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Προς τη Βουλή των Ελλήνων 

 

Κυρίεσ και Κφριοι Βουλευτζσ, 

Κατακζτουμε προσ ςυηιτθςθ ςτθ Βουλι των Ελλινων το ςχζδιο του Κρατικοφ 

Προχπολογιςμοφ για το ζτοσ 2016, ζχοντασ λάβει υπόψθ τθ ςυηιτθςθ που διεξιχκθ επί του 

Προςχεδίου ςτθ Διαρκι Επιτροπι Οικονομικϊν Υποκζςεων τθσ Βουλισ των Ελλινων. 

Η κατάρτιςθ του Προχπολογιςμοφ του επόμενου οικονομικοφ ζτουσ βαςίηεται ςε 

ςυντθρθτικζσ εκτιμιςεισ. Και τοφτο διότι δεν λαμβάνεται εξολοκλιρου υπόψθ θ ζναρξθ 

ενόσ ενάρετου κφκλου ςτθν οικονομία από τθν επιτυχι ζκβαςθ τριϊν αλλθλζνδετων 

διαδικαςιϊν, που αποτελοφν το βραχυπρόκεςμο οδικό χάρτθ τθσ κυβζρνθςθσ για τθν 

οριςτικι ζξοδο από τθν κρίςθ. Η πρϊτθ διαδικαςία αφορά ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ πρϊτθσ 

αξιολόγθςθσ του νζου προγράμματοσ τθσ χϊρασ με τον Ευρωπαϊκό Μθχανιςμό Στιριξθσ. 

Ήδθ, με τισ πρόςφατεσ νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ που ζχει αναλάβει, κακϊσ και ςυνολικά 

με το ζργο τθσ, θ κυβζρνθςθ βρίςκεται πολφ κοντά ςτθν επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου. Η 

δεφτερθ διαδικαςία αφορά ςτθν ανακεφαλαιοποίθςθ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων πριν το 

τζλοσ του ζτουσ, μια απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςτακερότθτασ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ, ϊςτε να ανταποκρικεί ςτο ρόλο του ωσ τροφοδότθσ τθσ 

ανάπτυξθσ. Με τισ άμεςεσ ενζργειεσ, θ διαδικαςία αυτι αναμζνεται να ολοκλθρωκεί 

νωρίτερα από το αρχικά αναμενόμενο. Η τρίτθ διαδικαςία αφορά ςτθ ςυηιτθςθ για τθ 

ρφκμιςθ του δθμοςίου χρζουσ, θ οποία κα ξεκινιςει μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ πρϊτθσ 

αξιολόγθςθσ όπωσ προβλζπει θ νζα ςυμφωνία. 

Η επιτυχισ ζκβαςθ αυτϊν των τριϊν διαδικαςιϊν κα ςθματοδοτιςει το άνοιγμα μιασ νζασ 

ςελίδασ για τθν ελλθνικι οικονομία. Κατ’ αρχάσ, κα απελευκερωκεί θ ςυμπιεςμζνθ ηιτθςθ, 

δθλαδι οι καταναλωτζσ και οι επενδυτζσ, οι οποίοι λόγω τθσ αβεβαιότθτασ ανζςτειλαν τισ 

αποφάςεισ τουσ, κα αρχίςουν άμεςα να δαπανοφν περιςςότερο. Η κετικι επίδραςθ από 

τθν πλευρά τθσ ηιτθςθσ κα δϊςει τον απαραίτθτο χρόνο ϊςτε να αποδϊςουν οι 

διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ τθσ κυβζρνθςθσ, με αιχμζσ τθν αναδιοργάνωςθ του 

δθμόςιου τομζα και τθν καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ και τθσ διαφκοράσ. Όλα τα 

παραπάνω κα ςυμβάλλουν ςτθν ανάδειξθ ενόσ νζου αναπτυξιακοφ μοντζλου τθσ ελλθνικισ 

οικονομίασ, το οποίο κα εξαςφαλίηει τθν οικονομικι ευθμερία, τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ 

και τθν περιβαλλοντικι προςταςία.     

Ο Κρατικόσ Προχπολογιςμόσ για το ζτοσ 2016 αποτυπϊνει τθν επιτυχία τθσ κυβζρνθςθσ 

κατά τισ διαπραγματεφςεισ με τουσ εταίρουσ τθσ για τθν εξαςφάλιςθ ςθμαντικοφ 

δθμοςιονομικοφ χϊρου, κακϊσ οι δθμοςιονομικοί ςτόχοι ζχουν μειωκεί αιςκθτά ςε ςχζςθ 

με τθν προθγοφμενθ ςυμφωνία. Το αποτζλεςμα αυτό είναι ζργο τθσ προςπάκειασ που 

κατζβαλλε ςυνολικά θ κυβζρνθςθ από τθν αρχι του ζτουσ μζχρι ςιμερα, μζςα ςε ζνα 

περιβάλλον πιςτωτικισ αςφυξίασ και ςτενότθτασ των ταμειακϊν ροϊν του δθμοςίου.  

Ακόμα, όμωσ, και μζςα ςε ζνα τζτοιο περιβάλλον θ κυβζρνθςθ κατάφερε να προςφζρει τθν 

απαραίτθτθ ςτιριξθ ςε εκείνεσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ που ζχουν πλθγεί περιςςότερο από 

τθν κρίςθ. 



Κυρίεσ και Κφριοι Βουλευτζσ, 

Ο Προχπολογιςμόσ κατατίκεται ςε δφςκολεσ μεν οικονομικζσ ςυνκικεσ αλλά με βάςθ και 

όςα εκτζκθκαν προθγουμζνωσ, με ιδιαίτερα κετικζσ προοπτικζσ. Όπωσ φαίνεται ςτο ςχζδιο, 

οι προςπάκειεσ τθσ κυβζρνθςθσ επικεντρϊνονται ςτθν αναδιανομι των δθμοςίων πόρων 

προσ τθν προςταςία των οικονομικά αδυνάτων και τθ ςτιριξθ τθσ κοινωνικισ πολιτικισ, με 

ζμφαςθ ςτθν υγεία και τθν κοινωνικι  πρόνοια. Ο Προχπολογιςμόσ για το 2016 αποτελεί 

ζνα μικρό, αλλά ςθμαντικό βιμα, ςτθν υλοποίθςθ τθσ πολιτικισ τθσ νζασ κυβζρνθςθσ για 

τα επόμενα χρόνια με προτεραιότθτεσ τθν ακόμα μεγαλφτερθ ςτιριξθ τθσ κοινωνικισ 

πολιτικισ, τθσ ανάπτυξθσ και τθσ ανακατανομισ των φορολογικϊν βαρϊν. Σασ καλοφμε, 

ζπειτα από ζνα διεξοδικό και ειλικρινι διάλογο, να εγκρίνετε το Σχζδιο του Κρατικοφ 

Προχπολογιςμοφ για το 2016.     

 

Ακινα, Νοζμβριοσ 2015 

 

Ευκλείδθσ Τςακαλϊτοσ Γιϊργοσ Χουλιαράκθσ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 
ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ 
 
1. Γηεζλείο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο 
 

Δμειίμεηο ζην δηεζλέο νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ 
 

Οη κεζνπξφζεζκεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο ραξαθηεξίδνληαη ζεηηθέο, πθί-

ζηαληαη φκσο θίλδπλνη πνπ δχλαληαη λα επηβξαδχλνπλ ηνλ ξπζκφ αχμεζεο ηνπ παγθφζκηνπ πξντφληνο, 

θπξίσο ζε ζρέζε κε ηελ πνξεία ησλ αλαδπφκελσλ θαη αλαπηπζζφκελσλ νηθνλνκηψλ (απμεκέλε κεηα-

βιεηφηεηα ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο, απζηεξφηεξεο ρξεκαηνδνηηθέο ζπλζήθεο, πηψζε ηηκψλ 

θαη ππνηίκεζε ησλ λνκηζκάησλ ζε απηέο ηηο νηθνλνκίεο). Οη παξάγνληεο απηνί αληηθαηνπηξίδνληαη 

ζηηο πξνβιέςεηο ηεο πιένλ πξφζθαηεο έθζεζεο ηνπ ΓΝΣ γηα ηνλ ξπζκφ κεγέζπλζεο ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο
1
 νη νπνίεο είλαη εθ λένπ αλαζεσξεκέλεο πξνο ηα θάησ, θαηά 0,2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηφζν 

γηα ην 2015 φζν θαη γηα ην 2016 ζε ζρέζε κε ηελ έθζεζε ηνπ Ινπιίνπ 2015, αληηζηνηρψληαο ζε 3,1% 

γηα ην 2015 θαη 3,6% γηα ην 2016 (πίλαθαο 1.1). Οη ξπζκνί κεγέζπλζεο γηα ηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκί-

εο θαη εηδηθά γηα ηε δψλε ηνπ επξψ, ελψ αλακέλεηαη λα αληηζηαζκίζνπλ ηελ επηβξάδπλζε ζηηο αλα-

δπφκελεο νηθνλνκίεο, σζηφζν πξνβιέπεηαη λα παξακείλνπλ ζε ρακειά επίπεδα ην 2015 θαη ην 2016, 

σο απφξξνηα ηεο εμηζνξξφπεζεο κεηαμχ αθελφο ηεο ζπλερηδφκελεο δηεπθνιπληηθήο λνκηζκαηηθήο πν-

ιηηηθήο θαη ηεο ζπλερηδφκελεο πηψζεο ζηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ θαη αθεηέξνπ ησλ δεκνγξαθηθψλ ε-

μειίμεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηνπ ζηαδηαθνχ θιεηζίκαηνο ηνπ παξαγσγηθνχ θελνχ.  
 

Σν παγθφζκην ΑΔΠ ην πξψην εμάκελν ηνπ 2015 ζεκείσζε αχμεζε 2,9%, ρακειφηεξε θαηά 0,3 εθα-

ηνζηηαίεο κνλάδεο ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο ηεο έθζεζεο ηνπ ΓΝΣ ηνπ Απξηιίνπ (World 

Economic Outlook 2015). Ο ρακειφηεξνο απφ ηνλ αλακελφκελν ξπζκφ κεγέζπλζεο  νθείιεηαη θπξίσο 

ζηελ απξφζκελε επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαηά ην 

πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο,
2
 αιιά θαη ζηε κείσζε δηεζλψο ηεο αληίζηνηρεο επελδπηηθήο, ηελ επηβξά-

δπλζε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ θαη ηε κείσζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο θαη ησλ εμαγσγψλ ζε νξηζκέλεο 

αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο. 
 

Δηδηθφηεξα, νη εμειίμεηο νη νπνίεο ζπλέβαιαλ ζηελ αλαζεψξεζε ησλ πξνβιέςεσλ ζην ζχλνιν ηνπ έ-

ηνπο, ζε ζρέζε κε ηηο πξνβιέςεηο κεξηθνχο κήλεο πξηλ είλαη: 
 

● ε ζπλερηδφκελε επίδξαζε ηεο ππεξβάιινπζαο πξνζθνξάο ζηελ αγνξά πεηξειαίνπ επί ηεο ηηκήο ηνπ 

πεηξειαίνπ θαη ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ησλ νηθνλνκηψλ πνπ ην εμάγνπλ, 

● ε ζρεηηθή αθακςία ησλ ηηκψλ ζηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο πνπ εηζάγνπλ πεηξέιαην, 

● ε κεγάιε πηψζε ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ηεο Κίλαο θαηά 30% απφ ηα κέζα ηνπ Ινπλίνπ, θαη ε ζρεηηθή 

αβεβαηφηεηα γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο Κηλεδηθήο νηθνλνκίαο, 

● ε κείσζε ησλ θεθαιαηαθψλ ξνψλ πξνο ηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο θαη ε αδχλακε επελδπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζε παγθφζκην επίπεδν, 

● ε επίπησζε ηεο κείσζεο ησλ ηηκψλ ησλ εκπνξεπκάησλ ζηηο αλαδπφκελεο θαη αλαπηπζζφκελεο νη-

θνλνκίεο, 

● ε  κεγαιχηεξε απφ ηελ αλακελφκελε κείσζε ηνπ ΑΔΠ ζε νηθνλνκίεο αληηκέησπεο κε γεσπνιηηηθέο 

εληάζεηο, φπσο ε πεξίπησζε ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Οπθξαλίαο θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο, 

● ε δηφξζσζε ησλ απνδφζεσλ ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ, ηδηαίηεξα κεηά ην πξφγξακκα αγνξάο θξαηη-

θψλ νκνιφγσλ πνπ εθαξκφδεη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα,  

● ε επηβξάδπλζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο εξγαζίαο ζηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, θαη 

● ε πησηηθή ηάζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, κε ηα ζπλεπαγφκελα απηήο νθέιε 

ζε φξνπο ζηαδηαθήο κείσζεο ηνπ παξαγσγηθνχ θελνχ.  

                                                 
1
 IMF, World Economic Outlook (October2015) 

2
 Η επηβξάδπλζε πξνθιήζεθε απφ έλα εχξνο πεξηζζφηεξν ζπγθπξηαθψλ παξαγφλησλ, κε ην δεχηεξν ηξίκελν λα αθνινπζεί βειηησκέλν.  
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Η ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε δψλε ηνπ Δπξψ επεξεάδεηαη ζεηηθά απφ ηελ εθαξ-

κνδφκελε ραιαξή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, κε ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο φκσο λα πξνβιέπεηαη ρακειφο ζε 

κεζνπξφζεζκν νξίδνληα. Οη εθηηκήζεηο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε Ρσζία 

έρνπλ αλαζεσξεζεί πξνο ην δπζκελέζηεξν, φπσο θαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο θαη αλαδπφκελεο νηθνλνκί-

εο (κείσζε θαηά 0,4% θαη θαηά 0,2% αληίζηνηρα γηα ην 2015 έλαληη ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ Ινπιίνπ). 

Παξάιιεια, ν φγθνο ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ (αγαζά θαη ππεξεζίεο) πξνβιέπεηαη λα απμεζεί θαηά 

3,2% ην 2015, έλαληη πξνβιέςεσλ (Ινπιίνπ 2015) γηα αχμεζε θαηά 4,1%, 0,5 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο 

θάησ απφ ηελ αξρηθή πξφβιεςε (Απξηιίνπ 2015). Σν 2016 πξνβιέπεηαη αληίζηνηρα αχμεζε ηνπ πξαγ-

καηηθνχ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ θαηά 4,1% (πίλαθαο 1.1) ή  0,9 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ρακειφηεξα απφ 

ηελ αλαζεσξεκέλε πξφβιεςε ηνπ Ινπιίνπ, γεγνλφο πνπ αληαλαθιά ηε λέα εθηίκεζε γηα κία πην πεξη-

νξηζκέλε αχμεζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 
 

Ο παγθφζκηνο πιεζσξηζκφο επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηηο δηεζλείο ηηκέο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη εη-

δηθφηεξα απφ ηηο ηηκέο ζηελ ελέξγεηα. Η κέζε ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ (UKBrent, Dubai Fateh θαη 

West Texas Intermediate, πνπ απνηειεί βάζε αλαθνξάο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ) δηακνξθψζε-

θε ζηα 96,25 δνιάξηα ην βαξέιη ην 2014. Γηα ην 2015 πξνβιέπεηαη κέζε ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ 

ζηα 51,62 δνιάξηα ην βαξέιη θαη 50,36 δνιάξηα ην βαξέιη γηα ην 2016
3
. χκθσλα κε ην ΓΝΣ, ν πιε-

ζσξηζκφο πξνβιέπεηαη ζην 0,3% θαη 1,2% γηα ην 2015 θαη 2016 αληηζηνίρσο ζηηο πξνεγκέλεο νηθνλν-

κίεο θαη ζην 5,6% θαη 5,1% γηα ην 2015 θαη 2016 αληηζηνίρσο, γηα ηηο αλαδπφκελεο θαη αλαπηπζζφκε-

λεο νηθνλνκίεο. Γεληθά, ζηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο νη απνπιεζσξηζηηθέο πηέζεηο πξφζθαηα επα-

λήιζαλ σο απνηέιεζκα ησλ λέσλ κεηψζεσλ ζηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ ινηπψλ αγαζψλ. Έηζη, 

παξφηη ν βαζηθφο πιεζσξηζκφο δελ ππέζηε δηαθπκάλζεηο, εθηηκάηαη φηη ζα εμαθνινπζήζεη λα θπκαί-

λεηαη ζε επίπεδα θάησ ηνπ ζηφρνπ ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ, ηφζν ην 

2015 θαη ην 2016, φζν θαη κεζνπξφζεζκα. 
 

Γηα ηελ Δπξσδψλε, ην ΓΝΣ πξνβιέπεη ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο ήηνη 1,5% ην 2015 θαη 1,6% ην 

2016 (νη αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο ηεο ΔΚΣ είλαη 1,4% θαη 1,7%
4
, ελψ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο

5
 εί-

λαη 1,6% θαη 1,8%), έλαληη ξπζκνχ 0,9% ην 2014. Παξφια απηά, ε αλάπηπμε παξακέλεη αληζνβαξήο 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ αληηθαηνπηξίδνληαο ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ θαηαθεξκαηηζκφ ηεο Έλσζεο, 

ηε δηαθνξεηηθή δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε, ηελ πςειή αλεξγία ζε νξηζκέλεο ρψξεο θαη ηελ αληζνξ-

ξνπία ζηα ηζνδχγηα πιεξσκψλ. 
 

 

Πίλαθαο 1.1 Βαζηθά κεγέζε ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκίαο 

(% εηήζηεο κεηαβνιέο, ζηαζεξέο ηηκέο) 

 

 2013 2014 2015* 2016** 

Παγθφζκην ΑΔΠ 3,3 3,4 3,1 3,6 
ΑΔΠ Δπξσδψλεο -0,3 0,9 1,5 1,6  
ΑΔΠ ΗΠΑ 1,5 2,4 2,6 2,8 
Όγθνο παγθφζκηνπ εκπνξίνπ (αγαζά θαη ππεξεζίεο) 3,3 3,3 3,2 4,1 
Πιεζσξηζκφο      
α. Πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο  1,4 1,4 0,3 1,2 
β. Αλαδπφκελεο θαη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο 5,8 5,1 5,6 5,1 
Σηκή πεηξειαίνπ (δνιάξηα ΗΠΑ, κέζε ηηκή UK Brent, Dubai Fateh 
θαη West Texas Intermediate) 

105,01 96,2 51,6 50,3 

Πεγή: IMF, World Economic Outlook (Οθηψβξηνο 2015). 
* Πξνβιέςεηο 
 

                                                 
3
 χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο ΔΚΣ (επηέκβξηνο 2015), ε ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ Brent εθηηκάηαη ζηα 55,3 δνιάξηα ην βαξέιη γηα 

ην έηνο 2015 θαη 56,1 δνιάξηα ην 2016. 
4
 European Central Bank, September 2015 ECB Staff Macroeconomic Projections for the EuroArea. 

5
 Φζηλνπσξηλέο πξνβιέςεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (European Economic Forecast, Autumn 2015). 
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Η ραιάξσζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο δξα αλαζρεηηθά έλαληη ησλ απνπιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ θαη 

εληζρπηηθά σο πξνο ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο. Σν δεηνχκελν γηα ηε κεζνπξφζεζκε ζηήξημε 

ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο παξακέλεη ε πινπνίεζε ζηαζεξνπνηεηηθήο καθξννηθνλνκηθήο πνιη-

ηηθήο, κε δεκνζηνλνκηθή επέθηαζε ζηηο ρψξεο κε ζεηηθφ δεκνζηνλνκηθφ ρψξν, θαζψο θαη δηαξζξσηη-

θψλ θαη αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ πνπ ζα εληζρχζνπλ  πεξαηηέξσ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Δπξσ-

πατθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Παξάιιεια, πεξαηηέξσ επηηάρπλζε ησλ ζεζκηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα εθηηκάηαη φηη ζα εληζρχζεη ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα 

ηεο Δπξσδψλεο. 
 

Οη θίλδπλνη θαη νη αβεβαηφηεηεο παξακέλνπλ γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, ηφζν ζε επίπεδν γεσπνιη-

ηηθφ (ζηελ Οπθξαλία θαη ζηε Μέζε Αλαηνιή), φζν θαη ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαη ρξεκαηηζηεξηαθφ 

ηνκέα.  
 

χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή,
6
 ν εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ζηελ Δπξσδψλε θαηά 

ην 2014 παξνπζίαζε επηβξάδπλζε ζε ζρέζε κε ην 2013 (0,4% έλαληη 1,4%), κε ηελ πξφβιεςε γηα ην 

2015 λα θπκαίλεηαη νξηαθά πάλσ απφ ην κεδέλ (ζην 0,1%), ελψ ηάζε επαλάθακςεο πξνβιέπεηαη γηα 

ην 2016 (ζην 1%), ε νπνία ζα νδεγήζεη ην 2017 ζε επίπεδν θάησ αιιά πιεζίνλ ηνπ κεζνπξφζεζκνπ 

ζηφρνπ ηνπ 2% (ζην 1,6%).  
 

Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ηεο Δπξσδψλεο θαηαγξάθεθε νξηαθά κεησκέλν ην 2014, ζην 11,6% ηνπ εξγαηη-

θνχ δπλακηθνχ, έλαληη 12% ην 2013. Οη ζρεηηθέο βξαρππξφζεζκεο πξνβιέςεηο είλαη επίζεο ζπγθξα-

ηεκέλα αηζηφδνμεο, κε ην πνζνζηφ αλεξγίαο λα κεηψλεηαη ηα επφκελα ηξία ρξφληα, αιιά κε επηβξαδπ-

λφκελν ξπζκφ (ζην 11% ην 2015, ζην 10,6% ην 2016 θαη ζην 10,3% ην 2017). 
 

Οη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ππαγφξεπζαλ ηε ιήςε θαη εθαξκνγή κίαο ζεηξάο ζεκαληηθψλ 

απνθάζεσλ ζε θεληξηθφ επξσπατθφ επίπεδν φζνλ αθνξά ηε δηαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηε-

ηαο θαη ησλ πξννπηηθψλ αλάπηπμεο. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη:  
 

(α) ε ζέζε ζε ηζρχ απφ ην Ννέκβξην ηνπ 2014 ηνπ Δληαίνπ Δπνπηηθνχ Μεραληζκνχ
7
, κε ηνλ νπνίν 

πξνβιέπεηαη ε εληαία εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ πξνιεπηηθήο επνπηείαο ησλ ζπζηεκηθψλ πηζησηη-

θψλ ηδξπκάησλ ζην ζχλνιν ηεο Έλσζεο, θαη πινπνηείηαη ην πξψην βήκα πξνο ηελ εκβάζπλζε ηεο 

ηξαπεδηθήο έλσζεο,  
(β) ε ελζσκάησζε θαη ελεξγνπνίεζε, ην αξγφηεξν απφ 1

ε
 Ιαλνπαξίνπ 2016, ελφο λένπ, ελνπνηεκέλνπ 

πιαηζίνπ γηα ηελ εγγχεζε ησλ θαηαζέζεσλ, ηελ αλάθακςε θαη εμπγίαλζε ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπ-

κάησλ
8
 εληφο ηεο Έλσζεο,  

(γ) ην πξφγξακκα αγνξάο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο (γλσζηφ σο «πνζνηηθή ρα-

ιάξσζε»), πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ηνλ Μάξηην ηνπ 2015 θαη κέζσ ηνπ νπνίνπ αλακέλεηαη λα βειηησ-

ζνχλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο εληφο ηεο Δπξσδψλεο θαη λα ππάξμεη κία ζηαζεξή πξν-

ζαξκνγή ηεο πνξείαο ηνπ πιεζσξηζκνχ θνληά ζην 2% κεζνπξφζεζκα, 
(δ) ην Δπελδπηηθφ ρέδην ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζπλνιηθνχ χςνπο έσο 300 δηζ. επξψ, δηακέζσ 

ηνπ νπνίνπ αλακέλεηαη λα πξνζειθπζηνχλ ηδησηηθά επελδπηηθά θεθάιαηα ζε βάζνο ηξηεηίαο, κε 

ηε ρξήζε εξγαιείσλ κφριεπζεο, θαζψο θαη ε ίδξπζε ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ ηξαηεγηθψλ Δ-

πελδχζεσλ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηελ απαζρφιεζε.  
 

Η εληαία λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη νη εμειίμεηο ζηηο αγνξέο θεθαιαίωλ ζηελ Δπξωδώλε 
 

Η νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα εληζρχζεθε ζηε δψλε ηνπ επξψ ψζηε ν εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ 

ΑΔΠ λα δηακνξθσζεί ζε 1,2% ην α΄ηξίκελν,  1,5% ην β΄ηξίκελν θαη 1,6% ην γ’ηξίκελν ηνπ 2015.  

 

                                                 
6

 Φζηλνπσξηλέο πξνβιέςεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (European Economic Forecast, Autumn 2015). 
7

 Καλνληζκφο (ΔΔ) 1024/2013 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
8
 Κνηλνηηθή Οδεγία 2014/59/ΔΔ (Bank Recovery and Resolution Directive). 
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Δθηηκάηαη φηη ε νηθνλνκηθή αλάθακςε ζα ζπλερηζζεί ηα ακέζσο επφκελα έηε σζηφζν κε ρακειφηεξν 

ξπζκφ απφ φηη αλακελφηαλ κέρξη πξφηηλνο ιφγσ ηεο επηβξάδπλζεο ησλ αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ ε 

νπνία βξίζθεηαη ππφ εμέιημε θαη επεξεάδεη δπζκελψο ηελ εμσηεξηθή δήηεζε γηα πξντφληα ηεο δψλεο 

ηνπ επξψ.  

 

Ο ξπζκφο ηνπ πιεζσξηζκνχ ζηε δψλε ηνπ επξψ δηακνξθψζεθε ζε αξλεηηθέο ηηκέο ζηηο αξρέο ηνπ 

2015 (Ιαλνπάξηνο 2015: -0,6%) αθνινχζσο, σζηφζν, εληζρχζεθε θαη δηακνξθψζεθε ζε 0,1% ηνλ Ο-

θηψβξην ηνπ 2015. Ο πιεζσξηζκφο έθζαζε ζε ηφζν ρακειά επίπεδα ιφγσ ηεο εμέιημεο ησλ ηηκψλ ηεο 

ελέξγεηαο θαη ησλ ηξνθίκσλ θαηά ηα ηειεπηαία έηε,  ηεο αλαηίκεζεο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο 

ηνπ επξψ κέρξη θαη  ηηο αξρέο ηνπ 2014 αιιά θαη ηεο εμαζζέλεζεο ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο.  

 

Δθηηκάηαη φηη απφ ηα ηέιε ηνπ 2015 θαη εμήο ν πιεζσξηζκφο ζα παξνπζηάζεη πεξαηηέξσ επηηάρπλζε ε 

νπνία ζα εληζρπζεί ηα επφκελα έηε. Απηφ ζα επηηεπρζεί θαζψο ε ηδηαηηέξα δηεπθνιπληηθή θαηεχζπλζε 

ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο ζα ζηεξίμεη ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε, αιιά θαη 

ιφγσ ηεο ππνηίκεζεο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηνπ επξψ έλαληη ησλ επηπέδσλ ησλ πξνεγνπκέ-

λσλ εηψλ, ελψ αλακέλεηαη αχμεζε ησλ ηηκψλ ηεο ελέξγεηαο ζην εγγχο κέιινλ.  

 

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηηο πιένλ πξφζθαηεο καθξννηθνλνκηθέο πξνβνιέο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο 

(επηέκβξηνο 2015), ν εηήζηνο ξπζκφο πιεζσξηζκνχ αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί θαηά κέζν φξν ζηα 

θξάηε-κέιε ηεο δψλεο ηνπ επξψ ζε 0,1% ην 2015, 1,1% ην 2016 θαη 1,7% ην 2017. 

 

Καηά ην 2015, φπσο εμάιινπ θαη θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, ην Δπξσζχζηεκα πηνζέηεζε ζεηξά ζπκ-

βαηηθψλ θαη κε ζπκβαηηθψλ κέηξσλ λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα απνζνβεζεί ε αλάπηπμε 

ζπλζεθψλ απνπιεζσξηζκνχ ζηε δψλε ηνπ επξψ. ηηο αξρέο ηνπ έηνπο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

ΔΚΣ έθξηλε φηη  ε αχμεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο, ηελ νπνία είρε επηθέξεη κέρξη εθεί-

λε ηε ζηηγκή ε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο αγνξάο ηίηισλ απφ εθδφηεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαζψο 

επίζεο θαη ησλ ζηνρεπκέλσλ πξάμεσλ αλνηθηήο αγνξάο, ήηαλ αλεπαξθήο. 

 

Καηά ζπλέπεηα, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθηίκεζε φηη ε θαηεχζπλζε ηεο εληαίαο λνκηζκαηηθήο πνιη-

ηηθήο δελ επαξθνχζε ψζηε λα απνηξαπεί ν θίλδπλνο παξακνλήο ηνπ πιεζσξηζκνχ επί καθξφλ ζε εμαη-

ξεηηθψο ρακειά επίπεδα. Αληηζέησο, ν θαηαγξαθφκελνο πιεζσξηζκφο φπσο θαη νη πιεζσξηζηηθέο 

πξνζδνθίεο εμαθνινπζνχζαλ λα ππνρσξνχλ, ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα δελ εληζρπφηαλ ζεκαληηθά, 

ελψ ε λνκηζκαηηθή θαη ε πηζησηηθή επέθηαζε  παξέκελαλ ππνηνληθέο.  

 

Γηαγξαθφηαλ ν θίλδπλνο ε  ζεκαληηθή πηψζε ηεο ηηκήο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ ην β΄ εμάκελν ηνπ 2014 

λα αζθήζεη δεπηεξνγελείο επηδξάζεηο, δειαδή, θαζνδηθή πίεζε ζηνπο κηζζνχο θαη ηηο ηηκέο ησλ ηειη-

θψλ πξντφλησλ. Γεδνκέλνπ φηη ηα νλνκαζηηθά επηηφθηα δελ ήηαλ δπλαηφλ λα κεησζνχλ άιιν ππήξρε ε 

πηζαλφηεηα λα αζθεζνχλ πεξαηηέξσ αλνδηθέο πηέζεηο ζηα πξαγκαηηθά επηηφθηα κε ζπζηαιηηθά απνηε-

ιέζκαηα ζηε ζπλνιηθή δαπάλε παξά ηηο πξνεγεζείζεο κεηψζεηο ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ.  

 

Με πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηε κεζνπξφζεζκε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ ζηε δψλε ηνπ επξψ, ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο ΔΚΣ απνθάζηζε λα δηεπξχλεη ην πξφγξακκα αγνξάο ηίηισλ
9
 κε ηελ πξνζζήθε αγνξψλ 

ρξενγξάθσλ εθδηδνκέλσλ απφ θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηε δψλε ηνπ επξψ (public sector asset 

purchase programme-PSPP). Δπίζεο κείσζε ην επηηφθην ζηηο ζηνρεπκέλεο πξάμεηο αλνηθηήο αγνξάο 

ζην επίπεδν ηνπ επηηνθίνπ ησλ εβδνκαδηαίσλ πξάμεσλ θχξηαο αλαρξεκαηνδφηεζεο
10

. 

  

Σν χςνο ησλ ζπλνιηθψλ αγνξψλ ηίηισλ ζην πιαίζην ηνπ δηεπξπκέλνπ πξνγξάκκαηνο, θαζνξίζζεθε ζε 

60 δηζ. επξψ αλά κήλα. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ δεζκεχζεθε φηη ε δηεμαγσγή ηνπ δηεπξπ-

κέλνπ πξνγξάκκαηνο ζα εμαθνινπζήζεη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην επηέκβξην ηνπ 2016 ή θαη αξγφηεξα 

κέρξηο φηνπ δηαζθαιηζζεί δηαηεξήζηκε επζπγξάκκηζε ηνπ ξπζκνχ πιεζσξηζκνχ ζηε δψλε ηνπ επξψ 

                                                 
9  Μέρξη εθείλε ηε ζηηγκή ην πξφγξακκα πεξηιάκβαλε ηηηινπνηεκέλεο ηξαπεδηθέο απαηηήζεηο (Asset-Backed Securities) θαη θαιπκκέλεο 

ηξαπεδηθέο νκνινγίεο (covered bonds). 
10 Αξρηθά ην επηηφθην ησλ ζηνρεπκέλσλ πξάμεσλ είρε θαζνξηζζεί 10 κνλάδεο βάζεο πάλσ απφ ην επηηφθην ησλ πξάμεσλ θχξηαο αλαρξε-

καηνδφηεζεο. 
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κε επίπεδα ιίγν ρακειφηεξα ηνπ 2%. Πξάγκαηη, ην δηεπξπκέλν πξφγξακκα επηηπγράλεη ζεκαληηθή πε-

ξαηηέξσ ραιάξσζε ηεο θαηεχζπλζεο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη ζπκβάιιεη ζε εληνλφηεξε βειηί-

σζε ησλ πξννπηηθψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε δψλε ηνπ επξψ, ζε πεξηνξηζκφ ηεο ππν-

απαζρφιεζεο ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο θαη ζε ελδπλάκσζε ηεο λνκηζκαηηθήο θαη ηεο πηζησηηθήο 

επέθηαζεο. Οη εμειίμεηο απηέο ζα ζπληειέζνπλ ψζηε λα επηζηξέςεη ν πιεζσξηζκφο ζε επίπεδα ιίγν 

ρακειφηεξα ηνπ 2% κεζνπξφζεζκα θαη λα δηαηεξεζνχλ νη κεζνκαθξνπξφζεζκεο πιεζσξηζηηθέο 

πξνζδνθίεο ζε επίπεδα ζπλεπή κε ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην πξφγξακκα αγνξάο πεξηιακβάλνληαη πιένλ θξαηηθνί ηίηινη, ηίηινη ηνπο νπνίνπο 

έρνπλ εθδψζεη άιινη (εθηφο ησλ θεληξηθψλ θπβεξλήζεσλ) δεκφζηνη θνξείο ζηα θξάηε-κέιε ηεο Νν-

κηζκαηηθήο Έλσζεο θαη ηίηινη ηνπο νπνίνπο έρνπλ εθδψζεη δηεζλείο νξγαληζκνί εθφζνλ είλαη εγθαηε-

ζηεκέλνη ζηε δψλε ηνπ επξψ (φπσο ν EFSF θαη ε ΔΣΔπ), ή πνιπκεξείο αλαπηπμηαθέο ηξάπεδεο (φπσο 

ε γεξκαληθή KfW θαη ε γαιιηθή Caisse des Depots et Consignations). Μφλνλ ηίηινη νη νπνίνη πιεξνχλ 

ηα θξηηήξηα ππαγσγήο ζηηο εμαζθαιίζεηο πνπ γίλνληαη απνδεθηέο απφ ην Δπξσζχζηεκα ζηηο ινηπέο 

(ζπλήζεηο) πξάμεηο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο επηηξέπεηαη λα ππαρζνχλ ζην δηεπξπκέλν πξφγξακκα αγν-

ξάο. Μεηαμχ άιισλ επηβάιιεηαη ε πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε ησλ ηίηισλ λα κελ ππνιείπεηαη ηεο ειά-

ρηζηεο επηηξεπηήο απφ ην Δπξσζχζηεκα (δει. ν ηίηινο πξέπεη λα θαηαηάζζεηαη ζηελ επελδπηηθή βαζ-

κίδα). ηελ πεξίπησζε ρξενγξάθσλ εθδηδνκέλσλ απφ θεληξηθή θπβέξλεζε θξάηνπο-κέινπο ην νπνίν 

αθνινπζεί πξφγξακκα πξνζαξκνγήο ππφ ηελ επνπηεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Γηεζλνχο 

Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, δελ είλαη αλαγθαία ε ηήξεζε ηεο ειάρηζηεο επηηξεπηήο πηζηνιεπηηθήο δηα-

βάζκηζεο. Σνπλαληίνλ, ε εθαξκνγή απηήο ηεο δηαβάζκηζεο είλαη δπλαηφλ λα αξζεί (waiver) απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ εθφζνλ ε αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ θξάηνπο-κέινπο κε ην 

πξφγξακκα πξνζαξκνγήο είλαη ζεηηθή.  

 

Σνλ επηέκβξην θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2015 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ επηζήκαλε ηνπο θηλ-

δχλνπο επηβξάδπλζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ ζηε δψλε ηνπ επξψ, ε-

λφςεη ησλ εμειίμεσλ ζηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο θαη ησλ δηαθπκάλζεσλ ζηηο αγνξέο ηφζν γηα βαζη-

θά εκπνξεχκαηα φζν θαη γηα ρξεκαηνπηζησηηθά ζηνηρεία. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηφληζε φηη παξα-

θνινπζεί ηηο εμειίμεηο πξνζεθηηθά, δελ είλαη φκσο αθφκε δπλαηφλ λα αμηνινγεζεί θαηά πφζνλ νη επη-

πηψζεηο γηα ηηο πξννπηηθέο ηνπ πιεζσξηζκνχ ζηε δψλε ηνπ επξψ ζα είλαη κφληκεο. Πάλησο ην Γηνηθε-

ηηθφ πκβνχιην επηβεβαίσζε φηη ηπρφλ δπζκελείο εμειίμεηο ζα αληηκεησπηζζνχλ κε φια ηα δηαζέζηκα 

κέζα λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη ηδίσο κέζσ πξνζαξκνγψλ ηεο επηινγήο ηίηισλ, θαζψο επίζεο θαη 

ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ησλ κεληαίσλ αγνξψλ ζην πιαίζην ηνπ δηεπξπκέλνπ πξνγξάκκαηνο αγνξάο ηίη-

ισλ. 

 

Δμάιινπ, φπσο θαη ζε πνιιέο άιιεο επθαηξίεο θαηά ην 2015, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ ζε-

κείσζε φηη ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θαηεχζπλζε ηεο εληαίαο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζα κε-

γηζηνπνηεζνχλ κφλνλ εθφζνλ αθνινπζείηαη θαηάιιειε, αθελφο δηαξζξσηηθή θαη αθεηέξνπ δεκνζην-

λνκηθή πνιηηηθή. Δηδηθφηεξα επηζεκάλζεθε ε αλαγθαηφηεηα ηεο πηνζέηεζεο δηαξζξσηηθψλ πνιηηηθψλ 

δεδνκέλεο ηεο πςειήο δηαξζξσηηθήο αλεξγίαο θαη ησλ ρακειψλ ξπζκψλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηε 

δψλε ηνπ επξψ. Πξνθεηκέλνπ λα απμεζνχλ νη παξαγσγηθέο επελδχζεηο, ε απαζρφιεζε θαη ε παξαγσ-

γηθφηεηα ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ κεηαξξπζκίζεηο ζηηο αγνξέο πξντφλησλ θαη εξγαζίαο θαη πνιηηηθέο 

γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάπηπμεο ησλ δεκφ-

ζησλ ππνδνκψλ. Η εθαξκνγή δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζα ζπλέβαιε θαη ζηελ άκεζε αληηκεηψ-

πηζε ησλ επηπηψζεσλ γηα ηε δψλε ηνπ επξψ απφ ηνπο θξαδαζκνχο πνπ πιήηηνπλ ηελ παγθφζκηα νηθν-

λνκία επί ηνπ παξφληνο, θαζψο ζα επέθεξε κφληκε αχμεζε ηνπ καθξνρξνλίσο αλακελφκελνπ πξαγκα-

ηηθνχ εηζνδήκαηνο, ε νπνία ζα νδεγνχζε ζε ηξέρνπζα αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο. 

 

Όζνλ αθνξά ηηο εμειίμεηο ζηελ εληαία αγνξά ρξήκαηνο, ην επηηφθην ΔΟΝΙΑ θαη ην αλακελφκελν ΔΟ-

ΝΙΑ (δει. ην ζηαζεξφ επηηφθην ζηηο ζπκθσλίεο αληαιιαγήο ηνπ επηηνθίνπ κίαο εκέξαο) δηακνξθψλν-

ληαη απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο θάησ ηνπ κεδελφο σο επί ην πιείζηνλ, ελψ ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ην ε-

πηηφθην Euribor έρεη γίλεη επίζεο αξλεηηθφ (α΄ δεθάκελν 2015, κέζνο φξνο ΔΟΝΙΑ: - 9 κνλάδεο βά-

ζεο, κέζνο φξνο ηξίκελνπ Euribor: 0 κνλάδεο βάζεο). Η εμέιημε απηή είλαη ζπλεπήο κε ηελ αχμεζε 

ηνπ πιενλάζκαηνο ξεπζηφηεηαο ζηελ εληαία αγνξά ρξήκαηνο, αθελφο ιφγσ ηεο δηεμαγσγήο ησλ ζην-
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ρεπκέλσλ πξάμεσλ θαη αθεηέξνπ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο εθ κέξνπο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο αγνξψλ ηίη-

ισλ ζε κεγάιε θιίκαθα (απφ ην Μάξηην ηνπ 2015). 

 

Η απφ εηψλ πησηηθή ηάζε ησλ απνδφζεσλ ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ καθξνπξφζεζκσλ (δεθαεηψλ) 

θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζηε δψλε ηνπ επξψ κε ηελ πςειφηεξε πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε (ΑΑΑ) εληζρχ-

ζεθε ήδε απφ ην 2014 αξρηθά ιφγσ ηεο αλάπηπμεο πξνζδνθηψλ φηη ε ΔΚΣ επξφθεηην λα πξνβεί ζε κε-

γάιεο εθηάζεσο αγνξέο νκνιφγσλ θαη αθνινχζσο κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αγνξψλ. Απφ ην β΄ 

δεθαπελζήκεξν ηνπ Απξηιίνπ 2015, ε θαζνδηθή πνξεία ησλ απνδφζεσλ αληηζηξάθεθε αθελφο ιφγσ 

ηεο επίδξαζεο ηερληθψλ παξαγφλησλ, φπσο ε ζρεηηθή ζπαληφηεηα νκνινγηαθψλ ηίηισλ ζηηο αγνξέο 

γηα εμαζθαιηζκέλεο θαηαζέζεηο δεδνκέλνπ ηνπ χςνπο ησλ αγνξψλ εθ κέξνπο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο, 

θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηεο αλαζεψξεζεο πξνο ηα άλσ ησλ πιεζσξηζηηθψλ πξνζδνθηψλ ζηε δψλε ηνπ επ-

ξψ. Η θαζνδηθή πνξεία ησλ απνδφζεσλ μαλάξρηζε ηνλ Ινχιην ηνπ 2015 δεδνκέλσλ ησλ ελδείμεσλ γηα 

νηθνλνκηθή επηβξάδπλζε ζηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο θαη ηεο ζπλαθφινπζεο ππνρψξεζεο ησλ ηηκψλ 

ησλ βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ πνπ επεξεάδνπλ κεησηηθά ηφζν ην πξαγκαηηθφ επηηφθην φζν θαη ηνλ αλα-

κελφκελν πιεζσξηζκφ ζηε δψλε ηνπ επξψ (κέζνο φξνο 10εηνχο απφδνζεο θξαηηθψλ νκνιφγσλ ΑΑΑ 

ζηε δψλε ηνπ επξψ, 2014: 1,42%, Οθηψβξηνο 2015: 0,65%). 

 

Αληηζηνίρσο, νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ φπσο θαηαγξάθνληαη απφ ην δείθηε Dow- Jones EuroStoxx  ζε-

κείσζαλ αμηφινγε αχμεζε ην δ΄ ηξίκελν ηνπ 2014 θαη ην α΄ ηξίκελν ηνπ 2015 ζπλνιηθά θαηά 17,4%. 

Ωζηφζν κεηά ην α΄ δεθαπελζήκεξν ηνπ Απξηιίνπ αθνινχζεζαλ θαζνδηθή πνξεία ψζηε κέρξη ην ηέινο 

Οθησβξίνπ λα θαηαγξάςνπλ κείσζε θαηά 9,4% αθελφο ιφγσ ηεο αλφδνπ ησλ απνδφζεσλ ησλ νκνιφ-

γσλ θαη αθεηέξνπ ιφγσ ησλ πξνζδνθηψλ επηβξάδπλζεο ηεο εμσηεξηθήο δήηεζεο γηα ηα πξντφληα ηεο 

δψλεο ηνπ επξψ. 

 

 

2. Οη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα 
 

Γεληθή επηζθόπεζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο 
 

Σελ πεξίνδν 2010-2014 ηα κέηξα ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο (αχμεζε ησλ θνξνιν-

γηθψλ εζφδσλ θαη πεξηθνπή ησλ δαπαλψλ) έθζαζαλ ζην 24,5% ηνπ ΑΔΠ (ζε φξνπο φγθνπ ηνπ 

2009)
11

. Η εθηηκψκελε ζσξεπηηθή επίδξαζε ησλ κέηξσλ ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ήηαλ            

-25,7% κεηξνχκελε σο πξνο ην ΑΔΠ ηνπ 2009. Η ζεκαληηθή αξλεηηθή επίδξαζε απνδίδεηαη θπξίσο 

ζην γεγνλφο φηη εθαξκφζηεθε έλα ηδηαίηεξα βαξχ θαη εκπξνζζνβαξέο πξφγξακκα ρσξίο πξφλνηα γηα 

ηε ιήςε κέηξσλ καθξννηθνλνκηθήο αληηζηάζκηζεο. Δπηπξφζζεηα ην κέγεζνο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

πνιιαπιαζηαζηή εθηηκήζεθε εθ ησλ πζηέξσλ πσο ήηαλ κεγαιχηεξν απφ ην κέγεζνο πνπ ρξεζηκνπνηή-

ζεθε γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο (πεξίπνπ 1,5 έλαληη 0,5).  
 

Η νηθνλνκηθή πξνζαξκνγή ηεο πεξηφδνπ 2010-2014 είρε σο απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε ησλ δεκνζην-

λνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, δειαδή ηεο κείσζεο ησλ ειιεηκκάησλ θαη ηεο ηζνζθέιηζεο ηνπ 

πξσηνγελνχο ηζνδπγίνπ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, θαζψο θαη ηεο δηφξζσζεο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ. Σν έιιεηκκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο κεηψζεθε απφ ην 15,2% ηνπ ΑΔΠ ην 2009 ζην 

3,7% ηνπ ΑΔΠ ην 2014 (ρσξίο ηελ πξνζκέηξεζε ηεο επίπησζεο ηεο ππνζηήξημεο ησλ ρξεκαηνπηζησ-

ηηθψλ ηδξπκάησλ), ελψ επηηεχρζεθε θαη νξηαθφ πξσηνγελέο πιεφλαζκα ην 2014. Σν δε έιιεηκκα ζην 

ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ κεηψζεθε σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ απφ ην 10,9% ην 2009 ζην 2,1% ην 

2014. πλεπψο, νη βαζηθνί δείθηεο καθξννηθνλνκηθήο αληζνξξνπίαο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο (ηα 

«δίδπκα ειιείκκαηα») βειηηψζεθαλ. 
 

Σν κέγεζνο, φπσο θαη ε έληαζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο είραλ ζνβαξέο αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο 

θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο. Η ζσξεπηηθή απψιεηα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε φξνπο πξαγκα-

ηηθνχ ΑΔΠ, ε νπνία έθηαζε ην 25,7%  ππξνδφηεζε ηαπηφρξνλα έλαλ θαχιν θχθιν ζηε δπλακηθή ηνπ 

                                                 
11

  Macroeconomic Policy Institute, S.Gechert & A. Rannerberg «The costs of Greece’s fiscal consolidation» Policy Brief, March 2015. 
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ιφγνπ ρξένπο/ΑΔΠ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ν νπνίνο απμήζεθε απφ 126,7% ηνπ ΑΔΠ ην 2009 ζε 

178,6% ηνπ ΑΔΠ ην 2014.  
 

ε θνηλσληθφ επίπεδν νη επηπηψζεηο ήηαλ ηδηαίηεξα αξλεηηθέο. Μεηαμχ ησλ εηψλ 2009 θαη 2014 ζε-

κεηψζεθε αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαηά 16,9 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο 

ηεο εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, απ-

μήζεθε θαη ε εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα, κε ηα λνηθνθπξηά ζην ρακειφηεξν ηκήκα ηεο εηζνδεκαηηθήο 

θιίκαθαο λα θαηαγξάθνπλ απψιεηεο ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξεο ηεο κείσζεο ησλ εηζνδεκάησλ ζην ζχ-

λνιν ηεο νηθνλνκίαο. 
 

Η κείσζε ηεο δήηεζεο θαη ε ζπλαθφινπζε θαζίδεζε ηεο παξαγσγήο, δηάβξσζαλ ηε δπλακηθή ηεο δε-

κηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο θαζψο θαη γεληθφηεξα ηελ παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηεο Διιεληθήο νηθν-

λνκίαο. Δπηπιένλ ηα πςειά πνζνζηά ησλ καθξνρξνλίσο αλέξγσλ δεκηνπξγνχλ ηνλ θίλδπλν ηεο «π-

ζηέξεζεο» ζηελ νηθνλνκία, δειαδή ηνπ θαηλνκέλνπ φπνπ ε επί καθξφλ αλεξγία ακβιχλεη ηηο ηθαλφηε-

ηεο ησλ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη απφ ηε κία πιεπξά δελ εμαζθνχλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο, ελψ απφ ηελ άι-

ιε δελ αθνινπζνχλ ηηο ηερληθέο/ηερλνινγηθέο πξνφδνπο πνπ ελ ησ κεηαμχ ζπληεινχληαη ζην αληηθεί-

κελφ ηνπο. Παξά ηε ζρεηηθά κηθξή κείσζε πνπ ζεκεηψζεθε ην 2014, θαηά κία εθαηνζηηαία κνλάδα, ε 

αλεξγία παξακέλεη ζε ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα (24,6% ζε κέζα επίπεδα ζην πξψην 8κελν ηνπ 2015), 

κε ην πνζνζηφ ησλ λέσλ αλέξγσλ λα ππνρσξεί απφ ηνλ Ινχλην ηνπ 2015 ειαθξψο θάησ απφ ην κηζφ 

ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ησλ λέσλ (ζην 47,9% ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2015)
12

. 
 

Η έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο «Employment and social developments» ηνπ 2014, επηζεκαίλεη 

φηη ε ζπξξίθλσζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαηά 1 εθαηνκκχξην ζέζεηο εξγαζίαο απφ ην 2008 ζην 2014 

έρεη επηπιένλ εληείλεη ηηο ππάξρνπζεο θαη πξν θξίζεο εηζνδεκαηηθέο αληζφηεηεο. Παξάιιεια, ζχκθσ-

λα κε ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο EU-SILC 2014 ( πνπ αλαθέξεηαη ζηα εηζνδήκαηα ηνπ 2013), ην πνζν-

ζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ζε θίλδπλν θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ έρεη απμεζεί δξακαηηθά, δηεπ-

ξχλνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ηε δηαθνξά απφ ην κέζν φξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη θηάλνληαο 

ζην 36% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Δπηπξφζζεηα, ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ ζε ζνβαξή πιηθή απνζηέ-

ξεζε βαζηθψλ αγαζψλ αλήιζε ζην 21,5%, ην ηέηαξην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζην ζχλνιν ησλ ρσξψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
 

ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία είλαη ζεκαληηθφ λα δηακνξθσζεί έλα λέν πξφγξακκα δξάζεο γηα 

ηελ αλάπηπμε θαη ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο πνπ ρξεηάδεηαη ε νηθνλνκία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο βαζη-

θνχο θνηλσληθνχο ζηφρνπο, ψζηε λα αξρίζεη ε ζηαδηαθή απνθαηάζηαζε ησλ θνηλσληθψλ θπξίσο αλη-

ζνξξνπηψλ.  
 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο είλαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. πγθεθξηκέλα, ην λέν 

πξφγξακκα δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηα απαξαίηεηα δηαξζξσηηθά κέηξα. Δπηπιένλ, είλαη πην δίθαηε 

ε θαηαλνκή ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ βάξνπο, κέζσ ηεο πηνζέηεζεο κέηξσλ φπσο ε αχμεζε ηεο εηζθνξάο 

αιιειεγγχεο ζηα πςειά εηζνδήκαηα, νη θφξνη πνιπηειείαο θ.ιπ., ψζηε λα κε ζεθψζνπλ ην βάξνο θαη 

πάιη νη πην αδχλακνη. 
 

Σα κέηξα γηα ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ απνζθνπνχλ θπξίσο ζηε δηφξζσζε ησλ παξακεηξηθψλ κεηα-

βιεηψλ ηνπ θνξνινγηθνχ θαη αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο (δειαδή ησλ θνξνινγηθψλ/αζθαιηζηηθψλ 

ζπληειεζηψλ). Δπίζεο, ζρεδηάδεηαη ν πεξηνξηζκφο ησλ κε δηθαηνινγνχκελσλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ 

θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο, φπνπ απαηηείηαη, απφ ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο ηζνδχλακνπ θνηλσληθνχ 

απνηειέζκαηνο, θαζψο θαη ε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ειε-

γθηηθψλ θαη εηζπξαθηηθψλ κεραληζκψλ.  
 

εκαληηθά είλαη ηα δηαξζξσηηθά κέηξα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα νπνία αθνξνχλ θπξίσο ην αζθαιηζηηθφ 

ζχζηεκα (θαζψο ε βησζηκφηεηά ηνπ απνηειεί δηαρξνληθφ πξφβιεκα ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, ελψ 

αλακέλεηαη πεξαηηέξσ επηδείλσζε βάζεη ησλ κειινληηθψλ πιεζπζκηαθψλ ηάζεσλ θαη ηνπ χςνπο ηεο 

                                                 
12

 Παξελέξγεηα ηεο πςειήο αλεξγίαο ησλ λέσλ απνηειεί θαη ε αχμεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ λέσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ επηζηεκφ-

λσλ, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ζηέξεζε ηεο νηθνλνκίαο απφ παξαγσγηθφ ηκήκα ηνπ Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ. 
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αλεξγίαο) θαη ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα (ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ην δηαρξνληθφ πξφβιεκα ηεο θνξν-

δηαθπγήο).  
 

Οη ζηφρνη πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξνη ησλ 

πξνεγνχκελσλ πξνγξακκάησλ, απνηέιεζκα πνπ πεξηνξίδεη ην χςνο ησλ απαηηνχκελσλ δεκνζηνλνκη-

θψλ κέηξσλ, επηηξέπεη ηε ζηαδηαθή αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο θαη απμάλεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ πξν-

γξάκκαηνο. Η αιιαγή απηή απειεπζεξψλεη δεκνζηνλνκηθφ ρψξν χςνπο 19,2 δηζ. επξψ, ζσξεπηηθά γηα 

ηελ ηεηξαεηία 2015-2018 (ππνινγηδφκελα κε βάζε ην νλνκαζηηθφ ΑΔΠ ηνπ 2014). Η δέζκεπζε γηα 

ζεκαληηθά πξσηνγελή πιενλάζκαηα παξακέλεη κεζνπξφζεζκα θαη αθνχ ε νηθνλνκία ζα έρεη κπεη ζε 

ηξνρηά πςειψλ ξπζκψλ αλάπηπμεο φζν ζα θιείλεη ην παξαγσγηθφ θελφ. 
 

ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα ζπλεθηηκεζεί ην γεγνλφο φηη ν δαλεηζκφο ηεο ρψξαο 

γίλεηαη κε ρακειφ θφζηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν δαλεηζκφο απφ ην ESM γίλεηαη κε επηηφθην πεξίπνπ 

1%
13

 θαη νπζηαζηηθά κε ην δάλεην απηφ ζα απνπιεξσζνχλ ηελ πξνζερή ηξηεηία 2015-2018 νη ιήμεηο 

ηνπ δαλείνπ ηνπ ΓΝΣ (πνπ εμππεξεηνχληαη κε επηηφθην 3,5%) θαη νη ιήμεηο ησλ νκνιφγσλ SMP ηνπ 

Δπξσζπζηήκαηνο (πνπ εμππεξεηνχληαη κε επηηφθηα άλσ ηνπ 4%). Δίλαη ζπλεπψο πξνθαλέο πσο πξν-

θαιείηαη επηπιένλ φθεινο απφ ηελ εμνηθνλφκεζε πιεξσκψλ γηα ηφθνπο. Δπίζεο ζεκεηψλεηαη φηη ζηελ 

αλαθνίλσζε ηνπ ESM γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ξεηά δηαηππσκέλν, φηη ζα αθν-

ινπζήζεη ε ειάθξπλζε ηνπ ρξένπο ππφ ηε κνξθή κεγαιχηεξεο πεξηφδνπ ράξηηνο θαη πεξηφδνπ απν-

πιεξσκήο ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο
14

. Η λέα ζπκθσλία ζπλεπψο, κεηψλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ην κέζν 

επηηφθην δαλεηζκνχ θαη απμάλεη ηελ πεξίνδν απνπιεξσκήο ηνπ ρξένπο, κε απνηέιεζκα απηφ λα έρεη 

κεγαιχηεξε σξίκαλζε. ε ζχγθξηζε δε ησλ φξσλ δαλεηζκνχ κε ηνπο φξνπο ησλ πξνεγνχκελσλ πξν-

γξακκάησλ, ππελζπκίδεηαη φηη είραλ ζπλαθζεί κε αξθεηά πςειφηεξα επηηφθηα. 

 

Σν δάλεην γηα ηε ζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη ιήμε απνπιεξσκήο ζε 32,5 έηε, ην χςνο ηνπ δαλεί-

νπ κπνξεί λα αλέιζεη κέρξη 86 δηζ. επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ πνζνχ έσο 25 δηζ. επξψ γηα ηελ αλα-

θεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ, ελψ ην επηηφθην ζα αληη-

ζηνηρεί ζην θφζηνο δαλεηζκνχ ηνπ ESM (πεξίπνπ 1%).  
 

Σέινο ε δηάξθεηα ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο επηηξέπεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ σξίκαλζε θπξίσο 

ησλ δηαξζξσηηθψλ κέηξσλ, ηα νπνία ρξεηάδνληαη κεγαιχηεξε πεξίνδν γηα λα απνδψζνπλ.  
 

ην λέν πξφγξακκα πεξηιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο κε αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα φπσο:  
 
● Η πηνζέηεζε κεζνπξφζεζκσλ δεκνζηνλνκηθψλ θαλφλσλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ γηα ην αζθαιηζηηθφ 

ζχζηεκα, ε νπνία δηαζθαιίδεη ηελ εκπηζηνζχλε ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε 

κεηαμχ θαη εληφο ησλ γελεψλ. 

● Η εθαξκνγή δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ζηηο αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ε νπνία εληζρχεη ηα 

θίλεηξα γηα επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ελψ απνβαίλεη πξνο 

φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ αθνχ απμάλεη ην δηαζέζηκν εηζφδεκά ηνπο κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνχ κν-

λνπσιηαθψλ θαη νιηγνπσιηαθψλ πξαθηηθψλ. 

● Η δηαζθάιηζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο κε ηε δηεπζέηεζε ησλ κε εμππεξεηνχκε-

λσλ δαλείσλ θαη ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ, ε νπνία εληζρχεη ηελ ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο νηθνλνκίαο. 

● Η απνθαηάζηαζε ελφο ζπγρξφλνπ θξάηνπο θαη κηαο ζχγρξνλεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ψζηε λα ελη-

ζρπζεί ε απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

● Η βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο απνλνκήο δηθαηνζχλεο ψζηε λα κεησζεί 

ζεκαληηθά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ πξνζθπγή ζηα έλδηθα κέζα κέρξη ηελ 

εθδίθαζε θαη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο θαη  λα κεησζεί ν φγθνο ησλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ εηδηθά 

απηψλ πνπ είλαη θνξνινγηθήο ή δηνηθεηηθήο θχζεο.  
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 Πεγή: ESM Factsheet: ESM/EFSF programs for Greece August 2015. 
14

 Debt relief for Greece, in the form of longer grace and payment periods, will be considered after the first review of the new programme, 

by October/November. 
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● Η ειάθξπλζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ε απινχζηεπζε ή θαηάξγεζε ρξν-

λνβφξσλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

● Η αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο, εηζθνξνδηαθπγήο, ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαη ηεο θνξνινγηθήο 

απάηεο νη νπνίεο επηβαξχλνπλ ηνπο ζπλεπείο θνξνινγνχκελνπο θαη ηηο πγηείο επηρεηξήζεηο. 

● Η εθαξκνγή κέηξσλ θαη πνιηηηθψλ γηα ηελ ηφλσζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

καθξνρξφληαο αλεξγίαο. 

 
ην πιαίζην ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θηλεηνπνηεί ηα 

δηαζέζηκα θεθάιαηα ησλ 35 δηζ. επξψ γηα ηελ Διιάδα ππέξ ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο ζπλνρήο. Δπίζεο, 

ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνηείλεη λα απμεζεί ην επίπεδν ηεο αξρηθήο πξνρξεκαηνδφηεζεο γηα ηα πξν-

γξάκκαηα ηεο πεξηφδνπ 2014-2020 θαηά 7 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Με ηελ πξφζζεηε απηή πξνρξεκαην-

δφηεζε, πνζφ ελφο δηζεθαηνκκπξίνπ επξψ δχλαηαη λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ έλαξμε πξνγξακκάησλ πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο. 
 

Θεηηθά απνηηκά ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζε έγγξαθφ ηεο ην λέν πξφγξακκα σο πξνο ηηο επηπηψζεηο πνπ 

ζα έρεη ζε θνηλσληθφ επίπεδν (βλ. υποσημείωση 8) θαη ζπκπεξαίλεη φηη «αλ ηα κέηξα εθαξκνζηνχλ 

πιήξσο θαη εγθαίξσο ζα βνεζήζνπλ ηελ Διιάδα λα επηζηξέςεη ζηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε 

ηφζν κε νηθνλνκηθά φζν θαη κε θνηλσληθά βηψζηκν ηξφπν θαη ζα ζπκβάινπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

πην πηεζηηθψλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ θαη πξνθιήζεσλ ζηελ Διιάδα». Σα θπξηφηεξα ζεκεία ηεο έθζε-

ζεο ζρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο επηπηψζεηο είλαη: 
 

● Η ζηαδηαθή εηζαγσγή ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο θαη ε παξνρή θαζνιηθήο πγεηνλν-

κηθήο πεξίζαιςεο. 

● Οη πεξηθνπέο δαπαλψλ ζα αθνξνχλ ζε ηνκείο πνπ δελ επεξεάδνπλ επζέσο ηα εηζνδήκαηα ησλ πν-

ιηηψλ, φπσο ε κείσζε ησλ ακπληηθψλ δαπαλψλ ή ε αληηκεηψπηζε ησλ δπζιεηηνπξγηψλ ζε πνι-

ινχο ηνκείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα φπσο, ε ζηήξημε κηαο πην δηαθαλνχο θαη απνηειεζκαηηθήο δε-

κφζηαο δηνίθεζεο κε ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ ππνπξγείσλ θαη ηελ αλεμαξηεζία ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

● Η θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο αδήισηεο εξγαζίαο.  

● Η αληηκεηψπηζε ζπκθεξφλησλ φπσο ε ζηαδηαθή εμάιεηςε ησλ επλντθψλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ 

γηα δηάθνξεο θαηεγνξίεο θνξνινγνπκέλσλ. 

 

Ωο πξνο ηελ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή, ζεκεηψλεηαη φηη νη πξνζδνθψκελεο αλαγθαίεο δηαξζξσηηθέο 

αιιαγέο δελ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε κεγάιε αχμεζε ηνπ ξπζκνχ κεγέζπλζεο ζε βξαρπρξφλην δηά-

ζηεκα
15

. πλήζσο ε θαηαγξαθή ηεο επίπησζήο ηνπο απαηηεί καθξνρξφληεο πεξηφδνπο, ιφγσ ηνπ γεγν-

λφηνο φηη εμαξηψληαη απφ νξηαθέο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ νη πνιίηεο (π.ρ. γηα επελδχζεηο, γηα αι-

ιαγή επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ή γηα έλαξμε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο). πλεπψο, 

ελψ νη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ Διιεληθή νηθνλνκία κεζν-καθξνπξφζεζκα, ζε 

βξαρππξφζεζκν δηάζηεκα ρξεηάδνληαη αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο, αμηνπνίεζε ησλ επξσπατθψλ θνλδπ-

ιίσλ, πεξηνξηζκέλε ιήςε αλαγθαίσλ δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ ζπλνδεπφκελα απφ κέηξα καθξννηθν-

λνκηθήο αληηζηάζκηζεο θαη καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα γηα λα επηηεπρζεί ε επάλνδνο ηεο νηθνλν-

κίαο ζηηο παξαγσγηθέο δπλαηφηεηέο ηεο. 
 

 

2.1 Οη εμειίμεηο ην 2014 
 
Σν 2014, θαη κεηά ηελ παξαηεηακέλε θαη βαζηά χθεζε ησλ εηψλ 2008-2013, ε ειιεληθή νηθνλνκία 

ζεκείσζε ξπζκφ αλάπηπμεο, ζε εηήζηα βάζε, ηεο ηάμεο ηνπ 0,7%. Παξφηη ζεηηθφο, ν ξπζκφο απηφο 

ππνιείπεηαη ζεκαληηθά ηνπ καθξνρξφληνπ ξπζκνχ κεγέζπλζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο (2,1%), πνπ 

είλαη ν θαη΄ειάρηζηνλ ηθαλφο ξπζκφο γηα λα νδεγήζεη ηελ νηθνλνκία ζε έμνδν απφ ηελ χθεζε. Σαπηφ-
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 Μαθξνπξφζεζκα (ζε βάζνο 10εηίαο) εθηηκάηαη πσο νη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζα εληζρχζνπλ ηελ αλάπηπμε κέρξη θαη 14,8%, 

βιέπε Dietz Vollrath: «You can’t reform your way to rapid growth» The growth economics blog, 2015. 
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ρξνλα, παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ απνπιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ θαη επηβξάδπλζε ησλ ζεηηθψλ δεκνζη-

νλνκηθψλ πξννπηηθψλ ηεο νηθνλνκίαο 
Η ηδησηηθή θαηαλάισζε (ζε ζηαζεξέο ηηκέο) απμήζεθε κε εηήζην ξπζκφ 0,5%, έπεηηα απφ αληίζηνηρε 

κείσζε θαηά 2,3% ην 2013,θαη απνηέιεζε ηε βαζηθή ζπληζηψζα ηεο κεγέζπλζεο. ε απηή ηελ εμέιημε 

ζπλεηέιεζε ε ζπλερηδφκελε πησηηθή ηάζε ησλ ηηκψλ (βάζεη ηνπ Δλαξκνληζκέλνπ Γείθηε Σηκψλ Κα-

ηαλαισηή), ε νπνία ελίζρπζε ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ, θαζψο θαη ε κείσζε ηνπ πν-

ζνζηνχ αλεξγίαο θαηά κία εθαηνζηηαία κνλάδα πεξίπνπ, ζην 26,5% βάζεη ηεο Έξεπλαο Δξγαηηθνχ 

Γπλακηθνχ (έλαληη 27,5% ην 2013)
16

. Η δεκφζηα θαηαλάισζε κεηψζεθε θαηά 2,6% ζε εηήζηα βάζε. 

Αληίζηνηρα, νη επελδχζεηο κεηψζεθαλ θαηά 2,8%, κε ηε ζπγθξάηεζε ηνπ ξπζκνχ κείσζεο ζε ζρέζε κε 

ην 2013, λα νθείιεηαη σο επί ην πιείζηνλ ζηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζε εμνπιηζκφ (18,8%), δεδν-

κέλεο ηεο αληίζηνηρεο αχμεζεο ησλ αγνξψλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ θαηά ην ηέινο ηνπ έηνπο.  
 
Σν εμσηεξηθφ ηζνδχγην αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ είρε αξλεηηθή ζπκβνιή ζηελ αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

ΑΔΠ, ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ (θαηά 7,5%) ζε ζρέζε κε ηηο εηζαγσγέο (7,7%). 
 
Παξάιιεια, νη ελδείμεηο κείσζεο ηεο αλεξγίαο εληφο ηνπ 2014 ππήξμαλ αζζελείο, ελψ ε δηάξζξσζή 

ηεο κε ηα πςειά πνζνζηά ηεο ζηνπο λένπο (52,7%) θαη ζηνπο καθξνρξφληα αλέξγνπο (73,6%) θαηα-

δεηθλχεη ην πςειφ θνηλσληθφ θφζηνο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. Ωο α-

πνηέιεζκα ηνπ απνδπλακσκέλνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ ζε 

θίλδπλν θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ απμήζεθε θαηά 0,3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, θηάλνληαο 

ζην 36% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. 
 

 

2.2 Οη εμειίμεηο ην 2015 
 
Καηά ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2015, ε αλαδήηεζε ελφο λένπ πιαηζίνπ ζπκθσλίαο κε ηνπο δηεζλείο ε-

ηαίξνπο θαη πηζησηέο ηεο ρψξαο, θαη ε ζπλαθφινπζε επηδείλσζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ ειιεληθνχ 

δεκνζίνπ θαη ησλ ζπλζεθψλ ξεπζηφηεηνο ηεο νηθνλνκίαο, πξνθάιεζε φμπλζε ηεο νηθνλνκηθήο αβε-

βαηφηεηαο.  
 

Σν επηδεηλνχκελν νηθνλνκηθφ θιίκα αληαλαθιάηαη ζηε ζεκαληηθή ππνρψξεζε ησλ δεηθηψλ επηρεηξε-

καηηθψλ πξνζδνθηψλ ζηηο θαηαζθεπέο θαη ηε βηνκεραλία θαηά ην πξψην 10κελν ηνπ 2015 (56,8 κ.β. 

θαη 81,5 κ.β., αληηζηνίρσο, έλαληη 81,5 κ.β. θαη 94,8 κ.β. ην πξψην 10κελν ηνπ 2014), αιιά θαη ηνπ 

δείθηε νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο, πνπ θπκαίλεηαη ζην 89,1 γηα ηνπο πξψηνπο 10 κήλεο ηνπ 2015, έλαληη 

κέζνπ φξνπ 99,2 κνλάδσλ ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2014. Οη ελδείμεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

παξαηήξεζε ηεο πηψζεο ηνπ δείθηε νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο ιακβάλνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα αλ εμε-

ηαζζνχλ ζην πιαίζην ηνπ βειηησκέλνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο ζηελ Δπξσδψλε, φπνπ ην 2015 έρνπλ 

ζεκεησζεί απμήζεηο ηνπ δείθηε αξθεηά πάλσ απφ ην επίπεδν ησλ 100 κ.β. (ζηηο 105,9 κ.β. ηνλ Οθηψ-

βξην ηνπ 2015)
17

.  
 

χκθσλα κε ηα κέρξη ζήκεξα δηαζέζηκα ζηνηρεία ησλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ, ην Αθαζάξηζην Δγρψξην 

Πξντφλ (ΑΔΠ) ζε φξνπο φγθνπ θαηά ην 3ν ηξίκελν ηνπ 2015 ζεκείσζε αξλεηηθή κεηαβνιή θαηά 0,5% 

ζε ζρέζε κε ην 2ν ηξίκελν ηνπ 2015, ελψ ζε ζχγθξηζε κε ην 3ν ηξίκελν ηνπ 2014, παξνπζίαζε κείσ-

ζε 0,4% έλαληη +1,1% ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2014.  
 

Παξφια απηά, ηα αζξνηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 9κήλνπ ηνπ έηνπο δελ επηβεβαηψλνπλ ηελ επηδείλσζε πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη δείθηεο νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο. Η εηήζηα κεηαβνιή ηνπ πξαγκαηηθνχ πξντφληνο ζην 

ζχλνιν ηνπ 9κήλνπ είλαη ζεηηθή (+0,4%) ζε ζρέζε κε ην πξψην 9κελν ηνπ 2014. Σν απνηέιεζκα απηφ 

ζεκαίλεη φηη ζην ζχλνιν ηνπ 2015 ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ αλακέλεηαη ζεκαληηθά 

βειηησκέλνο ζε ζρέζε κε ηηο έσο ζήκεξα εθηηκήζεηο γηα χθεζε 1,4% (βι. ππνζεκείσζε 20). 

                                                 
16

 Σα αληίζηνηρα ζηνηρεία αλεξγίαο ζε εζληθνινγηζηηθή βάζε είλαη 24,3% γηα ην 2014 έλαληη 25,2% ην 2013. 
17

 ε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί ε εκθάληζε κίαο ηάζεο ζηαδηαθήο αλάθακςεο φισλ ησλ δεηθηψλ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015. 
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Οη εμειίμεηο ζην 9κελν ηνπ 2015 ζεκαηνδνηνχλ φηη ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε επεξεάζηεθε ιηγφηεξν 

απφ φζν αλακέλνληαλ απφ ηελ παξαηεηακέλε πεξίνδν δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο 

κε ηνπο εηαίξνπο θαη ηε ζπξξίθλσζε ηεο εηζξνήο ξεπζηφηεηαο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη θαη' επέ-

θηαζε ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία. Η πξφζθαηε φκσο εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ειέγρσλ ζηελ θίλεζε θε-

θαιαίσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηεί ε ζπζηεκηθή επζηάζεηα ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκα-

ηνο εθηηκάηαη φηη ζα έρεη κία αξλεηηθή κεηαθεξφκελε επίδξαζε (carry over effect) ζηνλ επφκελν ρξφ-

λν ζε φξνπο ηξαπεδηθήο πίζηεο, ρνξεγήζεσλ θαη ξεπζηφηεηαο, νη νπνίεο ζα επηξεάζνπλ αξλεηηθά ηηο 

επελδχζεηο θαη ηελ θαηαλάισζε ζηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ επφκελνπ έηνπο. 
 

Με βάζε ηελ εθηηκψκελε εμέιημε ηνπ 4νπ ηξηκήλνπ θαη δεδνκέλεο ηεο θαιχηεξεο πνξείαο ηνπ ΑΔΠ 

θαηά ην 3ν ηξίκελν (πνπ ήηαλ ην πξψην ηξίκελν εθαξκνγήο ησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ θίλεζε θεθαιαί-

σλ), εθηηκάηαη φηη ν εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ζα είλαη κεδεληθφο. ηελ εμέ-

ιημε απηή αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ε αχμεζε ζηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε θαηά 0,5% θαη ε εθηηκψκελε 

κεγαιχηεξε πηψζε ησλ εηζαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ (-1,9%) ζε ζρέζε κε ηε ζηαζηκφηεηα ησλ 

εμαγσγψλ (0,0%), γεγνλφο πνπ αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε ζεηηθή ζπκβνιή ηνπ εμσηεξηθνχ ηζνδπγίνπ 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζην ΑΔΠ (0,8%). 
 

Ο απνπιεζσξηζηήο ηνπ ΑΔΠ ζην 3ν ηξίκελν ηνπ 2015 ζεκείσζε αξλεηηθή κεηαβνιή (-1,4%) έλαληη 

κεηαβνιήο -0,85% ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2014 θαη -3,9% ην 2013. ην ζχλνιν ηνπ 9κελνπ 2015, 

ν απνπιεζσξηζηήο ηνπ ΑΔΠ δηακνξθψλεηαη ζην -0,83%, ελψ γηα ην ζχλνιν ηνπ έηνπο ε εθηίκεζε α-

ληηζηνηρεί ζε -1,1%, ππφ ηελ ππφζεζε φηη θαηά ην 4ν ηξίκελν ζα δηαηεξεζεί ν ξπζκφο ηνπ απνπιεζσ-

ξηζηή ηνπ 3νπ ηξηκήλνπ. 
 

ε ηξέρνπζεο ηηκέο ε κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ ην 3ν ηξίκελν ηνπ 2015 ήηαλ -1,8% έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ 

ηξηκήλνπ ηνπ 2014 θαη -0,5% έλαληη ηνπ 2νπ ηξηκήλνπ 2015. 
 

Πιεζωξηζκόο - Σηκέο 

 
Οη ζπλζήθεο ζηαζηκφηεηαο ηνπ πξαγκαηηθνχ πξντφληνο ηνπ 2015 αλακέλεηαη λα αζθήζνπλ επίζεο αξ-

λεηηθή επίδξαζε ζηνλ πιεζσξηζκφ. Οη πησηηθέο πηέζεηο ζηνλ πιεζσξηζκφ, ηφζν ζηελ Δπξσδψλε φζν 

θαη ζηελ Διιάδα, νθείινληαη ζε κεγάιν πνζνζηφ ζηε κείσζε ηεο δηεζλνχο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ. Δ-

ληνχηνηο, ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο επηδξνχλ θαη άιινη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο, φπσο ε ζπλερη-

δφκελε κείσζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο απφ ην 2008, ε νπνία φκσο ελδέρεηαη λα αληηζηαζκηζηεί ζε νξη-

ζκέλν βαζκφ απφ ηελ πξφζθαηε αχμεζε ζηνπο ζπληειεζηέο ηνπ ΦΠΑ.  

 

Η επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο 

κεηαθξάζηεθε ζε πησηηθή ηάζε ησλ ηηκψλ (βάζεη ηνπ ΓΣΚ) θαηά -0,9% ην 2013 θαη -1,3% ην 2014. 

Σελ πεξίνδν ησλ δχν ηειεπηαίσλ εηψλ, ν πιεζσξηζκφο κεηαζηξάθεθε πξνο αξλεηηθέο κέζεο ηηκέο, νη 

νπνίεο είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξεο απφ ηνλ εηήζην κέζν φξν ζηελ Δπξσδψλε. Σν 2014, ν Δλ.ΓΣΚ 

ήηαλ -1,4% ζηελ Διιάδα έλαληη 0,4% ζηελ Δπξσδψλε. Ο δνκηθφο πιεζσξηζκφο (ππξήλαο ΓΓΣΚ) ζπ-

λέρηζε λα πέθηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2014, κε εηήζην ξπζκφ -0,7% θαηά κέζν φξν, ν νπνίνο είλαη 

πάλησο ιηγφηεξν αξλεηηθφο απφ ηνλ εηήζην ξπζκφ κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ -1,7% ηνπ 2013.  
 

Δληφο ηνπ 2015, νη ηηκέο ζπλέρηζαλ ηελ πησηηθή ηνπο πνξεία. Σνλ Οθηψβξην 2015, ν Δλ.ΓΣΚ παξνπ-

ζίαζε κείσζε 0,1% ζε ζρέζε κε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2014. Αληηζηνίρσο, ν ΓΣΚ κεηψζεθε θαηά 0,9% 

ζε ζρέζε κε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2014. Γηα ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ- Οθησβξίνπ 2015, ν πιεζσξηζκφο 

θαηά κέζν φξν ήηαλ -1,35% (βάζεη Δλ.ΓΣΚ) ζε ζρέζε κε ην πξψην 10κελν ηνπ 2014.  
 

πλνιηθά γηα ην 2015, ε εθηίκεζε ηνπ βαζηθνχ καθξννηθνλνκηθνχ ζελαξίνπ γηα ηνλ πιεζσξηζκφ 

πξνζεγγίδεη ην -1%, ηε ζηηγκή πνπ ε ζπκπίεζε ησλ ηηκψλ ζηελ Δπξσδψλε εληφο ηνπ έηνπο είλαη εκ-

θαλψο κηθξφηεξεο θιίκαθαο. πγθεθξηκέλα, ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ ζηελ Δπ-

ξσδψλε (Δλ.ΓΣΚ) γηα ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ-Οθησβξίνπ 2015 είλαη κεδεληθφο (-0,03%) επηζηξέθν-

ληαο φκσο ζε νξηαθά αξλεηηθφ έδαθνο ηνλ επηέκβξην (-0,1%), έπεηηα απφ κία ηεηξάκελε πεξίνδν ζε-

ηηθψλ κεηαβνιψλ.  
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Απαζρόιεζε - Αλεξγία 

 
Βάζεη ησλ ηξηκεληαίσλ (κε επνρηθά δηνξζσκέλσλ) ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ην 

πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ έθηαζε ζην αλψηεξν ζεκείν ηνπ ην 2013, αληηζηνηρψληαο ζην 27,5% ή 1,33 

εθαη. άηνκα, ελψ ην 2014 είρε κέζν φξν 26,5%, παξνπζηάδνληαο κηθξά ζεκάδηα πησηηθήο ηάζεο (θα-

ηά 1 πνζνζηηαία κνλάδα ζε εηήζηα βάζε). Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ λέσλ επίζεο κεηψζεθε κέζα ζην 

2014, θαηά 5,6 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ζε ζρέζε κε ην 2013, αληηζηνηρψληαο ζε 52,7%. Δπηπιένλ, ε 

ζπλνιηθή απαζρφιεζε ζεκείσζε αχμεζε θαηά 0,7%, έλαληη κείσζεο θαηά 4,9% ην 2013. Παξφια απ-

ηά, ε αλεξγία παξακέλεη ζε ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα, ελψ ε δηάξζξσζή ηεο θαη ηα πςειά πνζνζηά ηεο 

ζηνπο λένπο θαη ζηνπο καθξνρξφληα αλέξγνπο θαηαδεηθλχνπλ ην πςειφ θνηλσληθφ θφζηνο ηεο νηθν-

λνκηθήο πξνζαξκνγήο. Δλδεηθηηθφ ζηνηρείν γηα ηε δηάξζξσζε ηεο αλεξγίαο είλαη φηη ην 2014 θαηά κέ-

ζν φξν ην 73,6% ησλ αλέξγσλ ήηαλ καθξνρξφληα άλεξγνη.  
 

χκθσλα κε ηα δηαζέζηκα (επνρηθά δηνξζσκέλα) κεληαία ζηνηρεία γηα ην 2015 (ΔΛΣΑΣ), ην πνζν-

ζηφ αλεξγίαο ζπλερίδεη λα κεηψλεηαη νξηαθά, παξακέλνληαο ζε απηή ηελ ειαθξψο πησηηθή πνξεία απφ 

ην Μάην ηνπ 2014. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2015 ε αλεξγία ειαηηψζεθε ζην 24,6%, θαηά 1,6 πνζνζηηαίεο  

κνλάδεο κεησκέλε ζε ζρέζε κε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2014 (26,2%) δείρλνληαο φηη ε αξγή ηάζε πεξηνξη-

ζκνχ ηεο αλεξγίαο παξακέλεη θαη θαηά ην κήλα απηφ. Σελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ-Απγνχζηνπ 2015 κεη-

ψζεθε ζην 25,3% έλαληη 26,8% ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2014, ελψ ε απαζρφιεζε απμήζεθε θαηά 

1,4% θαηά κέζν φξν εληφο ηνπ ίδηνπ δηαζηήκαηνο. 
Σν πνζνζηφ αλεξγίαο γηα ην 2

ν
 ηξίκελν ηνπ 2015 κεηψζεθε ζην 24,6% (θαηά 2,0 εθαη. κνλάδεο σο 

πξνο ην 1
ν
 ηξίκελν ηνπ 2015 πνπ ήηαλ 26,6%) επίζεο κεησκέλν έλαληη ηνπ 2

ν
 ηξηκήλνπ ηνπ 2014 

(26,6%). 
 
Δπίζεο, ην πνζνζηφ ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ

18
 θαηά ην 2

ν
 ηξίκελν ηνπ 2015 κεηψζεθε ζην 73,1% 

ηνπ ζπλφινπ ησλ αλέξγσλ, ζε ζρέζε κε ην 2
ν
 ηξίκελν ηνπ 2014 (74,4%). Δπηπιένλ, ην πνζνζηφ αλεξ-

γίαο ησλ λέσλ (15-24) ην 2
ν
 ηξίκελν ηνπ 2015 κεηψζεθε ζην 49,5%, έλαληη ηνπ 52,0% ην αληίζηνηρν 

ηξίκελν ηνπ 2014. 

 
Ννκηζκαηηθέο θαη πηζηωηηθέο εμειίμεηο 
 
Μεηά ηελ ππνηνληθή αλάθακςε πνπ ζεκείσζε ην 2014, ν εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ λνκηζκαηη-

θνχ κεγέζνπο πνπ απνηειεί ηελ ειιεληθή ζπκβνιή ζην Μ3 ηεο δψλεο ηνπ επξψ (εθηφο ηνπ λνκίζκα-

ηνο ζε θπθινθνξία) παξνπζίαζε απφηνκε επηβξάδπλζε απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 2014 θαηαγξάθνληαο 

κέρξη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2015 πξννδεπηηθά νινέλα θαη πεξηζζφηεξν αξλεηηθέο ηηκέο. 

 

Δηδηθφηεξα, ν ξπζκφο απηφο δηακνξθψζεθε ζε -26,0% ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015 έλαληη -2,2% ην Γε-

θέκβξην ηνπ 2014. Ο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ησλ θαηαζέζεσλ δηάξθεηαο κίαο εκέξαο εληζρχζεθε ζε 

9,4% ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015 απφ 1,6% ην Γεθέκβξην ηνπ 2014, αιιά ν εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο 

ησλ θαηαζέζεσλ πξνζεζκίαο έσο 2 εηψλ ππνρψξεζε ζε -49,6% απφ -4,4% ζην ηέινο ηνπ 2014.  

 

Οη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ησλ κε ρξεκαηνπηζησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ, παξνπζία-

ζαλ απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 2014 πςειέο επαλαιακβαλφκελεο εθξνέο πνπ ζπλνιηθά ζηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ Γεθεκβξίνπ 2014 - επηεκβξίνπ 2015 αλήιζαλ ζε 41,3 δηζ. επξψ. Σν θιίκα αβεβαηφηεηαο 

πνπ επηθξάηεζε ελφςεη ησλ εθινγψλ ζηηο αξρέο ηνπ 2015 θαη αθνινχζσο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηνπο δηεζλείο πηζησηέο ηεο ρψξαο, νδήγεζε ηνπο απνηακηεπηέο ζε καδηθέο αλα-

ιήςεηο θαηαζέζεσλ.  

 

Η κείσζε ησλ θαηαζέζεσλ κεηξηάζηεθε αηζζεηά κε ηελ επηβνιή πεξηνξηζκψλ ζηηο αλαιήςεηο ζηα ηέ-

ιε Ινπλίνπ 2015. Δμάιινπ ε αβεβαηφηεηα πεξηνξίζηεθε κε ηελ ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο ησλ αξρεγψλ 

ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ ζηηο 13 Ινπιίνπ 2015 θαη θαηφπηλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκ-

βαζεο Οηθνλνκηθήο πκθσλίαο. Η εδξαίσζε εκπηζηνζχλεο ζηηο πξννπηηθέο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο 
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  ε κε επνρηθά δηνξζσκέλα ζηνηρεία βάζεη ηεο ηξηκεληαίαο Έξεπλαο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ. 
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ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξφνδν ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ άιισλ πξνβιεπφκελσλ 

κέηξσλ δηαζθάιηζεο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο ζα ζπληειέζνπλ ζηαδηαθά ζε επηζηξνθή 

απνζεζαπξηζκέλσλ ηξαπεδνγξακκαηίσλ θαη θεθαιαίσλ απφ ην εμσηεξηθφ. 

 

Ο εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ ππνινίπνπ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηνλ ηνκέα ηεο Γεληθήο Κπβέξ-

λεζεο απφ ηηο ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα, έγηλε θαη πάιη ζεηηθφο ην Γεθέκβξην 

ηνπ 2014 κεηά απφ κία πεξίνδν δχν θαη πιένλ εηψλ. Δηδηθφηεξα, ν ξπζκφο απηφο δηακνξθψζεθε ζε 

16,4% ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015 απφ 7,3% ην Γεθέκβξην ηνπ 2014. Η δηακφξθσζε ηνπ ξπζκνχ ζε ζε-

ηηθέο ηηκέο αληηθαηνπηξίδεη θπξίσο ηελ ελίζρπζε ησλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ εγρψξησλ ηξαπεδψλ ζε έλην-

θα γξακκάηηα, αιιά θαη ηελ αχμεζε ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ πξνο ηνλ ελ ιφγσ ηνκέα, θαζψο απφ ην 

επηέκβξην ηνπ 2014 κέρξη ηνλ Ινχλην ηνπ 2015 δελ εηζέξεπζαλ δαλεηαθνί πφξνη πξνο ηελ Διιάδα 

απφ ηνπο δηεζλείο πηζησηέο. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ηδησηηθνχ κε ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθν-

λνκίαο, ν εηήζηνο ξπζκφο κείσζεο ησλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ πξνο ηα λνηθνθπξηά (ηδηψηεο-ηδησηηθά 

κε θεξδνζθνπηθά ηδξχκαηα) επηηαρχλζεθε ειαθξά θαη δηακνξθψζεθε ζε -3,2% ηνλ επηέκβξην ηνπ 

2015 έλαληη -2,9% ην Γεθέκβξην ηνπ 2014.  

 

Ο εηήζηνο ξπζκφο ζπξξίθλσζεο ησλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ πξνο ηα κε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, 

ν νπνίνο πεξηνξηδφηαλ ζηαδηαθά απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2014, εληάζεθε ηνλ Ινχιην ηνπ 2015 ιφγσ 

ηεο ηξαπεδηθήο αξγίαο θαη ηεο επηβνιήο ησλ πεξηνξηζκψλ ζηε κεηαθνξά θεθαιαίσλ θαη δηακνξθψζε-

θε ζε -1,2% ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015 έλαληη -0,7% ηνλ Ινχλην ηνπ 2015 θαη -3,3% ην Γεθέκβξην ηνπ 

2014. Η ηάζε πεξηνξηζκνχ ηνπ ξπζκνχ κείσζεο ηεο ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηηο κε ρξεκα-

ηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο είλαη ζπλεπήο, απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο, κε ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάθακςεο ην 2014 πνπ ζπλερίζηεθε κέρξη ην β’ ηξίκελν ηνπ 2015 θαζψο θαη κε ηελ ππνρψξεζε 

πνιιψλ δαλεηαθψλ επηηνθίσλ.  

 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, ν πεξηνξηζκφο ηνπ ξπζκνχ κείσζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ζπλε-

πήο κε ηελ πξνεγεζείζα αλαθεθαιαηνπνίεζε θαη αλαδηάηαμε ησλ ηξαπεδψλ, ηελ επλντθή επίπησζε 

απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζηνρεπκέλεο πξάμεηο πην καθξνπξφζεζκεο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο ΔΚΣ 

φπσο εμάιινπ θαη ηε ζηήξημή ηνπο κε έθηαθηε ρξεκαηνδφηεζε. Ωζηφζν, ν πεξηνξηζκφο ηνπ απνζέκα-

ηνο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ κέζσ ζεζκηθήο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ παξακέλεη 

βαζηθή παξάκεηξνο γηα ηελ νπζηαζηηθή ελίζρπζε ηεο πηζηνδνηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ.  

 

Σα επηηφθηα ησλ λέσλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ ζηελ Διιάδα, ηα νπνία αθνινπζνχζαλ πησηηθή ηάζε 

απφ ηα κέζα ηνπ 2012, δηαηεξήζεθαλ θαη’ νπζίαλ ζηαζεξά ζηε δηάξθεηα ηνπ α’ εμακήλνπ ηνπ 2015 

αιιά απνθιηκαθψζεθαλ απφηνκα ηνλ Ινχιην ιφγσ ηεο επηβνιήο ησλ πεξηνξηζκψλ ζηηο αλαιήςεηο απφ 

ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο. Σν επηηφθην ζηε ζεκαληηθφηεξε θαηεγνξία θαηαζέζεσλ, δει. εθείλσλ κε ζπκ-

θσλεκέλε δηάξθεηα έσο 1 έηνο απφ ηα λνηθνθπξηά, θαηέγξαςε ζπλνιηθά κείσζε ζηε δηάξθεηα ηεο εμε-

ηαδφκελεο πεξηφδνπ θαηά 64 κνλάδεο βάζεο θαη ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015 δηακνξθψζεθε ζε 1,18%.  

 

Σα επηηφθηα ησλ λέσλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ ππνρψξεζαλ ην νθηάκελν Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2015 

ζηηο πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο, εμέιημε ε νπνία είλαη ζπλεπήο κε ηελ θαζνδηθή πνξεία ησλ επηηνθίσλ 

ζηελ αγνξά ρξήκαηνο θαη ηε δηακφξθσζε ησλ επηηνθίσλ Euribor ζε πνιχ ρακειά (αξλεηηθά) επίπεδα 

ιφγσ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνζνηηθήο ραιάξσζεο ηεο ΔΚΣ, αιιά θαη ηελ επλντθή επίδξαζε ησλ ρακε-

ιφηνθσλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΣΔΑΝ θαη ηεο ΔΣΔπ ζην θφζηνο δαλεηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ.  

 

Αλαιπηηθφηεξα, ην κέζν επηηφθην ησλ δαλείσλ πξνο ηηο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο κεηψζεθε 

θαηά 29 κνλάδεο βάζεο θαη δηακνξθψζεθε ζε 4,81% ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015, ελψ ην αληίζηνηρν ε-

πηηφθην ησλ δαλείσλ πξνο ηα λνηθνθπξηά (ηδηψηεο θαη ηδησηηθά κε θεξδνζθνπηθά ηδξχκαηα) ζεκείσζε 

κείσζε θαηά 19 κνλάδεο βάζεο ζε 4,57%.  

 

Σα ex post πξαγκαηηθά επηηφθηα ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ θαηέγξαςαλ κείσζε, ζε φιεο ηηο επηκέξνπο 

θαηεγνξίεο ιφγσ ηεο επηβξάδπλζεο ηνπ ξπζκνχ ππνρψξεζεο ησλ ηηκψλ. Δηδηθφηεξα, ην πξαγκαηηθφ 

επηηφθην ησλ δαλείσλ πξνο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο ππνρψξεζε θαηά 206 κνλάδεο βάζεο 
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ζε 5,57% ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015 θαη ην αληίζηνηρν επηηφθην ησλ δαλείσλ πξνο ηα λνηθνθπξηά θαηά 

196 κνλάδεο βάζεο θζάλνληαο ην 5,33%. 

 

Ιζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ19 
 

Σν ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ – επηεκβξίνπ 2015, παξνπζίαζε ζε-

καληηθή βειηίσζε θαη θαηέγξαςε πιεφλαζκα 1,8 δηζ. επξψ, έλαληη ειιείκκαηνο ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 

2014. Η εμέιημε απηή νθείιεηαη ζηε βειηίσζε ηνπ ηζνδπγίνπ αγαζψλ, ε νπνία ππεξαληηζηάζκηζε ηε 

κείσζε ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ππεξεζηψλ, κε απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηνπ ζπλνιηθνχ ηζν-

δπγίνπ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. πλνιηθά, νη εηζπξάμεηο απφ εμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ παξνπ-

ζίαζαλ κείσζε θαηά 6,8%, αιιά νη αληίζηνηρεο δαπάλεο γηα εηζαγσγέο κεηψζεθαλ κε ηαρχηεξν ξπζκφ, 

θαηά 12,9%, κε απνηέιεζκα ην ηζνδχγην αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ λα εκθαλίζεη πιεφλαζκα 2,1 δηζ. επ-

ξψ. Σελ ίδηα πεξίνδν, ηα ηζνδχγηα πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ εηζνδεκάησλ επηδεηλψζεθαλ.  

 

Σν ηζνδχγην αγαζψλ, ηνπο πξψηνπο ελλέα κήλεο ηνπ 2015, εκθάληζε έιιεηκκα 12,9 δηζ. επξψ, κηθξφ-

ηεξν θαηά 3,7 δηζ. επξψ εθείλνπ ηνπ 2014, σο απνηέιεζκα αθελφο ηεο κείσζεο ηνπ ειιείκκαηνο ζην 

ηζνδχγην ησλ θαπζίκσλ ιφγσ ηεο πηψζεο ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη αθεηέξνπ ηεο ζεκα-

ληηθήο πηψζεο ησλ θαζαξψλ πιεξσκψλ γηα αγνξέο πινίσλ. Δπηπιένλ, ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ησλ 

ινηπψλ αγαζψλ πεξηνξίζηεθε, θαζψο νη εηζπξάμεηο απφ εμαγσγέο αγαζψλ ρσξίο θαχζηκα θαη πινία 

παξνπζίαζαλ άλνδν θαηά 6,7%, ελψ ε αληίζηνηρε δαπάλε γηα εηζαγσγέο ζην ελλεάκελν δελ κεηαβιή-

ζεθε ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2014, παξά ηε ζεκαληηθή κείσζε πνπ παξαηεξή-

ζεθε ην γ΄ ηξίκελν, ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ.  

 

Δηδηθφηεξα, ζεκαληηθή άλνδν ζεκείσζαλ νη εμαγσγέο ζηνπο θιάδνπο ησλ ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θα-

πλνχ, ρεκηθψλ, κεηάιισλ θαη κεηαιιηθψλ πξντφλησλ θαη κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ. Δπίζεο, νη 

ειιεληθέο εμαγσγέο πξνο ηηο αγνξέο ηεο Δπξσδψλεο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γεληθφηεξα απμάλν-

ληαη κε ηαρχηεξν ξπζκφ απφ φηη νη εμαγσγέο πξνο ηξίηεο ρψξεο. εκεηψλεηαη φηη ην πνζνζηφ ησλ ει-

ιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο έθηαζε ην πξψην εμάκελν ηνπ 2015 ην 45% ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ησλ εμαγσγψλ (αλ εμαηξεζνχλ ηα θαχζηκα θαη ηα πινία).  

 

Σν ηζνδχγην ππεξεζηψλ ην ελλεάκελν ηνπ 2015 παξνπζίαζε πιεφλαζκα 14,9 δηζ. επξψ, θαηά 794 ε-

θαη. επξψ κηθξφηεξν απφ ηελ  αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2014. Η εμέιημε απηή νθείιεηαη ζηελ κείσζε 

ησλ θαζαξψλ εηζπξάμεσλ απφ κεηαθνξέο, ε νπνία αληηζηαζκίζηεθε κφλν κεξηθψο απφ ηελ άλνδν ησλ 

θαζαξψλ εηζπξάμεσλ απφ ηαμηδησηηθέο θαη ινηπέο ππεξεζίεο. Οη ηαμηδησηηθέο δαπάλεο ζηελ Διιάδα 

απφ κε θαηνίθνπο απμήζεθαλ θαηά 4,7% ζε ζχγθξηζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2014, αληαλαθιψληαο 

άλνδν ησλ αθίμεσλ κε θαηνίθσλ ηαμηδησηψλ θαηά 8,6%. Αληηζέησο νη εηζπξάμεηο απφ ππεξεζίεο κε-

ηαθνξψλ, θπξίσο ζαιάζζησλ, θαηέγξαςαλ κείσζε θαηά 17,5% ζπγθξηηηθά κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν 

ηνπ 2014. Παξαηεξείηαη φηη, ε επηβνιή ησλ ειέγρσλ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ απφ ηνλ Ινχιην θαη κεηά, 

ελψ άθεζε αλεπεξέαζηε ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, επεξέαζε ζεκαληηθά ηα λαπηηιηαθά έζνδα. Σέ-

ινο, ην πιεφλαζκα ηνπ ηζνδπγίνπ ησλ “ινηπψλ’’ ππεξεζηψλ απμήζεθε ζε ζρέζε κε πέξπζη. Σν πιεφ-

λαζκα ηνπ ηζνδπγίνπ πξσηνγελψλ εηζνδεκάησλ, κεηαηξάπεθε ζε έιιεηκκα, θπξίσο ιφγσ ηεο  κείσζεο 

ησλ θαζαξψλ ινηπψλ πξσηνγελψλ εηζνδεκάησλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ θφξνπο θαη επηδνηήζεηο επί 

ησλ πξντφλησλ θαη ηεο παξαγσγήο. Σν ηζνδχγην δεπηεξνγελψλ εηζνδεκάησλ θαηέγξαςε επίζεο έι-

ιεηκκα έλαληη πιενλάζκαηνο ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2014, ιφγσ ηεο επηδείλσζεο θαη ησλ θαζαξψλ εη-

ζπξάμεσλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο (θπξίσο εηζξνέο απφ ηα δηαξζξσηηθά θνλδχιηα ηεο ΔΔ) θαη ηνπ η-

ζνδπγίνπ ησλ ινηπψλ, εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο.  

 

Καηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ην πιεφλαζκα ηνπ ηζνδπγίνπ θεθαιαίσλ δηακνξθψζεθε ζε 553,2 εθαη. 

επξψ, απφ 1,8 δηζ. επξψ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2014, ιφγσ θαζπζηέξεζεο ζηελ απνξξφθεζε 

ησλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ ην πξψην εμάκελν ηνπ 2015.  

                                                 
19  Απφ ην κήλα αλαθνξάο Ινχιην 2015, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ρξεζηκνπνηεί ηηο ζηαηηζηηθέο εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο ΔΛΣΑΣ ζηε ζέ-

ζε ησλ ζηνηρείσλ δηαθαλνληζκνχ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ (settlements data), πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ έσο θαη ηνλ Ινχλην 2015. Δπί-
ζεο, απφ ην κήλα αλαθνξάο Ιαλνπάξην 2015, ε παξνπζίαζε ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ βαζίδεηαη ζηελ 6ε έθδνζε ηνπ Δγρεηξηδίνπ Ι-
ζνδπγίνπ Πιεξσκψλ (ΒΡΜ6-Balance of Payments Manual 6th edition). Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα βξείηε ζηα ζρεηηθά 
δειηία ηχπνπ πνπ δεκνζίεπζε ε ΣηΔ ζηηο 21/9/2015 θαη 23/3/2015 αληίζηνηρα. 
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Πίλαθαο 1.2  Ιζνδύγην πιεξωκώλ (πξνζωξηλά ζηνηρεία) 
(ζε εθαη. επξώ) 

 

 
Ιαλνπάξηνο-Γεθέκβξηνο Ιαλνπάξηνο-επηέκβξηνο 

2012 2013 2014 2013 2014 2015 
I. Ιζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ (Ι.Α+Ι.Β+Ι.Γ+Ι.Γ) -4.615,0 -3.691,9 -3.767,4 -907,2 53,3 1.773,7 
       

 Ιζνδύγην αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ (Ι.Α+Ι.Β)  -4.480,1 -5.030,9 -4.006,3 -1.886,6 -789,4 2.074,7 
 Δηζπξάμεηο  49.375,4 54.941,4 57.839,3 43.139,1 45.128,1 42.075,3 
 Πιεξσκέο 53.855,5 59.972,3 61.845,5 45.025,7 45.917,5 40.000,6 
       
Ι.A Ιζνδύγην αγαζώλ ( I.Α.1 -  I.Α.2) -19.651,2 -20.780,3 -22.279,4 -15.311,5 -16.504,7 -12.846,3 
I.A.1 Δμαγωγέο  αγαζώλ 21.716,9 26.895,6 26.788,0 20.475,5 19.911,6 18.556,9 
 Καχζηκα 7.426,4 9.485,1 9.049,8 7.492,8 6.909,0 5.014,3 
 Πινία (πσιήζεηο) 737,8 443,0 626,0 350,4 465,5 159,8 
 Αγαζά ρσξίο θαχζηκα θαη πινία 13.552,7 16.967,6 17.112,1 12.632,3 12.537,0 13.382,8 
I.A.2 Δηζαγωγέο  αγαζώλ 41.368,1 47.675,9 49.067,4 35.787,0 36.416,2 31.403,3 
 Καχζηκα 17.646,3 16.398,5 15.384,2 12.620,6 11.500,9 8.293,0 
 Πινία (αγνξέο) 1.780,4 1.926,2 2.799,2 1.283,0 2.292,7 538,8 
 Αγαζά ρσξίο θαχζηκα θαη πινία 21.941,4 29.351,1 30.884,1 21.883,4 22.622,6 22.571,5 
Ι.Β Ιζνδύγην ππεξεζηώλ ( I.Β.1 -  I.Β.2) 15.171,1 15.749,4 18.273,2 13.424,9 15.715,2 14.921,1 
I.B.1 Δηζπξάμεηο  27.658,5 28.045,8 31.051,3 22.663,6 25.216,5 23.518,4 
 Σαμηδησηηθφ 10.442,5 12.152,2 13.393,1 10.819,1 12.001,4 12.569,6 
 Μεηαθνξέο 13.310,7 12.060,9 13.130,8 9.033,9 9.769,3 8.064,4 
 Λνηπέο ππεξεζίεο 3.905,3 3.832,7 4.527,4 2.810,7 3.445,8 2.884,4 
I.B.2 Πιεξωκέο  12.487,4 12.296,4 12.778,1 9.238,7 9.501,3 8.597,3 
 Σαμηδησηηθφ 1.843,9 1.835,2 2.076,4 1.412,2 1.537,2 1.495,9 
 Μεηαθνξέο 6.344,7 6.492,2 6.258,6 4.870,7 4.613,7 4.343,3 
 Λνηπέο ππεξεζίεο 4.298,8 3.969,1 4.443,1 2.955,8 3.350,3 2.758,1 
Ι.Γ Ιζνδύγην πξωηνγελώλ εηζνδεκάηωλ  (I.Γ.1 -  I.Γ.2) 819,7 -457,0 573,6 -360,7 755,4 -40,9 
I.Γ.1  Δηζπξάμεηο  6.615,5 6.458,1 6.867,4 5.198,3 5.587,7 4.372,8 
 Ακνηβέο, κηζζνί  200,8 209,3 209,9 155,4 156,7 124,3 
 Σφθνη, κεξίζκαηα, θέξδε 3.631,4 3.213,7 3.241,5 2.426,4 2.496,6 1.985,3 
 Λνηπά πξσηνγελή εηζνδήκαηα 2.783,3 3.035,1 3.416,1 2.616,6 2.934,4 2.263,2 
I.Γ.2  Πιεξωκέο  5.795,8 6.915,1 6.293,8 5.559,0 4.832,4 4.413,8 
 Ακνηβέο, κηζζνί  468,0 453,0 491,7 344,8 341,9 333,8 
 Σφθνη, κεξίζκαηα, θέξδε 4.930,7 6.097,1 5.439,6 4.902,4 4.236,6 3.842,5 
 Λνηπά πξσηνγελή εηζνδήκαηα 397,2 365,0 362,6 311,9 253,8 237,5 
Ι.Γ Ιζνδύγην δεπηεξνγελώλ εηζνδεκάηωλ (I.Γ.1 - I.Γ.2) -954,6 1.796,1 -334,7 1.340,1 87,3 -260,0 
I.Γ.1 Δηζπξάμεηο  2.342,3 4.652,8 2.550,7 3.707,4 2.133,4 1.692,3 
 Γεληθή Κπβέξλεζε  1.276,9 3.375,5 1.441,7 2.702,3 1.281,1 1.035,7 
 Λνηπνί ηνκείο  1.065,4 1.277,3 1.109,0 1.005,1 852,3 656,6 
I.Γ.2 Πιεξωκέο  3.296,9 2.856,7 2.885,5 2.367,3 2.046,1 1.952,4 
 Γεληθή Κπβέξλεζε  2.250,7 2.068,1 2.054,7 1.767,2 1.438,3 1.345,9 
 Λνηπνί ηνκείο 1.046,2 788,6 830,8 600,1 607,8 606,5 
IΙ. Ιζνδύγην θεθαιαίωλ (ΙΙ.1-ΙΙ.2) 2.327,6 3.040,8 2.510,6 2.782,3 1.789,2 553,2 
IΙ.1 Δηζπξάμεηο  2.564,6 3.380,6 2.866,2 3.039,4 2.042,8 831,8 
 Γεληθή Κπβέξλεζε  2.486,0 3.298,9 2.789,8 2.977,8 1.988,2 792,3 
 Λνηπνί ηνκείο  78,6 81,7 76,4 61,7 54,6 39,5 
IΙ.2 Πιεξωκέο  237,1 339,8 355,6 257,1 253,5 278,6 
 Γεληθή Κπβέξλεζε  13,7 9,7 8,8 3,7 7,7 3,8 
 Λνηπνί ηνκείο 223,3 330,1 346,7 253,4 245,9 274,8 
 Ιζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ θαη θεθαιαίωλ (Ι + ΙΙ) -2.287,5 -651,1 -1.256,8 1.875,1 1.842,5 2.326,9 
IΙΙ. Ιζνδύγην ρξεκαηννηθνλνκηθ. ζπλ/γώλ (IΙΙ.Α+ΙΙΙ.Β+ΙΙΙ.Γ+ΙΙΙ.Γ) -2.729,2 2.562,5 634,1 3.758,3 3.706,5 2.243,1 
IΙΙ.Α  Άκεζεο επελδύζεηο* -827,1 -2.713,6 -577,4 -1.174,2 -432,3 571,9 
    Απαηηήζεηο 524,8 -534,2 685,0 -755,7 452,2 292,4 
 Τπνρξεψζεηο 1.351,9 2.179,4 1.262,5 418,5 884,5 -279,5 
IΙΙ.Β  Δπελδύζεηο ραξηνθπιαθίνπ* 99.903,9 6.583,1 6.978,0 7.497,7 793,3 9.205,4 
    Απαηηήζεηο 58.086,1 -1.023,6 8.910,1 -1.156,0 5.762,5 -539,4 
    Τπνρξεψζεηο -41.817,8 -7.606,7 1.932,1 -8.653,7 4.969,2 -9.744,7 
ΙΙΙ.Γ Λνηπέο επελδύζεηο* -101.815,1 -1.414,0 -6.222,5 -2.623,2 2.882,4 -7.297,2 
    Απαηηήζεηο -17.911,4 -21.187,9 -6.888,7 -18.999,3 -8.006,2 20.695,5 
    Τπνρξεψζεηο 83.903,7 -19.773,9 -666,2 -16.376,1 -10.888,6 27.992,6 
          ( Δάνεια γενικής κσβέρνησης ) 109.093,9 30.061,2 4.000,2 30.624,3 5.997,9 4.982,2 
ΙΙΙ.Γ Μεηαβνιή ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαζεζίκωλ** 9,0 107,0 456,0 58,0 463,0 -237,0 
ΙV. Σαθηνπνηεηέα ζηνηρεία (Ι+ΙΙ-ΙΙΙ+ΙV=0) -441,8 3.213,6 1.890,9 1.883,2 1.864,0 -83,8 
Ύςνο  ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ *** 5.500,0 4.172,0 5.117,0 4.559,0 5.015,0 5.082,0 
* ( + ) αχμεζε ( - ) κείσζε (ζχκθσλα κε ηε λέα κεζνδνινγία) 
** Σα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, πεξηιακβάλνπλ κφλν ην λνκηζκαηηθφ ρξπζφ, ηε «ζπ-

λαιιαγκαηηθή ζέζε» ζην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ηα «εηδηθά ηξαβεθηηθά δηθαηψκαηα» θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζε μέλν λφ-
κηζκα έλαληη θαηνίθσλ ρσξψλ εθηφο ηεο δψλεο ηνπ επξψ. Αληίζεηα, δελ πεξηιακβάλνπλ ηηο απαηηήζεηο ζε επξψ έλαληη θαηνίθσλ ρσξψλ εθηφο ηεο δψ-
λεο ηνπ επξψ, ηηο απαηηήζεηο ζε ζπλάιιαγκα θαη ζε επξψ έλαληη θαηνίθσλ ρσξψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ, θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 
ζην θεθάιαην θαη ζηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο ΔΚΣ. 

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 
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Οη ζπλνιηθέο θαζαξέο κεηαβηβάζεηο πφξσλ απφ ηελ ΔΔ (εηζπξάμεηο πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ 

εηζνδεκάησλ γεληθήο θπβέξλεζεο θαη εηζπξάμεηο θεθαιαίσλ κείνλ απνδφζεηο ζηνλ Κνηλνηηθφ Πξνυ-

πνινγηζκφ) δηακνξθσζήθαλ ζε 2,4 δηζ. επξψ έλαληη 4,5 δηζ. επξψ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2014.
20

 

 

Οη ζσξεπηηθέο εηζξνέο ησλ δηαξζξσηηθψλ θνλδπιίσλ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013, κέρξη ηέινο Απγνχζηνπ 

2015 αλήιζαλ ζε πεξίπνπ 18,5 δηζ. επξψ - ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ πξνθαηαβνιψλ - κε απνηέιε-

ζκα ην πνζνζηφ απνξξφθεζεο ησλ πφξσλ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ λα ππεξβεί ην 90% ηεο θνηλνηη-

θήο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πεξηφδνπ 2007-2013. Μεηαμχ Ιαλνπαξίνπ 2014 θαη Απγνχζηνπ 2015, νη ζσ-

ξεπηηθέο εηζξνέο ζε πξνθαηαβνιέο απφ ην λέν ΔΠΑ 2014-2020 αλήιζαλ ζε πεξίπνπ 397 εθαη. επξψ.  

 
Ιζνδύγην ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζπλαιιαγώλ 
 

Οη θαζαξέο απαηηήζεηο ησλ θαηνίθσλ απφ άκεζεο επελδχζεηο ζην εμσηεξηθφ ζεκείσζαλ αχμεζε θαηά 

292,4 εθαη. επξψ ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ - Απγνχζηνπ 2015, ελψ νη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο, νη ν-

πνίεο αληηπξνζσπεχνπλ άκεζεο επελδχζεηο κε θαηνίθσλ ζηελ Διιάδα, ζεκείσζαλ κείσζε θαηά 279,5 

εθαη. επξψ. 
 

ηελ θαηεγνξία ησλ επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ, ε θαζαξή κείσζε θαηά 539 δηζ. επξψ ησλ απαηηή-

ζεσλ θαηνίθσλ έλαληη ηνπ εμσηεξηθνχ νθείιεηαη θπξίσο ζηε κείσζε θαηά 7,6 δηζ. επξψ ησλ ηνπνζε-

ηήζεσλ θαηνίθσλ ζε νκφινγα θαη έληνθα γξακκάηηα εμσηεξηθνχ, ε νπνία αληηζηάζκηζε κεξηθψο ηελ 

αχμεζε ησλ ηνπνζεηήζεψλ ηνπο ζε κεηνρέο αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ θαηά 7,0 δηζ. επξψ. Δπίζεο, νη 

θαζαξέο ππνρξεψζεηο θαηνίθσλ έλαληη ηνπ εμσηεξηθνχ κεηψζεθαλ θαηά 9,7 δηζ. επξψ, θπξίσο ιφγσ 

ηεο κείσζεο ησλ ηνπνζεηήζεσλ κε θαηνίθσλ ζε νκφινγα θαη έληνθα γξακκάηηα ηνπ Διιεληθνχ Γε-

κνζίνπ θαη ζε κεηνρέο ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. 
 

ηελ θαηεγνξία ησλ ινηπψλ επελδχζεσλ, ε θαζαξή αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ 

θαηνίθσλ έλαληη ηνπ εμσηεξηθνχ αληαλαθιά θπξίσο ηε ζηαηηζηηθή πξνζαξκνγή πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 

έθδνζε ηξαπεδνγξακκαηίσλ.
21

 Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο, ην νθηάκελν ηνπ 2015 ζεκεηψ-

ζεθε θαζαξή αχμεζε θαηά 3,2 δηζ. επξψ ησλ θαηαζέζεσλ θαη repos θαηνίθσλ ζην εμσηεξηθφ. ηελ 

πιεπξά ησλ ππνρξεψζεσλ, πέξαλ ηεο αχμεζεο ιφγσ ηεο ζηαηηζηηθήο πξνζαξκνγήο πνπ ζπλδέεηαη κε 

ηελ έθδνζε ηξαπεδνγξακκαηίσλ, ζεκεηψζεθε  θαζαξή αχμεζε θαηά 15,8 δηζ. επξψ ησλ θαηαζέζεσλ 

θαη repos κε θαηνίθσλ ζηελ Διιάδα (πεξηιακβάλεηαη θαη ν ινγαξηαζκφο TARGET), ε νπνία αληη-

ζηαζκίζηεθε ζε κηθξφ βαζκφ  απφ ηε κείσζε ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ θαηνίθσλ. 
 

ην ηέινο επηεκβξίνπ 2015, ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο ρψξαο δηακνξθψζεθαλ ζε 5,1 δηζ. 

επξψ, έλαληη 5 δηζ. επξψ ζην ηέινο επηεκβξίνπ 2014. 

 

 

2.3 Οη πξννπηηθέο ην 2016 
 
Σν 2016 αλακέλεηαη χθεζε ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία (-0,7%) ιφγσ ηεο αλακελφκελεο αξλεηηθήο κε-

ηαθεξφκελεο επίδξαζεο (carry over effect) ηνπ 2νπ εμακήλνπ 2015 ζηνλ επφκελν ρξφλν. Η απνθαηά-

ζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία θαη ε άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ αλακέλεηαη λα επη-

ηξέςεη ηελ επηζηξνθή ζε ζεηηθνχο ξπζκνχο κεγέζπλζεο απφ ην 2ν εμάκελν ηνπ 2016. Η ηδησηηθή θα-

ηαλάισζε αλακέλεηαη λα ζπξξηθλσζεί ην 2016 θαηά 0,7%. Η δεκφζηα θαηαλάισζε εθηηκάηαη φηη ζα 

παξνπζηάζεη κείσζε 1,0%, δεδνκέλεο ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ εμνηθνλφκεζε δεκνζίσλ δαπαλψλ. 

Δπίζεο ν αθαζάξηζηνο ζρεκαηηζκφο παγίνπ θεθαιαίνπ αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη εηήζηα κείσζε θα-

                                                 
20  Οη εηζπξάμεηο ησλ πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ εηζνδεκάησλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηηο άκεζεο εληζρχ-

ζεηο θαη επηδνηήζεηο ζην πιαίζην ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο (ΚΑΠ), θαζψο θαη ηηο θαηαβνιέο απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σα-
κείν, ελψ νη πιεξσκέο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηηο απνδφζεηο πξνο ηνλ Κνηλνηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. Οη εηζπξάμεηο θεθαιαίσλ ηεο Γελη-
θήο Κπβέξλεζεο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηηο απνιήςεηο απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία ―πιελ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ― 
θαη απφ ην Σακείν πλνρήο. 

21 Σν δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ – επηεκβξίνπ 2015, θαηαγξάθεθε  ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ  ππνρξεψζεσλ ιφγσ ηεο 

ζηαηηζηηθήο πξνζαξκνγήο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ έθδνζε ηξαπεδνγξακκαηίσλ, χςνπο 17,4. δηζ. επξψ θαη 17,0 δηζ. επξψ αληίζηνηρα. 
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ηά 3,7%, ιφγσ ηεο κεηαθεξφκελεο επίδξαζεο (carryover) ηεο πησηηθήο ηάζεο ηνπ 2νπ εμακήλνπ 2015 

ζην 2016, παξά ηηο ελδείμεηο αλάθακςεο πνπ δηαθαίλνληαη γηα ην 3ν ηξίκελν ηνπ 2016. 

 

Η επηβξάδπλζε ησλ εμαγσγψλ θαη εηζαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη βξαρππξφζε-

ζκα (θπξίσο ιφγσ ησλ πξφζθαησλ ειέγρσλ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ) αλακέλεηαη λα απνθαηαζηαζεί 

βαζκηαία. Η ζπκβνιή ηνπ εμσηεξηθνχ ηζνδπγίνπ ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ αλακέλεηαη ζεηηθή ην 2016, 

ζηηο 0,37 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Η πησηηθή ηάζε ησλ ηηκψλ αλακέλεηαη λα αλαζηξαθεί απφ ην 2016, 

ελψ ν δείθηεο αλεξγίαο εθηηκάηαη φηη ζα παξακείλεη ζηα ίδηα επίπεδα κε ην 2015. 
 

Καζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηηο εμειίμεηο ην 2016 ζα δηαδξακαηίζνπλ νη ζηφρνη γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε 

ησλ ηξαπεδψλ θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, θαζψο απνηεινχλ ηα θξίζηκα βήκαηα γηα 

ηε ζηαδηαθή απνθαηάζηαζε ηεο ηξαπεδηθήο πίζηεο, ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ζηελ νηθνλνκία θαη 

ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. Η επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ αλακέλεηαη λα βνε-

ζήζεη ζηελ επαλαθνξά ηεο νηθνλνκίαο ζε πνξεία αλάθακςεο κεζνπξφζεζκα, κέζσ ηεο ψζεζεο ησλ 

επελδχζεσλ θαη ηεο ηφλσζεο ηεο εγρψξηαο δήηεζεο.   

 

 

Πίλαθαο 1.3  Βαζηθά κεγέζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο 
(% εηήζηεο κεηαβνιέο, ζηαζεξέο ηηκέο) 

 

 2014 2015** 2016** 

ΑΔΠ 0,7 0,0 -0,7 

Ιδησηηθή θαηαλάισζε 0,5 0,5 -0,7 

Γεκφζηα θαηαλάισζε -2,6 -0,3 -1,0 

Αθαζάξηζηνο ζρεκαηηζκφο παγίνπ θεθαιαίνπ -2,8 -8,4 -3,7 

Δμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 7,5 0,0 1,9 

Δηζαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 7,7 -1,9 0,6 

Απνπιεζσξηζηήο ΑΔΠ -2,2 -1,1 0,0 

Δλαξκνληζκέλνο Γείθηεο Σηκψλ Καηαλαισηή -1,4 -1,0 0,5 

Απαζρφιεζε* 0,1 0,8 -0,4 

Πνζνζηφ αλεξγίαο** 26,5 25,4 25,4 

  ε εζληθνινγηζηηθή βάζε 
  Δθηηκήζεηο/Πξνβιέςεηο 

 

 

Μαθξννηθνλνκηθνί θαη δεκνζηνλνκηθνί θίλδπλνη  
 
Οη καθξννηθνλνκηθνί θαη δεκνζηνλνκηθνί θίλδπλνη γηα ην 2016 ζρεηίδνληαη κε ελδνγελείο παξάγνληεο 

πνπ επηδξνχλ δπζκελψο ζηε ζηαζεξφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζηελ πνιηηηθή θαη ρξεκα-

ηνπηζησηηθή επζηάζεηα, ζηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ πξνζδνθηψλ γηα ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη ζηελ 

πξνζπάζεηα δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο.  
 
Γηα λα αληηκεησπηζζνχλ νη αλσηέξσ θίλδπλνη θαη λα θαηαζηεί δπλαηή ε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ αλά-

θακςεο απφ ην 2017 είλαη αλαγθαία ηα αθφινπζα: 
 

● Η δηαζθάιηζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη επάξθεηαο ξεπζηφηεηαο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηε-

κα, κέζσ ηεο επηηπρνχο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ειιεληθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ε α-

ληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ,  

● Η παγίσζε ηεο βειηίσζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ, ψζηε βαζκηαία λα επηζηξέ-

ςεη ε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο κέζσ ησλ δηεζλψλ αγνξψλ,  

● Η ελίζρπζε ηνπ δηθηχνπ θνηλσληθήο ζπλνρήο, κε παξάιιειε αλαθαηαλνκή ησλ βαξψλ ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο κεηαμχ θνηλσληθψλ νκάδσλ κε ηξφπν θνηλσληθά δίθαην. 
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Πέξαλ ησλ ελδνγελψλ παξαγφλησλ, νη εμσγελείο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο καθξννηθνλνκη-

θνχο θαη δεκνζηνλνκηθνχο θηλδχλνπο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, ζπλνςίδνληαη ηδίσο ζηηο παξαηεηα-

κέλεο επηπηψζεηο ηεο παγθφζκηαο χθεζεο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, ζηηο ζπλέπεηεο ηεο κείσζεο ησλ 

ηηκψλ πξψησλ πιψλ ησλ αλαδπνκέλσλ νηθνλνκηψλ θαη ζηελ αζηάζεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγν-

ξψλ. Δλδερφκελεο δπζκελείο γεσπνιηηηθέο εμειίμεηο (κε αλαθνξά, γηα παξάδεηγκα, ζηελ Οπθξαλία, 

ηελ Κίλα, ή ηε Μέζε Αλαηνιή) είλαη έλαο επηπιένλ παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα ηελ Διιεληθή νηθνλνκί-

α. Σέινο, νη κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο πνπ εληάζεθαλ ην 2015 θαη αλακέλεηαη λα ζπλερηζηνχλ θαη ην 2016 

απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα αβεβαηφηεηαο γηα ηελ Διιάδα, αιιά θαη γηα νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 
ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
 

 

1. Πιαίζην άζθεζεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο 
 
Μεηά απφ καθξά πεξίνδν νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ, ε ειιεληθή νηθνλνκία εηζέξρεηαη 

ζε ηξνρηά ζηαζεξφηεηαο, ελψ επαλαθάκπηεη ε εκπηζηνζχλε θαη ην αίζζεκα αηζηνδνμίαο γηα ηηο νηθν-

λνκηθέο πξννπηηθέο ηεο ρψξαο. Βαζηθφο ππιψλαο ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ζηξαηεγηθήο ππήξμε ε αλά-

γθε γηα επηφηεξε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, θαζψο ε επηζεηηθή πξνζαξκνγή ησλ ηειεπηαίσλ πέληε 

εηψλ επέζπξε δπζκελή θνηλσληθά απνηειέζκαηα. Η επηηπρία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ζπλίζηαηαη ζην φηη 

πεξηνξίζηεθε ην βάξνο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, κέζσ ησλ κηθξφηεξσλ ζηφρσλ πιενλάζκα-

ηνο γηα ηα επφκελα ρξφληα, ελζσκαηψζεθε κηα δέζκε κέηξσλ πνπ επηβαξχλνπλ θπξίσο ηα πςειά εη-

ζνδήκαηα θαζψο θαη ζην φηη πξνζηαηεχζεθαλ απνηειεζκαηηθά ηα δηθαηψκαηα ησλ επάισησλ θνηλσ-

ληθψλ νκάδσλ. Πεξαηηέξσ, ζπκθσλήζεθε ε επαλαμηνιφγεζε κηαο ζεηξάο πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφζηε-

θαλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη νη νπνίεο ελέηεηλαλ ην πεξηβάιινλ χθεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.  

 

Η επίηεπμε ζπκθσλίαο κε ηνπο εηαίξνπο έδσζε ιχζε ζην νμχ ρξεκαηνδνηηθφ πξφβιεκα ηεο ρψξαο γηα 

ηελ επφκελε ηξηεηία, εμάιεηςε ηνλ θίλδπλν εμφδνπ ηεο ρψξαο απφ ην θνηλφ επξσπατθφ λφκηζκα θαη 

ηειηθά νδήγεζε ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

Οη βαζηθνί άμνλεο άζθεζεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο επηθεληξψλνληαη πιένλ ζηελ πξνζπάζεηα αλάζρε-

ζεο ηεο χθεζεο κέζσ: 

 

 Σεο πξνψζεζεο ζεκαληηθψλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζε έλα επξχ θάζκα πεδίσλ πνιηηηθήο, 

ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, λα εληζρπζεί ην επελδπηηθφ θιίκα θαη λα απ-

μεζεί ε επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

 Σεο εμφθιεζεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηνπ δεκνζίνπ, ψζηε λα εληζρπζεί ε ξεπζηφηεηα ζηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκία. 

 Σεο ζηαδηαθήο άξζεο ησλ θεθαιαηαθψλ πεξηνξηζκψλ, ψζηε λα επαλέιζεη ε θαλνληθφηεηα ζηε ιεη-

ηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 Σεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2015. 

 

Παξάιιεια, πξνβιέπεηαη κηα ζεηξά κεηαξξπζκίζεσλ θαη δξάζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλνκή ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ θαη 

ηελ πεξηθξνχξεζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

 Οπζηαζηηθή επηζθφπεζε δαπαλψλ κε ηεξάξρεζε θαη αμηνιφγεζή ηνπο απφ κεδεληθή βάζε. 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο κε εμνξζνινγηζκφ ηεο δνκήο ηνπ. 

 Πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη πεξηνξηζκφο εμαηξέζεσλ θαη ειαθξχλζεσλ πνπ δελ έρνπλ πηνζεηε-

ζεί βάζεη θνηλσληθά δίθαησλ θξηηεξίσλ. 

 Παξεκβάζεηο ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαηά ηξφπν πνπ λα ζπλδπάδεηαη ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε 

κε ηε δεκνζηνλνκηθή ππεπζπλφηεηα.  

 

Ο Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2016 ελζσκαηψλεη ηνπο βαζηθνχο άμνλεο άζθεζεο νηθνλνκηθήο πν-

ιηηηθήο πνπ απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ ειιεληθή Κπβέξλεζε. Τπεξεηείηαη ε αλάγθε γηα ελη-

ζρπκέλε δεκνζηνλνκηθή ππεπζπλφηεηα, αιιά πξνβιέπνληαη θαη ζεκαληηθά κέηξα γηα ηελ αλαθνχθηζε 

ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο. Δπηπιένλ απνηππψ-

λεηαη ε βνχιεζε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζηαζεξνχ θαη ειθπζηηθνχ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ 

είλαη απαξαίηεην γηα κηα ηζρπξή θαη βηψζηκε αλαπηπμηαθή πνξεία.  
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2. Μεηαξξπζκίζεηο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

 

Αλακόξθσζε πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 
 

Με ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ λ.4270/2014 ηνλ Οθηψβξην 2015 απφ ην λ.4337/2015, επηδηψθεηαη ε πεξαη-

ηέξσ βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

θαη ησλ ειέγρσλ επί ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, ε αλάιεςε απφ ηηο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ (ΓΓΟΤ) απνθιεηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο θαη ε απφδνζε ζην Γεληθφ 

Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο (ΓΛΚ) αξκνδηνηήησλ γηα ηελ επνπηεία ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ δεκνζίνπ ην-

κέα, ε ελίζρπζε ηεο ππεπζπλφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ γεληθήο θπβέξλεζεο, ε 

ζέζπηζε πιαηζίνπ γηα ηνπο αλεμάξηεηνπο θνξείο (ηδίσο ηηο Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο) θαη ε α-

πνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ζε επίπεδν γεληθήο θπβέξλεζεο.  

 

Απνδίδεηαη πιένλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηνπο θαηαζηαιηηθνχο ειέγρνπο, αιιαγή πνπ ζπκβαδίδεη κε 

ηε δηεζλή πξαθηηθή ζηελ ειεγθηηθή ηα ηειεπηαία έηε. Πξνθεηκέλνπ λα απειεπζεξσζεί έκπεηξν αλ-

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

εμσηεξηθά πξνο ηνλ θνξέα φξγαλα θαη παξάιιεια εληζρχεηαη ε ππεπζπλφηεηα ησλ ίδησλ ησλ νηθνλν-

κηθψλ ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ θαη ησλ πξντζηακέλσλ ηνπο. πγθεθξηκέλα θαηαξγείηαη ν πξνιεπηηθφο 

έιεγρνο επί ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην απφ 1/1/2017, ελψ γηα ηνλ πξνιε-

πηηθφ έιεγρν απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην ζε δαπάλεο ΟΣΑ θαη ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πξνβιέπε-

ηαη ε θαηάξγεζή ηνπ απφ 1/1/2019.  

 

Η αλσηέξσ αιιαγή πξνυπνζέηεη πιήξε ελεξγνπνίεζε θαη ελίζρπζε ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηψλ ε-

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

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

ζεκαληηθέο εμνηθνλνκήζεηο ρξφλνπ θαη θφζηνπο ζηε δηνίθεζε.  

 

Δληζρχεηαη ην πιαίζην επνπηείαο θαη ειέγρνπ ζην ζχλνιν ησλ θνξέσλ γεληθήο θπβέξλεζεο κε ηηο λέεο 

αξκνδηφηεηεο ησλ Τπεξεζηψλ Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (ΤΓΔ) πνπ κεηνλνκάδνληαη ζε Γεκνζηνλν-

κηθέο Τπεξεζίεο Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ (ΓΤΔΔ), ελψ παξάιιεια πξνσζείηαη κέρξη 1/1/2017 ε πιή-

ξεο αλάιεςε ηεο επζχλεο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δαπαλψλ (έθδνζεο ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ, εθ-

θαζάξηζεο θαη πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ) απφ ηηο ίδηεο ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ησλ θνξέσλ. 

 

Οη κεηνλνκαδφκελεο ζε ΓΤΔΔ ππεξεζίεο ζα αζθνχλ πιένλ θαηά βάζε θαηαζηαιηηθφ έιεγρν ζπκκεηέ-

ρνληαο ζηε δηελέξγεηα πξνγξακκαηηζκέλσλ, έθηαθησλ θαη εηδηθψλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λ.3492/2006 θαη ηνπ λ.4314/2014 θαη ζα ππνζηεξίδνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θεληξηθή ππεξεζία 

ηνπ ΓΛΚ ηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο εθηέιεζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ 

θνξέσλ γεληθήο θπβέξλεζεο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.  

 

Δπίζεο, ζπληειείηαη ην επφκελν βήκα ζηελ θνηλή δηαρείξηζε ησλ δηαζεζίκσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

κε ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ Δληαίνπ Λνγαξηαζκνχ Θεζαπξνθπιαθίνπ, ζηνλ νπνίν ζα κεηαθέξνπλ ηα δηα-

ζέζηκά ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζε δηαθξηηνχο ππν-ινγαξηαζκνχο. Σνλίδεηαη φηη ε θνηλή 

δηαρείξηζε ζην πιαίζην ελφο εληαίνπ ινγαξηαζκνχ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο εμππεξεηεί αθελφο ηελ 

επίηεπμε θαιχηεξσλ απνδφζεσλ γηα ηνπο θνξείο θαη αθεηέξνπ ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ δαλεηζκνχ ηνπ 

θξάηνπο. 

 

Δλδπλάκσζε πιαηζίνπ ειέγρνπ δαπαλώλ 
 

Με ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ 

απνδνηηθφηεξν έιεγρν ησλ δαπαλψλ, νη παξαθάησ πξσηνβνπιίεο αλακέλεηαη λα ζπκβάινπλ πεξαηηέ-

ξσ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ειεγθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο: 
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 Σξνπνπνηήζεηο ηνπ πθηζηάκελνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, πνπ δηέπεη ην Μεηξψν Γεκνζηνλνκηθψλ Διε-

γθηψλ θαη Διεγθηψλ ηεο Δπηηξνπήο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (ΔΓΔΛ), κε θχξηεο παξεκβάζεηο α-

θελφο ηε ζπλερή αμηνιφγεζε ησλ εγγεγξακκέλσλ ζε απηφ ειεγθηψλ θαη αθεηέξνπ ηε κεγαιχηεξε 

επειημία ζηε δηαδηθαζία έληαμεο ζε απηφ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ειεγθηηθνχ δπλακηθνχ. 

 Πξνηάζεηο γηα ηε δηεχξπλζε ηνπ ειεγθηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζηνλνκη-

θψλ Διέγρσλ (ΓΓΓΔ) θαη ξπζκίζεηο κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο ειεγθηηθήο δξαζηεξηφ-

ηεηαο ησλ Γηεπζχλζεσλ. Έρεη ήδε ηξνπνπνηεζεί ε δηάξθεηα ηεο ειεγθηηθήο πεξηφδνπ πνπ πξνβιέ-

πεηαη ζηνλ Καλνληζκφ Γηελέξγεηαο Διέγρσλ θαη Δξεπλψλ πνπ δηέπεη ηνπο ειέγρνπο ηεο Γηεχζπλζεο 

Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ. 

 Δλέξγεηεο γηα ηελ θάιπςε ησλ λνκηθψλ θελψλ πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο. 

 Μέξηκλα γηα ηε ζηειέρσζε ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο ΓΓΓΔ κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ κε ηελ έθδν-

ζε ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο.  

 

Πεξαηηέξσ, κεηά ην λέν Οξγαληζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ε Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκνζηνλν-

κηθψλ Διέγρσλ επεμεξγάδεηαη ηελ ελαξκφληζε ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη πξαθηηθψλ, πνπ δηέπνπλ 

ηνπο ειέγρνπο, ηφζν ζην εζληθφ φζν θαη ζην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Γε-

ληθήο Κπβέξλεζεο. 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ ΔΓΔΛ εληφο ηνπ 2016, ζα εθδνζνχλ νη θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ 

ηνπο λφκνπο 4314/2014 θαη 4331/2015 θαη ηδηαίηεξα γηα ηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΓΔΛ, θαζψο θαη 

ηηο δηαδηθαζίεο επηβνιήο δεκνζηνλνκηθψλ δηνξζψζεσλ, αλάθηεζεο αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηα-

βιεζέλησλ πνζψλ θαη ιήςεο δηνξζσηηθψλ κέηξσλ. 

 

Δπηζθόπεζε Γαπαλώλ 
 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, εηδηθά κεηά ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, έρεη απμεζεί ν αξηζκφο ησλ ρσ-

ξψλ πνπ δηεμάγνπλ επηζθνπήζεηο δαπαλψλ θαη ηηο ρξεζηκνπνηνχλ σο έλα ηζρπξφ εξγαιείν ζηε δηαδη-

θαζία θαηάξηηζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο, κε ηάζε λα απνθηήζεη κφληκν ραξαθηήξα. Οη επηζθν-

πήζεηο δαπαλψλ απνζθνπνχλ ηφζν ζε ζπγθξάηεζε δαπαλψλ θαη εμεχξεζε εμνηθνλνκήζεσλ, φζν θαη 

ζε επαλαμηνιφγεζε ησλ δαπαλψλ σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. 

 

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζηνρεχεη ην 2016 ζηε δηεμαγσγή εθηεηακέλεο επηζθφπεζεο δαπαλψλ 

ζηνπο θνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Η ρψξα έρεη εκπεηξία απφ άιιεο δχν επηζθνπήζεηο δαπαλψλ ηα 

ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα: ε πξψηε γεληθεπκέλε δηεμήρζε απφ ην ΚΔΠΔ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γεληθφ 

Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο θαη άιια Τπνπξγεία ην 2012 θαη νη πξνηεηλφκελεο εμνηθνλνκήζεηο ηεο πεξη-

ιήθζεθαλ ζην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο (ΜΠΓ) 2013-2016 θαη ε δεχ-

ηεξε θάιπςε έμη Τπνπξγεία θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2014. 

 

Βαζηθφο ζηφρνο ησλ επηζθνπήζεσλ δαπαλψλ είλαη ε ελδειερήο εμέηαζε ησλ δαπαλψλ ησλ θνξέσλ (α-

πφ κεδεληθή βάζε), πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε ζπγθξάηεζε ή εμάιεηςε ησλ κε παξαγσγηθψλ ή 

ρακειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο δεκφζησλ δαπαλψλ, θαζψο θαη ε ρξήζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ ζε ηνκείο 

πξνηεξαηφηεηαο, βάζεη ηεο ηεξάξρεζεο πνπ δίλνπλ ηα ίδηα ηα Τπνπξγεία. Δηδηθά ππφ ηηο παξνχζεο 

ζπλζήθεο, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζηνρεχεη ζηελ επάξθεηα θαη ηε βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ πεξην-

ξηζκέλσλ δεκφζησλ πφξσλ, απμάλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη εληζρχνληαο ζηαδηαθά ηηο 

δαπάλεο πνπ πξνάγνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, δεκηνπξγνχλ πςειή θνηλσληθή απνδνηηθφηεηα θαη 

εληζρχνπλ ηελ πξνζηαζία νηθνλνκηθά επάισησλ θαηεγνξηψλ ηνπ πιεζπζκνχ, ακβιχλνληαο έηζη ηηο 

εηζνδεκαηηθέο αληζφηεηεο. Σν εγρείξεκα απηφ πξνιεηαίλεη ην έδαθνο γηα ηε κειινληηθή κεηάβαζε ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ζε πξνυπνινγηζκφ πξνγξακκάησλ, κε επίθεληξν ηελ αμία ησλ ρξεζηκν-

πνηνχκελσλ πφξσλ, ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχλ θαη ηελ 

θαηεχζπλζε απηψλ ζε ηνκείο πνπ απνηεινχλ θπβεξλεηηθή πξνηεξαηφηεηα.  

 

Μέζα απφ ηελ πξνζπάζεηα απηή ζα πξέπεη λα επαλαμηνινγεζεί ε ζθνπηκφηεηα ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέ-

σλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο κε ζηφρν ηελ εμάιεηςε πηζαλψλ επηθαιχςεσλ θαη ηε δηνρέηεπζε ησλ πφξσλ 

εθεί πνπ πξαγκαηηθά απνδίδνπλ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  
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Σέινο, ε επηζθφπεζε δαπαλψλ φηαλ δηεμάγεηαη κε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ Τπνπξγείσλ πέξαλ ηνπ Τ-

πνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ εμππεξεηεί κεηαμχ άιισλ ηελ ελίζρπζε ηεο ππεπζπλφηεηαο ησλ Τπνπξγείσλ 

θαη ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπο αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, ηε δηα-

δηθαζία ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ε-

θηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο. 

 

Ρπζκίζεηο επί ησλ εγγπήζεσλ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ 
 

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάγθε αληηκεηψπηζεο ησλ δπζκελψλ επηπηψ-

ζεσλ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, αμηνπνίεζε θάζε δπ-

λαηφηεηα ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

 

Δηδηθφηεξα, ελέηαμε θαη ηηο εγγπεκέλεο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην νθεηιέο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ κέξνπο 

Γ’ ηνπ λ.4307/2014 κε ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη ειάθξπλζε, δηαθαλνληζκφο ρξεψλ βηψζηκσλ κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη επαγγεικαηηψλ πξνο ρξεκαηνδνηηθνχο θνξείο, θαζψο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμπγί-

αλζε ή εθθαζάξηζε ελ ιεηηνπξγία ππεξρξεσκέλσλ αιιά βηψζηκσλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Δπηπιένλ, κε ηελ αξηζ. 2/43758/0025/29.06.2015 (ΦΔΚ Β’ 1289) Τπνπξγηθή Απφθαζε παξεζρέζε ε 

δπλαηφηεηα, ην ζχλνιν ησλ επαγγεικαηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ζηνπο νπνίνπο είραλ ρνξεγεζεί ή ξπζκη-

ζζεί δάλεηα κε ηελ εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, λα ηχρεη αλαζηνιήο θαηαβνιήο ησλ νθεηιφκε-

λσλ δφζεσλ απφ 31/12/2013 έσο θαη 31/12/2016 ησλ δαλείσλ πνπ ιήγνπλ κεηά ηελ 01/01/2017, πξν-

θεηκέλνπ λα ζπλερίζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο απαιιαγκέλεο απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ ρξεν-

ιπζίνπ, ψζηε λα κπνξέζνπλ ζην κέιινλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο δαλεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

 

Δμνξζνινγηζκόο ρξεώζεσλ ππέξ ηξίησλ 
 

Σν 2015 ζπλερίζηεθε ε πξνζπάζεηα επαλαμηνιφγεζεο θαη εμνξζνινγηζκνχ ησλ ρξεψζεσλ ππέξ ηξί-

ησλ. Πξφθεηηαη πεξί ζεζκνζεηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ επηβαξχλζεσλ πνπ επηβάιινληαη ζε θνξνινγνχκε-

λνπο ή ζπλαιιαζζφκελνπο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα), κε ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηξίησλ 

θνξέσλ. Οη θνξείο απηνί δχλαηαη λα είλαη λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, αζθαιηζηη-

θά ηακεία, θαζψο θαη ινηπά δεκφζηα ή ηδησηηθά ηδξχκαηα.  

 

ην πιαίζην ηεο αλσηέξσ πξνζπάζεηαο εμνξζνινγηζκνχ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ραξηνγξάθεζε ησλ 

ρξεψζεσλ ππέξ ηξίησλ, ε νπνία είρε ιάβεη ρψξα ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, θαζψο θαη νη 

παξαηεξήζεηο πνπ ππεβιήζεζαλ απφ πνιίηεο ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή πιαηθφξκα πνπ είρε δεκηνπξ-

γεζεί ην πξνεγνχκελν έηνο. Δλ ζπλερεία, αμηνινγήζεθαλ εθ λένπ νη πθηζηάκελεο ρξεψζεηο ππέξ ηξί-

ησλ θαη δηαθξίζεθαλ ζε φζεο ζπληζηνχλ αληαπνδνηηθά ηέιε, νη νπνίεο θαη δηαηεξήζεθαλ, θαη ζε φζεο 

ζπληζηνχλ κε αληαπνδνηηθέο ρξεψζεηο. Οη ηειεπηαίεο, κε ηελ εμαίξεζε φζσλ είραλ ζεζκνζεηεζεί ππέξ 

ηακείσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θαηαξγήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4336/2015, κε απνηέιεζκα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο επηβάξπλζεο ζηελ θαζεκεξηλή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. 

 

Υξεκαηνδόηεζε δξάζεσλ από πξντόληα εγθιεκαηηθώλ ελεξγεηώλ θαηά ηνπ Διιεληθνύ 
Γεκνζίνπ  
 

ην ινγαξηαζκφ πνπ ηεξείηαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα ηελ θαηάζεζε πνζψλ ππέξ ηνπ Διιελη-

θνχ Γεκνζίνπ, πξνεξρφκελσλ απφ πξντφληα εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ θαηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, 

θαηαηέζεθε έσο ην ηέινο επηεκβξίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο πνζφ χςνπο 3,5 εθαη. επξψ.  

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 180 ηνπ λ. 4270/2014 πξνβιέθζεθε φηη ηα αλσηέξσ πνζά απνηεινχλ έ-

ζνδα ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη φηη αληίζηνηρνπ χςνπο πηζηψζεηο δχλαληαη λα δηαηίζεληαη 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ ή δξάζεσλ ησλ επαίζζεησλ θνηλσληθά ηνκέσλ ηεο εθπαίδεπ-

ζεο, ηεο πγείαο θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. Με απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλν-

κηθψλ, ην πξναλαθεξφκελν πνζφ ζα δηαηεζεί γηα δξάζεηο πγείαο θαη παηδείαο, σο εμήο: 
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 ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Άκεζεο Βνήζεηαο (ΔΚΑΒ) γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγη-

θψλ αλαγθψλ ηνπ, 

 ελίζρπζε ΑΔΙ θαη ΣΔΙ γηα ηελ αληηκεηψπηζε απμεκέλσλ αλαγθψλ ζίηηζεο θνηηεηψλ-ζπνπδαζηψλ, 

 ελίζρπζε ΑΔΙ θαη ΣΔΙ γηα ηελ πξνκήζεηα επηζηεκνληθψλ ζπγγξακκάησλ θαη βνεζεκάησλ, 

 επηρνξήγεζε ηνπ Ιδξχκαηνο Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο (ΙΝΔΓΙΒΙΜ), απνθιεηζηηθά γηα ηελ 

θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ δεκφζησλ ΙΔΚ. 

 

3. Πνιηηηθή ειέγρνπ δεκνζίσλ δαπαλώλ  
 

Έιεγρνο από ηηο Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ (ΤΓΔ) 
 

Ο έιεγρνο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΓΛΚ ζηνρεχεη ζηελ απνηξνπή 

πξαγκαηνπνίεζεο κε ζχλλνκσλ δαπαλψλ. πγθεθξηκέλα, ην χςνο ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ πνπ απνξξίθζεθαλ απφ ηηο ΤΓΔ σο κε ζχλλνκεο θαηά ηα έηε 2012-2014, 

δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

 

 

Πίλαθαο 2.1 Απνξξίςεηο δαπαλώλ ειεγρόκελσλ από ηηο ΤΓΔ 
(ζε επξώ) 

     

 Διεγρόκελνη θνξείο 2012 2013 2014 

1. Τποσργεία 24.831.146,74 39.835.261,00 31.033.425,48 
2. Αποκενηρωμένες Διοικήζεις (ηέως Περιθέρειες και 

Περιθερειακές Τπηρεζίες Τποσργείων) 
2.925.927,95 2.625.362,78 2.553.392,88 

3. Περιθέρειες (ηέως Νομαρτιακές Ασηοδιοικήζεις) 18.084.996,91 18.957.327,00 12.868.694,38 
4. Λοιπά ΝΠΔΔ περιλαμβανομένων και ΟΣΑ Α΄ βαθμού 1.729.393,56 358.643,34 141.234,90 

ΤΝΟΛΟ 47.571.465,16 61.776.964,12 46.596.747,64 

 

 

 ηηο δαπάλεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Τπνπξγείσλ ηα κεγαιχηεξα πνζά απφξξηςεο κε 

λφκηκσλ δαπαλψλ αθνξνχλ, θπξίσο, νδνηπνξηθά έμνδα θαη επηρνξεγήζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ. 

 Σα κεγαιχηεξα πνζά απφξξηςεο δαπαλψλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ 

Τπνπξγείσλ αλαθέξνληαη, θπξίσο, ζε νδνηπνξηθά έμνδα θαη ζε απνδεκίσζε κειψλ ζπιινγηθψλ 

νξγάλσλ. 

 ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ Πεξηθεξεηψλ ζεκεηψζεθαλ πεξηθνπέο, θπξίσο, ζηηο δαπάλεο πνπ αθν-

ξνχλ νδνηπνξηθά έμνδα, επηρνξεγήζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ, 

εθζέζεηο θαη νξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ. 

 

Σν χςνο ησλ ζπλνιηθψλ απνξξίςεσλ κε λφκηκσλ δαπαλψλ απφ ηηο ΤΓΔ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 46,6 

εθαη. επξψ θαη εθηηκάηαη σο ζεηηθφ γηα ηελ πνξεία ηνπ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ. 

 

Άιισζηε, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ επηηεινχκελνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκεζνχλ: 

 Ο απνηξεπηηθφο ραξαθηήξαο ησλ αζθνχκελσλ ειέγρσλ. 

 Η ελίζρπζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ ειεγρφκελσλ πξνο ηνπο πθηζηάκελνπο δηαρεηξηζηηθνχο θαλφ-

λεο. 

 Η κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο πξνο ηνπο ειεγρφκελνπο θνξείο γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ πηζηψζε-

σλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο. 

 

Γηνηθεηηθέο – θαλνληζηηθέο πξάμεηο θαη πξνγξακκαηηζκόο δξάζεσλ 
 

ην πιαίζην ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαηαβιήζεθε δηαξθήο πξνζπάζεηα 

γηα ηε βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηελ έθδνζε ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ 
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απνηειεζκαηηθφηεξε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε θαλνληζηηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, θαζψο θαη ηελ 

πξνψζεζε άιισλ απαξαίηεησλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο ξπζκίζεσλ. 

 

Η ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ ειέγρσλ, κε απψηεξν ζηφρν ηελ επίιπζε απηψλ θαη ηελ απνθπγή ηεο εκθάληζεο ησλ 

ηδίσλ ή παξεκθεξψλ πξνβιεκάησλ ζην κέιινλ, απνηειεί βαζηθή ππνρξέσζε ησλ αξκνδίσλ 

ππεξεζηψλ ηνπ ΓΛΚ. ην πιαίζην απηφ ην ΓΛΚ θαηά ην έηνο 2014 έιαβε κέηξα πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

απηή, κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ησλ θνξέσλ ζηα λέα δεκνζηνλνκηθά δεδνκέλα, ηε δηεπθφιπλζε ηνπ 

ειεγθηηθνχ έξγνπ ησλ ΤΓΔ, θαζψο θαη ηελ ηαρχηεξε πιεξσκή ησλ δηθαηνχρσλ – πηζησηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αλσηέξσ ζθνπνχ ην ΓΛΚ πξνέβε ζηελ έθδνζε θαη παξνρή νδεγηψλ 

κε ζεηξά απνθάζεσλ θαη εγθπθιίσλ γηα ηελ θαηάξηηζε, ππνβνιή θαη εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ησλ ππνπξγείσλ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπο, ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, 

ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, ησλ Πεξηθεξεηψλ, ησλ επηρνξεγνχκελσλ απφ ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηεί ε νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζή ηνπο ζην πιαίζην ηεο αθνινπζνχκελεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο.  

 

Δηδηθφηεξα, εθδφζεθαλ νη αθφινπζεο ππνπξγηθέο απνθάζεηο πεξί: 

 

 Απνδεκίσζεο ησλ παζφλησλ απφ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο.  

 Ρχζκηζεο ζεκάησλ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Δληαίνπ πζηήκαηνο Πιεξσκψλ (ΔΤΠ). 

 Πιεξσκήο δαπαλψλ πάγησλ θαη’ απνθνπή ρνξεγεκάησλ θαη κηζζσκάησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. 

 Μεηαθνξάο ησλ αηηνχλησλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο. 

 Καζνξηζκνχ πνζνζηνχ ησλ εηήζησλ δηαζεζίκσλ ηνπ Σακείνπ Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ (ΣΑΠ) πνπ 

απνδίδεηαη ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. 

 Δθάπαμ απνδεκίσζεο ησλ κνλίκσλ θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ 

ππαιιήισλ πνπ ηίζεληαη ζε θαζεζηψο δηαζεζηκφηεηαο. 

 Δπηζηξνθήο δηδάθηξσλ ζε ζπνπδαζηέο ησλ Κέληξσλ Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδεπζεο ησλ νπνίσλ 

αλαθιήζεθε ε άδεηα ιεηηνπξγίαο. 

 Πιεξσκήο ηεο εηδηθήο επηδφηεζεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηαλαισηψλ κέζσ ησλ 

πξνκεζεπηψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

 

Με ην λ.4337/2015 επηδηψθεηαη ε πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ 

δαπαλψλ ηνπ Γεληθνχ Κπβεξλεηηθνχ Σνκέα. Απνδίδεηαη πιένλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηνπο 

νινθιεξσκέλνπο δηαρεηξηζηηθνχο ειέγρνπο, εληζρχεηαη ην έξγν ηεο επνπηείαο ηνπ ΓΛΚ ζε φινπο ηνπο 

θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο κε ηηο λέεο αξκνδηφηεηεο ησλ Τπεξεζηψλ Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ 

(ΤΓΔ), νη νπνίεο κεηνλνκάδνληαη ζε Γεκνζηνλνκηθέο Τπεξεζίεο Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ (ΓΤΔΔ) θαη 

εληζρχεηαη ε ππεπζπλφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ θνξέσλ.  

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ απηψλ κε νξζφ θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζρεδηάδεηαη θαη 

πινπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε φιεο ηηο ζπλαξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηνπ ΓΛΚ ε άκεζε έθδνζε ηεο 

απαξαίηεηεο δεπηεξνγελνχο λνκνζεζίαο. 

 

Έιεγρνη από ηε Γεληθή Γηεύζπλζε Γεκνζηνλνκηθώλ Διέγρσλ (ΓΓΓΔ) 
 

H ειεγθηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ΓΓΓΔ αθνξά: 

 

 ζηε δηελέξγεηα ειέγρσλ ζε θνξείο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3492/2006, αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο θαη ηελ επάξθεηα ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ απηψλ. Γηα 

ηε ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ ειεγθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν είλαη ε Δ-

πηηξνπή πληνληζκνχ Διέγρσλ (ΔΔΛ), 

 ζηνλ έιεγρν δαπαλψλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Πξνγξακκάησλ απφ ηελ ΔΔ θαη ην Υξεκαηνδνηηθφ 

Μεραληζκφ ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, 

 ζηνλ έιεγρν ιεμηπξνζέζκσλ νθεηιψλ ηνπ δεκνζίνπ (κεηξψν δεζκεχζεσλ). 
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Ι. Σαθηηθνί Έιεγρνη 
 

Γηα ην έηνο 2015 πξνγξακκαηίζηεθε ε δηελέξγεηα ηξηάληα ελφο (31) ηαθηηθψλ ειέγρσλ. ηφρνο ησλ 

αλσηέξσ ειέγρσλ είλαη ε δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ θν-

ξέσλ θαζψο θαη ηεο ρξεζηήο νηθνλνκηθήο ηνπο δηαρείξηζεο.  

 

Μέρξη ηηο 17 Ννεκβξίνπ 2015 είραλ δηελεξγεζεί είθνζη επηά 27 έιεγρνη θαη είραλ παξαιεθζεί νη αληί-

ζηνηρεο εθζέζεηο απνηειεζκάησλ γηα δεθαέμη (16) ειέγρνπο. Δμ απηψλ έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί ηα απν-

ηειέζκαηα 6 ειέγρσλ (πέληε (5) ιφγσ κε ππνβνιήο αληηξξήζεσλ θαη ελφο (1) θαηφπηλ ππνβνιήο α-

ληηξξήζεσλ θαη εμέηαζήο ηνπο απφ ηελ ΔΔΛ). Πεξαηηέξσ, εληφο ηνπ έηνπο νξηζηηθνπνηήζεθαλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεζζάξσλ (4) ηαθηηθψλ ειέγρσλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. 

 

Η δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ θνξέσλ ζηηο ζπζηάζεηο ησλ ειέγρσλ δηελεξγεί-

ηαη απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Διέγρσλ (ΓΑΔ) ηεο ΓΓΓΔ θαη βξί-

ζθεηαη ζε πιήξε εμέιημε θαηά ην ηξέρνλ έηνο σο πξνο ηνπο ειέγρνπο ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ν-

ξηζηηθνπνηήζεθαλ εληφο ηνπ 2014 θαη 2015.  

 

ΙΙ. Έθηαθηνη Έιεγρνη 
 

Απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2015 κέρξη ηα κέζα Ννεκβξίνπ 2015 εθδφζεθαλ 127 λέεο εληνιέο ειέγρνπ 

αξκνδηφηεηαο Γηεχζπλζεο Δθηάθησλ θαη Δηδηθψλ Διέγρσλ, εθ ησλ νπνίσλ 94 αθνξνχζαλ εηζαγγειη-

θέο παξαγγειίεο, 17 εηδηθνχο ειέγρνπο (θιεξνδνηήκαηα, ινγνδνζίεο θ.ιπ.) θαη 16 ινηπνχο έθηαθηνπο 

ειέγρνπο (έιεγρνη κε απφθαζε ηεο ΔΔΛ, θαηφπηλ εληνιήο Τπνπξγνχ, Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θ.ιπ.). Απφ απηνχο ηνπο ειέγρνπο έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί νη 35. Δπηπιένλ, ην 2015 νιν-

θιεξψζεθαλ άιινη 16 έιεγρνη, νη εληνιέο ησλ νπνίσλ είραλ εθδνζεί ην 2014.  

 

ΙΙΙ. Έιεγρνη γηα ηηο ιεμηπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηνπ Γεκνζίνπ (κεηξών δεζκεύζεσλ) 
 

Δληφο ηνπ 2015 θαη κέρξη ηηο 17 Ννεκβξίνπ 2015 έρνπλ δηελεξγεζεί απφ ηε ΓΓΓΔ 46 έιεγρνη γηα ηεο 

ιεμηπξφζεζκεο ππνρξέσζεο ηνπ Γεκνζίνπ (κεηξψν δεζκεχζεσλ) ζε ηζάξηζκνπο θνξείο. Απφ απηνχο, 

νη έλδεθα (11) πξνβιέπνληαλ ζηελ ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ Ννεκβξίνπ 2014. Γηα ην ηξέρνλ έηνο απν-

θαζίζηεθε ε δηελέξγεηα 36 ειέγρσλ θαη ήδε έρνπλ νινθιεξσζεί νη 35.  

 

Οη ελ ιφγσ έιεγρνη απνζθνπνχλ ζην έιεγρν ηήξεζεο ηνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ απφ ηνπο θνξείο Γε-

ληθήο Κπβέξλεζεο πνπ είραλ ρξεκαηνδνηεζεί κε ζεκαληηθά ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο εμφθιε-

ζεο ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ. πγθεθξηκέλα, ην έξγν ησλ ειεγθηηθψλ θιηκαθίσλ ζπλίζηαηαη 

ζηνλ έιεγρν: 

 

 ηεο ζπλεπνχο ηήξεζεο ηνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ (ΜΓ), 

 ηεο εμαθξίβσζεο ηεο νξζφηεηαο ησλ πνζψλ ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππνβάιινληαη 

ζην ΓΛΚ κέζσ ησλ κεληαίσλ δειηίσλ θαη εθείλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ΜΓ, 

 ηεο δηαπίζησζεο ζψξεπζεο λέσλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαη ηνπο ιφγνπο πνπ ηηο δεκηνπξ-

γνχλ, 

 ηεο δηαπίζησζεο ηεο εθθαζάξηζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ νθεηιψλ ηνπ 2011 απφ ηνπο θνξείο, 

 ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο κε ηηο ζπζηάζεηο πξνεγνχκελσλ ειέγ-

ρσλ, 

 ηεο θαηά πξνηεξαηφηεηα πιεξσκήο νθεηιψλ ζε εηαηξείεο παξνρήο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, ε-

ιεθηξηθήο ελέξγεηαο, θπζηθνχ αεξίνπ θ.ιπ..  
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IV.  Έιεγρνο ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξνγξακκάησλ  
 

Η Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (ΔΓΔΛ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ λ. 4314/2014, είλαη ε 

Αξρή Διέγρνπ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 123 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1303/2013 γηα φια ηα ΔΠ ηνπ ΔΠΑ 

2014-2020 θαη ηνπ ΔΠ Αιηεία θαη Θάιαζζα 2014-2020. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 45 ηνπ 

Ν.4314/2014, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 63 ηνπ λ.4331/2015, ε ΔΓΔΛ είλαη Αξρή Διέγ-

ρνπ ησλ δξάζεσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Σακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο Απφξνπο 

(ΣΔΒΑ) θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Παγθνζκηνπνίεζεο (ΔΣΠ), ζην πιαίζην ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πε-

ξηφδνπ 2014-2020. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Ν.4314/2014 (παξάγξαθνη 4 θαη 8 αληί-

ζηνηρα) ε ΔΓΔΛ είλαη ε Αξρή Διέγρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΥΜ ΔΟΥ, ελψ 

αζθεί θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ άξζξσλ 15 θαη 16 ηνπ λ.3614/2007, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 θαη ηνπ ΔΠ Αιηεία 2007-2013. Σέινο, ε ΔΓΔΛ ζα 

είλαη ε Αξρή Διέγρνπ γηα ηηο δξάζεηο πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην Μεραληζκφ «Γηεπθφιπλζε 

πλδένληαο ηελ Δπξψπε». Χο Αξρή Διέγρνπ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.4314/2014, ε ΔΓΔΛ πξαγκαηνπνη-

εί ειέγρνπο ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ Πξνγξακκάησλ θαζψο 

θαη δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο ζε πξάμεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ηελ ΔΔ θαη ην ΥΜ ΔΟΥ, 

πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεχεη, αθελφο, ηελ νπζηαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ε-

ιέγρνπ ησλ αλσηέξσ πξνγξακκάησλ, αθεηέξνπ, ηηο δεισζείζεο δαπάλεο ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

(ΔΔ) θαη ηελ Δπηηξνπή ΥΜ ΔΟΥ. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ, ε ΔΓΔΛ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 

ηνπ Ν.4314/2014, δηελεξγεί ειέγρνπο ησλ Γξάζεσλ θαη ρεδίσλ ηνπ Γεληθνχ Πξνγξάκκαηνο Αιιε-

ιεγγχε θαη Γηαρείξηζε ησλ Μεηαλαζηεπηηθψλ Ρνψλ. 

 

Δπηπιένλ ε ΔΓΔΛ, θαηά ηελ Γ΄ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν έρεη δηελεξγήζεη ειέγρνπο ζε έξγα ηνπ Σα-

κείνπ πλνρήο 2000-2006, ζε έξγα πνπ ιακβάλνπλ ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή απφ ην Υξεκαηνδνηηθφ 

Μεραληζκφ ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) 2004-2009, ελψ είλαη αξκφδηα θαη γηα ηηο 

ελέξγεηεο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε 

(ΔΣΠ).  

 

Οη ζηξαηεγηθέο ειέγρσλ ηεο ΔΓΔΛ, φπσο θαη ην εηήζην πξφγξακκα, ν απνινγηζκφο θαη ε αμηνιφγεζε 

ηνπ έξγνπ ηεο απνηεινχλ αληηθείκελν ελεκέξσζεο, ζπληνληζκνχ θαη ζπκθσλίαο κε ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή. Η Διιάδα, σο θξάηνο-κέινο, ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα λα δηαζθαιίζεη 

φηη ε ρξήζε ησλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηα-

ρείξηζεο.  

 

Η ΔΓΔΛ ειέγρεη εηεζίσο, ζηε δηάξθεηα κηαο ειεγθηηθήο πεξηφδνπ:  

 

α) ηνπο θνξείο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ πνπ επηιέγνληαη, είηε κε βάζε ζπ-

γθεθξηκέλε κέζνδν Αλάιπζεο Κηλδχλσλ είηε σο πεξηνρέο θηλδχλνπ,  

β) ηπραίν δείγκα πξάμεσλ, φπνπ ειέγρνληαη νη δεισζείζεο ζηελ ΔΔ δαπάλεο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο, 

πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ην ζθάικα θαη λα εληνπηζζνχλ νη πεξηνρέο θηλδχλνπ,  

γ) ζπκπιεξσκαηηθφ δείγκα πξάμεσλ πνπ επηιέγεηαη κε θξηηήξηα αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ή/θαη επη-

θηλδπλφηεηαο.  

 

πλνςίδνληαο ηελ πνξεία ησλ ειέγρσλ απφ ηελ έλαξμε ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013, 

ζηνλ πίλαθα 2.2 παξαηίζεηαη ζπλνπηηθά ε θαηάζηαζε ηεο θάιπςεο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη 

ειέγρνπ κε ειεγθηηθή δξαζηεξηφηεηα. 
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Πίλαθαο 2.2 Διεγθηηθή Γξαζηεξηόηεηα 

 

ΦΟΡΔΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΛΗΘΟ ΦΟΡΔΧΝ 

ΔΛΔΓΥΘΔΝΣΔ ΦΟΡΔΙ  
2009 – 2015 

ΚΑΛΤΦΗ  
(%) 

(περιλαμβάνονηαι οι έλεγτοι 
μέτρι και ηην περίοδο 
1.7.2014 - 30.6.2015) 

(περιλαμβάνονηαι οι έλεγτοι 
μέτρι και ηην περίοδο 
1.7.2014 - 30.6.2015) 

Α. ΔΠ ηόρσλ 1 θαη 2 ΔΠΑ 

ΑΡΥΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 1 1 100% 

ΔΙΑΥΕΙΡΙΣΙΚΕ ΑΡΥΕ 9 9 100% 

1. ΕΝΔΙΑΜΕΟΙ ΦΟΡΕΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ (πλην 
Υρημαηοπιζηωηικών Ιδρσμάηων) 

48 48 100% 

2. ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ 18 13 72% 

 ΤΝΟΛΟ ΕΝΔΙΑΜΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ 66 61 92% 

Β. ΔΠ Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο ζηόρνπ 3 ΔΠΑ 

ΑΡΥΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 1 1 100% 

ΔΙΑΥΕΙΡΙΣΙΚΕ ΑΡΥΕ 1 1 100% 

ΚΟΙΝΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 1 1 100% 

Γ. ΔΠ ΑΛΙΔΙΑ 2007-2013 

ΟΠΕΚΕΠΕ 1 1 100% 

ΔΙΑΥΕΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ 1 1 100% 

ΕΝΔΙΑΜΕΟΙ ΦΟΡΕΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ 9 9 100% 

Δ. ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΔ ΡΟΔ 

ΑΡΥΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 1 0 0% 

ΤΠΕΤΘΤΝΕ ΑΡΥΕ 3 3 100% 

Δ. ΥΜ ΔΟΥ 2009-2014 

ΑΡΥΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 1 0 0% 

ΕΘΝΙΚΟ ΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗ 1 1 100% 

ΔΙΑΥΕΙΡΙΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 4 2 50% 

 

Όζνλ αθνξά ηνπο ειέγρνπο πξάμεσλ/ππνέξγσλ ηνπ ηπραίνπ δείγκαηνο γηα φια ηα αλσηέξσ ζπζηήκα-

ηα δηαρείξηζεο, ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο ησλ πξάμεσλ γηα ηελ ειεγθηηθή πεξίνδν 1.7.2015 - θιείζηκν 

ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013 (Μάξηηνο 2017) ζα γίλεη ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2016 (κε βάζε 

ηηο δεισζείζεο ζηελ ΔΔ δαπάλεο γηα ην έηνο 2015 θαη ηελ πξφβιεςε δαπαλψλ πνπ απνκέλνπλ έσο ην 

θιείζηκν ηεο πεξηφδνπ) θαη ε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί έσο ην θιείζηκν ηεο πξν-

γξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013. εκεηψλεηαη φηη ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2016 ζα εμεηαζηεί θαη ε αλά-

γθε επηινγήο ζπκπιεξσκαηηθνχ δείγκαηνο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο θαη 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα πξνζδηνξηζηνχλ ζηηο Δηήζηεο Δθζέζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ ΔΔ 

ην Γεθέκβξην 2014, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1083/06 θαη ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 

1198/06.  

 

ε φ,ηη αθνξά ηα έξγα ηνπ Σακείνπ πλνρήο 2000-2006, νη κέρξη ζήκεξα δηελεξγεζέληεο έιεγρνη ηεο 

ΔΓΔΛ έρνπλ θαιχςεη ηηο απαηηήζεηο ηεο ηξαηεγηθήο. πγθεθξηκέλα:  

 

 Οη έιεγρνη ηεο ΔΓΔΛ κέρξη 31.12.2013 έρνπλ ππεξθαιχςεη ην πνζνζηφ ηεο θαλνληζηηθήο απαίηε-

ζεο γηα θάιπςε ηνπ 15% ησλ ζπλνιηθψλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ησλ έξγσλ θαη ζπγθεθξηκέλα έρνπλ 

θαιχςεη ην 29,18% ησλ ζπλνιηθψλ δεισζεηζψλ δαπαλψλ γηα ην Σακείν πλνρήο 2000-2006 θαη 

πεξίπνπ ην 75% ησλ έξγσλ. 
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 Έρνπλ θαιπθζεί επαξθψο ηφζν ν Σνκέαο Μεηαθνξέο φζν θαη ν Σνκέαο Πεξηβάιινλ, θαζψο θαη 

φινη νη Τπνηνκείο ζηνπο νπνίνπο απηνί δηαθξίλνληαη: Γξφκνη, Ληκάληα, ηδεξφδξνκνη, ηεξεά θαη 

Τγξά Απφβιεηα, Ύδξεπζε, Γηαρείξηζε Οκβξίσλ θαη άιια. 

 

 Έρνπλ ειεγρζεί φινη νη θχξηνη θνξείο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ηνπ Σακείνπ πλνρήο. Δπηπιένλ επη-

ζεκαίλεηαη φηη εθ ηνπ ζπλφινπ ησλ 80 θνξέσλ πνπ πινπνηνχλ έξγα ηνπ Σακείνπ πλνρήο ζηελ πε-

ξίνδν 2000-2006, έρνπλ ειεγρζεί νη 63 (δειαδή πνζνζηφ πεξίπνπ 80%) ηνπιάρηζηνλ κία θνξά. 

 

 Έρνπλ ειεγρζεί έξγα φισλ ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ ηεο πεξηφδνπ 2000-2006. 

 

 

4. Λεμηπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο ηνπ Γεκνζίνπ  
 

Η νξζή θαηαγξαθή θαη παξαθνινχζεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

πξνο ηξίηνπο, θαζψο θαη ε νκαιή εμφθιεζε απηψλ απνηεινχλ βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ, δεδνκέλνπ φηη ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ θνξέσλ, ζηελ εμπγίαλ-

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

 

Απφ ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ, σο ιεμηπξφζεζκεο νξίδνληαη εθείλεο νη νπνίεο δελ έρνπλ πιεξσζεί 

κεηά ηελ παξέιεπζε 90 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνρξέσζεο εμφθιεζήο ηνπο. Σν Γεληθφ Λνγη-

ζηήξην ηνπ Κξάηνπο ζπιιέγεη θαη δεκνζηεχεη, ζε κεληαία βάζε, ζηνηρεία γηα ηηο ιεμηπξφζεζκεο ππν-

ρξεψζεηο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο.  

 

Η εμέιημε απηή παξαηίζεηαη ζηνλ πίλαθα 2.3. 
 

Πίλαθαο 2.3 Δμέιημε ιεμηπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
(ζε εθαη. επξώ) 

 
  

Γεθ. 
2011 

Γεθ. 
2012 

Γεθ. 
2013 

Γεθ. 
2014 

Ιαλ. 
2015 

Φεβ. 
2015 

Μαξ. 
2015 

Απξ. 
2015 

Μάηνο  
2015 

Ινπλ. 
2015 

Ινπι. 
2015 

Απγ. 
2015 

επ. 
2015 

Κραηικός Π/Τ 851 793 221 156 243 252 281 478 525 601 753 728 631 

Σοπική Ασηοδιοίκηζη 1.191 1.176 428 280 274 282 326 319 310 317 330 332 328 

Οργανιζμοί Κοινωνικής 
Αζθάλιζης (ΟΚΑ) 

4.033 4.759 2.653 1.767 1.815 1.886 2.008 2.165 2.232 2.340 2.457 2.571 2.696 

Νοζοκομεία 1.298 1.765 687 607 708 787 903 949 1.023 1.114 1.179 1.225 1.214 

Λοιπά Νομικά Πρόζωπα 381 350 262 197 196 190 230 222 219 232 251 264 278 

Γεληθή Κπβέξλεζε 7.755 8.841 4.251 3.008 3.236 3.397 3.747 4.134 4.309 4.604 4.969 5.120 5.147 

Εκκρεμείς Επιζηροθές 
Φόρων 

901 724 519 755 648 628 688 692 734 733 781 809 807 

ύλνιν 8.656 9.565 4.769 3.763 3.884 4.025 4.435 4.826 5.043 5.337 5.750 5.929 5.954 

 

Γηα ηελ νξζή παξαθνινχζεζε ησλ νθεηιψλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ηελ απνθπγή ζψξεπζεο, αιιά 

θαη ηελ νκαιή απνπιεξσκή ηνπο, έρνπλ ζεζκνζεηεζεί ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζην πιαίζην ηεο 

ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, κε θπξηφηεξε ηε ζέζπηζε ηνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ 

(λ.3871/2010, ΠΓ 113/2010).  

 

Η ηήξεζε ηνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξ-

λεζεο. ε ζπλδπαζκφ κε ηε κεληαία ππνβνιή ζηνηρείσλ απφ ηνπο θνξείο ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ 

Κξάηνπο, απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ παξαθνινχζεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ 

δαπαλψλ, θαζψο θαη γηα ηελ αθξηβή θαη αμηφπηζηε απνηχπσζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο. Γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή ηήξεζε ηνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ, έρεη εθδνζεί απφ ην ΓΛΚ 

ε αξηζ. 2/18993/ΓΠΓΜ/2014 εγθχθιηνο, κε ηελ νπνία θσδηθνπνηήζεθαλ φιεο νη πξνγελέζηεξεο νδε-

γίεο θαη παξαζρέζεθαλ πξφζζεηεο δηεπθξηλίζεηο. Απφ ηε ζεζκνζέηεζή ηνπ κέρξη ζήκεξα έρεη ζεκεησ-
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ζεί ζεκαληηθή βειηίσζε, ηφζν σο πξνο ην πνζνζηφ ησλ θνξέσλ πνπ ην ηεξνχλ θαη απνζηέιινπλ ζηνη-

ρεία ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο (95%), φζν θαη σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ. 

 

ε ζπλέρεηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ νξζή θαηαγξαθή θαη παξαθνινχζεζε ησλ ππνρξεψζεσλ φισλ 

ησλ ππνηνκέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, κέρξη ην ηέινο ηνπ 2015 ζα δηεμαρζεί απφ ην ΓΛΚ δεηγκα-

ηνιεπηηθή ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ηηο ππνρξεψζεηο απφ θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. ηε ζπλέρεη-

α, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ επηηφπηνη δεηγκαηνιεπηηθνί έιεγρνη, πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεπηνχλ ηα ελ ιφ-

γσ ζηνηρεία.  

 

Πεξαηηέξσ, ζεκαληηθέο είλαη θαη νη κεηαξξπζκίζεηο ζην πεδίν ησλ πιεξσκψλ ησλ δεκνζίσλ δαπα-

λψλ. Η εμφθιεζε ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο δαπαλψλ δηελεξγείηαη πιένλ απεπζείαο απφ 

ηηο ΤΓΔ κε πίζησζε ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ δηθαηνχρσλ, κέζσ δηεπαθήο κε ηελ Σξάπεδα 

ηεο Διιάδνο, κεηψλνληαο ζεκαληηθά ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα ηελ πιεξσκή δαπαλψλ. Δπηπιένλ, κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4337/2015 ζεζκνζεηήζεθε ε ειεθηξνληθή δηαθίλεζε ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνιν-

γεηηθψλ γηα ηελ πιεξσκή δαπαλψλ, ε νπνία αλακέλεηαη λα επηθέξεη πεξαηηέξσ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ. 

 

Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λ.4270/2014 θαη λ.4337/2015 πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ησλ θνξέσλ γηα 

ηελ ππνβνιή κεληαίνπ πξνγξάκκαηνο εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηξηκεληαίσλ 

ζηφρσλ, θαζηεξψλνληαο έλα ζχζηεκα ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο θαη επηβνιήο θπξψζεσλ ζε πεξί-

πησζε απνθιίζεσλ. ηφρνο είλαη ε πξνζαξκνγή ησλ δαπαλψλ ζχκθσλα κε ηελ πνξεία ησλ εζφδσλ, 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη αλαιακβαλφκελεο ππνρξεψζεηο είλαη εληφο ησλ δπλαηνηήησλ ησλ εθηε-

ινχκελσλ πξνυπνινγηζκψλ. 

 

Σέινο, βαζηθή κεηαξξχζκηζε είλαη θαη ε ζεζκνζέηεζε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξε-

ζηψλ ζε θάζε Τπνπξγείν (λ.3871/2010), κε ηνλ πξντζηάκελν απηήο λα έρεη ηελ επζχλε γηα ηε δηαζθά-

ιηζε ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ απφ απηφ θν-

ξέσλ. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4337/2015 εληζρχεηαη πεξαηηέξσ ν ξφινο ηνπο, ελψ πξνβιέπεηαη φηη ην 

2017 ζηηο ΓΓΟΤ κεηαθέξνληαη θαη νη ζρεηηθέο κε ηνλ έιεγρν, ηελ εθθαζάξηζε θαη ηελ εμφθιεζε ησλ 

δεκνζίσλ δαπαλψλ αξκνδηφηεηεο.  

 

ε αληίζεζε κε ην παξειζφλ, δεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ κεηαξξπζκίζεσλ, ε αχμεζε ησλ ιεμηπξνζέ-

ζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ παξαηεξείηαη ην 2015 δελ απνδίδεηαη ηφζν ζε πξν-

βιήκαηα δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, αιιά ζηνπο πεξηνξηζκνχο ξεπζηφηεηαο πνπ δελ επέηξεςαλ ηελ 

νκαιή πνξεία απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ. Δπηπιένλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα νη επηπηψζεηο ηεο θξί-

ζεο ζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα επέθεξαλ πεξηνξηζηηθέο ηακεηαθέο ζπλζήθεο ζηνπο ΟΚΑ, γεγνλφο ην 

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

Ννζνθνκείσλ, απμάλνληαο ηηο απιήξσηεο θαη ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 

Με ηελ πινπνίεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηαζεξφηεηαο (ΔΜ), βάζεη 

ηεο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο, αλακέλεηαη εμνκάιπλζε ηεο ξεπζηφηεηαο, αλαθνπή 

ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη βειηίσζε ηνπ 

ξπζκνχ απνπιεξσκήο ηνπο.  

 

Δπηπιένλ, ζρεδηάδεηαη λέν πξφγξακκα εθθαζάξηζεο ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ, ζε ζπλέρεηα εθεί-

λνπ πνπ πινπνηήζεθε ηελ πεξίνδν απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 2012 σο ην ηέινο ηνπ 2014, κε ζηφρν ηε 

κείσζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πξνο ηξίηνπο σο ην ηέινο ηνπ 

2016. Οη εθηακηεχζεηο θαη ε έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξνζαξκνζηνχλ αλάινγα κε ηελ πνξεία ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ ΔΜ. 

 

5. Μηζζνιόγην Γεκνζίνπ – Με κηζζνινγηθέο παξνρέο 

 

Δληαίν Μηζζνιόγην 
 

Η αλακφξθσζε ηνπ πθηζηάκελνπ εληαίνπ βαζκνινγίνπ-κηζζνινγίνπ (λ.4024/2011) θαζίζηαηαη αλα-

γθαία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη γηα 
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ηε ζπλνιηθή επαλαπξνζέγγηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη επξχηε-

ξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

 

Δηδηθφηεξα ζην λ.4336/2015, ζην πιαίζην εθζπγρξνληζκνχ θαη ελίζρπζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, 

πξνβιέπεηαη ε κεηαξξχζκηζε ηνπ πθηζηάκελνπ κηζζνινγίνπ κε δεκνζηνλνκηθά νπδέηεξν ηξφπν, κε 

ζηφρν ηελ απνζπκπίεζε ηεο κηζζνινγηθήο θαηαλνκήο ζε νιφθιεξν ην κηζζνινγηθφ θάζκα θαη ε ηαπ-

ηφρξνλε ζχλδεζε απηήο κε ηηο δεμηφηεηεο, ηηο επηδφζεηο, ηα θαζήθνληα θαη ηε ζέζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 

Σν λέν ζχζηεκα ακνηβψλ ζα δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, ηεο ηζφηεηαο 

θαη ηεο αμηνθξαηίαο, θαζψο θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηεο κέγηζηεο δπλαηήο απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.  

 

ην λέν ζχζηεκα ακνηβψλ ζα πξνβιέπεηαη ε απνζχλδεζε ηνπ βαζκνχ απφ ην κηζζνινγηθφ θιηκάθην 

(ΜΚ) ηνπ ππαιιήινπ. Η κηζζνινγηθή θαηάηαμε ησλ ππαιιήισλ πξαγκαηνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ 

θαηεγνξία εθπαίδεπζήο ηνπο θαη ε έληαμή ηνπο ζηα νηθεία ΜΚ θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ην ρξφλν π-

πεξεζίαο θαη ηα ηππηθά ηνπο πξνζφληα ή ηελ θαηνρή ζέζεο επζχλεο. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κεγαιχηεξε απνζπκπίεζε ζε φιν ην κηζζνινγηθφ θάζκα, ε κηζζνινγηθή 

εμέιημε ζπληειείηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηηο ππάξρνπζεο θαηεγνξίεο ησλ ππαιιήισλ, εληζρχνληαη 

ηα επηδφκαηα ζέζεο επζχλεο αιιά θαη ε δηαζχλδεζε ελφο κέξνπο ησλ απνδνρψλ ηνπ ππαιιήινπ κε 

ηελ πεξηγξαθή ησλ θαζεθφλησλ θάζε ζέζεο εξγαζίαο. 

 

Σέινο ζρεδηάδεηαη ε αλάιεςε δξάζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε, κέζσ επηηφπησλ επηζθέςεσλ κε ζηφρν 

ηε ζπιινγή θαηάιιεινπ πιηθνχ ηεθκεξίσζεο, ηεο νξζήο θαη νκνηφκνξθεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ λένπ κηζζνινγίνπ απφ ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ ΟΣΑ, ησλ ΝΠΓΓ θαη ΝΠΙΓ. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ ζρεδηάδεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ ππαιιήισλ ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο Δηζνδεκαηηθήο Πνιηηηθήο 

ζε ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ δεκνζίνπ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ν 

ζσζηφο θαη απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο ησλ κηζζνινγηθψλ δεηεκάησλ. 

 

Δηδηθά Μηζζνιόγηα 
 

Γηα ην 2016 ζρεδηάδεηαη ε αλακφξθσζε ησλ εηδηθψλ κηζζνινγίσλ κε ζηφρν ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπο 

θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ηνπο. ρεδηάδεηαη ε ζπγρψλεπζε ησλ εηδηθψλ κηζζνινγίσλ 

πνπ αθνξνχλ επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο κε απνιχησο παξεκθεξή δξαζηεξηφηεηα ή ε θαηάξγεζε θαη 

έληαμε ζην εληαίν κηζζνιφγην θαηεγνξηψλ κε δνκή κηζζνινγίνπ φκνηα πξνο εθείλε ηνπ εληαίνπ. Η α-

λακφξθσζε αθνξά ζηελ άξζε ηπρφλ ζηνηρείσλ ζηξέβισζεο πνπ εκθαλίδεη θάζε κηζζνιφγην αιιά θαη 

ζηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο δνκήο ησλ εηδηθψλ κηζζνινγίσλ, εθφζνλ απαηηείηαη. 

 

Με κηζζνινγηθέο παξνρέο 
  

Οδοιπορικά: 
 

Με ην λ.4336/2015 ζεζπίζηεθε ε αλακφξθσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε ησλ 

δαπαλψλ κεηαθίλεζεο φζσλ θηλνχληαη κε εληνιή γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο εληφο θαη εθηφο επηθξάηεηαο, 

κε απνηέιεζκα ηνλ εμνξζνινγηζκφ, εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ απινπνίεζή ηνπ. Σν 2016 ζα είλαη ην 

πξψην έηνο εθαξκνγήο ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ελψ ηαπηφρξνλα ζρεδηάδεηαη ε αλακφξθσζε ηνπ 

εηδηθνχ θαζεζηψηνο ησλ κεηαθηλήζεσλ θαη ησλ ζηειερψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ σκάησλ 

Αζθαιείαο. 

 

Λοιπές μη μισθολογικές παροχές: 
 

Με ηνλ ίδην σο άλσ λφκν, επήιζαλ ηξνπνπνηήζεηο ή θαηαξγήζεηο ζηηο ινηπέο κε κηζζνινγηθέο παξν-

ρέο. πγθεθξηκέλα θαηαξγήζεθαλ απηέο πνπ αθνξνχλ ζε αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, ζε πξνγξάκκαηα 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θάιπςεο, ζε δσξεάλ θάξηεο δηαδξνκψλ ή κεησκέλα εηζηηήξηα. Αληηζέησο νη πα-

ξνρέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο πγηεηλήο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο (π.ρ. 
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γάια, ζηνιέο) δηαηεξήζεθαλ, κε ηελ πξφβιεςε φηη ζα ρνξεγνχληαη απνθιεηζηηθά ζε είδνο. Πεξηνξη-

ζκνί επηβιήζεθαλ ζηηο παξνρέο θηλεηήο ηειεθσλίαο, κε ηελ πξφβιεςε θαζηέξσζεο αλσηάηνπ νξίνπ 

πνζνχ πνπ ζα θιηκαθψλεηαη αλάινγα κε ηε ζέζε επζχλεο θαη ηα θαζήθνληα ηνπ ππαιιήινπ ή ιεη-

ηνπξγνχ θαη επηβάξπλζε ηνπ ηδίνπ ζε πεξίπησζε ρξήζεο θαζ’ ππέξβαζε ηνπ αλσηάηνπ πνζνχ.  

 

Γηα ηηο δηαηεξνχκελεο κε κηζζνινγηθέο παξνρέο, απαηηείηαη ε θαηαγξαθή ηνπο, ε πιήξεο θνζηνιφγε-

ζή ηνπο θαη ε πξφβιεςε ηεο θάιπςήο ηνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο.  

 

 

6. Φνξνινγηθή πνιηηηθή 

 

Ο επξχηεξνο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο επηδηψθεη ηελ εκπέδσζε ηεο θνξνινγηθήο 

δηθαηνζχλεο, ζην πιαίζην ελφο καθξφπλννπ ζρεδηαζκνχ. Η κεηαξξχζκηζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκα-

ηνο, επηθεληξψλεηαη ζηνπο αθφινπζνπο βαζηθνχο άμνλεο: ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη α) 

δίθαην, β) απιφ, γ) ζηαζεξφ θαη δ) απνηειεζκαηηθφ. Σν δίθαην θνξνινγηθφ ζχζηεκα πξνυπνζέηεη ηε 

δίθαηε θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ θαη βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο αλαινγηθήο θαη πξννδεπηηθήο 

θνξνιφγεζεο. Η απιφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζή ηνπ απφ ηνλ πνιίηε θαη ε α-

πνηειεζκαηηθφηεηα ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηε ζηαζεξφηεηα. Η ζηαζεξφηεηα επηηξέπεη ζηνπο πνιίηεο 

λα πξνγξακκαηίδνπλ ζε καθξνπξφζεζκε βάζε ηηο δξάζεηο ηνπο. Δπηπξνζζέησο, ε θαιιηέξγεηα θνξν-

ινγηθήο ζπλείδεζεο απνηειεί πξσηαξρηθή πξνυπφζεζε γηα έλα επηηπρεκέλν θνξνινγηθφ ζχζηεκα. 

Κχξηνη ζηφρνη ηεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο είλαη: ε κεηαθνξά ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο απφ ηα ρακειά 

θαη κεζαία εηζνδήκαηα ζηα πςειά εηζνδήκαηα θαη πεξηνπζίεο, ε πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ε 

κείσζε ηεο θνξναπνθπγήο. Η απνθάιπςε ηεο θνξνινγεηέαο χιεο πνπ δελ εκθαλίδεηαη εμαηηίαο ηεο 

θνξνδηαθπγήο ή ηεο θνξναπνθπγήο ζα επηηξέςεη ηελ ειάθξπλζε ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο ησλ πνιη-

ηψλ. 

 

Χο πξνο ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ηελ νξζή θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ ζηνπο πνιίηεο θαη 

ηε θνξνινγηθή ειάθξπλζε ησλ αζζελέζηεξσλ ηάμεσλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ην ηειεπηαίν έηνο έγη-

λαλ ζεκαληηθά βήκαηα. Παξά ηηο ελ γέλεη δεκνζηνλνκηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα, σο 

απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνξνινγηθήο πνιηηηθήο παιαηφηεξσλ εηψλ θαη ηεο θξίζεο ρξένπο, 

έρνπλ πξνσζεζεί κέηξα θνξνινγηθήο πνιηηηθήο, πνπ παξήγαγαλ ζεηηθφ δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα 

ελψ παξάιιεια ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αλαθνχθηζαλ ηνπο πνιίηεο. πγθεθξηκέλα, ε ξχζκηζε ησλ 100 

δφζεσλ βνήζεζε πνιινχο πνιίηεο λα κπνξέζνπλ λα ηαθηνπνηήζνπλ κε επλντθφ ηξφπν ηηο νθεηιέο 

ηνπο, νδεγψληαο παξάιιεια ζε αχμεζε ηα δεκφζηα έζνδα. ην πιαίζην κείσζεο ηεο θνξνδηαθπγήο 

εληαηηθνπνηήζεθαλ νη έιεγρνη θαηά ηνπο κήλεο ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ 

ελίζρπζε ηεο θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο. Δηδηθφηεξα: 

 

 Απμήζεθαλ ηα φξηα γηα ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο γηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην, νδεγψληαο ζηελ 

απνζπκθφξεζε ησλ δηθαζηεξίσλ απφ ππνζέζεηο κηθξήο ρξεκαηηθήο αμίαο θαη ηε γξεγνξφηεξε 

απφδνζε δηθαηνζχλεο γηα ππνζέζεηο κεγάιεο θνξνδηαθπγήο. 

 Γεκνζηεχζεθε ν λ.4320/2015 γηα ηε ξχζκηζε ησλ 100 δφζεσλ, δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα ζε πνι-

ινχο θνξνινγνχκελνπο λα ξπζκίζνπλ ηηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ηνπο. 

 Με λνκνζεηηθή ξχζκηζε εμνξζνινγίζηεθαλ θαη θαηαξγήζεθαλ θάπνηα πξφζηηκα ηνπ Κψδηθα Φν-

ξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (ΚΦΓ) ηα νπνία ήηαλ ηδηαίηεξα απζηεξά θαη ηηκσξεηηθά κε απνηέιεζκα 

λα απνηεινχλ εκπφδην ζηελ πγηή επηρεηξεκαηηθφηεηα.  

 Δληαηηθνπνηήζεθαλ νη έιεγρνη γηα ηελ απφδνζε ΦΠΑ κε απνηέιεζκα λα κεησζεί ε θνξνδηαθπγή 

ζηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη λα απμεζνχλ ηα θνξνινγηθά έζνδα.  

 Με λνκνζεηηθή ξχζκηζε έγηλαλ βειηηψζεηο ζηνλ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (ΚΦΔ) αλα-

γλσξίδνληαο ηε κείσζε θφξνπ ησλ κηζζσηψλ, ψζηε λα κελ επηβαξπλζνχλ κε θφξν ηεθκεξίσλ φ-

ζνη εκθαλίδνπλ εηζφδεκα έσο 9.500 επξψ απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο ή απφ θεθάιαην ή απφ ππεξα-

μία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ. 

 Γηαηεξήζεθαλ νη κεησκέλνη ζπληειεζηέο ηεο Δηδηθήο Δηζθνξάο Αιιειεγγχεο θαηά 30% γηα ηα 

εηζνδήκαηα έσο 30.000 επξψ ελψ απμήζεθαλ νη ζπληειεζηέο ζηα αλψηεξα εηζνδήκαηα κε απνηέ-

ιεζκα ηε δηθαηφηεξε θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ. 
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 Οη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ επεμεξγάδνληαη ζελάξηα αλακφξθσζεο ηεο Φνξνιν-

γίαο Δηζνδήκαηνο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο φζν ην δπλαηφ δηθαηφηεξνπ, βηψζηκνπ θαη απνδνηηθφηε-

ξνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζην κέιινλ. 

 

Απψηεξνο ζηφρνο ηεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο πνπ δελ αλαπαξά-

γεη θαη δελ δηεπξχλεη ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη ζε ηειηθή αλάιπζε δελ απνδηαξζξψλεη ηελ θνηλσ-

ληθή ζπλνρή. Η αλάπηπμε, ε αλαδηαλνκή ηνπ πινχηνπ θαη ε εμππεξέηεζε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ, 

κέζσ ελφο λένπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, είλαη ηα εξγαιεία γηα ηελ έμνδν απφ ηελ ζεκεξηλή θξίζε 

πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο. 

 

 

7. Μεηαξξύζκηζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο 
 

ηήξημε ηεο βησζηκόηεηαο ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο 
 

Σν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ εθηηκάηαη φηη ζα ζπλερίζεη λα αζθεί πηέζεηο ζην ζχζηεκα θνηλσληθήο α-

ζθάιηζεο. Οη εηζθνξέο παξακέλνπλ ζε ρακειά επίπεδα ιφγσ ηνπ πςεινχ επηπέδνπ αλεξγίαο θαη ηεο 

ζπλερηδφκελεο θξίζεο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνκείο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πηέζεσλ απηψλ ζεζκνζεηήζεθαλ κε ην λ.4336/2015 ζεηξά παξεκβάζεσλ 

πνπ απνζθνπνχλ ζηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ αληηθηλήηξσλ γηα πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε, θαζψο θαη άι-

ιεο παξεκβάζεηο.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα:  

 

 Η ζηαδηαθή πξνζαξκνγή ησλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο ζηα 67 έηε, έσο ην 2022, ή ζηα 62 

έηε κε 40 έηε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 

 Η ζέζπηζε θαλφλα θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ πνπ εγγπάηαη ην θξάηνο σο δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ 

πνπ πξνθχπηεη βάζεη ησλ θαηαζηαηηθψλ θαη γεληθψλ δηαηάμεσλ («νξγαληθφ πνζφ») θαη ηνπ πξν-

βιεπφκελνπ θαηψηαηνπ νξίνπ ζχληαμεο κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ 67 εηψλ. 

 Η εθαξκνγή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ζεζκνζεηήζεθαλ κε ην λ.3863/2010 γηα ηηο θχξηεο ζπληά-

μεηο θαη γηα φζνπο ζπληαμηνδνηήζεθαλ απφ 1/1/2015, ε δηαηήξεζε κέρξη ηελ 31/12/2021 ησλ θα-

ηψηαησλ νξίσλ ζχληαμεο ζην χςνο πνπ ίζρπε θαηά ηελ 31/07/2015, θαζψο θαη ε έληαμε απφ 

01/09/2015 φισλ ησλ ηακείσλ επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ζην εληαίν ηακείν επηθνπξηθήο αζθάιηζεο 

(ΔΣΔΑ), κε ρξεκαηνδφηεζε απνθιεηζηηθά απφ ίδηεο εηζθνξέο. 

  

Παξάιιεια, ε ειιεληθή θπβέξλεζε κε ηε ζρεηηθή ζπκθσλία πνπ θπξψζεθε κε ην λ.4336/2015 δε-

ζκεχηεθε φηη νη ζπλνιηθνί πφξνη πνπ ζα εμνηθνλνκεζνχλ ζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα ζα αλέιζνπλ ζην 

0,25% θαη 1% ηνπ ΑΔΠ γηα ην 2015 θαη 2016 αληίζηνηρα. 

 

Μεηαξξύζκηζε θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
 

Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο δξνκνινγεί ηελ ε-

θαξκνγή ελφο λένπ εζληθνχ ζρεδίνπ γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Σν εζληθφ απηφ 

ζρέδην ζα επηηπγράλεη ηελ νπζηαζηηθή απινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηελ απν-

θαηάζηαζε ηεο ηζφηεηαο, κέζσ θαζηέξσζεο εληαίσλ θαλφλσλ, ηε δηαγελεαθή ηζφηεηα κε ηελ απνθα-

ηάζηαζε ηεο αιιειεγγχεο, ηφζν κεηαμχ ησλ παιαηψλ αζθαιηζκέλσλ φζν θαη κεηαμχ παιαηψλ θαη λέ-

σλ αζθαιηζκέλσλ, ζα δηαζθαιίδεη ηελ ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ, αλαδηαλεκεηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ 

ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ παξάιιεια ζα εγγπάηαη ηε καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηά ηνπ. Α-

λαγλσξίδνληαο ηνλ επείγνληα ραξαθηήξα ησλ αλαγθαίσλ παξεκβάζεσλ, ην εζληθφ ζρέδην γηα ηε κε-

ηαξξχζκηζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο αλακέλεηαη λα λνκνζεηεζεί άκεζα θαη πάλησο εληφο ηνπ ηξέ-

ρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο. 
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Παξάιιεια, ε απινπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο δηνηθεηηθήο δνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιη-

ζεο ζα ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ, θαζψο θαη ζηελ ηαρχηεξε θαη απν-

ηειεζκαηηθφηεξε εμππεξέηεζε ησλ ζπληαμηνχρσλ θαη αζθαιηζκέλσλ. 

 

Παξεκβάζεηο θαηαπνιέκεζεο ηεο εηζθνξνδηαθπγήο θαη ελίζρπζεο ηεο εηζπξαμηκόηεηαο 
 

Η θαηαπνιέκεζε ηεο εηζθνξνδηαθπγήο απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηήξημεο ηεο βησζηκφηεηαο 

ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη πθηζηάκελεο δξάζεηο ζπλερίδνληαη θαη εθφζνλ απαηηείηαη γίλνληαη 

νη αλαγθαίεο ηερληθέο θαη δηνηθεηηθέο παξεκβάζεηο.  

 

Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο έρεη δεζκεπηεί γηα ηε 

ιήςε κέηξσλ πνπ ζα βειηηψζνπλ ηελ εηζπξαμηκφηεηα ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη νθεηιψλ, κε 

ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εκπιεθφκελσλ δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ. 

 

ηελ θαηεχζπλζε απηή, εληείλνληαη νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο-

αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ αζθαιηζκέλσλ 

ζηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο, ελψ ε πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ Κέληξνπ Δίζπξαμεο Αζθαιηζηη-

θψλ Οθεηιψλ (ΚΔΑΟ), ε ηζρπξνπνίεζε ηεο ειεγθηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ΙΚΑ, ε δεκηνπξγία εληαίαο 

βάζεο δεδνκέλσλ θαη αζθαιηζκέλσλ γηα φια ηα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαζψο θαη ε ελδπλά-

κσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε απνηεινχλ δξάζεηο πνπ ζα ζπκβάινπλ εληζρπηηθά 

ζηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ. 

 

 

8. Κνηλσληθή πνιηηηθή  

 

Δζληθή ηξαηεγηθή Κνηλσληθήο Έληαμεο 

 

Η Δζληθή ηξαηεγηθή Κνηλσληθήο Έληαμεο (ΔΚΔ) αληαλαθιά ηηο λέεο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Διιελη-

θήο Πνιηηείαο γηα ηελ ελδπλάκσζε ηνπ Κνηλσληθνχ Κξάηνπο ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο. Θα 

αλαπηπρζεί ζχκθσλα κε έλα επξχηεξν κεηαξξπζκηζηηθφ ζρέδην κεηεμέιημεο ηνπ πθηζηάκελνπ ππν-

ιεηκκαηηθνχ κνληέινπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζε εξγαιείν ηνπ Δλεξγεηηθνχ Κνηλσληθνχ Κξάηνπο. 

 

Η Δζληθή ηξαηεγηθή Κνηλσληθήο Έληαμεο πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ, 

κέζσ πνιηηηθψλ πνπ θαιχπηνπλ φιν ηνλ πιεζπζκφ ρσξίο δηαθξίζεηο θαη απνθιεηζκνχο, εμαζθαιίδν-

ληαο καθξνπξφζεζκα θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ φθεινο θαη ζπκβάιινληαο ζηελ παξαγσγηθή αλαζπ-

γθξφηεζε ηεο ρψξαο.  

 

ην πιαίζην απηφ, ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο δηαζθαιίδεη ηε ζπλέξγεηα 

ησλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, πνπ πινπνηνχληαη απφ ηνπο δηά-

θνξνπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο κε ηξφπν ζπληνληζκέλν θαη απνδνηηθφ. πλππνινγίδεη ηα π-

θηζηάκελα πξνγξάκκαηα ζηέγαζεο, ζίηηζεο, ελέξγεηαο θαη πιηθψλ αγαζψλ πνπ πινπνηνχληαη θαη ηνπο 

θνηλνηηθνχο πφξνπο ηνπ ζεκαηηθνχ ζηφρνπ 9, ην Σακείν γηα ηελ Βνήζεηα ησλ Απφξσλ θαη άιινπο ε-

ζληθνχο θαη επξσπατθνχο πφξνπο. 

 

Απνηειεί, επνκέλσο, ην πξψην βήκα ζε κηα ζεηξά απφ κέηξα θαη επξχηεξεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζην-

ρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε ελφο απνηειεζκαηηθνχ θαη θαζνιηθνχ πιαηζίνπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 

 

Πξνζηαζία επάισησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ 

 

ην έηνο 2015 πξνγξακκαηίζηεθε λα εθηακηεπζνχλ ζεκαληηθά θνλδχιηα απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνιν-

γηζκφ κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο κέζσ ηεο παξνρήο έθηαθηεο νηθνλνκηθήο 

ελίζρπζεο ζε άηνκα θαη νηθνγέλεηεο πνπ δηαβηνχλ ζε ζπλζήθεο αθξαίαο θηψρεηαο. Δηδηθφηεξα, ζχκ-

θσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λ.4320/2015, πινπνηνχληαη ζεκαληηθά κέηξα φπσο ε επαλαζχλδεζε θαη 
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παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ην επίδνκα ελνηθίνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ζηέγεο θαζψο θαη ε επηδφηεζε 

ζίηηζεο. 

 

Πεξαηηέξσ πηνζεηήζεθαλ πξσηνβνπιίεο γηα: 

 

 ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ ζηε δηθαηνζχλε. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε ΚΤΑ 

49214/21-07-15, κε ηελ νπνία πξνβιέθζεθε ε αλαζηνιή γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 21-07-

15 έσο 31-10-2015 δηελέξγεηαο θάζε πξάμεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, ηδίσο πιεηζηεξηαζκψλ, θα-

ηαζρέζεσλ, εμψζεσλ θαη πξνζσπηθψλ θξαηήζεσλ, 

 ηελ αλαζηνιή ηεο ππνρξέσζεο έθδνζεο θαη θαηάζεζεο γξακκαηίσλ θαηαβνιήο, δηθαζηηθψλ ελ-

ζήκσλ ή άιισλ παξαβφισλ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε θαη εθδίθαζε ελδίθσλ βνεζεκάησλ θαη ελδί-

θσλ κέζσλ, 

 ηελ ελίζρπζε ηεο επαίζζεηεο θνηλσληθήο νκάδαο ησλ αλέξγσλ, κε πξφβιεςε δσξεάλ κεηαθίλεζεο 

θαη δηαγξαθήο δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ γηα κε θαηαβνιή πξνζηίκσλ (ΚΤΑ 40590/3128/29-06-16). 

 

Διάρηζην εγγπεκέλν εηζόδεκα 

 

Σν πξφγξακκα απηφ έρεη σο ζθνπφ ηελ παξνρή ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο (ΔΔΔ) ζε άηνκα 

θαη νηθνγέλεηεο πνπ δηαβηνχλ ζε ζπλζήθεο αθξαίαο θηψρεηαο κε ηελ ελίζρπζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ 

δηθαηνχρσλ. Η αξρηθή εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ην ηειεπ-

ηαίν ηξίκελν ηνπ 2014, κε ηελ επηινγή δεθαηξηψλ (13) δήκσλ θαη αξρηθή δηάξθεηα έμη (6) κήλεο.  

  

Σν ζπγθεθξηκέλν κέηξν ηνπ ΔΔΔ παξέρεη έλα εηζφδεκα ζε αληάιιαγκα ηνπ νπνίνπ ν δηθαηνχρνο ππν-

ρξενχηαη λα ζπκκεηάζρεη ζε πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο ελζσκάησζεο. Σν πηινηηθφ απηφ πξφγξακκα 

νινθιεξψλεηαη ην 2015 θαη κεηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζήο ηνπ ζα ζρεδηαζηεί ε βαζκηαία εζληθή 

εθαξκνγή ηνπ απφ ηελ 1ε Απξηιίνπ ηνπ 2016 κε ζηφρν ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ κέρξη ηα ηέιε ηνπ 

έηνπο απηνχ 

 

χκθσλα κε ηηο δεζκεχζεηο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί (λ.4336/2015) απφ ηε ζπλνιηθή επαλεμέηαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξνρψλ ηφζν ζε ρξήκα φζν θαη ζε εί-

δνο, ησλ θνξνινγηθψλ πιενλεθηεκάησλ, ησλ παξνρψλ αζθάιηζεο θαη άιισλ θνηλσληθψλ παξνρψλ ζε 

νιφθιεξν ηνλ ηνκέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη εμνηθνλφκεζε ηεο ηάμεο ηνπ 

0,50% ηνπ ΑΔΠ ζε εηήζηα βάζε. 

 

Η ππνζηήξημε κε παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο (Παγθφζκηα Σξάπεδα) εθηηκά-

ηαη πσο ζα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο θαη αλαζρεδηαζκφ ησλ 

παξνρψλ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο. 

 

 

9. Γηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

 

Ο ζρεδηαζκφο, ε λνκνζεηηθή πινπνίεζε θαη ε εθαξκνγή δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ απνηεινχλ 

επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ζπλζεθψλ απηψλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ ηαρχηεξε επη-

ζηξνθή ηεο νηθνλνκίαο ζε αλαπηπμηαθά κνλνπάηηα, ηε δηαηήξεζε ηεο αλάπηπμεο ζε κεζν-

καθξνπφζεζκν νξίδνληα, αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλνκή ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ, ππε-

ξεηψληαο παξάιιεια ην ζηφρν γηα ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε. Ιδηαίηεξε έκθαζε απνδίδεηαη 

ζε δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, νη νπνίεο κεηψλνπλ ηελ γξαθεηνθξαηία θαη ην δηνηθεηηθφ βάξνο θαη 

δηεπθνιχλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ εηζξνή θεθαιαίσλ, κέζσ ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχ-

ζεσλ. Παξαθάησ παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά κεηαξξπζκίζεηο αλά ζεκαηηθή ελφηεηα πνπ είηε έρνπλ πιν-

πνηεζεί πξφζθαηα είηε αλακέλεηαη λα πινπνηεζνχλ ζην πξνζερέο δηάζηεκα.  
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Αλάπηπμε θαη Αληαγσληζηηθόηεηα 

 

 χληαμε λένπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ κε βαζηθνχο ζηφρνπο ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, ηεο θαη-

λνηνκίαο, ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηεο επαλεθβηνκεράληζεο ηεο ρψξαο, θαη γεληθφηε-

ξα ηελ ππνβνήζεζε ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πςειφηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

Απηά ζα επηηεπρζνχλ κέζσ ηεο ελίζρπζεο ησλ πθηζηάκελσλ παξαγσγηθψλ δνκψλ θαη ηεο πξνζέι-

θπζεο Ξέλσλ Άκεζσλ Δπελδχζεσλ. 

 Δθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΠΓΔ κε έκθαζε ζηελ ηαρεία πινπνίεζε φισλ ησλ δξάζεσλ 

ηνπ ΔΠΑ, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ. Σα έξγα ΔΠΑ ηεο 

πεξηφδνπ 2014-20 ζα ελεξγνπνηήζνπλ δξάζεηο γηα ηε ζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο αλέξγσλ, εξεπλε-

ηηθψλ νκάδσλ απνηεινχκελσλ απφ λένπο εξεπλεηέο, ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία θνηλσληθψλ επη-

ρεηξήζεσλ, ηελ ελίζρπζε κηθξψλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε πγηνχο λενθπνχο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 Υξεκαηνδφηεζε απφ πνιπκεξείο αλαπηπμηαθέο ηξάπεδεο γηα ηελ παξνρήο ξεπζηφηεηαο πξνο ηηο 

κηθξνκεζαίεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, γηα ηελ ηφλσζε ηεο απαζρφιεζεο, ηελ πξνψζεζε έξγσλ 

ππνδνκήο θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο.  

 ρέδην Γξάζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο κε βαζηθνχο ππ-

ιψλεο ηελ απινπνίεζε ησλ εμαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηε δηεχξπλζε ηεο εμαγσγηθήο βάζεο. 

 Μεηαξξχζκηζε ζηελ αδεηνδφηεζε ησλ επελδχζεσλ, απινπνίεζε ηεο αδεηνδφηεζεο ησλ ηερληθψλ 

επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαη παξάιιεια επαλίδξπζε ησλ ζρνιψλ ηερληθήο εθπαίδεπζεο 

ζε άκεζε αλαθνξά θαη ζρέζε κε ηνπο ρψξνπο παξαγσγήο.  

 Λεηηνπξγία νξγαλσκέλσλ ρψξσλ άζθεζεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο φπσο ΒΙΠΔ, ΒΙΠΑ, Δ-

πηρεηξεκαηηθά Πάξθα θαη εηδηθψλ ρψξσλ εγθαηάζηαζεο βηνηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο κε θαηάιιε-

ιεο ππνδνκέο ιεηηνπξγίαο θαη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. Δπηπιένλ, αλάπηπμε, ζε θάζε πεξηθέ-

ξεηα, ζπζηάδσλ (clusters) θαηλνηνκίαο, ζε φια ηα ζεκεία ηεο αιπζίδαο αμίαο πνπ έρνπλ ζηξαηεγη-

θή ζεκαζία. 

 Οινθιήξσζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο γηα ηηο πξνκήζεηεο αγαζψλ, ππεξεζηψλ, 

κειεηψλ θαη δεκνζίσλ έξγσλ, θαζψο θαη αμηνπνίεζεο ειεθηξνληθψλ δηαδηθαζηψλ.  

 Πξνζέιθπζε κεγάισλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ κε δηαζθάιηζε ζεκαληη-

θψλ «αληηζηαζκηζηηθψλ» νθειψλ γηα ηελ ηνπηθή ηδίσο θνηλσλία.  

 

Γηεζλείο Οηθνλνκηθέο ρέζεηο 

 

Οη θεληξηθνί άμνλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζα θηλεζεί ε νηθνλνκηθή δηπισκαηία είλαη ε αχμεζε ησλ ε-

μαγσγψλ κε ηε βνήζεηα λέσλ ηερληθψλ, ε πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ αθνινπζψληαο βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο άιισλ ρσξψλ θαη ε πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο, κε ηε βνήζεηα κεζφ-

δσλ, πνπ δελ βαζίδνληαη ζηηο παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο πεξί δηαθήκηζεο ηεο ρψξαο. Δηδηθφηεξα, ην 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ κέζσ ησλ Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ ζα επηδηψμεη ηελ πξνψζεζε θαη ε-

πίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ: 

 

 ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζε λέεο αγνξέο θαη ηελ επέθηαζε ηνπ θαηα-

ζθεπαζηηθνχ ηνκέα ζε ρψξεο ηεο Αθξηθήο θαη Μέζεο Αλαηνιήο. 

 

 ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ κε έκθαζε ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή, ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ θαηλν-

ηνκία ελψ παξάιιεια ζα παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζή ηνπο. 

 

 ηελ πξνψζεζε αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο. 

 

 ηε δηαπξαγκάηεπζε κε ηελ ΔΔ κέηξσλ πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο, ζχκ-

θσλα κε ηηο πθηζηάκελεο δηαηάμεηο, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη απφ ηε πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο. 

 

Βαζηθά εξγαιεία θαη ηξφπνη πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ηεο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο θαη ηεο αλαβάζκη-

ζεο ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ ηεο ρψξαο είλαη: 
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 Η ππνζηήξημε ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην εμσηεξηθφ (ελίζρπζε δηεζλνχο 

δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο, ελεκέξσζε ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ γηα επθαηξίεο ζε ζπγθεθξηκέλεο α-

γνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ), κε κεηξήζηκα απνηειέζκαηα γηα ηα ζηειέρε ησλ Πξεζβεηψλ θαη ησλ Γξα-

θείσλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ (ΟΔΤ), πνπ εκπιέθνληαη ζε απηή ηε δηαδηθαζία. 

 Ο επαλαθαζνξηζκφο «brand-name» ειιεληθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. 

 Η κεζν-καθξνπξφζεζκε νξγάλσζε νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο κε πιάλν ηξηεηίαο. 

 Η αμηνπνίεζε ησλ ζπλεξγεηψλ κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ κε ζθνπφ 

ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ Enterprise Greece θαη γηα ζέκαηα πξνβνιήο ηεο ρψξαο θαη ην Τ-

πνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο γηα ζέκαηα ελέξγεηαο. 

 Η αλάζεζε ζε Γξαθεία ΟΔΤ εθπφλεζεο ζπγθεθξηκέλσλ εξεπλψλ αγνξάο θαη επηθαηξνπνίεζήο 

ηνπο ζε εηήζηα βάζε, γηα ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ηα ειιεληθά πξντφληα ή ππεξεζίεο έρνπλ πξννπηη-

θέο ή ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζηψλ ειιεληθψλ θαη μέλσλ επηρεηξήζεσλ (π.ρ. 5 βαζηθφηεξνη 

ηνκείο). 

 Η δηνξγάλσζε ζεκαηηθψλ ή θαη πνιπζεκαηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ εθδειψζεσλ ζηε ρψξα δηαπί-

ζηεπζεο (φρη απαξαηηήησο ζηελ πξσηεχνπζα, αιιά θαη ζηελ Πεξηθέξεηα απηήο, αλ δηαθαίλνληαη 

πξννπηηθέο ζπλεξγαζίαο κε ειιεληθέο επηρεηξήζεηο) βάζεη ησλ θιάδσλ-ζηφρσλ πνπ έρνπλ επηιε-

γεί. 

 Καζηέξσζε θάξηαο εμαγσγέα, κε ηε βνήζεηα ηεο νπνίαο ν ελδηαθεξφκελνο ζα εμαζθαιίδεη θάπνηα 

πιενλεθηήκαηα (θνξνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ θ.ά.). 

 Δλίζρπζε κε κέηξα θνξνινγηθνχ ραξαθηήξα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε Γηεζλείο Δθζέζεηο θαη ζε ε-

κπνξηθέο απνζηνιέο πνπ νξγαλψλνληαη απφ ην ΤΠΔΞ θαη ηα Δπηκειεηήξηα. 

 Δθδειψζεηο ζην εμσηεξηθφ γηα ηελ παξνπζίαζε επελδπηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ Διιάδα θαη ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ επελδπηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ- roadshows. 

 πλεξγαζία κε ειιεληθά Δπηκειεηήξηα θαη ειιεληθέο Πεξηθέξεηεο γηα επηηφπηεο επηζθέςεηο εθ-

πξνζψπσλ μέλσλ επηρεηξήζεσλ/μέλσλ Πξεζβεηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο γηα ηελ εθ ηνπ ζχ-

λεγγπο δηαπίζησζε επελδπηηθψλ δπλαηνηήησλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγεηψλ. 

 χλδεζε ησλ γξαθείσλ ΟΔΤ κε ηα γξαθεία ηνπ ΔΟΣ θη φπνπ απηά δελ ππάξρνπλ, ζα αλαιάβνπλ 

πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο ηα γξαθεία ΟΔΤ ζε ζπλέξγεηα κε ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ.  

 πλδηνξγάλσζε κε ΔΒ, ΠΔ, ΓΔΘ, ΔΒΔ θαη ΒΒΔ εηεζίσλ ζπλεδξίσλ αλά γεσγξαθηθή δψλε 

(κε έκθαζε ηηο Αξαβηθέο ρψξεο, ηα Βαιθάληα, θαη ηηο Παξεπμείληεο ρψξεο), φπνπ ζα ζπκκεηέρνπλ, 

ζε μερσξηζηέο ζπλεδξίεο, επηρεηξεκαηίεο, πνιηηηθνί, αλψηαηα ζηειέρε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

θαη Παλεπηζηεκηαθνί. Παξάιιεια, ζε θάζε ηέηνην forum ζα νξγαλψλεηαη θαη κηα θιαδηθή έθζεζε 

πξντφλησλ. 

 

Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε θαη Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4325/2015 ξπζκίζηεθαλ εθ λένπ ηα ζέκαηα επίηαμεο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ 

θαη εμνξζνινγίζηεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ ηνπ Κψδηθα Γεκφζησλ Πνιηηηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ (λ. 3528/2007) θαη ησλ αληίζηνηρσλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Γεκνηηθψλ θαη 

Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ (λ. 3584/2007).  

 

Δηδηθφηεξα, κε ηηο δηαηάμεηο απηέο: 

 

 πξνβιέθζεθε ε απνθαηάζηαζε ηνπ ηεθκεξίνπ ηεο αζσφηεηαο ζηελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία,  

 επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ νη πεξηπηψζεηο ζέζεο ππαιιήισλ ζε απηνδίθαηε αξγία, δπλεηηθή αξγία 

θαη αλαζηνιή άζθεζεο θαζεθφλησλ θαη νη ζπλέπεηεο ζέζεο ζε αξγία, 

 ξπζκίζηεθαλ εθ λένπ νη επηβαιιφκελεο πεηζαξρηθέο πνηλέο, 

 ηξνπνπνηήζεθε ε ζπγθξφηεζε ησλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ, ζηελ νπνία πξνβιέθζεθε ε ζπκκε-

ηνρή ησλ αηξεηψλ εθπξνζψπσλ ησλ ππαιιήισλ,  

 επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ ηα πξνβιεπφκελα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα, 

 ξπζκίζηεθαλ ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ επαλαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ηέζεθε ζε δηαζεζηκφ-

ηεηα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 4093/2012 θαη 4172/2013, θαζψο επίζεο θαη ζέκαηα πνπ αθν-

ξνχλ ζηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ.  
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Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, εληφο ηνπ 2015 πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιχ ζεκαληηθά βήκαηα ζε ζρέζε κε ην 

«ΤΜΦΧΝΟ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΥΔΗ (ΔΠΑ 2014-2020)», θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ζην επηρεηξεζη-

αθφ πξφγξακκα πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν επζχλεο ηνπ Τπνπξγείνπ, ήηνη εθπνλήζεθαλ νη βαζηθνί άμνλεο 

ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Μεηαξξχζκηζε Γεκνζίνπ Σνκέα» (ΔΠ ΜΓΣ 2014-2020) απφ ην 

Μάξηην ηνπ 2015 κέρξη ηε ζχγθιεζε ηεο 1εο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνλ Ινχλην ηνπ ηξέρνληνο 

έηνπο. Δπίζεο, πξνζδηνξίζηεθαλ νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ αλσηέξσ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, 

θαζνξίζηεθαλ ηα έξγα «ζεκαίεο» θαη νη βαζηθνί άμνλεο Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, Παξνρήο Τπε-

ξεζηψλ Τςειήο πνηφηεηαο πξνο ηνπο πνιίηεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο 

δηαρεηξηζηηθέο αηξεζηκφηεηεο. 

 

Δληφο ηνπ 2016 ζρεδηάδεηαη ε εθαξκνγή παξεκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο ηνκείο Αμηνιφγεζε Γεκν-

ζίσλ Τπαιιήισλ – Δπηινγή Πξντζηακέλσλ – χζηαζε Δζληθνχ Μεηξψνπ Δπηηειηθψλ ηειερψλ Γε-

κφζηαο Γηνίθεζεο, κε θαηάζεζε ζρεηηθνχ λνκνζρεδίνπ. 

 

Αλαιπηηθφηεξα ζρεδηάδεηαη: 

  

 

 Η έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο ησλ ΓΤ εληφο ηνπ 2016. 

 Η εθαξκνγή ηνπ λφκνπ γηα ηελ επηινγή πξντζηακέλσλ ζε φιν ην εχξνο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

 Η ζχζηαζε ηνπ Δζληθνχ Μεηξψνπ Δπηηειηθψλ ηειερψλ ε νπνία ζα απνηειεί ηελ απνθιεηζηηθή 

δεμακελή άληιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα ζηειερψλεη επηηειηθέο ζέζεηο ζηνλ δεκφζην ηνκέα.  

 Η δεκηνπξγία κηαο εζσηεξηθήο αγνξάο εξγαζίαο, κέζσ ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηνλ 

Γεκφζην Σνκέα. 

 Η πιήξεο ελεξγνπνίεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Μεηαξξχζκηζε ηνπ Γεκφζηνπ Σν-

κέα 2014-2020». 

 

Δζσηεξηθή Πνιηηηθή θαη Σνπηθή Απηνδηνίθεζε  

 

 Επικαιροποίηζη ηοσ θεζμικού πλαιζίοσ ποσ διέπει ηην εποπηεία ηων ΟΤΑ 
 

Πξνσζείηαη ε επηθαηξνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3852/2010, πνπ αθνξνχλ ηνλ Διεγθηή Ννκηκφηε-

ηαο θαη ηελ Απηνηειή Τπεξεζία Δπνπηείαο ΟΣΑ, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε άκεζε ιεηηνπξγία ηνπο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα απνζπλδεζεί ε επνπηεία ησλ ΟΣΑ απφ ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο θαη ζα 

αλαβαζκηζηεί ν αζθνχκελνο έιεγρνο λνκηκφηεηαο, ηφζν σο πξνο ηελ ηερλνγλσζία θαη ηελ επηζηεκνλη-

θή θαηάξηηζε, φζν θαη σο πξνο ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ ακεξνιεςία ηεο επνπηεχνπζαο Αξρήο. 

  

 Ενίζτσζη ηοσ μητανιζμού δημοζιονομικής εποπηείας και διαζθάλιζης ηης οικονομικής 

βιωζιμόηηηας ηων ΟΤΑ 
  

ρεδηάδεηαη ε ελίζρπζε ηνπ πθηζηάκελνπ κεραληζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηε δεκνζηνλνκηθή επν-

πηεία ησλ ΟΣΑ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο νπζηαζηηθήο θαη ζε βάζνο παξαθνινχζεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

κεγεζψλ ησλ ΟΣΑ, παξάιιεια κε ηνλ πθηζηάκελν έιεγρν ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο, αιιά θαη ηεο 

αλαβάζκηζεο ηνπ ξφινπ ηνπ ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα δηαηππψλεη πξνηάζεηο γηα ηε 

ράξαμε πνιηηηθψλ θαη ηε ιήςε κέηξσλ πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ζπλνιηθά ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα 

ησλ ΟΣΑ. 

  

 Αναθεώρηζη ηοσ ζσνολικού θεζμικού πλαιζίοσ ποσ διέπει ηην οργάνωζη και λειηοσργία 

ηης Ασηοδιοίκηζης και ηων δύο βαθμών 
 

ρεδηάδεηαη εθπφλεζε πξφηαζεο γηα ηελ αιιαγή-βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε (αλαζεψξεζε θψδηθα Γήκσλ θαη «Καιιηθξάηε») θαη ζηε ζπλέρεηα εθπφλεζε λένπ Δ-

ληαίνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ. 
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 Αναβάθμιζη ηης ηλεκηρονικής διακσβέρνηζης 
  

Πξνρσξνχλ κε ηαρείο ξπζκνχο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο «Κάξηαο ηνπ Πνιίηε», πνπ αλα-

κέλεηαη λα απνηειέζεη έλα θηιφδνμν βήκα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο, 

αθνχ ζα ελνπνηήζεη ην κέγηζην δπλαηφ αξηζκφ βάζεσλ δεδνκέλσλ, πνπ ηεξνχληαη απφ ηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο θαη θνξείο, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε άκεζε θαη γξήγνξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ζε θάζε 

επαθή ή ζπλαιιαγή ηνπο κε ην Γεκφζην. 

 

Παξάιιεια, ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε ζπλερίδεηαη θαη νινθιεξψλεηαη ην έξγν ηνπ «Μεηξψνπ Πνιηηψλ», 

πνπ ζα ζπλελψζεη ζε κία εληαία θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ ηα ζηνηρεία ηνπ Γεκνηνινγίνπ θαη ηνπ Λε-

μηαξρείνπ. Γξνκνινγείηαη, επίζεο, ε θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηελ Σνπηθή Απηνδηνί-

θεζε (Γήκνπο θαη Πεξηθέξεηεο) θαη ην νινθιεξσκέλν έξγν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγηθνχ εθζπγρξνλη-

ζκνχ ησλ 13 Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ 325 Γήκσλ, ην νπνίν έρεη εληαρζεί ήδε ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφ-

γξακκα (ΔΠ), «Μεηαξξχζκηζε Γεκφζηνπ Σνκέα» 2014-2020 θαη έρεη εμαζθαιηζηεί ε ρξεκαηνδφηεζή 

ηνπ κε 30 εθαηνκκχξηα επξψ. 

 

Δζληθή Άκπλα 

 

 Οινθιήξσζε πινπνίεζεο ηεο λέαο αλαζεσξεκέλεο δνκήο δπλάκεσλ (κηθξφηεξεο, πην επέιηθηεο 

θαη κε κεγαιχηεξε ηζρχ ππξφο). 

 

 Οκαδνπνίεζε ησλ πξνκεζεηψλ αληαιιαθηηθψλ πνιεκηθψλ πινίσλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλα-

ηφηεηα ησλ απνιχησο ζηνρεπκέλσλ πξνκεζεηψλ θαη λα επηηπγράλνληαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο. 

 

 Πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ εξγνζηαζίσλ, εμεηδηθεπκέλνπ ζηξαηησηηθνχ θαη πνιηηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζε ηνκείο ζπληήξεζεο νρεκάησλ, ηπηάκελσλ κέζσλ, νπιηθψλ ζπζηεκάησλ, εηδψλ έλ-

δπζεο, παξαζθεπήο θαξκάθσλ, πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ θ.ιπ.. 

 

Γεκόζηα Σάμε θαη Πξνζηαζία ηνπ Πνιίηε 

 

 Δπξχ πξφγξακκα αλαδηνξγάλσζεο – αλαδηάηαμεο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζε 

εμέιημε.  

 Δηδηθέο επηρεηξεζηαθέο δξάζεηο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε θάζε κνξθήο εγθιε-

καηηθφηεηαο, θαη ηδίσο ηεο εκπνξίαο λαξθσηηθψλ, ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θαη ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο, ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ (trafficking), αιιά θαη ηεο κηθξνεγθιεκα-

ηηθφηεηαο. 

 πκκεηνρή ηεο αζηπλνκίαο ζηελ αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνπο ΟΣΑ θαη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο.  

 Δμνξζνινγηζκφο θαη αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαζέζεσλ - απνζπάζεσλ - κεηαθηλήζεσλ 

ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ησλ θξίζεσλ πξναγσγψλ ησλ αμησκαηηθψλ ηνπ ψκαηνο.  

 Φεθηαθή Τπεξεζία εηδνπνίεζεο θαη αληηκεηψπηζεο Ππξθαγηάο. Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο ησλ 

σκάησλ Αζθαιείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. 

 Αλαζεψξεζε ρεδηαζκνχ θαη Γξάζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 

αλαγθψλ εμ αηηίαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

 

 

Παηδεία  

 

 Αλάπηπμε δνκψλ Πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. 

 Δθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηνπ «Κνηλσληθνχ ρνιείνπ» ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαί-

δεπζε (πξνγξάκκαηα θαηά ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, πξνγξάκκαηα έληαμεο θαη ελίζρπζεο εππα-

ζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ). 
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 Δθαξκνγή ηνπ λένπ πιαηζίνπ θαη πεξηερνκέλνπ ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ σο ζρνιείν Γεληθήο Γεπηε-

ξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε έκθαζε ζηελ εθπαηδεπηηθή απηνλνκία ηνπ. 

 Γεκηνπξγία λέαο δνκήο θαη πεξηερνκέλνπ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ. Καζηέξσζε θαη ιεηηνπξ-

γία 4
νπ

 έηνπο εηδίθεπζεο θαη καζεηείαο. 

 Γεκηνπξγία θαη εθαξκνγή ελφο εληαίνπ ζπζηήκαηνο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.  

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

επέθηαζε θαη ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. 

 Απνηίκεζε θαη επαλαζρεδηαζκφο σξνινγίσλ πξνγξακκάησλ, πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ζρνιηθψλ 

εγρεηξηδίσλ θαη δηδαθηηθνχ πιηθνχ φισλ ησλ βαζκίδσλ. 

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

 Θεζκνζέηεζε ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ, απφδνζε επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ κε ζηφ-

ρν ηελ ελαξκφληζε ζπνπδψλ θαη αγνξάο εξγαζίαο. 

 Οξγαλσηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε Παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΔΙ. 

 Φήθηζε καθξφπλννπ λφκνπ-πιαηζίνπ γηα ηελ Έξεπλα θαη Καηλνηνκία, ν νπνίνο αλάκεζα ζηα άι-

ια, ζα ξπζκίδεη ζέκαηα δηαζχλδεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ηε παξα-

γσγηθή δηαδηθαζία. 

 

Πνιηηηζκόο θαη Αζιεηηζκόο 

 

 Αλαζπγθξφηεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο δηνηθεηηθήο πξαθηηθήο ησλ ρνξεγηψλ, κε ζηφρν ηε 

δεκηνπξγία επέιηθησλ θαη πξαθηηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ πξνζέιθπζε, απνδνρή θαη ηαρεία δηαρείξη-

ζε ησλ ηδησηηθψλ πξνζθνξψλ ζηνλ πνιηηηζκφ. 

 Δπέθηαζε θαη αλαζπγθξφηεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ ΣΑΠΑ κε ζηφρν ηνλ εθζπγ-

ρξνληζκφ ηνπ. ηφρνο είλαη λα απμεζεί ε ηνπξηζηηθή θίλεζε θαη ηα έζνδα ζηνπο επηζθέςηκνπο αξ-

ραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κνπζεία (κε ειεθηξνληθά πσιεηήξηα, ειεθηξνληθφ εηζηηήξην, αχμεζε 

δηαζεζηκφηεηαο πσιεηέσλ θαη εθκαγείσλ). 

 Δλίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο κε ηελ επηδίσμε ζπλεξγαζίαο κε κεγάινπο πνιηηηζηηθνχο νξγαλη-

ζκνχο ηνπ εμσηεξηθνχ. Απηφ ζα επηηεπρζεί κε αληαιιαγέο έξγσλ θαη αξραηνηήησλ γηα πεξηνδηθέο 

εθζέζεηο. ην πιαίζην ηεο εμσζηξέθεηαο απηήο εληάζζεηαη θαη ε ακνηβαία ίδξπζε Πνιηηηζηηθψλ 

Κέληξσλ κεηαμχ Διιάδαο θαη Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο.  

 Δληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ πξνο ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο γηα ηελ επί-

ηεπμε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ, φπσο απηνί θαζνξίδνληαη απφ ην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην 

Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο.  

 Γηαηήξεζε θαη ζηνρεπκέλε επέθηαζε ηνπ δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ ησλ κνπζείσλ θαη ησλ αξραηνιν-

γηθψλ ρψξσλ, πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηηο επηζθέςεηο θαη ηε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ, κε ζθνπφ ηελ 

παξάιιειε αχμεζε εζφδσλ γηα ην δεκφζην θαη γηα ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο.  

 Τπνζηήξημε δξάζεσλ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ κε δηεζλή θαη εζληθή εκβέιεηα πνπ ζπληεινχλ ζηε 

βειηίσζε θαη αλαλέσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Υψξαο.  

 Πξνζηαζία, αλάδεημε θαη πξνβνιή ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο (πιηθήο θαη άπιεο) κε ηε 

ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ, πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ. Δπέθηα-

ζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ ζε λένπο ηνκείο (γαζηξνλνκία, κφδα, design θ.ιπ.). 

 Πξνψζεζε ελφο επέιηθηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ζπληνληζκφο θαη νδεγίεο ζηηο ππεξεζίεο ψζηε 

λα επηηεπρζεί ε πξνζέιθπζε ζχγρξνλσλ νπηηθναθνπζηηθψλ παξαγσγψλ ζηελ Διιάδα. 

 Τπνζηήξημε ηεο αλαδπφκελεο λέαο δεκηνπξγηθήο βηνκεραλίαο ε νπνία ζε κεγάιν βαζκφ ζηεξίδε-

ηαη ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ζε ζπγγελείο κε απηφλ ρψξνπο (κέζσ επλντθψλ ξπζκίζεσλ, θαηαλνκήο λέ-

νπ ΔΠΑ, πξνψζεζεο ησλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ ησλ θαιιηηερλψλ-δεκηνπξγψλ [clusters]). 

 

Πεξηβάιινλ, Δλέξγεηα θαη Κιηκαηηθή Αιιαγή 

 

 Τινπνίεζε ηνπ Νένπ Δζληθνχ ρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (λνκνζεηηθέο ηξνπνπνηή-

ζεηο, ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηα απφβιεηα). 

 Τπνβνιή ζρεδίνπ λφκνπ γηα ηνπο δαζηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο. 

 ρέδην λφκνπ γηα απαγφξεπζε θαιιηέξγεηαο γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ. 
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 Γηακφξθσζε λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο απζαίξεηεο δφκεζεο. 

 Μεηαξξχζκηζε αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ θαη ζρεηηθνχ νδηθνχ ράξηε. 

 Σξνπνπνίεζε θαλφλσλ αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα απνθπγή αλαγθαζηηθήο ιεηηνπξγίαο 

ζηαζκψλ θάησ απφ ην κεηαβιεηφ ηνπο θφζηνο. 

 Δλίζρπζε νηθνλνκηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο αλεμαξηεζίαο ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο. 

 Τηνζέηεζε ζχζηαζεο ΟΟΑ ζρεηηθά κε άδεηεο εκπνξίαο θαπζίκσλ. 

 ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε Δζληθήο Δλεξγεηαθήο ηξαηεγηθήο. χζηαζε Δζληθνχ πκβνπιίνπ 

Δλέξγεηαο. 

 Μλεκφλην πλεξγαζίαο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ Νφηηνπ Δπξσπατθνχ αγσγνχ θαη 

νδηθφο ράξηεο γηα ηνλ TAP (Trans Adriatic Pipeline). 

 Δθπφλεζε δαζνινγίνπ. 

 Γεκηνπξγία ζηαζεξνχ θαη κφληκνπ δηαθξαηηθνχ κεραληζκνχ δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ δη-

αζπλνξηαθψλ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο Διιάδαο κε ηηο γείηνλεο ρψξεο (Βνπιγαξία, ΠΓΓΜ, Σνπξθί-

α). 

 Θαιάζζηα ζηξαηεγηθή - ρέδηα Γηαρείξηζεο Θαιάζζησλ Τδάησλ θαη πξφγξακκα παξαθνινχζε-

ζεο ζε εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2008/56/ΔΚ.  

 

Τγεία 

 

 Καζηέξσζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πιήξε πγεηνλνκηθή θάιπςε ησλ αλαζθάιηζησλ. 

 Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο (ΠΦΤ) κε ρξήζε θνλδπιίσλ ηνπ ΔΠΑ. 

Αλαδηάξζξσζε ΠΦΤ κε ππξήλα ηνλ νηθνγελεηαθφ γηαηξφ, ηηο πγεηνλνκηθέο κνλάδεο γεηηνληάο. Γη-

νηθεηηθή δηαζχλδεζε Μνλάδσλ ΠΦΤ. 

 Μείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πνιίηε ζηε θαξκαθεπηηθή αγσγή. 

 Γηεπζέηεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ ζε λνζνθνκεηαθέο 

κνλάδεο γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε θαη ηελ κεγαιχηεξε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ αζζελψλ. 

 Αλαζεψξεζε θαη εμνξζνινγηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ πγείαο, κε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

πξνκεζεηψλ πνπ δηελεξγείηαη θεληξηθά, ζηνρεχνληαο ζηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ζηε ρξεζηή 

δηαρείξηζε.  

 Γηαζθάιηζε βησζηκφηεηαο κνλάδσλ Φπρηθήο Τγείαο. Πξνψζεζε ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο, 

δεκηνπξγία θνηλνηηθψλ κνλάδσλ, δηνηθεηηθή αλαδηάξζξσζε κνλάδσλ Φπρηθήο Τγείαο. 

 Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο ηνπ ΔΟΠΤΤ γηα ηελ παξαθν-

ινχζεζε ησλ δαπαλψλ πγείαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

 Οηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε θαη αμηνπνίεζε ησλ αλσλπκνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ απφ ην ζχζηεκα 

ζάξσζεο ζπληαγψλ ηνπ ΔΟΠΤΤ, ησλ Μεηξψσλ Φαξκάθσλ θαη ηνπ Αζθαιηζηηθνχ Φαθέινπ ηνπ 

ΔΟΠΤΤ.  
 

Γηθαηνζύλε 

 

 Βειηίσζε θαη αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, απεμάξηεζεο θαη εθπαίδεπζεο/επηκφξθσζεο, πνπ 
παξέρνληαη ζηηο θπιαθέο. 

 Αλάπηπμε ππεξεζηψλ γηα αλειίθνπο θαη λένπο κε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά (Μνλάδεο κέξηκλαο 
λέσλ, ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο, ελίζρπζε εμσηδξπκαηηθήο κεηαρείξηζεο). 

 Βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ θαη σο εθ ηνχηνπ ησλ ζπλζεθψλ θξάηεζεο ζηηο θπιαθέο. 

 Γηνηθεηηθή αλαδηνξγάλσζε ηεο ζσθξνληζηηθήο δηνίθεζεο θαη νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ηνπ πξν-
ζσπηθνχ κε αλάζεζε θαζεθφλησλ αλαιφγσο πξνζφλησλ. 

 Δπέθηαζε ηεο ρξήζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ ηεο θπιάθηζεο κέηξσλ γηα ηε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ 
ησλ θπιαθψλ θαη ηε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο. 

 Αλαδηνξγάλσζε ησλ αγξνηηθψλ θπιαθψλ θαη ησλ παξαγσγηθψλ εξγαζηεξίσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ 
ζηηο θπιαθέο κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο εξγαζηαθήο έληαμεο κεηά ηελ απνθπιάθηζε θαη ηεο απ-
ηνρξεκαηνδφηεζεο ησλ δνκψλ. 
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 Οινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο Γηθαζηηθψλ Τπνζέζεσλ Πνιηηηθήο θαη Πνηληθήο Γηαδηθα-
ζίαο Α΄ Φάζε (ΟΓΓΤ - ΠΠ). Σν έξγν πινπνηείηαη κε αλακελφκελε νινθιήξσζε ηνλ Γεθέκβξε 
ηνπ 2016 θαη ζα επεθηαζεί θαη ζηα ππφινηπα δηθαζηήξηα ηεο ρψξαο.  

 Γεσεληνπηζκφο θξαηνπκέλσλ, ππνδίθσλ θαη θαηαδίθσλ. Σν Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο 
θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ πινπνηεί ην πηινηηθφ έξγν, ην νπνίν αθνξά ζηελ παξνρή ησλ ζρε-
ηηθψλ ππεξεζηψλ γηα πεξηνξηζκέλν αξρηθφ αξηζκφ αηφκσλ. 

 Πξνεηνηκαζία ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ειεθηξνληθή επίδνζε εγγξάθσλ απφ ηα δηθαζηήξηα.  

 Τπεξεζίεο Σειεδηάζθεςεο ζε δηθαζηήξηα θαη ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα.  

 Φεθηνπνίεζε εληχπνπ αξρείνπ ππνζεθνθπιαθείσλ θαη παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζε ζπ-
γθεθξηκέλν βάζνο ρξφλνπ (15-20 έηε).  

 Φεθηνπνίεζε Αξρείσλ θαη Γεδνκέλσλ Γηθαζηεξίσλ. 

 Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο γηα ηελ εμσδηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ (e-mediation). Σν έξγν αθνξά 
ζηελ πινπνίεζε πιαηθφξκαο πνπ ζα ππνζηεξίδεη εξγαιεία ειεθηξνληθήο επίιπζεο δηαθνξψλ θαη 
δηακεζνιάβεζεο. 

 Ηιεθηξνληθφ Πηλάθην. Σν έξγν ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Πηλαθίνπ αθνξά ζηελ αλάπηπμε ππεξεζίαο γηα 
ηε δεκνζίεπζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηνπ πηλαθίνπ ζε επηιεγκέλα δηθαζηήξηα, ηεο Δθεηεηαθήο Πε-
ξηθέξεηαο Αζήλαο, θαζψο θαη άιισλ ζεκείσλ πςεινχ θφξηνπ.  

 Αλαβάζκηζε εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ππνδνκψλ ηεο Δζληθήο ρνιήο Γηθαζηηθψλ Λεη-
ηνπξγψλ. 

 Οινθιεξσκέλν χζηεκα Πξαθηηθψλ Γηθαζηεξίσλ. 

 

Καηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο απάηεο 

 

Με ην λ. 4320/2015 ζπζηάζεθε ε Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο        

(ΓΔΓΚΑΓ), ππφ ηνλ αξκφδην γηα ζέκαηα θαηαπνιέκεζεο δηαθζνξάο Τπνπξγφ Δπηθξαηείαο, ε νπνία 

πιένλ ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Λφγνο δεκη-

νπξγίαο ήηαλ ε αλάγθε ζπληνληζκνχ ησλ αξρψλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ ζσκάησλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη επηθαιχςεηο θαη λα εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ηνπο. 

 

Οξίδεηαη σο ε αξκφδηα αξρή γηα ην ζπληνληζκφ ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο (AFCOS) θαη σο ην 

θεληξηθφ ζπληνληζηηθφ φξγαλν θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο ζηα δηαξζξσηηθά ηακεία. 

 

Δληφο ηνπ 2015 έρνπλ νινθιεξσζεί ή πξνγξακκαηηζηεί νη θαησηέξσ δξάζεηο: 

 

 χληαμε θαη αλαζεψξεζε ηνπ εζληθνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζν-

ξάο. Σν ζρέδην δεκνζηεχηεθε ηνλ Ινχιην 2015 θαη βξίζθεηαη ππφ δηαξθή αλαζεψξεζε. 

 Δηήζηα αλαζεψξεζε θαη δεκνζίεπζε ηεο ραξηνγξάθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ αξρψλ. Η πξψηε 

ραξηνγξάθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ έρεη ήδε αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο (ΓΔΓΚΑΓ). 

 Γεκηνπξγία ζπζηήκαηνο ππνδνρήο θαηαγγειηψλ πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα δηαθζνξάο ζηελ ειιελη-

θή Γηνίθεζε θαζψο θαη ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ησλ θνλδπιίσλ πνπ δηαζέηεη ε ΔΔ ζηελ ρψξα. 

 Αιιαγή λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ δήισζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (πφζελ έζρεο). 

 Γεκηνπξγία κεραληζκνχ γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δησθηηθψλ αξρψλ (νηθνλνκηθψλ εηζαγγειέσλ θαη 

εηζαγγειέσλ Γηαθζνξάο, ΓΓΓΔ, νηθνλνκηθήο αζηπλνκίαο θ.ά.). 

 Αιιαγή λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ. 

 Αιιαγή λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε κείσζε ησλ πνηλψλ πνπ εηζήρζεζαλ κε ην λ. 4312/2014. 

 Δθπξνζψπεζε ηεο ρψξαο ζε δηεζλείο θνξείο θαη νξγαληζκνχο πνπ κέρξη ζήκεξα ε ρψξα εθπξν-

ζσπείην θαζφινπ ή πιεκκειψο. 

 Δλίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ κνλάδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ Τπνπξγείσλ. 

 χζηαζε νκάδσλ εξγαζηψλ γηα εθπφλεζε ηνκεαθψλ ζηξαηεγηθψλ ζε ηνκείο πςεινχ θηλδχλνπ δη-

αθζνξάο ζηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε.  
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Δληφο ηνπ 2016 ζρεδηάδνληαη νη εμήο δξάζεηο:  

 

 Βειηίσζε ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο θαη σο πξνο ηηο ππνζέζεηο αιιά θαη 

σο πξνο ηνπο ρξφλνπο παξαγξαθήο ησλ αδηθεκάησλ.  

 Απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ πνηλψλ σο κέζν κείσζεο ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο 

ησλ δηθαζηεξίσλ. 

 Βειηίσζε λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ην θαζεζηψο καξηχξσλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

 Δηήζηα αλάιπζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο Γηθαηνζχλεο ζε ππνζέζεηο δηαθζνξάο θαη θαζνξηζκφο 

ησλ ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ θαη λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία 

ηεο Γηθαηνζχλεο. 

 

Ναπηηιηαθή Πνιηηηθή 

 

  Δπαλαιεηηνχξγεζαλ δξνκνινγηαθέο γξακκέο ή επεθηάζεθαλ ή αλαζρεδηάζηεθαλ πθηζηάκελεο 

γξακκέο κε ηξφπν πνπ λα ζπκπεξηιακβάλνληαη πεξηζζφηεξνη ιηκέλεο θαη λα εμππεξεηνχληαη πιε-

ξέζηεξα νη ζπγθνηλσληαθέο αλάγθεο (π.ρ. Γξακκέο ΒΑ Αηγαίνπ – Γξακκή Πάηξα-άκε -Ιζάθε). 

  Πξνζηέζεθαλ λένη ιηκέλεο πξνζέγγηζεο θαη απμήζεθαλ ηα δξνκνιφγηα ησλ επηδνηνχκελσλ γξακ-

κψλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, κε βάζε ηηο κεηαθνξηθέο αλάγθεο ησλ λεζηψλ θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ 

θνξέσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

  Πξνζαξκφζηεθαλ κε βάζε ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα νη ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ γηα ηηο γξακκέο δε-

κνζίνπ ζπκθέξνληνο. Η πξνζαξκνγή απηή νδήγεζε ζε κείσζε θαηά 2,6%. 

  Μεηψζεθαλ νη ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ επίλαπινπ (3%), πνπ έπιεηηε θπξίσο 

ηνπο λεζηψηεο, σο ηαθηηθνχο επηβάηεο ησλ πινίσλ ηεο αθηνπινΐαο. 

  Μειεηήζεθε θαη είλαη ζε εμέιημε δηαδηθαζία επαλαζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο πδξνδφηεζεο ησλ 

άλπδξσλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ. 

  Δίλαη ζε εμέιημε ε δηαδηθαζία γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Κξνπαδηέξαο. 

 

Αγξνηηθή Αλάπηπμε 

 

 Δλίζρπζε ηεο ζπκβνιήο ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ησλ Ιλζηηηνχησλ θαη Ιδξπκάησλ ηνπ 

ΤπΑΑ&Σ κε ηελ πξφζιεςε εληφο ηνπ 2016, 100 εξεπλεηψλ (επηπέδνπ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκα-

ηνο), ησλ νπνίσλ νη δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί εληφο ηνπ 2015.  

 Οινθιήξσζε ηεο κεηαζηέγαζεο/ζπζηέγαζεο ησλ Κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ζε πθη-

ζηάκελα θηήξηα, κε ζθνπφ ηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. Έρνπλ ήδε εθθελσζεί 4 θηήξηα 

θαη νινθιεξψλεηαη εληφο ηνπ 2015 ε εθθέλσζε ελφο αθφκε θηεξίνπ. 

 Φήθηζε ηνπ Ννκνζρεδίνπ γηα ηηο «Βνζθήζηκεο Γαίεο» κε ην νπνίν επηρεηξείηαη ε νξζνινγηθή δηα-

ρείξηζε, αμηνπνίεζε θαη δηαλνκή ησλ βνζθήζηκσλ γαηψλ ηεο ρψξαο, κε ζθνπφ ηε ζηήξημε ηεο 

θηελνηξνθίαο θαη ηελ απνθπγή δεκνζηνλνκηθψλ δηνξζψζεσλ απφ ηελ ΔΔ. 

 Πξνψζεζε γηα ςήθηζε ηνπ λένπ λφκνπ γηα ηηο πλεηαηξηζηηθέο Οξγαλψζεηο, κε ζηφρν ηελ ηφλσζε 

ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ ππνβνήζεζε ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ αγξνηψλ, κέζσ 

ηεο επίηεπμεο ρακειφηεξνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ηεο δηαζθάιηζεο θαιχηεξσλ ηηκψλ γηα ηα α-

γξνηηθά πξντφληα.  

 Γηπιαζηαζκφο ησλ πφξσλ ησλ Πξνγξακκάησλ Πξνψζεζεο ησλ εμαγσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ επέθηαζε θαη αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ ελ ιφγσ εμαγσγψλ. 

 Πιήξεο εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ηφζν γηα ηελ δηθηπαθή 

πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ αιιά θαη ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εληζρχζεσλ ηνπ Πξν-

γξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. Έλαξμε εθαξκνγήο ηεο λέαο ΚΑΠ θαη ΚΑιΠ, γηα ηε λέα Πξν-

γξακκαηηθή Πεξίνδν 2014-2020, ησλ λέσλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηε γεσξγία θαη ηελ 

αιηεία κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε θαη απνξξφθεζε 19 δηζ. επξψ. 

 Βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα κε ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

εγθαηάζηαζεο θαη αδεηνδφηεζεο κέζα απφ ηε δεκηνπξγία δσλψλ άζθεζεο ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο, 

ηεο θηελνηξνθίαο θαη δσλψλ ζεξκνθεπηαθψλ θαιιηεξγεηψλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο γεσζεξκίαο 

 Ίδξπζε ΝΠΙΓ κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή θαη αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ ΤΠΑΑΣ. 
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 Παξέκβαζε ζηνλ ηνκέα ηεο εκπνξίαο γεσξγνθηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ θαη αιηεπκάησλ, ηεο βην-

αζθάιεηαο, ηεο πνηνηηθήο ηνπο ηρλειαζηκφηεηαο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ ηεο αγνξάο. 

 Αλακφξθσζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ νξγάλσζεο, δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο εγγεηνβειηησηηθψλ έξ-

γσλ ζην πιαίζην ησλ ΟΔΒ/ΣΟΔΒ. 

 Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Σξάπεδαο Γελεηηθνχ Τιηθνχ. 

 Γεκηνπξγία εζληθνχ δηθηχνπ πεξηζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο λεθξψλ δψσλ. 

 

Πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο αξκνδηόηεηαο Τθππνπξγνύ Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 

 

 Τινπνίεζε αλαπηπμηαθψλ έξγσλ απφ ηε Γηεχζπλζε Πεξηθεξεηαθήο Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο: 

- Τινπνίεζε ηνπ έξγνπ «TRIGGER» πνπ αθνξά 200 άλεξγνπο απφθνηηνπο παλεπηζηεκίσλ, σο 

επηθεθαιήο εηαίξνο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «INTERREG» θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην 

Γηαζπλνξηαθφ Πξφγξακκα Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο Διιάδα-Βνπιγαξία 2007-

2013. 

- Τινπνίεζε σο εηαίξνο ηνπ έξγνπ «ρέδην γηα ηελ Έμππλε Δμεηδίθεπζε ζηελ Πεξηθέξεηα γηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο» (SMARTSPE-

CIALIZATION) 

 Πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηεο ηζηνξηθφηεηαο ηνπ δηαηεξεηένπ θηηξίνπ ηνπ Γηνηθεηεξίνπ. 

 Οινθιήξσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ κηθξψλ ηερληθψλ έξγσλ ΟΣΑ Α’ βαζκνχ ηεο ρσξηθήο καο 

αξκνδηφηεηαο κέζσ ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο «ΘΗΔΑ». 

 Οξγάλσζε θαη ζπληνληζκφο ηδησηηθψλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ θαζαξηζκνχ ηνπ 

Θεξκατθνχ Κφιπνπ. 

 Γηαθχιαμε ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο κέζσ πξνζηαζίαο ησλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ θαη 

θηηξίσλ κε ζπληνληζκέλεο δξάζεηο ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνχ. 

 

Πνιηηηθέο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο 

 

 Αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ςεθηαθψλ εμαγψγηκσλ πξντφλησλ πνπ εληζρχνπλ ηε λέα εζληθή επηθνη-

λσληαθή ηαπηφηεηα (ζρεδηαζκφο ςεθηαθήο πιαηθφξκαο, πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο, ςεθηνπνίεζε 

παιαηψλ θχιισλ πεξηθεξεηαθψλ εθεκεξίδσλ θαη αξρείνπ ΓΓΔΔ). 

 Ίδξπζε εηαηξείαο παξφρνπ δηθηπαθήο ππνδνκήο ζήκαηνο, ζπλδεδεκέλεο κε ηελ ΔΡΣ κε ζθνπφ ην 

άλνηγκα ηεο κνλνπσιηαθήο αγνξάο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο κεηάδνζεο πεξηερνκέλνπ δεκνζίνπ 

νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα. 

 Ννκνζεηηθή ξχζκηζε γηα ηελ αδεηνδφηεζε παξφρσλ πεξηερνκέλνπ επίγεηαο ςεθηαθήο ηειενπηηθήο 

επξπεθπνκπήο ειεχζεξεο ιήςεο. ηφρνο είλαη ε βέιηηζηε ξχζκηζε ηνπ ξαδηνηειενπηηθνχ ηνπίνπ, 

ε νπνία δελ έρεη γίλεη πνηέ κέρξη ζήκεξα, ελψ σο άκεζε ζπλέπεηα αλαγλσξίδεηαη κηα δεζκεπηηθνχ 

ηχπνπ εμπγίαλζε ησλ ζεκεξηλψλ ηδησηηθψλ ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ θαη ε επηβνιή κηαο επηρεηξεζη-

αθήο εζηθήο ζην ξαδηνηειενπηηθφ ηνκέα, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ είζπξαμε ησλ δηθαησ-

κάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαζψο θαη ηνπ εηδηθνχ θφξνπ δηαθεκίζεσλ. 

 χζηαζε Μεηξψνπ Δπηρεηξήζεσλ Ηιεθηξνληθψλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο (λ.4339/2015) κε άκεζα 

απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ζηνλ έιεγρν ηεο δνιηνθζνξάο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο.  

 Ίδξπζε δεκφζηαο εηαηξείαο παξνρήο ςεθηαθνχ ζήκαηνο θαη θαη’ επέθηαζε, πεξηνξηζκφο ησλ ζε-

κεξηλψλ δαπαλψλ ηεο ΔΡΣ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ ςεθηαθνχ ηεο ζήκαηνο.  

 Καηαινγηζκφο θαη κέηξα γηα ηελ είζπξαμε απφ ηνπο ηδησηηθνχο Σ/Ο ζηαζκνχο θαη ηα ζπλδξνκεηη-

θά θαλάιηα αλεμφθιεησλ νθεηιψλ πξνεγνχκελσλ εηψλ 2011-2014 απφ ην ηέινο ρξήζεο ζπρλνηή-

ησλ («αληάιιαγκα»).  

 Πξνζέιθπζε επελδχζεσλ θαη λέσλ ζπλεξγαζηψλ, κέζσ ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ 

(ΔΚΟΜΔ, Μλεκφληα πλεξγαζίαο κε ξαδηνηειενπηηθνχο νκίινπο Κίλαο θαη Λαηηληθήο Ακεξηθήο, 

δηαθίλεζε θαη αληαιιαγή ςεθηαθψλ πξντφλησλ θαη αξρείσλ ζην πιαίζην ηεο ειεχζεξεο πξφζβα-

ζεο δεδνκέλσλ, ζπκπαξαγσγέο πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ κε καθξνπξφζεζκα εζληθά νθέιε)  

 Ίδξπζε εηαηξείαο παξνρήο ςεθηαθνχ ζήκαηνο, ζπλδεδεκέλε κε ηελ ΔΡΣ, κε ζηφρν ηελ κεηαξξχζ-

κηζε ηνπ ςεθηαθνχ ηνπίνπ, ηελ ελίζρπζε ηνπ πινπξαιηζκνχ θαη ηεο πνιπθσλίαο, ζε έλα κέρξη 

πξφηηλνο κνλνπσιηαθφ θαζεζηψο.  
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10. Έξεπλα θαη ηερλνινγία - θαηλνηνκία 
 

Η απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηε ρψξα καο 

είλαη απαξαίηεηε, αθελφο κελ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αλαπηπμηαθψλ πξννπηηθψλ, αθεηέξνπ δε γηα ηε 

δηαηήξεζε ζηε ρψξα ηνπ πθηζηάκελνπ πςειήο θαηάξηηζεο αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ αιιά θαη ηελ πξν-

ζέιθπζε απφ ην εμσηεξηθφ πςεινχ επηπέδνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ. ην πιαίζην απηφ ε δηεπζέ-

ηεζε εθθξεκψλ ιεηηνπξγηθψλ πξνβιεκάησλ βξαρππξφζεζκα αιιά θαη ε δεκηνπξγία ηνπ Σακείνπ Έ-

ξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο αλακέλεηαη λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν.  

 

Στεδιαζμός δημιοσργίας Ταμείοσ Έρεσνας και Καινοηομίας: 

 

 ρεδηάζηεθε ε δεκηνπξγία ελφο αλεμάξηεηνπ Σακείνπ πνπ ζα είλαη απνθιεηζηηθά επηθνξηηζκέλν 

κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ αθαδεκατθνχ θαη εξεπλεηηθνχ νηθνζπζηήκαηνο (Δξεπλεηηθά Κέληξα, 

ΑΔΙ, θαηλνηφκνο επηρεηξεκαηηθφηεηα).  

 Σν Σακείν ζα βαζίδεηαη ζηε ζπλέξγεηα πφξσλ απφ ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ηεο Δπξσπατθήο 

Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ (ΔΙΒ) θαη απφ ην εζληθφ ζθέινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζε-

σλ. 

 Σν Σακείν ζα ζπγθξνηεζεί κε βάζε δηεζλή ζρεηηθά πξφηππα, ζα ιεηηνπξγεί κε θαλφλεο απινχο 

πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηε δπλακηθή πνπ δηέπεη ηελ Έξεπλα, ελψ ηαπηφρξνλα ζα εμαζθαιίδεη ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ θαη ζα απνηειέζεη κηα εκβιεκαηηθή ζεζκηθή παξέκβαζε, κε πξννπηηθή πέξαλ 

ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014-2020, κε ζηφρν ηε ράξαμε θαη ηελ ππνζηήξημε κηαο καθξφ-

ρξνλεο εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ Έξεπλα θαη ηελ Καηλνηνκία. 

 ην πιαίζην απηφ έγηλε ζπζηεκαηηθή πιεξνθφξεζε Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ θαη ΑΔΙ, θαζψο θαη 

θηλεηνπνίεζε δπλάκεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αιπζίδα θαηλνηνκίαο (startups, θ.ιπ.), γηα επθαηξίεο 

πνπ αλαδχνληαη. 

 

 

11.   Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ - Δζληθό ηξαηεγηθό Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 
 
Σν Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (Π∆Δ) απνηειεί ζε φξνπο ρξεκαηνδνηηθνχο ην ζεκαληηθφηεξν 

κέζν άζθεζεο πνιηηηθήο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Βαζηθή πεγή 

εζφδσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ ηνπ Π∆Δ απνηεινχλ νη εηζξνέο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Οη αλαπηπμηαθνί ηνκείο πνπ εληζρχνληαη κε ην Π∆Δ είλαη θπξίσο νη αθφινπζνη: α) κεηαθνξέο θαη πε-

ξηβάιινλ κε έξγα θπξίσο ππνδνκψλ, β) επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ελίζρπζεο ησλ ηδησηηθψλ επελδχζε-

σλ γ) αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη ελίζρπζεο ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο, δ) ελέξγεηαο θαη 

αμηνπνίεζεο ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη ε) απηνδηνίθεζεο κε ζηήξημε ησλ επελδπηηθψλ ηεο πξνγξακ-

κάησλ. Δπηπιένλ, κε ηελ αμηνπνίεζε εζληθψλ πφξσλ εληζρχνληαη πνιηηηθέο ηνπ Κξάηνπο γηα ζπληή-

ξεζε θαη επέθηαζε θνηλσληθψλ ππνδνκψλ, ηθαλνπνίεζε έθηαθησλ αλαγθψλ θαη ινηπέο δξάζεηο. 

 

Πξνηεξαηόηεηεο γηα ην 2016 – Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ ΔΠΑ 
 

Με ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2016 ζπλερίδεηαη ε πξνζπάζεηα γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ κεγάισλ 

δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ζην θξάηνο θαη ηελ νηθνλνκία, ζχκθσλα θαη κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο 

βάζεη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο. Σν Π∆Δ 2016 πξνβιέπεηαη λα θζάζεη ηα 6.750 

εθαη. επξψ, απμεκέλν θαηά 5,2% ζε ζρέζε κε ηελ εθηηκψκελε εθηέιεζε ηνπ 2015. Οη δαπάλεο απηέο, 

πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 3,9% ηνπ εθηηκψκελνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο, θαηαλέκνληαη ζε 6 δηζ. επξψ γηα 

έξγα πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ θαη απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζε 750 εθαη. επξψ γηα ηα 

έξγα πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απνθιεηζηηθά απφ εζληθνχο πφξνπο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη παξά ηελ 

ζηελφηεηα πφξσλ, ε εζληθή ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ είλαη απμεκέλε θαηά 50 

εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην 2015. ηελ παξνχζα θξίζηκε θάζε γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ε πινπνί-

εζε ηνπ Π∆Δ 2016 έρεη σο ζηφρν λα ζπλνδεχζεη ηε δεκνζηνλνκηθή πξνζπάζεηα κε αλαπηπμηαθέο 
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δξάζεηο, ζπκβάιινληαο ζηελ αλάηαμε θαη ελίζρπζή ηεο θαη ηαπηφρξνλα ζηε ζηήξημε ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο.  

 

Ο δεκνζηνλνκηθφο ζηφρνο θαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Π∆Δ ην 2016 παξακέλεη ε ηαρεία απνξξφθεζε 

ησλ πξνβιεπφκελσλ πφξσλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιη-

ζηεί έγθαηξα ε εηζξνή ηεο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο. Η αλαπηπμηαθή πνιηηηθή πξνσζείηαη αξρηθά κε ε-

ληαηηθνπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013, πνπ 

παξφιν πνπ δελ ζα κπνξνχλ λα δαπαλνχλ πιένλ επηιέμηκνπο πφξνπο απαηηείηαη λα θιείζνπλ έρνληαο 

πινπνηήζεη έξγα νινθιεξσκέλα θαη ιεηηνπξγηθά ψζηε λα απνκαθξπλζεί ν θίλδπλνο απψιεηαο εζφδσλ 

ε/θαη επηζηξνθήο δαπαλεκέλσλ πφξσλ. 

 

Βαζηθφο ζηφρνο θαη επίθεληξν ηεο αλαπηπμηαθήο πξνζπάζεηαο γηα ην 2016 είλαη ε εληαηηθνπνίεζε ησλ 

ελεξγεηψλ γηα ηελ άκεζε έλαξμε θαη ηελ ηαρεία πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνγξακκάησλ ηεο λέαο 

πεξηφδνπ 2014–2020. ε φ,ηη αθνξά ζηηο δξάζεηο ηνπ ΔΠΑ ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη εθ λένπ ζηνπο 

ηνκείο ησλ κεγάισλ έξγσλ ππνδνκψλ (νδηθά έξγα, ζηδεξφδξνκνη, θ.ιπ.), ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

(θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο θαη ηνπ ηνπξηζκνχ), ηεο δεκηνπξγίαο απαζρφιεζεο, ηεο εθπαί-

δεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηεο πγείαο θαη ηεο πξφλνηαο, ησλ έξγσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιιν-

ληνο, ησλ έξγσλ ππνδνκψλ ησλ ΟΣΑ φιεο ηεο ρψξαο θαη ησλ δξάζεσλ γηα ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκη-

ζε.  

 

ε φ,ηη αθνξά ηελ πινπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηεο λέαο πεξηφδνπ 2014-2020 επη-

ρεηξείηαη ε εκπξνζζνβαξήο απνξξφθεζε πφξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο επηρεηξε-

καηηθφηεηαο, θαζψο θαη ε πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ παηδεία θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θνη-

λσληθήο ζπλνρήο. ρεηηθά κε ην Π∆Δ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ εζληθνχο πφξνπο, ην 

2016 ζα εληζρπζνχλ πεξαηηέξσ νη δηαδηθαζίεο γηα νξζή ηεξάξρεζε θαη επηινγή ησλ έξγσλ πνπ ζα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ κε βαζηθφ θξηηήξην ηελ θάιπςε ησλ πην επηηαθηηθψλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ. Κξη-

ηήξην ρξεκαηνδφηεζεο ζα είλαη ε θάιπςε αλειαζηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη αλαγθψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

θνηλσληθή ζπλνρή θαζψο επίζεο ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα, νη ζπλέξγεηεο θαη ε ζθνπηκφηεηα ησλ ζρεηη-

θψλ δξάζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε έξγσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ ΔΔ.  

 

Οη δξάζεηο πνπ αλακέλεηαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ αθνξνχλ θπξίσο ζε πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ηεο α-

παζρφιεζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο, ζε ζπληεξήζεηο ππνδνκψλ, απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε ππνδνκέο απφ 

ζεηζκνχο, ππξθαγηέο θαη άιιεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαζψο θαη ζε εληζρχζεηο πιεγέλησλ απφ απηέο, 

ζηελ πινπνίεζε θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηηο πιένλ επάισηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ (θνηλσλη-

θή πξφλνηα, ιατθή θαηνηθία, θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο θ.ιπ.), θαζψο θαη ζηελ νξζνινγηθή νξγάλσ-

ζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

 

13.  

12.  Δμπγίαλζε ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο 
 

Σνλ Οθηψβξην 2015 αλαθνηλψζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ πνηφηεηαο ελεξγεηηθνχ (AQR) θαη 

ηεο πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ (stress tests) ησλ ηεζζάξσλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ απφ ηνλ 

Δληαίν Δπνπηηθφ Μεραληζκφ (SSM) θαη ηεο Attica Bank απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΣηΔ) θαη 

πξνζδηνξίζηεθε ην θεθαιαηαθφ έιιεηκκα θάζε ηξάπεδαο. ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ απνηειεζκάησλ 

έρεη ήδε μεθηλήζεη ην ηξίην ζηάδην αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδψλ, ην νπνίν αλακέλεηαη λα νιν-

θιεξσζεί εληφο ηνπ 2015. ην πιαίζην απηφ, ην ηακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (ΣΥ), ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο Αξκφδηεο Αξρέο θαη ηα ηέζζεξα ζπζηεκηθά πηζησηηθά ηδξχκαηα αλακέλεηαη εληφο 

ηνπ 2015 λα νξηζηηθνπνηήζεη θαη λα εγθξίλεη ηα ηξνπνπνηεκέλα ζρέδηα αλαδηάξζξσζήο ηνπο, ψζηε λα 

ιακβάλνληαη ππφςε νη λέεο θεθαιαηαθέο αλάγθεο θαη λα γίλεηαη πξφβιεςε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ (NPLs). Παξάιιεια, ζε ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεσλ θαη εθζπγρξνληζκνχ 

ηνπ λφκνπ πεξί ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ΣΥ (λ.3864/2010) κε ην λ.4340/2015, πξνβιέπεηαη ε 

ππνρξέσζε ππνβνιήο θαη έγθξηζεο ζρεδίνπ αλαδηάξζξσζεο γηα νπνηνδήπνηε πηζησηηθφ ίδξπκα επη-

ζπκεί λα ιάβεη ζηήξημε απφ ην ΣΥ.  
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Απψηεξνο ζθνπφο παξακέλεη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

θαη ε δηαθχιαμε ηεο θεθαιαηαθήο ηνπο επάξθεηαο κε παξάιιειε απεμάξηεζή ηνπο απφ ην ΣΥ θαη 

άιιεο κνξθέο ελίζρπζεο. 

 

Νέα πξόηππα ζηνλ ηξαπεδηθό ηνκέα 
 

 Οινθιήξσζε ζρεδίνπ λφκνπ γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2014/49/ΔΔ, πεξί ησλ ζπζηεκά-

ησλ εγγχεζεο ησλ θαηαζέζεσλ, κε ην νπνίν ζα θαηαξγεζεί ν πξνεγνχκελνο λφκνο. Παξακέλεη ην 

επίπεδν θάιπςεο ησλ 100.000 επξψ, ην νπνίν κπνξεί λα απμάλεηαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο.  

 Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2014/59/ΔΔ, γηα ηε ζέζπηζε πιαηζίνπ γηα ηελ αλάθακςε θαη ηελ εμπ-

γίαλζε πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ (BRRD), κε ην άξζξν 2 ηνπ 

λ.4335/2015. Με ηελ Οδεγία απηή δηακνξθψλεηαη έλα εληαίν θαζεζηψο αλάθακςεο θαη εμπγίαλ-

ζεο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ επελδπηηθψλ εηαηξηψλ, κε ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία θαη αξκνδηφηεηεο 

αλάθακςεο θαη εμπγίαλζεο πνπ παξέρνληαη ζηηο επνπηηθέο αξρέο ψζηε λα είλαη εθηθηή ε αλάθακ-

ςε ή ε εμπγίαλζε ηνπ ηδξχκαηνο.  

 Σξνπνπνίεζε ηνπ λ.3864/2010 (πεξί ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ΣΥ) κε ην λ.4340/2015, ψζηε 

αθελφο λα ελζσκαηψλνληαη νη λέεο πξνβιέςεηο ηεο BRRD θαη αθεηέξνπ λα αληαπνθξίλεηαη πιε-

ξέζηεξα ζηηο λέεο αλάγθεο. 

 Γηακφξθσζε εληαίνπ δηθηχνπ απφ εζληθέο επνπηηθέο αξρέο θαη αξρέο εμπγίαλζεο, ζην πιαίζην ηεο 

Σξαπεδηθήο Έλσζεο, πνπ θνξπθψλεηαη κε ηελ ίδξπζε θαη ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ Δληαίνπ Με-

ραληζκνχ Δμπγίαλζεο (Single Resolution Mechanism-SRM). ην πιαίζην ηεο πιήξνπο εθαξκνγήο 

ζε ιεηηνπξγία ηνπ SRM, έρεη ππνγξαθεί ε Γηαθπβεξλεηηθή πκθσλία (Intergovernmental 

Agreement - IGA) γηα ηε κεηαθνξά θαη ηελ ακνηβαηνπνίεζε ησλ εηζθνξψλ ζην Δληαίν Σακείν 

Δμπγίαλζεο (Single Resolution Fund), ε νπνία αλακέλεηαη λα επηθπξσζεί εληφο ηνπ 2015. 

 Γηαζθάιηζε ηεο ππεχζπλεο ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ ελππφζεθεο πίζηεο κε ηελ Οδεγία 

2014/17/ΔΔ γηα ηηο ζπκβάζεηο πίζησζεο θαηαλαισηψλ γηα αθίλεηα πνπ πξννξίδνληαη γηα θαηνη-

θία. Έρεη ζπγθξνηεζεί λνκνπαξαζθεπαζηηθή επηηξνπή, νη εξγαζίεο ηεο νπνίαο βξίζθνληαη ζε εμέ-

ιημε θαη αλακέλεηαη εγθαίξσο, ε κεηαθνξά ηεο ζην εζληθφ δίθαην.  

 Αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο θαη απνθπγή δηαθξίζεσλ κε ηελ Οδεγία 2014/92/ΔΔ γηα ηε ζπγθξηζηκφ-

ηεηα ησλ ηειψλ πνπ ζπλδένληαη κε ινγαξηαζκνχο πιεξσκψλ, ηελ αιιαγή ινγαξηαζκνχ πιεξσ-

κψλ θαη ηελ πξφζβαζε ζε ινγαξηαζκνχο πιεξσκψλ κε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά. Έρεη ζπγθξνηε-

ζεί λνκνπαξαζθεπαζηηθή επηηξνπή, νη εξγαζίεο ηεο νπνίαο βξίζθνληαη ζε εμέιημε θαη αλακέλεηαη 

εγθαίξσο, ε κεηαθνξά ηεο ζην εζληθφ δίθαην.  

 

Νέα πξόηππα ζηνλ ηνκέα ησλ ηδησηηθώλ αζθαιίζεσλ 
 

Με ηελ επηθείκελε ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2009/138/ΔΚ, ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε θαη ηελ άζθεζε 

δξαζηεξηνηήησλ αζθάιηζεο θαη αληαζθάιηζεο (Φεξεγγπφηεηα ΙΙ) πηνζεηείηαη λέα πξνζέγγηζε θαη λέεο 

κέζνδνη άζθεζεο ηεο επνπηείαο ησλ πξσηαζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ απφ ηηο 

αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο. 

 

ηήξημε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα πξνζέιθπζε επελδύζεσλ 
 

 Η Οδεγία 2014/65/ΔΔ γηα ηηο αγνξέο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ (Markets in Financial 

Instruments-MiFID II), πνπ ζπκπιεξψλεηαη κε αληίζηνηρν Καλνληζκφ (EE) 600/2014 (MiFIR) 

απνηειεί ην βαζηθφ λνκνζεηηθφ θείκελν ζην πεδίν ησλ θεθαιαηαγνξψλ, πνπ ξπζκίδεη φια ηα δε-

ηήκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ, αδεηνδφηεζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ ησλ επηρεηξήζεσλ παξν-

ρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, ππνρξεψζεσλ, πξνζηαζίαο θαη δηθαησκάησλ ησλ επελδπηψλ, πξν- 

θαη κεηά-ζπλαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Λεηηνπξγεί ζρεηηθή λνκνπαξαζθεπαζηηθή επηηξνπή γηα 

ηελ ελζσκάησζε ησλ δηαηάμεσλ ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε. 

 Η Οδεγία 2014/91/EΔ ζρεηηθά κε νξγαληζκνχο ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο        

(ΟΔΚΑ) απνηειεί ηελ 5ε Οδεγία γηα ηνπο ΟΔΚΑ, πνπ εηζήγαγε εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηνλ ηξφ-

πν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεκαηνθχιαθα, ηηο πνιηηηθέο απνδνρψλ θαζψο θαη ηηο θπξψζεηο. Η ζρεηηθή 
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λνκνπαξαζθεπαζηηθή επηηξνπή έρεη νινθιεξψζεη ην έξγν ηεο θαη αλακέλεηαη ε θαηάζεζε ηνπ 

λνκνζρεδίνπ. 

 Η Οδεγία 2013/50/ΔΔ, γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ πξνυπνζέζεσλ δηαθάλεηαο αλαθνξηθά κε ηελ 

πιεξνθφξεζε, ζρεηηθά κε εθδφηεο ησλ νπνίσλ νη θηλεηέο αμίεο έρνπλ εηζαρζεί πξνο δηαπξαγκά-

ηεπζε ζε ξπζκηδφκελε αγνξά (Transparency), παξέρεη θίλεηξα ζηνπο επελδπηέο ψζηε λα πηνζε-

ηνχλ πην καθξνπξφζεζκε νπηηθή, πξνθεηκέλνπ λα πξναρζεί ε δεκηνπξγία βηψζηκεο αμίαο θαη ε 

καθξνπξφζεζκε επελδπηηθή ζηξαηεγηθή, ελψ παξάιιεια πξνζθέξεη κεγαιχηεξε επειημία ηνπο 

εθδφηεο θαη κεηψλεη ην θφζηνο ησλ δηνηθεηηθψλ επηβαξχλζεσλ. Δπίζεο, δηεπθνιχλεη ηελ ππνβνιή 

ησλ νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ θαη βειηηψλεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα, ηελ αλάιπζε θαη ηε ζπγθξηζηκφ-

ηεηα απηψλ. Σν ζρέδην λφκνπ αλακέλεηαη άκεζα λα θαηαηεζεί ζηελ Βνπιή ησλ Διιήλσλ. 

 Η Οδεγία 2014/57/ΔΔ πεξί πνηληθψλ θπξψζεσλ γηα ηελ θαηάρξεζε αγνξάο (Market Abuse 

Directive-MAD), πνπ ζπκπιεξψλεηαη κε αληίζηνηρν Καλνληζκφ (EE) 596/2014 (MAR), εηζάγεη 

ην πιαίζην-θνξκφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάρξεζεο αγνξάο θαη ησλ δχν βαζηθψλ ζπληζησ-

ζψλ ηεο (ρεηξαγψγεζε αγνξάο θαη θαηάρξεζε πξνλνκηαθήο πιεξνθφξεζεο). Σν λνκνζέηεκα α-

παηηεί ηελ πξφβιεςε ελαξκνληζκέλσλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ ησλ πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ εκπη-

ζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη πξάμεηο ρεηξαγψγεζεο ηεο αγνξάο, θαη επηβάιεη κέγηζηεο πνηληθέο θπ-

ξψζεηο γηα ηα πην ζνβαξά αδηθήκαηα θαηάρξεζεο ηεο αγνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ρεη-

ξαγψγεζεο ησλ δεηθηψλ αλαθνξάο. Λεηηνπξγεί ζρεηηθή λνκνπαξαζθεπαζηηθή επηηξνπή γηα ηελ 

ελζσκάησζε ησλ δηαηάμεσλ ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε. 

 

Η Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ θαη ην Δζληθφ Σακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο     

(ΔΣΔΑΝ) αλακέλεηαη λα εμαθνινπζήζνπλ λα παξέρνπλ ζηήξημε ζηελ ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, ελψ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηνρέηεπζε ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ πξνο ηηο επη-

ρεηξήζεηο κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο ζα δηαδξακαηίζεη θαη ην Διιεληθφ Δπελδπηηθφ Σακείν. 

 

Με βάζε ηα αλσηέξσ, ε αλαθεθαιαηνπνίεζε θαη αλαζπγθξφηεζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζηελ 

Διιάδα ζηνρεχνπλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ θαηάιιεινπ πιαηζίνπ ψζηε λα είλαη ζχληνκα εθηθηή ε ελεξ-

γή ζπκκεηνρή ησλ ηξαπεδψλ ζηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο θαη ε απάληεζε ζηηο πξνθιήζεηο πνπ θα-

ιείηαη λα αληηκεησπίζεη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δα-

λείσλ. Πξνο ην ζθνπφ απηφ, πξφζθαηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, φπσο ε θαηάξηηζε ηνπ ηξνπνπνηεκέ-

λνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, πνπ ζθνπεχεη ζηελ ηαρχηεξε έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο ξχζκηζεο πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ θαη νη αληίζηνηρεο ελέξγεηεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκά-

ησλ ζχκθσλα θαη κε ηα λέα ηξνπνπνηεκέλα ζρέδηα αλαδηάξζξσζήο ηνπο, αλακέλεηαη λα εληζρχζνπλ 

ην θιίκα εκπηζηνζχλεο, κεηαμχ δαλεηνιήπηε θαη ηξάπεδαο πνπ έρεη ρνξεγήζεη ηελ πίζησζε. ηφρνο 

είλαη λα δηαζθαιηζηεί ε επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο, θαηά πεξίπησζε, ιχζεο κε απνηέιεζκα ηε βει-

ηίσζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηελ ελίζρπζε θαη’ επέθηαζε ηεο δπλαηφηεηάο 

ηνπο γηα ζπκβνιή ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 

 

Η Κπβέξλεζε ζα ζπλερίζεη λα πξνσζεί θαη λα ζπληνλίδεη εληφο ηνπ 2016 φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξ-

γεηεο γηα ηελ πεξαηηέξσ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζε φξνπο ελεξγεηηθνχ θαη θεθα-

ιαηαθήο επάξθεηαο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΔΝΙΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ 
 

 

1. Γεληθά 
 

Ζ εθηέιεζε ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2015 θαη ε εμέιημε ησλ κεγεζψλ ησλ ινηπψλ 

ππνηνκέσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηε Γεληθή Κπβέξλεζε (ΟΚΑ, Ννζνθνκεία, ΟΣΑ, ΝΠ θαη ΓΔΚΟ), απεηθν-

λίδνπλ ηηο ηδηαίηεξα πηεζηηθέο δεκνζηνλνκηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο ζπλζήθεο, νη νπνίεο αλέθπςαλ ιφ-

γσ: 

 

 ηεο έιιεηςεο επαξθνχο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ρψξαο θαηά ην 10κελν Ηαλνπαξίνπ-Οθησβξίνπ απφ ην 

Μεραληζκφ ηήξημεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ, ε νπνία είρε σο ζπλέπεηα 

ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο απφ ηα θξαηηθά δηαζέζηκα, ζηεξψληαο πφξνπο πνπ πξννξί-

δνληαλ γηα ηνλ πξαγκαηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο κε ζεκαληηθά πνιιαπιαζηαζηηθά δεκνζηνλνκηθά 

θαη αλαπηπμηαθά νθέιε (εμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ θαη επηζηξνθέο θφξσλ), θαζψο θαη γηα 

ακηγψο αλαπηπμηαθνχο ζθνπνχο (δαπάλεο ΠΓΔ), 

 ηεο επίδξαζεο πνπ είρε ε αξλεηηθή επίπησζε έλαληη ησλ ζηφρσλ ηνπ 2014, θαη 

 ησλ πξφζθαησλ εμειίμεσλ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα (ηξαπεδηθή αξγία, έιεγρνο θεθαιαίσλ). 

 

Οη βαζηθνί ζηφρνη γηα ην 2015 ήηαλ ε πινπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη 

ζεζκηθψλ αιιαγψλ, θαζψο θαη ε πεξαηηέξσ αλαδηάξζξσζε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα γηα ηε δηεπθφιπλζε 

επίηεπμεο ζηφρσλ ηεο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο. 

 

 

Πίλαθαο 3.1  Απνηειέζκαηα Γεληθήο Κπβέξλεζεο πεξηφδνπ 2014 – 2016 
(ζε εθαη. επξψ) 

          

Γεληθή Κπβέξλεζε θαηά ESA αλά ππνηνκέα 
2014 

Απνινγηζκφο  
2015 

Δθηίκεζε 
2016 

Πξφβιεςε 

1. Ηζνδχγην Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 
(Βνπιή, Τπνπξγεία, Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο Τπνπξγείσλ θαη Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο)  

-9.526 -5.985 -5.070 

2. Ηζνδχγην Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο 
(Κξάηνο, ΝΠ, ΓΔΚΟ ηαμηλνκεκέλεο εληφο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη λνζνθνκεία) 

-7.593 -4.637 -2.966 

3. Ηζνδχγην Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) 550 241 315 
4. Ηζνδχγην Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΟΚΑ) εθηφο Ννζνθνκείσλ 697 -1.221 -1.044 

5. Ιζνδχγην Γεληθήο Κπβέξλεζεο (2+3+4) -6.345 -5.618 -3.695 

 % ηνπ ΑΕΠ -3,6 -3,2 -2,1 
6. Δλνπνηεκέλνη ηφθνη Γεληθήο Κπβέξλεζεο 6.989 6.904 6.821 

 % ηνπ ΑΕΠ 3,9 3,9 3,9 

7. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ESA (5+6) 644 1.286 3.126 

 % ηνπ ΑΕΠ 0,4 0,7 1,8 
8. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηεο χκβαζεο 

Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο 
555 -349 919 

 % ηνπ ΑΕΠ 0,3 -0,2 0,5 

9. Δλνπνηεκέλν Υξένο Γεληθήο Κπβέξλεζεο  317.117 316.500 327.600 

 
% ηνπ ΑΕΠ 178,6 180,2 187,8 

 
ΑΔΠ 177.559 175.658 174.438 

          
Παξαηεξήζεηο: 
1 ην έηνο 2014 ζηα απνηειέζκαηα ησλ ππνηνκέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε επίπησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εμφθιεζεο απιήξσ-

ησλ ππνρξεψζεσλ απφ ηελ εηδηθή πίζησζε. 
2 Γελ πεξηιακβάλεηαη ε επίπησζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηήξημεο ησλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ. 
 
 
 

 
 

 

εκείσζε:  Σπρφλ δηαθνξέο πνζψλ θαη πνζνζηψλ ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο. 
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Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα εμνκαιπλζεί ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηήξημεο 

γηα ηελ απνπιεξσκή ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο κε 

βάζε ηα ζπκθσλεζέληα, ην πξσηνγελέο απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο γηα ην έηνο 2015 εθηη-

κάηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζε: 

 

 έιιεηκκα χςνπο 349 εθαη. επξψ ή 0,2% ηνπ ΑΔΠ ζε φξνπο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφ-

ιπλζεο, έλαληη ζηφρνπ γηα έιιεηκκα 439 εθαη. επξψ ή 0,25%, βειηησκέλν θαηά 90 εθαη. επξψ. 

 πιεφλαζκα χςνπο 1.286 εθαη. επξψ ή 0,7% ηνπ ΑΔΠ, ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ Δπξσπατ-

θνχ πζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ (ESA). 

 

ηα αλσηέξσ απνηειέζκαηα ηνπ 2015, έρνπλ πεξηιεθζεί κεηαμχ άιισλ θαη ηα αθφινπζα: 

 

 ε απμεκέλε δαπάλε γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ ΔΚΑ, 

 ε απμεκέλε επηρνξήγεζε ζηα λνζνθνκεία γηα ηελ εμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, 

 ε δαπάλε γηα ηελ έθηαθηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ γηα ηελ αληηκεηψ-

πηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, 

 ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ ΠΓΔ θαη 

 ε δαπάλε δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ θαη ηνπ δεκνςεθίζκαηνο. 

 

 

2. Κξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο 2015 
 

ε δεκνζηνλνκηθή βάζε ηα έζνδα ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαηά ESA εθηηκάηαη φηη ζα δηα-

κνξθσζνχλ ζε 50.703 εθαη. επξψ παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 2,4%, ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα έ-

ζνδα ηνπ 2014. 

 

2.1 Σαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο  
 

Έζνδα 
 

Σα θαζαξά έζνδα ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (ζε ηακεηαθή βάζε) κεηά ηε κείσζε ησλ επηζηξν-

θψλ εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 48.618 εθαη. επξψ, ζε ιίγν πςειφηεξα επίπεδα ζε ζρέζε κε 

απηά ηνπ 2014. 

 

ηηο εθηηκήζεηο ησλ παξαπάλσ πξαγκαηνπνηήζεσλ έρνπλ ιεθζεί ππφςε: 

 

 Οη απνδφζεηο ησλ κέηξσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηε χκβαζε Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο πνπ θπ-

ξψζεθε κε ην λ. 4336/2015 θαη εηδηθφηεξα: 

 

- ε αλακφξθσζε ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, 

- ε αλακφξθσζε ησλ ζπληειεζηψλ ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο, 

- ε αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ θφξνπ πνιπηεινχο δηαβίσζεο, θαζψο θαη ε επέθηαζή ηνπ θαη 

ζηνπο θαηφρνπο ζθαθψλ αλαςπρήο, 

- ε αλακφξθσζε ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ θφξνπ αζθαιίζηξσλ, 

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

- ε παξνρή θηλήηξσλ γηα ηνλ ηερληθφ έιεγρν νρεκάησλ απφ ηα ΚΣΔΟ θαη γηα ηελ αζθάιηζε ησλ 

νρεκάησλ, 

- ε ελεξγνπνίεζε θνξνιφγεζεο επί ησλ ηειενπηηθψλ δηαθεκίζεσλ. 

 

 Ζ κεηαθνξά απνδφζεσλ χςνπο 3.882 εθαη. επξψ απφ ηε δηαθξάηεζε νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ ζηα ραξηνθπιάθηα ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο (ANFAs), θαζψο 

θαη απφ ην Πξφγξακκα Αγνξάο Οκνιφγσλ (SMPs) ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, εθ ησλ 

νπνίσλ πνζφ χςνπο 1.879 εθαη. επξψ αθνξά ην έηνο 2014.  
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Πίλαθαο 3.2 Ιζνδχγην Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία 
 European System of Accounts (ESA) 

(πνζά ζε εθαη. επξψ) 

  

2014 2015 2016 

ΓΤΔ(1), (4) Πξνυπ/ζκφο(2) Δθηίκεζε Πξφβιεςε(3)  

Ι.  Έζνδα (1+2) 51.353 55.603 53.091 53.527 
1.  Καζαξά έζνδα ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (α+β-γ+δ+ε) 46.638 50.871 48.618 49.107 
α.  Σαθηηθά έζνδα (1+2+3+4) 48.017 50.324 46.312 48.305 
 1. Άκεζνη θφξνη 20.664 21.880 19.165 20.028 
     2.Έκκεζνη θφξνη 23.784 25.153 23.597 24.738 
 3. Απνιήςεηο απφ ΔΔ 196 231 172 325 
  4. Με θνξνινγηθά έζνδα 3.373 3.060 3.378 3.214 
β.  Με ηαθηηθά έζνδα 1.237 832 1.526 578 
γ.  Δπηζηξνθέο θφξσλ 3.581 2.877 3.370 3.268 
δ.  Δηδηθά έζνδα απφ εθρψξεζε αδεηψλ θαη δηθαησκάησλ 384 577 268 1.802 
ε.  Μεηαθνξά εζφδσλ απφ ANFA 580 2.015 3.882 1.691 
2. Έζνδα ΠΓΔ (α+β) 4.715 4.732 4.473 4.420 
α.  Δηζξνέο απφ ΔΔ 4.649 3.982 3.943 4.170 
β.  Ίδηα έζνδα 66 750 530 250 
         
ΙΙ.  Γαπάλεο (1+2) 56.206 55.705 55.664 55.751 
1.  Γαπάλεο ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (α+β+γ+δ+ε+6) 49.615 49.305 49.264 49.001 
α.  Πξσηνγελείο δαπάλεο (1+2+3+4+5) 41.919 41.887 41.924 41.861 
 1. Μηζζνί θαη ζπληάμεηο 18.479 18.766 18.804 18.536 
 2. Αζθάιηζε, πεξίζαιςε θαη θνηλσληθή πξνζηαζία 14.450 13.931 14.495 13.925 
 3. Λεηηνπξγηθέο θαη άιιεο δαπάλεο 5.697 5.394 5.707 5.146 
  4. Απνδφζεηο πξνο ηξίηνπο 3.293 2.796 2.792 3.254 
  5. Απνζεκαηηθφ 0 1.000 126 1.000 
  6. Γαπάλεο αλάιεςεο δαλείσλ απφ ηνλ ΔΜ θαη παξάιιεισλ δαπαλψλ 

δεκφζηνπ ρξένπο 
82 0 200 80 

β. 1.  Δγγπήζεηο ζε θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο(5) 442 667 660 380 
    2.  Δγγπήζεηο ζε θνξείο εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο  145 151 60 152 
γ. Σφθνη(5) 5.528 5.900 5.830 5.930 
δ. Σακεηαθέο πιεξσκέο γηα εμνπιηζηηθέο δαπάλεο 345 700 590 598 
ε. Υξεκαηνδνηήζεηο γηα πιεξσκέο ιεμηπξνζέζκσλ 1.152       
2. ΠΓΔ  (α+β) 6.592 6.400 6.400 6.750 
α. πγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο 5.888 5.700 5.700 6.000 
β. Δζληθφ ζθέινο 704 700 700 750 
          
ΙΙΙ. Σακεηαθφ ηζνδχγην Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ -4.853 -103 -2.573 -2.224 
% ΑΔΠ -2,7% -0,1% -1,5% -1,3% 
ΙΙΙ.α. Σακεηαθφ πξσηνγελέο απνηέιεζκα Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (ΙΙΙ-γ) 675 5.797 3.257 3.706 
% ΑΔΠ 0,4% 3,1% 1,9% 2,1% 
          
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο θεληξηθήο δηνίθεζεο (1+2) -4.672 -3.285 -3.412 -2.846 
          
1. Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο - Έζνδα -1.853 -1.470 -2.388 -2.701 
Δπηζηξνθέο θνξνινγηθψλ εζφδσλ -230 -200 -230 -180 
Έθηαθηε εηζθνξά κέζσ ΓΔΖ -998 0 0 0 
Δληαίνο Φφξνο Ηδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΔΝΦΗΑ) 801 -737 156 -957 
Φνξνινγηθά έζνδα -230 274 -181 75 
Πξφσξε αλαλέσζε αδεηψλ θαη παξαρσξήζεσλ   -285     
ΔΔΣΣ -1 0     
Γηαθνξά ηακεηαθψλ - δεδνπιεπκέλσλ απφ ζρήκα ζηήξημεο Σξαπεδψλ 100 0     
Μεηαθνξά εζφδσλ απφ κεηαθνξά απνδφζεσλ απφ ηε  δηαθξάηεζε Οκνιφγσλ 
ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζηα ραξηνθπιάθηα Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ηνπ Δπξσ-
ζπζηήκαηνο (ANFA) 

-102 83 -1.784 -19 

Γηαθνξά απαηηήζεσλ εηζπξάμεσλ απφ ΔΔ κείνλ πξνθαηαβνιέο απφ ΔΔ -1.237 -397 663 218 
Δθπνκπέο ξχπσλ 134 0     
Πξνθαηαβνιέο απφ ΔΔ -76 -200 -947 -772 
Άιιεο πξνζαξκνγέο -65 -8 -6 44 
Έζνδα  απνθξαηηθνπνηήζεσλ 51   -59 -1.111 
         
2. Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο – Γαπάλεο -2.819 -1.815 -1.024 -144 
Δμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα (δηαθνξά πιεξσκψλ-παξαιαβψλ) -884 -355 -612 8 
Γηαθνξά απιήξσησλ νθεηιψλ Κξάηνπο κε 31/12 πξνεγνχκελνπ έηνπο -45 80 50 0 
Καζαξή εμνηθνλφκεζε απφ εξγαζηαθή εθεδξεία/θηλεηηθφηεηα   134 16 32 
Αηαθηνπνίεηεο πξνθαηαβνιέο -25       
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Πίλαθαο 3.2 Ιζνδχγην Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία 
 European System of Accounts (ESA) 

(πνζά ζε εθαη. επξψ) 

  

2014 2015 2016 

ΓΤΔ(1), (4) Πξνυπ/ζκφο(2) Δθηίκεζε Πξφβιεςε(3)  

Τπφινηπν ινγαξηαζκψλ εθηφο πξνυπνινγηζκνχ -39       
Γεδνπιεπκέλνη ηφθνη -1.692 -2.000 -1.120 -1.000 
Λνγαξηαζκνί Θεζαπξνθπιαθίνπ 312 160 200 180 
ΔΛΔΓΔΠ -104 -108 -65 -25 
πκκεηνρή ζε απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (επηδνηήζεηο) -58 -32 -5 -60 
Πξνζαξκνγή ζην έιιεηκκα εγγπεκέλσλ δαλείσλ ΟΓΗΔ 16 15 16 16 
Πνιπηεθληθά ΟΓΑ -151   10   
Γαπάλεο απνθξαηηθνπνηήζεσλ -1       
Πιεξσκέο (-) ζηελ / Δπηζηξνθέο (+) απφ ΔΔ 132 133 293 0 
Αλαδξνκηθά δηθαζηηθψλ 2003-2007 122   17   
Αλαδξνκηθά δηθαζηηθψλ θαη ελζηφισλ 2012-2014 -415 138 167 149 
Άιιεο πξνζαξκνγέο  13 20 10 10 
Δμνξζνινγηζκφο ακπληηθψλ θαη ινηπψλ, θαηαλαισηηθνχ ραξαθηήξα, δαπαλψλ 
ηνπ ΤΠΔΘΑ  

      336 

Αζθαιηζηηθή κεηαξξχζκηζε ζπληάμεσλ Γεκνζίνπ       200 
Με κηζζνινγηθέο δαπάλεο (Γεληθή Κπβέξλεζε)       9 
  

  
    

Έζνδα Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαηά ESA 49.500 54.132 50.703 50.826 
Γαπάλεο Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαηά ESA 59.025 57.520 56.688 55.896 
          
Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαηά ESA -2.306 4.512 965 1.860 
% ΑΕΠ -1,3% 2,4% 0,5% 1,1% 
Ιζνδχγην  Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαηά ESA -9.526 -3.388 -5.985 -5.070 
% ΑΕΠ -5,4% -1,8% -3,4% -2,9% 
  

  
  0 

Ιζνδχγην λνκηθψλ πξνζψπσλ πιελ ΓΔΚΟ 1.117 1.374 355 1.105 
AKAΓΔ 900 1.117 902 928 
Λνηπά λνκηθά πξφζσπα 217 257 -547 177 
          
Ιζνδχγην επαλαηαμηλνκεκέλσλ ΓΔΚΟ 761 853 649 545 
          
Ηζνδχγην λνζνθνκείσλ - ΠΔΓΤ -51 70 323 32 
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο λνζνθνκείσλ 106 518 21 423 
Ιζνδχγην λνζνθνκείσλ - ΠΔΓΤ θαηά ESA 55 588 344 455 
  

  
    

Έιιεηκκα Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA -7.593 -573 -4.637 -2.966 
          
Ηζνδχγην ΟΣΑ 175 709 287 244 
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο OTA 238 144 -36 55 
Λνηπέο Πξνζαξκνγέο OTA 137 10 -10 16 
Ιζνδχγην ΟΣΑ θαηά ESA 550 863 241 315 
          
Ηζνδχγην ΟKΑ εθηφο λνζνθνκείσλ -482 -968 -1.302 -2.121 
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο OKA εθηφο λνζνθνκείσλ 1.179 218 81 1.077 
Ιζνδχγην ΟKΑ εθηφο λνζνθνκείσλ θαηά ESA 697 -750 -1.221 -1.044 
  

  
    

Ιζνδχγην Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA -6.345 -459 -5.618 -3.695 
% ΑΔΠ -3,6% -0,2% -3,2% -2,1% 
          
Σφθνη Γεληθήο Κπβέξλεζεο 6.989 7.867 6.904 6.821 
% ΑΔΠ 3,9% 4,3% 3,9% 3,9% 
          
Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA 644 7.408 1.286 3.126 
% ΑΔΠ 0,4% 4,0% 0,7% 1,8% 
         
ΑΔΠ 177.559 184.870 175.658 174.438 

(1) ΓΤΔ:  Γηαδηθαζία Τπεξβνιηθνχ Διιείκκαηνο. 
(2) Πξνυπνινγηζκφο 2015 ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο 2015 ηνπ Πίλαθα 3.2 ηεο Δηζεγεηηθήο Έθζεζεο Πξνυπνινγηζκνχ 2015. 
(3) Γηα ην έηνο 2016, δελ πεξηιακβάλεηαη πξφγξακκα εμφθιεζεο ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηξίηνπο, εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ην νπνίν είλαη δεκνζην-

λνκηθά νπδέηεξν. 
(4) ηηο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο ηνπ έηνπο 2014 δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί πνζφ 1.879 εθαη. επξψ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ πξνβιεπφκελε είζπξαμε ηζφπν-

ζσλ ANFA’s θαη SMPs ηνπ 2014 ην 2015. 
(5) Σα πνζά πνπ αθνξνχλ ηηο δαπάλεο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ηφθνπο θαη θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ ζε θνξείο εληφο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο είλαη ζε 

θαζαξή βάζε. 
 



ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3    

ΚΡΑΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 2016   63 

 

 

Πίλαθαο 3.3  Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο  
ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηεο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο 

(πνζά ζε εθαη. επξψ) 

  

2014 2015 2016 

ΓΤΔ(1) Πξνυπ/ζκφο Δθηίκεζε Πξφβιεςε  

           

1. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο θπβέξλεζεο ζχκθσλα  κε ηε κεζνδνινγία  ESA 
(κεηαθνξά απφ πίλαθα 3.2) 644 7.408 1.286 3.126 

           

  Πξνζαξκνγέο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο -89 -1.812 -1.636 -2.207 

  Μεηαθνξά εζφδσλ απφ ANFA θαη SMP (ζε δεδνπιεπκέλε βάζε) -478 -2.098 -2.098 -1.672 

  Πξνζαξκνγή γηα ΔΔΣΑ (πξψελ ΔΔΣΖΓΔ) 193       

 Πξνζαξκνγή γηα ΔΝΦΗΑ -94   94 0 

  Πξνζαξκνγή γηα ην πξφγξακκα ζηήξημεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ -58       

  Έζνδα απνθξαηηθνπνηήζεσλ -311 -137 -64 -551 

  Γηαθνξά θπζηθψλ παξαιαβψλ θαη παξαιαβψλ θαηά EDP ησλ εμνπιηζηηθψλ δαπαλψλ 659 423 433 15 

  
    

2. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο θπβέξλεζεο ζχκθσλα  κε ηε κεζνδνινγία ηεο χκ-
βαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο 555 5.595 -349 919 

  % ΑΔΠ 0,3% 3,03% -0,20% 0,53% 

           
3. ηφρνο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο 2.663 5.546 -439 872 

  % ΑΔΠ 1,5% 3,00% -0,25% 0,50% 

           
4. Γεκνζηνλνκηθφ Πιεφλαζκα (+) ή Κελφ (-) χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο -2.108 49 90 47 

  % ΑΔΠ -1,2% 0,03% 0,05% 0,03% 

           

  ΑΔΠ 177.559 184.870 175.658 174.438 

            
(1) ΓΤΔ:  Γηαδηθαζία Τπεξβνιηθνχ Διιείκκαηνο. 

 

 

 

 

Πίλαθαο 3.4 Έιιεηκκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο έηνπο 2014 ζχκθσλα 
κε ηε κεζνδνινγία ESA 

 

 
Ιζνδχγην Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA 
ρσξίο ηελ επίπησζε ηεο ππνζηήξημεο 
ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

Δπίπησζε ηεο ππνζηήξημεο ησλ 
ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζην 

απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

πλνιηθφ ηζνδχγην 
Γεληθήο Κπβέξλεζεο (-) έιιεηκκα1 

εθαη. επξψ -6.345 132 -6.213 

% ηνπ ΑΔΠ -3,6 0,1 -3,5 

ΑΔΠ έηνπο 2014 177.559 177.559 177.559 

 (1)  Ζ κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο γηα ην έηνο 2014 απφ ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ, νθείιεηαη ζην φηη 
νη δεδνπιεπκέλεο ακνηβέο απφ ηηο εγγπήζεηο ηνπ δηαηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο νκνινγηαθψλ δαλείσλ, θαζψο θαη ηα 
έζνδα απφ ηηο πξνλνκηνχρεο κεηνρέο ησλ ηξαπεδψλ ήηαλ πςειφηεξα απφ ηηο δεδνπιεπκέλεο δαπάλεο. 
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Πίλαθαο 3.5   Έζνδα Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 
(ζε εθαη. επξψ) 

 

 2014 2015 2016 Μεηαβνιή % 

Πξαγκ/ζεηο Πξνυπνινγηζκφο 
Δθηηκήζεηο 

πξαγκ/ζεσλ 
Πξνβιέςεηο 2015/2014 2016/2015 

Α.   Σαθηηθά έζνδα  (Ι+ ΙΙ + ΙΙΙ + IV) 48.017 50.324 46.312 48.305 -3,6 4,3 

Ι.     Άκεζνη θφξνη 20.664 21.880 19.165 20.028 -7,3 4,5 
Φφξνο εηζνδήκαηνο 12.284 13.184 11.842 12.025 -3,6 1,5  
 Φπζηθψλ πξνζψπσλ  7.926 8.744 7.630 7.834 -3,7 2,7  
 Ννκηθψλ πξνζψπσλ 2.655 2.740 2.910 2.945 9,6 1,2  
 Δηδηθψλ θαηεγνξηψλ  1.703 1.700 1.302 1.246 -23,5 -4,3  
Φφξνη ζηελ πεξηνπζία 3.474 3.512 2.868 3.788 -17,4 32,1 
Άκεζνη θφξνη ΠΟΔ 1.928 2.474 1.675 1.379 -13,1 -17,7 
Λνηπνί άκεζνη θφξνη 2.978 2.710 2.780 2.836 -6,7 2,0  
             
ΙΙ.    Έκκεζνη θφξνη 23.784 25.153 23.597 24.738 -0,8 4,8  
Φφξνη ζπλαιιαγψλ 14.233 15.085 14.019 14.875 -1,5 6,1  
   ΦΠΑ 13.618 14.411 13.519 14.376 -0,7 6,3  
       πεηξειαηνεηδψλ 2.055 2.309 1.750 1.747 -14,8 -0,2  
       θαπλνχ 632 676 687 686 8,7 -0,1  
       ινηπψλ 10.930 11.426 11.082 11.943 1,4 7,8  
  Λνηπνί θφξνη ζπλαιιαγψλ 615 674 500 499 -18,7 -0,2  
            (κεηαβίβαζε θεθαιαίσλ) 277 277 195 195 -29,7 0,0  
            (ραξηφζεκν) 336 385 300 299 -10,7 -0,3  
Φφξνη θαηαλάισζεο 8.702 8.922 8.798 9.102 1,1 3,5  
  Φφξνο αζθαιίζηξσλ 305 314 325 378 6,7 16,3  
  Σέινο ηαμηλφκεζεο  νρεκάησλ 86 87 112 112 30,6 0,0  
  ΔΦΚ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ 4.113 4.267 4.142 4.124 0,7 -0,4  
  Λνηπνί ΔΦΚ (θαπλνχ θ.ιπ.) 2.809 2.833 2.782 2.872 -1,0 3,2  
  Σέιε θπθινθνξίαο νρεκάησλ 1.119 1.156 1.090 1.088 -2,6 -0,2  
  Λνηπνί θφξνη θαηαλάισζεο 270 265 347 528 28,6 52,2  
Έκκεζνη θφξνη ΠΟΔ 470 756 465 385 -1,0 -17,2  
Λνηπνί έκκεζνη  380 391 315 376 -17,1 19,4  
             
      χλνιν θνξνινγηθψλ εζφδσλ (Ι+ΙΙ) 44.448 47.033 42.762 44.766 -3,8 4,7  
             
ΙΙΙ.  Απνιήςεηο απφ ΔΔ 196 231 172 325 -12,0 88,9  
ΙV.  Λνηπά κε θνξνινγηθά έζνδα 3.373 3.060 3.378 3.214 0,1 -4,9  
      χλνιν κε θνξνινγηθψλ εζφδσλ (III+IV) 3.569 3.291 3.550 3.539 -0,5 -0,3  

B. Με ηαθηηθά έζνδα 1.817 2.847 5.408 2.269 197,6 -58,1  

Έζνδα θαηαξγεζέλησλ εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ 749 709 301 278 -59,8 -7,6  
Έζνδα πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηε-
ηαο ιφγσ ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο 

428 123 1.185 300 176,9 -74,7  

Μεηαθνξά απνδφζεσλ απφ ηε δηαθξάηεζε νκν-
ιφγσλ ηνπ ΔΓ ζηα ραξηνθπιάθηα ησλ Κεληξηθψλ 
Σξαπεδψλ ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο 

580 2.015 3.882 1.691 92,7 -56,5  

Έζνδα απφ ΝΑΣΟ 60 0 40 0 -32,9 -100,0  

Γ. Έζνδα απνθξαηηθνπνηήζεσλ 384 577 268 1.802 -30,3 572,8  

Γ.  Γεληθφ ζχλνιν εζφδσλ (Α + Β + Γ) 50.219 53.748 51.988 52.375 3,5 0,7  

Δ. Δπηζηξνθέο εζφδσλ 3.581 2.877 3.370 3.268 -5,9 -3,0  
Σ. Δπηζηξνθέο θφξσλ απφ εηδηθή πίζησζε 0 0 0 0     

Ε. Καζαξά έζνδα (Γ-Δ-Σ) 46.638 50.871 48.618 49.107 4,2 1,0  

             

Ζ. Έζνδα Πξνυπνινγηζκνχ Γεκφζησλ  
Δπελδχζεσλ (1+2) 

4.715 4.732 4.473 4.420 -5,1 -1,2  

1. Δηζξνέο απφ ηελ ΔΔ 4.649 3.982 3.943 4.170 -15,2 5,8  
2. Ίδηα έζνδα 66 750 530 250 705,8 -52,8  
             

χλνιν εζφδσλ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 
(Ε+Ζ) 

51.353 55.603 53.091 53.527 3,4 0,8  

 

(1) Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη έζνδα απφ απνθξαηηθνπνηήζεηο χςνπο 5,2 εθαη. επξψ πεξίπνπ γηα ην 2015 θαη 191 εθαη. επξψ γηα ην 2016. 
(2) Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη έζνδα απφ ηφθνπο ησλ νκνιφγσλ ησλ ΓΔΚΟ πνπ αληαιιάρζεθαλ ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο εζεινληη-

θήο ζπκκεηνρήο ησλ ηδησηψλ (PSI). 
(3) Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη έζνδα απφ αδξαλείο θαηαζεηηθνχο ινγαξηαζκνχο χςνπο 11,1 εθαη. επξψ πεξίπνπ γηα ην 2015 θαη 6,0 εθαη. επξψ πεξίπνπ 

γηα ην 2016. 
(4) Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη έζνδα απφ επηζηξνθή κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ εηαηξεηψλ κε εηζεγκέλσλ ζην ΥΑ χςνπο 10.933 εθαη. επξψ πεξίπνπ γηα ην 

2015. 
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Πίλαθαο 3.6   Δμέιημε θαη ζχλζεζε ησλ εζφδσλ ηνπ ΣΠ 2006-2016 
(ζε εθαη. επξψ) 

        

Έηνο Άκεζνη θφξνη Έκκεζνη θφξνη 
χλνιν 

θνξνινγηθψλ  
εζφδσλ 

Έζνδα 
απφ ΔΔ 

Λνηπά 
κε θνξνινγηθά 

έζνδα 

χλνιν κε  
θνξνινγηθψλ  

εζφδσλ 

χλνιν 
εζφδσλ 

ΣΠ 

2006 18.704 26.287 44.991 234 3.460 3.694 48.685 

2007 19.832 28.573 48.405 170 3.202 3.372 51.777 

2008 20.863 30.222 51.085 579 3.670 4.249 55.334 

2009 21.432 28.293 49.725 264 3.454 3.718 53.443 

2010 20.224 31.042 51.266 320 4.592 4.912 56.178 

2011 20.318 28.632 48.951 274 6.217 6.491 55.441 

2012 21.096 26.083 47.179 246 4.072 4.318 51.497 

2013 20.058 24.556 44.614 183 2.367 2.550 47.164 

2014 20.664 23.784 44.448 196 3.373 3.569 48.017 

2015* 19.165 23.597 42.762 172 3.378 3.550 46.312 

2016** 20.028 24.738 44.766 325 3.214 3.539 48.305 

πκκεηνρή ζην ζχλνιν αλά θαηεγνξία  (%) 

2006 38,4 54,0 92,4 0,5 7,1 7,6 100,0 

2007 38,3 55,2 93,5 0,3 6,2 6,5 100,0 

2008 37,7 54,6 92,3 1,0 6,6 7,7 100,0 

2009 40,1 52,9 93,0 0,5 6,5 7,0 100,0 

2010 36,0 55,3 91,3 0,6 8,2 8,7 100,0 

2011 36,6 51,6 88,3 0,5 11,2 11,7 100,0 

2012 41,0 50,6 91,6 0,5 7,9 8,4 100,0 

2013 42,5 52,1 94,6 0,4 5,0 5,4 100,0 

2014 43,0 49,5 92,6 0,4 7,0 7,4 100,0 

2015* 41,4 51,0 92,3 0,4 7,3 7,7 100,0 

2016** 41,5 51,2 92,7 0,7 6,7 7,3 100,0 

Ωο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ (%) 

2006 9,0 12,6 21,6 0,1 1,7 1,8 23,3 

2007 8,9 12,8 21,7 0,1 1,4 1,5 23,2 

2008 8,9 13,0 21,9 0,2 1,6 1,8 23,7 

2009 9,3 12,2 21,5 0,1 1,5 1,6 23,1 

2010 9,1 14,0 23,1 0,1 2,1 2,2 25,3 

2011 9,7 13,7 23,5 0,1 3,0 3,1 26,6 

2012 10,9 13,5 24,4 0,1 2,1 2,2 26,6 

2013 11,0 13,5 24,5 0,1 1,3 1,4 25,9 

2014 11,6 13,4 25,0 0,1 1,9 2,0 27,0 

2015* 10,9 13,4 24,3 0,1 1,9 2,0 26,4 

2016** 11,5 14,2 25,7 0,2 1,8 2,0 27,7 

* Δθηηκήζεηο 
** Πξνβιέςεηο 
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     * Δθηηκήζεηο 
     ** Πξνβιέςεηο 

 
 

 

 

Γηάγξακκα 3.1   Λφγνο έκκεζσλ/άκεζσλ θφξσλ 

 

                                           
 

     * Δθηηκήζεηο 
     ** Πξνβιέςεηο 
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Πίλαθαο 3.7   χλζεζε θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαηά θαηεγνξία 

    

Έηνο 
Άκεζνη θφξνη 

(%) 
Έκκεζνη θφξνη 

(%) 
Λφγνο 

έκκεζσλ/άκεζσλ θφξσλ 

2006 41,6 58,4 1,41 

2007 41,0 59,0 1,44 

2008 40,8 59,2 1,45 

2009 43,1 56,9 1,32 

2010 39,4 60,6 1,53 

2011 41,5 58,5 1,41 

2012 44,7 55,3 1,24 

2013 45,0 55,0 1,22 

2014 46,5 53,5 1,15 

2015* 44,8 55,2 1,23 

2016** 44,7 55,3 1,24 
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Πίλαθαο 3.8  ρέζε ξπζκνχ αχμεζεο ΑΔΠ, θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαη ΦΠΑ 
γηα ηελ πεξίνδν 2006-2016 

      

Έηνο 

Αχμεζε 
νλνκαζηηθνχ 

ΑΔΠ (%) 

Μεηαβνιή 
θνξνινγηθψλ 
 εζφδσλ (%) 

Σάζε κεηαβνιήο  
(buoyancy)  

θνξνινγηθψλ 
εζφδσλ 

Μεηαβνιή 
εζφδσλ 
ΦΠΑ (%) 

Σάζε κεηαβνιήο 
(buoyancy) 

ΦΠΑ 
(Ι) (ΙΙ) (ΙΙ)/(Ι) (ΙΙΙ) (ΙΙΙ)/(Ι) 

2006 8,1 6,9 0,85 12,0 1,49 

2007 7,0 7,6 1,09 9,8 1,41 

2008 4,5 5,5 1,23 5,0 1,10 

2009 -0,9 -2,7 2,93 -9,1 10,03 

2010 -3,9 3,1 -0,80 4,8 -1,24 

2011 -6,1 -4,5 0,74 -2,8 0,46 

2012 -7,1 -3,6 0,51 -11,4 1,61 

2013 -5,8 -5,4 0,93 -7,3 1,26 

2014 -2,7 -0,4 0,14 -1,7 0,64 

2015* -1,1 -3,8 3,54 -0,7 0,68 

2016** -0,7 4,7 -6,75 6,3 -9,13 

  * Δθηηκήζεηο 
  ** Πξνβιέςεηο 

 

 
 

Γηάγξακκα 3.2  Σάζε κεηαβνιήο (buoyancy) 
θνξνινγηθψλ εζφδσλ 

 
Γηάγξακκα 3.3  Σάζε κεηαβνιήο (buoyancy)  

ΦΠΑ 
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Ζ απφθιηζε ησλ θαζαξψλ εζφδσλ ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ζε ηακεηαθή βάζε, χςνπο 2.253 

εθαη. επξψ, έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 2015 νθείιεηαη ζηελ επηδείλσζε ηνπ καθξννηθν-

λνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζε ζρέζε κε ηηο πξνβιέςεηο πνπ είραλ πεξηιεθζεί ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ 2015, 

θαζψο θαη ζην γεγνλφο φηη δχν δφζεηο ηνπ ΔΝΦΗΑ έηνπο 2015 ζα εηζπξαρζνχλ ηνπο πξψηνπο κήλεο 

ηνπ 2016. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

Άκεζνη θόξνη 
 

Απφ ηελ άκεζε θνξνινγία εθηηκάηαη φηη ζα εηζπξαρζνχλ 19.165 εθαη. επξψ, εκθαλίδνληαο κείσζε 

θαηά 2.715 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην ζηφρν ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 2015. εκαληηθφ κέξνο ηεο απφ-

θιηζεο ζηελ θαηεγνξία ησλ άκεζσλ θφξσλ, ζε ηακεηαθή βάζε, νθείιεηαη, ζηελ είζπξαμε ησλ δχν απφ 

ηηο πέληε δφζεηο ηνπ ΔΝΦΗΑ έηνπο 2015, ηνπο δχν πξψηνπο κήλεο ηνπ 2016, εθηηκψκελνπ πνζνχ 957 

εθαη. επξψ. Δηδηθφηεξα: 

 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζηα 11.842 εθαη. επξψ, κεησκέλνο θαηά 1.342 

εθαη. επξψ απφ ην ζηφρν ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 2015. 

 

Οη θφξνη πεξηνπζίαο αλακέλεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 2.868 εθαη. επξψ, κεησκέλνη θαηά 644 εθαη. 

επξψ απφ ην ζηφρν ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 2015, ιφγσ κε είζπξαμεο ησλ δχν δφζεσλ ηνπ ΔΝΦΗΑ ε-

ληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. εκεηψλεηαη φηη ε απψιεηα απηή αληηζηαζκίδεηαη, κεξηθψο, απφ ηελ θαιχ-

ηεξε ηεο αλακελφκελεο είζπξαμε ηνπ ΔΝΦΗΑ 2014. Οη εηζπξάμεηο απηέο εληζρχζεθαλ απφ ηηο ξπζκί-

ζεηο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, θαζψο θαη απφ ηελ είζπξαμε ηνπ Έθηαθηνπ Δηδηθνχ Σέινπο Αθηλήησλ 

ηνπ 2013 γηα φζνπο δελ είραλ θαηαβάιιεη ην ηέινο απηφ κέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο ΓΔΖ. 

 

Οη ινηπνί άκεζνη θφξνη αλακέλεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 2.780 εθαη. επξψ, απμεκέλνη θαηά 70 εθαη. 

επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 2015, θπξίσο ιφγσ ηεο βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο εληφο 

ηνπ 2015 ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο έηνπο 2013 ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ. 

 

Σέινο, νη άκεζνη θφξνη παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ (ΠΟΔ) αλακέλεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 

1.675 εθαη. επξψ, κεησκέλνη θαηά 799 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 2015.  

 

Έκκεζνη θόξνη 
 

Απφ ηνπο έκκεζνπο θφξνπο αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ 23.597 εθαη. επξψ, κεησκέλνη θαηά 1.556 ε-

θαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ 2015. Δηδηθφηεξα: 

 

Σα έζνδα απφ ΦΠΑ, κεηά ηελ αλακφξθσζε ηνπ λ.4334/2015, ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 13.519 εθαη. επ-

ξψ, κεησκέλα θαηά 892 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ. Ζ απφθιηζε απηή εληνπίδεηαη θπξίσο ζηνλ 

ΦΠΑ ινηπψλ (344 εθαη. επξψ) ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο, θαζψο θαη ζηνλ ΦΠΑ 

πεηξειαηνεηδψλ (559 εθαη. επξψ) ηφζν ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο, φζν θαη ηεο ηηκήο ηνπ πε-

ηξειαίνπ. 

  

Σα έζνδα απφ θφξνπο θαηαλάισζεο εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζηα 8.798 εθαη. επξψ θαη ζα είλαη 

κεησκέλα θαηά 124 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ πνπ είρε ηεζεί ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2015.  Ζ 

κείσζε απηή ζα πξνέιζεη απφ ηνλ Δηδηθφ Φφξν Καηαλάισζεο ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ. 

 

Σέινο, νη έκκεζνη θφξνη παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ (ΠΟΔ) αλακέλεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 

465 εθαη. επξψ. 

 

Με θνξνινγηθά έζνδα 
 

Σα κε θνξνινγηθά έζνδα εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 3.378 εθαη. επξψ, εκθαλίδνληαο αχμε-

ζε θαηά 318 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 2015. Ζ αχμεζε απηή πξνέξρεηαη, 
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θπξίσο, απφ ηελ επηζηξνθή πνζνχ 150 εθαη. επξψ πεξίπνπ, πνπ είρε δνζεί, κέρξη ηελ 31.12.2014, ζε 

θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο γηα ηελ απνπιεξσκή ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηνπο θαη δελ είρε δηα-

ηεζεί, θαζψο θαη απφ ηελ είζπξαμε θφξσλ κε ηαπηφηεηα νθεηιήο. εκεηψλεηαη φηη νη θνξνινγνχκελνη 

θάλνπλ ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνληαη θαη εμνθινχλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο κέ-

ζσ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, κε απνηέιεζκα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο θνξνινγηθψλ εζφδσλ λα θαηαρσ-

ξνχληαη πξνζσξηλά ζε κε θνξνινγηθφ θσδηθφ εζφδνπ θαη ζηε ζπλέρεηα, κεηά απφ έιεγρν ησλ ΓΟΤ 

θαηαρσξνχληαη ζηηο θαηεγνξίεο εζφδσλ πνπ αληηζηνηρνχλ. 

 

Με ηαθηηθά έζνδα  
 

Σα κε ηαθηηθά έζνδα (ρσξίο ηε κεηαθνξά απνδφζεσλ απφ ANFAs, χςνπο 3.882 εθαη. επξψ) εθηηκά-

ηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 1.526 εθαη. επξψ, πςειφηεξα θαηά 694 εθαη. επξψ απφ ην ζηφρν ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ 2015. Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη θπξίσο, ζηα  έζνδα ηνπ πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο 

ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο (λ.3723/2008) θαη εηδηθφηεξα ζηηο πξνκήζεηεο 

πνπ θαηαβάιινπλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ιφγσ ηεο παξνρήο  εγγχεζεο ηνπ  Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ρξεκαηνδφηεζε είηε κέζσ ησλ πξάμεσλ αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο ΔΚΣ είηε 

κέζσ ηεο πξνζθπγήο ζην κεραληζκφ παξνρήο έθηαθηεο ελίζρπζεο ζε ξεπζηφηεηα (Emergency 

Liquidity Assistance - ELA),  θαζψο θαη ζηελ επηζηξνθή πνζνχ 556 εθαη. επξψ απφ ην Σακείν Υξε-

καηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο ζην Γεκφζην πνπ αθνξά ηελ απφδνζε 10% επί ηνπ θεθαιαίνπ ησλ 

πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ην Διιεληθφ Γεκφζην. 

 

Σα έζνδα απφ ηνπο θαηαξγεζέληεο εηδηθνχο ινγαξηαζκνχο αλακέλεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 301 ε-

θαη. επξψ, κεησκέλα θαηά 408 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 2015. Ζ απφθιηζε 

απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αιιαγή σο πξνο ηελ θαηαγξαθή ησλ εζφδσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο, θα-

ζψο κέρξη θαη ην 2014 πνζνζηφ 10% επί ησλ εζφδσλ ΠΟΔ εκθαληδφηαλ σο έζνδν θαηαξγεζέλησλ εη-

δηθψλ ινγαξηαζκψλ. Γηα ιφγνπο βειηίσζεο ηεο απεηθφληζεο ησλ εζφδσλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγη-

ζκνχ πιένλ ηα ελ ιφγσ έζνδα θαηαγξάθνληαη ζηα έζνδα ΠΟΔ.  

 

Μεηαθνξά απνδόζεωλ από ηε δηαθξάηεζε νκνιόγωλ ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ ζηα ραξηνθπιάθηα Κε-
ληξηθώλ Τξαπεδώλ ηνπ Επξωζπζηήκαηνο (ANFA) 
 
Απφ ηε κεηαθνξά απνδφζεσλ απφ ηε δηαθξάηεζε νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζηα ραξηνθπ-

ιάθηα ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο (ANFAs), θαζψο θαη απφ ην Πξφγξακκα Αγν-

ξάο Οκνιφγσλ (SMPs), ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΔΚΣ), αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ, ζε 

ηακεηαθή βάζε, πνζά χςνπο 3.882 εθαη. επξψ ζπλνιηθά, ελψ  ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε, έρεη πξνβιεθ-

ζεί πνζφ χςνπο  2.098 εθαη. επξψ.  

 

Σα έζνδα απηά θαηαηίζεληαη απεπζείαο ζηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ εμππεξέηεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο 

(Segregated Account) θαη δελ ππνινγίδνληαη ζην απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο. 

 

Επηζηξνθέο αρξεωζηήηωο εηζπξαρζέληωλ εζόδωλ 
 

Οη ηακεηαθέο επηζηξνθέο αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ εζφδσλ αλακέλεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 

3.370 εθαη. επξψ, απμεκέλεο θαηά 493 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2015. Ζ αχμεζε 

απηή πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηελ είζπξαμε θφξσλ κε ηαπηφηεηα νθεηιήο, θαζφζνλ νξηζκέλεο θαηεγν-

ξίεο θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαηαρσξνχληαη πξνζσξηλά ζε κε θνξνινγηθφ θσδηθφ εζφδσλ θαη ζηε ζπ-

λέρεηα, κεηά απφ έιεγρν ησλ ΓΟΤ, θαηαινγίδνληαη ζηηο θαηεγνξίεο εζφδσλ πνπ αληηζηνηρνχλ, εκθα-

ληδφκελεο παξάιιεια θαη σο  επηζηξνθέο αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ εζφδσλ. 
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Γαπάλεο 
 

Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 49.264 ε-

θαη. επξψ, κεησκέλεο θαηά 41 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην ζηφρν ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 2015. 

  

ηηο δαπάλεο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ε πιεξσκή ηφθσλ, ε 

πινπνίεζε ησλ εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο θαη ε πιεξσκή ησλ 

εγγπήζεσλ γηα ινγαξηαζκφ θνξέσλ εληφο θαη εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

 

Οη πξσηνγελείο δαπάλεο (πξν ηφθσλ) εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 41.924 εθαη. επξψ, ζηα ίδηα 

επίπεδα κε απηέο ηνπ έηνπο 2014 (41.919 εθαη. επξψ). Ζ εμέιημε απηή επηβεβαηψλεη φηη έρεη δηαηεξε-

ζεί ν έιεγρνο επί ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο ζην ζθέινο ησλ δεκφζησλ δαπα-

λψλ. 

 

Αλάιπζε δαπαλώλ θαηά κείδνλα θαηεγνξία 

 
Απνδνρέο θαη ζπληάμεηο 
  

Οη δαπάλεο απνδνρψλ θαη ζπληάμεσλ εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 18.111 εθαη. επξψ, απμε-

κέλεο θαηά 54 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 2015, εμαηηίαο: 

 

 ησλ κεησκέλσλ απνρσξήζεσλ ππαιιήισλ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο, ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο πξν-

βιέςεηο, αθνχ ζε απφιπηνπο αξηζκνχο ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπληαμηνχρσλ γηα ην 2015, ζε 

ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, παξνπζηάδεη επηβξάδπλζε (πίλαθαο 3.9), 

 ηεο απμεκέλεο δαπάλεο ιφγσ ηεο βαζκνινγηθήο σξίκαλζεο ησλ κηζζνδνηνχκελσλ κε εηδηθά κη-

ζζνιφγηα, ε νπνία δελ είρε πξνβιεθζεί, 

 ηεο θαηαβνιήο πςειφηεξεο δαπάλεο ηεο α΄ δφζεο ησλ αλαδξνκηθψλ απνδνρψλ έλζηνισλ θαη δη-

θαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνβιέςεηο, 

 ηεο επηπιένλ δαπάλεο, ιφγσ επαλαθνξάο απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ππαιιήισλ. 

 

 

Πίλαθαο 3.9  Αξηζκφο ζπληαμηνχρσλ ηνπ Γεκνζίνπ 
(ζηνηρεία Ννεκβξίνπ) 

      

Καηεγνξία 2011 2012 2013 2014 2015 

Πνιηηηθνί 231.658 244.073 258.069 273.070 283.517 

ηξαηησηηθνί 118.589 119.939 120.345 122.927 122.929 

ρεηηδφκελνη κε πνιέκνπο 19.519 17.378 14.749 13.583 12.376 

ΟΔ 6.112 5.523 5.024 4.661 4.247 

Γεκνηηθνί-θνηλνηηθνί 30.842 32.114 33.841 35.824 37.222 

Δζληθή αληίζηαζε 19.689 15.226 13.496 12.086 10.328 

Κιεξηθνί 5.579 5.429 5.335 5.330 5.241 

χλνιν 431.988 439.682 450.859 467.481 475.860 

 
 
Πξφζζεηεο θαη παξεπφκελεο παξνρέο 
 

Οη δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 344 εθαη. επξψ, ζε ζεκαληηθά 

ρακειφηεξα επίπεδα ζε ζρέζε κε ην ζηφρν ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 2015 (κείσζε 333 εθαη. επξψ), ιφγσ 

ηεο αιιαγήο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαηαβνιήο ησλ εθεκεξηψλ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη πξφζζεησλ 

ακνηβψλ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ησλ λνζνθνκείσλ θαη ησλ ΠΔΓΤ, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη πιένλ σο κε-

ηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο. 
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Καηαλαισηηθέο θαη ζχλζεηεο δαπάλεο 
 

Οη δαπάλεο απηέο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζε 2.020 εθαη. επξψ, απμεκέλεο θαηά 236 εθαη. επ-

ξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ, γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη θπξίσο ζηηο δαπάλεο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δχν εθινγη-

θψλ αλακεηξήζεσλ θαη ηνπ δεκνςεθίζκαηνο (ζπλνιηθνχ χςνπο 115 εθαη. επξψ), θαζψο θαη ζηηο δα-

πάλεο ζε εθηέιεζε ηειεζίδηθσλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ. 

 
Μεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο 
 

Οη δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 16.067 εθαη. επξψ, απμεκέλεο 

θαηά 970 εθαη. επξψ, έλαληη ηνπ ζηφρνπ, ιφγσ ηεο ελίζρπζεο ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ απφ ην απνζε-

καηηθφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ΔΚΑ, ηελ πξφζζεηε επηρνξήγεζε ησλ λνζνθνκείσλ, σο αληηζηάζκηζκα 

ηεο κεησκέλεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ, ηελ αιιαγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαηαβνιήο ησλ 

εθεκεξηψλ θαη ησλ πξφζζεησλ ακνηβψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ, θαζψο θαη ηηο 

δαπάλεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο. 

 

Οη κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο θαιχπηνπλ θπξίσο αλάγθεο ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ησλ 

λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ. 

 

Απνδηδφκελνη πφξνη 
 

Οη δαπάλεο πνπ αληηθξίδνληαη απφ πξαγκαηνπνηνχκελα έζνδα εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζηα 4.420 

εθαη. επξψ, ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα κε ην ζηφρν ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 2015. 

 
Απνζεκαηηθφ  
 

Σν 2015 είραλ πξνβιεθζεί πηζηψζεηο χςνπο 1,0 δηζ. επξψ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θαη επεη-

γνπζψλ δαπαλψλ φπνπ έσο θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ έηνπο 2015 θαηαλεκήζεθαλ 874 εθαη. επξψ. ην 

πιαίζην ησλ ηδηαίηεξα πηεζηηθψλ θαη απξφβιεπησλ ζπλζεθψλ, ε ρξήζε ηνπ απνζεκαηηθνχ έγηλε θπξί-

σο γηα: 

 

 ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγψλ θαη ηνπ δεκνςεθίζκαηνο, θαζψο θαη ηελ εθινγηθή ρξεκαηνδφηεζε 

ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, 

 ηελ εθηέιεζε ηειεζίδηθσλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, 

 ηελ επηδφηεζε άγνλσλ λαπηηιηαθψλ γξακκψλ, 

 ηελ θάιπςε ηνθνρξενιπηηθψλ δφζεσλ δαλείσλ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, 

 ηε ρξεκαηνδφηεζε δήκσλ γηα ππνδνκέο πξνζσξηλήο δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ ηνπο, 

 ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ΟΑΘ, 

 ηελ επηρνξήγεζε ησλ λνζνθνκείσλ, 

 ηελ θαηαβνιή ηνπ ΔΚΑ, 

 ηελ ελίζρπζε ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, 

 ηηο δαπάλεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο. 

 

Γαπάλεο ηφθσλ 
 

Οη ηακεηαθέο δαπάλεο γηα ηφθνπο, εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 5.830 εθαη. επξψ, κεησκέλεο 

θαηά 70 εθαη. επξψ, έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 2015.  
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Πίλαθαο 3.10  Γαπάλεο Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαηά κείδνλα θαηεγνξία 
(ζε εθαη. επξψ) 

 

Καηεγνξία  δαπάλεο 

2014 2015 2016 Μεηαβνιή % 

Πξαγκαην-
πνηήζεηο 

Πξνυπνινγη-
ζκφο1 

Δθηηκήζεηο Πξνβιέςεηο2 2015/14 2016/15 

1. Απνδνρέο θαη ζπληάμεηο (0100, 0200, 0300, 0400, 0600) 17.838 18.057 18.111 17.754 1,5 -2,0 

2. Πξφζζεηεο θαη παξεπφκελεο παξνρέο (0500) 647 676 344 340 -46,9 -1,0 

3. Καηαλαισηηθέο θαη ζχλζεηεο δαπάλεο (0700, 0800, 1000,5000) 
πιελ απνζεκαηηθνχ 

1.876 1.784 2.020 1.733 7,7 -14,2 

4. Μεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο (2000) 15.176 15.097 16.067 15.337 5,9 -4,5 

5. Πιεξσκέο πνπ αληηθξίδνληαη απφ πξαγκαηνπνηνχκελα έζνδα 
(3000) 

5.516 4.439 4.420 4.866 -19,9 10,1 

6. Γαπάλεο ΝΑΣΟ (4000) 72 38 40 36 -43,6 -9,8 

7. Γαπάλεο εμππεξέηεζεο ηεο δεκφζηαο πίζηεο (6000) πιελ ηφθσλ, 
ρξενιπζίσλ, ινηπψλ δαπαλψλ δεκφζηνπ ρξένπο, θαηαπηψζεσλ 
εγγπήζεσλ, αλάιεςεο ρξεψλ θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο, εμν-
πιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηαθηνπνίεζεο ππνρξεψζεσλ ΠΟΔ 
θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο  

214 215 215 215 0,5 -0,1 

8. Απαιινηξηψζεηο, αγνξέο αθηλήησλ, θαηαζθεπέο, ζπκκεηνρέο (7000) 
πιελ ζπκκεηνρήο ζε αχμεζε ΜΚ εηαηξεηψλ 

581 581 582 581 0,2 -0,2 

9. Απνζεκαηηθφ 0 1.000 126 1.000   693,7 

Ι. χλνιν πξσηνγελψλ δαπαλψλ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9) 

41.919 41.887 41.924 41.861 0,0 -0,2 

10. Γαπάλεο εμππεξέηεζεο ηεο δεκφζηαο πίζηεο (6000) – Καηαπηψ-
ζεηο εγγπήζεσλ (θαζαξή βάζε) 

588 818 720 532 22,5 -26,1 

11. Γαπάλεο εμππεξέηεζεο ηεο δεκφζηαο πίζηεο (6000) – Σφθνη (θα-
ζαξή βάζε) 

5.528 5.900 5.830 5.930 5,5 1,7 

12. Γαπάλεο εμππεξέηεζεο ηεο δεκφζηαο πίζηεο (6000)  Πξνκήζεηεο 
ηξαπεδψλ θαη ινηπέο δαπάλεο δεκφζηνπ ρξένπο 

82 0 200 80 143,1 -60,0 

13. Γαπάλεο εμππεξέηεζεο ηεο δεκφζηαο πίζηεο (6000) - Δμνπιηζηηθά 
πξνγξάκκαηα 

345 700 590 598 70,8 1,4 

ΙΙ. χλνιν δαπαλψλ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πιελ ρξενιπζί-
σλ θαη ινηπψλ εηδηθψλ δαπαλψλ (Ι+10+11+12+13) 

48.463 49.305 49.264 49.001 1,7 -0,5 

14. Γαπάλεο εμππεξέηεζεο ηεο δεκφζηαο πίζηεο (6000) – Υξενιχζηα 
κεζνκαθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ (θαζαξή βάζε) 

24.818 16.130 27.000 7.240 8,8 -73,2 

15. Γαπάλεο εμππεξέηεζεο ηεο δεκφζηαο πίζηεο (6000) – Υξενιχζηα 
βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ3 

129.109 80.000 740.460 520.000 473,5 -29,8 

16. Γαπάλεο εμππεξέηεζεο ηεο δεκφζηαο πίζηεο (6000) – Σαθηνπνίε-
ζε ππνρξεψζεσλ ΠΟΔ θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

1.152 1.500 700 5.500 -39,2 685,7 

17. Γαπάλεο εμππεξέηεζεο ηεο Γεκφζηαο πίζηεο (6000) – Αλάιεςε 
ρξένπο θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

0 0 0 187   

18. Απαιινηξηψζεηο, αγνξέο αθηλήησλ, θαηαζθεπέο, ζπκκεηνρέο (7000) 
– πκκεηνρή ζην ΜΚ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ 

30 30 30 0 0,0 -100,0 

19. Απαιινηξηψζεηο, αγνξέο αθηλήησλ, θαηαζθεπέο, ζπκκεηνρέο (7000) 
– πκκεηνρή ζηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηήξημεο 

451 0 0 0 -100,0   

20. Απαιινηξηψζεηο, αγνξέο αθηλήησλ, θαηαζθεπέο, ζπκκεηνρέο (7000) 
– πκκεηνρή ζην ΜΚ ινηπψλ εηαηξεηψλ θ.ιπ. 

63 112 112 112 78,4 -0,4 

IΙΙ. χλνιν δαπαλψλ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

 (ΙΙ+14+15+16+17+18+19+20) 
204.086 147.078 817.568 582.041 300,6 -28,8 

1 χκθσλα κε ηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε Πξνυπνινγηζκνχ 2015. 
2 Οη εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο ην 2016 ζα είλαη απμεκέλεο θαηά 1.241 εθαη. επξψ, ιφγσ ηνπ ηξφπνπ ηεο ινγηζηηθήο απνηχπσζεο ησλ θαηαπηψ-

ζεσλ εγγπήζεσλ ζε αθαζάξηζηε βάζε. εκεηψλνληαη φηη αληίζηνηρν πνζφ εκθαλίδεηαη θαη ζηα έζνδα ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. 
3 Οη απμεκέλεο δαπάλεο ρξενιπζίσλ βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ νθείινληαη ζηελ αλαλέσζε θαη αλαρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπκθσληψλ 

επαλαγνξάο (repos) ζην ίδην έηνο κε αληίζηνηρε αχμεζε ησλ πηζησηηθψλ εζφδσλ.
 

 

 

 
Γαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο 
 

Οη ηακεηαθέο δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπ-

λαο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 590 εθαη. επξψ, κεησκέλεο θαηά 110 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ 

ζηφρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 2015. 
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Γαπάλεο πξνκεζεηψλ ηξαπεδψλ, Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ ηήξημεο θαη ινηπέο δαπάλεο δεκφζηνπ ρξέ-
νπο 
 
Οη δαπάλεο γηα πξνκήζεηεο ηξαπεδψλ θαη ινηπέο δαπάλεο δεκφζηνπ ρξένπο εθηηκψληαη ζε 200 εθαη. 
επξψ. 
 

ηνλ Πίλαθα 3.11 παξαηίζεηαη αλάιπζε ησλ επηρνξεγήζεσλ θαη απνδφζεσλ πξνο ηνπο ππνηνκείο ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο, θαζψο θαη ζε θνξείο εθηφο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

 

 

Πίλαθαο 3.11  Μεηαβηβάζεηο Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ζε θνξείο 
εληφο θαη εθηφο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

(ζε εθαη. επξψ) 
  

    
  

  2014 2015 2016 Μεηαβνιή % 

  Πξαγκ/ζεηο 
Δθηηκήζεηο 

πξαγκαη/ζεσλ 
Πξνβιέςεηο 2015/14 2016/15 

ΔΠΙΥΟΡΖΓΖΔΙ ΦΟΡΔΩΝ απφ ΣΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

1. Δπηρνξεγήζεηο ζε ΟΣΑ 302 250 90 -17,3 -63,8 
2. Δπηρνξεγήζεηο ζε αζθαιηζηηθά ηακεία - ΟΑΔΓ  10.444 11.033 10.581 5,6 -4,1 
3. Δπηρνξεγήζεηο ζε ΔΟΠΤΤ 656 526 526 -19,9 0,0 
4. Δπηρνξεγήζεηο ζε ΑΚΑΓΔ2 0 454 470   3,5 
5. Δπηρνξεγήζεηο γηα επηδφκαηα πνιπηέθλσλ (κέζσ ΟΓΑ) 527 650 650 23,3 0,0 
6. Δπηρνξεγήζεηο ζε λνζνθνκεία3 1.496 1.324 1.310 -11,5 -1,1 
7. Δπηρνξεγήζεηο ζε ΓΔΚΟ1 116 102 82 -12,8 -19,7 
8. Δπηρνξεγήζεηο ζε ζπγθνηλσληαθνχο θνξείο1 281 292 220 3,8 -24,6 
9. Δπηρνξεγήζεηο ζε ΝΠ εληφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 678 585 585 -13,8 0,0 
10. Δπηρνξεγήζεηο ζε ΝΠ εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο2 149 116 180 -22,4 55,7 
I. χλνιν Δπηρνξεγήζεσλ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 
 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) 

14.650 15.330 14.693 4,6 -4,2 

  
    

  

ΑΠΟΓΙΓΟΜΔΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΦΟΡΔΩΝ απφ ΣΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

1. Απνδφζεηο ζε ΟΣΑ 2.625 2.689 3.160 2,4 17,5 
2. Απνδφζεηο ζε αζθαιηζηηθά ηακεία 598 2 2 -99,7 0,1 
3. Απνδφζεηο ζε ΑΚΑΓΔ2 427 0 0 -100,0   
4. Απνδφζεηο ζε ΓΔΚΟ1 12 8 5 -32,5 -33,3 
5. Απνδφζεηο ζε ΝΠ εληφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 27 21 16 -22,8 -20,5 
6. Απνδφζεηο ζε ΝΠ εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 3 0 0 -100,0   
ΙΙ. χλνιν Απνδηδφκελσλ Πφξσλ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 
 (1+2+3+4+5+6) 

3.692 2.719 3.183 -26,4 17,1 

  
     

III. χλνιν Μεηαβηβάζεσλ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (Ι+ΙΙ) 18.342 18.049 17.876 -1,6 -1,0 

1 Αθνξνχλ γηα ηα έηε 2014 θαη 2015 ζε δεθαελλέα (19) επαλαηαμηλνκεκέλεο ΓΔΚΟ (ΔΛΓΑ, ΚΔΔΛΠΝΟ, ΟΠΔΚΔΠΔ, ΜΟΓ, Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, 
ΔΟΣ, ΔΣΔΡΠ, ΔΡΣ/ΝΔΡΗΣ, ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ, ΟΤ, ΟΔ, ΣΡΑΗΝΟΔ, ΔΔΣΤΤ, ΔΡΓΟΔ, ΔΓΝΑΣΗΑ, ΟΑΘ, ΔΑΒ, ΔΛΒΟ, ΔΑ). Γηα ην έηνο 2016 α-
θνξνχλ ζε δεθαπέληε (15) επαλαηαμηλνκεκέλεο ΓΔΚΟ, αθαηξψληαο ηηο ΔΛΒΟ, ΣΡΑΗΝΟΔ, ΔΔΣΤΤ θαη ΔΓΝΑΣΗΑ. 

2 Απφ ην 2015 θαη κεηά, νη κεηαβηβάζεηο πξνο ην ΑΚΑΓΔ ιακβάλνληαη κε ηε κνξθή επηρνξήγεζεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ.  
3 ηηο επηρνξεγήζεηο ζε λνζνθνκεία γηα ηα έηε 2015 θαη 2016 δελ πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο γηα εθεκεξίεο ηαηξψλ θαη ινηπέο δαπάλεο λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ. 

 

 
2.2 Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 
 

Βαζηθφο δεκνζηνλνκηθφο ζηφρνο ζηελ εθηέιεζε ηνπ ΠΓΔ γηα ην 2015 παξακέλεη ε απνξξφθεζε ησλ 

πξνβιεπφκελσλ πφξσλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ. 

  

Δηδηθφηεξα, δίδεηαη έκθαζε ζηελ ηαρεία νινθιήξσζε φισλ ησλ δξάζεσλ ηνπ ΔΠΑ θαη ησλ ινηπψλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ (Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Αιηείαο θ.ιπ.), δεδνκέλνπ φηη ηα επη-

ρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013 έρνπλ εηζέιζεη ζηελ ηειηθή θάζε 

πινπνίεζήο ηνπο, θαζψο θαη ζηελ επίζπεπζε ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ έλαξμε ηεο πινπνίεζεο έξγσλ 

πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020. 
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Παξάιιεια, κε ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ εζληθνχο πφξνπο εληζρχνληαη πνιηηηθέο ησλ Τπνπξγείσλ θαη 

ησλ Πεξηθεξεηψλ γηα έξγα θαη δξάζεηο πνπ είλαη ζε ζπλάθεηα θαη ζπλέξγεηα κε ηα ζπγρξεκαηνδνηνχ-

κελα πξνγξάκκαηα. 

 

Οη πιεξσκέο ηνπ ΠΓΔ ζην 2015 εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζε 6.400 εθαη. επξψ, απφ ηα νπνία 5.700 

εθαη. επξψ ζα δηαηεζνχλ γηα έξγα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηα 

ππφινηπα 700 εθαη. επξψ γηα έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ακηγψο απφ εζληθνχο πφξνπο. 

 

 

3. Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2016 
 

 

3.1 Βαζηθά κεγέζε Πξνυπνινγηζκνχ 
 
Ζ δεκνζηνλνκηθή ζηξαηεγηθή θαη γηα ην έηνο 2016 είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ επίηεπμε ησλ δεκν-

ζηνλνκηθψλ ζηφρσλ ηεο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο κε ηελ εδξαίσζε πξσηνγελψλ πιε-

νλαζκάησλ. 

 

Γηα ην έηνο 2016, ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ, ην ηζνδχ-

γην ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζεί ζε έιιεηκκα χςνπο 3,7 δηζ. επξψ ή 2,1% 

ηνπ ΑΔΠ. 

 

Σν πξσηνγελέο απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα κεζνδνινγία, πξνβιέπε-

ηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζε πιεφλαζκα χςνπο 3,1 δηζ. επξψ ή 1,8% ηνπ ΑΔΠ.  

 

χκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηεο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο, ην πξσηνγελέο πιεφλα-

ζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζεί ζε 0,9 δηζ. επξψ ή 0,5% ζην χςνο ηνπ 

ζηφρνπ ηνπ ΑΔΠ, ν νπνίνο πξνβιέπεηαη ζηα 872 εθαη. επξψ.  

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηα κεγέζε ηνπ 2016 έρεη ιεθζεί ππφςε ε επίηεπμε δηαηεξήζηκσλ αλνδηθψλ ξπζ-

κψλ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη ε επέθηαζε πξνγξακκάησλ ζεκαληηθνχ θνηλσληθνχ θαη αλζξσπη-

ζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, αιιά θαη ηδηαίηεξεο δεκνζηνλνκηθήο βαξχηεηαο, φπσο: 

 

 ε εθαξκνγή λένπ πξνγξάκκαηνο εμφθιεζεο ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ ηεο Γελη-

θήο Κπβέξλεζεο πξνο ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, απφ δαπάλεο αιιά θαη επηζηξνθέο θφξσλ, κε 

ζρεηηθή ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Πξφγξακκα ηήξημεο, 

 ε ζηαδηαθή εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο ζε εζληθφ επί-

πεδν, 

 ε εθαξκνγή δξάζεσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, 

 ε αλακφξθσζε ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ, κε νπδέηεξε δεκνζηνλνκηθή επίπησζε, ην νπνίν ελζσκα-

ηψλεη ζεκαληηθέο θαηλνηνκίεο ζηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

 ν ζρεδηαζκφο γηα ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απνξξφθεζεο ησλ θνλδπιίσλ ηνπ ΠΓΔ, 

 ν επαλαζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθξαηηθνπνηήζεσλ γηα ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηεο αθί-

λεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, 

 ε επηηάρπλζε ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ νηθνλνκία θαη 

 ε επέθηαζε ησλ ζεζκηθψλ αιιαγψλ ζην δεκφζην ηνκέα. 

 

Οη αλσηέξσ δξάζεηο εθηηκάηαη φηη ζα νδεγήζνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο χκβαζεο Υξεκαην-

δνηηθήο Γηεπθφιπλζεο.  
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3.2 Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 
 

Έζνδα 
 

Σα θαζαξά έζνδα ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, ζε ηακεηαθή βάζε, πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ 

ζηα 49.107 εθαη. επξψ, απμεκέλα θαηά 489 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ 2015. Ζ αχμεζε απηή είλαη αθφκα 

κεγαιχηεξε, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηα ηακεηαθά έζνδα ηνπ 2015 έρεη ζπλππνινγηζηεί θαη πνζφ 

1.879 εθαη. επξψ πνπ αθνξά ηα SMPs πνπ δελ εηζπξάρζεθαλ ην 2014. 

 

Ζ εμέιημε απηή αλακέλεηαη λα πξνέιζεη, θπξίσο, απφ: 

 

 Σηο αλακελφκελεο απνδφζεηο ησλ κέηξσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηε χκβαζε Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφ-

ιπλζεο , ηφζν απηψλ πνπ εθαξκφζζεθαλ θαηά ην 2015, φζν θαη απηψλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζην 

2016 θαη εηδηθφηεξα απφ: 

 

- ηελ αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ, 

- ηελ αχμεζε ηεο πξνθαηαβνιήο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ζηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, 

- ηελ θαηάξγεζε ηεο έθπησζεο ηεο εθάπαμ πιεξσκήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, θπζηθψλ θαη λνκη-

θψλ πξνζψπσλ, 

- ηε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ηεο επηζηξνθήο ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο ζην πεηξέιαην γηα 

αγξνηηθή ρξήζε, 

- ηελ αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ θνξνιφγεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο απφ ελνίθηα, 

- ηελ επέθηαζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζην 30% ησλ θεξδψλ ηνπ ΟΠΑΠ απφ 

ηηο παηγληνκεραλέο (VLTs), 

- ηελ αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ζηνπο αγξφηεο, 

- ηελ αλακφξθσζε ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, 

- ηελ επηβνιή εηδηθνχ ηέινπο, αλά ζηήιε, θάζε παηγλίνπ ηνπ ΟΠΑΠ, 

- ινηπέο παξεκβάζεηο. 

 

 Σα απμεκέλα έζνδα, ιφγσ ηεο είζπξαμεο ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2016 ησλ δχν δφζεσλ ηνπ 

ΔΝΦΗΑ ηνπ 2015. Χζηφζν ηα πνζά απηά, ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε ζα θαηαγξαθνχλ ζην έηνο 

2015. 

 
Άκεζνη θόξνη 
 

Οη άκεζνη θφξνη πξνβιέπεηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 20.028 εθαη. επξψ, απμεκέλνη θαηά 863 εθαη. 

επξψ, έλαληη ηνπ 2015. Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη ηφζν ζηα έζνδα απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ, ν νπνίνο πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζεί ζηα 7.834 εθαη. επξψ, απμεκέλνο θαηά 204 εθαη. 

επξψ έλαληη ηνπ 2015, φζν θαη ζηελ είζπξαμε ησλ δχν δφζεσλ ηνπ ΔΝΦΗΑ έηνπο 2015. Δηδηθφηεξα: 

 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ πξνβιέπεηαη λα παξνπζηάζεη αχμεζε θαηά 35 εθαη. επξψ 

έλαληη ηνπ 2015 θαη λα δηακνξθσζεί ζηα 2.945 εθαη. επξψ. 

 

Οη θφξνη πεξηνπζίαο (ζε ηακεηαθή βάζε) πξνβιέπεηαη λα θζάζνπλ ζηα 3.788 εθαη. επξψ, ζεκεηψλν-

ληαο αχμεζε θαηά 920 εθαη. επξψ, έλαληη ηνπ 2015, θπξίσο ιφγσ ηεο είζπξαμεο ζηηο αξρέο ηνπ έηνπο 

ησλ δχν δφζεσλ ηνπ ΔΝΦΗΑ ηνπ 2015. 

 

Οη άκεζνη θφξνη ΠΟΔ αλακέλεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 1.379 εθαη. επξψ, θαηαγξάθνληαο κείσζε 

θαηά 296 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ 2015, ελψ νη ινηπνί άκεζνη θφξνη ζα αλέιζνπλ ζηα 2.836 εθαη. επξψ. 

 

Έκκεζνη θόξνη 
 

Οη έκκεζνη θφξνη πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 24.738 εθαη. επξψ, παξνπζηάδνληαο αχμεζε θα-

ηά 1.141 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ 2015. Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηε αχμεζε ησλ εηζπξάμεσλ, 

ιφγσ ηεο αλακφξθσζεο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ. 
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Δηδηθφηεξα, ηα έζνδα απφ ΦΠΑ αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ ζηα 14.376 εθαη. επξψ απμεκέλα θαηά 857 

εθαη. επξψ έλαληη ηνπ 2015, ελψ νη θφξνη θαηαλάισζεο ζηα 9.102 εθαη. επξψ απμεκέλνη θαηά 304 

εθαη. επξψ  έλαληη ηνπ 2015.  

 

Οη έκκεζνη θφξνη ΠΟΔ ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 385 εθαη. επξψ. 

 

Με θνξνινγηθά έζνδα 
 

Οη απνιήςεηο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ απφ ηελ Δ.Δ. πξνβιέπεηαη λα θζάζνπλ ζηα 325 εθαη. 

επξψ, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ νπνίσλ (264 εθαη. επξψ) αθνξά απνιήςεηο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξ-

γηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε κέηξσλ θαη δξάζεσλ αγξνηηθήο 

αλάπηπμεο. 
 

Δπίζεο, ηα ινηπά κε θνξνινγηθά έζνδα αλακέλεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 3.214 εθαη. επξψ, κεησκέ-

λα θαηά 164 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ 2015. 

 
Με ηαθηηθά έζνδα  
 

Σα έζνδα ησλ θαηαξγεζέλησλ εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ αλακέλεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζε 278 εθαη. επξψ, 

κεησκέλα θαηά 23 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ 2015. Σα έζνδα ηνπ πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηε-

ηαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ιφγσ ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο (λ.3723/2008) αλακέλεηαη λα δη-

ακνξθσζνχλ ζην πνζφ ησλ 300 εθαη. επξψ θαη ζα πξνέιζνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο απφ ηνλ ππιψλα 2 ηνπ 

ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξά ηηο πξνκήζεηεο ιφγσ ηεο παξνρήο εγγχεζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκν-

ζίνπ πξνο ηηο ηξάπεδεο. Σα έζνδα απηά είλαη κεησκέλα θαηά 885 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ 2015, θαζφζνλ 

εθηηκάηαη φηη δελ ζα ππάξρνπλ εηζπξάμεηο απφ ηνλ ππιψλα 1 (πξνλνκηνχρεο κεηνρέο) θαη ηνλ ππιψλα 

3 (εηδηθνί ηίηινη), νη νπνίεο ην 2015 αλήιζαλ ζε 556 εθαη. επξψ θαη 39 εθαη. επξψ αληίζηνηρα. 

 

Μεηαθνξά απoδόζεωλ από ηε δηαθξάηεζε νκνιόγωλ ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ ζηα ραξηνθπιάθηα Κε-
ληξηθώλ Τξαπεδώλ ηνπ Επξωζπζηήκαηνο (ANFA) 
 

Απφ ηε κεηαθνξά απνδφζεσλ απφ ηε δηαθξάηεζε νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζηα ραξηνθπ-

ιάθηα ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο, αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ, ζε ηακεηαθή βά-

ζε, 557 εθαη. επξψ απφ ηα ANFAs θαη 1.134 εθαη. επξψ απφ ην Securities Market Programme 

(SMPs) ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΔΚΣ), ήηνη ζπλνιηθά, 1.691 εθαη. επξψ. 

 

Επηζηξνθέο αρξεωζηήηωο εηζπξαρζέληωλ εζόδωλ 
 

Οη επηζηξνθέο αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ εζφδσλ ζε ηακεηαθή βάζε πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσ-

ζνχλ ζηα 3.268 εθαη. επξψ, ελψ ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε εθηηκψληαη ζε 3.448 εθαη. επξψ. 

 

Έζνδα Πξνγξάκκαηνο Δεκνζίωλ Επελδύζεωλ 
 

Σα έζνδα ηνπ ΠΓΔ ζην 2016 πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 4.420 εθαη. επξψ ζε ηακεηαθή βάζε, 

θαη ζηα 3.866 εθαη. επξψ ζε δεδνπιεπκέλε βάζε.  

 

Γαπάλεο 
 

Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ πξνβιέπεηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 49.001 

εθαη. επξψ, κεησκέλεο θαηά 263 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ έηνπο 2015. 

 

Οη πξσηνγελείο δαπάλεο πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 41.861 εθαη. επξψ, κεησκέλεο θαηά 63 

εθαη. επξψ έλαληη ηεο εθηίκεζεο γηα ην έηνο 2015. 
 
 
 



ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3    

ΚΡΑΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 2016   77 

ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2016 πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ θαη: 

 

 ε αλακφξθσζε ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ, ελζσκαηψλνληαο ζεκαληηθέο θαηλνηνκίεο ζηε δηαρείξηζε 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κε νπδέηεξε δεκνζηνλνκηθή επίπησζε, θαζψο θαη 

 ε ρξεκαηνδφηεζε δαπαλψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο. 
 

Αλάιπζε δαπαλώλ θαηά κείδνλα θαηεγνξία 
 

Απνδνρέο θαη ζπληάμεηο 
 

Οη δαπάλεο απνδνρψλ θαη ζπληάμεσλ πξνβιέπεηαη λα αλέιζνπλ ζηα 17.754 εθαη. επξψ, κεησκέλεο 

θαηά 357 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην 2015. 

 

ηε δηακφξθσζε ησλ δαπαλψλ απηψλ έρνπλ ιεθζεί ππφςε: 

 

 ε αλακφξθσζε ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ θαη 

 ε δηαθνξά απνδνρψλ ζε εηήζηα βάζε απφ ηελ επαλαθνξά ππαιιήισλ, πνπ είραλ ηεζεί ζε δηαζεζη-

κφηεηα ή είραλ απνιπζεί. 
 

Πξφζζεηεο θαη παξεπφκελεο παξνρέο 
 
Οη δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο πξνβιέπεηαη λα αλέιζνπλ ζηα 340 εθαη. επξψ, ζρεδφλ ζην ίδην χ-
ςνο κε ην έηνο 2015. 
 

Καηαλαισηηθέο θαη ζχλζεηεο δαπάλεο 
 
Οη δαπάλεο απηέο πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 1.733 εθαη. επξψ θαη είλαη κεησκέλεο θαηά 287 
εθαη. επξψ, έλαληη ηνπ έηνπο 2015. Οη δαπάλεο απηέο θπξίσο θαιχπηνπλ: 
 

 κεηαθηλήζεηο, 

 πξνκήζεηεο, 

 δηάθνξεο άιιεο ιεηηνπξγηθνχ ραξαθηήξα δαπάλεο. 

 

Μεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο 
 
Οη δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 15.337 εθαη. επξψ θαη ζα θα-
ιχςνπλ θπξίσο αλάγθεο επηρνξήγεζεο ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ησλ λνζειεπηηθψλ η-
δξπκάησλ. 
 
ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη θαη δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, 
θαζψο θαη παξεκβάζεηο: 

 ζην επίδνκα ζέξκαλζεο θαη 

 ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο απφδνζεο ζην ΑΚΑΓΔ. 
 

Απνδηδφκελνη πφξνη 
 
Οη πηζηψζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο αθνξνχλ απνδφζεηο πφξσλ ζε ηξίηνπο θ.ιπ. Οη δαπάλεο απηέο 
πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 4.866 εθαη. επξψ, νη νπνίεο ελζσκαηψλνπλ θαη ηηο δαπάλεο κη-
ζζνδνζίαο ησλ ππαιιήισλ ησλ Πεξηθεξεηψλ, νη νπνίεο κέρξη ηελ 31/12/2015 θαηαβάιινληαη απεπ-
ζείαο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. 
 

Απνζεκαηηθφ  
 
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απξφβιεπησλ θαη έθηαθηνπ ραξαθηήξα δαπαλψλ έρνπλ πξνβιεθζεί πηζηψζεηο 
χςνπο 1.000 εθαη. επξψ. 
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Γαπάλεο ηφθσλ 
 
Οη δαπάλεο γηα ηφθνπο πξνβιέπνληαη ζηα 5.930 εθαη. επξψ, έλαληη ησλ 5.830 εθαη. επξψ ηνπ 2015. 
 

Γαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο 
 
Οη ηακεηαθέο δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο πξνβιέπεηαη λα θπκαλζνχλ ζηα 598 εθαη. επξψ. 
 

Γαπάλεο πξνκεζεηψλ ηξαπεδψλ, Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ ηαζεξφηεηαο θαη ινηπέο δαπάλεο δεκφζηνπ 
ρξένπο 
 
Οη δαπάλεο απηέο πξνβιέπνληαη ζηα 80 εθαη. επξψ, κεησκέλεο θαηά 120 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην 
έηνο 2015. 
 

Δαπάλεο θαηά Υπνπξγείν 
 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ θάζε Τπνπξγείνπ πξνβιέπνληαη πηζηψζεηο γηα λα θαιπθζνχλ δαπάλεο απνδνρψλ 

ησλ ππαιιήισλ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, ησλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ, ησλ ζηειερψλ ησλ Δλφ-

πισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ σκάησλ Αζθαιείαο, ησλ δηπισκαηψλ, ησλ ηαηξψλ ηνπ ΔΤ, ησλ αξρηεξέσλ 

θαη ηεξέσλ θ.ιπ. 

  

Δπηπιένλ ν πξνυπνινγηζκφο θάζε Τπνπξγείνπ θαιχπηεη ηηο δαπάλεο κεηαθίλεζεο ησλ ππαιιήισλ, ηηο 

ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ελνηθίσλ, θσηηζκνχ, χδξεπζεο, ηειεπηθνηλσληψλ, ηηο αλάγθεο γηα ζπληήξεζε 

ηνπ πάζεο θχζεσο εμνπιηζκνχ, ηηο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ θαη θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ θ.ιπ. Πεξαη-

ηέξσ πξνβιέπνληαη δαπάλεο γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη πξνζηαζία. 

 

Χζηφζν, πέξαλ ηεο θάιπςεο ησλ παξαπάλσ δαπαλψλ, πνπ γηα θάζε Τπνπξγείν απνηειεί αλαγθαία 

πξνυπφζεζε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ, πξνβιέπνληαη θαη πηζηψζεηο γηα ηδηαίηεξεο δξάζεηο νη ν-

πνίεο αλαπηχζζνληαη είηε απφ ηα ίδηα ηα Τπνπξγεία, είηε απφ ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπο. Σέ-

ηνηεο δξαζηεξηφηεηεο αλαθέξνληαη, γηα θάζε Τπνπξγείν αλαιπηηθά, σο αθνινχζσο: 
 

Υπνπξγείν Εζωηεξηθώλ θαη Δηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο 
 
Πξψελ Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ πξνβιέπνληαη λα θαιχςνπλ επίζεο δαπάλεο γηα: 

 

 ηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ΤΕΔΤΞΗ, 

 ηελ επηρνξήγεζε ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΚΓΓΑ), 

 ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Γηαδηθηπαθήο Πχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΡΜΖ- 

Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) - Δληαία Κέληξα Δμππεξέηεζεο, θαζψο θαη ηεο γξακκήο 

ηειεθσληθήο ππνζηήξημεο (Call-Center) 1500. 

 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ πεξηιακβάλνληαη επίζεο πηζηψζεηο γηα ηηο δαπάλεο ηνπ Γεληθνχ 

Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, θαζψο θαη ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ ηνπ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ 

Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (ΑΔΠ) θαη ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε. 

 
Πξψελ Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 

 
Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ ζα θαιχςνπλ δαπάλεο γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνί-

θεζε (Γήκνη-Πεξηθέξεηεο), κέζσ ηεο κεηαβίβαζεο πφξσλ, πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ: 

 

 ηελ απφδνζε ησλ Κεληξηθψλ Απηνηειψλ Πφξσλ (ΚΑΠ), 
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 ηελ εηδηθή επηρνξήγεζε γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ΟΣΑ (θάιπςε κηζζνδνζίαο πξψελ δεκνηηθψλ α-

ζηπλνκηθψλ πνπ επαλήιζαλ, θαζψο θαη ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο θαζαξηζκνχ ησλ ζρνιηθψλ κν-

λάδσλ), 

 ηηο νθεηιφκελεο απνδφζεηο παξειζφλησλ εηψλ. 

 

Δπίζεο, νη δαπάλεο ηνπ Τπνπξγείνπ θαιχπηνπλ θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ. 

 
Πξψελ Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 

 
Έρνπλ πξνβιεθζεί πηζηψζεηο πνπ ζα θαιχςνπλ δαπάλεο γηα: 

  

 ηε ιεηηνπξγία ησλ αζηπλνκηθψλ επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ γηα ηελ αζηπλφκεπζε θαη πξνζηαζία 

ησλ πνιηηψλ, ηελ πξνκήζεηα ζχγρξνλσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο ηνπ πξνζσπη-

θνχ, ηε ζπληήξεζε, πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θαη ηερληθή ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηαθψλ νρεκά-

ησλ θαη εμνπιηζκνχ, 

 ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ απφ ππξθαγηέο κε ηε ρξήζε επίγεησλ κνλάδσλ, αιιά θαη κε ηε κίζζσ-

ζε, ηελ πηεηηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ζχγρξνλσλ ειηθνπηέξσλ δαζνππξφζβεζεο ηνπ Ππξνζβε-

ζηηθνχ ψκαηνο,  

 ηε ζίηηζε, πεξίζαιςε θαη δηακνλή ησλ πξνζσξηλά θξαηνχκελσλ αιινδαπψλ ζηα πξναλαρσξεζηα-

θά θέληξα ηεο επηθξάηεηαο, ζε ελαξκφληζε κε ηηο δηεζλψο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο, 

 ηελ ππνζηήξημε ππεξεζηψλ παξνρήο αζχινπ ζε ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ,  

 ηελ ππνδνρή, θαηαγξαθή θαη θηινμελία ζε θέληξα πξψηεο ππνδνρήο θαη δνκέο θηινμελίαο ππεθφ-

σλ ηξίησλ ρσξψλ, θαη 

 ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ησλ έθηαθησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. 

 
Πξψελ Τπνπξγείν Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 
 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ ζα θαιχςνπλ, θπξίσο, δαπάλεο γηα ηελ επηρνξή-

γεζε ησλ επνπηεπφκελσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ «Κέληξν Γηαθχιαμεο Αγηνξείηηθεο Κιεξνλνκηάο 

(ΚΔΓΑΚ)» θαη «Αιεμάλδξεηα Εψλε Καηλνηνκίαο ΑΔ». 
 

Υπνπξγείν Εμωηεξηθώλ 
 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ ζα θαιχςνπλ επίζεο δαπάλεο γηα: 

 

 ηηο εηζθνξέο ζε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο, θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζηηο δαπάλεο ησλ εη-

ξελεπηηθψλ απνζηνιψλ ηνπ ΟΖΔ, 

 ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ησλ αξρψλ εμσηεξηθήο ππεξεζίαο θαη 

 ηηο δξάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο δηκεξνχο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο πξνο ηξίηεο ρψξεο.  

 

Υπνπξγείν Εζληθήο Άκπλαο 
 

Έρνπλ πξνβιεθζεί πηζηψζεηο πνπ ζα θαιχςνπλ δαπάλεο γηα: 

 

 ηελ ηκεκαηηθή θαηαβνιή ησλ αλαδξνκηθψλ απνδνρψλ ησλ ελζηφισλ, ρξνληθήο πεξηφδνπ 

01/08/2012 έσο 30/6/2014, 

 ηελ πεξίζαιςε ησλ ζηειερψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, 

 ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ, 

 ηε ζπκκεηνρή ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ζε εηξελεπηηθέο απνζηνιέο, 

 ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ γηα ηα ζηξαηησηηθά λνζνθνκεία θαη 

 ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πινπνίεζε εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ. 
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Πίλαθαο 3.12  Αλψηαηα φξηα δαπαλψλ θνξέσλ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 
ζε ηακεηαθή θαη δεδνπιεπκέλε βάζε ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ ESA 

γηα ηα έηε 2014-2016 
(ζε εθαη. επξψ) 

    

Φνξείο 

2014 2015 2016 

Πξαγκαηνπνηή-
ζεηο 

Πξνυπνινγηζκφο1 Δθηηκήζεηο  Πξνβιέςεηο  

1 Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο         
  ΤΠ 3 3 3 3 
  ΠΔΕ 0 0 0 0 
  Τακεηαθό Σύλνιν 3 3 3 3 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 0 0 
  Σύλνιν θαηά ESA  3 3 3 3 
2 Βνπιή ησλ Διιήλσλ          
  ΤΠ 134 140 132 136 
  ΠΔΕ 0 2 1 2 
  Τακεηαθό Σύλνιν 134 142 133 138 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 0 0 
  Σύλνιν θαηά ESA  134 142 133 138 
3 Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο         
  ΤΠ 5.190 5.262 5.373 5.246 
  ΠΔΕ 403 307 334 340 
  Τακεηαθό Σύλνιν 5.594 5.569 5.707 5.586 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 28 0 0 
  Σύλνιν θαηά ESA  5.594 5.541 5.707 5.586 

 
Πξψελ Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξν-
ληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

        

  ΤΠ 41 66 64 57 
  ΠΔΕ 80 80 40 140 
  Τακεηαθό Σύλνιν 121 146 104 197 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 0 0 
  Σύλνιν θαηά ESA  121 146 104 197 

 
Πξψελ Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ         

  ΤΠ 3.335 3.283 3.379 3.273 
  ΠΔΕ 230 162 229 112 
  Τακεηαθό Σύλνιν 3.565 3.445 3.608 3.385 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 0 0 
  Σύλνιν θαηά ESA  3.565 3.445 3.608 3.385 

 
Πξψελ Τπνπξγείν Γεκ. Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε         

  ΤΠ 1.810 1.907 1.926 1.912 
  ΠΔΕ 93 63 63 86 
  Τακεηαθό Σύλνιν 1.903 1.970 1.989 1.998 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 28 0 0 
  Σύλνιν θαηά ESA  1.903 1.942 1.989 1.998 

 
Πξψελ Τπνπξγείν Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο         

  ΤΠ 5 5 5 5 
  ΠΔΕ 0 2 2 2 
  Τακεηαθό Σύλνιν 5 7 7 7 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 0 0 
  Σύλνιν θαηά ESA  5 7 7 7 
4 Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ          
  ΤΠ 306 292 291 258 
  ΠΔΕ 2 7 4 9 
  Τακεηαθό Σύλνιν 308 299 295 267 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 0 0 
  Σύλνιν θαηά ESA  308 299 295 267 
5 Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο          
  Τ.Π. 2.980 3.290 3.229 3.185 
  (εθ ησλ νπνίσλ -Εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα - ηακεηαθή βάζε) 345 700 590 598 
  ΠΔΕ 7 15 10 16 
  Τακεηαθό Σύλνιν 2.987 3.305 3.239 3.201 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο -1.006 109 -563 388 
  Σύλνιν θαηά ESA  3.993 3.196 3.802 2.813 
6 Τπνπξγείν Τγείαο          
  ΤΠ 4.689 4.180 4.350 4.317 
  ΠΔΕ 61 48 66 80 
  Τακεηαθό Σύλνιν 4.750 4.228 4.416 4.397 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 0 0 
  Σύλνιν θαηά ESA  4.750 4.228 4.416 4.397 
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Πίλαθαο 3.12  Αλψηαηα φξηα δαπαλψλ θνξέσλ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 
ζε ηακεηαθή θαη δεδνπιεπκέλε βάζε ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ ESA 

γηα ηα έηε 2014-2016 
(ζε εθαη. επξψ) 

    

Φνξείο 
2014 2015 2016 

Πξαγκαηνπνηή-
ζεηο 

Πξνυπνινγηζκφο1 Δθηηκήζεηο  Πξνβιέςεηο  

7 Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξ. Γηθαησκάησλ            
  ΤΠ 633 554 581 578 
  ΠΔΕ 13 8 22 12 
  Τακεηαθό Σύλνιν 646 562 603 590 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 78 15 35 16 
  Σύλνιν θαηά ESA  568 547 569 574 
8 Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ          
  ΤΠ 4.512 4.343 4.381 4.286 
  ΠΔΕ 502 474 550 590 
  Τακεηαθό Σύλνιν 5.014 4.817 4.931 4.876 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 0 0 
  Σύλνιν θαηά ESA  5.014 4.817 4.931 4.876 
9 Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ         
  ΤΠ 283 290 289 281 
  ΠΔΕ 141 134 194 102 
  Τακεηαθό Σύλνιν 423 424 483 383 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 0 0 
  Σύλνιν θαηά ESA  423 424 483 383 

10 Οηθνλνκηθψλ (πιελ Γεληθψλ Κξαηηθψλ Γαπαλψλ)          
  ΤΠ 620 645 655 644 
  ΠΔΕ 13 9 9 15 
  Τακεηαθό Σύλνιν 633 654 664 659 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο -4 1 2 1 
  Σύλνιν θαηά ESA  637 652 662 658 

11 Γεληθέο Κξαηηθέο Γαπάλεο            
  ΤΠ 16.544 16.395 15.705 16.281 
  Εθ ησλ νπνίσλ         
  (Τόθνη -ζε θαζαξή βάζε) 5.528 5.900 5.830 5.930 

  
(Δαπάλεο αλάιεςεο δαλείσλ από ηελ Επξσπατθό Μεραληζκό 
Σηήξημεο -ΕΜΣ- θαη παξάιιεισλ δαπαλώλ δεκόζηνπ ρξένπο ) 

82 0 200 80 

  (Καηαπηώζεηο εγγπήζεσλ - ζε θαζαξή βάζε)4 588 818 720 532 
  (Ταθηνπνίεζε ππνρξεώζεσλ ΠΟΕ θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο) 1.152 0 0 0 
  ΠΔΕ 0 0  0 0 
  Τακεηαθό Σύλνιν 16.544 16.395 15.705 16.281 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο -1.813 -1.720 -695 -771 
  Σύλνιν θαηά ESA  18.357 18.115 16.400 17.052 

12 Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ         
  ΤΠ 440 707 669 632 
  ΠΔΕ 458 463 469 603 
  Τακεηαθό Σύλνιν 898 1.170 1.138 1.235 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο -104 -108 -65 -25 
  Σύλνιν θαηά ESA  1.002 1.278 1.204 1.260 

13 Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο         
  ΤΠ 50 68 54 54 
  ΠΔΕ 530 382 378 410 
  Τακεηαθό Σύλνιν 580 450 432 464 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 0 0 
  Σύλνιν θαηά ESA  580 450 432 464 

14 Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο 

        

  ΤΠ 12.142 12.067 12.424 11.972 
  ΠΔΕ 568 455 510 380 
  Τακεηαθό Σύλνιν 12.710 12.522 12.934 12.352 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο -151 0 10 0 
  Σύλνιν θαηά ESA  12.861 12.522 12.924 12.352 

15 Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ         
  ΤΠ 66 72 69 68 
  ΠΔΕ 1.980 2.219 2.101 2.061 
  εθ ησλ νπνίσλ         
  (Πεξηθεξεηαθά Πξνγξάκκαηα)     1.157 1.133 1.162 1.145 
  Τακεηαθό Σύλνιν 2.046 2.291 2.170 2.129 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 -12 0 0 
  Σύλνιν θαηά ESA  2.046 2.304 2.170 2.129 

 
Πξψελ Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο         

  ΤΠ 45 49 46 45 
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Πίλαθαο 3.12  Αλψηαηα φξηα δαπαλψλ θνξέσλ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 
ζε ηακεηαθή θαη δεδνπιεπκέλε βάζε ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ ESA 

γηα ηα έηε 2014-2016 
(ζε εθαη. επξψ) 

    

Φνξείο 
2014 2015 2016 

Πξαγκαηνπνηή-
ζεηο 

Πξνυπνινγηζκφο1 Δθηηκήζεηο  Πξνβιέςεηο  

  ΠΔΕ 1.933 2.199 2.078 2.025 
  εθ ησλ νπνίσλ         
  (Πεξηθεξεηαθά Πξνγξάκκαηα)     1.157 1.133 1.162 1.145 
  Τακεηαθό Σύλνιν 1.978 2.248 2.124 2.070 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 -12 0 0 
  Σύλνιν θαηά ESA  1.978 2.261 2.124 2.070 

 
Πξψελ Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ         

  ΤΠ 21 23 22 23 
  ΠΔΕ 47 20 23 36 
  Τακεηαθό Σύλνιν 68 43 45 59 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 0 0 
  Σύλνιν θαηά ESA  68 43 45 59 

16 Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ            
  ΤΠ 581 518 566 570 
  ΠΔΕ 1.866 1.841 1.691 2.093 
  Τακεηαθό Σύλνιν 2.448 2.359 2.257 2.663 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 0 0 
  Σύλνιν θαηά ESA  2.448 2.359 2.257 2.663 

17 Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο         
  ΤΠ 281 309 321 321 
  ΠΔΕ 48 36 61 37 
  Τακεηαθό Σύλνιν 329 345 382 358 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο -8 3 3 3 
  Σύλνιν θαηά ESA  337 342 379 355 

18 Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο          
  ΤΠ 162 170 171 168 
  ΠΔΕ 0 0 0 0 
  Τακεηαθό Σύλνιν 162 170 171 168 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 0 0 
  Σύλνιν θαηά ESA  162 170 171 168 

Ι. TAMEIAKO ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΩΝ ΚΠ (Α+Β) 56.206 55.705 55.664 55.751 
Α. Γαπάλεο ΣΠ (1+2+3+4+5+6) 49.615 49.305 49.264 49.001 
            

1 Πξσηνγελείο δαπάλεο 41.919 41.887 41.924 41.861 
2 Σφθνη 5.528 5.900 5.830 5.930 
3 Γαπάλεο αλάιεςεο δαλείσλ απφ ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ 

ηήξημεο (ΔΜ) θαη παξάιιεισλ δαπαλψλ δεκφζηνπ ρξένπο 
82 0 200 80 

4 Δμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα -ηακεηαθή βάζε 345 700 590 598 
5 Καηαπηψζεηο εγγπήζεσλ4 588 818 720 532 
6 Δμφθιεζε ππνρξεψζεσλ ΠΟΔ θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο 1.152 0 0 0 

Β. ΠΓΔ 6.592 6.400 6.400 6.750 
  εθ ησλ νπνίσλ:         
  (Πεξηθεξεηαθά Πξνγξάκκαηα)     1.157 1.133 1.162 1.145 
Γ.  Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο2, 3 -3.092 -1.686 -1.240 -357 
ΙΙ. χλνιν δαπαλψλ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαηά ESA  (Ι -Γ) 59.298 57.391 56.904 56.109 

1 χκθσλα κε ηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε Πξνυπνινγηζκνχ 2015. 
2 Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο (+) κείσζε δαπαλψλ / (-) αχμεζε δαπαλψλ. 
3 ηηο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο δελ έρνπλ πεξηιεθζεί νη πξνζαξκνγέο πνπ αθνξνχλ ζηε κεηαβνιή ησλ ινγαξηαζκψλ ζεζαπξνθπιαθίνπ θαη 

ζηελ εξγαζηαθή θηλεηηθφηεηα. 
4 Οη θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ είλαη ζε θαζαξή βάζε. 

 
 
 
Υπνπξγείν Υγείαο 
 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο πξνβιέπεηαη λα δηαηεζνχλ γηα ηελ νκαιή 

θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο θξν-

ληίδαο πγείαο. Οη κεηαβηβάζεηο πξνο ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα, ηηο κνλάδεο πγείαο ηνπ Πξσηνβάζκηνπ 

Δζληθνχ Γηθηχνπ Τγείαο (ΠΔΓΤ) θαη ηνλ ΔΟΠΤΤ απνζθνπνχλ ζηε ζπλνιηθφηεξε αλαβάζκηζε ηνπ 

επηπέδνπ ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, ζηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ αζζελψλ θαη ζηελ θα-

ηά ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε παξνρή πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο. 
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Δπηπξφζζεηα, νη πηζηψζεηο πξννξίδνληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ (ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, κηζζνδνζία, εμεηδηθεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηνκέα), α-

πνζθνπψληαο, κεηαμχ άιισλ, ζηελ απξφζθνπηε ζπλέρηζε αιιά θαη ζηε κεηαξξχζκηζε ηεο ιεηηνπξγί-

αο ησλ κνλάδσλ ςπρηθήο πγείαο, ησλ δξάζεσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ λαξθσηηθψλ θαη ηελ ελ γέ-

λεη πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ 

θαη απξφβιεπησλ πγεηνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Υπνπξγείν Δηθαηνζύλεο, Δηαθάλεηαο θαη Αλζξωπίλωλ Δηθαηωκάηωλ 
 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα θαιχςνπλ δαπάλεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δχν Αλεμάξηεησλ 

Αξρψλ, ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα θαη ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ 

Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ, θαζψο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθ-

ζνξάο, ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ-Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ΔΔΓΓ) θαη ηνπ ψκαηνο Δπηζε-

σξεηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΔΓΔ). 

 

Δπίζεο πξνβιέπνληαη πηζηψζεηο γηα ηελ ηκεκαηηθή θαηαβνιή ησλ αλαδξνκηθψλ απνδνρψλ ησλ δηθα-

ζηηθψλ, γηα ηελ πεξίνδν απφ 1/8/2012 έσο 30/6/2014.  

 

Υπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάηωλ 
 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ έρνπλ πξνβιεθζεί νη απαξαίηεηεο πηζηψζεηο γηα: 

 

 ηε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξφζζεηεο δηδαθηηθήο ζηήξημεο, 

 ηε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο θνηηεηψλ πνπ ζπνπδάδνπλ καθξηά απφ ηνλ ηφπν θα-

ηνηθίαο ηνπο, 

 ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ επηρνξεγνχκελσλ απφ ην Τπνπξγείν θνξέσλ (ΑΔΗ, ΣΔΗ, εξεπλε-

ηηθνί θνξείο θ.ιπ.), πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο, 

 ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο, θπξίσο γηα ηελ θάιπςε ππνρξεψζεσλ ηεο  

Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, 

 ηε ζηήξημε ησλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ, 

 ηελ θάιπςε ιεηηνπξγίαο ησλ δεκφζησλ ΗΔΚ, 

 ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

 ηελ θάιπςε δηαθνξάο θνκίζηξνπ απφ ηελ παξνρή ηνπ δηθαηψκαηνο κεησκέλεο κεηαθίλεζεο θνη-

ηεηψλ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ ηεο ρψξαο,  

 ηελ πξνκήζεηα θνηηεηηθψλ ζπγγξακκάησλ. 

 

Οη πνιηηηθέο θαη νη δξάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ αθνξνχλ ην ζχ-

λνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (θαη ηηο 3 βαζκίδεο), αιιά θαη ηνπο ηνκείο ηεο Γηα Βίνπ Μάζε-

ζεο θαη ηεο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο. 

 

Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ 
 

Οη πηζηψζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ζα θαιχςνπλ θπξίσο δαπάλεο: 

 

 ζπληήξεζεο, δηακφξθσζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κνπζείσλ, κε ζηφρν 

ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, 

 ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ αξραηνινγηθψλ ππεξεζηψλ, 

 επηρνξεγήζεσλ θνξέσλ πνπ πξνάγνπλ ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνλ αζιεηηζκφ, 

 θάιπςεο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, ζπλεδξίσλ θαη πξνγξακκάησλ δηάδνζεο ηνπ ειιεληθνχ πν-

ιηηηζκνχ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ρψξαο καο σο ειθπζηηθνχ πνιηηηζηηθνχ πξννξηζκνχ.  
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Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 
 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ, πέξαλ ησλ πηζηψζεσλ πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί γηα ηε ιεηηνπξγία 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, πεξηιακβάλνληαη πηζηψζεηο θαη γηα ηε Γεληθή Γξακκαηεία ηεο Κπβέξλεζεο, ηε 

Γεληθή Γξακκαηεία ηνπ Πξσζππνπξγνχ, ην πνιηηηθφ γξαθείν ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, ηα 

πνιηηηθά γξαθεία ησλ Τπνπξγψλ Δπηθξαηείαο, ηα πνιηηηθά γξαθεία ησλ Τθππνπξγψλ ζηνλ Πξσζπ-

πνπξγφ, ηε Γεληθή Γξακκαηεία πληνληζκνχ, ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο, ηε Γεληθή Γξακκα-

ηεία Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο θαζψο θαη ην Δζληθφ πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο θαη ηελ Αξρή 

Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο Υξεκαηνδφ-

ηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη Διέγρνπ ησλ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο. 
 

Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκωλ 
 

εκαληηθφ κέξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ζα δηαηεζεί 

γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ: 

 

 θαηαβνιήο επηδνηήζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε αγξνπεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ θαη άιισλ 

πξνγξακκάησλ, φπσο ε πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε αγξνηψλ, ε πξνψζεζε νίλσλ ζε αγνξέο ηξίησλ 

ρσξψλ θ.ιπ., 

 ρνξήγεζεο εληζρχζεσλ απφ εζληθνχο πφξνπο ζην πιαίζην πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ Πνιηηηθήο 

ρεδίαζεο Έθηαθηεο Αλάγθεο (ΠΔΑ), 

 θαηνρχξσζεο ηεο κέγηζηεο δπλαηήο αζθάιεηαο ησλ παξαγνκέλσλ θαη ησλ εηζαγφκελσλ ηξνθίκσλ 

ζηε ρψξα, 

 θάιπςεο ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Δγγπήζεσλ Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ 

(ΔΛΔΓΔΠ). 

 

Πίλαθαο 3.13  Οηθνλνκηθέο εληζρχζεηο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα 
(ζε εθαη. επξψ) 

     

 

2014 2015 2016 Μεηαβνιή % 

Πξαγκαη/ζεηο 
Δθηηκήζεηο 

Πξαγκ/ζεσλ Πξνβιέςεηο 2015/14 2016/15 

      

 Απφ εζληθνχο πφξνπο 3.418 3.609 3.362 5,6 -6,8 

Δζληθέο εληζρχζεηο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη δηαξζξψζεσλ* 6 16 17 160,4 7,4 
Οηθνλνκηθέο εληζρχζεηο κε επξσπατθή ζπκκεηνρή 192 196 166 2,0 -15,3 
Δζληθή ζπκκεηνρή πξνγξακκάησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ΔΔ 7 15 12 103,4 -17,5 
Πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε αγξνηψλ 81 77 72 -4,5 -7,0 
Κάιπςε ειιείκκαηνο Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Δγγπήζεσλ Γεσξγηθψλ   
Πξντφλησλ (ΔΛΔΓΔΠ) 

30 247 250 721,2 1,3 

Δπηδνηήζεηο επηηνθίσλ 18 17 18 -5,6 5,9 
Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ΤΠΑΑΣ (εζληθφ ζθέινο) 4 9 3 117,4 -66,7 
πληάμεηο ΟΓΑ** 2.753 2.607 2.462 -5,3 -5,6 
Πιεξσκέο κέζσ ΔΛΓΑ*** 111 168 158 51,3 -6,2 
Δπηζηξνθή ΔΦΚ πεηξειαίνπ θηλεηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη             
απνθιεηζηηθά ζηε γεσξγία 

54 91 38 68,4 -57,7 

Δπηζηξνθέο ΦΠΑ ζηνπο αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο (άξζξν 41 ηνπ 
Κψδηθα ΦΠΑ) 

160 165 165 3,1 0,0 

       

 Απφ ΔΔ (ΔΓΣΔ) 2.073 2.011 2.013 -3,0 0,1 
 

      

Γεληθφ ζχλνιν νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα 5.491 5.620 5.375 2,4 -4,4 

* ηηο εζληθέο εληζρχζεηο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη δηαξζξψζεσλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη εληζρχζεηο ΠΔΑ πνπ θαηαβάιινληαη κέζσ ηνπ ΔΛΓΑ. 
** ηηο ζπληάμεηο ΟΓΑ πεξηιακβάλεηαη ν θιάδνο ηεο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο. 
*** ηηο πιεξσκέο κέζσ ΔΛΓΑ πεξηιακβάλνληαη νη απνδεκηψζεηο θπηηθνχ θαη δσηθνχ θεθαιαίνπ, θαζψο θαη ηα πξνγξάκκαηα ελεξγεηηθήο πξνζηα-

ζίαο. 
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Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Ελέξγεηαο 
 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ ζα θαιχςνπλ θπξίσο: 

 

 ηελ επηρνξήγεζε ησλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν θνξέσλ (ΗΓΜΔ, ΔΚΠΑΑ, ΚΑΠΔ) γηα λα 

ζπλερηζηεί απξφζθνπηα ην επηζηεκνληθφ θαη εξεπλεηηθφ ηνπο έξγν, 

 ηηο απνδφζεηο εζφδσλ ζην Πξάζηλν Σακείν θαη 

 ηε ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ πξνζηαζίαο ηνπ δαζηθνχ πινχηνπ ηεο ρψξαο. 
  

Υπνπξγείν Εξγαζίαο, Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο 
 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ πξνβιέπεηαη λα δηαηεζεί 

ζε Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΟΚΑ) γηα ηε ζηήξημε ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 

ρψξαο. 
 

Αλακέλεηαη παξάιιεια ε πινπνίεζε δξάζεσλ, φπσο: 

 

 ε αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο κέζσ ηεο παξνρήο έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζε 

άηνκα θαη νηθνγέλεηεο πνπ δηαβηνχλ ζε ζπλζήθεο αθξαίαο θηψρεηαο κέζσ ζηνρεπκέλσλ θνηλσλη-

θψλ παξνρψλ φπσο παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, επηδφηεζε ελνηθίνπ θαη επηδφηεζε ζίηηζεο, 

 ε ζπλνιηθή επαλεμέηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξν-

ρψλ ηφζν ζε ρξήκα φζν θαη ζε είδνο, ησλ θνξνινγηθψλ πιενλεθηεκάησλ, ησλ παξνρψλ αζθάιηζεο 

θαη άιισλ θνηλσληθψλ παξνρψλ ζε νιφθιεξν ηνλ ηνκέα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, ε νπνία αλακέ-

λεηαη λα εμνηθνλνκήζεη ζεκαληηθνχο πφξνπο πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζεη ην ππφβαζξν γηα ηνλ επα-

λαζρεδηαζκφ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ζηφρεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο ηεο 

ρψξαο, 

 ε βαζκηαία επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο» ζε παλειιαδηθή 

θιίκαθα σο ην ηέινο ηνπ 2016, θαηφπηλ ηεο ζρεηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο πθηζηάκελεο πηινηηθήο ε-

θαξκνγήο ηνπ, 

 ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Κέληξσλ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο,  

 ε θαηαβνιή ησλ νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ,  

 ε ελίζρπζε ησλ δαπαλψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, φπσο δξάζεηο γηα ηε δηεπθφιπλζε κεηαθίλεζεο 

επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ κε ζπγθνηλσληαθά κέζα,  

 ε ζπλέρηζε ηεο νκαιήο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην πίηη» θαη 

 ε ζπλερήο πξνζπάζεηα αλάζρεζεο ηεο αλεξγίαο κε ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ελεξγεηηθήο πν-

ιηηηθήο γηα ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο κέζσ ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλα-

κηθνχ (ΟΑΔΓ). 
 

Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Τνπξηζκνύ 
 

Πξψελ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 
 

Οη εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο πξνβιέπεηαη λα θαιχςνπλ θπξίσο δαπάλεο γηα:  

 

 ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηελ πξνζέιθπζε παξαγσγηθψλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ θαη 

ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο, 

 ηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο 

βηνκεραλίαο θαη ησλ κεζαίσλ, κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,  

 ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη άζθεζεο 

ησλ ηερληθψλ επαγγεικάησλ, θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ βηνκε-

ραληθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, 

 ηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο δηεζλνχο εκπνξίνπ, ηελ αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ εκπνξηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

ζρέζεσλ θαη ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ θαη ππεξε-

ζηψλ ζηε δηεζλή αγνξά, 

 ηελ πξνζέιθπζε, ππνζηήξημε θαη δηαηήξεζε επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα,  
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 ηελ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ησλ εμαγσγψλ,  

 ηε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο πξνο φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηνπ π-

γηνχο αληαγσληζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ θαηαλα-

ισηψλ, ηελ πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζή ηνπο θαη 

 ηε ιεηηνπξγία ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Καηαλαισηή. 
 

Πξψελ Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ 
 

Οη πηζηψζεηο γηα ηνλ ηνπξηζκφ ζα θαιχςνπλ θπξίσο δαπάλεο γηα: 

 

 ηελ πξνβνιή ηεο ρψξαο ζην εμσηεξηθφ θαη ηε δηαηήξεζή ηεο σο ειθπζηηθνχ ηνπξηζηηθνχ πξννξη-

ζκνχ, 

 ηελ ηνπξηζηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε,  

 ηελ αδεηνδφηεζε θαη έιεγρν ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο 

ηνπ παξερφκελνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, θαη 

 ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ πξνζέιθπζεο επελδπηψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. 
 

Υπνπξγείν Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Δηθηύωλ 
 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ πξνβιέπεηαη, κεηαμχ άιισλ, λα θαιχςνπλ δαπά-

λεο γηα: 

 

 ηελ επηρνξήγεζε ησλ ζπγθνηλσληαθψλ θνξέσλ ( ΟΔ, ΣΡΑΗΝΟΔ, ΟΑΘ, ΟΤ), 

 ηελ επηρνξήγεζε ησλ ινηπψλ θνξέσλ επνπηείαο ηνπ, φπσο Κηηξηαθέο Τπνδνκέο ΑΔ, Δηαηξεία Πα-

γίσλ ΔΤΓΑΠ, ΔΤΑΘ Παγίσλ, 

 ηε ιεηηνπξγία ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο ηδεξνδξφκσλ, ηεο Δπηηξνπήο Γηεξεχλεζεο Αηπρεκάησλ 

θαη Αζθάιεηαο Πηήζεσλ, θαζψο θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηεξεχλεζεο ηδεξνδξνκηθψλ Αηπρεκάησλ 

θαη πκβάλησλ θαη 

 ηνλ εμνπιηζκφ, εθηέιεζε εξγαζηψλ, θαηαζθεπή έξγσλ, ζπληήξεζε, βειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ησλ αεξνιηκέλσλ. 

 

Υπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζηωηηθήο Πνιηηηθήο 
 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο ζα θαιχ-

ςνπλ θπξίσο δαπάλεο γηα: 

 

 ηελ ηκεκαηηθή θαηαβνιή αλαδξνκηθψλ απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο, ρξν-

ληθήο πεξηφδνπ 1/8/2012 έσο 30/6/2014,  

 ηελ απξφζθνπηε κεηαθίλεζε ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ ζηε λεζησηηθή επηθξάηεηα κε ηελ επηδφηεζε 

ησλ άγνλσλ γξακκψλ, 

 ηε θχιαμε ησλ ζαιαζζίσλ νδψλ εηζφδνπ ζηε ρψξα,  

 ηηο δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο,  

 ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο - Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο θαη ηε λαπηηθή 

εθπαίδεπζε, 

 ηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο θαη ηελ αζθάιεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο ζηε ζάιαζζα θαη 

 ηηο δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ πνιηηηζκφ, ηνλ αζιεηηζκφ, ηελ πξνζηαζία ηεο εζληθήο θιεξν-

λνκηάο θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ. 

 
Απνθεληξωκέλεο Δηνηθήζεηο 
 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ πξνβιέπεηαη, κεηαμχ άιισλ, λα 

θαιχςνπλ δαπάλεο γηα: 
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 ηελ εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε λνηθνθπξηψλ νξεηλψλ θαη κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ κε ρακειά εηζνδή-

καηα, 

 ηηο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζέκαηα πνιηηηθήο αιινδαπψλ θαη κεηαλάζηεπζεο, 

 ηε ρσξνηαμία, ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη ηα δάζε. 
 
 

3.3 Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 
 
Πξνυπνινγηζκφο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 
 

Σν ΠΓΔ γηα ην 2016 πξνβιέπεηαη λα θζάζεη ζηα 6.750 εθαη. επξψ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 6.000 εθαη. επ-

ξψ αθνξνχλ έξγα πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηα 750 εθαη. 

επξψ αθνξνχλ έξγα πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απνθιεηζηηθά απφ εζληθνχο πφξνπο.  

 

Σν ΠΓΔ γηα ην έηνο 2016 ζα απνηειέζεη ζεκαληηθφ κέζν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλαπηπμηαθήο πξν-

ζπάζεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Ο ζηφρνο απηφο ζα εμππεξεηεζεί κε ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ ε-

λεξγεηψλ γηα ηελ νινθιήξσζε θαη ην θιείζηκν ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ ηεο πεξηφδνπ 2007-

2013, θαζψο θαη απφ ηελ επίζπεπζε ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ έλαξμε θαη πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ 

ηεο λέαο πεξηφδνπ (2014-2020).  

 

Δηδηθφηεξα, νη ελέξγεηεο επηθεληξψλνληαη ζηα αθφινπζα: 

 

 εληαηηθνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013. 

 

 εληαηηθνπνίεζε, επίζεο, ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ άκεζε έλαξμε θαη ηελ ηαρεία πινπνίεζε ηνπ ζπ-

λφινπ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ ηεο λέαο πεξηφδνπ 2014-2020. ε φ,ηη αθνξά 

ζηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ, επηρεηξείηαη ε εκπξνζζνβαξήο απνξξφθεζε πφξσλ γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θαζψο θαη πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ παηδεία θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

 

Δηδηθφηεξα ζηηο δξάζεηο ηνπ ΔΠΑ, δίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο ηνκείο ησλ κεγάισλ έξγσλ ππν-

δνκψλ (νδηθά έξγα, ζηδεξφδξνκνη, κεηξφ θ.ιπ.), ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο 

κεηαπνίεζεο θαη ηνπ ηνπξηζκνχ), ηεο απαζρφιεζεο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηεο πγείαο θαη 

ηεο πξφλνηαο, ησλ έξγσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ησλ έξγσλ ππνδνκψλ ησλ ΟΣΑ φιεο 

ηεο ρψξαο θαη ησλ δξάζεσλ γηα ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε.  

 

Αλαθνξηθά κε ην ζθέινο ηνπ ΠΓΔ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ εζληθνχο πφξνπο, ζα ελη-

ζρπζνχλ νη δηαδηθαζίεο γηα νξζή ηεξάξρεζε θαη επηινγή ησλ έξγσλ, κε βαζηθφ θξηηήξην ηελ θάιπςε 

ησλ πην επηηαθηηθψλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ. Κξηηήξην ρξεκαηνδφηεζεο ζα είλαη επίζεο ε ζπκπιε-

ξσκαηηθφηεηα, νη ζπλέξγεηεο θαη ε ζθνπηκφηεηα ησλ δξάζεσλ απηψλ ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε έξγσλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ ΔΔ. 

 

Οη δξάζεηο πνπ αλακέλεηαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ ακηγψο απφ εζληθνχο πφξνπο αθνξνχλ θπξίσο πξν-

γξάκκαηα ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη εθπαίδεπζεο, ζπληεξήζεηο ππνδνκψλ, απνθαηάζηαζε δε-

κηψλ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη εληζρχζεηο πιεγέλησλ απφ απηέο, θαζψο θαη πινπνίεζε θνηλσλη-

θψλ πξνγξακκάησλ γηα ηηο πιένλ επάισηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. 

 

ηνλ πίλαθα 3.14 παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ ΠΓΔ απφ ην 2004 έσο θαη ην 2016. 
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Πίλαθαο 3.14  Γηαρξνληθή εμέιημε δαπαλψλ ΠΓΔ (2004-2016) 
(ζε εθαη. επξψ) 

 

Έηε 
ΠΓΔ 

Λνηπνί 
εζληθνί πφξνη 

πγρξεκαηνδνηνχκελν χλνιν 

2004 4.639 4.883 9.522 
2005 2.569 4.955 7.524 
2006 2.673 5.511 8.184 
2007 2.763 6.046 8.809 
2008 2.559 7.065 9.624 
2009 2.455 7.133 9.588 
2010 2.218 6.236 8.454 
2011 1.885 4.722 6.608 
2012 1.412 4.710 6.122 
2013 783 5.867 6.650 
2014 710 5.882 6.592 
2015 700 5.700 6.400 
2016 750 6.000 6.750 

           Πεγή: Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ. 
 
 

 

Πίλαθαο 3.15  Γαπάλεο ΠΓΔ θαηά θνξέα 2014-2016 (δνκή κε έηνο βάζεο ην 2015) 
(ζε εθαη. επξψ) 

 

Τπνπξγείν - Φνξέαο 

2014* 2015 2016 

Πξαγκαηνπνηήζεηο 


π

κ
κ

εη
ν

ρ
ή

 
%

 

Δθηηκήζεηο Πξαγκ/ζεσλ 


π

κ
κ

εη
ν

ρ
ή

 
%

 
Πξνυπνινγηζκφο 


π

κ
κ

εη
ν

ρ
ή

 

%
 

πγρξ/λεο 

Λνηπέο 
απφ 

εζληθνχο 
πφξνπο 

χλνιν πγρξ/λεο 

Λνηπέο 
απφ 

εζληθνχο 
πφξνπο 

χλνιν πγρξ/λεο 

Λνηπέο 
απφ 

εζληθνχο 
πφξνπο 

χλνιν 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ    0,00 1  1 0,02 2  2 0,03 
Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 392 12 404 6,12 301 33 334 5,22 320 20 340 5,04 
Οηθνλνκηθψλ 7 6 13 0,20 8 1 9 0,14 14 1 15 0,22 
Δμσηεξηθψλ 1 1 2 0,02 2 2 4 0,06 6 3 9 0,13 
Δζληθήο Άκπλαο 6 1 7 0,10 8 2 10 0,16 10 6 16 0,24 
Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ 1.533 447 1.980 30,04 1.755 346 2.101 32,83 1.698 363 2.061 30,53 
 (Πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα) 966 191 1.157 17,55 1.010 152 1.162 18,16 1.020 125 1.145 16,96 
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 1.729 138 1.867 28,32 1.550 141 1.691 26,42 1.960 133 2.093 31,01 
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 522 8 530 8,04 365 13 378 5,91 400 10 410 6,07 
Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ 443 59 502 7,62      450 100 550 8,59 455 135 590 8,74 
Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 125 15 140 2,13 170 24 194 3,03 81 21 102 1,51 
Δξγαζίαο, Κνηλ. Αζθάιηζεο θαη Κνηλ.Αιιει. 564 4 568 8,62 500 10 510 7,97 360 20 380 5,63 
Τγείαο 58 3 61 0,93 60 6 66 1,03 60 20 80 1,19 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 453 4 457 6,94 460 9 469 7,33 600 3 603 8,93 
Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ 

12 1 13 0,19 20 2 22 0,34 9 3 12 0,18 

Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο 36 12 48 0,73 50 11 61 0,95 25 12 37 0,55 

χλνιν 5.882 710 6.592 100,00 5.700 700 6.400 100,00 6.000 750 6.750 100,00 

* Οη δαπάλεο γηα ην 2014 έρνπλ πεξηιεθζεί κε βάζε ηα ζηνηρεία εθηέιεζεο ΠΓΔ 2014 απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ. 

 
 

πγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ΠΓΔ 

Βαζηθή πεγή εζφδσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ ηνπ ΠΓΔ απνηεινχλ νη εηζξνέο απφ ηελ Δπ-

ξσπατθή Έλσζε. 

 

Σν 2015 νινθιεξψλεηαη νκαιά θαη ρσξίο θαζπζηεξήζεηο ε κεηάβαζε απφ ηελ πεξίνδν 2007-2013, γηα 

ηελ νπνία εθηηκάηαη φηη ζα απνξξνθεζνχλ νη πξνβιεπφκελνη πφξνη, ελψ ην 2016 επηθεληξψλεηαη ζηελ 

ηαρεία πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο λέαο πεξηφδνπ 2014-2020.  
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Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο – ΔΠΑ 2007-2013 
 

 Βαζηθνί άμνλεο δξάζεο 
 

Σν Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ), γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013, είρε σο βαζηθνχο ά-

μνλεο δξάζεο ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο έξεπλαο, ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

θαη ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο, ηελ επέλδπζε ζην αλζξψπηλν θεθάιαην θαη ζε βηψζηκεο ππνδνκέο, θα-

ζψο επίζεο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.  

 

 Πξφνδνο πινπνίεζεο ζε κεγέζε 
 

Οη ζπλνιηθά δηαηηζέκελνη πφξνη ζε φξνπο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο αλέξρνληαη ζε 

24,3 δηζ. επξψ. Με βάζε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ 2015, νη εληάμεηο έξγσλ ζην ΔΠΑ 2007-2013 αλέξ-

ρνληαη ζε 36,9 δηζ. επξψ, νη λνκηθέο δεζκεχζεηο ζε 30,2 δηζ. επξψ θαη νη θαηαρσξεκέ-

λεο/πηζηνπνηεκέλεο δαπάλεο ζε 20,7 δηζ. επξψ, πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ απνξξφθεζεο 

93,6%.  

 

Δηδηθφηεξα, ζηα Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα έρνπλ εληαρζεί έξγα ζπλνιηθνχ πξνυπν-

ινγηζκνχ 14,7 δηζ. επξψ, ην χςνο ησλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ αλέξρεηαη ζε 12,7 δηζ. επξψ θαη νη θαηα-

ρσξεκέλεο/πηζηνπνηεκέλεο δαπάλεο αλέξρνληαη ζε 8,4 δηζ. επξψ (πνζνζηφ απνξξφθεζεο 98,6%). Α-

ληίζηνηρα, ζηα Σνκεαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα έρνπλ εληαρζεί έξγα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγη-

ζκνχ 19,5 δηζ. επξψ, ην χςνο ησλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ αλέξρεηαη ζε 16,8 δηζ. επξψ θαη νη πηζηνπνη-

εκέλεο δαπάλεο ζην ΟΠ-ΔΠΑ αλέξρνληαη ζε 11,8 δηζ. επξψ (πνζνζηφ απνξξφθεζεο 90,5%). 

 

Γεληθφηεξα, ε απνξξφθεζε ησλ πφξσλ ηνπ ΔΠΑ εμειίζζεηαη νκαιά θαη ζε φξνπο ζπγρξεκαηνδν-

ηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο απφ ηελ έλαξμε ηεο επηιέμηκεο πεξηφδνπ κέρξη ην 2014 απνηππψλεηαη 

ζηνλ Πίλαθα 3.16. 
 

 

 

Πίλαθαο 3.16  Πνζνζηφ απνξξφθεζεο πφξσλ ΔΠΑ 2009-2014 
(ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε) 

 

Έηε 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

% 3,5 18,0 31,5 45,8 66,4 87,9 

 
 
 

 Κχξηεο πινπνηνχκελεο δξάζεηο 

 
Οη δξάζεηο ηνπ ΔΠΑ εζηηάζηεθαλ θπξίσο ζηελ θάιπςε θνηλσληθψλ αλαγθψλ, ζηελ ηφλσζε ηεο επη-

ρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ παξαγσγηθνχ ηνκέα.  

 

Δηδηθφηεξα: 

 

- Ενεπγηηικέρ πολιηικέρ απαζσόληζηρ - ανηιμεηώπιζη ανεπγίαρ και θηώσειαρ 

Υξεκαηνδνηήζεθαλ δξάζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αλέξγσλ, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ επάισ-

ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, κε βαζηθφ εξγαιείν ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (ΔΠ) «Αλάπηπμε 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» 2007-2013. Με δεδνκέλε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηηο δπζκελείο επη-

πηψζεηο ηεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαηαβιήζεθε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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- Ενίζσςζη ηηρ επισειπημαηικόηηηαρ 
Πξνσζήζεθαλ, κέζσ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ (ΔΠ), δξάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζέζεσλ εξγαζίαο. Σαπηφρξνλα, επηδηψρζεθε ε αλάπηπμε 

θαη πξνζέιθπζε δξαζηεξηνηήησλ πξνζηηζέκελεο αμίαο ζε ηνκείο πςειήο ηερλνινγίαο κε απμεκέ-

λεο απαηηήζεηο ζε επηζηεκνληθφ δπλακηθφ.  

 

ην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ παξαπάλσ ρξεκαηνδνηήζεθαλ πξνγξάκκαηα γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ 

ζπλφινπ ηεο παξαγσγηθήο βάζεο ηεο ρψξαο, ηελ πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ λέσλ 

γηα πινπνίεζε θαηλνηνκηθψλ δξάζεσλ, ηελ ελίζρπζε ησλ λέσλ επηζηεκφλσλ, ηελ ελίζρπζε ηνπ 

ηνπξηζκνχ, ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ πξνψζεζε ησλ ζπλεξγαζηψλ.  

 

Σν απνηέιεζκα απφ ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ απηψλ είλαη ε ελίζρπζε ησλ θαηλνηνκηθψλ ε-

λεξγεηψλ, ησλ ελεξγεηψλ κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ πξνζηαζία πεξηβάιινληνο θαη ηηο λέεο ηερλν-

ινγίεο θαη ε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ηεο απαζρφιεζεο, κέζα απφ έλα κνληέιν αεηθφξνπ αλά-

πηπμεο. 

 

Δηδηθφηεξα, ρξεκαηνδνηήζεθαλ δξάζεηο πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο (πξάζηλε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα), φπσο νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο αζηηθήο αλάπηπμεο, δξάζεηο εμνηθνλφ-

κεζεο ελέξγεηαο θαη ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, ζηνρεπκέλεο εληζρχζεηο ζηηο κηθξνκεζαίεο ε-

πηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) γηα ηελ πξνψζεζε ζρεδίσλ πεξηβαιινληηθά βηψζηκεο παξαγσγήο, εληζρχζεηο 

ησλ καδηθψλ κέζσλ κεηαθνξψλ γηα θαζαξέο θαη θηιηθέο ζην πεξηβάιινλ κεηαθνξέο, βηψζηκε δη-

αρείξηζε ησλ αζηηθψλ πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ, έξγα πξνζηαζίαο πδαηηθψλ πφξσλ θ.α.  

 

Παξάιιεια, εληζρχζεθε ε επηρεηξεκαηηθφηεηα κέζσ ησλ Υξεκαηνδνηηθψλ Δξγαιείσλ–Σακείσλ, 

φπσο ε πξσηνβνπιία JESSICA, ε πξσηνβνπιία JEREMIE, ην Σακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

(ΣΔΠΗΥ) θαη ην «Σακείν Δμνηθνλνκψ» κε δηαρεηξηζηή ην Διιεληθφ Σακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

θαη Αλάπηπμεο (ΔΣΔΑΝ), ην Διιεληθφ Σακείν Δγγπήζεσλ Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ 

γηα ΜΜΔ (ΔΛΔΣΔπ ΜΜΔ). 

 

 Μέηξα επηηάρπλζεο – ηφρνη 2016 
 

Σν επηηπρέο θιείζηκν ηνπ ΔΠΑ 2007-2013, κε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ, είηε απψιεηαο θνη-

λνηηθήο ζπλδξνκήο, είηε πξφζζεηεο επηβάξπλζεο ησλ εζληθψλ πφξσλ θαη αθεηέξνπ ε άκεζε ελεξγν-

πνίεζε ησλ πφξσλ ηεο επφκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014-2020 απνηεινχλ βαζηθέο πξνηεξαηφ-

ηεηεο ηνπ ΠΓΔ γηα ην 2016. 

  

ην πιαίζην απηφ, νη ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο είλαη ζπλνπηηθά νη αθφινπζεο: 

 

- Εξςγίανζη ηων Επισειπηζιακών Ππογπαμμάηων 

ην έηνο 2014 μεθίλεζε ε πξνζπάζεηα εμπγίαλζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ (ΔΠ) ηνπ 

ΔΠΑ 2007-2013, ε νπνία ζπλερίζηεθε θαη ην έηνο 2015, κε ηε ζπλερή επηθαηξνπνίεζε ησλ ζρε-

δίσλ εμπγίαλζεο, κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ απψιεηαο πφξσλ Κνηλνηηθήο πλ-

δξνκήο θαηά ην θιείζηκν ησλ ΔΠ, ην θιείζηκν ησλ ΔΠ κε νινθιεξσκέλα έξγα θαη ηελ ειαρηζην-

πνίεζε ηεο πξφζζεηεο επηβάξπλζεο ησλ εζληθψλ πφξσλ. 

 

Ζ δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ησλ ΔΠ πεξηιακβάλεη α) απεληάμεηο έξγσλ, β) κεηαθνξά έξγσλ ζε άι-

ια ΔΠ ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ ή ηεο επφκελεο πεξηφδνπ, θαζψο θαη γ) επηκεξηζκφ ηνπ θπζηθνχ 

θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ έξγσλ κεηαμχ ησλ 2 πξνγξακκαηηθψλ πεξηφδσλ (έξγα 

phasing).  

 

Ο πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο είλαη λα εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή δη-

αρείξηζε θαη ην νξζνινγηθφ θιείζηκν ζε θάζε ΔΠ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 θαη λα δεκηνπξγεζνχλ νη 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ έλαξμε ησλ ΔΠ ηεο πεξηφδνπ 2014-2020 κε ελέξγεηεο πξνγξακκα-

ηηζκνχ εκπξνζζνβαξψλ έξγσλ θαη ηε κεηαθνξά, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, έξγσλ απφ ηε κία 

πεξίνδν ζηελ επφκελε. 
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- Αναθεώπηζη ηων Επισειπηζιακών Ππογπαμμάηων 

Σν επηέκβξην ηνπ 2015 ππνβιήζεθαλ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα έγθξηζε νη πξνηάζεηο αλα-

ζεψξεζεο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πηλάθσλ ησλ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 κε ζηφρν ηελ απνηειε-

ζκαηηθφηεξε δπλαηή απνξξφθεζε ησλ δηαζέζηκσλ θνηλνηηθψλ πφξσλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε 

ησλ πξφζζεησλ εζληθψλ πφξσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ ην 2016, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνχλ έξγα 

ηα νπνία ζα δεισζνχλ σο νινθιεξσκέλα θαηά ηελ έθζεζε θιεηζίκαηνο ηνπ θάζε ΔΠ ηνλ Μάξηην 

ηνπ 2017. 

 

- Ενίζσςζη πεςζηόηηηαρ 

Ζ ΔΔ αλαθνίλσζε ηε ιήςε πξφζζεησλ κέηξσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεη ηε ξεπζηφηεηα θαη 

ηελ εηζξνή πξφζζεησλ πφξσλ ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. Σα κέηξα πεξηιακβάλνπλ αχμεζε 

ηνπ πνζνζηνχ ζπγρξεκαηνδφηεζεο απφ 95% ζε 100% ησλ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013, πξφσξε 

εθηακίεπζε ηνπ ππνινίπνπ 5% ηεο απνπιεξσκήο ησλ ΔΠ θαη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ πξνρξεκα-

ηνδφηεζεο ησλ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 θαηά 7%. 

 

- Έπγα πποηεπαιόηηηαρ 

πλερίδεηαη ε παξαθνινχζεζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΔ, 181 έξγσλ πξνηεξαηφηεηαο κε ζεκα-

ληηθή ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο θαη 

ηνπο δήκνπο ηεο ρψξαο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 11,5 δηζ. επξψ.  

 

- Μεγάλα έπγα  

Ζ θαηάζηαζε ησλ κεγάισλ έξγσλ ΔΠΑ 2007-2013 έρεη σο εμήο: α) γηα 64 κεγάια έξγα έρνπλ 

ππνβιεζεί νη Φάθεινη Μεγάινπ Έξγνπ (ΦΜΔ), β) 14 ΦΜΔ βξίζθνληαη ζε δηαβνχιεπζε παξαηε-

ξήζεσλ κε ηελ ΔΔ, γ) 12 ηξνπνπνηεηηθνί ΦΜΔ έρνπλ ελαπνκείλεη κε πξνγξακκαηηζκφ ππνβνιήο 

κέρξη ην Γεθέκβξην ηνπ 2015, δ) 67 ΦΜΔ έρνπλ Δγθξηηηθή Απφθαζε Δπηηξφπνπ (ΔΑΔ), ε) 2 

ΦΜΔ βξίζθνληαη ζε εθθξεκφηεηα ιήςεο απφθαζεο γηα ππνβνιή ηξνπνπνηεηηθνχ θαθέινπ, ζη) 1 

ΦΜΔ πξνγξακκαηίδεηαη γηα αξρηθή ππνβνιή. 

 

- Θεζμικέρ παπεμβάζειρ 

Με ζθνπφ ηελ επηηάρπλζε ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ θαη ηελ άξζε θαζπζηεξήζεσλ, έρεη πξαγ-

καηνπνηεζεί ζεηξά ζεζκηθψλ παξεκβάζεσλ. Αμηνζεκείσηε παξέκβαζε είλαη, κεηαμχ άιισλ, ε 

ζχζηαζε δηαθξηηνχ ινγαξηαζκνχ (designated account) ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο απνθιεηζηηθά 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δηθαηνχρσλ πξάμεσλ ηνπ ΔΠΑ, ν νπνίνο πηζηψλεηαη κε ην εθάζηνηε 

πνζφ ησλ απνιήςεσλ απφ ηα Δπξσπατθά Σακεία γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκάησλ ΔΠΑ. 

 

Σέινο, βαζηθνί ζηφρνη γηα ην έηνο 2016 είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ πξφζζεησλ εζληθψλ πφξσλ πνπ 

ζα απαηηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνχλ ηα έξγα, ηα νπνία ζα δεισζνχλ σο νινθιεξσκέλα θα-

ηά ηελ έθζεζε θιεηζίκαηνο ηνπ θάζε ΔΠ ηνλ Μάξηην ηνπ 2017, θαζψο θαη ε ηαρεία ελεξγνπνίεζε ησλ 

πφξσλ ηεο επφκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ.  

 

Νέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδνο – Οινθιήξσζε ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζε ΔΠΑ 2014 – 2020 
 

Γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 ε Διιάδα εμαζθάιηζε ζεκαληηθνχο πφξνπο χςνπο 19,9 δηζ. επξψ πεξίπνπ 

(ζε φξνπο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο θαη ηξέρνπζεο ηηκέο). Σν Δηαηξηθφ χκθσλν γηα ην Πιαίζην Αλάπηπ-

μεο (ΔΠΑ) 2014-2020 εγθξίζεθε ην Μάην ηνπ 2014 θαη αλαζεσξήζεθε ην επηέκβξην ηνπ ίδηνπ έ-

ηνπο γηα λα πεξηιάβεη θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Θάιαζζαο θαη Αιηείαο. Δπη-

πιένλ, εθηηκάηαη φηη απφ ηελ Δλδηάκεζε Αλαζεψξεζε ηνπ Πνιπεηνχο Γεκνζηνλνκηθνχ Πιαηζίνπ 

2014-2020, ε ρψξα καο κπνξεί λα επσθειεζεί, κεηά ην 2016, κε επηπιένλ πφξνπο χςνπο κέρξη 2 δηζ. 

επξψ.  

 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ πφξσλ ησλ Δπξσπατθψλ Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Σακείσλ 

(ΔΓΔΣ) απνηειεί ζεκαληηθή επθαηξία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαξζξσηηθψλ, αλαπηπμηαθψλ θαη 
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θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηε ζηξνθή ζε έλα λέν αλαπηπμηαθφ ππφδεηγκα πνπ ζα είλαη πξνζαξκν-

ζκέλν ζηηο δπλαηφηεηεο ηεο ρψξαο θαη ζηελ αλάδεημε ησλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο. 

 

Ο αλαπηπμηαθφο ζρεδηαζκφο πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά ηηο αθφινπζεο ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο θαη 

ρξεκαηνδνηηθέο πξνηεξαηφηεηεο: 

 

- Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ (ηδηαίηεξα ησλ ΜΜΔ), 

κεηάβαζε ζηελ πνηνηηθή 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 αλάπηπ-

με. 

- Βειηίσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα απνηειεζκαηηθή δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηνπηθή απηνδηνίθε-

ζε. 

 

Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ ΔΠΑ ηεο πεξηφδνπ 2014-2020 πεξηιακβάλεη 7 ηνκεαθά πξνγξάκκαηα (ζπκπε-

ξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηνπ ΔΠ Αιηεία θαη Θάιαζζα) θαη 13 

πεξηθεξεηαθά Πξνγξάκκαηα σο αθνινχζσο: 

 

Εθνικό Επίπεδο 

- Σν ΔΠ «Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία». 

- Σν ΔΠ «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε».  

- Σν ΔΠ «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ - Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε».  

- Σν ΔΠ «Μεηαξξχζκηζε Γεκφζηνπ Σνκέα». 

- Σν Πξφγξακκα «Αγξνηηθή Αλάπηπμε». 

- Σν ΔΠ «Αιηεία». 

- Σν ΔΠ «Σερληθή Βνήζεηα». 

 

Πεπιθεπειακό Επίπεδο 

- Γεθαηξία (13) Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΠΔΠ). 

 

Όια ηα παξαπάλσ Πξνγξάκκαηα, θαζψο επίζεο θαη ηα Γηαζπλνξηαθά Πξνγξάκκαηα Δπξσπατθήο Δ-

δαθηθήο πλεξγαζίαο έρνπλ μεθηλήζεη λα πινπνηνχληαη κε ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ησλ Δπηηξνπψλ 

Παξαθνινχζεζεο, ε νπνία κεηαμχ άιισλ ελέθξηλε ηελ εμεηδίθεπζε ησλ ΔΠ θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο 

ησλ έξγσλ. Με βάζε ηα ζηνηρεία απφ ηηο εγθεθξηκέλεο εμεηδηθεχζεηο ζην ζχλνιν ηεο δεκφζηαο δαπά-

λεο ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 έρεη εμεηδηθεπηεί ην 48% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο πνπ παξνπζηάζηεθαλ, ζε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ ησλ Δπξσπατθψλ Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Σακείσλ, πξνβιέθ-

ζεθε ε δπλαηφηεηα θαηαβνιήο ζηελ Διιάδα επηπιένλ πξνθαηαβνιήο θαηά 3,5% γηα ην 2015 θαη 3,5% 

γηα ην 2016, πνζφ πνπ αλέξρεηαη ζε 1 δηζ. επξψ.  

 

Πξνγξάκκαηα ΠΓΔ ρξεκαηνδνηνχκελα ακηγψο απφ εζληθνχο πφξνπο 
 

Σν ΠΓΔ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ εζληθνχο πφξνπο ζα αλέιζεη, ην 2016, ζηα 750 εθαη. 

επξψ. Οη θαηεγνξίεο έξγσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ πεξηιακβάλνπλ θπξίσο επελδπηηθέο δξαζηεξηφ-

ηεηεο ησλ ΟΣΑ β΄ βαζκνχ ζε φιε ηε ρψξα, ζπληεξήζεηο ππνδνκψλ, εληζρχζεηο ησλ ηδησηηθψλ επελ-

δχζεσλ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ, δαπάλεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε 

έξγα ππνδνκήο απφ ζεηζκνχο, ππξθαγηέο θαη άιιεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο.  

 

Σν ΠΓΔ πέξαλ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ παξαπάλσ ηνκέσλ, ζπκβάιιεη ζην πιαίζην ηεο αζθνχκελεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ζηελ ππνβνήζεζε θνηλσληθψλ νκάδσλ κε ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα, δηαζέην-

ληαο πφξνπο γηα ηελ θνηλσληθή πξφλνηα, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, ηε δσξεάλ θξαηηθή αξσγή 

ζε πιεγέληεο απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο θ.ιπ. 
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Γξάζεηο θαηά Τπνπξγείν 
 

Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 
 

Ζ ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπ ΠΓΔ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο απνηππψλεηαη ζηα κεγάια έξ-

γα ππνδνκψλ πνπ πινπνηεί ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Οη θχξηεο θαηεγνξίεο 

παξεκβάζεσλ ζηνλ ηνκέα απηφ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ππνδνκψλ θαη 

ησλ δηθηχσλ κε ζηφρν ηελ νπζηαζηηθή βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Σν πινπνηνχκελν πξφ-

γξακκα είλαη ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ πνπ εληζρχνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηε-

ηα θαη παξαγσγηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο. 

 

Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή ησλ εζληθψλ νδηθψλ αμφλσλ, ηνπ 

Μεηξφ, ηνπ λένπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ θαη ηελ επέθηαζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο, ηελ επέθηαζε ηνπ 

Πξναζηηαθνχ ηδεξνδξφκνπ Αζελψλ, ζηα ιηκεληθά έξγα θαη ζηα έξγα γηα ηα αεξνδξφκηα, ζηα εγγεην-

βειηησηηθά έξγα, θαζψο θαη ζηα έξγα ηνπ ζπλνιηθνχ εζληθνχ θαη επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο ρψ-

ξαο. Δπίζεο, πεξηιακβάλνληαη έξγα θηηξηαθψλ ππνδνκψλ (λνζνθνκεία, ζρνιεία, δηθαζηηθά κέγαξα, 

θπιαθέο), θαζψο θαη έξγα γηα ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο.  

 

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ 
 

ην πιαίζην πνιηηηθψλ ελίζρπζεο ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ρξεκαηνδνηνχληαη ζρεηηθέο δξάζεηο βη-

νκεραλίαο – βηνηερλίαο, ηνπξηζκνχ, πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα. Σν 

ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ απηψλ απνηειεί ν αλαπηπμηαθφο λφκνο, 

πνπ ζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ηφζν ησλ λέσλ φζν θαη ησλ πθηζηάκελσλ βηνκεραληθψλ, βηνηερληθψλ θαη 

μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, ησλ κνλάδσλ γεσξγηθήο θαη θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο, ηνλ εθζπγρξν-

ληζκφ ηνπο, ηελ πξνψζεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ηε ζπλέξγεηα θαη δηθηχσζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηαο.  

 

Δπίζεο, πξνσζνχληαη δξάζεηο γηα ηε ζηήξημε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επη-

ρεηξήζεσλ, κε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνη-

νχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο, ηνπξηζκνχ, εκπνξίνπ θαη ππεξεζηψλ.  

 

Δπηπιένλ, γηα ηελ αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ησλ ππεξεζηψλ εκπνξίνπ εληζρχνληαη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηνλ εθζπγρξνληζκφ ρεξζαίσλ εκπνξεπκαηηθψλ θαη νδηθψλ κεηαθνξψλ.  

 

Σέινο, ζα αλαπηπρζνχλ παξεκβάζεηο γεληθφηεξνπ νηθνλνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, δξάζεηο γηα ηελ ηερληθή 

ππνζηήξημε εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη πινπνίεζε έξγσλ πεξηθεξεηαθνχ επηπέδνπ.  

 
Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ - Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 

 

Οη επελδπηηθέο δαπάλεο γηα ηελ Παηδεία, ηελ Έξεπλα, ηνλ Πνιηηηζκφ θαη ηνλ Αζιεηηζκφ ζα ρξεκαην-

δνηήζνπλ δξάζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πλεπκαηηθή, πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε. Ζ εθπαί-

δεπζε, ε επηζηεκνληθή έξεπλα, ε ηερλνινγία θαη ε θαηλνηνκία σο βαζηθά ζηνηρεία ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

γλψζεο, ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσλη-

ζηηθφηεηαο.  

 

Δηδηθφηεξα, ζηνλ ηνκέα ηεο Παηδείαο θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ππνδν-

κψλ θαη ηε δηάρπζε ηεο γλψζεο ζηνπο λένπο. Σα έξγα πεξηιακβάλνπλ ππνδνκέο, θηηξηαθέο εγθαηα-

ζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ ησλ ΑΔΗ θαη ησλ ΣΔΗ, θαζψο θαη ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 

Ζ ηαρχηεηα ησλ ηερλνινγηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία δεκηνπξγεί 

ζπλερψο ηελ αλάγθε απφθηεζεο λέσλ γλψζεσλ θαη αλάπηπμεο πνηθίισλ δεμηνηήησλ ζην θνηλσληθφ 

ζχλνιν. Ζ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ δξάζεσλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 
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πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ πνπ αθνξνχλ ζηελ Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε ην κεγαιχηεξν κέ-

ξνο ηνπ νπνίνπ πινπνηεί ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

 

Σν ΠΓΔ ρξεκαηνδνηεί επίζεο δξάζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγία, γηα πξνγξάκκαηα αλάπηπ-

μεο βηνκεραληθψλ εξεπλψλ, θαζψο θαη γηα πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ. 

  

εκαληηθή είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ΠΓΔ ζηα έξγα γηα ηνλ πνιηηηζκφ, φπσο ε θαηαζθεπή θαη επηζθεπή 

κνπζείσλ, ε ζπληήξεζε κλεκείσλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, θαζψο θαη ε ζπλνιηθή αλάδεημή ηνπο. 

 
Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 
 

Σα έξγα ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα ζπληζηνχλ κηα άιιε πνιχ ζεκαληηθή θαηεγνξία έξγσλ πνπ ρξεκαηνδν-

ηνχληαη. ηα έξγα απηά πεξηιακβάλνληαη ππνδνκέο γηα ηε βειηίσζε ζπλζεθψλ κεηαπνίεζεο, εκπνξία 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ, νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο γεσξγηθψλ πξνγξακκάησλ, θαηαζθεπαζηηθέο βειηηψ-

ζεηο θαη εμνπιηζκφο θηεληαηξηθψλ εξγαζηεξίσλ ζε αθξηηηθέο πεξηνρέο, εγγεηνβειηησηηθά έξγα, έξγα 

ελίζρπζεο ηεο αιηείαο θ.ιπ. 

 
Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο - Τπνπξγείν Τγείαο 
 

ην πιαίζην ηνπ ππάξρνληνο δπλακηθνχ θαη επκεηάβιεηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, θξίλνληαη δσ-

ηηθήο ζεκαζίαο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο, ζηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξε-

καηηθφηεηαο θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Ο ξφινο ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο θαζίζηαηαη πξσηαξρηθφο, ηφζν γηα ηνπο άλεξγνπο φζν θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη κε 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνπο λένπο θαη ηηο γπλαίθεο, ζην ηνκέα ηεο ελίζρπζεο ησλ πξννπηηθψλ απαζρφ-

ιεζεο. 

 

Σν ΠΓΔ ζηεξίδεη ηηο παξαπάλσ δξάζεηο κέζσ ρξεκαηνδνηηθψλ εληζρχζεσλ γηα ηελ αλάιεςε επηρεη-

ξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε πξνηεξαηφ-

ηεηα ζε θιάδνπο θαη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο πνπ ελζσκαηψλνπλ ηελ θαηλνηνκία. Θεκαηηθά εξγαζηήξη-

α, ππεξεζίεο θαζνδήγεζεο, ελδπλάκσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ππνζηήξημεο, θαζψο θαη παξνρή ζπκ-

βνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ησλ λέσλ απνηεινχλ θάπνηα απφ ηα κέζα επίηεπμεο ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ. 

Δηδηθά γηα ηνπο λένπο, εληζρχνληαη ζπζηεκαηηθά πξνγξάκκαηα κεηάβαζεο απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ 

εξγαζία, ψζηε λα ππνζηεξηρζεί ε απφθηεζε πξψηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο, θαζψο θαη ε πξνψζεζε 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 

ηηο δαπάλεο γηα ηελ Τγεία-Πξφλνηα πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, δαπάλεο γηα εμνπιηζκφ ησλ 

λνζνθνκείσλ, γηα ιεηηνπξγία παηδηθψλ ζηαζκψλ, γηα δεκηνπξγία δνκψλ απναζπινπνίεζεο ςπρηθά α-

ζζελψλ, φπσο θαη δνκψλ παξνρήο θξνληίδαο ςπρηθήο πγείαο, θαζψο θαη δαπάλεο γηα ηελ αληηκεηψπη-

ζε εθηάθησλ αλαγθψλ. 

 
Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο  
 

εκαληηθή είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ΠΓΔ 2016 γηα έξγα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζ-

κηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ βηψζηκε νηθηζηηθή αλάπηπμε, θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ. 

ηηο δξάζεηο γηα ηελ ελέξγεηα πεξηιακβάλνληαη θαη νη επηρνξεγήζεηο ζε θνξείο, φπσο ην Κέληξν Αλα-

λεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΚΑΠΔ), γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηδησηηθψλ επελδχζεσλ αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο. 

 
Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο – Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλ-
ζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 
 

εκαληηθά θνλδχιηα ζα δηαηεζνχλ ην 2016 γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. ην πιαίζην απηφ, ρξεκαηνδνηνχληαη δξάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσ-

γηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ηελ άξζε δηνηθεηηθψλ εκπνδίσλ, ηελ απνθπγή δε-

κηνπξγίαο ζπλζεθψλ απνθιεηζκνχ απφ ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο, ηε δηνηθεηηθή δηαθάλεηα θαη ηελ θα-
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ηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, ηελ αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ηε δηα βίνπ κάζεζε θαη 

εθπαίδεπζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ηελ ελίζρπζε ηεο δηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηε κεηα-

ηξνπή ησλ ΚΔΠ ζε θέληξα νινθιεξσκέλσλ ζπλαιιαγψλ. 

 

Αλακέλεηαη επίζεο, λα ρξεκαηνδνηεζνχλ δξάζεηο πνπ εληζρχνπλ ηε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ηεο ρψ-

ξαο, θαζψο θαη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ ελίζρπζε ππνδνκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκφζηα ηάμε, 

ηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

 
Γξάζεηο ινηπψλ θνξέσλ 
 

Σν ΠΓΔ ρξεκαηνδνηεί θαη δξάζεηο αξκνδηφηεηαο ησλ Τπνπξγείσλ Δμσηεξηθψλ, Δζληθήο Άκπλαο, Οη-

θνλνκηθψλ, Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, θαζψο θαη ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. 

 

Υξεκαηνδφηεζε έξγσλ Πεξηθεξεηαθψλ Πξνγξακκάησλ 
 

Σν ΠΓΔ ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ Πεξηθεξεηψλ, αθνχ ρξε-

καηνδνηεί ην ζεκαληηθφηεξν ηκήκα ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ 13 Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψ-

ξαο.  

 

χκθσλα κε ην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε δηνρέηεπζε ησλ πφξσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Πεξη-

θεξεηαθψλ Πξνγξακκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπ-

ξηζκνχ, ηφζν γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα φζν θαη γηα ηα έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ακηγψο εζλη-

θνχο πφξνπο. 

 

Οη πηζηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 2016 γηα έξγα πεξηθεξεηαθψλ πξνγξακκάησλ αλέξρνληαη ζην πν-

ζφ ησλ 1.145 εθαη. επξψ (εθ ησλ νπνίσλ 1.020 εθαη. επξψ γηα έξγα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ 

ΔΔ θαη 125 εθαη. επξψ γηα έξγα ρξεκαηνδνηνχκελα ακηγψο απφ εζληθνχο πφξνπο, πίλαθαο 3.17). 

 

Πίλαθαο 3.17  Υξεκαηνδφηεζε έξγσλ ΠΓΔ Πεξηθεξεηαθψλ Πξνγξακκάησλ 
(ζε εθαη. επξψ) 

      

 
2014 

Πιεξσκέο 

2015 
Δθηηκήζεηο 
πιεξσκψλ 

2016 
Πξνβιέςεηο 

Μεηαβνιή (%) 
2015/2014 

Μεηαβνιή (%) 
2016/2015 

      

Υξεκαηνδνηήζεηο έξγσλ πεξηθέξεηαο κε θνηλνηη-
θή ζπκκεηνρή 

966 1.010 1.020 4,54 0,99 

      

Υξεκαηνδνηήζεηο έξγσλ πεξηθέξεηαο απφ εζλη-
θνχο πφξνπο 

191 152 125 -20,21 -17,76 

      

χλνιν 1.157 1.162 1.145 0,47 -1,46 

Πεγή:  Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Τπ.Οηθ.Αλ.&Σνπξ. 
 
 

πκκεηνρή ηνπ ΠΓΔ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ ΓΔΚΟ θαη ΑΔ ηνπ Γεκνζίνπ 
 

εκαληηθφ κέξνο ησλ κεγάισλ έξγσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΠΓΔ πινπνηείηαη απφ ΓΔΚΟ θαη 

ΑΔ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Οη επηρνξεγήζεηο ρξεκαηνδνηνχλ κεγάια έξγα ππνδνκψλ, φπσο ηα έξγα ηεο 

Δγλαηίαο ΑΔ, Αηηηθφ Μεηξφ ΑΔ, ΟΔ ΑΔ, Κηηξηαθέο Τπνδνκέο ΑΔ θ.ιπ. 

 

Πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΠΓΔ 
 

Βαζηθή πεγή εζφδσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ ηνπ ΠΓΔ απνηεινχλ νη εηζξνέο απφ ηελ Δπ-

ξσπατθή Έλσζε θαη εηδηθφηεξα απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), ην 

Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Δγγπήζεσλ (ΔΓΣΔ), ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ), ην Σακείν 

πλνρήο, ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ), ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Αιηείαο, θαζψο θαη ην Σακείν Αιιειεγγχεο θαη Γηαρείξηζεο Μεηαλαζηεπηηθψλ Ρνψλ. 
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Σα έζνδα ηνπ ΠΓΔ εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζηα 4.472 εθαη. επξψ γηα ην 2015, ηα νπνία θαιχπηνπλ 

ην 70% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ δαπαλψλ ηνπ ΠΓΔ, ελψ ζην 2016 πξνβιέπεηαη λα θζάζνπλ ζηα 

4.420 εθαη. επξψ (Πίλαθαο 3.18). 

 

Πίλαθαο 3.18  Πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ΠΓΔ 
(ζε εθαη. επξψ) 

 

Πεγέο εζφδσλ 
2014 

Πξαγκαη/ζεηο 
2015 

Δθηηκήζεηο 
2016 

Πξνβιέςεηο 
    

Έζνδα δεκφζησλ επελδχζεσλ 4.716 4.472 4.420 
       

Ίδηα έζνδα 67 530 250 
       

Δπηρνξεγήζεηο ΔΔ 4.649 3.942 4.170 

- ΔΣΠΑ (2.259) (2.275) (1.507) 
- Σακείν πλνρήο (773) (496) (595) 
- ΔΚΣ (1.146) (778) (1.384) 
- Λνηπά  (54) (25) (140) 
- Σακείν Αιιειεγγχεο θαη Γηαρείξηζεο Μεηαλαζηεπηηθψλ Ρνψλ (29) (30) (83) 
- ΔΓΣΔ (ΔΓΣΠΔ – Σκήκα Δγγπήζεσλ) (9) (2) (10) 
- ΔΓΣΑΑ (ΔΓΣΠΔ – Σκήκα Πξνζαλ/ζκνχ) (372) (283) (401) 
- ΔΣΑ (ΥΜΠΑ) (8) (53) (50) 
    

Πηζησηηθά έζνδα θαη αχμεζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 1.876 1.928 2.330 
       

χλνιν 6.592 6.400 6.750 

      Πεγή: Δηδηθή Τπεξεζία Αξρή Πιεξσκήο, ΓΛΚ, ΟΠΔΚΔΠΔ 
 
 

 

3.4 Υξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 2016 
  

ηνλ πίλαθα 3.19 εκθαλίδνληαη νη ηακεηαθέο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγη-

ζκνχ, νη νπνίεο πξνβιέπεηαη λα θζάζνπλ ζηα 2.336 εθαη. επξψ ζην 2016. Δάλ ιεθζεί ππφςε θαη ε 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ΔΜ γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ησλ θνξέσλ ηεο Γελη-

θήο Κπβέξλεζεο ζε ηξίηνπο, ηφηε ν θαζαξφο δαλεηζκφο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ζα δηακνξ-

θσζεί ζηα 7.836 εθαη. επξψ. 

 

 

Πίλαθαο 3.19  Υξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 2016 
(ζε εθαη. επξψ) 

  

Υξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο  
Έιιεηκκα Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (ηακεηαθφ) 2.224 
Απμήζεηο ΜΚ εηαηξεηψλ, ζπκκεηνρή ζηελ ΔΣΔπ θ.ιπ. 112 
Υξεκαηνδφηεζε γηα ηελ εμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ 5.500 
Καζαξφο δαλεηζκφο 7.836 
Υξενιχζηα κεζνκαθξνπξφζεζκνπ ρξένπο 7.240 
Μεξηθφ ζχλνιν 15.076 
Πξφβιεςε εμφθιεζεο βξαρππξνζέζκνπ ρξένπο1 520.000 
χλνιν ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ 535.076 
Υξεκαηνδφηεζε  
Βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο1 520.000 
Μεζνκαθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο 15.076 
χλνιν δαλεηζκνχ 535.076 

 Πεγή: ΟΓΓΖΥ 
 

 1 Τπνινγίζζεθε φηη ζα γίλεη επαλέθδνζε ησλ ιήμεσλ ηνπ βξαρππξφζεζκνπ ρξένπο (έληνθα γξακκάηηα θαη repos). 
  Σν χςνο ηνπ βξαρππξφζεζκνπ ρξένπο ην 2015 θαη 2016 αλέξρεηαη ζε 24.500 εθαη. επξψ. 
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3.5 Μεληαία θαηαλνκή εζφδσλ-δαπαλψλ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 2016 
 

 

ηνλ Πίλαθα 3.20 παξαηίζεηαη ελδεηθηηθή θαηαλνκή θαηά κήλα ησλ εζφδσλ θαη ησλ δαπαλψλ ηνπ 

Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ην έηνο 2016 ζε ζσξεπηηθή βάζε.  

 

 

 

Πίλαθαο 3.20 Δλδεηθηηθή κεληαία θαηαλνκή εζφδσλ-δαπαλψλ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2016 
ζε ζσξεπηηθή βάζε 

(ζε εθαη. επξψ) 

                            

    Ιαλ. Φεβξ. Μαξ. Απξ. Μάηνο Ινπλ. Ινπι. Απγ. επ. Οθη. Ννεκ. Γεθ. 

I. Καζαξά έζνδα Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (1+2) 3.822 8.661 12.573 16.162 18.880 22.853 28.640 32.534 37.310 41.232 46.095 53.527 
    

           
  

1. Καζαξά έζνδα Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (α+β+γ-δ) 3.662 7.781 10.573 13.782 16.490 20.183 25.550 29.419 33.765 37.672 42.145 49.107 
α. Έζνδα πξν επηζηξνθψλ θφξσλ 4.007 7.971 10.926 14.278 17.147 20.732 26.308 30.486 35.188 39.438 43.872 48.883 
β. Δηδηθά  έζνδα απφ εθρψξεζε αδεηψλ θαη δηθαησκάησλ 0 26 46 46 46 143 143 143 144 165 543 1.802 
γ. Έζνδα απφ ANFA 0 375 375 375 375 600 600 600 600 600 600 1.691 
δ. Δπηζηξνθέο θφξσλ 346 589 773 916 1.078 1.292 1.500 1.809 2.167 2.531 2.869 3.268 

    
           

  
2. Καζαξά έζνδα Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 160 880 2.000 2.380 2.390 2.670 3.090 3.115 3.545 3.560 3.950 4.420 

    
           

  
II. Γαπάλεο (1+2) 3.625 9.277 13.908 18.446 22.760 27.346 32.126 36.414 40.332 44.730 49.300 55.751 

    
           

  
1. Γαπάλεο Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (Α+Β+Γ+Γ+Δ) 3.475 8.902 13.248 17.326 21.275 25.161 29.521 33.359 37.022 40.880 44.740 49.001 

    
           

  
A. Πξσηνγελείο δαπάλεο Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 

(i+ii+iii+iv) 
3.328 7.128 10.546 14.137 17.543 20.930 24.318 27.585 31.097 34.526 38.019 41.861 

i. Απνδνρέο θαη ζπληάμεηο  1.548 3.092 4.636 6.187 7.733 9.274 10.820 12.359 13.900 15.449 16.992 18.536 
ii. Αζθάιηζε, Πεξίζαιςε θαη Κνηλσληθή Πξνζηαζία  1.031 2.137 3.268 4.552 5.640 6.774 7.819 8.893 10.130 11.291 12.369 13.925 
iii. Καηαλαισηηθέο θαη ινηπέο δαπάλεο θαη απνδηδφκελνη πφξνη 700 1.799 2.493 3.199 3.920 4.564 5.262 5.816 6.434 7.020 7.759 8.400 
iv. Απνζεκαηηθφ 50 100 150 200 250 317 417 517 633 767 900 1.000 

    
           

  
B. Δμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο  25 55 193 238 288 348 408 458 513 563 583 598 

    
           

  
Γ. Γαπάλεο Καηαπηψζεσλ Δγγπήζεσλ (α+β) εθ ησλ ν-

πνίσλ: 
11 29 63 81 349 373 385 401 417 431 442 532 

α. Καηαπηψζεηο εγγπήζεσλ ζε θνξείο εθηφο Γεληθήο Κπβέξλε-

ζεο 
11 23 39 51 62 76 87 99 115 127 138 152 

β. Καηαπηψζεηο εγγπήζεσλ ζε θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 0 6 24 30 287 297 297 302 302 305 305 380 
    

           
  

Γ. Σφθνη 110 1.680 2.430 2.850 3.060 3.460 4.360 4.860 4.930 5.290 5.625 5.930 
    

           
  

Δ. Έμνδα EFSF 0 10 15 20 35 50 50 55 65 70 70 80 
    

           
  

2. Γαπάλεο Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 150 375 660 1.120 1.485 2.185 2.605 3.055 3.310 3.850 4.560 6.750 
    

           
  

III. Σακεηαθφ Ιζνδχγην Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (I+II) 197 -615 -1.335 -2.284 -3.880 -4.493 -3.486 -3.880 -3.023 -3.499 -3.205 -2.224 
    

           
  

IV. Σακεηαθφ Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Κξαηηθνχ Πξνυπν-

ινγηζκνχ (IIΙ - Γ) 
307 1.065 1.095 566 -820 -1.033 874 980 1.907 1.791 2.420 3.706 
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4. Υξεκαηνξνέο κεηαμχ Διιάδαο θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο  
 

Οη ρξεκαηνξνέο κεηαμχ Διιάδαο θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηά ηα έηε 2014-2016 παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 3.21. Απφ ηε ζχγθξηζε απνιήςεσλ θαη απνδφζεσλ πξνθχπηεη φηη ην ηακεηαθφ φθεινο 

ηεο Διιάδαο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ γηα ην έηνο 2014 δηακνξθψζεθε ζηα 4.973 εθαη. επξψ, 

ελψ γηα ην 2015 εθηηκάηαη ζε 4.314 εθαη. επξψ. Tν έηνο 2016 ην ηακεηαθφ φθεινο πξνβιέπεηαη ζε 

4.713 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 2,7% ηνπ ΑΔΠ. Ζ ζρέζε απνιήςεσλ-απνδφζεσλ αλακέλεηαη λα δηακνξ-

θσζεί ζε 3,4/1 θαη 3,6/1 γηα ηα έηε 2015 θαη 2016, αληίζηνηρα. 

 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επξσπατθήο ρξεκαηνδφηεζεο πξνέξρεηαη απφ ηνπο πφξνπο ησλ δηαξζξσηη-

θψλ ηακείσλ (ΔΣΠΑ, ΔΚΣ) θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο θαη θαηεπζχλεηαη ζε ηνκείο αλαπηπμηαθήο πνιη-

ηηθήο, πνπ ζπκβάιινπλ θπξίσο ζηε ζηήξημε ηνπ ζηφρνπ ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο, 

ζηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ζηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

 

Δηδηθφηεξα, ε κεηαθνξά πφξσλ απφ ηελ ΔΔ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ησλ 

κεγάισλ έξγσλ ππνδνκψλ θπξίσο ζηνπο ηνκείο κεηαθνξψλ πεξηβάιινληνο θαη ελέξγεηαο, πξνγξακκά-

ησλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. Δπίζεο, έλα ζεκαληηθφ κέξνο θνηλνηηθψλ πφξσλ 

θαηεπζχλεηαη ζην γεσξγηθφ ηνκέα, αθελφο κέζσ ησλ εηζνδεκαηηθψλ εληζρχζεσλ απφ ην Δπξσπατθφ 

Γεσξγηθφ Σακείν Δγγπήζεσλ (ΔΓΣΔ) θαη αθεηέξνπ κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ αγξνηηθή αλά-

πηπμε απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ).  
 

4.1 Υξεκαηηθέο ξνέο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 2015 
 

Απνιήςεηο 
 

Οη ζπλνιηθέο εηζξνέο απφ ηελ ΔΔ θαηά ην έηνο 2015 εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζε 6.149 εθαη. 

επξψ. 

 

Δηδηθφηεξα, ην έηνο 2015 αλά ηνκέα πξνυπνινγηζκνχ αλακέλνληαη ηα αθφινπζα: 

  

Ταθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο 
 

Οη απνιήςεηο ηνπ ΣΠ αθνξνχλ, θαηά θχξην ιφγν, ζηελ παξνρή θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ γηα ηε ζηήξημε 

ηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο θαη ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ αγξνηηθήο αλάπηπμεο, 

φπσο αγξνπεξηβαιινληηθά κέηξα (βηνινγηθή γεσξγία, καθξνρξφληα παχζε, θηελνηξνθία), ζηήξημε 

νξεηλψλ θαη κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ, δάζσζε θ.ιπ.  

 

Μέζσ ηνπ ΣΠ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ ζπλνιηθά 172 εθαη. επξψ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 112 εθαη. επξψ 

αθνξνχλ απνιήςεηο απφ ην ΔΓΣΑΑ. 

 

Πξνϋπνινγηζκόο Δεκνζίωλ Επελδύζεωλ 
 

Μέζσ ηνπ ΠΓΔ εθηηκψληαη εηζξνέο χςνπο 3.942 εθαη. επξψ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 64% ηνπ ζπλφ-

ινπ ησλ απνιήςεσλ. Οη εηζξνέο ηνπ ΠΓΔ αθνξνχλ ην ΔΣΠΑ, ην ΔΚΣ θαη ην Σακείν πλνρήο, θαζψο 

θαη ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ). ηηο εθηηκψκελεο εηζξνέο ηνπ 

ΠΓΔ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη απνιήςεηο απφ ην Γεληθφ Πξφγξακκα ηεο ΔΔ «Αιιειεγγχε θαη Γηα-

ρείξηζε Μεηαλαζηεπηηθψλ Ρνψλ». 

 

Πξνϋπνινγηζκόο ΕΛΕΓΕΠ 
 

Οη απνιήςεηο ηνπ ηνκέα εγγπήζεσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ΔΛΔΓΔΠ (ΔΓΣΔ/Δγγπήζεηο) ρξεκαηνδνηνχλ ηε ζηήξημε ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ 

θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ. Οη εηζξνέο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Δγγπήζεσλ (ΔΓΣΔ) 
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αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ ζην χςνο ησλ 2.011 εθαη. επξψ γηα ην 2015, αληηπξνζσπεχνληαο ην 33% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ απνιήςεσλ απφ ηελ ΔΔ. 

 
Απνδφζεηο 
 

Οη ζπλνιηθέο ζπλεηζθνξέο ηεο Διιάδαο ζηνλ Κνηλνηηθφ Πξνυπνινγηζκφ εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ 

ζε 1.835 εθαη. επξψ, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ νπνίσλ πξνέξρεηαη απφ ηηο ζπλεηζθνξέο βάζεη ΑΔΔ.     

 

Σακεηαθφ απνηέιεζκα 
 

Σν θαζαξφ φθεινο (ηακεηαθή βάζε) ηεο Διιάδαο απφ ηηο ρξεκαηηθέο ξνέο κε ηελ ΔΔ θαηά ην 2015 ε-

θηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζε φθεινο χςνπο 4.314 εθαη. επξψ. 

 

4.2 Υξεκαηηθέο ξνέο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 2016 
 

Οη πξνβιέςεηο ησλ ρξεκαηνξνψλ κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ην έηνο 2016 βαζίδνληαη θπξίσο ζην 

ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ ηνπ έηνπο απηνχ, ζηελ πξφνδν πινπνίεζεο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκε-

λσλ πξνγξακκάησλ θαη ζηηο εηζξνέο πνπ αλακέλνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΔΛΔΓΔΠ. 

 

Απνιήςεηο 
 

Σν ζχλνιν ησλ εηζξνψλ ηεο Διιάδαο απφ ηελ ΔΔ θαηά ην έηνο 2016 εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζην πν-

ζφ ησλ 6.531 εθαη. επξψ, παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 6,2% έλαληη ηνπ 2015. 

 

Δηδηθφηεξα, αλά ηνκέα πξνυπνινγηζκνχ πξνβιέπνληαη ηα εμήο: 

 

Ταθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο 
 

Οη πξνβιεπφκελεο εηζξνέο απφ ηνλ ΣΠ αλέξρνληαη ζπλνιηθά ζε 325 εθαη. επξψ, ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ησλ νπνίσλ αθνξά απνιήςεηο απφ ην ΔΓΣΑΑ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε κέηξσλ θαη δξάζεσλ αγξνηηθήο 

αλάπηπμεο.  

 
Πξνϋπνινγηζκόο Δεκνζίωλ Επελδύζεωλ 
 

Οη απνιήςεηο απφ ην ΠΓΔ πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζην χςνο ησλ 4.170 εθαη. επξψ θαη παξνπ-

ζηάδνπλ αχμεζε θαηά 5,8% ζε ζρέζε κε ην 2015, θαζψο ην 2016 απνηειεί ην πξψην έηνο πινπνίεζεο 

πξνγξακκάησλ ηεο πεξηφδνπ 2014-2020. 

 

Πξνϋπνινγηζκόο ΕΛΕΓΕΠ 
 

Οη απνιήςεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΛΔΓΔΠ κέζσ ηνπ ΔΓΣΔ πξνβιέπεηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζε 

2.013 εθαη. επξψ. 

 

Απνδφζεηο 
 

Οη ζπλεηζθνξέο ηεο ρψξαο καο ζηνλ Κνηλνηηθφ Πξνυπνινγηζκφ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016 πξνβιέ-

πεηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζην πνζφ ησλ 1.818 εθαη. επξψ. 

 

Σακεηαθφ απνηέιεζκα 
 

Σν θαζαξφ φθεινο (ηακεηαθή βάζε) γηα ην έηνο 2016 πξνβιέπεηαη φηη ζα αλέιζεη ζηα 4.713 εθαη. επ-

ξψ. 
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Πίλαθαο 3.21   Υξεκαηνξξνέο κεηαμχ Διιάδαο θαη ΔΔ 2014-2016 
(ζε εθαη. επξψ) 

        
  

  

  

2014 2015 2016 2015/14 2016/15 

Πξαγκ/ζεηο Πξνυπ/ζκφο Δθηηκήζεηο Πξνβιέςεηο Μεηαβνιή % 

Απνδφζεηο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Ι) 2.005 1.850 1.835 1.818 -8,4 -0,9 

Ίδηνη θνηλνηηθνί πφξνη 1.940 1.776 1.746 1.745 -10,0 -0,1 

Γαζκνί ΚΔΓ θαη αληηληάκπηγθ 163 164 180 184 10,7 2,2 
Δηζθνξέο δάραξεο θαη ηζνγιπθφδεο 2 2 2 2 0,0 5,3 
πλεηζθνξέο βάζεη ΦΠΑ 340 310 362 300 6,5 -17,1 
πλεηζθνξέο βάζεη ΑΔΔ 1436 1.300 1.202 1.259 -16,3 4,7 

Λνηπέο ζπλεηζθνξέο-επηζηξνθέο  17 20 39 20 130,1 -48,7 

Πξφζζεηεο έθηαθηεο ζπλεηζθνξέο 1 5 29 10 2.985,1 -65,5 
Δπηζηξνθέο απφ αλεθηέιεζηα πξνγξάκκαηα 16 15 10 10 -37,5 0,0 

Λνηπέο ζπλεηζθνξέο εθηφο πξνυπνινγηζκνχ ΔΔ  48 54 50 53 5,9 5,3 

πκκεηνρή ζην Δπξσπατθφ Σακείν Αλάπηπμεο 48 53 50 53 5,2 6,0 
Λνηπέο απνδφζεηο 0 1 0 0   -100,0 

Απνιήςεηο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΙΙ) 6.977 6.159 6.149 6.531 -11,9 6,2 

Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο  195 231 172 325 -12,0 89,0 

Έμνδα είζπξαμεο ηδίσλ πφξσλ 41 42 46 47 11,3 2,2 
Απνιήςεηο ΔΓΣΑΑ 142 175 112 264 -21,2 135,7 
Λνηπέο απνιήςεηο 12 14 14 14 18,1 0,0 

Πξνυπνινγηζκφο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 4.649 3.982 3.942 4.170 -15,2 5,8 

Πξνυπνινγηζκφο ΔΛΔΓΔΠ 2.073 1.944 2.011 2.013 -3,0 0,1 

Απνιήςεηο απφ ΔΓΣΔ 2073 1.944 2.011 2.013 -3,0 0,1 

Πξνυπνινγηζκφο ηξίησλ 60 2 24 23 -59,7 -4,9 

Απνιήςεηο ΔΣΠΑ 60   24 22 -59,9 -8,3 
Απνιήςεηο ΔΕΔ 0 2 0 1 0,0 426,3 

Σακεηαθφ απνηέιεζκα  ( ΙΙ-Ι ) 4.973 4.309 4.314 4.713 -13,2 9,2 
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5. Ννκηθά πξφζσπα πιελ ΓΔΚΟ 
 

Ννκηθά πξφζσπα πιελ ΑΚΑΓΔ 
 

Ο ελνπνηεκέλνο πξνυπνινγηζκφο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πιελ ΑΚΑΓΔ, ην ηζνδχγην θαη ηα ινηπά 

πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ηνπο, εκθαλίδνληαη ζηνπο πίλαθεο 3.22 θαη 3.23 

 

 

Πίλαθαο 3.22  Δλνπνηεκέλνο πξνυπνινγηζκφο λνκηθψλ πξνζψπσλ 
πιελ ΑΚΑΓΔ 

(ζε εθαη. επξψ) 
 

 
2015 

Δθηηκήζεηο 
2016 

Πξνβιέςεηο 

Έζνδα 2.328 2.379 

Έζνδα απφ ηφθνπο 55 44 
Μεηαβηβάζεηο απφ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ 618 612 
Μεηαβηβάζεηο απφ ΠΓΔ 626 588 
Έζνδα ππέξ ηξίησλ 66 68 
Λνηπά έζνδα 963 1.068 

Γαπάλεο  2.911 2.216 

Γαπάλεο απνδνρψλ πξνζσπηθνχ 588 573 
Γαπάλεο επελδχζεσλ 414 406 
Απνδφζεηο εζφδσλ ππέξ ηξίησλ 79 81 
Σφθνη 26 24 
Λνηπέο δαπάλεο 1.733 1.083 
Γαπάλεο απφ θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ 70 50 

Ιζνδχγην  -583 163 

Μεηαβνιή αλεμφθιεησλ ππνρξεψζεσλ  25 2 
Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο  11 11 

Ιζνδχγην ΝΠ θαηά ESA -547 177 

 

 

Πίλαθαο 3.23  Λνηπά πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία λνκηθψλ πξνζψπσλ πιελ ΑΚΑΓΔ 

 (ζε εθαη. επξψ) 
 

 Τπφινηπν ηελ 31/12/2014 

Υξεκαηηθά δηαζέζηκα 3.015 

Υξεφγξαθα 23.466 

 

 

Με βάζε ηελ πνξεία εμέιημεο ησλ κεγεζψλ ησλ πξνυπνινγηζκψλ (εζφδσλ-εμφδσλ) ησλ λνκηθψλ πξν-

ζψπσλ γηα ην 2015 εθηηκάηαη φηη ζα ππάξμεη αξλεηηθή απφθιηζε χςνπο 804 εθαη. επξψ, ζε ζρέζε κε 

ην ζηφρν πνπ είρε ηεζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ (ζηφρνο πξνυπνινγηζκνχ 257 εθαη. επξψ, εθηίκεζε -547 

εθαη. επξψ). 

 

Ζ απφθιηζε απηή, θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο (704 εθαη. επξψ) νθείιεηαη ζε δαπάλεο απφ ηελ έ-

θηαθηε απφδνζε επί ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απφ ην Σακείν Υξεκα-

ηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (ΣΥ) θαη αδηάζεηνπ απνζεκαηηθνχ (εηψλ 1995 έσο θαη 2013) ηεο Δζλη-

θήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ). Χζηφζν, ε αλσηέξσ απφθιηζε είλαη δε-

κνζηνλνκηθά νπδέηεξε δηφηη εληζρχζεθαλ ηζφπνζα ηα έζνδα ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. 
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χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο γηα ην 2016, ην ηζνδχγην ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πξνβιέπεηαη λα δηα-

κνξθσζεί ζηα 177 εθαη. επξψ. 

 

ηνλ Πίλαθα 3.24 εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα (ζηφρνη) πνπ αλακέλεηαη λα πεηχρνπλ νη θνξείο γηα 

ην 2016. Δπηπιένλ πεξηιακβάλνληαη νη πξνζαξκνγέο (θαηά ESA), θαζψο θαη ε κεηαβνιή ησλ απιή-

ξσησλ ππνρξεψζεσλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηείαο θάζε Τπνπξγείνπ.  

 

 

Πίλαθαο 3.24 Ιζνδχγην λνκηθψλ πξνζψπσλ (πιελ ΑΚΑΓΔ) αλά ππνπξγείν 
ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ESA 

(ζε εθαη. επξψ) 
    

    
2015 

Δθηηκήζεηο 
2016 

Πξνβιέςεηο 

1 Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 3 3 
  Ιζνδύγην 3 3 
  Μεηαβνιή αλεμόθιεησλ ππνρξεώζεσλ 0 0 
  Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 

 
Πξώελ Υπνπξγείν Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο 2 2 

  Ιζνδύγην 2 2 
  Μεηαβνιή αλεμόθιεησλ ππνρξεώζεσλ 0 0 
  Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 

 
Πξώελ Υπνπξγείν Εζωηεξηθώλ 0 0 

  Ιζνδύγην 0 0 
  Μεηαβνιή αλεμόθιεησλ ππνρξεώζεσλ 0 0 
  Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 

 
Πξώελ Υπνπξγείν Δεκόζηαο Τάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 0 0 

  Ιζνδύγην 0 0 
  Μεηαβνιή αλεμόθιεησλ ππνρξεώζεσλ 0 0 
  Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 

 
Πξώελ Υπνπξγείν Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 0 0 

  Ιζνδύγην 0 0 
  Μεηαβνιή αλεμόθιεησλ ππνρξεώζεσλ 0 0 
  Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 
2 Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ  0 0 
  Ιζνδύγην 0 0 
  Μεηαβνιή αλεμόθιεησλ ππνρξεώζεσλ 0 0 
  Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 
3 Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο  1 -1 
  Ιζνδύγην 1 -1 
  Μεηαβνιή αλεμόθιεησλ ππνρξεώζεσλ 0 0 
  Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 
4 Τπνπξγείν Τγείαο  15 19 
  Ιζνδύγην 14 18 
  Μεηαβνιή αλεμόθιεησλ ππνρξεώζεσλ 1 1 
  Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 
5 Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ    10 13 
  Ιζνδύγην 11 14 
  Μεηαβνιή αλεμόθιεησλ ππνρξεώζεσλ -1 -1 
  Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 
6 Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ  72 95 
  Ιζνδύγην 49 94 
  Μεηαβνιή αλεμόθιεησλ ππνρξεώζεσλ 24 2 
  Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 
7 Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 29 59 
  Ιζνδύγην 18 48 
  Μεηαβνιή αλεμόθιεησλ ππνρξεώζεσλ 0 0 
  Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 11 11 
8 Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ -523 23 
  Ιζνδύγην -523 23 
  Μεηαβνιή αλεμόθιεησλ ππνρξεώζεσλ 0 0 
  Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 
9 Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 16 11 
  Ιζνδύγην 16 11 
  Μεηαβνιή αλεμόθιεησλ ππνρξεώζεσλ 0 0 
  Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 

10 Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο  -22 -51 
  Ιζνδύγην -22 -51 
  Μεηαβνιή αλεμόθιεησλ ππνρξεώζεσλ 0 0 
  Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 

11 Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 6 9 
  Ιζνδύγην 5 8 
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Πίλαθαο 3.24 Ιζνδχγην λνκηθψλ πξνζψπσλ (πιελ ΑΚΑΓΔ) αλά ππνπξγείν 
ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ESA 

(ζε εθαη. επξψ) 
    

    
2015 

Δθηηκήζεηο 
2016 

Πξνβιέςεηο 
  Μεηαβνιή αλεμόθιεησλ ππνρξεώζεσλ 0 1 
  Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 

12 Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ -62 -37 
  Ιζνδύγην -62 -37 
  Μεηαβνιή αλεμόθιεησλ ππνρξεώζεσλ 0 0 
  Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 

 
Πξώελ Υπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγωληζηηθόηεηαο -62 -37 

  Ιζνδύγην -62 -37 
  Μεηαβνιή αλεμόθιεησλ ππνρξεώζεσλ 0 0 
  Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 

13 Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ    -100 34 
  Ιζνδύγην -100 34 
  Μεηαβνιή αλεμόθιεησλ ππνρξεώζεσλ 0 0 
  Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 

14 Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο 7 -1 
  Ιζνδύγην 7 -1 
  Μεηαβνιή αλεμόθιεησλ ππνρξεώζεσλ 0 0 
  Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 
  χλνιν ΝΠ επνπηείαο Τπνπξγείσλ θαηά ESA -547 177 

  Ιζνδχγην  -583 163 
  Μεηαβνιή αλεμόθιεηωλ ππνρξεώζεωλ 25 2 
  Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 11 11 

               1  Σν αξλεηηθφ πξφζεκν ζεκαίλεη έιιεηκκα θαη ην ζεηηθφ πιεφλαζκα. 
               2  Σν ζεηηθφ πξφζεκν ζηε κεηαβνιή ησλ αλεμφθιεησλ ππνρξεψζεσλ ζεκαίλεη βειηίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο. 
 

 

Υπνπξγείν Εζωηεξηθώλ θαη Δηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο 
 
Ο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ επνπηεπφκελνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ Δζληθφ Κέληξν Γεκφ-

ζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΚΓΓΑ), πξνβιέπεηαη λα είλαη πιενλαζκαηηθφο (2 εθαη. επξψ) 

γηα ην έηνο 2016. Οη ινηπνί θνξείο ηνπ Τπνπξγείνπ («Κέληξν Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο» θαη 

«Κέληξν Μειεηψλ Αζθάιεηαο») αλακέλεηαη λα παξνπζηάζνπλ νξηαθά ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

 

Υπνπξγείν Εμωηεξηθώλ 
 

Οη επνπηεπφκελνη θνξείο ηνπ Τπνπξγείνπ είλαη ηα λνκηθά πξφζσπα «Διιεληθή Δζληθή Δπηηξνπή γηα 

ηελ UNESCO» θαη «Διιεληθφ Κέληξν Δπξσπατθψλ Μειεηψλ “EKEM”», κε νπδέηεξν απνηέιεζκα 

ζην έηνο 2016.  

 

Υπνπξγείν Εζληθήο Άκπλαο 
 

ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ πεξηιακβάλνληαη ζπλνιηθά έμη (6) λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ 

ησλ νπνίσλ ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο πξνβιέπεηαη λα παξνπζηάζεη αξλεηηθφ απνηέιεζκα χςνπο 

1,0 εθαη. επξψ πεξίπνπ. 

 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εζφδσλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πξνέξρεηαη απφ έζνδα ίδηαο επηρεηξεκαηη-

θήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ θνξέσλ, ελψ νη δαπάλεο ηνπο αθνξνχλ θπξίσο πιεξσκέο γηα ππεξεζίεο θαη 

γηα επελδχζεηο. 

 

Υπνπξγείν Υγείαο 
 

Σν ζεηηθφ απνηέιεζκα πνπ πξνβιέπεηαη (19,0 εθαη. επξψ) γηα ην 2016 γηα ηα λνκηθά πξφζσπα επν-

πηείαο ηνπ Τπνπξγείνπ νθείιεηαη, θαηά θχξην ιφγν, ζηελ πξνζαξκνγή ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο δαπα-

λψλ. 
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Οη έμη (6) επνπηεπφκελνη θνξείο ηνπ Κεθ. Α΄ ηνπ Ν. 3429/2005 ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, νη αξκνδηφ-

ηεηεο ησλ νπνίσλ αθνξνχλ ζε ζέκαηα ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο πγείαο, θαζψο θαη ζε ζέκαηα δηαρείξη-

ζεο λνζνθνκείσλ παξνπζηάδνπλ νξηαθά ζεηηθφ απνηέιεζκα ζην έηνο 2016.  

 

Υπνπξγείν Δηθαηνζύλεο, Δηαθάλεηαο θαη Αλζξωπίλωλ Δηθαηωκάηωλ 
 

Σν απνηέιεζκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επνπηεπφκελνπ λπδδ ΣΑΥΓΗΚ, πξνβιέπεηαη λα είλαη ζεηηθφ 

(14 εθαη. επξψ) γηα ην 2016, ελψ ην απνηέιεζκα ηνπ λπηδ «Δπάλνδνο» είλαη νπδέηεξν. 

  

Υπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάηωλ 
 

Οη επνπηεπφκελνη θνξείο ηνπ Τπνπξγείνπ αθνξνχλ λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ (ΑΔΗ-ΣΔΗ-

βηβιηνζήθεο-εξεπλεηηθά θέληξα) θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ (Δηδηθνχο Λνγαξηαζκνχο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο 

- εξεπλεηηθά θέληξα), θαζψο θαη λνκηθά πξφζσπα ηνπ Κεθ. Α ηνπ λ. 3429/2005.  

 

Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπ Τπνπξγείνπ πξνβιέπεηαη λα παξνπζηάζεη ζεηηθφ 

απνηέιεζκα χςνπο 95,0 εθαη. επξψ. Σν απνηέιεζκα απηφ πξνβιέπεηαη λα πξνθχςεη θπξίσο απφ ηνπο 

εηδηθνχο ινγαξηαζκνχο θνλδπιίσλ έξεπλαο θαη απφ ηνπο θνξείο ηνπ Κεθ. Α΄ ηνπ λ. 3429/2005. 

 

Κχξηα πεγή ησλ εζφδσλ γηα ηα ΑΔΗ, ηα ΣΔΗ θαη ηηο Βηβιηνζήθεο απνηεινχλ νη κεηαβηβάζεηο απφ ηνλ 

Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, θαζψο θαη νη πφξνη απφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα απφ ηελ ΔΔ. 

 

Σν απνηέιεζκα ησλ είθνζη νθηψ (28) επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπ Κεθ. Α΄ ηνπ λ.3429/2005 πξνβιέ-

πεηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζην πνζφ ησλ 15,5 εθαη. επξψ, γηα ην έηνο 2016. Ζ κεγαιχηεξε ζπκβνιή 

αλακέλεηαη λα πξνέιζεη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα «Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

“ΗΝΔΓIΒIΜ”», «Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ "ΓΗΟΦΑΝΣΟ"», «Δξεπλεηηθφ 

Παλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην πζηεκάησλ Δπηθνηλσληψλ θαη Τπνινγηζηψλ “ΔΠΗΔΤ-ΔΜΠ”» θαη «Δ-

ζληθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ “ΔΟΠΠΔΠ”», 

ην απνηέιεζκα ησλ νπνίσλ θζάλεη ζηα 14 εθαη. επξψ, ήηνη πνζνζηφ 90% επί ηνπ ζπλνιηθνχ απνηειέ-

ζκαηνο ησλ αλσηέξσ θνξέσλ.  
 

Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ 
 

ε φ,ηη αθνξά ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ επνπηεχν-

ληαη απφ ην Τπνπξγείν, πξνβιέπεηαη φηη απφ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζα πξνθχςεη ζεηηθφ απνηέιεζκα 

χςνπο πεξίπνπ 59,0 εθαη. επξψ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο (πεξίπνπ 40 εθαη. επξψ) ζα πξνέιζεη απφ ην 

Σακείν Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ θαη Απαιινηξηψζεσλ, ιφγσ ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ φπσο, ε κεηαβν-

ιή ζηελ ηηκή εηζηηεξίσλ, ε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο έθδνζεο ησλ εηζηηεξίσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

θαη ε πξνψζεζε αληηηχπσλ πξντφλησλ πνιηηηζηηθήο ζεκαηνινγίαο ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνχο ρψ-

ξνπο, ζα θέξεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. 

  

Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 
 

ηνλ ππνηνκέα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ είλαη ν Οξγαληζκφο Γηαρείξη-

ζεο Γεκνζίνπ Υξένπο (ΟΓΓΖΥ), ην Δηδηθφ Σακείν Διέγρνπ, Παξαγσγήο θαη Πνηφηεηαο Αιθνφιεο 

θαη Αιθννινχρσλ Πνηψλ (ΔΣΔΠΠΑΑ), ε Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), 

ην Βαξβάθεην Ίδξπκα, ην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο, ην Σακείν Αμηνπνίεζεο Ηδησηη-

θήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ ΑΔ (ΣΑΗΠΔΓ), ην ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΔ, θαζψο θαη νη Αλεμάξηεηεο Αξρέο 

Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) θαη Δπηηξνπή Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ (ΔΔΔΠ).  

 

Δθηηκάηαη φηη ην ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ θνξέσλ ζα είλαη ζεηηθφ θαη ζα α-

λέιζεη ζε 23,0 εθαη. επξψ γηα ην έηνο 2016.  
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Δπίζεο, νη επνπηεπφκελνη θνξείο ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ Ν. 3429/2005 Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δ-

πηηξνπή (ΟΚΔ) θαη ην Αζελατθφ θαη Μαθεδνληθφ Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ ΑΔ πξνβιέπεηαη λα εκθαλί-

ζνπλ ηζνζθειηζκέλνπο πξνυπνινγηζκνχο.  

 

Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκωλ  
 

Σν Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ έρεη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ λνκηθά πξφζσπα, ηφζν 

δεκφζηνπ, φζν θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ 

(ΔΦΔΣ), κε βαζηθή απνζηνιή ηνπ ηε δηαζθάιηζε ηεο εηζαγσγήο, παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο πγηεηλψλ 

ηξνθίκσλ κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφ-

λησλ ηνπ θαη ν «Διιεληθφο Γεσξγηθφο Οξγαληζκφο "ΓΖΜΖΣΡΑ" (ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ)», ν νπνίνο δη-

αζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία, ηελ πηζην-

πνίεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ηελ πξναγσγή ηεο έξεπλαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο θα-

ηάξηηζεο ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο. 

 

Σα λνκηθά πξφζσπα ηνπ ΤΠΑΑΣ πξνβιέπεηαη λα εκθαλίζνπλ ην 2016 πιεφλαζκα χςνπο 11 εθαη. 

επξψ πεξίπνπ. 

 

Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Ελέξγεηαο  
 

Σν ηζνδχγην ηνπ ππνηνκέα ηνπ Τπνπξγείνπ αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζε αξλεηηθφ απνηέιεζκα (έι-

ιεηκκα) χςνπο 51 εθαη. επξψ πεξίπνπ. 

 

ην απνηέιεζκα απηφ πεξηιακβάλεηαη θαη ην ηζνδχγην ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο «Ρπζκηζηηθή Αξρή Δ-

λέξγεηαο», πνπ εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζε πιεφλαζκα χςνπο 1,7 εθαη. επξψ. Θεηηθφ απνηέιε-

ζκα επίζεο ζα παξνπζηάζεη θαη ην λπηδ «Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ θαη  Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο 

–ΚΑΠΔ» χςνπο 0,3 εθαη. επξψ. εκεηψλεηαη φηη ζηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο πεξηιακβάλνληαη επί-

ζεο ην επαλαζπζηαζέλ λπηδ «Ηλζηηηνχην Γεσινγηθψλ θαη Μεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ (ΗΓΜΔ)», θαζψο 

θαη ην «Δζληθφ Κηεκαηνιφγην θαη Υαξηνγξάθεζε ΑΔ (ΔΚΥΑ ΑΔ)», ην νπνίν πξνβιέπεηαη λα πα-

ξνπζηάζεη αξλεηηθφ απνηέιεζκα χςνπο 53 εθαη. επξψ πνπ ζα θαιπθζεί απφ ηα ίδηα δηαζέζηκά ηνπ. 

 

Υπνπξγείν Εξγαζίαο, Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο θαη  Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο 
 

Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα επνπηείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο πνπ απνηεινχληαη θπξίσο απφ Κέληξα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο, αλακέλεηαη ζεηηθφ ηακεη-

αθφ απνηέιεζκα χςνπο 9,0 εθαη. επξψ. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ηνπο δαπαλψλ, κε παξάιιειε δηαηήξεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  

 
Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Τνπξηζκνύ 
 

ηνλ ππνηνκέα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, κεηαμχ ησλ άιισλ, πεξηιακβάλεηαη ην Δζληθφ Σακείν Δπη-

ρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο (ΔΣΔΑΝ) ΑΔ πνπ έρεη σο βαζηθφ ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο επηρεη-

ξεκαηηθφηεηαο θαη εηδηθφηεξα ηελ ελίζρπζε ηεο πξφζβαζεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ ίδξπζε λέσλ 

θαη θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, ε νπνία σο Αλεμάξηεηε Αξρή έρεη βαζηθή 

απνζηνιή ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ θα-

ζψο θαη ε Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ κε βαζηθφ ξφιν ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθά-

λεηαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο, ζπλνρήο θαη ελαξκφληζεο ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο ησλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζχκθσλα κε ην εζληθφ θαη επξσπατθφ δίθαην.  

 
ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπ Τπνπξγείνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη ΔΒΔΣΑΜ ΑΔ, ΔΤΠ, ΟΒΗ, 

ΚΔΠΔ θαη ΚΓΔΟΓ, ην απνηέιεζκα ησλ νπνίσλ πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζην χςνο ησλ 3,0 εθαη. επξψ. 

 

Σν ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ησλ θνξέσλ ηνπ Τπνπξγείνπ ζα παξνπζηάζεη αξλεηηθφ απνηέιεζκα (έι-

ιεηκκα) χςνπο 37 εθαη. επξψ, ην νπνίν νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηηο πξνβιέςεηο ηεο ΔΣΔΑΝ ΑΔ γηα 
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θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ, χςνπο 50 εθαη. επξψ, ρσξίο ηηο νπνίεο, ην απνηέιεζκα γηα ην 2016 ζα δηα-

κνξθψλνληαλ ζε πιεφλαζκα χςνπο 13,5 εθαη. επξψ. 

 
Υπνπξγείν Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Δηθηύωλ 
 

ηα λνκηθά πξφζσπα ηνπ ππνηνκέα ηνπ Τπνπξγείνπ πεξηιακβάλνληαη νη θνξείο «Δηδηθφο Λνγαξηα-

ζκφο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ΟΑΠ (ΟΑΠ-ΔΛΚΔ)», «Οξγαληζκφο Αληηζεηζκηθνχ ρεδηαζκνχ θαη 

Πξνζηαζίαο (ΟΑΠ)», «Δηαηξεία Παγίσλ ΔΤΓΑΠ», «Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο Κξήηεο ΑΔ (ΟΑΚ 

ΑΔ), «Κηηξηαθέο Τπνδνκέο ΑΔ (ΚηΤπ ΑΔ)» θαη ε αλεμάξηεηε αξρή «Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσ-

ληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ)». Δηδηθφηεξα, ε ΚηΤπ ΑΔ, πξνήιζε απφ ηελ ζπγρψλεπζε ησλ εηαη-

ξεηψλ «Οξγαληζκφο ρνιηθψλ Κηηξίσλ ΑΔ» (ΟΚ ΑΔ) θαη «Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αλέγεξζεο Ννζε-

ιεπηηθψλ Μνλάδσλ ΑΔ» (ΓΔΠΑΝΟΜ ΑΔ), ελψ απφ ηελ 01/08/2015 ε ζπγρψλεπζε νινθιεξψζεθε, 

κε ηελ έληαμε θαη ηεο εηαηξείαο «ΘΔΜΗ Καηαζθεπαζηηθή ΑΔ» θαη απνηειεί πιένλ ηνλ εληαίν θαηα-

ζθεπαζηηθφ θνξέα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Σν αλακελφκελν ζεηηθφ απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ θν-

ξέσλ πξνβιέπεηαη λα θζάζεη ζηα 34,4 εθαη. επξψ ην 2016.  

 

Υπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζηωηηθήο Πνιηηηθήο 
 

Σν ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ πξνβιέπεηαη φηη ζα δηακνξθσζεί 

ζε έιιεηκκα 1 εθαη. επξψ. 

 

ηνπο παξαπάλσ θνξείο πεξηιακβάλνληαη 13 Ληκεληθά Σακεία (λπδδ), θχξηα δξάζε ησλ νπνίσλ είλαη 

ε εθκεηάιιεπζε, θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ, ησλ αιηεπηηθψλ θαηαθπγίσλ 

θαη ιηκελίζθσλ ησλ λνκψλ αξκνδηφηεηάο ηνπο. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ, ζην πιαίζην επίηεπμεο 

ηνπ ζθνπνχ ηεο ίδξπζήο ηνπο, επηρνξεγνχληαη απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Οη πφξνη 

ηνπο είλαη θπξίσο έζνδα απφ ην ηέινο ρξήζεσο ιηκέλσλ ζηα εηζηηήξηα ή λαχινπο, έζνδα απφ ηέιε 

πξφζδεζεο, πξχκλεζεο πινίσλ θαη ειιηκεληζκνχ ζθαθψλ. 

 

Οη έληεθα (11) Οξγαληζκνί Ληκέλσλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο θνξείο ηνπ Κεθ. Α΄ ηνπ λ. 

3429/2005, παξνπζηάδνπλ νξηαθά ζεηηθφ απνηέιεζκα ζην έηνο 2016, έλαληη πιενλάζκαηνο 6,8 εθαη. 

επξψ ζην έηνο 2015. Ζ εμέιημε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηελ πινπνίεζε ζεκαληηθνχ χςνπο επελδπηη-

θψλ πξνγξακκάησλ, χςνπο 9 εθαη. επξψ, ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ίδηα έζνδα θαη ηακεηαθά 

δηαζέζηκα.  

 
Αζθαιηζηηθφ Κεθάιαην Αιιειεγγχεο Γελεψλ (ΑΚΑΓΔ) 
 

Σν ΑΚΑΓΔ ζπζηάζεθε κε ην άξζξν 149 ηνπ λ. 3655/2008 κε βαζηθφ ζθνπφ ηε δεκηνπξγία απνζεκα-

ηηθψλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ θιάδσλ ζχληαμεο ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΦΚΑ) ζην 

πιαίζην ηεο δηαζθάιηζεο ησλ ζπληάμεσλ ησλ λέσλ γελεψλ. 

 

Οη βαζηθέο πεγέο εζφδσλ ηνπ ΑΚΑΓΔ είλαη ε εηήζηα επηρνξήγεζε απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, 

θαζψο θαη ηα έζνδα απφ ηελ Δηζθνξά Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ. Μέξνο ησλ ειιεηκκάησλ Κνηλσ-

ληθήο Αζθάιηζεο θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 400 εθαη. επξψ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην ΑΚΑΓΔ (πί-

λαθαο 3.25). 

 

Χζηφζν, κεηά ηελ 1/9/2015 παχεη λα ηζρχεη ε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ειιεηκκάησλ ησλ θν-

ξέσλ θαη θιάδσλ επηθνπξηθήο ζχληαμεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

λ.4337/2015. 
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Πίλαθαο 3.25  Πξνυπνινγηζκφο ΑΚΑΓΔ 
(ζε εθαη. επξψ) 

 

 2015 
Δθηηκήζεηο 

2016 
Πξνβιέςεηο 

Έζνδα 1.337 1.363 

Δηζθνξά αιιειεγγχεο ζπληαμηνχρσλ (θχξηα ζχληαμε) 650 650 

Δηζθνξά αιιειεγγχεο ζπληαμηνχρσλ (επηθνπξηθή ζχληαμε) 150 140 

Αζθαιηζηηθή εηζθνξά λ.4186/2013 3 3 

Έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (έζνδα απφ ηφθνπο) 80 100 

Δηήζηα επηρνξήγεζε κέζσ πηζηψζεσλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (λ. 3254/14) 454 470 

Γαπάλεο 435 435 

Δπηρνξεγήζεηο ζε ΦΚΑ γηα θάιπςε ειιεηκκάησλ 400 400 

Δπηρνξεγήζεηο γηα ην Πξφγξακκα "Βνήζεηα ζην ζπίηη" 35 35 

Ιζνδχγην (απνηέιεζκα) 902 928 

 

 

 

Σν νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ηνπ ΑΚΑΓΔ γηα ην 2015 αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζε πιεφλαζκα χ-

ςνπο 902 εθαη. επξψ, ελψ γηα ην 2016 ε αληίζηνηρε πξφβιεςε αλέξρεηαη ζε 928 εθαη. επξψ, απμεκέ-

λε θαηά 26 εθαη. επξψ. Σν απνηέιεζκα απηφ απνδίδεηαη θπξίσο ζηα επηπιένλ έζνδα απφ ηελ επηρεη-

ξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (έζνδα απφ ηφθνπο), θαζψο θαη ζηελ εληζρπκέλε επηρνξήγεζε απφ ηνλ Σα-

θηηθφ Πξνυπνινγηζκφ.  
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6. Κνηλσληθφο πξνυπνινγηζκφο 
 

Ο θνηλσληθφο πξνυπνινγηζκφο, γηα ην 2016, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπλέρηζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηελ εθαξκνγή δηαξζξσηηθψλ παξεκ-

βάζεσλ θαη κέηξσλ εμπγίαλζεο.  

 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

επεμεξγάδεηαη λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ θαζνιηθή αλακφξθσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκα-

ηνο ηεο ρψξαο, ην νπνίν αλακέλεηαη λα θαηαηεζεί πξνο ςήθηζε ζηε Βνπιή ην ακέζσο επφκελν ρξνλη-

θφ δηάζηεκα. Σα πξνβιεπφκελα ζε απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζεζκνζεηεκέλεο, κε ηνπο λ. 4336/2015 

θαη λ. 4337/2015, παξεκβάζεηο ππνινγίδεηαη λα εμαζθαιίζνπλ εμνηθνλνκήζεηο πφξσλ γηα ην αζθαιη-

ζηηθφ ζχζηεκα πεξίπνπ 0,25% θαη 1% ηνπ ΑΔΠ γηα ηα έηε 2015 θαη 2016, αληίζηνηρα. 

 

ηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο, ΔΟΠΤΤ θαη Ννζνθνκείσλ, νη πξνζπάζεηεο επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηελ ε-

λίζρπζε ησλ δηαξζξσηηθψλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ δξνκνινγεζεί.  

 

εκείν αλαθνξάο απνηειεί ε πξνζπάζεηα εμαζθάιηζεο ηεο νκαιήο ξνήο κεηαθνξάο ησλ πξνυπνινγη-

ζζεηζψλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, θπξίσο πξνο ηνλ ΔΟΠΤΤ, γεγνλφο πνπ 

ζηνρεχεη ζηελ εμαζθάιηζε πεξαηηέξσ θαλνληθφηεηαο ζηηο πξνυπνινγηδφκελεο πιεξσκέο ηνπ ΔΟΠΤΤ 

γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ, ηφζν πξνο ηα δεκφζηα λνζνθνκεία, φζν θαη 

πξνο ηνπο ηδηψηεο παξφρνπο ππεξεζηψλ πγείαο. 

 

Πίλαθαο 3.26  Δλνπνηεκέλνο θνηλσληθφο πξνυπνινγηζκφο ζε ηακεηαθή βάζε 
(ζε εθαη. επξψ) 

 

 2015 
Δθηηκήζεηο 

2016 
Πξνβιέςεηο 

Έζνδα 34.351 34.064 

Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 18.174 18.520 
Έζνδα απφ ηφθνπο 226 220 
Λνηπά έζνδα  1.991 1.922 
Μεηαβηβάζεηο απφ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ  13.229 12.765 
Μεηαβηβάζεηο απφ ΠΓΔ 331 235 
Μεηαβηβάζεηο απφ άιινπο θνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 400 401 

Έμνδα 35.330 36.153 

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 790 786 
πληάμεηο 23.776 23.774 
Λνηπέο κεηαβηβάζεηο 7.640 7.887 
Γηνηθεηηθέο θαη ινηπέο δαπάλεο(2) 3.124 3.705 

Ιζνδχγην(1) -979 -2.089 

(1) Πεξηιακβάλεηαη ην ηζνδχγην ησλ ΟΚΑ, λνζνθνκείσλ θαη ΠΔΓΤ. 
(2) Πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο πξνκεζεηψλ αγαζψλ & ππεξεζηψλ ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ 

 

 

Σα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ ελνπνηεκέλνπ θνηλσληθνχ πξνυπνινγηζκνχ ην 2016 πξνβιέπνληαη κεησκέλα 

θαηά 287 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην 2015, ελψ ηα έμνδά ηνπ, αληίζηνηρα, πξνβιέπνληαη απμεκέλα θα-

ηά 823 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην 2015, θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ δαπαλψλ φπσο νη ινηπέο πα-

ξνρέο αζζέλεηαο, ηα πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο, νη πξνλνηαθέο παξνρέο, αιιά θαη ησλ δαπαλψλ πνπ 

αθνξνχλ πξνκήζεηεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ. 

 

Γηα ην 2015, ην ηακεηαθφ ηζνδχγην ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Αζθαιηζηηθά Σακεία, 

Οξγαληζκνί Απαζρφιεζεο, ΔΟΠΤΤ) θαη λνζνθνκείσλ εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζε έιιεηκκα 
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χςνπο 979 εθαη. επξψ, έλαληη ζηφρνπ ειιείκκαηνο χςνπο 898 εθαη. επξψ ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

2015.  

 

Χζηφζν, ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε, ην απνηέιεζκα γηα ην 2015 εθηηκάηαη ζε έιιεηκκα χςνπο 877 εθαη. 

επξψ, έλαληη πξφβιεςεο χςνπο 162 εθαη. επξψ. 

 

Αζθαιηζηηθά Σακεία 
 

Ζ ζπληαμηνδνηηθή δαπάλε αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζηα 23.774 εθαη. επξψ ην 2016, έλαληη 23.776 εθαη. 

επξψ ην 2015, παξακέλνληαο νπζηαζηηθά ζηα ίδηα επίπεδα. 

 

Σν ηακεηαθφ ηζνδχγην ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζε έιιεηκκα 2.191 ε-

θαη. επξψ ην 2016, έλαληη ειιείκκαηνο 1.815 εθαη. επξψ ην 2015.  

 
Οξγαληζκνί Απαζρφιεζεο 
 

Γηα ην 2016 εθηηκάηαη φηη ην ηακεηαθφ ηζνδχγην ηνπ ΟΑΔΓ ζα εκθαλίζεη πιεφλαζκα χςνπο 209 εθαη. 

επξψ έλαληη εθηηκψκελνπ ηακεηαθνχ πιενλάζκαηνο χςνπο 504 εθαη. επξψ ην 2015.  
 

Χζηφζν, θξίζηκεο ζεκαζίαο ελέξγεηα γηα ηελ άκβιπλζε θαη ηελ απνηξνπή ησλ επηπηψζεσλ ηεο ηξέ-

ρνπζαο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο απνηειεί ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο πξνβιεπφκελνπ εηήζηνπ θφζηνπο χςνπο 500 εθαη. επξψ, απμεκέλε θαηά 

120 εθαη. επξψ έλαληη ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ 2015.  
 

Δζληθφο Οξγαληζκφο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο (ΔΟΠΤΤ) 
 

Σν ηακεηαθφ απνηέιεζκα ηνπ ΔΟΠΤΤ αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζε πιεφλαζκα 9 εθαη. επξψ γηα ην 

2015, έλαληη ζηφρνπ Πξνυπνινγηζκνχ γηα πιεφλαζκα 24 εθαη. επξψ, ελψ γηα ην 2016 εθηηκάηαη φηη ην 

ηακεηαθφ απνηέιεζκα ζα δηακνξθσζεί ζε έιιεηκκα χςνπο 139 εθαη. επξψ. Παξάιιεια, ζε δεκνζην-

λνκηθή βάζε ην απνηέιεζκα ηνπ 2015 αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζε πιεφλαζκα χςνπο 367 εθαη. επ-

ξψ θαη γηα ην 2016 ζε 787 εθαη. επξψ. Ζ πξνζπάζεηα απηή αλακέλεηαη λα βαζηζζεί θπξίσο ζηελ αχ-

μεζε ησλ εζφδσλ απφ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ εηζθνξψλ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο φισλ ησλ θνξέσλ θχξηαο αζθάιηζεο απφ 4% ζε 6% επί ησλ θπξίσλ ζπληά-

μεσλ θαη ζηε ζέζπηζε αληίζηνηρεο εηζθνξάο ζε πνζνζηφ 6% επί ησλ επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ (λ. 

4334/2015, ΦΔΚ 80 Α΄). Ζ πξναλαθεξφκελε παξέκβαζε εθηηκάηαη φηη ζα απνδψζεη έζνδα χςνπο 355 

εθαη. επξψ εληφο ηνπ 2015 θαη 711 εθαη. επξψ ζην 2016.  
 

εκεηψλεηαη σζηφζν φηη πξνυπφζεζε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ΔΟΠΤΤ απνηειεί ε δηαζθάιηζε 

ηεο απξφζθνπηεο θαη ηαθηηθήο απφδνζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ απφ ηα ηακεία 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ εηζπξάηηνπλ έζνδα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ.  
  

Αλαθνξηθά κε ηηο δαπάλεο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ, ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γίλεηαη γηα 

ηε ζπγθξάηεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, ηα φξηα ηεο νπνίαο ζα δηακνξθσζεί, ζε δεκνζηνλνκηθή 

βάζε, ζηα 1.945 εθαη. επξψ γηα ην έηνο 2016. Σν χςνο απηφ αλακέλεηαη λα δηαζθαιηζηεί κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο θαη ελδπλάκσζεο ησλ κεραληζκψλ θαζηέξσζεο πνζνχ επηζηξνθήο (rebate) θαη απηφκαησλ 

επηζηξνθψλ (clawback).  
 

Αλάινγε πξνζπάζεηα ζπγθξάηεζεο ηεο δαπάλεο πξαγκαηνπνηείηαη θαη ζηελ θαηεγνξία ησλ παξφρσλ 

πγείαο κε ηε ζεζκνζέηεζε θαη εθαξκνγή αληίζηνηρσλ κεραληζκψλ θαζηέξσζεο πνζνχ επηζηξνθήο 

(rebate) θαη απηφκαησλ επηζηξνθψλ (clawback) γηα ηηο θαηεγνξίεο ησλ λνζειίσλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ, 

ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ θαη ησλ θπζηθνζεξαπεηψλ.  

 

Πεξαηηέξσ, πξνβιέπεηαη ε επέθηαζε ησλ αλψηαησλ νξίσλ είζπξαμεο επηζηξνθψλ γηα ηηο δαπάλεο δη-

αγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ, ηδησηηθψλ θιηληθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ γηα ηα έηε 2016 έσο 2018 

ζηα ίδηα επίπεδα κε ηα φξηα ηνπ 2015.  
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Χζηφζν, αληίζηνηρνη κεραληζκνί ζπγθξάηεζεο ησλ δαπαλψλ δελ πθίζηαληαη γηα ηηο ινηπέο θαηεγνξίεο 

παξφρσλ (ζπκβεβιεκέλνη γηαηξνί, δαπάλεο αζθαιηζκέλσλ ΔΟΠΤΤ).  
 

Δπηπξφζζεηα, γηα ηε ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε βειηίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ νξγαληζκνχ 

πξνβιέπεηαη λα πηνζεηεζνχλ πξαθηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε:  

 δηαξζξσηηθέο παξεκβάζεηο ζηνλ έιεγρν ηεο ζπληαγνγξάθεζεο θαζψο θαη ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ 

δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ, 

 αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο ηνπ ΔΟΠΤΤ γηα ηελ παξαθν-

ινχζεζε ησλ δαπαλψλ πγείαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, 

 νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε θαη αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ απφ ηα κεηξψα θαη ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκα-

ηα ηνπ ΔΟΠΤΤ, 

 ηε ζπλέρηζε ηεο ζπιινγήο θαη δεκνζίεπζεο απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ ζηνηρείσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

επηδφζεσλ ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ παξφρσλ ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, πξνθεηκέλνπ 

λα επαλεμεηαζηεί ε αλάγθε γηα αλάζεζε ζε ηδησηηθνχο παξφρνπο αλά πεξηθέξεηα ζηελ πξνζπάζεηα 

ζπγθξάηεζεο ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο. 
 

Ννζνθνκεία - ΠΔΓΤ 
 

Σα λνζνθνκεία θαη ην ΠΔΓΤ αλακέλεηαη ην 2015 λα εκθαλίζνπλ ζεηηθφ ηακεηαθφ απνηέιεζκα 323 

εθαη. επξψ θαη πεξηνξηζκέλε κεηαβνιή απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ, χςνπο 21 εθαη. επξψ, νθεηιφκελε 

θπξίσο ζηε ζηελφηεηα ησλ ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ γηα πξαγκαηνπνίεζε πεξαηηέξσ πιεξσκψλ έσο ηε 

ιήμε ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο. Ο πξνυπνινγηζκφο σο πξνο ην ζθέινο ησλ εζφδσλ αλακέλε-

ηαη λα θηλεζεί εληφο ησλ νξίσλ ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ, παξά ηελ παξαηεξνχκελε αδπλακία κεηαβί-

βαζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ πφξσλ απφ ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα (ΔΟΠΤΤ), γεγνλφο 

πνπ πξφθεηηαη λα αληηκεησπηζηεί κεξηθψο κε πξφζζεηεο κεηαβηβάζεηο απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγη-

ζκφ, χςνπο 160 εθαη. επξψ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε εκθαληδφκελε αχμεζε ζην ζχλνιν ησλ κεηαβηβάζε-

σλ νθείιεηαη ζηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ θαηαβνιήο (κέζσ επηρνξεγήζεσλ) εθεκεξηψλ θαη ινηπψλ πξφ-

ζζεησλ ακνηβψλ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ 4316/2014 (άξζξν 12), ελψ ε ζεκαληηθή 

ζψξεπζε απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ ζε ζρέζε πξνο ην πξνεγνχκελν έηνο απνδίδεηαη θπξίσο ζηε ρξν-

ληθή πζηέξεζε απφδνζεο ησλ πξνυπνινγηζζεηζψλ επηρνξεγήζεσλ απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. 
 

ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2016 αλακέλεηαη ε επίηεπμε ζεηηθνχ δεκνζηνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο χςνπο 

455 εθαη. επξψ. 
 

Παξάιιεια, κε βάζε ηα νξηδφκελα ζην λφκν 4336/2015, αιιά θαη ζχκθσλα κε ηνπο ζρεδηαζκνχο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο ζα πξνσζεζεί ε πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ παξεκβάζεσλ, κε ζθνπφ ηε ζπγθξά-

ηεζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ θαη ηνπ πξσην-

βάζκηνπ δηθηχνπ πγείαο, φπσο: 

 Καζηέξσζε κεραληζκνχ απηφκαησλ επηζηξνθψλ (clawback) ζηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε ησλ λνζν-

θνκείσλ ηνπ ΔΤ. (Ζ δαπάλε απηή, ζε εηήζηα δεδνπιεπκέλε βάζε, γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016, 

δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ηα 570 εθαη. επξψ). 

 Καζηέξσζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πιήξε πγεηνλνκηθή θάιπςε ησλ αλαζθάιηζησλ θαη ηε κεί-

σζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε. 

 Πξνζιήςεηο ηνπ απαξαίηεηνπ πξνζσπηθνχ ζε λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο. 

 Γέζκε κέηξσλ γηα ηε κεηαξξχζκηζε ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο κε ρξήζε πφξσλ απφ ην 

ΔΠΑ.  

 Αλαζεψξεζε θαη εμνξζνινγηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ πγείαο, κε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

απηψλ πνπ δηελεξγείηαη θεληξηθά.  
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Πίλαθαο 3.27  Πξνυπνινγηζκνί θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη λνζνθνκείσλ – ΠΔΓΤ  
(ζε εθαη. επξψ) 

 

 2015 
Δθηηκήζεηο 

2016 
Πξνβιέςεηο 

Ι. Φνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο   

α) ΗΚΑ,ΟΓΑ θ.ιπ.   
Έζνδα 35.557 35.270 
Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 11.246 11.350 
Ρχζκηζε νθεηιψλ 997 1.014 
Μεηαβηβάζεηο απφ ΑΚΑΓΔ 400 400 
Κνηλσληθνί πφξνη 800 711 
Μεηαβηβάζεηο απφ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 9.954 9.496 
Αληηθξηδφκελα έζνδα 29 27 
Απφδνζε πεξηνπζίαο 937 937 
Δηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 10.706 10.994 
Λνηπά έζνδα 518 341 
Έθηαθηε επηρνξήγεζε γηα εθθαζάξηζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ -30   
Έμνδα 37.372 37.461 
πληάμεηο 23.776 23.774 
    Κύξηαο αζθάιηζεο 19.876 20.268 
    Επηθνπξηθήο αζθάιηζεο 3.900 3.506 
Λνηπέο παξνρέο αζζέλεηαο 165 165 
Πξνλνηαθέο παξνρέο 1.867 1.821 
Λνηπέο κεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο 295 163 
Απφδνζε εηζπξάμεσλ ηξίησλ 10.706 10.994 
Λνηπέο δαπάλεο 295 279 
Γαπάλεο πξνζσπηθνχ 239 236 
Γηνηθεηηθέο δαπάλεο 29 29 
Σακεηαθφ ηζνδχγην -1.815 -2.191 
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο -299 146 
Ιζνδχγην θαηά ESA  -2.114 -2.045 
β) ΟΑΔΓ,ΟΔΔ,ΟΔΚ     
Έζνδα 2.652 2.520 
Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 1.473 1.435 
Ρχζκηζε νθεηιψλ 232 226 
Μεηαβηβάζεηο απφ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 499 505 
Μεηαβηβάζεηο απφ ΠΓΔ 266 170 
Απφδνζε πεξηνπζίαο 44 44 
Δηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 93 137 
Λνηπά έζνδα 44 3 
Έμνδα 2.148 2.311 
Δπηδφκαηα αλεξγίαο 830 830 
Πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο 380 500 
Λνηπέο πξνλνηαθέο παξνρέο 131 135 
Μεηαβηβάζεηο ζην ΗΚΑ 500 476 
Απφδνζε εηζπξάμεσλ ηξίησλ 93 137 
Γαπάλεο πξνζσπηθνχ 99 98 
Λνηπέο δαπάλεο 115 135 
Σακεηαθφ ηζνδχγην 504 209 
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 22 5 
Ιζνδχγην θαηά ESA  526 214 
γ) ΔΟΠΤΤ      
Έζνδα 5.164 5.517 
Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 4.096 4.370 
Ρχζκηζε νθεηιψλ 129 125 
Κνηλσληθνί πφξνη 3 3 
Μεηαβηβάζεηο απφ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 526 526 
Απφδνζε πεξηνπζίαο 48 49 
Δηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 394 394 
Λνηπά έζνδα 62 50 
Έθηαθηε επηρνξήγεζε γηα εθθαζάξηζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ -94   
Έμνδα 5.155 5.657 
Φαξκαθεπηηθή δαπάλε 2.472 2.420 
Λνηπέο παξνρέο αζζέλεηαο 1.500 1.853 
Απφδνζε εηζπξάμεσλ ηξίησλ 394 394 
Γαπάλεο πξνζσπηθνχ 32 33 
Γηνηθεηηθέο δαπάλεο 57 57 
Μεηαβηβάζεηο πξνο λνζνθνκεία 700 900 
Σακεηαθφ ηζνδχγην 9 -139 
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 358 926 
Ιζνδχγην θαηά ESA 367 787 
πλνιηθφ ηακεηαθφ ηζνδχγην ΦΚΑ -1.302 -2.121 
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 81 1.077 
πλνιηθφ ηζνδχγην ΦΚΑ θαηά ESA  -1.221 -1.044 
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Πίλαθαο 3.27  Πξνυπνινγηζκνί θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη λνζνθνκείσλ – ΠΔΓΤ  
(ζε εθαη. επξψ) 

 

 2015 
Δθηηκήζεηο 

2016 
Πξνβιέςεηο 

ΙΙα. Ννζνθνκεία     

Έζνδα 2.532 2.728 
Ίδηα έζνδα 98 93 
Μεηαβηβάζεηο απφ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ 1.520 1.510 
Μεηαβηβάζεηο απφ θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 700 900 
Μεηαβηβάζεηο απφ ΠΓΔ 49 49 
Αληηθξηδφκελα έζνδα  176 176 
Έθηαθηε επηρνξήγεζε γηα εθθαζάξηζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ -11   
Έμνδα 2.202 2.696 
Αγαζά 1.250 1.699 
 εθ ησλ νπνίσλ Φάξκαθν 507 707 
  Τγεηνλνκηθφ πιηθφ  363 523 
  Οξζνπεδηθφ πιηθφ  97 132 
  Αληηδξαζηήξηα 144 183 
  Λνηπέο θαηεγνξίεο 139 154 
Γαπάλεο πξνζσπηθνχ 379 378 
Τπεξεζίεο 339 394 
Γαπάλεο γηα επελδχζεηο 41 49 
Αληηθξηδφκελα έμνδα 176 176 
Δθθαζάξηζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ απφ εηδηθή πίζησζε 17   
Σακεηαθφ ηζνδχγην 330 32 
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 21 423 
Ιζνδχγην θαηά ESA 351 455 
ΙΙβ.ΤΠΔ - ΠΔΓΤ     

Έζνδα 176 173 
Ίδηα έζνδα 24 20 
Μεηαβηβάζεηο απφ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ 122 122 
Μεηαβηβάζεηο απφ θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 0 0 
Μεηαβηβάζεηο απφ ΠΓΔ 16 16 
Αληηθξηδφκελα έζνδα  14 15 
Έμνδα 183 173 
Αγαζά 63 74 
 εθ ησλ νπνίσλ Φάξκαθν 17 23 
  Τγεηνλνκηθφ πιηθφ  20 20 
  Οξζνπεδηθφ πιηθφ  0 1 
  Αληηδξαζηήξηα 12 15 
  Λνηπέο θαηεγνξίεο 13 15 
Γαπάλεο πξνζσπηθνχ 41 41 
Τπεξεζίεο 41 27 
Γαπάλεο γηα επελδχζεηο 24 16 
Αληηθξηδφκελα έμνδα 14 15 
Σακεηαθφ ηζνδχγην -7 0 
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 
Ιζνδχγην θαηά ESA  -7 0 
Σακεηαθφ ηζνδχγην λνζνθνκείσλ – ΠΔΓΤ 323 32 
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο λνζνθνκείσλ – ΠΔΓΤ  21 423 
Ιζνδχγην λνζνθνκείσλ – ΠΔΓΤ θαηά ESA  344 455 

πλνιηθφ ηακεηαθφ ηζνδχγην θνηλσληθνχ πξνυπνινγηζκνχ -979 -2.089 

πλνιηθέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο θνηλσληθνχ πξνυπνινγηζκνχ 102 1.500 

πλνιηθφ ηζνδχγην θνηλσληθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαηά ESA  -877 -589 

 

 

 Γηαζθάιηζε βησζηκφηεηαο ησλ κνλάδσλ ςπρηθήο πγείαο, κε ελίζρπζε ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο, 

θαζψο θαη κε ηελ πξνψζεζε νινθιεξσκέλεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο. 

 Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ δηείζδπζεο ησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ ζηνπο ελδνλνζνθνκεηαθνχο αζζε-

λείο, κε ζηφρν ην ελ ιφγσ πνζνζηφ λα θηάζεη ζην 60% έσο ην Γεθέκβξην ηνπ 2016. 

 Αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ πξνκεζεηψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ αλά δξαζηηθή νπζία απφ ηα λν-

ζνθνκεία, κε ζηφρν ε ζπγθεθξηκέλε αλαινγία λα αλέιζεη ζηα 3/4 ηνπ ζπλφινπ έσο ην Γεθέκβξην 

ηνπ 2016. 

 ρεδηαζκφο δξάζεσλ γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο δηεζλψο ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο 

θνζηνιφγεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ λνζνθνκείσλ. 
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7. Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 
 

Γήκνη (ΟΣΑ α’ βαζκνχ) 
 
Ζ βαζηθφηεξε πεγή εζφδσλ ησλ ΟΣΑ α’ βαζκνχ είλαη νη Κεληξηθνί Απηνηειείο Πφξνη (ΚΑΠ), νη ν-

πνίνη απνδίδνληαη κέζσ ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Ζ θαζηέξσζε ησλ ΚΑΠ ζηνρεχεη ζηε ρξεκα-

ηνδφηεζε ησλ Γήκσλ απφ πφξνπο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ν ππνινγηζκφο ησλ νπνίσλ νξίδεηαη ξεηά 

απφ ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη απνζθνπεί ζηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ θαη επελδπηηθψλ δαπαλψλ. Δπηζε-

καίλεηαη φηη ην 2016 πξνβιέπεηαη επηπιένλ εηδηθή επηρνξήγεζε, χςνπο 38 εθαη. επξψ, γηα ηελ ελίζρπ-

ζε ησλ Γήκσλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη δαπάλεο κηζζνδνζίαο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

επαλαθνξά ησλ δεκνηηθψλ αζηπλνκηθψλ, θαζψο θαη ην θφζηνο απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηνλ 

θαζαξηζκφ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ απφ ην εθπαηδεπηηθφ έηνο 2016-2017 θαη εθεμήο. 

 

Οη ζπλνιηθέο πηζηψζεηο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ηνπο Γήκνπο εθηηκψληαη ζην πνζφ ησλ 

2.574 εθαη. επξψ ην 2015, ζρεηηθψο απμεκέλεο, έλαληη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (2.571 εθαη. επξψ), θαηά 

3 εθαη. επξψ. Σν 2016 πξνβιέπνληαη πηζηψζεηο (ΚΑΠ, νθεηιέο παξειζφλησλ εηψλ θαη εηδηθή επηρν-

ξήγεζε) χςνπο 2.583 εθαη. επξψ, απμεκέλεο έλαληη ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ 2015 θαηά ην πνζφ ησλ 9 

εθαη. επξψ. 

  

 

Πίλαθαο 3.28  Πφξνη Γήκσλ (ΟΣΑ α΄ βαζκνχ) απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ 
ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 

(ζε εθαη. επξψ) 

 

Καηεγνξία 
2015 2016 

Δθηηκήζεηο Πξνβιέςεηο 

 Κεληξηθνί Απηνηειείο Πφξνη (ΚΑΠ) Γήκσλ 2.207 2.331 

 Απφδνζε ζηνπο Γήκνπο πνζνζηνχ επί ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο 910 967 

 Απφδνζε ζηνπο Γήκνπο πνζνζηνχ επί ησλ θαζαξψλ ζπλνιηθψλ εηήζησλ εηζπξάμεσλ 
ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ 

1.133 1.203 

 Απφδνζε ζηνπο Γήκνπο πνζνζηνχ επί ηνπ ΔΝΦΗΑ 164 162 

 Δηδηθή επηρνξήγεζε ζε ΟΣΑ α΄ βαζκνχ 153 38 

   

 Απφδνζε ζηνπο Γήκνπο απφ ηε ξχζκηζε ησλ νθεηιφκελσλ παξειζφλησλ εηψλ 214 214 

   

 Γεληθφ ζχλνιν  2.574 2.583 

 
 
 
Πεξηθέξεηεο (ΟΣΑ β’ βαζκνχ) 
 

Οη θπξηφηεξνη πφξνη ησλ Πεξηθεξεηψλ πξνέξρνληαη απφ ηνπο Κεληξηθνχο Απηνηειείο Πφξνπο (ΚΑΠ).  

 

Οη ζπλνιηθέο πηζηψζεηο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ηηο Πεξηθέξεηεο εθηηκψληαη ζην πνζφ ησλ  

315 εθαη. επξψ ην 2015. Γηα ην 2016, νη πξνβιεπφκελνη πφξνη αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 652 εθαη. 

επξψ, απμεκέλνη θαηά 337 εθαη. επξψ, ιφγσ ηεο θαηαβνιήο ησλ δαπαλψλ ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξν-

ζσπηθνχ ηνπο, πνπ κέρξη ηελ 31/12/2015 θαηαβάιινληαλ απεπζείαο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τ-

πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. 
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Πίλαθαο 3.29  Πφξνη Πεξηθεξεηψλ (ΟΣΑ β΄ βαζκνχ) απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ 
ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 

(ζε εθαη. επξψ) 
 

Καηεγνξία 2015 2016 

Δθηηκήζεηο Πξνβιέςεηο 
   

 Κεληξηθνί Απηνηειείο Πφξνη (ΚΑΠ) Πεξηθεξεηψλ 267 616 

 Απφδνζε ζηηο Πεξηθέξεηεο πνζνζηνχ επί ησλ θαζαξψλ ζπλνιηθψλ εηήζησλ εηζπξάμεσλ ηνπ    
θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ 

107 387 

  Απφδνζε ζηηο Πεξηθέξεηεο πνζνζηνχ επί ηνπ θφξνπ πξνζηηζεκέλεο αμίαο 160 228 
 Δηδηθή επηρνξήγεζε ζε ΟΣΑ β΄ βαζκνχ 48 37 
   

 Γεληθφ χλνιν 315 652 

 

 

Ο εηήζηνο ελνπνηεκέλνο πξνυπνινγηζκφο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο απνηππψλεη ηηο εθηηκήζεηο θα-

ζψο θαη ηηο πξνβιέςεηο ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηεγνξηψλ ησλ επηκέξνπο πξνυπνινγηζκψλ ησλ 

ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ γηα ηα έηε 2015-2016. εκεηψλεηαη φηη ζην απνηέιεζκα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνί-

θεζεο έρεη ελζσκαησζεί θαη ην ηζνδχγην ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ ησλ 

ΟΣΑ πνπ αλήθνπλ ζηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

 

 

Πίλαθαο 3.30  Δλνπνηεκέλνο πξνυπνινγηζκφο ΟΣΑ 
(ζε εθαη. επξψ) 

 

 Καηεγνξία 

2015 
 

2016 
 

Πξνυπ/ζκφο Δθηηκήζεηο Πξνβιέςεηο 

Α Έζνδα (1+2+3+4+5+6+7) 7.427 6.515 6.797 

1 Μεηαβηβάζεηο απφ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ(1)    2.937 2.945 3.256 
2 Δπηρνξεγήζεηο απφ ΠΓΔ  1.425 870 835 
3 Σφθνη 37 34 34 
4 Έζνδα απφ πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ 6 1 1 
5 Λνηπά έζνδα 2.339 2.060 2.041 
 - Έζνδα από αληαπνδνηηθά ηέιε θαη δηθαηώκαηα 1.023 975 969 
 - Έζνδα από θόξνπο, ινηπά ηέιε, δηθαηώκαηα θαη παξνρή ππεξεζηώλ 492 432 445 
 - Λνηπά ίδηα έζνδα 312 221 224 
 - Έζνδα ΠΟΕ 512 432 403 

6 Δηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ  683 611 630 
7 Δπηρνξήγεζε γηα πιεξσκή ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 0 -6 0 

Β Έμνδα (1+2+3+4+5+6) 6.718 6.228 6.553 

1 Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 1.468 1.503 1.811 
2 Πξνλνηαθά επηδφκαηα 755 737 737 
3 Σφθνη 75 60 60 
4 Γαπάλεο γηα επελδχζεηο  1.492 1.181 1.177 
5 Λνηπέο δαπάλεο 2.234 2.118 2.090 
 - Πιεξσκέο ΠΟΕ  566 423 493 
 - Μεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο 594 540 540 
 - Λνηπέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο 1.074 1.155 1.157 

6 Απνδφζεηο εζφδσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 694 629 678 

 Ιζνδχγην (Α-Β)  έιιεηκκα (-) ή πιεφλαζκα (+)   709 287 244 

1 Μεηαβνιή αλεμφθιεησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηξίηνπο ησλ ΟΣΑ 144 -36 55 
2 Γεδνπιεπκέλν ηζνδχγην ησλ ΝΠ ησλ ΟΣΑ 10 -10 16 

 Ιζνδχγην θαηά ESA έιιεηκκα (-) / πιεφλαζκα (+)  863 241 315 

(1)  Πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ κεηαβηβάζεσλ απφ φια ηα Τπνπξγεία. 
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Πίλαθαο 3.31  Λνηπά πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ΟΣΑ 
(ζε εθαη. επξψ) 

 

 Τπφινηπν ηελ 31/12/2014 

Υξεκαηηθά δηαζέζηκα 2.043 
Υξεφγξαθα 664 

 
 

 
Δθηηκήζεηο 2015 
 

Σν ηζνδχγην ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, θαηά ESA, γηα ην έηνο 2015, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

ηζνδπγίνπ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ ησλ ΟΣΑ, εθηηκάηαη φηη ζα δηα-

κνξθσζεί ζηα 241 εθαη. επξψ, έλαληη ζηφρνπ χςνπο 863 εθαη. επξψ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ απφθιη-

ζε απηή απνδίδεηαη, θπξίσο, ζηηο πςειφηεξεο επελδπηηθέο δαπάλεο, ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβηβάζεηο απφ 

ην ΠΓΔ, ζηελ πζηέξεζε ησλ ινηπψλ εζφδσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ζηελ εθηηκψκελε 

αχμεζε ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ ζε ζρέζε κε απηέο ζηηο 31/12/14. 

 

Δηδηθφηεξα: 

 

Σα ζπλνιηθά έζνδα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο γηα ην έηνο 2015 εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζηα 

6.515 εθαη. επξψ, ζεκαληηθά κεησκέλα θαηά 912 εθαη. επξψ, έλαληη ησλ εζφδσλ πνπ πξνβιέθζεθαλ 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 2015. 

 

Οη κεηαβηβάζεηο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ εκθαλίδνληαη απμεκέλεο, θπξίσο, ιφγσ ησλ εθιν-

γηθψλ αλακεηξήζεσλ, ηνπ δεκνςεθίζκαηνο, θαζψο θαη ηεο επαλαθνξάο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γεκνηη-

θήο Αζηπλνκίαο ζηνπο Γήκνπο, παξά ην γεγνλφο φηη κεηψζεθαλ νη κεηαβηβάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο. εκαληηθή πζηέξεζε παξνπζηάδνπλ ηα ινηπά έζνδα ηεο Σνπηθήο Απην-

δηνίθεζεο, ηα νπνία ππνιείπνληαη θαηά 279 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην ζηφρν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ 

πζηέξεζε απηή παξαηεξείηαη ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ ινηπψλ εζφδσλ κε ηδηαίηεξε επίπησζε ζηα 

έζνδα απφ ΠΟΔ, θαζψο θαη ζηα ινηπά ίδηα έζνδα. ηηο εμειίμεηο απηέο ζπλεηέιεζε, θπξίσο, ε επίδξα-

ζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζπλππνινγίδνληαο θαη ηηο κεηαβνιέο ησλ απιήξσ-

ησλ ππνρξεψζεσλ, ζα αλέιζνπλ ζηα 6.182 εθαη. επξψ, έλαληη ζηφρνπ 6.564 εθαη. επξψ ηνπ πξνυπν-

ινγηζκνχ. Ο ελνπνηεκέλνο πξνυπνινγηζκφο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαιχπηεη δαπάλεο επελδπηη-

θέο, πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ, ηφθσλ, απνδφζεσλ εζφδσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ, θαζψο θαη ινη-

πψλ δαπαλψλ (ινηπέο ιεηηνπξγηθέο, κεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο). 

 

Πξνβιέςεηο 2016 
 

χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ελνπνηεκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, γηα ην 

2016, πξνβιέπεηαη ζεηηθφ δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα χςνπο 315 εθαη. επξψ. 

 

Δηδηθφηεξα: 

 

Σα ζπλνιηθά έζνδα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνβιέπνληαη ζηα 6.797 εθαη. επξψ, απμεκέλα θαηά 

282 εθαη. επξψ, έλαληη ησλ εθηηκήζεσλ 2015, θπξίσο ιφγσ ησλ απμεκέλσλ κεηαβηβάζεσλ απφ ηνλ 

Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ δαπαλψλ ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Πεξη-

θεξεηψλ. Δπηπιένλ πφξνη κεηαβηβάδνληαη απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ζηνπο δήκνπο, ιφγσ κε-

ηαθνξάο αξκνδηνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο πνπ επαλαθέξεηαη ζε απηνχο θαη θφζηνο θαζαξηζκνχ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

απφ ην εθπαηδεπηηθφ έηνο 2016-2017. Σα ινηπά έζνδα πξνβιέπεηαη λα θπκαλζνχλ ζηα 2.041 εθαη. επ-

ξψ, κεησκέλα έλαληη ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ 2015. 
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Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο πξνβιέπνληαη ζηα 6.553 εθαη. επξψ, απμεκέλεο θαηά 325 εθαη. επξψ έλαληη 

ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ 2015, θπξίσο, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ χςνπο ησλ ακνηβψλ πξνζσπηθνχ, ε νπνία 

νθείιεηαη ζηελ αλάιεςε ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Πεξηθεξεηψλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπο. Οη δαπάλεο ησλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ, ησλ ηφθσλ, ησλ επελδπηηθψλ δαπαλψλ θαη ησλ κεηα-

βηβάζεσλ πξνο ηξίηνπο πξνβιέπνληαη λα θπκαλζνχλ ζηα 2.514 εθαη. επξψ, ζηα ίδηα επίπεδα κε ην 

2015.  
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8. Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί 
 

ηνλ ηνκέα απηφλ πεξηιακβάλνληαη νη πξνυπνινγηζκνί ησλ επαλαηαμηλνκεκέλσλ Γεκφζησλ Δπηρεη-

ξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ πνπ είλαη εληαγκέλνη ζην κεηξψν θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηεο 

ΔΛΣΑΣ.  

 

Οη θνξείο απηνί είλαη νη εμήο: Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ΑΔ (KηΠ), Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο 

Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ), Διιεληθή Ραδηνθσλία Σειεφξαζε ΑΔ (ΔΡΣ ΑΔ), Διιεληθή Αεξνπνξηθή 

Βηνκεραλία ΑΔ (ΔΑΒ ΑΔ), Διιεληθή Βηνκεραλία Ορεκάησλ ΑΔ (ΔΛΒΟ ΑΔ) (έσο 31/12/2015), Δι-

ιεληθά Ακπληηθά πζηήκαηα (ΔΑ) ΑΒΔΔ, Οξγαληζκφο Διιεληθψλ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ 

(ΔΛΓΑ), Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγ-

γπήζεσλ (ΟΠΔΚΔΠΔ), Πξάζηλν Σακείν, Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξν-

γξακκάησλ ΑΔ (ΜΟΓ ΑΔ), ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ, ΟΔ ΑΔ, ΔΡΓΟΔ ΑΔ, TΡΑΗΝΟΔ ΑΔ (έσο 

31/12/2015), Διιεληθή Δηαηξεία πληήξεζεο ηδεξνδξνκηθνχ Σξνραίνπ Τιηθνχ ΑΔ (ΔΔΣΤ ΑΔ) 

(έσο 31/12/2015), Οδηθέο πγθνηλσλίεο ΑΔ (ΟΤ ΑΔ), ΔΓΝΑΣΗΑ ΑΔ (έσο 31/12/2015), Οξγαληζκφο 

Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ Θεζζαινλίθεο (ΟΑΘ) θαη Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (ΔΟΣ). 

 

ηνλ Πίλαθα 3.32 απνηππψλνληαη ηα ζπλνιηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ επαλα-

ηαμηλνκεκέλσλ ΓΔΚΟ γηα ηα έηε 2015 θαη 2016, ελψ ζηνλ Πίλαθα 3.33 απεηθνλίδεηαη ην ηζνδχγηφ 

ηνπο αλά Τπνπξγείν, ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ΔSΑ. 

 

 

Πίλαθαο 3.32  Δλνπνηεκέλνο Πξνυπνινγηζκφο ΓΔΚΟ  
(ζε εθαη. επξψ) 

 

 
2015 

Δθηηκήζεηο 
2016 

Πξνβιέςεηο 

Έζνδα 2.706 2.520 

Έζνδα απφ πσιήζεηο 1.095 1.027 

Έζνδα απφ ηφθνπο 74 65 

Μεηαβηβάζεηο απφ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ 401 307 

Μεηαβηβάζεηο απφ ΠΓΔ 885 767 

Λνηπά έζνδα 252 354 

Γαπάλεο  2.691 2.329 

Γαπάλεο απνδνρψλ πξνζσπηθνχ 551 507 

Σφθνη 167 144 

Γαπάλεο επελδχζεσλ 765 646 

Λνηπέο δαπάλεο 1.207 1.031 

Ιζνδχγην (πξν θαηαπηψζεσλ εγγπήζεσλ) 15 191 

    

Έζνδα απφ ην θξάηνο* 633 353 

Καηαπηψζεηο εγγπήζεσλ 633 353 

πκκεηνρή ζε απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 0 0 

Ιζνδχγην θαηά ESA κεηά θαηαπηψζεσλ εγγπήζεσλ 
θαη απμήζεσλ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

649 545 

 * Κεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο 
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Πίλαθαο 3.33  Ιζνδχγην ΓΔΚΟ αλά Τπνπξγείν 
(ζε εθαη. επξψ) 

 
  
  

2015 
Δθηηκήζεηο 

2016 
Πξνβιέςεηο 

1 Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 0 0 

 Ιζνδύγην 0 0 

 Eζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο     

2 Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ 0 2 

 Ιζνδύγην 0 2 

 Eζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο     

3 Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο  7 0 

 Ιζνδύγην 0 0 

 Eζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 7 
 

4 Τπνπξγείν Τγείαο  -13 -18 

 Ιζνδύγην -16 -18 

 Eζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο  3   

5 Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 114 65 

 Ιζνδύγην 75 60 

 Eζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 39  5 

6 Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 186 277 

 Ιζνδύγην 186 277 

 Eζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 
  

7 Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ    415 202 

 Ιζνδύγην -169 -147 

 Eζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο  584   349  

8 Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ -60 17 

 Ιζνδύγην  -60 17  

 Eζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο     

 χλνιν Τπνπξγείσλ θαηά ΔSA 649 545 

 Ιζνδχγην  15 191 

 Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 633 353 

 

 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 3.33 πξνθχπηεη ζεκαληηθή βειηίσζε ζην ηζνδχγην ησλ ΓΔΚΟ πξν θαηα-

πηψζεσλ εγγπήζεσλ, θαηά 176 εθαη. επξψ, ήηνη απφ 15 εθαη. επξψ ην έηνο 2015, ζε 191 εθαη. επξψ 

ζην έηνο 2016.  

 

Κχξηα πεγή εζφδσλ ηνπο απνηεινχλ ηα έζνδα απφ πσιήζεηο ππεξεζηψλ θαη δεπηεξεπφλησο, νη επηρν-

ξεγήζεηο ηνπ ΠΓΔ γηα ηελ πινπνίεζε επελδπηηθψλ δαπαλψλ, ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ 

θαη ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο. Ζ κείσζε ησλ δαπαλψλ θαηά ην 2016 είλαη απνηέιεζκα, ηφζν ηεο 

κείσζεο ησλ επηρνξεγήζεσλ απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, φζν θαη ηεο πεξηζηνιήο ησλ ιεηηνπξ-

γηθψλ δαπαλψλ κέζσ ηνπ εμνξζνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο ηνπο.  

 

Ζ πησηηθή κεηαβνιή ηφζν ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ, φζν θαη ζε απηφ ησλ δαπαλψλ, έρεη δηακνξθσζεί 

ελ κέξεη απφ ην γεγνλφο φηη, απφ ηελ 1/1/2016 δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο επαλαηαμηλνκεκέλεο ΓΔΚΟ, 

νη εηαηξείεο ΣΡΑΗΝΟΔ ΑΔ, ΔΔΣΤ ΑΔ θαη ΔΓΝΑΣΗΑ ΑΔ, ιφγσ ηεο επηθείκελεο απνθξαηηθνπνί-

εζήο ηνπο, θαζψο θαη ε ΔΛΒΟ ΑΔ, ε νπνία βξίζθεηαη ζε θαζεζηψο εηδηθήο εθθαζάξηζεο.  

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ζην 2016 πξνβιέπεηαη κείσζε ησλ θαηαπηψζεσλ εγγπήζεσλ, θαηά 280 εθαη. 

επξψ, ε νπνία επηθέξεη κελ κείσζε ζην ηειηθφ ηζνδχγην ησλ επαλαηαμηλνκεκέλσλ ΓΔΚΟ (θαζφζνλ 

πεξηιακβάλνληαη ζηα έζνδά ηνπο), επηδξά φκσο ζεηηθά ζηελ ειάθξπλζε ησλ δαπαλψλ ηνπ Σαθηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ.  
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Ζ αλάιπζε ησλ ΓΔΚΟ αλά Τπνπξγείν, έρεη σο εμήο: 

 

 ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο επνπηεπφκελε ΓΔΚΟ είλαη ε 

«Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ΑΔ (ΚηΠ)», ε νπνία ζπλερίδεη ην έξγν ηεο δξαζηεξηνπνηνχκελε ζην 

Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ), ηφζν ζην ΔΠ «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε», φζν 

θαη ζην ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε».  Ζ εηαηξεία παξνπζηάδεη ηζνζθειηζκέλν πξνυπνινγηζκφ, ηφζν 

ζηηο εθηηκήζεηο ηνπ έηνπο 2015, φζν θαη ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ έηνπο 2016. 

 

 ην Τπνπξγείν Τγείαο επνπηεπφκελε ΓΔΚΟ είλαη ην «Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκά-

ησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ)», κε βαζηθφ ζθνπφ ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξναγσγή ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηελ 

επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε ινηκσδψλ λνζεκάησλ, ηε ιεηηνπξγία κνλάδσλ εηδηθψλ ινηκψμεσλ, 

ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θηλδχλσλ γηα ηε δεκφζηα πγεία, θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε εηδηθψλ 

θαη επαίζζεησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ. Σν απνηέιεζκα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ γηα ην έηνο 

2016 ζα εκθαλίζεη επηδείλσζε ηεο ηάμεο ησλ 5 εθαη. επξψ, ζε ζρέζε πξνο ην αληίζηνηρν ηνπ έ-

ηνπο 2015. 

 

 ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ πεξηιακβάλνληαη ηξείο (3) θνξείο, ήηνη: ε «Διιεληθή Ραδηνθσλία 

Σειεφξαζε ΑΔ (ΔΡΣ ΑΔ)», ε «Διιεληθή Αεξνπνξηθή Βηνκεραλία ΑΔ (ΔΑΒ ΑΔ)» θαη ε «Διιε-

ληθή Βηνκεραλία Ορεκάησλ ΑΔ (ΔΛΒΟ ΑΔ)» (ε νπνία βξίζθεηαη ζε θαζεζηψο εηδηθήο εθθαζά-

ξηζεο θαη σο εθ ηνχηνπ ηα νηθνλνκηθά ηεο κεγέζε δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζην 2016). Σν ηζν-

δχγην έηνπο 2016 ησλ ΓΔΚΟ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζην πν-

ζφ ησλ 65 εθαη. επξψ, έλαληη χςνπο 114 εθαη. επξψ ην 2015. ηελ εμέιημε απηή ζπλεηέιεζε, α-

θελφο κελ ε κείσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ΔΑΒ ΑΔ, ιφγσ κείσζεο ησλ εζφδσλ ηεο απφ θαηα-

πηψζεηο εγγπήζεσλ θαη απφ ηελ πξνβιεπφκελε πινπνίεζε ζεκαληηθνχ χςνπο επελδπηηθνχ θαη 

ςπραγσγηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο ΔΡΣ ΑΔ.  

 

 ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ππάγνληαη νη επαλαηαμηλνκεκέλεο ΓΔΚΟ 

«Διιεληθφο Οξγαληζκφο Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (ΔΛΓΑ)», ν νπνίνο απνηειεί θεληξηθφ θνξέα 

αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζηελ Διιάδα θαη ν «Οξγαληζκφο Πιε-

ξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ (ΟΠΔΚΔΠΔ)», 

κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Γεσξγηθνχ Σακείνπ θαη Αιηείαο. Ζ δηα-

κφξθσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ζην χςνο ησλ 17 εθαη. επξψ ζην έηνο 2016, έλαληη αξλεηηθνχ ηζν-

δπγίνπ χςνπο 60 εθαη. επξψ ηνπ 2015, νθείιεηαη ζηε βειηίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ ΔΛΓΑ ην 

έιιεηκκα ηνπ νπνίνπ επηβαξχλζεθε ηδηαίηεξα ζην 2015 απφ ηελ θαηαβνιή απμεκέλσλ απνδεκηψ-

ζεσλ ζηνπο αγξφηεο. 

 

 ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο πεξηιακβάλεηαη ν θνξέαο «Πξάζηλν Σακείν», ηα 

έζνδα ηνπ νπνίνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηε ξχζκηζε απζαηξέησλ, ηα ηέιε δηαδηθαζηψλ πεξη-

βαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο θαη ινηπά πξφζηηκα. Σν απνηέιεζκα ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ πξνβιέ-

πεηαη απμεκέλν ην 2016 ζε ζρέζε κε ην 2015, ιφγσ παξάηαζεο θαη’ έλα έηνο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο αηηήζεσλ ησλ ηδηνθηεηψλ απζαηξέησλ θηηζκάησλ γηα ηελ ππαγσγή ηνπο ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λ. 4178/2013. 

Οη δαπάλεο ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 

16 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4111/2013, πνπ νξίδεη φηη ε δηάζεζε ησλ πφξσλ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ, 

θαη’ έηνο, δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην 2,5% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαζεζίκσλ ηνπ ζην ηέινο 

ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.  

 

 ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ πεξηιακβάλνληαη ε Μνλάδα Οξγάλσζεο 

ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ ΑΔ (ΜΟΓ ΑΔ) θαη ν «Διιεληθφο Οξγαληζκφο 

Σνπξηζκνχ (ΔΟΣ). 

Ζ ΜΟΓ ΑΔ έρεη απνζηνιή ηε ζηήξημε θαη ελίζρπζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, γηα ηελ απνηειε-

ζκαηηθή δηαρείξηζε θαη εθαξκνγή ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Δπη-

ρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, θαιχπηνληαο θπξίσο αλάγθεο ζε εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακη-

θφ, ζπζηήκαηα, εξγαιεία θαη δηαδηθαζίεο, κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή. Ζ 
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ΜΟΓ ΑΔ πξνβιέπεηαη φηη ζα παξνπζηάζεη κεδεληθφ απνηέιεζκα, ηφζν θαηά ην έηνο 2015, φζν 

θαη ην έηνο 2016. 

Ζ ζεκαληηθφηεξε δξάζε ηνπ ΔΟΣ είλαη ε δηαθήκηζε θαη ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηεο ρψξαο ζην ε-

ζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ. Σνλίδεηαη φηη θχξηνη πφξνη ηνπ είλαη ε ζπκκεηνρή θαη απφδνζε πνζν-

ζηνχ απφ ηα κηθηά θέξδε ηνπ Γεκνζίνπ ζηα Καδίλν Κέξθπξαο θαη Πάξλεζαο θαη ε ρξεκαηνδφ-

ηεζε απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ θάιπςε ηφζν ησλ ιεηηνπξγηθψλ, φζν θαη ησλ ε-

πελδπηηθψλ ηνπ δαπαλψλ, νη νπνίεο θαηεπζχλνληαη θπξίσο ζηε δηαθήκηζε θαη ηελ πξνβνιή ηεο 

ρψξαο. Σν νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ηνπ ΔΟΣ, γηα ην έηνο 2016, πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζεί ζην 

πνζφ ησλ 2,0 εθαη. επξψ. 

 

 ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πεξηιακβάλνληαη νη επαλαηαμηλνκεκέλεο 

ΓΔΚΟ, ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ, Οξγαληζκφο ηδεξνδξφκσλ Διιάδνο (ΟΔ) ΑΔ, Οδηθέο πγθνη-

λσλίεο (ΟΤ ΑΔ), ΔΡΓΟΔ ΑΔ, Οξγαληζκφο Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ Θεζζαινλίθεο (ΟΑΘ), 

ΔΓΝΑΣΗΑ ΑΔ, TΡΑΗΝΟΔ ΑΔ θαη ΔΔΣΤ ΑΔ. Σα νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ 

εηαηξεηψλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2016, ιφγσ ηεο πξνβιεπφκελεο απν-

θξαηηθνπνίεζεο ηνπο. Σν ζπλνιηθφ απνηέιεζκα φισλ ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπ ελ ιφγσ 

ππνπξγείνπ γηα ην έηνο 2016 πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζεί ζην πνζφ ησλ 202 εθαη. επξψ, έλαληη 

πνζνχ 415 εθαη. επξψ ηνπ έηνπο 2015. Δλ ηνχηνηο, ην πξν θαηαπηψζεσλ εγγπήζεσλ ηζνδχγηφ 

ηνπο ζην έηνο 2016, παξνπζηάδεη ζεκαληηθή βειηίσζε ζε ζρέζε κε ην 2015, ζε πνζνζηφ 13% πε-

ξίπνπ. Δηδηθά γηα ηνλ Οξγαληζκφ Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ Θεζζαινλίθεο κε θνηλή ππνπξγηθή α-

πφθαζε ηνπ έηνπο 2014 έρνπλ θαζνξηζζεί ην χςνο ησλ ζπκβαηηθψλ εζφδσλ, εμφδσλ θαη ηεο θξα-

ηηθήο επηρνξήγεζεο έσο θαη ην 2017.  

 

 Σέινο, ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο πεξηιακβάλνληαη νη εηαηξείεο «Διιεληθά Ακπληηθά π-

ζηήκαηα ΑΒΔΔ» θαη ε «Ζιεθηξνκεραληθή Κχκεο». Ζ ΔΑ ΑΒΔΔ παξνπζηάδεη ηζνζθειηζκέλν 

πξνυπνινγηζκφ ζην έηνο 2016.  

 
Σα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηα ρξεφγξαθα ησλ ΓΔΚΟ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 3.34. 

 

Πίλαθαο 3.34 Λνηπά πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ΓΔΚΟ 
(ζε εθαη. επξψ) 

  Τπφινηπν 31/12/2014 

Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα 3.578 

Υξεφγξαθα 2 
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9. Λεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
 
Ζ αλάιεςε δξάζεσλ γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξ-

λεζεο μεθίλεζε ην έηνο 2012 κε ηελ ελεξγνπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θνξέσλ 

ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, απνθιεηζηηθά γηα ην ζθνπφ απηφ, κε απψηεξν ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπ-

ζηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. 

 

Δηδηθφηεξα, ην 2012 πξνβιέθζεθε ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο κέρξη ηνπ 

χςνπο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεψλ ηνπο θαηά ηελ 31/12/2011 (λ. 4093/2012). Δπηπιένλ, ην 

2014, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4281/2014, ρξεκαηνδνηήζεθαλ νη θνξείο ησλ ηνκέσλ πγείαο, 

πξφλνηαο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα ηελ εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ πνπ είραλ θαηαζηεί ιεμηπξφζε-

ζκεο κεηά ηελ 1/1/2012. Οη ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ησλ αλσηέξσ θνξέσλ αληηπξνζψπεπαλ ηελ 

πιεηνςεθία ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

 

πλνιηθά, απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 2012 σο ην ηέινο ηνπ 2014, νη θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ρξε-

καηνδνηήζεθαλ κε πνζφ 7,92 δηζ. επξψ θαη απνπιήξσζαλ ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο χςνπο 7,75 

δηζ. επξψ. Οη ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

εθθξεκψλ επηζηξνθψλ θφξσλ, αλέξρνληαλ ηελ 31/12/2012 ζε 9,56 δηζ. επξψ, ελψ ηελ 31/12/2014 

κεηψζεθαλ ζε 3,77 δηζ. επξψ.  

 

Πίλαθαο 3.35  Πξφγξακκα εμφθιεζεο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ 
Γεθέκβξηνο 2012 έσο Γεθέκβξηνο 2014 

 (ζε εθαη. επξψ) 

  
Υξεκαηνδνηήζεηο Πιεξσκέο 

 
λ.4093/2012 λ.4281/2014 χλνιν λ.4093/2012 λ.4281/2014 χλνιν 

Κξάηνο – Τπνπξγεία 514,7 5,6 520,3 514,7 5,6 520,3 

Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 1.111,4 0,0 1.111,4 1.100,6 0,0 1.100,6 

Οξγαληζκνί Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (εθηφο ΔΟΠΤΤ) 1.773,1 418,7 2.191,8 1.768,7 393,5 2.162,3 

Πεξίζαιςε – ΔΟΠΤΤ 1.526,5 249,7 1.776,2 1.441,8 240,8 1.682,7 

Ννζνθνκεία 1.293,9 102,4 1.396,4 1.290,3 78,5 1.368,8 

Λνηπά λνκηθά πξφζσπα 124,5 6,7 131,2 118,6 1,4 120,0 

χλνιν Γεληθήο Κπβέξλεζεο 6.344,1 783,2 7.127,3 6.234,8 720,0 6.954,7 

Κξάηνο - Δπηζηξνθέο θφξσλ 793,0 0,0 793,0 793,0 0,0 793,0 

χλνιν 7.137,1 783,2 7.920,3 7.027,8 720,0 7.747,7 

 
Χζηφζν, θαηά ηελ αλσηέξσ πεξίνδν αιιά θαη θαηά ην 2015, παξαηεξείηαη δεκηνπξγία λέσλ ιεμηπξφ-

ζεζκσλ νθεηιψλ ζηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΟΚΑ) θαη ζηα Ννζνθνκεία. Ζ δεκη-

νπξγία λέσλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ θαζπζηέξεζε απφδνζεο εθ κέξνπο 

ησλ ΟΚΑ ησλ εηζθνξψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πξνο ηνλ ΔΟΠΤΤ θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ θαζπ-

ζηέξεζε ησλ ελδνθπβεξλεηηθψλ ξνψλ κεηαμχ ηνπ ΔΟΠΤΤ θαη ησλ Ννζνθνκείσλ. 

 

Δπηπιένλ, θαηά ην 2015 ν ηακεηαθφο πξνγξακκαηηζκφο επαλαπξνζδηνξίζηεθε κε βάζε ηηο επηθξαηνχ-

ζεο ηακεηαθέο ζπλζήθεο, νδεγψληαο ζε κεησκέλν ξπζκφ εθηέιεζεο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, 

ηδηαίηεξα ησλ κεηαβηβάζεσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηθνχ ραξαθηήξα δαπαλψλ, θαζψο θαη ησλ δαπαλψλ ηνπ 

ΠΓΔ.  

 

Καηά ζπλέπεηα, νη ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζπκπεξηιακβα-

λνκέλσλ θαη ησλ εθθξεκψλ επηζηξνθψλ θφξσλ, απμήζεθαλ θαη αλήιζαλ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015 ζε 

5,95 δηζ. επξψ.  
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Με ηελ θχξσζε ηεο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο απφ ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηα-

ζεξφηεηαο (ΔΜ) θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο νκαιήο ρξεκαηνδφηεζεο, αλακέλεηαη εμνκάιπλζε ηεο 

ξεπζηφηεηαο. Καηά ζπλέπεηα, αλακέλεηαη φηη ε εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα δηακνξθσζεί ζηα 

επίπεδα ησλ ζηφρσλ θαη ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλε-

ζεο ζα αλαθνπεί, κε ηαπηφρξνλε βειηίσζε ηνπ ξπζκνχ απνπιεξσκήο ηνπο.  

 

Πεξαηηέξσ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο νκαιήο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ ΔΜ, ζρεδηάδεηαη λέν πξφ-

γξακκα γηα ηελ εμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, κε 

απψηεξν ζηφρν ηε κείσζε απηψλ σο ην ηέινο ηνπ 2016. Παξάιιεια, αλακέλεηαη εληαηηθνπνίεζε ηεο 

εθθαζάξηζεο εθθξεκψλ αηηήζεσλ επηζηξνθψλ θφξσλ θαη εθθξεκψλ αηηήζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο, θα-

ζψο θαη ηεο απνπιεξσκήο εθθξεκψλ επηζηξνθψλ θφξσλ πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο.  

 

Σν πξφγξακκα γηα ηελ εθθαζάξηζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ζα πινπνηεζεί κε δηαδηθαζίεο θαη 

πξνυπνζέζεηο πνπ ζα θαζνξηζηνχλ κε Τπνπξγηθή Απφθαζε, θαη’ εμνπζηνδφηεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ λ.4281/2014. Πξνηεξαηφηεηα αλακέλεηαη λα δνζεί ζηνπο θνξείο ησλ ηνκέσλ πγείαο, 

πξφλνηαο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θαζψο αληηπξνζσπεχνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ιεμηπξφζε-

ζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο.  

 

Οη εθηακηεχζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθθαζάξηζεο ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ζα πξνζαξκφδνληαη 

αλάινγα κε ηηο ηακεηαθέο θάζε θνξά ζπλζήθεο θαη ηελ πνξεία ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ ΔΜ. 

Αληίζηνηρα ζα πξνζαξκνζηεί θαη ν ρξφλνο έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

Σα πνζά ρξεκαηνδνηήζεσλ γηα εμφθιεζε ιεμηπξνζέζκσλ νθεηιψλ ζα εθηακηεχνληαη απφ ηνλ Κξαηη-

θφ Πξνυπνινγηζκφ θαη ζα εκθαλίδνληαη ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ ινηπψλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο, κε ηζφπνζε αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπο (είζπξαμε επηρνξεγήζεσλ απφ ην θξάηνο) θαη αχ-

μεζε ησλ δαπαλψλ ηνπο γηα εμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεψλ ηνπο.  
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10. Γεκνζηνλνκηθέο παξεκβάζεηο ηεο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο γηα 
ηα έηε 2015-2016 

 

Ζ χκβαζε Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο πεξηιακβάλεη κία ζεηξά απφ δεκνζηνλνκηθέο παξεκβά-

ζεηο, θπξίσο ζηα θνξνινγηθά έζνδα, θαζψο θαη ζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, νη επηπηψζεηο ησλ νπνίσλ 

έρνπλ ελζσκαησζεί ζηηο εθηηκήζεηο γηα ην 2015 αιιά θαη ζηηο πξνβιέςεηο γηα ην 2016. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δεκνζηνλνκηθέο απηέο παξεκβάζεηο πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθά-

ησ πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 3.36 Γεκνζηνλνκηθέο παξεκβάζεηο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο     
2015 - 2016, ζπλνπηηθά θαη αλά θαηεγνξία παξέκβαζεο 
(πνζά ζε θαζαξή ζσξεπηηθή βάζε θαη ζε εθαη. επξψ) 

         2015 2016 

  
   

   χλνιν Παξεκβάζεσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο 1.541,2 5.732,5 

  
    1 Μηζζνινγηθέο παξεκβάζεηο θαη κε κηζζνινγηθέο παξνρέο 0,0 21,0 

 2 πληάμεηο, εηζθνξέο θαη ινηπέο παξνρέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο  424,8 1.838,8 

 3 Κνηλσληθά επηδφκαηα 0,0 105,0 

 4 Γαπάλεο Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο 100,0 500,0 

 5 Ννζνθνκεηαθή πεξίζαιςε 0,0 22,0 

 6 Μεηαβηβάζεηο θνξέσλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 10,3 14,8 

 7 Αχμεζε εζφδσλ επνπηεπφκελσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 0,0 30,0 

 8 Παξεκβάζεηο ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 1.006,1 3.200,9 

Παξαηήξεζε: ην ζθέινο ησλ δαπαλψλ, ην ζεηηθφ πξφζεκν δειψλεη κείσζε (εμνηθνλφκεζε) δαπάλεο, ελψ ην αξλεηηθφ πξφζεκν δειψ-
λεη αχμεζε δαπάλεο. ην ζθέινο ησλ εζφδσλ, ην ζεηηθφ πξφζεκν ζεκαίλεη αχμεζε εζφδσλ θαη ην αξλεηηθφ πξφζεκν δειψλεη κείσζε 
εζφδσλ. 
 

 

 

Πίλαθαο 3.37 Γεκνζηνλνκηθέο παξεκβάζεηο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο         
2015 - 2016, αλαιπηηθά θαη αλά ππνηνκέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

(πνζά ζε θαζαξή ζσξεπηηθή βάζε θαη ζε εθαη. επξψ) 

         2015 2016 

            

      χλνιν παξεκβάζεσλ (A+B) 1.541,2 5.732,5 

  
   

    

Α     χλνιν παξεκβάζεσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζην ζθέινο ησλ Γαπαλψλ (1+2+3+4) 535,1 2.531,6 

  
   

    

  1   χλνιν παξεκβάζεσλ Γαπαλψλ Κεληξηθήο Γηνίθεζεο (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5) 110,4 810,2 

  
   

    

    1.1 Δθζπγρξνληζκφο εληαίνπ κηζζνινγίνπ θαη εμνξζνινγηζκφο κε κηζζνινγηθψλ παξνρψλ 0,0 2,7 

  
 

i Δπαλαθαηάηαμε ππαιιήισλ βάζεη λένπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ 0,0 5,5 
  

 
ii Μηζζνινγηθέο πξναγσγέο ζε θαζαξή βάζε βάζεη λένπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ 0,0 24,3 

  
 

iii Αχμεζε επηδφκαηνο ζέζεο επζχλεο βάζεη λένπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ 0,0 -15,8 
  

 
iv Βαξχηεηα ζέζεσλ εξγαζίαο βάζεη λένπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ 0,0 -26,8 

  
 

v Αλακφξθσζε ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ γηα κε κηζζνινγηθέο παξνρέο 0,0 15,4 
  

   
    

    1.2 πληάμεηο Γεκνζίνπ 0,1 187,7 

  
 

i Αληηθίλεηξα γηα πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε-ζηαδηαθή πξνζαξκνγή νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο 0,0 15,6 

  
 

ii Πάγσκα θαηψηαηεο ζχληαμεο-Γηαθνξά κεηαμχ νξγαληθνχ πνζνχ (κέρξη ην 67ν έηνο) θαη θαηψηαηεο ζχληαμεο 
(κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 67νπ έηνπο) 

0,1 0,1 

   iii Δμνηθνλφκεζε απφ αζθαιηζηηθή κεηαξξχζκηζε ζπληάμεσλ Γεκνζίνπ 0,0 172,0 
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Πίλαθαο 3.37 Γεκνζηνλνκηθέο παξεκβάζεηο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο         
2015 - 2016, αλαιπηηθά θαη αλά ππνηνκέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

(πνζά ζε θαζαξή ζσξεπηηθή βάζε θαη ζε εθαη. επξψ) 

         2015 2016 

  
   

    

    1.3 Δπηδφκαηα θνηλσληθνχ ραξαθηήξα 0,0 105,0 

  
 

i Δμνξζνινγηζκφο ρνξήγεζεο επηδφκαηνο ζέξκαλζεο κε κείσζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο θαηά 50% 0,0 105,0 
  

   
    

    1.4 Γαπάλεο Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο 100,0 500,0 

  
 

i Μείσζε ακπληηθψλ θαη ινηπψλ θαηαλαισηηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ ραξαθηήξα δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο 
Άκπλαο 

100,0 500,0 

  
   

    

    1.5 Μεηαβηβάζεηο, απνδφζεηο θαη επηδνηήζεηο θνξέσλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 10,3 14,8 

  
 

i Παξεκβάζεηο ζε κε αληαπνδνηηθέο ρξεψζεηο 10,3 14,8 
  

   
    

  2   χλνιν Παξεκβάζεσλ Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (2.1+2.2) 424,7 1.651,1 

  
   

    

    2.1 πληάμεηο Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 22,1 538,5 

  
 

i Αληηθίλεηξα γηα πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε-ζηαδηαθή πξνζαξκνγή νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο 0,0 29,0 

  
 

ii Πάγσκα θαηψηαηεο ζχληαμεο-Γηαθνξά κεηαμχ νξγαληθνχ πνζνχ (κέρξη ην 67ν έηνο) θαη θαηψηαηεο ζχληαμεο 
(κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 67νπ έηνπο) 

2,7 16,0 

  
 

iii Δμνηθνλφκεζε απφ αζθαιηζηηθή κεηαξξχζκηζε ζπληάμεσλ ΟΚΑ 19,4 493,5 
  

  
     

    2.2 Δηζθνξέο θαη ινηπέο παξνρέο Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 402,7 1.112,6 

  
 

i Αχμεζε εηζθνξάο πγείαο ζηηο θχξηεο ζπληάμεηο απφ 4% ζε 6% 266,2 532,5 
  

 
ii Δπηβνιή εηζθνξάο πγείαο 6% ζηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο 89,0 178,0 

  
 

iii Δπίδξαζε πξφσξσλ ζπληαμηνδνηήζεσλ ζηα εθάπαμ 0,0 77,9 
  

 
iv Δθαξκνγή ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ζηα εθάπαμ 47,4 86,9 

  
 

v ηαδηαθή αχμεζε εηζθνξψλ αζθαιηζκέλσλ ζηνλ ΟΓΑ  0,0 102,0 
  

 
vi Μείσζε δηθαηνχρσλ παξνρήο ΔΚΑ (αλαπξνζαξκνγή εηήζησλ εηζνδεκαηηθψλ θξηηεξίσλ) 0,0 223,0 

  
 

vii Δλαξκφληζε ηνπ % εηζθνξάο  ππέξ θιάδνπ ζχληαμεο κε απηέο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ 0,0 -25,8 
  

 
viii Δπίδνκα θνηλσληθήο αιιειεγγχεο πξνο αλαζθάιηζηνπο ππεξήιηθεο 0,0 -62,0 

  
   

    

  3   χλνιν παξεκβάζεσλ ζηα λνζνθνκεία (3.1) 0,0 22,0 

  
   

    

    3.1 Πεξίζαιςε 0,0 22,0 

  
 

i Γεκνζηνλνκηθά ηζνδχλακεο παξεκβάζεηο γηα ηελ εμηζνξξφπεζε ηεο απψιεηαο εζφδσλ απφ ηελ θαηάξγεζε 
ηνπ εηζηηεξίνπ 5 επξψ γηα εμέηαζε ζηα λνζνθνκεία 

0,0 22,0 

  
   

    

  4   χλνιν παξεκβάζεσλ ζηνπο ινηπνχο ππνηνκείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (4.1+4.2) 0,0 48,3 

  
   

    

    4.1 Δθζπγρξνληζκφο εληαίνπ κηζζνινγίνπ θαη εμνξζνινγηζκφο κε κηζζνινγηθψλ παξνρψλ 0,0 18,3 

  
 

i Δθζπγρξνληζκφο εληαίνπ κηζζνινγίνπ 0,0 12,1 
  

 
ii Δμνξζνινγηζκφο κε κηζζνινγηθψλ παξνρψλ 0,0 6,2 

  
 

 
 

    

  

 

4.2 Αχμεζε εζφδσλ επνπηεπφκελσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 0,0 30,0 

  
 

i Αχμεζε εζφδσλ ηνπ Σακείνπ Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ θαη Απαιινηξηψζεσλ (ΣΑΠΑ) 0,0 30,0 
  

   
    

Β     χλνιν παξεκβάζεσλ ζην ζθέινο ησλ Δζφδσλ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 1.006,1 3.200,9 

  
 

1 Αλακφξθσζε Κψδηθα ΦΠΑ 427,0 1.310,0 
  

 
2 Αλακφξθσζε ζπληειεζηψλ ζηελ εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο 63,0 377,0 

  
 

3 Αχμεζε ζπληειεζηψλ ζην θφξν πνιπηεινχο δηαβίσζεο 32,4 32,4 
  

 
4 Αχμεζε ζπληειεζηψλ ζην θφξν εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ 0,0 150,0 

  
 

5 Αχμεζε ζπληειεζηψλ ζην θφξν αζθαιίζηξσλ 35,9 89,7 
  

 
6 Σξνπνπνηήζεηο ζηνπο λφκνπο ησλ ξπζκίζεσλ νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην 2,4 12,9 

  
 

7 Καηάξγεζε απαιιαγψλ πιεξσκήο ΔΝΦΗΑ 18,5 20,0 
  

 
8 Αχμεζε ηεο πξνθαηαβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο ζηα λνκηθά πξφζσπα 282,7 156,5 

  
 

9 Αχμεζε ηεο πξνθαηαβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο ζηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο 0,0 114,2 
  

 
10 Αχμεζε ηεο πξνθαηαβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο ζηνπο αγξφηεο 35,9 78,8 

  
 

11 Καηάξγεζε έθπησζεο εθάπαμ πιεξσκήο θφξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ 0,0 14,1 
  

 
12 Καηάξγεζε έθπησζεο εθάπαμ πιεξσκήο θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ 0,0 14,5 

  
 

13 Παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο απνρήο απφ ηνλ πεξηνδηθφ ηερληθφ έιεγρν νρεκάησλ απφ ηα ΚΣΔΟ 15,4 56,3 
  

 
14 Καηάξγεζε επηζηξνθήο ηνπ ΔΦΚ ζην πεηξέιαην γηα αγξνηηθή ρξήζε 0,0 13,0 

  
 

15 Δλεξγνπνίεζε θνξνιφγεζεο επί ησλ ηειενπηηθψλ δηαθεκίζεσλ 30,6 40,8 
  

 
16 Παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ αλαζθάιηζησλ νρεκάησλ 40,0 5,0 

  
 

17 Καηάξγεζε θφξσλ ππέξ ηξίησλ -12,0 -28,7 
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Πίλαθαο 3.37 Γεκνζηνλνκηθέο παξεκβάζεηο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο         
2015 - 2016, αλαιπηηθά θαη αλά ππνηνκέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

(πνζά ζε θαζαξή ζσξεπηηθή βάζε θαη ζε εθαη. επξψ) 

         2015 2016 

  
 

18 Αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ θνξνιφγεζεο εηζνδήκαηνο απφ ελνίθηα 0,0 142,2 

  
 

19 Δπέθηαζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζην 30% ησλ θεξδψλ ηνπ ΟΠΑΠ απφ παηρληδνκεραλέο 
(VLT's)  

0,0 100,1 

  
 

20 Αχμεζε ζπληειεζηψλ θφξνπ εηζνδήκαηνο ζηνπο αγξφηεο 0,0 32,1 
  

 
21 Αλακφξθσζε Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο 0,0 150,0 

  
 

22 Δπηβνιή εηδηθνχ ηέινπο, αλά ζηήιε, θάζε παηγλίνπ ηνπ ΟΠΑΠ 20,3 210,0 
  

 
23 Λνηπέο παξεκβάζεηο 14,0 110,0 

            

 
Παξαηεξήζεηο: 
- ην ζθέινο ησλ δαπαλψλ, ην ζεηηθφ πξφζεκν δειψλεη κείσζε (εμνηθνλφκεζε) δαπάλεο, ελψ ην αξλεηηθφ πξφζεκν δειψλεη αχμεζε 

δαπάλεο. ην ζθέινο ησλ εζφδσλ, ην ζεηηθφ πξφζεκν ζεκαίλεη αχμεζε εζφδσλ θαη ην αξλεηηθφ πξφζεκν δειψλεη κείσζε εζφδσλ. 
- Ζ πνζνηηθνπνίεζε ησλ κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπληάμεηο θαη ινηπέο παξεκβάζεηο ησλ ΟΚΑ βαζίδεηαη ζε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 
- ην ζθέινο ησλ εζφδσλ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, δελ πεξηιακβάλνληαη νη απνδφζεηο κηαο ζεηξάο δηνηθεηηθψλ - δηαξζξσηηθψλ θαη 

άιισλ παξεκβάζεσλ, φπσο: 
 1) Ζ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ηελ βειηίσζε ησλ εξ-

γαιείσλ είζπξαμεο θνξνινγηθψλ νθεηιψλ, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αιπζηδσηήο απάηεο ζηνλ ηνκέα ηνπ ΦΠΑ (ηχπνπ "θαξνπζέι"), 
θ.α. 

 2) Ζ επίζπεπζε ηεο δηαδηθαζίαο δεκφζηαο ζχκβαζεο γηα ηελ απφθηεζε ινγηζκηθνχ γηα ηελ αλάιπζε ηνπ δηθηχνπ ΦΠΑ θαη γηα πε-
ξαηηέξσ απηνκαηνπνίεζε ηεο είζπξαμεο νθεηιψλ. 

 3) Ζ απινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνξναπαιιαγψλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ. 
 4) Ζ θαηάξγεζε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ηνπ 25% επί ησλ κηζζψλ θαη ησλ ζπληάμεσλ, θαζψο θαη ε κείσζε φισλ ησλ νξίσλ, αλαθνξηθά 

κε ηηο θαηαζρέζεηο. 
 5) Ζ αλαγγειία πξνθήξπμεο δεκφζηνπ δηεζλή πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ ππνβνιήο πξνζθνξψλ γηα ηελ απφθηεζε ηειενπηηθψλ 

αδεηψλ θαη ηελ θαηαβνιή ηειψλ πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ησλ αληίζηνηρσλ ζπρλνηήησλ. 
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ΓΗΜΟΙΟ ΥΡΔΟ – ΔΓΓΤΗΔΙ  
 

 

 

ΓΗΜΟΙΟ ΥΡΔΟ 
 

 

Καη’ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο Σπλφδνπ Κνξπθήο ηεο 12
εο 

Ηνπιίνπ 2015 θαη κεηά ηελ πινπνίεζε 

ησλ πξναπαηηνχκελσλ κέηξσλ, ην Διιεληθφ Γεκφζην πξνρψξεζε ζηε ζχλαςε ζχκβαζεο ρξεκαηνδφ-

ηεζεο κε ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ Σηαζεξφηεηαο (ESM), ηξηεηνχο δηάξθεηαο, χςνπο έσο 86.000 

εθαη. επξψ. 

 

Πξνεγνπκέλσο, ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2015, είρε νινθιεξσζεί θαη ηππηθά ην δεχηεξν πξφγξακκα ζηήξημεο 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ηνπ νπνίνπ ε ηειεπηαία εθηακίεπζε πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

2014. Σηηο 31/08/2015, ην ζχλνιν ησλ επξσπατθψλ δαλείσλ ηνπ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ πξνγξάκκαηνο 

ζηήξημεο (GLF, EFSF) αλεξρφηαλ ζε 183.809 εθαη. επξψ, ελψ ηα αλεμφθιεηα δάλεηα πξνο ην Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθφ Τακείν αλέξρνληαλ ζε 19.113 εθαη. επξψ. 

 

Οη ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2015 θαιχθζεθαλ 

απνθιεηζηηθά κε εζσηεξηθφ δαλεηζκφ (εθδφζεηο εληφθσλ γξακκαηίσλ θαη ζχλαςε ζπκθσληψλ repos 

κε ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο). Σηε ζπλέρεηα, κέζσ ηεο ζχκβαζεο πξνζσξηλήο ρξεκαηνδφ-

ηεζεο κε ηνλ EFSM, ρνξεγήζεθαλ 7.160 εθαη. επξψ ηνλ Ηνχιην ηα νπνία απνπιεξψζεθαλ απφ ηελ 

πξψηε εθηακίεπζε χςνπο 13.000 εθαη. επξψ εληφο ηνπ Απγνχζηνπ, ζην πιαίζην ηεο ζχκβαζεο ρξεκα-

ηνδφηεζεο κε ηνλ ESM. Σχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Eurogroup ηεο 14
εο

 Απγνχζηνπ 2015 θαη κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο πξψηεο αμηνιφγεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ ηεζη αληνρήο ησλ ειιε-

ληθψλ ηξαπεδψλ πξνβιέπεηαη ε εθηακίεπζε επηπιένλ 13.000 εθαη. επξψ απφ ηνλ ESM, κεηά ην ηέινο 

Οθησβξίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, εθ ησλ νπνίσλ 10.000 εθαη. επξψ ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ αλαθεθαιαη-

νπνίεζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ.   

 

Ζ βξαρππξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε εμαθνινπζεί λα πξαγκαηνπνηείηαη κε κεληαίεο εθδφζεηο ηξίκελσλ 

θαη εμάκελσλ εληφθσλ γξακκαηίσλ. Δπηπιένλ, κεγάιν κέξνο ησλ βξαρππξφζεζκσλ ηακεηαθψλ αλα-

γθψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαιχπηεηαη κέζσ εθαξκνγήο πξάμεσλ δηαρείξηζεο ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο ππφ ηε 

κνξθή repo agreements ηηο νπνίεο ζπλάπηεη ν Οξγαληζκφο Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Χξένπο (ΟΓΓΖΧ) 

κε θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

 
 

1. Υξένο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
 

Τν ρξένο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζηα 326.500 εθαη. επξψ ή 185,9% ηνπ 

ΑΔΠ ζην ηέινο ηνπ 2015, έλαληη 324.128 εθαη. επξψ ή 182,5% ηνπ ΑΔΠ ην 2014.  

 

Τν 2016 ην χςνο ηνπ ρξένπο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο πξνβιέπεηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζηα 337.600 

εθαη. επξψ ή 193,5% ηνπ ΑΔΠ, παξνπζηάδνληαο αχμεζε έλαληη ηνπ 2015 (πίλαθαο 4.1). 

 

Τν ρξένο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζηα 316.500 εθαη. επξψ ή 180,2% ηνπ 

ΑΔΠ ζην ηέινο ηνπ 2015, έλαληη 317.117 εθαη. επξψ ή 178,6% ηνπ ΑΔΠ ην 2014. Τν 2016, ην ρξένο 

ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πξνβιέπεηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζηα 327.600 εθαη. επξψ ή 187,8% ηνπ 

ΑΔΠ (πίλαθαο 4.2). 
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Πίλαθαο 4.1 ύλζεζε ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 
(ζε εθαη. επξώ) 

 

  2013 2014 2015* 2016** 

Α. Οκόινγα 76.296 66.560 59.810 56.830 

 Οκόινγα ζηελ αγνξά εζσηεξηθνύ 73.415 63.792 57.112 54.754 

 Οκόινγα ζηηο αγνξέο εμσηεξηθνύ 2.720 2.631 2.586 1.990 

 Σηηινπνηήζεηο ζην εμσηεξηθό 161 137 112 86 

       

Β. Βξαρππξόζεζκνη Σίηινη 14.971 14.529 14.880 14.800 

 Έληνθα Γξακκάηηα 14.852 14.412 14.832 14.800 

 Έληνθα Γξακκάηηα ζε θπζηθνύο ηίηινπο 119 117 48 0 

       

Γ. Γάλεηα 230.211 234.434 242.110 256.270 

 Γάλεηα Σξαπέδεο Διιάδνο 4.735 4.264 3.792 3.320 

 Λνηπά Γάλεηα Δζσηεξηθνύ 116 112 109 292 

 Δηδηθά θαη Γηαθξαηηθά Γάλεηα 7.004 7.097 7.423 7.112 

 Γάλεηα Μεραληζκνύ ηήξημεο 213.152 217.925 225.907 241.123 

 Λνηπά Γάλεηα Δμσηεξηθνύ 5.204 5.036 4.879 4.423 

       

Γ. Βξαρππξόζεζκα δάλεηα 0 8605 9.700 9.700 

 Πώιεζε ηίηισλ κε ζύκθσλν επαλαγνξάο (repos)  8.605 9.700 9.700 

       

Δ. ύλνιν ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο (Α+Β+Γ+Γ) 321.478 324.128 326.500 337.600 

 (σο % ηνπ ΑΔΠ) 178,2% 182,5% 185,9% 193,5% 

 ΑΔΠ 180.389 177.559 175.658 174.438 

* Δθηηκήζεηο      **Πξνβιέςεηο  
Πεγή:  ΟΓΓΗΥ 

 

Πίλαθαο 4.2  Υξένο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
(ζε εθαη. επξώ) 

 

 2013 2014 2015* 2016** 

     

Α. Υξένο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 321.478 324.128 326.500 337.600 

Β Υξένο ΝΠΓΓ, θέξκαηα θ.ιπ. κείνλ επελδύζεηο ζε ηίηινπο ΔΓ 5.483 2.179 -300 -500 

Γ. Υξένο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA (A+B) 326.961 326.307 326.200 337.100 

Δ Υξένο ΟΣΑ, OKA κείνλ ελδνθπβεξλεηηθό ρξένο -7.746 -9.190 -9.700 -9.500 

Ε. Υξένο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (Γ+Γ) 319.215 317.117 316.500 327.600 

  (σο % ηνπ ΑΔΠ) 177,0% 178,6% 180,2% 187,8% 

ΑΔΠ 180.389 177.559 175.658 174.438 

* Δθηηκήζεηο  ** Πξνβιέςεηο 
Πεγή:  ΟΓΓΗΥ 
 

 

2. Δμέιημε δεκόζηνπ ρξένπο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
 

 

Τν ρξένο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο απφ 31/12/2014 κέρξη 31/12/2015 εθηηκάηαη φηη ζα κεησζεί νξηαθά 

θαηά 617 εθαη. επξψ, θαζψο ε επηβάξπλζε ηνπ ρξένπο απφ ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ θα-

ηά πεξίπνπ 10.000 εθαη. επξψ είλαη ζρεδφλ ηζφπνζε κε ηε κείσζε ηνπ ρξένπο θαηά πεξίπνπ 10.900 

εθαη. επξψ απφ ηελ επηζηξνθή ησλ ηίηισλ EFSF ζηηο 27/2/2015.  
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Γηα ην δηάζηεκα απφ 31/12/2015 κέρξη 31/12/2016 ην ρξένο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πξνβιέπεηαη φηη 

ζα απμεζεί θαηά 11.100 εθαη. επξψ.  Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηελ θάιπςε ησλ ειιεηκκάησλ 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ (πίλαθαο 4.3).  

 

 

Πίλαθαο 4.3  Δμέιημε δεκόζηνπ ρξένπο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
(ζε εθαη. επξώ) 

 
  

  
  

  

2015* 2016** 
Γηαθνξά 

2016-2015 

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

Σακεηαθό απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο 2.272 2.404 132 

 Αποτέλεσμα Γενικής Κσβέρνησης κατά ESA 5.618 3.695 -1.923 

 Εθνικολογιστικές προσαρμογές Γενικής Κσβέρνησης -3.346 -1.291 2.055 

Δμόθιεζε ιεμηπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ  700 5.500 4.800 

Αλαθεθαιαηνπνίεζε ηξαπεδώλ 10.000 0 -10.000 

Δπηζηξνθή ηίηισλ ΔΣΥ -10.933 0 10.933 

Απμήζεηο ΜΚ εηαηξεηώλ, ζπκκεηνρή ζηνλ ΔΜ, ΔΣΔπ θ.ιπ. 144 112 -32 

Μεηαβνιή δηαζεζίκσλ -2.600 3.400 6.000 

Πώιεζε κεηνρώλ -3 -190 -187 

Πξνζαξκνγέο ζην άξηην, ινηπέο πξνζαξκνγέο -194 -126 68 

Μεηαβνιή από πξνεγνύκελν έηνο -614 11.100 11.714 

    

Υξένο Γεληθήο Κπβέξλεζεο  
316.503 327.603 11.100 

Υξένο Γεληθήο Κπβέξλεζεο σο % ηνπ ΑΔΠ  
180,2% 187,8% 7,6% 

ΑΔΠ 175.658 174.438   

   * Δθηηκήζεηο    **Πξνβιέςεηο 
   Πεγή:  ΟΓΓΗΥ 
 
 
 
 

3.  Γνκή θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 
 

Ο ρξνληθφο νξίδνληαο ησλ ιήμεσλ ηνπ ρξένπο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ζηηο 30/09/2015 εθηείλεηαη 

κέρξη ην έηνο 2059. Ζ αδπλακία πξνζθπγήο γηα δαλεηζκφ ζηηο αγνξέο απφ ην Μάην ηνπ 2010, κε εμαί-

ξεζε ηελ έθδνζε πεληαεηνχο θαη ηξηεηνχο νκνιφγνπ ην 2014, είρε σο απνηέιεζκα ηε δξαζηηθή κείσζε 

ησλ νκνιφγσλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε δάλεηα. Ζ αλαινγία απηή αλακέλεηαη λα αληηζηξαθεί 

ηα επφκελα έηε κε ηε ζηαδηαθή επάλνδν ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζηηο αγνξέο γηα δαλεηζκφ (δηά-

γξακκα 4.1). 
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Γηάγξακκα 4.1  Υξνλνδηάγξακκα ιήμεο ρξένπο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 
ηελ 30/9/2015 

(ζε εθαη. επξώ) 

 
Πεγή:  ΟΓΓΗΥ 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο 30/09/2015 ην χςνο ησλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πεξηνξίζηεθε ζην 

18,2% ηνπ ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο (έλαληη 91% ην 2009) θαη αληηθαηαζηάζεθε κε δάλεηα πνπ 

ειήθζεζαλ απφ ην Μεραληζκφ Σηήξημεο, ηα νπνία απνηεινχλ πιένλ ην 68,1% ηνπ ρξένπο Κεληξηθήο 

Γηνίθεζεο (δηάγξακκα 4.2). 

 

Γηάγξακκα 4.2  ύλζεζε ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 
ηελ 30/9/2015 

 

 
 

Πεγή:  ΟΓΓΗΥ 
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Ζ κέζε ππνιεηπφκελε θπζηθή δηάξθεηα ηνπ ζπλνιηθνχ ρξένπο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ήηαλ 6,3 έηε 

ην 2011, ελψ, ζηηο 30/9/2015, έρεη ππεξδηπιαζηαζζεί θαη δηακνξθψζεθε ζηα 16,48 έηε (Πίλαθαο 4.4).  

 

 

Πίλαθαο 4.4   Μέζε ππνιεηπόκελε θπζηθή 
δηάξθεηα ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 

  

Ηκεξνκελία 
Μέζε Γηάξθεηα ζε έηε  

Υξένο ζε επξώ 
Υξένο εθηόο δώλεο 

επξώ 
πλνιηθό ρξένο 

31/12/2011 6,28 3,21 6,30 

31/12/2012 15,72 2,36 15,29 

31/12/2013 16,54 3,76 16,02 

31/12/2014 16,70 4,20 16,16 

30/09/2015 16,98 4,10 16,48 

Πεγή:  ΟΓΓΗΥ 
 

 

 

Σηηο 30/09/2015, πνζνζηφ 78,9% ηνπ ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο είρε ππνιεηπφκελε θπζηθή δηάξ-

θεηα κεγαιχηεξε ησλ πέληε εηψλ, ιφγσ ηεο επηκήθπλζεο ησλ δαλείσλ ηνπ Μεραληζκνχ Σηήξημεο θαη 

ηεο έθδνζεο λέσλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζην πιαίζην ηεο αληαιιαγήο νκνιφγσλ (PSI) 

(Πίλαθαο 4.5). 

 

 

 

Πίλαθαο 4.5   Υξένο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο σο πξνο ηελ 
ππνιεηπόκελε θπζηθή δηάξθεηα 

  

Γηάξθεηα 30/09/2015 

Βξαρππξόζεζκν (κέρξη 1 έηνο) 10,7% 

Μεζνπξόζεζκν (1 έσο 5 έηε) 10,4% 

Μαθξνπξόζεζκν (άλσ ησλ 5 εηώλ) 78,9% 

ύλνιν 100,00% 

    Πεγή:  ΟΓΓΗΥ 

 

 

 

4.  Γαπάλεο εμππεξέηεζεο ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 
 

Οη δαπάλεο εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ην 2015 εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζε 

33.030 εθαη. επξψ, έλαληη 30.430 εθαη. επξψ ην έηνο 2014 (Πίλαθαο 4.6).  
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Πίλαθαο 4.6   Γαπάλεο εμππεξέηεζεο ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο  
(ζε εθαη. επξώ) 

 

 
Έηνο 

 

Υξενιύζηα Σόθνη Παξάιιειεο 
δαπάλεο 

Σόθνη θαη  
παξαι. δαπάλεο 

Γεληθό ζύλνιν 
πλαι. Δζλ. λνκ. ύλνιν πλαι. Δζλ. λνκ. ύλνιν 

    (1)     (2) (3) (2+3) (1+2+3) 

1994 1.619 5.543 7.162 913 8.077 8.990 190 9.180 16.342 
1995 1.952 5.955 7.907 1.214 7.884 9.098 307 9.405 17.312 
1996 1.894 8.369 10.263 1.263 8.378 9.641 339 9.980 20.243 
1997 3.057 7.088 10.145 1.348 7.461 8.809 308 9.117 19.262 
1998 3.550 6.132 9.682 1.625 7.393 9.018 170 9.188 18.870 
1999 2.682 6.569 9.251 1.532 7.758 9.290 101 9.391 18.642 
2000 4.640 8.491 13.131 1.922 7.577 9.499 58 9.557 22.688 
2001 2.566 9.052 11.618 719 8.570 9.289 39 9.328 20.946 
2002 2.397 17.883 20.280 391 8.144 8.535 59 8.594 28.874 
2003 1.204 19.559 20.763 180 9.028 9.208 70 9.278 30.041 
2004 667 17.777 18.444 85 9.198 9.283 72 9.355 27.799 
2005 751 19.628 20.379 108 9.508 9.616 71 9.687 30.066 
2006 65 16.524 16.589 92 9.349 9.441 56 9.497 26.086 
2007 43 22.152 22.195 74 9.583 9.657 71 9.728 31.923 
2008 424 25.822 26.246 82 11.052 11.134 72 11.206 37.452 
2009 375 28.760 29.135 39 12.145 12.184 141 12.325 41.460 
2010 159 19.390 19.549 104 12.873 12.977 246 13.223 32.772 
2011 -129 28.976 28.847 372 15.758 16.130 218 16.348 45.195 
2012 -1.353 25.261 23.908 603 11.530 12.133 631 12.764 36.672 
2013 2.110 10.647 12.757 848 5.173 6.021 150 6.171 18.928 
2014 2.367 22.453 24.820 955 4.573 5.528 82 5.610 30.430 
2015* 3.000 24.000 27.000 760 5.070 5.830 200 6.030 33.030 

* Δθηηκήζεηο 
εκεηώζεηο: α) Από ην 2008 θαη έπεηηα πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο πξνζαξκνγώλ ESA 95.  
 β) Γελ πεξηιακβάλνληαη εμνθιήζεηο βξαρππξόζεζκνπ ρξένπο (έληνθα γξακκάηηα ηδησηηθνύ ηνκέα, βξαρππξόζεζκνη ηίηινη εμσηεξηθνύ, 

ηακεηαθέο δηεπθνιύλζεηο θαη repos) νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.7. 
 γ) Από ην 2012 ζηηο παξάιιειεο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη θαη πξνκήζεηεο εθηακίεπζεο δαλείσλ από ην ΔΣΥ. 
Πεγή:  ΟΓΓΗΥ 

 

Οη δαπάλεο γηα εμφθιεζε βξαρππξφζεζκσλ ηίηισλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, νη νπνίεο απφ ην 2011 

έσο ην 2013 πεξηιακβάλνπλ κφλν έληνθα γξακκάηηα ηδησηηθνχ ηνκέα, ελψ απφ ην 2014 πεξηιακβά-

λνπλ θαη repos, εθηηκάηαη φηη ην 2015 ζα αλέιζνπλ ζπλνιηθά ζε 740.460 εθαη. επξψ, έλαληη 129.107 

εθαη. επξψ ην 2014 (πίλαθαο 4.7).  

 

Σεκεηψλεηαη φηη νη δαπάλεο εμφθιεζεο εληφθσλ γξακκαηίσλ θαη repos αθνξνχλ ηηο ζπλνιηθέο εηήζηεο 

εμνθιήζεηο νη νπνίεο αλαρξεκαηνδνηνχληαη κε λέεο αληίζηνηρεο εθδφζεηο, δεδνκέλνπ φηη ην πθηζηάκε-

λν ζπλνιηθφ χςνο ησλ ΔΓΔΓ δελ μεπεξλά ηα 15.000 εθαη. επξψ θαη ην πθηζηάκελν ππφινηπν ησλ re-

pos δελ μεπεξλά ηα 10.000 εθαη. επξψ.  
 

Πίλαθαο 4.7   Δμνθιήζεηο βξαρππξόζεζκνπ ρξένπο 
 (ζε εθαη. επξώ) 

    

Έηνο 
Έληνθα γξακκάηηα 

ηδησηηθνύ ηνκέα 
Βξαρππξόζεζκνη ηίηινη εμσηεξηθνύ(1) – Βξα-

ρππξόζεζκα δάλεηα(2) 
ύλνιν 

2007 1.692 23.031 24.723 

 2008(2) 1.733 23.941 25.674 

2009 8.902 28.002 36.904 

2010 17.974 4.627 22.601 

2011 33.395 0 33.395 

2012 47.008 0 47.008 

2013 44.703 0 44.703 

2014 40.558 88.549 129.107 

2015* 40.460 700.000 740.460 

*    Δθηηκήζεηο     
(1)   Euro Commercial Paper (ECP)  
(2)   Από ην 2008 πεξηιακβάλνληαη νη βξαρππξόζεζκεο ηακεηαθέο δηεπθνιύλζεηο θαη από 2014 repos. 

   Πεγή:  ΟΓΓΗΥ 
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Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, νη δαπάλεο γηα ηφθνπο ηνπ ρξένπο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, κεηά ην 

2012, δηακνξθψλνληαη ζηα επίπεδα ησλ 6.000 εθαη. επξψ, κεησκέλεο, απφ ην 2013 θαη κεηά, θαηά 

50% πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ην 2012 θαη θαηά 63% πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ην 2011. Αληίζηνηρεο κεηψζεηο 

παξνπζηάδνπλ θαη σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ (Πίλαθαο 4.8). Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη ζηε κείσζε ηνπ χ-

ςνπο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο κεηά ηελ αληαιιαγή ησλ νκνιφγσλ (PSI) ηνπ Μαξηίνπ 2012 θαη ηελ επα-

λαγνξά ηνπ Γεθεκβξίνπ 2012, ηε κείσζε ησλ επηηνθίσλ ησλ δαλείσλ ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο θαη 

ηελ αλαβνιή θαηαβνιήο ηφθσλ γηα ηα δάλεηα πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ην Δπξσπατθφ Τακείν Χξεκαην-

πηζησηηθήο Σηαζεξφηεηαο (Πίλαθαο 4.8, Γηάγξακκα 4.3). 

 

 

Πίλαθαο 4.8  Ύςνο δαπαλώλ γηα ηόθνπο ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 
(πνζά ζε εθαη. επξώ) 

 

 2011 2012 2013 2014 2015* 2016** 

Σόθνη 16.130 12.133 6.021 5.528 5.830 5.930 

σο % ηνπ ΑΔΠ 7,8% 6,3% 3,3% 3,1% 3,4% 3,4% 

 *  Δθηηκήζεηο     **  Πξνβιέςεηο 
Πεγή:  ΟΓΓΗΥ 
 
 

Γηάγξακκα 4.3  Γαπάλεο γηα ηόθνπο ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 
(% ηνπ ΑΔΠ) 

 
         *  Δθηηκήζεηο    **  Πξνβιέςεηο 

             Πεγή:  ΟΓΓΗΥ 
 
 

5. Η ελνπνηεκέλε αγνξά επξσνκνιόγσλ 
 

Ζ αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο ζην ηέινο Ηαλνπαξίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο γηα 

ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνζνηηθήο ραιάξσζεο (quantitative easing) χςνπο 1,1 ηξηζ. επξψ, κε 

ζθνπφ ηελ ηφλσζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ απνπιεζσξηζκνχ, είρε σο απνηέιεζκα ηε 

ζεκαληηθή πηψζε ησλ απνδφζεσλ ησλ θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο θαηά ην 

πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο θαη ηελ έθηνηε ζηαζεξνπνίεζή ηνπο ζε ρακειά επίπεδα. 

 

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

2011 2012 2013 2014 2015* 2016**

σο % ηνπ ΑΔΠ



ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4   

 

134  ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2016 

Ζ θαζνδηθή πίεζε ήηαλ εληνλφηεξε ζηηο απνδφζεηο ησλ επξσπατθψλ θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ κεζνπξφ-

ζεζκεο δηάξθεηαο κε ηε Φηλιαλδία λα γίλεηαη ε πξψηε ρψξα ηεο Δπξσδψλεο πνπ δεκνπξαηεί 5-εηέο 

νκφινγν κε αξλεηηθή απφδνζε, αθνινπζνχκελε απφ ηε Γεξκαλία. Καηά ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ έηνπο 

νη απνδφζεηο ησλ επξσπατθψλ θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ θηλήζεθαλ ειαθξψο αλνδηθά. 

 

6. Αγνξά ηίηισλ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ 
 

Tν βξαρπρξφλην θφζηνο δαλεηζκνχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, φπσο απηφ απνηππψλεηαη ζηηο δεκν-

πξαζίεο εληφθσλ γξακκαηίσλ 13 θαη 26 εβδνκάδσλ, παξνπζηάδεηαη απμεκέλν έλαληη ηνπ πξνεγνχκε-

λνπ έηνπο. Σηηο δεκνπξαζίεο ηνπ Σεπηεκβξίνπ ηνπ 2015 ηα επηηφθηα δηακνξθψζεθαλ ζην 2,97% γηα ηα 

εμάκελα θαη 2,70% γηα ηα ηξίκελα έληνθα γξακκάηηα. 

 

Ζ θακπχιε απνδφζεσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ έρεη ζεηηθή θιίζε (steepening curve) γηα θνληηλέο 

δηάξθεηεο κέρξη 2 έηε, ελψ γηα δηάξθεηεο απφ 10 έσο 25 έηε παξνπζηάδεη ειαθξά θαζνδηθή θιίζε (δηά-

γξακκα 4.4). 

 

Γηάγξακκα 4.4   Κακπύιε απνδόζεσλ ηίηισλ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ 

 
                   Πεγή:  ΟΓΓΗΥ 

 

 

 

Ζ δηαθνξά απφδνζεο (yield spread) κεηαμχ ηνπ 10-εηνχο ειιεληθνχ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ γεξκαληθνχ 

νκνιφγνπ αλαθνξάο παξνπζίαζε ζηαζεξά αλνδηθέο ηάζεηο απφ ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2014 έσο ηνλ Ηνχ-

λην ηνπ 2015 μεπεξλψληαο ην επίπεδν ησλ 1.000 κνλάδσλ βάζεο. Μεηά ηνλ Ηνχιην ηνπ 2015 ην πεξη-

ζψξην απφδνζεο ππνρσξεί ζηαδηαθά έλαληη ηνπ γεξκαληθνχ θαη δηακνξθψλεηαη ζηα ηξέρνληα επίπεδα 

ησλ 710 κνλάδσλ βάζεο. Αληίζηνηρα, νη απνδφζεηο ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ θηλήζεθαλ αλνδηθά θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2015 θαη ζηε ζπλέρεηα ππνρσξνχλ ζηαδηαθά κε ηελ ηξέ-

ρνπζα απφδνζε ηνπ δεθαεηνχο νκνιφγνπ λα θηλείηαη γχξσ ζην 7,3%. 

 

Καηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2015 νη απνδφζεηο ησλ 10εηψλ θξαηηθψλ ηίηισλ ησλ ππφινηπσλ ρσξψλ 

ηνπ λφηνπ ηεο επξσδψλεο, φπσο ε Ηηαιία, ην Βέιγην, ε Πνξηνγαιία, ε Ηζπαλία, ε Ηξιαλδία θαη ε Γαι-

ιία, παξνπζηάδνπλ θαζνδηθή ηάζε. Τν δεχηεξν ηξίκελν θηλνχληαη ειαθξψο αλνδηθά θαη ην ηξίην ηξί-

κελν ζηαζεξνπνηνχληαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα (δηάγξακκα 4.5). 
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Γηάγξακκα 4.5   Απνδόζεηο 10εηώλ θξαηηθώλ ηίηισλ 
(εκεξήζηα ζηνηρεία – απνδόζεηο) 

 
                   Πεγή:  ΟΓΓΗΥ 

 

Πξσηνγελήο αγνξά ηίηισλ 
 
Καηά ην έηνο 2015 δελ ππήξμε νπνηαδήπνηε έθδνζε νκνιφγσλ κέζσ δεκνπξαζίαο ή θνηλνπξαμίαο 

ζηελ πξσηνγελή αγνξά.  

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ην Διιεληθφ Γεκφζην ζπλέρηζε λα εθδίδεη ηίηινπο βξαρππξφζεζκεο δηάξ-

θεηαο. Ζ βξαρππξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε κεληαίεο εθδφζεηο εληφθσλ γξακκα-

ηίσλ δηάξθεηαο 13 θαη 26 εβδνκάδσλ κε κέζν επηηφθην δαλεηζκνχ 2,74%. Σηηο 30/09/2015 ην αλεμφ-

θιεην ππφινηπν ησλ ΔΓΔΓ αλεξρφηαλ ζε 14.821,68 εθαη. επξψ θαη ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο αλα-

κέλεηαη λα παξακείλεη ζε απηά ηα επίπεδα θαη ην επφκελν έηνο. Ο κεζνζηαζκηθφο ζπληειεζηήο θάιπ-

ςεο ησλ δεκνπξαζηψλ ΔΓΔΓ δηακνξθψζεθε ζην 1,33. Τν κέζν ζηαζκηθφ επηηφθην λένπ δαλεηζκνχ, ην 

νπνίν δηακνξθψλεηαη απφ ηηο εθδφζεηο εληφθσλ γξακκαηίσλ θαη ηα δάλεηα πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ηνλ 

Δπξσπατθφ Μεραληζκφ Χξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξφηεηαο (EFSM), ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ Σηα-

ζεξφηεηαο (ESM) θαη ηελ Δπξσπατθή Τξάπεδα Δπελδχζεσλ (EIB), έσο 30/09/2015 δηακνξθψζεθε 

ζην 2,37%, ελψ ε κέζε θπζηθή δηάξθεηα ηνπ λένπ δαλεηζκνχ δηακνξθψζεθε ζε 12,3 έηε έλαληη 12,4 

ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν. 

  

Γεπηεξνγελήο αγνξά ηίηισλ 
 
Ζ ζπλνιηθή αμία ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ θαηαγξάθεθε ζην Σχζηεκα Άπισλ Τίηισλ ηεο Τξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο αγνξαπσιεζίεο ηίηισλ θαη ηηο ζπκθσλίεο επαλαγνξάο ζηελ εμσ-

ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά (over-the-counter) θαη ηηο ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο δηαπξαγκάηεπζεο, κεηψ-

ζεθε ζε 54,45 δηζ. επξψ ην γ΄ηξίκελν ηνπ 2015 έλαληη 385,75 δηζ. επξψ ην β΄ ηξίκελν ηνπ 2015, ελψ 

ην α΄ ηξίκελν ηνπ 2015 είρε δηακνξθσζεί ζε 488,33 δηζ. επξψ.  

 

Καηά ην ίδην ηξίκελν, ην 38% ηεο ζπλαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αθνξνχζε ηίηινπο κε ελαπνκέλνπ-

ζα δηάξθεηα απφ 15 έσο 30 έηε. Αθνινχζεζαλ νη ηίηινη κε δηάξθεηα έσο 4 έηε κε πνζνζηφ 30%, νη 

ηίηινη κε δηάξθεηα έσο 2 έηε θαη νη ηίηινη κε δηάξθεηα έσο 10 έηε κε πνζνζηφ 12% θαη θαηφπηλ νη ηίη-

ινη κε δηάξθεηα απφ 10 έσο 15 έηε κε πνζνζηφ 8%.  
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Ζ θαηαλνκή ηεο αμίαο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο Ζιεθηξνληθήο Γεπηεξνγελνχο Αγνξάο Τίηισλ (ΖΓΑΤ) 

αλάινγα κε ηελ ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα ησλ ηίηισλ, θαηά ην γ΄ ηξίκελν ηνπ 2015, εκθαλίδεηαη ζην 

δηάγξακκα 4.6. 

 

Γηάγξακκα 4.6  Αμία ζπλαιιαγώλ ζηελ ΗΓΑΣ γ΄ ηξίκελν 2015 
(κε βάζε ηελ ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα ησλ ηίηισλ) 

 
Πεγή: Σξάπεδα Διιάδνο, ΗΓΑΣ 

 

 

 

Τν β΄ θαη ην γ΄ηξίκελν ηνπ 2015 ε ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Ζιεθηξνληθή Γεπηεξνγελή Α-

γνξά Τίηισλ (ΖΓΑΤ) ήηαλ ππνηνληθή. Ζ εμέιημε ηεο αμίαο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηελ ΖΓΑΤ γηα ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ 2014-Σεπηεκβξίνπ 2015 αλά κήλα παξνπζηάδεηαη ζην δηά-

γξακκα 4.7.  

 

Γηάγξακκα 4.7  Μεληαίνο όγθνο ζπλαιιαγώλ επί ηίηισλ ηνπ Γεκνζίνπ ζηελ ΗΓΑΣ  
(ζε εθαη. επξώ) 

 
 Πεγή: Σξάπεδα Διιάδνο, ΗΓΑΣ 
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Ζ ζχλζεζε ηεο νκάδαο ησλ βαζηθψλ δηαπξαγκαηεπηψλ αγνξάο θαηά ην ηξέρνλ έηνο απνηειείηαη απφ 4 

ειιεληθά θαη 18 δηεζλή πηζησηηθά ηδξχκαηα.  

 

7. Βαζηθέο θαηεπζύλζεηο δαλεηζκνύ θαη δηαρεηξηζηηθνί ζηόρνη έηνπο 2016 
 

Καηά ην ηξέρνλ έηνο πινπνηήζεθε, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, έλαο απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο πνπ ήηαλ ε αμηνπνίεζε θαη ε βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ 

ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Απηφ επεηεχρζε κέζσ εθαξκνγήο πξνγξάκκαηνο πξάμεσλ δηα-

ρείξηζεο ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο ππφ ηε κνξθή repo agreements ηηο νπνίεο ζπλάπηεη ν Οξγαληζκφο 

Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Χξένπο (ΟΓΓΖΧ) κε θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Με ην πξφγξακκα απ-

ηφ, πέξαλ ηεο θάιπςεο ησλ βξαρππξφζεζκσλ ηακεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, αμην-

πνηνχληαη κε απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα ησλ ελ ιφγσ θνξέσλ επ’ σθειεία 

ηνπο (αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπο απφ ηφθνπο) κε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζην δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα 

ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ζην δεκφζην ρξένο. Τν ελ ιφγσ πξφγξακκα, πνπ σο θχξην ζηφρν έρεη ηνλ 

εμνξζνινγηζκφ ηεο δηαρείξηζεο ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξ-

λεζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ ηνπ θξάηνπο, απνηειεί κία απφ ηηο πιένλ ζεκαληηθέο δηαξζξσηη-

θέο αιιαγέο πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα θαηά ηα ηειεπηαία δχν έηε, κε κφλν ζεηηθέο επηπηψζεηο ηφζν γηα ηα 

δεκνζηνλνκηθά κεγέζε ηεο ρψξαο, φζν θαη γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία.  

 

Σηηο άκεζεο πξνηεξαηφηεηεο γηα ην έηνο 2016 είλαη ε πεξαηηέξσ επέθηαζε θαη εκβάζπλζε ηνπ πξν-

γξάκκαηνο απηνχ θαη ε αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ ζπλνιηθψλ ηακεηα-

θψλ δηαζεζίκσλ γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο αμηνπνίεζήο ηνπο, κε απψηεξν ζηφρν ηε δεκηνπξγία εληαί-

νπ ινγαξηαζκνχ δηαρείξηζεο ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, φπσο γίλεηαη ζην 

ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο.  

 

Ζ βξαρππξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ γηα ην έηνο 2016 ζα ζπλερίζεη λα πιν-

πνηείηαη κέζσ εθδφζεσλ εληφθσλ γξακκαηίσλ, ελψ αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί ε ζχλαςε ζπκθσληψλ 

repos γηα ηελ θάιπςε ησλ βξαρπρξφλησλ αλαγθψλ ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο. Δπηπιένλ, αλακέλεηαη λα 

δηαηεξεζνχλ θαη θαηά ην επφκελν έηνο νη βαζηθνί κεζνπξφζεζκνη ζηφρνη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ραξην-

θπιαθίνπ δεκφζηνπ ρξένπο, φπσο είλαη ε επίηεπμε ηνπ ειάρηζηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ γηα ηα 

δάλεηα εθηφο επξψ θαη ε βειηίσζε ηεο αλαινγίαο ρξένπο ζηαζεξνχ/θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ.  

 

Τέινο, κεηά ηελ επηθείκελε αλαδηάξζξσζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ ρξένπο, αλα-

κέλεηαη λα βειηησζνχλ πεξαηηέξσ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλαθνξηθά κε ηε κέζε ζηαζκηθή 

θπζηθή ηνπ δηάξθεηα, ηελ νκαινπνίεζε ηνπ ηξφπνπ απνπιεξσκήο ηνπ θαη ηελ πξνβιεςηκφηεηα, κείσ-

ζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηνπ θφζηνπο εμππεξέηεζήο ηνπ, γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, κέζσ ησλ ν-

πνίσλ ην δεκφζην ρξένο ζα θαηαζηεί πεξαηηέξσ εμππεξεηήζηκν. Ζ εμππεξεηεζηκφηεηα ηνπ ρξένπο ζα 

απειεπζεξψζεη ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ζα επηηξέ-

ςεη ηελ επαλέλαξμε δξαζηεξηφηεηαο ηεο ρψξαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

εθδνηηθήο, κεηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2016. 
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ΔΓΓΤΗΔΙ  
 

 

Ζ ρνξήγεζε εγγπήζεσλ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην απνηειεί έλα ζεκαληηθφ κέζν ζηελ άζθεζε δεκν-

ζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ηνπ Κξάηνπο, ην νπνίν κέρξη ζήκεξα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί, ζε κεγάιν βαζκφ, γηα 

ηε ρξεκαηνδφηεζε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ ηεο νηθνλνκίαο. 

 

Τα ηειεπηαία ρξφληα ε ράξαμε πνιηηηθήο εγγπήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ εμαξηάηαη απφ ην γεληθφηεξν ζρέ-

δην δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, πνπ απνηειεί πξνυπφζεζε 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ην Μεραληζκφ Σηήξημεο ηεο Δπξσδψλεο θαη ηνπ 

Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Τακείνπ. 

 

Σπγθεθξηκέλα, ε πνιηηηθή εγγπήζεσλ εληάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο 

Σχκβαζεο Χξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο, κε ην φξην ησλ εγγπήζεσλ λα είλαη θαη’ αξρήλ κεδεληθφ 

κε εμαίξεζε: 

 

 ηηο εγγπήζεηο πνπ παξέρνληαη γηα δαλεηζκφ θνξέσλ εληφο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, 

 ηηο εγγπήζεηο πνπ παξέρνληαη γηα ηε ζηήξημε ησλ ηξαπεδψλ,  

 ηηο εγγπήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε δάλεηα πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Τξάπεδα Δπελδχ-

ζεσλ, 

 ηηο εγγπήζεηο πνπ ρνξεγνχληαη γηα θπζηθέο θαηαζηξνθέο ζε ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ 

απνδεδεηγκέλα ππνζηεί δεκηέο (κείνλ ηπρφλ πνζά πνπ εηζέπξαμαλ σο αζθαιηζηηθή απνδεκίσζε), 

κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 30 εθαη. επξψ.   

 

Γηα ην έηνο 2015 ηα ζηνηρεία ησλ εγγπήζεσλ εθηηκάηαη λα δηακνξθσζνχλ σο εμήο (Πίλαθαο 4.9 θαη 

Γηάγξακκα 4.8): 

 

 Οη εγγπήζεηο ζα θπκαλζνχλ ζην 0,1% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη 0,3% ην 2014. 

 Οη θαηαπηψζεηο αλακέλεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζην 0,41% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη 0,33% ην 2014. 

 Τν αλεμφθιεην εγγπεκέλν ππφινηπν αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζην 8,3% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη 9,2% 

ην 2014.  

 

Γηα ην έηνο 2016, ε πνιηηηθή εγγπήζεσλ εθηηκάηαη φηη ζα ζπλερίζεη λα ππφθεηηαη ζην αλσηέξσ πιαί-

ζην θξηηεξίσλ θαη ζηφρσλ. 

  



ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4    

ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2016   139 

 

Πίλαθαο 4.9 Δγγπήζεηο, αλεμόθιεην εγγπεκέλν ππόινηπν, θαηαπηώζεηο θαη 
πξνκήζεηεο εγγπήζεσλ θαηά ηα έηε 2000-2015 

(ζε εθαη. επξώ) 

      

 

Δγγπήζεηο 
Αλεμόθιεην εγγπεκέλν 

ππόινηπν 
Καηαπηώζεηο 

Έζνδα από 
πξνκήζεηεο εγγπήζεσλ 

ηνπ Γεκνζίνπ θαη 
εηζπξάμεηο από ΓΟΤ 

Καηαπηώζεηο πνπ 
ηειηθά βαξύλνπλ  

ην Γεκόζην 

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

 1/1-31/12 ηελ 31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 

Έηνο Πνζά 
Δγγπήζεηο 
σο % ηνπ 

ΑΔΠ 
Πνζά 

Τπόινηπν 
σο % ηνπ ΑΔΠ 

Πνζά 
Καηαπηώζεηο 
σο % ηνπ ΑΔΠ 

Πνζά Πνζά 
Καηαπηώζεηο 
σο % ηνπ ΑΔΠ 

2000 1.511,4 1,1 8.416,7 6,2 332,3 0,2 35,3 297,0 0,22 

2001 1.011,0 0,7 8.819,3 6,0 366,7 0,2 45,8 320,9 0,22 

2002 905,0 0,6 9.714,6 6,2 360,5 0,2 47,3 313,2 0,20 

2003 1.545,5 0,9 12.143,4 7,1 293,6 0,2 66,4 227,2 0,13 

2004 1.848,4 1,0 14.436,5 7,8 593,9 0,3 57,9 536,0 0,29 

2005 1.628,2 0,8 16.200,5 8,2 373,9 0,2 51,2 322,7 0,16 

2006 1.736,0 0,8 17.936,1 8,4 94,6 0,1 49,2 45,4 0,02 

2007 1.656,6 0,7 19.929,0 8,9 42,3 0,02 57,3 -15,0 -0,01 

2008 1.788,0 0,8 23.232,0 10,0 434,1 0,19 68,4 365,7 0,16 

2009 1.563,7 0,7 25.586,6 11,0 704,8 0,30 70,7 634,1 0,27 

2010 1.254,4 0,6 22.438,2 9,9 974,2 0,43 78,5 895,7 0,39 

2011 1.804,9 0,9 19.950,8 9,7 1.442,0 0,70 135,8 1.306,2 0,64 

2012 688,0 0,4 19.314,7 10,0 796,0 0,41 72,6 723,4 0,37 

2013 634,7 0,4 17.234,4 9,6 877,5 0,49 170,0 707,5 0,39 

2014 536,6 0,3 16.315,0 9,2 588,2 0,33 83,0 505,2 0,28 

2015* 95,2 0,1 14.527,2 8,3 717,2 0,41 85,0 632,2 0,36 

*Τα στοιτεία για το έτος 2015 αποτελούν εκτίμηση. 
 

 

Γηάγξακκα 4.8 Δγγπήζεηο, θαηαπηώζεηο θαη αλεμόθιεην εγγπεκέλν ππόινηπν 
θαηά ηα έηε 2000-2015 

(σο % ηνπ ΑΔΠ) 

       
 

                Πεγή: Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ΔΓΓΤΗΔΙ σο % ηνπ ΑΔΠ 1,1% 0,7% 0,6% 0,9% 1,0% 0,8% 0,8% 0,7% 0,8% 0,7% 0,6% 0,9% 0,4% 0,4% 0,3% 0,1%

ΚΑΣΑΠΣΩΔΙ σο  % ηνπ ΑΔΠ 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,1% 0,02% 0,19% 0,30% 0,43% 0,70% 0,41% 0,49% 0,33% 0,41%

ΤΠΟΛΟΙΠΟ σο % ηνπ ΑΔΠ 6,2% 6,0% 6,2% 7,1% 7,8% 8,2% 8,4% 8,9% 10,0% 11,0% 9,9% 9,7% 10,0% 9,6% 9,2% 8,3%
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ΗΜΔΙΩΗ: Οη θαηαπηώζεηο (κπιε ζηήιε) αθνξνύλ εγγπήζεηο πξνεγνύκελσλ εηώλ.
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Δλίζρπζε ξεπζηόηεηαο ηεο νηθνλνκίαο 
 

 Με ηελ ςήθηζε ηνπ λ.3723/2008 «Δλίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ επηπηψζεσλ ηεο δηεζλνχο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 250/Α’/9-

12-2008) επηρεηξήζεθε ε ζσξάθηζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο δηεζλνχο θξί-

ζεο κε ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο. Σθνπφο ήηαλ λα απνθηήζνπλ νη ηξάπεδεο επηπιένλ ξεπζηφ-

ηεηα , πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο πηζηψζεσλ ζηα λνηθνθπξηά θαη ζηηο επη-

ρεηξήζεηο θαη λα ακβιπλζνχλ νη πηέζεηο ζηα επηηφθηα ρνξεγήζεσλ. 

 

Έλα απφ ηα κέζα επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ απηνχ είλαη ε παξνρή ηεο εγγχεζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκν-

ζίνπ πξνο ηηο ηξάπεδεο πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη θα-

ιχπηνπλ ην δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο πνπ απηή ζέηεη γηα δάλεηα πνπ ζα ζπλαθζνχλ κε ή ρσ-

ξίο έθδνζε ηίηισλ θαη ζα έρνπλ δηάξθεηα απφ ηξεηο κήλεο έσο ηξία έηε. 

 

Σην πιαίζην ηνπ παξαπάλσ λφκνπ, φπσο ηζρχεη, ην αλψηαην πνζφ εγγπήζεσλ είλαη 85 δηζ. επξψ. 

Οη εγγπήζεηο πνπ είλαη ζε ηζρχ ζηηο 30/10/15 αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 51,22 δηζ. επξψ θαη νη δη-

θαηνχρνη είλαη πέληε πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ Τξάπεδα ηεο 

Διιάδνο. 

 

Ζ παξαπάλσ εγγχεζε παξέρεηαη έλαληη πξνκήζεηαο, ε νπνία απνηειεί ζεκαληηθφ έζνδν ηνπ Διιε-

ληθνχ Γεκνζίνπ. Σπγθεθξηκέλα, γηα ην έηνο 2015, έρεη εηζπξαρζεί ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 

430.637.112,97 επξψ ζηηο 30/9/15. 

 

Καηφπηλ απηψλ, ην πιαίζην ελίζρπζεο ησλ ηξαπεδψλ ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηε δηαηήξεζε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο ξεπζηφηεηάο ηνπο. 

 

 Σχκθσλα κε ηνλ λ. 3845/2010 «Μέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο Εψλεο ηνπ επξψ θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Τακείν» (ΦΔΚ 

65/Α’/6-5-2010) δφζεθε ε δπλαηφηεηα παξνρήο ηεο εγγχεζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζηελ Τξά-

πεδα ηεο Διιάδνο γηα θάιπςε πηζηψζεσλ ζε ηξάπεδεο πνπ εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα θαη παξακέλνπλ 

θεξέγγπεο, κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε πξνζσξηλψλ βξαρππξφζεζκσλ πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο 

(Emergency Liquidity Assistance - ELA).  

 

Σην πιαίζην ηνπ παξαπάλσ λφκνπ, φπσο ηζρχεη, ην αλψηαην πνζφ εγγπήζεσλ είλαη 60 δηζ. επξψ. 

Οη εγγπήζεηο πνπ είλαη ζε ηζρχ ζηηο 30/10/15 αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 53,98 δηζ. επξψ. 

 

Ζ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο θαζνξίδεη θαη εηζπξάηηεη απφ ηηο ηξάπεδεο κε ηηο νπνίεο θαηαξηίδεη ηηο 

ζπκβάζεηο παξνρήο πίζησζεο, πξνκήζεηα ηελ νπνία πηζηψλεη ζε ινγαξηαζκφ ηνπ Διιεληθνχ Γε-

κνζίνπ. Σπγθεθξηκέλα, γηα ην έηνο 2015 έρεη εηζπξαρζεί ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 82.418.490,74 επ-

ξψ ζηηο 30/10/15. 

 

 Ζ Δπξσπατθή Τξάπεδα Δπελδχζεσλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηη-

θφηεηαο ρνξεγεί δάλεηα ζηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ.  

 

Με βάζε ην πξφγξακκα απηφ, έρνπλ κέρξη ζήκεξα παξαζρεζεί εγγπήζεηο πξνο ηελ Δπξσπατθή 

Τξάπεδα Δπελδχζεσλ γηα ηελ θάιπςε δαλείσλ ζπλνιηθνχ πνζνχ 430.000.000 επξψ. 

 

 H  Δπξσπατθή Τξάπεδα Δπελδχζεσλ έρεη ζέζεη ζε εθαξκνγή ην πξφγξακκα Δλίζρπζεο ηεο Χξε-

καηνδφηεζεο ηνπ Δκπνξίνπ (Trade Finance Facility), έλα λέν εξγαιείν βξαρππξφζεζκεο εγγχεζεο, 

πξνζθέξνληαο έσο θαη 500.000.000 επξψ γηα ηε ζηήξημε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ ησλ ειιεληθψλ κη-

θξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ.  

 

Με βάζε ην πξφγξακκα απηφ έρεη κέρξη ζήκεξα παξαζρεζεί εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 

πξνο ηελ Δπξσπατθή Τξάπεδα Δπελδχζεσλ ζπλνιηθνχ πνζνχ 10.000.000 επξψ. 
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ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ – 
ΑΠΟΚΡΑΣΙΚΟΠΟΙΗΔΙ 
 
Κύξηνο ζηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη αμηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Διιεληθνύ 

Γεκνζίνπ είλαη ε πξνζέιθπζε ζεκαληηθώλ δηεζλώλ ξνώλ θεθαιαίνπ, πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επα-

λεθθίλεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηξνθνδνηνύλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Σν άλνηγκα ζρεηη-

θώλ ηνκέσλ ηεο αγνξάο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ αλακέλεηαη λα ζπκβά-

ιεη ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ελώ ε ζπλνιηθόηεξε πξνώζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απν-

θξαηηθνπνηήζεσλ δεκηνπξγεί ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ εδξαίσζεο ηεο αμηνπηζηίαο ηεο ρώξαο ζην 

εμσηεξηθό.  
 

Η ζρεδηαζκέλε κεηαθνξά επηιεγκέλσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα ζα σθειήζεη 

πνιιαπιά ηελ Διιεληθή νηθνλνκία κε:  
 

 ηελ άκεζε κείσζε ηνπ δεκόζηνπ ρξένπο, από ηηο πξνζδνθώκελεο ρξεκαηηθέο πξνζόδνπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνίεζεο, 

 ηε κείσζε-εμάιεηςε ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδόηεζεο, νπνηαζδήπνηε κνξθήο πξνο ηνπο θνξείο 

πξνο ηδησηηθνπνίεζε θαη ηε ζπλεπαθόινπζε εμνηθνλόκεζε πόξσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ,   

 ην άλνηγκα ησλ αγνξώλ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνύ, 

 ηνλ εθζπγρξνληζκό θαη αμηνπνίεζε απηώλ, γεγνλόο πνπ ζα εληζρύζεη ηε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηόηεηα, νδεγώληαο ζε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, θαζώο θαη ζε λέα θνξνινγηθά 

έζνδα. 
 

Σν ΣΑΙΠΔΓ αληαπνθξηλόκελν ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, κε γλώκνλα ηε δηαθάλεηα θαη ην δεκόζην 

ζπκθέξνλ, θηλείηαη κε ηελ απαξαίηεηε επειημία, ώζηε λα δηακνξθώζεη ηνπο θαιύηεξνπο δπλαηνύο ό-

ξνπο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ σθειεηώλ γηα ην ειιεληθό θξάηνο. Πξνο απηή ηελ 

θαηεύζπλζε, έλα επξύ ραξηνθπιάθην πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ έρεη κεηαθεξζεί ζην Σακείν Αμηνπνίε-

ζεο Ιδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ (ΣΑΙΠΔΓ) από ηε ζύζηαζή ηνπ, ηελ 1
ε
 Ινπιίνπ 2011, ελώ 

επηπιένλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κεηαθέξνληαη ζηαδηαθά (θπξίσο αθίλεηα). Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

θαηεγνξηνπνηνύληαη σο εμήο: 
 

 αθίλεηα ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη νη δεκόζηεο θηεκαηηθέο ππεξεζίεο, ε 

ΔΣΑΓ ΑΔ, ΓΔΚΟ ή δηάθνξα Τπνπξγεία,  

 ππνδνκέο δηαζέζηκεο γηα ρξήζε, ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη καξίλεο, ιηκάληα θαη αεξνδξόκηα, 

 ελέξγεηα, ζηελ νπνία εληάζζνληαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ θιάδσλ δηαλνκήο-απνζήθεπζεο 

αεξίνπ, δηύιηζεο πεηξειαίνπ θαη παξαγσγήο ειεθηξηζκνύ θαη 

 ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη κεηνρέο εηαηξεηώλ ηπρεξώλ παηρλη-

δηώλ, παξαγσγήο ληθειίνπ, ηα Διιεληθά Σαρπδξνκεία, ηξάπεδεο, θαζώο θαη άδεηεο εθκεηάι-

ιεπζεο ησλ θξαηηθώλ ιαρείσλ θαη ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ. 
 

Σν ζπλνιηθό ηίκεκα ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ εθηηκάηαη όηη ζα αλέιζεη ζηα 5.370 εθαη. επξώ, μεθη-

λώληαο από ην 2011, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ έηνπο 2016 (Πίλαθαο 5.1). 
 

πγθεθξηκέλα: 

 Ο δηαγσληζκόο γηα ηνλ Οξγαληζκό Γηεμαγσγήο Ιππνδξνκηαθνύ ηνηρήκαηνο νινθιεξώζεθε 

ην 2015 θαη ε πξώηε δόζε ηνπ αληηηίκνπ από ηνπο επελδπηέο, αλακέλεηαη έσο ην ηέινο ηνπ 

έηνπο. 

 Η παξαρώξεζε ησλ πεξηθεξεηαθώλ αεξνδξνκίσλ γηα 40+10 έηε νινθιεξώζεθε ην 2015 θαη ε 

πξώηε δόζε ηνπ αληηηίκνπ από ηνπο επελδπηέο αλακέλεηαη εληόο ηνπ 2016. 

 Η πώιεζε θαη επαλακίζζσζε επηιεγκέλσλ αθηλήησλ ηνπ Γεκνζίνπ, όπσο ην Ξελία θηάζνπ, 

αθίλεηα ζην Παιηνύξη Υαιθηδηθήο θαη άιια αθίλεηα ζηελ Αζήλα θαη ζηε ινηπή Διιάδα, νιν-

θιεξώζεθε ην 2015. 
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Πίνακαρ 5.1  Έζοδα από αποκπαηικοποιήζειρ 
(ζε εκαη. εςπώ) 

 

  ύνολο ηιμήμαηορ Καηαβεβλημένο 

2011 - 2012 

1 ΔπΫθηαζε δηΪξθεηαο ζύκβαζεο δηθαηώκαηνο δηεμαγωγάο παηγλέωλ κεηαμύ Διιεληθνύ Γεκν-
ζένπ θαη ΟΠΑΠ ΑΔ γηα 10 ρξόληα 375 375 

2 Πώιεζε Ϊδεηαο εγθαηΪζηαζεο θαη ιεηηνπξγέαο παηγληνκεραλεκΪηωλ (VLT’s) 560 474 
3 Υνξάγεζε δηθαηωκΪηωλ ρξάζεο ξαδηνζπρλνηάηωλ ζηηο δώλεο ηωλ 900 MHz θαη 1800 ΜΖz 381 317 
4 ΛνηπΪ πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα (κεηνρΫο θ.ιπ.) 5 5 

2013 

5 Δθκέζζωζε γηα 90 Ϋηε ηνπ θηηξένπ Γηεζλνύο ΚΫληξνπ Ραδηνηειεόξαζεο (ΗΒC) 81 81 
6 Πώιεζε Ϊδεηαο Κξαηηθώλ Λαρεέωλ 190 190 
7 Πώιεζε επηιεγκΫλωλ θηηξέωλ εμωηεξηθνύ 30 30 
8 Πώιεζε 33% κεηνρώλ ηνπ ΟΠΑΠ 652 622 
9 Πώιεζε Ϊδεηαο εγθαηΪζηαζεο θαη ιεηηνπξγέαο παηγληνκεραλεκΪηωλ (VLT’s) (δόζε) 0 86 

10 ΛνηπΪ πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα (αθέλεηα, κεηνρΫο θ.ιπ.) 31 31 

2014 

11 Πώιεζε θαη επαλακέζζωζε επηιεγκΫλωλ θηηξέωλ ηνπ Γεκνζένπ  261 261 
12 Πώιεζε θηηξέωλ εμωηεξηθνύ 1 1 
13 Φεθηαθό κΫξηζκα 381 114 
14 Πώιεζε 33% κεηνρώλ ΟΠΑΠ (δόζε) 0 3 
15 ΛνηπΪ πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα (αθέλεηα, κεηνρΫο θ.ιπ.) 24 15 

2015 

16 Ακνηβαέν Ηππνδξνκηαθό ηνέρεκα 42 20 
17 Πώιεζε θαη επαλακέζζωζε επηιεγκΫλωλ αθηλάηωλ Γεκνζένπ 23 23 
18 Φεθηαθό κΫξηζκα (δόζε) 0 190 
19 Υνξάγεζε δηθαηωκΪηωλ ρξάζεο ξαδηνζπρλνηάηωλ ζηηο δώλεο ηωλ 900 MHz θαη 1800 MHZ 

(δόζε) 0 21 

20 Πώιεζε 33% κεηνρώλ ΟΠΑΠ (δόζε) 0 3 
21 Πώιεζε επηιεγκΫλωλ θηηξέωλ εμωηεξηθνύ 2 2 

2016 

22 ΓΔΦΑ 188 0 
23 Παξαρώξεζε Πεξηθεξεηαθώλ Αεξνδξνκέωλ γηα 40+10 Ϋηε 1.303 0 
24 Παξαρώξεζε δηθαηώκαηνο ρξάζεο Μαξέλωλ 74 0 
25 Πώιεζε επηιεγκΫλωλ θηηξέωλ εμωηεξηθνύ 22 0 
26 Αμηνπνέεζε Ϋθηαζεο Διιεληθνύ  345 0 
27 Αμηνπνέεζε ΑζηΫξα ΒνπιηαγκΫλεο 95 0 
28 Αμηνπνέεζε Ϋθηαζεο Καζζηόπεο 19 0 
29 Αμηνπνέεζε Ϋθηαζεο Παιηνύξη 7 0 
30 ΛνηπΪ πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα (αθέλεηα, κεηνρΫο θ.ιπ.) 277 0 

 ύλνιν 5.369 2.864 

Πεγά: ΣΑΗΠΔΓ 

 

Δπηπιένλ βξίζθνληαη ζε εμέιημε νη αθόινπζνη δηαγσληζκνί πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ: 

 Η πώιεζε ηνπ 100% ησλ κεηνρώλ ηεο Διιεληθό ΑΔ, 

 ν δηαγσληζκόο ηεο πώιεζεο ηνπ 66% ηεο ΓΔΦΑ ΑΔ, 

 ε πώιεζε ηνπ 67% ησλ κεηνρώλ ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Πεηξαηώο, 

 ε πώιεζε ηνπ 67% ησλ κεηνρώλ ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο, 

 ε πώιεζε ηνπ 100% ησλ κεηνρώλ ηεο ΣΡΑΙΝΟΔ ΑΔ, 

 ε πώιεζε ηνπ 100% ησλ κεηνρώλ ηεο ΔΔΣΤ ΑΔ, 

 ε πώιεζε κεηνρώλ ζην Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελώλ «Δι. Βεληδέινο» (30% αλήθεη ζην ΣΑΙ-

ΠΔΓ, από ην ζύλνιν ηνπ 55% ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ), 

 ε παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο, ιεηηνπξγίαο, δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο 

Οκάδαο ηνπξηζηηθώλ ιηκέλσλ Αιίκνπ, Νέαο Δπηδαύξνπ, Ύδξαο θαη Πόξνπ, 

 ε παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο, ιεηηνπξγίαο, δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ 

Μαξίλσλ Υίνπ θαη Πύινπ, 

 ε αμηνπνίεζε έθηαζεο ζηε ακπάξηδα Δξκηόλεο, 

 ε αμηνπνίεζε ηνπ αθηλήηνπ Castelo Bibelli ζηελ Κέξθπξα, 

 ε αμηνπνίεζε νιπκπηαθώλ αθηλήησλ ζην Γνπδί θαη ζην Μαξθόπνπιν Αηηηθήο, 

 ε αμηνπνίεζε αθηλήησλ ζηελ Πιάθα Αζήλαο,  

 ε αμηνπνίεζε 14 αθηλήησλ αλά ηελ επηθξάηεηα, θαηάιιεισλ γηα ηε δεκηνπξγία κηθξώλ μελν-

δνρεηαθώλ κνλάδσλ, 

 ε αμηνπνίεζε αθηλήησλ ζε πόιεηο ηνπ εμσηεξηθνύ, 

 ε αμηνπνίεζε αλά ηελ επηθξάηεηα κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο δεκνπξαζηώλ. 
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 Αμίδεη λα επηζεκαλζεί όηη ην ΣΑΙΠΔΓ πινπνηεί έλα επξύ πξόγξακκα αμηνπνίεζεο ηεο αθίλεηεο πεξη-

νπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ. Σα πεξηζζόηεξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη εδαθηθέο εθηάζεηο πνπ απαηηνύλ 

ζεκαληηθό ρξόλν πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκαζηνύλ γηα αμηνπνίεζε. εκαληηθά έζνδα αλακέλεηαη όηη 

ζα πξνέιζνπλ από έλα ππνζύλνιν 3.000 αθηλήησλ.  

 

ηόρνο γηα ην 2016 απνηειεί ε επίηεπμε εζόδσλ ηεο ηάμεσο ησλ 1.993 εθαη. επξώ. 

 

Αθνινπζνύλ πίλαθεο κε ην κεηνρνιόγην ηνπ ΣΑΙΠΔΓ θαη ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ (Πίλαθαο 5.2). 

 

Πίνακαρ 5.2  Μεηοσολόγιο Σαμείος Αξιοποίηζηρ Ιδιωηικήρ Πεπιοςζίαρ ηος Γημοζίος 
(ΣΑΙΠΔΓ) ΑΔ 

(αθοπά μεηοσέρ κςπιόηηηαρ ΔΓ πος πεπιλαμβάνονηαι ζηο Ππόγπαμμα Αποκπαηικοποιήζεων  
και μεηαθέπθηκαν με απόθαζη ηηρ ΓΔΑΑ ζηο ΣΑΙΠΔΓ ΑΔ ζύμθωνα με ηο Ν. 3986/2011) 

    

ΔΙΗΓΜΔΝΔ ΣΟ ΥΑ με μέηοσο ηο ΣΑΙΠΔΓ 

Δηαιπεία ςνολικόρ απιθμόρ 
μεηοσών 

Απιθμόρ μεηοσών 

κςπιόηηηαρ ΣΑΙΠΔΓ 

Ποζοζηό ΣΑΙΠΔΓ 

επί ηος ΜΚ (%) 

ΔιιεληθΪ ΠεηξΫιαηα ΑΔ 305.635.185 108.430.304 35,48 

ΔΤΑΘ 36.300.000 26.868.000 74,02 

ΔΤΓΑΠ 106.500.000 29.074.500 27,30 

ΟΛΘ 10.080.000 7.486.194 74,27 

ΟΛΠ 25.000.000 18.534.440 74,14 

ΓΔΖ 232.000.000 39.440.000 17,00 

ΜΗ ΔΙΗΓΜΔΝΔ ΣΟ ΥΑ 

Δηαιπεία 
ςνολικό μεηοσικό 

κεθάλαιο 
(ζε εςπώ) 

Μεηοσικό κεθάλαιο 
κςπιόηηηαρ ΣΑΙΠΔΓ 

(ζε εςπώ) 

Ποζοζηό ΣΑΙΠΔΓ 
επί ηος ΜΚ (%) 

Διιεληθό ΑΔ 3.800.000 3.800.000 100,00 

Γηεζλάο ΑεξνιηκΫλαο Αζελώλ ΑΔ 300.000.000 90.000.000 30,00 

ΛΑΡΚΟ  109.327.633 60.337.942 55,19 

ΓΔΠΑ ΑΔ 991.238.046 644.304.730 65,00 

Οξγαληζκόο Γηεμαγωγάο Ηππνδξνκηώλ ΔιιΪδνο (ΟΓΗΔ) ΑΔ 109.512.066 109.512.066 100,00 

ΔΔΣΤ ΑΔ 64.421.500 64.421.500 100,00 

ΣΡΑΗΝΟΔ ΑΔ 213.043.400 213.043.400 100,00 

Δπελδύζεηο Αθηλάηωλ ΝΫαο ΚΫξθπξαο ΑΔ 18.810.000 18.810.000 100,00 

Οξγαληζκόο ΛηκΫλνο Αιεμαλδξνύπνιεο 1.354.741 1.354.741 100,00 

Οξγαληζκόο ΛηκΫλνο Βόινπ 8.192.157 8.192.157 100,00 

Οξγαληζκόο ΛηκΫλνο Διεπζέλαο 895.400 895.400 100,00 

Οξγαληζκόο ΛηκΫλνο Ζγνπκελέηζαο 9.783.640 9.783.640 100,00 

Οξγαληζκόο ΛηκΫλνο Ζξαθιεένπ 1.533.515 1.533.515 100,00 

Οξγαληζκόο ΛηκΫλνο ΚαβΪιαο 7.606.000 7.606.000 100,00 

Οξγαληζκόο ΛηκΫλνο ΚΫξθπξαο 2.500.206 2.500.206 100,00 

Οξγαληζκόο ΛηκΫλνο Λαπξένπ 303.051 303.051 100,00 

Οξγαληζκόο ΛηκΫλνο Παηξώλ 17.389.590 17.389.590 100,00 

Οξγαληζκόο ΛηκΫλνο Ραθάλαο 681.409 681.409 100,00 

  Πεγά: ΣΑΗΠΔΓ θαη Γεληθά Γξακκαηεέα Γεκόζηαο Πεξηνπζέαο 
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Πίνακαρ 5.3  Μεηοσολόγιο Δλληνικού Γημοζίος 
Ππονομιούσερ μεηοσέρ άπθπος 1 ηος ν. 3723/2008 

  

Πιζηωηικό ίδπςμα Ππονομιούσερ μεηοσέρ (ζε εςπώ) 

ETE 1.350.000.000 

EFG Eurobank 950.125.000 

Attica Bank 100.200.000 

ύλνιν (Α) 2.400.325.000 

Πιζηωηικά ιδπύμαηα ςπό ειδική εκκαθάπιζη  

Παλειιάληα ΣξΪπεδα 28.300.000 

Proton Bank  80.000.000 

Σαρπδξνκηθό Σακηεπηάξην (ππό εθθαζΪξηζε) 224.960.000 

FBB-ΠΡΧΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΔ 50.000.000 

ύλνιν (Β) 383.260.000 

ύνολο (Α)+(Β) 2.783.585.000 

 Πεγά: Γεληθά Γξακκαηεέα Γεκόζηαο Πεξηνπζέαο 

 

Πίνακαρ 5.4  Μεηοσολόγιο Δλληνικού Γημοζίος 

Διζηγμένερ ζηο ΥΑ 

    

Δηαιπεία 
ςνολικόρ απιθμόρ 

μεηοσών 
Απιθμόρ μεηοσών 

κςπιόηηηαρ ΔΓ 
Ποζοζηό ΔΓ 

επί ηος ΜΚ (%) 

ΓΔΖ 232.000.000 79.165.114   34,12 

ΟΣΔ 490.150.389 29.409.027   6,00 

ΔΤΓΑΠ 106.500.000 36.245.240 34,03 

ΣξΪπεδα ΔιιΪδνο 19.864.886 1.774.088   8,93 

ΑΓΔΣ ΖΡΑΚΛΖ 71.082.707 742   0,00 

ΤΓΔΗΑ 305.732.436 33.660   0,01 

ΚΑΔ (FOLLI FOLLIE GROUP) 66.948.210 643.887   0,96 

NUTRIART ABEE 42.501.273 140.784   0,33 

ΣΗΣΑΝ  77.063.568 30.464   0,04 

ΠΔΣΕΔΣΑΚΗ ΑΔ 25.583.146 128.857   0,50 

ATTICA AE ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ 191.660.320 110 0,00 

ΚΔΚΡΟΦ  13.202.756 3.777   0,03 

ΚΔΡΑΜΔΗΑ ΑΛΛΑΣΗΝΖ-ΑΣΗΚΑ ΑΚΗΝΖΣΑ  24.619.524 317.887   1,29 

 Πεγά: Γεληθά Γξακκαηεέα Γεκόζηαο Πεξηνπζέαο 
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Μη ειζηγμένερ ζηο ΥΑ 

   

Δηαιπεία 
ςνολικό μεηοσικό 

κεθάλαιο 
(ζε εςπώ) 

Μεηοσικό κεθάλαιο 
κςπιόηηηαρ ηος ΔΓ 

(ζε εςπώ) 

Ποζοζηό ΔΓ 
επί ηος ΜΚ (%) 

    

ΑΜΤΝΣΙΚΔ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΔ       

Διιεληθά Αεξνπνξηθά Βηνκεραλέα (ΔΑΒ) ΑΔ 1.224.492.240 1.220.887.440 99,71 

ΔιιεληθΪ πζηάκαηα Παξαγωγάο Πνιηηηθώλ Πξνϊόληωλ ΑΒΔΔ 21.166.191 21.138.740 99,87 

ΔιιεληθΪ ΑκπληηθΪ πζηάκαηα (ΔΑ) ΑΒΔΔ 713.234.093 712.309.053 99,87 
       

ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΔ       

ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ 3.826.992.169 3.826.992.169 100,00 

Οξγαληζκόο Αζηηθώλ πγθνηλωληώλ Αζάλαο (ΟΑΑ) 2.346.984.747 2.346.984.747 100,00 

Οξγαληζκόο ηδεξνδξόκωλ ΔιιΪδνο (ΟΔ) 4.799.198.000 4.799.198.000 100,00 
    

ΚΣΗΜΑΣΙΚΔ    

Δηαηξεέα Αθηλάηωλ Γεκνζένπ (ΔΣΑΓ) ΑΔ (πγρώλεπζε ΚΔΓ θαη ΔΣΑ) 308.550.000 308.550.000 100,00 

ΚηηξηαθΫο ΤπνδνκΫο ΑΔ (πγρώλεπζε ΟΚ, ΓΔΠΑΝΟΜ θαη ΘΔΜΗ) 532.560.824 532.560.824 100,00 

Δζληθό Κηεκαηνιόγην θαη ΥαξηνγξΪθεζε (ΔΚΥΑ) 950.080.130 950.080.130 100,00 
    

ΓΙΑΦΟΡΔ    

ΓΔΘ-HELEXPO AE 132.557.609 132.557.609 100,00 

ΑΔ Δθκεηαιιεύζεωο Αθηλάηωλ 1.126.910 439.495 39,00 

Αλώλπκε Δηαηξεέα Γηώξπγαο Κνξέλζνπ (ΑΔΓΗΚ) 11.818.950 11.818.950 100,00 

Γηεζλάο ΑεξνιηκΫλαο Αζελώλ ΑΔ 300.000.000 75.000.000 25,00 

ΔιιεληθΫο ΑιπθΫο ΑΔ 6.966.167 3.844.627 55,19 

Διιεληθό ΦεζηηβΪι ΑΔ 210.000 210.000 100,00 

ΔιιεληθΪ Σαρπδξνκεέα (ΔΛΣΑ) ΑΔ 340.814.324 306.732.892 90,00 

ΔΣΒΑ ΒηνκεραληθΫο ΠεξηνρΫο (ΔΣΒΑ ΒΗΠΔ) ΑΔ 191.155.200 66.904.320 35,00 

Κεληξηθά ΑγνξΪ Θεζζαινλέθεο (ΚΑΘ) ΑΔ 18.953.760 18.953.760 100,00 

Κνηλωλέα ηεο Πιεξνθνξέαο ΑΔ (πγρώλεπζε κε ΦεθηαθΫο Δληζρύζεηο ΑΔ) 7.017.500 7.017.500 100,00 

Οξγαληζκόο Κεληξηθάο ΑγνξΪο Αζελώλ (ΟΚΑΑ) ΑΔ (πγρώλεπζε κε ΔΣΑΝΑΛ) 33.946.900 33.946.900 100,00 

Δζληθό Σακεέν Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ΑλΪπηπμεο (ΔΣΔΑΝ πξώελ ΣΔΜΠΜΔ)  1.181.038.700 1.181.038.700 100,00 

ΑιεμΪλδξεηα Εώλε Καηλνηνκέαο ΑΔ 60.000 60.000 100,00 

Δγλαηέα Οδόο ΑΔ 6.750.000.000 6.750.000.000 100,00 

ΜνλΪδα ΟξγΪλωζεο ηεο Γηαρεέξηζεο Αλαπηπμηαθώλ ΠξνγξακκΪηωλ (ΜΟΓ) ΑΔ 129.140 129.140 100,00 

ΑΔ ΜνλΪδωλ Τγεέαο 12.000.000 12.000.000 100,00 

Invest in Greece ΑΔ (πξώελ ΔΛΚΔ)  293.400 293.400 100,00 

Δηαηξεέα Γηαρεέξηζεο Δηδηθνύ Κεθαιαένπ ΣΑΠ-ΟΣΔ (ΔΓΔΚΣ ΟΣΔ) ΑΔΠΔΤ 300.000 15.000 5,00 

Διιεληθά Δηαηξεέα Γηαρεέξηζεο ΓηθαηωκΪηωλ Πλεπκαηηθάο θαη Βηνκεραληθάο Ηδηνθηεζέαο 
Διιεληθνύ Γεκνζένπ ΑΔ 45.000.000 45.000.000 100,00 

Λεηηνπξγόο ΑγνξΪο Ζιεθηξηθάο ΔλΫξγεηαο (ΛΑΓΖΔ) ΑΔ (πξώελ ΓΔΜΖΔ ΑΔ)  293.500 293.500 100,00 

Οξγαληζκόο ΑλΪπηπμεο Κξάηεο (ΟΑΚ) ΑΔ 532.800 271.728 51,00 

Διιεληθά Δηαηξεέα Σνπηθάο ΑλΪπηπμεο θαη Απηνδηνέθεζεο (ΔΔΣΑΑ) ΑΔ 2.000.000 480.000 24,00 

Ζιεθηξνληθά ΓηαθπβΫξλεζε Κνηλωληθάο ΑζθΪιηζεο (ΖΓΗΚΑ) ΑΔ 3.000.000 3.000.000 100,00 

Αζελαϊθό Πξαθηνξεέν Δηδάζεωλ – Μαθεδνληθό Πξαθηνξεέν Δηδάζεωλ (ΑΠΔ-ΜΠΔ) ΑΔ 5.820.170 5.820.170 100,00 

Σακεέν Υξεκαηνπηζηωηηθάο ηαζεξόηεηαο 49.700.000.000 49.700.000.000 100,00 

Γεκνηηθά Δπηρεέξεζε Λέκλεο Ηωαλλέλωλ ΑΔ 247.104 24.710 10,00 

ΚΑΨΡ Ρόδνπ 576.721 21.694 3,76 

Δηαηξεέεο Οκέινπ αξαθΪθε (κεηαθνξΪ από ραξηνθπιΪθην ΓΔΚΑ ΑΔ):       

- Απόλλων ΑΕ Μεσιτείας Ασυαλίσεων 74.000 560 0,76 

- Γενική Αστοκινήτων ΑΕΒΕ 14.680.040 50.320 0,34 

- Αυοι Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ 30.070.790 1.160 0,004 

- Σαρακάκης Λιανική ΑΕΒΕ 27.523.100 880 0,003 

- ΙΑΣΩΝ ΑΒΕΕ 22.919.651 9.378 0,04 

- Σαρακάκης Σέντερ ΑΕΤΕ 15.806.040 237.590 1,50 

- Κτηματική και Ναστική ΑΕ 6.814.670 221.510 3,25 

Δηαηξεέα πζηάκαηνο Ακνηβώλ Ννζνθνκεέωλ (ΔΑΝ ΑΔ) 1.000.000 1.000.000 100,00 

Διιεληθά Γηαρεηξηζηηθά Δηαηξεέα ΤδξνγνλαλζξΪθωλ ΑΔ (ΔΓΔΤ ΑΔ) 333.333 333.333 100,00 

Σακεέν Αμηνπνέεζεο Ηδηωηηθάο Πεξηνπζέαο Διιεληθνύ Γεκνζένπ ΑΔ 30.000.000 30.000.000 100,00 

ΓΑΗΑΟΔ 42.149.200 42.149.200 100,00 

ΠαξΪθηην Αηηηθό ΜΫηωπν ΑΔ 500.000 500.000 100,00 

ΔΡΣ ΑΔ 5.000.000 5.000.000 100,00 

Δηαηξεέα Αμηνπνέεζεο Δθθιεζηαζηηθάο Αθέλεηεο Πεξηνπζέαο (ΔΑΔΑΠ) 300.000 150.000 50,00 

ΦΟΗΝΗΞ GROUPAMA 22.074.640 365 0,00 

Οξγαληζκόο ΛηκΫλωλ λνκνύ Δύβνηαο  58.564 58.564 100,00 

   (ζπλερέδεηαη) 
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επί ηος ΜΚ (%) 

(ζπλΫρεηα)    

ΔΠΟΠΣΔΤΟΜΔΝΔ ΑΠΟ ΣΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ    

Δηαηξεέα Βηνκερ/ληθάο Έξεπλαο & Σερλνινγηθάο ΑλΪπηπμεο ΜεηΪιιωλ (ΔΒΔΣΑΜ) ΑΔ  

(πγρώλεπζε κε ΔΚΔΠΤ & ΔΣΑΚΔΗ) 4.320.400 3.727.700 86,28 

Δζληθό Γέθηπν Έξεπλαο θαη Σερλνινγέαο (ΔΓΔΣ) 6.603.081 6.603.081 100,00 

Δπηζηεκνληθό ΠΪξθν Παηξώλ (ΔΠΠ) 1.337.568 1.337.568 100,00 
      

ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ      

ΟιπκπηαθΫο ΑεξνγξακκΫο 130.385.000 130.385.000 100,00 

Οιπκπηαθά Αεξνπνξέα Τπεξεζέεο 354.946.354 354.946.354 100,00 

Διιεληθά Αλαπηπμηαθά Δηαηξεέα Δπελδύζεωλ (ΔΑΔΔ) ΑΔ 26.208.640 26.208.640 100,00 

ΑΓΡΟΓΖ Α.Δ. 5.870.000 5.870.000 100,00 

Γεκόζηα Δπηρεέξεζε Πνιενδνκέαο θαη ηΫγαζεο (ΓΔΠΟ) ΑΔ 24.541.982 24.541.982 100,00 

Ηρζπνθαιιηεξγεηηθό ΚΫληξν Αρειώνπ (ΗΥΘΤΚΑ) ΑΔ 3.827.944 2.148.625 56,13 

ΑΣΔ Σερληθά Πιεξνθνξηθά 4.049.896 280.565 6,93 

ΝΫα Αλώλπκε Δηαηξεέα Γηώξπγνο Κνξέλζνπ (ΝΑΔΓΚ) 395.833 294.104 74,30 

Δηαηξεέα Σερλνινγηθάο ΑλΪπηπμεο Σξνθέκωλ (ΔΣΑΣ) ΑΔ 505.000 502.475 99,50 

Σακεέν Δζληθάο Οδνπνηέαο (ΣΔΟ) ΑΔ 56.407.000 56.407.000 100,00 

Δλνπνέεζε Αξραηνινγηθώλ Υώξωλ θαη ΑλαπιΪζεηο ΑΔ 121.449.478 121.449.478 100,00 

Αγξνηηθά ΣξΪπεδα ηεο ΔιιΪδνο 1.050.573.329 973.710.056 92,68 

Σαρπδξνκηθό Σακηεπηάξην 1.052.524.067 358.313.165 34,04 

Διιεληθόο Οξγαληζκόο Δμωηεξηθνύ Δκπνξένπ (ΟΠΔ) ΑΔ 623.797 424.182 68,00 

ΑΠΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΑΔΓΑ 51.365.564 4.375 0,01 

Διιεληθά Βηνκεραλέα ΟρεκΪηωλ (ΔΛΒΟ) ΑΔ 115.790.000 98.987.900 85,49 

    

ΔΣΑΙΡΔΙΔ ΠΟΤ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΣΟΤ ΔΟΜΜΔΥ    

Διιεληθό ΚΫληξν Σερλνινγέαο θαη ρεδηαζκνύ (ΔΛΚΔΓΔ) ΑΔ (ππό εθθαζΪξηζε) 452.577 230.860 51,01 

Διιεληθό ΚΫληξν ΑξγηινκΪδεο (ΔΛΚΔΑ) ΑΔ (ππό εθθαζΪξηζε) 1.444.393 1.092.539 75,64 

Διιεληθό ΚΫληξν Αξγπξνρξπζνρνΐαο (ΔΛΚΑ) ΑΔ (ππό εθθαζΪξηζε) 58.700 38.713 65,95 

ΚΫληξν Διιεληθάο Γνύλαο (ΚΔΓ) ΑΔ (ππό εθθαζΪξηζε) 58.600 29.886 51,00 

Βηνηερληθό ΠΪξθν Θεζπξωηέαο (ΒΗΟΠΑΘΔ) ΑΔ 1.358.876 161.425 11,88 

Δζληθό ΚΫληξν Αμηνιόγεζεο ηεο Πνηόηεηαο θαη ηεο Σερλνινγέαο ζηελ Τγεέα 

(πξώελ ΔΚΔΒΤΛ) ΑΔ 
1.266.000 149.599 11,82 

Βηνηερληθό πΪξθν Γξεβελώλ (ΒΗΟΠΑΓΡΔ) ΑΔ 175.800 3.516 2,00 

ΔιιεληθΪ πζηάκαηα Πιεξνθνξηθάο (ΔΛΤΠ) ΑΔ (ππό εθθαζΪξηζε) 784.552 159.892 20,38 

Βηνηερληθό ΠΪξθν Υαλέωλ ΑΔ 60.000 17.400 29,00 

ΚΫληξν Παξαδνζηαθάο Βηνηερλέαο Ηωαλλέλωλ (ΚΔΠΑΒΗ) ΑΔ 147.000 6.027 4,10 

Δθζεηάξην Γεκνπξαηάξην Γνύλαο ΑΔ  319.680 1.305 0,41 

Πεγά: Γεληθά Γξακκαηεέα Γεκόζηαο Πεξηνπζέαο 
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