19,50 -7,00 0,00 0,00 8,50 
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3.3 Πξνζιήςεηο – απνρσξήζεηο πξνζσπηθνύ 
 

ην Μεζνπξφζεζκν ρέδην γηα ηε ηειέρσζε ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα εληάζζνληαη νη εθηηκήζεηο απν-

ρσξήζεσλ θαη πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ γηα θαζέλα απφ ηα έηε 2014-2018 (Πίλαθαο 3.8). 

 

Ο ζπλνιηθφο πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2018 δηακνξθψζεθε ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο παξεκβάζεηο ηνπ ΜΠΓ 2013-2016, ηηο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ κεκνλσκέλσλ θν-

ξέσλ, ηελ πξνζπάζεηα αλαλέσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην δεκφζην ηνκέα, θαζψο θαη ηηο πξν-

ηεξαηφηεηεο πνπ έρεη πξνζδηνξίζεη ε Κπβέξλεζε. 

 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ, νη εθηηκψκελεο πξνζιήςεηο ηεο πεξηφδνπ 2014-2016 βαζίζηεθαλ ζηνλ θαλφλα 

1:5 ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκψκελεο απνρσξήζεηο (ζπληαμηνδνηήζεηο θαη παξαηηήζεηο) ηνπ πξνεγνχκελνπ 

έηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ην ηξέρνλ έηνο, βάζεη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ πνπ εθπνλή-

ζεθε απφ ην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΤΓΙΜΗΓ) 

θαη εγθξίζεθε απφ ην Κπβεξλεηηθφ πκβνχιην Μεηαξξχζκηζεο, εθηηκάηαη φηη κπνξνχλ λα πξαγκαην-

πνηεζνχλ έσο 14.000 πεξίπνπ πξνζιήςεηο, εθ ησλ νπνίσλ 2.400 αθνξνχλ ππφινηπν πξνζιήςεσλ ηνπ 

έηνπο 2013 θαη 8.000 ζα πξνέιζνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλφλα κία πξφζιεςε γηα θάζε κία αλα-

γθαζηηθή απνρψξεζε. Αληίζηνηρα, γηα ην έηνο 2015, απφ ην ζχλνιν ησλ 11.000 πξνζιήςεσλ, νη 7.000 

ζα αλαπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεσηηθέο απνρσξήζεηο. Γηα ηα έηε 2017-2018, νη εθηηκψκελεο πξνζιήςεηο 

γηα φιε ηε Γεληθή Κπβέξλεζε ππνινγίζηεθαλ βάζεη ηνπ θαλφλα 1:1, ιακβάλνληαο ππφςε ηε ιήμε ηεο 

ηζρχνο ηνπ πεξηνξηζκνχ πξνζιήςεσλ ηνπ αξ. 11 ηνπ λ. 3833/2010, ην νπνίν φξηδε φηη ν αξηζκφο ησλ 

εηήζησλ πξνζιήςεσλ θαη δηνξηζκψλ δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο ζπλνιηθά απφ ην ιφγν 1:5 (κία 

πξφζιεςε αλά πέληε απνρσξήζεηο), ζην ζχλνιν ησλ θνξέσλ. 

 

 

Πίλαθαο 3.8  πγθεληξσηηθόο πίλαθαο πξνζιήςεσλ-απνρσξήζεσλ 2012-2018 

 

Τπνηνκείο Γελ. Κπβέξλεζεο 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Πξαγκ/ζεηο Πξαγκ/ζεηο Πξαγκ/ζεηο Δθηηκήζεηο Δθηηκήζεηο Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο 

Απνρσξή-
ζεηο 

Πξνζιή-
ςεηο 

Απνρσξή-
ζεηο 

Πξνζιήςεηο 
Απνρσξή-

ζεηο 
Πξνζιήςεηο 

Απνρσξή-
ζεηο 

Πξνζιήςεηο 
Απνρσξή-

ζεηο 
Πξνζιήςεηο 

Απνρσξή-
ζεηο 

Πξνζιήςεηο 
Απνρσξή-

ζεηο 

Κεληξηθή Γηνίθεζε, ΟΣΑ β΄ 
βαζκνύ θαη ΝΠ* 

22.938 1.937 24.902 11.370 17.840 3.568 16.950 3.390 15.818 15.818 14.570 14.570 13.113 

ΟΣΑ α΄ βαζκνύ 3.874 323 3.671 398 2.366 237 2.100 210 1.913 1.913 1.862 1.862 1.242 

Οξγαληζκνί Κνηλσληθήο Αζθά-
ιηζεο 

1.773 223 1.483 916 602 120 586 117 497 497 483 483 415 

Ννκηθά πξόζσπα εληόο Γεληθήο 
Κπβέξλεζεο 

653 23 708 640 420 84 408 82 364 364 324 324 254 

ΓΔΚΟ (16 επαλαηαμηλνκεκέλεο) 1.056 49 3.213 723 618 124 430 86 430 430 428 428 352 

Πξνζιήςεηο 1:1 ιόγσ ππνρξε-
σηηθώλ απνρσξήζεσλ 

          6.974               

ύλνιν 30.294 2.555 33.977 14.047 21.846 11.107 20.474 3.885 19.022 19.022 17.667 17.667 15.376 

* Ννκηθά πξόζσπα ησλ νπνίσλ ε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνύ θαιύπηεηαη από ηνλ Σαθηηθό Πξνϋπνινγηζκό (π.ρ. λνζνθνκεία θαη παλεπηζηήκηα). 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη παξεκβάζεηο ηνπ ΜΠΓ 2013-2016 θαη νη εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο κεκνλσκέλσλ 

θνξέσλ ζηα πιαίζηα αλαδηνξγάλσζεο ησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ, πνπ ειήθζεζαλ ππφςε ζηνλ αλσηέξσ 

πξνγξακκαηηζκφ είλαη νη εμήο: 

 

 ην Τποςπγείο Δθνικήρ Άμςναρ, γηα ην έηνο 2013 ππήξμε κείσζε ησλ πξνζιήςεσλ ζηηο παξαγσ-

γηθέο ζρνιέο θαηά 30% ζε ζρέζε κε ην 2012 (δει. 819 άηνκα) θαη ν ίδηνο αξηζκφο πξνζιήςεσλ έ-

ρεη ελζσκαησζεί ζηαζεξά ζηηο πξνβιέςεηο γηα θαζέλα απφ ηα έηε ηεο πεξηφδνπ 2014-2018. 

 

 ην Τποςπγείο Παιδείαρ και Θπηζκεςμάηυν γηα ην 2013 έρεη δνζεί απφθαζε θαηαλνκήο απφ ην 

ΤΓΙΜΗΓ γηα 43 άηνκα κε βάζε εηδηθέο δηαηάμεηο (δηθαζηηθέο απνθάζεηο, πιάλε, ηέθλα απνβησζά-
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λησλ ελ ψξα ππεξεζίαο θ.ιπ.), ελψ ην 2014 δελ έρνπλ γίλεη πξνζιήςεηο δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ 

έσο ζήκεξα. 

 Όζνλ αθνξά ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, γηα ην 2014 εθαξκφδεηαη ν θαλφλαο 1:10 βάζεη ηνπ εγθε-

θξηκέλνπ πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ κε πξνηεξαηφηεηα ζηελ απνξξφθεζε ππαξρφλησλ εθ-

θξεκνηήησλ. Παξάιιεια, πξνσζείηαη αίηεκα ηνπ θνξέα πξνο ην ΤΓΙΜΗΓ γηα ηελ πξφζιεςε επη-

πιένλ δηδαθηηθνχ/εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ην 2014, ζην πιαίζην ηνπ θαλφλα κία πξφζιεςε γηα 

θάζε κία ππνρξεσηηθή απνρψξεζε ηνπ θνξέα.  

 

 ην Τποςπγείο Γημόζιαρ Σάξηρ και Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη, γηα ην έηνο 2013 κε ζρεηηθή απφ-

θαζε ηνπ ΤΓΙΜΗΓ εγθξίζεθε ε θαηαλνκή 225 δνθίκσλ ππξνζβεζηψλ εθ ησλ 725 επηηπρφλησλ 

ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ βάζεη εγθξηηηθήο απφθαζεο (ΠΤ) ηνπ 2011. Ο ππφινηπνο αξηζκφο ησλ 

500 δνθίκσλ ππξνζβεζηψλ βάζεη ηεο ΠΤ 2011 εθηηκάηαη φηη ζα πξνζιεθζεί έσο ηελ 1/7/2014, 

εθφζνλ απηφ πξνβιεθζεί ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο 

θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, θαηά ην 2013 θαη 2014 δελ έρνπλ πξαγκαηνπνη-

εζεί πξνζιήςεηο έλζηνινπ πξνζσπηθνχ ζην Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πν-

ιίηε. Γηα ηα έηε 2015 έσο θαη 2018, ν αξηζκφο πξνζιήςεσλ ζα αλέιζεη ζηα επίπεδα ηνπ 2012 (580 

θαη’ έηνο). 

 

 ην Τποςπγείο Οικονομικών πξνβιέπεηαη ε πξφζιεςε 2.000 ηαθηηθψλ ππαιιήισλ εληφο ηνπ 

2014, κε ζηφρν ηε ζηειέρσζή ηνπ κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. 

 

 ην πιαίζην ελίζρπζεο ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο, αιιά θαη ηεο ζηειέρσζεο ησλ αζθα-

ιηζηηθψλ ηακείσλ κε πξνζσπηθφ γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο έθδνζεο ζπληάμεσλ θαη ηεο θαιχηεξεο 

εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ έρεη πξνγξακκαηηζηεί εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ε πξφζιεςε 1.500 

πεξίπνπ ππαιιήισλ ζην Τποςπγείο Δπγαζίαρ, Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ και Ππόνοιαρ θαη ζηα 

επνπηεπφκελα απφ απηφ Ννκηθά Πξφζσπα. 

 

 Χο πξνηεξαηφηεηα γηα ην έηνο 2014 έρεη ηεζεί θαη ε πξφζιεςε πεξίπνπ 2.000 αηφκσλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο Τγείαρ, πνπ αθνξνχλ, θπξίσο, γηαηξνχο, λνζειεπηέο θαη παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ, ην νπνίν ζα 

αμηνπνηεζεί θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο Μνλάδεο Δληαηηθήο Θεξαπείαο. 

 

 Ο εθηηκψκελνο αξηζκφο πξνζιήςεσλ γηα ηνπο ΟΣΑ α΄ βαθμού (πιελ ησλ επνπηεπφκελσλ Ννκη-

θψλ Πξνζψπσλ) γηα ηα έηε 2014-2015 βαζίζηεθε ζηνλ θαλφλα 1:10 θαζφηη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

πξνζιήςεηο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ κφλν Παλεπηζηεκηαθήο (ΠΔ) θαη Σερλνινγηθήο (ΣΔ) Δθπαίδεπ-

ζεο. 

 

 Γηα ην 2014, έρνπλ πξνβιεθζεί 619 πξνζιήςεηο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηε ΝΔΡΙΣ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη πξνβιεπφκελεο πξνζιήςεηο αλά ππνηνκέα, κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξεο ή κεγα-

ιχηεξεο απφ απηέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηειηθά αλά ππνηνκέα, ρσξίο, φκσο, λα επεξεαζηεί ην 

ζπλνιηθφ απνηέιεζκα. Η θαηαλνκή ησλ πξνζιήςεσλ ζα απνθαζηζηεί αλάινγα κε ηηο πξαγκαηηθέο 

αλάγθεο ηνπ θάζε θνξέα, κε γλψκνλα ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ, ηνλ εμνξζνινγη-

ζκφ ησλ δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκν-

ζίνπ. 

 

Χο εθ ηνχηνπ, ην Μεζνπξφζεζκν ρέδην γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα παξνπζηάδεηαη σο 

πξνζσξηλφ ζην κέξνο πνπ αθνξά ζηηο εθηηκψκελεο πξνζιήςεηο αλά ππνηνκέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλε-

ζεο, αιιά θαη σο δεζκεπηηθφ ζην ζχλνιφ ηνπ σο πξνο ηελ απζηεξή ηήξεζε ηνπ θαλφλα 1:5 γηα ηελ 

πεξίνδν 2014-2016 θαη ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΜΠΓ 2013-2016. ε θάζε πεξί-

πησζε, ν ελ ιφγσ πξνγξακκαηηζκφο ζηειέρσζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζα επηθαηξνπνηείηαη ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ ην ΤΓΙΜΗΓ, ελζσκαηψλνληαο ηελ ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνηε-

ξαηνηήησλ πνπ ζα πξνζδηνξίζεη ε Κπβέξλεζε βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Αμηνιφγεζεο ησλ Γν-

κψλ θαη Τπεξεζηψλ. 
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4. ΤΝΟΛΙΚΑ ΔΟΓΑ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΔ ΣΖ ΓΔΝΙΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ 
 

Η ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο παξνπζηάδεη ηε ζπγθεληξσηηθή θαζαξή εηθφλα 

φισλ ησλ ππνηνκέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (θξάηνο, ΝΠΓΓ, ΟΚΑ, λνζνθνκεία, ΟΣΑ, επαλαηαμη-

λνκεκέλεο ΓΔΚΟ), θαηά γεληθέο θαηεγνξίεο εζφδσλ θαη εμφδσλ. Η εηθφλα ησλ κεγάισλ θαηεγνξηψλ 

εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο κεηά ηηο δεκνζηνλνκηθέο παξεκβάζεηο ζε ελνπνηεκέλε 

βάζε, παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 3.9. 

 

Πίλαθαο 3.9  Δλνπνηεκέλν απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο (ΜΠΓ)* 

    Χο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ 

   

2014 2015 2016 2017 2018 

ΜΠΓ ΜΠΓ ΜΠΓ ΜΠΓ ΜΠΓ 

  Έζνδα 43,8 41,8 41,4 40,8 40,0 

1. Άκεζνη θόξνη 12,0 11,4 10,8 10,7 10,6 

2. Έκκεζνη θόξνη 13,3 13,3 13,5 13,3 13,1 

3. Δπηζηξνθέο θόξσλ 1,7 1,5 1,5 1,4 1,4 

4. Αζθαιηζηηθέο Δηζθνξέο 10,3 9,9 10,0 9,7 9,4 

5. Σξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 

6. Κεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο 2,2 1,7 1,8 2,1 1,8 

7. Πσιήζεηο 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 

8. Λνηπά έζνδα 5,3 4,8 4,6 4,5 4,5 
              

  Γαπάλεο 44,2 42,6 41,1 39,9 38,3 

1. Ακνηβέο πξνζσπηθνύ 8,5 7,9 7,4 7,1 6,7 

2. Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 4,6 4,1 4,0 3,8 3,5 

3. Κνηλσληθέο παξνρέο 21,0 20,2 19,4 18,8 18,1 

4. Σξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 

5. Κεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 

6. Γαπάλεο επελδύζεσλ 3,5 3,4 3,5 3,3 3,1 

7. Απνζεκαηηθό 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

8. Σόθνη 4,4 4,8 4,7 5,1 5,0 
              

  Με πξνζδηνξηζκέλεο παξεκβάζεηο 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 
              

  Απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζε δεδνπιεπκέλε βάζε -2,1 -1,8 -0,2 -0,5 0,3 
              

  ε εθαη. επξώ 

 
  

2014 2015 2016 2017 2018 

ΜΠΓ ΜΠΓ ΜΠΓ ΜΠΓ ΜΠΓ 

  Έζνδα 76.643 75.826 78.701 81.517 83.776 

1. Άκεζνη θόξνη 21.801 21.421 21.400 22.135 23.067 

2. Έκκεζνη θόξνη 24.236 25.109 26.653 27.473 28.367 

3. Δπηζηξνθέο θόξσλ 3.136 2.877 2.960 2.967 3.073 

4. Αζθαιηζηηθέο Δηζθνξέο 18.754 18.713 19.761 20.012 20.372 

5. Σξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο 840 782 782 782 782 

6. Κεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο 3.981 3.181 3.550 4.288 3.948 

7. Πσιήζεηο 578 505 514 533 534 

8. Λνηπά έζνδα 9.589 8.992 9.000 9.261 9.778 
              

  Γαπάλεο 80.532 80.220 81.059 82.593 83.055 

1. Ακνηβέο πξνζσπηθνύ 15.480 14.824 14.577 14.657 14.514 

2. Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 8.455 7.754 7.863 7.857 7.597 

3. Κνηλσληθέο παξνρέο 38.296 38.100 38.314 38.815 39.347 

4. Σξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο 2.104 2.303 2.298 2.261 2.271 

5. Κεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο 810 785 856 695 684 

6. Γαπάλεο επελδύζεσλ 6.384 6.345 6.849 6.810 6.777 

7. Απνζεκαηηθό 923 979 988 1.000 1.000 

8. Σόθνη 8.080 9.129 9.315 10.498 10.866 
              

  Με πξνζδηνξηζκέλεο παξεκβάζεηο   913 1926 0 0 
              

  Απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζε δεδνπιεπκέλε βάζε -3.889 -3.481 -432 -1.076 721 
  

        ΑΔΠ (ζε εθαη. επξώ) 182.231 188.265 197.379 206.943 216.854 

εκείσζε:  ΜΠΓ = Μεζνπξόζεζκν πξόγξακκα (κεηά παξεκβάζεσλ) 
* Σν απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζε δεδνπιεπκέλε βάζε είλαη κε βάζε ην Πξόγξακκα Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, ζπκπεξηιακβάλν-

ληαο ηνπο ηόθνπο ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. 
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Η ελνπνίεζε φισλ ησλ ππνηνκέσλ ζε έλα εληαίν ζχλνιν ζπλεπάγεηαη ηελ ελνπνίεζε α) ησλ ζπλαιια-

γψλ κεηαμχ ησλ ππνηνκέσλ θαη β) ησλ ελδνηνκεαθψλ ζπλαιιαγψλ εληφο ησλ ππνηνκέσλ. 

 

Με ηελ έλλνηα απηή γίλεηαη εθθαζάξηζε φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ, ζην πιαίζην ηεο Γεληθήο Κπβέξ-

λεζεο, απνηεινχλ έμνδν γηα έλαλ ππνηνκέα θαη ηζφπνζν έζνδν γηα θάπνηνλ άιιν. Γηα παξάδεηγκα, ε 

επηρνξήγεζε ελφο ΝΠΓΓ απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ απνηειεί δαπάλε ηνπ θξάηνπο θαη ηζφπν-

ζν έζνδν ηνπ ΝΠΓΓ, ζπλεπψο, ην ζπγθεθξηκέλν δεχγνο ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ πξέπεη λα απαιεηθ-

ζεί, αθνχ δηνγθψλεη πιαζκαηηθά ηηο δαπάλεο θαη ηα έζνδα ησλ ππνηνκέσλ ζε ελνπνηεκέλν επίπεδν. 

 

πλεπψο, ε ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο παξνπζηάδεη ηα θαζαξά έζνδα θαη ηηο 

θαζαξέο δαπάλεο θαη, ζπλεπψο, ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζπλφινπ ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο. 

 

Οη δαπάλεο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, απφ 44,2% ηνπ ΑΔΠ ην 2014 κεηψλνληαη ζε 38,3% ηνπ ΑΔΠ ην 

2018, παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 5,9% πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζην δηάζηεκα 2014-2018. 

 

 

5. ΔΟΓΑ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΔ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  
 

5.1 Έζνδα  
 

Γηα ην 2015 πξνβιέπεηαη φηη ηα έζνδα ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 53.185 

εθαη. επξψ ή ζην 28,3% ηνπ ΑΔΠ, ην 2016 ζε 53.346 εθαη. επξψ ή ζην 27,0% ηνπ ΑΔΠ, ην 2017 ζε 

55.894 εθαη. επξψ ή ζην 27,0% ηνπ ΑΔΠ θαη ην 2018 ζε 57.364 εθαη. επξψ ή ζην 26,5% ηνπ ΑΔΠ. 

 

ηηο εθηηκήζεηο απηέο έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη εμειίμεηο ζην καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ε απφδνζε 

ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ, θαζψο, επίζεο, θαη νη επηπηψζεηο απφ ηηο παξεκβάζεηο πνπ ςεθίζηεθαλ 

πξφζθαηα απφ ηε Βνπιή, φπσο ε θαηάξγεζε ησλ κε αληαπνδνηηθψλ παξνρψλ. 

 

5.2 Γαπάλεο αλά θαηεγνξία 
 

Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζε 49.742 ε-

θαη. επξψ ή 27,3% ηνπ ΑΔΠ ην 2014 (ρσξίο λα πεξηιακβάλνληαη νη κεηαβηβάζεηο γηα ηελ εμφθιεζε 

ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ), ζε 49.054 εθαη. επξψ ή 26,1% ηνπ ΑΔΠ ην 2015, ζε 48.911 εθαη. επ-

ξψ ή 24,8% ηνπ ΑΔΠ ην 2016, ζε 49.562 εθαη. επξψ ή 23,9% ηνπ ΑΔΠ ην 2017 θαη ζε 48.901 εθαη. 

επξψ ή 22,6% ηνπ ΑΔΠ ην 2018. 

 

ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ θαη ε πιεξσκή ηφθσλ, ε πινπνίεζε ησλ εμνπιη-

ζηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο, ε πξνκήζεηα πξνο ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (ΔΣΥ) θαη ε πιεξσκή ησλ εγγπήζεσλ γηα ινγαξηαζκφ θνξέσλ 

πνπ έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί εληφο θαη εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο.  

 

Οη πξσηνγελείο δαπάλεο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζε 42.612 εθαη. επξψ ή 23,38% ηνπ ΑΔΠ ην 

2014, ζε 41.431 εθαη. επξψ ή 22,01% ηνπ ΑΔΠ ην 2015, ζε 41.160 εθαη. επξψ ή 20,85% ηνπ ΑΔΠ ην 

2016, ζε 41.164 εθαη. επξψ ή 19,89% ηνπ ΑΔΠ ην 2017 θαη ζε 40.923 εθαη. επξψ ή 18,87% ηνπ ΑΔΠ 

ην 2018. 

 

Οη πξσηνγελείο δαπάλεο ζα είλαη κεησκέλεο θαηά 1.689 εθαη. επξψ ην 2018 ζε ζρέζε κε ηελ εθηίκεζε 

γηα ην 2014. 
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Πίλαθαο 3.10  Σαθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο δαπαλώλ θαηά θαηεγνξία 
(ζε εθαη. επξώ) 

 

Καηεγνξία δαπαλώλ 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ΓΤΔ  ΓΤΔ 
Πξνϋπν-
ινγηζκόο 

Βαζηθό 
ελάξην  

ΜΠΓ  
Βαζηθό 
ελάξην  

ΜΠΓ 
Βαζηθό 
ελάξην  

ΜΠΓ 
Βαζηθό 
ελάξην  

ΜΠΓ   
Βαζηθό 
ελάξην  

ΜΠΓ  

Α' ΑΠΟΓΟΥΔ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΔΙ (1+2+3) 20.511 18.422 18.412 18.339 18.488 18.034 18.070 18.013 17.979 18.141 18.144 18.107 18.107 
1 Κεληξηθήο δηνίθεζεο 17.714 16.093 16.159 16.117 16.269 15.890 15.931 15.922 15.893 16.006 16.013 15.965 15.965 
  - Μηζζνί (πεξηιακβ. ακνηβέο σξνκηζζίσλ εθπαηδεπηηθώλ) 10.442 9.447 9.292 9.229 9.280 9.001 9.041 8.747 8.784 8.516 8.553 8.352 8.352 
  - Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ΔΟΠΤΤ 409 380 399 373 374 361 361 350 350 339 339 330 330 
  - πληάμεηο 6.547 5.850 6.040 6.101 6.101 6.257 6.257 6.403 6.403 6.558 6.558 6.690 6.690 
  - Λνηπέο παξνρέο θαη πξόζζεηεο παξνρέο θαηαξγεζέλησλ 

εηδηθώλ ι/ζκώλ 
298 294 287 273 273 272 272 273 273 273 273 273 273 

  - Έθηαθηεο (αλαδξνκηθέο) παξνρέο δηθαζηηθώλ 2003-2007 17 123 141 141 240 0 0 0 0 0 0 0 0 
  - Μηζζνινγηθή σξίκαλζε 0 0 0 0 0 0 0 150 83 150 120 150 150 
  - Κίλεηξα επίηεπμεο ζηόρσλ (ΚΔ-ΚΔΓ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 170 170 170 
2  Ννζνθνκείσλ, ηδξπκάησλ πξόλνηαο ,λπδδ 2.797 2.329 2.247 2.215 2.212 2.139 2.134 2.085 2.081 2.035 2.030 1.993 1.993 
   - Μηζζνί πξνζσπηθνύ λνζειεπηηθώλ ηδξπκάησλ  2.167 1.892 1.843 1.807 1.805 1.751 1.746 1.704 1.700 1.662 1.657 1.620 1.620 
  -  Δθεκεξίεο ηαηξώλ ΔΤ 298 237 263 263 263 253 253 245 245 237 237 237 237 
  -  Λνηπέο παξνρέο πξνζσπηθνύ λνζειεπηηθώλ ηδξπκάησλ  88 90 85 85 85 82 82 79 79 79 79 79 79 
  -  Ιδξπκάησλ πξόλνηαο, θιήξνπ θαη λπδδ 245 111 56 59 59 53 53 57 57 57 57 57 57 
3 Νέεο  πξνζιήςεηο  0 0 7 7 7 5 5 5 5 100 100 150 150 
Β' ΑΦΑΛΙΖ, ΠΔΡΙΘΑΛΦΖ, ΚΟΙΝΧΝΙΚΖ ΠΡΟΣΑΙΑ 

(4+5+6+7) 
17.134 15.922 13.269 13.071 13.756 12.545 14.104 12.250 13.740 12.250 13.740 13.720 13.720 

4 Γαπάλεο πεξίζαιςεο  61 67 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
5  Δπηρνξεγήζεηο αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ  14.466 12.739 10.621 10.621 10.775 10.008 11.567 9.697 11.187 9.697 11.187 11.187 11.187 
  - ΟΓΑ 4.235 3.190 2.442 2.442 2.442 2.335 3.277 2.321 3.326 2.321 3.326 3.326 3.326 
  - ΙΚΑ 3.982 3.191 2.230 2.230 2.374 2.223 2.511 2.223 2.223 2.223 2.223 2.223 2.223 
  - ΔΟΠΤΤ 1.023 1.108 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 
  - ΝΑΣ 1.000 1.040 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
  - ΟΑΔΔ 1.430 1.440 800 800 800 800 834 800 834 800 834 834 834 
  - ΣΑΠ-ΟΣΔ 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 
  -ΟΑΔΓ 499 477 505 505 515 505 750 505 505 505 505 505 505 
  - Αληηπαξνρή έλαληη πεξηνπζίαο ζηνπο ηνκείο αζθάιηζεο 

ΓΔΗ 
578 621 579 579 579 579 579 579 579 579 579 579 579 

  - ΔΚΑ (πιελ ζπληαμηνύρσλ Γεκνζίνπ) 775 795 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 
  - Κνηλσληθή ρξεκαηνδόηεζε  265 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 
  - Λνηπά αζθαιηζηηθά ηακεία 21 18 26 27 27 26 26 25 25 25 25 25 25 
  - Λνηπέο δαπάλεο  θνηλσληθήο αζθάιηζεο 123 5 895 895 895 396 446 100 550 100 550 550 550 
6 Λνηπέο δαπάλεο πεξίζαιςεο (θάιπςε ειιείκκαηνο 

λνζνθνκείσλ ηξέρνληνο θαη πξνεγνπκέλσλ εηώλ) 
1.401 1.654 1.111 1.155 1.155 1.043 1.043 1.043 1.043 1.043 1.043 1.043 1.043 

7 Κνηλσληθή πξνζηαζία 1.206 1.462 1.480 1.236 1.767 1.436 1.436 1.452 1.452 1.452 1.452 1.432 1.432 
  - Δπηδόκαηα πνιπηέθλσλ 639 738 755 511 511 675 675 675 675 675 675 675 675 
  - Αζθαιηζηηθό Κεθάιαην Αιιειεγγύεο Γελεώλ 493 451 443 443 443 454 454 470 470 470 470 470 470 
  - Δπίδνκα ζέξκαλζεο 6 139 190 190 190 210 210 210 210 210 210 190 190 
  - Λνηπέο εηζνδεκαηηθέο εληζρύζεηο 68 134 92 92 98 97 97 97 97 97 97 97 97 
  - Κνηλσληθό κέξηζκα 0 0 0 0 525 0 0 0 0 0 0 0 0 
Γ' ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΑΠΑΝΔ (8+9+10+11) 6.410 6.337 5.370 5.439 5.645 5.448 5.447 5.186 5.283 5.072 5.154 4.963 4.963 
8 ΔΠΙΥΟΡΖΓΖΔΙ ΦΟΡΔΧΝ 1.882 1.936 1.534 1.535 1.564 1.445 1.443 1.159 1.156 1.120 1.120 1.120 1.120 
  - πγθνηλσληαθνί Φνξείο 453 372 260 260 260 231 231 231 231 231 231 231 231 
  - Λνηπέο Δπηρνξ/ζεηο θαη εηζθνξέο ζε δηεζλείο νξγαληζκνύο 1.429 1.169 954 955 984 909 906 890 887 889 889 889 889 
  - Δηδηθή Δπηρνξήγεζε ζηνπο ΟΣΑ 0 396 320 320 320 305 305 38 38 0 0 0 0 
9 ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 1.965 1.728 1.579 1.595 1.775 1.482 1.485 1.468 1.468 1.471 1.471 1.473 1.473 
  - Μεηαθηλήζεηο 273 115 86 85 82 82 84 84 84 84 84 84 84 
  - Λεηηνπξγηθέο 718 642 675 696 780 658 726 643 711 644 712 712 712 
  - Γαπάλεο ζε εθηέιεζε δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ 120 175 8 1 125 0 0 0 0 0 0 0 0 
  - Πξνκήζεηεο 590 565 522 519 524 452 452 448 448 448 448 448 448 
  - Γηάθνξεο άιιεο δαπάλεο θαη Γαπάλεο ΝΑΣΟ 265 231 287 294 264 291 223 294 226 295 227 229 229 
10 ΑΝΣΙΚΡΙΕΟΜΔΝΔ ΓΑΠΑΝΔ 2.462 2.669 2.082 2.153 2.153 2.447 2.446 2.435 2.535 2.403 2.485 2.291 2.291 
  - Απνδόζεηο ζηελ Δ.Δ. 1.831 2.155 1.700 1.771 1.771 1.848 1.850 1.849 1.850 1.797 1.800 1.800 1.800 
  - Δπηδνηήζεηο γεσξγίαο 631 514 382 382 382 599 596 586 685 606 685 491 491 
11 ΤΠΟ ΚΑΣΑΝΟΜΖ 101 4 175 156 153 73 73 123 123 78 78 78 78 
  - Νέα πξνγξάκκαηα θαη ινηπέο δαπάλεο 0 0 84 65 65 63 63 63 63 68 68 68 68 
  -  Γαπάλεο θηλεηηθόηεηαο, δηαζεζηκόηεηαο, αλαθαηαλνκήο 

πξνζσπηθνύ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  - Γαπάλεο Πξνεδξίαο Δ.Δ. 0 0 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 
  - Λνηπέο δαπάλεο θαηαξγεζέλησλ εηδηθώλ ι/ζκώλ 4 3 11 11 8 10 10 10 10 10 10 10 10 
  - Γαπάλεο εθινγώλ  97 1 50 50 50 0 0 50 50 0 0 0 0 
Γ'. ΑΠΟΓΙΓΟΜΔΝΟΙ ΠΟΡΟΙ εθ ησλ νπνίσλ ζε: 3.474 3.549 3.774 3.807 3.801 3.908 2.810 4.326 3.158 4.294 3.126 3.133 3.133 
  - Οξγαληζκνύο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 2.783 2.666 2.627 2.660 2.654 2.708 2.695 3.055 3.042 3.023 3.010 3.016 3.016 
  - Οξγαληζκνύο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 566 795 1.063 1.063 1.063 1.115 30 1.187 32 1.187 32 32 32 
  - Λνηπέο Απνδόζεηο 126 88 83 83 83 85 85 85 85 85 85 85 85 
Δ΄ Απνζεκαηηθό 0 0 1.120 1.120 923 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
I. ΤΝΟΛΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΠ (Α+Β+Γ+Γ+Δ) 47.529 44.230 41.946 41.775 42.612 40.934 41.431 40.775 41.160 40.757 41.164 40.923 40.923 
12 Σόθνη (ζε θαζαξή ηακεηαθή βάζε) 12.224 6.044 6.150 5.900 5.900 6.100 6.100 6.630 6.600 6.950 6.900 7.300 7.300 
13 Έμνδα εθηακίεπζεο δαλείνπ ζην ΔFSF 541 127 70 55 55 10 10 5 5 0 0 0 0 
ΙΙ. ΤΝΟΛΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ, ΣΟΚΧΝ Κ.ΛΠ. 

(Ι+12+13) 
60.293 50.401 48.166 47.730 48.567 47.044 47.541 47.410 47.765 47.708 48.064 48.223 48.223 

14 Δμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα Τπ. Δζληθήο Άκπλαο 410 529 583 533 533 700 700 598 598 457 457 500 500 
15 Καηαπηώζεηο εγγπήζεσλ γηα θνξείο θ.ιπ. εθηόο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο 
117 365 233 233 203 190 190 123 158 224 195 149 149 

16 Καηαπηώζεηο εγγπήζεσλ γηα θνξείο θιπ. εληόο Γεληθήο 
Κπβέξλεζεο 

679 514 466 466 439 368 623 404 390 919 846 29 29 

ΙΙΙ. ΤΝ. ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΠ πιελ ρξενιπζίσλ, εηδηθώλ εθδόζε-
σλ νκνιόγσλ, ινηπώλ απμήζεσλ ΜΚ, θ.ιπ. * 
(IΙ+14+15+16) 

61.499 51.810 49.448 48.962 49.742 48.302 49.054 48.535 48.911 49.308 49.562 48.901 48.901 

* Γελ πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο γηα ηελ εμόθιεζε ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ. 

 



47 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ απνηειεζκάησλ, έρεη ιεθζεί ππφςε: 

 

 Ο πεξηνξηζκφο ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο θαη ησλ πξφζζεησλ θαη ινηπψλ κηζζνινγηθψλ παξνρψλ. 

 Ο πεξηνξηζκφο ησλ πξνζιήςεσλ. 

 Η επαλαμηνιφγεζε θαη ε κείσζε ησλ κε κηζζνινγηθνχ ραξαθηήξα δαπαλψλ, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά 

ζηε κείσζε ησλ θνλδπιίσλ επηρνξεγήζεσλ θαη ελ γέλεη κεηαβηβάζεσλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγη-

ζκνχ ζε θνξείο θαη λνκηθά πξφζσπα. 

 Ο πεξηνξηζκφο ησλ κεηαβηβάζεσλ ηνπ θξάηνπο πξνο ηνπο ινηπνχο ππνηνκείο ηεο Γεληθήο Κπβέξ-

λεζεο ζε επίπεδα απζηεξά θαη κφλν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ απνιχησο αλειαζηηθψλ δαπαλψλ 

ηνπο.  

 Ο πεξηνξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηθνχ ραξαθηήξα δαπαλψλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο δαπάλεο πνπ αθν-

ξνχλ: 

- κεηαθηλήζεηο πξνζσπηθνχ, 

- κηζζψκαηα θηεξίσλ, 

- πξνκήζεηα πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ, θ.ιπ. 

 

Απνδνρέο, ζπληάμεηο θαη πξόζζεηεο παξνρέο  
 

Οη δαπάλεο γηα απνδνρέο θαη πξφζζεηεο παξνρέο ζα είλαη κεησκέλεο θαηά 969 εθαη. επξψ ην 2018 ζε 

ζρέζε κε ηελ ζρεηηθή εθηίκεζε γηα ην 2014 θαη ζα δηακνξθσζνχλ ζε 8.625 εθαη. επξψ ή 3,97% ηνπ 

ΑΔΠ ην 2018 απφ 9.554 εθαη. επξψ ή 5,24% ηνπ ΑΔΠ ην 2014.  

 

Η κείσζε απηή νθείιεηαη, θπξίσο, ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πξνζιήςεσλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ 

ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο, ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί κε ζπκβά-

ζεηο, ζηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ ζηηο παξαγσγηθέο ζρνιέο, ζηηο εθηηκψκελεο απνρσξή-

ζεηο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο, αιιά θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πξφζζεησλ θαη ινηπψλ κηζζνινγηθψλ πα-

ξνρψλ. 

 

Αληίζεηα, νη δαπάλεο γηα ζπληάμεηο ζα είλαη απμεκέλεο θαηά 589 εθαη. επξψ ην 2018 ζε ζρέζε κε ηελ 

εθηίκεζε ηνπ 2014 θαη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 6.690 εθαη. επξψ ή 3,09% ηνπ ΑΔΠ ην 2018 απφ 6.101 

εθαη. επξψ ή 3,35% ηνπ ΑΔΠ ην 2014.  

 

Η αχμεζε ηεο δαπάλεο απηήο νθείιεηαη, θπξίσο, ζηνλ απμεκέλν αξηζκφ ζπληαμηνδνηήζεσλ πνπ εθηη-

κάηαη γηα ηελ πεξίνδν απηή.  

 

Αζθάιηζε, πεξίζαιςε θαη θνηλσληθή πξνζηαζία 
 

Οη δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζα παξακείλνπλ ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα ζην 2018 ζε ζρέζε κε ηελ 

αληίζηνηρε εθηίκεζε ηνπ 2014 θαη ζα δηακνξθσζνχλ ζε 13.720 εθαη. επξψ ή 6,33% ηνπ ΑΔΠ ην 2018 

απφ 13.756 εθαη. επξψ ή 7,55% ηνπ ΑΔΠ ην 2014. 

 

Δηδηθφηεξα: 

 

Οη δαπάλεο γηα επηρνξήγεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ζα δηακνξθσζνχλ ζε 11.187 εθαη. επξψ ή 

ζην 5,16% ηνπ ΑΔΠ ην 2018 απφ 10.775 εθαη. επξψ ή ζην 5,91% ηνπ ΑΔΠ ην 2014. 

 

Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο κείσζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαηά 3,9% πξνέθπςε ε αλά-

γθε πξφζζεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θπξίσο ηνπ ΙΚΑ θαη ηνπ ΟΑΔΓ 

γηα ηελ πεξίνδν 2014-2018. Γηα ην ζθνπφ απηφ, νη δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο «επηρνξεγήζεηο αζθαιη-

ζηηθψλ ηακείσλ» πξνβιέπεηαη λα απμεζνχλ θαηά 154 εθαη. επξψ ην 2014, 583 εθαη. επξψ ην 2015 θαη 

θαηά 450 εθαη. επξψ γηα θαζέλα απφ ηα έηε 2016 έσο θαη 2018.  

 

Δπίζεο, ιφγσ θαηάξγεζεο ησλ κε αληαπνδνηηθψλ ηειψλ, πξνβιέπεηαη αχμεζε ησλ επηρνξεγήζεσλ κε 

κείσζε ησλ απνδφζεσλ ζηνλ ΟΓΑ θαη ζηνλ ΟΑΔΔ θαηά 977 εθαη. επξψ γηα ην 2015 θαη θαηά 1.040 

εθαη. επξψ γηα θαζέλα απφ ηα έηε 2016 έσο θαη 2018.  
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εκεηψλεηαη φηη ζηα πξνεγνχκελα έηε έγηλαλ ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο γηα ηε βησζηκφηεηα ησλ αζθα-

ιηζηηθψλ ηακείσλ, ζε ζπλδπαζκφ δε κε ηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εηζθνξν-

δηαθπγήο θαη ηηο επλντθφηεξεο καθξννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο, ζα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηα έζνδά ηνπο 

θαη ζα βειηηψζνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο. 

 

Οη δαπάλεο γηα επηρνξήγεζε ησλ λνζνθνκείσλ εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζε 1.155 εθαη. επξψ 

ην 2014 ή 0,63% ηνπ ΑΔΠ θαη ζε 1.043 εθαη. επξψ ή 0,48% ηνπ ΑΔΠ γηα θαζέλα απφ ηα έηε 2015 

έσο 2018. εκεηψλεηαη φηη απφ ην έηνο 2014 θαη κεηά πεξηιακβάλεηαη θαη ε απμεκέλε επηρνξήγεζε 

ηνπο θαηά 44 εθαη. επξψ, ιφγσ αχμεζεο ηεο θνξνινγίαο ζηα θαπληθά πξντφληα, ζε αληηζηάζκηζκα ηεο 

κε επηβνιήο εηζηηεξίνπ χςνπο 25 επξψ γηα θάζε εηζαγσγή. 

 

Οη δαπάλεο γηα θνηλσληθή πξνζηαζία ζα είλαη απμεκέλεο θαηά 190 εθαη. επξψ ζην 2018 (1.432 εθαη. 

επξψ) ζε ζρέζε κε ην έηνο 2014 (1.242 εθαη. επξψ) εάλ δελ πεξηιεθζεί ε δαπάλε ηεο δηάζεζεο ηνπ 

θνηλσληθνχ κεξίζκαηνο, χςνπο 525,0 εθαη. επξψ πνπ έρεη πξνβιεθζεί ζην 2014. 

 

Δπηρνξεγήζεηο, ιεηηνπξγηθέο θαη ινηπέο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο 
 

Οη δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζα είλαη κεησκέλεο θαηά 682 εθαη. επξψ ην 2018 ζε ζρέζε κε ηελ 

ζρεηηθή εθηίκεζε γηα ην 2014 θαη ζα θζάζνπλ ζηα 4.963 εθαη. επξψ ή ζην 2,3% ηνπ ΑΔΠ ην 2018 

απφ 5.645 εθαη. επξψ ή 3,1% ηνπ ΑΔΠ ζην 2014. 

 

Δηδηθφηεξα: 

 

 Οη θαηαλαισηηθέο θαη νη ινηπέο δαπάλεο γηα θαηαλνκή ζα είλαη κεησκέλεο θαηά 376 εθαη. επξψ ην 

2018 ζε ζρέζε κε ην 2014 θαη ζα θζάζνπλ ζε 1.551 εθαη. επξψ ή ζην 0,7% ηνπ ΑΔΠ ην 2018 απφ 

1.928 εθαη. επξψ ή 1,1% ηνπ ΑΔΠ ην 2014. 

 

Σν χςνο ησλ δαπαλψλ απηψλ απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν δείθηε κέηξεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο θα-

ηαβαιιφκελεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζπάζεηαο. Η εμνηθνλφκεζε εθηηκάηαη φηη ζα επηηεπρζεί σο απν-

ηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ κείσζεο ησλ δαπαλψλ γηα: 

- κηζζψκαηα ησλ ππεξεζηψλ, 

- πξνκήζεηα θεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζκνχ θαη αλαιψζηκσλ πιηθψλ, 

- ηειεπηθνηλσλίεο θαη ηαρπδξνκηθά έμνδα,  

- ειεθηξηθή ελέξγεηα, χδξεπζε, ζέξκαλζε θαη θνηλφρξεζηα κε εμνξζνινγηζκφ ηεο ρξήζεο, θαη 

- πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ, εηδψλ ζπληήξεζεο θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ. 

 

 Οη δαπάλεο γηα επηρνξεγήζεηο ζα είλαη κεησκέλεο θαηά 444 εθαη. επξψ ην 2018 ζε ζρέζε κε απηέο 

ηνπ 2014. Οη δαπάλεο απηέο ζα πεξηνξηζηνχλ ζηα 1.120 εθαη. επξψ ή ζην 0,5% ηνπ ΑΔΠ ην 2018 

απφ 1.564 εθαη. επξψ ή 0,9% ηνπ ΑΔΠ ην 2014. Η κείσζε απηή είλαη απνηέιεζκα ηνπ πεξηνξη-

ζκνχ ησλ κεηαβηβάζεσλ ηνπ θξάηνπο πξνο ηνπο ινηπνχο ππνηνκείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζε ε-

πίπεδα απζηεξά θαη κφλν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ απνιχησο αλειαζηηθψλ δαπαλψλ ηνπο.  

  

Απνδηδόκελνη πόξνη 
 

Η πξφβιεςε γηα ην χςνο ησλ δαπαλψλ απηψλ εθηηκάηαη φηη ζα θζάζεη ζηα 3.133 εθαη. επξψ ή ζην 

1,4% ηνπ ΑΔΠ ην 2018 απφ 3.801 εθαη. επξψ ή ζην 2,1% ηνπ ΑΔΠ ζην 2014 (κεησκέλεο θαηά 668 

εθαη. επξψ). 

 

Χζηφζν, επηζεκαίλεηαη φηη ζην 2014 πεξηιακβάλνληαη θαη νη απνδφζεηο ζηνλ ΟΓΑ θαη ζηνλ ΟΑΔΔ 

ζπλνιηθνχ χςνπο 1.034 εθαη. επξψ, πνπ απφ ην έηνο 2015 θαη κεηά δελ επαλαιακβάλνληαη, ιφγσ θα-

ηάξγεζεο ησλ κε αληαπνδνηηθψλ ηειψλ θαη έρνπλ πεξηιεθζεί ζηηο αληίζηνηρεο επηρνξεγήζεηο, ηφηε νη 

ινηπνί απνδηδφκελνη πφξνη, πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηνπο ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ, ζα είλαη απμεκέλνη θα-

ηά 366 εθαη. επξψ. 
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Η αχμεζε απηή νθείιεηαη ζηηο επλντθφηεξεο καθξννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πν-

ξεία είζπξαμεο ησλ εζφδσλ ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, κέξνο ησλ θαηεγνξηψλ ησλ νπνίσλ ππν-

ινγίδνληαη νη πφξνη απηνί.  

 

Απνζεκαηηθό 
 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απξφβιεπησλ θαη έθηαθηνπ ραξαθηήξα δαπαλψλ έρνπλ πξνβιεθζεί πηζηψζεηο 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ χςνπο 1.120 εθαη. επξψ γηα ην 2014 θαη 1.000 εθαη. γηα θαζέλα απφ ηα έηε 2015 

έσο θαη ην 2018. 

 
Σόθνη  
 

Οη δαπάλεο ζε ηακεηαθή βάζε γηα πιεξσκή ηφθσλ ζε απφιπηα πνζά εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζε 

5.900,  6.100,   6.600,  6.900 θαη 7.300 εθαη. επξψ γηα ηα έηε 2014 έσο 2018 αληίζηνηρα, ελψ σο πν-

ζνζηφ επί ηνπ ΑΔΠ έρνπλ εμνκαιπλζεί ζε ρακειά επίπεδα θαη ζα θπκαλζνχλ ζηα έηε 2014 έσο 2018 

ζε 3,2% έσο 3,4%. 

 

Γαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε εμνπιηζηηθώλ πξνγξακκάησλ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο 
 

Οη δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο, ζε 

ηακεηαθή βάζε, ζα δηακνξθσζνχλ ζε 533 εθαη. επξψ ή ζην 0,3% ηνπ ΑΔΠ ην 2014, ζε 700 εθαη. επ-

ξψ ή 0,4% ηνπ ΑΔΠ ην 2015, ζε 598 εθαη. επξψ ή 0,3% ηνπ ΑΔΠ ην 2016, ζε 497 εθαη. επξψ ή 0,2% 

ηνπ ΑΔΠ ην 2017 θαη ζε 500 εθαη. επξψ ή 0,2% ηνπ ΑΔΠ ην 2018. 

 

Γαπάλεο γηα θαηαπηώζεηο εγγπήζεσλ 
 

Οη δαπάλεο γηα ηελ πιεξσκή θαηαπηψζεσλ εγγπήζεσλ (ζε θαζαξή βάζε) ζε θνξείο εληφο θαη εθηφο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζα δηακνξθσζνχλ ζε 642 εθαη. επξψ ή ζην 0,4% ηνπ ΑΔΠ ην 2014, ζε 813 ε-

θαη. επξψ ή 0,4% ηνπ ΑΔΠ ην 2015, ζε 548 εθαη. επξψ ή 0,3% ηνπ ΑΔΠ ην 2016, ζε 1.041 εθαη. επ-

ξψ ή 0,5% ηνπ ΑΔΠ ην 2017 θαη ζε 178 εθαη. επξψ ή 0,1% ηνπ ΑΔΠ ην 2018. 

 

5.3 Αλώηαηα όξηα δαπαλώλ αλά Τπνπξγείν 
  

Σα αλψηαηα φξηα δαπαλψλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (δειαδή ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 

θαη ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ) αλά Τπνπξγείν, γηα ην έηνο 2014 αξρηθά θαζνξί-

ζηεθαλ ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2014 θαη δηακνξθψλνληαη εθ λένπ κε ηελ ελζσκάησζε ησλ 

παξεκβάζεσλ νη νπνίεο πηνζεηήζεθαλ εληφο ηνπ 2014 θαη ζπλερίδνληαη θαη ηα επφκελα έηε 2015-

2018. 

 

Ο ππνινγηζκφο νξνθψλ γηα ην 2014 αιιά θαη γηα ηα επφκελα νηθνλνκηθά έηε 2015-2018, πξνυπνζέ-

ηεη: 

 

 Σνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ πνζνηηθή θαηαλνκή ησλ παξεκβάζεσλ απηψλ θαη’ έηνο αιιά 

θαη  

 Σελ θαηαλνκή ηεο δεκνζηνλνκηθήο επίπησζεο ηεο θάζε παξέκβαζεο αλά Τπνπξγείν.  

 

ηνλ πίλαθα 3.11, πεξηιακβάλνληαη ηα αλψηαηα φξηα (νξνθέο) δαπαλψλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγη-

ζκνχ αλά Τπνπξγείν, γηα πξψηε θνξά ζε ηακεηαθή αιιά θαη ζε δεκνζηνινγηζηηθή (δεδνπιεπκέλε) 

βάζε, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ (ESA- 

95). Πξαθηηθά απηφ ζεκαίλεη φηη ε δεκνζηνλνκηθή επίπησζε ησλ εζληθνινγηζηηθψλ πξνζαξκνγψλ ησλ 

δαπαλψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα 3.11, έρεη επηκεξηζηεί αλά Τπνπξγείν.  
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Πίλαθαο 3.11  Αλώηαηα Όξηα Γαπαλώλ Φνξέσλ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ ζε ηακεηαθή θαη ζε 
δεδνπιεπκέλε βάζε ζύκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ESA95 γηα ηα έηε 2014-2018 

(ζε εθαη. επξώ) 

 

Φνξείο 

2014 2015 2016 2017 2018 

Πξνϋπν-
ινγηζκόο 

Δθηηκήζεηο Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο 

1 Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο             
  Τ.Π. 4 3 3 3 3 3 

  ΠΔΕ 0 0 0 0 0 0 
  Ταμειακό Σύνολο 4 3 3 3 3 3 

  Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0 
  Σύνολο κατά ESA 95 4 3 3 3 3 3 
2 Βνπιή ησλ Διιήλσλ              

  Τ.Π. 142 142 141 142 142 142 
  ΠΔΕ 2 2 2 2 2 2 

  Ταμειακό Σύνολο 144 144 143 144 144 144 
  Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0 
  Σύνολο κατά ESA 95 144 144 143 144 144 144 

3 Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  

            

  Τ.Π. 50 49 45 44 44 44 
  ΠΔΕ 55 55 50 140 140 135 

  Ταμειακό Σύνολο 105 104 95 184 184 179 
  Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 1 0 0 0 0 

  Σύνολο κατά ESA 95 105 103 95 184 184 179 

4 Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ              
  Τ.Π. 3.395 3.388 3.360 3.481 3.355 3.354 

  ΠΔΕ 142 142 142 112 112 102 
  Ταμειακό Σύνολο 3.537 3.530 3.502 3.593 3.467 3.456 

  Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0 
  Σύνολο κατά ESA 95 3.537 3.530 3.502 3.593 3.467 3.456 
5 Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ              

  Τ.Π. 323 321 292 275 272 271 
  ΠΔΕ 8 8 7 9 9 9 

  Ταμειακό Σύνολο 331 329 299 284 281 280 
  Εθνικολογιστικές προσαρμογές 13 34 0 0 0 0 

  Σύνολο κατά ESA 95 318 295 299 284 281 280 

6 Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο              
  Τ.Π. 3.112 3.107 3.150 3.020 2.854 2.874 

  (εκ ηων οποίων -Εξοπλιζηικά ππογπάμμαηα - 
ηαμειακή βάζη) 

583 533 700 598 457 500 

  ΠΔΕ 12 12 10 12 12 12 
  Ταμειακό Σύνολο 3.124 3.119 3.160 3.032 2.866 2.886 

  Εθνικολογιστικές προσαρμογές 134 160 121 55 -100 226 
  Σύνολο κατά ESA 95 2.990 2.959 3.039 2.977 2.966 2.660 
7 Τπνπξγείν Τγείαο              

  Τ.Π. 4.383 4.387 4.193 4.131 4.078 4.038 
  ΠΔΕ 64 64 55 80 80 75 

  Ταμειακό Σύνολο 4.447 4.451 4.248 4.211 4.158 4.113 
  Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0 

  Σύνολο κατά ESA 95 4.447 4.451 4.248 4.211 4.158 4.113 

8 Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλ-
ζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ    

            

  Τ.Π. 581 691 522 516 513 510 
  ΠΔΕ 18 18 8 12 12 11 

  Ταμειακό Σύνολο 599 709 530 528 525 521 
  Εθνικολογιστικές προσαρμογές 4 11 0 0 0 0 

  Σύνολο κατά ESA 95 595 698 530 528 525 521 
9 Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ              
  Τ.Π. 4.600 4.540 4.329 4.149 4.004 3.870 

  ΠΔΕ 490 490 476 437 438 438 
  Ταμειακό Σύνολο 5.090 5.030 4.805 4.586 4.442 4.308 

  Εθνικολογιστικές προσαρμογές 2 6 0 0 0 0 
  Σύνολο κατά ESA 95 5.088 5.024 4.805 4.586 4.442 4.308 
10 Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ                 

  Τ.Π. 298 299 289 285 281 280 
  ΠΔΕ 112 112 95 101 101 101 

  Ταμειακό Σύνολο 410 411 384 386 382 381 
  Εθνικολογιστικές προσαρμογές 1 4 0 0 0 0 

  Σύνολο κατά ESA 95 409 408 384 386 382 381 
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Πίλαθαο 3.11  Αλώηαηα Όξηα Γαπαλώλ Φνξέσλ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ ζε ηακεηαθή θαη ζε 
δεδνπιεπκέλε βάζε ζύκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ESA95 γηα ηα έηε 2014-2018 

(ζε εθαη. επξώ) 

 

Φνξείο 

2014 2015 2016 2017 2018 

Πξνϋπν-
ινγηζκόο 

Δθηηκήζεηο Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο 

11 Οηθνλνκηθώλ (πιελ Γεληθώλ Κξαηηθώλ Γαπα-
λώλ)  

            

  Τ.Π. 669 677 635 616 597 582 
  ΠΔΕ 9 9 8 8 8 8 

  Ταμειακό Σύνολο 678 686 643 624 605 590 
  Εθνικολογιστικές προσαρμογές 4 10 0 0 0 0 

  Σύνολο κατά ESA 95 674 677 643 624 605 590 

12 Γεληθέο Κξαηηθέο Γαπάλεο                
  Τ.Π. 17.726 17.043 16.452 16.912 18.112 17.841 

  Εκ ηων οποίων             
  (Τόκοι -ζε καθαπή βάζη) 6.150 5.900 6.100 6.600 6.900 7.300 

  (Έξοδα εκηαμίεςζηρ δανείος ζηο ΕFSF) 70 55 10 5 0 0 
  (Καηαπηώζειρ εγγςήζεων ζε καθαπή βάζη) 699 642 813 548 1.041 178 
  (Σαθηνπνίεζε ππνρξεώζεσλ ΠΟΔ θνξέσλ Γελη-

θήο Κπβέξλεζεο) 
  502         

  ΠΔΕ 0 0 0 0 0 0 

  Ταμειακό Σύνολο 17.726 17.043 16.452 16.912 18.112 17.841 
  Εθνικολογιστικές προσαρμογές -3.269 -1.894 -3.014 -2.745 -3.647 -3.680 

  Σύνολο κατά ESA 95 20.995 18.937 19.466 19.657 21.759 21.521 
13 Τπνπξγείν Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο             

  Τ.Π. 6 6 5 5 5 5 

  ΠΔΕ 2 2 2 2 2 2 
  Ταμειακό Σύνολο 8 8 7 7 7 7 

  Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0 
  Σύνολο κατά ESA 95 8 8 7 7 7 7 

14 Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθί-
κσλ 

            

  Τ.Π. 506 502 707 795 793 598 
  ΠΔΕ 432 432 403 538 522 527 
  Ταμειακό Σύνολο 938 934 1.110 1.333 1.315 1.125 

  Εθνικολογιστικές προσαρμογές -229 -227 25 35 194 0 
  Σύνολο κατά ESA 95 1.167 1.161 1.085 1.298 1.121 1.125 

15 Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

            

  Τ.Π. 70 63 68 68 67 66 
  ΠΔΕ 360 360 350 410 420 410 

  Ταμειακό Σύνολο 430 423 418 478 487 476 

  Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 1 0 0 0 0 
  Σύνολο κατά ESA 95 430 423 418 478 487 476 

16 Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 
θαη Πξόλνηαο 

            

  Τ.Π. 12.239 12.153 12.073 11.707 11.704 11.702 
  ΠΔΕ 790 790 525 380 380 370 

  Ταμειακό Σύνολο 13.029 12.943 12.598 12.087 12.084 12.072 
  Εθνικολογιστικές προσαρμογές 200 -163 0 0 0 0 
  Σύνολο κατά ESA 95 12.828 13.106 12.598 12.087 12.084 12.072 

17 Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηε-
ηαο  

            

  Τ.Π. 53 53 50 49 48 48 
  ΠΔΕ 2.250 2.250 2.308 2.070 2.084 2.115 

  εκ ηων οποίων             
  (Πεπιθεπειακά Ππογπάμμαηα)     1.200 1.200 1.128 1.140 1.140 1.140 
  Ταμειακό Σύνολο 2.303 2.303 2.358 2.119 2.132 2.163 

  Εθνικολογιστικές προσαρμογές 6 37 -12 -12 -12 -12 
  Σύνολο κατά ESA 95 2.297 2.267 2.370 2.131 2.144 2.175 

18 Τπνπξγείν Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γη-
θηύσλ    

            

  Τ.Π. 562 559 519 513 510 506 
  ΠΔΕ 1.902 1.902 1.848 2.253 2.245 2.249 

  Ταμειακό Σύνολο 2.464 2.461 2.367 2.766 2.755 2.755 
  Εθνικολογιστικές προσαρμογές 6 15 45 0 0 0 
  Σύνολο κατά ESA 95 2.458 2.446 2.322 2.766 2.755 2.755 

19 Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ             
  Τ.Π. 296 297 296 295 293 292 

  ΠΔΕ 34 34 34 37 37 38 
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Πίλαθαο 3.11  Αλώηαηα Όξηα Γαπαλώλ Φνξέσλ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ ζε ηακεηαθή θαη ζε 
δεδνπιεπκέλε βάζε ζύκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ESA95 γηα ηα έηε 2014-2018 

(ζε εθαη. επξώ) 

 

Φνξείο 

2014 2015 2016 2017 2018 

Πξνϋπν-
ινγηζκόο 

Δθηηκήζεηο Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο 

  Ταμειακό Σύνολο 329 331 330 332 330 330 
  Εθνικολογιστικές προσαρμογές 6 15 0 0 0 0 

  Σύνολο κατά ESA 95 324 315 330 332 330 330 
20 Τπνπξγείν Γεκόζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο 

ηνπ Πνιίηε 
            

  Τ.Π. 1.742 1.774 1.743 1.728 1.715 1.705 

  ΠΔΕ 96 96 57 61 60 60 

  Ταμειακό Σύνολο 1.838 1.870 1.800 1.789 1.775 1.765 
  Εθνικολογιστικές προσαρμογές 12 33 14 0 0 0 

  Σύνολο κατά ESA 95 1.826 1.836 1.786 1.789 1.775 1.765 
21 Τπνπξγείν Σνπξηζκνύ             

  Τ.Π. 27 26 25 25 25 24 
  ΠΔΕ 22 22 20 36 36 36 
  Ταμειακό Σύνολο 49 48 45 61 61 60 

  Εθνικολογιστικές προσαρμογές 11 0 0 0 0 0 
  Σύνολο κατά ESA 95 38 48 45 61 61 60 

22 Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο              
  Τ.Π. 164 163 158 153 148 144 

  ΠΔΕ 1 0 0 0 0 0 

  Ταμειακό Σύνολο 165 163 158 153 148 144 
  Εθνικολογιστικές προσαρμογές 2 6 0 0 0 0 

  Σύνολο κατά ESA 95 162 157 158 153 148 144 
Ι. TAMEIAKO ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΚΡΑΣΙΚΟΤ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ (Α+Β) 
57.748 57.044 55.454 55.611 56.262 55.601 

Α. Γαπάλεο Σ.Π (1+2+3+4+5+6) 50.948 50.244 49.054 48.911 49.562 48.901 

1 Πξσηνγελείο δαπάλεο 43.446 42.612 41.431 41.160 41.164 40.923 
2 Σόθνη 6.150 5.900 6.100 6.600 6.900 7.300 
3 Έμνδα εθηακίεπζεο δαλείνπ ζην ΔFSF 70 55 10 5 0 0 

4 Δμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα -ηακεηαθή βάζε 583 533 700 598 457 500 
5 Καηαπηώζεηο εγγπήζεσλ 699 642 813 548 1.041 178 

6 Σαθηνπνίεζε ππνρξεώζεσλ ΠΟΔ θνξέσλ Γελη-
θήο Κπβέξλεζεο1 

0 502 0 0 0 0 

Β. ΠΓΔ 6.800 6.800 6.400 6.700 6.700 6.700 
  εθ ησλ νπνίσλ:             

  (Πεξηθεξεηαθά Πξνγξάκκαηα)     1.200 1.200 1.128 1.140 1.140 1.140 

Γ.  Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο3 -3.095 -1.952 -2.820 -2.667 -3.565 -3.466 
ΙΙ. ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΚΡΑΣΙΚΟΤ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΣΑ ESA 95 (Ι - Γ) 
60.843 58.995 58.274 58.277 59.826 59.066 

1 ηνλ Πξνϋπνινγηζκό νηθνλνκηθνύ έηνπο 2014 γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ππνρξεώζεσλ ΠΟΔ θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο έρνπλ πξν-
βιεθζεί πηζηώζεηο ύςνπο 1.500 εθαη. επξώ. 

2 Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο: (+) κείσζε δαπαλώλ / (-) αύμεζε δαπαλώλ. 
3 ηηο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο δελ έρνπλ πεξηιεθζεί νη πξνζαξκνγέο πνπ αθνξνύλ ην ππόινηπν ησλ ινγαξηαζκώλ ζεζαπ-

ξνθπιαθίνπ θαη ε πξνζαξκνγή γηα ηελ εξγαζηαθή θηλεηηθόηεηα, ε νπνία αθνξά ην ζύλνιν ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 
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5.4 Πξνϋπνινγηζκόο Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ – ρέδην δξάζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ΠΓΔ ηελ 
πεξίνδν 2015-2018 

 

ηόρνη ΠΓΔ θαη δηαζέζηκνη πόξνη γηα ην ΠΓΔ 
 

Σν 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. 

  

Μέζσ ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ ΠΓΔ εληζρχνληαη, θπξίσο, νη αθφινπζνη αλαπηπμηαθνί ηνκείο:  

 Έξγα ππνδνκήο ζηνπο ηνκείο κεηαθνξψλ θαη πεξηβάιινληνο 

 Γξάζεηο ελίζρπζεο ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 Πξνψζεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ 

 Έξγα αμηνπνίεζεο ελεξγεηαθψλ πφξσλ 

 ηήξημε επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο Απηνδηνίθεζεο 

 

Δπίζεο, κε ηελ αμηνπνίεζε εζληθψλ πφξσλ εληζρχνληαη πνιηηηθέο ηνπ θξάηνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ ζπ-

ληήξεζε θαη επέθηαζε θνηλσληθψλ ππνδνκψλ, ηελ ηθαλνπνίεζε έθηαθησλ αλαγθψλ θαη ζε ινηπέο 

δξάζεηο. 

  

ηελ παξνχζα θξίζηκε θάζε γηα ηελ Διιεληθή νηθνλνκία, ε πινπνίεζε ηφζν ηνπ ΠΓΔ 2014 φζν θαη 

ηνπ ΠΓΔ 2015-2018 έρεη σο ζηφρν λα ζπλνδεχζεη ηε δεκνζηνλνκηθή πξνζπάζεηα κε αλαπηπμηαθέο 

δξάζεηο, ζπκβάιινληαο ζηελ αλάηαμε θαη ελίζρπζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηαπηφρξνλα ζηε ζηήξημε ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

 

Ο δεκνζηνλνκηθφο ζηφρνο ζηελ εθηέιεζε ηνπ ΠΓΔ ην 2014-2018 είλαη ε απνξξφθεζε ησλ πξνβιεπφ-

κελσλ πφξσλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε εηζξνή ηεο 

θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη ηελ ηζρχνπζα πξαθηηθή, ηα έηε 2014 θαη 

2015 είλαη έηε επηθάιπςεο κεηαμχ δχν πξνγξακκαηηθψλ πεξηφδσλ (ηεο Πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 

2007-2013 θαη ηεο Πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014-2020). Καηαβάιιεηαη ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα θαηά 

ηα έηε απηά αθελφο λα πξαγκαηνπνηεζεί ε νκαιή ρσξίο επηβξαδχλζεηο κεηάβαζε απφ ηελ παιαηά πε-

ξίνδν, φπνπ ζα πξέπεη λα δαπαλεζνχλ νη ηειεπηαίνη ηεο πφξνη, ζηελ λέα πεξίνδν πνπ πξέπεη λα πξνε-

ηνηκαζηνχλ λέα έξγα θαη αθεηέξνπ ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιειεο πξαθηηθέο λα εληαζεί ε αλαπηπμηαθή 

δξαζηεξηφηεηα, θαιχπηνληαο ηα πηζαλά θελά κε δξάζεηο γηα ηελ αλεξγία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα.  

 

Δπηπιένλ, ζηαζεξή επηδίσμε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ΠΓΔ είλαη ε κέγηζηε αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ 

πφξσλ πξνο ελίζρπζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, δειαδή ε έληαζε ησλ πξνζπαζεηψλ γηα βέιηηζηε 

θαηαλνκή ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ ψζηε λα νδεγνχκαζηε θάζε θνξά ζην κέγηζην δπλαηφ αλαπηπμη-

αθφ απνηέιεζκα. Γηα ην ιφγν απηφ δίδεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνλ νξζφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε 

ζηφρεπζε. Βαζηθφ εξγαιείν ζηελ πξνζπάζεηα απηή είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ γηα απηφ θαη κηα απφ ηηο βαζηθέο επηδηψμεηο γηα ηελ πεξίνδν 2015-2018 είλαη ε πιήξεο 

απηνκαηνπνίεζε θαη κεραλνγξάθεζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ εθηέιεζεο ηνπ ΠΓΔ γηα φινπο ηνπο ε-

κπιεθφκελνπο. 

 

Γηα ην 2014 πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε έξγσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πφξνπο ζπλνιηθνχ χςνπο 6,8 δηζ. 

επξψ. Απφ απηά πνζφ χςνπο 6,1 δηζ. επξψ αθνξνχλ ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα θαη πην ζπγθε-

θξηκέλα 5,45 δηζ. επξψ πεξίπνπ ζα δηαηεζνχλ ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπγρξεκα-

ηνδνηνχκελσλ έξγσλ ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013 θαη 650 εθαη. επξψ πξνγξακκαηίδεηαη 

λα δηαηεζνχλ γηα ηελ έλαξμε έξγσλ ηεο επφκελεο πεξηφδνπ 2014-2020. Σέινο, πνζφ χςνπο 700 εθαη. 

επξψ ζα δηαηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ακηγψο εζληθνχο πφξνπο. 
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Γηα ηελ πεξίνδν 2015-2018, νη δηαζέζηκνη πφξνη ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη αλαπηπμηαθνί ζηφρνη θαη ηαπ-

ηφρξνλα λα ηθαλνπνηεζνχλ νη πνιηηηθέο θαη λνκηθέο δεζκεχζεηο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί αλέξρνληαη ζπ-

λνιηθά ζε 26,5 δηζ. επξψ θαη θαηαλέκνληαη σο αθνινχζσο: 

 

 Πφξνη ζπλνιηθνχ χςνπο 23,7 δηζ. επξψ πνπ αληηζηνηρνχλ πεξίπνπ ζην 89,5% ηνπ ζπλφινπ ζα δηα-

ηεζνχλ γηα ηα έξγα ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζθέινπο ηνπ ΠΓΔ. Αλαιπηηθφηεξα, ην 45% πεξί-

πνπ ησλ πφξσλ ηεο πεξηφδνπ 2015-2018 ζα δηαηεζνχλ ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε επίηεπμε ησλ ζηφ-

ρσλ απνξξφθεζεο θαη ε νινθιήξσζε ησλ έξγσλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013 

(ΔΠΑ 2007-2013, Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Πξφγξακκα Αιηείαο, Πξφγξακκα Δπξσ-

πατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο, Πξφγξακκα Αιιειεγγχεο θαη Γηαρείξηζεο Μεηαλαζηεπηηθψλ 

Ρνψλ θ.ιπ.), ελψ ην ππφινηπν 55% πεξίπνπ ησλ πφξσλ ζα δηαηεζεί γηα ηελ έγθαηξε έλαξμε θαη 

ηελ εληφο ρξνλνδηαγξακκάησλ πινπνίεζε ησλ έξγσλ ηεο λέαο Πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014-

2020 (ΔΠΑ 2014-2020, Πξφγξακκα Μεηαλαζηεπηηθψλ Ρνψλ, Λνηπά Κνηλνηηθά Πξνγξάκκαηα 

θ.ιπ.). Η εηήζηα θαηαλνκή ησλ πφξσλ πξνβιέπεη ηε δηάζεζε πνζνχ χςνπο 5,7 δηζ. επξψ γηα ην 

2015, θαη πνζνχ χςνπο 6 δηζ. επξψ γηα θάζε έηνο ηεο πεξηφδνπ 2016-2018. 

  

 Πφξνη ζπλνιηθνχ χςνπο 2,8 δηζ. επξψ, πνπ αληηζηνηρνχλ πεξίπνπ ζην 10,5% ηνπ ζπλφινπ, ζα δηα-

ηεζνχλ γηα έξγα ηνπ εζληθνχ ζθέινπο ηνπ ΠΓΔ κε ζηαζεξή θαηαλνκή 700 εθαη. επξψ γηα θάζε έ-

ηνο, ψζηε λα θαιπθζνχλ ινηπέο –κε ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ θνηλνηηθνχο πφξνπο- επελδπηηθέο 

δαπάλεο ησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ, λα εμππεξεηεζνχλ νη αλάγθεο ησλ πθηζηάκελσλ 

επελδπηηθψλ λφκσλ, θαζψο θαη λα θαιπθζνχλ έθηαθηεο αλάγθεο φπσο ε απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε 

έξγα ππνδνκήο απφ ζεηζκνχο, ππξθαγηέο θαη άιιεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο θ.ά.. 

 

Απνηίκεζε - αμηνιόγεζε - δξάζε 
 

Βαζηθφο ζηφρνο πνπ ηέζεθε απφ ηελ έλαξμε θηφιαο ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε 

ηεο ρψξαο ήηαλ ε αλαδηάξζξσζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΓΔ, κε ηελ πηνζέηεζε βαζηθψλ αξρψλ 

πξνγξακκαηηζκνχ, παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο θαη αλάιεςεο δηνξζσηηθψλ θηλήζεσλ, φπνπ α-

παηηείηαη. Η ζηφρεπζε απηή εκπινπηηζκέλε κε λέεο παξακέηξνπο παξακέλεη θεληξηθή επηδίσμε θαη γηα 

ηελ πεξίνδν 2015-2018. 

 

Καηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ ΠΓΔ ηα ηειεπηαία έηε ηεο κεγάιεο δεκνζηνλνκηθήο 

πξνζπάζεηαο, εκπεδψζεθαλ θαη βειηηψζεθαλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο ρξεζηήο 

δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ηνπ δεζκεπηηθνχ, ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

πξνγξακκαηηζκνχ ζε επίπεδν πξνγξάκκαηνο θαη θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο κε ζηαδηαθή ελίζρπζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ θαη κεζνπξφζεζκνπ ραξαθηήξα ηνπ. 

  

Σαπηφρξνλα, πξνσζήζεθαλ δηαδηθαζίεο απνθέληξσζεο θαη απινπνίεζεο ζηελ πινπνίεζε ηνπ ΠΓΔ κε 

ηε παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο αλαθαηαλνκήο εγθεθξηκέλσλ πηζηψζεσλ έξγσλ ηνπ ΠΓΔ απφ ηνλ εθάζην-

ηε αξκφδην Τπνπξγφ ή Πεξηθεξεηάξρε. ην ίδην πιαίζην εγγξάθεηαη θαη ε ξχζκηζε ησλ ζεκάησλ πιν-

πνίεζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ κε ηελ απνζαθήλεζε ηνπ ξφινπ 

ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ζηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, έγθξηζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ ΠΓΔ. Οη παξαπάλσ 

ξπζκίζεηο ζε θακία πεξίπησζε δελ απνδπλάκσζαλ αιιά αληηζέησο ελίζρπζαλ ηνπο θαλφλεο ηνπ πξν-

γξακκαηηζκνχ κέζα απφ ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνζέθεξαλ. 

   

Δπίζεο, έσο ζήκεξα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζεκαληηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ψζηε λα απινπνηεζνχλ 

θαη επηηαρπλζνχλ νη δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ηνπ ΠΓΔ αιιά θαη ησλ επηκέξνπο πξνγξακκάησλ ηνπ. Οη 

παξεκβάζεηο αθνξνχλ, θπξίσο, ζηελ πινπνίεζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ θαη πε-

ξηιακβάλνπλ ξπζκίζεηο γηα κείσζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, άξζε πηζαλψλ εκπνδίσλ ζηελ 

πνξεία εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, επηηάρπλζε ηεο ξνήο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο, αληηκεηψπηζε πξνβιεκά-

ησλ ξεπζηφηεηαο ησλ δηθαηνχρσλ θαζψο θαη ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε άξζε εκπνδίσλ γηα ηελ πιή-

ξε νηθνλνκηθή παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ ηνπ ΠΓΔ. Απψηεξνο ζθνπφο φισλ απηψλ είλαη ε απινπνί-

εζε ηνπ πιαηζίνπ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ, ε δηεπθφιπλζε ηεο απνξξφθεζεο ησλ 

θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ, θαζψο, θαη ε πιήξεο ζπκκφξθσζε ηεο ρψξαο καο κε ηηο θνηλνηηθέο θαη δηε-

ζλείο ππνρξεψζεηο ηεο.  
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Πνιχ ζεκαληηθή πξφνδνο έρεη γίλεη θαη ζηα ζέκαηα ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη απινπνίεζεο ηεο δηαδη-

θαζίαο πιεξσκψλ ησλ έξγσλ ηνπ ΠΓΔ. Αλαιπηηθφηεξα, ε δηαδηθαζία πιεξσκψλ ηνπ ΠΓΔ βειηηψζε-

θε γηα ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα αξρηθά κε ηε δεκηνπξγία ηνπ Κεληξηθνχ Λνγαξηαζκνχ ΔΠΑ, 

εμαζθαιίδνληαο θαιχηεξν έιεγρν ζηε δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ δεκφζησλ πφξσλ θαη ζηελ παξαθν-

ινχζεζε ησλ ελεξγεηψλ. Χζηφζν, ε έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ 

γηα φια ηα έξγα ηνπ ΠΓΔ, κεηά ηελ ξχζκηζε ηνπ ζρεηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ζεκαηνδνηεί πξαγκαηη-

θή αιιαγή ζειίδαο γηα ηηο δηαδηθαζίεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ, πξνζθέξνληαο κε ηε βνήζεηα ηεο 

ηερλνινγίαο ηε κέγηζηε επειημία θαη απινπνίεζε. Σαπηφρξνλα, ν εμνξζνινγηζκφο θαη ε απινπνίεζε 

ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ ΠΓΔ κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ ππφινγνπ-θπζηθνχ πξνζψπνπ 

θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ζηηο Τπεξεζίεο ηνπ Φνξέσλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

έξγσλ αλακέλεηαη λα επηθέξεη αθφκα κεγαιχηεξε απινχζηεπζε ζηηο δηαδηθαζίεο επηηαρχλνληαο ζεκα-

ληηθά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πιεξσκψλ θαη ζπλαθφινπζα ηελ πινπνίεζε ηνπ ΠΓΔ. 

  

Αθφκε, ζην πιαίζην ηεο νξζνινγηθφηεξεο νξγάλσζεο ηνπ ΠΓΔ, ην 2014 ζα νινθιεξσζεί ε εθθαζάξη-

ζή ηνπ απφ αλελεξγά έξγα ζηε βάζε ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ ησλ Φνξέσλ θαη εηδηθψλ θξηηεξίσλ. Ήδε 

έρνπλ δνζεί ζρεηηθέο νδεγίεο θαη θίλεηξα ζηνπο θνξείο λα πξνρσξήζνπλ ζηελ απνκείσζε ηνπ αλεθηέ-

ιεζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο ζπκβάιινληαο ζηελ εμπγίαλζε φινπ ηνπ Πξνγξάκ-

καηνο, κε ηελ ειάθξπλζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ επελδχζεσλ απφ άζηνρεο δεζκεχζεηο, δηεπ-

θνιχλνληαο έηζη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δξάζεσλ ησλ επφκελσλ εηψλ. 

 

Δπηπιένλ, πξνσζήζεθαλ θαη εληζρχνληαη πεξαηηέξσ δξάζεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αλεμφθιεησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ ΠΓΔ, κε ηε βειηίσζε θαη ελίζρπζε ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ (ηξίκε-

λνο πξνγξακκαηηζκφο, δεκηνπξγία πξνηχπνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θ.α.) θα-

ζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε (αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο Πιεξσκψλ θαη Οθεηιψλ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ- 

ΠΤΠΠΟΓΔ, πξαγκαηνπνίεζε ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ θ.ά.).  

 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηνλ κεζνπξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ πεξίνδν 2015–2018 ζα πινπνηεζνχλ 

νη αθφινπζεο δξάζεηο νινθιεξψλνληαο νπζηαζηηθά ηε κεγάιε κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ 

αλακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ηεο ρψξαο: 

 

 Κσδηθνπνίεζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ. 

 Αλαδηάξζξσζε ηεο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ ΤΠΑΑΝ κε ζχζηαζε λέσλ ηκεκάησλ 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ πινπνίεζεο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηε δε-

κηνπξγία ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ. 

 Μεηαηξνπή ηνπ εζληθνχ ζθέινπο ηνπ ΠΓΔ ζε Δζληθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο. 

 ηαδηαθή απνκείσζε ηνπ αλεθηέιεζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ εζληθνχ ΠΓΔ, ζην νπνίν έρεη ζσξεπ-

ηεί δπζαλάινγα κεγάινο φγθνο ππνρξεψζεσλ απφ πξνεγνχκελα έηε δπζρεξαίλνληαο ην ξφιν ηνπ 

σο αλαπηπμηαθφ εξγαιείν. 

 Πξνζδηνξηζκφο θαηεγνξηψλ δαπαλψλ ηνπ ΠΓΔ πνπ ζηεξνχληαη επελδπηηθήο – αλαπηπμηαθήο ινγη-

θήο (π.ρ. ιεηηνπξγηθά θφζηε, ΦΠΑ θ.ιπ.). 

 Πεξηνξηζκφο ησλ κε επηιέμηκσλ δαπαλψλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ, ζε ζηελή θαη ζηα-

ζεξή ζπλεξγαζία κε ηα εκπιεθφκελα ππνπξγεία-θνξείο. 

 Δλδπλάκσζε ηεο πεξηθεξεηαθήο δπλαηφηεηαο παξαθνινχζεζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκα-

ηνο κε ηελ αλαδηακφξθσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ ηνπ αζρνινχληαη κε ην ΠΓΔ. 

 Αλαδηνξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ έληαμεο, παξαθνινχζεζεο θαη ζπληνληζκνχ ηφζν ζε θεληξηθφ 

φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

 Πξνγξακκαηηζκφο θαη παξαθνινχζεζε ησλ καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη ην 

Πξφγξακκα. 
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 Δλεξγνπνίεζε ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ησλ πξνζεζκηψλ νινθιήξσζεο ησλ ελεξγεηψλ δηα-

ρείξηζεο θαη πινπνίεζεο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ. 

 Γεκηνπξγία κεζνδνινγίαο αμηνιφγεζεο ησλ έξγσλ, ησλ θνξέσλ πνπ ηα πινπνηνχλ θαη νινθιήξνπ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Δλίζρπζε ηνπ κεραληζκνχ αλαραίηηζεο παξαγσγήο αλεμφθιεησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ΠΓΔ. 

 Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ κε παξεκβάζεηο ζην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ πινπνίεζε ησλ δε-

κνζίσλ επελδχζεσλ θαη κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ (θαζνιηθή εθαξκνγή ειεθηξνληθήο πιε-

ξσκήο θ.ιπ.). 

 Δθζπγρξνληζκφ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ΠΓΔ, ελαξκφληζε θαη δηεπαθή ηνπ κε ην ζχ-

ζηεκα ERP ηνπ ΓΛΚ, ψζηε λα παξαθνινπζείηαη κε εληαίν ηξφπν ε εθηέιεζε ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυ-

πνινγηζκνχ. 

 Τηνζέηεζε δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ γηα ηελ θαιχηεξε νηθνλνκηθή παξαθνινχζεζε ηνπ πξν-

γξάκκαηνο. 

 

Σα παξαπάλσ ζα ππνζηεξηρηνχλ απφ έλα λέν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα, κε ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγ-

ρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ “e-pde” πνπ ζθνπεχεη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ πθηζηακέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο ηνπ ΠΓΔ. Σν “e-pde” ην νπνίν αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ηελ παξαγσγηθή ηνπ ιεηηνπξγία 

ην α΄ εμάκελν ηνπ 2015, ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα νινθιεξσκέλεο παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο 

ησλ έξγσλ ηνπ ΠΓΔ, ηφζν ζε θεληξηθφ, φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

 

Ζ δηάξζξσζε ηνπ ΠΓΔ 2015–2018 - πλέπεηα κε δεκνζηνλνκηθέο δπλαηόηεηεο 
 

Γηα ηελ πεξίνδν 2015-2018 νη πφξνη ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζθέινπο αλέξρνληαη πεξίπνπ ζην 

89,5% ηνπ ζπλνιηθνχ Πξνγξάκκαηνο, ρξεκαηνδνηψληαο κε ην ήκηζπ ζρεδφλ ησλ πφξσλ έξγα ηεο 

Πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013 (ΔΠΑ 2007-2013, Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Πξφ-

γξακκα Αιηείαο, Πξφγξακκα Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο, Πξφγξακκα Αιιειεγγχεο θαη Γηα-

ρείξηζεο Μεηαλαζηεπηηθψλ Ρνψλ θ.ιπ.), θαη κε ην ππφινηπν κηζφ πεξίπνπ έξγα ηεο λέαο Πξνγξακκα-

ηηθήο πεξηφδνπ 2014-2020 (ΔΠΑ 2014-2020, πξφγξακκα κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ, ινηπά θνηλνηηθά 

πξνγξάκκαηα θ.ιπ.). 

 

Σν 10,5% ησλ πφξσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηήζεη ην εζληθφ ζθέινο ηνπ ΠΓΔ, αλ θαη κεησκέλν ζε ζρέζε 

κε ην παξειζφλ, παξακέλεη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ζηεξηρζνχλ αλαπηπμηαθέο επηινγέο 

ηεο Κπβέξλεζεο νη νπνίεο δελ είλαη επηιέμηκεο ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα, φπσο, επίζεο, 

λα ζπλδξάκνπλ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. ε φ,ηη αθνξά ζην εζληθφ ζθέινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, νη 

δηαζέζηκνη θάζε θνξά πφξνη θαηαλέκνληαη πεξίπνπ ηζφπνζα ζηνπο επελδπηηθνχο Νφκνπο, νη νπνίνη 

απνηεινχλ ζεκαληηθφ εξγαιείν άζθεζεο πνιηηηθήο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηηο λέεο επελδχζεηο 

ζηε ρψξα, ζηα πξνγξάκκαηα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Πεξηθεξεηαθφ Πξφγξακκα) θαη ζηηο δαπά-

λεο ησλ ππνπξγείσλ, νη νπνίεο αθνξνχλ, θπξίσο, ζε πξνκήζεηεο θαη ζπληεξήζεηο πθηζηάκελνπ εμνπιη-

ζκνχ. 

 

Η ζηξαηεγηθή πινπνίεζεο ηνπ ΠΓΔ απνηππψλεηαη θαη ζηελ θαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ αλά Φνξέα ηεο 

Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη Πεξηθέξεηα. Δηδηθφηεξα: 

 

 Έκθαζε δίλεηαη ζε Τπνπξγεία πνπ επνπηεχνπλ-δηαρεηξίδνληαη Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα. Η 

θαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ αλά Τπνπξγείν βαζίζηεθε ζηνπο επηκέξνπο πνζνηηθνχο ζηφρνπο αλά Δ-

πηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα πεξηφδνπ 2007-2013 κεηά θαη ηελ αλαζεψξεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη 

πεξηέιαβε εθηηκήζεηο γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πνζψλ ζηα ζρεδηαδφκελα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκα-

ηα ηεο πεξηφδνπ 2014-2020. 

 Σν 33% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ πηζηψζεσλ θαηεπζχλεηαη ζην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ Τπνδν-

κψλ θαη Γηθηχσλ, φπνπ ππάξρνπλ νη κεγαιχηεξεο απαηηήζεηο γηα πιεξσκέο ηφζν ζην επηιέμηκν, 

φζν θαη ζην κε επηιέμηκν ηκήκα ηνπ ΠΓΔ γηα ηελ νινθιήξσζε κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο θαη ινη-

πψλ δξάζεσλ.  
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 Μεγάιν κέξνο ησλ πηζηψζεσλ θαηεπζχλεηαη ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, 

ην νπνίν αλέξρεηαη ζην 33% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ γηα ην εζληθφ ΠΓΔ φιεο ηεο πεξηφδνπ 

2015-2018, θπξίσο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επελδπηηθψλ λφκσλ 

θαη ζην 13% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζθέινπο γηα ηελ πινπνίεζε δξά-

ζεσλ ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. 

 ε ζπκθσλία κε ηελ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηεο ρψξαο ζεκαληηθφ κέξνο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ 

θαηεπζχλεηαη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξ-

γείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Πξφλνηαο. 

 Πφξνη, χςνπο 8% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ φιεο ηεο πεξηφδνπ, ζα θαηεπζπλζνχλ γηα ηελ πιν-

πνίεζε δξάζεσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη ηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο, ην νπνίν θαηά 95% πεξίπνπ αθν-

ξά 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 επφκελεο πεξηφδνπ.  

 Σέινο, ηα Πξνγξάκκαηα ησλ Πεξηθεξεηψλ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ κε ην 17% πεξίπνπ ησλ ζπλνιη-

θψλ πφξσλ ηεο πεξηφδνπ ηφζν ηνπ εζληθνχ φζν θαη ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζθέινπο, πνζνζηφ 

πνπ παξακέλεη ζηαζεξφ θαη ζε εηήζηα βάζε. 

 

 

Πίλαθαο 3.12  Γαπάλεο ΠΓΔ θαηά θνξέα 2013-2018 
(ζε εθαη. επξώ) 
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Βνπιή ησλ Διιήλσλ 0   0 0,00 2   2 0,03 2   2 0,03 2   2 0,03 2   2 0,03 2   2 0,03 

Δζσηεξηθώλ 198 8 206 3,10 130 12 142 2,09 130 12 142 2,22 100 12 112 1,67 100 12 112 1,67 90 12 102 1,52 

Γηνηθ. Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηι/θήο Γηαθπβ. 28   28 0,42 55   55 0,81 50   50 0,78 140   140 2,09 140   140 2,09 135   135 2,01 

Οηθνλνκηθώλ 1   1 0,01 8 1 9 0,13 8 
 

8 0,13 8 
 

8 0,12 8 
 

8 0,12 8 
 

8 0,12 

Δμσηεξηθώλ 9   9 0,13 6 2 8 0,12 5 2 7 0,11 6 3 9 0,13 6 3 9 0,13 6 3 9 0,13 

Δζλ. Άκπλαο 3 1 4 0,05 10 2 12 0,18 8 2 10 0,16 10 2 12 0,18 10 2 12 0,18 10 2 12 0,18 

Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο 1.645 528 2.174 32,69 1.925 325 2.250 33,09 1.962 346 2.308 36,06 1.720 350 2.070 30,90 1.731 353 2.084 31,10 1.762 353 2.115 31,57 

(Πεπιθεπειακά Ππογπάμμαηα) 987 363 1.350 20,30 1.080 120 1.200 17,65 1.008 120 1.128 17,63 1.020 120 1.140 17,01 1.020 120 1.140 17,01 1.020 120 1.140 17,01 

Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ & Γηθηύσλ 2.122 149 2.270 34,14 1.750 152 1.902 27,97 1.700 148 1.848 28,88 2.116 137 2.253 33,63 2.110 135 2.245 33,51 2.114 135 2.249 33,57 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κι. Αιιαγήο 336 14 350 5,27 350 10 360 5,29 340 10 350 5,47 400 10 410 6,12 410 10 420 6,27 400 10 410 6,12 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 426 36 462 6,95 400 90 490 7,21 385 91 476 7,44 345 92 437 6,52 345 93 438 6,54 345 93 438 6,54 

Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ 125 11 136 2,05 82 30 112 1,65 75 20 95 1,48 81 20 101 1,51 81 20 101 1,51 81 20 101 1,51 

Δξγαζίαο, Κνηλ. Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο 438 8 446 6,70 770 20 790 11,62 505 20 525 8,20 360 20 380 5,67 360 20 380 5,67 350 20 370 5,52 

Τγείαο 94 5 99 1,48 50 14 64 0,94 40 15 55 0,86 60 20 80 1,19 60 20 80 1,19 55 20 75 1,12 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 349 7 356 5,35 420 12 432 6,35 400 3 403 6,30 535 3 538 8,03 520 2 522 7,79 525 2 527 7,87 

Γηθαηνζύλεο, Γηαθ. θαη Αλζξ. Γηθαησκάησλ 12 0 12 0,18 15 3 18 0,26 5 3 8 0,13 9 3 12 0,18 9 3 12 0,18 8 3 11 0,16 

Γεκόζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 50 3 53 0,80 90 6 96 1,41 50 7 57 0,89 54 7 61 0,91 54 6 60 0,90 54 6 60 0,90 

Σνπξηζκνύ 20 0 21 0,31 14 8 22 0,32 12 8 20 0,31 28 8 36 0,54 28 8 36 0,54 28 8 36 0,54 

Ναπηηιίαο 12 13 25 0,37 22 12 34 0,50 22 12 34 0,53 25 12 37 0,55 25 12 37 0,55 26 12 38 0,57 

Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο   0 0 0,01 1 1 2 0,03 1 1 2 0,03 1 1 2 0,03 1 1 2 0,03 1 1 2 0,03 

ύλνιν 5.867 783 6.650 100,00 6.100 700 6.800 100,00 5.700 700 6.400 100,00 6.000 700 6.700 100,00 6.000 700 6.700 100,00 6.000 700 6.700 100,00 
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Νέα Πξνγξακκαηηθή πεξίνδνο - λέεο πξννπηηθέο 
 

Η Διιάδα θαηάθεξε λα εμαζθαιίζεη γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 έλα πνιχ ζεκαληηθφ πνζφ αλαπηπμη-

αθψλ πφξσλ απφ ηα Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Σακεία. εκαληηθφ ηκήκα ησλ πφξσλ 

απηψλ αλακέλεηαη λα απνξξνθεζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ΠΓΔ 2015-2018, κε ηε ρξεκαηνδφηεζε 

ησλ αλαπηπμηαθψλ δξάζεσλ πνπ ζρεδηάδνληαη θαη ζα πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Δηαηξηθνχ πκ-

θψλνπ γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο (ΔΠΑ) 2014-2020. 

 

Η αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ απηψλ απνηειεί ζεκαληηθή επθαηξία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαξζξσηη-

θψλ, αλαπηπμηαθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ηεο ρψξαο θαη ηε ζηξνθή ζε έλα λέν αλαπηπμηαθφ 

ππφδεηγκα ζηεξηγκέλν ζηηο δπλαηφηεηεο ηεο Διιάδαο, θαζψο θαη ζηελ εμεηδίθεπζε θαη ηα αληαγσλη-

ζηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο. 

 

Ο αλαπηπμηαθφο ζρεδηαζκφο γηα ηελ Διιάδα ηνπ 2020 απνβιέπεη «ζηελ αλαγέλλεζε ηεο Διιεληθήο 

νηθνλνκίαο κε αλάηαμε θαη αλαβάζκηζε ηνπ παξαγσγηθνχ θαη θνηλσληθνχ ηζηνχ ηεο ρψξαο θαη ηε δε-

κηνπξγία θαη δηαηήξεζε βηψζηκσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, έρνληαο σο αηρκή ηελ εμσζηξεθή, θαηλνηφ-

κν θαη αληαγσληζηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη γλψκνλα ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο 

αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο». 

 

Βαζηθφο ζηφρνο γηα ηε ρψξα θαηά ηελ πεξίνδν 2014-2020 είλαη ε κεηαθνξά ησλ ελ αλεπαξθεία επελ-

δπηηθψλ πφξσλ απφ κε δηεζλψο εκπνξεχζηκνπο ηνκείο ζε εκπνξεχζηκνπο ηνκείο θαη ζηελ εθαξκνγή 

ελφο λένπ κνληέινπ αλάπηπμεο πνπ δελ ζα ζηεξίδεηαη πιένλ ζηελ θαηαλάισζε θαη ηνλ δαλεηζκφ, αι-

ιά ζε πγηείο επελδχζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ βηψζηκεο ζέζεηο απαζρφιεζεο. Οη παξεκβάζεηο ηνπ ΔΠΑ 

2014-2020 ζα πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο ησλ γεληθφηεξσλ παξεκβάζεσλ πνπ απνβιέπνπλ ζε 

αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ εηήζησλ επελδχζεσλ κέζα ζηα επφκελα δέθα έηε. 

 

Ιδηαίηεξε ζεκαζία δίδεηαη ζηελ επηινγή ηεο ρξνληθήο θιηκάθσζεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ ΔΠΑ 2014-

2020, κε εκπξνζζνβαξή εθθίλεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ νμχηαηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αλεξγίαο θαη 

ηεο απμαλφκελεο αλέρεηαο πνπ καζηίδνπλ ηελ Διιεληθή θνηλσλία, κε κέξηκλα, φκσο, ψζηε ηα άκεζα 

κέηξα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο λα κελ επηζθηάζνπλ ηε καθξνρξφληα πξννπηηθή ηεο 

νηθνλνκίαο ζην πεδίν ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 

  

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 έρεη νινθιεξσζεί θαη αλακέλεηαη ζχληνκα ε ππνβνιή θαη ε έ-

γθξηζε ησλ πξνγξακκάησλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο πξαγ-

καηνπνηήζεθαλ κηα ζεηξά Αλαπηπμηαθψλ πλεδξίσλ ζε Δζληθφ θαη Πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Σα Τπνπξ-

γεία θαη νη Πεξηθέξεηεο θιήζεθαλ απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο λα δηακνξ-

θψζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο, πνπ αμηνπνηήζεθαλ σο εηζξνέο γηα ηε δηακφξθσζε επηκέξνπο ελνηήησλ. 

  

Οη βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο/ζεκαηηθνί ζηφρνη ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 κε βάζε ην ζρεδηαζκφ ζπλνςίδν-

ληαη ζηα αθφινπζα πέληε ζεκεία: 

 

 Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, κεηάβαζε ζηελ πνην-

ηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα κε αηρκή ηελ θαηλνηνκία θαη αχμεζε ηεο εγρψξηαο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

 Αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηθαλνηήησλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ – ελεξγφο θνηλσληθή ελζσκάησζε.  

 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο-κεηάβαζε ζε κία νηθνλνκία θηιηθή ζην πεξηβάιινλ. 

 Αλάπηπμε-εθζπγρξνληζκφο-ζπκπιήξσζε ππνδνκψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε. 

 Βειηίσζε ηεο ζεζκηθήο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

 

Η αξρηηεθηνληθή ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 πεξηιακβάλεη 7 ηνκεαθά πξνγξάκκαηα θαη 13 πεξηθεξεηαθά 

Πξνγξάκκαηα σο αθνινχζσο: 

 

 Σν Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία». 

 Σν Δ.Π. «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε».  
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 Σν Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ-Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε».  

 Σν Δ.Π «Μεηαξξχζκηζε Γεκφζηνπ Σνκέα». 

 Σν πξφγξακκα «Αγξνηηθή Αλάπηπμε». 

 Σν Δ.Π. «Αιηείαο». 

 Σν ΔΠ. «Σερληθή Βνήζεηα».  

 Γεθαηξία (13) Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΠΔΠ), έλα γηα θάζε κηα απφ ηηο ειιε-

ληθέο Πεξηθέξεηεο.  

 

 

5.5 Μεηαβηβάζεηο από ηνλ Σαθηηθό Πξνϋπνινγηζκό ζε θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
 
Οη πηζηψζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο αθνξνχλ επηρνξεγήζεηο θαη απνδφζεηο πφξσλ ηνπ Σαθηηθνχ Πξν-

υπνινγηζκνχ ζε θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, νξγαληζκνχο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, λνζνθνκεία, ΝΠΓΓ θαη ΝΠΙΓ).     

 
 

Πίλαθαο 3.13   Μεηαβηβάζεηο από ηνλ Σαθηηθό Πξνϋπνινγηζκό 
(ζε εθαη. επξώ) 

  
  

            ύλνιν Τπνπξγείσλ/Φνξέσλ 
2012 

Πιεξσκέο 
2013 

Πιεξσκέο 
2014 

Πξνβιέςεηο 
2015 

Πξνβιέςεηο 
2016 

Πξνβιέςεηο 
2017 

Πξνβιέςεηο 
2018 

Πξνβιέςεηο 

 
Μεηαβηβάζεηο από Σαθηηθό Πξνϋπνινγηζκό (1+2+3+4+5) 2 21.997 20.955 18.161 17.878 17.580 17.511 17.518 

1.  Μεηαβηβάζεηο ζε Οξγαληζκνύο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (i+ii+iii+iv+v) 17.633 16.415 13.990 13.813 13.449 13.449 13.449 

i Δπηρνξεγήζεηο ζε ΟΚΑ 14.466 12.739 10.775 11.567 11.187 11.187 11.187 

ii Δπηρνξεγήζεηο ζε Ννζνθνκεία ΔΤ 1.401 1.654 1.154 1.043 1.043 1.043 1.043 

iii Δπηρνξεγήζεηο ζε Λνηπά Ννζνθνκεία (ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ, ΝΙΜΙΣ, ΑΡΔΣΑΙΔΙΟ, ΑΙΓΙΝΗΣΔΙΟ) 69 39 43 43 43 43 43 

iv Κνηλσληθή πξνζηαζία (α+β), εθ ησλ νπνίσλ: 1.132 1.189 954 1.129 1.145 1.145 1.150 

  α. ΑΚΑΓΔ 493 451 443 454 470 470 470 

  β. επηδόκαηα πνιπηέθλσλ 639 738 511 675 675 675 675 

v Απνδηδόκελνη πόξνη ζε ΟΚΑ 566 795 1.063 30 32 32 32 

2. Μεηαβηβάζεηο ζε Οξγαληζκνύο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (i+ii) 2.815 3.095 2.994 3.019 3.099 3.029 3.035 

i Δπηρνξεγήζεηο ζε ΟΣΑ 33 430 340 324 57 19 19 

ii Απνδηδόκελνη πόξνη ζε ΟΣΑ 2.782 2.666 2.654 2.695 3.042 3.010 3.016 

3. Μεηαβηβάζεηο ζε Ννκηθά Πξόζσπα ΔΝΣΟ Γεληθήο Κπβέξλεζεο εθηόο ΓΔΚΟ (i+ii+iii) 1.083 1.069 877 738 724 724 724 

i Δπηρνξεγήζεηο  740 752 641 582 568 568 567 

ii Απνδόζεηο 30 38 25 25 26 26 26 

iii Δπηρνξεγήζεηο ζε πγθνηλσληαθνύο Φνξείο 313 279 211 131 131 131 131 

4. Μεηαβηβάζεηο ζε ΓΔΚΟ (i+ii) 1 128 94 100 71 71 70 70 

i Δπηρνξεγήζεηο  99 85 92 63 63 62 62 

ii Απνδόζεηο 29 8 8 8 8 8 8 

5. Μεηαβηβάζεηο ζε Ννκηθά Πξόζσπα ΔΚΣΟ Γεληθήο Κπβέξλεζεο εθηόο ΓΔΚΟ (i+ii) 338 282 199 236 236 239 239 

i Δπηρνξεγήζεηο  314 276 191 228 228 231 231 

ii Απνδόζεηο 23 6 8 8 8 8 8 

1     Η επηρνξήγεζε ζηελ ΣΡΑΙΝΟΔ από ην 2015 δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο επηρνξεγήζεηο ζε πγθνηλσληαθνύο θνξείο (ΓΔΚΟ). Πεξηιακβάλεηαη ζηηο επη-
ρνξεγήζεηο ζε λνκηθά πξόζσπα εθηόο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ιόγσ ηεο πξνβιεπόκελεο απνθξαηηθνπνίεζήο ηεο εληόο ηνπ 2014.  
2     Γελ πεξηιακβάλνληαη κεηαβηβάζεηο γηα ηελ απνπιεξσκή ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνεγνύκελσλ νηθνλνκηθώλ εηώλ από ηελ εηδηθή ρξεκαηνδόηεζε.  
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6. ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΙ ΔΟΓΑ ΣΖ ΓΔΝΙΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ ΑΝΑ ΤΠΟΣΟΜΔΑ 
 

6.1 Δπαλαηαμηλνκεκέλεο ΓΔΚΟ 
 

Πεξηιακβάλνληαη νη πξνυπνινγηζκνί ησλ ΓΔΚΟ πνπ είλαη εληαγκέλνη ζην κεηξψν θνξέσλ Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο ηεο ΔΛΣΑΣ.  

 

Οη θνξείο απηνί είλαη νη εμήο: Πξάζηλν Σακείν (πξψελ ΔΣΔΡΠ), Οξγαληζκφο Διιεληθψλ Γεσξγηθψλ 

Αζθαιίζεσλ (ΔΛΓΑ), Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιη-

ζκνχ θαη Δγγπήζεσλ (ΟΠΔΚΔΠΔ), Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ΑΔ, ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ, Όκηινο 

Δηαηξεηψλ "Οξγαληζκφο ηδεξνδξφκσλ Διιάδνο ΑΔ" (ΟΔ ΑΔ - ΔΡΓΟΔ ΑΔ - ΓΑΙΑΟΔ ΑΔ), 

ΣΡΑΙΝΟΔ ΑΔ, Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (ΔΟΣ), Νέα Διιεληθή Ραδηνθσλία Ιληεξλέη & 

Σειεφξαζε ΑΔ (ΝΔΡΙΣ ΑΔ), Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ), Ηιεθηξνκε-

ραληθή Κχκεο ΑΔ, Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ ΑΔ (ΜΟΓ 

ΑΔ) θαη Οδηθέο πγθνηλσλίεο ΑΔ (ΟΤ ΑΔ). 

 
 

Πίλαθαο 3.14  Δπαλαηαμηλνκεκέλεο ΓΔΚΟ  
(ζε εθαη. επξώ) 

 
  

  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ΓΤΔ ΓΤΔ Β ΜΠΓ Β ΜΠΓ Β ΜΠΓ Β ΜΠΓ Β ΜΠΓ 

Έζνδα 3.261 2.292 2.224 2.224 2.682 2.682 2.387 2.387 2.298 2.298 1.544 1.544 

Πσιήζεηο 736 458 581 581 508 508 517 517 536 536 537 537 
Δπηρνξεγήζεηο 1.762 1.404 1.400 1.400 1.989 1.989 1.690 1.690 1.583 1.583 830 830 

Σαθηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ 405 391 314 314 229 229 225 225 207 207 209 209 
Δγθεθξηκέλνη Πόξνη ΠΓΔ  692 523 675 675 1.173 1.173 1.104 1.104 556 556 615 615 
Λνηπέο 665 490 411 411 588 588 361 361 820 820 5 5 

Λνηπά Έζνδα 763 430 243 243 184 184 180 180 180 180 177 177 

Έμνδα 2.082 1.395 1.795 1.758 2.138 2.106 2.070 2.032 1.506 1.473 1.532 1.507 

Ακνηβέο θαη Έμνδα Πξνζσπηθνύ 632 393 379 378 349 346 344 337 339 336 336 341 
Ακνηβέο θαη Έμνδα Σξίησλ 86 37 74 74 41 41 46 46 33 33 34 34 
Παξνρέο Σξίησλ 136 129 145 145 72 72 75 75 76 76 76 76 
Φόξνη 24 22 31 31 31 31 32 32 33 33 33 33 
Γηάθνξα Έμνδα  340 214 286 251 258 228 260 230 263 233 265 235 
Σόθνη έμνδα  244 170 161 161 146 146 146 146 130 130 97 97 
Γαπάλεο γηα Δπελδύζεηο 516 359 651 651 1.201 1.201 1.126 1.126 591 591 650 650 
Αγνξέο ρξήζεο  103 71 66 66 41 41 41 41 40 40 41 41 

Ιζνδύγην (Έζνδα – Έμνδα) 1.179 897 429 465 544 576 318 355 792 826 11 37 

εκείσζε:  ΓΤΔ= Γηαδηθαζία ππεξβνιηθνύ ειιείκκαηνο, Β = Βαζηθό ελάξην θαη ΜΠΓ= ελάξην κεηά παξεκβάζεσλ 
 

Οη θχξηεο αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηελ πεξίνδν 2013-2018 θαη απνηππψλνληαη ζηα δεκνζηνλνκηθά κεγέ-

ζε ηνπ ππνηνκέα ηεο πεξηφδνπ αθνξνχλ: 

 

 ηελ αλαδηάξζξσζε ην 2013 ηεο ΔΡΣ Α.Δ. κε ηε δεκηνπξγία ηεο ΝΔΡΙΣ Α.Δ., ε νπνία αλακέλεηαη 

λα έρεη δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα 91 εθαη. επξψ πεξίπνπ ην 2014, 

 ηελ πξνγξακκαηηζκέλε γηα ην β΄ εμάκελν ηνπ 2014 πψιεζε ηεο ΣΡΑΙΝΟΔ Α.Δ.,  

 ηελ απφζρηζε ηνπ θιάδνπ ζπληήξεζεο ηξνραίνπ πιηθνχ απφ ηνλ ΟΔ Α.Δ. θαη ηε δεκηνπξγία ηεο 

ΔΔΣΤ Α.Δ. ην β’ εμάκελν ηνπ 2013, θαη 

 ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ ΔΑ Α.Δ. 

 

Δμαηηίαο ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ε άκεζε ζχγθξηζε ησλ απνινγηζηηθψλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγε-

ζψλ ηνπ 2013 ζε ζρέζε κε ην 2012 είλαη εμαηξεηηθά δπζρεξήο. Μεγάιν κέξνο ηεο δηαθνξάο κεηαμχ 

ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο ηνπ ππνηνκέα ην 2013 ζε ζρέζε κε ην 2012 (πεξίπνπ 317 εθαη. 
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επξψ) νθείιεηαη ζηε κείσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ, θπξίσο, ιφγσ ηεο ιήμεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηαθηνπνίεζεο εκηππαίζξησλ ρψξσλ θαη ησλ λνκνζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ γηα επηκή-

θπλζε ησλ δφζεσλ γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ην θνη-

λσληθφ ζχλνιν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηειεπηαία ξχζκηζε επηκήθπλζεο ησλ δφζεσλ είλαη δεκνζηνλνκη-

θά νπδέηεξε ζην κεζνπξφζεζκν δηάζηεκα. 

 

ε γεληθέο γξακκέο, ην 2013 παξαηεξείηαη κείσζε ηφζν ηνπ ιεηηνπξγηθνχ φζν θαη ηνπ κηζζνινγηθνχ 

θφζηνπο ζηνλ ππνηνκέα, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη, θπξίσο, ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ δαπαλψλ θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ ζε φινπο ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο.     

 

Βαζικό ενάπιο 

 

ην βαζηθφ ζελάξην γηα ηελ πεξίνδν 2014 -2018 (αλ εμαηξεζεί ε επίπησζε ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο 

ΣΡΑΙΝΟΔ ΑΔ γηα ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ κεγεζψλ) αλακέλνληαη ηα αθφινπζα: 

 

α) ην ζθέινο ησλ εζφδσλ, αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ζηελ πεξίνδν κέρξη ην 2018 θαηά 7% ζε ζρέ-

ζε κε ην 2014, κείσζε ησλ επηρνξεγήζεσλ απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ θαηά 21% θαη κεί-

σζε ησλ ινηπψλ εζφδσλ θαηά 25% (θπξίσο ιφγσ ησλ κεησκέλσλ εθηηκήζεσλ απφ ηηο εηζπξάμεηο 

ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ). 

 

β) ην ζθέινο ησλ δαπαλψλ, κείσζε ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο θαηά 4% (θπξίσο ιφγσ ηεο εθηη-

κψκελεο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνλ ππνηνκέα) θαη κείσζε ησλ ιεηηνπξγη-

θψλ εμφδσλ (πιελ ηφθσλ θαη επελδπηηθψλ δαπαλψλ) θαηά 10%. 

 

ΜΠΓ 2015-2018 

 

Οη δεκνζηνλνκηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 2014–2018 απνζθνπνχλ ζηνλ πεξαηηέξσ εμνξζνιν-

γηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ νξγαληζκψλ θαη πεξηιακβάλνπλ, θπξίσο, κείσζε ηνπ ιεηηνπξ-

γηθνχ θφζηνπο, θαηά 35 εθαη. επξψ πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ην βαζηθφ ζελάξην.   

 

6.2 Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 
 

ηνλ ελνπνηεκέλν πξνυπνινγηζκφ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ απεηθνλίδεηαη ζηνλ 

θαησηέξσ πίλαθα 3.15, πεξηιακβάλνληαη νη πξνυπνινγηζκνί ησλ ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ, ελψ ην ηζν-

δχγην ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπο ελζσκαηψλεηαη θάζε θνξά βάζεη ησλ νξηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ δεκνζηεχεη ε ΔΛΣΑΣ.   

 
Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εζφδσλ ηνπο πξνέξρεηαη απφ επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγη-

ζκφ, θαζψο επίζεο θαη απφ ίδηα έζνδα φπσο έζνδα απφ αληαπνδνηηθά ηέιε θαη δηθαηψκαηα, έζνδα 

απφ θφξνπο, ινηπά ηέιε θαη παξνρή ππεξεζηψλ, έζνδα ΠΟΔ θ.ιπ. ηελ πιεπξά ησλ εμφδσλ, ην κεγα-

ιχηεξν κέξνο αθνξά πάζεο θχζεσο απνδνρέο, θαζψο θαη ινηπά έμνδα ζρεηηδφκελα κε ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο. 

 

Όπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηα νξηζηηθά απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηνπ έηνπο 2012, θαζψο θαη απφ ην πξν-

ζσξηλφ θιείζηκν ηνπ έηνπο 2013, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απ-

ηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) έρνπλ επηηχρεη ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο επηδφζεσλ. 

 

Σν νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ηνπ 2013 βειηηψζεθε ζε ζρέζε κε ην 2012 θαη απηφ νθείιεηαη, θπξίσο, 

ζηε δηαηήξεζε ησλ ηδίσλ εζφδσλ ζε πςειά επίπεδα παξφιε ηελ νηθνλνκηθή χθεζε, αιιά θαη ζηνλ 

πεξαηηέξσ εμνξζνινγηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο δαπαλψλ, νη νπνίεο θπκάλζεθαλ ζε ρακειφηεξα 

επίπεδα απφ ην έηνο 2012 (πεξίπνπ θαηά 12%). Καζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επίηεπμε ζεηηθνχ 

ηζνδπγίνπ γηα ην 2013 ήηαλ θαη ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ απνπιε-

ξσκή ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ απφ ηελ εηδηθή πίζησζε, χςνπο 933 εθαη. επξψ ζσξεπηηθά γηα ηα 

έηε 2012-2013. 
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Βαζικό ενάπιο 

 

Η αλσηέξσ βειηίσζε, ε νπνία πξνβιέπεηαη λα ζπλερηζηεί θαη ηα επφκελα έηε, νθείιεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηηο δεκνζηνλνκηθέο παξεκβάζεηο ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγη-

θήο 2013-2016, νη νπνίεο έρνπλ ελζσκαησζεί ην βαζηθφ ζελάξην. Οη θπξηφηεξεο απφ απηέο είλαη: 

 

 Ο πεξηνξηζκφο ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο κέζσ θαηάξγεζεο ησλ δψξσλ, ηνπ πεξηνξηζκνχ πξνζ-

ιήςεσλ βάζεη ηνπ θαλφλα 1:10, θαη ηεο κείσζεο ησλ ακνηβψλ αηξεηψλ. 

 Η κείσζε ησλ Κνηλψλ Απηνηειψλ Πφξσλ (ΚΑΠ) θαη ηεο ΑΣΑ ΠΓΔ κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ α-

πνθιηκάθσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ ΟΣΑ. 

  Ο εμνξζνινγηζκφο ησλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ. 

 

ΜΠΓ 2015-2018 

 

Με ην ΜΠΓ 2015-2018, ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαιείηαη λα ζπκβάιεη ζηε ζπλνιηθή δεκνζηνλνκη-

θή πξνζπάζεηα, κε ηδηαίηεξε έκθαζε λα δίλεηαη ηφζν ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ηεο, φζν θαη ζηελ α-

πνθιηκάθσζε ησλ εμφδσλ ηεο. 

 

Δθαιηήξηα γηα ηελ πξνζπάζεηα απηή, απνηεινχλ πνηθίιεο δξάζεηο θαη πνιηηηθέο νη νπνίεο ζηνρεχνπλ 

ζηελ ελίζρπζε ησλ πθηζηάκελσλ ζεζκηθψλ εξγαιείσλ, ζηε δηαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο εμπγίαλζεο 

ησλ ΟΣΑ, ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε δηαρεηξηζηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ειέγρσλ, ζηε βειηίσζε 

ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ησλ εζφδσλ, θαζψο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επνπηεία θαη ιεηηνπξγηθή αμη-

νιφγεζε ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ. 

 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη δξάζεηο θαη πνιηηηθέο νη νπνίεο έρνπλ πξνσζεζεί απφ ηελ Κπβέξλεζε πξν-

θεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη κε ην ΜΠΓ 2015-2018. 

 

Πίλαθαο 3.15  Δλνπνηεκέλνο Πξνϋπνινγηζκόο Φνξέσλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 
(ζε εθαη. επξώ) 

 

  
  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ΓΤΔ ΓΤΔ Β ΜΠΓ Β ΜΠΓ Β ΜΠΓ Β ΜΠΓ Β ΜΠΓ 

Α. Έζνδα (1+2+3+4+5+6+7) 7.264 7.465 7.696 7.689 7.657 7.644 7.840 7.827 7.889 7.876 8.020 8.007 

1. Δπηρνξεγήζεηο από Σαθη. Πξνϋπνινγηζκό 2.828 3.080 3.001 2.994 3.032 3.019 3.112 3.099 3.042 3.029 3.048 3.035 
2. Δπηρνξεγήζεηο από ΠΓΔ  1.079 762 1.549 1.549 1.544 1.544 1.509 1.509 1.509 1.509 1.509 1.509 
3. Σόθνη 48 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 
4. Έζνδα από πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
5. Λνηπά έζνδα 2.289 2.199 2.239 2.239 2.336 2.336 2.473 2.473 2.593 2.593 2.717 2.717 
6. Δηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 
  θαη επηζηξνθέο ρξεκάησλ 

756 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 

7. Έζνδν από επηρνξήγεζε γηα πιεξσκή  
 ιεμηπξόζεζκσλ 

255 678 162 162 0 0 0 0 0 0 0 0 

Β. Γαπάλεο (1+2+3+4+5+6+7) 6.746 7.310 7.313 7.311 6.806 6.802 6.916 6.890 6.945 6.933 6.966 6.960 

1. Ακνηβέο πξνζσπηθνύ 1.690 1.639 1.548 1.546 1.507 1.502 1.514 1.488 1.544 1.532 1.549 1.543 
2. Πξνλνηαθά επηδόκαηα 822 747 747 747 721 721 684 684 684 684 684 684 
3. Σόθνη 87 73 73 73 73 73 83 83 83 83 83 83 
4. Γαπάλεο γηα επελδύζεηο 958 1.094 1.605 1.605 1.661 1.661 1.657 1.657 1.667 1.667 1.667 1.667 
5. Λνηπέο δαπάλεο 2.462 2.172 2.323 2.323 2.102 2.102 2.236 2.236 2.225 2.225 2.241 2.241 
6. Απνδόζεηο εζόδσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη 

ηξίησλ 
728 765 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 

7. Γαπάλε γηα πιεξσκή ιεμηπξόζεζκσλ ζην 
πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

0 820 275 275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Έιιεηκκα (-) / Πιεόλαζκα (+)    (A - B) 518 154 383 378 851 843 923 936 944 943 1.054 1.047 

                          
Μεηαβνιή αλεμόθιεησλ ππνρξεώζεσλ 170 769 405 405 9 9 21 21 -2 -2 -1 -1 
                          
Λνηπέο Πξνζαξκνγέο  6 -153                     

ESA 95 Έιιεηκκα (-)/Πιεόλαζκα(+)   693 770 788 784 860 852 945 958 942 941 1.053 1.046 

εκείσζε: ΓΤΔ= Γηαδηθαζία ππεξβνιηθνύ ειιείκκαηνο, Β = Βαζηθό ελάξην θαη ΜΠΓ= ελάξην κεηά παξεκβάζεσλ 
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Πποϋπολογιζμοί ηυν ΟΣΑ 

 

Με ηα άξζξα 77 θαη 78 ηνπ λ. 4172/2013 ξπζκίζηεθε ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, εθηέιεζεο θαη αλα-

κφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ζεζπίζηεθαλ θπξψζεηο ζηνπο 

θνξείο πνπ ελεξγνχλ θαηά παξέθθιηζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη νδεγηψλ, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε 

ξεαιηζηηθψλ θαη ηζνζθειηζκέλσλ πξνυπνινγηζκψλ. Πεξαηηέξσ, πξνβιέθζεθε ε έγθαηξε ππνβνιή 

ζρεδίσλ ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ ΟΣΑ ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ. Έηζη, δίλεηαη ρξφλνο πξνθεηκέ-

λνπ λα δηαηππσζνχλ επ’ απηψλ πξνηάζεηο απφ ην Παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ ΟΣΑ 

θαη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ελνπνηεκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνί-

θεζεο, πνπ απνηππψλεηαη ζην θάζε θνξά ηζρχνλ ΜΠΓ, θαζψο θαη ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. 

 

Δπηπιένλ, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 39 θαη 40 ηνπ λ. 4257/2014, βειηηψλεηαη ην λνκνζεηηθφ πιαί-

ζην παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο εθηέιεζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ Γήκσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ 

θαη πξνβιέπεηαη ε ππνρξεσηηθή αλακφξθσζή ηνπο, απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ΟΣΑ, ζε πεξίπησζε δηαπί-

ζησζεο απνθιίζεσλ κε βάζε ηηο εθζέζεηο απνηειεζκάησλ εθηέιεζήο ηνπο, έπεηηα απφ ην δεχηεξν θαη 

ην ηξίην ηξίκελν θάζε έηνπο, ψζηε ζε θακία πεξίπησζε λα κελ θαηαζηνχλ ειιεηκκαηηθνί νη πξνυπν-

ινγηζκνί. 

 

Παπαηηπηηήπιο Οικονομικήρ Αςηοηέλειαρ 

 

Σν ΤΠΔ, κε ηελ βνήζεηα ηνπ ΓΛΚ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηα πθηζηάκελα ζεζκηθά εξγαιεία πνπ 

έρνπλ σο ζηφρν ηελ επίηεπμε θαη δηαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο εμπγίαλζεο θαη απηνηέιεηαο ησλ ΟΣΑ, 

πξνρψξεζε, κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 4111/2013, ζηε ζχζηαζε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Οηθνλνκηθήο Απην-

ηέιεηαο ησλ ΟΣΑ, ην νπνίν ζπγθξνηήζεθε ηνλ Ιαλνπάξην 2013.  

 

θνπφο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ είλαη λα επηηπγράλεηαη ε θαηάξηηζε, απφ ηνπο ΟΣΑ, ξεαιηζηηθψλ θαη 

ηζνζθειηζκέλσλ πξνυπνινγηζκψλ θαη απνινγηζκψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ηζρχνπζα δεκν-

ζηνλνκηθή λνκνζεζία, θαζψο θαη ε παξαθνινχζεζε ζε κεληαία βάζε ηεο εθηέιεζεο ησλ πξνυπνινγη-

ζκψλ ησλ ΟΣΑ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ πνπ εληάζζνληαη ζην Μεηξψν ησλ Φνξέσλ Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο. 

 

Δπηπιένλ, ην Παξαηεξεηήξην παξέρεη γλψκε ζηνπο Τπνπξγνχο Δζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ επί ησλ 

ζρεδίσλ ησλ πξνυπνινγηζκψλ, δηαηππψλνληαο πξνηάζεηο, νη νπνίεο ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ θα-

ηάξηηζε ηνπ ελνπνηεκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ απνηππψλεηαη ζην ηζρχ-

νλ ΜΠΓ θαη ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. 

 

ην πιαίζην ησλ αλσηέξσ, ην Παξαηεξεηήξην: 

  

 αμηνινγεί ηηο πξνβιέςεηο ησλ εζφδσλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη ΟΣΑ ηφζν ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο, 

φζν θαη ζην Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Γξάζεο, θαη δηαηππψλεη πξνηάζεηο ηξνπνπνίεζεο ησλ ζηφ-

ρσλ, φηαλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν θαη ηδίσο φηαλ ηα έζνδα εκθαλίδνληαη ππεξεθηηκεκέλα θαη κε 

ξεαιηζηηθά,  

 αμηνινγεί θαη ειέγρεη ηελ νξζή εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ζηελ πεξίπησζε δηαπίζησζεο 

απνθιίζεσλ απφ ηνπο ηξηκεληαίνπο δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο κεγαιχηεξσλ ηνπ 10% ελεκεξψλεη 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν ΟΣΑ θαη ηελ επνπηεχνπζα αξρή ηνπ θαη παξέρεη νδεγίεο γηα ηε δηφξζσζε ηεο 

απφθιηζεο. Δθφζνλ ν ΟΣΑ εμαθνινπζεί λα παξνπζηάδεη ηηο αλσηέξσ απνθιίζεηο απφ ηνπο ζηφρνπο 

γηα δχν ζπλερφκελα ηξίκελα θαη δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ ιεθζεί ηα πξνζήθνληα κέηξα, κε απφ-

θαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ Παξα-

ηεξεηεξίνπ, ν ΟΣΑ ππάγεηαη ππνρξεσηηθά ζε Πξφγξακκα Δμπγίαλζεο, ν ηξφπνο πινπνίεζεο ηνπ 

νπνίνπ θαζνξίδεηαη απφ ην Παξαηεξεηήξην.  

 

Δθαπμογή ηος Κλαδικού Λογιζηικού σεδίος ηυν ΟΣΑ ζε νομικά ηοςρ ππόζυπα 

   

Η εθαξκνγή ηνπ Κιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ θαη ησλ αξρψλ ηεο Γεληθήο θαη Αλαιπηηθήο Λνγηζηη-

θήο (πδ 315/99) επεθηάζεθε ππνρξεσηηθά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 4257/2014 
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ζηα δεκνηηθά ηδξχκαηα, ζηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ζηνπο ζπλδέζκνπο απηψλ, πξν-

θεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε άκεζε θαη θαιχηεξε νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε, ε δπλαηφηεηα κέηξεζεο 

νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ θαη θνζηνιφγεζεο έξγσλ θαη ππεξεζηψλ, ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θα-

ηαζηάζεσλ γηα θάζε νηθνλνκηθφ έηνο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ειέγρνπ απφ θάζε αξκφδηα 

γηα απηφ ην ζθνπφ αξρή.  

 

Τλοποίηζη ππογπάμμαηορ «Αναμόπθυζη ζςζηήμαηορ οικονομικήρ και λογιζηικήρ λειηοςπγίαρ 

ηυν ΟΣΑ» 

 

Με ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ ζηνπο Γήκνπο, ην 

ΤΠΔ έρεη πξνρσξήζεη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή κηαο νινθιεξσκέλεο παξέκβαζεο γηα ηε 

κεηαξξχζκηζε ηεο λνκνζεζίαο θαη ηελ πηνζέηεζε εξγαιείσλ άζθεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη δηαρεηξη-

ζηηθψλ ειέγρσλ ζηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

 

Ρύθμιζη οθειλών πολιηών και επισειπήζευν ππορ ηοςρ ΟΣΑ ππώηος βαθμού 

 

Η νηθνλνκηθή χθεζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη ε ζπλεπαγφκελε αδπλακία ελφο απμαλφκελνπ αξηζκνχ 

πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πάζεο θχζεο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο πξνο 

ηνπο πξσηνβάζκηνπο ΟΣΑ θαηέζηεζαλ αλαγθαία ηελ αλάιεςε λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο ζηελ θα-

ηεχζπλζε, αθελφο ηεο βειηίσζεο ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πξνο ηνπο Γή-

κνπο, αθεηέξνπ ηεο δηεπθφιπλζεο ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ. 

 

ην πιαίζην απηφ, ζην άξζξν 50 ηνπ λ. 4257/2014, πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο 

ηνπ, πξνβιεπφκελνπ απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ηέινπο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ζε ηζφπνζεο δφζεηο, 

ρσξίο εγγπεηηθή επηζηνιή. 

 

Δπηπιένλ, κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4257/2014 παξέρεηαη ζηνπο νθεηιέηεο ησλ Γήκσλ ε δπλαηφηεηα είηε 

λα εμνθιήζνπλ ηηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ηνπο εθάπαμ κε νιηθή έθπησζε απφ πξνζαπμήζεηο εθπξφ-

ζεζκεο θαηαβνιήο, είηε λα ππαρζνχλ ζε πξφγξακκα ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο κε ηαπηφρξνλε κείσζε 

ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο νθεηιψλ. 

 

Καηαγπαθή και αξιολόγηζη ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ Γήμυν  

 

Σν ΤΠΔ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο πξνρσξά ζηελ θαηαγξαθή 

θαη αμηνιφγεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ Γήκσλ κε ζθνπφ ηε βέιηηζηε επηρεηξεκα-

ηηθή αμηνπνίεζε απηήο θαη ηελ θάιπςε ησλ ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. 

 

Ληξιππόθεζμερ ςποσπεώζειρ ηυν ΟΣΑ 

 

Η εμφθιεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ησλ ΟΣΑ απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηνπ ΤΠΔ, 

δεδνκέλεο ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ ηφλσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο αγνξάο, θαζψο θαη ηεο ζπκ-

βνιήο ηεο ζηελ ελίζρπζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ξφινπ ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη γεληθφηεξα ζηελ αλάθηεζε 

ηεο αμηνπηζηίαο ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ. ην πιαίζην απηφ, ζε ζπλεξγαζία κε ην ΓΛΚ, θαηαγξά-

θεθε θαη ρξεκαηνδνηήζεθε γηα ηνπο θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζπλνιηθφ ρξένο 1,1 δηζ. επξψ πε-

ξίπνπ. 

 

Δπηπιένλ, θαηαξγήζεθε ξχζκηζε πνπ επέηξεπε ηελ παξαθξάηεζε εζφδσλ ησλ Γήκσλ έσο θαη ην 

2016, ζε χςνο πνπ θηάλεη ηελ επηρνξήγεζή ηνπο απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ εμφθιεζε 

ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεψλ ηνπο ππέξ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ΤΠΔ πνπ ζπζηάζεθε ζην Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ γηα ην Πξφγξακκα ΑΚΙΑ, ζπλνιηθνχ πνζνχ 213,9 εθαη. επξψ εηεζί-

σο. 
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Πποζυπικό ηυν ΟΣΑ 

 

Οη πξνζιήςεηο θαη νη δηνξηζκνί ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδη-

σηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ησλ θαηεγνξηψλ ΤΔ θαη ΓΔ, φισλ ησλ θιάδσλ θαη εηδηθνηήησλ, ησλ 

ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ θαη ησλ ΝΠΙΓ απηψλ αλαζηέιινληαη έσο ηελ 31/12/2016. 

 

Οη ΟΣΑ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ πξνζιήςεηο θαη δηνξηζκνχο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ θαηεγν-

ξηψλ ΠΔ θαη ΣΔ, ζην πιαίζην πάληνηε ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ηίζεληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 

ηνπ λ. 3833/2010, φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο απαηηείηαη ε έθδνζε απφθαζεο θαηαλνκήο απφ 

ηνλ Τπνπξγφ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ιφγνπ 1:5. 

 

εκεηψλεηαη, φηη ν πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ ησλ ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ εληάζζεηαη ζην γεληθφ 

πιαίζην πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ΤΓΙΜΗΓ, ζην ν-

πνίν ηεξνχληαη θαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία. 

 

Σέινο, κε ην άξζξν 30 ηνπ λ. 4223/2013, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (άξζξν 51 παξ. 8 ηνπ λ. 

4250/2014), εηζήρζε ην πξφγξακκα ηεο εζεινληηθήο ελδναπηνδηνηθεηηθήο θηλεηηθφηεηαο, ζχκθσλα κε 

ην νπνίν ππάιιεινη ησλ ΟΣΑ α΄ βαζκνχ, ηεο ΚΔΓΔ, ηεο ΔΝΠΔ, ησλ ΠΔΓ θαη ηνπ ΙΣΑ δχλαληαη, κε 

αίηεζή ηνπο, λα κεηαηαγνχλ ζε ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ, ζηελ ΚΔΓΔ, ηελ ΔΝΠΔ θαη ζηηο ΠΔΓ ηεο ρψ-

ξαο.  

 

Λειηοςπγική αξιολόγηζη ηυν ΟΣΑ α΄ και β΄ βαθμού και ηυν εποπηεςόμενυν θοπέυν ηοςρ 

 

ην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίαο αμηνινγήζεθε απφ νκάδα εξγαζίαο ηνπ ΤΠΔ θαη 

ζχκθσλα κε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά θξηηήξηα ην πξνζσπηθφ ησλ ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ, θαζψο θαη 

ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπο θαη απνηππψζεθαλ νη αλάγθεο ηνπο ζε πξνζσπηθφ ή επηζεκάλζεθε 

ε ππεξζηειέρσζε απηψλ. 

 

Ανάπηςξη μηηπώος για ηα ΝΠΓΓ και ηιρ επισειπήζειρ ηυν Γήμυν και ηυν Πεπιθεπειών 

 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαγξαθή θαη επνπηεία ησλ ΝΠΓΓ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ Γήκσλ θαη 

ησλ Πεξηθεξεηψλ, ην ΤΠΔ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ αλάπηπμε ζρεηηθνχ κεηξψνπ, ζην νπνίν θαηαγξά-

θνληαη θαη θαηαρσξνχληαη ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ ησλ θνξέσλ ησλ Γήκσλ θαη ησλ 

Πεξηθεξεηψλ. 

 

Δκκαθάπιζη δημοηικών επισειπήζευν 
 

ην πιαίζην εμνξζνινγηζκνχ ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, νινθιεξψζεθε ε εθθαζάξηζε 

ησλ δεκηνγφλσλ θαη αλαπνηειεζκαηηθψλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ε αλακφξθσζε ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ δηαηεξνχκελσλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Αναδιάπθπυζη θεζμικού πλαιζίος οπγάνυζηρ και λειηοςπγίαρ ηυν Γημοηικών Δπισειπήζευν 

Ύδπεςζηρ & Αποσέηεςζηρ (ΓΔΤΑ) 

 

ε ζπλεξγαζία κε ηα ζπλαξκφδηα ππνπξγεία θαη ηελ Έλσζε Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο & 

Απνρέηεπζεο (ΔΓΔΤΑ), βξίζθεηαη ζε πινπνίεζε κία νινθιεξσκέλε πξσηνβνπιία κεηαξξχζκηζεο 

ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο & Απνρέηεπζεο (ΓΔΤΑ) 

θαη πξνψζεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.  

 

Τλοποίηζη ππογπάμμαηορ για ηην «Αξιολόγηζη εποπηεςόμενυν θοπέυν ηος Τποςπγείος Δζυ-

ηεπικών» 

 

Με ζθνπφ ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΤΠΔ θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπληνληζκνχ ζηελ ά-

ζθεζε ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ην ΤΠΔ πξνρσξά ζηελ πινπνίεζε ελφο νινθιε-
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ξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηε ιεηηνπξγηθή αμηνιφγεζε ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπ θαη ηελ αλα-

δηνξγάλσζε ηεο δνκήο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ άζθεζε ησλ πνιηηη-

θψλ ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε.  

 

Ανάπηςξη Κώδικα Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ  

 

πζηήζεθε ζην ΤΠΔ θνηλή νκάδα εξγαζίαο, ε νπνία θαη νινθιεξψλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ λένπ Κψ-

δηθα γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Κψδηθαο ν νπνίνο επηθεληξψλεηαη ζηελ επίιπζε νπζησδψλ νξγα-

λσηηθψλ πξνβιεκάησλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ Γήκσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο επη-

ρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Διιεληθή ηνπηθή απηνδηνίθεζε. 

 

Πποώθηζη θεζμού ύμππαξηρ Γημόζιος & Ιδιυηικού Σομέα (ΓΙΣ) ζηην ηοπική αςηοδιοίκη-

ζη  

 

Σν ΤΠΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο (ΚΔΓΔ) θαη ηελ Γεληθή Γξακκα-

ηεία χκπξαμεο Γεκφζηνπ θαη Ιδησηηθνχ Σνκέα (ΔΓΓΙΣ), πξνρσξά ζηελ εθαξκνγή ελφο νιν-

θιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο ππνζηήξημεο ησλ έξγσλ ΓΙΣ ζε ηνκείο επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο, φ-

πσο ε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ θαη ν ειεθηξνθσηηζκφο, θαζψο θαη ζηελ επίιπζε ησλ ζεζκηθψλ 

θξαγκψλ αλάπηπμεο κίαο βηψζηκεο αγνξάο ππεξεζηψλ ΓΙΣ ζηελ Διιάδα. 

 

Ολοκλήπυζη ππογπάμμαηορ «Οδικόρ σάπηηρ μεηαππςθμίζευν ζηην ηοπική αςηοδιοίκηζη» 

 

Σν ΤΠΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο & Απηνδηνίθεζεο 

(ΔΔΣΑΑ)θαη ην ζχλνιν ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, πινπνίεζε ην πξφγξακκα «Οδηθφο ράξηεο κε-

ηαξξπζκίζεσλ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε». Πξφγξακκα ην νπνίν αλέδεημε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο α-

λάγθεο ησλ Γήκσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ ζε κηα ζεηξά απφ θξίζηκνπο ηνκείο ιεηηνπξγίαο ηνπο, φπσο ε 

εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ, ν ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο, ε παξνρή ππεξεζηψλ πξνο 

ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο θαη ε αλάιεςε επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, πξνηείλνληαο ζηε 

ζπλέρεηα κηα ζεηξά νινθιεξσκέλσλ ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηεο Διιεληθήο ηνπηθήο απ-

ηνδηνίθεζεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ παξεκβάζεσλ ηεο Β΄ θάζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηεο. 

 

Ολοκλήπυζη ππογπάμμαηορ για ηην «Δνδςνάμυζη ηηρ Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ ζηην Δλλάδα» 
 

ε ζπλεξγαζία κε ηε Γεξκαληθή Κπβέξλεζε θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην ΤΠΔ πινπνηεί νιν-

θιεξσκέλν πηινηηθφ πξφγξακκα αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δήκσλ, κε ζθνπφ ηελ απινχζηεπζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηε βειηίσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπο ηθαλφηε-

ηαο. 

 

Τλοποίηζη εθνικού ππογπάμμαηορ τηθιακήρ παποσήρ ηυν ςπηπεζιών ηυν Γήμυν ππορ ηιρ επι-

σειπήζειρ και ηοςρ πολίηερ  

 

ε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΔΣΑΑ ΑΔ θαη ηελ ΚΔΓΔ, ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε εζληθήο εκβέιεηαο 

πξφγξακκα γηα ηελ ςεθηνπνίεζε επηιεγκέλσλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 

πνιίηεο, κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Παξάιιεια 

βξίζθνληαη ζε θάζε πινπνίεζεο θαη νινθιεξψλνληαη άκεζα νη εζληθήο ζεκαζίαο πξσηνβνπιίεο ηνπ 

ΤΠΔ γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο ησλ Γήκσλ, φπσο ην έξγν 

ςεθηνπνίεζεο ησλ ιεμηαξρείσλ. 

 

Τλοποίηζη ππογπάμμαηορ για ηην «Σεσνική ςποζηήπιξη εθνικού ππογπάμμαηορ κλειζίμαηορ 

ηυν ΥΑΓΑ» 

 

ε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΔΣΑΑ ΑΔ θαη ηε Γεληθή Γξακκαηεία πληνληζκνχ ηεο Γηαρείξηζεο Απνβιή-

ησλ, ην ΤΠΔ πξνρσξά ζηελ εθαξκνγή εμεηδηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ άκεζε παχζε ησλ ζε 

ιεηηνπξγία ΥΑΓΑ ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ ΦΟΓΑ σο πξνο ηελ πινπνίεζε 
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ησλ απαηηνχκελσλ έξγσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ απνξ-

ξηκκάησλ. 

 

6.3 Ννκηθά πξόζσπα 
 

ηνλ ελνπνηεκέλν πξνυπνινγηζκφ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, πνπ απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 3.16, πεξη-

ιακβάλνληαη νη πξνυπνινγηζκνί ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ θαη Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ πνπ είλαη 

εληαγκέλνη ζην Μεηξψν θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηεο ΔΛΣΑΣ, πιελ ησλ επαλαηαμηλνκεκέλσλ 

ΓΔΚΟ. Δπίζεο ζηνλ ελ ιφγσ ππνηνκέα εληάζζεηαη θαη ην Αζθαιηζηηθφ Σακείν Αιιειεγγχεο Γελεψλ 

(ΑΚΑΓΔ), ηνπ νπνίνπ ν πξνυπνινγηζκφο εκθαλίδεηαη ζε μερσξηζηφ πίλαθα. 

 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εζφδσλ ηνπο πξνέξρεηαη απφ επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγη-

ζκφ, θαζψο επίζεο θαη απφ ίδηα έζνδα φπσο πξνκήζεηεο, έζνδα απφ πψιεζε ππεξεζηψλ, δηάθνξα ηέιε 

θ.ιπ. ηελ πιεπξά ησλ εμφδσλ, ην κεγαιχηεξν κέξνο αθνξά πάζεο θχζεσο απνδνρέο, θαζψο θαη ινη-

πά έμνδα ζρεηηδφκελα κε ηε ιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ. 

 

Βαζικό ενάπιο 

 

Σν βαζηθφ ζελάξην ελζσκαηψλεη φιεο ηηο παξεκβάζεηο ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκη-

θήο ηξαηεγηθήο 2013-2016, πνπ ζθνπφ έρνπλ ηε βειηίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο ησλ ελ 

ιφγσ θνξέσλ. Οη παξεκβάζεηο απηέο πξνθαινχλ κείσζε ησλ εζφδσλ απφ Δπηρνξεγήζεηο ηνπ Σαθηη-

θνχ Πξνυπνινγηζκνχ χςνπο 86 εθαη. επξψ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2015, απφ ηα νπνία ην κεγαιχηεξν 

κέξνο, 68 εθαη. επξψ, πξνέξρεηαη απφ θαηαξγήζεηο/ζπγρσλεχζεηο ΑΔΙ-ΣΔΙ. Δπίζεο, ππάξρεη κείσζε 

ησλ ινηπψλ εμφδσλ χςνπο 136 εθαη. επξψ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2015, ηα νπνία ζπγθεθξηκέλα αλαιχ-

νληαη ζε: 

 

 Αλαδηάξζξσζε ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ κε ζθνπφ ηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο δαπαλψλ 

θαηά 30 εθαη. επξψ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2015.  

 Πεξηθνπή επηρνξεγήζεσλ ΚΠ ζε θνξείο θαηά 19 εθαη. επξψ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2015.  

 Καηαξγήζεηο/ζπγρσλεχζεηο ΑΔΙ-ΣΔΙ κε εθηηκψκελε απφδνζε 68 εθαη. επξψ γηα ηελ πεξίνδν 

2014-2015. 

 Δθαξκνγή ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ ζε φινπο ηνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ κε εθηηκψ-

κελε απφδνζε 19 εθαη. επξψ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2015. 

 

Σο ΜΠΓ 2015-2018 

 

Όκσο, παξά ηελ πξνζπάζεηα γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ αλσηέξσ νξγα-

ληζκψλ, θαη παξά ην φηη ην ελνπνηεκέλν ηζνδχγην ηνπο αλακέλεηαη λα είλαη ζεηηθφ (πιεφλαζκα) θαζ’ 

φιε ηελ πεξίνδν 2014-2018, εθηηκάηαη αλάγθε ιήςεο λέσλ κέηξσλ ζηα πιαίζηα θαηάξηηζεο ηνπ 

ΜΠΓ 2015-2018. Οη ζρεδηαδφκελεο παξεκβάζεηο πεξηιακβάλνπλ απνθιεηζηηθά κεηψζεηο ζηηο ιεη-

ηνπξγηθέο δαπάλεο ζπλνιηθνχ χςνπο 50 εθαη. επξψ. εληφο ηνπ έηνπο 2014. Οη πξναλαθεξζείζεο πα-

ξεκβάζεηο εθηηκάηαη φηη ζα βειηηψζνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ. Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο είλαη ν εμνξζνινγηζκφο θαη ε 

αλαδηάξζξσζε ησλ δαπαλψλ ηνπο έηζη ψζηε απηέο λα κεηψλνληαη ηνπιάρηζηνλ ηφζν φζν ηα έζνδά 

ηνπο, ε κε ζπζζψξεπζε αλεμφθιεησλ ππνρξεψζεσλ, ε απνπιεξσκή παιηψλ νθεηιψλ ηνπο θαη ε απν-

ηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπο. 
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Πίλαθαο 3.16  Πξνϋπνινγηζκόο ινηπώλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ 
(ζε εθαη. επξώ) 

  
           

  

ΝΠΓΓ & ΝΠΙΓ (εθηόο ΑΚΑΓΔ) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ΓΤΔ ΓΤΔ Β ΜΠΓ Β ΜΠΓ Β ΜΠΓ Β ΜΠΓ Β ΜΠΓ 

Α. Έζνδα (1+2+3+4+5+6) 3.005 2.444 2.455 2.455 2.250 2.250 2.263 2.262 2.310 2.310 2.293 2.293 

1. Έζνδα από ηόθνπο 77 70 70 70 70 70 70 69 70 69 70 69 

2. Δπηρνξεγήζεηο & Απνδόζεηο από Σαθηηθό Πξνϋπνινγηζκό 834 605 665 665 607 607 592 592 592 592 592 592 

3. Δπηρνξεγήζεηο από ΠΓΔ 469 574 597 597 418 418 396 396 396 396 329 329 

4. Έζνδα ππέξ ηξίησλ 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 

5. Λνηπά έζνδα 1.491 984 990 990 1.023 1.023 1.071 1.071 1.119 1.119 1.169 1.169 

6. Έζνδα από επηρνξήγεζε γηα πιεξσκή ιεμηπξόζεζκσλ 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                          

Β. Έμνδα (1+2+3+4+5+6) 2.048 2.105 2.166 2.114 1.868 1.815 1.933 1.875 1.843 1.787 1.735 1.680 

1. Ακνηβέο πξνζσπηθνύ πάζεο θύζεσο 595 556 527 526 517 514 513 505 519 514 526 523 

2. Σόθνη 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

3. Γαπάλεο γηα επελδύζεηο πξν απνζβέζεσλ 217 338 379 379 348 348 476 476 412 412 313 313 

4. Απνδόζεηο εζόδσλ ππέξ ηξίησλ 137 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 

5. Λνηπά έμνδα 1.078 986 1.093 1.043 846 796 788 737 756 704 740 688 

6. Γαπάλεο γηα πιεξσκή ιεμηπξόζεζκσλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 0 68 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

                          

Έιιεηκκα (-) / Πιεόλαζκα (+) (Α-Β) 957 340 290 341 383 436 330 388 467 523 558 613 

  
           

  

Μεηαβολή ανεξόθληηων ςποσπεώζεων   68 10 10                 

  
           

  

ΛΟΙΠΔ ΠΡΟΑΡΜΟΓΔ -2  -131                     

  
           

  

ESA 95  Έιιεηκκα (-)/Πιεόλαζκα(+)   955 277 300 351 383 436 330 388 467 523 558 613 

 
             

Πξνϋπνινγηζκόο ΑΚΑΓΔ 

  
      

  

ΑΚΑΓΔ 
2012 
ΓΤΔ 

2013 
ΓΤΔ 

2014 
Δθη. 

2015 
Πξνβι. 

2016 
Πξνβι. 

2017 
Πξνβι. 

2018 
Πξνβι. 

Έζνδα  917 871 1.086 1.102 1.138 1.148 1.158 

Έμνδα  0 53 235 35 35 35 35 

                

Έιιεηκκα (-) / Πιεόλαζκα (+) 917 818 851 1.067 1.103 1.113 1.123 

εκείσζε:  ΓΤΔ= Γηαδηθαζία ππεξβνιηθνύ ειιείκκαηνο, Β = Βαζηθό ελάξην θαη ΜΠΓ= ελάξην κεηά παξεκβάζεσλ 
 

 

Έλεγσορ θοπέυν Γενικήρ Κςβέπνηζηρ για μιζθολογικά θέμαηα 

 

ε εθηέιεζε ηεο εληνιήο γηα δηαπίζησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ απφ ελελήληα πέληε 

(95) θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (55 ΝΠΙΓ θαη 40 ΝΠΓΓ), ε Γηεχζπλζε Μηζζνινγίνπ ηνπ ΓΛΚ 

πξνρψξεζε ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ειέγρνπ γξαθείνπ ζηνπο θνξείο απηνχο, κε ηελ εμέηαζε ησλ ζηνη-

ρείσλ πξνζσπηθνχ θαη κηζζνδνζίαο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ απεζηάιε ζε 

φινπο ηνπο θνξείο. 

 

Απφ ηνλ έιεγρν γξαθείνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα πξνέθπςε φηη: 

 

 Οη θνξείο πνπ έρνπλ ηε κνξθή ΝΠΓΓ εθαξκφδνπλ ην εληαίν κηζζνιφγην θαη δελ θαίλεηαη λα ππάξ-

ρνπλ πξνβιήκαηα κε νξζήο θαηάηαμεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. 

 

 Οη θνξείο πνπ έρνπλ ηε κνξθή ΝΠΙΓ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ κηζζνινγίνπ, 

νξηζκέλα απφ ηα νπνία είλαη ζεκαληηθά. Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε ην ΓΛΚ ζην ζρεδηαζκφ επηηφ-
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πησλ επηζθέςεσλ ζηα ΝΠΙΓ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπ κηζζνινγίνπ 

απφ ηνπο θνξείο απηνχο. Μέρξη ζήκεξα έγηλαλ δέθα (10) επηηφπηεο επηζεσξήζεηο. Απφ απηέο ελην-

πίζζεθαλ θαη πξφζζεηα (πέξαλ απηψλ πνπ είραλ εληνπηζζεί απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα) επξήκαηα ε 

ηαθηνπνίεζή ησλ νπνίσλ νδεγεί ζε ζεκαληηθέο εμνηθνλνκήζεηο δαπαλψλ. Γφζεθαλ νδεγίεο ζηνπο 

θνξείο γηα νξζή εθαξκνγή ησλ κηζζνινγηθψλ δηαηάμεσλ θαη επηζεκάλζεθε ε αλάγθε επηζηξνθήο 

ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ.  

 

Η Γηεχζπλζε Μηζζνινγίνπ ηνπ ΓΛΚ έρεη απνζηείιεη εξσηεκαηνιφγηα ζε εθαηφ (100) θνξείο επηπιένλ 

θαη έρεη πξνγξακκαηίζεη ηε ζπλέρηζε ησλ επηηφπησλ επηζθέςεσλ ζε θνξείο, κε πξνηεξαηφηεηα ζηα 

ΝΠΙΓ κε ζρεηηθά κεγάιν αξηζκφ πξνζσπηθνχ ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ην φθεινο απφ ελδερφκελε επη-

ζήκαλζε πεξηπηψζεσλ κε νξζήο εθαξκνγήο ησλ κηζζνινγηθψλ δηαηάμεσλ θαη δηφξζσζή ηνπο. 

 

Αζθαιηζηηθό Κεθάιαην Αιιειεγγύεο Γελεώλ (ΑΚΑΓΔ) 
 

Σν ΑΚΑΓΔ είλαη έλαο εηδηθφο ινγαξηαζκφο, ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε δεκηνπξγία απνζεκαηηθψλ γηα 

ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ θιάδσλ ζχληαμεο ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΦΚΑ) απφ ηελ 1-1-

2019 θαη κεηά. Δπηπξφζζεηα, ζην θεθάιαην ηνπ ΑΚΑΓΔ έρνπλ ήδε ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ, δχν 

εηδηθνί ινγαξηαζκνί, ν ινγαξηαζκφο Δηζθνξάο Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ (ΔΑ), ν νπνίνο θαιχπηεη 

ήδε απφ ηελ 1/1/2011 κέρξη 31/12/2014 ηα ειιείκκαηα ησλ θιάδσλ θχξηαο ζχληαμεο ησλ θνξέσλ θνη-

λσληθήο αζθάιηζεο θαη ν ινγαξηαζκφο Δηδηθήο Δηζθνξάο πληαμηνχρσλ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο, ν 

νπνίνο θαιχπηεη απφ ηελ 1/9/2011 έσο 31/12/2014 ηα ειιείκκαηα ησλ θνξέσλ θαη θιάδσλ επηθνπξη-

θήο αζθάιηζεο.  

 

Σα έζνδα ηνπ ΑΚΑΓΔ πξνέξρνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ: 

 

 Σελ απφδνζε ζε πνζνζηφ 4% επί ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ΦΠΑ. 

 Σελ απφδνζε ζε πνζνζηφ 10% ησλ θνηλσληθψλ πφξσλ απφ ηνπο θνξείο-θιάδνπο-ινγαξηαζκνχο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 100 ηνπ λφκνπ 3655/2008. 

 Σελ εηζθνξά Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ. 

 Σελ Δηδηθή Δηζθνξά πληαμηνχρσλ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο. 

 

Όζνλ αθνξά ηα έμνδα ηνπ ΑΚΑΓΔ απηά αθνξνχλ κεηαβηβάζεηο ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία κε ζθνπφ ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ ειιεηκκάησλ ηνπο. 

 

Δκηέλεζη ηος πποϋπολογιζμού ηος έηοςρ 2013 

 

 Σν ζχλνιν ησλ εζφδσλ αλήιζε ζηα 870,6 εθαη. επξψ έλαληη πξφβιεςεο 1.130 εθαη. επξψ.  

 Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ αλήιζε ζηα 53,1 εθαη. επξψ έλαληη πξφβιεςεο 265 εθαη. επξψ. 

 Σν πιεφλαζκα ηεο ρξήζεο αλήιζε ζηα 817,5 εθαη. επξψ έλαληη πξφβιεςεο 865 εθαη. επξψ. 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ εζφδσλ πξνθχπηεη φηη ε κεγαιχηεξε πζηέξεζε παξαηεξήζεθε ζηα έζνδα απφ 

ηελ Δηζθνξά Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ Κχξηαο Αζθάιηζεο θαηά 167,4 εθαη. επξψ πεξίπνπ, ε νπνία 

νθείιεηαη ζηε κε απφδνζε θπξίσο απφ ην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ησλ εζφδσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε γηα ινγαξηα-

ζκφ ηνπ ΑΚΑΓΔ, θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2013, χςνπο πεξίπνπ 160 εθαη. επξψ. 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ εμφδσλ πξνθχπηεη φηη απηά αλήιζαλ ζηα 53,1 εθαη. επξψ, κεησκέλα δειαδή 

θαηά 211,9 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ηα πξνυπνινγηζζέληα έμνδα. Η κείσζε απηή νθείιεηαη ζην γεγν-

λφο φηη δελ επηρνξεγήζεθαλ νη ΦΚΑ θαη θπξίσο ην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, δηφηη δελ απέδσζε ηα πνζά πνπ πα-

ξαθξάηεζε ππέξ ΑΚΑΓΔ. 
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7. ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
ηνλ θνηλσληθφ πξνυπνινγηζκφ δηαθξίλνπκε ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηνπο νξγαλη-

ζκνχο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (ΟΑΔΓ, ΟΔΔ, ΟΔΚ), ηνλ ΔΟΠΤΤ θαη ηα λνζνθνκεία.  

 

ην ΜΠΓ 2013-2016 είραλ πξνβιεθζεί παξεκβάζεηο χςνπο 6,2 δηο επξψ ζην ζχλνιν ηνπ θνηλσληθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ κε ζηφρν ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ δαπαλψλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο είζπξαμεο ησλ εζφδσλ. Η ρξνληθή κεηαηφπηζε ησλ αλακελφκελσλ απνδφζεσλ απφ 

ηελ αχμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο θαηά 2 έηε θαη ε πζηέξεζε ηεο απφδνζεο ζηελ εμί-

ζσζε ηνπ νξίνπ ησλ απνδνρψλ πξνο ππνινγηζκφ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ήηαλ νη βαζηθέο παξεκβά-

ζεηο πνπ ζα δεκηνπξγνχζαλ απνθιίζεηο ζην απνηέιεζκα ηνπ θνηλσληθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ ελ 

ιφγσ πεξίνδν. Έηζη ειήθζε κέξηκλα ψζηε λα ππάξμνπλ εμηζνξξνπεηηθέο δξάζεηο ζηνλ ίδην ππνηνκέα 

γηα λα θαιπθζνχλ νη φπνηεο απνθιίζεηο. Οη ζεκαληηθφηεξεο ήηαλ ε δηαζηαχξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δή-

ισζεο εξγαζίαο ΔΡΓΑΝΗ κε ηηο αλαιπηηθέο πεξηνδηθέο δειψζεηο (ΑΠΓ) αζθάιηζεο ηνπ ΙΚΑ, ε έληα-

με ζηελ ΑΠΓ ηνπ ΙΚΑ ζηνηρείσλ γηα φινπο ηνπο θιάδνπο αζθάιηζεο κηζζσηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, 

ν επαλέιεγρνο ησλ αλαπεξηθψλ ζπληάμεσλ θαη ησλ επηδνκάησλ αλαπεξίαο.  

 

Η κεγάιε κεηαξξχζκηζε ζην ζελάξην ΜΠΓ γηα ηνλ θνηλσληθφ πξνυπνινγηζκφ είλαη ε κείσζε ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαηά 3,9 πνζνζηηαίεο κνλάδεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηε-

ηαο ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ εξγνδνηηθνχ θφζηνπο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δήηεζεο εξ-

γαζίαο. 

 

Η κείσζε ησλ εζφδσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ απφ ηελ πξσηνβνπιία απηή έξρεηαη λα θαιπθζεί ελ 

κέξεη κε απμεκέλεο επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, θαζψο θαη κε άιιεο δξάζεηο, φ-

πσο ε θαηάξγεζε νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ ΟΑΔΓ ζε ηδησηηθνχο ππαι-

ιήινπο θαη ηε κείσζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηνλ ΟΑΔΓ.  

 

Παξάιιεια απφ ηελ 1
ε
 Ινπιίνπ 2014 ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ν λένο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ επηθνπξη-

θψλ ζπληάμεσλ ηνπ ΔΣΔΑ, κε ηελ πξφβιεςε ζπληειεζηή βησζηκφηεηαο ψζηε λα απνθεχγεηαη ε δεκη-

νπξγία ειιεηκκάησλ. Απφ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2015 ην ζχζηεκα απηφ ζα ηζρχζεη γηα ην ζχλνιν ησλ θνξέ-

σλ, ηνκέσλ, θαζψο θαη θιάδσλ επηθνπξηθήο αζθάιηζεο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσ-

ληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο. 

 

Σν απνηέιεζκα ηνπ θνηλσληθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε δηακνξθψζεθε ζηα 5.367 

εθαη. επξψ, ην νπνίν είλαη απνηέιεζκα θπξίσο ηεο ζεκαληηθφηαηεο κείσζεο ηνπ απνζέκαηνο (stock) 

ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ κε ηελ εηδηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ εθθαζάξηζε παιηψλ ιεμηπξφζε-

ζκσλ νθεηιψλ σο 31/12/2011. Ο ππνηνκέαο ρξεκαηνδνηήζεθε κε πεξίπνπ 4,1 δηο επξψ απφ ηελ εηδηθή 

πίζησζε θαη ε εθθαζάξηζε ησλ αληίζηνηρσλ παιηψλ ππνρξεψζεσλ ήηαλ ηεο ηάμεο ησλ 3,8 δηο επξψ. 

Σα κεγαιχηεξα πνζά απνξξνθήζεθαλ απφ ηα λνζνθνκεία, ηνλ ΔΟΠΤΤ θαη ην ΣΠΓΤ.  

 

Οη παξεκβάζεηο πνπ πινπνηνχληαη ζπκβάιινπλ θαη ζην ζεηηθφ απνηέιεζκα ηνπ 2014, φπνπ εθηηκάηαη 

φηη ην δεκνζηνλνκηθφ ηζνδχγην ηνπ ππνηνκέα ζα δηακνξθσζεί ζε 758 εθαη. επξψ. Η ζεζκνζέηεζε ηεο 

κείσζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ σο είλαη αλακελφκελν δεκηνπξγεί έλα άλνηγκα ζηνπο θνξείο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θπξίσο ζηνλ ΟΑΔΓ, θαη σο εθ ηνχηνπ ε κε ιήςε ηζφπνζσλ παξεκβάζεσλ 

επηδξά κεησηηθά ζην δεκνζηνλνκηθφ ηνπο απνηέιεζκα. 

 

Γξάζεηο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο 
 

Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο ζρεδίαζε γηα ηελ πεξίνδν 2015-2018 

θαη εθαξκφδεη έλα πξφγξακκα δηαξζξσηηθψλ δξάζεσλ κε ζηφρνπο ηε ζηήξημε ηεο αληαγσληζηηθφηε-

ηαο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, θαζψο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εηζθνξνδηαθπγήο θαη ηελ ελίζρπζε 

ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ησλ ηακείσλ.  

 

Αλαιπηηθφηεξα ην πξφγξακκα απηφ πεξηιακβάλεη: 
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Μείυζη ηυν αζθαλιζηικών ειζθοπών καηά 3,9 ποζοζηιαίερ μονάδερ  

 

Με ηελ πξνβιεπφκελε κείσζε επηδηψθεηαη ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ 

κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ εξγνδνηηθνχ θφζηνπο θαη ε αχμεζε ηεο δήηεζεο ηεο εξγαζίαο. 

 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ, ε ζπλνιηθή «θνξνινγηθή επηβάξπλζε» ζηελ Διιάδα (δηαθνξά κε-

ηαμχ ηνπ θφζηνπο ηνπ εξγνδφηε θαη ησλ θαζαξψλ απνδνρψλ ηνπ εξγαδφκελνπ) δελ δηαθέξεη νπζηα-

ζηηθά απφ ην κέζν φξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Χζηφζν, ζε αληίζεζε κε φ, ηη παξαηεξείηαη ζε πνι-

ιέο άιιεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, ε βαζηθή παξάκεηξνο ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο ζηελ Διιάδα δελ 

είλαη ε θνξνινγία ηνπ εηζνδήκαηνο, αιιά ην χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. χκθσλα κε ηα ζηνη-

ρεία ηνπ ΟΟΑ κεηαμχ ησλ 22 ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Διιάδα θαηεηάγε ζηελ έλαηε κε 

δέθαηε ζέζε ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή θνξνινγηθή επηβάξπλζε, αιιά ζηελ ηξίηε κε πέκπηε, φζνλ α-

θνξά ζην χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. Αθφκε θαη κεηά ηε κείσζε ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ 

θαηά 1,1 κνλάδα ην έηνο 2012, νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο εμαθνινπζνχλ λα αλέξρνληαη ζην 43,96% 

ησλ απνδνρψλ αλαθνξάο ελφο ηππηθνχ εξγαδφκελνπ ή ζην 50,56% αλ ν εξγαδφκελνο/εξγαδφκελε α-

παζρνιείηαη ζε έλα επηθίλδπλν επάγγεικα. 

 

Χο εθ ηνχηνπ, ν πεξηνξηζκφο ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο κέζσ ηεο κείσζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ εη-

ζθνξψλ ζα κεηψζεη ην θφζηνο εξγαζίαο, απμάλνληαο έηζη ηελ θεξδνθνξία θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα, θαζψο θαη ηε κεηαηφπηζε ηεο παξαγσγήο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηερληθψλ 

πςειήο έληαζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο ζηε ρψξα καο πνπ δηέπνληαη απφ 

ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα θαη πςειή αλεξγία, κηα ηέηνηα κείσζε ζεσξείηαη επηζπκεηή θαη αλακέλε-

ηαη λα εληζρχζεη κεζνπξφζεζκα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα θαη θαηά ζπλέπεηα 

θαη ηα θνξνινγηθά έζνδα ηνπ θξάηνπο. 

 

Καηάπγηζη κοινυνικών πόπυν θοπέυν κοινυνικήρ αζθάλιζηρ 

 

Καηαξγνχληαη ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2015 θνηλσληθνί πφξνη πνπ πξνβιέπνληαη ππέξ ησλ Φνξέσλ Κνηλσ-

ληθήο Αζθάιηζεο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιη-

ζεο θαη Πξφλνηαο, θαζψο θαη ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ Πνιηηηθψλ Τπαιιήισλ, πξνθεηκέλνπ λα εμα-

ιεηθζνχλ επηβαξχλζεηο ζε ηηκέο πξντφλησλ θαη παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. Γεδνκέλνπ φηη απφ ηνπο πφ-

ξνπο πνπ είραλ λνκνζεηεζεί ππέξ ησλ αλσηέξσ θνξέσλ επσθεινχληαη κφλν ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο 

αζθαιηζκέλσλ, ελψ παξάιιεια ην θφζηνο ησλ πφξσλ απηψλ κεηαθπιίεηαη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, ε 

θαηάξγεζή ηνπο, ζηφρν έρεη αθελφο ηε κείσζε ησλ ζηξεβιψζεσλ ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, 

αθεηέξνπ ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ απηψλ, αι-

ιά θαη ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ επηβαξχλζεσλ.  

 

Δπικοςπικέρ ζςνηάξειρ 

 

Απφ ηελ 1
ε
 Ινπιίνπ 2014 ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ν λένο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ επηθνπξηθψλ ζπληάμε-

σλ ηνπ ΔΣΔΑ, ν νπνίνο βαζίδεηαη ζην δηαλεκεηηθφ ζχζηεκα πξνθαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ κε λνεηή 

θεθαιαηνπνίεζε, κε ηελ πξφβιεςε ζπληειεζηή βησζηκφηεηαο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία ει-

ιεηκκάησλ. Απφ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2015 ην ζχζηεκα απηφ ζα ηζρχζεη γηα ην ζχλνιν ησλ θνξέσλ, ηνκέσλ, 

θαζψο θαη θιάδσλ επηθνπξηθήο αζθάιηζεο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθά-

ιηζεο θαη Πξφλνηαο. 

 

Παποσέρ εθάπαξ βοηθημάηυν 

 

Απφ ην 2014 θαη εθεμήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ ΙΑ.5, παξ.7 ηνπ λ. 4093/12 

(ΦΔΚ 222, η. Α), εθαξκφδεηαη λένο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ εθάπαμ παξνρψλ, ν νπνίνο ζηεξίδεηαη 

ζε αλαινγηζηηθή ηζνδπλακία θαη πεξηιακβάλεη έλα ζπληειεζηή βησζηκφηεηαο ψζηε λα απνθεχγεηαη 

νπνηαδήπνηε κειινληηθή αληζνξξνπία ηνπ ζπζηήκαηνο. Με ηελ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο α-

λακέλεηαη ζηαδηαθή απνκείσζε ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ ζηα Σακεία Πξφλνηαο. 
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Πίλαθαο 3.17  Κνηλσληθόο Πξνϋπνινγηζκόο ζε ηακεηαθή βάζε 
(ζε εθαη. επξώ) 

 
            2014 2015 2016 2017 2018 

Β ΜΠΓ Β ΜΠΓ Β ΜΠΓ Β ΜΠΓ Β ΜΠΓ 
Ι. ΦΟΡΔΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΖ ΑΦΑΛΙΖ                     
α) ΙΚΑ,ΟΓΑ θιπ                     
Έζνδα 35.340 35.552 34.908 34.948 35.591 35.551 35.816 35.756 36.212 36.056 
Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 11.790 11.920 12.226 12.301 13.109 13.181 13.486 13.555 13.812 13.880 
Ρύζκηζε νθεηιώλ 1.001 1.034 887 933 860 920 653 719 661 661 
Μεηαβηβάζεηο από ΑΚΑΓΔ 235 235 0 0 0 0 0 0 0 0 
Κνηλσληθνί πόξνη 1.181 1.074 1.198 783 1.252 757 1.290 775 1.336 797 
Μεηαβηβάζεηο από Σαθηηθό Πξνϋπνινγηζκό 8.747 8.902 8.152 9.460 7.842 9.325 7.842 9.325 7.842 9.325 
Μεηαβηβάζεηο από εηδηθή πίζησζε γηα εθθαζάξηζε ιεμηπξνζέζκσλ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Αληηθξπδόκελα έζνδα 957 957 1.003 27 1.067 28 1.067 28 1.067 28 
Απόδνζε πεξηνπζίαο 1.077 1.077 1.077 1.077 1.077 1.077 1.077 1.077 1.077 1.077 
Δηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 9.894 9.894 9.894 9.894 9.894 9.894 9.894 9.894 9.894 9.894 
Λνηπά έζνδα 459 459 472 472 490 370 507 382 523 395 
Έμνδα 36.417 36.200 36.427 36.083 36.745 36.205 37.147 36.549 37.579 36.982 
πληάμεηο 23.195 22.978 23.502 23.158 23.838 23.303 24.252 23.656 24.685 24.089 
    Κύπιαρ αζθάλιζηρ 19.344 19.344 19.573 19.573 19.839 19.839 20.214 20.214 20.608 20.608 
    Επικοςπικήρ αζθάλιζηρ 3.851 3.634 3.929 3.585 3.999 3.464 4.038 3.442 4.077 3.481 
Λνηπέο παξνρέο αζζέλεηαο 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 
Πξνλνηαθέο παξνρέο 1.980 1.980 1.764 1.764 1.743 1.743 1.726 1.726 1.726 1.726 
Λνηπέο κεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο 9.894 9.894 9.894 9.894 9.894 9.894 9.894 9.894 9.894 9.894 
Γαπάλεο πξνζσπηθνύ 265 265 262 262 265 261 270 268 269 269 
Γηνηθεηηθέο δαπάλεο 824 824 824 824 824 824 824 824 824 824 
Μεηαβηβάζεηο ζηα λνζνθνκεία 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Δθθαζάξηζε ιεμηπξνζέζκσλ  78 78 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ιζνδύγην -1.077 -649 -1.519 -1.134 -1.154 -655 -1.331 -794 -1.367 -927 
                      

β) ΟΑΔΓ,ΟΔΔ,ΟΔΚ                     
Έζνδα 3.184 2.836 3.190 2.617 3.304 2.455 3.366 2.482 3.457 2.524 
Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 2.040 1.672 2.080 1.347 2.180 1.412 2.283 1.478 2.372 1.539 
Ρύζκηζε νθεηιώλ 246 257 213 227 226 245 185 206 187 187 
Μεηαβηβάζεηο από Κξαηηθό Πξνϋπνινγηζκό 705 715 705 850 705 605 705 605 705 605 
Μεηαβηβάζεηο από εηδηθή πίζησζε γηα εθθαζάξηζε ιεμηπξνζέζκσλ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Απόδνζε πεξηνπζίαο 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 
Λνηπά έζνδα 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 
Έμνδα 3.064 2.862 2.983 2.577 3.000 2.583 3.021 2.595 3.048 2.606 
Πξνλνηαθέο παξνρέο 2.637 2.435 2.567 2.162 2.589 2.174 2.607 2.182 2.634 2.194 
Απόδνζε εηζπξάμεσλ ηξίησλ 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 
Γαπάλεο πξνζσπηθνύ 100 99 98 98 100 98 101 101 101 101 
Λνηπέο δαπάλεο 150 150 140 140 135 135 135 135 135 135 
Δθθαζάξηζε ιεμηπξνζέζκσλ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ιζνδύγην 120 -25 207 40 304 -129 345 -113 409 -82 
                      

γ) ΔΟΠΤΤ                      
Έζνδα 5.496 5.496 5.190 5.190 5.291 5.291 5.342 5.342 5.394 5.394 
Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 3.708 3.708 3.761 3.761 3.850 3.850 3.924 3.924 3.988 3.988 
Ρύζκηζε νθεηιώλ 162 162 143 143 154 154 130 130 118 118 
Κνηλσληθνί Πόξνη 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Μεηαβηβάζεηο από Σαθηηθό Πξνϋπνινγηζκό 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 
Μεηαβηβάζεηο από εηδηθή πίζησζε γηα εθθαζάξηζε ιεμηπξνζέζκσλ 340 340 0 0 0 0 0 0 0 0 
Απόδνζε πεξηνπζίαο 53 53 53 53 54 54 55 55 55 55 
Δηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 
Λνηπά έζνδα 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 
Έμνδα 5.773 5.773 5.179 5.179 5.279 5.275 5.327 5.325 5.384 5.384 
Φαξκαθεπηηθή δαπάλε 2.171 2.171 2.225 2.225 2.195 2.195 2.195 2.195 2.252 2.252 
Λνηπέο παξνρέο αζζέλεηαο 1.206 1.206 1.319 1.319 1.446 1.446 1.488 1.488 1.489 1.489 
Αληηθξηδόκελεο δαπάλεο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Απόδνζε εηζπξάμεσλ ηξίησλ 395 395 394 394 394 394 394 394 394 394 
Γαπάλεο πξνζσπηθνύ 236 235 229 229 232 229 238 236 237 237 
Γηνηθεηηθέο δαπάλεο 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 
Μεηαβηβάζεηο πξνο λνζνθνκεία 1.000 1.000 900 900 900 900 900 900 900 900 
Δθθαζάξηζε ιεμηπξνζέζκσλ  653 653 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ιζνδύγην -277 -277 11 11 12 16 15 17 10 10 
                      

ΙΙ. ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ                     
Έζνδα 2.319 2.319 2.158 2.158 2.158 2.158 2.158 2.158 2.158 2.158 
Μεηαβηβάζεηο από θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 1.000 1.000 900 900 900 900 900 900 900 900 
Μεηαβηβάζεηο από ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό 1.197 1.197 1.086 1.086 1.086 1.086 1.086 1.086 1.086 1.086 
Μεηαβηβάζεηο από εηδηθή πίζησζε γηα εθθαζάξηζε ιεμηπξνζέζκσλ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ίδηα έζνδα 122 122 172 172 172 172 172 172 172 172 
Έμνδα 2.406 2.381 1.809 1.784 1.578 1.553 1.595 1.570 1.613 1.588 
Γαπάλεο γηα πξνκήζεηα ηαηξνθαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ  1.560 1.560 1.161 1.161 994 994 1.007 1.007 1.020 1.020 
Γαπάλεο πξνζσπηθνύ 192 192 186 186 186 186 186 186 186 186 
Τπεξεζίεο 581 556 462 437 398 373 402 377 407 382 
Δθθαζάξηζε ιεμηπξνζέζκσλ  73 73 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ιζνδύγην -87 -62 349 374 580 605 563 588 545 570 
                      

πλνιηθό ηζνδύγην θνηλσληθνύ πξνϋπνινγηζκνύ -1.321 -1.013 -951 -709 -258 -163 -408 -302 -403 -429 
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Ρςθμίζειρ για ηα μεηοσικά ηαμεία 

 

Σν Μεηνρηθφ Σακείν Πνιηηηθψλ Τπαιιήισλ (ΜΣΠΤ) επνπηείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσλη-

θήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, θαζψο θαη ηα Μεηνρηθά Σακεία ηξαηνχ, Αεξνπνξίαο θαη Ναπηηθνχ 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ θάζε έηνο ζηελ Δζληθή 

Αλαινγηζηηθή Αξρή (ΔΑΑ) αλαινγηζηηθή κειέηε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηνλ έιεγρν ηεο βη-

σζηκφηεηάο ηνπο. Οη απμνκεηψζεηο ησλ παξνρψλ δηελεξγνχληαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο ΔΑΑ. 

 

Μέηπα καηαπολέμηζηρ ηηρ ειζθοποδιαθςγήρ και ενίζσςζηρ ηηρ ειζππαξιμόηηηαρ 

 

ύζηημα ΕΡΓΑΝΗ 

 

Γηα πξψηε θνξά ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «Δξγάλε» θαηαγξάθεηαη κε πιεξφηεηα ην ζχλνιν ησλ 

εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ κηζζσηήο εξγαζίαο. Η ζέζπηζε εληφο ηνπ 2013 ησλ πςειφηαησλ, γηα ηα 

κέρξη ζήκεξα δεδνκέλα ηεο αγνξάο εξγαζίαο, πξνζηίκσλ γηα πεξηπηψζεηο αδήισηεο θαη αλαζθάιη-

ζηεο εξγαζίαο, επηθέξεη ζπλαθφινπζα ζπκκφξθσζε ησλ επίζεκσλ αλαγγειηψλ πξφζιεςεο ζην πιε-

ξνθνξηαθφ ζχζηεκα «Δξγάλε», ππνδειψλνληαο έηζη ηε κεηαηξνπή ζεκαληηθνχ κέξνπο ηεο «καχξεο» 

εξγαζίαο ζε αζθαιηζκέλεο θαη λφκηκεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

 

Ο έιεγρνο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «Δξ-

γάλε», αιιά θαη ζηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ κε ηα ζηνηρεία ησλ Αλαιπηηθψλ Πεξηνδηθψλ 

Γειψζεσλ ησλ εξγνδνηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ θαηαβάιινληαη νη αληίζηνηρεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, 

έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πιήξεο ζπλέπεηα ησλ εξγνδνηψλ ζηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

ε πεξηπηψζεηο απφθιηζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ Δξγάλε κε απηά πνπ δειψλνληαη 

ζηηο Αλαιπηηθέο Πεξηνδηθέο Γειψζεηο, επηβάιινληαη επίζεο πςειφηαηα πξφζηηκα.  

 

Εξοπθολογιζμόρ μησανιζμών είζππαξηρ αζθαλιζηικών ειζθοπών ηος ΕΣΕΑ 

 

Απφ ην 2014 θαη εθεμήο εμνξζνινγίδεηαη ν κεραληζκφο είζπξαμεο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ην ζχ-

λνιν ηνπ ΔΣΔΑ, πξνβιέπνληαο ηελ ππνρξεσηηθή δήισζε θαη θαηαβνιή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 

κέζσ ησλ Αλαιπηηθψλ Πεξηνδηθψλ Γειψζεσλ (ΑΠΓ) γηα ην ζχλνιν ησλ εξγνδνηψλ. Η ππνρξέσζε 

απηή ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ηνπ ΔΣΔΑ θαη ηελ αληηκε-

ηψπηζε ηεο εηζθνξνδηαθπγήο κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο θαη έγθαηξεο παξαθνινχζεζεο ησλ ππνρξεψ-

ζεσλ φισλ ησλ εξγνδνηψλ. Παξαβαηηθέο πξαθηηθέο θαηαβνιήο παξάλνκσλ ζπληάμεσλ πνπ εληνπί-

ζηεθαλ ζηνλ παξειζφλ αλακέλεηαη λα εμαιεηθζνχλ. Παξάιιεια, απινπνηείηαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο 

θαη είζπξαμεο ησλ εηζθνξψλ, κεηψλεηαη ην γξαθεηνθξαηηθφ βάξνο ησλ επηρεηξήζεσλ αθνχ νη εξγνδφ-

ηεο ζα ππνβάιινπλ πιένλ κφλν κία ειεθηξνληθή κηζζνδνηηθή θαηάζηαζε, βειηηψλεηαη ε ειεγθηηθή 

ηθαλφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ, εληζρχεηαη ε ηθαλφηεηα παξαθνινχ-

ζεζεο θαη πηζηήο θαηαγξαθήο ηεο αζθαιηζηηθήο ηζηνξίαο ησλ αζθαιηζκέλσλ.  

 

Εξοπθολογιζμόρ μησανιζμών είζππαξηρ αζθαλιζηικών ειζθοπών ηος ΣΑΠΙΣ και ηος ΣΑΤΣΕΚΩ 

 

Αληηζηνίρσο απφ ην 2014 εμνξζνινγίδεηαη θαη ν κεραληζκφο είζπξαμεο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπ 

Σακείνπ Πξνλνίαο Ιδησηηθψλ Τπαιιήισλ θαη ηνπ Σακείνπ Αζθάιηζεο Τπαιιήισλ Σξαπεδψλ θαη Δ-

πηρεηξήζεσλ Κνηλήο Χθέιεηαο, πξνβιέπνληαο ηελ ππνρξεσηηθή δήισζε θαη θαηαβνιή ησλ αζθαιη-

ζηηθψλ εηζθνξψλ κέζσ ησλ ΑΠΓ. Η δξάζε απηή ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο 

εηζπξαμηκφηεηαο ηνπ ΣΑΠΙΣ θαη ηνπ ΣΑΤΣΔΚΧ, θαζψο θαη ηαρχηεηα θαη εμνξζνινγηζκφ ζηελ απν-

λνκή ησλ αληίζηνηρσλ παξνρψλ ησλ ηακείσλ.  

 

Καθολικοί διαζηαςπυηικοί έλεγσοι μεηαξύ ηυν δηλυθειζών και καηαβληθειζών ειζθοπών ζηο ΙΚΑ-

ΕΣΑΜ 

 

Απφ ην ηέινο ηνπ 2013 θαη εθεμήο, εθαξκφδνληαη κέζσ ηνπ ΟΠ-ΙΚΑ θαζνιηθνί δηαζηαπξσηηθνί έ-

ιεγρνη κεηαμχ ησλ δεισζεηζψλ θαη θαηαβιεζεηζψλ εηζθνξψλ ζην θχξην ηακείν αζθάιηζεο ΙΚΑ-
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ΔΣΑΜ. ηηο πεξηπηψζεηο εληνπηζκνχ απνθιίζεσλ εθδίδνληαη άκεζα νη αληίζηνηρεο δηνηθεηηθέο πξά-

μεηο επηβνιήο θαη γίλεηαη ειεθηξνληθή ελεκέξσζε ησλ εξγνδνηψλ. Ο ζπλερήο θαη ζπζηεκαηηθφο έιεγ-

ρνο ζα εδξαηψζεη ζηνπο εξγνδφηεο ηε ζπλέπεηα έλαληη ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

απμεκέλε ζπκκφξθσζή ηνπο ζηελ θαηαβνιή ησλ κεληαίσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. Η ζπλαθφινπζε 

βειηίσζε ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ηνπ ηακείνπ πξνβιέπεηαη λα εληζρχζεη ζεκαληηθά ηα έζνδά ηνπ.  

 

Διαπθπυηικά μέηπα εξοπθολογιζμού λειηοςπγίαρ ΟΑΕΕ  

 

Απφ ην 2014 ηίζεηαη ζε εθαξκνγή πιέγκα δηαξζξσηηθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΑΔΔ θαη ηε βειηίσζε ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ηνπ θνξέα. ηφρνο ησλ παξεκβάζεσλ 

απηψλ είλαη ε ππέξβαζε ησλ αδπλακηψλ ηνπ παξειζφληνο θαη ε αληαπφθξηζε ηνπ Οξγαληζκνχ ζηηο 

λέεο απαηηήζεηο θαη ηηο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο. Οη παξεκβάζεηο απηέο έρνπλ θεληξηθφ ζηφρν ηελ ελί-

ζρπζε ησλ εζφδσλ θαη αθνξνχλ: 

 

- Σελ νξγαλσηηθή αλαδηνξγάλσζε ηνπ θνξέα, κε παξάιιειε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ζηελ θα-

ηεχζπλζε ηεο εκπέδσζεο ηνπ λένπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο θαη πξνζέγγηζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη 

ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο πιηθνηερληθήο ηνπ ππνδνκήο παξέρνληαο ζχγρξνλεο ειεθηξνληθέο ππεξε-

ζίεο (θαηαγξαθή ηνπ αζθαιηζηηθνχ βίνπ, ειεθηξνληθφ κεηξψν θ.ιπ.), πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ εηθφ-

λα ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα ηνπ λα απεπζχλεηαη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη ζα ζπκβάι-

ινπλ ζηελ επηζηξνθή ησλ αζθαιηζκέλσλ ζην ζχζηεκα.  

- Σε δηεχξπλζε ηεο αζθαιηζηηθήο βάζεο ηνπ θνξέα εληάζζνληαο εθεμήο αζθαιηζκέλνπο ζχκθσλα 

κε ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθνχλ. 

- Σε βειηίσζε ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ηνπ θνξέα κε κέηξα ελίζρπζεο ηεο αληαπφθξηζεο ησλ αζθαιη-

ζκέλσλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, φπσο: ηε κεηαηξνπή ησλ δηκεληαίσλ εηζθνξψλ ζε κεληαίεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο ηαθηηθήο θα-

ηαβνιήο ησλ εηζθνξψλ, ηελ αμηνπνίεζε πθηζηάκελσλ εηζπξαθηηθψλ κεραληζκψλ φπσο ηνπ λένπ 

Κέληξνπ Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθψλ Οθεηιψλ θαη άιισλ κεραληζκψλ. Δπηπξνζζέησο, ν Οξγαλη-

ζκφο ζα πξνβεί ζηελ εθθαζάξηζε ηνπ κεηξψνπ ησλ αζθαιηζκέλσλ, ψζηε λα απνκαθξπλζνχλ απφ 

απηφ «αλχπαξθηνη» αζθαιηζκέλνη θαη λα απνθαηαζηαζεί θαη απνηππσζεί ε πξαγκαηηθή δχλακε 

ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνχ. 

 

Μέηπα βεληίυζηρ ηηρ ειζππαξιμόηηηαρ ηυν Φοπέυν Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ 

 

Πξνβιέπνληαη δξάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

κέζσ ζπζηεκαηηθψλ δηαζηαπξψζεσλ ησλ νθεηιεηψλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε άιινπο θνξείο ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο παξνρήο ρνξεγήζεσλ, επηζηξνθψλ δεκνζίσλ πφξσλ θ.ιπ. Δηδηθφηεξα πξνβιέπε-

ηαη: 

 

- Ο ζπκςεθηζκφο επηζηξνθψλ ΦΠΑ θαη Φφξνπ Δηζνδήκαηνο κε αζθαιηζηηθέο νθεηιέο. 

- Η παξαθξάηεζε απφ ηα πνζά ησλ επηδνηήζεσλ, απνδεκηψζεσλ θ.ιπ. ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ 

πξνο ΦΚΑ. 

- Δπηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθψλ Οθεηιψλ ησλ ΦΚΑ. Απφ 1
ε
 Ια-

λνπαξίνπ 2014 ηίζεηαη ζε πιήξε επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ην Κέληξν Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθψλ 

Οθεηιψλ. Μέζσ ηνπ θέληξνπ απηνχ εθαξκφδνληαη ζηνρεπκέλα εηζπξαθηηθά κέηξα ζηνπο νθεηιέηεο 

κε εληαίεο δηαδηθαζίεο θαη θαλφλεο γηα φινπο ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, αμηνπνηψληαο ζχγ-

ρξνλεο ηερληθέο αλάιπζεο θηλδχλνπ θαη ζηνρεπκέλσλ παξεκβάζεσλ. Η ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ ζα 

ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ησλ ηακείσλ ηφζν κέζσ ηεο ξχζκηζεο ρξεψλ ησλ νθεηιεηψλ 

φζν θαη σο απνηέιεζκα ηεο επηβνιήο ζηνρεπκέλσλ κέηξσλ αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο. 

Γημιοςπγία ηος Δθνικού Μηηπώος Αζθάλιζηρ – Αζθαλιζηικήρ Ικανόηηηαρ 

 

Σν ζχζηεκα «ΑΣΛΑ», ην νπνίν ήδε πινπνηείηαη, πεξηιακβάλεη ην κεηξψν ελεξγψλ αζθαιηζκέλσλ 

θαη ην κεηξψν δηθαηνχρσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο. Σα νθέιε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ ζπλνςίδνληαη ζηελ έθδνζε ειεθηξνληθψλ βεβαηψζεσλ ρξφλνπ αζθάιηζεο, ηελ 



75 

 

εμνηθνλφκεζε πξνζσπηθνχ θαη παξαγσγηθνχ ρξφλνπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο ΦΚΑ, ηε βειηίσζε θαη 

επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο ζπληάμεσλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο ζεψξεζεο ησλ βηβιηαξίσλ 

αζζέλεηαο κε απνηέιεζκα ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ηελ εμάιεηςε ηεο παξαβαηηθφηεηαο απφ ηηο 

πιαζηέο ζεσξήζεηο ησλ βηβιηαξίσλ.  

 

Γξάζεηο Τπνπξγείνπ Τγείαο  
 

Κχξηνη ζηφρνη ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ εθαξκφδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαηά 

ηελ ηειεπηαία δηεηία είλαη ν εμνξζνινγηζκφο ηεο νηθνλνκηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ-

ζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (ΔΤ), θαζψο θαη ε πεξαηηέξσ κείσζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, ζηφ-

ρνη πνπ θαίλεηαη λα επηηπγράλνληαη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2018. 

 

Αλαθνξηθά κε ηε κείσζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο: 

 Έρνπλ ήδε ζεζπηζζεί ηα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία ζα θαηαξηίδνληαη νη ιίζηεο θαξκάθσλ (Θεηη-

θή, Αξλεηηθή θαη ΜΗΤΦΑ) κε ζηφρν ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ φγθνπ ησλ θαξκάθσλ ψζηε λα 

κεησζεί ην ζχλνιν απηψλ πνπ απνδεκηψλνληαη απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ, δηαζθαιίδνληαο ζε θάζε πεξί-

πησζε ηελ θπθινθνξία θαη ηελ επάξθεηα θαξκάθσλ ζηελ ειιεληθή αγνξά.  

 πλερίδεηαη ε κείσζε ησλ αθξηβψλ θαη αλαπνηειεζκαηηθψλ θαξκάθσλ, θαζψο θαη ν επαλαζρεδη-

αζκφο ζπζθεπαζηψλ ψζηε λα αληηζηνηρίδνληαη κε ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, ζχκθσλα κε ηα δηε-

ζλή πξφηππα, ελψ παξάιιεια πξνσζείηαη πεξαηηέξσ ε εηζαγσγή θζελφηεξσλ αιιά θαη απνηειε-

ζκαηηθφηεξσλ γελνζήκσλ θαξκάθσλ.  

 εκαληηθή εμπγίαλζε επηηπγράλεηαη κε ηελ ηαθηηθή επηθαηξνπνίεζε ηνπ δειηίνπ ηηκψλ θαξκάθσλ 

πνπ νινθιεξψζεθε πιένλ κε ηε ρξήζε δηεζλψλ βάζεσλ ηηκψλ θαη δεκφζηα δηαβνχιεπζε δίλνληαο 

ηε δπλαηφηεηα γηα ελζηάζεηο. εκαληηθά θίλεηξα παξέρνληαη ζηνπο θαηφρνπο άδεηαο θπθινθνξίαο 

θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ (ΚΑΚ), πξνθεηκέλνπ λα απαηηήζνπλ ρακειφηεξεο ηηκέο απμάλν-

ληαο έηζη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

 

Σέινο, ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο απνδεκίσζεο ησλ θαξκάθσλ εμαζθαιίδεη ηε κηθξφηεξε δπλαηή 

ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζηε θαξκαθεπηηθή ηνπ αγσγή, ελψ παξάιιεια ειαρηζηνπνηεί ηε δεκφζηα δα-

πάλε σο απνδεκίσζε. Δληαηηθνπνηνχληαη ήδε νη έιεγρνη θαη εθαξκφδνληαη θξηηήξηα, απαξαίηεηα γηα 

ηελ ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε, εληάζζνληαη λέα ηαηξηθά πξσηφθνιια θαη ζπλδέεηαη πιένλ ην ζπ-

ληαγνγξαθνχκελν θάξκαθν κε ηελ πάζεζε ηνπ αζζελνχο κέζσ ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ICD-10, ζέην-

ληαο έηζη ηηο βάζεηο ηνπ πξνζερνχο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθνχ θαθέινπ αζζελψλ.  

 

εκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο έρνπλ ήδε ζπληειεζηεί ζην ζχζηεκα θαζνξηζκνχ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο 

ησλ αζζελψλ ζηε θαξκαθεπηηθή αγσγή.  

 

Αλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΟΠΤΤ, νη δξάζεηο ζα επηθεληξσ-

ζνχλ ζε δχν ζηφρνπο:  

 ηελ εμπγίαλζε ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη  

 ηελ αλάπηπμε επηζεηηθήο πνιηηηθήο δηαπξαγκάηεπζεο ηηκψλ θαη εμαζθάιηζεο εθπηψζεσλ απφ πξν-

κεζεπηέο θαη ζπκβεβιεκέλνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ πγείαο.  

 

ην πιαίζην ησλ πξνζπαζεηψλ απηψλ ην Τπνπξγείν Τγείαο πινπνίεζε ηε κεηαξξχζκηζε ζηελ Πξσην-

βάζκηα Φξνληίδα Τγείαο (ΠΦΤ), κεηαηξέπνληαο ηνλ ΔΟΠΤΤ απνθιεηζηηθά ζε Αγνξαζηή Τπεξεζηψλ 

Τγείαο, ελψ παξάιιεια νξηζηηθνπνηήζεθαλ νη δηαδηθαζίεο ππνινγηζκνχ θαη είζπξαμεο rebate θαη 

clawback (κεραληζκνί επηζηξνθψλ), ζπκπεξηιακβάλνληαο ην ζχλνιν ησλ θαξκάθσλ πνπ δηαθηλνχληαη 

απφ ηα θαξκαθεία ηνπ ΔΟΠΤΤ θαη ησλ λνζνθνκείσλ. 

 

Δλέξγεηεο, φπσο ε αλαδηνξγάλσζε ηεο δνκήο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ, ηηκνιφγεζεο θαη είζπξα-

μεο λνζειίσλ γηα κε Έιιελεο πνιίηεο, έρνπλ ήδε ηεζεί ζε εθαξκνγή, ζεζπίδνληαο έηζη ηηο πξψηεο βά-

ζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Σνπξηζκνχ Τγείαο. Παξάιιεια επαλαδηαπξαγκαηεχνληαη ζπκβφιαηα θαη 
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ζπκβάζεηο κε ηδησηηθνχο παξφρνπο ππεξεζηψλ πγείαο, αιιά θαζνξίδνληαη θαη δηαθνξεηηθά ΚΔΝ θαη 

ηηκέο απνδεκίσζεο πξνο ηνπο παξφρνπο βάζεη πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ. 

 

Η δηνηθεηηθή δηαζχλδεζε Ννζνθνκείσλ, δεκηνχξγεζε νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη επέθεξε παξάιιειε 

κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο. Η ζπλερηδφκελε ζπλέλσζε Ννζνθνκείσλ θαη θιηληθψλ 

νδεγεί ζε απνξξφθεζε ησλ κνλάδσλ ρακειήο πιεξφηεηαο, πξνζδίδνληαο απμεκέλε απνδνηηθφηεηα 

θαη βειηηψλνληαο ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. Η αλαζεψξεζε ηνπ Υάξηε Τγείαο ζε δεπηεξνβάζκην 

θαη πξσηνβάζκην επίπεδν, δηαηεξψληαο ηελ πιήξε πιεζπζκηαθή θάιπςε ησλ αλαγθψλ, αλακέλεηαη λα 

επηθέξεη εμνξζνινγηζκφ ησλ δαπαλψλ. 

  

Δπηπξφζζεηα εθαξκφδνληαη θαη αλαπηχζζνληαη δείθηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο Τγείαο, γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ. Έρνληαο ζπγθξίζηκα κεγέζε, εληνπίδν-

ληαη απνθιίζεηο θαη θαζίζηαληαη πην απνηειεζκαηηθνί νη ειεγθηηθνί κεραληζκνί. 

 

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο θαη εζσηεξηθψλ ειέγρσλ ζην ζχλνιν ησλ 

κνλάδσλ θαη νξγαληζκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο εμαζθαιίδεηαη πνηφηεηα ζηνηρείσλ θαη κε ηε ζσζηή 

αμηνπνίεζή ηνπο αμηνινγείηαη άκεζα ε νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ. Παξάιιεια νη αλσηέξσ 

δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα ζα αμηνπνηεζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ Τγείαο, ψζηε 

ν ζρεδηαζκφο ησλ θεληξηθψλ πξνκεζεηψλ λα νδεγήζεη ζε πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ζηνλ 

εμνξζνινγηζκφ ηεο πξνκήζεηαο θαη θαηαλάισζεο πιηθψλ. 

 

Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη νη κεηαξξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία θαη δηνίθεζε 

ησλ λνζνθνκείσλ πνπ ζρεδηάζηεθαλ εθαξκφδνληαη ήδε, ζηνρεχνληαο ζε πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο ζχγρξνλσλ ηερληθψλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ζηηο απνζήθεο θαη ηελ εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα ηνπ ΔΤ, ζηνλ ηξφπν πιεξσκήο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ, αιιά θπξίσο ζηελ αλαζεψ-

ξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηξίηνπο πξνο ηα λνζνθνκεία.  
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