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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  1 
Ζ ΔΛΛΑΓΑ ΑΛΛΑΕΔΙ. ΣΟ ΔΘΝΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΙΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

ΣΖ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ. 
ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΡΙΖ ΚΑΙ ΣΑ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΙ ΣΖΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΖ 

ΓΙΚΑΙΟΤΝΖ 
 

1.  ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΟΙ ΜΔ ΣΖΝ ΚΡΙΖ: ΣΑ ΠΡΧΣΑ ΒΖΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΖ ΧΣΖΡΙΑ ΚΑΙ  
 ΑΛΛΑΓΖ ΣΖ ΥΧΡΑ 

 

 
Ζ ρψξα καο, απφ ην ηέινο ηνπ 2009, αληηκεησπίδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο κεγαιχηεξεο θξίζεο ηεο 

πξφζθαηεο ηζηνξίαο ηεο. Υξφληεο παζνγέλεηεο θαη δεκνζηνλνκηθέο αζηάζεηεο θαζψο θαη θαηλφκελα 

έληνλεο αλαμηνπηζηίαο ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθή δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε έλα πεξηβάιινλ πξσηνθαλνχο αβεβαηφηεηαο ζην δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, 

ζπληέιεζαλ ζην ζηαδηαθφ απνθιεηζκφ ηεο Διιάδαο απφ ηηο πεγέο δηεζλνχο δαλεηζκνχ θαη ζηελ 

αδπλακία εμππεξέηεζεο ησλ δαλεηαθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο. 
 
Ζ δηαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζεο κε ην δάλεην χςνπο 110 δηο επξψ απφ ηηο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο θαη ην 

Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν ζην πιαίζην ηνπ Μεραληζκνχ ηήξημεο ηεο Διιάδαο ζην νπνίν 

ζπκκεηέρεη θαη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα επέηξεςε ζηε ρψξα καο λα απνθχγεη κηα ζηάζε 

πιεξσκψλ πνπ ζα είρε νιέζξηεο εζληθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο. Ο κεραληζκφο 

εμαζθάιηζε κία πεξίνδν απνρήο απφ ηηο αγνξέο ψζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε εθαξκνγή ελφο θηιφδνμνπ 

πξνγξάκκαηνο δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ θαη δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο γηα ηελ κφληκε επίιπζε ησλ 

αηηηψλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έθηαζε λα αληηκεησπίδεη ε Διιάδα. 
 
Ο ρξφλνο πνπ θεξδίζακε δελ πάεη ρακέλνο. Τινπνηείηαη ήδε έλα πξσηφγλσξν ζε εχξνο θαη ζε έθηαζε 

πξφγξακκα κεγάισλ αιιαγψλ: 
 

 Μείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ην 2010 θαηά 12 δηζ. επξψ ή 5 κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ 
 Νέν αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα  
 Δπηηειηθφ θξάηνο κε ην «Καιιηθξάηε» 
 Έκπξαθηε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο παληνχ 
 Άλνηγκα δεθάδσλ θιεηζηψλ επαγγεικάησλ γηα πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο  
 Ξεθίλεκα γηα ηε δεκηνπξγία ελφο επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θηιηθνχ γηα λέεο επελδχζεηο 

θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο  
 Νέν θνξνινγηθφ ζχζηεκα θαη ζπζηεκαηηθή θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο  
 Δμνξζνινγηζκφο ζην ζχζηεκα πγείαο  
 Γεκηνπξγία ελφο λένπ ζρνιείνπ, ελφο λένπ παλεπηζηεκίνπ γηα ηηο γεληέο πνπ έξρνληαη λα 

πάξνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ηελ ηχρε ηεο ρψξαο  
 Αιιαγέο ζηνπο ζεζκνχο καο θαη ζηε δηθαηνζχλε, ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζηε δηακφξθσζε ησλ 

απνθάζεσλ πνπ ηνλ αθνξνχλ θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ.  
 
Ζ ρψξα έρεη κπεη ζε ηξνρηά κεγάισλ δηαξζξσηηθψλ ηνκψλ, αιιά θαη ζε κηα πνξεία δξαζηηθήο 

κείσζεο ησλ ειιεηκκάησλ, ψζηε λα ζπγθξαηεζεί, θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεησζεί ην δεκφζην ρξένο. 

Μέζα απφ απηή ηελ πνξεία ζα επηζηξέςεη θαη ζα εδξαησζεί ε αμηνπηζηία ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία. Ζ 

ηήξεζε ησλ δεζκεχζεσλ ηεο ρψξαο εληζρχεη ηελ αμηνπηζηία, ην θχξνο θαη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή καο 

ζέζε.  
 
ην δξφκν απηφ, θαη πινπνηψληαο έλα Δζληθφ ρέδην Αλαζπγθξφηεζεο ε Διιάδα ζθνπεχεη φρη κφλν 

λα αληηκεησπίζεη ηελ πνιχπιεπξε θξίζε πνπ ζήκεξα δηέξρεηαη, αιιά θαη λα ηελ κεηαηξέςεη ζε 

επθαηξία επηρεηξψληαο ην κεγαιχηεξν άικα πνπ έρεη θάλεη πνηέ ε παηξίδα καο πξνο ην κέιινλ. Απηφο 
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είλαη ν ζηφρνο ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Αλαζπγθξφηεζεο, αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ νπνίνπ είλαη θαη ην 

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο, ην νπνίν έξρεηαη λα δεκηνπξγήζεη ηηο 

ζπλζήθεο, πνπ ζα καο επηηξέςνπλ λα ζπλερίζνπκε ηαρχηαηα ηηο κεγάιεο κεηαξξπζκίζεηο, πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ Διιάδα πνπ νξακαηηδφκαζηε, ηελ Διιάδα ηεο δεκηνπξγίαο. 
 

2.  Ζ ΔΛΛΑΓΑ ΑΛΛΑΕΔΙ: ΚΑΝΟΝΣΑ ΣΖΝ ΚΡΙΖ ΔΤΚΑΙΡΙΑ 

 

2.1.  Από ηελ ύθεζε ζηελ αλάπηπμε 
 
Ζ Διιάδα δηαζέηεη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο, κνλαδηθφ θπζηθφ πινχην θαη αλζξψπηλν θεθάιαην, κεγάια 

ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα. 
 
Καη φκσο, θαηέιεμε λα είλαη κηα ρψξα κε αλαηκηθή παξαγσγή, κε κηα νηθνλνκία κε αληαγσληζηηθή, 

ζηεξηδφκελε ζε δαλεηθά θαη κε εθηεηακέλε θνηλσληθή αδηθία. Μηα ρψξα νηθνλνκηθά, δεκνζηνλνκηθά 

θαη θνηλσληθά κε βηψζηκε. 
 
Ζ πνξεία ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ πξνο ηελ παξαθκή ζα αληηζηξαθεί πιήξσο κε ηηο κεγάιεο αιιαγέο πνπ 

έρνπκε αξρίζεη λα εθαξκφδνπκε: 
 

 γηα λα βγνχκε κε βηψζηκν ηξφπν απφ ηελ θξίζε,  
 γηα λα πεξάζνπκε απφ κηα ρψξα πνπ θαηαλαιψλεη κε δαλεηθά ζε κηα ρψξα πνπ δεκηνπξγεί θαη 

παξάγεη,  
 γηα λα δεκηνπξγεζνχλ ζέζεηο εξγαζίαο, 
 γηα λα παξαρζεί λέν εηζφδεκα πνπ ζα κνηξάδεηαη δίθαηα: 

1. αιιάδνπκε ξηδηθά ηνλ αλαπηπμηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ρψξαο γηα λα αμηνπνηήζνπκε ηα δηθά 

καο κεγάια ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα, 

2. ζπάκε ηα δεζκά, θάζε γξαθεηνθξαηία, θάζε εκπφδην, θάζε πεξηηηή δηαδηθαζία πνπ παξάγεη 

αδηαθάλεηα, θαζπζηέξεζε, δηαθζνξά, αδηθαηνιφγεην θφζηνο θαη πνπ ηειηθά θξαηά ηηο 

δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο ηεο ρψξαο καο θαζεισκέλεο θαη καο θαηαδηθάδεη ζηελ πζηέξεζε, 

3. βάδνπκε γηα πξψηε θνξά ζε εθαξκνγή έλα κεγάιν πξφγξακκα αμηνπνίεζεο ηεο ηεξάζηηαο 

θηλεηήο θαη αθίλεηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο γηα λα θέξνπκε αλάπηπμε, γηα λα δεκηνπξγήζνπκε 

ζέζεηο εξγαζίαο, γηα λα θέξνπκε επελδχζεηο θαη ηερλνγλσζία, γηα λα πξνζθέξνληαη λέεο 

δπλαηφηεηεο θαη ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο.  
 
ηφρνο θάζε αλαπηπμηαθήο πξσηνβνπιίαο καο είλαη ε δεκηνπξγία φζσλ γίλεηαη πεξηζζφηεξσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο θαη επθαηξηψλ απαζρφιεζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηψξα πνπ ην θξάηνο δελ κπνξεί θαη δελ ζέινπκε 

πηα λα απνξξνθά κε ηερλεηφ θαη πειαηεηαθφ ηξφπν ηελ αλεξγία. 
 
Πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε είλαη φκσο λα ζπλερίζνπκε απαξέγθιηηα ηελ πξνζπάζεηα 

δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε αμηνπηζηία ηεο ρψξαο καο, λα αλαθηήζνπκε 

ηε ρακέλε εκπηζηνζχλε, λα βειηηψζνπκε ηε δπλαηφηεηα άληιεζεο θεθαιαίσλ ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ ηξαπεδηθνχ καο ζπζηήκαηνο έηζη ψζηε λα απμεζεί θαη ε ξεπζηφηεηα ηεο 

πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο. 
 
Ξεθηλήζακε ήδε έλα κεγάιν πξφγξακκα αιιαγψλ γηα λα επαλέιζεη ε αλάπηπμε ζηελ παηξίδα καο.  
 

 Με ην άλνηγκα ησλ θιεηζηψλ επαγγεικάησλ θαη ηελ απειεπζέξσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

κεηψλνπλ ην θφζηνο γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. 
 Με έλα λέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ κεγάισλ επελδχζεσλ. 
 Με ηα λέα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία, φπσο ν επελδπηηθφο λφκνο θαη ΔΣΔΑΝ. 
 Με ηε ξηδηθή απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ίδξπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 
 Με ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ απφ ην θξάηνο. 
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 Με ηε κείσζε ησλ ζπληειεζηψλ γηα ηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ επελδχνληαη θαη 

ζηνρεπκέλα θίλεηξα γηα ηηο λέεο επηρεηξήζεηο, ηε δηαηήξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο, ηελ αλάπηπμε 

ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγίαο. 
 
Ήδε ππάξρνπλ ηα πξψηα ζεκάδηα πεξηνξηζκνχ ηεο χθεζεο: 
 

 Σν πξψην ηξίκελν ηνπ 2011 ζεκεηψζεθε ζεηηθή κεηαβνιή ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο ζε ζρέζε 

κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν, ελψ ν ξπζκφο χθεζεο ζε εηήζηα βάζε κεηψζεθε ζεκαληηθά 
 Οη εμαγσγέο ηεο ρψξαο ζεκεηψλνπλ ζεκαληηθή αχμεζε. 
 Παξαηεξείηαη βειηίσζε ηνπ αγξνηηθνχ ηζνδπγίνπ. 
 Αλακέλεηαη βειηίσζε ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ ηε θεηηλή ρξνληά. 

 
Όιεο νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη, αιιά θαη απηέο πνπ έρνπλ εμαγγειζεί θαη βξίζθνληαη ζε ζηάδην 

πινπνίεζεο έρνπλ σο ζηφρν λα θεξδίζνπκε θέηνο ην κεγάιν ζηνίρεκα: ην 2011 λα είλαη ε ηειεπηαία 

ρξνληά ηεο χθεζεο. 
 
Να δεκηνπξγήζνπκε ηηο πξνυπνζέζεηο έηζη ψζηε ην 2012 λα κπνχκε μαλά ζε ηξνρηά αλάπηπμεο, κε 

επελδχζεηο, αχμεζε ησλ ζέζεσλ, ηφλσζε ηνπ εηζνδήκαηνο. 
 
2.1.1.  Μηα λέα αλαπηπμηαθή θαηεύζπλζε γηα ηε ρώξα 
 
Αιιάδνπκε ην αλαπηπμηαθφ κνληέιν ηεο ρψξαο θαη ζηξεθφκαζηε ζηελ αμηνπνίεζε ησλ κεγάισλ 

ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ καο. Μηα αλάπηπμε πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηηο δπλάκεηο θαη ηελ ηδηαίηεξε 

αλαπηπμηαθή ηαπηφηεηα θάζε πεξηθέξεηαο ηεο ρψξαο καο. Αμηνπνηψληαο έλα δπλακηθφ πνπ αξγνχζε ή 

πηεδφηαλ απφ ηνλ ζπγθεληξσηηζκφ θαη ηελ πειαηεηαθή πξαθηηθή. 
 
Δπίθεληξν έρνπκε ηελ πξάζηλε αλάπηπμε, ηελ επέλδπζε ζηε γλψζε θαη ηελ θαηλνηνκία. Σελ επέλδπζε 

ζηνλ άλζξσπν. Μέζα απφ ηελ γλψζε θαη ηελ θαηλνηνκία. Αιιάδνπκε πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ ελέξγεηα, 

γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ δσξεάλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ πνπ ε ρψξα καο δηαζέηεη ζε αθζνλία: ηνπ αλέκνπ 

θαη ηνπ ειίνπ.  
 

 Γηα ην ιφγν απηφ, εθαξκφδνπκε έλα θηιφδνμν πξφγξακκα κε ην νπνίν ζα απμήζνπκε 

ζεκαληηθά ην κεξίδην ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο, 

θέξνληαο παξάιιεια επελδχζεηο θαη πνιιέο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. 
 Απινπνηήζακε ξηδηθά ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο πξνθεηκέλνπ 

νη επελδχζεηο απηέο λα γίλνληαη πην γξήγνξα θαη πην απιά. 
 Θέζακε ζε εθαξκνγή έλα πξσηνπνξηαθφ πξφγξακκα γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηηο 

θαηνηθίεο κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο απφ ηελ νηθηαθή 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε ηερλνγλσζίαο 

ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, ηελ ηφλσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ, ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, θαζψο θαη ηε ζεκαληηθή 

ειάθξπλζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ελεξγεηαθέο δαπάλεο ζε κεζνπξφζεζκε 

βάζε. 
 Πξνεηνηκάδνπκε ηε κεηαιηγληηηθή επνρή θαη γηα ην ιφγν απηφ βάιακε κπξνο γηα ηελ 

θαηαζθεπή ελφο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο ηεο ρψξαο ζε 

εγθαηαιειεηκκέλν ιηγληηηθφ πεδίν ηεο πεξηνρήο ηεο Κνδάλεο. 
 Πξνρσξνχκε ζηαδηαθά ζηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο κε ζηφρν ηελ ηφλσζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ, ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ 

παξνρή θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. 
 Ήδε πξνρσξήζακε γηα πξψηε θνξά ζηε δεκνζίεπζε δαζηθψλ ραξηψλ γηα λα πξνζηαηεχζνπκε 

ηα πξαγκαηηθά δάζε αιιά θαη λα πάςεη ε αζάθεηα γηα ην πνηεο είλαη νη δαζηθέο πεξηνρέο. 
 Πξνρσξνχκε κε γξήγνξνπο ξπζκνχο ηελ νινθιήξσζε ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα λα 

αξζνχλ νη αζάθεηεο, λα πξνζηαηεπηεί ην πεξηβάιινλ θαη λα απειεπζεξσζνχλ παξαγσγηθέο θαη 

δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο. 
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 ε δηάινγν κε ηελ θνηλσλία, ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο αιιά θαη κε ηε Γηθαηνζχλε γηα λα 

ηξαβήμνπκε κηα θφθθηλε γξακκή ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ ζην ζέκα ηεο απζαίξεηεο δφκεζεο. 
 Πξνσζνχκε ηνλ πνηνηηθφ ηνπξηζκφ ηφζν ζην επίπεδν ησλ αλαγθαίσλ επελδχζεσλ κε ηε 

δηαθνξνπνίεζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ κε ζηφρν θαη ηελ επέθηαζε 

ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, φζν θαη αλαηνπνζεηψληαο ηε ρψξα καο ζηνλ παγθφζκην ηνπξηζηηθφ 

ράξηε, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ πην ζχγρξνλσλ κεζφδσλ πξνψζεζεο θαη ησλ λέσλ κέζσλ γηα 

ηελ πξνβνιή καο σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο, ηφζν κέζα απφ ην δηαδίθηπν, φζν θαη κέζα απφ 

ηελ παξνπζία ζηηο δηεζλείο εθζέζεηο. 
 Αλνίμακε λέεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηε ρψξα κε ηελ άξζε ηνπ 

θακπνηάδ. 
 Απινπζηεχνπκε ηε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 
 Απινπνηνχκε ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ έθδνζε βίδαο ζε ρψξεο εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο φπσο ε 

Κίλα θαη ε Ρσζία, πνπ απνηεινχλ λέεο κεγάιεο θαη αλεξρφκελεο αγνξέο.  
 Πάκε ζε λέν ζχζηεκα θαηάηαμεο ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

πςειή πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ε ζαθήο ελεκέξσζε ησλ ηνπξηζηψλ. 
 Γηεπξχλνπκε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ. 

 
Σειεηψλνπκε επηηέινπο κε ηελ απαμίσζε ηνπ εγθαηαιειεηκκέλνπ εδψ θαη 10 ρξφληα ρψξν ηνπ πξψελ 

αεξνδξνκίνπ ηνπ Διιεληθνχ θαη πξνρσξάκε κε ηαρείο ξπζκνχο ζε κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο επελδχζεηο 

πνπ έγηλε πνηέ ζηε ρψξα καο πνπ ζα εμαζθαιίζεη: 
 

 Υηιηάδεο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, ηφζν θαηά ηελ θαηαζθεπή φζν θαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρεδίνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ρψξνπ. 
o Σε δεκηνπξγία ελφο απφ ηα κεγαιχηεξα αζηηθά πάξθα ηεο Δπξψπεο. 
o Σελ αλάπηπμε πνηθίιισλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο πνπ ζα 

απμήζνπλ ηηο επηινγέο θαη ζα αλαβαζκίζνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο εθαηνκκπξίσλ 

θαηνίθσλ. 
o Έλα πφιν έιμεο δηεζλνχο εκβέιεηαο - ζχκβνιν ηεο ζχγρξνλεο Διιάδαο ηεο πνηφηεηαο 

θαη αξηζηείαο πνπ ζέινπκε λα αλαδείμνπκε. 
 
Πξνρσξάκε παξάιιεια ζε κεγάιεο αλαπιάζεηο πνπ αιιάδνπλ ηα δεδνκέλα ηεο Αηηηθήο, φπσο ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Φαιεξηθνχ κεηψπνπ κε ην άλνηγκα πξνο ηε ζάιαζζα θαη έλα κεγάιν παξαζαιάζζην 

πάξθν. 
 
2.1.2.  Αγξνηηθή αλάπηπμε 
 
Ζ ειιεληθή γεσξγία έρεη θαζνξηζηηθή ζέζε ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε, αιιά θαη 

ζηε δεκηνπξγία κηαο βηψζηκεο θαη πξάζηλεο νηθνλνκίαο. Ζ ειιεληθή γεσξγία είλαη ζε ζέζε λα 

παξάγεη πξντφληα κνλαδηθήο πνηφηεηαο θαη πνηθηιίαο, δηεζλψο αλαγλσξίζηκα. Καη φκσο απαμηψζεθε 

θαη απηή κέζα απφ κηα πνιηηηθή πνπ επί δεθαεηίεο ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ θαθνδηαρείξηζε, ηελ 

επηδνκαηηθή ινγηθή, ηελ ακπληηθή πξνζέγγηζε, ηελ θαθνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη νδήγεζε 

ηειηθά ζην καξαζκφ. 
 
ηφρνο καο δελ είλαη απιψο ε αλαθνπή ηεο θζίλνπζαο πνξείαο αιιά ε πιήξεο αλαηξνπή ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. Μεηά απφ δεθαεηίεο απαμίσζεο, ζέινπκε κηα γεσξγία πνπ παξάγεη 

πξντφληα πςειήο πνηφηεηαο θαη δηαηξνθηθήο αμίαο πνπ ζα έρνπλ ζέζε ζηηο δηεζλείο αγνξέο. 
 
Βάδνπκε ζηφρν ην ηζνδχγην ζηηο εηζαγσγέο – εμαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ λα γίλεη ζεηηθφ κέρξη ην 

2013 πνπ ηειεηψλεη ε ηζρχνπζα ΚΑΠ. Ήδε ην 2010 πεηχρακε κείσζε ηνπ αξλεηηθνχ ηζνδπγίνπ πάλσ 

απφ 20%. 
 
Κεληξηθφ ζηνηρείν ηεο πνιηηηθήο καο είλαη ε αλάδεημε ηεο ειιεληθήο θαη κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο σο 

θπξίαξρν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο θαζψο θαη ε αγξνδηαηξνθηθή ηαπηφηεηα 



8 

 

θάζε πεξηθέξεηαο κέζα απφ ηε δηαζχλδεζή ηεο κε ηνλ πνιηηηζκφ, ηνλ ηνπξηζκφ, ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ.  
 
Γηα ην ιφγν απηφ:  
 

 Γηακνξθψλνπκε ζε θάζε πεξηθέξεηα ην «θαιάζη ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ» ζηεξίδνληαο ηα 

εμαγσγηθά πξντφληα – αηρκήο, κε επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ζε θάζε πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο.  
 Ρίρλνπκε ην βάξνο ζηελ θαηλνηνκία παληνχ, ζηελ αλάδεημε θαη ηππνπνίεζε ησλ πξντφλησλ 

πνηφηεηαο, ζηελ νξγάλσζε ησλ εμαγσγψλ θαη ζην άλνηγκα λέσλ αγνξψλ.  
 Λακβάλνπκε πξαθηηθά κέηξα γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηελ 

ελίζρπζή ηνπ κε λένπο θαηαξηηζκέλνπο γεσξγνχο. 
 Δλνπνηνχκε θαη αιιάδνπκε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ θνξέσλ ηεο έξεπλαο, ηεο θαηλνηνκίαο, 

ηεο θαηάξηηζεο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο πηζηνπνίεζεο. 
 Αιιάδνπκε ηηο ζπιινγηθέο κνξθέο νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο, ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ησλ 

νκάδσλ παξαγσγψλ, ησλ δηεπαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ, ησλ εηαηξηθψλ ζπκπξάμεσλ ζε λέα 

επηρεηξεκαηηθή θαη παξαγσγηθή βάζε.  
 Πξνρσξάκε ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ζρνιάδνπζαο κέρξη ζήκεξα αγξνηηθήο γεο, δεκφζηαο θαη 

ηδησηηθήο, πνπ αλήθεη ζην δεκφζην κε απφδνζε ζε θαη’ επάγγεικα αγξφηεο, ζε λένπο 

γεσξγνχο, ζε ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη νκάδεο παξαγσγψλ θαζψο θαη ζε αθηήκνλεο.  
 Αιιάδνπκε ηηο θξαηηθέο ειεγθηηθέο δνκέο έηζη ψζηε λα αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο 

παξάλνκεο «ειιελνπνηήζεηο» 
 Δληζρχνπκε ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε ησλ αγξνηψλ απέλαληη ζηνπο κεζάδνληεο, ηνπ 

εκπφξνπο θαη ηνπο κεηαπνηεηέο κέζσ ησλ αγξνδηαηξνθηθψλ ζπκπξάμεσλ, ηεο ζπκβνιαηαθήο 

γεσξγίαο, ησλ δεκνπξαηεξίσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. 
 
Σε κεγάιε απηή αλαηξνπή ππεξεηεί θαη ε απνθέληξσζε ησλ απνθάζεσλ ζηελ Πεξηθέξεηα, ζηα 

Πεξηθεξεηαθά πκβνχιηα θαη ηνπο Γήκνπο. 
 
2.1.3.  Απειεπζεξώλνληαο ηηο δπλάκεηο ηεο αλάπηπμεο 
 
Σα πξνεγνχκελα ρξφληα, ε ρψξα καο ππέζηε πξαγκαηηθή θαζίδεζε ζε φιεο ηηο δηεζλέο θαηαηάμεηο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, κε απνηέιεζκα λα θαηέρνπκε απφ ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο κεηαμχ ησλ 

αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ φζνλ αθνξά ην επελδπηηθφ πεξηβάιινλ. ηηο θαηαηάμεηο επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, είρακε θηάζεη ζηελ 109
ε
 ζέζε, ηε ρεηξφηεξε απφ ηηο ρψξεο 

ηνπ ΟΟΑ. 
 
Θέινπκε λα μεθνιιήζνπκε ηε ρψξα καο απφ ηελ θαηάζηαζε απηή, αληηκεησπίδνληαο ηηο ρξφληεο 

παζνγέλεηεο ελφο πεξηβάιινληνο ερζξηθνχ ζηε δεκηνπξγία, ζηελ πξσηνβνπιία, ζηελ θαηλνηνκία, ζηελ 

πξνζέιθπζε εγρψξησλ επελδχζεσλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ απμάλνπλ ην εηζφδεκα θαη ηηο 

ζέζεηο εξγαζίαο. 
 
Βαζηθφο καο ζηφρνο ε εμάιεηςε θάζε εκπνδίνπ πνπ κέρξη ζήκεξα θξαηνχζε θαζεισκέλεο ηηο 

δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο ηεο ρψξαο, παξεκπνδίδνληαο ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ζπγθξηηηθψλ καο πιενλεθηεκάησλ, φπσο: 
 

 Ζ γξαθεηνθξαηία θαη νη πνιπδαίδαιεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αδεηνδφηεζε, ίδξπζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. 
 Ζ πεξηνξηζκέλε ξεπζηφηεηα θαη ηα ειιηπή ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία γηα ηελ ζηήξημε ησλ 

επελδχζεσλ. 
 Ο πεξηνξηζκέλνο αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά. 
 Σα εκπφδηα θαη ε έιιεηςε θνπιηνχξαο εμσζηξέθεηαο θαη ε πεξηνξηζκέλε δηαζχλδεζε κε ηηο 

δηεζλείο αγνξέο. 
 
Αλαηξνπή ηωλ εκπνδίωλ ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα 
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ηφρνο καο είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα πεξηβάιινλ απφιπηα αλνηρηφ θαη θηιηθφ πξνο ηε δεκηνπξγία 

θαη ηελ πγηή επηρεηξεκαηηθφηεηα κε ηελ άξζε φισλ ησλ εκπνδίσλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο 

κηαο επηρείξεζεο.  
 

 Πξνρσξήζακε ήδε ζε δξαζηηθή απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ίδξπζε κηαο επηρείξεζεο 

ζε κηα κέξα, έλα ζεκείν θαη κε κεησκέλν θφζηνο. 
 Ζ πξνζπάζεηα ζα ζπλερηζηεί εληαηηθά κε ζηφρν νη ππεξεζίεο απηέο λα παξέρνληαη κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ. 
 Όπσο κε ηε δηαδηθαζία ίδξπζεο κηαο επηρείξεζεο, πξνρσξάκε ζην λα απινπνηήζνπκε εμίζνπ 

δξαζηηθά ηελ αδεηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ (fast track θαη γηα κηθξέο επελδχζεηο), 

μεθηλψληαο απφ ηηο κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηα ηερληθά επαγγέικαηα θαζψο θαη ηα 

επηρεηξεκαηηθά πάξθα.  
 Σν ίδην γίλεηαη θαη κε ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αδεηνδφηεζε ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ θαη ησλ αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ ππεξεζία απηή λα παξέρεηαη κέζσ ησλ 

ΚΔΠ. 
 Ννκνζεηήζακε ην άλνηγκα ησλ θιεηζηψλ επαγγεικάησλ γηα λα αξζνχλ ηα αδηθαηνιφγεηα 

εκπφδηα ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, λα εληζρπζεί ν αληαγσληζκφο θαη νη επηινγέο ησλ πνιηηψλ 

θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο 

επθαηξίεο επέλδπζεο θαη απαζρφιεζεο. 
 Τηνζεηήζεθε θαη βξίζθεηαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην εμέιημεο ε πινπνίεζεο ηεο Οδεγίαο 123 

γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ ππεξεζηψλ θαη παξάιιεια νη κεραληζκνί πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ην Μνλαδηθνχ εκείνπ Δπαθήο κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα 

δηεθπεξαηψλνληαη ειεθηξνληθά φιεο νη δηαδηθαζίεο πιεξνθφξεζεο θαη αηηήζεσλ γηα ηελ 

άζθεζε εθαηνληάδσλ ειεπζέξσλ επαγγεικάησλ. 
 Αληιψληαο απφ ηελ εκπεηξία ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, αιιάμακε ηηο δηαδηθαζίεο 

πξνθεηκέλνπ νη κεγάιεο επελδχζεηο λα πινπνηνχληαη ηαρχηεξα (fast track), κε ζεβαζκφ ζην 

πεξηβάιινλ αιιά ρσξίο πεξηηηή γξαθεηνθξαηία. 
 Δθαξκφδνπκε νινθιεξσκέλν ζρέδην θαηά ηεο πνιπλνκίαο θαη γηα ηελ θαιή λνκνζέηεζε. 
 Πξνρσξάκε ζηελ αιιαγή ηεο πξν-πησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ψζηε λα δίλεηαη κηα δεχηεξε 

επθαηξία ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν βξίζθνληαη ζε νηθνλνκηθή αδπλακία. 
 Θέηνπκε ζε εθαξκνγή ην ζρέδην δξάζεο «Business Friendly Greece», γηα ηελ άξζε δεθάδσλ 

άιισλ γξαθεηνθξαηηθψλ εκπνδίσλ ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα.  
 Πξνρσξάκε ήδε ζηε ξηδηθή απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο έηζη 

ψζηε λα επηηπγράλεηαη θαη ε νπζηαζηηθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε γξήγνξε 

αδεηνδφηεζε ησλ επελδχζεσλ, πνπ κέρξη ζήκεξα θαζπζηεξνχζαλ επί ρξφληα ιφγσ ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο.  
 Σν 2012 θαηαξγνχκε ηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ πνπ απνηέιεζε επί ρξφληα πεγή 

αζάθεηαο, αβεβαηφηεηαο, απζαηξεζίαο θαη αδηαθάλεηαο. 
 Κσδηθνπνηνχκε ην 2012 θαη απινπνηνχκε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία. 
 Πνιιαπιαζηάδνπκε ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. 
 Πξνρσξάκε ζηε ζπλεξγαζία θαη ζηαδηαθή ελνπνίεζε ησλ ειεγθηηθψλ θαη εηζπξαθηηθψλ 

κεραληζκψλ ηνπ θξάηνπο έηζη ψζηε λα βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο αιιά θαη λα 

κεησζνχλ νη ζπλαιιαγέο ησλ επηρεηξήζεσλ κε πνιιαπιέο θξαηηθέο ππεξεζίεο. 
 Αιιάδνπκε ην θαζεζηψο γηα ηηο νηθνδνκηθέο άδεηεο, κε ηελ αλάιεςε ηεο επζχλεο 

ζπκκφξθσζεο ζηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία απφ ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο κεραληθνχο θαη ηηο 

πνιενδνκίεο λα δηαηεξνχλ κφλν θαηαζηαιηηθφ ειεγθηηθφ ξφιν. 
 
Δλίζρπζε ξεπζηόηεηαο θαη λέα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία 
Γηα ηελ αλαζέξκαλζε ηεο νηθνλνκίαο έρεη ζρεδηαζηεί έλα ζπλνιηθφ παθέην ηφλσζεο ησλ επελδχζεσλ, 

κε δεκφζηα θαη ηδησηηθά θεθάιαηα, ζπλνιηθνχ κεγέζνπο 10 δηζ. επξψ.  
 

 Θεζπίζακε ηνλ λέν επελδπηηθφ λφκν, κε ηνλ νπνίν αιιάδνπλ νη φξνη ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

ηδησηηθψλ επελδχζεσλ θαη εηζάγνληαη λέεο αμίεο, λέεο δηαδηθαζίεο θαη λέα ρξεκαηνδνηηθά 

εξγαιεία, ζην πιαίζην ελφο λένπ πξνηχπνπ αλάπηπμεο γηα ηε ρψξα.  
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 Γεκηνπξγήζακε έλα λέν ζεζκφ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ην 

Δζληθφ Σακείν γηα ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Αλάπηπμε (ΔΣΔΑΝ). Σν ΔΣΔΑΝ ζα 

ελεξγνπνηεζεί έσο ηα κέζα ηνπ 2011 θαη ζα εμαζθαιίδεη ξεπζηφηεηα γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

κέζσ αλαθπθινχκελσλ δαλείσλ, εγγπήζεσλ θαη αληεγγπήζεσλ, ζπλεπελδχζεσλ θαη 

ζπκκεηνρψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. 
 Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ζε κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, δίλνληαο ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηνπο λένπο επηρεηξεκαηίεο θαη ζηελ θαηλνηνκία, έρεη ελεξγνπνηεζεί ην επξσπατθφ 

πξφγξακκα JEREMIE ζε ζπλεξγαζία κε ην Δπξσπατθφ Σακείν Δπελδχζεσλ.  
 Με ηελ λέα ςεθηαθή πιαηθφξκα “Start Up GREECE” ζηεξίδνπκε ηελ ζηξαηεγηθή καο γηα 

ηελ ελίζρπζε θπξίσο ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  
 
Βαζηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο νηθνλνκίαο είλαη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο καο, ε 

απξφζθνπηε πξφζβαζε ηνπ νπνίνπ ζε ξεπζηφηεηα πεξηνξίζηεθε ιφγσ ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

πξνβιήκαηνο ηεο ρψξαο. Γηα ην ιφγν απηφ ην δεκφζην παξέρεη εγγπήζεηο γηα ηελ άληιεζε θεθαιαίσλ 

απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, ψζηε λα δηαηεξείηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο λα ρξεκαηνδνηεί ηηο αλάγθεο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο.  
 
Δλζαξξχλνπκε, παξάιιεια, θάζε πξσηνβνπιία γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 

ηεο ρψξαο κέζσ ζπγρσλεχζεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ γηα λα βειηησζεί ε ηθαλφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζεκεξηλέο δηεζλνπνηεκέλεο ζπλζήθεο αιιά θαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα 

αληιεί θεθάιαηα θαη λα ππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ πνιηηψλ. 
 
Αληαγωληζκόο θαη ηηκέο 
Ο ειιηπήο θαη αζέκηηνο αληαγσληζκφο νδεγεί ζε ζηξεβιψζεηο ζηελ αγνξά, ζε αδηθαηνιφγεηεο ηηκέο 

θαη παξεκπνδίδεη ηελ πγηή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ. Γηα ην 

ιφγν απηφ, πξνρσξάκε άκεζα ζηελ ελίζρπζε θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ κε 

ηελ παξάιιειε αλαδηνξγάλσζε ηεο ππεξεζίαο Δπνπηείαο Αγνξάο θαη ηε ζχζηαζε λέαο Γηεχζπλζεο 

Αλάιπζεο πλζεθψλ Αγνξάο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. 
 
Γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά πξνο φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ: 
 

 Έρνπκε ζρεδηάζεη θαη πξνρσξάκε ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ ρνλδξεκπνξίνπ θαη ηελ αιιαγή 

ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θεληξηθψλ αγνξψλ Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο. 
 Απινπνηνχκε θαη εθζπγρξνλίδνπκε ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ην ιηαλεκπφξην πξνο φθεινο ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη ηνπ ηειηθνχ θαηαλαισηή. 
 
Ζ πνιηηηθή γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά ζα νδεγήζεη κεζνπξφζεζκα ζηε 

ζπγθξάηεζε θαη ζηελ κείσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ. Χζηφζν, γηα ηελ άκεζε κείσζε ησλ ηηκψλ, 

πξνσζήζακε κία πνιηηηθή εζεινληηθήο απνθιηκάθσζεο ησλ ηηκψλ ε νπνία έρεη ήδε απνδφζεη 

θαξπνχο, ελψ πξνρσξνχκε ζηε δεχηεξε θάζε πξνζθνξψλ ησλ κεγάισλ εηαηξηψλ (ιηαλεκπνξηθψλ θαη 

πξνκεζεπηηθψλ) ηεο αγνξάο θαη δηεχξπλζεο ηεο πξσηνβνπιίαο θαη ζε άιινπο θιάδνπο. Απνηέιεζκα 

απηήο ηεο πξνζπάζεηαο είλαη φηη παξά ηηο απμήζεηο ζηηο δηεζλείο ηηκέο αγαζψλ έρνπκε θαηαθέξεη λα 

πεξηνξίζνπκε ηελ πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ησλ θαηαλαισηψλ.  
 
Δμωζηξέθεηα  
Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ εμαγσγψλ, εθζπγρξνλίδνπκε ηνλ λφκν πεξί εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ πνπ ππάξρεη 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’70 
Καηαγξάθνπκε αλαιπηηθά ηα δηνηθεηηθά εκπφδηα ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλδέζκνπο 

εμαγσγέσλ (ΠΔ, ΔΒΔ, ΔΚ) θαη πξνσζνχκε ηελ άξζε ηνπο. 
 
Δηνηκάδνπκε ιχζεηο γηα ην ζχλνιν ηεο εμαγσγηθήο αιπζίδαο επηιεγκέλσλ δπλακηθψλ εμαγσγηθψλ 

θιάδσλ (ηξφθηκα, δνκηθά πιηθά, θάξκαθα, εκπνξεχζηκεο ππεξεζίεο, ηερλνινγία, ελέξγεηα). 
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ρεδηάδνπκε ην Single Window, δειαδή έλα εληαίν (ελνπνηεκέλν) ειεθηξνληθφ ζχζηεκα πνπ 

επηηξέπεη ζην ζχλνιν ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην εκπφξην θαη ηηο ζπλαιιαγέο, λα 

ππνβιεζεί κφλν κία θνξά γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ ζεζκηθψλ – λνκηθψλ απαηηήζεσλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο, εμαγσγήο θαη δηέιεπζεο εκπνξεπκάησλ. 
 

 

 
2.1.4. Σν αλζξώπηλν θεθάιαην σο παξάγνληαο επηηάρπλζεο ηεο πνξείαο πξνο ην κέιινλ: Δπέλδπζε 

ζηελ εθπαίδεπζε, ζηε γλώζε θαη ζηελ θαηλνηνκία 
 
Ζ νηθνλνκία ηεο γλψζεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο δε κπνξεί λα αλαπηπρζεί, παξά κφλν φηαλ βαζίδεηαη ζε 

έλα αληίζηνηρα ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζε φιεο ηνπ ηηο βαζκίδεο, ην νπνίν δίλεη ζηνπο λένπο 

ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. Έλα ζχζηεκα εθπαίδεπζεο πνπ πξνάγεη ηηο 

δεμηφηεηεο θαη ηα ηαιέληα ησλ καζεηψλ θαη ζπνπδαζηψλ, πνπ ηξνθνδνηεί θαη ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ 

θνηλσλία ηεο γλψζεο, ζηεξίδεη θαη ζηεξίδεηαη ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

νηθνλνκίαο. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ηελ επέθηαζε ηεο 

ρξήζεο λέσλ ςεθηαθψλ ππνδνκψλ ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηεο ζηαδηαθήο εηζαγσγήο ηνπ ςεθηαθνχ 

βηβιίνπ. Γη’ απηφ νινθιεξψλεηαη ε δεκηνπξγία κίαο εληαίαο Φεθηαθήο Δθπαηδεπηηθήο Πιαηθφξκαο 

πνπ ελζσκαηψλεη ήδε 130 ζρνιηθά βηβιία, απφ φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο, ελψ ζηφρνο είλαη λα 

εληαρζνχλ φια ηα ζρνιηθά βηβιία θαη πξφζζεην δηαδξαζηηθφ πιηθφ. 
 
εκαίλεη επίζεο ηε δηεχξπλζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εθπαίδεπζεο. Ήδε ιεηηνπξγνχλ εθαηνληάδεο 

δεκνηηθά νινήκεξα ζρνιεία πνπ εθαξκφδνπλ ην Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα 

πνπδψλ πνπ πεξηιακβάλεη ελίζρπζε ηεο μέλεο γιψζζαο, ηεο πιεξνθνξηθήο, ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο 

θπζηθήο αγσγήο θαη ηεο θηιαλαγλσζίαο. 
 
ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε πξνσζνχκε ηνκέο πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηε κεγαιχηεξε 

δηεπηζηεκνληθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ζην ζαθή θαζνξηζκφ ηνπ ζηφρνπ ησλ ΣΔΗ κεηά απφ 

20 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπο ζε αζαθέο πεξηβάιινλ θαη ηελ απηνηέιεηα θαη ηελ θνηλσληθή ινγνδνζία 

ησλ ηδξπκάησλ θαη θνξέσλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 
Με ην Φεθηαθφ Παλεπηζηήκην κεηψλεηαη ε γξαθεηνθξαηία ησλ ζπνπδψλ, εληζρχεηαη ην παξερφκελν 

ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ θαη εμνηθνλνκνχληαη ζεκαληηθνί πφξνη. Ήδε κε ηε ιεηηνπξγία ηεο ςεθηαθήο 

ππεξεζίαο «Δχδνμνο», κεηψζεθε ε ζπαηάιε ζηα ζπγγξάκαηα θαηά 40%. 
 
Παξάιιεια, βάδνπκε ηάμε ζε έλα άλαξρν θαη αλνξζνινγηθφ ηνπίν κε πξψην θξηηήξην ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, επηηπγράλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ εμνηθνλφκεζε θαη θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

πφξσλ. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε θάλακε ήδε ην πξψην κεγάιν βήκα κέζα απφ ηε ζπγρψλεπζε ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 
 
Μέζα απφ ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο εμνηθνλνκνχκε 

πφξνπο ηεο ηάμεσο ηνπ 0,2% ηνπ ΑΔΠ, ελψ κέζα ζηελ πεξίνδν 2012-2015 ζα επελδπζνχλ ζηελ 

εθπαίδεπζε πεξίπνπ 2,5 δηζ. επξψ. 
Ζ δηάρπζε ηεο θαηλνηνκίαο απνηειεί επίζεο έλα θξίζηκν εξγαιείν γηα λα αιιάμνπκε ην παξαγσγηθφ 

κνληέιν ηεο ρψξαο, αμηνπνηψληαο ηηο δεμηφηεηεο ησλ λέσλ επηζηεκφλσλ καο. Ζ Διιάδα έρεη 

ζεκαληηθέο επηδφζεηο δηεζλψο ζε δηαγσληζκνχο θαηλνηνκίαο, εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, εθεπξέζεηο 

θαη ηδέεο θαη απηφ παξά ην γεγνλφο φηη ην ζχζηεκα έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο παξακέλεη απφ ηα 

ιηγφηεξν δπλακηθά ζηελ Δπξψπε.  
 
ηφρνο καο είλαη λα ελζαξξχλνπκε, λα ζηεξίμνπκε, θαη λα αλαδείμνπκε ηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο 

θαη λα ηε κεηαηξέςνπκε ζε θηλεηήξηα δχλακε ηεο νηθνλνκίαο καο. Ζ έξεπλα κπνξεί θαη πξέπεη λα 

νδεγεί θαη ζε απηά απνηειέζκαηα γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία. ηεξίδνπκε ηελ θαηλνηνκία θαη 

ηελ έξεπλα κε ηε ξηδηθή αιιαγή ηνπ ηξφπνπ αμηνιφγεζεο θαη ελίζρπζεο ηεο έξεπλαο, αιιά θαη κε 

πξνγξάκκαηα δηαζχλδεζεο, ζπκβνπιεπηηθήο, θαη απαζρφιεζεο γηα εξεπλεηέο. Ήδε έρνπλ αξρίζεη 
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πξνγξάκκαηα, φπσο ην «Εεχμηο» γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ εξεπλεηψλ καο κε δίθηπα έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 
 
2.1.5.  ΓΔΚΟ πνπ παξάγνπλ ππεξεζίεο θαη όρη ειιείκκαηα 
 
Ο Έιιελαο πνιίηεο δηθαηνχηαη λα απνιακβάλεη δεκφζηεο ππεξεζίεο απφ επηρεηξήζεηο θαη 

νξγαληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ λνηθνθπξεκέλα θαη κε δηαθάλεηα. Ο ξφινο ησλ δεκφζησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ επαλαμηνινγείηαη. Δθαξκφδνληαη ζρέδηα αλαδηάξζξσζεο ζε φιεο ηηο 

δεκφζηεο επηρεηξήζεηο μεθηλψληαο απφ ηηο πιένλ ειιεηκκαηηθέο, ηνλ ΟΔ θαη ηνλ ΟΑΑ.  
 
Μεηψλεηαη ην πξνζσπηθφ ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο θαη κεηαθέξεηαη ζε ηνκείο ηνπ 

Γεκνζίνπ πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε αλάγθε κέζα απφ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηνπ ΑΔΠ, ελψ 

εηζάγεηαη θαη εθαξκφδεηαη σο κεηαβαηηθφο ζεζκφο ε εξγαζηαθή εθεδξεία. 
 
Σν Γεκφζην δηαηεξεί ζπκκεηνρή θαη έιεγρν ζε ππνδνκέο θαη ζε δνκέο αλαγθαίεο γηα λα παξάγνληαη 

θαζνιηθέο ππεξεζίεο, αιιά κεηψλνπκε δξαζηηθά ηελ δεκφζηα δαπάλε θαη ηε παξάινγε επηβάξπλζε 

ηνπ θνξνινγνχκελνπ. 
 
Γηα ηελ πεξίνδν 2012-2015 ζηφρνο καο είλαη ε βειηίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο ησλ 

ΓΔΚΟ– ηφζν απφ ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπο φζν θαη απφ ηελ κείσζε ησλ δαπαλψλ ηνπο. 
 
ην ζρέδην αλαδηαξζξψζεσλ κπαίλνπλ νη θπξηφηεξεο ΓΔΚΟ, φπσο νη ζπγθνηλσληαθέο ΟΔ θαη 

ΟΑΑ, αιιά θαη νη παξαγσγηθέο ΔΛΒΟ θαη ΔΑ, αιιά θαη ε ΔΡΣ.  
 
Αχμεζε ησλ εζφδσλ ζεκαίλεη παξαγσγηθφηεξε ιεηηνπξγία, ζεκαίλεη θαιχηεξνο έιεγρνο ζηηο 

εηζπξάμεηο, ζεκαίλεη αλάπηπμε λέσλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη θαιχηεξε ηηκνιφγεζε ησλ 

παξερφκελσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. 
 
Αληίζηνηρα, κείσζε ησλ δαπαλψλ ζεκαίλεη λνηθνθχξεκα θαη έιεγρνο ζηηο δαπάλεο, ζεκαίλεη 

ζπγρψλεπζε ή θιείζηκν θνξέσλ θαη ιεηηνπξγηψλ, ζεκαίλεη θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη εμνξζνινγηζκφο ησλ ακνηβψλ.  
 
Παξάιιεια, εμεηάδεηαη θάζε ελδερφκελν θαη δπλαηφηεηα αχμεζεο ησλ εζφδσλ ηνπο θαη αμηνπνίεζεο 

ησλ κέζσλ θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηνπλ. 
 
2.1.6.  Ζ πεξηνπζία ηνπ δεκνζίνπ σο κνριόο αλάπηπμεο, αληαγσληζηηθόηεηαο, απαζρόιεζεο 
 
Ζ θπβέξλεζε έρεη δεζκεπηεί γηα έλα πξφγξακκα αμηνπνίεζεο δεκφζησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζα ζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε, ζα θέξεη επελδχζεηο θαη ζέζεηο εξγαζίαο, θαη ζα δψζεη ψζεζε ζε θξίζηκνπο 

ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο καο. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη ηαρχηεξε αμηνπνίεζε ηεο ηδησηηθήο 

πεξηνπζίαο ηνπ δεκνζίνπ – θηλεηήο θαη αθίλεηεο – ζπζηήλεηαη ην Σακείν Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο. 
 
Απφ ην πξφγξακκα απηφ ζα αληιεζνχλ έζνδα 15 δηζ. επξψ κέρξη ην 2012 θαη 50 δηζ. επξψ ζπλνιηθά 

έζνδα έσο ην 2015. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην ρξένο κπνξεί λα κεησζεί θαηά επηπιένλ 20 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ έσο ην 2015 θαη λα θαηαζηεί έηζη πην βηψζηκν. 
 
Θέινπκε λα πξνζειθχζνπκε ηδησηηθά θεθάιαηα ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο θαη δξαζηεξηφηεηεο, 

δηαθπιάζζνληαο ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη δηαηεξψληαο δεκφζηα ζπκκεηνρή θαη έιεγρν ζε θξίζηκεο 

εζληθέο ππνδνκέο. 
 
Αλάπηπμε ηωλ αεξνπνξηθώλ ππνδνκώλ ηεο ρώξαο 
Ζ ρψξα καο ρξεηάδεηαη ζχγρξνλεο αεξνπνξηθέο ππνδνκέο πνπ λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ 

ζε φιε ηε ρψξα θαη λα ζπλεηζθέξνπλ δπλακηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ. ην πιαίζην απηφ 

επεθηείλνπκε ην 2012 ηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο ηνπ Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα Αζελψλ (ΓΑΑ) θαη 
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κεηψλνπκε ζηαδηαθά ηε ζπκκεηνρή καο ψζηε λα εηζέιζνπλ λέα ηδησηηθά θεθάιαηα θαη λα 

πξνρσξήζνπλ ην έξγν ηεο αλάπηπμεο ηνπ κεγαιχηεξνπ αεξνιηκέλα ηεο ρψξαο. 
 
Σα 29 πεξηθεξεηαθά καο αεξνδξφκηα πξέπεη λα απνηειέζνπλ επίζεο κνριφ θπξίσο γηα ηε δηεχξπλζε 

ηνπ ηνπξηζηηθνχ καο πξντφληνο, αιιά θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 

πνιίηεο. Γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ θαη ηερλνγλσζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ πεξηθεξεηαθψλ καο αεξνδξνκίσλ πξνρσξάκε ην 2012 ζηε δεκηνπξγία πνιπκεηνρηθψλ 

εηαηξηθψλ ζρεκάησλ, θαηά ην πξφηππν ηνπ ΓΑΑ. 
 
Νέεο ιηκεληθέο ππνδνκέο 
Θέινπκε ιηκεληθέο ππνδνκέο πνπ ζα πξνσζνχλ ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ αλάπηπμε. Θα είλαη ππνδνκέο 

γηα ηελ παξαγσγή εηζνδήκαηνο γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη γηα φιε ηε ρψξα.  
 
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ πξνσζνχκε απφ ην 2012 ηε δεκηνπξγία ζρεκάησλ ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα ηφζν γηα ην Αηηηθφ Ληκεληθφ χζηεκα φζν θαη γηα ηνπο 

θπξηφηεξνπο πεξηθεξεηαθνχο ιηκέλεο ηεο ρψξαο, ζρεκαηίδνληαο πεξηθεξεηαθά ιηκεληθά ζπζηήκαηα. 
 
Οη καξίλεο ηεο ρψξαο είλαη έλαο αλαμηνπνίεηνο πινχηνο. Πξνρσξάκε ζηελ πξνζέιθπζε ηδησηηθψλ 

θεθαιαίσλ γηα ηελ αλαβάζκηζή ηνπο ζε ζχγρξνλεο ππνδνκέο ηνπξηζκνχ. 
 
Οδηθά θαη ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα 
Σν εζληθφ νδηθφ θαη ζηδεξνδξνκηθφ καο δίθηπν ζέινπκε λα αλαπηπρζεί ψζηε λα παξέρεη δξφκνπο 

αζθάιεηαο θαη αλάπηπμεο γηα φιε ηελ ρψξα, ζε ινγηθφ θφζηνο γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο θαη φινπο 

ηνπο ρξήζηεο. 
Γηα ην ιφγν απηφ πξνρσξάκε ζηε δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζρεκάησλ γηα ηελ 

παξαρψξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο απηνθηλεηνδξφκσλ ζε ηδησηηθά επελδπηηθά ζρήκαηα. ην ζρεδηαζκφ 

απηφ εληάζζνληαη ηφζν ε Δγλαηία Οδφο φζν θαη νη ειιεληθνί απηνθηλεηφδξνκνη κε νξίδνληα 

πινπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο παξαρσξήζεσλ ην ηέινο ηνπ 2011.  
 
Γεκηνπξγνχκε Δηαηξία Δηδηθνχ θνπνχ γηα ηελ ηηηινπνίεζε ησλ εζφδσλ απφ ηα δηφδηα πνπ ζα 

εηζπξάμεη ην θξάηνο ηα επφκελα ρξφληα, κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ δηνδίσλ θαηά ην ρξφλν θαηαζθεπήο, 

ηελ ππνζηήξημε ηεο δπλαηφηεηαο θαηαζθεπήο ησλ νδηθψλ δηθηχσλ ζε εμέιημε αιιά θαη ηε κείσζε ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο. 
Ξεθηλήζακε ήδε ηελ εμπγίαλζε ηνπ νκίινπ ΟΔ ψζηε λα ζηακαηήζεη λα παξάγεη ειιείκκαηα. 
 
Πξνρσξάκε ην 2011 ζηελ απνθξαηηθνπνίεζε ηεο ΣΡΑΗΝΟΔ θαη ηαπηφρξνλα ζηελ αμηνπνίεζε ηεο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο ΓΑΗAΟΔ. 
 
Ακπληηθή βηνκεραλία 
Ζ Διιεληθή ακπληηθή βηνκεραλία ζηεξίδεη ηηο έλνπιεο δπλάκεηο θαη ηελ ακπληηθή ζσξάθηζε ηεο 

ρψξαο θαη κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ αλαπηπμηαθφ κνριφ. Έρεη φκσο ζπζζσξεχζεη ζεκαληηθά 

ειιείκκαηα ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη γη’ απηφ έρνπκε ήδε πξνρσξήζεη ζηε δηαδηθαζία αλαδηάξζξσζεο 

ησλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ. Πξνρσξάκε ην 2011 ζηελ πψιεζε κεηνρψλ θαη πξνζέιθπζε ζηξαηεγηθψλ 

επελδπηψλ ζηα Διιεληθά Ακπληηθά πζηήκαηα (ΔΑ) θαη ην 2012 ζηελ Διιεληθή Βηνκεραλία 

Ορεκάησλ (ΔΛΒΟ). 
 
Η λέα ελεξγεηαθή πνιηηηθή 
ηφρνο καο ε δπλακηθή αλάπηπμε ηεο πξάζηλεο ελέξγεηαο, ε αλαβάζκηζε ηνπ γεσζηξαηεγηθνχ ξφινπ 

ηεο Διιάδαο ζηα δηεζλή ελεξγεηαθά δίθηπα θαη ε ελδπλάκσζε ηεο ελεξγεηαθήο επάξθεηαο ηεο ρψξαο. 

Πξνρσξάκε ζηα επφκελα βήκαηα γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο. ην πιαίζην απηφ 

κεηψλνπκε ην 2012 ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ Γεκνζίνπ ζηε ΓΔΖ. 
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Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πξνζειθχνπκε ηδησηηθά θεθάιαηα κεηψλνληαο ην 2011 ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ δεκνζίνπ ζηε ΓΔΠΑ, θαζψο θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ππνζαιάζζηνπ ρψξνπ 

απνζήθεπζεο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Καβάιαο. 
 
Σν 2011 πξνρσξάκε ζηελ πιήξε πψιεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ δεκνζίνπ ζηε ΛΑΡΚΟ. 
 
Υπνδνκέο ύδξεπζεο 
Σν λεξφ είλαη ζπάληνο πφξνο θαη νη ππνδνκέο χδξεπζεο ζα παξακείλνπλ ππφ δεκφζην έιεγρν. 

Υξεηάδνληαη φκσο ζεκαληηθέο επελδχζεηο γηα λα εθζπγρξνληζηνχλ θαη λα κπνξνχλ λα παξέρνπλ 

ππεξεζίεο χδξεπζεο θαη άξδεπζεο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα. ην πιαίζην απηφ πξνρσξάκε ζηελ 

πξνζέιθπζε ηδησηψλ επελδπηψλ ζηελ ΔΤΓΑΠ θαη ΔΤΑΘ. 
 

 

 

 
Δπξπδωληθέο ππνδνκέο γηα όινπο 
Ζ Διιάδα έρεη αλάγθε έλα ζχγρξνλν δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ γηα θάζε ζπίηη, κηα ζχγρξνλε ππνδνκή πνπ 

ζα δεκηνπξγεζεί κε ηε ζπλεξγαζία δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. Πξνρσξνχκε ζηε δεκηνπξγία απηήο 

ηεο ππνδνκήο παξάιιεια κε ηελ κείσζε ζπκκεηνρήο ηνπ δεκνζίνπ ζηνλ ΟΣΔ ην 2011. 
Αμηνπνηνχκε ην θάζκα ζπρλνηήησλ θαζψο θαη ην ςεθηαθφ κέξηζκα γηα ζχγρξνλεο ηειεπηθνηλσλίεο, 

επξπδσληθφηεηα θαη ςεθηαθή αλάπηπμε ην 2012.  
 
Δπεθηείλνπκε ην 2011 ηηο άδεηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. 
 
Πξνρσξνχκε ζηελ είζνδν ζηξαηεγηθνχ επελδπηή ην 2012 ζηα Διιεληθά Σαρπδξνκεία γηα παξνρή 

θαζνιηθήο ππεξεζίαο κε ζχγρξνλνπο φξνπο ζε φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. 
 
Αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνύ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο 
Σν ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα έρεη έλαλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ξφιν λα δηαδξακαηίζεη ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλάπηπμεο ηα επφκελα ρξφληα. ην ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ είλαη αλαγθαίν λα 

πξνρσξήζεη ζε ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο θαη ζπκκαρίεο γηα λα ελδπλακσζεί θαη λα κπνξέζεη έηζη λα 

ζηεξίμεη θαιχηεξα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Με ηε δεκηνπξγία ηνπ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο 

ηαζεξφηεηαο κε θεθάιαηα χςνπο 10 δηζ. επξψ θαη ηελ επέθηαζε ησλ εγγπήζεσλ ηνπ ειιεληθνχ 

Γεκνζίνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη έλα δίθηπ αζθάιεηαο θαη ζηήξημεο ηεο ξεπζηφηεηαο γηα ηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκία. 
Παξάιιεια είλαη αλαγθαία ε αλαδηάξζξσζε ησλ ηξαπεδψλ ζηηο νπνίεο ην Γεκφζην έρεη ζεκαληηθή 

ζπκκεηνρή. 
 
Ζ Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΑΣΔ) έρεη ήδε αλαθνηλψζεη ζεκαληηθή αχμεζε κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ θαη έρεη μεθηλήζεη κηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα αλαδηάξζξσζεο. ην ηέινο απηήο ηεο 

πνξείαο ε ζπκκεηνρή ηνπ Γεκνζίνπ ζα κεησζεί απφ ηα ζεκεξηλά επίπεδα. 
 
Σν 2011 ην δεκφζην πξνρσξά ζηε δηάζεζε πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ ζην Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην. 
 
Παξάιιεια, ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ δηαρσξίδεηαη ζην εκπνξηθφ θνκκάηη θαη ζηηο 

παξαθαηαζήθεο πνπ δηαηεξνχλ ην δεκφζην ραξαθηήξα ηνπο γηα λα ζηεξίμνπλ ηνπο ΟΣΑ θαη άιινπο 

δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. Σν 2012 ην Γεκφζην πξνρσξά ζηελ πψιεζε ηνπ εκπνξηθνχ ηκήκαηνο ηνπ 

Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ. 
 
Αληηκεηωπίδνπκε απνηειεζκαηηθά ην πξόβιεκα ηνπ παξάλνκνπ ηδόγνπ θαη ξπζκίδνπκε ηελ αγνξά 

ηπρεξώλ παηρληδηώλ 
Πξνηάζζνπκε ηε δηαθάλεηα θαη πξνσζνχκε ηε ξχζκηζε ζηελ αγνξά ηπρεξψλ παηρληδηψλ. Σν Γεκφζην 

πξέπεη λα παξέρεη έλα ξπζκηζηηθφ πιαίζην δηαθάλεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ ζε κία 
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αγνξά παηρληδηψλ πνπ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παξακέλεη αξξχζκηζηε θαη παξάλνκε ελψ δελ 

απνδίδεη έζνδα ζην ειιεληθφ Γεκφζην. 
 
Σν Γεκφζην πσιεί ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηα Καδίλν ηεο ρψξαο, ελψ πξνρσξνχκε ζηε ξχζκηζε θαη 

παξαρψξεζε λέσλ αδεηψλ ζηελ αγνξά ηπρεξψλ παηρληδηψλ. 
 
Ρπζκίδεηαη ε αγνξά ηερληθψλ παηρληδηψλ γηα ηελ νπνία ε Διιάδα πιεξψλεη πξφζηηκν πεξίπνπ 1 εθαη. 

επξψ ην κήλα γηα ηελ θαζνιηθή απαγφξεπζε πνπ ηζρχεη.  
 
Δπίζεο ξπζκίδεηαη κε φξνπο δηαθάλεηαο ην ηπρεξφ παηρλίδη ζην δηαδίθηπν κε πξνζηαζία ησλ παηθηψλ 

θαη ηδηαίηεξα ησλ αλειίθσλ, θαη ζεκαληηθά έζνδα γηα ην Γεκφζην. 
 
Ο ξφινο ηνπ ΟΠΑΠ ζηελ αγνξά ηερληθψλ παηρληδηψλ θαη πξνγλσζηηθψλ ελδπλακψλεηαη κέζσ ηεο 

ρξνληθήο επέθηαζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ, θαη ηαπηφρξνλα ζπκκεηέρεη κε άδεηεο ζην ειεθηξνληθφ 

ζηνίρεκα ζην δηαδίθηπν θαη ζηα λέα ηπρεξά παηρλίδηα.  
 
Μέζα ζην 2011 πξνρσξάκε ζηε κεηνρνπνίεζε ησλ θξαηηθψλ ιαρείσλ. 
 
Σν 2011 μεθηλάεη ε πψιεζε ησλ κεηνρψλ ηνπ ΟΠΑΠ πνπ θαηέρεη ην Γεκφζην κε ζηφρν ηελ 

απνθφκηζε ζεκαληηθψλ εζφδσλ, δηαζθαιίδνληαο, φκσο, ηε ζπλερηδφκελε πξνζθνξά ηνπ ζηνλ 

πνιηηηζκφ θαη ηνλ αζιεηηζκφ.  
 
Άκεζα πξνρσξάεη ε αλαδηνξγάλσζε ηνπ ΟΓΗΔ θαη ε δηαδηθαζία απνθξαηηθνπνίεζήο ηνπ 

πξνγξακκαηίδεηαη γηα ην 2011. 
 
Αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ 
Σν Γεκφζην θαηέρεη κηα ηεξάζηηα αθίλεηε πεξηνχζηα ε νπνία ζήκεξα είλαη αλαμηνπνίεηε ή αθήλεηαη 

ζηε βνξά αλεμέιεγθησλ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη θαηαπαηήζεσλ. Ζ αμηνπνίεζε απηήο ηεο 

πεξηνχζηαο κε φξνπο δηαθάλεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο απνηειεί ζεκαληηθφ 

αλαπηπμηαθφ εξγαιείν αιιά θαη ηξφπν κείσζεο ηνπ κεγάινπ δεκφζηνπ ρξένπο ηεο ρψξαο. 
 
Έρεη ήδε μεθηλήζεη ε πιήξεο θαηαγξαθή θαη αμηφινγε ησλ αμηνπνηήζηκσλ αθηλήησλ γηα πξψηε θνξά 

ζηε ρψξα καο, κε ηε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ κεηξψνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο.  
 
Δληάζζνπκε ζην Σακείν Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο επηκέξνπο εμεηδηθεπκέλα ραξηνθπιάθηα ζεκαληηθψλ 

αθηλήησλ. 
 
Ζ αμηνπνίεζε παξφκνησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ κε ηελ νξγάλσζε ραξηνθπιαθίσλ ζε 

Δηαηξείεο Δηδηθνχ θνπνχ θαη ε πξνψζεζή ηνπο ζε δηεζλείο αγνξέο απφ ειιεληθέο θαη δηεζλείο 

ηξάπεδεο κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ άκεζα ζεκαληηθά έζνδα γηα ην ειιεληθφ Γεκφζην. 
 
Πξνρσξάκε ζε ζεζκηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ απεκπινθή απφ ρξφληεο παζνγέλεηεο πνπ εκπνδίδνπλ 

ηελ αμηνπνίεζε. 
 
Θεζκνζεηνχκε ηνλ ζεζκφ ηεο «επηθάλεηαο» θαη ηεο καθξνρξφληαο κίζζσζεο. 
 
Ννκνζεηνχκε ηνπο φξνπο αμηνπνίεζεο ηεο παξαζεξηζηηθήο θαη ηνπξηζηηθήο θαηνηθίαο. 
 
Γίλνπκε φξνπο δφκεζεο θαη ρσξνηαμίαο ζε επηιεγκέλα αθίλεηα ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηαρχηεξε 

αμηνπνίεζε κέζα απφ ηε κεζνδνινγία fast track. 
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Πξνρσξάκε άκεζα ζηελ αμηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ψξηκσλ αθηλήησλ ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ ηα 

νπνία θαηέρεη ε Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ (ΚΔΓ) ή ε Δηαηξία Σνπξηζηηθψλ Αθηλήησλ (ΔΣΑ) 

θαη ηα Οιπκπηαθά Αθίλεηα. 
 
Ζ ιηκλάδνπζα αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ Γεκνζίνπ πνπ ζήκεξα απαμηψλεηαη, φπσο ηα Οιπκπηαθά 

Αθίλεηα θαη ην Διιεληθφ, γίλνληαη πεγή ειάθξπλζεο ηνπ θνξνινγνχκελνπ απφ ηνπο ηφθνπο θαη ηα 

ρξέε ηνπ Γεκνζίνπ θαη απνηεινχλ ζηαζεξή πεγή εζφδσλ γηα ην θξάηνο.  
 
Αλαβαζκίδνληαη νη ππάξρνπζεο ππνδνκέο, αιιάδνπλ ρξήζε θαη δεκηνπξγνχλ λέα αμία – νηθνλνκηθή 

θαη θνηλσληθή – ζην ειιεληθφ αζηηθφ πεξηβάιινλ. 
 

2.2.  Γηα κηα θνηλσλία ζπλνρήο θαη πξνζηαζίαο 

 
2.2.1.  Τπεξεζίεο πγείαο κε πνηόηεηα θαη αμηνπξέπεηα γηα ηνλ πνιίηε 
 
Θέινπκε έλα ζχζηεκα πγείαο πνπ λα κελ είλαη καχξε ηξχπα ζηελ νπνία ράλνληαη ηα ρξήκαηα ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ αιιά πνπ ζα πξνζθέξεη ππεξεζίεο πνηφηεηαο ζε φινπο ηνπο πνιίηεο εμειίζζνληαο, 

επεθηείλνληαο θαη δηνξζψλνληαο ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΔΤ, αιιά θαη ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. 
 
Ο ρψξνο ηεο πγείαο εμειίρζεθε ζε έλα ζχζηεκα ζπάηαιν, θαθνδηνηθνχκελν, κε αδηαθάλεηα ζηηο 

πξνκήζεηεο, πνιιά θαη αλνξζνινγηθά θαηαλεκεκέλα λνζνθνκεία, αλππαξμία εληαίαο πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο πγείαο, πνιινχο γηαηξνχο αιιά ιίγνπο λνζειεπηέο, πδξνθέθαιν θαη γξαθεηνθξαηηθφ. 

Δλδεηθηηθά, ε θαξκαθεπηηθή δαπάλε αλά θάηνηθν ζηελ Διιάδα είλαη ε δεχηεξε πην πςειή ζηηο ρψξεο 

ηνπ ΟΟΑ θαη ζρεδφλ δηπιάζηα απφ ηε δαπάλε ηεο Ννξβεγίαο. 
Χο απνηέιεζκα παξέρεη ππεξεζίεο αλαληίζηνηρεο ηνπ θφζηνπο ηνπο, ελψ ην ζηνίρεκα εηδηθά ζε απηή 

ηελ πεξίνδν είλαη λα πεηχρνπκε πεξηζζφηεξα γηα ηνπο πνιίηεο κε ιηγφηεξα ρξήκαηα. Γη’ απηφ 

εμνηθνλνκνχκε θαη αλαθαηαλέκνπκε πφξνπο κέζα ζην ίδην ην ζχζηεκα πγείαο ψζηε: 
 

 λα παηαρζεί ε ζπαηάιε θαη ε θαθνδηαρείξηζε ζηηο πξνκήζεηεο, 
 λα θαζαξίζνπλ νη ινγαξηαζκνί θαη ηα παιηά ρξέε ησλ λνζνθνκείσλ, 
 λα δηαζθαιηζηεί ε επάξθεηα ζε θάξκαθα θαη πιηθά ρσξίο λα επηβαξχλεηαη δπζαλάινγα ν 

Έιιελαο θνξνινγνχκελνο θαη αζθαιηζκέλνο –γηα λα επσθεινχληαη θάπνηνη. 
 
Πξνηεξαηφηεηα είλαη λα ιεηηνπξγνχλ ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο ησλ δαπαλψλ ζε φια 

ηα λνζνθνκεία, ελψ νη δαπάλεο ζηαδηαθά λα δηεθπεξαηψλνληαη κε ρξήζε δηπινγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ.  
Μέρξη ην ηέινο ηεο ρξνληάο φια ηα λνζνθνκεία ζα δηαζέηνπλ κεραλνξγάλσζε θαη δηπινγξαθηθφ 

ζχζηεκα ηνπιάρηζηνλ ζηηο απνζήθεο, ηα θαξκαθεία θαη ηα ινγηζηήξηά ηνπο. Μέζα απφ ηελ 

ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε ηεο ζπληαγνγξάθεζεο πνπ ζα επεθηαζεί ζηαδηαθά ζε φια ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία, ζα πεηχρνπκε λα παξαθνινπζνχληαη θαη λα ειέγρνληαη νη πξαγκαηηθέο δαπάλεο 

θαη αλάγθεο γηα θάξκαθν, βειηηψλνληαο παξάιιεια ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ πνηφηεηα εμππεξέηεζεο 

ησλ αζθαιηζκέλσλ.  
 
Δληζρχνληαη νη κνλάδεο πγείαο πνπ ζήκεξα ππνιεηηνπξγνχλ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα θαη ζηελ 

πεξηθέξεηα, ηδηαίηεξα ζε λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. 
 
Δπεθηείλεηαη ε νινήκεξε ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ γηα λα κελ πεξηνξίδεηαη ζηα απνγεπκαηηλά 

ηαηξεία ησλ ηαηξψλ αιιά λα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ πνιίηε ε εμειηγκέλε ηαηξηθή ηερλνινγία θαη νη 

πφξνη ηνπ λνζνθνκείνπ ζε παξαηεηακέλν σξάξην θέξλνληαο θαη' απηφ ηνλ ηξφπν έζνδα ζην 

λνζνθνκείν. 
 
Πξνρσξάκε ζηε δεκηνπξγία ελφο επέιηθηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ κε ζηφρν ηε 

κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία, αιιά θαη θνηλσληθή ινγνδνζία. 
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Θέηνπκε γηα πξψηε θνξά ηηο βάζεηο γηα έλα πξαγκαηηθφ ζχζηεκα πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο 

ζπλελψλνληαο ηηο ππεξεζίεο θαη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε απηέο ησλ ΗΚΑ, ΟΓΑ, ΟΠΑΓ θαη 

ΟΑΔΔ.  
 
Αλαπηχζζνπκε εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηα λαξθσηηθά θαη δεκηνπξγνχκε 5 λέα θέληξα ηνπ ΟΚΑΝΑ 

κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ. 
 
Σέινο, πξνσζείηαη ζπλνιηθή κειέηε αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο ρψξαο απφ εηδηθή 

επηηξνπή εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. 
 
2.2.2.  Καηαπνιέκεζε ηεο Αλεξγίαο, βηώζηκα Αζθαιηζηηθά Σακεία θαη Κνηλσληθή Έληαμε θαη Πξνζηαζία 
 
Μέζα ζηελ εθηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε, ηα κέηξα θαη νη πνιηηηθέο, πνπ αθνξνχλ ην θξάηνο 

πξφλνηαο, πξέπεη λα θαιχπηνπλ εθείλεο ηηο νκάδεο πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν. Απνηέιεζκα 

κπνξνχλ λα παξάγνπλ πιένλ κφλν ζηνρεπκέλεο πνιηηηθέο , ζε εθείλνπο ηνπο ζπκπνιίηεο καο πνπ 

έρνπλ αλάγθε. Σα πειαηεηαθά πξνγξάκκαηα θαη ηα παξάινγα επηδφκαηα ηνπ παξειζφληνο φρη κφλν 

δελ βειηηψλνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ πνιηηψλ, αιιά καο επηβαξχλνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν κε 

ρξένο θαη ειιείκκαηα. 
 
Πξνρσξάκε ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο θαη ζηελ θαιχηεξε ζηφρεπζε θαη δηθαηφηεξε θαηαλνκή 

ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εμνηθνλνκήζεηο πνπ μεπεξλνχλ ην 1,7% ηνπ 

ΑΔΠ.  
 
Γνπιεχνπκε γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο επθαηξίεο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ φζν ην 

δπλαηφλ ζπληνκφηεξε επηζηξνθή ησλ αλέξγσλ ζπκπνιηηψλ καο, ηδηαίηεξα ησλ λέσλ, ζηελ εξγαζία.  
 

Πξνσζνχκε πξνγξάκκαηα χςνπο 2.7 δηζ. € δηαηήξεζεο θαη δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο κέζσ 

ηνπ ΟΑΔΓ, κε 800.000 ζπλνιηθά σθεινχκελνπο. Ήδε έρνπλ δηαηεξεζεί 295.000 ζέζεηο εξγαζίαο 

κέζσ πξνγξακκάησλ επηδφηεζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ελψ 82.000 άλεξγνη 

έρνπλ ήδε εληαρζεί ζηελ αγνξά εξγαζίαο ή έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη λέεο επθαηξίεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Γξνκνινγνχκε πξνγξάκκαηα Κνηλσθεινχο Δξγαζίαο, κε ηνπνζέηεζε 55.000 

αλέξγσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο εληφο ηνπ 2011 θαζψο θαη ηνπηθά νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα κε 

37.000 σθεινχκελνπο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο ζε φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Υψξαο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη θνξείο.  

 
Με ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζεζκνζεηνχκε ηελ θνηλσληθή 

νηθνλνκία θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα. θνπφο είλαη ε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηηο επθαηξίεο 

απαζρφιεζεο θαη επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ζεκαληηθψλ ζηξσκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ, ε 

αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο 

θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο, ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. ην πιαίζην 

απηφ, έρεη νινθιεξσζεί ε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ κε βάζε ην νπνίν ζεζκνζεηείηαη ε 

θνηλσληθή νηθνλνκία θαη ε θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα. 
 
Δλνπνηνχκε φιεο ηηο θνηλσληθέο παξνρέο έηζη ψζηε λα παξέρνληαη απφ κία ππεξεζία πνπ ζα κπνξεί λα 

θαηαγξάθεη, λα παξαθνινπζεί θαη λα αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θνηλσληθήο θαη 

πξνλνηαθήο πνιηηηθήο. Απηφ είλαη ην πξψην βήκα θαη ε βάζε γηα λα ζεκειηψζνπκε έλα ζχζηεκα 

ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο. 
 
Καηαπνιεκνχκε ηελ εηζθνξνδηαθπγή θαη ηελ αδήισηε εξγαζία κε ηα πξψηα απνηειέζκαηα λα είλαη 

ήδε νξαηά κε ηε κείσζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο απφ ην 26% ζην 23%. 
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Πξνσζνχκε παξάιιεια δίθαηεο θαη απνηειεζκαηηθέο ξπζκίζεηο ζηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Ζ 

εληαηηθνπνίεζε ηεο πξνζπάζεηαο κπνξεί λα θέξεη πξφζζεηα έζνδα χςνπο 1,2% ηνπ ΑΔΠ γηα ην 

ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 
 
Πξψηε θαη βαζηθή αμία ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο καο είλαη φηη φινη δηθαηνχληαη έλα δίρηπ ζηήξημεο 

ζηηο δχζθνιεο ζηηγκέο. Γη’ απηφ δηεπξχλνπκε ηελ ηαηξηθή θάιπςε ζε φινπο απηνχο ηνπο άλεξγνπο πνπ 

δελ θαιχπηνληαη απφ ηακεία, αθφκα θη αλ είλαη πεξηζηαζηαθά εξγαδφκελνη ή ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο. 

Γηα πξψηε θνξά, θαζνξίδεηαη κηα ειάρηζηε πξνλνηαθή ζχληαμε γηα φινπο, επεηδή θαλέλαο πνιίηεο δελ 

κπνξεί λα κείλεη ρσξίο ηελ ειάρηζηε ζηήξημε.  
 
Γεχηεξε αμία είλαη ε δηαγελεαθή δηθαηνζχλε. Ζ ζεκεξηλή γεληά δε δηθαηνχηαη λα ζηεξεί ηα βαζηθά 

δηθαηψκαηα απφ ηηο επφκελεο. Με ηελ αζθαιηζηηθή κεηαξξχζκηζε πήξακε κηα γελλαία απφθαζε 

επζχλεο, ππέξ ησλ παηδηψλ καο. Οη αλαινγηζηηθέο κειέηεο γηα ηα επηθνπξηθά ηακεία αζθάιηζεο ζα 

αλαδείμνπλ ηε δπλαηφηεηα ησλ ηακείσλ απηψλ λα ζπλερίζνπλ λα ζηεξίδνπλ ηα εηζνδήκαηα ησλ 

ζπληαμηνχρσλ ζην κέιινλ. ε απηφ ην πιαίζην, είλαη αλαγθαία κηα κεξηθή εμνηθνλφκεζε πφξσλ απφ 

ην επηθνπξηθφ ζχζηεκα αζθάιηζεο, ψζηε λα δηαζθαιηζηνχλ νη επηθνπξηθέο ζπληάμεηο ησλ 

κειινληηθψλ ζπληαμηνχρσλ. 
 
Πξνρσξνχκε φπσο έρνπκε δεζκεπηεί ζε ξηδηθή αιιαγή ηνπ ηξφπνπ απνλνκήο ησλ ζπληάμεσλ κε 

ζηφρν ηε ζεκαληηθά ηαρχηεξε απνλνκή ηνπο. 
 
Αλαπηχζζνπκε έλα νινθιεξσκέλν δίρηπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο κε πνιηηηθέο πνπ εληζρχνπλ ηελ 

θνηλσληθή έληαμε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, θαηαπνιεκνχλ 

θάζε κνξθή δηαθξίζεσλ θαη αληζνηήησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη κεηψλνπλ ηελ θηψρεηα.  
 
Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε εμάιεηςε θαηλνκέλσλ θνηλσληθήο απνκφλσζεο θαη εγθαηάιεηςεο πνπ 

βηψλνπλ ηδίσο νη εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαη ε απνθαηάζηαζε 

ζπλζεθψλ θνηλσληθήο ζπλνρήο. 
 
Γη’ απηφ πξνσζνχκε ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο γηα ηα πξνγξάκκαηα θαη’ νίθνλ παξνρήο 

βνήζεηαο (Βνήζεηα ζην πίηη, Μνλάδεο Κνηλσληθήο Μέξηκλαο), θαζψο θαη ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ 

πξνγξακκάησλ επηδφηεζεο ελνηθίνπ ΟΔΚ, ελψ, παξάιιεια, πξνσζνχκε πνιηηηθέο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο παηδηθήο θηψρεηαο, ζέηνληαο ζε εθαξκνγή πηινηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα δίλνπλ 

πξφζβαζε ζε ηαηξνθαξκαθεπηηθέο ππεξεζίεο ζε αλέξγνπο θαη θησρά λνηθνθπξηά, αλαβαζκίδνληαο 

ζεζκνχο θαη ππεξεζίεο παξνρήο θξνληίδαο ζε παηδηά κε απψηεξν ζθνπφ ηελ θνηλσληθή έληαμε φισλ 

ησλ παηδηψλ. 
 

 

2.3.  Κξάηνο – δεκόζηα δηνίθεζε – ζεζκνί – δηθαηνζύλε  
 
2.3.1. Δηζαγσγή  
 
Σν πεδίν ησλ κεγάισλ αιιαγψλ, πνπ έρεη αλάγθε ε Διιάδα πνπ νξακαηηδφκαζηε, είλαη ην θξάηνο θαη 

νη ζεζκνί ηνπ. Ζ δεκφζηα δηνίθεζε θαη ε δηθαηνζχλε, ν ηξφπνο πνπ νξγαλψλεηαη ε Πνιηηεία καο θαη 

πνπ εθιέγνληαη νη αληηπξφζσπνη ησλ πνιηηψλ ζηε Βνπιή, ην πψο ιεηηνπξγεί ην πνιηηηθφ καο 

ζχζηεκα.  
 
Απηή είλαη ε κεηέξα ησλ καρψλ ζηε δηαδηθαζία κεηαξξχζκηζεο ηεο ρψξαο. Ζ κεηαξξχζκηζε ηεο 

ρψξαο μεθηλάεη απφ απηέο ηηο αιιαγέο. Απνηειεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζεκαληηθή πξνυπφζεζε θαη γηα 

ηελ αλάπηπμε, γηα ηε δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη 

πξνζηαζίαο, θαη πάλσ απ’ φια γηα ηελ ελδπλάκσζε θαη ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε γηα ηελ απειεπζέξσζή 

ηνπ απφ ηα ζεκεξηλά ηνπ δεζκά.  
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ήκεξα ζην θξάηνο ππάξρνπλ δηνηθεηηθέο δνκέο, δηαδηθαζίεο θαη ζεζκηθφ πιαίζην αθαηάιιεια θαη 

ειαηησκαηηθά. Γελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο ηνπ 21νπ αηψλα.  
 
Σν θξάηνο ζηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή απνηειεί ζπρλά εκπφδην ζε θάζε πξνζπάζεηα, πνπ γηα λα πεηχρεη 

ρξεηάδεηαη πνηνηηθή ππνζηήξημε ζε γξήγνξνπο ρξφλνπο απφ ηελ Πνιηηεία.  
 
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο κέζα απφ ηελ εθηεηακέλε ζπαηάιε, ηε δηαθζνξά θαη ηελ αδηαθάλεηα πνπ ην 

ραξαθηήξηδε ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηελ θαηάξξεπζε ηεο εζληθήο καο νηθνλνκίαο.  
 
Δδψ θαη 18 κήλεο απηή ε πξαγκαηηθφηεηα αλαηξέπεηαη ζηαδηαθά ζε φθεινο ησλ πνιηηψλ θαη ηεο 

νηθνλνκίαο. Ζ πξνζπάζεηα, ζπλερίδεηαη ρσξίο πηζσγπξίζκαηα. Γνπιεχνπκε ψζηε ε δεκφζηα δηνίθεζε, 

νη ππεξεζίεο ηεο θαη νη ζεζκνί ηεο λα ιεηηνπξγνχλ ζε φθεινο θαη πξνο ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. 

Γνπιεχνπκε ψζηε ε δηθαηνζχλε λα απνλέκεηαη κε ζχγρξνλν ηξφπν, άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά. 

Αιιάδνπκε ην πνιηηηθφ ζχζηεκα, γηα λα γίλεη πην αληηπξνζσπεπηηθφ, πην δεκνθξαηηθφ, θαη απφιπηα 

δηάθαλν σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ψζηε λα απνθαηαζηαζεί ε ρακέλε εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ. 
 
2.3.2.  Γεκόζηα Γηνίθεζε 
 
Μεηά ηελ πξψηε καο κεγάιε παξέκβαζε ζηε δνκή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο, ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Καιιηθξάηε, αιιά θαη ηελ ππαγσγή πιένλ φισλ ησλ πξνζιήςεσλ ζην Γεκφζην ζην ΑΔΠ, ηνπο 

επφκελνπο κήλεο πξνρσξάκε αθφκα πην βαζηά ζηνλ ππξήλα ησλ πξνβιεκάησλ.  
 
Ζ πινπνίεζε ηνπ Καιιηθξάηε νδεγεί ζε εμνηθνλνκήζεηο πνπ έσο ην ηέινο ηνπ 2015 ζα έρνπλ θηάζεη 

ζην 0,5% ηνπ ΑΔΠ. 
 
Σν ειιεληθφ Γεκφζην απνθηά γηα πξψηε θνξά έλα ζπλνιηθφ κεραληζκφ δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. Κάλνπκε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ καο θαη θαηαλέκνπκε πξνζιήςεηο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ 

θαλφλα 1:5 έλαληη ησλ απνρσξήζεσλ. Δπηπιένλ, ε θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπγθέληξσζε ησλ ππεξεζηψλ, ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπκβαζηνχρσλ θαη ηελ 

εθαξκνγή 8-σξεο απαζρφιεζεο θαη ζην δεκφζην ηνκέα κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε πξφζζεηεο 

εμνηθνλνκήζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ 0,9% ηνπ ΑΔΠ. 
 
Ο Καιιηθξάηεο επεθηείλεηαη, πιένλ, ζην ίδην ην θξάηνο. Μέζα απφ ηε δεκηνπξγία επηηειηθψλ 

κνλάδσλ, ηελ άξζε ησλ επηθαιχςεσλ ζηηο αξκνδηφηεηεο, ηε δξαζηηθή απινπνίεζε θάζε δηαδηθαζίαο. 

Οη εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο απνθεληξψλνληαη θαη εθρσξνχληαη εθεί φπνπ βξίζθεηαη ν πνιίηεο. 

Βαζηθή πξνηεξαηφηεηα, επίζεο, ε αιιαγή ζηε λννηξνπία ηνπ ζψκαηνο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη 

ιεηηνπξγψλ. 
 
Πξνρσξάκε ζηε ζεζκνζέηεζε ηνπ λένπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε κε νξζνινγηθά 

θξηηήξηα θαη ζηφρν ηελ εμάιεηςε ζεκεξηλψλ αδηθηψλ θαη αληζνηήησλ. 
 
Αμηνπνηψληαο ηελ απνγξαθή, πξνρσξάκε άκεζα ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε βάζε ηηο 

γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο κε παξάιιειε κεηεθπαίδεπζή ηνπ, πξνσζψληαο ηελ θηλεηηθφηεηα ζην 

εζσηεξηθφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 
 
Πξνρσξάκε ζηελ εθ βάζξσλ αιιαγή ηνπ πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ψζηε φηαλ 

θαη φπνπ πξέπεη νη επζχλεο λα δηαπηζηψλνληαη θαη νη θπξψζεηο λα επηβάιινληαη άκεζα. Σέινο ζηε 

ινγηθή ηεο ζχκπησζεο θξηλφλησλ θαη θξηλφκελσλ. Οη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί πιένλ ζα ινγνδνηνχλ 

θαζεκεξηλά ζηελ θνηλσλία, θαη φρη απιψο ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο.  
Έλα απφ ηα πιένλ ζεκαληηθά πεδία ησλ παξεκβάζεψλ καο, ψζηε ην θξάηνο λα γίλεη θηιηθφ, απιφ θαη 

γξήγνξν γηα ηνλ πνιίηε, είλαη ε εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, πνπ εδψ θαη 

δεθαεηίεο θηλείηαη ζηνπο ξπζκνχο άιισλ δεθαεηηψλ. Μεηά ηε δεκνζίεπζε φισλ ησλ απνθάζεσλ ζην 

δηαδίθηπν κε ην πξφγξακκα «Γηαχγεηα», πξνρσξάκε ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε παληνχ ελψ, 
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ήδε, έρνπκε μεθηλήζεη ην ζρεδηαζκφ γηα ηελ θάξηα ηνπ πνιίηε, κε ηελ νπνία νη πνιίηεο ζα κπνξνχλ λα 

δηεθπεξαηψλνπλ κία ζεηξά απφ ππνζέζεηο ηνπο ρσξίο ηαιαηπσξία.  
 
Οινθιεξψλεηαη ην ζχζηεκα ΤΕΔΤΞΗ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε δεκφζηνπ ρξήκαηνο, εληζρχνληαη ηα 

ΚΔΠ θαη κεηαηξέπνληαη ζε εληαία θέληξα εμππεξέηεζεο (ΔΚΔ). Σαπηφρξνλα, νινθιεξψλεηαη ην 

Δληαίν Κέληξν Δμππεξέηεζεο «πχιε ΔΡΜΖ» γηα ηελ πιεξνθφξεζε πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ θαη 

ηελ αζθαιή δηεθπεξαίσζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, θαζψο επίζεο πξνρσξάκε θαη 

ζηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ ΚΔΠ, ψζηε ζηαδηαθά λα θαηαξγήζνπκε ηηο νπξέο θαη ηα ξαληεβνχ ζε 

έλα κεγάιν θάζκα ππεξεζηψλ, πνπ παξέρεη ην Γεκφζην.  
 
Σνλ πξνγξακκαηηζκφ απηφ ζα εκπινπηίζνπλ ηδέεο θαη πξνηάζεηο απφ θάζε Έιιελα ή Διιελίδα, πνπ 

ελδηαθέξεηαη λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηνπ Γεκνζίνπ, κέζα απφ ηελ αλάπηπμε κίαο πιαηθφξκαο, 

ζηελ νπνία ζα ππνβάιινληαη φιεο νη θαηλνηφκεο ηδέεο, απ’ φπνπ θη αλ πξνέξρνληαη, πξνο αμηνιφγεζε 

θαη πινπνίεζε απφ ηελ θπβέξλεζε, ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ηε δεκφζηα δηνίθεζε.  
 
Σέινο, αμηνπνηνχκε ζην έπαθξν έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν πνπ έρεη ε παηξίδα καο ζηα ρέξηα ηεο, ην 

ΔΚΓΓΑ. Γεκηνπξγνχκε Κέληξν Καηλνηνκίαο θαη Σεθκεξίσζεο ζην ΔΚΓΓΑ πνπ ζα επηκνξθψλεη 

κφληκα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, ζα παξάγεη πνιηηηθέο πξνηάζεηο, ζα αλαδεηθλχεη θαιέο πξαθηηθέο 

πξνο εθαξκνγή ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο θαη ζα αλαδεηθλχεη ζηειέρε γηα ηελ παξαγσγή πνιηηηθήο 

ζηα ππνπξγεία.  
 

 

 
2.3.3.  Γηθαηνζύλε 
 
Σν ζχζηεκα απνλνκήο δηθαηνζχλεο ζηε ρψξα καο έρεη πιένλ μεπεξάζεη ηα φξηα αληνρψλ ηνπ. ήκεξα 

νη πνιίηεο θαη νη επηρεηξήζεηο βηψλνπλ ζηελ πξάμε έλα θαζεζηψο αξλεζηδηθίαο. Ζ νηθνλνκία δελ 

βξίζθεη έλα αμηφπηζην ζχζηεκα επίιπζεο δηαθνξψλ, γηα λα δεκηνπξγείηαη έλα πεξηβάιινλ αζθάιεηαο 

θαη ζηαζεξφηεηαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ. Οη ππνζέζεηο 

ησλ πνιηηψλ ρξνλίδνπλ θαη νη κεγάιεο ππνζέζεηο δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο παξακέλνπλ γηα ρξφληα 

αδηεξεχλεηεο θαη αλεπίιπηεο. Ζ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη θινληζηεί, καδί 

κε ην γεληθφηεξν πεξί δηθαίνπ αίζζεκα. Ζ αλαηξνπή απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη γηα εκάο ν 

ππξήλαο ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο καο πξνζπάζεηαο.  
 
Ήδε πξνρσξήζακε ζηα πξψηα κέηξα, πνπ ζα δψζνπλ αλάζα ζηε δηνηθεηηθή δηθαηνζχλε, κε ηνλ 

εμνξζνινγηζκφ δηαδηθαζηψλ θαη επηηάρπλζε ηεο δηνηθεηηθήο δίθεο. Φέξακε πξνο ςήθηζε ην λέν 

λνκνζρέδην γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο πνιηηηθήο δίθεο, ησλ αζηηθψλ δειαδή δηαθνξψλ, κε ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. Οη αιιαγέο απηέο ζπλνδεχνληαη θαη απφ έλαλ 

πξνγξακκαηηζκφ νπζίαο ζηε δηαδηθαζία ηεο απνλνκήο δηθαηνζχλεο, πνπ ήδε πξνβιέπεηαη ζηα λέα 

λνκνζεηήκαηα: θπξίσο κε ηελ εηζαγσγή ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζην δηθαζηηθφ καο ζχζηεκα, ε 

νπνία ζα επηθέξεη κε ηελ εθαξκνγή ηεο άκεζα απνηειέζκαηα θαη ζηελ πνηφηεηα θαη ζηελ ηαρχηεηα 

ηεο απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο.  
 
Ο ζρεδηαζκφο ηεο επφκελεο πεξηφδνπ πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν απφ δξαζηηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν 

πνπ ε δηθαηνζχλε απνλέκεηαη ζηε ρψξα καο. Πξνρσξάκε ζε ςεθηαθέο θαη αιιειεπηδξαζηηθέο 

ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο ζηελ πξνδηθαζία ησλ δηθψλ. ηελ ειεθηξνληθή θαηάζεζε δηθνγξάθσλ, ζηελ 

ειεθηξνληθή ελεκέξσζε θαη εμππεξέηεζε πνιηηψλ θαη δηθεγφξσλ θαη βέβαηα ζε απηφ πνπ ζα έπξεπε 

εδψ θαη ρξφληα λα έρεη γίλεη γηα λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ησλ απνθάζεσλ ησλ δηθαζηεξίσλ, ζηελ 

ςεθηαθή θαηαγξαθή, απνζήθεπζε θαη δηάζεζε ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ.  
 
Παξάιιεια, ην ζχζηεκα πνηληθνχ κεηξψνπ ηεο ρψξαο δηαζπλδέεηαη κε αληίζηνηρα ζπζηήκαηα άιισλ 

θξαηψλ ηεο ΔΔ, θαζψο έρεη ήδε μεθηλήζεη ν ζρεδηαζκφο γηα ηε κεραλνξγάλσζε θαη κεραλνγξάθεζε 

ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο θαη ηε δηαζχλδεζή ηνπο κε ηελ θεληξηθή ππεξεζία.  
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Οινθιεξψλεηαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ππάξρνληνο Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο θαη ε 

παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη πξνο ηνπο θνξείο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, 

ψζηε λα επηηεπρζεί ν κεγαιχηεξνο βαζκφο δηαθάλεηαο ζε φιε ζηηο ππνζέζεηο πνπ εμεηάδεη.  
 
Όιεο απηέο νη ζεζκηθέο θαη πξαθηηθέο αιιαγέο ζα ζπλνδεπηνχλ κε κία εθηεηακέλε παξέκβαζε γηα ηελ 

αλαδηνξγάλσζε ηεο Δζληθήο ρνιήο Γηθαζηψλ, ψζηε νη λένη δηθαζηέο λα εμνπιίδνληαη κε φια ηα 

εθφδηα πνπ απαηηεί κία θνηλσλία θαη κία νηθνλνκία, πνπ αιιάδεη ζπλερψο, θαζψο θαη έλα ζχζηεκα 

απνλνκήο δηθαηνζχλεο δηαθνξεηηθφ, πην ηαρχ θαη πην επέιηθην απφ ην παξειζφλ.  
 
2.3.4. Πνιηηηθό ζύζηεκα θαη ύληαγκα 
 
Ζ αιιαγή ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθέο πξνεθινγηθέο καο δεζκεχζεηο απέλαληη 

ζηνπο πνιίηεο. Πιένλ ήξζε ε ψξα λα αιιάμνπκε νξηζηηθά ηνλ ηξφπν εθινγήο ησλ βνπιεπηψλ καο, σο 

θνηλσλία, ψζηε λα απαιιαγνχκε νξηζηηθά απφ ηηο αγθπιψζεηο πνπ νδεγνχζαλ γηα ρξφληα ζηηο 

πειαηεηαθέο ζρέζεηο, ζην έιιεηκκα αληηπξνζψπεπζεο. Ζ εθινγηθή καο λνκνζεζία αιιάδεη κέζα ζην 

2011 θαη πιένλ ην πνιηηηθφ καο ζχζηεκα αλαθηά αμηνπηζηία, δηαθάλεηα θαη ινγνδνζία.  
 
Δίλαη απηνλφεην φηη ε κεγάιε απηή κεηαξξχζκηζε ζα αθνξά θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη 

ηα θφκκαηα θαη νη πνιηηηθνί ψζηε, είηε ην δεκφζην, είηε ην ηδησηηθφ ρξήκα κε ην νπνίν ηξνθνδνηνχκε 

ηελ ίδηα ηε δεκνθξαηία καο θαη ηνπο ζεζκνχο πνπ ηελ ππεξεηνχλ, λα είλαη απνιχησο θαλεξφ θαη λα 

αμηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ην ζθνπφ πνπ δαπαλάηαη, δειαδή ηελ ελδπλάκσζε ησλ 

ζεζκψλ θαη ηεο θσλήο ηνπ πνιίηε. 
 
ηελ θνξπθή ησλ πξνηεξαηνηήησλ καο, είλαη έλα λέν χληαγκα. Δχιεπην θαη θαηαλνεηφ ζηνλ θάζε 

πνιίηε. Γελ ζα πεξηνξίζνπκε ηελ πξνζπάζεηά καο ζε κηα αθφκα «ηερληθή» αλαζεψξεζε. Δπηδηψθνπκε 

κηα επξεία ζπδήηεζε γηα ηηο αλάγθεο ελφο λένπ θαηαζηαηηθνχ ράξηε. Δίλαη απηνλφεην φηη 

ζηξεβιψζεηο, φπσο ην άξζξν 86 ζρεηηθά κε ηελ πνηληθή επζχλε ησλ ππνπξγψλ πξέπεη λα εθιείςνπλ 

νξηζηηθά. 
Σν χληαγκα γηα κηα ρψξα απνηειεί ηνλ θαηαζηαηηθφ ηεο ράξηε. Γηα ηελ θνηλσλία, φκσο, απνηειεί 

παξάιιεια ην αμηαθφ θαη εζηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη εμέιημήο ηεο. Γη’ απηφ ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

ράξηε ηεο πνιηηείαο θαη ζηελ επαλαδηαηχπσζε ησλ αμηψλ πνπ δηέπνπλ ηελ θνηλσλία καο, κφλν ε ίδηα 

ε θνηλσλία, νη ίδηνη νη πνιίηεο, φζν ην δπλαηφλ πην καδηθά, λνκηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν απ’ φινπο 

λα ζπκκεηάζρνπλ θαη λα αμηψζνπλ. Γη’ απηφ θαη ηνπο επφκελνπο κήλεο μεθηλάκε έλαλ επξχ, 

ζπζηεκαηηθφ θαη απφιπηα αλνηρηφ δηάινγν κε νιφθιεξε ηελ ειιεληθή θνηλσλία, πνπ ζα θαηαιήμεη 

ζην ζρέδην αιιαγήο ηνπ πληάγκαηνο, φηαλ αλνίμεη μαλά ε δπλαηφηεηα απηή. 
 

 

2.4. Ζ ζέζε καο ζηνλ θόζκν 

 
Μεηά απφ πνιιά ρξφληα απξαμίαο, απνπζίαο απφ ηηο δηεζλείο εμειίμεηο, απνπζίαο πξσηνβνπιηψλ θαη 

ζέζεσλ θαη θφληξα ζην ηεξάζηην έιιεηκκα αμηνπηζηίαο ηεο ρψξαο καο απέλαληη ζηνπο εηαίξνπο καο, 

πεηχρακε λα ζπάζνπκε ηελ απνκφλσζε θαη αξρίζακε κηα καθξά πνξεία ελδπλάκσζεο ηεο αμηνπηζηίαο 

θαη ηεο δηεζλνχο ζέζεο ηεο ρψξαο.  
 
Καη ην πεηπραίλνπκε, γηαηί έρνπκε πίζηε ζηηο ηθαλφηεηέο καο θαη ζηελ αμία ηεο ρψξαο καο. ηελ 

νηθνλνκία, πεηχρακε λα κε κείλνπκε κφλνη κε ην πξφβιεκά καο, πληγκέλνη ζηα ρξέε ησλ 

πξνεγνχκελσλ εηψλ, εγθαηαιειεηκκέλνη ζηηο άγξηεο νξέμεηο ησλ παληνδχλακσλ αγνξψλ θαη 

θεξδνζθφπσλ. Πεηχρακε λα επαλαθέξνπκε ηελ Διιάδα ζην πξνζθήλην, λα έρνπκε θσλή γηα λα 

ππεξαζπηδφκαζηε θαιχηεξα ηα δίθαηά καο, αλαιακβάλνληαο παξάιιεια -κε θφπνπο θαη ζπζίεο- λα 

βάινπκε ηάμε ζηα ηνπ νίθνπ καο θαη λα θάλνπκε ηηο κεγάιεο, απηνλφεηεο αιιαγέο. Καη ηα φζα 

θάλνπκε γηα λα πεηχρνπκε ην δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ησλ ειιεηκκάησλ πνπ ιίγν έιιεηςε λα καο 

πλίμνπλ, αιιά θαη ηε ξηδηθή αιιαγή ηεο ρψξαο καο, είλαη απηά πνπ, θαηαξρήλ, καο δίλνπλ αμηνπηζηία, 

γηα λα δηεθδηθνχκε ην κέγηζην θαη εθηφο ζπλφξσλ. 
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Καη ε ζπλέπεηα ζηελ πξνζπάζεηα αλαγλσξίδεηαη, φπσο θάλεθε θαη απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ 

Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο 11
εο

 θαη 25
εο

 Μαξηίνπ. 
 
Αιιά θαη ηα φζα πεηπραίλνπκε ζηε ρψξα καο, ζα ήηαλ αθαηφξζσηα αλ δελ δίλακε θαη δελ 

ζπλερίζνπκε λα δίλνπκε ηε κάρε γηα ηε δηεζλή ζέζε ηεο Διιάδαο, κε κηα δπλακηθή πνιηηηθή 

πξσηνβνπιηψλ θαη απηνπεπνίζεζεο. Με ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο, δίλνπκε ην 

παξφλ ζε φια ηα δηεζλή ζέκαηα θαη θφξα, δηκεξή ή πνιπκεξή. Με πξσηνβνπιίεο κηαο πνιπδηάζηαηεο 

εμσηεξηθήο θαη νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, κε θαηαξρήλ επίθεληξν ηελ ίδηα καο ηελ 

νηθνγέλεηα, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
Δπηρεηξνχκε λα είκαζηε παληνχ, κε ζέζεηο θαη πξσηνβνπιίεο, κε απηνπεπνίζεζε γηα ην ηη κπνξνχκε 

λα θάλνπκε, κε ζνβαξφηεηα, θχξνο θαη αμηνπηζηία. Γνπιεχνπκε γηα κηα Διιάδα, πνπ δελ ζα είλαη 

νπξαγφο, αιιά ζα βξίζθεηαη ζηελ πξσηνπνξία. 
 
Παξάιιεια, δηεπξχλνπκε θαη ελδπλακψλνπκε ην ξφιν καο ζηε γεηηνληά καο, ηα Βαιθάληα θαη ηε 

Μεζφγεην πξνσζψληαο παξάιιεια πνιηηηθέο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γείηνλέο καο ψζηε λα 

δεκηνπξγήζνπκε κέξηζκα εκπηζηνζχλεο πνπ ζα καο βνεζήζεη λα εμνηθνλνκήζνπκε δαπάλεο απφ ηε 

κείσζε ησλ ακπληηθψλ καο εμνπιηζκψλ.  
 
Πεξηνξίδνπκε ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ησλ δηπισκαηηθψλ καο αληηπξνζσπεηψλ θαη πξνζπαζνχκε λα 

εληζρχζνπκε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ δηπισκαηηθνχ ζψκαηνο γηα λα εληζρχζνπκε ηελ εηθφλα ηεο 

ρψξαο καο ζην εμσηεξηθφ. 
 
ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο θαη ζην πεδίν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηφρνο καο είλαη λα εθαξκνζηεί ε 

λέα αληίιεςε πνπ ζπκππθλψλεηαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ γηα ηελ ηεξαξρία θαη ηηο πξναγσγέο ησλ 

ζηειερψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ψζηε λα επηθξαηήζεη πιήξσο ε αμηνθξαηηθή θαη δηθαηνθξαηηθή 

αληίιεςε ζηνλ ρψξν ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. 
 
ηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πξνζθνξάο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ νινθιεξψλεηαη ζπλεξγαζία κε ην 

Τπνπξγείν Τγείαο έηζη ψζηε ηα ζηξαηησηηθά λνζνθνκεία ζηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε λα 

εμππεξεηνχλ φζν γίλεηαη κεγαιχηεξν αξηζκφ πνιηηψλ, ελψ ζηελ πεξηθέξεηα ήδε εθαξκφδεηαη πηινηηθά 

ην πξφγξακκα ηεο ζπγρψλεπζεο κηθξψλ ζηξαηησηηθψλ λνζνθνκείσλ κε κεγάια παλεπηζηεκηαθά, 

πεξηθεξεηαθά ή λνκαξρηαθά λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ πξνο ακνηβαίν φθεινο. 
 

 

2.5. Από ηα ειιείκκαηα ζηα πιενλάζκαηα 

 
Τν Μεζνπξόζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο: έλα θξάηνο πνπ ζέβεηαη θαη αμηνπνηεί 

ηα ρξήκαηα ηνπ πνιίηε, κηα θνηλωλία αιιειεγγύεο πνπ δελ ππνζεθεύεη ην κέιινλ ηωλ παηδηώλ καο. 
 
Σν λνηθνθχξεκα ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ έρεη μεθηλήζεη. Σν 2010 θαηαθέξακε ηελ κεγαιχηεξε 

κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο πνπ έρεη επηηεπρζεί πνηέ ζηελ ρψξα καο θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα ηεο 

Δπξσδψλεο, κέζα ζε έλα ρξφλν.  
 
Όιε απηή ε πξνζπάζεηα δελ είλαη κφλν κηα απηνλφεηε πξνζπάζεηα γηα ην λνηθνθχξεκα ηνπ Γεκνζίνπ. 

Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ρξεζηήο δηαρείξηζεο, ηνπ ζεβαζκνχ ζηνλ θφπν θαη ζηα 

ρξήκαηα ηνπ Έιιελα θνξνινγνχκελνπ πνπ δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη αμηνπξεπείο δεκφζηεο ππεξεζίεο 

θαη αγαζά. 
 
Δίλαη θαη κία πξνζπάζεηα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ νλφκαηνο, ηνπο θχξνπο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηεο 

ρψξαο καο, πνπ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα αξρίζεη μαλά ε αλάπηπμε θαη ε δεκηνπξγία 

πεξηζζφηεξσλ θαη θαιχηεξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Δίλαη κηα πξνζπάζεηα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

νηθνλνκηθήο καο αλεμαξηεζίαο. Μηαο Διιάδαο πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηηο δηθέο ηεο θαη φρη ζε δάλεηεο 

δπλάκεηο.  
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Σν 2011 ε πξνζπάζεηα ζπλερίδεηαη, αιιά θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο κεγάιεο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο 

ζην θξάηνο θαη ζηελ νηθνλνκία πνπ μεθίλεζαλ απφ ηελ πξψηε κέξα πνπ αλαιάβακε ηελ επζχλε γηα ηε 

δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο. 
 
Οη κεγάιεο ηνκέο θαη αιιαγέο ζην θξάηνο, ζηε ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ζηελ πγεία, ζην 

αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, ζην θνηλσληθφ θξάηνο, ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, ζην θνξνινγηθφ ζχζηεκα, 

ζηε δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο, ζηνπο ζεζκνχο ινγνδνζίαο θαη δηαθάλεηαο, ζηελ αζθάιεηα 

θαη ζηελ άκπλα, ζην δηθαζηηθφ ζχζηεκα θαη ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα είλαη ν κφλνο δξφκνο πνπ κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζην πξαγκαηηθφ λνηθνθχξεκα ηνπ Γεκνζίνπ.  
 
Δίλαη ν κφλνο δξφκνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ δηεζλψλ εηαίξσλ 

ζηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία, ζηε δεκηνπξγία ελφο θξάηνπο πνπ δηαζθαιίδεη ηε δηθαηνζχλε θαη πνπ 

εληζρχεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηε δπλακηθή ηεο ρψξαο θαη ησλ πνιηηψλ ηεο. 
 
Όιεο απηέο νη παξεκβάζεηο είλαη ε βάζε γηα ηε ζχληαμε ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ 

Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθή ηεο ρψξαο. 
 
Δίλαη ην πξψην πνιπεηέο πιαίζην δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, κέζα απφ ην νπνίν μεθηλά λα 

πινπνηείηαη ε δέζκεπζή καο γηα πνιπεηείο πξνυπνινγηζκνχο.  
 
Σν Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο κεγάιεο κεηαξξχζκηζεο ζην πιαίζην 

ηεο δηαρείξηζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο πνπ ζεζκνζεηήζακε ην 2010 κε ηνλ λφκν γηα «ηελ 

δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε θαη επζχλε», κε ην νπνίν εληζρχεηαη ν έιεγρνο απφ ηνπο ζεζκνχο θαη ε 

ινγνδνζία θαη ε δηαθάλεηα πξνο ηνπο πνιίηεο, ε ρψξα απνθηά κεζνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ πνπ 

δηαζθαιίδεη ζπλέπεηα θαη ζηαζεξφηεηα ζηηο απνθάζεηο. Μαθξηά απφ ηε ζεκεξηλή ινγηθή ηεο 

πξνζσξηλήο δηαρείξηζεο θαη ηεο απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηαο γηα αιιαγή ζηφρσλ θαη ππεξβάζεηο 

δαπαλψλ. Γεκηνπξγψληαο ηειηθά έλα πιαίζην ζε πιήξε ελαξκφληζε κε ηνπο θαλφλεο γηα ηε 

ζπκκεηνρή καο ζηελ Δπξσδψλε. 
 
Σν Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην, σζηφζν, δελ ζηεξεί ηελ αλαγθαία επειημία απφ ην θξάηνο λα 

πξνζαξκφδεη ηνπ ζηφρνπο ζηηο κεηαβαιιφκελεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, αθνχ ην Πιαίζην είλαη 

θπιηφκελν θαη επηθαηξνπνηείηαη θάζε ρξφλν απφ ηελ θπβέξλεζε θαη εγθξίλεηαη απφ ηε Βνπιή. 
 
ηφρνο ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ πεξίνδν 2012-2015 είλαη 

έλαο δεκφζηνο ηνκέαο πνπ ζα παξέρεη ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο ζήκεξα ρσξίο 

λα ππνζεθεχεη ην κέιινλ ησλ παηδηψλ καο θαη ησλ κειινληηθψλ γελεψλ. Έλα θξάηνο πνπ κπνξεί λα 

ρξεκαηνδνηείηαη κε ηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο, ρσξίο ειιείκκαηα θαη ππεξβνιηθέο αλάγθεο δαλεηζκνχ. 
 
Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ζα γίλεη πξνζπάζεηα θαη ζηα δχν ζθέιε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 
 
Οη δαπάλεο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ ην 2009 έθηαζαλ λα αληηζηνηρνχλ ζην 54% ηνπ ΑΔΠ, 

δειαδή γηα 100 επξψ πνπ δηαθηλνχληαη ζηελ νηθνλνκία καο ηα 54 ρξεκαηνδνηνχληαλ απφ ηα 

θνξνινγηθά έζνδα θαη ην δαλεηζκφ ηνπ θξάηνπο, ζα κεησζνχλ έσο ην 2015 ζην επίπεδν πνπ 

βξίζθνληαλ ην 2003, πεξίπνπ 44% ηνπ ΑΔΠ. Σα έζνδα ηνπ Γεκνζίνπ πνπ ην 2009 θαηέξξεπζαλ ζην 

38% ηνπ ΑΔΠ, ην 2015 ζηνρεχνπκε λα θηάζνπλ ζηα επίπεδα ηνπ 2000 πεξίπνπ ζην 43% ηνπ ΑΔΠ. 

Καλέλαο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπκε ζέζεη δελ είλαη πξσηφγλσξνο γηα ηε ρψξα. Πξσηφγλσξε είλαη 

κφλν ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία πξέπεη λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη καο. 
 
Μεγαιχηεξν εκπφδην ζηελ πξνζπάζεηα καο είλαη νη πςειέο δαπάλεο γηα ηφθνπο πνπ απφ ην επίπεδν 

ηνπ 4-5% ηνπ ΑΔΠ ζε φιε ηελ πεξίνδν 2000-2006 έθηαζαλ πιένλ λα μεπεξλνχλ ην 7% ηνπ ΑΔΠ. Γη’ 

απηφ θαη ε πξνζπάζεηα πνπ πξέπεη λα θαηαβάινπκε πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ άκεζε κείσζε ηνπ 

ρξένπο – κέζα θαη απφ ην πξφγξακκα απνθξαηηθνπνηήζεσλ – αιιά θαη κέζα απφ ηνλ εμνξζνινγηζκφ 
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ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ ψζηε ε απψιεηα πνπ έρνπκε απφ ηελ πιεπξά ησλ ηφθσλ λα κελ ρξεηαζηεί λα 

νδεγήζεη ζε ιηγφηεξν θξάηνο εθεί πνπ πξαγκαηηθά ρξεηάδεηαη. 
 
Ζ πξνζπάζεηα απφ ηελ πιεπξά ησλ δαπαλψλ, κέζα απφ ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θξάηνπο, ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε. Υσξίο νξηδφληηεο πεξηθνπέο ζε κηζζνχο θαη ζπληάμεηο, αιιά 

κε ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο ζε θάζε θαηεγνξία δαπάλεο θαη κε άκεζν πεξηνξηζκφ ηνπ θξάηνπο ζε 

εθείλνπο ηνπο ηνκείο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ δελ πξνζθέξνπλ νπζηαζηηθά θακία ππεξεζία ζηνπο πνιίηεο. 
 
Ζ πξνζπάζεηα απφ ηελ πιεπξά ησλ εζφδσλ, ζα ζηεξηρζεί θαηά θχξην ιφγν ζηε δηεχξπλζε ηεο 

θνξνινγηθήο βάζεο, ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη εηζθνξνδηαθπγήο, ζηελ αχμεζε ηεο 

εηζπξαμηκφηεηαο ησλ ηειψλ, ησλ θφξσλ θαη ησλ εηζθνξψλ, ζηε δηεχξπλζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο, 

θαη ηελ δηθαηφηεξε θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ. 
 
ηφρνο καο είλαη ην έιιεηκκα απφ 15,4% ηνπ ΑΔΠ ην 2009 έσο ην 2015 λα κεησζεί θνληά ζην 1% ηνπ 

ΑΔΠ. Σν ρξένο πνπ μεπεξλά ήδε ην 150% ηνπ ΑΔΠ θαη αλακέλεηαη λα θηάζεη έσο ην 160% ηνπ ΑΔΠ 

ζα αξρίζεη λα κεηψλεηαη κεηά ην 2012. 
 
Σν κέγεζνο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζπάζεηαο πνπ ρξεηάδεηαη λα πινπνηεζεί ζηελ ρψξα καο ηελ 

πεξίνδν 2011-2015 είλαη πεξίπνπ 28 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ή πεξίπνπ 11% ηνπ ΑΔΠ. Ζ πξνζπάζεηα 

απηή βαζίδεηαη ηφζν κείσζε ησλ δαπαλψλ, φζν θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ εζφδσλ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο πξνζπάζεηαο ζα πξνέιζεη απφ δηαξζξσηηθέο παξεκβάζεηο ζην δεκφζην ηνκέα, ελψ ζα 

ππνζηεξηρζεί θαη απφ παξεκβάζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ 

αληηκεησπίδεη ε ρψξα, ηελ αλάγθε γηα ζπλέρηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο νηθνλνκίαο ηα επφκελα 

ρξφληα.  
 

 

 

3. ΔΠΙΜΔΣΡΟ 

 
Ζ επηινγή πνπ θάλνπκε, είλαη λα αθήζνπκε πίζσ ην παξειζφλ θαη λα ρηίζνπκε ηελ Διιάδα ηεο πγηνχο 

νηθνλνκίαο, ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο επλνκίαο, ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ησλ πνιηηψλ πνπ 

αμηνπνηνχλ ειεχζεξα ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο, ηα ηαιέληα ηνπο θαη αηζηνδνμνχλ γηα ην κέιινλ. 
 
Οπνηνζδήπνηε άιινο δξφκνο απφ απηφλ ζα νδεγνχζε ηελ παηξίδα καο ζηελ θαηαζηξνθή θαη ζηελ 

απνκφλσζε θαη ζα καο γχξηδε φινπο πνιιέο δεθαεηίεο πίζσ.  
 
Όια φζα θάλνπκε θαη ζα θάλνπκε ζπγθξνηνχλ έλα θηιφδνμν αιιά ξεαιηζηηθφ εζληθφ ζρέδην 

αλαζπγθξφηεζεο ηεο παηξίδαο καο πξνο ην θαιχηεξν. Θέιεη δνπιεηά θαη αθφκα πνιχ δξφκν, αιιά ν 

ζηφρνο είλαη εθηθηφο εθφζνλ δνπιέςνπκε φινη καδί.  
 
Πξσηαγσληζηέο ηεο αιιαγήο είλαη νη ίδηνη νη πνιίηεο ηεο ρψξαο καο. Οη δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο, πνπ 

δηεθδηθνχλ απηή ηελ Διιάδα γηα ην κέιινλ θαη γηα ηα παηδηά καο. Γηθή καο ππνρξέσζε είλαη λα 

θάλνπκε πξάμε απηή ηελ εληνιή θαη λα αθήζνπκε πίζσ φζνπο επηκέλνπλ λα κέλνπλ ζην παξειζφλ.  
 
Γηαηί ε Διιάδα πνπ δηεθδηθνχκε βξίζθεηαη ζην κέιινλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  2 

ΒΑΙΚΔ ΠΑΡΑΓΟΥΔ ΜΠΓ 
ΚΑΙ ΔΝΑΡΙΟ ΒΑΖ 2011 

 
1. ΠΑΡΟΤΙΑΖ ΣΟΤ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΖΜΟΙΟΝΟΜΙΚΖ 
 ΣΡΑΣΖΓΙΚΖ  (ΜΠΓ) 
 
 
Σν ΜΠΓ σο βαζηθή κεηαξξύζκηζε ηεο λέαο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο 
 

Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο κεηαξξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

δεκφζησλ δαπαλψλ πνπ απνηππψζεθε ζην λέν δεκνζηνλνκηθφ λφκν 3871/2010 είλαη ε θαζηέξσζε ηεο 

ζχληαμεο ελφο θπιηφκελνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο (ΜΠΓ). 

 

Σν πιαίζην απηφ απνηειεί ην βαζηθφ ζηνηρείν κηαο δηαθνξεηηθήο θηινζνθίαο ζηε δηαρείξηζε ησλ 

δεκφζησλ πφξσλ θαη ην πξψην βήκα γηα ηε κεηάβαζε ζε πνιπεηείο πξνυπνινγηζκνχο, θαζψο 

ζπκβάιιεη ζηελ εκπέδσζε ηεο έλλνηαο ηνπ πνιπεηνχο πξνγξακκαηηζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ 

δεκνζίνπ. 

 

Σαπηφρξνλα, ε ρψξα καο γηα πξψηε θνξά ραξάδεη πνιπεηή δεκνζηνλνκηθή ζηξαηεγηθή κέζα απφ ηε 

ζπιινγηθή δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο, γεγνλφο πνπ απνηεινχζε αίηεκα κεγάιεο κεξίδαο ηνπ πνιηηηθνχ 

θφζκνπ. 

 

Βαζηθέο επηινγέο  
 

Σν ΜΠΓ απνηειεί κηα απφ πάλσ πξνο ηα θάησ πξνζέγγηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη δελ εζηηάδεη 

κφλν ζηελ θεληξηθή, αιιά ζηε γεληθή θπβέξλεζε σο έλα εληαίν ζχλνιν, ελψ παξάιιεια βαζίδεηαη θαη 

ζε κηα αλάιπζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γξακκή-γξακκή θαη ζε θάζε θνξέα. 

 

Σν ΜΠΓ δίλεη κηα ζαθή εηθφλα ησλ δεκνζηνλνκηθψλ νξίσλ θαη ησλ δεζκεχζεσλ πνπ 

αλαιακβάλνληαη γηα ηελ επφκελε πεξίνδν, ησλ βαζηθψλ πνιηηηθψλ θαηεπζχλζεσλ θαη ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ.  Θέηεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, ρξνλνδηάγξακκα θαη δείθηεο πινπνίεζεο ζηελ 

πξνζπάζεηα ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ θαη ζηαδηαθήο κείσζεο ηνπ ειιείκκαηνο ζέηνληαο, παξάιιεια, ηα 

αλψηαηα φξηα δαπαλψλ γηα φιε ηελ πεξίνδν γηα ηνπο θνξείο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο (ππνπξγεία). 

 

Ιζηνξηθό θαη δηεζλήο εκπεηξία 
 

Ζ ηδέα ησλ πνιπεηψλ πξνυπνινγηζκψλ θαη ην λέν πιαίζην δηαρείξηζεο ησλ δεκφζησλ πφξσλ δελ είλαη 

θαηλνχξηα. Έρεη μεθηλήζεη λα εθαξκφδεηαη ζπζηεκαηηθά ζρεδφλ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 

θαη είλαη ζήκεξα επξέσο δηαδεδνκέλε ζε φιεο ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Ζ Απζηξαιία, ν 

Καλαδάο, ε Γαλία, ην Βέιγην, ε νπεδία, ε Αγγιία θαη νη ΖΠΑ είραλ ήδε μεθηλήζεη απφ ηε δεθαεηία 

ηνπ ’80. 

  

Ο πνιπεηήο πξνγξακκαηηζκφο ζηεξίρζεθε ζηε ζεσξία ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο 

κέζα απφ ηελ νξζνινγηθή ιήςε απνθάζεσλ, σο πξνο ην χςνο θαη ηελ θαηαλνκή ησλ δαπαλψλ, έηζη 

ψζηε λα επηηεπρζεί ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο θαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ νθέινπο.  

 

Παξαηεξψληαο ηελ επξσπατθή εκπεηξία βιέπνπκε φιεο ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο λα πηνζεηνχλ ηε λέα 

θηινζνθία δηαρείξηζεο ησλ δαπαλψλ, πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ησλ ειιεηκκάησλ ηνπο. Απηφ ζπλέβε ηδηαίηεξα έληνλα ηα ηειεπηαία 10-15 
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ρξφληα κε ηελ αχμεζε ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ θαη ηελ εκθάληζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, 

αξγφηεξα. 

 

Ζ Γαιιία μεθίλεζε ην 2001 κε ηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο πξνυπνινγηζκνχ κεδεληθήο βάζεο κε 

ηεηξαεηή πξφβιεςε, θαηαλεκεκέλν ζε πξνγξάκκαηα, κε πνζνζηά πινπνίεζεο θαη δείθηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

 

Ζ  Γεξκαλία αθνινπζεί ηέζζεξηο βαζηθέο καθξννηθνλνκηθέο αξρέο: ζηαζεξή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 

ζηαζεξέο ηηκέο, πςειά επίπεδα απαζρφιεζεο θαη ηζνζθειηζκέλν ηζνδχγην ζπλαιιαγψλ. 

 

Οη θαλδηλαβηθέο ρψξεο (Γαλία, Φηλιαλδία, Ννξβεγία, νπεδία) ελδπλάκσζαλ ηε δεκνζηνλνκηθή 

πεηζαξρία ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 θαη γλψξηζαλ κεγάιε νηθνλνκηθή άλζεζε ζε ζρέζε 

κε ηα πξνεγνχκελα ειιείκκαηα θαη ην πςειφ δεκφζην ρξένο. Απφ ην 2003 ε Φηλιαλδία, ε νπεδία 

θαη ε Γαλία εκθαλίδνπλ πιενλάζκαηα. 

 

Αιιά θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ΔΔ, είλαη βαζηζκέλνο ζε κεζνπξφζεζκα επηαεηή πξνγξάκκαηα, ελψ 

γηα θάζε έηνο θαη γηα θάζε ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο πεξηιακβάλνληαη ηα πνζά πνπ έρνπλ 

πξνυπνινγηζζεί λα δαπαλεζνχλ, ρσξίο λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ππέξβαζήο ηνπο. Πξνο ελίζρπζε, 

κάιηζηα, απηήο ηεο δηαδηθαζίαο θαη πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδνληαη ηπρφλ αλαθνινπζίεο ή αληζνξξνπίεο 

ζηηο δεκνζηνλνκηθέο αιιά θαη ηηο δηαξζξσηηθέο πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ-κειψλ, θαζηεξψζεθε πξφζθαηα 

ζηελ ΔΔ ην επξσπατθφ εμάκελν. 

 

Σν επξσπατθφ εμάκελν είλαη ε πεξίνδνο (Ηαλνπάξηνο-Ηνχληνο θάζε έηνπο) θαηά ηελ νπνία γίλεηαη 

πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ απνθάζεσλ, εληνπίδνληαη νη θχξηεο 

νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε ΔΔ θαη παξέρνληαη ζηξαηεγηθέο ζπκβνπιέο γηα ηηο 

πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ-κειψλ. 

 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ λένπ δεκνζηνλνκηθνύ πιαηζίνπ  
 

χκθσλα κε ηε δηεζλή εκπεηξία θαη παξά ην γεγνλφο φηη ε θάζε ρψξα εθάξκνζε δηαθνξεηηθή 

ζηξαηεγηθή θαη κεζφδνπο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο κε κεζνπξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ, φιεο νη 

έξεπλεο αλαγλσξίδνπλ φηη βειηηψζεθε νπζηαζηηθά ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ δαπαλψλ. Οη ζηφρνη 

επηηεχρζεθαλ θαη αλαδείρζεθε ε ρξεζηκφηεηα απηήο ηεο πνιηηηθήο.  

 

Αιιά θαη ε νξγαλσηηθή δνκή θαη ν ηξφπνο δηνίθεζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ ζην δεκφζην ηνκέα, 

βειηηψζεθαλ νπζηαζηηθά. Γη’ απηφ θαη, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ, ην 50% ησλ ρσξψλ-

κειψλ ηνπ, έρεη πιένλ πηνζεηήζεη ζχζηεκα απνδνηηθήο δηνίθεζεο/δηαρείξηζεο ησλ δεκφζησλ 

δαπαλψλ. 

 

Ζ ελδπλάκσζε ηνπ ξόινπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ 
 

εκαληηθή παξέκβαζε, σο απνηέιεζκα ηεο αιιαγήο θηινζνθίαο ζηε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε, είλαη 

ε ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ηεο Βνπιήο. 

 

Με ην ΜΠΓ γηα πξψηε θνξά ηίζεληαη πξνο δεκφζηα ζπδήηεζε θαη ςήθηζε, κε μεθάζαξε κνξθή, νη 

επηιεγκέλεο πνιηηηθέο ηεο θπβέξλεζεο θαζψο θαη νη παξεκβάζεηο πνπ ζα ηηο ππνζηεξίμνπλ γηα ηελ 

θαιππηφκελε πεξίνδν. 

 

Ο εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο δελ είλαη θάηη μερσξηζηφ αιιά απνηειεί πιένλ έλα ηκήκα ηνπ ζπλφινπ ηεο 

κεζνπξφζεζκεο πνιηηηθήο.  

 

Ο έιεγρνο ηνπ θνηλνβνπιίνπ θαζίζηαηαη νπζηαζηηθφηεξνο. Ζ Βνπιή κπνξεί λα παξαθνινπζεί ζηελά ην 

βαζκφ πινπνίεζεο ησλ παξεκβάζεσλ, λα ειέγρεη ηελ εθηέιεζή ηνπο, λα πξνηείλεη δηνξζψζεηο θαη λα 

θξίλεη ην απνηέιεζκα κε βάζε ηα νθέιε πνπ πξνέθπςαλ κε ηε δεκηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηελ εθπφλεζε ηνπ ΜΠΓ ν έιεγρνο ηεο Βνπιήο θαζίζηαηαη νπζηαζηηθφηεξνο. 
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Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ε ςήθηζε ηνπ ΜΠΓ απφ ηε Βνπιή ιακβάλεη ηε κνξθή κηαο θνξπθαίαο 

πνιηηηθήο παξέκβαζεο, δεδνκέλνπ φηη δίλεηαη ζηελ θπβέξλεζε εμνπζηνδφηεζε γηα ηηο νηθνλνκηθέο, 

πνιηηηθέο αιιά θαη θνηλσληθέο επηινγέο πνπ ζα πινπνηεζνχλ γηα ηελ πεξίνδν, δειαδή γηα ηνλ ηξφπν 

πνπ ζα δηαηεζεί ην δεκφζην ρξήκα. 

 

 

Πεξηερόκελν ηνπ ΜΠΓ 
 

χκθσλα κε ην λφκν 3871/2010, ην ΜΠΓ, πεξηιακβάλεη, γηα ην έηνο πξνυπνινγηζκνχ θαη ηα ηξία 

επφκελα έηε, θαηά θχξην ιφγν: 

 

 ηνπο κεζνπξφζεζκνπο ζηφρνπο γηα ηε γεληθή θπβέξλεζε θαη ηνπο επηκέξνπο θνξείο ηεο, 

 ηελ πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ εμειίμεσλ θαη 

πξνβιέςεσλ γηα ηα δχν πξνεγνχκελα έηε, ην ηξέρνλ έηνο, ην έηνο πξνυπνινγηζκνχ θαη ηα επφκελα 

ηξία έηε,  

 φιεο ηηο παξαδνρέο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ 

, αξηζκφ εξγαδφκελσλ, κηζζνινγηθέο θαη 

ζπληαμηνδνηηθέο εμειίμεηο, παξνρέο, δαπάλεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, δαπάλεο επελδχζεσλ θαη 

δαπάλεο ηφθσλ), 

 ηηο θχξηεο πεγέο θηλδχλνπ γηα ηηο δεκνζηνλνκηθέο πξνβιέςεηο, 

 ην ζηφρν γηα ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο,  

 ηα ζπλνιηθά αλψηαηα φξηα δαπαλψλ γηα ηε γεληθή θπβέξλεζε θαζψο θαη ηα αλψηαηα φξηα ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ ΟΣΑ, θαη ΟΚΑ γηα ηελ πεξίνδν, 

 ηηο δαπάλεο θαη ηα έζνδα ζε θεληξηθή θπβέξλεζε, ηνπηθή απηνδηνίθεζε, θνηλσληθή αζθάιηζε γηα 

ηα αληίζηνηρα έηε, 

 ηηο πξνβιεπφκελεο δαπάλεο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο αλά ππνπξγείν γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

επφκελνπ έηνπο, θαζψο θαη ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο ηνπο γηα ηελ πεξίνδν, 

 ηα έζνδα θαη ηηο δαπάλεο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο αλά νηθνλνκηθή θαηεγνξία θαη ηηο πξνβιέςεηο 

γηα ηα θνξνινγηθά έζνδα θαη ηηο δαπάλεο γηα ηελ πεξίνδν, 

 ηηο εθηηκήζεηο αλά νηθνλνκηθή θαηεγνξία ησλ αθαζάξηζησλ εμφδσλ, εζφδσλ, θαη ειιείκκαηνο ή 

πιενλάζκαηνο ηνπ θνηλσληθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ πξνυπνινγηζκψλ ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

 

Πεξηερόκελν ησλ εηήζησλ πξνϋπνινγηζκώλ 
 

Δηήζηνο θξαηηθόο πξνϋπνινγηζκόο 

Ο εηήζηνο θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ εθηηκήζεσλ γηα ηα βαζηθά 

νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλεμφθιεηνπ ρξένπο, ησλ 

εγγπήζεσλ θαη ησλ δαλεηαθψλ πξάμεσλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο. 

Σηο εθηηκήζεηο ηνπ χςνπο ησλ κεηαβηβάζεσλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ζηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε, ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηα λνζνθνκεία (θαη ζε άιιν θνξέα θαηά 

πεξίπησζε) γηα ην έηνο πξνυπνινγηζκνχ θαη ηα επφκελα έηε ηεο πεξηφδνπ. 

Σν πεξηζψξην πξνγξακκαηηζκνχ  γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο κειινληηθψλ πνιηηηθψλ θαη ζθαικάησλ 

ζηηο πξνβιέςεηο δαπαλψλ γηα ηα επφκελα έηε κεηά ην έηνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, χςνπο φρη 

κηθξφηεξνπ ηνπ 1 θαη φρη κεγαιχηεξνπ ηνπ 2 ηνηο εθαηφ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ελφο δεδνκέλνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

 

Δηήζηνο θνηλωληθόο πξνϋπνινγηζκόο 

Ο εηήζηνο θνηλσληθφο πξνυπνινγηζκφο πεξηιακβάλεη πξνβιέςεηο γηα ην αληίζηνηρν νηθνλνκηθφ έηνο 

ησλ εζφδσλ, δαπαλψλ, πιενλαζκάησλ/ειιεηκκάησλ θαη ηζνινγηζκψλ ηνπ ελνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη εθάζηνπ ησλ κεηδφλσλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη νκάδσλ λνζνθνκείσλ.  

 

Δλνπνηεκέλνη εηήζηνη πξνϋπνινγηζκνί ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 
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Οη ελνπνηεκέλνη εηήζηνη πξνυπνινγηζκνί ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πεξηιακβάλνπλ πξνβιέςεηο γηα 

ην αληίζηνηρν νηθνλνκηθφ έηνο ησλ εζφδσλ, δαπαλψλ, πιενλαζκάησλ/ειιεηκκάησλ θαη ηζνινγηζκψλ 

ηνπ ελνπνηεκέλνπ ηνκέα ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.  

 

Δλνπνηεκέλνη εηήζηνη πξνϋπνινγηζκνί ινηπώλ θνξέωλ γεληθήο θπβέξλεζεο 

Οη ελνπνηεκέλνη πξνυπνινγηζκνί ησλ ινηπψλ θνξέσλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο πεξηιακβάλνπλ 

ζηνηρεία αθαζάξηζησλ εμφδσλ, εζφδσλ, ζπλνιηθψλ πιενλαζκάησλ ή ειιεηκκάησλ, πεγψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο, θαζψο θαη ηζνινγηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαη 

εμαζθαιηζκέλσλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ φισλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ 

ζπληζηνχλ κέξνο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο θαη δελ θαιχπηνληαη απφ ηνλ θξαηηθφ, ηνλ θνηλσληθφ ή ηνλ 

ελνπνηεκέλν εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 
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2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΡΔΥΟΤΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 
 

 

2.1 Πξόζθαηεο εμειίμεηο  
 

 

Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε ηεο πεξηφδνπ 2008-2009 έθεξε ζηελ επηθάλεηα ηηο καθξνρξφληεο 

δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη απνθάιπςε ηηο αληζνξξνπίεο ηφζν ζην 

δεκνζηνλνκηθφ φζν θαη ζηνλ εμσηεξηθφ ηνκέα. Σν 2010, φκσο, πηνζεηήζεθε έλα θηιφδνμν Πξφγξακκα 

Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο πνπ δίλεη έκθαζε: 

 

1. ζηελ εκπξνζζνβαξή δεκνζηνλνκηθή πξνζπάζεηα κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο, 

2. ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα θαη ηεο χπαξμεο επαξθνχο 

ξεπζηφηεηαο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη 

3. ζηελ εθαξκνγή ελφο επξχηαηνπ πξνγξάκκαηνο δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ κε ζηφρν ηελ 

ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Ζ κεηάβαζε ζε έλα δηαθνξεηηθφ 

κνληέιν αλάπηπμεο πνπ ζα βαζίδεηαη ζηηο επελδχζεηο θαη ηηο εμαγσγέο αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε 

κία ζηαδηαθή, αιιά πεξηζζφηεξν ηζρπξή θαη δηαηεξήζηκε αλάθακςε ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο αιιά θαη ζε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε. 

 

Σν 2009, ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ, παξά ηελ αχμεζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ, παξνπζίαζε αξλεηηθφ 

ξπζκφ αλάπηπμεο (-2%).  Ζ εμέιημε απηή νθείιεηαη, θπξίσο, ζηε κείσζε ησλ αθαζάξηζησλ 

επελδχζεσλ παγίνπ θεθαιαίνπ (-11,2%), κε ηηο βαζηθέο ζπληζηψζεο ησλ επελδχζεσλ λα θηλνχληαη 

πησηηθά θαη κε πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηηο επελδχζεηο ζε κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ (-22,1%).  

Ζ κεηαβνιή ηεο δεκφζηαο θαηαλάισζεο παξνπζίαζε ζεκαληηθή επηηάρπλζε (10,3% έλαληη 1,5% ην 

2008),  ελψ ε  ζπλεηζθνξά ηνπ εμσηεξηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ζηελ αλάπηπμε ήηαλ ζεηηθή, κε ηηο 

εηζαγσγέο θαη ηηο εμαγσγέο λα θαηαγξάθνπλ ζεκαληηθέο απψιεηεο (-18,6% θαη -20,1% αληίζηνηρα).         

 

ε φ,ηη αθνξά ηε κεηαβνιή ησλ ηηκψλ, ν πιεζσξηζκφο, κε βάζε ην Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή, 

επηβξαδχλζεθε ζην 1,1%, θπξίσο ιφγσ κείσζεο ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο (θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ 

ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, ιφγσ ησλ εμειίμεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο πνπ νδήγεζαλ ζε επηβξάδπλζε 

ηεο αχμεζεο ησλ θαηά θεθαιή ακνηβψλ). Ο ππξήλαο ηνπ πιεζσξηζκνχ, πάλησο, δηπιαζηάζηεθε 

(2,4%), αληαλαθιψληαο παξάγνληεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηξέρνπζα ζπγθπξία (γηα παξάδεηγκα,  

αλαπνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ).  

 

Σν πνζνζηφ αλεξγίαο απμήζεθε ζην 9%, κε ηελ απαζρφιεζε λα ζεκεηψλεη κείσζε (-0,7%).  

 

Όζνλ αθνξά ην 2010, εθηηκάηαη φηη ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ κεηψζεθε θαηά -4,5% (επηζεκαίλεηαη όηη νη 

πξνζωξηλέο αλαζεωξεκέλεο ηξηκεληαίεο εθηηκήζεηο ηεο ΕΛΣΤΑΤ δείρλνπλ ξπζκό κεηαβνιήο ηεο 

ηάμεο ηνπ -4,35%), κε ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε λα κεηψλεηαη θαη απηή θαηά 4,5%, ζεκεηψλνληαο 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πηψζε θαηά ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ έηνπο (-8,6% ζε εηήζηα βάζε), πνπ 

νθείιεηαη ζηηο κεηαβνιέο ζηελ απαζρφιεζε θαη ην δηαζέζηκν εηζφδεκα, ζηελ επηβξάδπλζε ηεο 

πηζησηηθήο επέθηαζεο θαη ζηε ρεηξνηέξεπζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ κείσζε ηεο 

δεκφζηαο θαηαλάισζεο εθηηκάηαη ζην 6,5%, ελψ ηδηαίηεξα πησηηθά θηλήζεθαλ νη αθαζάξηζηεο 

επελδχζεηο παγίνπ θεθαιαίνπ (-16,5%), ιφγσ ησλ δπζκελψλ επηρεηξεκαηηθψλ πξνζδνθηψλ, ηνπ 

ρακειφηεξνπ βαζκνχ ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ πηζηψζεσλ.  

 

Αληίζεηα, ε ζπλεηζθνξά ηνπ εμσηεξηθνχ ηνκέα ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο εθηηκάηαη φηη θαη γηα ην 

2010 ήηαλ ζεηηθή (2,3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο). Ζ εμέιημε απηή πεγάδεη απφ ηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ 

εηζαγσγψλ (-4,8%) θαη κία εληππσζηαθή αλάθακςε ησλ εμαγσγψλ (+3,8% έλαληη -20,1% ην 2009). Ζ 

αλάθακςε ησλ εμαγσγψλ ήηαλ θπξίσο απνηέιεζκα ελφο επλντθφηεξνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, 

θέξδνπο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ εγρσξίσλ ηηκψλ θαη ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη νη 
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πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ήδε εμάγνπλ έλα κέξνο ηεο παξαγσγήο ηνπο (έρνληαο επνκέλσο 

κηα ππάξρνπζα εμαγσγηθή βάζε, είλαη επθνιφηεξν γηα κηα επηρείξεζε λα εμαπισζεί, παξά λα 

μεθηλήζεη απφ ηελ αξρή) (Τξηκεληαία Έθζεζε ηεο Επξωδώλεο , ηόκνο 9, ηεύρνο 3 (2010)). ε φ,ηη αθνξά ηηο 

εμειίμεηο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ε πξαγκαηηθή ηζνηηκία κεηψζεθε θαηά 0,5% κε βάζε ηνλ ΓΣΚ ή 

θαηά 2,4% κε βάζε ην θφζηνο κνλάδαο εξγαζίαο (απφδνζε ζρεηηθή κε ηηο ππφινηπεο 35 βηνκεραληθέο 

ρψξεο: δηπιάζηα εμαγσγηθά βάξε).
 
   

 

 

Ο πιεζσξηζκφο κε βάζε ην Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή δηακνξθψζεθε ζην 4,7% θαηά κέζν φξν, 

αληαλαθιψληαο θαηά έλα κεγάιν βαζκφ, ηηο απμήζεηο ζηνπο έκκεζνπο θαη εηδηθνχο θφξνπο, ζηνπο 

νπνίνπο εθηηκάηαη φηη κπνξεί λα απνδνζεί ην 70% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ.  Γελ 

απνηειεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη νη παξάγνληεο /ζπληζηψζεο ηνπ ΓΣΚ πνπ επεξεάζηεθαλ 

πεξηζζφηεξν απφ ηηο απμήζεηο ζηε θνξνινγία, θαηέγξαςαλ ηνπο πςειφηεξνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο 

(αιθννινχρα πνηά θαη θαπλφο +14,8%, κεηαθνξέο +16,2%).  

 

Χο απνηέιεζκα ηεο απφηνκεο πηψζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε απαζρφιεζε εθηηκάηαη φηη 

κεηψζεθε θαηά 3,2%, θαηαιήγνληαο ζε έλα πνζνζηφ αλεξγίαο ηεο ηάμεο ηνπ 11,5% (ζε 

εζληθνινγηζηηθή βάζε). Ζ κεηαβνιή ζηελ ακνηβή αλά εξγαδφκελν (-1,8% ζε νλνκαζηηθή βάζε, -6,2% 

ζε πξαγκαηηθή βάζε) θαη σο απνηέιεζκα, ζην θφζηνο κνλάδαο εξγαζίαο (-1,8% ζε νλνκαζηηθή 

βάζε), ζπλεηζθέξεη πεξηζζφηεξν επλντθά ζηε δπλακηθή ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ππνζηεξηδφκελε επίζεο 

απφ ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο. 

 

2.2 Μεζνπξόζεζκεο πξννπηηθέο 
 

Οη καθξννηθνλνκηθέο πξννπηηθέο αλακέλεηαη λα βειηησζνχλ κεζνπξφζεζκα, κε βάζε ηε 

δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε θαη ηηο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, εηδηθά απηέο πνπ αθνξνχλ ηελ πην 

αληαγσληζηηθή ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ εξγαζίαο θαη πξντφλησλ.  

 

Σν ΑΔΠ αλακέλεηαη λα ζεκεηψζεη κηθξφηεξε κείσζε ην 2011 (-3,5%), κε ηηο πξνζσξηλέο εθηηκήζεηο  

γηα ην πξψην ηξίκελν λα παξνπζηάδνπλ κηα αχμεζε ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν (+0,8%, 

Q/Q-1)(νη εθηηκήζεηο γηα ηελ εμέιημε ηνπ ΑΕΠ ην 2011 θπκαίλνληαη από -2,5% (δηάθνξνη 

ρξεκαηνπηζηωηηθνί νξγαληζκνί) κέρξη -3,8% (Επξωπαϊθή Επηηξνπή/ΕΚΤ)). Ζ εμέιημε απηή 

αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη κία ζεηηθή επίδξαζε γηα ην 2012 (πνπ θαηαιήγεη ζε έλαλ ζεηηθφ ξπζκφ 

αλάπηπμεο ηεο ηάμεο ηνπ 0,8%), γηα λα ππάξμεη ζηε ζπλέρεηα ζηαδηαθή επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο 

κέρξη ην 2015 (+2,7%). Χο απνηέιεζκα ηεο ζπλερηδφκελεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, ε δεκφζηα 

θαηαλάισζε πξνβιέπεηαη λα  ζπλερίζεη λα κεηψλεηαη κέρξη ην 2014 (-3,4% θαηά κέζν φξν γηα ηελ 

πεξίνδν 2011–2014, +0,3% ην 2015), ελψ ε ηδησηηθή θαηαλάισζε πξνβιέπεηαη λα παξακείλεη ζε 

πεξηνξηζκέλα επίπεδα (απφ -4,8% ην 2011 θαη -1,2% ην 2012 ζε 1,1% ην 2013 θαη ζηαδηαθή 

επηηάρπλζε απφ εθεί θαη πέξα ψζηε λα θηάζεη ην 1,3% ην 2015). Οη αθαζάξηζηεο επελδχζεηο πάγηνπ 

θεθαιαίνπ πξνβιέπεηαη λα αλαθάκςνπλ ζηαδηαθά (ζεκεηψλνληαο αχμεζε ην 2013 θαη επηηαρχλνληαο 

ζην 5% ην 2015), ελψ ε ζπλεηζθνξά ηνπ εμσηεξηθνχ ηνκέα ζηελ αλάπηπμε αλακέλεηαη λα παξακείλεη 

ζεηηθή, κε ηηο εμαγσγέο λα απμάλνληαη ζεκαληηθά (6,6% θαηά κέζν φξν ην ρξφλν γηα ηελ πεξίνδν 

2011–2015) θαη ηηο εηζαγσγέο λα ζεκεηψλνπλ κείσζε (0,1% θαηά κέζν φξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ίδηαο πεξηφδνπ θαηαγξάθνληαο ίδηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο φπσο ην 2013).  

 

Ο πιεζσξηζκφο, κε βάζε ηνλ Δλαξκνληζκέλν Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή, πξνβιέπεηαη λα 

επηβξαδπλζεί ζην 2,9% ην 2011, κε αθφκε ρακειφηεξνπο ξπζκνχο λα αλακέλνληαη γηα ηα επφκελα 

ρξφληα (κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ησλ ηηκψλ 1,4% γηα ηελ πεξίνδν 2011–2015). Βξαρπρξφληα, νη 

ηηκέο ην 2011 αλακέλεηαη λα επεξεαζηνχλ απφ ηηο απμήζεηο ηνπ ΦΠΑ ηνλ Ηαλνπάξην, ηηο δηεζλείο ηηκέο 

ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ησλ ΓΔΚΟ πνπ απνζθνπνχλ ζηε κείσζε ησλ δαλεηαθψλ 

αλαγθψλ ηνπο. Μεηά ηελ εμάιεηςε ηεο επίδξαζεο ηεο θνξνινγίαο ζηνλ πιεζσξηζκφ, νη δηαξζξσηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο ζηηο αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηελ εμέιημε 

ησλ ηηκψλ, ελψ ελδερνκέλσο λα ζπκβεί ην αληίζεην (ζε θάπνην βαζκφ) κε ηηο ηηκέο ησλ εηζαγνκέλσλ.  

 

Ζ απαζρφιεζε πξνβιέπεηαη λα κεησζεί θαηά 3,2% ην 2011, αλαθάκπηνληαο ζηαδηαθά απφ ην 2013 

θαη ζεκεηψλνληαο έλα κέζν ξπζκφ αξλεηηθήο κεηαβνιήο -0,2% γηα ηελ πεξίνδν 2011-2015. Σν 
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πνζνζηφ αλεξγίαο πξνβιέπεηαη λα απμεζεί πεξαηηέξσ ην 2011 (14,5%), γηα λα θζάζεη ζην αλψηαην 

ζεκείν ηνπ ην 2012 (15%) πξηλ αξρίζεη λα κεηψλεηαη ζηαζεξά κέρξη ην 13,6% ην 2015. Ζ αγνξά 

εξγαζίαο αλακέλεηαη λα επεξεαζηεί επλντθά απφ ηηο αλάινγεο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ 

έρνπλ ήδε εθαξκνζζεί ή πξνγξακκαηηζζεί, αιιά θαη απφ ηε ζπγθξάηεζε ησλ κηζζψλ πνπ εθηηκάηαη 

φηη ζα ζεκεησζεί γηα φιε ηελ πεξίνδν κέρξη ην 2015.  

 

 

Πίλαθαο 2.1 Μαθξννηθνλνκηθά κεγέζε 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΑΔΠ, δηζ. επξώ, ηξέρνπζεο ηηκέο        
Ηδησηηθή θαηαλάισζε 172,6 172,7 169,1 168,8 172,5 176,3 180,2 
% μεηαβολή όγκος -2,2 -4,5 -4,8 -1,2 1,1 1,2 1,3 
πλνιηθέο επελδχζεηο 32,2 33,9 31,5 31,3 32,1 34,0 36,3 
% μεηαβολή όγκος -13,9 -16,5 -7,1 -2,2 1,1 4,0 5,0 
Γεκφζηα θαηαλάισζε 49,7 41,9 37,7 36,5 36,5 36,8 37,3 
% μεηαβολή όγκος 10,3 -6,5 -8,4 -4,0 -1,0 -0,3 0,3 
Δμαγσγέο 44,3 48,2 52,4 56,5 61,7 67,1 72,5 
% μεηαβολή όγκος -20,1 3,8 6,4 6,7 7,2 6,8 6,1 
Δηζαγσγέο 69,5 67,7 67,1 66,5 69,0 73,1 76,6 
% μεηαβολή όγκος -18,6 -4,8 -4,2 -3,0 1,6 3,6 2,7 
ΑΔΠ 235,0 230,2 225,4 228,4 235,5 242,9 251,9 
% μεηαβολή όγκος -2,0 -4,5 -3,5 0,8 2,1 2,1 2,7 
        
Σηκέο        
ΓΣΚ (κέζα επίπεδα) (2000=100) 130,1 136,3 140,3 141,7 143,2 144,8 146,1 
% μεηαβολή 1,1 4,7 2,9 1,0 1,1 1,0 0,9 
Απνπιεζσξηζηήο ΑΔΠ (2000=100) 130,4 133,7 135,7 136,3 137,7 139,0 140,3 
% μεηαβολή 1,3 2,5 1,5 0,5 1,0 1,0 0,9 
Ηζνηηκία επξψ/$ ΖΠΑ  1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 
% μεηαβολή -5,4 -4,3 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Σηκή πεηξειαίνπ ($/βαξέιη) 61,5 80,2 112,8 112,0 100,0 100,0 100,0 
% μεηαβολή -36,6 30,4 40,6 -0,7 -10,7 0,0 0,0 
        
Αγνξά εξγαζίαο        
Απαζρφιεζε, 000 άηνκα, εζληθνινγηζηηθή βάζε 4.758 4.658 4.509 4.495 4.536 4.568 4.604 
%ηος πληθςζμού 42,2 41,2 39,8 39,6 39,9 40,1 40,3 
Αλεξγία, 000 άηνκα 471,0 628,7 766,8 792,9 767,5 747,6 724,9 
% ηος επγαηικού δςναμικού, εθνικολογιζηική βάζη 9,0 11,5 14,5 15,0 14,5 14,0 13,6 
Ακνηβέο εμεξηεκέλεο εξγαζίαο, δηζ. επξψ 88,6 83,5 79,6 79,7 80,0 80,4 80,7 
Αθαζ. ιεηηνπξγηθφ πιεφλαζκα/κηθηφ εηζφδεκα, δηζ. επξψ  123,7 121,8 119,5 121,4 128,1 134,9 143,3 
        
Ννκηζκαηηθόο ηνκέαο        
Βξαρππξφζεζκν επηηφθην 1,2 0,8      
Γηαθνξά απφδνζεο 10εηνχο νκνιφγνπ (Διιάδαο-
Γεξκαλίαο), κνλάδεο βάζεο 

200 635      

Πηζησηηθή επέθηαζε (ηδησηηθφο ηνκέαο) 4,1 2,1      
        
Δμσηεξηθόο ηνκέαο (% ηνπ ΑΔΠ)        
Ηζνδχγην αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, εζληθνινγηζηηθή βάζε -10,7 -8,5 -6,5 -4,4 -3,1 -2,5 -1,6 
Ηζνδχγην εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ, εζληθνινγηζηηθή βάζε -14,0 -11,8 -10,0 -7,9 -6,6 -5,9 -5,0 
Αθαζάξηζην εμσηεξηθφ ρξένο 173,5 178,3      
Γηεζλήο θαζαξή επελδπηηθή ζέζε -84,9 -98,2      
        
Γηεζλέο νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ (% κεηαβνιή)        
Παγθφζκην ΑΔΠ -0,5 5,0 4,4 4,5 4,7 4,7 4,7 
ΑΔΠ Δπξσδψλεο -4,1 1,8 1,6 1,7 2,0 2,0 2,0 
Όγθνο παγθφζκηνπ εκπνξίνπ(αγαζά θαη ππεξεζίεο) -10,9 12,4 7,4 6,9 7,0 7,0 7,0 
Δλ.ΓΣΚ Δπξσδψλεο 0,3 1,5 2,2 1,7 1,7 1,7 1,7 
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3. ΜΠΓ - ΓΖΜΟΙΟΝΟΜΙΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΟΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ  
 

 

3.1 Δηζαγσγή 
 

Οη βαζηθνί θίλδπλνη πνπ απεηινχλ ηε δεκνζηνλνκηθή πξνζπάζεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

ζπλδένληαη κε ην πςειφ έιιεηκκα θαη ην ηδηαίηεξα πςειφ δεκφζην ρξένο. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, 

παξά ηνπο πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, πνπ θαηά βάζε ζηεξίρζεθαλ ζε πςειή δήηεζε πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαλ κέζσ δαλεηζκνχ, ην έιιεηκκα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο παξέκεηλε ζε πςειά 

επίπεδα, ηξνθνδνηψληαο αληίζηνηρα θαη ηελ αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο.  

 

Ζ ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο θαζψο θαη νη δηεζλείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, 

θαζηζηνχλ αλαγθαία ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, φπσο ππνγξακκίδεηαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ 

Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2012-2015. Ζ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο 

εμαξηάηαη απφ ηελ ηαρχηεηα αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θηλδχλνπο 

θαη θηλδχλνπο αγνξάο πνπ ειινρεχνπλ ζηε δηαδηθαζία.  

 

3.2 Εεηήκαηα δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία 
 

Ζ Διιάδα επηρεηξεί κηα δχζθνιε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή, ηεο νπνίαο, φκσο, ηα πξψηα 

απνηειέζκαηα είλαη ήδε εκθαλή. Χζηφζν, ε ρψξα ρξεηάδεηαη λα πινπνηήζεη έλα δεκνζηνλνκηθφ 

πξφγξακκα πνπ ζα νδεγήζεη ζηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο σο πνζνζηφ ηνπ 

ΑΔΠ θαη ζα ππνζηεξίμεη ηε βηψζηκε αλάπηπμε, αληηκεησπίδνληαο φια ηα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα 

πνπ δηαρξνληθά νδήγεζαλ ζηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε:  

 

 Τςειά δηαξζξσηηθά ειιείκκαηα πνπ νδήγεζαλ ζε πςειφ δεκφζην ρξένο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία θαη ηειηθά είραλ σο απνηέιεζκα ηνλ απνθιεηζκφ ηεο ρψξαο απφ ηηο δηεζλείο 

αγνξέο θεθαιαίνπ, κε ηελ άλνδν ησλ spreads θαη ζπλεπψο ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ ζε 

απαγνξεπηηθά επίπεδα.  

 Γηαξθή ειιείκκαηα ζηνπο ππνηνκείο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, ιφγσ εγγελψλ δηαξζξσηηθψλ 

πξνβιεκάησλ θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηαο ειέγρνπ επί ησλ δαπαλψλ ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο. 

 Με αληαγσληζηηθή νηθνλνκία ιφγσ δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη αγθπιψζεσλ (ζχλζεην 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα, γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, αλαπνηειεζκαηηθφο θνξνεηζπξαθηηθφο 

κεραληζκφο θ.ιπ.), πνπ ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθά γηα λέεο επελδχζεηο.  

 

Ζ ρακειή αμηνπηζηία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο αληαλαθιάηαη ζηηο δηαδνρηθέο ππνβαζκίζεηο κεηά ηελ 

έλαξμε ηεο θξίζεο, είρε άκεζε επίπησζε θαη ζηε ξεπζηφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο.  

 

Δίλαη πιένλ μεθάζαξν φηη ε νξηζηηθή αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κφλν κέζα απφ δηαξζξσηηθέο αιιαγέο θαη απνδνηηθή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε, πνπ ζα νδεγήζεη ζε 

απνθαηάζηαζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο ρψξαο.  

 

ε απηφ ην πιαίζην, πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ παξεκβάζεηο πνπ λα κελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζε 

κείσζε ησλ δαπαλψλ θαη αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπ δεκνζίνπ, αιιά λα πεξηιακβάλνπλ θαη δξάζεηο 

δηαξζξσηηθνχ ραξαθηήξα, φπσο ε ζπξξίθλσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ε ελίζρπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ, αιιά θαη ε δηφξζσζε ησλ ρξφλησλ αγθπιψζεσλ θαη ζηξεβιψζεσλ ηεο 

νηθνλνκίαο, ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο.  
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3.3 Μαθξννηθνλνκηθνί θαη δεκνζηνλνκηθνί θίλδπλνη γηα ην ΜΠΓ 
 

3.3.1 Μαθξννηθνλνκηθνί θίλδπλνη 
 

Σελ επηηπρή θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο 

ηξαηεγηθήο απεηιεί πεξαηηέξσ κηα ζεηξά απφ ζχλζεηνπο θηλδχλνπο, πνπ ζπλδένληαη κε:  

 

 Σν παγθφζκην καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο δηαθπκάλζεηο ζηα επηηφθηα, ηηο ηηκέο ησλ 

θαπζίκσλ θαη ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο,  

 Σελ ελδερφκελε δηακφξθσζε ησλ βαζηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

ζε επίπεδα δηαθνξεηηθά απφ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΜΠΓ 2012-2015, πνπ δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε 

κείσζε ησλ εζφδσλ θαη αχμεζε ησλ δαπαλψλ,  

 Αξλεηηθέο εμειίμεηο ζηηο αγνξέο (αζθάιηζηξα πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, πεξηζψξηα επηηνθίσλ θ.ιπ.), 

 Δλδερφκελε ρακειή αληαπφθξηζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ παξνρή επαξθνχο 

ξεπζηφηεηαο ζηελ νηθνλνκία. 

 

Με βάζε ηηο επηθξαηνχζεο εθηηκήζεηο, ε ειιεληθή νηθνλνκία ζα θηάζεη ζην ρακειφηεξν ζεκείν 

χθεζεο ην πξψην εμάκελν ηνπ 2011 θαη ε αλάθακςε αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ζηαδηαθά ην δεχηεξν 

εμάκελν ηνπ ίδηνπ έηνπο. Χζηφζν, απφ ην 2012, αλακέλεηαη ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ πξννπηηθψλ ηεο.  

 

Σν ζελάξην απηφ ππφθεηηαη ζε νξηζκέλνπο θηλδχλνπο, φπσο: 

 

 Οη δηαθπκάλζεηο ηεο δηεζλνχο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ. Δίλαη πηζαλφ ε παγθφζκηα νηθνλνκία λα κελ 

αλαθάκςεη φπσο είλαη αλακελφκελν, θάησ απφ ηελ επίδξαζε παξαγφλησλ φπσο νη γεσπνιηηηθέο 

εμειίμεηο ζηνλ αξαβηθφ θφζκν θαη ε άλνδνο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ. Γεδνκέλεο ηεο κεγάιεο 

ελεξγεηαθήο εμάξηεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νη πιεζσξηζηηθέο ηάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα 

επηδξάζνπλ αξλεηηθά ζηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο, ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο ησλ εμαγσγψλ θαη ηνπ 

ηνπξηζκνχ.  

 

 Ζ αλακελφκελε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ ηεο ΔΚΣ, ιφγσ ηεο αλφδνπ ηνπ πιεζσξηζκνχ ζηελ 

επξσδψλε. Μηα ηέηνηα εμέιημε δχλαηαη λα αζθήζεη πεξαηηέξσ πηέζεηο α) ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, 

δπζρεξαίλνληαο ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, θαη β) ζηελ πξνζπάζεηα δεκνζηνλνκηθήο 

εμπγίαλζεο, ιφγσ ησλ πςειφηεξσλ πιεξσκψλ γηα ηφθνπο, πνπ ζπλδένληαη κε ην κέξνο ηνπ ρξένπο 

πνπ έρεη ζπλνκνινγεζεί κε θπκαηλφκελν επηηφθην. Σαπηφρξνλα, ε άλνδνο ησλ επηηνθίσλ ζηελ 

επξσδψλε ζα δεκηνπξγήζεη ηάζεηο αλαηίκεζεο ηνπ επξψ, επηδξψληαο, έηζη, αξλεηηθά ζηηο 

πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο γηα εμαγσγέο. Έλα ηέηνην ζελάξην ζα νδεγνχζε ζε 

επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, απαηηψληαο απφ ηελ Κπβέξλεζε ηε ιήςε 

επηπξφζζεησλ παξεκβάζεσλ. 

 

 Ζ επηδείλσζε ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ ζελαξίνπ ιφγσ ησλ αλσηέξσ παξαγφλησλ πνπ ζα κπνξνχζε 

λα επεξεάζεη αξλεηηθά θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο, ζε φ,ηη αθνξά ηελ αλεξγία, κε πεξαηηέξσ 

επηπηψζεηο ζηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε θαη ηα έζνδα απφ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 

 

Ο ζπλερψο πςειφηεξνο, ζε ζρέζε κε ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν, πιεζσξηζκφο ζηελ Διιάδα θαηά ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία, νδήγεζε ζηε ζηαδηαθή κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ επηβξάδπλζε ησλ εμαγσγψλ θαη ηελ απψιεηα κεξηδίνπ ηεο 

αγνξάο. 

 

πλεπψο, ε επίηεπμε βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηα επφκελα ρξφληα απαηηεί κεηάβαζε ζην αλαπηπμηαθφ 

κνληέιν ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, απφ ην ππάξρνλ κνληέιν θαηαλάισζεο ζε έλα θαηλνχξην, 

βαζηζκέλν ζηηο εγρψξηεο θαη δηεζλείο επελδχζεηο θαη ηηο εμαγσγέο. 
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Έλαο ελδερφκελνο θίλδπλνο ζα ήηαλ ε ειιεληθή νηθνλνκία λα αλαθάκςεη κε βξαδχηεξν ξπζκφ απφ 

φ,ηη πξνβιέπεηαη ζην ΜΠΓ, νπφηε λα θαζπζηεξήζεη θαη ε αλάθακςε ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο θαη 

ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ. 

 

ε απηφ ην πιαίζην, ε ειιεληθή θπβέξλεζε είλαη απνθαζηζκέλε λα δηαηεξήζεη ηελ ηαρεία πξνψζεζε 

ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ, κέζσ ηεο άκεζεο εθαξκνγήο ησλ παξεκβάζεσλ θαη, επνκέλσο, ηεο 

έγθαηξεο απφδνζήο ηνπο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηε δπλακηθή ηεο αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο.  

 
3.3.2 Γεκνζηνλνκηθνί θίλδπλνη 
 

Οη πξνβιέςεηο εζφδσλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ βαζίζηεθαλ ζηελ αλακελφκελε νλνκαζηηθή 

κεηαβνιή ησλ καθξννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο γηα ηα έηε 2011-2015, 

πξνζαξκνζκέλσλ θαηά ην απνηέιεζκα ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 

2011. Δηδηθφηεξα, νη πξνβιέςεηο ζπλδένληαη κε καθξννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο (ΑΔΠ, ζπλνιηθή 

θαηαλάισζε, εξγαηηθά θφζηε, θιπ.) ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ βαζηθνχ ζελαξίνπ 

γηα ηα θνξνινγηθά έζνδα.  

 

Ζ ππφζεζε ηεο κνλαδηαίαο ειαζηηθφηεηαο ειήθζε ππφςε ιφγσ αληηθεηκεληθψλ δπζθνιηψλ ζηελ 

αμηφπηζηε πξφβιεςε ηεο ειαζηηθφηεηαο ησλ εζφδσλ θαηά ηα επφκελα έηε θαη εηδηθφηεξα, ησλ 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ. Δπηπξφζζεηα, ππάξρεη δπζθνιία ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ειαζηηθφηεηαο ησλ 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα δηαξζξσηηθήο κεηάβαζεο απφ κηα πεξίνδν νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ζε κηα πεξίνδν χθεζεο. Τπφ απηή ηελ ππφζεζε κηα κεηαβνιή ζηηο καθξννηθνλνκηθέο 

κεηαβιεηέο επεξεάδεη θαη’ αλαινγία ηηο πξνβιέςεηο εζφδσλ γηα ηελ πεξίνδν 2011-2015. 

 

Δπνκέλσο, νπνηαδήπνηε απφθιηζε αλάκεζα ζηηο καθξννηθνλνκηθέο ππνζέζεηο ηνπ βαζηθνχ ζελαξίνπ 

θαη ζηηο πξαγκαηηθέο ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλάινγε απφθιηζε απφ ηα πξνβιεπφκελα έζνδα γηα 

ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν. 

 

Αθφκε, επηπιένλ θίλδπλνη κπνξεί λα αλαθχςνπλ απφ ηελ πηζαλφηεηα φηη ε πξαγκαηηθή ειαζηηθφηεηα 

δηαθφξσλ ππνηνκέσλ εζφδσλ κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ηελ ππφζεζε ηεο κνλαδηαίαο ειαζηηθφηεηαο 

ηνπ ΜΠΓ. 

 

Μηα ζεκαληηθή ζηαδηαθή αχμεζε ηεο ηάμεο ησλ 5,5 δηζ. επξψ αλακέλεηαη ζηα θνξνινγηθά έζνδα 

κέρξη ην 2015, ζε ζρέζε κε ην 2011, ζηελ νπνία ζα ζπκβάιιεη θαη ε εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο (λ. 3943/11). Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά 

παξεκβάζεσλ πνπ ζθνπφ έρνπλ ηε δηεχξπλζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο, ηε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε 

ησλ πνιηηψλ, ηελ επηηάρπλζε ηεο είζπξαμεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, ηελ αλάπηπμε ηερληθψλ θαη 

κεζνδνινγίαο γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο 

θνξνινγηθήο δηνίθεζεο κέζσ ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο. Ζ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο 

απνηειεί εζληθή πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, ζηνρεχνληαο φρη κφλν ζηε βειηίσζε ηνπ 

ξπζκνχ θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο, αιιά θαη ζηε δηφξζσζε ηεο άδηθεο θαηαλνκήο ησλ θνξνινγηθψλ 

βαξψλ ιφγσ ηεο θνξνδηαθπγήο. Παξ’ φια απηά, εθηφο απφ ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ηεο θπβέξλεζεο λα 

θαηαπνιεκήζεη ηε θνξνδηαθπγή, ε αληαπφθξηζε θαη ε θηλεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζεσξνχληαη 

θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο. 

 

Σν λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ επηβάιιεη άκεζν έιεγρν ζηηο δαπάλεο (θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ κε 

θαζνξηζκφ αλψηαησλ νξίσλ δαπαλψλ θαη ζεζκνζέηεζε κεηξψνπ αλαιήςεσλ) γηα ηα ππνπξγεία θαη 

γηα ηνπο θνξείο ησλ ππφινηπσλ ππνηνκέσλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο εμαζθαιίδεη ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο. Με δεδνκέλε ηελ ηζρπξή δέζκεπζε ηεο θπβέξλεζεο λα 

κεηψζεη ηηο δεκφζηεο δαπάλεο, νη κφλνη θίλδπλνη ππεξβάζεσλ δαπαλψλ ζπλδένληαη κε ηελ πηζαλή 

απφθιηζε απφ ηηο καθξννηθνλνκηθέο ππνζέζεηο ηνπ ΜΠΓ ή απφ απξφβιεπηα γεγνλφηα. 
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3.3.3 Γεκόζην Υξένο - εμέιημε θαη θόζηνο εμππεξέηεζεο 
 

Παξάγνληεο αύμεζεο ηνπ ρξένπο 
 

Ζ εμέιημε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ηνπ θφζηνπο εμππεξέηεζεο (πιεξσκέο ηφθσλ) είλαη ζπλάξηεζε 

πνιιψλ παξακέηξσλ πνπ ζπλδένληαη κε α) ηελ επαηζζεζία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ρξένπο, β) ηηο 

ζπλζήθεο αγνξάο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ, γ) ηελ πξνζπάζεηα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη δ) 

ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο. 

   

Επαηζζεζία ραξηνθπιαθίνπ δεκόζηνπ ρξένπο 
 

Οη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επαηζζεζία ηεο ηξέρνπζαο ζχλζεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο είλαη νη εμήο: 

 

 Ο κέζνο ζηαζκηθφο δείθηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηάξθεηαο ηνπ πθηζηάκελνπ ραξηνθπιαθίνπ 

ρξένπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαρεηξηζηηθψλ πξάμεσλ, βξίζθεηαη ζηα επίπεδα ησλ 3,4 

εηψλ. 

 Σν δεκφζην ρξένο θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηνλ επξσπατθφ πιεζσξηζκφ) αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 35% επί ηνπ ζπλνιηθνχ ρξένπο. 

Σν ρξένο πνπ ιήγεη θαη πξέπεη λα αλαρξεκαηνδνηεζεί εληφο ησλ επφκελσλ 60 κελψλ (5 έηε) 

απνηειεί ην 57% ηνπ ζπλνιηθνχ ραξηνθπιαθίνπ. 

 Σν ρξένο πνπ αλαρξεκαηνδνηείηαη ή επαλαπξνζδηνξίδεηαη σο πξνο ην επηηφθηφ ηνπ εληφο ησλ 

επφκελσλ 12 κελψλ (1 έηνο) αλέξρεηαη ζήκεξα ζην 49% ηνπ ζπλνιηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ρξένπο. 

 

Ζ ζεκεξηλή ζχλζεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ρξένπο ελέρεη θάπνην βαζκφ επαηζζεζίαο ζηηο 

κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ. Ο Οξγαληζκφο Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Υξένπο, κέζσ ηεο ελεξγήο 

δηαρείξηζεο, επηδηψθεη ηε βέιηηζηε ζχλζεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ρξένπο σο πξνο ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ δηάξθεηα θαη ηελ επαηζζεζία ζε θίλδπλν επηηνθίσλ, αλάινγα κε ηηο 

επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, νχησο ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη ελδερφκελεο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ απφ δπζκελείο θαη απφηνκεο κεηαβνιέο ζηηο αγνξέο. 

 

Οη ζπλζήθεο ζηηο αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ 
 

 Τςειή κεηαβιεηφηεηα ησλ επηηνθίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηφθσλ 

απνπιεξσκήο ηνπ ρξένπο θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ. Οπνηαδήπνηε αχμεζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ 

επηηνθίσλ πηζαλφλ λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηφθνπο γηα ην ρξένο θπκαηλφκελνπ 

επηηνθίνπ (euribor ζπλ πεξηζψξην). Ο θίλδπλνο αχμεζεο ησλ επηηνθίσλ ζε επίπεδα πςειφηεξα ησλ 

πξνβιέςεσλ ηνπ ΜΠΓ κπνξεί λα επεξεάζεη ηειηθά φρη κφλν ην ζπλνιηθφ θφζηνο εμππεξέηεζεο 

ηνπ ρξένπο αιιά θαη ην θφζηνο αλαρξεκαηνδφηεζεο ησλ δαλεηαθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο 

(ρξενιχζηα θαη ειιείκκαηα) ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Διιάδα επηζηξέςεη ζηηο δηεζλείο αγνξέο 

θεθαιαίνπ απφ ην 2012 θαη κεηά. 

 Απμεηηθή ηάζε ηνπ δείθηε επξσπατθνχ πιεζσξηζκνχ βάζεη ηνπ νπνίνπ ππνινγίδνληαη νη 

πξνζαξκνγέο θεθαιαίνπ θαη ηφθσλ ησλ ηηκαξηζκνπνηεκέλσλ νκνιφγσλ. 

 Αξλεηηθέο εμειίμεηο ησλ ηζνηηκηψλ λνκηζκάησλ, βάζεη ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδνληαη νη 

ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο. 

 Αιιαγέο ζην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ αγνξψλ θαη ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα. 

 

Πξνζπάζεηα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο 
 

Ζ βησζηκφηεηα ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, ζχκθσλα κε ην ΜΠΓ, εμαζθαιίδεηαη κέζσ ηεο πνιηηηθήο 

δεκηνπξγίαο κεγάισλ πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ θαη ηζρπξήο αλάπηπμεο. ην πιαίζην απηφ, ε 

απαξέγθιηηε εθαξκνγή ηνπ ΜΠΓ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε. χκθσλα κε ην πξφγξακκα,  κε 

βάζε νξηζκέλεο ππνζέζεηο γηα ηελ νλνκαζηηθή αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαη ηελ εμέιημε ησλ νλνκαζηηθψλ 
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επηηνθίσλ, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ άλσ ηνπ 5,5% απφ ην 2013 θαη κεηά, 

ζα νδεγνχζε ζε έλα βηψζηκν δεκφζην ρξένο. 

 
3.3.4 Απνθξαηηθνπνηήζεηο θαη δηαρείξηζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ δεκνζίνπ 
 

Ζ εμέιημε ηνπ ρξένπο ζπλδέεηαη επίζεο κε ην πξφγξακκα απνθξαηηθνπνηήζεσλ. Ζ θπβέξλεζε έρεη 

δεζκεπηεί λα πξαγκαηνπνηήζεη έλα θηιφδνμν πξφγξακκα απνθξαηηθνπνηήζεσλ χςνπο 50 δηζ. επξψ 

γηα ηελ πεξίνδν 2011-2015. Σν ζρέδην απηφ ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ φιε δεκνζηνλνκηθή 

πξνζπάζεηα.  Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη αμηνπνίεζεο ηεο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ δεκνζίνπ παξέρεηαη ζην θεθάιαην 3.1. 
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4. ΔΝΑΡΙΟ ΒΑΖ 
 

 

4.1 Γεληθά 
 

ηφρνο ηνπ ζελαξίνπ βάζεο είλαη ε αθξηβήο απνηχπσζε ηεο εμέιημεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ 

θαη εηδηθφηεξα ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ, ζε επίπεδν γεληθήο θπβέξλεζεο γηα ηελ πεξίνδν 

2011-2015,  βαζηδφκελνη ζηελ ππφζεζε φηη δελ ζα γίλνπλ επηπιένλ παξεκβάζεηο, πέξαλ φζσλ έρνπλ 

ήδε ιεθζεί θαη εθαξκνζηεί κέρξη θαη ην Γεθέκβξην ηνπ 2010.  

 

 

4.2 Απνηίκεζε κεγεζώλ 2009-2010 
 

4.2.1 Οηθνλνκηθό έηνο 2009 
 

Σν έηνο 2009 ππήξμε ζεκαληηθή απφθιηζε ζηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θεληξηθήο θπβέξλεζεο 

(έιιεηκκα 14,3%) ζε ζρέζε κε ην πξνυπνινγηζζέλ έιιεηκκα 4,2% ηνπ ΑΔΠ. Ζ κεγάιε απηή 

απφθιηζε, θαζψο θαη ε δηαβίβαζε κε αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ πξνβιέςεσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2009 πνπ είρε πξνεγεζεί πξνο ηα επίζεκα φξγαλα ηεο ΔΔ, έγηλε αηηία λα ηεζεί 

ζέκα αμηνπηζηίαο ησλ ειιεληθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηνπ ζηαηηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο 

καο γεληθφηεξα. Ο ζπλδπαζκφο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ είρε σο ζπλέπεηα ηελ αδπλακία πξφζβαζεο 

ηεο Διιάδαο ζηηο αγνξέο θεθαιαίνπ θαη ηελ έληαμή ηεο ζηνλ Διιεληθφ Μεραληζκφ ηήξημεο ηεο 

ΔΔ/ΔΚΣ/ΓΝΣ. 

 

Ζ αλσηέξσ απφθιηζε νθείιεηαη: 

 

 ζηελ πζηέξεζε ησλ εζφδσλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαηά 13.727 εθαη. επξψ (5,8% ηνπ 

ΑΔΠ) θαη ζηελ αχμεζε ησλ επηζηξνθψλ θφξσλ θαηά 1.652 εθαη. επξψ (0,7% ηνπ ΑΔΠ), 

 ζηελ αχμεζε ησλ πξσηνγελψλ δαπαλψλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαηά 4.650 εθαη. επξψ 

(2,0% ηνπ ΑΔΠ), 

 ζηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηφθνπο θαηά 325 εθαη. επξψ (0,1% ηνπ ΑΔΠ), 

 ζηελ πζηέξεζε ησλ εζφδσλ ηνπ ΠΓΔ, ιφγσ ησλ κεησκέλσλ εηζξνψλ απφ ηελ ΔΔ θαηά 1.660 εθαη. 

επξψ (0,7% ηνπ ΑΔΠ), 

 ζηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ ηνπ ΠΓΔ θαηά 788 εθαη. επξψ ή 0,3% ηνπ ΑΔΠ θαη ηέινο, 

 ζηελ αξλεηηθή επίδξαζε θαηά 1,5% ιφγσ ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ ΑΔΠ πξνο ηα θάησ. 

 

Σν έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ην 2009 δηακνξθψζεθε ηειηθά ζην 15,4% ηνπ ΑΔΠ απφ 2% πνπ 

είρε πξνβιεθζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ.  

 

Ζ αμηνπηζηία ηνπ ζηαηηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο καο απνθαηαζηάζεθε κεηά α) απφ ηνλ 

επαλέιεγρν πνπ δηελήξγεζε ε Eurostat ζηα δεκνζηνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πεξηφδνπ 2006-2009 θαη β) 

κέζα απφ κηα ζεηξά ζεζκηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ πινπνίεζε ε Κπβέξλεζε, κε πξνεμέρνπζα εθείλε ηεο 

αλεμαξηεηνπνίεζεο ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΛΣΑΣ). Σα ειιεληθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

ραξαθηεξίδνληαη πιένλ απφ δηαθάλεηα θαη αμηνπηζηία (Αλαθνίλωζε ηύπνπ ηεο Eurostat 1720/15-

11-2010:  «H Eurostat αίξεη ηηο επηθπιάμεηο ηεο γηα ηα ειιεληθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ είρε 

εθθξάζεη ζηελ αλαθνίλωζε ηύπνπ 55/22-4-10»). 
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Πίλαθαο 2.2  ύγθξηζε πξνϋπνινγηζζέλησλ κεγεζώλ θαη απνηειεζκάησλ 2009-2010 

 

  
  

2009 2010 

Πξνϋπ/ζκόο Πξαγκ/ζεηο Απόθιηζε 
Απόθιηζε 
(% ΑΔΠ) 

Πξνϋπ/ζκόο Πξαγκ/ζεηο Απόθιηζε 
Απόθιηζε 
(% ΑΔΠ) 

Κξαηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο                 

Ι. Έζνδα (1+2) 65.972 50.585 -15.387 -6,5% 57.560 54.259 -3.301 -1,4% 

1. Καζαξά έζνδα ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 
(α+β-γ) 62.272 48.545 -13.727 -5,8% 53.700 51.187 -2.513 -1,1% 

α. Σαθηηθά Έζνδα 64.200 52.307 -11.893 -5,1% 56.950 54.383 -2.567 -1,1% 

β. Με ηαθηηθά έζνδα 1.372 1.190 -182 -0,1% 1.400 1.786 386 0,2% 

γ. Δπηζηξνθέο θφξσλ 3.300 4.952 -1.652 -0,7% 4.650 4.982 -332 -0,1% 

2. Έζνδα ΠΔΕ 3.700 2.040 -1.660 -0,7% 3.860 3.072 -788 -0,3% 

ΙΙ. Γαπάλεο (1+2) 76.978 84.215 -7.822 -3,3% 82.796 75.690 6.135 2,6% 

1. Δαπάλεο ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 
(α+β+γ+δ) 68.178 74.627 -7.034 -3,0% 72.496 67.243 4.282 1,8% 

α. Πξσηνγελείο δαπάλεο 53.978 58.628 -4.650 -2,0% 56.846 52.627 4.219 1,8% 

β. Δπηρνξήγεζε λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ γηα 
εμφθιεζε παιαηψλ νθεηιψλ ηνπο   1.498 -1.498 -0,6% 0 375 -375 -0,2% 

γ. Σφθνη 12.000 12.325 -325 -0,1% 12.950 13.223 -273 -0,1% 

δ. Πιεξσκέο γηα εμνπιηζηηθέο δαπάλεο 2.200 2.175 25 0,0% 2.700 1.017 1.683 0,7% 

2. ΠΔΕ 8.800 9.588 -788 -0,3% 10.300 8.447 1.853 0,8% 

ΙΙΙ. Έιιεηκκα θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ (Ι-ΙΙ) -11.006 -33.630 -22.624 -9,6% -25.236 -21.431 3.805 1,6% 

% ΑΕΠ -4,2% -14,3% -10,1%   -10,3% -9,2% 1,1%   

ΗΗΗ. α. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα (ΗΗΗ-ΗΗ1γ) 994 -21.305 -22.299 -9,5% -12.286 -8.208 4.078 1,8% 

% ΑΔΠ 0,4% -9,1% -9,4%   -5,0% -3,5% 1,5% 0,0% 

IV. Ιζνδύγην ΟΣΑ, ΟΚΑ, λνζνθνκείσλ θαη 
ινηπώλ ΝΠΓΓ 4.350 -2.150 -6.500 -2,8% 2.465 1.384 -1.081 -0,5% 

V. Υξεκαηνδόηεζε θνξέσλ κε εηδηθά νκόινγα -575 0 575 0,2% -550 0 550 0,2% 

VI. Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 1.390 -528 -1.918 -0,8% 595 -4.145 -4.740 -2,0% 

VΙI. Ιζνδύγην Γεληθήο Κπβέξλεζεο (III+IV+V+VI) -5.266 -36.308 -31.042 -13,2% -22.176 -24.191 -2.015 -0,9% 

% ΑΔΠ -2,0% -15,4% -13,4%   -9,1% -10,5% -1,4% 0,0% 

ΑΔΠ 260.248 235.017     244.233 230.173     

 
 

4.2.2 ρνιηαζκόο δεκνζηνλνκηθνύ απνηειέζκαηνο έηνπο 2010 
 

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, ε Διιάδα ην 2010 είρε ην δεχηεξν κεγαιχηεξν έιιεηκκα γεληθήο 

θπβέξλεζεο ζηελ ΔΔ (-10,5%) κεηά ηελ Ηξιαλδία (-32,4%), αθνινπζνχκελε απφ ηε Μεγάιε Βξεηαλία 

(-10,4%), ηελ Ηζπαλία (-9,2%) θαη ηελ Πνξηνγαιία (-9,1%). Δίρε, φκσο, κηα κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο 

ηνπ 2010 ηεο ηάμεσο ησλ 5 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ ηνπ ΑΔΠ, πνπ είλαη ε κεγαιχηεξε κείσζε πνπ έρεη 

επηηεπρζεί πνηέ ζηελ Διιάδα ή ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο επξσδψλεο ζε έλα έηνο. 

 

Χο πξνο ην δεκφζην ρξένο, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat γηα ην 2010, ε Διιάδα είρε ην πςειφηεξν 

ρξένο γεληθήο θπβέξλεζεο ζηελ ΔΔ (142,8% ηνπ ΑΔΠ) κε δεχηεξε ηελ Ηηαιία (119% ηνπ ΑΔΠ) 

αθνινπζνχκελε απφ ην Βέιγην (96,8% ηνπ ΑΔΠ) θαη ηελ Ηξιαλδία (96,2%). 

 

 
Σύγθξηζε πξνϋπνινγηζκνύ 2010 κε εθηέιεζε  
 

Απφ ηε ζχγθξηζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο ηνπ 2010 (24.193 εθαη. επξψ ή 10,4% ηνπ 

ΑΔΠ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ) κε ηηο εθηηκήζεηο εθηέιεζεο ηνπ 2010 ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2011 (21.900 εθαη. επξψ ή 9,4% ηνπ ΑΔΠ), πξνθχπηεη κηα επηδείλσζε γηα ην 

έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ηνπ 2010 ηεο ηάμεο ηνπ 1,0% ηνπ ΑΔΠ.  

 

Ζ δηαθνξά απηή αλαιχεηαη σο αθνινχζσο: 
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ην έιιεηκκα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο πξνζαξκνγέο θαηά ESA ε εθηέιεζε ήηαλ 

θαιχηεξε θαηά 1.636 εθαη. επξψ ή θαηά 0,7 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ (ε εθηίκεζε ζηελ 

εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2011 ήηαλ 23.067 εθαη. επξψ θαη ε αληίζηνηρε 

δηακφξθσζε ηνπ βαζηθνχ ζελαξίνπ είλαη 21.431 εθαη. επξψ).  
 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηηο πξνζαξκνγέο θαηά ESA ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

παξνπζηάδεηαη επηδείλσζε ηεο ηάμεο ησλ 0,9 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ ηνπ ΑΔΠ (2.180 εθαη. επξψ), πνπ 

πξνέξρεηαη θπξίσο απφ  ηελ επηδείλσζε ηεο πξνζαξκνγήο ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαηά 0,6% ηνπ 

ΑΔΠ σο απφξξνηα ηεο κεγαιχηεξεο απφ ηελ πξνβιεπφκελε θαηά ηελ πεξίνδν ζχληαμεο ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ 2011 χθεζεο ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ έηνπο 2010. Τπελζπκίδεηαη φηη ην ζπλνιηθφ 

απνηέιεζκα επί ησλ εζφδσλ ηνπ 2010 ζε εζληθνινγηζηηθή βάζε θαζνξίδεηαη θαη απφ ηελ πνξεία 

ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ εζφδσλ θαηά ην πξψην δίκελν ηνπ 2011, ηα νπνία ζε κεγάιν βαζκφ 

αληαλαθινχλ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 
 

ην ηζνδχγην ησλ ΟΣΑ έρνπκε ζεκαληηθή επηδείλσζε (0,25% ηνπ ΑΔΠ),  πνπ ζρεηίδεηαη κε 

απνπιεξσκή παξειζνπζψλ ππνρξεψζεσλ ζην ηέινο ηνπ έηνπο. 
 

Βειηίσζε πξνήιζε απφ ην ηζνδχγην ησλ επαλαηαμηλνκεκέλσλ ΓΔΚΟ (0,3% ηνπ ΑΔΠ), θαζψο θαη απφ 

ηελ πξνζαξκνγή ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ (0,29% ηνπ ΑΔΠ). 
 

Δπηδείλσζε έρνπκε απφ ην ηζνδχγην ησλ ΟΚΑ θαηά ESA (0,5% ηνπ ΑΔΠ), θαζψο ε κεγαιχηεξε απφ 

ην αλακελφκελν αχμεζε ηεο αλεξγίαο νδήγεζε ζε κείσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 

Τπελζπκίδεηαη φηη, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ, ην απνηέιεζκα ησλ ΟΚΑ ηνπ 

2010 ζε εζληθνινγηζηηθή βάζε θαζνξίδεηαη θαη απφ ηελ πνξεία ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ εηζθνξψλ 

θαηά ην πξψην δίκελν ηνπ 2011. 
 

Σέινο, ζεκαληηθή επηδείλσζε πξνήιζε απφ ηνλ θιάδν ησλ λνζνθνκείσλ (0,3% ηνπ ΑΔΠ). 

 

Πίλαθαο  2.3   Απνθιίζεηο πξνϋπνινγηζζέλησλ θαη πξαγκαηνπνηεζέλησλ κεγεζώλ  γεληθήο 
θπβέξλεζεο ην 2010 

 

Έιιεηκκα 2010 Πξνϋπνινγηζκόο Πξαγκαηνπνίεζε Γηαθνξέο % ΑΔΠ 

Δηαθνξέο     
ΑΔΠ (παιηφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ) 231.888    
Έιιεηκκα θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ρσξίο πξνζαξκνγέο -23.067 -21.431 -1.636 -0,7 
Πξνζαξκνγέο θαηά ESA95 1.673 -455 2.180 0,9 
Έιιεηκκα θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ κε πξνζαξκνγέο -21.394 -21.938 544 0,2 
     

Ηζνδχγην ΟΣΑ θαηά ESA 20 -565 585 0,3 
Ηζνδχγην ΝΠ πιελ ΓΔΚΟ 102 201 -99 0,0 
Ηζνδχγην επαλαηαμηλνκεκέλσλ ΓΔΚΟ -540 97 -637 -0,3 
Ηζνδχγην ΟΚΑ θαηά ESA 382 -847 1.229 0,5 
Ννζνθνκεία θαηά ESA -470 -1.141 671 0,3 
Έιιεηκκα γεληθήο θπβέξλεζεο -21.900 -24.193 2.293 1,0 
Χο % ΑΔΠ -9,4 -10,5  1,0 

 
 
Απφ ηα αλσηέξσ, θαζίζηαηαη πξνθαλέο φηη ε απφθιηζε έξρεηαη θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο βαζχηεξεο, 

απφ ην αλακελφκελν, χθεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ επεξεάδεη ηα θνξνινγηθά έζνδα, αιιά 

θαη ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Σαπηφρξνλα, ππνγξακκίδεη ηηο πξαγκαηηθέο δπζθνιίεο γηα ηε κείσζε 

ηνπ ειιείκκαηνο ζε πεξηνρέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο, κείσζε 

ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θ.ιπ.) ή ππνηνκέσλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο φπνπ ρξεηάδνληαη κεγαιχηεξεο 

πξνζπάζεηεο (αληηκεηψπηζε ηεο εηζθνξνδηαθπγήο, δαπάλεο ζε λνζνθνκεία, ΟΚΑ, ΟΣΑ, ΓΔΚΟ). 
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4.3 Βαζηθό ζελάξην 
 
4.3.1 Βαζηθέο καθξννηθνλνκηθέο παξαδνρέο 
 

Γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ζελαξίνπ βάζεο, έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη εμήο παξαδνρέο γηα ηα βαζηθά 

καθξννηθνλνκηθά κεγέζε γηα ηελ πεξίνδν 2010-2015: 

 

Αλάπηπμε: Ζ κείσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ έθηαζε ην -4,5% ην 2010, ελψ απφ ην 2011 θαη κεηά 

παξνπζηάδεηαη κηα ζηαδηαθή βειηίσζε ηνπ δείθηε, θαζψο εθηηκάηαη φηη γηα ην 2011 ζα δηακνξθσζεί 

ζην -3,5% (νη εθηηκήζεηο γηα ηελ εμέιημε ηνπ ΑΕΠ ην 2011 θπκαίλνληαη από -2,5% (δηάθνξνη 

ρξεκαηνπηζηωηηθνί νξγαληζκνί) κέρξη -3,8% (Δπξσπατθή Δπηηξνπή/ΔΚΣ)., ελψ απφ ην 2012 θαη 

εμήο πξνβιέπεηαη λα αθνινπζήζεη κηα ζηαζεξά ζεηηθή πνξεία, θαζψο πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζεί 

ζην + 0,8% ην 2012, +2,1% ην 2013, +2,1% ην 2014 θαη +2,7% ην 2015. 

 

Απαζρόιεζε- Αλεξγία: Ζ κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο αληαλαθιάηαη θαη ζηε κείσζε ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ζηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο γηα ην 2010 δηακνξθψζεθε ζην 

11,5%, ελψ ε ηάζε ηνπ δείθηε αλακέλεηαη λα είλαη απμεηηθή έσο θαη ην 2012 θαη λα δηακνξθσζεί ζην 

14,5% ην 2011 θαη 15,0% ην 2012. ηε ζπλέρεηα, πξνβιέπεηαη ζηαδηαθή βειηίσζε ηνπ δείθηε κε 

πνζνζηφ αλεξγίαο 14,5% ην 2013, 14,0% ην 2014 θαη 13,6% ην 2015. 

 

Πιεζωξηζκόο: Σν 2010 νη πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο ζηελ νηθνλνκία ήηαλ έληνλεο κε ην ΓΓΣΚ λα 

απμάλεηαη θαηά 4,7% ζε απηφ ην έηνο. Γηα ηα επφκελα έηε εθηηκάηαη φηη νη πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο ζα 

κεηψλνληαη ζηαδηαθά κε ηε κεηαβνιή ηνπ πιεζσξηζκνχ λα εθηηκάηαη ζην 2,9% ην 2011, 1,0% ην 

2012, 1,1% ην 2013, 1,0% ην 2014 θαη 0,9% ην 2015. 

 

Ζ πιήξεο απεηθφληζε φισλ ησλ καθξννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ηεο ίδηαο πεξηφδνπ παξνπζηάδεηαη 

αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 2.1. 

 

4.3.2 Παξαδνρέο γηα ηνλ αξηζκό εξγαδνκέλσλ θαη ζπληαμηνύρσλ γεληθήο θπβέξλεζεο 
 

Οη πξνβιέςεηο ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο γηα ην κηζζνινγηθφ 

θφζηνο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο γηα ηα έηε 2011-2015, ζηεξίδνληαη ζε παξαδνρέο αλαθνξηθά κε ηνλ 

εηήζην αξηζκφ ησλ απνρσξήζεσλ ππαιιήισλ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο νη νπνίεο, θαη’ επέθηαζε, 

δηακνξθψλνπλ ηηο εθηηκήζεηο γηα ηνλ εηήζην αξηζκφ πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ (πίλαθαο 2.4), 

ρξεζηκνπνηψληαο σο έηνο βάζεο ην 2010. 

 

Οη παξαδνρέο γηα ηνλ αξηζκφ απνρσξήζεσλ κφληκνπ πξνζσπηθνχ, (ζηήιε 6) αθνινπζνχλ ηε 

ζπληεξεηηθή ππφζεζε ησλ 27.000 πεξίπνπ απνρσξήζεσλ [κε βάζε ηηο παξεκβάζεηο πνπ 

εμεηδηθεύνληαη ζην ΜΠΔΣ (ζελάξην κε παξεκβάζεηο) ν ζπλνιηθόο αξηζκόο απνρωξνύληωλ 

ππαιιήιωλ ζηελ πεξίνδν 2011-2015 εθηηκάηαη ζηηο 150.000]  θαη’ έηνο γηα ην ζχλνιν ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο. Σν δεκνζηνλνκηθφ φθεινο πνπ πξνθχπηεη ζηε κηζζνινγηθή δαπάλε νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ε κέζε εηήζηα ακνηβή ηνπ λενπξνζιεθζέληνο ππαιιήινπ απνηειεί ην 75% πεξίπνπ ηεο 

αληίζηνηρεο ακνηβήο ηνπ ππαιιήινπ πξνο ζπληαμηνδφηεζε. Δίλαη πξνθαλέο φηη ζα δεκηνπξγεζεί 

επηπιένλ δεκνζηνλνκηθφ φθεινο, εάλ ν αξηζκφο απνρσξήζεσλ πξνζσπηθνχ μεπεξάζεη ηελ αλσηέξσ 

ππφζεζε. 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνζιήςεσλ κφληκνπ πξνζσπηθνχ (ζηήιεο 3 θαη 5) 

εθαξκφδεηαη ν θαλφλαο κία πξφζιεςε αλά πέληε απνρσξήζεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ λ. 

3833/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Δηδηθά γηα ην ζελάξην βάζεο ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ 

Πιαηζίνπ, ν θαλφλαο απηφο εθαξκφζηεθε γηα φιε ηελ πεξίνδν 2011-2015. Γηα ην έηνο 2011, ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο λέσλ πξνζιήςεσλ ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο, λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη 

ΟΣΑ α΄ θαη  β΄ βαζκνχ πξνθχπηεη απφ ην ζπλππνινγηζκφ ζηνλ αλσηέξσ θαλφλα ησλ κεηαθνξψλ θαη 



41 

 

εληάμεσλ πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ απφ ηελ Οιπκπηαθή, ηνλ ΟΔ θ.ιπ., ζε εθαξκνγή ηεο 

ζρεηηθήο εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ γηα ηνλ Πξνγξακκαηηζκφ Πξνζιήςεσλ 

Πξνζσπηθνχ έηνπο 2011. 

  

Με βάζε ηηο εθηηκήζεηο απνρσξήζεσλ θαη πξνζιήςεσλ, φπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 2.4, 

ππνινγίδεηαη ν αξηζκφο κφληκνπ πξνζσπηθνχ γεληθήο θπβέξλεζεο γηα ηα έηε 2011-2015 (πίλαθαο 2.5, 

ζηήιεο 2 θαη 3). Ζ ζηήιε 4 αθνξά ηνλ αξηζκφ πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, πνπ ππνινγίδεηαη απφ 

ηε κείσζε θαηά 15% ηνπ αληίζηνηρνπ αξηζκνχ πξνζσπηθνχ ηνπ έηνπο βάζεο (2010), ζε εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 11, παξ. 6 ηνπ λ. 3833/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.   

 

ηνλ πίλαθα 2.6 ππνινγίδεηαη ν εθηηκψκελνο ζπλνιηθφο αξηζκφο ζπληαμηνχρσλ γεληθήο θπβέξλεζεο 

κε έηνο βάζεο ην 2010, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απνρσξήζεηο θάζε έηνπο.  

Πίλαθαο 2.4  Τπνινγηζκόο απνρσξήζεσλ-πξνζιήςεσλ κόληκνπ πξνζσπηθνύ 
γεληθήο θπβέξλεζεο γηα ηα έηε 2011-2015 – ζελάξην βάζεο 

 

Έηνο 

Δθηίκεζε απνρσξήζεσλ 
(αξηζκόο ηαθηηθνύ 

πξνζσπηθνύ + 
πξνζσπηθνύ 

λνζειεπηηθώλ ηδξπκάησλ 
θαη ΑΔΙ, ΣΔΙ) 

Δθηίκεζε πξνζιήςεσλ 
(αξηζκόο ηαθηηθνύ 

πξνζσπηθνύ + 
πξνζσπηθνύ 
λνζειεπηηθώλ 

ηδξπκάησλ θαη ΑΔΙ, ΣΔΙ) 
θαλόλαο 1:5  

Δθηίκεζε 
απνρσξήζεσλ 
(ΝΠΓΓ,ΟΚΑ θαη 
ΟΣΑ α' θαη β')  

Δθηίκεζε 
πξνζιήςεσλ 

(αξηζκόο 
πξνζσπηθνύ 

ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ ) 
θαλόλαο 1:5  

ύλνιν 
απνρσξήζεσλ     

ύλνιν 
 πξνζιήςεσλ  

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

2011 15.000  5.600  5.000  930 20.000  6.530  
2012 20.000 3.000  6.600  1.000  26.600  4.000  
2013 20.000 4.000 6.600  1.320 26.600 5.320  
2014 20.000 4.000 6.600  1.320  26.600 5.320 
2015 20.000  4.000  6.600  1.320  26.600  5.320  

 

Πίλαθαο 2.5  Δθηηκήζεηο γηα ην ζπλνιηθό αξηζκό ππεξεηνύληνο πξνζσπηθνύ 
 γεληθήο θπβέξλεζεο γηα ηα έηε 2011-2015– ζελάξην βάζεο 

 

Έηνο 

Δθηίκεζε αξηζκνύ 
πξνζσπηθνύ (ηαθηηθό 

πξνζσπηθό + 
πξνζσπηθό 

λνζειεπηηθώλ 
ηδξπκάησλ θαη ΑΔΙ, ΣΔΙ) 

Δθηίκεζε αξηζκνύ 
πξνζσπηθνύ (ΝΠΓΓ, 
ΟΚΑ θαη ΟΣΑ Α' θαη 

Β') 

Δθηίκεζε γηα αξηζκό 
πξνζσπηθνύ νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ 
ύλνιν 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2011 540.016  124.629  41.000  705.645  
2012 523.016  119.029  41.000  683.045  
2013 507.016  113.749  41.000  661.765  
2014 491.016  108.469  41.000  640.485  
2015 475.016  103.189  41.000  619.205  

 

 Πίλαθαο 2.6  Δθηηκήζεηο γηα ηνλ αξηζκό ζπληαμηνύρσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο γηα ηα έηε 
2011-2015– ζελάξην βάζεο 

 

Έηνο 

Δθηίκεζε αξηζκνύ 
ζπληαμηνύρσλ (ηαθηηθό 

πξνζσπηθό + 
πξνζσπηθό 

λνζειεπηηθώλ 
ηδξπκάησλ θαη ΑΔΙ, ΣΔΙ) 

Δθηίκεζε αξηζκνύ 
ζπληαμηνύρσλ (ΝΠΓΓ, 

ΟΚΑ θαη ΟΣΑ Α' θαη 
Β') 

Αξηζκόο ζαλόλησλ 
πλνιηθόο αξηζκόο 

ζπληαμηνύρσλ 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2011 371.178  62.068  8.500  427.246  
2012 391.178  68.668  8.500  451.346  
2013 411.178  75.268  8.500  477.946  
2014 431.178  81.868  8.500 504.546  
2015 451.178  88.468  8.500 531.146  
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4.4 Παξεκβάζεηο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο πνπ έρνπλ ιεθζεί ππόςε ζην ζελάξην 

βάζεο 
 

Οη θπξηφηεξεο παξεκβάζεηο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο πνπ ε επίδξαζή ηνπο έρεη ιεθζεί ππφςε γηα 

ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζελαξίνπ βάζεο αθνξνχλ, απφ πιεπξάο αθελφο εζφδσλ θαη αθεηέξνπ δαπαλψλ, ηηο 

εμήο βαζηθέο θαηεγνξίεο παξεκβάζεσλ: 

 

Έζνδα 

 

 Φνξνινγηθή δηνίθεζε: παξεκβάζεηο θαηαπνιέκεζεο ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, αχμεζε ησλ δηθαζηηθψλ 

παξαβφισλ, ζρέδην δξάζεο γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο είζπξαμεο ιεμηπξφζεζκσλ 

νθεηιψλ, επηηάρπλζε ηεο είζπξαμεο θνξνινγηθψλ πξνζηίκσλ 

 ΦΠΑ: αχμεζε ζπληειεζηψλ, αλαδηάξζξσζε θαηεγνξηψλ, δηεχξπλζε θνξνινγηθήο βάζεο 

 Φφξνη θαηαλάισζεο: αχμεζε ησλ εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο, εμίζσζε ηεο θνξνιφγεζεο ηνπ 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο 

 Φνξνιφγεζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο: αλαδηάξζξσζε ηεο θνξνιφγεζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, αχμεζε 

ησλ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ ησλ αθηλήησλ γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηηο εκπνξηθέο, αχμεζε ησλ θφξσλ 

κεηαβίβαζεο αθηλήησλ θαη ησλ γνληθψλ παξνρψλ 

 Φνξνινγία ησλ ακνηβψλ ζε είδνο (απηνθίλεηα) 

 Καζηέξσζε ηεθκεξίσλ θνξνιφγεζεο βάζεη δαπαλψλ δηαβίσζεο 

 Γηθαηψκαηα απφ άδεηεο ηπρεξψλ παηγλίσλ 

 Δηδηθή εηζθνξά θεξδνθφξσλ επηρεηξήζεσλ 

 Έζνδα απφ εγγπήζεηο 

 Έζνδα απφ απνθξαηηθνπνηήζεηο 

 Παξεκβάζεηο γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ ΟΚΑ, θαζηέξσζε εξγνζήκνπ. 

 

Γαπάλεο 

 

 Μηζζνί θαη ζπληάμεηο: κείσζε ησλ πξνζιήςεσλ πέξαλ ηνπ 5:1, πάγσκα θαη παξεκβάζεηο γηα ηνλ 

εμνξζνινγηζκφ ησλ ζπληάμεσλ 

 Μείσζε ηεο ελδηάκεζεο θαηαλάισζεο 

 Πεξαηηέξσ κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαηά 5% 

 Μείσζε ηνπ εζληθνχ ζθέινπο ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ 

 Μείσζε ησλ κεηαβηβάζεσλ ζε δεκφζηεο επηρεηξήζεηο 

 Παξεκβάζεηο γηα ηε κείσζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. 

 

 

4.5 ελάξην βάζεο γηα ηελ πεξίνδν 2011-2015 
 

Σν ζελάξην βάζεο γηα ην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο απνηειεί ην βαζηθφ 

πιαίζην ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεζνπξφζεζκσλ ζηφρσλ θαη πξνβιέςεσλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο θαη 

ησλ επί κέξνπο θνξέσλ ηεο, γηα ηελ πεξίνδν 2011-2015.  
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Πίλαθαο 2.7   Βαζηθό ζελάξην 2011-2015 (ζε ηακεηαθή θαη ESA βάζε) 
(πνζά ζε εθαη. επξώ) 

  

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Πξαγκ/ζεηο Πξαγκ/ζεηο Δθηίκεζε Δθηίκεζε Δθηίκεζε Δθηίκεζε Δθηίκεζε 

Ι. Έζνδα  50.585 54.259 55.501 54.591 54.814 54.397 54.859 

1. Καζαξά έζνδα ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 48.545 51.187 51.579 49.987 50.026 50.555 51.223 

α. Σαθηηθά έζνδα 52.307 54.383 53.280 51.727 52.172 52.728 53.801 

    1. Άκεζνη θφξνη 21.431 20.223 19.144 16.961 17.114 17.339 17.623 

    2.Έκκεζνη θφξνη 28.293 31.043 29.657 30.245 30.834 31.447 32.101 

    3. Απνιήςεηο απφ Δ.Δ. 264 320 185 148 165 174 176 

    4. Με θνξνινγηθά έζνδα 2.319 2.797 4.294 4.373 4.059 3.768 3.901 

β. Με ηαθηηθά έζνδα 1.190 1.786 2.099 1.957 1.600 1.627 1.280 

γ. Δπηζηξνθέο θφξσλ 4.952 4.982 3.800 3.697 3.746 3.800 3.858 

2. Έζνδα ΠΓΔ 2.040 3.072 3.922 4.604 4.788 3.842 3.636 

α. Δηζξνέο ΔΠΑ 1.734  2.634  3.192 3.616 3.842 2.910 2.730 

β. Λνηπέο εηζξνέο (πεξηιακβάλεηαη ΟΠΔΚΔΠΔ θαη ΑΛΗΔΗΑ) 123  167  530 788 746 732 706 

γ. Ίδηα έζνδα 183  271  200 200 200 200 200 

ΙΙ. Γαπάλεο 84.215 75.690 81.389 81.277 86.483 88.423 92.956 

1. Γαπάλεο ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 74.627 67.243 72.889 72.777 77.983 79.923 84.456 

α. Πξσηνγελείο δαπάλεο (1+2+3+4+5+6) 58.043 51.656 53.468 52.375 53.493 52.660 53.053 

    1. Μηζζνί θαη ζπληάμεηο 24.487 22.139 22.018 21.585 21.622 21.673 21.729 
    2. Κνηλσληθή αζθάιηζε & πεξίζαιςε (ζπκπ. πιεξσκή γηα  
αζθαιηζηηθφ ηακείν ΓΔΖ) 17.779 15.747 17.784 16.308 17.316 16.304 16.514 

    3. Λεηηνπξγηθέο θαη άιιεο δαπάλεο 9.326 8.107 7.773 7.906 7.865 7.969 7.805 

    4. Απνδφζεηο πξνο ηξίηνπο 6.452 5.663 5.312 5.116 5.230 5.208 5.235 

    5. Με θαηαλεκεκέλεο δαπάλεο 0 0 0 50 50 100 100 

    6. Απνζεκαηηθφ 0 0 580 1.410 1.410 1.405 1.670 

β. 1. Δγγπήζεηο ζε Γεληθή Κπβέξλεζε 484 827 1.245 1.518 1.979 1.024 1.636 

    2. Δγγπήζεηο εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο  100 145 224 134 211 139 67 

γ. Σφθνη 12.325 13.223 16.002 16.900 20.500 24.400 28.000 

δ. Πιεξσκέο ζηα λνζνθνκεία γηα παιηέο νθεηιέο 1.498 375 450 350 300 300 300 

ε. Πιεξσκέο γηα εμνπιηζηηθέο δαπάλεο 2.175 1.017 1.500 1.500 1.500 1.400 1.400 

2. ΠΓΔ 9.588 8.447 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 

ΙΙΙ. Έιιεηκκα Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ -33.630 -21.431 -25.888 -26.686 -31.669 -34.026 -38.097 

% ΑΔΠ -14,3% -9,3% -11,5% -11,7% -13,4% -14,0% -15,1% 

ΙΙΙ.α. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα -21.305 -8.208 -9.886 -9.786 -11.169 -9.626 -10.097 

                

Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο θεληξηθήο θπβέξλεζεο -528 -4.145 458 -1.646 -1.816 -1.678 -1.584 

                

Ιζνδύγην Ννκηθώλ Πξνζώπσλ πιελ ΓΔΚΟ 647 878 997 754 660 622 793 

Ιζνδύγην επαλαηαμηλνκεκέλσλ ΓΔΚΟ -1.593 3.059 1.211 1.368 1.866 859 1.385 

               

Έιιεηκκα Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA95 -35.104 -21.638 -23.222 -26.209 -30.959 -34.223 -37.503 

                

Ιζνδύγην ΟΣΑ 27 -379 -564 -732 -702 -711 -722 

Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο OTA -158 -186 225 223 313 0 0 

Ιζνδύγην ΟΣΑ θαηά ESA95 -131 -565 -339 -509 -389 -711 -722 

                

Ιζνδύγην ΟKΑ 393 369 787 -631 638 1.539 2.242 

Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο OKA -1.466 -2.357 -778 -150 -200 -200 -200 

Ιζνδύγην ΟKΑ θαηά ESA95 -1.074 -1.988 9 -781 438 1.339 2.042 

                

Έιιεηκκα γεληθήο θπβέξλεζεο θαηά ESA95 -36.308 -24.191 -23.552 -27.499 -30.909 -33.595 -36.183 

% ΑΔΠ -15,4% -10,5% -10,4% -12,0% -13,1% -13,8% -14,4% 

                

ΑΔΠ 235.017 230.173 225.400 228.400 235.500 242.900 251.900 

 
εκείσζε: Οη εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο ή πξνζαξκνγέο θαηά ESA απνηεινχλ θαη’ νπζία δηνξζψζεηο ησλ κεγεζψλ ζε ηακεηαθή 

βάζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ψζηε απηά λα απνηππψλνληαη πιένλ ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ 
πζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ (ΔΟΛ ή ESA95). 

 εκεηψλεηαη φηη ην έιιεηκκα γεληθήο θπβέξλεζεο απνηππψλεηαη κε ηε κεζνδνινγία ηνπ ΔΟΛ. 
 Οη εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο αλαθέξνληαη θπξίσο: 
 - ζε ρξνληθέο αλαθαηαλνκέο ησλ κεγεζψλ ψζηε λα απνηππψλνληαη ζην έηνο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ αλεμάξηεηα κε ηελ 

ηακεηαθή απνηχπσζε, 
 - ζε δηνξζψζεηο κεζνδνινγηθέο (δηαθνξέο εζληθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ΔΟΛ), 
 - ζε δηνξζψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο (αγνξά-πψιεζε κεηνρψλ θ.ιπ.) 
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Σν ζελάξην βάζεο πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ θαη πξννπηηθψλ 

ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηα δχν πξνεγνχκελα 

έηε (2009 θαη 2010), ησλ πξνβιέςεσλ γηα ην ηξέρνλ έηνο (2011), ην έηνο πξνυπνινγηζκνχ (2012) θαη 

ηα επφκελα ηξία έηε (2013-2015). ηεξίδεηαη ζην δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα ηνπ 2010, ελψ 

ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη παξεκβάζεηο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο πνπ είραλ λνκνζεηεζεί έσο 

θαη ην Γεθέκβξην ηνπ 2010, αλεμαξηήησο εάλ απηά απνδίδνπλ ζε φιε ηελ πεξίνδν πξνβιέςεσλ. 

 

Σν ζελάξην βάζεο έρεη θαηαξηηζηεί ηαπηφρξνλα ζηε ινγηζηηθή βάζε ηνπ εηήζηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ (ηακεηαθή βάζε) θαη ζηε ινγηζηηθή βάζε ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο 

Λνγαξηαζκψλ ηνπ 1995 (ESA 95).  

 

ηνλ πίλαθα 2.7, παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην βαζηθφ ζελάξην γηα ηελ εμέιημε ηνπ ειιείκκαηνο.  

Αληαλαθιψληαη, επίζεο, νη απμνκεηψζεηο ησλ εζφδσλ ιφγσ ησλ αιιαγψλ ζηε θνξνινγηθή βάζε θαη 

ησλ καθξννηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ (ξπζκφο αλάπηπμεο, πιεζσξηζκφο).  

 

Ζ αχμεζε ηνπ ειιείκκαηνο ηεο πεξηφδνπ 2011-2015 κε κφλε ηελ επίδξαζε ησλ παξεκβάζεσλ πνπ 

έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί (θαη ρσξίο ηε ιήςε λέσλ) νθείιεηαη ζηε δπλακηθή ηνπ ειιείκκαηνο, πνπ 

πεξηιακβάλεη ηε δηαξζξσηηθή αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα κηζζνχο θαη ζπληάμεηο ιφγσ σξίκαλζεο, ηελ 

αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηφθνπο θαη ινηπέο δηαξζξσηηθέο απμήζεηο ζηηο δαπάλεο, ηφζν ηεο θεληξηθήο 

θπβέξλεζεο φζν θαη ησλ ππνηνκέσλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο. 

 

Ζ δηακφξθσζε ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ έηνπο 2012 (έηνο πξνυπνινγηζκνχ), θαζψο θαη ησλ εηψλ 2013-

2015 εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 2.7 ηφζν ζε επίπεδν θεληξηθήο φζν θαη γεληθήο θπβέξλεζεο. 

 

Ζ κε ιήςε κέηξσλ ζπλεπάγεηαη ηε δηαηήξεζε ησλ ειιεηκκάησλ γηα φιε ηελ πεξίνδν ζην επίπεδν ηνπ 

10,4%-14,4% ηνπ ΑΔΠ, θαη ηνλ εθηξνρηαζκφ ηνπ ρξένπο ζην 198,9% ηνπ ΑΔΠ. Αλάινγε είλαη θαη ε 

εθηίλαμε ησλ πιεξσκψλ γηα ηφθνπο πνπ απφ 16 δηζ. επξψ ην 2011, δηακνξθψλνληαη ζηα 28 δηζ. επξψ 

ην 2015. 

 

Έλα ηέηνην ζελάξην κε πξαγκαηνπνίεζεο παξεκβάζεσλ είλαη θαλεξφ φηη δελ κπνξεί λα απνηειεί 

επηινγή νχηε ηεο θπβέξλεζεο αιιά νχηε θαη ηεο ρψξαο, αθνχ κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ζα νδεγνχζε 

ζην κφληκν απνθιεηζκφ ηεο ρψξαο καο απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ηειηθά ηελ θαηάξξεπζε ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

 

ηνλ πίλαθα 2.8 παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά γηα θάζε έηνο ε απφζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηνπο 

ζηφρνπο, ην δεκνζηνλνκηθφ θελφ δειαδή εηεζίσο. 

 

 

Πίλαθαο 2.8  Γεκνζηνλνκηθό θελό αλά έηνο γηα ηελ πεξίνδν 2011-2015 
(ζε εθαη. επξώ) 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Πξαγκ/ζεηο Πξαγκ/ζεηο Δθηίκεζε Δθηίκεζε Δθηίκεζε Δθηίκεζε Δθηίκεζε 

Έιιεηκκα γεληθήο θπβέξλεζεο θαηά ESA95 
(βαζηθό ζελάξην) 

-36.308 -24.191 -23.552 -27.499 -30.909 -33.595 -36.183 

% ΑΔΠ -15,4% -10,5% -10,4% -12,0% -13,1% -13,8% -14,4% 
Έιιεηκκα γεληθήο θπβέξλεζεο θαηά ESA95 
(ηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο)   -17.065 -14.916 -11.399 -6.385 -2.991 

% ΑΔΠ   -7,6% -6,5% -4,8% -2,6% -1,2% 

Γεκνζηνλνκηθό θελό   6.487 12.584 19.510 27.210 33.583 

% ΑΔΠ   2,9%  5,5% 8,3% 11,2% 13,3% 

ΑΔΠ 235.017 230.173 225.400 228.400 235.500 242.900 251.900 
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Αληίζηνηρα, κε ηελ ίδηα παξαδνρή ηεο κε ιήςεο επηπιένλ κέηξσλ θαη ε εμέιημε ηνπ ρξένπο ηεο 

γεληθήο θπβέξλεζεο εκθαλίδεηαη αικαηψδεο κε ην ρξένο θεληξηθήο θπβέξλεζεο λα αγγίδεη ην 198,9% 

ηνπ ΑΔΠ ην 2015, επηβαξχλνληαο πεξαηηέξσ ηα δεηήκαηα αμηνπηζηίαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη 

ζέηνληαο ζε ζνβαξφ θίλδπλν ηε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ ηαρχηεξε δπλαηή 

έμνδν ηεο Διιάδαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο θεθαιαίσλ. Αθφκα κεγαιχηεξε ζα είλαη ε αχμεζε ησλ 

πιεξσκψλ γηα ηφθνπο ζε ηακεηαθή βάζε, θζάλνληαο ηα 28.000 εθαη. επξψ ή ην 11,1% ηνπ ΑΔΠ ην 

2015. 

 

Ζ εμέιημε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ρσξίο ηελ πξαγκαηνπνίεζε παξεκβάζεσλ θαη κε ηελ ππφζεζε φηη ζα 

βξηζθφηαλ δαλεηζηήο λα δαλείζεη ηελ Διιάδα κε ην επηηφθην πνπ γίλεηαη ε ππφζεζε, θαίλεηαη ζηνλ 

πίλαθα 2.9: 

 

 

Πίλαθαο 2.9   Δμέιημε ρξένπο γεληθήο θπβέξλεζεο (ζελάξην βάζεο- ΥΧΡΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΜΠΓ) 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Υξένο γεληθήο θπβέξλεζεο 298.706 328.587 364.105 399.253 432.378 465.614 501.078 

ΑΔΠ 235.017 230.173 225.400 228.400 235.500 242.900 251.900 

Υξένο γεληθήο θπβέξλεζεο σο % ΑΔΠ 127,1% 142,8% 160,6% 174,8% 183,6% 191,7% 198,9% 

 

 

Αληίζηνηρα, νη ηφθνη θεληξηθήο θπβέξλεζεο ζε ηακεηαθή θαη δεδνπιεπκέλε βάζε δηακνξθψλνληαη σο 

εμήο: 

 

Πίλαθαο 2.10  Σόθνη θεληξηθήο θπβέξλεζεο (ζελάξην βάζεο) 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Σόθνη ζε ηακεηαθή βάζε 12.325 13.223 16.002 16.900 20.500 24.400 28.000 

Σόθνη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε (ESA 95) 12.490 13.945 15.559 18.900 22.800 26.900 30.900 

Σόθνη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε σο % ηνπ ΑΔΠ 5,3% 6,1% 6,9% 8,3% 9,7% 11,1% 12,3% 

Γηαθνξά ηακεηαθώλ-δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ     
(πξνζαξκνγή θαηά ESA) -165 -722 443 -2.000 -2.300 -2.500 -2.900 

εκείσζε: Γηα ηελ πξνβνιή ησλ πιεξσκψλ γηα ηφθνπο έρνπλ γίλεη νη αθφινπζεο ππνζέζεηο: 
 α)   Σν κεζνζηαζκηθφ ζηαζεξφ επηηφθην φισλ ησλ λέσλ εθδφζεσλ νκνιφγσλ πνπ ζα γίλνπλ ζηα έηε 2012, 2013, 2014 θαη 

2015 ππνινγίδεηαη ζην 7,5%. 
 β) Σα νλνκαζηηθά επηηφθηα ηνπ πθηζηάκελνπ ρξένπο βαζίδνληαη ζηα κειινληηθά επηηφθηα, φπσο ηζρχνπλ ηελ 1/6/2011. 

 

 
4.5.1 ύγθξηζε πξνϋπνινγηζζέλησλ κεγεζώλ θαη εθηηκήζεσλ γηα ην έηνο 2011 
 

ηφρνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2011 ήηαλ ε ζπλέρηζε ηεο δξαζηηθήο κείσζεο ηνπ ειιείκκαηνο, ζην 

πιαίζην ελφο θηιφδνμνπ κεζνπξφζεζκνπ ζρεδίνπ δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο κε απψηεξν ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ζε επίπεδα θάησ ηνπ 3% ηνπ ΑΔΠ ην 2014. 

πγθεθξηκέλα, ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2011 πξνέβιεπε ην έιιεηκκα γεληθήο θπβέξλεζεο λα 

δηακνξθσζεί ζηα 16.833 εθαη. επξψ (7,4% ηνπ ΑΔΠ). Κχξηνη άμνλεο ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ ήηαλ ν πεξαηηέξσ εμνξζνινγηζκφο ησλ δαπαλψλ θαη ε κεγαιχηεξε 

απφδνζε ησλ θξαηηθψλ πφξσλ.  
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Οη πξνβιέςεηο φκσο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2011 βαζίζηεθαλ ζε εθηηκήζεηο γηα ην θιείζηκν ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010, φπσο απηέο δηακνξθψζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν θαηάξηηζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, δειαδή 7 κήλεο λσξίηεξα, ην Ννέκβξην ηνπ 2010. Πιελ φκσο, ηα απνινγηζηηθά 

ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010, ηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε, αιιά θαη ε εθηέιεζε ηνπ α΄ 

ηξηκήλνπ ηνπ 2011, παξνπζίαζαλ απνθιίζεηο ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο.  
 

 

Πίλαθαο 2.11  ελάξην βάζεο - ύγθξηζε πξνϋπνινγηζκνύ θαη  
εθηηκήζεσλ πξαγκαηνπνηήζεσλ 2011 

 

  
  

2011 

Πξνϋπ/ζκόο 
Δθηηκήζεηο  

πξαγκ/ζεσλ 
Απόθιηζε 

Απόθιηζε 
(% ΑΔΠ) 

Κξαηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο         

Ι. Έζνδα (1+2) 59.482 55.501 -3.981 -1,8% 

1. Καζαξά έζνδα ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ (α+β-γ) 55.560 51.579 -3.981 -1,8% 

α. Σαθηηθά Έζνδα 57.520 53.280 -4.240 -1,9% 

β. Με ηαθηηθά έζνδα 1.840 2.099 259 0,1% 

γ. Δπηζηξνθέο θφξσλ 3.800 3.800 0 0,0% 

2. Έζνδα ΠΔΕ  3.922 3.922 0 0,0% 

ΙΙ. Γαπάλεο (1+2) 80.339 81.389 1.051 0,5% 

1. Δαπάλεο ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ (α+β+γ+δ+ε) 71.839 72.889 1.051 0,5% 

α. Πξσηνγελείο δαπάλεο 52.673 53.468 795 0,4% 

    1. Μηζζνί θαη ζπληάμεηο  21.593 22.018 426 0,2% 

    2. Κνηλσληθή αζθάιηζε θαη πεξίζαιςε (ζπκπ.  

        πιεξσκή γηα αζθαιηζηηθφ ηακείν ΓΔΖ) 16.652 17.784 1.132 0,5% 

    3. Λεηηνπξγηθέο θαη άιιεο δαπάλεο 7.870 7.773 -97 0,0% 

    4. Απνδφζεηο πξνο ηξίηνπο 5.978 5.312 -666 -0,3% 

    5. Με θαηαλεκεκέλεο δαπάλεο 0 0 0 0,0% 

    6. Απνζεκαηηθφ 580 580 0 0,0% 

β. 1. Δγγπήζεηο ζε θνξείο  γεληθήο θπβέξλεζεο 1.051 1.245 194 0,1% 

    2. Δγγπήζεηο ζε θνξείο εθηφο γεληθήο θπβέξλεζεο 145 224 79 0,0% 

γ. Σφθνη 15.920 16.002 82 0,0% 

δ. Πιεξσκέο ζηα λνζνθνκεία γηα παιηέο νθεηιέο 450 450 0 0,0% 

ε. Πιεξσκέο γηα εμνπιηζηηθέο δαπάλεο 1.600 1.500 -100 0,0% 

2. ΠΔΕ 8.500 8.500 0 0,0% 

ΙΙΙ. Έιιεηκκα θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ (Ι-ΙΙ) -20.857 -25.888 -5.032 -2,2% 

% ΑΕΠ -9,1% -11,5%     

ΗΗΗ. α. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα (ΗΗΗ-ΗΗ1γ) -4.937 -9.886 -4.949 -2,2% 

% ΑΔΠ -2,2% -4,4%     

IV. Ιζνδύγην ΟΣΑ, ΟΚΑ, λνζνθνκείσλ θαη ινηπώλ ΝΠΓΓ 1.491 1.877 386 0,2% 

ΝΠΓΓ 230 997 767 0,3% 

ΟΣΑ 500 -339 -839 -0,4% 

ΟΚΑ 700 248 -452 -0,2% 

Αλεμφθιεηεο νθεηιέο ΟΚΑ -239 -239 0 0,0% 

ΓΔΚΟ 300 1.211 911 0,4% 

V. Υξεκαηνδόηεζε θνξέσλ κε εηδηθά νκόινγα -420 -420 0 0% 

VI. Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 2.953 878 -2.075 -1,5% 

VΙI. Ιζνδύγην Γεληθήο Κπβέξλεζεο βάζεη Π/Τ (III+IV+V+VI) -16.833 -23.552 -6.720 -3,0% 

% ΑΔΠ -7,4% -10,4%     

VIII. ηόρνο ηζνδπγίνπ γεληθήο θπβέξλεζεο βάζεη 
πξνγξάκκαηνο(1) -17.065 -23.552 -6.487  

% ΑΔΠ -7,6% -10,4% 2,9%    

ΑΔΠ  225.400     
(1) ηνλ αλσηέξσ πίλαθα γίλεηαη ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο αξρηθήο πξφβιεςεο ηνπ ηζνδπγίνπ γεληθήο θπβέξλεζεο φπσο είρε δηαηππσζεί 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2011 (-16.833) θαη ηνπ ηζνδπγίνπ γεληθήο θπβέξλεζεο φπσο έρεη ηεζεί γηα ην έηνο 2011 ζην πιαίζην ηεο 
δεκνζηνλνκηθήο πξνζπάζεηαο πνπ έρεη αλαιεθζεί ζηελ πεξίνδν 2011-2015 (-17.065). 
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Βνχιεζε ηεο Κπβέξλεζεο είλαη ε θαηάξηηζε ηνπ ΜΠΓ λα γίλεη ζε απφιπηα ξεαιηζηηθή βάζε, κε ηελ 

ελζσκάησζε φισλ ησλ ηειεπηαίσλ πιεξνθνξηψλ θαη εμειίμεσλ πνπ ζα ήηαλ δηαζέζηκεο θαηά ηε 

ζηηγκή ηεο θαηάξηηζήο ηνπ. Χο εθ ηνχηνπ, θξίζεθε απαξαίηεην, ε θαηάξηηζε ηνπ ΜΠΓ λα βαζηζηεί 

ζηηο πξαγκαηνπνηήζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010 (έιιεηκκα 10,5% ηνπ ΑΔΠ αληί γηα ην 

πξνυπνινγηζζέλ 9,4%), γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε αλαζεψξεζε ησλ πξνβιέςεσλ γηα ην έηνο 2011. Καη’ 

επέθηαζε, ην βαζηθφ ζελάξην ελζσκαηψλεη ηελ εθηίκεζε φηη ην έιιεηκκα γεληθήο θπβέξλεζεο ην 2011 

ζα θπκαλζεί ζηα 23.552 εθαη. επξψ (10,4% ηνπ ΑΔΠ).  
 

χκθσλα κε ην ΜΠΓ, πξνθχπηεη φηη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηνπ 2011 απαηηείηαη πξφζζεηε δεκνζηνλνκηθή πξνζπάζεηα χςνπο 6,48 δηζ. 

επξψ. Ζ πξφζζεηε απηή πξνζπάζεηα απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα αθπξψζεη ηελ αξλεηηθή επίδξαζε 

ελφο πιήζνπο παξαγφλησλ (πίλαθαο 2.12) φπσο:  

 

 ε επίπησζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ιφγσ χθεζεο ειιείκκαηνο γεληθήο θπβέξλεζεο ηνπ 2010 θαηά κηα 

πνζνζηηαία κνλάδα (2,5 δηζ. επξψ), 

 ε αξλεηηθή επίπησζε ηεο κεγαιχηεξεο ηνπ αλακελφκελνπ χθεζεο (1 δηζ. επξψ),  

 ε απψιεηα επί ησλ εζφδσλ ιφγσ ησλ πξσηνβνπιηψλ κείσζεο θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαη 

αλαθνχθηζεο ηεο νηθνλνκίαο (1,7 δηζ. επξψ), 

 ε επαλεθηίκεζε απνδφζεσλ κέηξσλ θαηά 1,2 δηζ. επξψ.  

 

Πίλαθαο 2.12  Πξόζζεηε δεκνζηνλνκηθή πξνζπάζεηα 2011 
(πνζά ζε δηζ. επξώ) 

Δπίπησζε αλαζεψξεζεο ειιείκκαηνο γεληθήο θπβέξλεζεο έηνπο 2011 2,5 

Δπίπησζε κεγαιχηεξεο χθεζεο 1,0 

Πξσηνβνπιίεο κείσζεο θνξνινγηθψλ εζφδσλ 1,7 

Δπαλεθηίκεζε απνδφζεσλ παξεκβάζεσλ 1,2 

ύλνιν 6,4 

 
εκείν εθθίλεζεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζπάζεηαο ηνπ 2011, απνηειεί ην θιείζηκν ηνπ ειιείκκαηνο 

γεληθήο θπβέξλεζεο θαηά ην 2010. Με πςειφηεξν ζεκείν αθεηεξίαο ην 10,5% γηα ην 2010 αληί ηνπ 

9,4% απφ ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2011, απαηηνχληαη λέεο παξεκβάζεηο 

ηζνδχλακεο δεκνζηνλνκηθήο επίπησζεο. 

 

Δπηπιένλ, ε χθεζε είλαη ιίγν κεγαιχηεξε απφ απηήλ πνπ πξνέβιεπε ην πξφγξακκα νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο θαη εηδηθά ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2010 έθηαζε ην 7,4%. Απηφ επεξεάδεη θαη ην 2011, 

θαζψο ζπξξηθλψλεη ηα θνξνινγηθά έζνδα θαη ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη απμάλεη ηηο θνηλσληθέο 

παξνρέο ηνπ θξάηνπο π.ρ. επηδφκαηα αλεξγίαο. Δθηηκάηαη φηη ε επίπησζε ηεο χθεζεο ζην έιιεηκκα ηνπ 

2011 αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 1 δηζ. επξψ.  

 

Παξάιιεια, εληφο ηνπ 2011 ππήξμαλ πξφζζεηεο παξεκβάζεηο κείσζεο ηνπ άκεζνπ θνξνινγηθνχ 

βάξνπο πνπ αλαθνχθηζαλ ηνπο πνιίηεο θαη ηε ξεπζηφηεηα ηεο νηθνλνκίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη 

παξεκβάζεηο απηέο αθνξνχλ:  

 1.000 εθαη. επξψ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπκςεθηζκνχ νθεηιψλ πνπ δίλεη παξάιιεια αλάζα ζηελ 

αγνξά, 

 300 εθαη. επξψ απφ ηελ πιεξσκή ηνπ ΦΠΑ κε δφζεηο, πνπ δηεπθνιχλεη παξάιιεια ηε ξεπζηφηεηα 

ζηελ αγνξά, 

 400 εθαη. επξψ απφ ηε κείσζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ιφγσ ηεο λέαο θνξνινγηθήο θιίκαθαο γηα 

εηζνδήκαηα θάησ απφ 40.000 επξψ. 

 

Ζ ζπλνιηθή επίπησζε γηα ην 2011 απφ πξσηνβνπιίεο κείσζεο θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαη αλαθνχθηζεο 

ηεο νηθνλνκίαο αλέξρεηαη ζε 1,7 δηζ. επξψ.  
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Δπίζεο, επαλεθηηκήζεθε ε απφδνζε δηαθφξσλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

2011. πγθεθξηκέλα πξνβιέπνληαη πεξίπνπ 2 δηζ. επξψ κεησκέλα έζνδα σο εμήο: 

 200 εθαη. επξψ απφ ηα δηθαηψκαηα ηπρεξψλ παηρληδηψλ, 

 150 εθαη. επξψ απφ ηελ αλαβνιή αχμεζεο ησλ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ κε ζηφρν λα κελ πιεγεί 

πεξηζζφηεξν ε νηθνδνκή, 

 100 εθαη. επξψ απφ ηε κε δηεχξπλζε ηεο βάζεο ηνπ ΦΠΑ ζηηο αξρέο ηνπ 2011,  

 770 εθαη. επξψ απφ ηε ινγηζηηθή θαηαγξαθή ησλ παξαρσξήζεσλ (αδεηψλ ηειεπηθνηλσληψλ, ηνπ 

ΓΑΑ θαη ηνπ ΟΠΑΠ) ζε κεηαγελέζηεξα ρξφληα θαη φρη σο κεησηηθά ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ 2011, 

 200 εθαη. επξψ απφ ην ζχζηεκα εηζξνψλ-εθξνψλ ζηα θαχζηκα, 

 500 εθαη. επξψ απφ δηάθνξα άιια κέηξα (εμνηθνλνκήζεηο απφ ηνπο ΟΣΑ θ.ιπ.), 
 

Σέινο, πξνβιέπνληαη 800 εθαη. επξψ πεξηζζφηεξα έζνδα απφ παξεκβάζεηο πνπ απέδσζαλ θαιχηεξα 

απφ φ,ηη αλακελφηαλ, φπσο: 

 300 εθαη. επξψ απφ ηελ ηαθηνπνίεζε εκηππαίζξησλ, 

 300 εθαη. επξψ απφ ηελ εζεινχζηα επίιπζε θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ, 

 200 εθαη. επξψ απφ άιιεο παξεκβάζεηο, φπσο είλαη π.ρ. ε κείσζε θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή 

λνκηθψλ πξνζψπσλ ζηα κε δηαλεκφκελα θέξδε απφ 24% ζε 20% ε νπνία ζα έρεη νπζηαζηηθή 

επίπησζε ην 2012. 
 

ε φξνπο εζφδσλ θαη δαπαλψλ πξνυπνινγηζκνχ γεληθήο θπβέξλεζεο ε απφθιηζε απφ ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ 2011 (πίλαθαο 2.11) κπνξεί λα αλαιπζεί σο εμήο:  
 

Απφ ην ζθέινο ησλ εζφδσλ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο κεησκέλεο θαηά 3.981 εθαη. επξψ (1,8% ηνπ 

ΑΔΠ), εθηηκήζεηο πξαγκαηνπνηήζεσλ εζφδσλ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο 2011. Βαζηθνί 

παξάγνληεο απηήο ηεο αλαζεψξεζεο είλαη:  
 

 Οη ρακειέο εηζπξάμεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκψκελεο γηα ην 

2010, ιφγσ ηεο ρακειφηεξεο θνξνινγηθήο βάζεο ζην 2010 θαη ηεο ειάθξπλζεο πνπ πξνθαιείηαη 

απφ ηε λέα θνξνινγηθή θιίκαθα ,ζε ζπλδπαζκφ κε ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ α΄ ηξίκελνπ ηνπ 

2011, νδεγνχλ ζε θαζνδηθή πξνζαξκνγή ησλ πξνβιέςεσλ 2011 θαηά 1.631 εθαη. επξψ ζε ζρέζε 

κε ηηο αξρηθέο.  

 Ζ ζεκαληηθή πζηέξεζε ησλ εηζπξάμεσλ ηνπ ΦΠΑ έλαληη ησλ εθηηκήζεσλ γηα ην 2010, ιφγσ ηεο 

ζπξξίθλσζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηεο κεησκέλεο θνξνινγηθήο βάζεο ζην 2010 θαη 

ηεο πξνο ηα θάησ αλαζεψξεζεο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ, νδεγεί ζε θαζνδηθή πξνζαξκνγή 

ησλ πξνβιέςεσλ 2011 θαηά 926 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ.  

 Σα απνηειέζκαηα α΄ ηξηκήλνπ γηα ηνπο εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ θαη θαπλνχ 

δηακνξθψλνπλ ζπληεξεηηθφηεξεο πξνβιέςεηο γηα ην 2011 σο πξνο ηελ εμέιημε ησλ πνζνηήησλ πνπ 

ζα θαηαλαισζνχλ θαη καο νδεγνχλ ζε κηα θαζνδηθή πξνζαξκνγή ησλ πξνβιέςεσλ 2011 απφ ηηο 

εηζπξάμεηο θφξσλ θαηαλάισζεο θαηά 982 εθαη. επξψ. 

 Μείσζε ησλ εθηηκψκελσλ απνιήςεσλ ζην 2011 απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαηά 155 εθαη. 

πεξίπνπ. 
 

Απφ ην ζθέινο ησλ δαπαλψλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ  γηα θνηλσληθή αζθάιηζε θαη πεξίζαιςε 

ππάξρεη απφθιηζε θαηά 1.132 εθαη. επξψ ε νπνία νθείιεηαη, ζηηο απμεκέλεο επηρνξεγήζεηο ζην ΗΚΑ 

(600 εθαη. επξψ) ιφγσ κεησκέλσλ εζφδσλ, ζηελ επηπιένλ ελίζρπζε ηνπ ΟΑΔΓ θαηά 500 εθαη. επξψ 

γηα ηελ θαηαβνιή ησλ επηδνκάησλ αλεξγίαο θαη ηελ θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ (64 εθαη. επξψ) ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηεο πξψελ Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο, ζηηο θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ (272 εθαη. επξψ) θαη 

ηέινο ζηηο δαπάλεο γηα ηακεηαθνχο ηφθνπο θαηά 82 εθαη. επξψ. Αληίζεηα, κεησκέλεο είλαη νη 

ιεηηνπξγηθέο θαη ινηπέο δαπάλεο θαηά 97 εθαη. επξψ θαη νη απνδηδφκελνη πφξνη θαηά 666 εθαη. επξψ. 

εκεηψλεηαη φηη ε ππέξβαζε πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ θαηεγνξία γηα κηζζνχο θαη ζπληάμεηο ζπλνιηθνχ 

χςνπο 426 εθαη. επξψ νθείιεηαη α) ζηελ θαηαβνιή ηεο κηζζνδνζίαο ησλ ππαιιήισλ (392 εθαη. επξψ) 

ησλ Πεξηθεξεηψλ (πξψελ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ), πνπ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ είραλ 

πξνβιεθζεί ζηνπο απνδηδφκελνπο πφξνπο θαη β) ζηηο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ησλ ππαιιήισλ ηεο 

ΔΛΣΑΣ (36 εθαη. επξψ) πνπ είραλ πξνβιεθζεί ζηηο επηρνξεγήζεηο. Σέινο, απφ ηε δεκνζηνλνκηθή 

πξνζαξκνγή ησλ ηακεηαθψλ ηφθσλ ζε δεδνπιεπκέλνπο (ζχκθσλα κε ηνλ ESA 95), πνπ επηβαξχλεη ην 

έιιεηκκα θαηά 320 εθαη. επξψ πεξίπνπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  3 
ΣΟ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟ ΠΛΑΙΙΟ 

   ΓΖΜΟΙΟΝΟΜΙΚΖ ΣΡΑΣΖΓΙΚΖ1. ΓΖΜΟΙΟΝΟΜΙΚΖ 
ΣΡΑΣΖΓΙΚΖ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ 

1. ΓΖΜΟΙΟΝΟΜΙΚΖ ΣΡΑΣΖΓΙΚΖ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ 
 
 

Ζ έμνδνο ηεο ρψξαο απφ ηε δεκνζηνλνκηθή θξίζε απνηειεί ζήκεξα ην επίθεληξν έληνλνπ 

πξνβιεκαηηζκνχ ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ, ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ αιιά θαη ηνπ επηζηεκνληθνχ 

θφζκνπ ηεο ρψξαο. 

 

Ζ ζηξαηεγηθή θαη νη πνιηηηθέο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ, κπνξεί λα έρνπλ απνηειέζεη θαη 

λα ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ ζεκείν αληηπαξάζεζεο, πιελ φκσο αλαγλσξίδεηαη φηη νη δεκνζηνλνκηθνί 

ζηφρνη πνπ έρεη ζέζεη ε Κπβέξλεζε απνηεινχλ ηε κνλαδηθή επηινγή γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ρψξαο θαη 

ησλ πνιηηψλ. 

 

Οη ζηφρνη απηνί, απινί θαη μεθάζαξνη, πνπ εθθξάδνληαη γηα πξψηε θνξά κέζα απφ έλα κεζνπξφζεζκν 

ζρεδηαζκφ, ην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο, είλαη: 
 

 ν έιεγρνο θαη ε ζπγθξάηεζε ηεο δπλακηθήο ηεο αχμεζεο ηνπ ηεξάζηηνπ ρξένπο ηεο ρψξαο 

(βησζηκφηεηα ηνπ ρξένπο), 

 ε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή, ψζηε ην έιιεηκκα γεληθήο θπβέξλεζεο λα κεησζεί θάησ ηνπ 1% 

ηνπ ΑΔΠ έσο ην 2015 θαη λα δηαηεξεζνχλ κεγάια πξσηνγελή πιενλάζκαηα ζηε ζπλέρεηα, 

 ε δεκηνπξγία κφληκσλ θαη πγηψλ ζπλζεθψλ αλάπηπμεο, ψζηε ν νλνκαζηηθφο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ 

ΑΔΠ λα μεπεξάζεη ην 3% απφ ην 2012 θαη κεηά θαη λα ζπλερίζεη ηελ αλνδηθή ηνπ πνξεία 

δηαηεξψληαο καθξνπξφζεζκα κέζν ξπζκφ αχμεζεο ηνπιάρηζηνλ 5%, 

 ε θνηλσληθή πξνζηαζία θαη δηθαηνζχλε θαζψο θαη ε ζχκκεηξε ζπκκεηνρή φισλ ησλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή θαη 

 ε αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνπ καδί κε ηε δεκνζηνλνκηθή 

πξνζαξκνγή ζα ζπκβάιεη ζηε κείσζε ηνπ ρξένπο. 
 

Ζ δεκνζηνλνκηθή ζηξαηεγηθή θαη νη πνιηηηθέο πνπ πξνηείλεη ε Κπβέξλεζε θαζνξίδνληαη θαη 

ηεθκεξηψλνληαη απφ ηηο ίδηεο νηθνλνκηθέο ζπληζηψζεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο αλσηέξσ ζηφρνπο. 

 

1.1 Ο έιεγρνο θαη  ε ζπγθξάηεζε ηεο δπλακηθήο αύμεζεο ηνπ ρξένπο 
 

Σν ηεξάζηην δεκφζην ρξένο, ηφζν ζε απφιπην λνχκεξν φζν θαη σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, απνηειεί 

ζήκεξα ην ζνβαξφηεξν δεκνζηνλνκηθφ πξφβιεκα ηεο ρψξαο. Ο έιεγρνο θαη ε ζπγθξάηεζή ηνπ 

απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαγθαία επάλνδν ηεο ρψξαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο θεθαιαίνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα αλαρξεκαηνδνηεί απξφζθνπηα ην ρξένο αιιά θαη λα ρξεκαηνδνηεζεί ε 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε. 
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Υξένο γεληθήο θπβέξλεζεο 2011 (% ΑΔΠ) 

 
 

Ο ζηφρνο απηφο απνηειεί κηα απφ ηηο κεγάιεο πξνθιήζεηο ησλ επφκελσλ εηψλ, αθνχ ζα πξέπεη ζηα 

ακέζσο επφκελα ρξφληα λα εμαζθαιηζηεί ε δηαρξνληθή βησζηκφηεηά ηνπ θαη λα πεξηνξηζηεί ε 

δπλακηθή ηνπ. 

 

Ζ ξεαιηζηηθή ζηξαηεγηθή κείσζεο ρξένπο ππαγνξεχεηαη απφ ηηο ζπληζηψζεο δεκνζηνλνκηθέο 

παξακέηξνπο πνπ δηακνξθψλνπλ ηε δπλακηθή ηνπ, δειαδή ηα πξσηνγελή πιενλάζκαηα, νη αλαιήςεηο 

λέσλ ππνρξεψζεσλ θαη νη πιεξσκέο γηα ηφθνπο. 

 

Θα πξέπεη επηπιένλ ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο λα είλαη ηφζν ηζρπξφο ψζηε λα εμαζθαιηζζεί, 

φρη κφλν ε βησζηκφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο αιιά θαη έλαο ηθαλνπνηεηηθφο ξπζκφο κείσζήο ηνπ 

θάησ απφ ην 100% ηνπ ΑΔΠ ζε έλα απνδεθηφ απφ ηηο αγνξέο ρξνληθφ νξίδνληα.  
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Απαξαίηεην ζηνηρείν ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο είλαη επίζεο ε κείσζε ηεο αλάιεςεο λέσλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ νθείιεηαη θπξίσο: 

 ηηο πηέζεηο γηα νηθνλνκηθέο απνιήςεηο απφ νκάδεο πνπ δηαζέηνπλ ηζρπξή πνιηηηθή, θνηλσληθή ή 

ζπληερληαθή δχλακε. 

 ε ιαλζαζκέλεο πνιηηηθέο ή δηαρεηξηζηηθέο επηινγέο. 

 ηε δεκηνπξγία ειιεηκκάησλ απφ ηνπο ππνηνκείο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, αθελφο κελ ιφγσ ηεο 

αδπλακίαο νπζηαζηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ ειιεηκκάησλ ησλ ππνηνκέσλ απφ ηελ θπβέξλεζε 

θαη αθεηέξνπ ηεο χπαξμεο δηαξζξσηηθψλ δνκψλ πνπ επλννχλ ζπλζήθεο θαθνδηαρείξηζεο. 

 
1.2 Ζ δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή 
 

Σν κείγκα πνιηηηθψλ ηεο Κπβέξλεζεο ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία απφ ην 2014 θαη κεηά πξσηνγελψλ 

πιενλαζκάησλ ηεο ηάμεσο άλσ ηνπ 6,0% ηνπ ΑΔΠ, γεγνλφο πνπ απαηηεί ηε ιήςε κέηξσλ πνπ 

απνζθνπνχλ α) ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ θαη β) ζηε κείσζε ησλ δαπαλψλ.  

 

 

 

 

 

 

 

Ζ βησζηκόηεηα ηνπ δεκόζηνπ ρξένπο 
 

Ο δείθηεο ηνπ ρξένπο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, επεξεάδεηαη απφ δχν ζπληζηψζεο: α) ην χςνο ηνπ 

ρξένπο θαη β) ην ΑΔΠ, δειαδή ην ξπζκφ αλάπηπμεο. 

 

Σν χςνο ηνπ ρξένπο επεξεάδεηαη απφ ηνλ εηήζην ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ ρξένπο, πνπ ζχκθσλα κε 

ηελ εζληθνινγηζηηθή ηαπηφηεηα επεξεάδεηαη απφ κηα ζεηξά κεηαβιεηψλ: 

ΓΥ = ΠΑ + Σ + ΑΤ 

 

Όπνπ ΓΥ = ε εηήζηα κεηαβνιή ηνπ ρξένπο  

          ΠΑ = ην πξσηνγελέο απνηέιεζκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο ηνπο ηφθνπο 

          Σ = νη εηήζηνη ηφθνη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ρξένπο 

          ΑΤ = ε αλάιεςε λέσλ ππνρξεψζεσλ πέξαλ ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

Γεδνκέλνπ φηη ε πιεξσκή ησλ ηφθσλ θαη ε αλάιεςε ησλ λέσλ ππνρξεψζεσλ απνηεινχλ 

επηβαξπληηθά ζηνηρεία ηνπ ειιείκκαηνο θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ ρξένπο, ζα πξέπεη λα 

δεκηνπξγεζνχλ πξσηνγελή πιενλάζκαηα, πνπ ζα κεηψλνπλ αξρηθά θαηά έλα κέξνο ηελ αξλεηηθή 

απηή επίδξαζε (δειαδή ην ρξένο ζα απμάλεηαη αιιά κε κηθξφηεξν ξπζκφ), ζηαδηαθά δε ζα ηελ 

αλαηξέπνπλ (ην ρξένο ζα κεηψλεηαη). 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν ιφγνο ρξένπο πξνο ΑΔΠ, δείρλεη φηη φηαλ ην εζσηεξηθφ επηηφθην
1
 ηνπ 

ρξένπο ππεξβαίλεη ην ξπζκφ αλάπηπμεο, ν ιφγνο ρξένπο πξνο ΑΔΠ ηείλεη λα απηνηξνθνδνηείηαη, 

αθνχ νη πιεξσκέο γηα ηφθνπο ζπλεηζθέξνπλ ζην δεκφζην ρξένο πεξηζζφηεξν απφ φηη ε αλάπηπμε 

ζπλεηζθέξεη ζην ΑΔΠ.  πλεπψο, πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ πνιηηηθέο πνπ ζα δεκηνπξγνχλ κεγάια 

πξσηνγελή πιενλάζκαηα θαη πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο. Όζν θαζπζηεξεί ε δεκνζηνλνκηθή 

πξνζαξκνγή, ηφζν ζα απμάλεηαη ν ιφγνο ρξένπο πξνο ΑΔΠ θαη ζα κεηψλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα 

δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο. 

 

________________ 
1 Σν εζσηεξηθφ επηηφθην ππνινγίδεηαη σο ην θιάζκα κε αξηζκεηή ην χςνο ησλ ηφθσλ ηεο πεξηφδνπ n θαη παξαλνκαζηή 

ην χςνο ηνπ ρξένπο ηελ 31/12 ηνπ έηνπο n-1. 



52 

 

Πξσηνγελέο απνηέιεζκα γεληθήο θπβέξλεζεο (σο % ηνπ ΑΔΠ) 

 
 

Ζ αχμεζε ησλ εζφδσλ πξνυπνζέηεη: 

 ηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ ζπλζεθψλ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ρψξαο, 

 ηελ πηνζέηεζε ελφο δίθαηνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, 

 ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο. 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε κείσζε ησλ δαπαλψλ πξνυπνζέηεη: 

 ηε κείσζε θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαζψο θαη ησλ ππν-

ηνκέσλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, 

 ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ κεγέζνπο ηνπ θξάηνπο, 

 ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ θνηλσληθψλ κεηαβηβάζεσλ. 

 

Σν 2010 ε ειιεληθή νηθνλνκία πέηπρε ηε κείσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο θαηά 5 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ ή 12,1 δηζ. επξψ. Σν πξσηνγελέο έιιεηκκα κεηψζεθε πεξίπνπ θαηά 5,6 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ. 

 

Έιιεηκκα γεληθήο θπβέξλεζεο 2006-2015 

 
 
1.3 Ζ δεκηνπξγία κόληκσλ θαη πγηώλ ζπλζεθώλ αλάπηπμεο 
 

Τπφ ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία, νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο δηεζλψο θαη ηδηαίηεξα ζηελ 

Δπξσδψλε παξακέλνπλ πεξηνξηζκέλεο. Ζ αζηάζεηα ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ηδηαίηεξα ζηηο 

πεξηθεξεηαθέο νηθνλνκίεο είλαη πνιχ πηζαλφ λα ζπλερηζηνχλ. 
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Ζ δεκηνπξγία κφληκσλ θαη πγηψλ ζπλζεθψλ αλάπηπμεο, εηδηθά γηα ηε ρψξα καο πνπ ην κεγαιχηεξν 

κεξίδην ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο βαζίδεηαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, δειαδή εκπφξην θαη 

ππεξεζίεο, ελψ δηαζέηεη κφλν ειαθξηά βηνκεραλία, απαηηεί ζχλζεηε ζηξαηεγηθή αμηνπνίεζεο ησλ 

αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο νηθνλνκίαο. 

 

Ζ χθεζε ζηελ Διιάδα ην 2011 αλακέλεηαη κηθξφηεξε απφ ην 2010 (-3,5% έλαληη -4,5% ην 2010). Ζ 

ειιεληθή νηθνλνκία αλακέλεηαη λα επηζηξέςεη ζε ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο ην 2012. 

 

Δμέιημε ΑΔΠ θαη πιεζσξηζκνύ 

 
 

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ρσξίο αλάπηπμε ε έμνδνο ηεο ρψξαο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε απνθπγή 

βαζεηάο θαη παξαηεηακέλεο χθεζεο θαη αλεξγίαο είλαη αδχλαηε. 

 

Ο εμνξζνινγηζκφο ηνπ κεγέζνπο ηνπ θξάηνπο απαηηεί α) ηε ζπλεπή εθαξκνγή ηνπ νηθνλνκηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο, β) ηε 

δεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη αμηνπηζηίαο ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ θαη γ) ηελ πγηή 

εηζξνή λέσλ θεθαιαίσλ ζηε ρψξα. 

 

Ζ εηζξνή ησλ θεθαιαίσλ απηψλ κπνξεί λα πξνέιζεη απφ ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ, απφ ηελ 

πξνζέιθπζε δηεζλψλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ θαη ηέινο απφ ηελ ηαρχηεξε απνξξφθεζε ησλ 

θνλδπιίσλ ηνπ ΔΠΑ. 

 

Ζ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ πξνυπνζέηεη: 

 

 αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο, πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα λέεο επελδχζεηο, 

 βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ αγαζψλ θαη 

 παξνρή ηεο απαηηνχκελεο ξεπζηφηεηαο απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

 

Ζ πξνζέιθπζε δηεζλψλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ πξνυπνζέηεη: 

 

 ηελ θαηάξγεζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ εκπνδίσλ γηα ηε ζχζηαζε λέσλ επηρεηξήζεσλ (επελδπηηθφο 

λφκνο, fast track), 

 ηελ άξζε ησλ ζηξεβιψζεσλ ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ζπλζεθψλ 

επέιηθησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ηεο απειεπζέξσζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ αλνίγκαηνο ησλ 

θιεηζηψλ επαγγεικάησλ, 

 ηελ χπαξμε ελφο απινχ, απνηειεζκαηηθνχ θαη πξνπαληφο ζηαζεξνχ θνξνινγηθνχ πιαηζίνπ, 
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 ην ζρεδηαζκφ πνιηηηθψλ αλάπηπμεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, φπσο ηνπξηζκφο, ιηαληθφ εκπφξην, 

ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο, πνιηηηζκφο, 

 ηελ παξνρή ηεο απαηηνχκελεο ξεπζηφηεηαο απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

θαη 

 ηνλ πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη αμηνπνίεζεο ηεο 

δεκφζηαο πεξηνπζίαο. 

 

1.4 Ζ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ - απνθξαηηθνπνηήζεηο 
 

Μέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο ελφο ηδηαίηεξα ζεκαληηθνχ πξνγξάκκαηνο 

απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη αμηνπνίεζεο ηεο ηδησηηθήο πεξηνπζίαο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, 

επηρεηξείηαη γηα πξψηε θνξά ε θαηαγξαθή θαη αμηνπνίεζε ελφο απφ ηα κεγαιχηεξα αιιά θαη πιένλ 

αλεθκεηάιιεπηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ θξάηνπο. 

 
1.4.1 Αξρέο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ Γεκνζίνπ 2011-2015 
 

Σν ραξηνθπιάθην ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γεκνζίνπ απνηειείηαη απφ ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο: 

επηρεηξήζεηο, ππνδνκέο, κνλνπσιηαθά δηθαηψκαηα θαη αθίλεηα. Ζ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ζηφρν έρεη ηε 

ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γεκνζίνπ κέζσ ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο 

θαηαλνκήο ησλ αλαιακβαλφκελσλ θηλδχλσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ αιιά θαη ηελ 

επηρεηξεζηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα. ην πιαίζην απηφ ε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε ηεο ηδησηηθήο 

πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ βαζίδεηαη ζηελ επέιηθηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο αιιά θαη ησλ 

θεθαιαίσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ελψ παξάιιεια ζηνρεχεη ζηελ εμαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ζε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ.   

 

Σν πξφγξακκα απνθξαηηθνπνηήζεσλ ηεο Κπβέξλεζεο αθνξά ζηελ πεξίνδν 2011-2015 κε δέζκεπζε 

γηα ηε ζπγθέληξσζε εζφδσλ απφ απνθξαηηθνπνηήζεηο χςνπο 5  δηζ. επξψ ην 2011, θαζψο θαη 

ζσξεπηηθά 15 δηζ. επξψ  έσο ην 2012 θαη 50 δηζ. επξψ έσο ην 2015.  Σα έζνδα απηά κπνξνχλ λα 

κεηψζνπλ ην ρξένο κέρξη 20 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ, ζπκβάιινληαο έηζη φρη κφλν ζηε 

βησζηκφηεηά ηνπ αιιά θαη ζηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο επηβάξπλζεο απφ ηφθνπο. 

 

Ο πίλαθαο 3.1 παξνπζηάδεη ην πξφγξακκα απνθξαηηθνπνηήζεσλ ηεο πεξηφδνπ 2011-2015. πλνπηηθά, 

ην πξφγξακκα απνθξαηηθνπνηήζεσλ ηεο πεξηφδνπ πεξηιακβάλεη ζπλαιιαγέο ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ηνπ Γεκνζίνπ ζε βαζηθνχο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο: ηξαπεδηθφ ηνκέα, ελέξγεηα, ηπρεξά παηρλίδηα, 

ηειεπηθνηλσλίεο, ιηκάληα, αεξνδξφκηα, απηνθηλεηφδξνκνη, ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο, νξπρεία, 

δηαρείξηζε πδάησλ θαη απνβιήησλ, άκπλα θαη αθίλεηε πεξηνπζία.  

 

Ζ θπβέξλεζε ζα παξνπζηάζεη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ 

Γεκνζίνπ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαγξαθήο ηνπο κέρξη ην ηέινο ηνπ 2012, 

φπσο επίζεο θαη λνκνζεηήκαηα γηα ηα δηθαηψκαηα επηθάλεηαο θαη καθξνρξφλησλ κηζζψζεσλ, 

ηνπξηζηηθψλ θαηνηθηψλ, θαζψο θαη ρξήζεσλ γεο θαη θαζαξφηεηαο ηίηισλ κέρξη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

2011.   

 

Ζ Κπβέξλεζε πξνρσξάεη άκεζα ζηε δεκηνπξγία Οξγαληζκνχ Απνθξαηηθνπνηήζεσλ (Σακείν 

Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο) γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηαρείαο, απνηειεζκαηηθήο θαη δηαθαλνχο πινπνίεζεο 

ηνπ 5-εηνχο πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γεκνζίνπ.  

 

Δηδηθφηεξα, ζην Σακείν ζα πεξηέιζεη ε ηδηνθηεζία ησλ εκπνξεχζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.1 πξνθεηκέλνπ λα απνθξαηηθνπνηεζνχλ 

(εηαηξηθέο ζπκκεηνρέο, δηθαηψκαηα θαζψο θαη εκπνξεχζηκα αθίλεηα ηνπ Γεκνζίνπ). Σα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ππφ ηε δηαρείξηζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο ηα νπνία αλήθνπλ ζηε 

δεκφζηα θηήζε, εμαηξνχληαη απφ ηηο ζπλαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ Σακείνπ. Σν Σακείν, ην νπνίν ζα 

δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην, ζα ζηειερσζεί απφ πξφζσπα εγλσζκέλεο θαηάξηηζεο θαη εκπεηξίαο 

ζηνλ ηνκέα ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη ε δηνίθεζή ηνπ ζα ηχρεη ηεο έγθξηζεο ηεο Βνπιήο, ζηελ 
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νπνία ζα δηαβηβάδεηαη ηαθηηθά έθζεζε πεπξαγκέλσλ κε ην ζηάδην αμηνπνίεζεο θάζε πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσδψλεο κπνξνχλ λα νξίζνπλ δχν 

παξαηεξεηέο πνπ δελ ζα κεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε ηνπ Σακείνπ.   

 

ην Σακείν ζα κεηαβηβαζηνχλ κεηνρέο θαη ηα ζπλαθή δηθαηψκαηα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

πξφθεηηαη λα απνθξαηηθνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζηελ αμηνπνίεζή ηνπο κε αλνηρηφ θαη 

δηαθαλή ηξφπν, κε βάζε ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Σν Σακείν ζα κπνξεί λα αληιεί 

ρξήκαηα κέζσ δαλεηζκνχ ή παξνρή αζθάιεηαο πνπ δελ ζα εκπνδίδεη ηε γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή 

απνθξαηηθνπνίεζε ησλ εηζθεξφκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  Γελ ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα 

επαλακεηαβίβαζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Σακείνπ, δεδνκέλνπ φηη ηα θαζαξά έζνδα πνπ ζα 

πξνθχπηνπλ απφ ην Σακείν ζα απνδίδνληαη ζην Γεκφζην γηα ηε κείσζε ηνπ ρξένπο. 

 

Καησηέξσ παξαηίζεηαη ην πξφγξακκα απνθξαηηθνπνηήζεσλ αλά θιάδν θαη πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν καδί 

κε ην ζρεηηθφ ρξνλνδηάγξακκα θαη ηε δνκή ησλ ζθνπνχκελσλ ζπλαιιαγψλ.  
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Q1:  α΄ ηξίκελν, Q2: β΄ ηξίκελν, Q3: γ΄ ηξίκελν,  Q4: δ΄ ηξίκελν 

 

Πίλαθαο 3.1  Πξόγξακκα Απνθξαηηθνπνηήζεσλ 2011-2015 

  

Έηνο Όλνκα 
Δθηηκώκελνο 

ρξόλνο 
Πνζνζηό ηνπ 

Γεκνζίνπ 
Πνζνζηό πξνο 

πώιεζε 
Δίδνο ζπλαιιαγήο 

      

2011      

 Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο (OTE) Q2 16.0% 10,0% Πψιεζε Μεηνρψλ 

 Δηαηξία  Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Θεζζαινλίθεο Q3 74,0%  40% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ (ΓΑΑ) Q3 100,0% - Δπέθηαζε χκβαζεο 

 Οξγαληζκφο Πξνγλσζηηθψλ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ 1 Q3 100,0% - Δπέθηαζε χκβαζεο 

 Οξγαληζκφο Πξνγλσζηηθψλ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ 2 Q3 100,0% - Νέεο Άδεηεο Παηγλίσλ 

 Οξγαληζκφο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο Q3 74,3% 23,3% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Κξαηηθά Λαρεία Q3 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Οξγαληζκφο Ληκέλνο Πεηξαηψο Q4 74,1% 23,1% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Διιεληθά Ακπληηθά πζηήκαηα (ΔΑ) Q4 99,8% 99,8% Πψιεζε Μεηνρψλ 

 Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην Q4 34,0% 34,0% Πψιεζε Μεηνρψλ 

 Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ (ΓΔΠΑ) Q4 65,0% 55,0% Πψιεζε Μεηνρψλ 

 Γηαρεηξηζηήο Δζληθνχ πζηήκαηνο Αεξίνπ (ΓΔΦΑ) Q4 65,0% 31,0% Πψιεζε Μεηνρψλ 

 ΣΡΑΗΝΟΔ Q4 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ 

 ΛΑΡΚΟ Q4 55,2% 55,2% Πψιεζε Μεηνρψλ 

 Alpha Bank Q4 0,6% 0,6% Πψιεζε Μεηνρψλ 

 Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Q4 1,2% 1,2% Πψιεζε Μεηνρψλ 

 Οξγαληζκφο Γηεμαγσγήο Ηππνδξνκηψλ Διιάδνο (ΟΓΗΔ) Q4 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ 

 Άδεηεο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Q4 100,0% 100,0% Δπέθηαζε χκβαζεο  

 Διιεληθφ Καδίλν Πάξλεζαο Q4 49,0% 49,0% Πψιεζε Μεηνρψλ 

 Διιεληθή Βηνκεραλία Ορεκάησλ (ΔΛΒΟ) Q4 72,6% 72,6% Πψιεζε Μεηνρψλ 

 Οξγαληζκφο Πξνγλσζηηθψλ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ  Q4 34,0% 34,0% Πψιεζε Μεηνρψλ 

 Διιεληθφ 1  Q4 100,0% - Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Σέζζεξα Αεξνζθάθε Airbus  Q4 100,0% 100,0% Πψιεζε 

 Αθίλεηα 1 Q4 100,0% - Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

2012       

 Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ (ΓΑΑ) Q1 55,0%  21% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Διιεληθά Πεηξέιαηα (ΔΛΠΔ) Q1 35,5% 35,5% Πψιεζε Μεηνρψλ 

 Σξάπεδα Πεηξαηψο Q1 1,3% 1,3% Πψιεζε Μεηνρψλ 

 Αγξνηηθή Σξάπεδα Διιάδνο (ATE) Q1 77,3% 26,2% Πψιεζε Μεηνρψλ 

 Απηνθηλεηφδξνκνο «Δγλαηία Οδφο» Q1 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Διιεληθά Σαρπδξνκεία (ΔΛΣΑ) Q1 90,0%  40% Πψιεζε Μεηνρψλ 

 Ληκάληα 1 Q1 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Δηαηξία  Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Πξσηεπνχζεο Q2 61,3% 27,3% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ Q2 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Αθίλεηα 2 Q2 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ (ΓΔΖ) Q3 51,0% 17,0% Πψιεζε Μεηνρψλ 

 Διιεληθνί Απηνθηλεηφδξνκνη 1 Q3 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Πεξηθεξεηαθά Αεξνδξφκηα 1 Q3 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Διιεληθφ 2 Q4 100,0% - Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Αθίλεηα 3 Q4 100,0% - Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Φεθηαθφ Μέξηζκα 1 Q4 100,0% 100,0% Πψιεζε Γηθαησκάησλ 

 Δηαηξία  Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Θεζζαινλίθεο  Q4 34,0%  Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Μεηαιιεπηηθά Γηθαηψκαηα 1 Q4 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

2013       

 Τπνζαιάζζην θνίηαζκα θπζηθνχ αεξίνπ «Ν. Καβάια» Q1 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Πεξηθεξεηαθά Αεξνδξφκηα 2 Q2 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Ληκάληα 2 Q2 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Αθίλεηα 4 Q3 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Μεηαιιεπηηθά Γηθαηψκαηα 2 Q3 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Φεθηαθφ Μέξηζκα 2 Q4 100,0% 100,0% Πψιεζε Γηθαησκάησλ 

 Δηαηξία  Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Πξσηεπνχζεο Q4 34,0%  Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Διιεληθνί Απηνθηλεηφδξνκνη 2 Q4 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

2014       

 Διιεληθνί Απηνθηλεηφδξνκνη 3  100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Αθίλεηε Πεξηνπζία  100,0% - Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

      

2015       

  Διιεληθνί Απηνθηλεηφδξνκνη 4  100,0% - Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Αθίλεηε Πεξηνπζία  100,0% - Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 
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1.4.2 Τπνδνκέο θαη Μεηαθνξέο 

 

 ΟΔ: Πάξνρνο ηδεξνδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ (ΣΡΑΙΝΟΔ), ηδεξνδξνκηθνί ηαζκνί, 
Δκπνξεπκαηηθά Κέληξα, πληήξεζε Σξνραίνπ Τιηθνύ 

 

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ Γεκνζίνπ ζπλίζηαηαη ζε 100% ζπκκεηνρή ζηνλ φκηιν ΟΔ (ΟΔ ΑΔ, ΔΓΗΤ ΑΔ, 

ΔΡΓΟΔ ΑΔ, ΓΑΗΑΟΔ ΑΔ) θαη 100% ζηελ ΣΡΑΗΝΟΔ ΑΔ.  

 

Ζ δηαδηθαζία απνθξαηηθνπνίεζεο βαζίδεηαη ζε έλα πξφγξακκα αλαδηάξζξσζεο ηνπ νκίινπ ΟΔ θαη 

ηεο ΣΡΑΗΝΟΔ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία πνηνηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εληφο ηνπ 2011. 

Δηδηθφηεξα ην πξφγξακκα αλαδηάξζξσζεο πνπ εθαξκφδεηαη απνζθνπεί ζηελ εμαζθάιηζε ηεο 

βησζηκφηεηαο ηεο ΣΡΑΗΝΟΔ, ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ζηνλ δηαρεηξηζηή ηεο ππνδνκήο ΟΔ 

ΑΔ θαη ΔΓΗΤ ΑΔ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη αλάπηπμε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ 

νκίινπ ΟΔ κέζσ ηεο ΓΑΗΑΟΔ ΑΔ.  

 

ηελ ΣΡΑΗΝΟΔ ΑΔ, ηνλ πάξνρν ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ, εθαξκφδεηαη απηήλ ηελ 

πεξίνδν έλα εθηεηακέλν ζρέδην αλαδηάξζξσζεο πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ απνθξαηηθνπνίεζή ηεο κε ηελ 

πψιεζε ζε ζηξαηεγηθφ επελδπηή εληφο ηνπ 2011 θαη ηελ εθρψξεζε ζε απηφλ ηεο δηνίθεζεο ηεο 

επηρείξεζεο κε ηελ ππνγξαθή ζπκθσλίαο κεηφρσλ.  

 

Πεξαηηέξσ, ε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ηνπ νκίινπ ΟΔ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε ζπληήξεζε ηνπ 

ηξνραίνπ πιηθνχ πξνβιέπεηαη λα απνζρηζζεί απφ απηφλ θαη λα κεηαηξαπεί ζε εηαηξία ε νπνία ζηε 

ζπλέρεηα ζα ηδησηηθνπνηεζεί. Σέινο ην Γεκφζην ζα πξνρσξήζεη ζηελ αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ 

ζηδεξνδξνκηθψλ ζηαζκψλ ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΔ κέζσ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο κε ηδηψηεο. Οη 

ζπλαιιαγέο απνθξαηηθνπνίεζεο πνπ αθνξνχλ ζηελ ΣΡΑΗΝΟΔ ΑΔ θαη ηνλ φκηιν ΟΔ αλακέλεηαη 

λα πινπνηεζνχλ εληφο ηνπ 4
νπ

 ηξηκήλνπ ηνπ 2011.  

 

 Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελώλ Α.Δ. (ΓΑΑ)   
 

Ο ΓΑΑ είλαη εηαηξία πνπ έρεη ζηελ θπξηφηεηά ηεο ηελ 30εηή ζχκβαζε παξαρψξεζεο γηα ηελ 

θαηαζθεπή, ρξεκαηνδφηεζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ Αεξνδξνκίνπ «Διεπζέξηνο Βεληδέινο» 

θαη ε νπνία ιήγεη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2026. ην εηαηξηθφ ζρήκα ζπκκεηέρεη ην Γεκφζην κε 55%, ε 

γεξκαληθή εηαηξεία Hochtief κε 40% θαη ηδηψηεο  επελδπηήο κε 5%. 

 

Σν Γεκφζην πξνσζεί ηελ επέθηαζε ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο εληφο ηνπ 3
νπ

 ηξηκήλνπ ηνπ 2011, θαζψο 

θαη ηελ πψιεζε πνζνζηνχ ηνπιάρηζηνλ 21% ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρεη, κέζσ είηε εηζαγσγήο ηνπ 

ΓΑΑ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ ή κέζσ πψιεζεο ζε ηδηψηεο ην 1
ν
 ηξίκελν ηνπ 2012. 

 

 Πεξηθεξεηαθά Αεξνδξόκηα  
 

Πξφθεηηαη γηα 29 πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα αλά ηελ Διιάδα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηα αεξνδξφκηα 

Θεζζαινλίθεο, Ζξαθιείνπ, Ρφδνπ, Κέξθπξαο, Υαλίσλ, Κσ, Εαθχλζνπ, αληνξίλεο, Μπηηιήλεο θαη 

Υίνπ. Σα πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα είλαη επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο ρσξίο εηαηξηθή νληφηεηα θαη 

βξίζθνληαη ππφ ηελ επνπηεία ηεο ΤΠΑ. 

 

Δληφο ηνπ 2011 ε θπβέξλεζε πξνσζεί ηε ζηαδηαθή επηρεηξεζηαθή αλεμαξηεηνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ 

αεξνδξνκίσλ απφ ηελ ΤΠΑ, θαζψο θαη ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε αλψλπκεο εηαηξίεο θαη ηειηθψο, ηελ 

ηδησηηθνπνίεζή ηνπο κέζσ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Μεηά ηε κεηαηξνπή ηνπο 

απηή, ην Γεκφζην ζα εηζθέξεη ηα δηθαηψκαηα πνπ θαηέρεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηα αεξνδξφκηα ζε 
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ΔΔ θαη λα πνπιήζεη ηηο κεηνρέο ησλ εηαηξηψλ απηψλ ζε ηδηψηεο. Σα ραξηνθπιάθηα πεξηθεξεηαθψλ 

αεξνδξνκίσλ ζα δηακνξθσζνχλ έσο ην 3ν ηξίκελν ηνπ 2011, ελψ ψξηκεο ζπλαιιαγέο ζα 

πξνζθεξζνχλ ζηελ αγνξά ζηαδηαθά απφ ην 3ν ηξίκελν ηνπ 2012 έσο ην 2ν ηξίκελν ηνπ 2013.  

 

 4 Αεξνζθάθε Airbus A340-300  
 

Σν Γεκφζην βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία πψιεζεο 4 αεξνζθαθψλ Airbus Α340-300, κε MSN 235, 239, 

282, 292 (ηα Αεξνζθάθε). Σα Αεξνζθάθε είλαη ζε θαζεζηψο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο απφ ην 

Γεκφζην, ελψ κέρξη ην επηέκβξην 2009, εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο απνθξαηηθνπνίεζεο ηεο 

Οιπκπηαθήο, ήηαλ ππνκηζζσκέλα ζε απηήλ.  Σα Αεξνζθάθε είλαη ζηαζκεπκέλα ζην Γηεζλή 

Αεξνιηκέλα Αζελψλ, ελψ ν ελ εμειίμεη δηαγσληζκφο γηα ηελ πψιεζή ηνπο αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί 

ην 4ν  ηξίκελν ηνπ 2011. 

 

 Δγλαηία Οδόο 
 

Ζ Δγλαηία Οδφο, ζπλνιηθήο έθηαζεο 650 ρικ. πεξίπνπ, θαηαζθεπάζηεθε σο δεκφζην έξγν ελψ ε 

εηαηξία πνπ έρεη αλαιάβεη ηε ιεηηνπξγία ηεο έρεη ηελ ίδηα επσλπκία (Δγλαηία Οδφο ΑΔ) θαη αλήθεη 

θαηά 100% ζην Γεκφζην. 

 

Δληφο ηνπ 2011 ην Γεκφζην ζα παξαρσξήζεη ηε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπ 

απφ ηα δηφδηα ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κε ζχκβαζε παξαρψξεζεο. Δηδηθφηεξα, ην Γεκφζην εμεηάδεη ηηο 

εμήο ελαιιαθηηθέο: 

 

- Γεκηνπξγία ΔΔ ζηελ νπνία ζα εηζθέξεη ηα απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα ζρεηηθά κε ηε ζπκπιήξσζε 

ηπρφλ αλνινθιήξσησλ ηκεκάησλ ζην θαηαζθεπαζηηθφ ηκήκα, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη 

είζπξαμε δηνδίσλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην, πψιεζε 

ηεο ΔΔ ζε ηδηψηεο. 

 

- Πξαγκαηνπνίεζε δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο νπνίαο ζα επηιεγεί ν παξαρσξεζηνχρνο πνπ 

ζα αλαιάβεη ηηο πξναλαθεξζείζεο ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα ζηνλ απηνθηλεηφδξνκν, γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

Οη αληίζηνηρεο ζπλαιιαγέο ζα δηακνξθσζνχλ έσο ην 3
ν
 ηξίκελν ηνπ 2011 θαη αλακέλεηαη λα 

νινθιεξσζνχλ ην 1
ν
 ηξίκελν ηνπ 2012. 

 

 Διιεληθνί Απηνθηλεηόδξνκνη Α.Δ 
 

Σν Γεκφζην ζθνπεχεη λα δεκηνπξγήζεη ΔΔ (Διιεληθνί Απηνθηλεηφδξνκνη Α.Δ.) ζηελ νπνία ζα 

εηζθεξζνχλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ Γεκνζίνπ απφ: 

 

i. Μειινληηθέο εηζπξάμεηο  δηνδίσλ απφ ηηο εηαηξίεο δηαρείξηζεο πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηελ θαηαζθεπή, 

ρξεκαηνδφηεζε, ιεηηνπξγία, ζπιινγή δηνδίσλ ηειψλ θαη ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ ησλ ειιεληθψλ 

απηνθηλεηνδξφκσλ βάζεη ησλ αθφινπζσλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο: 

- Μαιηαθφο-Κιεηδί, ηκήκα ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ Αζελψλ-Θεζζαινλίθεο (ΔΔ: 

Απηνθηλεηφδξνκνο Αηγαίνπ ΑΔ) 

- Αζήλα- Μαιηαθφο, ηκήκα ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ Αζελψλ-Θεζζαινλίθεο and 

Απηνθηλεηφδξνκνο Αληίξξην-Ησάλληλα (ΔΔ: Νέα Οδφο ΑΔ) 

- Απηνθηλεηφδξνκνο Κεληξηθήο Διιάδνο (ΔΔ: Κεληξηθή Οδφο ΑΔ)  

- Απηνθηλεηφδξνκνο Διεπζίλα-Κφξηλζνο-Πάηξα-Πχξγνο-Σζαθψλα (ΔΔ: Οιπκπία Οδφο ΑΔ) 

- Απηνθηλεηφδξνκνο Κφξηλζνο-Σξίπνιε-Καιακάηα θαη Λεχθηξν-πάξηε (ΔΔ: Μσξέαο ΑΔ) 

ii. Μειινληηθέο εηζπξάμεηο  απφ δηφδηα, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηεο γέθπξαο Ρίνπ Αληίξξηνπ θαη  
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ηεο Αηηηθήο Οδνχ κεηά ηε ιήμε ησλ πθηζηάκελσλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο. 

iii. Μειινληηθέο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο πνπ ελδερνκέλσλ ην Γεκφζην λα παξαρσξήζεη θαη αθνξνχλ 

ζε ππνδνκέο νδηθψλ κεηαθνξψλ (ελδεηθηηθά ηεο Δγλαηίαο Οδνχ θ.ά.).  

 

ηε ζπλέρεηα, ην Γεκφζην ζα πξνρσξήζεη ζηελ πψιεζε ζε ηδηψηεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ εηαηξία 

Διιεληθνί Απηνθηλεηφδξνκνη ΑΔ ή ζε ζπγαηξηθέο απηήο πνπ ζα δηαηεξνχλ δηθαηψκαηα ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο. Οη ζπλαιιαγέο ζα δηακνξθσζνχλ ην 3ν θαη 4
ν
 ηξίκελν ηνπ 

2011 θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνχλ ζην 3
ν
 ηξίκελν ηνπ 2012, ην 4

ν
 ηξίκελν ηνπ 2013 θαη έπεηηα  

ζηαδηαθά ηε ρξνληθή πεξίνδν 2014-2015. 

 
 
1.4.3 Ληκάληα 

 

 Οξγαληζκόο Ληκέλνο Πεηξαηώο ΑΔ (ΟΛΠ), Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο ΑΔ (ΟΛΘ), 
Πεξηθεξεηαθά θαη άιια Ληκάληα  

 

Σν ραξηνθπιάθην ηνπ Γεκνζίνπ πεξηιακβάλεη 12 ιηκάληα πνπ έρνπλ ηε κνξθή αλσλχκσλ εηαηξηψλ 

θαη εηδηθφηεξα ηα ιηκάληα Πεηξαηά, Θεζζαινλίθεο, Βφινπ, Ζγνπκελίηζαο, Πάηξαο, 

Αιεμαλδξνχπνιεο, Ζξαθιείνπ, Διεπζίλαο, Ραθήλαο, Λαπξίνπ, Κέξθπξαο θαη Καβάιαο, ελψ θαηέρεη 

θαη κηα πιεζψξα άιισλ κηθξφηεξσλ ιηκαληψλ κε δηαθνξεηηθέο λνκηθέο κνξθέο. Σν Γεκφζην θαηέρεη 

ην 74% ησλ κεηνρψλ ηνπ ΟΛΠ θαη ηνπ ΟΛΘ θαη ην 100% ησλ ππνινίπσλ. 

 

Αλαθνξηθά κε ηα ιηκάληα πνπ ιεηηνπξγνχλ σο αλψλπκεο εηαηξίεο, ην θπβεξλεηηθφ πξφγξακκα αθνξά 

ζηε κεηαβίβαζε ζηξαηεγηθψλ κεξηδίσλ ζε επηιεγκέλα ιηκάληα ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηελ πεξίνδν 2011-

2013. Σν ραξηνθπιάθην ησλ ιηκαληψλ ζα αλαδηνξγαλσζεί ζε επηκέξνπο νκάδεο, γεγνλφο πνπ 

πξνυπνζέηεη ηελ νινθιήξσζε δηαθφξσλ ζπγρσλεχζεσλ. ρεηηθά κε ηνλ ΟΛΠ, ζρεδηάδεηαη ε πψιεζε 

πνζν-ζηνχ 23,1% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο  ην 4
ν
 ηξίκελν ηνπ  2011, ελψ γηα ηνλ ΟΛΘ ζρεδηάδεηαη ε 

πψιεζε πνζνζηνχ 23,3% ησλ κεηνρψλ ηνπ  ην 3
ν
 ηξίκελν ηνπ  2011. ηε ζπλέρεηα πξνγξακκαηίδεηαη 

πεξαηηέξσ πψιεζε κεηνρψλ ησλ ιηκαληψλ ή δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο ζε ζπγαηξηθέο ην 1
ν
 ηξίκελν 

ηνπ  2012 κε ηελ είζνδν ζηξαηεγηθψλ επελδπηψλ.   

 

Πεξαηηέξσ, ην Γεκφζην ζα πξνρσξήζεη ζηε κειέηε θαη άιισλ κηθξφηεξσλ πεξηθεξεηαθψλ ιηκέλσλ κε 

ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελφο εθηεηακέλνπ ζπζηήκαηνο καξίλσλ ππφ ηε κνξθή αλσλχκσλ εηαηξηψλ, πνπ 

ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην ζα ηδησηηθνπνηεζνχλ κε ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο. Σα ραξηνθπιάθηα 

ιηκαληψλ ζα δηακνξθσζνχλ έσο ην 3
ν
 ηξίκελν ηνπ 2011, ελψ ψξηκεο ζπλαιιαγέο ζα πξνζθεξζνχλ 

ζηελ αγνξά ην 2
ν
 ηξίκελν ηνπ 2013. 

 

 

1.4.4 Τπεξεζίεο Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο 

 

 Δηαηξία Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Πξσηεπνύζεο ΑΔ (ΔΤΓΑΠ) 
 

Ζ ΔΤΓΑΠ έρεη ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αηηηθήο. Σν δηθαίσκα απηφ είλαη απνθιεηζηηθφ θαη δελ κεηαβηβάδεηαη. Ζ 

δηάξθεηα ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ θαζψο θαη ε αλαλέσζε ηνπ, πξνβιέπνληαη ζε ζρεηηθή ζχκβαζε πνπ 

έρεη ππνγξαθεί κεηαμχ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηεο ΔΤΓΑΠ ην Γεθέκβξην ηνπ 1999 θαη ε νπνία έρεη 

δηάξθεηα 20 εηψλ, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο. Σν Γεκφζην θαηέρεη ην 61% ησλ κεηνρψλ ηεο ΔΤΓΑΠ, 

ελψ ε Αγξνηηθή Σξάπεδα θαηέρεη ην 10%. Ζ Κπβέξλεζε ζρεδηάδεη ηε κεηαβίβαζε κεηνςεθηθνχ 

παθέηνπ 27,3% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο εληφο ηνπ 2
νπ

 ηξηκήλνπ ηνπ 2012, ελψ παξάιιεια ζα 

ηδξπζεί ξπζκηζηηθή αξρή πδάησλ. Πεξαηηέξσ πνζνζηφ ηνπ Γεκνζίνπ αλακέλεηαη λα πσιεζεί ζε 

ζηξαηεγηθφ επελδπηή ην  4
ν
 ηξίκελν ηνπ 2013, κεηά ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ δηθηχνπ απφ ηελ παξνρή 

ππεξεζίαο πνπ ζα κεηαβηβαζηεί. 
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 Δηαηξία Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Θεζζαινλίθεο ΑΔ (ΔΤΑΘ) 
 

Ζ ΔΤΑΘ έρεη ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ χδξεπζεο, θαζψο θαη γηα ηε 

ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ ζε εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ζηελ επξχηεξε 

αζηηθή πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο, βάζεη 30εηνχο δηάξθεηαο ζχκβαζεο πνπ έρεη ππνγξάςεη κε ην 

Γεκφζην ηνλ Ηνχιην ηνπ 2001. Σν Γεκφζην θαηέρεη ην 74% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο, ην 5% αλήθεη 

ζηε γαιιηθή Suez Environment, ελψ ην ππφινηπν ζην επξχ επελδπηηθφ θνηλφ. Ζ Κπβέξλεζε ζρεδηάδεη 

ηε κεηαβίβαζε κεηνςεθηθνχ παθέηνπ 40% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο εληφο ηνπ  3
νπ

 ηξηκήλνπ ηνπ 

2011. Πεξαηηέξσ πνζνζηφ ηνπ Γεκνζίνπ αλακέλεηαη λα πσιεζεί ζε ζηξαηεγηθφ επελδπηή ην 4
ν
 

ηξίκελν ηνπ 2012. 

 

 

1.4.5 Σπρεξά Παηρλίδηα  

 

 Διιεληθό Καδίλν Πάξλεζαο ΑΔ (ΔΚΠ) 
 

Σν Καδίλν ηεο Πάξλεζαο είλαη ην δεχηεξν κεγαιχηεξν θαδίλν ζηελ Διιάδα. Σν Γεκφζην ειέγρεη 

κέζσ ηεο Δηαηξίαο Σνπξηζηηθψλ Αθηλήησλ ΑΔ ην 49% ηεο εηαηξίαο ελψ ην 51% ειέγρεηαη απφ ηελ 

Athens Resort Casino ΑΔ, κία θνηλνπξαμία ηεο Regency Entertainment ΑΔ (70%) θαη ηεο Διιάθησξ 

ΑΔ (30%). Ζ Athens Report Casino ΑΔ θαη ε  Δηαηξία ηνπξηζηηθψλ Αθηλήησλ ΑΔ έρνπλ ππνγξάςεη 

ηελ απφ ην 2003 ζπκθσλία κεηφρσλ δπλάκεη ηεο νπνίαο ακθφηεξνη νη κέηνρνη έρνπλ δηθαίσκα 

πξνηίκεζεο ζε πεξίπησζε πψιεζεο κεηνρψλ απφ θάπνηνλ εμ απηψλ ζε ηξίην κέξνο. Πεξαηηέξσ, ε 

Regency Entertainment ΑΔ αζθεί ηε δηνίθεζε ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΑΕΗΝΟ ΠΑΡΝΖΘΑ Α.Δ. δπλάκεη 

ζπκθσλίαο δηνίθεζεο πνπ ιήγεη ην 2013.  

 

Σν Γεκφζην πξνσζεί ηελ πιήξε απνθξαηηθνπνίεζε ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΑΕΗΝΟ ΠΑΡΝΖΘΑ Α.Δ. κε 

ηελ πψιεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε απηήλ εληφο ηνπ  4
νπ

 ηξηκήλνπ ηνπ 2011.  

 

 Οξγαληζκόο Γηεμαγσγήο Ιππνδξνκηώλ Διιάδνο ΑΔ (ΟΓΙΔ) 
 

Ο ΟΓΗΔ έρεη ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηεο δηεμαγσγήο ακνηβαίσλ ηππνδξνκηαθψλ ζηνηρεκάησλ ζηελ 

ειιεληθή  αγνξά. Σν 2003 κεηαθέξζεθε ζε λέεο εγθαηαζηάζεηο ζην Μαξθφπνπιν Αηηηθήο νη νπνίεο 

θαηαζθεπάζηεθαλ κε αθνξκή ηνπ Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ 2004. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ έγηλε απφ ηελ εηαηξία κε ρξήζε καθξνπξφζεζκνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ 

χςνπο €210 εθαη. κε ηελ εγγχεζε ηνπ Γεκνζίνπ.  

 

Ζ εηαηξία είλαη δεκηνγφλνο ιφγσ ηφζν ηεο κείσζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο θαηά ηα ηειεπηαία έηε 

φζν θαη ιφγσ ηνπ βάξνπο ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλείνπ πνπ πξναλαθέξζεθε. αο 

ζπλέπεηα ν ΟΓΗΔ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ηα νπνία,  ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ έληνλν 

αληαγσληζκφ ζηελ αγνξά παηγλίσλ θαη ηελ κηθξή ζπκκεηνρή ηνπ ακνηβαίνπ ηππνδξνκηαθνχ 

ζηνηρήκαηνο ζε απηήλ εγείξνπλ ακθηβνιίεο γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο εηαηξίαο λα ζπλερίζεη ηε ιεηηνπξγία 

ηεο.  

 

Σν Γεκφζην ζθνπεχεη λα πξνρσξήζεη ζηελ πιήξε απνθξαηηθνπνίεζε ηεο εηαηξίαο κε ηελ πψιεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζε απηήλ εληφο ηνπ 4
νπ

 ηξηκήλνπ ηνπ 2011.  

 

 Οξγαληζκόο Πξνγλσζηηθώλ Αγώλσλ Πνδνζθαίξνπ ΑΔ (ΟΠΑΠ) 
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Ο ΟΠΑΠ ηδξχζεθε ην 1958 σο λνκηθφ πξφζσπν ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη κεηαηξάπεθε ζε 

αλψλπκε εηαηξία ην 1999. Ο ΟΠΑΠ βαζίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζε 20εηή ζχκβαζε πνπ ππέγξαςε ην 

Γεθέκβξην 2000 κε ην Γεκφζην, δπλάκεη ηεο νπνίαο απέθηεζε ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο 11 αξηζκεηηθψλ παηγλίσλ θαη ζηνηρεκάησλ επί αζιεηηθψλ γεγνλφησλ 

ζηελ Διιάδα. Ο ΟΠΑΠ είλαη εηζεγκέλνο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ απφ ην 2001, ελψ ην Γεκφζην 

ειέγρεη ην 34% ησλ κεηνρψλ ηνπ.  

 

Ζ Κπβέξλεζε ζθνπεχεη λα πξνρσξήζεη ην 3
ν
 ηξίκελν ηνπ 2011 ζε επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηεο 

πθηζηάκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο σο πξνο ηελ επέθηαζε ηεο δηάξθεηάο ηεο, δπλάκεη ηεο νπνίαο ν 

ΟΠΑΠ πξνζθέξεη ηα παηρλίδηα ηνπ ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη ζε αλάζεζε αδείαο δηελέξγεηαο λέσλ 

παηγλίσλ.  Μεηά ηελ επέθηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ην Γεκφζην ζα πξνρσξήζεη δε πεξαηηέξσ 

ζηελ πιήξε απνθξαηηθνπνίεζε ηεο εηαηξίαο κε ηε δηάζεζε ηνπ 34% ησλ κεηνρψλ ηεο  έσο ην 4
ν
 

ηξίκελν ηνπ 2011.  

 

 Κξαηηθά Λαρεία 
 

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ κέζσ ηεο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Λαρείσλ είλαη ππεχζπλν γηα ηε 

ιεηηνπξγία θαη δηάζεζε ησλ Κξαηηθψλ Λαρείσλ  Λατθφ, Δζληθφ θαη Δπξσπατθφ, ελψ παξάιιεια 

επνπηεχεη ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ  ηηγκηαίνπ Λαρείνπ (Ξπζηφ), ην νπνίν βξίζθεηαη ζε 

αλαζηνιή απφ ην 2001.  

 

Σν Γεκφζην εμεηάδεη ηε δπλαηφηεηα εθρψξεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ επί ησλ θξαηηθψλ ιαρείσλ, γηα 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ζε εηαηξία ΔΔ πνπ ζα ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ηελ πψιεζε 

ζηε ζπλέρεηα εληφο ηνπ 3
νπ

 ηξηκήλνπ ηνπ 2011, πνζνζηνχ 100% ηεο εηαηξίαο απηήο ζε ηδηψηεο 

επελδπηέο.  

 

 

1.4.6 Δλέξγεηα 

 

 Γεκόζην Δπηρείξεζε Αεξίνπ ΑΔ (ΓΔΠΑ) 
 

Ζ ΓΔΠΑ είλαη ε κεγαιχηεξε εηαηξία ζηνλ θιάδν ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Διιάδα. Δίλαη επίζεο ε 

κεηξηθή εηαηξία ηνπ Γηαρεηξηζηή Δζληθνχ πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ (ΓΔΦΑ ΑΔ ), ν νπνίνο 

δηαζέηεη ην πιήξεο θαη απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ζηε ιεηηνπξγία, δηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε θαη 

αλάπηπμε ηνπ ΔΦΑ. Σν Γεκφζην ειέγρεη ην 65% ησλ κεηνρψλ ηεο ΓΔΠΑ, ελψ ην 35% αλήθεη ζηα 

Διιεληθά Πεηξέιαηα ΑΔ. Σν Γεκφζην πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζην δηαρσξηζκφ ηεο ΓΔΦΑ απφ ηε 

ΓΔΠΑ θαη λα πξνρσξήζεη ζηελ πψιεζε ηεο ΓΔΠΑ θαη ηνπ 31% ησλ κεηνρψλ ηεο ΓΔΦΑ πνπ 

θαηέρεη ζε ηδηψηεο επελδπηέο έσο ην 4
ν
 ηξίκελν ηνπ 2011.  

 

 Γεκόζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνύ ΑΔ (ΓΔΖ) 
 

Ζ ΓΔΖ απνηειεί ην κεγαιχηεξν παξαγσγφ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα. Δπηπιένλ είλαη ν 

ηδηνθηήηεο ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ν θχξηνο πάξνρνο απηήο ζηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα. Ζ εηαηξία είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, ελψ ην Γεκφζην θαηέρεη ην 51% 

ησλ κεηνρψλ ηεο. Σν ππφινηπν 49% αλήθεη ζην επξχ επελδπηηθφ θνηλφ.  

 

Σν Γεκφζην ζθνπεχεη ζην δηαρσξηζκφ ηεο ΓΔΖ ην 3
ν
 ηξίκελν ηνπ 2011 θαη ζηελ πεξαηηέξσ 

απνθξαηηθνπνίεζε ηεο εηαηξίαο κε ηε δηάζεζε έσο 17% ησλ κεηνρψλ ζε ηδηψηεο επελδπηέο κέζσ ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ ή ζηελ πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, κε ηελ παξάιιειε δηαηήξεζε ηνπ 

ειέγρνπ επί ηεο δηνίθεζήο ηεο. Ζ ζπλαιιαγή ζα νινθιεξσζεί έσο ην 4
ν
 ηξίκελν ηνπ  2012. 
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 Διιεληθά Πεηξέιαηα ΑΔ (ΔΛΠΔ) 
 

Σα ΔΛΠΔ έρνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο θαη ιεηηνπξγνχλ 3 δηπιηζηήξηα ζηελ Διιάδα θαη θαηέρνπλ 

δεζπφδνπζα ζέζε ζηε λνηηναλαηνιηθή Μεζφγεην ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα. Ζ δηχιηζε απνηειεί ηελ 

θχξηα απαζρφιεζε ηνπ Οκίινπ θαη ηα 3 δηπιηζηήξηα αληηπξνζσπεχνπλ ην 76% ηεο δπλακηθφηεηαο 

δηχιηζεο αξγνχ πεηξειαίνπ ζηε ρψξα. 

 

Ζ εηαηξία είλαη εηζεγκέλε ζην ΥΑ θαη ην Γεκφζην θαηέρεη ην 35,5% ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. 

Μεηνςεθηθή ζπκκεηνρή αλεξρφκελε ζε 41,3% αλήθεη ζηελ Paneuropean Oil and Industrial Holdings 

SA. Σν Γεκφζην πξνηίζεηαη λα κεηαβηβάζεη ην κεηνρηθφ ηνπ πνζνζηφ ζηελ εηαηξεία  εληφο ηνπ 1
νπ

 

ηξηκήλνπ ηνπ 2012.  Ζ κεηαβίβαζε κεηνρψλ δελ ζα ζίγεη ηα ζηξαηεγηθά απνζέκαηα αζθαιείαο ηεο 

ρψξαο. 

 

 Τπνζαιάζζην θνίηαζκα θπζηθνύ αεξίνπ «Νόηηα Καβάια» - Μεηαηξνπή ζε ππόγεηα απνζήθε 
θπζηθνύ αεξίνπ 

 

Σν ππνζαιάζζην θνίηαζκα/απνζήθε θπζηθνχ αεξίνπ (θ.α.) «Νφηηα Καβάια» αλαθαιχθζεθε ζηηο 31 

Γεθεκβξίνπ 1972. Σν θνίηαζκα ηέζεθε ζε παξαγσγή ην 1981. ήκεξα, ε εθκεηάιιεπζή ηνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηδησηηθή πεηξειατθή εηαηξία, ζηελ νπνία ην Γεκφζην έρεη παξαρσξήζεη ην 

δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο. Ζ παξνχζα άδεηα εθκεηάιιεπζεο ιήγεη ζηηο 22/11/2014. 

 

Σν Γεκφζην ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ 

ηξφπσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ επί ηνπ ζρεδφλ εμαληιεζέληνο 

θνηηάζκαηνο θπζηθνχ αεξίνπ «Νφηηα Καβάια» θαη εηδηθφηεξα ζηηο δπλαηφηεηεο κεηαηξνπήο ηνπ ζε 

απνζεθεπηηθφ ρψξν θ.α. κέζσ πψιεζεο κέξνπο ή φιεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γεκνζίνπ ζε εηαηξεία 

ζηελ νπνία ζα εηζθεξζεί κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ ηνπ.   

 

Ζ ζπλαιιαγή γηα ηελ πψιεζε ησλ δηθαησκάησλ αλακέλεηαη λα ιάβεη ρψξα εληφο ηνπ 1
νπ

 ηξηκήλνπ ηνπ 

2013.  

 

 

1.4.7 Σειεπηθνηλσλίεο & Σαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο 

 

 Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο (ΟΣΔ A.E.) 
 

Ο Όκηινο ΟΣΔ παξέρεη κέζσ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο επξπδσληθέο ππεξεζίεο, 

ζηαζεξή θαη θηλεηή ηειεθσλία,  επηθνηλσλία δεδνκέλσλ πςειψλ ηαρπηήησλ θαη ππεξεζίεο 

κηζζσκέλσλ γξακκψλ ζηελ Διιάδα θαη ζηε πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ. ήκεξα, ην ΔΓ θαηέρεη ην 16% 

ησλ κεηνρψλ ηνπ ΟΣΔ ελψ ειέγρεη επηπιένλ 4% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ απφ ηηο κεηνρέο ηνπ 

Οξγαληζκνχ πνπ αλήθνπλ ζην ΗΚΑ. Ζ Deutsche Telekom (DT) θαηέρεη ην 30% ησλ κεηνρψλ.  

 

Μεηά απφ ζπκθσλία αλάκεζα ζην Γεκφζην θαη ζηελ DΣ, ε νπνία θπξψζεθε κε λφκν ην Μάην 2008, 

ην Γεκφζην πνχιεζε πνζνζηφ 3% ησλ κεηνρψλ ηνπ ζηελ ηειεπηαία ελψ απέθηεζε δχν δηθαηψκαηα 

πψιεζεο επηπιένλ πνζνζηνχ 5% θαη 10% αληίζηνηρα. Ζ DT έρεη αλαιάβεη ηε δηνίθεζε ηνπ 

Οξγαληζκνχ ελψ ην Γεκφζην δηαηεξεί ην δηθαίσκα αξλεζηθπξίαο ζηελ ιήςε ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ 

φπσο είλαη ελδεηθηηθά ζέκαηα εηαηξηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο κνξθήο. χκθσλα κε ην 2ν δηθαίσκα 

πψιεζεο πνπ αθνξά έσο 10% ησλ κεηνρψλ ηνπ ΟΣΔ, απηφ κπνξεί λα εμαζθεζεί κεξηθψο ή νιηθψο ζε 

ηηκή ίζε κε ηε κέζε ζηαζκηζκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο ηνπ ηειεπηαίνπ 20εκέξνπ πξηλ 

ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο, πιένλ ππεξηηκήκαηνο 15%.  
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Σν Γεκφζην έρεη απνθαζίζεη ηελ πεξαηηέξσ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ΟΣΔ κε ηελ πψιεζε 10% ησλ 

κεηνρψλ ηνπ εληφο ηνπ 2011, ελψ ε ζπλαιιαγή ζα νινθιεξσζεί ην 2
ν
 ηξίκελν ηνπ 2011. 

 

 Διιεληθά Σαρπδξνκεία (ΔΛΣΑ)  
 

Ζ ειιεληθή ηαρπδξνκηθή ππεξεζία κεηαηξάπεθε ην 1970 ζε λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη ην 

1996 έιαβε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξίαο, ιεηηνπξγψληαο κε ηελ επσλπκία «Διιεληθά Σαρπδξνκεία» 

(ΔΛΣΑ). Απφ ην 1998 είλαη ν θαζνιηθφο πάξνρνο ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα. Σν 

Γεκφζην θαηέρεη απηή ηε ζηηγκή ην 90% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ελψ πνζνζηφ 10% αλήθεη  ζην 

ΣΣ. Σν Γεκφζην ζρεδηάδεη ηελ εληφο ηνπ 1
νπ

 ηξηκήλνπ ηνπ 2012 κεξηθή ηδησηηθνπνίεζε ηεο εηαηξίαο, 

κε ηελ πψιεζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 40% ησλ κεηνρψλ ζε ζηξαηεγηθφ επελδπηή, ν νπνίνο ζα αλαιάβεη θαη 

ηε δηνίθεζή ηεο. 

 

 

 Άδεηεο Κηλεηήο Σειεθσλίαο (Εώλε πρλνηήησλ 900 - 1800 MHz)  
 

Οη ζπρλφηεηεο 900 MHz, 1800 MHz θαη 2100 MHz ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα γηα ππεξεζίεο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο 2G θαη 3G.  

 

Σα δηθαηψκαηα ρξήζεο ησλ ζπρλνηήησλ ησλ 900 MHz, πνπ έρνπλ δνζεί ζηηο εηαηξίεο VODAFONE 

ΑΔ θαη WIND ΑΔ ιήγνπλ ην επηέκβξην 2012. Ζ Διιεληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη 

Σαρπδξνκείσλ (EETT) πξνγξακκαηίδεη ηε δηελέξγεηα αλνηθηνχ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

εθρψξεζε ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ησλ ζπρλνηήησλ απηψλ κεηά ηε ιήμε ησλ πθηζηάκελσλ αδεηψλ. 

Ζ ζρεηηθή δηαδηθαζία αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί εληφο ηνπ 4
νπ

 ηξηκήλνπ ηνπ 2011. 

 

 Φεθηαθό Μέξηζκα θαη Άιιεο πρλόηεηεο  
 

Σν Γεκφζην έρεη ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο θαη ζηηο αθφινπζεο δψλεο ζπρλνηήησλ: 

 

- ηε δψλε ζπρλνηήησλ ηνπ ςεθηαθνχ κεξίζκαηνο (790-862MHz). 

- ηε δψλε ησλ ππεξπςειψλ ζπρλνηήησλ (UHF bands IV and V: 470-790 MHz) 

- ηε δψλε πνιχ πςειψλ ζπρλνηήησλ (VHF Band III: 174-230 MHz) θαη ζηε δψλε L (1452 – 1492 

MHz) θαζψο θαη ζηε δψλε ζπρλνηήησλ FM.     

- ηε δψλε ζπρλνηήησλ 2500-2690 MHz.  

 

Απφ ηηο αλσηέξσ ζπρλφηεηεο, ην ςεθηαθφ κέξηζκα εθηηκάηαη φηη έρεη ηελ πην κεγάιε αμία, θαζψο 

πξφθεηηαη γηα κνλαδηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζηελ αγνξά ηεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο θαη είλαη 

πηζαλφ ε δήηεζε γηα ηέηνηεο ζπρλφηεηεο λα ππεξβεί ηελ πθηζηάκελε πξνζθνξά. Οη ζπλαιιαγέο γηα 

ηελ παξαρψξεζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνχλ ην 4
ν
 

ηξίκελν ηνπ 2012 θαη 4
ν
 ηξίκελν ηνπ 2013. 

 

 

1.4.8 Ακπληηθέο Βηνκεραλίεο  

 

 Διιεληθά Ακπληηθά πζηήκαηα ΑΒΔΔ (ΔΑ) 
 

Ζ ΔΑ ηδξχζεθε ην 2004 χζηεξα απφ ζπγρψλεπζε ηεο ΑΔ Διιεληθνχ Ππξηηηδνπνηείνπ & 

Καιπθνπνηείνπ γλσζηφηεξεο σο “ΠΤΡΚΑΛ” θαη ηεο “Διιεληθήο Βηνκεραλίαο Όπισλ ΑΔ” 

γλσζηφηεξεο σο “ΔΒΟ” θαη βξίζθεηαη ππφ ηνλ πιήξε έιεγρν ηνπ Γεκνζίνπ.  Ο Όκηινο ΔΑ 

δξαζηεξηνπνηείηαη κέζσ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, ζε δχν ηνκείο: ζην ακπληηθφ 

ηνκέα κε ηελ θαηαζθεπή φπισλ θνξεηνχ νπιηζκνχ, φικσλ, νπιηθψλ θαη ππξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

ππξνκαρηθψλ θαη ζηνλ πνιηηηθφ ηνκέα κε ηελ παξαγσγή εθξεθηηθψλ γηα πνιηηηθή ρξήζε, κεηαιιηθψλ 
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θαηαζθεπψλ, θπζηγγίσλ θαη αλεκνγελλεηξηψλ. Ζ εηαηξία είλαη δεκηνγφλνο κε ζπζζσξεπκέλα ρξέε 

άλσ ηνπ €1 δηζ., ηα νπνία έρεη κεξηθψο εγγπεζεί ην Γεκφζην.  

 

Σν Γεκφζην ζρεδηάδεη ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο εηαηξίαο κέζσ ηεο πψιεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

θαηερνκέλσλ κεηνρψλ ηεο (99,8%) ή/θαη ζηνηρείσλ ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο ζε ζηξαηεγηθφ 

επελδπηή εληφο ηνπ 4
νπ

 ηξηκήλνπ ηνπ 2011.  

 

 Διιεληθή Βηνκεραλία Ορεκάησλ ΑΔ (ΔΛΒΟ) 
 

Ζ ΔΛΒΟ ηδξχζεθε ην 1972 κε ηελ επσλπκία ΣΑΓΗΔΡ ΔΛΛΑ ΑΒΔ θαη πήξε ηε ζεκεξηλή ηεο 

νλνκαζία ην 1987. Ζ εηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή νρεκάησλ γηα εκπνξηθή θαη 

ζηξαηησηηθή ρξήζε. 

 

Σν 2000, κεηά απφ δηεζλή δηαγσληζκφ, ε Μπηηιελαίνο Α.Δ. – Όκηινο Δπηρεηξήζεσλ, ε ΜΔΣΚΑ – 

Μεηαιιηθαί Καηαζθεπαί Διιάδνο Α.Δ θαη ε Γεληθή Βηνκεραληθή Αλψλπκε Δηαηξία Ακπληηθνχ 

Τιηθνχ αλέιαβαλ ην 43% ησλ κεηνρψλ θαη ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο. Σν Γεκφζην θαηέρεη ζήκεξα ην 

72,6% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΔΛΒΟ θαη ν φκηινο Μπηηιελαίνπ ην 24%. 

 

Σν Γεκφζην ζηνρεχεη λα ηδησηηθνπνηήζεη ηελ εηαηξία κε ηελ πψιεζε έσο 100% ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο ζε ζηξαηεγηθφ επελδπηή, ν νπνίνο ζα αλαιάβεη θαη ηε δηνίθεζή ηεο εληφο ηνπ 2012.  

 

Ζ ζπλαιιαγή αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί έσο ην 4
ν
 ηξίκελν ηνπ 2011. 

 

1.4.9 Σξαπεδηθόο Σνκέαο 
 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ Γεκνζίνπ είλαη λα δηαζθαιίζεη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ειιεληθνχ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη λα πξνσζήζεη ηε ζηξαηεγηθή αλαδηάξζξσζή ηνπ. 

 

 Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ΑΔ (ΑΣΔ) 
 

Ζ ΑΣΔ ηδξχζεθε ην 1929 θαη ην 1991 απέθηεζε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξίαο. Δηζήρζε ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ ην 2000, ελψ απηή ηε ζηηγκή ην Γεκφζην θαηέρεη ην 77.3% ηνπ κεηνρηθνχ ηεο 

θεθαιαίνπ.  

 

Λφγσ ηεο αδχλακεο θεθαιαηαθήο ηεο επάξθεηαο, ησλ ζεκάησλ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηνπ δαλεηαθνχ 

ηεο ραξηνθπιαθίνπ, ησλ ζεκαληηθψλ κε ηξαπεδηθψλ ζπκκεηνρψλ ηεο, ηεο πςειήο έθζεζήο ηεο ζε 

νκφινγα ηνπ Γεκνζίνπ, θαη ηνπ πςεινχ ιεηηνπξγηθνχ ηεο θφζηνπο, ην Γεκφζην απνθάζηζε λα 

πξνρσξήζεη άκεζα ζηελ αλαδηάξζξσζε ηεο ηξάπεδαο. 

 

ην πιαίζην ηεο αλαδηάξζξσζεο απηήο, ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο ηξάπεδαο απνθάζηζε 

ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ χςνπο €1.26 δηζ., ε νπνία αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί 

εληφο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 2011. 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο αλαδηάξζξσζεο ηεο Σξάπεδαο, ην Γεκφζην ζθνπεχεη λα πξνρσξήζεη ζηε 

κεηαβίβαζε ηνπ 26,2% ησλ κεηνρψλ ηνπ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηελ πεξίνδν 1
νπ

 ηξηκήλνπ ηνπ 2012. 

 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζην πιαίζην ηεο αλαδηάξζξσζήο ηεο ε ΑΣΔ πξνηίζεηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ 

πψιεζε ησλ ζπκκεηνρψλ ηεο, εμαηξνπκέλσλ ησλ ζηξαηεγηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα 

ζπκκεηνρψλ, ζχκθσλα κε ηνλ θαησηέξσ πίλαθα:  
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I. Με εηζεγκέλεο II. Δηζεγκέλεο 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΕΑΥΑΡΖ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑ 
ΓΟΓΧΝΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ 
AIK BANK  OTE 
ATEBANK ROMANIA  ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ 

FBB 
ΔΤΓΑΠ 

ΔΛΒΗΕ ΚΑΔ 
ΔΚΑΠ  

 

 

 Σαρπδξνκηθό Σακηεπηήξην ΑΣΔ (ΣΣ) 
 

Σν ΣΣ είλαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο ειιεληθέο ηξάπεδεο απφ άπνςε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη έρεη 

ππάξμεη ηζηνξηθά έλα απφ ηα εγεηηθά πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ιηαληθέο απνηακηεχζεηο ζηελ Διιάδα. 

Παξέρεη έλα επξχ θάζκα ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ κέζσ ηνπ δηθηχνπ ησλ 136 ππνθαηαζηεκάησλ ηνπ 

ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη κέζσ ησλ πεξίπνπ 820 ππνθαηαζηεκάησλ ησλ ΔΛΣΑ, δπλάκεη ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ  δχν εηαηξηψλ. Απηή ηε ζηηγκή ηνπ Γεκφζην θαηέρεη ην 34% 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ ΣΣ, ελψ ζηα ΔΛΣΑ αλήθεη ην 10%.   

 

Σν Γεκφζην ζθνπεχεη λα ηδησηηθνπνηήζεη πεξαηηέξσ ην ΣΣ, πνπιψληαο ην 34% ησλ κεηνρψλ ηνπ  

εληφο ηνπ 4
νπ

 ηξηκήλνπ ηνπ 2011.  

 

 Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ΝΠΓΓ (ΣΠΓ) 
 

Σν ΣΠΓ έρεη ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα λα απνδέρεηαη παξαθαηαζήθεο ζηελ Διιάδα θαη ιεηηνπξγεί 

ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Σν ΣΠΓ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεη έλα 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πηζησηηθψλ ππεξεζηψλ φπσο ηελ απνδνρή θαηαζέζεσλ, ηελ παξνρή 

καθξνρξφλησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ζε δεκφζηνπο ππαιιήινπο θαη ηελ παξνρή δαλείσλ ζηνπο 

Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ζε ινηπνχο νξγαληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα.  

 

Σν Γεκφζην ζρεδηάδεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ΣΠΓ κέζσ εηαηξίαο, ζηελ νπνία ζα 

εηζθεξζεί ν θιάδνο ησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ζε εθαξκνγή ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ, εληφο ηνπ 

2
νπ

 ηξηκήλνπ ηνπ 2012. 

 

 Λνηπέο ζπκκεηνρέο ζηνλ Σξαπεδηθό Σνκέα 
 

Σν Γεκφζην έρεη κεηνςεθηθέο ζπκκεηνρέο ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (1,2%), ζηελ Σξάπεδα 

Πεηξαηψο (1,3%) θαη ζηελ Alpha Bank (0,6%). ρεδηάδεη λα πσιήζεη ηηο ζπκκεηνρέο ηνπ ζηελ Δζληθή 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ηελ Alpha Bank ην 4
ν
 ηξίκελν ηνπ 2011 θαη ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο ην 1

ν
 

ηξίκελν ηνπ 2012.   

 

 

1.4.10 Μεηαιιεπηηθέο εηαηξείεο θαη Μεηαιιεία  

 

 ΛΑΡΚΟ ΑΔ (ΛΑΡΚΟ) 
 

Ζ ΛΑΡΚΟ ηδξχζεθε ην 1989, κεηά ηελ εθθαζάξηζε ηεο Διιεληθήο Μεηαιιεπηηθήο θαη 

Μεηαιινπξγηθήο ΑΔ («Παιαηά ΛΑΡΚΟ»), ε νπνία είρε ηδξπζεί ην 1963. Ζ ΛΑΡΚΟ ζπγθαηαιέγεηαη 

κεηαμχ ησλ κεγαιχηεξσλ παξαγσγψλ ζηδεξνληθειίνπ ζηνλ θφζκν θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ 
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εθκεηάιιεπζε, εμφξπμε θαη θαηεξγαζία ζηδεξνληθειίνπ. Απηή ηε ζηηγκή ην Γεκφζην ζπκκεηέρεη ζην 

κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο κε πνζνζηφ 55,2%, ελψ ην 33,4% αλήθεη ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο θαη ην 11,4% ζηε ΓΔΖ. Σν Γεκφζην ζρεδηάδεη εληφο ηνπ 4
νπ

 ηξηκήλνπ ηνπ 2011 ηελ πψιεζε 

ηνπ 55,2% ησλ κεηνρψλ ζε ζηξαηεγηθφ επελδπηή παξαρσξψληαο παξάιιεια θαη ηε δηνίθεζε ηεο 

εηαηξίαο. 

 

 Αμηνπνίεζε κεηαιιεπηηθώλ δηθαησκάησλ (εμόξπμε ρξπζνύ, αξγύξνπ, ραιθνύ) 
 

Σν Γεκφζην πξνηίζεηαη λα αμηνπνηήζεη ηα δηθαηψκαηα εζφδσλ πνπ έρεη ζε ππφ αλάπηπμε θνηηάζκαηα, 

ζε νξπρεία θαη κεηαιιεία. 

 

Σα δηθαηψκαηα εζφδσλ αλακέλεηαη λα παξαρσξεζνχλ ην 4
ν
 ηξίκελν ηνπ 2012 θαη 3

ν
 ηξίκελν ηνπ 

2013. 

 

 

1.5 Αθίλεηε πεξηνπζία 
 

 Γεκηνπξγία επελδπηηθώλ ραξηνθπιαθίσλ αθηλήησλ 
 

Ζ Κπβέξλεζε πξνσζεί κηα ζεηξά απφ λνκνζεηηθέο θαη δηνηθεηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα λα θαζηεξψζεη 

θαη λα εμαζθαιίζεη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηαρείξηζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, φπσο ε αλάπηπμε 

ηεο ηνπξηζηηθήο θαηνηθίαο, θ.ά.  Ζ θπξηφηεξε πξσηνβνπιία είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ Σακείνπ 

Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, ζην νπνίν ζα πεξηέιζνπλ κεηαμχ άιισλ 

πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ θαη φια ηα ηδησηηθά αθίλεηα ηνπ Γεκνζίνπ πνπ κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα επηηαρπλζεί ε δηαδηθαζία κεηαβίβαζεο καθξνρξφληαο κίζζσζεο 

ή άιιεο αμηνπνίεζήο ηνπο, ελψ παξάιιεια ζα πξνβιεθζεί ηαρχξξπζκε δηαδηθαζία απφδνζεο ρξήζεσλ 

γεο φπνπ απηφ ρξεηάδεηαη. 

 

Πεξαηηέξσ, ε Κπβέξλεζε έρεη μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πιήξνπο κεηξψνπ 

δεκφζησλ εκπνξηθψλ αθηλήησλ θαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ επελδπηηθψλ ραξηνθπιαθίσλ πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνχλ. Ο πιήξεο εληνπηζκφο, ε θαηαρψξεζε θαη ν ραξαθηεξηζκφο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ζε ηέζζεξηο θάζεηο αλά εμάκελν, ήηνη ηνλ Ηνχλην θαη ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2011 θαη ηνπ 2012 αληίζηνηρα. Μηα δεχηεξε, παξάιιειε δηαδηθαζία πξφθεηηαη λα 

μεθηλήζεη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011 κεηά ηελ παξάδνζε ηεο πξψηεο θαηάζηαζεο αμηνπνηήζηκσλ αθηλήησλ, 

ε νπνία πεξηιακβάλεη ην ζρεκαηηζκφ ραξηνθπιαθίσλ θαη ηελ θαηάιιειε επελδπηηθή αμηνπνίεζε 

κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ ΔΔ θαη άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ. ηελ πεξίπησζε αθηλήησλ 

εζληθήο ζεκαζίαο, ε βαζηθή κέζνδνο αμηνπνίεζεο πεξηιακβάλεη ηελ είζνδν ηδησηηθήο ηερλνγλσζίαο 

θαη θεθαιαίνπ κέζσ καθξνρξφλησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο ή ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο. 

 

Ζ δηακφξθσζε ησλ επελδπηηθψλ ραξηνθπιαθίσλ ησλ πξνο αμηνπνίεζε αθηλήησλ ζα είλαη κία ζπλερήο 

δηαδηθαζία πνπ ζα μεθηλήζεη κεηά ηελ παξάδνζε ηεο πξψηεο θαηάζηαζεο ησλ πξνο αμηνπνίεζε 

αθηλήησλ ηνλ Ηνχλην 2011. Ζ δηαδηθαζία απηή ζα απνδψζεη ψξηκεο ζπλαιιαγέο ζηελ αγνξά απφ ην 4
ν
 

ηξίκελν ηνπ 2011 έσο ην ηέινο ηνπ 2015. 

 

Έρεη ήδε επηιεγεί ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο ζεκαληηθνχ κεγέζνπο αθηλήησλ απφ ηελ ηδησηηθή πεξηνπζία 

ηνπ Γεκνζίνπ ηα νπνία αλακέλεηαη λα πξνζειθχζνπλ ζεκαληηθφ επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ θαη ηα νπνία 

αλήθνπλ ζε θξαηηθέο εηαηξείεο αμηνπνίεζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Σα αθίλεηα απηά 

θαηεγνξηνπνηνχληαη σο αθνινχζσο:  
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Φώξνη Γξαθείωλ  

Σα αθίλεηα ηνπ Πίλαθα 3.2, ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη απφ ηελ ΚΔΓ, έρνπλ επηιερζεί κε βάζε ηελ 

πθηζηάκελε ρξήζε ηνπο απφ δεκφζηνπο θνξείο, ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα:  

 

 Κηίξηα ζε κεγάιεο αζηηθέο πεξηνρέο, φπσο είλαη ε Αζήλα, ε Θεζζαινλίθε θαη άιιεο 

κεγάιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο.  

 Αθίλεηα πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζζεησλ ρξήζεσλ (π.ρ. γξαθεία) πέξαλ ησλ 

πθηζηάκελσλ απφ θπβεξλεηηθνχο θνξείο  

 Δπηθάλεηα θηηξίσλ  

 Κηίξηα κε κεγάιε σθέιηκε δσή 

 Κηίξηα ζηα νπνία ην ΔΓ είλαη ν απνθιεηζηηθφο ρξήζηεο 

 

Σν Γεκφζην πξνηίζεηαη λα αμηνπνηήζεη ηα αθίλεηα απηά ζπλζέηνληαο ραξηνθπιάθην θαη δηαζέηνληαο 

ρξεφγξαθα έλαληη ησλ αθηλήησλ απηψλ ζε ηδηψηεο κε ηε κέζνδν ηεο πψιεζεο  θαη επαλακίζζσζεο 

ησλ αθηλήησλ (sale & leaseback). Ζ ζπλαιιαγή αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί έσο ην 4
ν
 ηξίκελν ηνπ 

2011. 

 

 
Κηεκαηηθή Δηαηξεία Γεκνζίνπ (ΚΔΓ) 

Ο Πίλαθαο 3.3 πεξηιακβάλεη ηξηάληα έλα (31) αλαμηνπνίεηα αθίλεηα κε ζπλνιηθή επηθάλεηα 98 εθ. 

η.κ. πεξίπνπ, ηα νπνία απνηεινχλ ην αξρηθφ ραξηνθπιάθην αθηλήησλ, κε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ζε 

ηνκείο φπσο είλαη ν ηνπξηζκφο, ε αλαςπρή, ε νηθηζηηθή αλάπηπμε, θαζψο θαη άιιεο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο.  

 

Διιεληθά Τνπξηζηηθά Αθίλεηα (ETA) 

Σν ΔΓ είλαη ν απνθιεηζηηθφο κέηνρνο ηεο ΔΣΑ, ε νπνία δηαρεηξίδεηαη ηνπξηζηηθή δεκφζηα αθίλεηε 

πεξηνπζία. ηνλ Πίλαθα 3.4 παξνπζηάδεηαη έλα δείγκα δέθα (10) επηιεγκέλσλ αθηλήησλ, κεηαμχ 

άιισλ, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ κεγάιε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο. 

 

ΓΑΙΑΟΣΔ  

Ζ ΓΑΗΑΟΔ απνηειεί ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ ΟΔ θαη είλαη ε δηαρεηξίζηξηα ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

ηνπ. ηνλ Πίλαθα 3.5 παξνπζηάδεηαη έλα δείγκα δεθανθηψ (18) επηιεγκέλσλ αθηλήησλ απφ ην ζχλνιν 

ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο πνπ έρνπλ ζεκαληηθή πξννπηηθή  αμηνπνίεζεο. 

 

Σα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ επηιέρζεθαλ ηα ελ ιφγσ αθίλεηα είλαη ηα εμήο:  

 

 Ζ πθηζηάκελε ρξήζε  

 Οη κειινληηθέο θαη δπλεηηθέο ρξήζεηο ησλ αθηλήησλ  

 Οη ελέξγεηεο θαη ν ρξφλνο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηερληθή σξίκαλζε ησλ έξγσλ, θαζψο 

θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη άιισλ πεξηνξηζκψλ  

 Ζ εθηηκψκελε αμία θαη ηα αλακελφκελα έζνδα  

 Οη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο 

 

 Πεξηνρή πξώελ Γηεζλνύο Αεξνιηκέλα Διιεληθνύ (Διιεληθό) 
 

Σν Διιεληθφ απνηειεί κηα έθηαζε5.500 ζηξεκκάησλ, φπνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλνο γηα 60 ρξφληα, κέρξη 

ην 2001. Ζ έθηαζε βξίζθεηαη πεξίπνπ 9 ρηιηφκεηξα λνηην-αλαηνιηθά ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο, 

θαηαιακβάλνληαο κηα εθηεηακέλε παξαιηαθή πεξηνρή. Σν αθίλεην βξίζθεηαη θνληά ζε νηθηζηηθέο 

πεξηνρέο πςειήο αμίαο, ην Golf Club ηεο Γιπθάδαο θαη ηελ καξίλα ηνπ Διιεληθνχ θαη επλνείηαη απφ 

κηα καθξά παξαιηαθή γξακκή. ηελ πεξηνρή βξίζθεηαη κηα ζεηξά απφ νιπκπηαθέο εγθαηαζηάζεηο, 
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θαζψο επίζεο θαη έλα εθζεζηαθφ θέληξν, σζηφζν ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο επηθάλεηάο ηεο παξακέλεη 

αλαμηνπνίεην. Σν Διιεληθφ ζεσξείηαη σο ην κεγαιχηεξν παξαιηαθφ αζηηθφ αθίλεην ζηελ Δπξψπε. 

 

Σν Γεκφζην απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηνπ Διιεληθνχ κέζσ 

απνθξαηηθνπνίεζεο ρξεζηκνπνηψληαο fast-track δηαδηθαζίεο. Αλακέλεηαη φηη νη ζρεηηθέο ζπλαιιαγέο, 

νη νπνίεο πξνζδνθάηαη λα ιάβνπλ ρψξα κεηαμχ 4
νπ

 ηξηκήλνπ ηνπ 2011-4
νπ

 ηξηκήλνπ ηνπ 2012, ζα 

πεξηιακβάλνπλ δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο ή/θαη ζπκθσλίεο κε ηδηψηεο κέζσ δηαγσληζκψλ.  
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Πίλαθαο 3.2: Υώξνη Γξαθείσλ Γηαρείξηζεο ΚΔΓ  

Κτήριο Διεφθυνςη
 Επιφάνεια (τμ) 

1 Υπουργείο Ρολιτιςμοφ Λ. Θθβϊν 196-198, ζντθσ 35.488                 

2 Γενικι Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Θεςςαλονίκθσ και Χανδρι, Μοςχάτο 22.636                 

3 Διεφκυνςθ Εγκλθματολογικϊν Ερευνϊν ΕΛΑΣ Ακθνϊν και Αντιγόνθσ 4-6, Ακινα 16.742                 

4 Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) Ρειραιϊσ και Επωνιτϊν, Ρειραιάσ 13.300                 

5 Γενικι Γραμματεία Τφπου Φραγγοφλθ 11, Καλλικζα 9.930                   

6 Υπουργείο Εξωτερικϊν (Ρτζρυγα A - Ακαδθμίασ 3) Ακαδθμίασ 3, Ακινα 9.315                   

7 Υπουργείο Εξωτερικϊν (Ρτζρυγα Γ - Ακαδθμίασ 3) Ακαδθμίασ 3, Ακινα - Κριεξϊτου και Ηαλοκϊςτα, Ακινα 7.764                   

8 Υπουργείο Εξωτερικϊν (Ακαδθμίασ 1) Ακαδθμίασ 1 και Βας. Σοφίασ, Ακινα 7.080                   

9 Υπουργείο Εξωτερικϊν  (Βας. Σοφίασ 1 - Αςτζρασ) Βας. Σοφίασ 1 και Ρανεπιςτθμίου, Ακινα 5.670                   

10 Υπουργείο Εξωτερικϊν  (Ηαλοκϊςτα 1) Ηαλοκϊςτα 1, Ακινα 1.960                   

11 Αρχθγείο Αςτυνομίασ Θεςςαλονίκθσ Μοναςτθρίου 326, Θεςςαλονίκθ 15.900                 

12 Τμιμα Αλλοδαπϊν Αττικισ Ρζτρου άλλθ 24, Ακινα 15.456                 

13 Αρχθγείο Αςτυνομίασ οδόπθσ Δθμοκρατίασ 3, Κομοτθνι 3.486                   

14 Αρχθγείο Αςτυνομίασ Ξάνκθσ Νζςτου και Ρλάτωνοσ, Ξάνκθ 2.433                   

15 Αρχθγείο Αςτυνομίασ Σερρϊν Γ. Ραπανδρζου και Θεςςαλονίκθσ, Σζρρεσ 1.778                   

16 ΔOΥ Ξάνκθσ Α και Β και Χθμείο Ξάνκθσ Μεςολογγίου 13, Ξάνκθ 4.557                   

17 ΔΟY Ακθνϊν Α Αναξαγόρα 6 - 8 , Ομόνοια - Ακινα 3.285                   

18 ΔΟY Ακθνϊν Ο Δαμάρεωσ 175, Ακινα 2.771                   

19 ΔΟY Κορίνκου Β ΕΟ Ακθνϊν-Ρατρϊν, Κόρινκοσ 2.612                   

20 ΔΟY Χαλκίδασ Β Δθμ. Σκοφρα, Halkida 2.520                   

21 ΔΟY Σταυροφπολθσ Καραολι και Δθμθτρίου 13-15, Θεςςαλονίκθ 2.471                   

22 ΔΟY  Αλεξανδροφπολθσ Αγ. Δθμθτρίου 2, Αλεξανδροφπολθ 2.428                   

23 ΔOY Αγ. Αναργφρων Ρριγκ. Πλγασ και Ρριγκ. Σοφίασ, Αγ. Ανάργυροι 2.082                   

24 ΔΟY Χανίων Β Τηανακάκθ 3, Χανιά 1.927                   

25 ΔΟY Ραλλινθσ Εκν. Αντιςτάςεωσ και Δερβενεκίων 43, Ραλλινθ 1.785                   

26 ΔΟY Ακθνϊν Σ Ευελπίδων και Λευκάδοσ, Ακινα 1.778                   

27 ΔΟY Γλυφάδασ Γοφναρθ 227, Γλυφάδα 1.728                   

28 ΔΟY Χολαργοφ Ελ. Βενιηζλου 100, Χολαργόσ 1.673                   

29 ΔΟY Κθφιςιάσ Αχαρνϊν 43, Κθφιςιά 1.463                   

30 ΔΟY Θεςςαλονίκθσ ΣΤ Τςακάντηα 8-10 & Χρυςοςτόμου, Θεςςαλονίκθ 1.382                   

Υποςφνολο 203.400               

31 Υπουργείο Εςωτερικϊν Κεντρικό Κτιριο Βας. Σοφίασ 15, Ακινα 7.500                   

32 Αρχθγείο Αςτυνομίασ Ακθνϊν Αλεξάνδρασ και Δθμθτςάνασ, ακινα 25.000                 

33 Κτιριο Ζκδοςθσ Διαβατθρίων Μανωλίδου 5 & χίου 8, Καιςαριανι 7.000                   

34 Υπουργείο δικαιοςφνθσ Μεςογείων 96, Ακινα 10.000                 

35 Υπουργείο Υγείασ Κθφιςίασ 39, Μαροφςι 28.000                 

36 Γενικό Χθμείο του Κράτουσ Τςόχα 16, Ακινα 3.400                   

37 Υπουργείο Ρροςταςίασ του Ρολίτθ - Κεντρικό Κτιριο Μεςογείων, Καρζασ 31.000                 

38 Υπουργείο Ραιδείασ Α. Ραπανδρζου 37, Μαροφςι 28.000                 

39 Υπουργείο Ρολιτιςμοφ Μπουμπουλίνασ 20-22, Ακινα 5.000                   

Σφνολο 551.700                
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Πίλαθαο 3.3: Αθίλεηα Γηαρείξηζεο ΚΔΓ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ΝΟΜΟ ΔΗΜΟ ΕΚΣΑΗ (τμ) ΠΙΘΑΝΕ ΧΡΗΕΙ

1 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΜΗΚΡΑ 652.000 ΔΜΠΟΡΗΚΖ-ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ

2 ΓΧΓΔΚΑΝΝΖΟΤ ΑΦΑΝΣΟΤ-ΡΟΓΟ 175.000 ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ-ΟΗΚΗΣΗΚΖ

3 ΞΑΝΘΖ ΔΡΑΜΔΗΟΤ (ΦΧΝΖ ΣΖ ΑΜΔΡΗΚΖ) 8.000.000 ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ-ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ

4 ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ ΑΝΣΗΡΡΗΟΤ 223.000 ΔΜΠΟΡΗΚΖ-ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ-ΟΗΚΗΣΗΚΖ

5 ΑΣΣΗΚΖ ΛΑΤΡΔΧΣΗΚΖ 30.000 ΔΜΠΟΡΗΚΖ-ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ-ΟΗΚΗΣΗΚΖ

6 ΓΧΓΔΚΑΝΝΖΟΤ ΠΡΑΟΝΖΗ ΡΟΓΟΤ 80.000.000 ΔΜΠΟΡΗΚΖ-ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ-ΟΗΚΗΣΗΚΖ

7 ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΓΟΤΡΝΧΝ 738.000 ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ-ΦΤΥΑΓΧΓΗΚΖ-ΔΜΠΟΡΗΚΖ

8 ΠΔΛΛΑ ΟΡΟ ΒΟΡΡΑ- ΛΗΜΝΖ ΒΔΓΟΡΗΣΗΓΑ 18.900.000 - ΑΘΛΖΣΗΚΖ-ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ-ΦΤΥΑΓΧΓΗΚΖ

9 ΠΔΛΛΑ ΟΡΟ ΒΟΡΡΑ- ΛΗΜΝΖ ΒΔΓΟΡΗΣΗΓΑ 392.000 ΑΘΛΖΣΗΚΖ-ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ-ΦΤΥΑΓΧΓΗΚΖ

10 ΓΧΓΔΚΑΝΝΖΟΤ ΛΗΝΓΗΧΝ ΡΟΓΟΤ 105.000 ΑΘΛΖΣΗΚΖ-ΦΤΥΑΓΧΓΗΚΖ

11 ΑΣΣΗΚΖ ΜΔΘΑΝΑ ~1.000.000 ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ

12 ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΔΡΜΗΟΝΗΓΑ 153.000 ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ-ΟΗΚΗΣΗΚΖ

13 ΓΧΓΔΚΑΝΝΖΟΤ ΑΡΥΑΓΓΔΛΟ ΡΟΓΟΤ 410.000 ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ-ΦΤΥΑΓΧΓΗΚΖ-ΟΗΚΗΣΗΚΖ

14 ΔΤΒΟΗΑ ΥΑΛΚΗΓΔΧΝ ~700.000 ΔΜΠΟΡΗΚΖ-ΟΗΚΗΣΗΚΖ

15 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΘΔΡΜΖ 1.360.000 ΔΜΠΟΡΗΚΖ-ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ (LOGISTICS)

16 ΦΘΗΧΣΗΓΑ ΜΔΓΑΛΖ ΒΡΤΖ 255.000 ΔΜΠΟΡΗΚΖ-ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ (LOGISTICS)

17 ΚΑΒΑΛΑ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ 323.000 ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ - ΟΗΚΗΣΗΚΖ

18 ΚΑΒΑΛΑ ΟΡΦΑΝΟΤ 518.000 ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ

19 ΑΜΟΤ ΒΑΘΔΧ 939.000 ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ-ΟΗΚΗΣΗΚΖ

20 ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΑΧΠΑΗΟΝ 489.000 ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ

21 ΠΗΔΡΗΑ ΚΑΣΔΡΗΝΖ 129.200 ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ

22 ΕΑΚΤΝΘΟΤ ΑΛΤΚΧΝ 170.250 ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ-ΦΤΥΑΓΧΓΗΚΖ

23 ΚΔΡΚΤΡΑ ΜΔΛΗΣΗΑΗΧΝ 1.788.000 ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ

24 ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΗΜΔΡΟ-ΠΑΡΑΛΗΑ ΚΟΜΟΣΖΝΖ ~800.000 ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ

25 ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ ΗΘΧΝΗΑ 94.700 ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ

26 ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ ΣΟΡΧΝΖ 76.000 ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ

27 ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ Η.Π. ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ 278.000 ΔΜΠΟΡΗΚΖ-ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ

28 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΣΖΝΟΤ 55.000 ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ

29 ΚΑΒΑΛΑ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ-ΖΡΑΚΛΔΗΣΑ 45.000 ΟΗΚΗΣΗΚΖ-ΔΜΠΟΡΗΚΖ-ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ

30 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΜΔΝΔΜΔΝΖ 85.000 ΔΜΠΟΡΗΚΖ-ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ (LOGISTICS)

31 ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ-ΚΑΣΗΚΑ 400.000 ΟΗΚΗΣΗΚΖ-ΔΜΠΟΡΗΚΖ-ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ

Total 97.883.150  
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Πίλαθαο 3.4: Πξώελ Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελώλ (Διιεληθό) θαη Αθίλεηα Γηαρείξηζεο ΔΣΑ 

Περιφζρεια Δήμοσ / Περιοχή Εμβαδόν (ςε τμ) Περιγραφή / Τρζχουςα χρήςη Μελλοντική/Δυνητική χρήςη

1 Στερεά Ελλάδα Φκιϊτιδα 863.315 Κτιμα και camping "Καμζνων Βοφρλων" τουριςτικι

2 Κριτθ Θράκλειο Κριτθσ 353.237 Ακίνθτο Ξενία "Καρτεροφ" τουριςτικι

3 Δυτικι ελλάδα Θλεία 433.269 Ιαματικι πθγι Κουνουπελίου τουριςτικι

4 Δυτικι ελλάδα Θλεία 127.698 Ακίνθτο Ηαχάρωσ τουριςτικι

5 Νότιο Αιγαίο όδοσ 1.530.000 Ακίνθτο Αφάντου τουριςτικι

6 Νότιο Αιγαίο όδοσ 1.455.720 Ακίνθτο Τςαμπίκασ τουριςτικι

7 Αττικι Ανάβυςςοσ 1.460.000 Ακίνθτο Αλυκϊν τουριςτικι

8 Κεντρικι Μακεδονία Χαλκιδικι 1.934.000 Camping & Ξενία Ραλιουρίου τουριςτικι

9 Αττικι Φάλθρο 286.000 Ολυμπιακζσ εγκαταςτάςεισ Φαλιρου & TAE KWON DO εμπορικι, τουριςτικι, ψυχαγωγικι, οικιςτικι

10 Αττικι Μαρκόπουλο Μεςογαίασ 1.029.279 Ολυμπιακό Κζντρο Μαρκοποφλου εμπορικι, τουριςτικι, ψυχαγωγικι, ακλθτικι

Μερικό Σφνολο 9.472.518

11 Αττικι Γλυφάδα / Ελλθνικό 5.500.000 Χϊροσ πρϊθν αεροδρομίου Ελλθνικοφ εμπορικι, τουριςτικι, ψυχαγωγικι, οικιςτικι

Γενικό Σφνολο 14.972.518
 

 
Πίλαθαο 3.5: Αθίλεηα Γηαρείξηζεο ΓΑΙΑΟΔ 

Περιφζρεια Δήμοσ / Περιοχή Περιγραφή / Τρζχουςα χρήςη Εμβαδόν (ςε τμ) Μελλοντική/Δυνητική χρήςη

1 ΑΤΤΙΚΘ ΡΕΙΑΙΕΥΣ
Ακίνθτο Λεφκασ Ρειραιϊσ 

(εγκαταςτάςεισ ςυντιρθςθσ 

τροχ. υλικοφ και 

120.000 Εμπορικι

2 ΑΤΤΙΚΘ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΓΥΟΙ Ραλαιόσ ςιδθροδρομικόσ 

ςτακμόσ
88.000 Εμπορικι

3
ΚΕΝΤΙΚΘ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Εμπορικόσ Στακμόσ ΟΣΕ 10.000 Εμπορικι

4 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΝΕΑ ΙΟΝΙΑ ΒΟΛΟΥ Ραλαιό αμαξοςτάςιο 13.000 ψυχαγωγικό πάρκο / εμπορικζσ 

χριςεισ
5 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΒΟΛΟΣ Σιδθροδρομικόσ ςτακμόσ 

Βόλου
N/A Εμπορικι

6 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΙΜΘΝ ΒΟΛΟΥ Ακίνθτο ΟΣΕ εντόσ τθσ 

χερςαίασ λιμενικισ ηϊνθσ
N/A Τουριςτικι

7 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΑΙΣΣΑ Σιδθροδρομικόσ ςτακμόσ και 

περιβάλλων χϊροσ
N/A Εμπορικι - Τουριςτικι

8 ΑΤΤΙΚΘ ΕΛΕΥΣΙΣ ακάλυπτθ ζκταςθ 588.000
LOGISTICS/3PL (υλοποίθςθ μζςω 

ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ)

9
ΚΕΝΤΙΚΘ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Ρρϊθν ςτρατόπεδο Γκόνου 672.000

LOGISTICS/3PL (υλοποίθςθ μζςω 

ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ)

10 ΘΑΚΘ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΙΣ μ/δ μ/δ

Εμπορευματικό κζντρο (υλοποίθςθ ςε 

ςυνεργαςία με Οργανιςμό Λιμζνα 

Αλεξ/λθσ και τοπικι αυτοδιοίκθςθ)

11 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΒΟΛΟΣ ΚΑΙ ΛΑΙΣΣΑ μ/δ μ/δ Εμπορευματικό κζντρο

12 ΑΤΤΙΚΘ ΡΕΙΑΙΕΥΣ Σιδθροδρομικόσ Στακμόσ 13.491 Εμπορικι / Ψυχαγωγικι

13 ΑΤΤΙΚΘ ΑΘΘΝΑΙ Σιδθροδρομικόσ Στακμόσ 110.000 Εμπορικι / Ψυχαγωγικι

14 ΚΕΝΤΙΚΘ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σιδθροδρομικόσ Στακμόσ 101.000 Εμπορικι / Ψυχαγωγικι

15 ΑΤΤΙΚΘ ΝΕΑ ΣΜΥΝΘ
Αςτικό οικόπεδο (εντόσ 

ςχεδίου) μετά κτίςματοσ
εμβαδόν οικοπζδου: 339 sm (Κτίςμα: 437 sm ) πϊλθςθ οικοπζδου και κτίςματοσ

16
ΚΕΝΤΙΚΘ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ

Αςτικό οικόπεδο (εντόσ 

ςχεδίου) μετά κτίςματοσ
εμβαδόν οικοπζδου: 643 sm (κτίςμα: 2,438 sm ) πϊλθςθ οικοπζδου και κτίςματοσ

17
ΚΕΝΤΙΚΘ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ

Αςτικό οικόπεδο (εντόσ 

ςχεδίου) μετά κτίςματοσ
εμβαδόν οικοπζδου: 407 sm (κτίςμα: 1,180 sm ) πϊλθςθ οικοπζδου και κτίςματοσ

18 ΑΤΤΙΚΘ ΑΘΘΝΑΙ (ΟΥΦ) ακάλυπτθ ζκταςθ Site: 9,500 sm πϊλθςθ γισ

Σφνολο

Γήπεδα 1.726.380

Κτήρια 4.055  
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2.  ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΖΜΟΙΟΝΟΜΙΚΖ ΣΡΑΣΖΓΙΚΖ 2011-2015 
 

Σν Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο εθθξάδεη ηε θηινζνθία ηεο κεηάβαζεο ζε 

πνιπεηείο πξνυπνινγηζκνχο θαη ηνπ πνιπεηνχο πξνγξακκαηηζκνχ ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ 

νιφθιεξεο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο. 
 

Πην ζπγθεθξηκέλα, απνηππψλεη ηα φξηα θαη ηηο δεζκεχζεηο πνπ αλαιακβάλνληαη γηα ηελ πεξίνδν 2011-

2015, σο πξνο ηα έζνδα θαη ηηο δαπάλεο φισλ ησλ ππνηνκέσλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδχζεσλ, ηνπ πξνγξάκκαηνο 

απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαζψο θαη ηνπ χςνπο ηνπ ρξένπο γεληθήο θπβέξλεζεο. 
 

Σα φξηα θαη νη δεζκεχζεηο απηέο αλαιακβάλνληαη ζε ζρέζε κε ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο πνπ 

έρνπλ ηεζεί γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζην πιαίζην ηεο εζληθήο πξνζπάζεηαο πνπ έρεη 

αλαιεθζεί γηα ηελ έμνδν ηεο ρψξαο απφ ηελ θξίζε. 
 

Σν Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 3.6. 
 

Πίλαθαο 3.6   Μεζνπξόζεζκν πιαίζην δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2011-2015 

  

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Πξαγκ/ζεηο Πξαγκ/ζεηο Δθηίκεζε Δθηίκεζε Δθηίκεζε Δθηίκεζε Δθηίκεζε 
Ι. Έζνδα  50.585 54.259 58.600 60.959 62.454 63.192 64.924 
1. Καζαξά έζνδα ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 48.545 51.187 54.675 56.344 57.661 59.347 61.286 
α. Σαθηηθά έζνδα 52.307 54.383 56.225 57.783 59.507 61.220 63.564 
    1. Άκεζνη θφξνη 21.431 20.223 20.649 20.634 21.597 22.464 23.621 
    2.Έκκεζνη θφξνη 28.293 31.043 30.757 32.435 33.464 34.557 35.581 
    3. Απνιήςεηο απφ Δ.Δ. 264 320 185 148 165 174 176 
    4. Με θνξνινγηθά έζνδα 2.319 2.797 4.634 4.566 4.281 4.025 4.186 
β. Με ηαθηηθά έζνδα 1.190 1.786 2.250 2.258 1.900 1.927 1.580 
γ. Δπηζηξνθέο θφξσλ 4.952 4.982 3.800 3.697 3.746 3.800 3.858 
2. Έζνδα ΠΓΔ 2.040 3.072 3.925 4.615 4.793 3.845 3.638 
α. Δηζξνέο ΔΠΑ 1.734 2.634 3.192 3.616 3.842 2.910 2.730 
β. Λνηπέο εηζξνέο (πεξηιακβάλεηαη ΟΠΔΚΔΠΔ θαη ΑΛΗΔΗΑ) 123 167 530 788 746 732 706 
γ. Ίδηα έζνδα 183 271 203 211 205 203 202 
ΙΙ. Γαπάλεο 84.215 75.690 79.671 79.491 83.467 83.363 85.399 
1. Γαπάλεο ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 74.627 67.243 71.871 71.491 75.467 75.363 77.399 
α. Πξσηνγελείο δαπάλεο (1+2+3+4+5+6) 58.043 51.656 52.450 51.088 51.977 50.700 50.996 
    1. Μηζζνί θαη ζπληάμεηο 24.487 22.139 21.632 20.846 20.675 20.470 20.460 
    2. Κνηλσληθή αζθάιηζε & πεξίζαιςε (ζπκπ. πιεξσκή γηα  
αζθαιηζηηθφ ηακείν ΓΔΖ) 17.779 15.747 17.664 15.722 16.567 15.497 15.620 
    3. Λεηηνπξγηθέο θαη άιιεο δαπάλεο 9.326 8.107 7.261 7.289 7.157 6.981 6.791 
    4. Απνδφζεηο πξνο ηξίηνπο 6.452 5.663 5.312 5.772 6.117 6.246 6.355 
    5. Με θαηαλεκεκέλεο δαπάλεο 0 0 0 50 50 100 100 
    6. Απνζεκαηηθφ 0 0 580 1.410 1.410 1.405 1.670 
β. 1. Δγγπήζεηο ζε γεληθή θπβέξλεζε 484 827 1.245 1.518 1.979 1.024 1.636 
    2. Δγγπήζεηο εθηφο γεληθήο θπβέξλεζεο  100 145 224 134 211 139 67 
γ. Σφθνη 12.325 13.223 16.002 16.900 19.500 22.000 23.400 
δ. Πιεξσκέο ζηα λνζνθνκεία γηα παιηέο νθεηιέο 1.498 375 450 350 300 300 300 
ε. Πιεξσκέο γηα εμνπιηζηηθέο δαπάλεο 2.175 1.017 1.500 1.500 1.500 1.200 1.000 
2. ΠΓΔ 9.588 8.447 7.800 8.000 8.000 8.000 8.000 
ΙΙΙ. Έιιεηκκα Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ -33.630 -21.431 -21.071 -18.532 -21.013 -20.171 -20.475 
% ΑΔΠ -14,3% -9,3% -9,3% -8,1% -8,9% -8,3% -8,1% 
ΙΙΙ.α. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα -21.305 -8.208 -5.069 -1.631 -1.513 1.829 2.925 
                

Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο θεληξηθήο θπβέξλεζεο -528 -4.145 708 -1.371 -1.041 -678 -384 
                

Ιζνδύγην λνκηθώλ  πξνζώπσλ πιελ ΓΔΚΟ* 647 878 1.232 1.140 1.213 1.286 1.488 
Ιζνδύγην επαλαηαμηλνκεκέλσλ ΓΔΚΟ -1.593 3.059 1.248 1.818 2.677 1.992 2.795 
               

Έιιεηκκα θεληξηθήο θπβέξλεζεο θαηά ESA95 -35.104 -21.638 -17.883 -16.944 -18.164 -17.571 -16.576 
                

Ιζνδύγην ΟΣΑ 27 -379 -341 385 1.011 1.537 1.843 
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο OTA -158 -186 225 223 313 0 0 
Ιζνδύγην ΟΣΑ θαηά ESA95 -131 -565 -117 608 1.324 1.537 1.843 
                

Ιζνδύγην ΟKΑ 393 369 2.090 2.629 5.953 9.039 10.671 
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο OKA -1.466 -2.357 -778 -150 -200 -200 -200 
Ιζνδύγην ΟKΑ θαηά ESA95 -1.074 -1.988 1.312 2.479 5.753 8.839 10.471 
               

Με πξνζδηνξηζκέλα κέηξα     9 286 691 1.237 1.371 
                

Έιιεηκκα γεληθήο θπβέξλεζεο θαηά ESA95 -36.308 -24.191 -16.678 -13.571 -10.396 -5.957 -2.891 
% ΑΔΠ -15,4% -10,5% -7,4% -5,9% -4,4% -2,5% -1,1% 
                

ΑΔΠ 235.017 230.173 225.400 228.400 235.500 242.900 251.900 

εκείσζε:  Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ έηνπο 2015 δελ έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη πξνβιεπφκελεο γηα ην έηνο απηφ παξεκβάζεηο  γηα θάιπςε 
ηπρφλ απξφβιεπησλ απνθιίζεσλ χςνπο 1.220 εθαη. επξψ, αθνχ απηέο κπνξεί λα κε ρξεηαζζεί λα αλαιεθζνχλ. 
* πκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΑΚΑΓΔ. 
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Ζ εθαξκνγή ησλ παξεκβάζεσλ, φπσο απηέο θαηαλέκνληαη θαη’ έηνο, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε 

ζεκαληηθή κείσζε ησλ πιεξσκψλ γηα ηφθνπο ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. Ζ κείσζε απηή, πνπ αζξνηζηηθά 

ζην ζχλνιν ηεο πεξηφδνπ αλέξρεηαη ζε 6,2 δηζ. επξψ, νθείιεηαη ζηε κείσζε ησλ ειιεηκκάησλ πνπ ζα 

πξέπεη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ θαη, άξα, ζε κηθξφηεξν δαλεηζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. Σν 

γεγνλφο απηφ, δειαδή ε δεπηεξνγελήο επίδξαζε ησλ παξεκβάζεσλ, κεηψλεη ην δεκνζηνλνκηθφ θελφ 

πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα ηνπ βαζηθνχ ζελαξίνπ, κε απνηέιεζκα λα απαηηνχληαη ιηγφηεξεο 

παξεκβάζεηο. 

 

Μηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο αλσηέξσ επίδξαζεο σο πξνο ηηο πιεξσκέο γηα ηφθνπο παξνπζηάδεηαη 

ζηνλ πίλαθα 3.7. 

 

Πίλαθαο 3.7  σξεπηηθό πνζό παξεκβάζεσλ πνπ απαηηνύληαη ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ  
2011-2015 

(ζε εθαη. επξώ) 
  

Γεκνζηνλνκηθφ θελφ 2015 βαζηθνχ ζελαξίνπ (ζσξεπηηθφ) 36.183 

Μείον ζηόσορ έηοςρ 2015 2.891 

Παξεκβάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ έηνπο 2015 33.292 

Μείον ηόκοι πος εξοικονομούνηαι από ηη δεςηεπογενή επίδπαζη ηυν παπεμβάζευν 6.200 

Παξεκβάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θελνχ 27.092 

 

Απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη νη παξεκβάζεηο πνπ ζεσξεηηθά απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε 

ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θελνχ ηεο πεξηφδνπ αλέξρνληαη ζε 27.092 εθαη. επξψ.  Παξφια απηά, νη 

παξεκβάζεηο πνπ πηνζεηνχληαη αλέξρνληαη ζε 28,3 δηζ. επξψ πεξίπνπ, ψζηε λα ππάξρεη έλα ζρεηηθφ 

απφζεκα αζθαιείαο, αθνχ νη πξνβιέςεηο γηα ηελ απφδνζε ησλ παξεκβάζεσλ γηα κηα πεξίνδν πέληε 

εηψλ (2011-2015) είλαη ινγηθφ, απφ ζηαηηζηηθήο άπνςεο, λα πεξηέρνπλ θάπνην κηθξφ πνζνζηφ 

επηζθάιεηαο. 

 

Οη δεκνζηνλνκηθνί ζηφρνη κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ επηηπγράλνληαη ζε φιν ην 

δηάζηεκα ηεο πεξηφδνπ 2011-2015, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 3.8. 

 

Καηά ηα έηε 2012-2015 παξαηεξείηαη ππεξθάιπςε ησλ ζηφρσλ, δειαδή επηηπγράλεηαη θαιχηεξν 

δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα απφ ηνλ αληίζηνηρν ζηφρν ηνπ έηνπο, πιελ ηνπ έηνπο 2015 φπνπ ην 

έιιεηκκα γεληθήο θπβέξλεζεο δηακνξθψλεηαη ζην -1,1% ηνπ ΑΔΠ. 

 

Ζ επηινγή ηεο πνιηηηθήο απηήο σο πξνο ηε ρξνληθή θαηαλνκή ησλ παξεκβάζεσλ έγηλε: 

 

 γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δπλακηθήο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζπάζεηαο ζηα πξψηα ρξφληα ηεο 

πεξηφδνπ, 

 γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ λσξίηεξα εμαζθάιηζε ηζρπξψλ πεξηζσξίσλ αζθαιείαο έλαληη ηνπ 

επηδησθφκελνπ ζηφρνπ ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ, 

 γηα ηε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο εθ ηνπ αζθαινχο ζηελ πεξίπησζε κεησκέλεο απφδνζεο θάπνησλ 

κέηξσλ. 
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 Πίλαθαο 3.8  Κάιπςε ζηόρσλ αλά έηνο γηα ηελ πεξίνδν 2011-2015 
(ζε εθαη. επξώ) 

  

  2011 2012 2013 2014 2015 

Δθηίκεζε Δθηίκεζε Δθηίκεζε Δθηίκεζε Δθηίκεζε 

Έιιεηκκα γεληθήο θπβέξλεζεο θαηά ESA 95  (κεηά κέηξσλ) -16.678 -13.571 -10.396 -5.957 -2.891 

% ΑΔΠ -7,4% -5,9% -4,4% -2,5% -1,1% 

Έιιεηκκα γεληθήο θπβέξλεζεο θαηά ESA 95 (ζηόρνη) -17.065 -14.916 -11.399 -6.385 -2.891 

% ΑΔΠ -7,6% -6,5% -4,8% -2,6% -1,1% 

Κάιπςε ζηόρσλ (δεκνζηνλνκηθό θελό) 387 1.345 1.003 428 0 

ΑΔΠ 225.400 228.400 235.500 242.900 251.900 

 

Αληίζηνηρα, ην έιιεηκκα ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο κεηά ηηο πξνζαξκνγέο θαηά ESA95 ην 2015 

κεηψλεηαη απφ 14,9% ζην βαζηθφ ζελάξην ζε 6,6% ηνπ ΑΔΠ ζην ΜΠΓ,. 

 

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ γεγνλφο είλαη φηη κε ηε ζχκκεηξε πξαγκαηνπνίεζε παξεκβάζεσλ ζε φινπο ηνπο 

ππνηνκείο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, νη ππνηνκείο απηνί (ΟΣΑ, ΓΔΚΟ, ΝΠΓΓ, ΟΚΑ), ήδε απφ ην 

2012, παξνπζηάδνπλ πιενλάζκαηα ρσξίο λα επηβαξχλνπλ πιένλ ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε. 

 

εκαληηθή επίζεο είλαη ε κείσζε ησλ ηφθσλ πνπ, ζε δεδνπιεπκέλε βάζε, κεηψλνληαη απφ 30.900 

εθαη. επξψ ζην βαζηθφ ζελάξην ην 2015 ζε 24.700 εθαη. επξψ ζην ΜΠΓ (ζελάξην κε παξεκβάζεηο).  

 

 

Πίλαθαο 3.9  Σόθνη θεληξηθήο θπβέξλεζεο  
(ζε εθαη. επξώ) 

            

 2011 2012 2013 2014 2015 

Α.  Τπνινγηζκόο ηόθσλ κε παξεκβάζεηο      
Σφθνη ζε ηακεηαθή βάζε 16.002 16.900 19.500 22.000 23.400 
Σφθνη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε (ESA 95) 15.559 18.500 20.900 23.300 24.700 
Σφθνη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε σο % ΑΔΠ 6,9% 8,1% 8,9% 9,6% 9,8% 

Γηαθνξά ηακεηαθψλ-δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ (πξνζαξκνγή θαηά ESA) 443 -1.600 -1.400 -1.300 -1.300 

      

Β.  Τπνινγηζκόο ηόθσλ κε παξεκβάζεηο θαη απνθξαηηθνπνηήζεηο      
Σφθνη ζε ηακεηαθή βάζε 16.100 16.900 19,800 20.700 21.100 
Σφθνη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε (ESA 95) 15.800 17.900 20.900 21.300 21.700 
Σφθνη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε σο % ΑΔΠ 7,0% 7,8% 8,9% 8,8% 8,6% 

Γηαθνξά ηακεηαθψλ-δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ (πξνζαξκνγή θαηά ESA) 300 -1.000 -1.100 -600 -600 

ΑΔΠ 225.400 228.400 235.500 242.900 251.900 

 

Δθφζνλ ε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε εληζρπζεί απφ ην πξφγξακκα απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη 

αμηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ δεκνζίνπ, ηφηε νη δεδνπιεπκέλνη ηφθνη θεληξηθήο θπβέξλεζεο 

κεηψλνληαη θαηά 3.000 εθαη. επηπιένλ ην 2015 θζάλνληαο ηα 21.700 εθαη. επξψ. 

 

Σν ρξένο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο κεηά απφ αλνδηθή πνξεία κέρξη ην έηνο 2013 έσο ην 167%  ηνπ 

ΑΔΠ, αξρίδεη ζηαδηαθά λα απνθιηκαθψλεηαη ζηα δχν ηειεπηαία ρξφληα ηεο πεξηφδνπ θαη λα 

δηακνξθψλεηαη ζην 159,3% ηνπ ΑΔΠ ην 2015. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πςειά 

πξσηνγελή πιενλάζκαηα γεληθήο θπβέξλεζεο, θαζηζηά κελ ην ρξένο βηψζηκν αιιά πξνδηαγξάθεη 

πνιχ αξγή κείσζε. 
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Πίλαθαο 3.10  Δμέιημε ρξένπο γεληθήο θπβέξλεζεο 
(ζε εθαη. επξώ) 

                

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Α. Τπνινγηζκόο ρξένπο γεληθήο θπβέξλεζεο κε 
παξεκβάζεηο        

Υξένο γεληθήο θπβέξλεζεο 298.706 328.587 357.450 379.900 393.400 399.400 401.300 

Υξένο γεληθήο θπβέξλεζεο σο % ΑΔΠ 127,1% 142,8% 157,7% 166,3% 167,0% 164,4% 159,3% 

        

Β. Τπνινγηζκόο ρξένπο γεληθήο θπβέξλεζεο κε 
παξεκβάζεηο θαη απνθξαηηθνπνηήζεηο        

Υξένο γεληθήο θπβέξλεζεο 298.706 328.587 352.436 364.886 371.436 364.503 351.356 

Υξένο γεληθήο θπβέξλεζεο σο % ΑΔΠ 127,1% 142,8% 155,5% 159,8% 157,7% 150,1% 139,5% 

ΑΔΠ 235.017 230.173 226.685 228.400 235.500 242.900 251.900 

 

 

Ζ αλσηέξσ δηακφξθσζε ηνπ ρξένπο, ζην ζελάξην κε παξεκβάζεηο, δείρλεη ην απνηέιεζκα ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κείσζε ησλ ειιεηκκάησλ θαη ηε δεκηνπξγία 

πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ, βαζηδφκελε απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε κηα ζεηξά παξεκβάζεσλ πνπ 

αθνξνχλ κείδνλεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ θαη εζφδσλ, φπσο απηέο αλαιχνληαη παξαθάησ. 

 

Αλ ζην αλσηέξσ ζελάξην πξνζηεζεί θαη ε επίδξαζε ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ, ηφηε ην ρξένο αξρίδεη 

λα κεηψλεηαη ήδε απφ ην 2013, θζάλνληαο ην 2015 ζην 139,5% ηνπ ΑΔΠ, γεγνλφο πνπ ην θαζηζηά 

απφιπηα βηψζηκν, αθνχ κεηψλεηαη κε ηαρχηεξνπο ξπζκνχο. 

 

Ζ αλσηέξσ εμέιημε θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε πηνζέηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη 

αμηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ δεκνζίνπ, αθνχ εμαζθαιίδεη ηε γξήγνξε θαη αμηφπηζηε κείσζε ηνπ 

ρξένπο θαζψο θαη ηε κειινληηθή βησζηκφηεηά ηνπ, ελψ απειεπζεξψλεη ζεκαληηθά πνζά απφ ηηο 

πιεξσκέο γηα ηφθνπο, πνπ ζα κπνξνχλ λα θαηεπζπλζνχλ ζε παξαγσγηθέο επελδχζεηο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.  
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Ζ επίπησζε ηεο αμηνπνίεζεο ηεο δεκόζηαο πεξηνπζίαο ύςνπο 50 δηζ. επξώ ζηε δηαηεξεζηκόηεηα ηνπ δεκνζίνπ 
ρξένπο. 

Σν ζεκείν εθθίλεζεο ησλ αλαιχζεσλ γηα ηε δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ ρξένπο είλαη ε ηθαλνπνίεζε ηεο ζπλζήθεο ηνπ 
δηαρξνληθνχ εηζνδεκαηηθνχ πεξηνξηζκνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (budget constraint). Με ηελ ππφζεζε ζηαζεξνχ ξπζκνχ 
αλάπηπμεο θαη ζηαζεξνχ επηηνθίνπ, ε εμέιημε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο εθθξάδεηαη κε ηελ εμίζσζε δηαθνξάο πξψηνπ 
βαζκνχ: 

tttt psdgrdd 11 )(  

Όπνπ d είλαη ν ιφγνο ρξένπο πξνο ΑΔΠ, r είλαη ην νλνκαζηηθφ πξνθχπηνλ επηηφθην, g είλαη ν νλνκαζηηθφο ξπζκφο 
κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ θαη ps είλαη ν ιφγνο ηνπ πξσηνγελνχο ηζνδπγίνπ πξνο ην ΑΔΠ.  

Ζ παξαθάησ άζθεζε αμηνινγεί ηελ επίπησζε ησλ  50 δηζ. επξψ απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο ζηελ 
εμέιημε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο κέρξη ην 2025. Σα δχν βαζηθά ζελάξηα (ζελάξην 1 θαη ζελάξην 2) βαζίδνληαη ζηελ 
ππφζεζε φηη θαηά ηελ πεξίνδν 2015-2025, δελ εθαξκφδεηαη ην πξφγξακκα αμηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ δεκνζίνπ, 
ελψ ην πξνθχπηνλ επηηφθην είλαη ζηαζεξφ ζην 5,0% θαη ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα παξακέλεη ζηαζεξφ ζην 6,0% ηνπ 
ΑΔΠ. Σα δχν ζελάξηα δηαθνξνπνηνχληαη κφλν σο πξνο ηελ ππφζεζε γηα ην ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ νλνκαζηηθνχ ΑΔΠ. ην 
ζελάξην 1, ν νλνκαζηηθφο ξπζκφο αλάπηπμεο είλαη 3,0% ελψ ζην ελάξην 2, ν νλνκαζηηθφο ξπζκφο αλάπηπμεο είλαη 
5,0%. Ο ξπζκφο αλάπηπμεο είλαη ζεκαληηθφο γηα ηε δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ ρξένπο, θαζψο ν πςειφηεξνο ξπζκφο κεηψλεη 
ζεκαληηθά ην ιφγν ρξένπο πξνο ΑΔΠ κεζνπξφζεζκα.    

 

Σα δχν ελαιιαθηηθά ζελάξηα (ζελάξην 1.1 θαη ζελάξην 2.1) πηνζεηνχλ ηελ ππφζεζε ηεο αμηνπνίεζεο ηεο δεκφζηαο 
πεξηνπζίαο. Ζ ππφζεζε πνπ γίλεηαη γηα ηελ θαηαλνκή ησλ  50 δηζ. επξψ κέρξη ην 2015 είλαη ε παξαθάησ: 5 δηζ. επξψ ην 
2011, 10 δηζ. επξψ ην 2012 θαη 35 δηζ. ηελ πεξίνδν 2013-2015. Ζ πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο 
ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηεο δπλακηθήο ηνπ ιφγνπ ρξένπο/ΑΔΠ, ήδε απφ ην 2011. ηα δχν ελαιιαθηηθά 
ζελάξηα, ν ιφγνο ρξένπο/ ΑΔΠ είλαη ρακειφηεξνο γηα ηελ πεξίνδν 2011-2024 ζε ζρέζε κε ηα δχν βαζηθά ζελάξηα. 
εκεηψλεηαη φηη ε αμηνπνίεζε ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο βειηηψλεη ζεκαληηθά ηε δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ ρξένπο αθφκα θαη 
ζην ζελάξην κε ην ρακειφηεξν ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ (ζελάξην 1.1 ζε ζρέζε κε ζελάξην 2).  Δπηπιένλ, ν 
ζπλδπαζκφο ηεο αμηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ δεκνζίνπ κε κεγαιχηεξν ξπζκφ αλάπηπμεο, πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί 
κε ηελ εθαξκνγή δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ, ζπκβάιιεη ζηε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ιφγνπ ρξένπο/ΑΔΠ.    

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε επίπησζε ηεο αμηνπνίεζεο ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο κπνξεί λα είλαη αθφκε κεγαιχηεξε, θαζψο 
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3.  ΟΙ ΣΟΥΟΙ ΓΙΑ ΣΑ ΔΟΓΑ ΚΑΙ ΣΙ ΓΑΠΑΝΔ 
 

 

Ζ Κπβέξλεζε, κε δεδνκέλνπο ηνπο ζηφρνπο ειιείκκαηνο θαη ρξένπο ηεο πεξηφδνπ 2011-2015 θαη  

έρνληαο πιήξε επίγλσζε ησλ ηφζν κεγάισλ ζπζηψλ πνπ θαιείηαη λα αλαιάβεη ν ειιεληθφο ιαφο ζην 

ζχληνκν δηάζηεκα ηεο επφκελεο ηεηξαεηίαο, επεδίσμε ηελ αλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ, πνπ 

επηδηψθνπλ φρη κφλν ην ραξαθηήξα ηακεηαθήο αχμεζεο ησλ εζφδσλ θαη κείσζεο ησλ δαπαλψλ, αιιά 

θαη ηελ πινπνίεζε θαη πξναγσγή ησλ ζηφρσλ γηα ηα έζνδα θαη ηηο δαπάλεο πνπ έρνπλ ηεζεί, κέζσ 

κφληκσλ δηαξζξσηηθψλ παξεκβάζεσλ ζε φινπο ηνπο ππνηνκείο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο. 

 

Ζ ζπλνιηθή δεκνζηνλνκηθή πξνζπάζεηα πνπ αλαιακβάλεηαη αλέξρεηαη ζε 28,3 δηζ. επξψ, εθ ησλ 

νπνίσλ: 

 6,5 δηζ. επξψ αθνξνχλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε παξεκβάζεσλ ζην 2011 γηα θάιπςε εθείλνπ ηνπ 

κέξνπο ηεο δεκνζηνλνκηθήο απφθιηζεο ηνπ 2010 πνπ επεξεάδεη ην 2011 ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο 

απφ ηελ αξρηθά πξνβιεπφκελε χθεζεο, θαζψο θαη ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο απφθιηζεο απηψλ 

θαζ’ εαπηψλ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπ 2011 θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

2011. 

 21,8 δηζ. επξψ αθνξνχλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε παξεκβάζεσλ ζηελ πεξίνδν 2012-2015 κε ζηφρν 

λα κεησζεί ην έιιεηκκα θαηά 14,2 δηζ. επξψ. Απφ απηά πεξίπνπ παξεκβάζεηο χςνπο 1,37 δηζ. 

παξακέλνπλ απξνζδηφξηζηεο θαη αθνξνχλ ην έηνο 2015. Ζ ζπγθεθξηκέλε δεκνζηνλνκηθή 

πξνζπάζεηα ζπλίζηαηαη ζρεδφλ θαηά 1/2 ζε κείσζε ησλ δαπαλψλ θαη 1/2 ζε αχμεζε ησλ εζφδσλ. 

 

Ζ δεκνζηνλνκηθή πξνζπάζεηα 2011-2015 πξνέξρεηαη πεξίπνπ ηζόπνζα από ηηο δαπάλεο 
θαη ηα έζνδα 

Συνολική 

Δημοζιονομική 

Προπάθεια 

28,3
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Ζ ζπλνιηθή απφδνζε ησλ παξεκβάζεσλ εμεηδηθεχεηαη θαηά θαηεγνξία κέηξσλ σο εμήο: 

 
 Βαζηθή θαηεγνξία παξεκβάζεσλ % ΑΔΠ Πνζό 
    

1. Δμνξζνινγηζκφο ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο 0,9% 2,2 
2. Μεηψζεηο ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ 0,2% 0,6 
3. Καηαξγήζεηο/ζπγρσλεχζεηο θνξέσλ  0,3% 0,8 
4. Αλαδηνξγάλσζε ΓΔΚΟ 0,6% 1,3 
5. Μείσζε ακπληηθψλ δαπαλψλ 0,2% 0,6 
6. Δμνξζνινγηζκφο δαπαλψλ πγείαο 0,3% 0,8 
7. Δμνξζνινγηζκφο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο δαπάλεο 0,4% 1,0 
8. Μείσζε δαπαλψλ ΟΚΑ/ εμνξζνινγηζκφο θνηλσληθήο δαπάλεο 1,9% 4,5 
9. Βειηίσζε εζφδσλ ΟΚΑ θαη θαηαπνιέκεζε εηζθνξνδηαθπγήο 1,3% 3,0 

10. Δλίζρπζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο 1,2% 3,0 
11. Μείσζε Φνξναπαιιαγψλ θαη ινηπά θνξνινγηθά έζνδα 2,7% 6,1 
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12. Αχμεζε εζφδσλ ΟΣΑ 0,6% 1,4 
13. Δμνξζνινγηζκφο δαπάλεο ΠΓΔ 0,2% 0,5 
14. Με εμεηδηθεπκέλα κέηξα 0,6% 1,4 
15. Μέηξα γηα θάιπςε απξφβιεπησλ απνθιίζεσλ 0,5% 1,2 

 ΤΝΟΛΟ 12,0% 28,3 

 

Ζ θαηαλνκή ησλ παξεκβάζεσλ ζηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ είλαη εκπξνζζνβαξήο θαη 

παξνπζηάδεηαη θαη’ έηνο σο εμήο: 

 

 Σν 2011  6,5 δηζ. επξψ ή  23,1% ησλ ζπλνιηθψλ κέηξσλ 

 Σν 2012  6,8 δηζ. επξψ ή  24,0% ησλ ζπλνιηθψλ κέηξσλ  

 Σν 2013  5,2 δηζ. επξψ ή  18,5% ησλ ζπλνιηθψλ κέηξσλ 

 Σν 2014  5,4 δηζ. επξψ ή  19,3% ησλ ζπλνιηθψλ κέηξσλ 

 Σν 2015  4,3 δηζ. επξψ ή  15,1% ησλ ζπλνιηθψλ κέηξσλ 

 

ηνλ πίλαθα 3.11  γίλεηαη ε εμεηδίθεπζε ησλ παξεκβάζεσλ αλά βαζηθή θαηεγνξία. Κάπνηεο απφ ηηο 

παξεκβάζεηο απηέο δελ έρνπλ άκεζα ηακηαθφ απνηέιεζκα, αιιά ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ησλ 

απαξαίηεησλ δνκψλ, πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε έλα κφληκν θαη πγηέο ζχζηεκα δηαρείξηζεο δαπαλψλ θαη 

εζφδσλ, ζε φιν ην εχξνο ηεο θξαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, επηρεηξείηαη γηα πξψηε θνξά ζηε ρψξα καο ε ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή 

δηαρείξηζε φισλ αλεμαηξέησο ησλ ππνηνκέσλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο. Θα πξέπεη φκσο λα ηνληζηεί 

φηη απηή ε λέα δηαρείξηζε δελ αθνξά ηα ειιείκκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ θνηλσληθέο παξνρέο πξνο 

ηηο εππαζείο νκάδεο, αιιά απνζθνπεί ζηε κείσζε ησλ ειιεηκκάησλ πνπ πξνθαινχληαη απφ 

θαθνδηαρείξηζε, δηαξζξσηηθέο αγθπιψζεηο ή ηέινο, απφ παγησκέλεο επί ρξφληα αδπλακίεο ή/θαη 

ζπκπεξηθνξέο. 
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Πίλαθαο 3.11 Παξεκβάζεηο ΜΠΓ 2011-2015 
(πνζά ζε εθαη. επξώ) 

 
 

    Πεξηγξαθή παξέκβαζεο (ζε εθ. επξώ) 2011 2012 2013 2014 2015 2011-2015 % ΑΔΠ 

1.    Δμνξζνινγηζκόο κηζζνινγηθήο δαπάλεο 800 660 398 246 71 2.175 0,9% 

1.  1 
πγθξάηεζε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο κε πεξηνξηζκφ πξνζιήςεσλ (εθαξκνγή ηνπ 
θαλφλα 1:10 ην 2011 θαη 1:5 έσο ην 2015), αλαζηνιή ρνξήγεζεο κηζζνινγηθήο 
σξίκαλζεο, θαιχηεξε αμηνπνίεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θ.ιπ. 

350 170 200 200 50 970 0,4% 

1.  2 
Αχμεζε ησλ σξψλ εξγαζίαο απφ 37,5 ζε 40 ψξεο θαη κείσζε ηεο δαπάλεο γηα 
ππεξσξίεο, πεξαηηέξσ κείσζε ησλ ακεηβφκελσλ επηηξνπψλ θαη άιισλ πξφζζεησλ 
ακνηβψλ 

130 310 0 0 0 440 0,2% 

1.  3 Μείσζε ησλ ζπκβαζηνχρσλ  (θαηά 50% ην 2011 θαη θαηά 10% θάζε επφκελν έηνο) 245 35 28 21 21 350 0,2% 

1.  4 
Δθαξκνγή πξνγξακκάησλ εζεινχζηαο κεξηθήο απαζρφιεζεο ζην δεκφζην θαη 
καθξνρξφληαο άδεηαο άλεπ απνδνρψλ 

75 145 170 25 0 415 0,2% 

2.    Μεηώζεηο ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ 140 90 98 223 33 584 0,2% 

2.  1 Μείσζε ηεο επηρνξήγεζεο γηα ηε δηαλνκή ηχπνπ 20 20 0 0 0 40 0,0% 

2.  2 
Παξαθξάηεζε 7% ζηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ δεκνζίνπ (εμαηξψληαο αλειαζηηθέο 
δαπάλεο φπσο ΓΔΚΟ, ελνίθηα, ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο) 

80 0 0 0 0 80 0,0% 

2.  3 Μείσζε δαπαλψλ γηα πξνκήζεηα ηεο ΣηΔ 40 0 0 0 0 40 0,0% 

2.  4 
Δθαξκνγή πιαηθφξκαο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ (e-procurement) γηα φιεο ηηο 
πξνκήζεηεο ζην δεκφζην  

0 42 61 23 20 146 0,1% 

2.  5 
Δμνξζνινγηζκφο δεκνζίσλ δαπαλψλ (ελέξγεηα, ηειεπηθνηλσλίεο, κηζζψζεηο αθηλήησλ) 
θαη πιήξεο εθαξκνγή ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο (ΟΠ)  

0 28 37 200 13 278 0,1% 

3.    Καηαξγήζεηο / πγρσλεύζεηο θνξέσλ θαη κείσζε επηρνξεγήζεσλ 491 89 102 70 19 770 0,3% 

3.  1 Μείσζε ησλ επηρνξεγήζεσλ ζε θνξείο εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 291 0 0 0 0 291 0,1% 

3.  2 ρέδην δξάζεο γηα ηελ θαηάξγεζε θαη ζπγρψλεπζε θνξέσλ  200 89 102 70 19 479 0,2% 

4.    Αλαδηνξγάλσζε Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκώλ 0 414 329 298 274 1.314 0,6% 

4.  1 
Δλίζρπζε ησλ εζφδσλ ησλ ζπγθνηλσληαθψλ θνξέσλ θαη άιισλ Γεκνζίσλ 
επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ 

0 0 120 120 0 240 0,1% 

4.  2 ρέδηα αλαδηάξζξσζεο Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ  0 119 28 41 147 335 0,1% 

4.  3 Πψιεζε κε ζηξαηεγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 0 25 25 25 25 100 0,0% 

4.  4 Μείσζε ζε δαπάλεο πξνζσπηθνχ 0 200 75 39 38 352 0,2% 

4.  5 
Μείσζε ζε ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαη εμνηθνλνκήζεηο απφ θαηαξγήζεηο ή 
ζπγρσλεχζεηο δξαζηεξηνηήησλ  

0 70 81 72 64 287 0,1% 

5.    Μείσζε ακπληηθώλ δαπαλώλ 0 200 333 333 333 1.200 0,5% 

5.  1 Μείσζε χςνπο ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ 0 0 133 133 133 399 0,2% 

5.  2 
Δμνηθνλνκήζεηο απφ ην εμνπιηζηηθφ πξφγξακκα (εμ απηψλ 600 εθαη. επξψ πνπ 
αθνξνχλ ηα έηε 2012, 2013 θαη 2015 έρνπλ ιεθζεί ππφςε ζην βαζηθφ ζελάξην θαη γηα 
ην ιφγν απηφ δελ αζξνίδνληαη ζην ζχλνιν ησλ παξεκβάζεσλ) 

0 200 200 200 200 800 0,3% 

6.     Δμνηθνλόκεζε δαπαλώλ θαη βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ηνκέα πγείαο 60 204 149 153 188 754 0,3% 

6.   1 Δηδηθφ ηέινο ζε επηρεηξήζεηο πνπ εμαηξνχληαη απφ ηνλ αληηθαπληζηηθφ λφκν 40 0 0 0 0 40 0,0% 

6.   2 
Αχμεζε εζφδσλ λνζνθνκείσλ κε (Η) εηδηθή ζπκθσλία γηα παξνρή ππεξεζηψλ ζε 
ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, (ΗΗ) ρξέσζε αιινδαπψλ γηα ππεξεζίεο, (ΗΗΗ) θαη 
πεξηνξηζκφο ππεξεζηψλ γηα αλαζθάιηζηνπο  

20 20 10 15 75 140 0,1% 

6.   3 Νένο ράξηεο πγείαο  0 64 64 38 38 204 0,1% 

6.   4 Κεληξηθφ χζηεκα Πξνκεζεηψλ ζηα λνζνθνκεία θαη ηηκνιφγεζε ηαηξηθψλ πξάμεσλ  0 50 75 100 75 300 0,1% 

6.   5 Λεηηνπξγία Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Πξσηνβάζκηαο Τγείαο 0 70 0 0 0 70 0,0% 

7.     Δμνξζνινγηζκόο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο δαπάλεο 250 493 200 42 0 985 0,4% 

7.   1 
Φεθηνπνίεζε θαη έιεγρνο ρεηξφγξαθσλ ζπληαγψλ θαη επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο 

35 208 100 42 0 385 0,2% 

7.   2 Δπέθηαζε ηεο ιίζηαο θαξκάθσλ πνπ δελ απαηηνχλ ζπληαγνγξάθεζε 30 10 0 0 0 40 0,0% 

7.   3 Νέα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή γηα ηα θάξκαθα (2011) 100 30 0 0 0 130 0,1% 

7.   4 Δηζαγσγή αζθαιηζηηθήο ηηκήο ζηα θάξκαθα 85 245 100 0 0 430 0,2% 

8.    Μείσζε δαπαλώλ ΟΚΑ θαη εμνξζνινγηζκόο θνηλσληθώλ δαπαλώλ 1.008 1.260 1.025 790 400 4.483 1,9% 

8.  1 
Δμνξζνινγηζκφο επηδνκάησλ θαη ιίζηαο δηθαηνχρσλ ΟΔΔ-ΟΔΚ θαη ΟΑΔΓ θαη άιισλ 
παξνρψλ θνηλσληθψλ επηδνκάησλ  

345 251 65 0 0 661 0,3% 

8.  2 
Έιεγρνο θαη δηαζηαχξσζε ζηνηρείσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ παξνρήο 
ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ θαη επηδνκάησλ 

330 251 130 80 50 841 0,4% 

8.  3 Μείσζε ηνπ εθάπαμ ησλ ζπληάμεσλ ζχκθσλα κε ηηο εηζθνξέο 120 130 0 0 0 250 0,1% 

8.  4 Πξνζαξκνγή επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ 50 310 200 200 100 860 0,4% 

8.  5 
Δπηβνιή εηδηθήο εηζθνξάο 8% ζηνπο ζπληαμηνχρνπο θάησ ησλ 60 εηψλ γηα πνζά άλσ 
ησλ 1700 € πιελ φζσλ έρνπλ απνιπζεί απηνδηθαίσο (π.ρ. ζηξαηησηηθνχο, ζψκαηα 
αζθαιείαο θιπ) θαη αχμεζε ηεο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ζηηο ζπληάμεηο άλσ ησλ 1700 € 

88 88 0 0 0 176 0,1% 

8. 6 πγθξάηεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο δαπάλεο ηνπ ΝΑΣ (κείσζε 6%) 50 50    100 0,0% 

8.  7 Απζηεξφηεξνο έιεγρνο ζηηο ιίζηεο ησλ δηθαηνχρσλ αλαπεξηθψλ ζπληάμεσλ 25 80 120 180 220 625 0,3% 

8.  8 
Μείσζε ηεο δαπάλεο γηα  θχξηεο ζπληάμεηο ηνπ ΟΓΑ θαη ζην θαηψηαην φξην ησλ 
ζπληάμεσλ άιισλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη απζηεξνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ 
δηθαηνχρσλ κε βάζε ηνλ ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο 

0 100 50 30 30 210 0,1% 

8.  9 Αμηνιφγεζε θαη εμνξζνινγηζκφο θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ  0 0 460 300 0 760 0,3% 
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Πίλαθαο 3.11 Παξεκβάζεηο ΜΠΓ 2011-2015 
(πνζά ζε εθαη. επξώ) 

 
 

    Πεξηγξαθή παξέκβαζεο (ζε εθ. επξώ) 2011 2012 2013 2014 2015 2011-2015 % ΑΔΠ 

9.    Βειηίσζε εζόδσλ ΟΚΑ θαη θαηαπνιέκεζε εηζθνξνδηαθπγήο 629 259 713 1.127 337 3.065 1,3% 

9. 1 Δηζθνξά αιιειεγγχεο δεκνζίσλ ππαιιήισλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο 455 0 0 0 0 455 0,2% 

9. 2 Δηζθνξά αιιειεγγχεο ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο 100 0 0 0 0 100 0,0% 

9. 3 Αχμεζε ηεο εηζθνξάο ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο 74 219 4 4 4 305 0,1% 

9. 4 Αχμεζε ζηηο εηζθνξέο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ΟΓΑ θαη ηνπ ΔΣΑΑ 0 40 60 185 0 285 0,1% 

9. 5 Δηζαγσγή ηακείνπ αιιειεγγχεο ηνπ ΟΑΔΔ 0 0 150 450 0 600 0,2% 

9. 6 Αληηκεηψπηζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο θαη αληηκεηψπηζε εηζθνξνδηαθπγήο 0 0 499 488 333 1.320 0,5% 

10   Δλίζρπζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκόξθσζεο 0 0 878 975 1.147 3.000 1,2% 

10. 1 ΦΠΑ 0 0 250 244 200 694 0,3% 

10. 2 Φφξνο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ 0 0 125 244 400 769 0,3% 

10. 3 Φφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ 0 0 250 244 400 894 0,4% 

10. 4 Πεξηνξηζκφο ιαζξεκπνξίνπ 0 0 162 146 80 389 0,2% 

10. 5 Άιινη θφξνη 0 0 91 97 67 255 0,1% 

11.   Μείσζε θνξναπαιιαγώλ θαη άιια θνξνινγηθά έζνδα 2.450 2.880 450 300 0 6.080 2,7% 

11. 1 
Αμηνιφγεζε θαη κείσζε θνξνινγηθψλ εμαηξέζεσλ θαη απαιιαγψλ θαη αχμεζε 
ηεθκεξίσλ 

100 500 300     900 0,4% 

11. 2 
Δηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο ζηα θπζηθά πξφζσπα, αχμεζε ηεθκεξίσλ δηαβίσζεο θαη 
ηεθκήξηα ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ 

400 1.400       1.800 0,8% 

11. 3 Αχμεζε ηνπ ΦΠΑ ζηελ εζηίαζε απφ 13% ζε 23% απφ 1/9/2011 300 700 0 0 0 1.000 0,4% 

11. 4 Αιιαγή ζηνλ θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο 500 215 200 300 0 1.215 0,5% 

11. 5 Έζνδα απφ απζαίξεηα 300 -200 0 0 0 100 0,0% 

11. 6 
Αιιαγή ζηε δνκή ηνπ θφξνπ θαπλνχ θαη κείσζε ηνπ πεξηζσξίνπ θαηαβνιήο ηνπ ΔΦΚ 
γηα ηηο εηαηξείεο απφ ηηο 56 ζηηο 26 κέξεο  

150 150 0 0 0 300 0,1% 

11. 7 
Γήισζε ζθαθψλ αλαςπρήο σο ηδησηηθά ζε ζπλέρεηα δξάζεσλ ΓΟΔ θαη ξχζκηζεο 
γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζηα αξρεία ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ 

150 -100 -50 0 0 0 0,0% 

11. 8 Έζνδα απφ εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο 250 315 0 0 0 565 0,2% 

11. 9 Αχμεζε ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο 100 0 0 0 0 100 0,0% 

11. 10 
Έθηαθηε εηζθνξά ζε νρήκαηα κεγάινπ θπβηζκνχ, κεγάιεο αμίαο αθίλεηα, ζθάθε θαη 
πηζίλεο 

100 -100 0 0 0 0 0,0% 

11. 11 Φνξνιφγεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ 100 0 0 0 0 100 0,0% 

12.    Βειηίσζε απνηειεζκάησλ ΟΣΑ  0 355 345 350 305 1.355 0,6% 

12. 1 Δπαλαμηνιφγεζε δαπαλψλ ΟΣΑ 0 250 175 170 160 755 0,3% 

12.  2 
Αχμεζε ίδησλ εζφδσλ ΟΣΑ  ράξε ζηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ηελ θαιχηεξε 
νξγάλσζε ησλ εηζπξαθηηθψλ κεραληζκψλ  

0 105 120 130 145 500 0,2% 

12.  3 
Αχμεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ζηηο ππνρξεψζεηο πξνο ΟΣΑ κέζσ ηεο ππνρξέσζεο 
έθδνζεο δεκνηηθήο ελεκεξφηεηαο 

0 0 50 50 0 100 0,0% 

13.    Δμνξζνινγηζκόο δαπάλεο ΠΓΔ 700 -196 0 0 0 504 0,2% 

13.  1 Μείσζε ηεο δαπάλεο ηνπ εζληθνχ ζθέινπο ηνπ ΠΓΔ 700 -350 0 0 0 350 0,2% 

13.  2 Πεξηνξηζκφο ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ΔΠΑ 0 154 0 0 0 154 0,1% 

                  0,0% 

    Με θαηαλεκεκέλεο παξεκβάζεηο 9 277 405 547 133 1.371 0,6% 

    Παξεκβάζεηο γηα θάιπςε απξόβιεπησλ απνθιίζεσλ 0 0 0 0 1.220 1.220 0,5% 

            

    ΤΝΟΛΟ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ 6.537 6.785 5.224 5.453 4.260 28.259(1) 12,0% 

    ΓΑΠΑΝΔ 3.310 3.408 2.858 2.711 2.531 14.818 6,3% 

    ΔΟΓΑ 3.227 3.377 2.366 2.742 1.729 13.441 5,7% 

    ΑΔΠ 225.449 228.390 235.523 242.886 251.930     

 
(1) Πνζφ 600 εθαη. επξψ πνπ αθνξά ζηηο εμνπιηζηηθέο δαπάλεο (θαηεγνξία 5.2) πνπ αθνξά ηα έηε 2012, 2013 θαη 2015 έρεη ιεθζεί ππφςε ζην βαζηθφ ζελάξην θαη γηα ην 

ιφγν απηφ δελ αζξνίδεηαη ζην ζχλνιν ησλ παξεκβάζεσλ 
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3.1 Κύξηεο παξεκβάζεηο πνιηηηθήο κε δεκνζηνλνκηθέο επηπηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 
2012 

 

Δηδηθά γηα ην 2012, ην νπνίν απνηειεί ην έηνο πξνυπνινγηζκνχ, γίλεηαη εηδηθή, πην αλαιπηηθή 

αλαθνξά ζηηο λέεο παξεκβάζεηο πνπ ζα εηζαρζνχλ θαηά ην έηνο απηφ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη 

δεκνζηνλνκηθνί ζηφρνη.  

 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ ειιείκκαηνο γεληθήο θπβέξλεζεο ζε 5,9% ηνπ ΑΔΠ ην 2012, 

πξνβιέπνληαη ζπλνιηθά έζνδα χςνπο 99,8 δηζ. επξψ ή 43,7% ηνπ ΑΔΠ, θαη ζπλνιηθέο δαπάλεο χςνπο 

113,6 δηζ. επξψ ή 49,7% ηνπ ΑΔΠ.  Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ ε ζπλνιηθή επίπησζε ησλ 

παξεκβάζεσλ (παιαηψλ θαη λέσλ) αλέξρεηαη ζε 6,8 δηζ. επξψ. 

 

Σα θχξηα λέα κέηξα απφ πιεπξάο δαπαλψλ αθνξνχλ ηηο εμήο βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

 

 εμνξζνινγηζκφ ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο (660 εθαη. επξψ), 

 κείσζε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη ινηπψλ εμφδσλ (90 εθαη. επξψ) κέζσ ηεο πινπνίεζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ γηα ηηο πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, εμνηθνλφκεζεο 

δαπαλψλ ελέξγεηαο, κείσζεο δαπαλψλ γηα ελνίθηα, κείσζεο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δαπαλψλ 

κέζσ ηνπ χδεπμηο θ.ιπ., 

 κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο ηνπ ΔΠΑ (154 εθαη. επξψ), 

 ζπγρσλεχζεηο /θαηαξγήζεηο θαη πεξηθνπέο επηρνξεγήζεσλ θνξέσλ (90 εθαη. επξψ), 

 αλαδηάξζξσζε ΓΔΚΟ (414 εθαη. επξψ), 

 κείσζε δαπαλψλ πεξίζαιςεο (204 εθαη. επξψ) κέζσ ηνπ λένπ πγεηνλνκηθνχ ράξηε, ηεο 

επαλεμέηαζεο ηνπ έξγνπ θαη ησλ δαπαλψλ ησλ επνπηεπφκελσλ εμσλνζνθνκεηαθψλ θνξέσλ, ηεο 

εηζαγσγήο θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ ησλ λνζνθνκείσλ, ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο 

πεξίζαιςεο αλά πεξηζηαηηθφ θαη ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Πξσηνγελνχο 

Πεξίζαιςεο, 

 κείσζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο κε ηελ πιήξε πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο 

ζπληαγνγξάθεζεο (493 εθαη. επξψ), 

 κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα θνηλσληθή αζθάιηζε (1.260 εθαη. επξψ), κέζσ πξνζαξκνγήο ησλ 

επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ, εμνξζνινγηζκνχ ησλ επηδνκάησλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ δηθαηνχρσλ ΟΔΔ 

θαη ΟΔΚ, κείσζεο ζπληάμεσλ ΟΓΑ θαη εηζαγσγήο απζηεξφηεξσλ θξηηεξίσλ γηα ηνπο δηθαηνχρνπο, 

κείσζεο ησλ δαπαλψλ γηα επηδφκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο κέζσ επαλειέγρνπ ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

δηθαηνχρσλ 

 κείσζε δαπαλψλ ΟΣΑ κε πεξηθνπή επηρνξεγήζεσλ ζε ΟΣΑ (250 εθαη. επξψ). 

 

Αληίζηνηρα ηα λέα κέηξα απφ πιεπξάο εζφδσλ εκπίπηνπλ ζηηο εμήο γεληθέο θαηεγνξίεο: 

 

 αχμεζε θνξνινγηθψλ εζφδσλ (2.880 εθαη. επξψ ) 

 αχμεζε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ΟΚΑ (260 εθαη. επξψ) 

 αχμεζε εζφδσλ ΟΣΑ (105 εθαη. επξψ) 

 

Απφ ηα αλσηέξσ, δηαθαίλεηαη ζαθψο φηη ε Διιάδα εθαξκφδεη έλα πξφγξακκα ηαρείαο 

δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ηαρχηεξε 

δπλαηή έμνδν ζηηο δηεζλείο αγνξέο θεθαιαίσλ κε ηνπο θαιχηεξνπο δπλαηνχο φξνπο.  

 

ηφρνο θαη ζηα επηκέξνπο έηε ηεο πεξηφδνπ πνπ θαιχπηεη ην ΜΠΓ είλαη ε δεκνζηνλνκηθή 

πξνζαξκνγή λα γίλεη δίλνληαο έκθαζε ζε πεξηζζφηεξεο θαη ζεκαληηθέο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

θαη ρσξίο ηελ επηβάξπλζε ησλ επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. 
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4. ΤΝΟΛΙΚΑ ΔΟΓΑ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΔ ΣΖ ΓΔΝΙΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ 
 

Ζ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο παξνπζηάδεη ηε ζπγθεληξσηηθή θαζαξή εηθφλα 

φισλ ησλ ππνηνκέσλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο (θξάηνο, ΝΠΓΓ, ΟΚΑ, ΟΣΑ, λνζνθνκεία, 

επαλαηαμηλνκεκέλεο ΓΔΚΟ), θαηά γεληθέο θαηεγνξίεο εζφδσλ θαη εμφδσλ.  Ζ εηθφλα ησλ κεγάισλ 

θαηεγνξηψλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο πξηλ θαη κεηά ηηο δεκνζηνλνκηθέο 

παξεκβάζεηο ζε ελνπνηεκέλε βάζε, παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 3.12. 

 

Πίλαθαο 3.12   Έιιεηκκα γεληθήο θπβέξλεζεο (βαζηθό ζελάξην  θαη ΜΠΓ) 

 

Χο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ 

  
  

2011 2012 2013 2014 2015 

Β.. ΜΠΓ Β.. ΜΠΓ Β.. ΜΠΓ Β.. ΜΠΓ Β.. ΜΠΓ 

Έζνδα 40,9 42,6 40,5 43,7 39,5 43,5 38,5 43,5 37,6 43,2 
Έκκεζνη θφξνη 12,2 12,7 12,3 13,3 12,2 13,3 12,0 13,3 11,9 13,2 
Άκεζνη θφξνη 7,0 7,5 6,2 7,6 6,1 7,8 6,0 8,0 5,9 8,2 
Κνηλσληθέο εηζθνξέο 9,5 9,9 9,6 10,1 9,2 10,0 9,3 10,5 9,2 10,5 
Απνιήςεηο απφ ηξίηνπο 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 1,6 1,6 1,5 1,5 
Πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 1,0 1,0 1,1 1,1 0,9 1,0 0,9 1,0 0,8 0,9 
Απφδoζε απφ ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
Λνηπά έζνδα 8,6 8,8 8,5 8,8 8,2 8,6 8,1 8,5 7,7 8,2 
Γαπάλεο 51,4 50,0 52,6 49,7 52,6 48,2 52,3 46,4 52,0 44,8 
Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 9,5 9,1 9,0 8,2 8,5 7,7 8,1 7,0 7,8 6,6 
Λεηηνπξγηθά έμνδα 5,2 4,9 4,9 4,4 4,7 3,9 4,8 3,6 4,2 3,0 
Κνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο 24,0 23,6 24,1 23,1 23,4 21,9 22,6 20,8 21,9 20,0 
Σφθνη 6,5 6,5 7,8 7,6 9,2 8,4 10,6 9,1 11,8 9,3 
Λνηπά έμνδα 1,4 1,3 1,5 1,4 1,4 1,3 1,4 1,3 1,3 1,2 
Γαπάλεο γηα επελδχζεηο 3,6 3,3 3,6 3,4 3,6 3,4 3,5 3,2 3,3 3,1 
Λνηπέο θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο 1,1 1,1 1,1 1,1 1,3 1,2 0,8 0,7 0,9 0,9 
Απνζεκαηηθφ 0,3 0,3 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 
Με θαηαλεκεκέλεο παξεκβάζεηο   0,0   0,1   0,3   0,5   0,5 
Έιιεηκκα γεληθήο θπβέξλεζεο ζε 
δεδνπιεπκέλε βάζε -10,4 -7,4 -12,0 -5,9 -13,1 -4,4 -13,8 -2,5 -14,4 -1,1 

 

ζε εθαη. επξώ 

  
  

2011 2012 2013 2014 2015 

Β.. ΜΠΓ Β.. ΜΠΓ Β.. ΜΠΓ Β.. ΜΠΓ Β.. ΜΠΓ 

Έζνδα 92.291 95.972 92.606 99.754 93.013 102.463 93.430 105.616 94.707 108.672 
Έκκεζνη θφξνη 27.469 28.569 28.104 30.294 28.663 31.293 29.243 32.353 29.861 33.341 
Άκεζνη θφξνη 15.703 17.003 14.247 17.440 14.406 18.425 14.632 19.441 14.917 20.600 
Κνηλσληθέο εηζθνξέο 21.505 22.272 21.992 23.096 21.759 23.560 22.583 25.488 23.130 26.371 
Απνιήςεηο απφ ηξίηνπο 4.783 4.783 4.885 4.871 5.115 5.102 3.774 3.766 3.710 3.704 
Πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 2.163 2.163 2.465 2.518 2.220 2.409 2.113 2.442 2.026 2.371 
Απφδoζε απφ ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 1.365 1.365 1.419 1.419 1.424 1.424 1.519 1.519 1.559 1.559 
Λνηπά έζνδα 19.304 19.818 19.495 20.117 19.427 20.250 19.565 20.606 19.504 20.726 
Γαπάλεο 115.844 112.659 120.105 113.610 123.923 113.550 127.025 112.810 130.890 112.934 
Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 21.444 20.583 20.459 18.699 20.054 17.774 19.783 17.101 19.553 16.689 
Λεηηνπξγηθά έμνδα 11.626 10.990 11.235 9.955 10.997 9.124 11.577 8.841 10.689 7.465 
Κνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο 54.089 53.219 54.998 52.703 55.056 51.536 54.816 50.464 55.212 50.460 
Σφθνη 14.544 14.544 17.856 17.456 21.705 19.805 25.754 22.154 29.660 23.460 
Λνηπά έμνδα 3.110 3.010 3.333 3.163 3.285 3.114 3.340 3.169 3.293 3.122 
Γαπάλεο γηα επελδχζεηο 8.037 7.337 8.250 7.750 8.400 7.900 8.400 7.807 8.400 7.689 
Λνηπέο θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο 2.414 2.395 2.513 2.424 2.967 2.836 1.851 1.769 2.313 2.279 
Απνζεκαηηθφ 580 580 1.460 1.460 1.460 1.460 1.505 1.505 1.770 1.770 
Με θαηαλεκεκέλεο παξεκβάζεηο   9   286   691   1237   1.370,7 
Έιιεηκκα γεληθήο θπβέξλεζεο ζε 
δεδνπιεπκέλε βάζε -23.552 -16.678 -27.499 -13.571 -30.910 -10.396 -33.595 -5.957 -36.183 -2.891 

ΑΔΠ (ζε εθαη. επξψ) 225.400  225.400 228.400 228.400 235.500 235.500 242.900 242.900 251.900 251.900 

*   Β..= Βαζηθφ ζελάξην (πξν κέηξσλ)   ΜΠΓ= Μεζνπξφζεζκν πξφγξακκα (κεηά κέηξσλ) 
εκείσζε:  1)Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ έηνπο 2015 δελ έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη πξνβιεπφκελεο γηα ην έηνο απηφ 
παξεκβάζεηο γηα θάιπςε ηπρφλ απξφβιεπησλ απνθιίζεσλ χςνπο 1.220 εθαη. επξψ, αθνχ απηέο κπνξεί λα κε ρξεηαζζεί λα αλαιεθζνχλ 
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2) Ζ αλσηέξσ ηαμηλφκεζε ησλ θαηεγνξηψλ δαπαλψλ θαη εζφδσλ, γηα ιφγνπο αλαιπηηθνχο θαη ιεηηνπξγηθνχο, δελ αθνινπζεί ηηο 
κεζνδνινγίεο GFS θαη ESA95. 
 

Ζ ελνπνίεζε φισλ ησλ ππνηνκέσλ ζε έλα εληαίν ζχλνιν ζπλεπάγεηαη ηελ ελνπνίεζε α) ησλ 

ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ ππνηνκέσλ θαη β) ησλ ελδνηνκεαθψλ ζπλαιιαγψλ εληφο ησλ ππνηνκέσλ. 

 

Με ηελ έλλνηα απηή γίλεηαη εθθαζάξηζε φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ, ζην πιαίζην ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο, απνηεινχλ έμνδν γηα έλαλ ππνηνκέα θαη ηζφπνζν έζνδν γηα θάπνηνλ άιιν. Γηα 

παξάδεηγκα, ε επηρνξήγεζε ελφο ΝΠΓΓ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ απνηειεί δαπάλε ηνπ 

θξάηνπο θαη ηζφπνζν έζνδν ηνπ ΝΠΓΓ, ζπλεπψο, ην ζπγθεθξηκέλν δεχγνο ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ 

πξέπεη λα απαιεηθζεί αθνχ δηνγθψλεη πιαζκαηηθά ηηο δαπάλεο θαη ηα έζνδα ησλ ππνηνκέσλ ζε 

ελνπνηεκέλν επίπεδν. 

 

πλεπψο, ε ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο παξνπζηάδεη ηα θαζαξά έζνδα θαη ηηο 

θαζαξέο δαπάλεο, θαη ζπλεπψο ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζπλφινπ ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο. 

 

Ζ εηθφλα δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε εηθφλα ηνπ βαζηθνχ ζελαξίνπ 

παξνπζηάδνληαο πξννδεπηηθή κείσζε ησλ δαπαλψλ θαη αχμεζε ησλ εζφδσλ ζε φιε ηελ πεξίνδν. 

 

 

ελάξην θαη ζηόρνη εμέιημεο εζόδσλ θαη δαπαλώλ γεληθήο θπβέξλεζεο 

 
 

ην ζθέινο ησλ δαπαλψλ ην ΜΠΓ επηρεηξεί γηα πξψηε θνξά φρη κφλν ηε κείσζή ηνπο, αιιά θαη έλα 

ζηνρεπκέλν εμνξζνινγηζκφ ηεο ζχλζεζεο ησλ δαπαλψλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο.  

 

Οη δαπάλεο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο απφ 51,4% ηνπ ΑΔΠ ην 2011 ζην βαζηθφ ζελάξην κεηψλνληαη ζε 

44,8% ηνπ ΑΔΠ ην 2015 ζην ζελάξην κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε παξεκβάζεσλ, παξνπζηάδνληαο 

κείσζε θαηά 6,6% πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζην δηάζηεκα 2011-2015. 
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Γαπάλεο γεληθήο θπβέξλεζεο θαηά θαηεγνξία (2009-2015) 
(πνζά ζε δηζ. επξώ) 

 
 
 

 

 

Απφ πιεπξάο εζφδσλ, νη πξνβιέςεηο γηα φιε ηελ πεξίνδν είλαη πνιχ ζπληεξεηηθέο ζεκεηψλνληαο 

αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ απφ 40,9% ηνπ ΑΔΠ ην 2011 ζην βαζηθφ ζελάξην, ζε 43,2% ηνπ ΑΔΠ 

ην 2015 ζην ΜΠΓ. 

 

 

Έζνδα γεληθήο θπβέξλεζεο θαηά θαηεγνξία (2009-2015) 
(πνζά ζε δηζ. επξώ)  
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5. ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΙ ΔΟΓΑ ΣΖ ΓΔΝΙΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ ΑΝΑ ΣΟΜΔΑ 
 

 

5.1 Γεκόζηεο Δπηρεηξήζεηο Κνηλήο Χθέιεηαο (ΓΔΚΟ) 
 

 

Με ηελ πξφζθαηε λνκνζεζία πνπ ηζρχεη απφ 1/1/2011, ε Δηδηθή Γξακκαηεία γηα ηηο ΓΔΚΟ              

(ΔΓΓΔΚΟ) επνπηεχεη πάλσ απφ 150 λνκηθά πξφζσπα (ΓΔΚΟ) κε έλα αληηθείκελν δξαζηεξηνηήησλ 

ηδηαίηεξα πνηθηιφκνξθν, πνπ πεξηιακβάλεη ΓΔΚΟ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε αληαγσληζηηθνχο, πιήξσο ή 

κεξηθψο απειεπζεξσκέλνπο ηνκείο πνπ δηέπνληαη ελ κέξεη ή θαη θαζφινπ απφ θαλνληζηηθά πιαίζηα 

θαη ζε ΓΔΚΟ πνπ ιεηηνπξγνχλ γηα λα εθαξκφζνπλ θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο. Σν 2010, πεξίπνπ 20 

ΓΔΚΟ επαλαηαμηλνκήζεθαλ απφ ηελ ΔΛΣΑΣ εληφο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, θαη είλαη νη εμήο: 

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, Μνλάδα Οξγάλσζεο Γηαρείξηζεο-ΜΟΓ, ΔΛΓΑ, ΟΠΔΚΔΠΔ, Αηηηθφ 

Μεηξφ,  ΔΟΣ, ΔΣΔΡΠ, ΣΡΑΗΝΟΔ, ΔΘΔΛ, ΖΑΠ, ΖΛΠΑΠ, ΔΑ, ΟΔ, ΟΔ θαη ΔΓΗΤΤ, 

ΓΑΗΑΟΔ,  ΔΡΓΟΔ, ΣΡΑΜ ΑΔ, ΔΡΣ, Ζιεθηξνκεραληθή θαη ΚΔΔΛΠΝΟ. 

 

Πίλαθαο 3.13  Γεκόζηεο Δπηρεηξήζεηο Κνηλήο Χθειείαο (ΓΔΚΟ) 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

Β ΜΠΓ Β ΜΠΓ Β ΜΠΓ Β ΜΠΓ Β ΜΠΓ 

ΔΟΓΑ 2.849 2.761 2.276 2.242 2.008 2.119 1.834 2.090 1.672 1.953 
Πσιήζεηο 900 900 891 891 816 936 665 905 525 765 
Δπηρνξεγήζεηο απφ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 627 627 580 580 555 555 544 544 535 535 
Δπηρνξεγήζεηο απφ ΠΓΔ 443 355 400 342 378 320 372 313 365 307 
Λνηπά έζνδα 876 876 402 427 256 306 250 325 244 344 
Σφθνη 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
           
ΔΞΟΓΑ 2.846 2.720 2.380 1.895 2.078 1.379 1.959 1.081 1.862 733 
Απνδνρέο πξνζσπηθνχ 982 946 806 537 670 307 668 261 669 171 
πληάμεηο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Πιεξσκέο ζε ηξίηνπο 304 304 309 258 301 206 295 155 293 84 
Λνηπά έμνδα 575 573 392 354 325 249 289 165 258 108 
Σφθνη 309 309 296 296 288 288 280 280 275 275 
Γαπάλεο γηα επελδχζεηο 676 588 576 450 495 330 426 220 366 95 
           
Έιιεηκκα (-)/Πιεόλαζκα (+) πξν θαηαπηώζεσλ 
εγγπήζεσλ 

3 41 -104 346 -71 740 -124 1.009 -190 1.220 

           
Έιιεηκκα (-)/Πιεόλαζκα (+) κεηά θαηαπηώζεσλ 
εγγπήζεσλ 

1.211 1.248 1.368 1.818 1.866 2.677 859 1.992 1.385 2.795 

εκείσζε: Β= ελάξην Βάζεο, ΜΠΓ= Μεζνπξφζεζκν Πξφγξακκα Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 
 

 

Σν βαζηθό ζελάξην  
 

Σν βαζηθφ ζελάξην ήδε ελζσκαηψλεη ηα πιενλεθηήκαηα απφ ηα πξνγξάκκαηα αλαδηάξζξσζεο ηνπ 

ΟΔ θαη ηνπ ΟΑΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπο. Απηά ηα πξνγξάκκαηα, πνπ 

μεθίλεζαλ ην 2011, πξνβιέπνπλ δξαζηηθή κείσζε ζηηο δαπάλεο ζρεηηθά κε ηηο ακνηβέο ησλ 

ππαιιήισλ (κέζσ ηεο κεηαθνξάο  ηνπ πιενλάδνληνο πξνζσπηθνχ ζε άιινπο ηνκείο ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο θαη άιια κέηξα) θαζψο θαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο. 

 

ην βαζηθφ ζελάξην, νη επαλαηαμηλνκεκέλεο ΓΔΚΟ εκθαλίδνληαη κε ζεηηθφ ηζνδχγην (πιεφλαζκα) 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2011-2015. Χζηφζν, απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη νη 

δαλεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο (πνπ θαηαιήγνπλ ζε θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ), πνπ θπκαίλνληαη ζε 1,5-

2,0 δηζ. επξψ εηεζίσο, θαιχπηνληαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.  
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To ΜΠΓ 
 

Ο ζηφρνο ησλ εμνηθνλνκήζεσλ ηεο ηάμεο ησλ πεξίπνπ 1.410 εθαη. επξψ θαηά ηελ πεξίνδν 2012-2015 

γηα ηηο επαλαηαμηλνκεκέλεο ΓΔΚΟ ππφ ην ΜΠΓ, πεξηιακβάλεη απμήζεηο ζηα έζνδα θαη κεηψζεηο 

ζηα έμνδα, είηε ιφγσ πεξηθνπήο ησλ κηζζψλ ή ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, είηε ιφγσ ζπγρψλεπζεο ή 

θαηάξγεζεο ησλ ΓΔΚΟ: 

 

 Παξεκβάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπ ΟΔ, ηνπ ΟΑΑ ηεο ΔΡΣ θαη άιισλ 

ΓΔΚΟ θαηά 240 εθαη. επξψ θαηά ηελ πεξίνδν 2013-2015. 

 Παξεκβάζεηο πνιηηηθήο κε έλαξμε ην 2012 πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ ησλ 

ΓΔΚΟ θαηά, ηνπιάρηζηνλ 480 εθαη. επξψ έσο ην 2015 ζε ζρέζε κε ην βαζηθφ ζελάξην, κέζσ ηεο 

κείσζεο ησλ δαπαλψλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη άιισλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. 

 Δμνηθνλνκήζεηο απφ ηελ αλαδηνξγάλσζε, ηηο ζπγρσλεχζεηο ή ηελ θαηάξγεζε ησλ ΓΔΚΟ θαηά 

ηνπιάρηζηνλ 490 εθαη. επξψ γηα ηελ πεξίνδν 2012-2015. 

 Έζνδα απφ ηελ πψιεζε ησλ παγίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε κε βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαηά 

ηνπιάρηζηνλ 100 εθαη. επξψ ηελ πεξίνδν 2012-2015. 

 

Πξόγξακκα Γξάζεο (αλαθεξόκελν ζε όιεο ηηο ΓΔΚΟ) 
 

Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ 2012-2015 γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ 

ΓΔΚΟ, είλαη ε δεκηνπξγία αμίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηνπο δεκνζηνλνκηθνχο 

ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί κέζσ ηεο γεληθήο αλαδηνξγάλσζεο θαη ηεο βειηίσζεο ηνπ ξφινπ θαη ηεο 

επίδξαζήο ηνπο ζην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ιεηηνπξγηθφ πιαίζην. 

 

Ζ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ ζα αθνινπζεζεί πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί ε άκεζε 

απνθξαηηθνπνίεζε, ε αλαδηνξγάλσζε ή ηελ θαηάξγεζε κηαο ΓΔΚΟ κε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, 

βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα κε πξψην, ην βαζκφ ζηνλ νπνίν κηα ΓΔΚΟ αλαιακβάλεη 

ζηξαηεγηθφ ξφιν ζηνλ ηνκέα δξάζεο ηεο. Μεηά, ε ΓΔΚΟ εμεηάδεηαη, ζε φξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

εμπγίαλζεο, θαζψο θαη ε δπλακηθή γηα βειηίσζε, ζε πεξίπησζε αλαδηάξζξσζεο. Γηα ηηο ΓΔΚΟ κε κε 

εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, ην πξψην θξηηήξην είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν κηα ΓΔΚΟ θαιχπηεη κηα 

ππνρξέσζε ηνπ Γεκνζίνπ ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηφηεηάο ηεο.  

 

Σν πξφγξακκα δεκηνπξγίαο αμίαο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα βήκαηα: 

 

 Δθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ ΓΔΚΟ ππφ ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζή ηνπο 

 πιινγή πιεξνθφξεζεο γηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε (Benchmarking) 

 Αλάιπζε ηνπ θελνχ κεηαμχ ηεο απφδνζεο ησλ ΓΔΚΟ θαη ηεο απφδνζεο πνπ ε δηεζλήο εκπεηξία 

ζεσξεί σο πξφηππν ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο 

 Αμηνιφγεζε ησλ κειινληηθψλ επηδφζεσλ απφ ηε δεκηνπξγία αμίαο. 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο δηεζλείο πξαθηηθέο θαζψο θαη ηελ θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, είλαη εκθαλέο φηη 

νη θχξηεο πεγέο νθέινπο κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ απφ ηηο βαζηδφκελεο ζε εκπνξηθά θίλεηξα ΓΔΚΟ. Ζ 

επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο  δεκηνπξγίαο αμίαο εμαξηάηαη απφ ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζηξαηεγηθψλ, εκπνξηθψλ, δηαξζξσηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ θαζψο θαη ηθαλνηήησλ ζε 

αλζξψπηλνπο πφξνπο.  

 

Οη ζηφρνη δεκνζηνλνκηθήο βειηίσζεο 2012-2015 ησλ ΓΔΚΟ κε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη 

ζπλάξηεζε ησλ θαησηέξσ: 

 Αχμεζε εζφδσλ, 

 Δμνξζνινγηζκφο θφζηνπο, 

 Κεθαιαηαθή δηάξζξσζε, 

 Απφ-επελδχζεηο επηρεηξήζεσλ, 

 Αμηνπνίεζε παγίσλ. 
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5.2 Σνπηθή απηνδηνίθεζε 
 

Ζ αλακφξθσζε ηνπ θξάηνπο κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο απνθέληξσζεο, θαζψο θαη ε επαλίδξπζε ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο, απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα έλα 

κνληέξλν θαη απνηειεζκαηηθφ θξάηνο. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ «Καιιηθξάηε», κεηαθέξζεθαλ 

ζεκαληηθέο αξκνδηφηεηεο ζηελ απηνδηνίθεζε. 

 

Οη ζηαηηζηηθέο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο» είλαη νη εμήο: 

 

 1.034 OTA (Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο) α’ βαζκνχ ζπγρσλεχηεθαλ ζε κφλν 325 

δήκνπο. 

 76 λνκνί θαη επαξρίεο ζπγρσλεχηεθαλ ζε 13 Πεξηθέξεηεο κε αηξεηή δηνίθεζε. Δπηπιένλ, νη 13 

Πεξηθέξεηεο πεξηνξίζηεθαλ ζε 7 Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο. 

 Σα ζρεδφλ 6.000 λνκηθά πξφζσπα ησλ δήκσλ ζπγρσλεχζεθαλ ζε ιηγφηεξα απφ 1.500. 

 Οη ακεηβφκελεο ζέζεηο ησλ αηξεηψλ αμησκαηνχρσλ πεξηνξίζηεθαλ ζε 16.657 απφ 30.795.   

 Σα πεξίπνπ 60.000 δηνηθεηηθά κέιε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ ΟΣΑ α΄ 

θαη β΄ βαζκνχ πεξηνξίζηεθαλ ζε ιηγφηεξα απφ 20.000.  

 Ο αξηζκφο ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ζηηο Πεξηθέξεηεο πεξηνξίζηεθε ζε 30.000. 

 

Σαπηφρξνλα, αθνινπζψληαο κηα πνιηηηθή εθαξκνζκέλε απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, 

Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ 

πξφζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε απφ ηνπο δήκνπο θαη ηηο λνκαξρίεο θαη ηηο ζπκβάζεηο έξγνπ, 

ζεκαληηθέο εμνηθνλνκήζεηο επηηεχρζεθαλ, πνπ ήδε αλέξρνληαη ζρεδφλ ζην 50% ησλ ζέζεσλ, 

ζπγθξηλφκελεο κε ην 2009. Γηα ην έηνο 2011 νη ζέζεηο απηέο  έρνπλ νξηζηεί θαη’ αλψηαην φξην ζε 

8.458. 

 

Δπηπιένλ, ην πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο» έρεη θαζνξίζεη: 

 

 ηνλ αλεμάξηεην έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο ησλ απνθάζεσλ ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ ηεο απηνδηνίθεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, κε ηελ ίδξπζε κηαο Αλεμάξηεηεο Διεγθηηθήο 

Τπεξεζίαο γηα ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

 ην ινγηζηηθφ έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο. 

 ηελ ππνρξέσζε λα απεηθνλίδνπλ ηα έζνδα, ηηο δαπάλεο, ηα ζηνηρεία ηζνδπγίνπ, ηα ζηνηρεία θαζαξήο 

ζέζεο, ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηνπο ζε κηα Κεληξηθή Βάζε Γεδνκέλσλ πνπ 

πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, αιιά θαη ζηελ αλεμάξηεηε Διιεληθή ηαηηζηηθή 

Αξρή θαη λα έρνπλ άκεζε θαη έγθπξε πιεξνθφξεζε γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ηνπο 

ζηνηρεία. Γηα ηελ εμαζθάιηζε πξαγκαηηθά αμηφπηζησλ πξνυπνινγηζκψλ, έρεη πξνβιεθζεί θαη 

εθαξκφδεηαη κηα δηαδηθαζία ππνρξεσηηθήο επαλεμέηαζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηελ πεξίπησζε 

πνπ δηαπηζησζεί φηη ηα έζνδα ησλ 6 πξψησλ κελψλ είλαη ρακειφηεξα ζπγθξηλφκελα κε απηά ησλ 

αξρηθψλ πξνβιέςεσλ.  

 

ην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ, ην Πξφγξακκα Γξάζεο πνπ ππνζηεξίδεη ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Πεξηθέξεηεο 

ζηνρεχεη ζηνλ εμνξζνινγηζκφ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπο, ηελ θαιχηεξε παξνρή 

ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιίηε, ηε ζπλερή αμηνιφγεζε ησλ Γήκσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ηε 

δεκηνπξγία απηνδηνηθνχκελσλ θνξέσλ κε κεγαιχηεξε δηαθάλεηα θαη πφινπο δεκηνπξγίαο ζπλζεθψλ 

γηα ηελ αλάπηπμε. 

 

Σν βαζηθό ζελάξην 
 

Παξά ηνλ παξαπάλσ κεηαζρεκαηηζκφ, ζην βαζηθφ ζελάξην, ην ελνπνηεκέλν ηζνδχγην ηεο ηνπηθήο 

θπβέξλεζεο αλακέλεηαη λα είλαη αξλεηηθφ (έιιεηκκα) θαζ’ φιε ηελ πεξίνδν 2011-2015, εμαηηίαο ηεο 

ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο αλαδηνξγάλσζεο θαζψο θαη ηνπ χςνπο ησλ αλεμφθιεησλ νθεηιψλ (πεξίπνπ 900 
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εθαη. επξψ) θαη ηνπ ρξένπο (πεξίπνπ 2 δηζ. επξψ) ηα νπνία είραλ ζσξεπηεί πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο». 

 

Πίλαθαο 3.14  Σνπηθή απηνδηνίθεζε 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

Β ΜΠΓ Β ΜΠΓ Β ΜΠΓ Β ΜΠΓ Β ΜΠΓ 

ΔΟΓΑ 7.359 7.301 7.461 7.936 7.577 8.368 7.574 8.635 7.601 8.800 

Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Σφθνη 30 30 28 28 26 26 24 24 22 22 
Δπηρνξεγήζεηο απφ Σαθη. Πξνυπνινγηζκφ 3.959 3.959 4.039 4.450 4.132 4.688 4.103 4.750 4.110 4.750 
Δπηρνξεγήζεηο απφ ΠΓΔ 700 642 700 659 700 659 700 659 700 659 
Λνηπά έζνδα 2.670 2.670 2.694 2.799 2.720 2.995 2.747 3.202 2.769 3.369 
                     

ΔΞΟΓΑ 7.923 7.643 8.193 7.551 8.279 7.357 8.285 7.097 8.324 6.957 

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 2.531 2.312 2.875 2.541 2.832 2.412 2.791 2.329 2.754 2.278 
πληάμεηο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Σφθνη 100 100 110 110 110 110 120 120 120 120 
Γαπάλεο γηα επελδχζεηο 1.382 1.324 1.354 1.313 1.327 1.286 1.301 1.259 1.275 1.233 
Λνηπά έμνδα 3.910 3.906 3.854 3.587 4.011 3.549 4.073 3.389 4.175 3.326 
                     

Έιιεηκκα (-)/Πιεόλαζκα (+) -564 -341 -732 385 -702 1.011 -711 1.537 -722 1.843 

εκείσζε: Β= ελάξην Βάζεο, ΜΠΓ= Μεζνπξφζεζκν Πξφγξακκα Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 

 

 

Σν Πξόγξακκα ΜΠΓ 
 

Οη απνδφζεηο πξνο ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζα πξνζαξκνζζνχλ βάζεη ηεο επηθαηξνπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο (ΠΟΠ) κε ζηφρν λα έρνπλ νη ΟΣΑ ηζνζθειηζκέλνπο 

πξνυπνινγηζκνχο. 

 

Ο δεκνζηνλνκηθφο ζηφρνο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζην ΜΠΓ χςνπο πεξίπνπ 1.355 εθαη. επξψ 

θαηά ηελ πεξίνδν 2012-2015, πεξηιακβάλεη απμήζεηο ζηα έζνδα θαη κεηψζεηο ζηα έμνδα: 

 

 Δπαλαμηνιφγεζε δαπαλψλ ΟΣΑ πνπ ζηνρεχεη ζε εμνηθνλφκεζε 755 εθαη. επξψ. 

 Παξεκβάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ δηφδηα, ηέιε, δηθαηψκαηα, θαζψο θαη 

εθκεηάιιεπζε ηεο πεξηνπζίαο ησλ ΟΣΑ ιφγσ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ζηα ζπζηήκαηα είζπξαμεο 

εζφδσλ κε ηε ζπγρψλεπζε ησλ ηνπηθψλ δηνηθήζεσλ. Ζ αχμεζε εθηηκάηαη ζηα 500 εθαη. επξψ θαηά 

ηελ πεξίνδν 2012-2015. 

 Παξεκβάζεηο πνιηηηθήο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ θαηά, ηνπιάρηζηνλ, 100 εθαη. 

επξψ έσο ην 2015 απφ ηε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε κεηά ηε ζέζπηζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο 

γηα δεκνηηθνχο θφξνπο. 

 

 

5.3 Ννκηθά πξόζσπα 
 

Σν θαζεζηώο ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ 
 

χκθσλα κε ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ), ην Μάξηην ππήξραλ θαηαγεγξακκέλα 311 

λνκηθά πξφζσπα δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ, επνπηεπφκελα απφ ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε (π.ρ. 

ππνπξγεία) ζηελ Διιάδα. 

 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ θνξέσλ, ππάξρνπλ θαη άιια λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία ιακβάλνπλ ζήκεξα 

νξηζκέλνπ είδνπο θξαηηθή επηρνξήγεζε, ηα νπνία φκσο  δελ εληάζζνληαη ζηελ θεληξηθή θπβέξλεζε. 

 

ήκεξα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 3 κεηξψα λνκηθψλ πξνζψπσλ: 

 ην κεηξψν ηνπ ΓΛΚ, πνπ ήηαλ ζε ρξήζε κέρξη ην 2011 θαη πεξηιακβάλεη 5.119 λνκηθά πξφζσπα, 
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 ην κεηξψν ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο θαη 

 ην κεηξψν ηεο ΔΛΣΑΣ. 

 

Παξφιν πνπ ην κεηξψν ηεο ΔΛΣΑΣ ζεσξείηαη ην επίζεκν, ε ηειεπηαία ζπλεξγάδεηαη κε ηελ 

Eurostat, γηα ηελ πξνεηνηκαζία ελφο νινθιεξσκέλνπ κεηξψνπ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ θαη 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ επνπηεχνληαη απφ φια ηα ππνπξγεία, κε ην πξνζρέδην λα αλακέλεηαη ζηα κέζα 

Ηνπλίνπ 2011.   

 

Πέξαλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, ηα ηζνδχγηα ησλ νπνίσλ αλαθέξνληαη ζηνλ 

πίλαθα 3.15, επίζεο ηνπιάρηζηνλ 500 λνκηθά πξφζσπα εθηφο γεληθήο θπβέξλεζεο ιακβάλνπλ θξαηηθή 

επηρνξήγεζε χςνπο 1,7 δηζ. επξψ ην 2011 (εθ ησλ νπνίσλ 679 εθαη. επξψ απφ επηρνξεγήζεηο ηνπ 

ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη 1,01 δηζ. επξψ απφ ην ΠΓΔ). Απηφ ην πνζφ ησλ ζπλνιηθψλ 

κεηαβηβάζεσλ είλαη ζεκαληηθφ, ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ην χςνο ησλ δαπαλψλ ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη ππφ ην πξίζκα ησλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ην ΜΠΓ. 

 

Χζηφζν, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ΜΠΓ κφλν ηα λνκηθά πξφζσπα, δειαδή ηα λνκηθά πξφζσπα 

δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ εληφο γεληθήο θπβέξλεζεο αλαιχνληαη 

παξαθάησ. 

 

Πίλαθαο 3.15  Ννκηθά πξόζσπα θεληξηθήο θπβέξλεζεο πιελ ΓΔΚΟ 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

Β ΜΠΓ Β ΜΠΓ Β ΜΠΓ Β ΜΠΓ Β ΜΠΓ 

ΔΟΓΑ 1.865 1.478 1.703 1.420 1.564 1.281 1.481 1.199 1.383 1.100 

Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Σφθνη 101 101 86 86 86 86 87 87 87 87 
Δπηρνξεγήζεηο απφ Σαθη. Πξνυπνινγηζκφ 706 706 635 636 572 572 515 515 463 463 
Δπηρνξεγήζεηο απφ ΠΓΔ 646 258 581 298 523 240 471 188 424 141 
Άιια έζνδα 413 413 400 400 383 383 409 409 409 409 
                     

ΔΞΟΓΑ 1.828 1.206 1.863 1.232 1.834 1.047 1.830 945 1.823 915 

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 588 486 574 410 560 323 546 280 533 260 
πληάμεηο  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Σφθνη 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 
Γαπάλεο γηα επελδχζεηο 676 270 613 307 556 249 504 193 458 142 
Λνηπά έμνδα 553 439 664 503 706 463 768 462 820 503 
                     

Έιιεηκκα (-)/Πιεόλαζκα (+)* 37 272 -160 188 -270 234 -349 254 -440 185 

εκείσζε: Β= ελάξην Βάζεο, ΜΠΓ= Μεζνπξφζεζκν Πξφγξακκα Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 
*  Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ΑΚΑΓΔ. 

 

 

Βαζηθό ζελάξην 
 

Σν θχξην κέηξν ζην βαζηθφ ζελάξην (αλ θαη δελ έρεη ζεζκνζεηεζεί) είλαη ε κείσζε ζηηο επηρνξεγήζεηο 

απφ ηνλ ηαθηηθφ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ηνπο απνδηδφκελνπο πφξνπο θαηά 10% εηεζίσο θαηά ηα 

έηε 2012-15, κεηψλνληαο έηζη ηα έζνδα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαηά 243 εθαη. επξψ. Δπηπιένλ, ην 

χςνο ησλ επηρνξεγήζεσλ απφ ην ΠΓΔ αλακέλεηαη λα κεησζεί θαηά 222 εθαη. επξψ. Παξφια απηά, νη 

δαπάλεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ εθηηκάηαη φηη ζα κείλνπλ ζρεδφλ ακεηάβιεηεο, νδεγψληαο ζε 

ειιείκκαηα θαηά ηα έηε 2012-15. Πξνθεηκέλνπ λα ηζνζθειηζζνχλ νη πξνυπνινγηζκνί ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ, νη δαπάλεο ρξεηάδεηαη λα κεησζνχλ θαηά 440 εθαη. επξψ θαηά ηα έηε 2012-15.  

 

Μέηξα εμνηθνλόκεζεο ηνπ ΜΠΓ από ηα λνκηθά πξόζσπα 
 

Ο ζηφρνο ηεο εμνηθνλφκεζεο γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ζην ΜΠΓ πεξηιακβάλεη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά 

κεηψζεηο ζηηο δαπάλεο ζπλνιηθνχ χςνπο 625 εθαη. επξψ, είηε κέζσ πεξηθνπψλ κηζζψλ ή ιεηηνπξγηθψλ 

δαπαλψλ, είηε κέζσ ζπγρσλεχζεσλ ή θαηάξγεζεο θνξέσλ θαη αθνξά ζε: 
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 παξεκβάζεηο πνιηηηθήο κε έλαξμε ην 2011 κε ζθνπφ ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο θαηά, ηνπιάρηζηνλ, 100 εθαη. επξψ ην 2015 ζε ζρέζε κε ην 

βαζηθφ ζελάξην, 

 εμνηθνλνκήζεηο θαηά ηνπιάρηζηνλ 525 εθαη. επξψ θαηά ηελ πεξίνδν 2012-2015 πξνεξρφκελεο απφ 

έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα δξάζεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2011 ζε φ,ηη 

αθνξά ην θιείζηκν θαη ηηο ζπγρσλεχζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, αθνχ αμηνινγεζεί ν ζθνπφο θαη ε 

βησζηκφηεηά ηνπο.  

 

Μηα επηπξφζζεηε κείσζε ζηηο κεηαβηβάζεηο θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πξνο ηα λνκηθά πξφζσπα 

εθηφο γεληθήο θπβέξλεζεο, αλακέλεηαη λα παξάγεη εμνηθνλνκήζεηο ηεο ηάμεο ησλ 300 εθαη. επξψ ην 

2011. 

 

 

Πξόγξακκα δξάζεο γηα ηα λνκηθά πξόζσπα 
 

Μεηά ηελ επηθχξσζε ηνπ ελνπνηεκέλνπ κεηξψνπ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο 

ζηνηρείσλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ εληφο θαη εθηφο ηεο 

γεληθήο θπβέξλεζεο πνπ ζα νδεγήζεη ζε έλα πξφγξακκα κε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο θαη ζπλαθείο 

δηνηθεηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα επίηεπμε εμνηθνλφκεζεο. 
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6. ΓΑΠΑΝΔ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΑΝΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ 
 

 

 

6.1 Γαπάλεο θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ αλά ππνπξγείν (κε παξεκβάζεηο) 
 

Υπνπξγείν Δζωηεξηθώλ, Απνθέληξωζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ εθηηκάηαη φηη ζα παξνπζηάζνπλ αχμεζε θαηά 

320,73 εθαη. επξψ ην 2015 ζε ζχγθξηζε κε ηε ζρεηηθή εθηίκεζε γηα ην 2011 πξν ηεο ιήςεο κέηξσλ ή 

πνζνζηφ 6,8% (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ γηα εθινγέο πνπ δελ επαλαιακβάλνληαη ην 

2015), θπξίσο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη νη απνδηδφκελνη πφξνη πξνο ηνπο ΟΣΑ Α’ θαη Β’ βαζκνχ 

παξνπζηάδνληαη απμεκέλνη.  Οη απνδφζεηο πξνο ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζα πξνζαξκνζζνχλ βάζεη 

ηεο επηθαηξνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο (ΠΟΠ) κε ζηφρν λα έρνπλ νη ΟΣΑ 

ηζνζθειηζκέλνπο πξνυπνινγηζκνχο. 

 

Καηά ην κέξνο πνπ αθνξά ηηο ινηπέο θαηεγνξίεο δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ εθηηκάηαη φηη ζα 

επηηεπρζνχλ ζεκαληηθέο εμνηθνλνκήζεηο δαπαλψλ θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο κείσζεο 

ησλ δαπαλψλ γηα ιεηηνπξγηθέο θαη ινηπέο δαπάλεο θαηά 96,47 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 55,4%, εθ ησλ 

νπνίσλ 50,95 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 69,6% αθνξά  ηε κείσζε θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ (δαπάλεο 

κεηαθηλήζεσλ πξνζσπηθνχ, πξνκήζεηεο πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ, ελνίθηα ζηέγαζεο ππεξεζηψλ, 

θ.ιπ. δαπάλεο ιεηηνπξγίαο).  

 

Υπνπξγείν Δμωηεξηθώλ 

 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ παξνπζηάδνπλ κείσζε θαηά 53,35 εθαη. επξψ ην 

2015 ζε ζχγθξηζε κε ηελ ζρεηηθή εθηίκεζε γηα ην 2011 πξν ησλ παξεκβάζεσλ ή πνζνζηφ 14,9%. 

 

Ζ εμνηθνλφκεζε απηή εθηηκάηαη φηη ζα επέιζεη θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ησλ δαπαλψλ γηα: 

 

 ιεηηνπξγηθέο θαη ινηπέο δαπάλεο θαηά 41,9 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 21,2%, εθ ησλ νπνίσλ 36,99 

εθαη. επξψ αθνξνχλ κείσζε θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ (δαπάλεο κεηαθηλήζεσλ πξνζσπηθνχ θαηά 

6,31 εθαη. επξψ, δαπάλεο ιεηηνπξγίαο θαηά 19,09 εθαη. επξψ, πξνκήζεηεο πιηθνηερληθνχ 

εμνπιηζκνχ θαηά 2,34 εθαη. επξψ) θαη 

 κηζζνδνζία θαηά 11,45 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 7,2%.  

 

Υπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο 

 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ παξνπζηάδνπλ κείσζε θαηά 1.114 εθαη. επξψ ην 

2015 ζε ζχγθξηζε κε ηε ζρεηηθή εθηίκεζε γηα ην 2011 πξν ησλ παξεκβάζεσλ ή πνζνζηφ 23%. 

 

Ζ δηακφξθσζε ησλ εμνηθνλνκήζεσλ ζην χςνο ησλ αλσηέξσ δαπαλψλ, εθηηκάηαη φηη ζα επηηεπρζεί 

θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ησλ δαπαλψλ γηα: 

 

 πινπνίεζε εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ηακεηαθή βάζε θαηά 500,0 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 

33,3%, 

 ιεηηνπξγηθέο θαη ινηπέο δαπάλεο θαηά 261,45 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 28,5%, εθ ησλ νπνίσλ 

258,16εθαη. επξψ αθνξνχλ κείσζε θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ, γηα πξνκήζεηα πιηθνηερληθνχ 

εμνπιηζκνχ θαηά 83,04 εθαη. επξψ θαη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο θαηά 28,36 εθαη. επξψ θαη 

 απνδνρέο έλζηνινπ θαη πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ θαηά 343,5 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 14,7%.  
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Πίλαθαο 3.16   Γαπάλεο θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ αλά θνξέα  2009-2015 -ζελάξην βάζεο  
 (πνζά ζε εθαη. επξώ) 

                 

Φνξείο 2009 2010 2011 Π/Τ 2011 Δθη. 2012 2013 2014 2015 

1 Πξνεδξία Γεκνθξαηίαο 5 5 5 5 5 5 5 5 
  Τ.Π. 5 5 5 5 5 5 5 5 
  ΠΔΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 Βνπιή ησλ Διιήλσλ 219 198 200 200 196 193 190 188 
  Τ.Π. 218 198 198 198 194 191 188 186 
  ΠΔΕ 1 0 2 2 2 2 2 2 
3 Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  6.667 4.291 5.633 5.405 5.192 5.215 5.291 5.405 
  Τ.Π. 5.510 3.492 4.923 4.695 4.392 4.555 4.511 4.445 
  ΠΔΕ 1.157 799 710 710 800 660 780 960 
4 Δμσηεξηθώλ 457 395 374 376 362 356 354 352 
  Τ.Π. 450 378 356 358 348 343 338 334 
  ΠΔΕ 7 17 18 18 14 13 16 18 
5 Δζληθήο Ακπλαο 6.313 4.549 4.973 4.867 4.835 4.789 4.748 4.707 
  Τ.Π. 4.133 3.531 3.355 3.349 3.316 3.269 3.326 3.285 
  Εξοπλιζηικά ππογπάμμαηα (ηαμειακή βάζη) 2.175 1.017 1.600 1.500 1.500 1.500 1.400 1.400 
  ΠΔΕ 5 1 18 18 19 20 22 22 
6 Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 6.267 6.221 5.817 5.946 5.706 5.545 5.504 5.459 
  Τ.Π. (πλήν ΟΠΑΔ) 6.187 6.204 5.742 5.871 5.631 5.470 5.419 5.369 
  ΠΔΕ 80 17 75 75 75 75 85 90 
7 Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 914 704 740 683 649 655 664 674 
  Τ.Π. 909 701 732 675 642 649 657 666 
  ΠΔΕ 5 3 8 8 7 6 7 8 
8 Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ 7.480 6.988 6.863 6.757 6.684 6.664 6.630 6.455 
  Τ.Π. 7.131 6.683 6.283 6.177 6.054 6.114 5.990 5.925 
  ΠΔΕ 349 305 580 580 570 610 640 530 
9  Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ 978 726 647 646 661 651 654 653 
  Τ.Π. 698 599 525 524 563 556 549 543 
  ΠΔΕ 280 127 122 122 98 95 105 110 

10 Οηθνλνκηθώλ (πιελ Γεληθώλ Κξαηηθώλ Γαπαλώλ) 1.186 1.059 1.032 1.016 902 903 905 897 
  Τ.Π. 1.178 1.054 1.018 1.002 885 885 885 877 
  ΠΔΕ 8 5 14 14 17 18 20 20 

11 Γεληθέο Κξαηηθέο Γαπάλεο 23.667 23.627 27.048 27.278 30.023 34.342 37.548 42.242 
  Τ.Π. 10.758 9.432 9.933 9.807 11.471 11.652 11.985 12.539 
  Τόκοι 12.325 13.223 15.920 16.002 16.900 20.500 24.400 28.000 
  Καηαπηώζειρ εγγςήζευν  584 972 1.196 1.469 1.652 2.190 1.163 1.703 
  ΠΔΕ                 

12  Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 1.775 1.593 1.455 1.455 1.460 1.455 1.567 1.712 
  Τ.Π. 1.237 1.222 1.055 1.055 1.005 1.005 997 887 
  ΠΔΕ 538 371 400 400 455 450 570 825 

13 Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 652 626 644 668 680 687 510 405 
  Τ.Π. 330 274 224 248 245 242 239 240 
  ΠΔΕ 322 352 420 420 435 445 271 165 

14 Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 16.201 14.748 14.927 16.061 14.125 15.161 14.094 14.163 
  Τ.Π. (με  ΟΠΑΔ) 15.935 14.054 14.322 15.456 13.585 14.651 13.644 13.863 
  ΠΔΕ 266 694 605 605 540 510 450 300 

15 Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο 2.514 2.762 2.118 2.119 2.185 2.264 2.312 2.661 
  Τ.Π. 115 115 118 119 115 114 112 111 
  ΠΔΕ 2.399 2.647 2.000 2.000 2.070 2.150 2.200 2.550 

16 Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ 3.854 3.257 3.059 3.121 2.963 2.911 2.774 2.668 
  Τ.Π. 769 755 839 901 853 823 814 808 
  ΠΔΕ 3.085 2.502 2.220 2.220 2.110 2.088 1.960 1.860 

17 Θαιαζζίσλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Αιηείαο 1.669 1.202 1.641 1.643 1.494 1.495 1.494 1.497 
  Τ.Π. 1.669 1.202 1.551 1.553 1.429 1.425 1.421 1.417 
  ΠΔΕ     90 90 65 70 73 80 

18 Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 2.371 2.173 2.022 2.004 2.007 1.984 1.960 1.937 
  Τ.Π. 2.309 2.148 1.944 1.926 1.934 1.906 1.881 1.857 
  ΠΔΕ 62 25 78 78 73 78 79 80 

19 Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο 1.024 583 1.140 1.140 1.150 1.210 1.220 880 
  ΠΔΕ 1.024 583 1.140 1.140 1.150 1.210 1.220 880 

  ΤΝΟΛΟ 81.454 73.717 80.339 81.390 81.278 86.484 88.424 92.957 
  Ππυηογενείρ δαπάνερ Τ.Π 59.541 52.047 53.123 53.919 52.726 53.794 52.961 53.354 
  Τόκοι 12.325 13.223 15.920 16.002 16.900 20.500 24.400 28.000 
  Εξοπλιζηικά ππογπάμμαηα (ηαμειακή βάζη) 2.175 1.017 1.600 1.500 1.500 1.500 1.400 1.400 
  Καηαπηώζειρ εγγςήζευν  584 972 1.196 1.469 1.652 2.190 1.163 1.703 
  ΠΓΔ 9.588 8.447 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 
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Πίλαθαο 3.17  Γαπάλεο θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ  2009-2015  αλά θνξέα κε πξνηεηλόκελεο  
παξεκβάζεηο ΜΠΓ   - (πνζά ζε εθαη. επξώ) 

                 

Φνξείο 2009 2010 
2011 
Π/Τ 

2011 
Δθη. 2012 2013 2014 2015 

1 Πξνεδξία Γεκνθξαηίαο 5 5 5 5 5 5 5 5 
  Τ.Π. 5 5 5 5 5 5 5 5 
  ΠΔΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 Βνπιή ησλ Διιήλσλ 219 198 200 198 189 184 179 174 
  Τ.Π. 218 198 198 196 187 182 177 172 
  ΠΔΕ 1 0 2 2 2 2 2 2 

3 
Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο  6.667 4.291 5.633 5.166 5.347 5.650 5.703 5.625 

  Τ.Π. 5.510 3.492 4.923 4.658 4.738 5.041 5.094 5.016 
  ΠΔΕ 1.157 799 710 508 609 609 609 609 
4 Δμσηεξηθώλ 457 395 374 361 347 338 325 320 
  Τ.Π. 450 378 356 346 331 322 309 304 
  ΠΔΕ 7 17 18 15 16 16 16 16 
5 Δζληθήο Ακπλαο 6.313 4.549 4.973 4.794 4.725 4.501 4.024 3.752 
  Τ.Π. 4.133 3.531 3.355 3.277 3.208 2.984 2.807 2.735 
  Εξοπλιζηικά ππογπάμμαηα (ηαμειακή βάζη) 2.175 1.017 1.600 1.500 1.500 1.500 1.200 1.000 
  ΠΔΕ 5 1 18 17 17 17 17 17 
6 Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 6.267 6.221 5.817 5.695 5.344 5.150 5.075 5.024 
  Τ.Π. 6.187 6.204 5.742 5.630 5.274 5.080 5.005 4.954 
  ΠΔΕ 80 17 75 65 70 70 70 70 
7 Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 914 704 740 674 616 607 598 606 
  Τ.Π. 909 701 732 667 609 600 591 599 
  ΠΔΕ 5 3 8 7 7 7 7 7 
8 Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ 7.480 6.988 6.863 6.530 6.362 6.221 6.105 6.044 
  Τ.Π. 7.131 6.683 6.283 6.009 5.841 5.671 5.554 5.494 
  ΠΔΕ 349 305 580 521 550 550 550 550 
9  Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ 978 726 647 566 598 585 571 562 
  Τ.Π. 698 599 525 454 481 468 453 444 
  ΠΔΕ 280 127 122 112 117 117 117 117 
1
0 

Οηθνλνκηθώλ (πιελ Γεληθώλ Κξαηηθώλ Γαπαλώλ) 
1.186 1.059 1.032 986 926 840 808 784 

  Τ.Π. 1.178 1.054 1.018 973 913 827 795 771 
  ΠΔΕ 8 5 14 13 13 13 13 13 
1
1 

Γεληθέο Κξαηηθέο Γαπάλεο 
23.66

7 
23.62

7 27.048 27.213 
29.94

6 
33.39

8 
35.10

4 
37.59

8 

  Τ.Π. 
10.75

8 9.432 9.933 9.742 
11.93

4 
11.70

8 
11.94

1 
12.49

5 

  Τόκοι 
12.32

5 
13.22

3 15.920 16.002 
16.90

0 
19.50

0 
22.00

0 
23.40

0 
  Καηαπηώζειρ εγγςήζευν  584 972 1.196 1.469 1.652 2.190 1.163 1.703 
  ΠΔΕ                 
1
2 

 Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 
1.775 1.593 1.455 1.340 1.220 1.218 1.192 1.082 

  Τ.Π. 1.237 1.222 1.055 950 824 823 797 687 
  ΠΔΕ 538 371 400 390 395 395 395 395 
1
3 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 
652 626 644 651 644 638 636 637 

  Τ.Π. 330 274 224 238 228 222 220 220 
  ΠΔΕ 322 352 420 413 416 416 416 416 
1
4 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 
16.20

1 
14.74

8 14.927 15.997 
13.97

5 
15.00

4 
13.99

9 
14.22

1 

  Τ.Π. (με  ΟΠΑΔ) 
15.93

5 
14.05

4 14.322 15.408 
13.37

8 
14.40

7 
13.40

1 
13.62

4 
  ΠΔΕ 266 694 605 589 597 597 597 597 
1
5 

Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο 
2.514 2.762 2.118 1.911 1.851 1.848 1.845 1.843 

  Τ.Π. 115 115 118 111 105 103 99 98 
  ΠΔΕ 2.399 2.647 2.000 1.800 1.745 1.745 1.745 1.745 
1
6 

Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ 
3.854 3.257 3.059 2.976 3.001 2.979 2.957 2.935 

  Τ.Π. 769 755 839 886 842 820 798 776 
  ΠΔΕ 3.085 2.502 2.220 2.090 2.159 2.159 2.159 2.159 
1
7 

Θαιαζζίσλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Αιηείαο 
1.669 1.202 1.641 1.628 1.398 1.389 1.383 1.379 

  Τ.Π. 1.669 1.202 1.551 1.546 1.312 1.303 1.297 1.293 
  ΠΔΕ     90 82 86 86 86 86 
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1
8 

Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 
2.371 2.173 2.022 1.929 1.846 1.789 1.734 1.687 

  Τ.Π. 2.309 2.148 1.944 1.854 1.779 1.713 1.658 1.611 
  ΠΔΕ 62 25 78 75 76 76 76 76 
1
9 

Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο 
1.024 583 1.140 1.101 1.121 1.121 1.121 1.121 

  ΠΔΕ 1.024 583 1.140 1.101 1.121 1.121 1.121 1.121 

  
ΤΝΟΛΟ 

81.45
4 

73.71
7 80.339 79.722 

79.49
1 

83.46
8 

83.36
4 

85.40
0 

  
Ππυηογενείρ δαπάνερ Τ.Π 

59.54
1 

52.04
7 53.123 52.951 

51.43
9 

52.27
8 

51.00
1 

51.29
7 

  
Τόκοι 

12.32
5 

13.22
3 15.920 16.002 

16.90
0 

19.50
0 

22.00
0 

23.40
0 

  Εξοπλιζηικά ππογπάμμαηα (ηαμειακή βάζη) 2.175 1.017 1.600 1.500 1.500 1.500 1.200 1.000 
  Καηαπηώζειρ εγγςήζευν  584 972 1.196 1.469 1.652 2.190 1.163 1.703 
  ΠΓΔ 9.588 8.447 8.500 7.800 8.000 8.000 8.000 8.000 

 

 

 

Πίλαθαο 3.18  Γαπάλεο θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 2011-2015 αλά θνξέα θαη θαηά θαηεγνξία- 
ζελάξην βάζεο - (πνζά ζε εθαη. επξώ) 

 

Α/Α Φνξείο 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Πξνεδξία Γεκνθξαηίαο 5 5 5 5 5 
  Τ.Π. 5 5 5 5 5 
     Αποδοσέρ και ζςνηάξειρ 4 4 4 4 4 
    Αζθάλιζη - Πεπίθαλτη -Κοινυνική Πποζηαζία 0 0 0 0 0 
    Λειηοςπγικέρ και  λοιπέρ δαπάνερ 1 1 1 1 1 
    Αποδιδόμενοι πόποι 0 0 0 0 0 
  ΠΔΕ 0 0 0 0 0 
2 Βνπιή ησλ Διιήλσλ 200 196 193 190 188 
  Τ.Π. 198 194 191 188 186 
     Αποδοσέρ και ζςνηάξειρ 144 140 138 136 135 
    Αζθάλιζη - Πεπίθαλτη -Κοινυν. Πποζηαζία 6 6 6 6 5 
    Λειηοςπγικέρ και  λοιπέρ δαπάνερ 49 47 47 46 45 
    Αποδιδόμενοι πόποι 0 0 0 0 0 
  ΠΔΕ 2 2 2 2 2 
3 Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  5.405 5.192 5.215 5.291 5.405 
  Σ.Π. 4.695 4.392 4.555 4.511 4.445 
     Αποδοσέρ και ζςνηάξειρ 562 173 172 171 171 
    Αζθάλιζη - Πεπίθαλτη -Κοινυν. Πποζηαζία 0 0 0 0 0 
    Λειηοςπγικέρ και  λοιπέρ δαπάνερ 174 157 227 213 139 
    Αποδιδόμενοι πόποι 3.959 4.062 4.156 4.127 4.135 
  ΠΔΕ 710 800 660 780 960 
4 Δμσηεξηθώλ 375 361 355 354 351 
  Σ.Π. 357 347 342 338 333 
     Αποδοσέρ και ζςνηάξειρ 160 160 160 159 159 
    Αζθάλιζη - Πεπίθαλτη -Κοινυν. Πποζηαζία 0 0 0 0 0 
    Λειηοςπγικέρ και  λοιπέρ δαπάνερ 198 188 183 178 174 
    Αποδιδόμενοι πόποι 0 0 0 0 0 
  ΠΔΕ 18 14 13 16 18 
5 Εζληθήο Άκπλαο 4.867 4.835 4.789 4.748 4.707 
  Σ.Π. 3.349 3.316 3.269 3.326 3.285 
     Αποδοσέρ και ζςνηάξειρ 2.335 2.311 2.280 2.254 2.237 
    Αζθάλιζη - Πεπίθαλτη -Κοινυν. Πποζηαζία 58 58 58 57 57 
    Λειηοςπγικέρ και  λοιπέρ δαπάνερ (με ΝΑΤΟ) 957 948 931 1.015 991 
    Αποδιδόμενοι πόποι 0 0 0 0 0 
  Δμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα (ηακεηαθή βάζε) 1.500 1.500 1.500 1.400 1.400 
  ΠΓΔ 18 19 20 22 22 
6 Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 5.945 5.706 5.545 5.504 5.459 
  Σ.Π. 5.870 5.631 5.470 5.419 5.369 
     Αποδοσέρ και ζςνηάξειρ  3.028 2.957 2.895 2.844 2.793 
    Αζθάλιζη - Πεπίθαλτη -Κοινυν. Πποζηαζία (συπίρ ΟΠΑΔ) 1.917 1.867 1.817 1.817 1.817 
    Λειηοςπγικέρ και  λοιπέρ δαπάνερ 468 448 448 448 448 
    Αποδιδόμενοι πόποι 8 9 9 9 10 
    Επισ. νοζοκομείυν για παλαιέρ οθειλέρ  450 350 300 300 300 
  ΠΓΔ 75 75 75 85 90 
7 Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 683 649 655 664 674 
  Σ.Π. 675 642 649 657 666 
     Αποδοσέρ και ζςνηάξειρ 606 573 580 587 594 
    Αζθάλιζη - Πεπίθαλτη -Κοινυν. Πποζηαζία 0 0 0 0 0 
    Λειηοςπγικέρ και  λοιπέρ δαπάνερ 53 53 53 53 53 
    Αποδιδόμενοι πόποι 15 16 17 17 19 
  ΠΓΔ 8 7 6 7 8 
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Πίλαθαο 3.18  Γαπάλεο θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 2011-2015 αλά θνξέα θαη θαηά θαηεγνξία- 
ζελάξην βάζεο - (πνζά ζε εθαη. επξώ) 

 

Α/Α Φνξείο 2011 2012 2013 2014 2015 

8 Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ 6.757 6.684 6.664 6.630 6.455 
  Σ.Π. 6.177 6.114 6.054 5.990 5.925 
     Αποδοσέρ και ζςνηάξειρ 5.435 5.380 5.326 5.263 5.201 
    Αζθάλιζη - Πεπίθαλτη -Κοινυν. Πποζηαζία 44 44 43 42 41 
    Λειηοςπγικέρ και  λοιπέρ δαπάνερ 698 690 684 684 682 
    Αποδιδόμενοι πόποι 0 0 0 0 0 
  ΠΓΔ 580 570 610 640 530 
9  Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ 646 661 651 654 653 
  Σ.Π. 524 563 556 549 543 
     Αποδοσέρ και ζςνηάξειρ 234 233 232 232 232 
    Αζθάλιζη - Πεπίθαλτη -Κοινυν. Πποζηαζία 3 3 3 3 3 
    Λειηοςπγικέρ και  λοιπέρ δαπάνερ 281 322 314 308 302 
    Αποδιδόμενοι πόποι 7 6 7 7 7 
  ΠΓΔ 122 98 95 105 110 

10 Οηθνλνκηθώλ (πιελ Γεληθώλ Κξαηηθώλ Γαπαλώλ) 1.016 902 903 905 897 
  Σ.Π. 1.002 885 885 885 877 
     Αποδοσέρ και ζςνηάξειρ 800 751 751 751 744 
    Αζθάλιζη - Πεπίθαλτη -Κοινυν. Πποζηαζία 0 0 0 0 0 
    Λειηοςπγικέρ και  λοιπέρ δαπάνερ 202 134 134 134 134 
    Αποδιδόμενοι πόποι 0 0 0 0 0 
  ΠΓΔ 14 17 18 20 20 

11 Γεληθέο Κξαηηθέο Γαπάλεο 27.278 30.023 34.342 37.548 42.242 
  Σ.Π. 9.807 11.471 11.652 11.985 12.539 
     Αποδοσέρ και ζςνηάξειρ 6.308 6.501 6.723 6.945 7.166 
    Αζθάλιζη - Πεπίθαλτη -Κοινυν. Πποζηαζία 247 547 547 547 547 
    Λειηοςπγικέρ και  λοιπέρ δαπάνερ 2.565 2.916 2.869 2.984 3.046 
    Αποδιδόμενοι πόποι 108 97 103 104 110 
    Αποθεμαηικό 580 1.410 1.410 1.405 1.670 
  Τόκοι 16.002 16.900 20.500 24.400 28.000 
  Καηαπηώζειρ εγγςήζευν  1.469 1.652 2.190 1.163 1.703 
  ΠΓΔ 0 0 0 0 0 

12  Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 1.455 1.460 1.455 1.567 1.712 
  Σ.Π. 1.055 1.005 1.005 997 887 
     Αποδοσέρ και ζςνηάξειρ 109 108 109 109 109 
    Αζθάλιζη - Πεπίθαλτη -Κοινυν. Πποζηαζία 0 0 0 0 0 
    Λειηοςπγικέρ και  λοιπέρ δαπάνερ 878 896 897 888 778 
    Αποδιδόμενοι πόποι 68 0 0 0 0 
  ΠΓΔ 400 455 450 570 825 

13 Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 668 680 687 510 405 
  Σ.Π. 248 245 242 239 240 
     Αποδοσέρ και ζςνηάξειρ  137 113 109 105 101 
    Αζθάλιζη - Πεπίθαλτη -Κοινυν. Πποζηαζία 0 0 0 0 0 
    Λειηοςπγικέρ και  λοιπέρ δαπάνερ 84 91 91 91 91 
    Αποδιδόμενοι πόποι 27 41 42 44 48 
  ΠΓΔ 420 435 445 271 165 

14 Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 16.061 14.125 15.161 14.094 14.163 
  Σ.Π. 15.456 13.585 14.651 13.644 13.863 
     Αποδοσέρ και ζςνηάξειρ 44 48 50 49 49 
    Αζθάλιζη - Πεπίθαλτη -Κοινυν. Πποζηαζία (πεπιλ. και ο ΟΑΠ-ΔΕΗ) 14.285 12.638 13.698 12.688 12.899 
    Λειηοςπγικέρ και  λοιπέρ δαπάνερ 17 24 17 17 20 
    Αποδιδόμενοι πόποι 1.111 874 886 890 895 
  ΠΓΔ 605 540 510 450 300 

15 Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο 2.119 2.185 2.264 2.312 2.661 
  Σ.Π. 119 115 114 112 111 
     Αποδοσέρ και ζςνηάξειρ 60 60 60 60 60 
    Αζθάλιζη - Πεπίθαλτη -Κοινυν. Πποζηαζία 0 0 0 0 0 
    Λειηοςπγικέρ και  λοιπέρ δαπάνερ 59 55 53 52 50 
    Αποδιδόμενοι πόποι 0 0 0 0 0 
  ΠΓΔ 2.000 2.070 2.150 2.200 2.550 

16 Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ 3.121 2.963 2.911 2.774 2.668 
  Σ.Π. 901 853 823 814 808 
     Αποδοσέρ και ζςνηάξειρ 222 225 217 211 205 
    Αζθάλιζη - Πεπίθαλτη -Κοινυν. Πποζηαζία 0 0 0 0 0 
    Λειηοςπγικέρ και  λοιπέρ δαπάνερ (πεπιλαμβ. και δαπάνερ ζπαηόζημος- ΤΕΑΑ) 669 618 596 593 592 
    Αποδιδόμενοι πόποι 10 10 10 10 11 
  ΠΓΔ 2.220 2.110 2.088 1.960 1.860 

17 Θαιαζζίσλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Αιηείαο 1.643 1.494 1.495 1.494 1.497 
  Σ.Π. 1.553 1.429 1.425 1.421 1.417 
     Αποδοσέρ και ζςνηάξειρ 192 199 191 188 185 
    Αζθάλιζη - Πεπίθαλτη -Κοινυν. Πποζηαζία 1.219 1.139 1.139 1.139 1.139 
    Λειηοςπγικέρ και  λοιπέρ δαπάνερ 141 91 95 94 93 
    Αποδιδόμενοι πόποι 0 0 0 0 0 
  ΠΓΔ 90 65 70 73 80 

18 Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 2.004 2.007 1.984 1.960 1.937 
  Σ.Π. 1.926 1.934 1.906 1.881 1.857 
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Πίλαθαο 3.18  Γαπάλεο θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 2011-2015 αλά θνξέα θαη θαηά θαηεγνξία- 
ζελάξην βάζεο - (πνζά ζε εθαη. επξώ) 

 

Α/Α Φνξείο 2011 2012 2013 2014 2015 

     Αποδοσέρ και ζςνηάξειρ 1.641 1.650 1.625 1.604 1.585 
    Αζθάλιζη - Πεπίθαλτη -Κοινυν. Πποζηαζία 6 6 6 6 6 
    Λειηοςπγικέρ και  λοιπέρ δαπάνερ 280 279 276 271 267 
    Αποδιδόμενοι πόποι 0 0 0 0 0 
  ΠΓΔ 78 73 78 79 80 

19 Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο 1.140 1.150 1.210 1.220 880 
  ΠΓΔ 1.140 1.150 1.210 1.220 880 

  ΤΝΟΛΟ 81.390 81.278 86.483 88.423 92.956 
  Σ.Π 53.919 52.726 53.793 52.960 53.353 
  Αποδοσέρ και ζςνηάξειρ 22.019 21.586 21.623 21.674 21.730 
  Αζθάλιζη - Πεπίθαλτη -Κοινυν. Πποζηαζία 17.784 16.308 17.316 16.304 16.514 
  Λειηοςπγικέρ και  λοιπέρ δαπάνερ 7.773 7.956 7.915 8.069 7.905 
  Αποδιδόμενοι πόποι 5.312 5.116 5.230 5.208 5.235 
  Επισ. νοζοκομείυν για παλαιέρ οθειλέρ  450 350 300 300 300 
  Αποθεμαηικό 580 1.410 1.410 1.405 1.670 
  Σφθνη 16.002 16.900 20.500 24.400 28.000 
  Δμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα (ηακεηαθή βάζε) 1.500 1.500 1.500 1.400 1.400 
  Καηαπηψζεηο εγγπήζεσλ  1.469 1.652 2.190 1.163 1.703 
  ΠΓΔ 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 

 

 

Πίλαθαο 3.19  Γαπάλεο θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 2011-2015 αλά θνξέα θαη θαηεγνξία  
κε παξεκβάζεηο ΜΠΓ - (πνζά ζε εθαη. επξώ) 

 

Α/Α Φνξείο 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Πξνεδξία Γεκνθξαηίαο 5 5 5 5 5 
  Τ.Π. 5 5 5 5 5 
     Αποδοσέρ και ζςνηάξειρ 4 4 4 4 4 
    Αζθάλιζη - Πεπίθαλτη -Κοινυνική Πποζηαζία 0 0 0 0 0 
    Λειηοςπγικέρ και  λοιπέρ δαπάνερ 1 1 1 1 1 
    Αποδιδόμενοι πόποι 0 0 0 0 0 
  ΠΔΕ 0 0 0 0 0 
2 Βνπιή ησλ Διιήλσλ 198 190 185 180 175 
  Τ.Π. 196 188 183 178 173 
     Αποδοσέρ και ζςνηάξειρ 141 134 130 126 122 
    Αζθάλιζη - Πεπίθαλτη -Κοινυν. Πποζηαζία 6 6 6 6 6 
    Λειηοςπγικέρ και  λοιπέρ δαπάνερ 49 49 47 47 45 
    Αποδιδόμενοι πόποι 0 0 0 0 0 
  ΠΔΕ 2 2 2 2 2 
3 Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  5.166 5.347 5.650 5.703 5.625 
  Σ.Π. 4.658 4.738 5.041 5.094 5.016 
     Αποδοσέρ και ζςνηάξειρ 559 167 164 162 162 
    Αζθάλιζη - Πεπίθαλτη -Κοινυν. Πποζηαζία 0 0 0 0 0 
    Λειηοςπγικέρ και  λοιπέρ δαπάνερ 140 96 164 157 78 
    Αποδιδόμενοι πόποι 3.959 4.474 4.712 4.775 4.776 
  ΠΔΕ 508 609 609 609 609 
4 Δμσηεξηθώλ 361 347 338 325 320 
  Σ.Π. 346 331 322 309 304 
     Αποδοσέρ και ζςνηάξειρ 157 154 152 149 148 
    Αζθάλιζη - Πεπίθαλτη -Κοινυν. Πποζηαζία 0 0 0 0 0 
    Λειηοςπγικέρ και  λοιπέρ δαπάνερ 189 177 171 161 156 
    Αποδιδόμενοι πόποι 0 0 0 0 0 
  ΠΔΕ 15 16 16 16 16 
5 Εζληθήο Άκπλαο 4.794 4.725 4.501 4.024 3.752 
  Σ.Π. 3.277 3.208 2.984 2.807 2.735 
     Αποδοσέρ και ζςνηάξειρ 2.287 2.237 2.174 2.038 1.991 
    Αζθάλιζη - Πεπίθαλτη -Κοινυν. Πποζηαζία 58 58 58 54 54 
    Λειηοςπγικέρ και  λοιπέρ δαπάνερ (με ΝΑΤΟ) 933 914 752 715 690 
    Αποδιδόμενοι πόποι 0 0 0 0 0 
  Δμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα (ηακεηαθή βάζε) 1.500 1.500 1.500 1.200 1.000 
  ΠΓΔ 17 17 17 17 17 
6 Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 5.695 5.344 5.150 5.075 5.024 
  Σ.Π. 5.630 5.274 5.080 5.005 4.954 
     Αποδοσέρ και ζςνηάξειρ  2.930 2.743 2.649 2.575 2.523 
    Αζθάλιζη - Πεπίθαλτη -Κοινυν. Πποζηαζία (συπίρ ΟΠΑΔ) 1.917 1.867 1.817 1.817 1.817 
    Λειηοςπγικέρ και  λοιπέρ δαπάνερ 326 305 304 304 303 
    Αποδιδόμενοι πόποι 8 9 9 9 10 
    Επισ. νοζοκομείυν για παλαιέρ οθειλέρ  450 350 300 300 300 
  ΠΓΔ 65 70 70 70 70 
7 Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 674 616 607 598 606 
  Σ.Π. 667 609 600 591 599 
     Αποδοσέρ και ζςνηάξειρ 599 542 533 525 532 
    Αζθάλιζη - Πεπίθαλτη -Κοινυν. Πποζηαζία 0 0 0 0 0 
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Πίλαθαο 3.19  Γαπάλεο θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 2011-2015 αλά θνξέα θαη θαηεγνξία  
κε παξεκβάζεηο ΜΠΓ - (πνζά ζε εθαη. επξώ) 

 

Α/Α Φνξείο 2011 2012 2013 2014 2015 

    Λειηοςπγικέρ και  λοιπέρ δαπάνερ 53 51 50 48 48 
    Αποδιδόμενοι πόποι 15 16 17 17 19 
  ΠΓΔ 7 7 7 7 7 
8 Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ 6.530 6.392 6.221 6.105 6.044 
  Σ.Π. 6.009 5.841 5.671 5.554 5.494 
     Αποδοσέρ και ζςνηάξειρ 5.314 5.187 5.065 4.954 4.893 
    Αζθάλιζη - Πεπίθαλτη -Κοινυν. Πποζηαζία 44 44 3 2 1 
    Λειηοςπγικέρ και  λοιπέρ δαπάνερ 651 610 603 598 599 
    Αποδιδόμενοι πόποι 0 0 0 0 0 
  ΠΓΔ 521 550 550 550 550 
9  Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ 566 598 585 571 562 
  Σ.Π. 454 481 468 453 444 
     Αποδοσέρ και ζςνηάξειρ 230 217 212 208 206 
    Αζθάλιζη - Πεπίθαλτη -Κοινυν. Πποζηαζία 3 3 3 3 3 
    Λειηοςπγικέρ και  λοιπέρ δαπάνερ 215 254 246 237 248 
    Αποδιδόμενοι πόποι 7 6 7 7 7 
  ΠΓΔ 112 117 117 117 117 

10 Οηθνλνκηθώλ (πιελ Γεληθώλ Κξαηηθώλ Γαπαλώλ) 986 926 840 808 784 
  Σ.Π. 973 913 827 795 771 
     Αποδοσέρ και ζςνηάξειρ 781 742 717 696 673 
    Αζθάλιζη - Πεπίθαλτη -Κοινυν. Πποζηαζία 0 0 0 0 0 
    Λειηοςπγικέρ και  λοιπέρ δαπάνερ 192 171 110 99 99 
    Αποδιδόμενοι πόποι 0 0 0 0 0 
  ΠΓΔ 13 13 13 13 13 

11 Γεληθέο Κξαηηθέο Γαπάλεο 27.213 29.946 33.398 35.104 37.598 
  Σ.Π. 9.742 11.394 11.708 11.941 12.495 
     Αποδοσέρ και ζςνηάξειρ 6.308 6.501 6.723 6.945 7.166 
    Αζθάλιζη - Πεπίθαλτη -Κοινυν. Πποζηαζία 222 510 510 510 510 
    Λειηοςπγικέρ και  λοιπέρ δαπάνερ 2.525 2.876 2.962 2.977 3.039 
    Αποδιδόμενοι πόποι 108 97 103 104 110 
    Αποθεμαηικό 580 1.410 1.410 1.405 1.670 
  Τόκοι 16.002 16.900 19.500 22.000 23.400 
  Καηαπηώζειρ εγγςήζευν  1.469 1.652 2.190 1.163 1.703 
  ΠΓΔ 0 0 0 0 0 

12  Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 1.340 1.220 1.218 1.192 1.082 
  Σ.Π. 950 824 823 797 687 
     Αποδοσέρ και ζςνηάξειρ 108 102 100 98 98 
    Αζθάλιζη - Πεπίθαλτη -Κοινυν. Πποζηαζία 0 0 0 0 0 
    Λειηοςπγικέρ και  λοιπέρ δαπάνερ 775 723 723 699 589 
    Αποδιδόμενοι πόποι 68 0 0 0 0 
  ΠΓΔ 390 395 395 395 395 

13 Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 651 644 638 636 637 
  Σ.Π. 238 228 222 220 220 
     Αποδοσέρ και ζςνηάξειρ  132 108 104 100 97 
    Αζθάλιζη - Πεπίθαλτη -Κοινυν. Πποζηαζία 0 0 0 0 0 
    Λειηοςπγικέρ και  λοιπέρ δαπάνερ 79 81 78 77 77 
    Αποδιδόμενοι πόποι 27 39 40 42 46 
  ΠΓΔ 413 416 416 416 416 

14 Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 15.997 13.975 15.004 13.999 14.221 
  Σ.Π. 15.408 13.378 14.407 13.401 13.624 
     Αποδοσέρ και ζςνηάξειρ 42 46 48 47 47 
    Αζθάλιζη - Πεπίθαλτη -Κοινυν. Πποζηαζία (πεπιλ. και ο ΟΑΠ-ΔΕΗ) 14.240 12.190 13.127 12.061 12.186 
    Λειηοςπγικέρ και  λοιπέρ δαπάνερ 15 22 14 12 16 
    Αποδιδόμενοι πόποι 1.111 1.120 1.219 1.281 1.375 
  ΠΓΔ 589 597 597 597 597 

15 Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο 1.911 1.851 1.848 1.845 1.843 
  Σ.Π. 111 105 103 99 98 
     Αποδοσέρ και ζςνηάξειρ 59 58 57 56 56 
    Αζθάλιζη - Πεπίθαλτη -Κοινυν. Πποζηαζία 0 0 0 0 0 
    Λειηοςπγικέρ και  λοιπέρ δαπάνερ 51 47 45 43 42 
    Αποδιδόμενοι πόποι 0 0 0 0 0 
  ΠΓΔ 1.800 1.745 1.745 1.745 1.745 

16 Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ 2.976 3.001 2.979 2.957 2.935 
  Σ.Π. 886 842 820 798 776 
     Αποδοσέρ και ζςνηάξειρ 218 217 207 199 193 
    Αζθάλιζη - Πεπίθαλτη -Κοινυν. Πποζηαζία 0 0 0 0 0 
    Λειηοςπγικέρ και  λοιπέρ δαπάνερ (πεπιλαμβ. και δαπάνερ ζπαηόζημος- ΤΕΑΑ) 658 614 602 589 572 
    Αποδιδόμενοι πόποι 10 10 10 10 11 
  ΠΓΔ 2.090 2.159 2.159 2.159 2.159 

17 Θαιαζζίσλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Αιηείαο 1.578 1.398 1.389 1.383 1.379 
  Σ.Π. 1.496 1.312 1.303 1.297 1.293 
     Αποδοσέρ και ζςνηάξειρ 187 185 179 170 167 
    Αζθάλιζη - Πεπίθαλτη -Κοινυν. Πποζηαζία 1.169 1.039 1.039 1.039 1.039 
    Λειηοςπγικέρ και  λοιπέρ δαπάνερ 140 88 85 88 87 
    Αποδιδόμενοι πόποι 0 0 0 0 0 
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Πίλαθαο 3.19  Γαπάλεο θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 2011-2015 αλά θνξέα θαη θαηεγνξία  
κε παξεκβάζεηο ΜΠΓ - (πνζά ζε εθαη. επξώ) 

 

Α/Α Φνξείο 2011 2012 2013 2014 2015 

  ΠΓΔ 82 86 86 86 86 
18 Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 1.929 1.846 1.789 1.734 1.687 
  Σ.Π. 1.854 1.770 1.713 1.658 1.611 
     Αποδοσέρ και ζςνηάξειρ 1.578 1.501 1.456 1.419 1.381 
    Αζθάλιζη - Πεπίθαλτη -Κοινυν. Πποζηαζία 6 6 6 6 6 
    Λειηοςπγικέρ και  λοιπέρ δαπάνερ 271 263 251 233 224 
    Αποδιδόμενοι πόποι 0 0 0 0 0 
  ΠΓΔ 75 76 76 76 76 

19 Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο 1.101 1.121 1.121 1.121 1.121 
  ΠΓΔ 1.101 1.121 1.121 1.121 1.121 

  ΤΝΟΛΟ 79.671 79.492 83.468 83.365 85.600 
  Σ.Π 52.900 51.440 52.278 51.002 51.297 
   Αποδοσέρ και ζςνηάξειρ 21.633 20.846 20.676 20.471 20.460 
  Αζθάλιζη - Πεπίθαλτη -Κοινυν. Πποζηαζία 17.664 15.722 16.567 15.497 15.620 
  Λειηοςπγικέρ και  λοιπέρ δαπάνερ 7.261 7.340 7.208 7.083 6.892 
  Αποδιδόμενοι πόποι 5.312 5.772 6.117 6.246 6.355 
  Επισ. νοζοκομείυν για παλαιέρ οθειλέρ  450 350 300 300 300 
  Αποθεμαηικό 580 1.410 1.410 1.405 1.670 
  Σφθνη 16.002 16.900 19.500 22.000 23.400 
  Δμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα (ηακεηαθή βάζε) 1.500 1.500 1.500 1.200 1.000 
  Καηαπηψζεηο εγγπήζεσλ  1.469 1.652 2.190 1.163 1.703 
  ΠΓΔ 7.800 8.000 8.000 8.000 8.000 
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Υπνπξγείν Υγείαο θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο 

 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθφηαηε κείσζε θαηά 

916,86 εθαη. επξψ ην 2015 ζε ζχγθξηζε κε ηε ζρεηηθή εθηίκεζε γηα ην 2011 πξν ηεο ιήςεο κέηξσλ ή 

πνζνζηφ 15,6%. 

 

Ζ δηακφξθσζε ησλ εμνηθνλνκήζεσλ ζην χςνο ησλ αλσηέξσ δαπαλψλ, εθηηκάηαη φηη ζα επηηεπρζεί 

θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ησλ θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ γηα ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ πνπ 

αθνξνχλ: 

 

 απνδνρέο θαη ινηπέο πξφζζεηεο παξνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαηά 494,1 

εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 16,9%, εθ ησλ νπνίσλ ε εμνηθνλφκεζε ζηηο δαπάλεο γηα πιεξσκή κηζζψλ 

αλέξρεηαη ζε 364,1 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 15,5% ελψ γηα πξφζζεηεο παξνρέο ε κείσζε 

δηακνξθψλεηαη ζε 130 εθαη. επξψ ή 85,2%, 

 επηρνξήγεζε νξγαληζκψλ θαη ηδξπκάησλ πγείαο θαη ρνξήγεζε εηζνδεκαηηθψλ εληζρχζεσλ 

πγεηνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αληίιεςεο, ζην πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο επαλαμηνιφγεζεο ηνπ 

θαζεζηψηνο ρνξήγεζήο ηνπο, θαηά 159,34 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 37,4%, 

 θάιπςε ησλ ειιεηκκάησλ λνζνθνκείσλ θαηά 100 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 8,3% θαη 

 επηρνξήγεζε λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ γηα ηελ εμφθιεζε κέξνπο ησλ παιαηφηεξσλ νθεηιψλ ηνπο 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαηά 150 εθαη. επξψ ή 

πνζνζηφ 33,3%. 

 

Υπνπξγείν Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξωπίλωλ Γηθαηωκάηωλ 

 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ παξνπζηάδνληαη κεησκέλεο θαηά 76,11 εθαη. επξψ 

ην 2015 ζε ζχγθξηζε κε ηε ζρεηηθή εθηίκεζε γηα ην 2011 πξν ηεο ιήςεο κέηξσλ ή πνζνζηφ 11,3%. 

 

Ζ δηακφξθσζε ησλ εμνηθνλνκήζεσλ ζην χςνο ησλ αλσηέξσ δαπαλψλ, εθηηκάηαη φηη ζα επηηεπρζεί 

θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ησλ θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ γηα ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ πνπ 

αθνξνχλ: 

 

 απνδνρέο θαη ινηπέο πξφζζεηεο παξνρέο θαηά 73,94 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 12,2%, εθ ησλ νπνίσλ ε 

εμνηθνλφκεζε γηα δαπάλεο θαηαβνιήο κηζζψλ αλέξρεηαη ζε 69,21 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 13,4% 

ελψ γηα ηηο ινηπέο παξνρέο κηζζνινγηθνχ ραξαθηήξα ε κείσζε δηακνξθψλεηαη ζε 1,35 εθαη. επξψ 

ή πνζνζηφ 10,3% θαη ζηηο πξφζζεηεο παξνρέο θαηαξγεζέλησλ εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ ε κείσζε 

δηακνξθψλεηαη ζε 3,38 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 4,5%, 

 ιεηηνπξγηθέο θαη ινηπέο δαπάλεο θαηά 5,42 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 10,2%, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά 

ζηηο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο θαηά 3,62 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 12,7% θαη 

 πξνκήζεηεο πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαηά 1,77 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 9%. 

 

Υπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάηωλ 

 

Οη πηζηψζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ θαηά ην 2011 έρνπλ εληζρπζεί κε θνλδχιηα χςνπο: 

 30 εθαη. επξψ γηα ηελ εμφθιεζε πξνκήζεηαο θνηηεηηθψλ ζπγγξακκάησλ,  

 36 εθαη. επξψ γηα ηελ εμφθιεζε εθπαηδεπηηθψλ ιφγσ ηεο θαηάξγεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο θαη 

 8 εθαη. επξψ γηα ηελ εμφθιεζε ππνρξεσηηθψλ εηζθνξψλ ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο. 

 

Γηα ηελ πεξίνδν 2011-2015, νη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ ζα θαιχςνπλ θπξίσο 

δαπάλεο γηα: 

 κηζζνδνζία εθπαηδεπηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ πνπ ζηειερψλνπλ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, ηα 

ΑΔΗ, ηα ΣΔΗ θαη ηηο δηνηθεηηθέο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο, 

 απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ επηρνξεγνχκελσλ απφ ην ππνπξγείν θνξέσλ, 
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 θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο, θπξίσο γηα ηελ θάιπςε ππνρξεψζεσλ ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο θαη 

 αλάπηπμε ηεο έξεπλαο, ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

 

Ζ δηακφξθσζε ησλ εμνηθνλνκήζεσλ ζην χςνο ησλ αλσηέξσ δαπαλψλ, εθηηκάηαη φηη ζα επηηεπρζεί 

θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ησλ θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ γηα ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ πνπ 

αθνξνχλ: 

 

 απνδνρέο θαη ινηπέο πξφζζεηεο παξνρέο ηνπ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ θαηά 541,4 εθαη. επξψ ή 

πνζνζηφ 10%, εθ ησλ νπνίσλ ε εμνηθνλφκεζε απφ δαπάλεο πιεξσκήο κηζζψλ αλέξρεηαη ζε 528,36 

εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 10,4% ελψ γηα ηηο πξφζζεηεο παξνρέο ε κείσζε δηακνξθψλεηαη ζε 3,6 εθαη. 

επξψ ή 6,5%, 

 ιεηηνπξγηθέο θαη ινηπέο δαπάλεο θαηά 98,74 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 14,1%, εθ ησλ νπνίσλ 76,01 

εθαη. επξψ αθνξνχλ κείσζε θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηε κείσζε ησλ 

δαπαλψλ γηα πξνκήζεηεο πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαηά 39,74 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 49,9% θαη 

 επηρνξήγεζε θνξέσλ ζην πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο επαλαμηνιφγεζεο ηνπ θαζεζηψηνο επηρνξήγεζήο 

ηνπο, θαηά 22,44 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 4,2%. 

 

 

Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Τνπξηζκνύ 

 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ εθηηκάηαη φηη ζα παξνπζηάζνπλ ζεκαληηθή κείσζε 

θαηά 79,59 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 15,2% ην 2015 ζε ζχγθξηζε κε ηε ζρεηηθή εθηίκεζε γηα ην 2011 

πξν ηεο ιήςεο κέηξσλ. 

 

Ζ δηακφξθσζε ησλ εμνηθνλνκήζεσλ ζην χςνο ησλ αλσηέξσ δαπαλψλ, εθηηκάηαη φηη ζα επηηεπρζεί 

θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο κείσζεο ησλ δαπαλψλ γηα: 

 

 ιεηηνπξγηθέο θαη ινηπέο δαπάλεο θαηά 53,1 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 18,9%, εθ ησλ νπνίσλ 40,23 

εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 17,5% αθνξνχλ κείσζε δαπαλψλ γηα επηρνξεγήζεηο θνξέσλ. Πεξαηηέξσ 

κεηψζεηο θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ εθηηκάηαη φηη ζα επηηεπρζνχλ ζηηο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο θαηά 

7,72 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 44,9%, 

 πιεξσκή ησλ απνδνρψλ πνπ εθηηκάηαη φηη ζα παξνπζηάζνπλ κείσζε θαηά 25,16 εθαη. επξψ ή 

πνζνζηφ 11%, ελψ γηα πιεξσκή πξφζζεησλ παξνρψλ πνπ εθηηκάηαη φηη ζα παξνπζηάζνπλ κείσζε 

θαηά 1,99 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 52,1%.  

 

 

Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 

 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ εθηηκάηαη φηη ζα παξνπζηάζνπλ κείσζε θαηά 

230,47 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 23% ην 2015 ζε ζχγθξηζε κε ηε ζρεηηθή εθηίκεζε γηα ην 2011 πξν ηεο 

ιήςεο κέηξσλ. 

 

Ζ δηακφξθσζε ησλ εμνηθνλνκήζεσλ ζην χςνο ησλ αλσηέξσ δαπαλψλ, εθηηκάηαη φηη ζα επηηεπρζεί 

θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο κείσζεο ησλ δαπαλψλ γηα: 

 

 πιεξσκή ησλ απνδνρψλ νη νπνίεο εθηηκάηαη φηη ζα παξνπζηάζνπλ κείσζε θαηά 69,96 εθαη. επξψ ή 

πνζνζηφ 15,7%, ελψ νη δαπάλεο γηα πιεξσκή πξφζζεησλ παξνρψλ απφ θαηαξγεζέληεο εηδηθνχο 

ινγαξηαζκνχο εθηηκάηαη φηη ζα παξνπζηάζνπλ κείσζε θαηά 53,54 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 15,5%. 

Οη δαπάλεο γηα ινηπέο παξνρέο (ππεξσξίεο, ζπκκεηνρή ζε ακεηβφκελεο επηηξνπέο θαη ζπκβνχιηα, 

θιπ.) εθηηκάηαη φηη ζα παξνπζηάζνπλ κείσζε θαηά 3,68 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 56,6%, 

 ιεηηνπξγηθέο θαη ινηπέο δαπάλεο θαηά 103,29 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 51,1%, εθ ησλ νπνίσλ 94,19 

εθαη. επξψ αθνξνχλ κείσζε θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ εθηηκψκελε 

κείσζε πνπ ζα επηηεπρζεί ζηηο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο θαηά 30,98 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 30,1%. Οη 



101 

 

δαπάλεο γηα επηρνξεγήζεηο θνξέσλ θαη εηζθνξέο ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο, εθηηκάηαη φηη ζα 

εκθαλίζνπλ κείσζε θαηά 8,98 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 51,1%. 

 

 

Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκωλ 

 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ εθηηκάηαη φηη ζα παξνπζηάζνπλ ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή κείσζε θαηά 368,28 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 34,9% ην 2015 ζε ζχγθξηζε κε ηε ζρεηηθή 

εθηίκεζε γηα ην 2011 πξν ηεο ιήςεο κέηξσλ, θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ Δπηδνηήζεσλ Γεσξγίαο 

θαηά 262,8 εθαη. επξψ. 

 

εκεηψλεηαη φκσο φηη ε πξαγκαηηθή κείσζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ 

αλέξρεηαη ζε 37,9 εθαη. επξψ ή 16,1%, αλ ιεθζεί ππφςε ε θαηάξγεζε ηεο απφδνζεο ζηνλ ΔΛΓΑ κε 

ην λ. 3889/10 (67,5 εθαη. επξψ) θαη ε αλσηέξσ κείσζε ησλ επηδνηήζεσλ γεσξγίαο. 

Ζ εμνηθνλφκεζε απηή εθηηκάηαη φηη ζα επηηεπρζεί θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο κείσζεο 

ησλ δαπαλψλ γηα: 

 

 πιεξσκή ησλ απνδνρψλ νη νπνίεο εθηηκάηαη φηη ζα παξνπζηάζνπλ κείσζε θαηά 11,24 εθαη. επξψ, 

 επηρνξεγήζεηο ινηπψλ θνξέσλ θαηά 7,87 εθαη. επξψ θαη 

 δαπάλεο ιεηηνπξγίαο θαηά 17 εθαη. επξψ. 

 

 

Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ εθηηκάηαη φηη ζα παξνπζηάζνπλ κείσζε θαηά 

27,77 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 11,2% ην 2015 ζε ζχγθξηζε κε ηε ζρεηηθή εθηίκεζε γηα ην 2011 πξν ηεο 

ιήςεο κέηξσλ, παξά ην γεγνλφο φηη νη απνδηδφκελνη πφξνη πξνο ην Πξάζηλν Σακείν, παξνπζηάδνληαη 

ζεκαληηθά απμεκέλνη θαηά 19,11 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 70,9%. 

 

Ζ δηακφξθσζε ησλ εμνηθνλνκήζεσλ ζην χςνο ησλ αλσηέξσ δαπαλψλ, εθηηκάηαη φηη ζα επηηεπρζεί 

θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο κείσζεο ησλ δαπαλψλ γηα: 

 

 πιεξσκή ησλ απνδνρψλ νη νπνίεο εθηηκάηαη φηη ζα παξνπζηάζνπλ κείσζε θαηά 40,18 εθαη. επξψ ή 

πνζνζηφ 29,3%, 

 ιεηηνπξγηθέο θαη ινηπέο δαπάλεο θαηά 6,70 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 8,0%, παξά ην γεγνλφο φηη νη 

επηρνξεγήζεηο πξνο ινηπνχο θνξείο εθηηκάηαη φηη ζα παξνπζηάζνπλ αχμεζε θαηά 1,14 εθαη. επξψ 

ή πνζνζηφ 3,3%. Οη ζεκαληηθφηεξεο εμνηθνλνκήζεηο εθηηκάηαη φηη ζα επηδερζνχλ ζηηο δαπάλεο 

ιεηηνπξγίαο θαηά 7,39 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 27,2%. 

 

Υπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο 

 

Οη απνδηδφκελνη πφξνη ηνπ Τπνπξγείνπ ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη απηνί πξνο ην ΑΚΑΓΔ 

(Αζθαιηζηηθφ Κεθάιαην Αιιειεγγχεο Γελεψλ) ην 2015 εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζε 1.375 εθαη. 

επξψ, παξνπζηάδνληαο ξαγδαία αχμεζε θαηά 263,93 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 23,8% ζε ζχγθξηζε κε ηε 

ζρεηηθή εθηίκεζε γηα ην 2011 πξν ησλ παξεκβάζεσλ. 

 

Οη απνδφζεηο πξνο ην ΑΚΑΓΔ, θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν, εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζε 692 εθαη. 

επξψ παξνπζηάδνληαο ζεκαληηθφηαηε αχμεζε θαηά 117 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 20,3%. 

 

Παξά ηαχηα, σο απνηέιεζκα: 

 

 ησλ ζρεδηαδφκελσλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ αιιάδνπλ ζπλνιηθά ηε κνξθή ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εηζθνξναπνθπγήο θαη ηεο 
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εηζθνξνδηαθπγήο, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο θαη ηε δηεχξπλζε ηεο βάζεο ησλ 

αζθαιηζκέλσλ θαη ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο θαη 

 ηεο επαλεμέηαζεο ηεο ζθνπηκφηεηαο θαη ηνπ επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηαβηβάζεσλ 

απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ κεηαμχ άιισλ θαη πξνο ην  αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα 

 

εθηηκάηαη φηη ζα επηηεπρζεί ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ζηηο δαπάλεο επηρνξήγεζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ελ γέλεη, ζπλνιηθνχ χςνπο 2.099,37 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 15,3%. 

 

 

Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγωληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο 

 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ εθηηκάηαη φηη ζα παξνπζηάζνπλ κείσζε θαηά 

21,44 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 18% ην 2015 ζε ζχγθξηζε κε ηε ζρεηηθή εθηίκεζε γηα ην 2011 πξν ηεο 

ιήςεο κέηξσλ. 

 

Ζ δηακφξθσζε ησλ εμνηθνλνκήζεσλ ζην χςνο ησλ αλσηέξσ δαπαλψλ, εθηηκάηαη φηη ζα επηηεπρζεί 

θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο κείσζεο ησλ δαπαλψλ γηα: 

 

 επηρνξεγήζεηο πξνο ινηπνχο θνξείο, νη νπνίεο εθηηκάηαη φηη ζα παξνπζηάζνπλ κείσζε θαηά 10,49 

εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 54,5% θαη 

 πιεξσκή θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ, νη νπνίεο εθηηκάηαη φηη ζα παξνπζηάζνπλ κείσζε θαηά 6,66 

εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 30,4%. 

 

 

Υπνπξγείν Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύωλ 

 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ εθηηκάηαη φηη ζα παξνπζηάζνπλ κείσζε θαηά 

125,41 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 13,9% ην 2015 ζε ζχγθξηζε κε ηε ζρεηηθή εθηίκεζε γηα ην 2011 πξν 

ηεο ιήςεο κέηξσλ. 

 

Ζ δηακφξθσζε ησλ εμνηθνλνκήζεσλ ζην χςνο ησλ αλσηέξσ δαπαλψλ, εθηηκάηαη φηη ζα επηηεπρζεί 

θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο κείσζεο ησλ δαπαλψλ γηα: 

 

 πιεξσκή ησλ απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ, νη νπνίεο εθηηκάηαη φηη ζα παξνπζηάζνπλ κείσζε θαηά 

28,58 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 12,9%, εθ ησλ νπνίσλ 23,51 εθαη. επξψ αθνξνχλ κηζζνχο θαη 5,07 

εθαη. επξψ αθνξνχλ ινηπέο παξνρέο θαη πξφζζεηεο παξνρέο απφ θαηαξγεζέληεο εηδηθνχο 

ινγαξηαζκνχο, 

 επηρνξεγήζεηο ζπγθνηλσληαθψλ θαη ινηπψλ θνξέσλ θαηά 46,18 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 8,8%, 

 ιεηηνπξγηθέο θαη ινηπέο δαπάλεο θαηά 46,34 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 78,3% θαη 

 πξνκήζεηα πιηθνηερληθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ θαηά 4,14 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 64,1%. 

 

 

Υπνπξγείν Θαιαζζίωλ Υπνζέζεωλ, Νήζωλ θαη Αιηείαο 

 

Οη πηζηψζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ θαηά ην 2011 έρνπλ εληζρπζεί κε θνλδχιηα χςνπο: 

 35 εθαη. επξψ γηα ηελ επηρνξήγεζε ησλ άγνλσλ γξακκψλ. 

 7 εθαη. επξψ γηα ηελ πιεξσκή δαπαλψλ κεηαθίλεζεο ιηκεληθνχ πξνζσπηθνχ έηνπο 2010. 

 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ εθηηκάηαη φηη ζα παξνπζηάζνπλ κείσζε θαηά 

259,66 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 16,7% ην 2015 ζε ζχγθξηζε κε ηε ζρεηηθή εθηίκεζε γηα ην 2011 πξν 

ησλ παξεκβάζεσλ. 

 

Ζ δηακφξθσζε ησλ εμνηθνλνκήζεσλ ζην χςνο ησλ αλσηέξσ δαπαλψλ, εθηηκάηαη φηη ζα επηηεπρζεί 

θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο κείσζεο ησλ δαπαλψλ γηα: 
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 επηρνξήγεζε πξνο ην ΝΑΣ, ιφγσ ηνπ εμνξζνινγηζκνχ θαη ηνπ επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ ζρεηηθνχ 

πιαηζίνπ, θαηά 180,0 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 15,3%, 

 πιεξσκήο ησλ απνδνρψλ νη νπνίεο εθηηκάηαη φηη ζα παξνπζηάζνπλ ζπλνιηθά κείσζε θαηά 25,42 

εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 13,2%, εθ ησλ νπνίσλ: 

- κείσζε θαηά 18,79 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 10,7% ησλ δαπαλψλ γηα θαηαβνιή κηζζψλ 

έλζηνινπ θαη πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη   

- κείσζε 6,62 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 42,4% ησλ δαπαλψλ γηα θαηαβνιή πξφζζεησλ, 

κηζζνινγηθνχ ραξαθηήξα, παξνρψλ,  

 κεηαθηλήζεηο έλζηνινπ πξνζσπηθνχ γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο θαηά 1,13 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 

53,6% θαη 

 ιεηηνπξγηθέο θαη ινηπέο δαπάλεο θαηά 2,49 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 35,6%. 

 

 

Υπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 

 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ εθηηκάηαη φηη ζα παξνπζηάζνπλ κείσζε θαηά 

315,36 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 16,4% ην 2015 ζε ζχγθξηζε κε ηε ζρεηηθή εθηίκεζε γηα ην 2011 πξν 

ησλ παξεκβάζεσλ. 

 

Ζ δηακφξθσζε ησλ εμνηθνλνκήζεσλ ζην χςνο ησλ αλσηέξσ δαπαλψλ, εθηηκάηαη φηη ζα επηηεπρζεί 

θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο κείσζεο ησλ δαπαλψλ γηα: 

 

 πιεξσκή ησλ απνδνρψλ νη νπνίεο εθηηκάηαη φηη ζα παξνπζηάζνπλ ζπλνιηθά κείσζε θαηά 259,93 

εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 15,8%, εθ ησλ νπνίσλ: 

- κείσζε θαηά 189,39 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 12,6% ησλ δαπαλψλ γηα θαηαβνιή κηζζψλ 

έλζηνινπ, πνιηηηθνχ θαη επνρηθνχ πξνζσπηθνχ θαη   

- κείσζε 70,54 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 49,2% ησλ δαπαλψλ γηα θαηαβνιή πξφζζεησλ, 

κηζζνινγηθνχ ραξαθηήξα, παξνρψλ, 

 κεηαθηλήζεηο έλζηνινπ πξνζσπηθνχ γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο θαηά 11,79 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 

23,3%, 

 ιεηηνπξγηθέο θαη ινηπέο δαπάλεο θαηά 13,75 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 13,4%, 

 πξνκήζεηα πιηθνηερληθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ θαηά 20,79 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 28,6% θαη 

 δαπάλεο γηα ηελ παξαγσγή λένπ ηχπνπ δηαβαηεξίσλ θαηά 8,16 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 16,8%. 

 

Σαπηφρξνλα ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ ζα επηηξέςεη ηε ρξεκαηνδφηεζε λέσλ δξάζεσλ φπσο 

απηέο πνπ αθνξνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο. 

 

Γεληθέο θξαηηθέο δαπάλεο 

 

Οη γεληθέο θξαηηθέο δαπάλεο εθηηκάηαη φηη ζα παξνπζηάζνπλ ζεκαληηθή αχμεζε θαηά 10.319,28 εθαη. 

επξψ ή πνζνζηφ 37,8% ην 2015 ζε ζχγθξηζε κε ηε ζρεηηθή εθηίκεζε γηα ην 2011 πξν ησλ 

παξεκβάζεσλ. 

 

Ζ δηακφξθσζε ησλ αλσηέξσ απμεκέλσλ πηζηψζεσλ, νθείιεηαη: 

 

 ζηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηφθνπο θαηά 7.398 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 46,2%, 

 ζηε ζεκαληηθφηαηε αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα θαηαβνιή ζπληάμεσλ θαηά 878 εθαη. επξψ ή 

πνζνζηφ 14,0%, 

 ζηηο απμεκέλεο δαπάλεο γηα θνηλσληθή πξνζηαζία θαηά 263 εθαη. επξψ, 

 ζηελ αχμεζε ησλ απνδφζεσλ πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαηά 275 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 11,7% 

θαη 

 ζηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί γηα απνζεκαηηθφ θαηά 1.090 εθαη. επξψ. 
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6.2 Πξνϋπνινγηζκόο Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ – ρέδην δξάζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ΠΓΔ 
ηελ πεξίνδν 2011-2015 

 

6.2.1 ηόρνη πνπ εμππεξεηεί ην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ 
 

Σν ΠΓΔ ρξεκαηνδνηεί ηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο κε έξγα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλαλέσζε 

θαη ηελ αχμεζε ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ θεθαιαίνπ ηεο νηθνλνκίαο θαη ζπλεπψο ζηεξίδνπλ ηελ 

αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ρψξαο ζε καθξνρξφληα βάζε.  

 

Με απηφ ηνλ ηξφπν εληζρχεη ηηο αθφινπζεο - ζεκαληηθέο - αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο:  

 

1. Σα έξγα ππνδνκήο θαηά θχξην ιφγν ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο  

2. Σηο δξάζεηο ελίζρπζεο ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

3. Σελ πξνψζεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ 

4. Σνπο πφξνπο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Απηνδηνίθεζεο (ΑΣΑ θαη 

«ΔΛΛΑΓΑ»). 

 

Δπίζεο, εληζρχνληαη νη πνιηηηθέο ησλ ππνπξγείσλ (αιιά θαη ησλ πεξηθεξεηψλ) πνπ ρξεηάδνληαη 

εζληθνχο πφξνπο γηα ηε ζπληήξεζε θαη επέθηαζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (π.ρ. Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Τπνπξγείν Τγείαο). 

 

ηφρνο πνπ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 2011 είλαη ε αλαδηάξζξσζε ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΓΔ, κε ηελ πηνζέηεζε βαζηθψλ αξρψλ πξνγξακκαηηζκνχ, παξαθνινχζεζεο ηεο 

πινπνίεζήο ηνπ θαη αλάιεςεο δηνξζσηηθψλ θηλήζεσλ ζε πεξίπησζε πνπ θαηαζηεί αλαγθαίν γηα ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ. 

  

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ ηεο θπβέξλεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ππνδνκψλ, ησλ 

ηδησηηθψλ επελδχζεσλ, ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο Απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ηελ 

ηαπηφρξνλε ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Μλεκνλίνπ γηα ην ΔΠΑ, απαηηνχληαη γηα ην ΠΓΔ ζηελ 

πεξίνδν 2011-2015 πφξνη ηεο ηάμεσο ησλ 8,5 δηζ. επξψ εηεζίσο.  

 

Οη πφξνη απηνί θαηαλέκνληαη ζηα δχν ζθέιε ηνπ ΠΓΔ σο εμήο: 

 

 ην χςνο ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζθέινπο γηα ην 2011, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ Μλεκνλίνπ, αλέξρεηαη ζε 6,2 δηζ. επξψ, ελψ παξακέλεη ζηαζεξά πάλσ απφ ηα 6 δηζ. επξψ 

θαη’ έηνο έσο θαη ην 2013, 

 

 ην εζληθφ ζθέινο ηνπ ΠΓΔ, χςνπο 2,3 δηζ. επξψ γηα ην 2011, εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηνπ 

πθηζηάκελνπ θαη ηνπ λένπ επελδπηηθνχ λφκνπ, ηα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο ΑΣΑ θαη ΔΛΛΑΓΑ, ηηο δαπάλεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε έξγα 

ππνδνκήο θαη εληζρχζεηο ζε πιεγέληεο απφ ζεηζκνχο, ππξθαγηέο θαη άιιεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο, 

θαζψο θαη ηελ θάιπςε ησλ ινηπψλ – κε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ θνηλνηηθνχο πφξνπο - 

επελδπηηθψλ δαπαλψλ ησλ ππνπξγείσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ.  

 

Απφ ην 2011 ε πινπνίεζε ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζθέινπο ηνπ ΠΓΔ γίλεηαη κε απφιπην 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηφρεπζε κέζσ ηεο λέαο δηαδηθαζίαο πιεξσκψλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

έξγσλ ζην πιαίζην ηνπ Κεληξηθνχ Λνγαξηαζκνχ ΔΠΑ πνπ ήδε ηεξείηαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδαο, 

εμαζθαιίδνληαο θαιχηεξν έιεγρν αιιά θαη νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ δεκφζησλ 

πφξσλ.  

 

Δπηπιένλ, γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ ΠΓΔ 2011 επηβιήζεθαλ κία ζεηξά λέσλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλεο κε ηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο 

θαη ηνπ δεζκεπηηθνχ, ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ ζε επίπεδν 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο.  
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6.2.2 Παξαθνινύζεζε - αμηνιόγεζε - δξάζε 
 

 Πξνγξακκαηίδεηαη ν ζπλνιηθφο αλαζρεδηαζκφο ηνπ ΠΓΔ κε θχξηεο ζπληζηψζεο:  

 αλαζεψξεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ΠΓΔ (νη βαζηθέο εθαξκνδφκελεο δηαηάμεηο είλαη 

ηνπ 1952)     

 αιιαγή ηεο δνκήο ηνπ ΠΓΔ κε ηε κεηαηξνπή ηνπ εζληθνχ ζθέινπο ηνπ ΠΓΔ ζε Δζληθφ 

Πξφγξακκα Αλάπηπμεο  

 πξνγξακκαηηζκφ θαη παξαθνινχζεζε ησλ καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη ην 

Πξφγξακκα.  

 αλαδηάξζξσζε ηεο Γ/λζεο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ – ζχζηαζε λέσλ ηκεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα 

εμππεξεηνχληαη νη αξρέο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη πινπνίεζεο. 

 

 Πξνσζείηαη ν έιεγρνο θαη δηαγξαθή έξγσλ – ελαξίζκσλ ηνπ εζληθνχ ΠΓΔ πνπ ρξνλίδνπλ. 

 

 Παξάιιεια, πξνζδηνξίδνληαη  νη θαηεγνξίεο δαπαλψλ ηνπ ΠΓΔ πνπ ζηεξνχληαη επελδπηηθήο 

ινγηθήο (π.ρ. επηρνξεγήζεηο θνξέσλ, επηδφκαηα, ΦΠΑ θ.ιπ.).  

 

 Θα ελεξγνπνηεζεί ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ησλ πξνζεζκηψλ νινθιήξσζεο ησλ ελεξγεηψλ 

δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ, νη νπνίεο έρνπλ ήδε 

ζεζκνζεηεζεί.  

 

 Δπηδηψθεηαη ζε ζηαζεξή βάζε θαη ζε άκεζε ζπλελλφεζε - ζπλεξγαζία κε ηα εκπιεθφκελα 

ππνπξγεία-θνξείο ν πεξηνξηζκφο ησλ κε επηιέμηκσλ δαπαλψλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ. 

 

 Γεκηνπξγία κεραληζκνχ αλαραίηηζεο παξαγσγήο αλεμφθιεησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ΠΓΔ.   

 

6.2.3 πλέπεηα κε δεκνζηνλνκηθέο δπλαηόηεηεο 
 

Γηα ηελ πεξίνδν 2011 – 2013 ην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 75% ηνπ 

ζπλνιηθνχ Πξνγξάκκαηνο, κε έκθαζε ζηα έηε 2012 θαη 2013 θαηά ηα νπνία νη ζηφρνη ηνπ Μλεκνλίνπ 

είλαη ζαθψο πςειφηεξνη. Σν ππφινηπν κέγεζνο πηζηψζεσλ ζην εζληθφ ζθέινο ηνπ ΠΓΔ παξακέλεη 

ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο δηφηη κε απηφ ηνλ ηξφπν αθελφο ζηεξίδνληαη αλαπηπμηαθέο επηινγέο ηεο 

Κπβέξλεζεο νη νπνίεο δελ είλαη επηιέμηκεο γηα ην ΔΠΑ (Αλαπηπμηαθφ κέζν θπξίσο 

πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηνπο ζηφρνπο ηεο Ληζζαβφλαο θαη ηνπ Γθέηεκπνξγθ) θαη αθεηέξνπ ζπλδξάκνπλ 

ζηε ζηήξημε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηα πξψηα ηεο βήκαηα κεηά ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ 

«Καιιηθξάηε». 

 

ε φ,ηη αθνξά ζην εζληθφ ζθέινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζεκεηψλεηαη φηη νη δηαζέζηκνη θάζε θνξά πφξνη 

θαηαλέκνληαη πεξίπνπ ηζφπνζα ζηνπο Δπελδπηηθνχο Νφκνπο, νη νπνίνη απνηεινχλ απηή ηε ζηηγκή ην 

θχξην εξγαιείν άζθεζεο πνιηηηθήο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηηο λέεο επελδχζεηο ζηε ρψξα, ζηα 

πξνγξάκκαηα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΑΣΑ, ΔΛΛΑΓΑ) θαη ζηηο δαπάλεο ησλ ππνπξγείσλ, νη 

νπνίεο αθνξνχλ θπξίσο ζε πξνκήζεηεο θαη ζπληεξήζεηο πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ. 

 

Ζ ζηξαηεγηθή πινπνίεζεο ηνπ ΠΓΔ απνηππψλεηαη θαη ζηελ θαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ αλά ππνπξγείν 

–απνθεληξσκέλε δηνίθεζε. Δηδηθφηεξα: 

 

 Έκθαζε δίλεηαη ζε Τπνπξγεία πνπ επνπηεχνπλ – δηαρεηξίδνληαη Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα. Ζ 

θαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ αλά Τπνπξγείν έιαβε ρψξα ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θαηαλνκή ησλ ζηφρσλ 

ηνπ Μλεκνλίνπ ζε επηκέξνπο πνζνηηθνχο ζηφρνπο αλά Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα.  

 

 Σν κεγαιχηεξν χςνο πηζηψζεσλ θαηεπζχλεηαη ζην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ ην νπνίν έρεη ηηο κεγαιχηεξεο απαηηήζεηο γηα πιεξσκέο ηφζν ζην επηιέμηκν, φζν θαη ζην 
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κε επηιέμηκν ηκήκα ηνπ ΠΓΔ. Παξάιιεια, είλαη ην Τπνπξγείν κε ην κεγαιχηεξν κέξνο 

αλεμφθιεησλ ππνρξεψζεσλ. 

 

 Μεγάιν χςνο πηζηψζεσλ πξνγξακκαηίδεηαη λα θαηεπζπλζεί ζην ΤΠΟΗΑΝ γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ αλαγθψλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επελδπηηθψλ λφκσλ. 

 

 ε ζπκθσλία κε ηελ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηεο ρψξαο ζεκαληηθφ κέξνο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ 

θαηεπζχλεηαη ζηα Τπ. Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΔΠ 

Γηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε, κεηαμχ άιισλ θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ «Καιιηθξάηε»), φπσο 

επίζεο θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο κέζσ ησλ ΔΠ ησλ Τπνπξγείσλ 

Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 

 

 Σέινο ζηηο απνθεληξσκέλεο πεξηθεξεηαθέο δηνηθήζεηο ζα θαηεπζπλζεί πεξίπνπ ην 14% ησλ 

δηαζέζηκσλ πφξσλ ηνπ ΠΓΔ ζε εηήζηα βάζε. 

 

 

Πίλαθαο 3.20  Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ θαηά ππνπξγείν/θνξέα 

      

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ / ΦΟΡΔΑ 

2011 2012 2013 2014 2015 

Β(1) ΜΠΓ(2) Β ΜΠΓ Β ΜΠΓ Β ΜΠΓ Β ΜΠΓ 

1 Βνπιή ησλ Διιήλσλ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο & Ζιεθηξ. Γηαθπβέξλεζεο 710 508 800 609 660 609 780 609 960 609 

3 Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 14 13 17 13 18 13 20 13 20 13 

4 Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ 18 15 14 16 13 16 16 16 18 16 

5 Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο 18 17 19 17 20 17 22 17 22 17 

6 Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο 2.000 1.800 2.070 1.745 2.150 1.745 2.200 1.745 2.550 1.745 

7 Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 420 413 435 416 445 416 271 416 165 416 

8 Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ 580 521 570 550 610 550 640 550 530 550 

9 Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 2.220 2.090 2.110 2.159 2.088 2.159 1.960 2.159 1.860 2.159 

10 Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 605 589 540 597 510 597 450 597 300 597 

11 Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 75 65 75 70 75 70 85 70 90 70 

12 Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 400 390 455 395 450 395 570 395 825 395 

13 Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο & Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 8 7 7 7 6 7 7 7 8 7 

14 Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 78 75 73 76 78 76 79 76 80 76 

15 Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ 122 112 98 117 95 117 105 117 110 117 

16 Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο 1.140 1.101 1.150 1.121 1.210 1.121 1.220 1.121 880 1.121 

17 Τπνπξγείν Θαιαζζίσλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Αιηείαο 90 82 65 86 70 86 73 86 80 86 

18 Απνζεκαηηθφ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ύλνιν 8.500 7.800 8.500 8.000 8.500 8.000 8.500 8.000 8.500 8.000 
(1) Βαζηθφ ελάξην 
(2) Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 
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7. ΓΑΠΑΝΔ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ 
 

 

7.1 Γαπάλεο ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ αλά θαηεγνξία – βαζηθό ζελάξην 
 

Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ γηα 

πιεξσκή ηφθσλ, ησλ δαπαλψλ πινπνίεζεο ησλ εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζληθήο Άκπλαο θαη ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πιεξσκή ησλ εγγπήζεσλ πνπ εθηηκάηαη φηη ζα θαηαπέζνπλ 

ζε βάξνο ηνπ Διιεληθνχ  Γεκνζίνπ, πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζε 72.889 εθαη. επξψ ή 32,3% 

ηνπ ΑΔΠ ην 2011, ζε 72.777 εθαη. επξψ ή 31,9% ηνπ ΑΔΠ ην 2012, ζε 77.983 εθαη. επξψ ή 33,1% 

ηνπ ΑΔΠ ην 2013, ζε 79.923 εθαη. επξψ ή 32,9% ηνπ ΑΔΠ ην 2014 θαη ζε 84.456 εθαη. επξψ ή 33,5% 

ηνπ ΑΔΠ ην 2015.  

 

Οη πξσηνγελείο δαπάλεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζε 53.468  

εθαη. επξψ ή 23,7% ηνπ ΑΔΠ ην 2011, ζε 52.375 εθαη. επξψ ή 22,9% ηνπ ΑΔΠ ην 2012, ζε 53.493  

εθαη. επξψ ή 22,7% ηνπ ΑΔΠ ην 2013, ζε 52.660 εθαη. επξψ ή 21,7% ηνπ ΑΔΠ ην 2014 θαη ζε 53.053 

εθαη. επξψ ή 21,1% ηνπ ΑΔΠ ην 2015. 

 

Γηα ηελ  επίηεπμε ησλ αλσηέξσ απνηειεζκάησλ, έρνπλ ιεθζεί ππφςε: 

 

- ν εμνξζνινγηζκφο ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο κέζα απφ ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο θαηαλνκήο ησλ 

αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πξνζιήςεσλ ζην απνιχησο απαξαίηεην γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ επίπεδν, 

- ν  πεξηνξηζκφο ησλ πξφζζεησλ παξνρψλ κηζζνινγηθνχ ραξαθηήξα φπσο ππεξσξίεο, ακνηβέο γηα 

ζπκκεηνρή ζε επηηξνπέο θαη ζπκβνχιηα, ακνηβέο γηα εξγαζία θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο θαη 

εμαηξέζηκεο εκέξεο,  

- ν πεξηνξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηθνχ ραξαθηήξα δαπαλψλ κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηηο δαπάλεο 

κεηαθηλήζεσλ, ζηηο δαπάλεο θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ πξνκεζεηψλ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, 

ησλ δαπαλψλ γηα κηζζψκαηα θηεξίσλ, ηειεπηθνηλσληψλ θ.ιπ. ΓΔΚΟ, δεκνζίσλ ζρέζεσλ, θαζψο 

θαη ησλ πάζεο θχζεσο επηρνξεγήζεσλ. 

 

7.1.1 Απνδνρέο, ζπληάμεηο θαη ινηπέο πξόζζεηεο κηζζνινγηθνύ ραξαθηήξα παξνρέο 
 

Οη δαπάλεο γηα κηζζνχο εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζε 14.296 εθαη. επξψ ή 6,3% ηνπ ΑΔΠ ην 2011, ζε 

13.671 εθαη. επξψ ή 6,0% ηνπ ΑΔΠ ην 2012, ζε 13.492 εθαη. επξψ ή 5,7% ηνπ ΑΔΠ ην 2013, ζε 

13.331 εθαη. επξψ ή 5,5% ηνπ ΑΔΠ ην 2014 θαη ζε 13.173 εθαη. επξψ ή 5,2% ηνπ ΑΔΠ ην 2015.  

 

Ζ δηακφξθσζε ησλ εμνηθνλνκήζεσλ ζην χςνο ησλ αλσηέξσ δαπαλψλ, εθηηκάηαη φηη ζα επηηεπρζεί σο 

απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαλφλα ηεο πξαγκαηνπνίεζεο 1 πξφζιεςεο γηα θάζε 5 απνρσξήζεηο 

πξνζσπηθνχ. 

 

Οη δαπάλεο γηα θαηαβνιή ζπληάμεσλ εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζε 6.258 εθαη. επξψ ην 2011, ζε 

6.471 εθαη. επξψ ην 2012, ζε 6.693 εθαη. επξψ ην 2013, ζε 6.915 εθαη. επξψ ην 2014 θαη ζε 7.136 

εθαη. επξψ ην 2015, δηαηεξνχκελεο ζε πνζνζηφ ζηαζεξά 2,8% ηνπ ΑΔΠ γηα ηελ πεξίνδν 2011 έσο 

2015. 

 

Οη δαπάλεο γηα πξφζζεηεο κηζζνινγηθέο παξνρέο εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζε 1.415 εθαη. επξψ ην 

2011, ζε 1.413 εθαη. επξψ ην 2012, ζε 1.407 εθαη. επξψ ην 2013, ζε 1.397 εθαη. επξψ ην 2014 θαη ζε 

1.390 εθαη. επξψ ην 2015, δηακνξθνχκελεο ζε πνζνζηφ 0,6% ηνπ ΑΔΠ ζηαζεξά γηα ηελ πεξίνδν 2011 

έσο 2015. 

 

Οη δαπάλεο γηα λέεο πξνζιήςεηο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζε 50 εθαη. επξψ γηα ην 2011 θαη ζε 

30 εθαη. επξψ γηα ηα έηε 2012 έσο 2015, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππφζεζε φηη νη απνρσξήζεηο ηνπ 
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πξνζσπηθνχ ζα δηακνξθσζνχλ ζε 15.000 άηνκα ην 2011 θαη ζε 20.000 άηνκα γηα ηα έηε 2012 έσο 

2015. 

 

 

 Πίλαθαο  3.21 Γαπάλεο ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ αλά θαηεγνξία  - βαζηθό ζελάξην 
(ζε εθαη. επξώ)  

 

α/α Καηεγνξία δαπάλεο 
2011 2011 2012 2013 2014 2015 

Πξνϋπ/ζκόο Δθηηκήζεηο  Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο 

Α' ΑΠΟΓΟΥΔ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΔΙ (1+2) 21.592 22.018 21.585 21.622 21.673 21.729 
1 Μηζζνί-πληάμεηο- Λνηπέο παξνρέο 21.542 21.968 21.555 21.592 21.643 21.699 
    -  Μηζζνί  13.873 14.296 13.671 13.492 13.331 13.173 
    - πληάμεηο  6.258 6.258 6.471 6.693 6.915 7.136 
    - Λνηπέο παξνρέο  1.412 1.415 1.413 1.407 1.397 1.390 
2 Νέεο  πξνζιήςεηο  50 50 30 30 30 30 
Β' ΑΦΑΛΙΖ, ΠΔΡΙΘΑΛΦΖ, KOINΧΝΙΚΖ ΠΡΟΣΑΙΑ (3+4+5+6) 16.652 17.784 16.308 17.316 16.304 16.514 
3 Γαπάλεο πεξίζαιςεο  61 61 61 61 61 60 
4 Δπηρνξεγήζεηο αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ  13.790 14.928 13.202 14.250 13.229 13.427 
    -Ο.Γ.Α. 4.600 4.600 3.654 3.615 3.529 3.580 
    -Η.Κ.Α.  2.310 2.910 2.303 2.870 2.444 2.544 
  -Δπηρνξήγεζε ζηνλ ΟΑΔΓ 500 1.064 500 1.000 500 500 
    -Ν.Α.Σ. 1.200 1.180 1.100 1.100 1.100 1.100 
   -ΟΑΔΔ 800 800 800 800 800 801 
    -ΣΑΠ-ΟΣΔ 600 600 600 600 600 600 
    -Κνηλσληθή ρξεκαηνδφηεζε   400 400 400 400 400 400 
    -EOΠYY 0 0 1.370 1.391 1.432 1.478 
    -ΟΠAΓ  1.250 1.120 870 890 890 890 
    -Λνηπά αζθαιηζηηθά ηακεία 29 28 34 34 34 34 
    -Λνηπέο δαπάλεο αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ 561 691 120 100 100 100 
    -Αληηπαξνρή έλαληη πεξηνπζίαο ζηνλ ΟΑΠ-ΓΔΖ 600 600 600 600 600 600 
    -ΔΚΑ(πιελ ζπληαμηνχρσλ Γεκνζίνπ) 940 935 850 850 800 800 
5 Λνηπέο δαπάλεο, πεξίζαιςεο (θάιπςε ειιείκκαηνο 

λνζνθνκείσλ) 1.200 1.200 1.150 1.100 1.100 1.100 
6 Kνηλσληθή πξνζηαζία 1.601 1.595 1.895 1.905 1.915 1.927 
  -Δπηδφκαηα πνιπηέθλσλ 675 700 700 700 700 700 
  -Αζθαιηζηηθφ Κεθάιαην Αιιειεγγχεο Γελεψλ  606 575 575 586 597 610 
  -Λνηπέο εηζνδεκαηηθέο εληζρχζεηο  320 320 620 619 618 617 

Γ' ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΑΠΑΝΔ (7+8+9+10) 7.870 7.773 7.956 7.915 8.069 7.905 
7 ΔΠΙΥΟΡΖΓΖΔΙ ΦΟΡΔΧΝ 2.213 2.059 2.176 2.150 2.136 2.126 
    - πγθνηλσληαθνί  θνξείο 446 446 432 411 411 411 
    -Λνηπέο επηρνξεγήζεηο 1.719 1.565 1.744 1.739 1.725 1.715 
    -Δπηρνξήγεζε ζηελ ΔΛΣΑΣ γηα δαπάλεο απνγξαθήο  48 48 0 0 0 0 
8 ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 2.292 2.485 2.280 2.243 2.204 2.173 
    - Μεηαθηλήζεηο 327 321 314 310 302 296 
    - Λεηηνπξγηθέο 865 870 873 861 849 838 
    - Μηζζψκαηα Αεξνζθαθψλ πξψελ ΟΑ 40 40 0 0 0 0 
    - Πξνκήζεηεο 671 687 653 643 634 619 
    -Γηάθνξεο  άιιεο δαπάλεο 348 528 405 394 383 384 
    -Γαπάλεο ΝΑΣΟ 40 40 35 35 35 35 
9 ΑΝΣΙΚΡΤΕΟΜΔΝΔ ΓΑΠΑΝΔ 3.222 3.110 3.333 3.285 3.340 3.293 
   -Απνδφζεηο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 2.487 2.355 2.560 2.510 2.570 2.630 
   -Δπηδνηήζεηο γεσξγίαο 735 755 773 775 770 663 

10 ΤΠΟ ΚΑΣΑΝΟΜΖ 143 119 167 236 390 313 
    -Νέα πξνγξάκκαηα θαη ινηπέο δαπάλεο 94 72 139 138 286 285 
  - Γαπάλεο θαηαξγεζέλησλ εηδηθψλ ινγ/ζκψλ 29 27 28 28 28 28 
  - Γαπάλεο εθινγψλ  20 20 0 71 76 0 

Γ'. ΑΠΟΓΙΓΟΜΔΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 5.978 5.312 5.116 5.230 5.208 5.235 
E' Απνζεκαηηθό  580 580 1.410 1.410 1.405 1.670 
I. ΤΝΟΛΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΠ  (Α+Β+Γ+Γ+Δ) 52.672 53.468 52.375 53.493 52.660 53.053 
II. Δπηρ. Ννζνθ. γηα αλεμόθιεηεο νθεηιέο πξνεγ. έηνπο  450 450 350 300 300 300 
III. ΣΟΚΟΙ 15.920 16.002 16.900 20.500 24.400 28.000 

IV. ΤΝ. ΓΑΠΑΝΧΝ  ΣΠ (πιελ ρξενιπζίσλ) (I+II+III) 69.042 69.920 69.625 74.293 77.360 81.353 
V. Δμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα Τπ. Δζλ. Άκπλαο 1.600 1.500 1.500 1.500 1.400 1.400 
VΙ. Kαηαπηώζεηο εγγπήζεσλ  1.196 1.469 1.652 2.190 1.163 1.703 

 Ενηόρ ΓΚ 1.051 1.245 1.518 1.979 1.024 1.636 
 Εκηόρ ΓΚ 145 224 134 211 139 67 

VΙΙ. ύλνιν δαπαλώλ ΣΠ πιελ απμήζεσλ ΜΚ (IV+V+VI) 71.838 72.889 72.777 77.983 79.923 84.456 

 

 

 

 



109 

 

7.1.2 Αζθάιηζε, πεξίζαιςε θαη θνηλσληθή πξνζηαζία 
 

Οη δαπάλεο απηέο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζε 17.784 εθαη. επξψ ή 7,9% ηνπ ΑΔΠ ην 2011, ζε 

16.308 εθαη. επξψ ή 7,1% ηνπ ΑΔΠ ην 2012, ζε 17.316 εθαη. επξψ ή 7,4% ηνπ ΑΔΠ ην 2013, ζε 

16.304 εθαη. επξψ ή 6,7% ηνπ ΑΔΠ ην 2014 θαη ζε 16.514 ή 6,6% ηνπ ΑΔΠ ην 2015. 

 

Οη δαπάλεο γηα ηελ θάιπςε ειιεηκκάησλ λνζνθνκείσλ αλακέλεηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζε 1.200 

εθαη. επξψ ην 2011, ζε 1.150 εθαη. επξψ ην 2012 θαη ζε 1.100 εθαη. επξψ γηα ηα έηε 2013 έσο 2015. 

 

πκπιεξσκαηηθά, γηα ηελ πιεξσκή ησλ αλσηέξσ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ 

εθάζηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο πνπ δελ ζα πξνιάβνπλ λα πιεξσζνχλ ιφγσ ιήμεο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο, έρνπλ πξνβιεθζεί θνλδχιηα χςνπο 450 εθαη. επξψ ην 2011, 350 εθαη. επξψ ην 2012 θαη 300 

εθαη. επξψ εηεζίσο γηα ηα έηε 2013, 2014 θαη 2015. 

 

7.1.3 Δπηρνξεγήζεηο, ιεηηνπξγηθέο θαη ινηπέο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο 
 

Οη δαπάλεο απηέο, εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζε 7.773 εθαη. επξψ ή 3,4% ηνπ ΑΔΠ ην 2011, ζε 

7.956 εθαη. επξψ ή 3,5% ηνπ ΑΔΠ ην 2012, ζε 7.915 εθαη. επξψ ή 3,4% ηνπ ΑΔΠ ην 2013, ζε 8.069 

εθαη. επξψ ή 3,3% ηνπ ΑΔΠ ην 2014 θαη ζε 7.905 εθαη. επξψ ή 3,1% ηνπ ΑΔΠ ην 2015. 

 

Δηδηθφηεξα: 

 

Οη θαηαλαισηηθέο δαπάλεο εθηηκάηαη φηη ζα είλαη κεησκέλεο θαηά 8,3% ή 205 εθαη. επξψ ην 2012 ζε 

ζρέζε κε ην 2011 θαη γηα ην δηάζηεκα 2013 έσο 2015 εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζην   -1,0%, θαη 

0,9% ηνπ ΑΔΠ αληίζηνηρα.  

 

Οη δαπάλεο γηα επηρνξεγήζεηο θνξέσλ αλακέλεηαη φηη ζα είλαη απμεκέλεο θαηά 117 εθαη. επξψ ην 

2012 ζε ζρέζε κε ην 2011 θαη γηα ην δηάζηεκα 2013 έσο 2015 εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζην 

0,9%, θαη 0,8% ηνπ ΑΔΠ αληίζηνηρα.  

 

Οη δαπάλεο γηα απνδφζεηο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε εθηηκψληαη ζεκαληηθά απμεκέλεο θαηά 11,7% ή 

275 εθαη. επξψ ζηελ πεξίνδν 2011 έσο 2015 ελψ ζε εηήζηα βάζε εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζε 

2.355 εθαη. επξψ ην 2011, ζε 2.560 εθαη. επξψ ην 2012, ζε 2.510 εθαη. επξψ ην 2013, ζε 2.570 εθαη. 

επξψ ην 2014 θαη ζε 2.630 εθαη. επξψ ην 2015. 

 

7.1.4 Απνζεκαηηθό θαη ινηπέο κε θαηαλεκεκέλεο δαπάλεο 
 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε δαπαλψλ έθηαθηνπ ραξαθηήξα έρνπλ πξνβιεθζεί θνλδχιηα χςνπο 580 εθαη. 

επξψ γηα ην 2011, 1.410 εθαη. επξψ γηα θαζέλα απφ ηα έηε 2012 έσο θαη 2014 θαη 1.670 εθαη. επξψ 

γηα ην 2015. 

 

πκπιεξσκαηηθά, γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξφζζεησλ έθηαθησλ αλαγθψλ νη νπνίεο ζηελ παξνχζα θάζε 

δελ είλαη δπλαηφ λα εμεηδηθεπζνχλ έρνπλ πξνβιεθζεί θνλδχιηα χςνπο 50 εθαη. επξψ εηεζίσο γηα ηα 

έηε 2012 θαη 2013 θαη 100 εθαη. επξψ γηα ηα έηε 2014 θαη 2015. 

 

7.1.5 Γαπάλεο ηόθσλ 
 

Οη δαπάλεο ζε ηακεηαθή βάζε γηα πιεξσκή ηφθσλ εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζε 16.002 εθαη. επξψ ή 

7,1% ηνπ ΑΔΠ ην 2011, ζε 16.900 εθαη. επξψ ή 7,4% ηνπ ΑΔΠ ην 2012, ζε 20.500 ή 8,7% ηνπ ΑΔΠ 

ην 2013, ζε 24.400 εθαη. επξψ ή 10,0% ηνπ ΑΔΠ ην 2014 θαη ζε 28.000 εθαη. επξψ ή 11,1% ηνπ ΑΔΠ 

ην 2015, παξνπζηάδνληαο ξπζκφ αχμεζεο 5,6%, 21,3%, 19,0% θαη 14,8% αληίζηνηρα, εηεζίσο. 
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7.1.6 Γαπάλεο γηα πινπνίεζε εμνπιηζηηθώλ πξνγξακκάησλ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο 
 

Οη δαπάλεο ζε ηακεηαθή βάζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζληθήο Άκπλαο  εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζε 1.500 εθαη. επξψ ή 0,7% ηνπ ΑΔΠ ην 2011, ζε 1.500 

εθαη. επξψ ή 0,7% ηνπ ΑΔΠ ην 2012, ζε 1.500 εθαη. επξψ ή 0,6% ηνπ ΑΔΠ ην 2013, ζε 1.400 εθαη. 

επξψ ή 0,6% ηνπ ΑΔΠ ην 2014 θαη ζε 1.400 εθαη. επξψ ή 0,6% ηνπ ΑΔΠ ην 2015. 

 

7.2 Γαπάλεο ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ αλά θαηεγνξία – κε παξεκβάζεηο 
 

Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ γηα 

πιεξσκή ηφθσλ, ησλ δαπαλψλ πινπνίεζεο ησλ εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζληθήο Άκπλαο θαη ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πιεξσκή ησλ εγγπήζεσλ πνπ εθηηκάηαη φηη ζα θαηαπέζνπλ 

ζε βάξνο ηνπ Διιεληθνχ  Γεκνζίνπ, πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζε 71.871 εθαη. επξψ ή 31,9% 

ηνπ ΑΔΠ ην 2011, ζε 71.491 εθαη. επξψ ή 31,3% ηνπ ΑΔΠ ην 2012, ζε 75.467 εθαη. επξψ ή 32% ηνπ 

ΑΔΠ ην 2013, ζε 75.363 εθαη. επξψ ή 31% ηνπ ΑΔΠ ην 2014 θαη ζε 77.399 εθαη. επξψ ή 30,7% ηνπ 

ΑΔΠ ην 2015. 

 

Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ην 2015 παξνπζηάδνληαη απμεκέλεο θαηά 4.510 

εθαη. επξψ ζε ζχγθξηζε κε ηελ ζρεηηθή εθηίκεζε γηα ην 2011 πξν ησλ παξεκβάζεσλ. Σν γεγνλφο 

απηφ νθείιεηαη: 

 

 ζηε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα θαηαβνιή ζπληάμεσλ ζηελ πεληαεηία θαηά 878 εθαη. 

επξψ,  

 ζηελ αχμεζε ησλ απνδφζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαηά 275 εθαη. επξψ, 

 ζηελ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή αχμεζε ησλ απνδηδφκελσλ πφξσλ θαηά 1.042,4 εθαη. επξψ, σο 

ζπλέπεηα ηεο εθηηκψκελεο αχμεζεο ησλ εζφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

 ζηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα πιεξσκή θαηαπηψζεσλ εγγπήζεσλ θαηά 234 εθαη. επξψ,  

 ζηε ξαγδαία αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα πιεξσκή ηφθσλ θαηά 7.398 εθαη. επξψ ηελ ίδηα πεξίνδν,  

 ζηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη 

 ζηελ αχμεζε ηνπ χςνπο ηνπ απνζεκαηηθνχ θαηά 1.090 εθαη. επξψ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απμήζεηο απηέο, ππεξθαιχπηνπλ ηε κείσζε ησλ ινηπψλ δαπαλψλ ηνπ ηαθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ θαηά 6.408 εθαη. επξψ. 

 

Οη πξσηνγελείο δαπάλεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζε 52.450 

εθαη. επξψ ή 23,3% ηνπ ΑΔΠ ην 2011, ζε 51.088 εθαη. επξψ ή 22,4% ηνπ ΑΔΠ ην 2012, ζε 51.977 

εθαη. επξψ ή 21,1% ηνπ ΑΔΠ ην 2013, ζε 50.700 εθαη. επξψ ή 20,9% ηνπ ΑΔΠ ην 2014 θαη ζε 50.996 

εθαη. επξψ ή 20,2% ηνπ ΑΔΠ ην 2015. Οη πξσηνγελείο δαπάλεο εκθαλίδνληαη κεησκέλεο θαηά             

2.472,1 εθαη. επξψ, ην 2015 ζε ζχγθξηζε κε ηελ ζρεηηθή εθηίκεζε γηα ην 2011 πξν ηεο ιήςεο κέηξσλ. 

Δάλ κάιηζηα ζηε ζχγθξηζε απηή δελ ιεθζεί ππφςε ε πξναλαθεξζείζα αχμεζε ησλ απνδφζεσλ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαηά 275 εθαη. επξψ, γηα θαηαβνιή ζπληάμεσλ ζηελ πεληαεηία θαηά 878 εθαη. 

επξψ θαη ησλ απνδηδφκελσλ πφξσλ θαηά 1.043 εθαη. επξψ, ηφηε ε κείσζε ζα αλέιζεη ζε 4.667 εθαη. 

επξψ. 

 

Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη απηφο ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ δαπαλψλ έρεη εθπνλεζεί κε γλψκνλα ηελ 

εμάιεηςε, εληφο ηνπ έηνπο 2011, ησλ αλεμφθιεησλ ππνρξεψζεσλ πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ απφ ηελ 

θαζνξηζκέλε εκεξνκελία εμφθιεζεο φισλ ησλ θνξέσλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, θαζψο θαη 

ηαπηφρξνλα ηνπ πεξηνξηζκνχ ζην ρακειφηεξν δπλαηφ χςνο ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ θάησ απφ 

ελελήληα εκέξεο. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε επίηεπμε ησλ αλσηέξσ απνηειεζκάησλ, έρεη ιεθζεί ππφςε ε 

εθαξκνγή κηαο ζεηξάο κέηξσλ πνπ ζηνρεχνπλ: 
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 ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ κηζζνινγίνπ, ηελ αχμεζε 

ησλ σξψλ εξγαζίαο, ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπκβαζηνχρσλ θαη ηελ εθαξκνγή πεξηνξηζκψλ 

ζηε δηελέξγεηα λέσλ πξνζιήςεσλ, 

 ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ ινηπψλ πξφζζεησλ παξνρψλ κηζζνινγηθνχ ραξαθηήξα 

φπσο ππεξσξίεο, ακνηβέο γηα ζπκκεηνρή ζε επηηξνπέο θαη ζπκβνχιηα, ακνηβέο γηα εξγαζία θαηά 

ηηο λπρηεξηλέο ψξεο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο, 

 ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ δαπαλψλ πγείαο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, 

 ζηε κείσζε ησλ ακπληηθψλ δαπαλψλ, 

 ζην ζπζηεκαηηθφ επαλέιεγρν θαη ηε κείσζε ησλ θνλδπιίσλ επηρνξεγήζεσλ, απνδφζεσλ θαη ελ 

γέλεη κεηαβηβάζεσλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, πξνο ηνπο πάζεο θχζεσο θνξείο θαη λνκηθά 

πξφζσπα εληφο θαη εθηφο γεληθήο θπβέξλεζεο,  

 ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθνχ ραξαθηήξα δαπαλψλ κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηηο δαπάλεο: 

- κεηαθηλήζεσλ πξνζσπηθνχ γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο, 

- πιεξσκήο κηζζσκάησλ θηεξίσλ, 

- πξνκήζεηαο πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ, γξαθηθήο χιεο, αλαιψζηκσλ πιηθψλ θαη 

αληαιιαθηηθψλ, 

- ηειεπηθνηλσληαθψλ ηειψλ ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ δηθηχσλ, παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, 

χδξεπζεο, θιπ. 

- δεκνζίσλ ζρέζεσλ, εθδφζεσλ, θιπ. 

 

Πεξαηηέξσ, επηρεηξψληαο κηα πεξηζζφηεξν αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ζηηο αλσηέξσ δαπάλεο θαηά θχξηα 

θαηεγνξία, ζεκεηψλνληαη ηα εμήο: 

 

7.2.1 Απνδνρέο, ζπληάμεηο θαη ινηπέο πξόζζεηεο κηζζνινγηθνύ ραξαθηήξα παξνρέο 
 

 Οη δαπάλεο γηα κηζζνχο εκθαλίδνληαη κεησκέλεο θαηά 2.121 εθαη. επξψ, ην 2015 ζε ζχγθξηζε κε 

ηελ ζρεηηθή εθηίκεζε γηα ην 2011 πξν ηεο ιήςεο κέηξσλ. πγθεθξηκέλα, εθηηκάηαη φηη ζα 

αλέιζνπλ ζε 13.997 εθαη. επξψ ή 6,21% ηνπ ΑΔΠ ην 2011, ζε 13.164 εθαη. επξψ ή 5,76% ηνπ 

ΑΔΠ ην 2012, ζε 12.793 εθαη. επξψ ή 5,43% ηνπ ΑΔΠ ην 2013, ζε 12.390 εθαη. επξψ ή 5,1% ηνπ 

ΑΔΠ ην 2014 θαη ζε 12.175 εθαη. επξψ ή 4,8% ηνπ ΑΔΠ ην 2015.  

 

Ζ δηακφξθσζε ησλ εμνηθνλνκήζεσλ ζην χςνο ησλ αλσηέξσ δαπαλψλ, εθηηκάηαη φηη ζα επηηεπρζεί 

σο απνηέιεζκα: 

- ηεο αχμεζεο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο απφ 37,5 ζε 40 ψξεο ηελ εβδνκάδα, 

- ηεο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπκβαζηνχρσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαηά 50% ην 2011 θαη θαηά 

10% ηα επφκελα έηε 2012 έσο 2015, 

- ηεο επηβξάδπλζεο ηνπ ξπζκνχ ιήςεο ηεο κηζζνινγηθήο σξίκαλζεο απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ 

Γεκνζίνπ, 

- ηεο θαηάξγεζεο  αξηζκνχ  θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ θαη ηνπ επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ 

ζέζεσλ επζχλεο, 

- ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ ζηηο παξαγσγηθέο ζρνιέο ησλ ελφπισλ 

δπλάκεσλ θαη ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο, 

- ηεο θαζηέξσζεο ηεο δπλαηφηεηαο ειαζηηθψλ κνξθψλ απαζρφιεζεο ζην Γεκφζην θαη ηεο 

δπλαηφηεηαο παξνρήο αδεηψλ άλεπ απνδνρψλ ζην πξνζσπηθφ γηα εξγαζία εθηφο ηνπ 

Γεκνζίνπ. 

 

 Οη δαπάλεο γηα θαηαβνιή ζπληάμεσλ απμάλνληαη θαηά 878 εθαη. επξψ ην 2015 ζε ζχγθξηζε κε ηε 

ζρεηηθή εθηίκεζε γηα ην 2011 πξν ησλ παξεκβάζεσλ. πγθεθξηκέλα, εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζε 

6.258 εθαη. επξψ ην 2011, ζε 6.471 εθαη. επξψ ην 2012, ζε 6.693 εθαη. επξψ ην 2013, ζε 6.915 

εθαη. επξψ ην 2014 θαη ζε 7.136 εθαη. επξψ ην 2015, δηαηεξνχκελεο ζε ζηαζεξφ πνζνζηφ 2,8% 

ηνπ ΑΔΠ πεξίπνπ γηα ηελ πεξίνδν 2011-2015. 

 

 Οη δαπάλεο γηα πξφζζεηεο κηζζνινγηθέο παξνρέο εθηηκάηαη φηη ζα κεησζνχλ θαηά 297 εθαη. επξψ 

ην 2015 ζε ζχγθξηζε κε ηε ζρεηηθή εθηίκεζε γηα ην 2011 πξν ησλ παξεκβάζεσλ. πγθεθξηκέλα, 
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εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζε 1.328 εθαη. επξψ ην 2011, ζε 1.180 εθαη. επξψ ην 2012, ζε 1.160 

εθαη. επξψ ην 2013, ζε 1.135 εθαη. επξψ ην 2014 θαη ζε 1.188 εθαη. επξψ ην 2015, 

δηακνξθνχκελεο ζε πνζνζηφ 0,6% ηνπ ΑΔΠ ην 2011, ζε 0,5%, ηα έηε 2012 θαη 2013 θαη ζε 0,4% 

ηνπ ΑΔΠ ηα έηε 2014 θαη 2015. 

 

Ζ δηακφξθσζε ησλ εμνηθνλνκήζεσλ ζην χςνο ησλ αλσηέξσ δαπαλψλ, εθηηκάηαη φηη ζα επηηεπρζεί 

σο απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ κείσζεο ησλ δαπαλψλ γηα θαηαβνιή πξφζζεησλ 

απνδεκηψζεσλ γηα: 

- ζπκκεηνρή ζε ακεηβφκελεο επηηξνπέο θαη ζπκβνχιηα, 

- ππεξσξηαθή εξγαζία, γηα εξγαζία θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο θαη ηηο εμαηξέζηκεο εκέξεο, θαζψο 

θαη γηα εξγαζία πέξαλ ηνπ πελζεκέξνπ ηελ εβδνκάδα, 

- θαηαβνιή πξφζζεησλ παξνρψλ θαη επηδνκάησλ απφ θαηαξγεζέληεο κε ην λ. 3697/2008 

εηδηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη 

- θαηαβνιή ησλ πάζεο θχζεσο ινηπψλ πξφζζεησλ θαη παξεπφκελσλ παξνρψλ, 

 

7.2.2 Αζθάιηζε, πεξίζαιςε θαη θνηλσληθή πξνζηαζία 
 

Οη δαπάλεο απηέο εθηηκάηαη φηη ζα κεησζνχλ θαηά 2.164 εθαη. επξψ, ην 2015 ζε ζχγθξηζε κε ηε 

ζρεηηθή εθηίκεζε γηα ην 2011 πξν ησλ παξεκβάζεσλ, παξά ην γεγνλφο φηη νη δαπάλεο γηα θνηλσληθή 

πξνζηαζία εκθαλίδνληαη απμεκέλεο θαηά 336,8 εθαη. επξψ ην 2015 ζε ζχγθξηζε κε ηε ζρεηηθή 

εθηίκεζε γηα ην 2011 πξν ησλ παξεκβάζεσλ, θπξίσο ιφγσ ησλ εθηηκψκελσλ απμήζεσλ ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Αζθαιηζηηθνχ Κεθαιαίνπ Αιιειεγγχεο Γελεψλ (ΑΚΑΓΔ) θαηά 117 εθαη. επξψ 

θαη ηεο αχμεζεο ησλ δαπαλψλ γηα ινηπέο εηζνδεκαηηθέο εληζρχζεηο θαηά 219,8 εθαη. επξψ ηελ ίδηα 

πεξίνδν. 

 

πγθεθξηκέλα, εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζε 17.664 εθαη. επξψ ή 7,8% ηνπ ΑΔΠ ην 2011, ζε 15.722 

εθαη. επξψ ή 6,9% ηνπ ΑΔΠ ην 2012, ζε 16.567 εθαη. επξψ ή 7,0% ηνπ ΑΔΠ ην 2013, ζε 15.497 

εθαη. επξψ ή 6,4% ηνπ ΑΔΠ ην 2014 θαη ζε 15.620 εθαη. επξψ ή 6,2% ηνπ ΑΔΠ ην 2015. 

 

Αλαιπηηθφηεξα: 

 Οη δαπάλεο γηα επηρνξήγεζε αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, εθηηκάηαη φηη ζα κεησζνχλ θαηά 2.396,7 εθαη. 

επξψ ην 2015 ζε ζχγθξηζε κε ηε ζρεηηθή εθηίκεζε γηα ην 2011 πξν ηεο ιήςεο κέηξσλ, θπξίσο 

ιφγσ ησλ εθηηκψκελσλ  κεηψζεσλ ηεο επηρνξήγεζεο ζην ΝΑΣ θαηά 180 εθαη. επξψ, ζην ΗΚΑ 

θαηά 366 εθαη. επξψ θαη ζηνλ ΟΑΔΓ θαηά 564,4 εθαη. επξψ. 

 Οη δαπάλεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ ειιείκκαηνο ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ,  εθηηκάηαη φηη ζα 

κεησζνχλ θαηά 100 εθαη. επξψ ην 2015 ζε ζχγθξηζε κε ηε ζρεηηθή εθηίκεζε γηα ην 2011 πξν ηεο 

ιήςεο κέηξσλ. 

 

Σνλίδεηαη φηη ζεκαληηθέο εμνηθνλνκήζεηο ζηηο δαπάλεο πεξίζαιςεο, αλακέλεηαη φηη ζα πξνέιζνπλ απφ 

ηελ πηνζέηεζε εθαξκνγήο θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ ζηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα. 

 

7.2.3 Δπηρνξεγήζεηο, ιεηηνπξγηθέο θαη ινηπέο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο 
 

Οη δαπάλεο απηέο εθηηκάηαη φηη ζα κεησζνχλ θαηά 881,8 εθαη. επξψ ην 2015 ζε ζχγθξηζε κε ηε 

ζρεηηθή εθηίκεζε γηα ην 2011 πξν ηεο ιήςεο κέηξσλ, παξά ην γεγνλφο φηη νη δαπάλεο γηα απνδφζεηο 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε εθηηκάηαη φηη ζα απμεζνχλ θαηά 275 εθαη. επξψ. 

 

πγθεθξηκέλα, εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζε 7.261 εθαη. επξψ ή 3,2% ηνπ ΑΔΠ ην 2011, ζε 7.339 

εθαη. επξψ ή 3,2% ηνπ ΑΔΠ ην 2012, ζε 7.207 εθαη. επξψ ή 3,1% ηνπ ΑΔΠ ην 2013, ζε 7.081 εθαη. 

επξψ ή 2,9% ηνπ ΑΔΠ ην 2014 θαη ζε 6.891 εθαη. επξψ ή 2,7% ηνπ ΑΔΠ ην 2015. 

 

Δηδηθφηεξα: 

 

 Οη θαηαλαισηηθέο δαπάλεο, ην χςνο ησλ νπνίσλ απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν δείθηε κέηξεζεο ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ, εθηηκάηαη φηη ζα είλαη 
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κεησκέλεο θαηά 750 εθαη. επξψ, ην 2015 ζε ζχγθξηζε κε ηελ ζρεηηθή εθηίκεζε γηα ην 2011 πξν 

ηεο ιήςεο κέηξσλ ή πνζνζηφ -30,2%. 

 

Ζ δηακφξθσζε ησλ εμνηθνλνκήζεσλ ζην χςνο ησλ αλσηέξσ δαπαλψλ, εθηηκάηαη φηη ζα επηηεπρζεί 

σο απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ κείσζεο ησλ δαπαλψλ γηα: 

 

- κεηαθηλήζεηο πξνζσπηθνχ γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ, ιφγσ 

ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα θαηαβνιή ζην πξνζσπηθφ 

ρηιηνκεηξηθήο απνδεκίσζεο θαη πξφζζεηεο απνδεκίσζεο γηα δηαλπθηέξεπζε, 

- θαηαβνιή κηζζσκάησλ γηα ζηέγαζε ησλ ππεξεζηψλ κε επαλαδηαπξαγκάηεπζε φισλ ησλ 

θαηαβαιιφκελσλ κηζζσκάησλ κε ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ αθηλήησλ κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ 

κηζζψκαηνο θαηά ηνπιάρηζηνλ 5% εηεζίσο ή 20% ζπλνιηθά γηα ηελ πεξίνδν 2011-2015. 

Δπηπξφζζεηα, φπνπ ην επηηξέπνπλ νη θηεξηαθέο ζπλζήθεο, έρεη πξνγξακκαηηζηεί ε 

κεηαζηέγαζε ππεξεζηψλ ζε ηδηφθηεηα θηήξηα θαζψο θαη ε αλαδηνξγάλσζε θαη ζπζηέγαζε 

ππεξεζηψλ, 

- πξνκήζεηα θεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζκνχ θαη αλαιψζηκσλ πιηθψλ κε δεκηνπξγία 

θεληξνπνηεκέλσλ θνξέσλ πινπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ πξνκεζεηψλ αλά Τπνπξγείν θαη 

εθπφλεζεο πξνγξακκάησλ κείσζεο ηνπ θφζηνπο πξνκεζεηψλ θαηά έλα ζηαζεξφ πνζνζηφ θαη’ 

έηνο, 

- ηειεπηθνηλσλίεο θαη ηαρπδξνκηθά έμνδα, κε επίζπεπζε ηεο έληαμεο ησλ ππεξεζηψλ ζην δίθηπν 

«χδεπμηο», ηελ πξνγξακκαηηδφκελε ζχλαςε ζπκβνιαίσλ κε παξφρνπο ζηαζεξήο θαη θηλεηήο 

ηειεθσλίαο κε επλντθφηεξνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο, θαζψο θαη ηελ πεξηθνπή ησλ 

ηαρπδξνκηθψλ εμφδσλ, 

- δαπάλεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, χδξεπζεο, ζέξκαλζεο θαη θνηλνρξήζησλ κε εμνξζνινγηζκφ 

ηεο ρξήζεο θαη ηε ζχλδεζε κε ην δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ φπνπ θάηη ηέηνην είλαη εθηθηφ, 

- πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ, εηδψλ ζπληήξεζεο θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, 

- πξνκήζεηα ραξηηνχ, εληχπσλ, γξαθηθήο χιεο, εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ. 

 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ζεκαληηθέο εμνηθνλνκήζεηο αλακέλνληαη λα επέιζνπλ απφ 

πξνγξακκαηηδφκελεο ζπγρσλεχζεηο ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ κε δξάζεηο φπσο: 

 

- λένο εθπαηδεπηηθφο ράξηεο ηεο ρψξαο, κε ζπγρσλεχζεηο ζρνιείσλ, ΑΔΗ, ΣΔΗ θιπ., 

- επαλαμηνιφγεζε ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ζπγρψλεπζε θνξέσλ κε επηθαιππηφκελεο 

αξκνδηφηεηεο θαη θνξέσλ πνπ ππνιεηηνπξγνχλ. 

 

Οη δξάζεηο απηέο, ζα επηθέξνπλ εμνηθνλνκήζεηο ζε θαηεγνξίεο δαπαλψλ φπσο απνδνρέο, 

κηζζψκαηα θηεξίσλ, ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, πξνκήζεηεο θαη επηρνξεγήζεηο. 

 

 Οη δαπάλεο γηα επηρνξεγήζεηο θνξέσλ εθηηκάηαη φηη ζα είλαη κεησκέλεο θαηά 265 εθαη. επξψ, ην 

2015 ζε ζχγθξηζε κε ηε ζρεηηθή εθηίκεζε γηα ην 2011 πξν ησλ παξεκβάζεσλ ή πνζνζηφ -12,9%. 

 

Ζ δηακφξθσζε ησλ εμνηθνλνκήζεσλ ζην χςνο ησλ αλσηέξσ δαπαλψλ, εθηηκάηαη φηη ζα επηηεπρζεί 

σο απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ κείσζεο ησλ δαπαλψλ γηα: 

- θαηαβνιή πξναηξεηηθψλ εηζθνξψλ ζε εγρψξηνπο θαη δηεζλείο πνιηηηθνχο, νηθνλνκηθνχο, θιπ. 

νξγαληζκνχο θαη ηελ επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπ χςνπο ησλ ππνρξεσηηθψλ ζρεηηθψλ 

εηζθνξψλ, 

- επηρνξήγεζε άγνλσλ γξακκψλ κέζσ ηεο ζέζπηζεο ηνπ ζεζκνχ ηνπ «κεηαθνξηθνχ 

ηζνδχλακνπ» θαη άιισλ πνιηηηθψλ θαη 

- θάιπςε εμφδσλ ΝΑΣΟ πνπ δελ αληηθξίδνληαη απφ ζρεηηθά έζνδα. 

 

Δπηπξφζζεηα: 

- κείσζε, θαηφπηλ επαλεμέηαζεο θαηά πεξίπησζε, ησλ επηρνξεγήζεσλ ζε ΝΠΓΓ, θνξείο, 

ΜΚΟ, θαη ελ γέλεη πάζεο θχζεσο νξγαληζκνχο επνπηεπφκελνπο  απφ θνξείο ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ, 
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- κείσζε ησλ κεηαβηβάζεσλ πξνο φινπο ηνπο πάζεο θχζεσο θνξείο πνπ επηρνξεγνχληαη απφ 

ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

 

 Σα θνλδχιηα χςνπο 1.200 εθαη. επξψ ην 2011, 1.150 εθαη. επξψ ην 2012 θαη  1.100 εθαη. επξψ 

εηεζίσο γηα ηα έηε 2013, 2014 θαη 2015 ηα νπνία είραλ  πξνβιεθζεί γηα ηελ θάιπςε ηνπ 

ειιείκκαηνο ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ δηαηεξνχληαη ακεηάβιεηα. Δθηηκάηαη φηη ζα είλαη 

κεησκέλα θαηά 100 εθαη. επξψ, ην 2015 ζε ζχγθξηζε κε ηε ζρεηηθή εθηίκεζε γηα ην 2011 πξν ησλ 

παξεκβάζεσλ. 

 

 Σν ίδην ακεηάβιεηα δηαηεξνχληαη θαη ηα θνλδχιηα πνπ εθηηκάηαη φηη ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ 

πιεξσκή ησλ αλσηέξσ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ εθάζηνπ πξνεγνχκελνπ 

έηνπο πνπ δελ ζα πξνιάβνπλ λα πιεξσζνχλ ιφγσ ιήμεο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ζε χςνο 450 εθαη. 

επξψ ην 2011, 350 εθαη. επξψ ην 2012 θαη 300 εθαη. επξψ εηεζίσο γηα ηα έηε 2013, 2014 θαη 

2015. Δκθαλίδνληαη κεησκέλα θαηά 150 εθαη. επξψ ην 2015 ζε ζχγθξηζε κε ηε ζρεηηθή εθηίκεζε 

γηα ην 2011 πξν ησλ παξεκβάζεσλ. 

 

7.2.4 Απνδηδόκελνη πόξνη 
 

Οη δαπάλεο απηέο παξνπζηάδνληαη απμεκέλεο θαηά 1.042 ή πνζνζηφ 19,6% εθαη. επξψ ην 2015 ζε 

ζχγθξηζε κε ηε ζρεηηθή εθηίκεζε γηα ην 2011 πξν ησλ παξεκβάζεσλ. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 νη απνδφζεηο εζφδσλ πξνο ηνπο ΟΣΑ Α’ θαη Β’ Βαζκνχ εθηηκάηαη φηη ζα εκθαλίζνπλ αχμεζε θαηά 

825 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 21,0%, 

 νη απνδφζεηο εζφδσλ πξνο ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΟΚΑ) εθηηκάηαη φηη ζα 

εκθαλίζνπλ ζεκαληηθφηαηε αχμεζε θαηά 245 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 20,5% θαη 

 νη απνδφζεηο εζφδσλ πξνο ηα ινηπά ΝΠΓΓ εθηηκάηαη φηη ζα εκθαλίζνπλ κείσζε θαηά 28,0 εθαη. 

επξψ ή 19,6%. 

 

7.2.5 Απνζεκαηηθό θαη ινηπέο κε θαηαλεκεκέλεο δαπάλεο 
 

Σα θνλδχιηα πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ πνπ ζηελ παξνχζα θάζε δελ είλαη 

δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ επαθξηβψο εθηηκάηαη φηη ζα εκθαλίζνπλ αχμεζε θαηά 1.090 εθαη. επξψ ην 

έηνο 2015 ζε ζχγθξηζε κε ην 2011 πξν ησλ παξεκβάζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα εθηηκάηαη φηη ζα 

δηακνξθσζνχλ ζε 580 εθαη. επξψ ην 2011 ή πνζνζηφ 0,8% ηνπ ζπλφινπ ησλ δαπαλψλ, ζε 1.410 εθαη. 

επξψ γηα ηα έηε 2012 θαη 2013,ζε 1.405 εθαη. ην  2014 θαη 1.670 εθαη. επξψ ην 2015, δηαηεξνχκελνπ 

ηνπ πνζνζηνχ ζην 2% πεξίπνπ ηνπ χςνπο ησλ δαπαλψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

7.2.6 Γαπάλεο ηόθσλ 
 

Οη δαπάλεο γηα πιεξσκή ηφθσλ, ρσξίο λα ιεθζνχλ ππφςε νη απνθξαηηθνπνηήζεηο, παξνπζηάδνπλ 

ξαγδαία αχμεζε θαηά 7.398 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 46,2% ην 2015 ζε ζχγθξηζε κε ηε ζρεηηθή 

εθηίκεζε γηα ην 2011 πξν ησλ παξεκβάζεσλ. 

 

Δθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζε 16.002 ή 7,1% ηνπ ΑΔΠ ην 2011, ζε 16.900 εθαη. επξψ ή 7,4% ηνπ 

ΑΔΠ ην 2012, ζε 19.500 ή 8,3% ηνπ ΑΔΠ ην 2013, ζε 22.000 εθαη. επξψ ή 9,1% ηνπ ΑΔΠ ην 2014 

θαη ζε 23.400 εθαη. επξψ ή 9,3% ηνπ ΑΔΠ ην 2015, παξνπζηάδνληαο εηεζίσο ξπζκφ αχμεζεο 5,6%, 

15,4%, 12,8% θαη 6,4% αληίζηνηρα. 

 

7.2.7 Γαπάλεο γηα πινπνίεζε εμνπιηζηηθώλ πξνγξακκάησλ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο 
 

Οη δαπάλεο ζε ηακεηαθή βάζε γηα ηα εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηεί ην Τπνπξγείν Δζληθήο 

Άκπλαο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή  απνθιηκάθσζε θαηά 500 εθαη. επξψ ην 2015 ζε ζχγθξηζε κε ηε 

ζρεηηθή εθηίκεζε γηα ην 2011 πξν ηεο ιήςεο κέηξσλ ή πνζνζηφ -33,3%. 
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Δθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζε 1.500 εθαη. επξψ ή 0,7% ηνπ ΑΔΠ ην 2011, ζε 1.500 εθαη. επξψ ή 

0,7% ηνπ ΑΔΠ ην 2012, ζε 1.500 εθαη. επξψ ή 0,6% ηνπ ΑΔΠ ην 2013, ζε 1.200 εθαη. επξψ ή 0,5% 

ηνπ ΑΔΠ ην 2014 θαη ζε 1.000 εθαη. επξψ ή 0,4% ηνπ ΑΔΠ ην 2015. 
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 Πίλαθαο  3.22  Γαπάλεο ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ αλά θαηεγνξία (κε παξεκβάζεηο) 
(ζε εθαη. επξώ)  

 

α/α Καηεγνξία δαπάλεο 
2011 2011 2012 2013 2014 2015 

Πξνϋπ/ζκόο Δθηηκήζεηο  Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο 

Α' ΑΠΟΓΟΥΔ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΔΙ (1+2) 21.592 21.632 20.846 20.675 20.470 20.460 
1 Μηζζνί-πληάμεηο- Λνηπέο παξνρέο 21.542 21.582 20.816 20.645 20.440 20.430 
    -  Μηζζνί  13.873 13.997 13.164 12.793 12.390 12.175 
    - πληάμεηο  6.258 6.258 6.471 6.693 6.915 7.136 
    - Λνηπέο παξνρέο  1.412 1.328 1.180 1.160 1.135 1.118 
2 Νέεο  πξνζιήςεηο  50 50 30 30 30 30 
Β' ΑΦΑΛΙΖ, ΠΔΡΙΘΑΛΦΖ, KOINΧΝΙΚΖ ΠΡΟΣΑΙΑ (3+4+5+6) 16.652 17.664 15.722 16.567 15.497 15.620 
3 Γαπάλεο πεξίζαιςεο  61 61 61 61 58 57 
4 Δπηρνξεγήζεηο αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ  13.790 14.833 12.601 13.517 12.429 12.532 
    -Ο.Γ.Α. 4.600 4.600 3.360 3.223 3.070 3.026 
    -Η.Κ.Α.  2.310 2.910 2.303 2.870 2.444 2.544 
  -Δπηρνξήγεζε ζηνλ ΟΑΔΓ 500 1.064 500 1.000 500 500 
    -Ν.Α.Σ. 1.200 1.130 1.000 1.000 1.000 1.000 
   -ΟΑΔΔ 800 800 800 800 800 801 
    -ΣΑΠ-ΟΣΔ 600 600 600 600 600 600 
    -Κνηλσληθή ρξεκαηνδφηεζε   400 400 337 337 337 337 
    -EOΠYY 0 0 1.370 1.391 1.432 1.478 
    -ΟΠAΓ  1.250 1.120 870 890 890 890 
    -Λνηπά αζθαιηζηηθά ηακεία 29 28 26 26 26 26 
    -Λνηπέο δαπάλεο αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ 561 691 120 100 100 100 
    -Αληηπαξνρή έλαληη πεξηνπζίαο ζηνλ ΟΑΠ-ΓΔΖ 600 600 600 600 600 600 
    -ΔΚΑ(πιελ ζπληαμηνχρσλ Γεκνζίνπ) 940 890 715 680 630 630 
5 Λνηπέο δαπάλεο, πεξίζαιςεο (θάιπςε ειιείκκαηνο 

λνζνθνκείσλ) 1.200 1.200 1.150 1.100 1.100 1.100 
6 Kνηλσληθή πξνζηαζία 1.601 1.570 1.910 1.890 1.911 1.932 
  -Δπηδφκαηα πνιπηέθλσλ 675 700 700 700 700 700 
  -Αζθαιηζηηθφ Κεθάιαην Αιιειεγγχεο Γελεψλ  606 575 627 648 670 692 
  -Λνηπέο εηζνδεκαηηθέο εληζρχζεηο  320 295 583 542 541 540 

Γ' ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΑΠΑΝΔ (7+8+9+10) 7.870 7.261 7.339 7.207 7.081 6.891 
7 ΔΠΙΥΟΡΖΓΖΔΙ ΦΟΡΔΧΝ 2.213 1.765 1.863 1.848 1.821 1.794 
    - πγθνηλσληαθνί  θνξείο 446 446 445 436 426 411 
    -Λνηπέο επηρνξεγήζεηο 1.719 1.271 1.418 1.412 1.395 1.383 
    -Δπηρνξήγεζε ζηελ ΔΛΣΑΣ γηα δαπάλεο απνγξαθήο  48 48 0 0 0 0 
8 ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 2.292 2.368 2.148 1.878 1.775 1.736 
    - Μεηαθηλήζεηο 327 309 302 164 157 151 
    - Λεηηνπξγηθέο 865 801 784 754 699 685 
    - Μηζζψκαηα Αεξνζθαθψλ πξψελ ΟΑ 40 40 0 0 0 0 
    - Πξνκήζεηεο 671 665 615 579 539 518 
    -Γηάθνξεο  άιιεο δαπάλεο 348 513 413 346 345 347 
    -Γαπάλεο ΝΑΣΟ 40 40 35 35 35 35 
9 ΑΝΣΙΚΡΤΕΟΜΔΝΔ ΓΑΠΑΝΔ 3.222 3.010 3.163 3.114 3.169 3.122 
   -Απνδφζεηο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 2.487 2.355 2.560 2.510 2.570 2.630 
   -Δπηδνηήζεηο γεσξγίαο 735 655 603 604 599 492 

10 ΤΠΟ ΚΑΣΑΝΟΜΖ 143 117 165 368 317 240 
    -Νέα πξνγξάκκαηα θαη ινηπέο δαπάλεο 93 70 137 269 213 212 
  - Γαπάλεο θαηαξγεζέλησλ εηδηθψλ ινγ/ζκψλ 29 27 28 28 28 28 
  - Γαπάλεο εθινγψλ  20 20 0 71 76 0 

Γ'. ΑΠΟΓΙΓΟΜΔΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 5.978 5.312 5.772 6.117 6.246 6.355 
E' Απνζεκαηηθό  580 580 1.410 1.410 1.405 1.670 
I. ΤΝΟΛΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΠ  (Α+Β+Γ+Γ+Δ) 52.672 52.450 51.088 51.977 50.700 50.996 
II. Δπηρ. Ννζνθ. γηα αλεμόθιεηεο νθεηιέο πξνεγ. έηνπο  450 450 350 300 300 300 
III. ΣΟΚΟΙ (ρσξίο απνθξαηηθνπνηήζεηο) 15.920 16.002 16.900 19.500 22.000 23.400 

IV. ΤΝ. ΓΑΠΑΝΧΝ  ΣΠ (πιελ ρξενιπζίσλ) (I+II+III) 69.042 68.902 68.339 71.777 73.000 74.696 
V. Δμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα Τπ. Δζλ. Άκπλαο 1.600 1.500 1.500 1.500 1.200 1.000 
VΙ. Kαηαπηώζεηο εγγπήζεσλ  1.196 1.469 1.652 2.190 1.163 1.703 

 Ενηόρ ΓΚ 1.051 1.245 1.518 1.979 1.024 1.636 
 Εκηόρ ΓΚ 145 224 134 211 139 67 

VΙΙ. ύλνιν δαπαλώλ ΣΠ πιελ απμήζεσλ ΜΚ (IV+V+VI) 71.838 71.871 71.491 75.467 75.363 77.399 
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7.2.8 Γαπάλεο γηα θαηαπηώζεηο εγγπήζεσλ 
 

Οη δαπάλεο γηα θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ γηα ινγαξηαζκφ θνξέσλ πνπ έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί εληφο 

θαη εθηφο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθά απμεκέλεο θαηά 234 εθαη. επξψ ην 

2015 ζε ζχγθξηζε κε ηελ ζρεηηθή εθηίκεζε γηα ην 2011 πξν ησλ παξεκβάζεσλ ή πνζνζηφ 15,9%. 

 

 

Δθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζε 1.469 εθαη. επξψ ή 0,7% ηνπ ΑΔΠ ην 2011, ζε 1.652  εθαη. επξψ ή 

0,7% ηνπ ΑΔΠ ην 2012, ζε 2.190 εθαη. επξψ ή 0,9% ηνπ ΑΔΠ ην 2013, ζε 1.163 εθαη. επξψ ή 0,5% 

ηνπ ΑΔΠ ην 2014 θαη ζε 1.703 εθαη. επξψ ή 0,7% ηνπ ΑΔΠ ην 2015. 

 

7.3 Μεηαβηβάζεηο από ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό ζε θνξείο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο 
 

Οη πηζηψζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο αθνξνχλ επηρνξεγήζεηο θαη απνδφζεηο πφξσλ ηνπ ηαθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ζε θνξείο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο (ηνπηθή απηνδηνίθεζε, νξγαληζκνχο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, λνζνθνκεία θαη ΝΠΓΓ). 

 

Οη πξνβιέςεηο απνδηδφκελσλ πφξσλ ζηνπο αλσηέξσ θνξείο γηα ηελ πεξίνδν 2011-2015 

πξνζδηνξίδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πξνβιέςεηο εζφδσλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη θαη’ 

επέθηαζε κε ηηο καθξννηθνλνκηθέο ππνζέζεηο, θαζψο θαη ηα κέηξα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο κε 

εθαξκνγή θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 3.23  Μεηαβηβάζεηο από ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό ζε θνξείο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο 

 

Καηεγνξία δαπάλεο 
2009 

Πιεξσκέο 
2010 

Πιεξσκέο 
2011 

Δθηηκήζεηο 
2012 

Πξνβιέςεηο 
2013 

Πξνβιέςεηο 
2014 

Πξνβιέςεηο 
2015 

Πξνβιέςεηο 

1. Μεηαβηβάζεηο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 4.913  4.916    4.008 4.039 4.132 4.103 4.110 

α. Δπηρνξεγήζεηο 143    77    48         

β. Απνδφζεηο 4.770    4.839    3.960 4.039 4.132 4.103 4.110 

2. Μεηαβηβάζεηο ζηνπο Οξγαληζκνύο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 17.639    14.766   14.498  16.687 17.765 16.710 16.928 

α. Δπηρνξεγήζεηο 11.842    10.054    10.094    12.602 13.650 12.629 12.827 

β. ΟΑΠ-ΓΔΖ 758    604    600    600    600    600    600    

γ. Απνδφζεηο 1.886    1.682 1.784 1.501 1.530 1.547 1.566 

δ. Σξηκεξήο ρξεκαηνδφηεζε 390    412    400    400    400    400    400    

ε. ΔΚΑ 1.034    914    940    850    850    800    800    

ζη. Λνηπέο επηρνξεγήζεηο 409    8    6 34 34 34 34 

δ. Δπηρνξεγήζεηο γηα πνιπηεθληθά επηδφκαηα 790    792    675    700    700    700    700    

ε. Υξεκαηνδφηεζε κε εηδηθά νκφινγα 531    300    0 0 0 0 0 

3. Μεηαβηβάζεηο ζε λνζνθνκεία 1.515    1.047    1.731    1.500 1.400    1.400    1.400    

α. Δπηρνξεγήζεηο 72    675    1.281   1.150    1.100    1.100    1.100    

β. Δπηρνξεγήζεηο γηα εμφθιεζε παιαηψλ νθεηιψλ 1.444  372    450    350    300    300    300    

4. Μεηαβηβάζεηο ζε λνκηθά πξόζσπα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο 3.291  3.143 3.038 2.325 2.304 2.291 2.295 

α. Δπηρνξεγήζεηο 2.893  2.885    2.564 1.744 1.739 1.725 1.715 

β. Απνδφζεηο 258    113 144 149 153 155 169 

γ. Δπηρνξεγήζεηο ζε ζπγθνηλσληαθνχο θνξείο 140    145    330 432 411 411 411 

Γεληθό ζύλνιν κεηαβηβάζεσλ 27.359    23.871 23.275 24.551 25.600 24.504 24.733 
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8. ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

Ο θνηλσληθφο πξνυπνινγηζκφο πεξηιακβάλεη ηξεηο θαηεγνξίεο θνξέσλ: 

 

 ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΟΚΑ), 

 ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο (ΟΑΔΓ, ΟΔΔ, ΟΔΚ), 

 ηα λνζνθνκεία. 

 

Οη ηξεηο απηέο θαηεγνξίεο θνξέσλ απνηεινχλ ηνλ ππνηνκέα ησλ ηακείσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηεο 

γεληθήο θπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ ESA 95. Ο ππνηνκέαο απηφο απφ πιεπξάο 

κεγεζψλ απνηειεί ην κεγαιχηεξν ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο.  

 

Σν ίδην ην κέγεζνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνηνκέα, αιιά θαη νη εγγελείο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο θαη 

ζπληερληαθέο αγθπιψζεηο πνπ είραλ ζσξεπηεί επί δεθαεηίεο, είραλ σο απνηέιεζκα φρη κφλν ηε κε 

βησζηκφηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη ηνλ άδηθν αλαδηαλεκεηηθφ ραξαθηήξα ηεο 

παξνρήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη πξνζηαζίαο πξνο  ηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο. 

 

Ζ Κπβέξλεζε ζεψξεζε πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο ηελ αλάγθε παξέκβαζεο ζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, 

θαη γηα ην ιφγν απηφ πξνρψξεζε ζηελ ςήθηζε ηξηψλ λφκσλ (λ. 3762/2009, λ. 3863/2010 θαη 

λ.3883/2010) γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Με ηνπο λφκνπο απηνχο, πνπ απνηεινχλ 

επαλάζηαζε ζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, εμαζθαιίζηεθε αθελφο κελ ζε κεγάιν βαζκφ ε βησζηκφηεηα 

ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, αθεηέξνπ δε δηνξζψλνληαη πιήζνο ζηξεβιψζεσλ θαη αδηθηψλ κε ηε 

ιήςε ζηνρεπκέλσλ κέηξσλ θαη πνιηηηθψλ γηα ηε ξχζκηζε ησλ νθεηιφκελσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, 

ηε δηφξζσζε ησλ ειηθηαθψλ νξίσλ ζπληαμηνδφηεζεο θ.ιπ. 

 

Σα κέηξα απηά ήδε άξρηζαλ λα απνδίδνπλ απφ ην 2010 θαη εμήο, κεξηθά δε αλακέλεηαη λα απνδψζνπλ 

αθφκα θαη ζε βάζνο 40εηίαο. Γεδνκέλνπ φηη ηα κέηξα απηά είλαη ήδε ζεζκνζεηεκέλα, 

πεξηιακβάλνληαη σο δξάζεηο ζην βαζηθφ ζελάξην ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο 

ζηξαηεγηθήο θαη έρεη θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα γηα κηα φζν ην δπλαηφλ ξεαιηζηηθφηεξε πνζνηηθνπνίεζή 

ηνπο αλά έηνο.  

 

Γηα ηελ πεξίνδν 2011-2015 ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ έρεη 

πξνγξακκαηίζεη κηα δεχηεξε δέζκε κέηξσλ χςνπο 8,6 δηζ. επξψ, πνπ ζηνρεχνπλ ηφζν ζηνλ 

εμνξζνινγηζκφ ησλ δαπαλψλ, φζν θαη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο είζπξαμεο εζφδσλ.  

 

Ζ δεχηεξε απηή δέζκε παξεκβάζεσλ εμαζθαιίδεη πιένλ νξηζηηθά ηε βησζηκφηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο καο, δεκηνπξγψληαο ηαπηφρξνλα έλα ζχγρξνλν θαη δίθαην ζχζηεκα. 

 

ήκεξα ε αλαζθάιηζηε εξγαζία ζηε ρψξα καο θηλείηαη θνληά ζην 26%, φηαλ ζηηο άιιεο επξσπατθέο 

ρψξεο δηακνξθψλεηαη κφιηο ζην 3%. Παξάιιεια, ε εηζπξαμηκφηεηα ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζε 

ζρέζε κε ηηο βεβαησκέλεο εηζθνξέο, βάζεη ησλ δειψζεσλ ησλ ίδησλ ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ, θπκαίλεηαη γηα ηνλ ΟΑΔΔ ζην 65%, γηα ηνλ ΟΓΑ ζην 64% θαη γηα ην ΗΚΑ ζην 87%, 

γεγνλφο πνπ δελ νθείιεηαη κφλν ζηε δπζκελή ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία, αιιά θαη ζηηο 

αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη είζπξαμεο  ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ.  

 

Οη παξεκβάζεηο είλαη θπξίσο ζεζκηθνχ ραξαθηήξα θαη ζηνρεχνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πνπ ζα 

εθζπγρξνλίζνπλ ηνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ ησλ θνηλσληθψλ κεηαβηβάζεσλ, ηελ παξνρή νηθνλνκηθψλ 

ζηαηηζηηθψλ θαη ηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα κείσζε ηεο αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο πξνο φθεινο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο γεληθφηεξα. 

 

Ζ επηινγή ησλ παξεκβάζεσλ απηψλ απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο έγηλε κε 

γλψκνλα ηελ πξνζηαζία ησλ επαίζζεησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (πνιπηέθλσλ, αλαπήξσλ, 
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ρακεινζπληαμηνχρσλ θ.ιπ.) πνπ ππφ ηηο δχζθνιεο ζήκεξα ζπλζήθεο, βηψλνπλ εληνλφηεξα ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε. 

 

Πίλαθαο 3.24   Κνηλσληθόο Πξνϋπνινγηζκόο 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

Β.. ΜΠΓ Β.. ΜΠΓ Β.. ΜΠΓ Β.. ΜΠΓ Β.. ΜΠΓ 

I. Φνξείο θνηλωληθήο αζθάιηζεο           
    α) IKA, OΓΑ, θιπ.                

  Έζνδα 46.735 46.952 45.774 46.178 46.899 47.971 47.442 49.631 48.175 50.697 

         Δηζθνξέο 19.324 19.636 19.229 19.978 19.366 20.828 19.898 22.487 20.368 23.294 
         Ρχζκηζε νθεηιψλ 1.150 1.150 1.300 1.300 1.340 1.340 1.440 1.440 1.440 1.440 
         Μεηαθνξά απφ ΑΚΑΓΔ 100 100 150 150 200 200 200 200 0 0 
         Κνηλσληθνί πφξνη 1.329 1.329 1.814 1.814 2.114 2.114 2.264 2.264 2.335 2.335 
         Δπηρνξεγήζεηο θξαη. πξνυπ/ζκνχ θαη απνδφζεηο 14.442 14.347 12.758 12.413 13.305 12.914 12.789 12.388 12.994 12.589 
         Απφδνζε πεξηνπζίαο 2.392 2.392 2.457 2.457 2.477 2.477 2.597 2.597 2.677 2.677 
         Λνηπά 7.999 7.999 8.067 8.067 8.098 8.098 8.255 8.255 8.361 8.361 

  Γαπάλεο 45.263 44.467 45.368 43.061 45.622 42.129 45.559 41.232 45.742 41.057 

  πληάμεηο 25.585 25.440 26.104 25.439 26.414 25.349 26.534 25.059 26.685 24.860 
      Κύπια ζύνηαξη 21.175 21.030 21.635 21.190 21.945 21.300 22.065 21.210 22.216 21.111 
      Επικοςπικό 4.410 4.410 4.469 4.249 4.469 4.049 4.469 3.849 4.469 3.749 
  Φαξκαθεπηηθέο 3.693 3.443 3.593 2.850 3.700 2.757 3.800 2.815 4.000 3.015 
  Παξνρέο αζζέλεηαο 3.031 2.916 2.911 2.696 2.911 2.696 2.911 2.696 2.911 2.696 
  Πξνλνηαθέο παξνρέο 3.130 2.965 3.130 2.715 3.030 2.110 2.880 1.660 2.770 1.550 
  Πιεξσκέο αληηθξπδφκελεο απφ 

πξαγκαηνπνηνχκελα έζνδα 7.233 7.233 7.271 7.271 7.327 7.327 7.384 7.384 7.435 7.435 
  Λνηπέο 242 242 175 164 175 148 175 96 175 92 
  Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 945 828 880 627 860 547 820 477 810 464 
  Γηνηθεηηθέο δαπάλεο 54 50 54 49 55 45 55 44 56 45 
  Πιεξσκέο ζηα λνζνθνκεία 1.350 1.350 1.250 1.250 1.150 1.150 1.000 1.000 900 900 

  Ιζνδύγην (α) 1.473 2.486 406 3.118 1.277 5.841 1.883 8.399 2.432 9.639 

                
 β) ΟΑΔΓ, OEE, OEK                

  Έζνδα 4.318 4.318 3.445 3.445 3.471 3.471 3.287 3.287 3.390 3.390 

  Δηζθνξέο 2.565 2.565 2.475 2.475 2.150 2.150 2.464 2.464 2.564 2.564 
  Δπηρνξεγήζεηο απφ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ 1.527 1.527 750 750 1.100 1.100 600 600 600 600 
  Απφδνζε πεξηνπζίαο 37 37 30 30 30 30 30 30 30 30 
  Λνηπά 189 189 190 190 191 191 193 193 196 196 

  Γαπάλεο 4.481 4.211 4.522 4.102 3.980 3.480 3.381 2.801 3.260 2.630 

  Παξνρέο 3.864 3.694 3.921 3.701 3.385 3.085 2.797 2.417 2.682 2.252 
  Αληηθξπδφκελεο δαπάλεο 180 180 181 181 181 181 181 181 181 181 
  Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 217 217 210 210 204 204 198 198 192 192 
  Λνηπέο 220 120 210 10 210 10 205 5 205 5 

  Ιζνδύγην (β) -163 107 -1.077 -657 -509 -9 -94 486 130 760 

                

  Ιζνδύγην (Ι) ΟΚΑ (α+β) 1.310 2.593 -671 2.461 768 5.832 1.789 8.885 2.562 10.399 

                
II.  Ννζνθνκεία                

   Έζνδα 3.000 3.020 2.750 2.790 2.550 2.590 2.400 2.440 2.300 2.340 

  Μεηαβηβάζεηο απφ ΟΚΑ 1.350 1.350 1.250 1.250 1.150 1.150 1.000 1.000 900 900 
  Μεηαβηβάζεηο απφ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ 1.650 1.650 1.500 1.500 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 
  Ίδηα έζνδα  20  40  40  40  40 
  Αληηθξπδφκελα έζνδα                

  Γαπάλεο 3.523 3.523 2.710 2.622 2.680 2.469 2.650 2.286 2.620 2.068 

  Φαξκαθεπηηθέο θαη άιια πιηθά 3.051 3.051 2.360 2.272 2.320 2.109 2.310 1.946 2.300 1.748 
  Λνηπέο 472 472 350 350 360 360 340 340 320 320 
                

  Ιζνδύγην (ΙΙ) -523 -503 40 168 -130 121 -250 154 -320 272 

                

        πλνιηθό ηζνδύγην (Ι+ΙΙ) 787 2.090 -631 2.629 638 5.953 1.539 9.039 2.242 10.671 

εκείσζε: Β..= Βαζηθφ ζελάξην (πξν κέηξσλ) 
 ΜΠΓ= Μεζνπξφζεζκν πξφγξακκα (κεηά κέηξσλ) 
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Ο πίλαθαο 3.24 παξνπζηάδεη ηνλ Κνηλσληθφ Πξνυπνινγηζκφ πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο  γηα ηελ 

πεξίνδν 2011-2015. 
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Οη θπξηφηεξεο παξεκβάζεηο είλαη: 

 

1. Ζ πιήξεο εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ απφ 1/1/2012 γηα ηνλ εληαίν ηξφπν πιεξσκήο απνδνρψλ θαη 

εηζθνξψλ κέζα απφ ην δηαηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 

2. Ζ ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία εληαίνπ κεραληζκνχ ειέγρνπ ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο γηα ηε δηελέξγεηα ζηνρεπκέλσλ ειέγρσλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ αξκφδηνπ Γεληθνχ 

Δπηζεσξεηή. 

3. Ζ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηνπ εξγφζεκνπ γηα ηελ έληαμε ζηε λφκηκε εξγαζία ηνπ νηθηαθνχ 

αλαζθάιηζηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα θαη ησλ πεξηζηαζηαθά 

εξγαδφκελσλ. 

4. Ζ πινπνίεζε ηεο λέαο ξχζκηζεο θαη εθαξκνγή ηνπ λένπ κέηξνπ αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο 

νθεηιψλ, θαζψο θαη ε επηβνιή πςειψλ πξνζηίκσλ θαη θπξψζεσλ ζε πεξηπηψζεηο παξάβαζεο ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο. 

5. Ζ ζεζκνζέηεζε ηεο θάξηαο εξγαζίαο κε ζηνρεπκέλε εθαξκνγή ζε επηρεηξήζεηο πςειήο 

παξαβαηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ αδήισηε εξγαζία. 

6. Ζ επέθηαζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ ΗΚΑ (ΟΠ) θαη ελίζρπζε 

φισλ ησλ κεραλνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ Σακείσλ. 

7. Ζ κεηαθνξά ηεο επνπηείαο φισλ ησλ θνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο απφ 1/1/2012 ζην 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΝΑΣ, Σακεία Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, 

Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο θ.ιπ.). 

8. Θεζκνζέηεζε πφξνπ αιιειεγγχεο αζθαιηζκέλσλ ζηνλ ΟΑΔΔ. 

9. Αλαπξνζαξκνγή εηζθνξάο αλεξγίαο γηα εξγαδφκελνπο θαη επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, 

θαζψο θαη ζεζκνζέηεζε εηζθνξάο ππέξ αλεξγίαο γηα εξγαδφκελνπο ζην Γεκφζην θαη ζηνλ 

επξχηεξν δεκφζην ηνκέα. 

 

Οη παξεκβάζεηο απηέο έξρνληαη λα ζπκπιεξψζνπλ κηα ζεηξά ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ ήδε 

αλαιεθζεί γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ εππαζψλ νκάδσλ: 

 

 ην πξφγξακκα επηδφηεζεο ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά 75% γηα ηε 

δηαζθάιηζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, 

 ηελ ελίζρπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επηδνκάησλ αλεξγίαο, 

 ηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα πξνζιήςεηο αλέξγσλ, 

 ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ αλέξγσλ γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε 

κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ 2012, 

 ηε κείσζε ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνχ ελζήκσλ απφ 80 ζε 50 (γηα ην 2010) γηα ηνπο εξγαδφκελνπο 

αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΗΚΑ ψζηε λα έρνπλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, 

 πξνγξάκκαηα επηδφηεζεο εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ απφ 50% κέρξη θαη 100% γηα δηαηήξεζε ζέζεσλ 

εξγαζίαο κε ζπλνιηθφ αξηζκφ σθεινπκέλσλ 350.000 άηνκα, 

 πξφγξακκα επηδφηεζεο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα λέεο πξνζιήςεηο θπξίσο λέσλ, απφ 25% 

κέρξη 100%, κε ζπλνιηθφ αξηζκφ σθεινπκέλσλ 20.000 αλέξγσλ, 

 πξνγξάκκαηα επηδφηεζεο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κέρξη 100% γηα αλέξγνπο πνπ είλαη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία κε ζπλνιηθφ αξηζκφ σθεινπκέλσλ 2.800 αλέξγνπο. 

 

Δπίζεο, βξίζθνληαη ζε εμέιημε ή μεθηλνχλ ην 3
ν
 ηξίκελν ηνπ 2011 ηα αθφινπζα πξνγξάκκαηα: 

 

 πξφγξακκα θνηλσθεινχο εξγαζίαο γηα 55.000 πεξίπνπ αλέξγνπο κε πξνηεξαηφηεηα ζηνπο λένπο 

θαη ηα άηνκα ειηθίαο 55 εηψλ θαη άλσ, 

 ηνπηθά πξνγξάκκαηα ζηνρεπκέλεο παξέκβαζεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο κε ζπλνιηθφ 

αξηζκφ σθεινπκέλσλ 15.000 άηνκα επηπιένλ, 

 πξνγξάκκαηα επηδφηεζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε ζπκκεηνρή ηνπ ΟΑΔΓ αιιά θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηηο πεξηπηψζεηο απφιπζεο γηα 20.000 άηνκα ειηθίαο 55 εηψλ θαη άλσ, 

 πξφγξακκα επηδφηεζεο εξγαζίαο γηα ηελ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο λέσλ πηπρηνχρσλ ειηθίαο 

κέρξη 35 εηψλ κε αξηζκφ σθεινπκέλσλ 5.000 άηνκα θάζε έηνο απφ ην 3
ν
 ηξίκελν ηνπ 2011 θαη 

κεηά θαη 
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 πξφγξακκα κεηαηξνπήο ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο ζε επίδνκα εξγαζίαο κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

επηδφκαηνο γηα δηεπθφιπλζε πξφζβαζεο ηνπ αλέξγνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 

Με ηε ιήςε ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ ηα έζνδα ηεο θαηεγνξίαο ησλ ΟΚΑ απμάλνληαη ην 

2015 θαηά 2,5 δηζ. επξψ, πνζφ πνπ δηακνξθψλεηαη θαηά 2,9 δηζ. επξψ απφ ηελ ελίζρπζε ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη απφ ηε κείσζε ησλ επηρνξεγήζεσλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη 

ησλ απνδφζεσλ θαηά 400 εθαη. επξψ. 

 

Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο ησλ ΟΚΑ κεηψλνληαη θαηά 4,7 δηζ. ην 2015 σο απφξξνηα ησλ παξεκβάζεσλ 

πνπ ζρεδηάδνληαη γηα ηελ πεξίνδν 2011-2015. Δηδηθφηεξα ε κείσζε ηεο δαπάλεο γηα ζπληάμεηο (θχξηεο 

θαη επηθνπξηθέο) είλαη ην 2015 ηεο ηάμεο ησλ 1,8 δηζ. επξψ, ελψ ζρεδφλ 1 δηζ. επξψ είλαη θαη ε 

κείσζε απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο, 1,2 δηζ. επξψ εθηηκάηαη φηη ζα εμνηθνλνκεζνχλ απφ ηηο 

πξνλνηαθέο παξνρέο θαη πεξίπνπ 200 εθαη. απφ ηηο παξνρέο αζζέλεηαο. Δμνηθνλφκεζε αλακέλεηαη θαη 

απφ ηηο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ, θαηά 350 εθαη. επξψ. 

 

ηελ θαηεγνξία ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο αλακέλεηαη πεξηνξηζκφο ησλ παξνρψλ θαηά 

430 εθαη. ην 2015 θαη πεξίπνπ 200 εθαη. επξψ απφ ηηο ινηπέο δαπάλεο. 

 

ην ρψξν ησλ λνζνθνκείσλ ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε αλακέλεηαη απφ ηελ πιεπξά ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ θαη άιισλ ζπλαθψλ δαπαλψλ, ηεο ηάμεο ησλ 550 πεξίπνπ εθαη. επξψ ην 2015. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ εηθφλα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ε εμέιημε ησλ κεγεζψλ ζην βαζηθφ ζελάξην (ρσξίο 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε πξφζζεηεο παξέκβαζεο) θαηαδεηθλχεη έλα ζχζηεκα κε βηψζηκν 

κε βάζε ηελ ηξέρνπζα νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ, θαζψο νδεγεί απιψο ζε παξαγσγή λέσλ 

κεγαιχηεξσλ ρξφλν κε ην ρξφλν ειιεηκκάησλ. Έηζη θξίζεθε θαζνξηζηηθή θαη επείγνπζα κηα ηζρπξή 

ηνκή ζην ρψξν ηεο πγείαο πνπ ζα κπνξέζεη λα αλαζηξέςεη ηελ επί ρξφληα αξλεηηθή εηθφλα ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ηφζν απφ πιεπξάο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο, φζν θαη απφ ηελ θαηαζπαηάιεζε 

δεκφζηνπ ρξήκαηνο ζε απηφλ ηνλ ηφζν επαίζζεην ηνκέα. Σν Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο ζρεδίαζε κηα ζεηξά δξάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα εμνξζνινγίζεη ηηο δαπάλεο ησλ 

λνζνθνκείσλ ζε φια ηα επίπεδα.   

 

Σν Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζηνρεχεη ζηελ εηζαγσγή ελφο κνληέινπ 

δηάγλσζεο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ λνζνθνκείσλ ην 2012 πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε δηαθάλεηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ. Παξάιιεια 

θαζηεξψλνληαη πνηνηηθνί θαη πνζνηηθνί δείθηεο (κεξηθή πηνζέηεζε εληφο ηνπ 2011), 

επαλαθνζηνινγνχληαη νη ηαηξηθέο πξάμεηο θαη ηεξνχληαη ηαηξηθνί θάθεινη – αξρείν γηα θάζε αζζελή 

(ζε ειεθηξνληθά αξρεία). Οη δξάζεηο απηέο ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ησλ 

πξνκεζεηψλ ζηα λνζνθνκεία δεκηνπξγψληαο ηαπηφρξνλα έλα πγηέο αληαγσληζηηθφ πιαίζην κεηαμχ 

ησλ λνζνθνκείσλ.  

 

Βάζεη ηνπ λένπ πγεηνλνκηθνχ ράξηε ηεο ρψξαο πξνβιέπνληαη ζπγρσλεχζεηο λνζνθνκείσλ, ελψ 

παξάιιεια πξνσζείηαη θαη ε δεχηεξε θάζε ηεο ειεθηξνληθήο νξγάλσζεο ησλ λνζνθνκείσλ, κε ζηφρν 

λα επηηεπρζνχλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο γηα φιν ην ζχζηεκα πγείαο θαη λα κεησζνχλ νη ιεηηνπξγηθέο θαη 

δηνηθεηηθέο δαπάλεο. Ζ πξσηνβνπιία απηή ζα νδεγήζεη θαη ζε θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ 

ησλ θιηλψλ κεηψλνληαο ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

 

Παξάιιεια πξνσζείηαη κεραληζκφο θεληξηθψλ πξνκεζεηψλ γηα φιν ην ζχζηεκα πγείαο, κε ζηφρν ηελ 

επίηεπμε θαιχηεξεο ηηκήο αλά κνλάδα, κέζσ ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο αμηνπνίεζεο ηεο αγνξαζηηθήο 

δχλακεο, ηεο ελίζρπζεο ηεο ρξήζεο ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ θαη ηεο εληαίαο θσδηθνπνίεζεο 

πξνδηαγξαθψλ. 

 

Δπηδηψθεηαη αθφκα ν πεξηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο πεξίζαιςεο γηα ηα κε αζθαιηζκέλα άηνκα, κέζσ ηεο 

ππνδνρήο ηνπο ζε νξηζκέλεο κφλν λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο, κέηξν πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν ηνπ 

θφζηνπο.  Ζ παξέκβαζε αλακέλεηαη λα αξρίζεη λα απνδίδεη ην 2012. 
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Πξνσζείηαη ε δεκηνπξγία ελφο δηεζλνχο γξαθείνπ ζπλεξγαζίαο θαη ε ππνγξαθή δηεζλψλ ζπκθσληψλ 

γηα ηελ ππνδνρή αζζελψλ απφ άιιεο ρψξεο, θπξίσο επξσπατθέο. Ζ πξσηνβνπιία απηή κπνξεί λα 

ζπλδπαζζεί θαη κε εμειίμεηο ζην ιεγφκελν ζεξαπεπηηθφ ηνπξηζκφ θπξίσο ζε ηνπξηζηηθά αλεπηπγκέλεο 

πεξηνρέο θαη θνληά ζηα ζχλνξα (Βνπιγαξία, Αιβαλία, Σνπξθία, θφπηα).  

 

Απφ 1/9/2011 ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ν Δζληθφο Οξγαληζκφο Παξνρψλ Τγείαο κε εληαίν θαλνληζκφ 

παξνρψλ, εληαίν πιαίζην ζπκβάζεσλ πνπ αλακέλεηαη λα ζπκβάινπλ θαζνξηζηηθά ζηνλ εμνξζνινγηζκφ 

ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ.  ηφρνο είλαη ε ζεκαληηθή κείσζε αθελφο ζηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε θαη 

αθεηέξνπ ζηηο άιιεο δαπάλεο πγείαο (δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, λνζνθνκεία, θ.ιπ.). 

 

 

 

 

 

Απηά επηδηψθνληαη απφ ην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2012-2015 

θαη παξαθαιείηαη ε Δζληθή Αληηπξνζσπεία γηα ηελ έγθξηζε θαη ςήθηζή ηνπ.  



 Υ Ε Δ Ι Ο    Ν Ο Μ Ο Τ 

«ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ   

ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ  2012-2015» 
 

Άρθρο Μόνο 

 

1. Εγθξίλεηαη ην Μεζνπξόζεζκν Πιαίζην Δεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο 

2012-2015, ην νπνίν έρεη ωο εμήο: 
 

«  ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α’ 
Ι. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ – ΠΑΡΑΓΟΥΔ ΤΠΗΡΔΣΟΤΝΣΟ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ 
 

Μαθξννηθνλνκηθέο εμειίμεηο 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΑΔΠ, δηζ. επξώ, ηξέρνπζεο ηηκέο        
Ιδησηηθή θαηαλάισζε 172,6 172,7 169,1 168,8 172,5 176,3 180,2 
% μεηαβολή όγκος -2,2 -4,5 -4,8 -1,2 1,1 1,2 1,3 
πλνιηθέο επελδχζεηο 32,2 33,9 31,5 31,3 32,1 34,0 36,3 
% μεηαβολή όγκος -13,9 -16,5 -7,1 -2,2 1,1 4,0 5,0 
Γεκφζηα θαηαλάισζε 49,7 41,9 37,7 36,5 36,5 36,8 37,3 
% μεηαβολή όγκος 10,3 -6,5 -8,4 -4,0 -1,0 -0,3 0,3 
Δμαγσγέο 44,3 48,2 52,4 56,5 61,7 67,1 72,5 
% μεηαβολή όγκος -20,1 3,8 6,4 6,7 7,2 6,8 6,1 
Δηζαγσγέο 69,5 67,7 67,1 66,5 69,0 73,1 76,6 
% μεηαβολή όγκος -18,6 -4,8 -4,2 -3,0 1,6 3,6 2,7 
ΑΔΠ 235,0 230,2 225,4 228,4 235,5 242,9 251,9 
% μεηαβολή όγκος -2,0 -4,5 -3,5 0,8 2,1 2,1 2,7 
        
Σηκέο        
ΓΣΚ (κέζα επίπεδα) (2000=100) 130,1 136,3 140,3 141,7 143,2 144,8 146,1 
% μεηαβολή 1,1 4,7 2,9 1,0 1,1 1,0 0,9 
Απνπιεζσξηζηήο ΑΔΠ (2000=100) 130,4 133,7 135,7 136,3 137,7 139,0 140,3 
% μεηαβολή 1,3 2,5 1,5 0,5 1,0 1,0 0,9 
Ιζνηηκία επξψ/$ ΗΠΑ  1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 
% μεηαβολή -5,4 -4,3 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Σηκή πεηξειαίνπ ($/βαξέιη) 61,5 80,2 112,8 112,0 100,0 100,0 100,0 
% μεηαβολή -36,6 30,4 40,6 -0,7 -10,7 0,0 0,0 
        
Αγνξά εξγαζίαο        
Απαζρφιεζε, 000 άηνκα, εζληθνινγηζηηθή βάζε 4.758 4.658 4.509 4.495 4.536 4.568 4.604 
%ηος πληθςζμού 42,2 41,2 39,8 39,6 39,9 40,1 40,3 
Αλεξγία, 000 άηνκα 471,0 628,7 766,8 792,9 767,5 747,6 724,9 
% ηος επγαηικού δςναμικού, εθνικολογιζηική βάζη 9,0 11,5 14,5 15,0 14,5 14,0 13,6 
Ακνηβέο εμεξηεκέλεο εξγαζίαο, δηζ. επξψ 88,6 83,5 79,6 79,7 80,0 80,4 80,7 
Αθαζ. ιεηηνπξγηθφ πιεφλαζκα/κηθηφ εηζφδεκα, δηζ. επξψ  123,7 121,8 119,5 121,4 128,1 134,9 143,3 
        
Ννκηζκαηηθόο ηνκέαο        
Βξαρππξφζεζκν επηηφθην 1,2 0,8      
Γηαθνξά απφδνζεο 10εηνχο νκνιφγνπ (Διιάδαο-
Γεξκαλίαο), κνλάδεο βάζεο 

200 635      

Πηζησηηθή επέθηαζε (ηδησηηθφο ηνκέαο) 4,1 2,1      
        
Δμσηεξηθόο ηνκέαο (% ηνπ ΑΔΠ)        
Ιζνδχγην αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, εζληθνινγηζηηθή βάζε -10,7 -8,5 -6,5 -4,4 -3,1 -2,5 -1,6 
Ιζνδχγην εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ, εζληθνινγηζηηθή βάζε -14,0 -11,8 -10,0 -7,9 -6,6 -5,9 -5,0 
Αθαζάξηζην εμσηεξηθφ ρξένο 173,5 178,3      
Γηεζλήο θαζαξή επελδπηηθή ζέζε -84,9 -98,2      

        
Γηεζλέο νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ (% κεηαβνιή)        
Παγθφζκην ΑΔΠ -0,5 5,0 4,4 4,5 4,7 4,7 4,7 
ΑΔΠ Δπξσδψλεο -4,1 1,8 1,6 1,7 2,0 2,0 2,0 
Όγθνο παγθφζκηνπ εκπνξίνπ(αγαζά θαη ππεξεζίεο) -10,9 12,4 7,4 6,9 7,0 7,0 7,0 
Δλ.ΓΣΚ Δπξσδψλεο 0,3 1,5 2,2 1,7 1,7 1,7 1,7 
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Δθηηκήζεηο απνρσξήζεσλ-πξνζιήςεσλ κόληκνπ πξνζσπηθνύ 
γεληθήο θπβέξλεζεο γηα ηα έηε 2011-2015 – ρσξίο παξεκβάζεηο 

 

Έηνο 

Δθηίκεζε απνρσξήζεσλ 
(αξηζκόο ηαθηηθνύ 

πξνζσπηθνύ + 
πξνζσπηθνύ 

λνζειεπηηθώλ ηδξπκάησλ 
θαη ΑΔΙ, ΣΔΙ) 

Δθηίκεζε πξνζιήςεσλ 
(αξηζκόο ηαθηηθνύ 

πξνζσπηθνύ + 
πξνζσπηθνύ 
λνζειεπηηθώλ 

ηδξπκάησλ θαη ΑΔΙ, ΣΔΙ) 
θαλόλαο 1:5  

Δθηίκεζε 
απνρσξήζεσλ 
(ΝΠΓΓ,ΟΚΑ θαη 
ΟΣΑ α' θαη β')  

Δθηίκεζε 
πξνζιήςεσλ 

(αξηζκόο 
πξνζσπηθνύ 

ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ ) 
θαλόλαο 1:5  

ύλνιν 
απνρσξήζεσλ     

ύλνιν 
 πξνζιήςεσλ  

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

2011 15.000  5.600  5.000  930 20.000  6.530  
2012 20.000 3.000  6.600  1.000  26.600  4.000  
2013 20.000 4.000 6.600  1.320 26.600 5.320  
2014 20.000 4.000 6.600  1.320  26.600 5.320 
2015 20.000  4.000  6.600  1.320  26.600  5.320  

 
 
 

Δθηηκήζεηο γηα ην ζπλνιηθό αξηζκό ππεξεηνύληνο πξνζσπηθνύ 
 γεληθήο θπβέξλεζεο γηα ηα έηε 2011-2015– ρσξίο παξεκβάζεηο 

 

Έηνο 

Δθηίκεζε αξηζκνύ 
πξνζσπηθνύ (ηαθηηθό 

πξνζσπηθό + 
πξνζσπηθό 

λνζειεπηηθώλ 
ηδξπκάησλ θαη ΑΔΙ, ΣΔΙ) 

Δθηίκεζε αξηζκνύ 
πξνζσπηθνύ (ΝΠΓΓ, 
ΟΚΑ θαη ΟΣΑ Α' θαη 

Β') 

Δθηίκεζε γηα αξηζκό 
πξνζσπηθνύ νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ 
ύλνιν 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2011 540.016  124.629  41.000  705.645  
2012 523.016  119.029  41.000  683.045  
2013 507.016  113.749  41.000  661.765  
2014 491.016  108.469  41.000  640.485  
2015 475.016  103.189  41.000  619.205  

 
 
 

 Δθηηκήζεηο γηα ηνλ αξηζκό ζπληαμηνύρσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο γηα ηα έηε 
2011-2015– ρσξίο παξεκβάζεηο 

 

Έηνο 

Δθηίκεζε αξηζκνύ 
ζπληαμηνύρσλ (ηαθηηθό 

πξνζσπηθό + 
πξνζσπηθό 

λνζειεπηηθώλ 
ηδξπκάησλ θαη ΑΔΙ, ΣΔΙ) 

Δθηίκεζε αξηζκνύ 
ζπληαμηνύρσλ (ΝΠΓΓ, 

ΟΚΑ θαη ΟΣΑ Α' θαη 
Β') 

Αξηζκόο ζαλόλησλ 
πλνιηθόο αξηζκόο 

ζπληαμηνύρσλ 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2011 371.178  62.068  8.500  427.246  
2012 391.178  68.668  8.500  451.346  
2013 411.178  75.268  8.500  477.946  
2014 431.178  81.868  8.500 504.546  
2015 451.178  88.468  8.500 531.146  

 



 3 

 
ΙΙ. ΔΞΔΛΙΞΗ ΔΟΓΩΝ–ΔΞΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΥΩΡΙ 

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ (ΔΝΑΡΙΟ ΒΑΗ) 
 
Α. Έλλειμμα κενηπικήρ και γενικήρ κςβέπνηζηρ καηά ςποηομείρ συπίρ 

παπεμβάζειρ 
 

Δμέιημε εζόδσλ – εμόδσλ  θεληξηθήο θαη γεληθήο θπβέξλεζεο πεξηόδνπ 2012-2015 θαηά ππνηνκείο 
(πνζά ζε εθαη. επξώ) 

  

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Πξαγκ/ζεηο Πξαγκ/ζεηο Δθηίκεζε Δθηίκεζε Δθηίκεζε Δθηίκεζε Δθηίκεζε 

Ι. Έζνδα  50.585 54.259 55.501 54.591 54.814 54.397 54.859 
1. Καζαξά έζνδα ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 48.545 51.187 51.579 49.987 50.026 50.555 51.223 
α. Σαθηηθά έζνδα 52.307 54.383 53.280 51.727 52.172 52.728 53.801 
    1. Άκεζνη θφξνη 21.431 20.223 19.144 16.961 17.114 17.339 17.623 
    2.Έκκεζνη θφξνη 28.293 31.043 29.657 30.245 30.834 31.447 32.101 
    3. Απνιήςεηο απφ Δ.Δ. 264 320 185 148 165 174 176 
    4. Με θνξνινγηθά έζνδα 2.319 2.797 4.294 4.373 4.059 3.768 3.901 
β. Με ηαθηηθά έζνδα 1.190 1.786 2.099 1.957 1.600 1.627 1.280 
γ. Δπηζηξνθέο θφξσλ 4.952 4.982 3.800 3.697 3.746 3.800 3.858 
2. Έζνδα ΠΓΔ 2.040 3.072 3.922 4.604 4.788 3.842 3.636 
α. Δηζξνέο ΔΠΑ 1.734  2.634  3.192 3.616 3.842 2.910 2.730 
β. Λνηπέο εηζξνέο (πεξηιακβάλεηαη ΟΠΔΚΔΠΔ θαη ΑΛΙΔΙΑ) 123  167  530 788 746 732 706 
γ. Ίδηα έζνδα 183  271  200 200 200 200 200 
ΙΙ. Γαπάλεο 84.215 75.690 81.389 81.277 86.483 88.423 92.956 
1. Γαπάλεο ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 74.627 67.243 72.889 72.777 77.983 79.923 84.456 
α. Πξσηνγελείο δαπάλεο (1+2+3+4+5+6) 58.043 51.656 53.468 52.375 53.493 52.660 53.053 
    1. Μηζζνί θαη ζπληάμεηο 24.487 22.139 22.018 21.585 21.622 21.673 21.729 
    2. Κνηλσληθή αζθάιηζε & πεξίζαιςε (ζπκπ. πιεξσκή γηα  
αζθαιηζηηθφ ηακείν ΓΔΗ) 17.779 15.747 17.784 16.308 17.316 16.304 16.514 
    3. Λεηηνπξγηθέο θαη άιιεο δαπάλεο 9.326 8.107 7.773 7.906 7.865 7.969 7.805 
    4. Απνδφζεηο πξνο ηξίηνπο 6.452 5.663 5.312 5.116 5.230 5.208 5.235 
    5. Με θαηαλεκεκέλεο δαπάλεο 0 0 0 50 50 100 100 
    6. Απνζεκαηηθφ 0 0 580 1.410 1.410 1.405 1.670 
β. 1. Δγγπήζεηο ζε Γεληθή Κπβέξλεζε 484 827 1.245 1.518 1.979 1.024 1.636 
    2. Δγγπήζεηο εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο  100 145 224 134 211 139 67 
γ. Σφθνη 12.325 13.223 16.002 16.900 20.500 24.400 28.000 
δ. Πιεξσκέο ζηα λνζνθνκεία γηα παιηέο νθεηιέο 1.498 375 450 350 300 300 300 
ε. Πιεξσκέο γηα εμνπιηζηηθέο δαπάλεο 2.175 1.017 1.500 1.500 1.500 1.400 1.400 
2. ΠΓΔ 9.588 8.447 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 
ΙΙΙ. Έιιεηκκα Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ -33.630 -21.431 -25.888 -26.686 -31.669 -34.026 -38.097 
% ΑΔΠ -14,3% -9,3% -11,5% -11,7% -13,4% -14,0% -15,1% 
ΙΙΙ.α. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα -21.305 -8.208 -9.886 -9.786 -11.169 -9.626 -10.097 
                
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο θεληξηθήο θπβέξλεζεο -528 -4.145 458 -1.646 -1.816 -1.678 -1.584 
                
Ιζνδχγην Ννκηθψλ Πξνζψπσλ πιελ ΓΔΚΟ 647 878 997 754 660 622 793 
Ιζνδχγην επαλαηαμηλνκεκέλσλ ΓΔΚΟ -1.593 3.059 1.211 1.368 1.866 859 1.385 
               
Έιιεηκκα Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA95 -35.104 -21.638 -23.222 -26.209 -30.959 -34.223 -37.503 
                
Ιζνδύγην ΟΣΑ 27 -379 -564 -732 -702 -711 -722 
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο OTA -158 -186 225 223 313 0 0 
Ιζνδύγην ΟΣΑ θαηά ESA95 -131 -565 -339 -509 -389 -711 -722 
                
Ιζνδύγην ΟKΑ 393 369 787 -631 638 1.539 2.242 
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο OKA -1.466 -2.357 -778 -150 -200 -200 -200 
Ιζνδύγην ΟKΑ θαηά ESA95 -1.074 -1.988 9 -781 438 1.339 2.042 
                
Έιιεηκκα γεληθήο θπβέξλεζεο θαηά ESA95 -36.308 -24.191 -23.552 -27.499 -30.909 -33.595 -36.183 
% ΑΔΠ -15,4% -10,5% -10,4% -12,0% -13,1% -13,8% -14,4% 
                
ΑΔΠ 235.017 230.173 225.400 228.400 235.500 242.900 251.900 
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Β. Δξέλιξη ηόκυν και σπέοςρ γενικήρ κςβέπνηζηρ 
 
 

Σόθνη θεληξηθήο θπβέξλεζεο (ρσξίο παξεκβάζεηο) 
(ζε εθαη. επξώ) 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Σόθνη ζε ηακεηαθή βάζε 12.325 13.223 16.002 16.900 20.500 24.400 28.000 

Σόθνη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε (ESA 95) 12.490 13.945 15.559 18.900 22.800 26.900 30.900 

Σόθνη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε σο % ηνπ ΑΔΠ 5,3% 6,1% 6,9% 8,3% 9,7% 11,1% 12,3% 

Γηαθνξά ηακεηαθώλ-δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ     
(πξνζαξκνγή θαηά ESA) -165 -722 443 -2.000 -2.300 -2.500 -2.900 

 
 
 

Δμέιημε ρξένπο γεληθήο θπβέξλεζεο (ρσξίο παξεκβάζεηο) 
(ζε εθαη. επξώ) 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Υξένο γεληθήο θπβέξλεζεο 298.706 328.587 364.105 399.253 432.378 465.614 501.078 
ΑΔΠ 235.017 230.173 225.400 228.400 235.500 242.900 251.900 
Υξένο γεληθήο θπβέξλεζεο σο % ΑΔΠ 127,1% 142,8% 160,6% 174,8% 183,6% 191,7% 198,9% 

 

 

 
Γ. ηόσοι ελλειμμάηυν γενικήρ κςβέπνηζηρ και δημοζιονομικό κενό πος ππέπει 

να καλςθθεί μέζυ παπεμβάζευν 
 

Γεκνζηνλνκηθό θελό αλά έηνο γηα ηελ πεξίνδν 2011-2015 
(ζε εθαη. επξώ) 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Πξαγκ/ζεηο Πξαγκ/ζεηο Δθηίκεζε Δθηίκεζε Δθηίκεζε Δθηίκεζε Δθηίκεζε 

Έιιεηκκα γεληθήο θπβέξλεζεο θαηά ESA95 
(βαζηθό ζελάξην) 

-36.308 -24.191 -23.552 -27.499 -30.909 -33.595 -36.183 

% ΑΔΠ -15,4% -10,5% -10,4% -12,0% -13,1% -13,8% -14,4% 
Έιιεηκκα γεληθήο θπβέξλεζεο θαηά ESA95 
(ηόρνη)   -17.065 -14.916 -11.399 -6.385 -2.991 

% ΑΔΠ   -7,6% -6,5% -4,8% -2,6% -1,2% 

Γεκνζηνλνκηθό θελό   6.487 12.584 19.510 27.210 33.583 

% ΑΔΠ   2,9%  5,5% 8,3% 11,2% 13,3% 

ΑΔΠ 235.017 230.173 225.400 228.400 235.500 242.900 251.900 
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Γ. Αξιολόγηζη αποηελεζμάηυν πποηγοςμένυν εηών 2009-2010 και ηπέσονηορ 

έηοςρ 2011 
 
 

ύγθξηζε πξνϋπνινγηζζέλησλ κεγεζώλ θαη απνηειεζκάησλ 2009-2010 
(ζε εθαη. επξώ) 

 

  
  

2009 2010 

Πξνϋπ/ζκόο Πξαγκ/ζεηο Απόθιηζε 
Απόθιηζε 
(% ΑΔΠ) 

Πξνϋπ/ζκόο Πξαγκ/ζεηο Απόθιηζε 
Απόθιηζε 
(% ΑΔΠ) 

Κξαηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο                 
Ι. Έζνδα (1+2) 65.972 50.585 -15.387 -6,5% 57.560 54.259 -3.301 -1,4% 
1. Καθαρά έζοδα ηακηικού προϋπολογιζμού 
(α+β-γ) 62.272 48.545 -13.727 -5,8% 53.700 51.187 -2.513 -1,1% 
α. Σαθηηθά Έζνδα 64.200 52.307 -11.893 -5,1% 56.950 54.383 -2.567 -1,1% 
β. Με ηαθηηθά έζνδα 1.372 1.190 -182 -0,1% 1.400 1.786 386 0,2% 
γ. Δπηζηξνθέο θφξσλ 3.300 4.952 -1.652 -0,7% 4.650 4.982 -332 -0,1% 
2. Έζοδα ΠΔΕ (α+β+γ) 3.700 2.040 -1.660 -0,7% 3.860 3.072 -788 -0,3% 
ΙΙ. Γαπάλεο (1+2) 76.978 84.215 -7.822 -3,3% 82.796 75.690 6.135 2,6% 
1. Δαπάνες ηακηικού προϋπολογιζμού 
(α+β+γ+δ) 68.178 74.627 -7.034 -3,0% 72.496 67.243 4.282 1,8% 
α. Πξσηνγελείο δαπάλεο 53.978 58.628 -4.650 -2,0% 56.846 52.627 4.219 1,8% 
β. Δπηρνξήγεζε λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ γηα 
εμφθιεζε παιαηψλ νθεηιψλ ηνπο   1.498 -1.498 -0,6% 0 375 -375 -0,2% 
γ. Σφθνη 12.000 12.325 -325 -0,1% 12.950 13.223 -273 -0,1% 
δ. Πιεξσκέο γηα εμνπιηζηηθέο δαπάλεο 2.200 2.175 25 0,0% 2.700 1.017 1.683 0,7% 
2. ΠΔΕ 8.800 9.588 -788 -0,3% 10.300 8.447 1.853 0,8% 
ΙΙΙ. Έιιεηκκα θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ (Ι-ΙΙ) -11.006 -33.630 -22.624 -9,6% -25.236 -21.431 3.805 1,6% 
% ΑΕΠ -4,2% -14,3% -10,1%   -10,3% -9,2% 1,1%   
ΙΙΙ. α. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα (ΙΙΙ-ΙΙ1γ) 994 -21.305 -22.299 -9,5% -12.286 -8.208 4.078 1,8% 
% ΑΔΠ 0,4% -9,1% -9,4%   -5,0% -3,5% 1,5% 0,0% 
IV. Ιζνδύγην ΟΣΑ, ΟΚΑ, λνζνθνκείσλ θαη 
ινηπώλ ΝΠΓΓ 4.350 -2.150 -6.500 -2,8% 2.465 1.384 -1.081 -0,5% 
V. Υξεκαηνδόηεζε θνξέσλ κε εηδηθά νκόινγα -575 0 575 0,2% -550 0 550 0,2% 
VI. Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 1.390 -528 -1.918 -0,8% 595 -4.145 -4.740 -2,0% 
VΙI. Ιζνδύγην Γεληθήο Κπβέξλεζεο (III+IV+V+VI) -5.266 -36.308 -31.042 -13,2% -22.176 -24.191 -2.015 -0,9% 
% ΑΔΠ -2,0% -15,4% -13,4%   -9,1% -10,5% -1,4% 0,0% 
ΑΔΠ 260.248 235.017     244.233 230.173     
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ύγθξηζε πξνϋπνινγηζκνύ θαη  εθηηκήζεσλ πξαγκαηνπνηήζεσλ 2011 
(ζε εθαη. επξώ) 

 

  
  

2011 

Πξνϋπ/ζκόο 
Δθηηκήζεηο  

πξαγκ/ζεσλ 
Απόθιηζε 

Απόθιηζε 
(% ΑΔΠ) 

Κξαηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο         
Ι. Έζνδα (1+2) 59.482 55.501 -3.981 -1,8% 
1. Καθαρά έζοδα ηακηικού προϋπολογιζμού (α+β-γ) 55.560 51.579 -3.981 -1,8% 
α. Σαθηηθά Έζνδα 57.520 53.280 -4.240 -1,9% 
β. Με ηαθηηθά έζνδα 1.840 2.099 259 0,1% 
γ. Δπηζηξνθέο θφξσλ 3.800 3.800 0 0,0% 
2. Έζοδα ΠΔΕ  3.922 3.922 0 0,0% 
ΙΙ. Γαπάλεο (1+2) 80.339 81.389 1.051 0,5% 
1. Δαπάνες ηακηικού προϋπολογιζμού (α+β+γ+δ+ε) 71.839 72.889 1.051 0,5% 
α. Πξσηνγελείο δαπάλεο 52.673 53.468 795 0,4% 
    1. Μηζζνί θαη ζπληάμεηο  21.593 22.018 426 0,2% 
    2. Κνηλσληθή αζθάιηζε θαη πεξίζαιςε (ζπκπ.  
        πιεξσκή γηα αζθαιηζηηθφ ηακείν ΓΔΗ) 16.652 17.784 1.132 0,5% 
    3. Λεηηνπξγηθέο θαη άιιεο δαπάλεο 7.870 7.773 -97 0,0% 
    4. Απνδφζεηο πξνο ηξίηνπο 5.978 5.312 -666 -0,3% 
    5. Με θαηαλεκεκέλεο δαπάλεο 0 0 0 0,0% 
    6. Απνζεκαηηθφ 580 580 0 0,0% 
β. 1. Δγγπήζεηο ζε θνξείο  γεληθήο θπβέξλεζεο 1.051 1.245 194 0,1% 
    2. Δγγπήζεηο ζε θνξείο εθηφο γεληθήο θπβέξλεζεο 145 224 79 0,0% 
γ. Σφθνη 15.920 16.002 82 0,0% 
δ. Πιεξσκέο ζηα λνζνθνκεία γηα παιηέο νθεηιέο 450 450 0 0,0% 
ε. Πιεξσκέο γηα εμνπιηζηηθέο δαπάλεο 1.600 1.500 -100 0,0% 
2. ΠΔΕ 8.500 8.500 0 0,0% 
ΙΙΙ. Έιιεηκκα θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ (Ι-ΙΙ) -20.857 -25.888 -5.032 -2,2% 
% ΑΕΠ -9,1% -11,5%     
ΙΙΙ. α. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα (ΙΙΙ-ΙΙ1γ) -4.937 -9.886 -4.949 -2,2% 
% ΑΔΠ -2,2% -4,4%     
IV. Ιζνδύγην ΟΣΑ, ΟΚΑ, λνζνθνκείσλ θαη ινηπώλ ΝΠΓΓ 1.491 1.877 386 0,2% 
ΝΠΓΓ 230 997 767 0,3% 
ΟΣΑ 500 -339 -839 -0,4% 
ΟΚΑ 700 248 -452 -0,2% 
Αλεμφθιεηεο νθεηιέο ΟΚΑ -239 -239 0 0,0% 
ΓΔΚΟ 300 1.211 911 0,4% 
V. Υξεκαηνδόηεζε θνξέσλ κε εηδηθά νκόινγα -420 -420 0 0% 
VI. Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 2.953 878 -2.075 -1,5% 
VΙI. Ιζνδύγην Γεληθήο Κπβέξλεζεο βάζεη Π/Τ (III+IV+V+VI) -16.833 -23.552 -6.720 -3,0% 
% ΑΔΠ -7,4% -10,4%     
VIII. ηόρνο ηζνδπγίνπ γεληθήο θπβέξλεζεο βάζεη 
πξνγξάκκαηνο -17.065 -23.552 -6.487  
% ΑΔΠ -7,6% -10,4% 2,9%    
ΑΔΠ  225.400     
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄  
Ι. ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ 
 
 

Παξεκβάζεηο ΜΠΓ 2011-2015 
(πνζά ζε εθαη. επξώ) 

 
 

    Πεξηγξαθή παξέκβαζεο (ζε εθ. επξώ) 2011 2012 2013 2014 2015 2011-2015 % ΑΔΠ 

1.    Δμνξζνινγηζκόο κηζζνινγηθήο δαπάλεο 800 660 398 246 71 2.175 0,9% 

1.  1 
πγθξάηεζε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο κε πεξηνξηζκφ πξνζιήςεσλ (εθαξκνγή ηνπ 
θαλφλα 1:10 ην 2011 θαη 1:5 έσο ην 2015), αλαζηνιή ρνξήγεζεο κηζζνινγηθήο 
σξίκαλζεο, θαιχηεξε αμηνπνίεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θ.ιπ. 

350 170 200 200 50 970 0,4% 

1.  2 
Αχμεζε ησλ σξψλ εξγαζίαο απφ 37,5 ζε 40 ψξεο θαη κείσζε ηεο δαπάλεο γηα 
ππεξσξίεο, πεξαηηέξσ κείσζε ησλ ακεηβφκελσλ επηηξνπψλ θαη άιισλ πξφζζεησλ 
ακνηβψλ 

130 310 0 0 0 440 0,2% 

1.  3 Μείσζε ησλ ζπκβαζηνχρσλ  (θαηά 50% ην 2011 θαη θαηά 10% θάζε επφκελν έηνο) 245 35 28 21 21 350 0,2% 

1.  4 
Δθαξκνγή πξνγξακκάησλ εζεινχζηαο κεξηθήο απαζρφιεζεο ζην δεκφζην θαη 
καθξνρξφληαο άδεηαο άλεπ απνδνρψλ 

75 145 170 25 0 415 0,2% 

2.    Μεηώζεηο ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ 140 90 98 223 33 584 0,2% 

2.  1 Μείσζε ηεο επηρνξήγεζεο γηα ηε δηαλνκή ηχπνπ 20 20 0 0 0 40 0,0% 

2.  2 
Παξαθξάηεζε 7% ζηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ δεκνζίνπ (εμαηξψληαο αλειαζηηθέο 
δαπάλεο φπσο ΓΔΚΟ, ελνίθηα, ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο) 

80 0 0 0 0 80 0,0% 

2.  3 Μείσζε δαπαλψλ γηα πξνκήζεηα ηεο ΣηΔ 40 0 0 0 0 40 0,0% 

2.  4 
Δθαξκνγή πιαηθφξκαο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ (e-procurement) γηα φιεο ηηο 
πξνκήζεηεο ζην δεκφζην  

0 42 61 23 20 146 0,1% 

2.  5 
Δμνξζνινγηζκφο δεκνζίσλ δαπαλψλ (ελέξγεηα, ηειεπηθνηλσλίεο, κηζζψζεηο αθηλήησλ) 
θαη πιήξεο εθαξκνγή ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο (ΟΠ)  

0 28 37 200 13 278 0,1% 

3.    Καηαξγήζεηο / πγρσλεύζεηο θνξέσλ θαη κείσζε επηρνξεγήζεσλ 491 89 102 70 19 770 0,3% 

3.  1 Μείσζε ησλ επηρνξεγήζεσλ ζε θνξείο εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 291 0 0 0 0 291 0,1% 

3.  2 ρέδην δξάζεο γηα ηελ θαηάξγεζε θαη ζπγρψλεπζε θνξέσλ  200 89 102 70 19 479 0,2% 

4.    Αλαδηνξγάλσζε Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκώλ 0 414 329 298 274 1.314 0,6% 

4.  1 
Δλίζρπζε ησλ εζφδσλ ησλ ζπγθνηλσληαθψλ θνξέσλ θαη άιισλ Γεκνζίσλ 
επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ 

0 0 120 120 0 240 0,1% 

4.  2 ρέδηα αλαδηάξζξσζεο Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ  0 119 28 41 147 335 0,1% 

4.  3 Πψιεζε κε ζηξαηεγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 0 25 25 25 25 100 0,0% 

4.  4 Μείσζε ζε δαπάλεο πξνζσπηθνχ 0 200 75 39 38 352 0,2% 

4.  5 
Μείσζε ζε ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαη εμνηθνλνκήζεηο απφ θαηαξγήζεηο ή 
ζπγρσλεχζεηο δξαζηεξηνηήησλ  

0 70 81 72 64 287 0,1% 

5.    Μείσζε ακπληηθώλ δαπαλώλ 0 200 333 333 333 1.200 0,5% 

5.  1 Μείσζε χςνπο ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ 0 0 133 133 133 399 0,2% 

5.  2 
Δμνηθνλνκήζεηο απφ ην εμνπιηζηηθφ πξφγξακκα (εμ απηψλ 600 εθαη.επξψ πνπ 
αθνξνχλ ηα έηε 2012, 2013 θαη 2015 έρνπλ ιεθζεί ππφςε ζην βαζηθφ ζελάξην θαη γηα 
ην ιφγν απηφ δελ αζξνίδνληαη ζην ζχλνιν ησλ παξεκβάζεσλ) 

0 200 200 200 200 800 0,3% 

6.     Δμνηθνλόκεζε δαπαλώλ θαη βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ηνκέα πγείαο 60 204 149 153 188 754 0,3% 

6.   1 Δηδηθφ ηέινο ζε επηρεηξήζεηο πνπ εμαηξνχληαη απφ ηνλ αληηθαπληζηηθφ λφκν 40 0 0 0 0 40 0,0% 

6.   2 
Αχμεζε εζφδσλ λνζνθνκείσλ κε (Ι) εηδηθή ζπκθσλία γηα παξνρή ππεξεζηψλ ζε 
ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, (ΙΙ) ρξέσζε αιινδαπψλ γηα ππεξεζίεο, (ΙΙΙ) θαη 
πεξηνξηζκφο ππεξεζηψλ γηα αλαζθάιηζηνπο  

20 20 10 15 75 140 0,1% 

6.   3 Νένο ράξηεο πγείαο  0 64 64 38 38 204 0,1% 

6.   4 Κεληξηθφ χζηεκα Πξνκεζεηψλ ζηα λνζνθνκεία θαη ηηκνιφγεζε ηαηξηθψλ πξάμεσλ  0 50 75 100 75 300 0,1% 

6.   5 Λεηηνπξγία Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Πξσηνβάζκηαο Τγείαο 0 70 0 0 0 70 0,0% 

7.     Δμνξζνινγηζκόο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο δαπάλεο 250 493 200 42 0 985 0,4% 

7.   1 
Φεθηνπνίεζε θαη έιεγρνο ρεηξφγξαθσλ ζπληαγψλ θαη επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο 

35 208 100 42 0 385 0,2% 

7.   2 Δπέθηαζε ηεο ιίζηαο θαξκάθσλ πνπ δελ απαηηνχλ ζπληαγνγξάθεζε 30 10 0 0 0 40 0,0% 

7.   3 Νέα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή γηα ηα θάξκαθα (2011) 100 30 0 0 0 130 0,1% 

7.   4 Δηζαγσγή αζθαιηζηηθήο ηηκήο ζηα θάξκαθα 85 245 100 0 0 430 0,2% 

8.    Μείσζε δαπαλώλ ΟΚΑ θαη εμνξζνινγηζκόο θνηλσληθώλ δαπαλώλ 1.008 1.260 1.025 790 400 4.483 1,9% 

8.  1 
Δμνξζνινγηζκφο επηδνκάησλ θαη ιίζηαο δηθαηνχρσλ ΟΔΔ-ΟΔΚ θαη ΟΑΔΓ θαη άιισλ 
παξνρψλ θνηλσληθψλ επηδνκάησλ  

345 251 65 0 0 661 0,3% 

8.  2 
Έιεγρνο θαη δηαζηαχξσζε ζηνηρείσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ παξνρήο 
ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ θαη επηδνκάησλ 

330 251 130 80 50 841 0,4% 

8.  3 Μείσζε ηνπ εθάπαμ ησλ ζπληάμεσλ ζχκθσλα κε ηηο εηζθνξέο 120 130 0 0 0 250 0,1% 

8.  4 Πξνζαξκνγή επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ 50 310 200 200 100 860 0,4% 

8.  5 
Δπηβνιή εηδηθήο εηζθνξάο 8% ζηνπο ζπληαμηνχρνπο θάησ ησλ 60 εηψλ γηα πνζά άλσ 
ησλ 1700 € πιελ φζσλ έρνπλ απνιπζεί απηνδηθαίσο (π.ρ. ζηξαηησηηθνχο, ζψκαηα 
αζθαιείαο θιπ) θαη αχμεζε ηεο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ζηηο ζπληάμεηο άλσ ησλ 1700 € 

88 88 0 0 0 176 0,1% 

8. 6 πγθξάηεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο δαπάλεο ηνπ ΝΑΣ (κείσζε 6%) 50 50    100 0,0% 

8.  7 Απζηεξφηεξνο έιεγρνο ζηηο ιίζηεο ησλ δηθαηνχρσλ αλαπεξηθψλ ζπληάμεσλ 25 80 120 180 220 625 0,3% 
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Παξεκβάζεηο ΜΠΓ 2011-2015 
(πνζά ζε εθαη. επξώ) 

 
 

    Πεξηγξαθή παξέκβαζεο (ζε εθ. επξώ) 2011 2012 2013 2014 2015 2011-2015 % ΑΔΠ 

8.  8 
Μείσζε ηεο δαπάλεο γηα  θχξηεο ζπληάμεηο ηνπ ΟΓΑ θαη ζην θαηψηαην φξην ησλ 
ζπληάμεσλ άιισλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη απζηεξνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ 
δηθαηνχρσλ κε βάζε ηνλ ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο 

0 100 50 30 30 210 0,1% 

8.  9 Αμηνιφγεζε θαη εμνξζνινγηζκφο θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ  0 0 460 300 0 760 0,3% 

9.    Βειηίσζε εζόδσλ ΟΚΑ θαη θαηαπνιέκεζε εηζθνξνδηαθπγήο 629 259 713 1.127 337 3.065 1,3% 

9. 1 Δηζθνξά αιιειεγγχεο δεκνζίσλ ππαιιήισλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο 455 0 0 0 0 455 0,2% 

9. 2 Δηζθνξά αιιειεγγχεο ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο 100 0 0 0 0 100 0,0% 

9. 3 Αχμεζε ηεο εηζθνξάο ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο 74 219 4 4 4 305 0,1% 

9. 4 Αχμεζε ζηηο εηζθνξέο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ΟΓΑ θαη ηνπ ΔΣΑΑ 0 40 60 185 0 285 0,1% 

9. 5 Δηζαγσγή ηακείνπ αιιειεγγχεο ηνπ ΟΑΔΔ 0 0 150 450 0 600 0,2% 

9. 6 Αληηκεηψπηζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο θαη αληηκεηψπηζε εηζθνξνδηαθπγήο 0 0 499 488 333 1.320 0,5% 

10   Δλίζρπζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκόξθσζεο 0 0 878 975 1.147 3.000 1,2% 

10. 1 ΦΠΑ 0 0 250 244 200 694 0,3% 

10. 2 Φφξνο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ 0 0 125 244 400 769 0,3% 

10. 3 Φφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ 0 0 250 244 400 894 0,4% 

10. 4 Πεξηνξηζκφο ιαζξεκπνξίνπ 0 0 162 146 80 389 0,2% 

10. 5 Άιινη θφξνη 0 0 91 97 67 255 0,1% 

11.   Μείσζε θνξναπαιιαγώλ θαη άιια θνξνινγηθά έζνδα 2.450 2.880 450 300 0 6.080 2,7% 

11. 1 
Αμηνιφγεζε θαη κείσζε θνξνινγηθψλ εμαηξέζεσλ θαη απαιιαγψλ θαη αχμεζε 
ηεθκεξίσλ 

100 500 300     900 0,4% 

11. 2 
Δηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο ζηα θπζηθά πξφζσπα, αχμεζε ηεθκεξίσλ δηαβίσζεο θαη 
ηεθκήξηα ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ 

400 1.400       1.800 0,8% 

11. 3 Αχμεζε ηνπ ΦΠΑ ζηελ εζηίαζε απφ 13% ζε 23% απφ 1/9/2011 300 700 0 0 0 1.000 0,4% 

11. 4 Αιιαγή ζηνλ θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο 500 215 200 300 0 1.215 0,5% 

11. 5 Έζνδα απφ απζαίξεηα 300 -200 0 0 0 100 0,0% 

11. 6 
Αιιαγή ζηε δνκή ηνπ θφξνπ θαπλνχ θαη κείσζε ηνπ πεξηζσξίνπ θαηαβνιήο ηνπ ΔΦΚ 
γηα ηηο εηαηξείεο απφ ηηο 56 ζηηο 26 κέξεο  

150 150 0 0 0 300 0,1% 

11. 7 
Γήισζε ζθαθψλ αλαςπρήο σο ηδησηηθά ζε ζπλέρεηα δξάζεσλ ΓΟΔ θαη ξχζκηζεο 
γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζηα αξρεία ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ 

150 -100 -50 0 0 0 0,0% 

11. 8 Έζνδα απφ εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο 250 315 0 0 0 565 0,2% 

11. 9 Αχμεζε ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο 100 0 0 0 0 100 0,0% 

11. 10 
Έθηαθηε εηζθνξά ζε νρήκαηα κεγάινπ θπβηζκνχ, κεγάιεο αμίαο αθίλεηα, ζθάθε θαη 
πηζίλεο 

100 -100 0 0 0 0 0,0% 

11. 11 Φνξνιφγεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ 100 0 0 0 0 100 0,0% 

12.    Βειηίσζε απνηειεζκάησλ ΟΣΑ  0 355 345 350 305 1.355 0,6% 

12. 1 Δπαλαμηνιφγεζε δαπαλψλ ΟΣΑ 0 250 175 170 160 755 0,3% 

12.  2 
Αχμεζε ίδησλ εζφδσλ ΟΣΑ  ράξε ζηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ηελ θαιχηεξε 
νξγάλσζε ησλ εηζπξαθηηθψλ κεραληζκψλ  

0 105 120 130 145 500 0,2% 

12.  3 
Αχμεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ζηηο ππνρξεψζεηο πξνο ΟΣΑ κέζσ ηεο ππνρξέσζεο 
έθδνζεο δεκνηηθήο ελεκεξφηεηαο 

0 0 50 50 0 100 0,0% 

13.    Δμνξζνινγηζκόο δαπάλεο ΠΓΔ 700 -196 0 0 0 504 0,2% 

13.  1 Μείσζε ηεο δαπάλεο ηνπ εζληθνχ ζθέινπο ηνπ ΠΓΔ 700 -350 0 0 0 350 0,2% 

13.  2 Πεξηνξηζκφο ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ΔΠΑ 0 154 0 0 0 154 0,1% 

                  0,0% 

    Με θαηαλεκεκέλεο παξεκβάζεηο 9 277 405 547 133 1.371 0,6% 

    Παξεκβάζεηο γηα θάιπςε απξόβιεπησλ απνθιίζεσλ 0 0 0 0 1.220 1.220 0,5% 

            

    ΤΝΟΛΟ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ 6.537 6.785 5.224 5.453 4.260 28.259(1) 12,0% 

    ΓΑΠΑΝΔ 3.310 3.408 2.858 2.711 2.531 14.818 6,3% 

    ΔΟΓΑ 3.227 3.377 2.366 2.742 1.729 13.441 5,7% 

    ΑΔΠ 225.449 228.390 235.523 242.886 251.930     

 

(1) Πνζφ 600 εθαη. επξψ πνπ αθνξά ζηηο εμνπιηζηηθέο δαπάλεο (θαηεγνξία 5.2) πνπ αθνξά ηα έηε 2012, 2013 θαη 2015 έρεη ιεθζεί ππφςε ζην βαζηθφ ζελάξην θαη γηα ην 

ιφγν απηφ δελ αζξνίδεηαη ζην ζχλνιν ησλ παξεκβάζεσλ 
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II. ΑΠΟΚΡΑΣΙΚΟΠΟΙΗΔΙ 
 

Πξόγξακκα Απνθξαηηθνπνηήζεσλ 2011-2015 

 

Έηνο Όλνκα 
Δθηηκώκελνο 

ρξόλνο 
Πνζνζηό ηνπ 

Γεκνζίνπ 
Πνζνζηό πξνο 

πώιεζε 
Δίδνο ζπλαιιαγήο 

      

2011      

 Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο (OTE) 2ν ηξίκελν 16.0% 10,0% Πψιεζε Μεηνρψλ 

 Δηαηξία  Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Θεζζαινλίθεο 3ν ηξίκελν 74,0% 40% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ (ΓΑΑ) 3ν ηξίκελν 100,0% - Δπέθηαζε χκβαζεο 

 Οξγαληζκφο Πξνγλσζηηθψλ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ 1 3ν ηξίκελν 100,0% - Δπέθηαζε χκβαζεο 

 Οξγαληζκφο Πξνγλσζηηθψλ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ 2 3ν ηξίκελν 100,0% - Νέεο Άδεηεο Παηγλίσλ 

 Οξγαληζκφο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο 3ν ηξίκελν 74,3% 23,3% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Κξαηηθά Λαρεία 3ν ηξίκελν 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Οξγαληζκφο Ληκέλνο Πεηξαηψο 4ν ηξίκελν 74,1% 23,1% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Διιεληθά Ακπληηθά πζηήκαηα (ΔΑ) 4ν ηξίκελν 99,8% 99,8% Πψιεζε Μεηνρψλ 

 Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην 4ν ηξίκελν 34,0% 34,0% Πψιεζε Μεηνρψλ 

 Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ (ΓΔΠΑ) 4ν ηξίκελν 65,0% 55,0% Πψιεζε Μεηνρψλ 

 Γηαρεηξηζηήο Δζληθνχ πζηήκαηνο Αεξίνπ (ΓΔΦΑ) 4ν ηξίκελν 65,0% 31,0% Πψιεζε Μεηνρψλ 

 ΣΡΑΙΝΟΔ 4ν ηξίκελν 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ 

 ΛΑΡΚΟ 4ν ηξίκελν 55,2% 55,2% Πψιεζε Μεηνρψλ 

 Alpha Bank 4ν ηξίκελν 0,6% 0,6% Πψιεζε Μεηνρψλ 

 Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 4ν ηξίκελν 1,2% 1,2% Πψιεζε Μεηνρψλ 

 Οξγαληζκφο Γηεμαγσγήο Ιππνδξνκηψλ Διιάδνο (ΟΓΙΔ) 4ν ηξίκελν 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ 

 Άδεηεο Κηλεηήο Σειεθσλίαο 4ν ηξίκελν 100,0% 100,0% Δπέθηαζε χκβαζεο  

 Διιεληθφ Καδίλν Πάξλεζαο 4ν ηξίκελν 49,0% 49,0% Πψιεζε Μεηνρψλ 

 Διιεληθή Βηνκεραλία Ορεκάησλ (ΔΛΒΟ) 4ν ηξίκελν 72,6% 72,6% Πψιεζε Μεηνρψλ 

 Οξγαληζκφο Πξνγλσζηηθψλ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ  4ν ηξίκελν 34,0% 34,0% Πψιεζε Μεηνρψλ 

 Διιεληθφ 1  4ν ηξίκελν 100,0% - Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Σέζζεξα Αεξνζθάθε Airbus  4ν ηξίκελν 100,0% 100,0% Πψιεζε 

 Αθίλεηα 1 4ν ηξίκελν 100,0% - Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

2012       

 Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ (ΓΑΑ) 1ν ηξίκελν 55,0%  21% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Διιεληθά Πεηξέιαηα (ΔΛΠΔ) 1ν ηξίκελν 35,5% 35,5% Πψιεζε Μεηνρψλ 

 Σξάπεδα Πεηξαηψο 1ν ηξίκελν 1,3% 1,3% Πψιεζε Μεηνρψλ 

 Αγξνηηθή Σξάπεδα Διιάδνο (ATE) 1ν ηξίκελν 77,3% 26,2% Πψιεζε Μεηνρψλ 

 Απηνθηλεηφδξνκνο «Δγλαηία Οδφο» 1ν ηξίκελν 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Διιεληθά Σαρπδξνκεία (ΔΛΣΑ) 1ν ηξίκελν 90,0%  40% Πψιεζε Μεηνρψλ 

 Ληκάληα 1 1ν ηξίκελν 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Δηαηξία  Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Πξσηεπνχζεο 2ν ηξίκελν 61,3% 27,3% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ 2ν ηξίκελν 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Αθίλεηα 2 2ν ηξίκελν 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ηιεθηξηζκνχ (ΓΔΗ) 3ν ηξίκελν 51,0% 17,0% Πψιεζε Μεηνρψλ 

 Διιεληθνί Απηνθηλεηφδξνκνη 1 3ν ηξίκελν 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Πεξηθεξεηαθά Αεξνδξφκηα 1 3ν ηξίκελν 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Διιεληθφ 2 4ν ηξίκελν 100,0% - Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Αθίλεηα 3 4ν ηξίκελν 100,0% - Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Φεθηαθφ Μέξηζκα 1 4ν ηξίκελν 100,0% 100,0% Πψιεζε Γηθαησκάησλ 

 Δηαηξία  Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Θεζζαινλίθεο  4ν ηξίκελν 34,0%  Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Μεηαιιεπηηθά Γηθαηψκαηα 1 4ν ηξίκελν 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

2013       

 Τπνζαιάζζην θνίηαζκα θπζηθνχ αεξίνπ «Ν. Καβάια» 1ν ηξίκελν 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Πεξηθεξεηαθά Αεξνδξφκηα 2 2ν ηξίκελν 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Ληκάληα 2 2ν ηξίκελν 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Αθίλεηα 4 3ν ηξίκελν 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Μεηαιιεπηηθά Γηθαηψκαηα 2 3ν ηξίκελν 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Φεθηαθφ Μέξηζκα 2 4ν ηξίκελν 100,0% 100,0% Πψιεζε Γηθαησκάησλ 

 Δηαηξία  Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Πξσηεπνχζεο 4ν ηξίκελν 34,0%  Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Διιεληθνί Απηνθηλεηφδξνκνη 2 4ν ηξίκελν 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

2014       

 Διιεληθνί Απηνθηλεηφδξνκνη 3  100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Αθίλεηε Πεξηνπζία  100,0% - Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

      

2015       

  Διιεληθνί Απηνθηλεηφδξνκνη 4  100,0% - Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 

 Αθίλεηε Πεξηνπζία  100,0% - Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 
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ΙIΙ. ΔΞΔΛΙΞΗ ΔΟΓΩΝ – ΔΞΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ME 
ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ 

 
A. Έλλειμμα κενηπικήρ και γενικήρ κςβέπνηζηρ καηά ςποηομείρ με παπεμβάζειρ 
 
 

Μεζνπξόζεζκν πιαίζην δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2011-2015 
(ζε εθαη. επξώ) 

  

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Πξαγκ/ζεηο Πξαγκ/ζεηο Δθηίκεζε Δθηίκεζε Δθηίκεζε Δθηίκεζε Δθηίκεζε 
Ι. Έζνδα  50.585 54.259 58.600 60.959 62.454 63.192 64.924 
1. Καζαξά έζνδα ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 48.545 51.187 54.675 56.344 57.661 59.347 61.286 
α. Σαθηηθά έζνδα 52.307 54.383 56.225 57.783 59.507 61.220 63.564 
    1. Άκεζνη θφξνη 21.431 20.223 20.649 20.634 21.597 22.464 23.621 
    2.Έκκεζνη θφξνη 28.293 31.043 30.757 32.435 33.464 34.557 35.581 
    3. Απνιήςεηο απφ Δ.Δ. 264 320 185 148 165 174 176 
    4. Με θνξνινγηθά έζνδα 2.319 2.797 4.634 4.566 4.281 4.025 4.186 
β. Με ηαθηηθά έζνδα 1.190 1.786 2.250 2.258 1.900 1.927 1.580 
γ. Δπηζηξνθέο θφξσλ 4.952 4.982 3.800 3.697 3.746 3.800 3.858 
2. Έζνδα ΠΓΔ 2.040 3.072 3.925 4.615 4.793 3.845 3.638 
α. Δηζξνέο ΔΠΑ 1.734 2.634 3.192 3.616 3.842 2.910 2.730 
β. Λνηπέο εηζξνέο (πεξηιακβάλεηαη ΟΠΔΚΔΠΔ θαη ΑΛΙΔΙΑ) 123 167 530 788 746 732 706 
γ. Ίδηα έζνδα 183 271 203 211 205 203 202 
ΙΙ. Γαπάλεο 84.215 75.690 79.671 79.491 83.467 83.363 85.399 
1. Γαπάλεο ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 74.627 67.243 71.871 71.491 75.467 75.363 77.399 
α. Πξσηνγελείο δαπάλεο (1+2+3+4+5+6) 58.043 51.656 52.450 51.088 51.977 50.700 50.996 
    1. Μηζζνί θαη ζπληάμεηο 24.487 22.139 21.632 20.846 20.675 20.470 20.460 
    2. Κνηλσληθή αζθάιηζε & πεξίζαιςε (ζπκπ. πιεξσκή γηα  
αζθαιηζηηθφ ηακείν ΓΔΗ) 17.779 15.747 17.664 15.722 16.567 15.497 15.620 
    3. Λεηηνπξγηθέο θαη άιιεο δαπάλεο 9.326 8.107 7.261 7.289 7.157 6.981 6.791 
    4. Απνδφζεηο πξνο ηξίηνπο 6.452 5.663 5.312 5.772 6.117 6.246 6.355 
    5. Με θαηαλεκεκέλεο δαπάλεο 0 0 0 50 50 100 100 
    6. Απνζεκαηηθφ 0 0 580 1.410 1.410 1.405 1.670 
β. 1. Δγγπήζεηο ζε γεληθή θπβέξλεζε 484 827 1.245 1.518 1.979 1.024 1.636 
    2. Δγγπήζεηο εθηφο γεληθήο θπβέξλεζεο  100 145 224 134 211 139 67 
γ. Σφθνη 12.325 13.223 16.002 16.900 19.500 22.000 23.400 
δ. Πιεξσκέο ζηα λνζνθνκεία γηα παιηέο νθεηιέο 1.498 375 450 350 300 300 300 
ε. Πιεξσκέο γηα εμνπιηζηηθέο δαπάλεο 2.175 1.017 1.500 1.500 1.500 1.200 1.000 
2. ΠΓΔ 9.588 8.447 7.800 8.000 8.000 8.000 8.000 
ΙΙΙ. Έιιεηκκα Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ -33.630 -21.431 -21.071 -18.532 -21.013 -20.171 -20.475 
% ΑΔΠ -14,3% -9,3% -9,3% -8,1% -8,9% -8,3% -8,1% 
ΙΙΙ.α. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα -21.305 -8.208 -5.069 -1.631 -1.513 1.829 2.925 
                

Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο θεληξηθήο θπβέξλεζεο -528 -4.145 708 -1.371 -1.041 -678 -384 
                

Ιζνδύγην λνκηθώλ  πξνζώπσλ πιελ ΓΔΚΟ 647 878 1.232 1.140 1.213 1.286 1.488 
Ιζνδύγην επαλαηαμηλνκεκέλσλ ΓΔΚΟ -1.593 3.059 1.248 1.818 2.677 1.992 2.795 
               

Έιιεηκκα θεληξηθήο θπβέξλεζεο θαηά ESA95 -35.104 -21.638 -17.883 -16.944 -18.164 -17.571 -16.576 
                

Ιζνδύγην ΟΣΑ 27 -379 -341 385 1.011 1.537 1.843 
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο OTA -158 -186 225 223 313 0 0 
Ιζνδύγην ΟΣΑ θαηά ESA95 -131 -565 -117 608 1.324 1.537 1.843 
                

Ιζνδύγην ΟKΑ 393 369 2.090 2.629 5.953 9.039 10.671 
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο OKA -1.466 -2.357 -778 -150 -200 -200 -200 
Ιζνδύγην ΟKΑ θαηά ESA95 -1.074 -1.988 1.312 2.479 5.753 8.839 10.471 
               

Με πξνζδηνξηζκέλα κέηξα     9 286 691 1.237 1.371 
                

Έιιεηκκα γεληθήο θπβέξλεζεο θαηά ESA95 -36.308 -24.191 -16.678 -13.571 -10.396 -5.957 -2.891 
% ΑΔΠ -15,4% -10,5% -7,4% -5,9% -4,4% -2,5% -1,1% 
                

ΑΔΠ 235.017 230.173 225.400 228.400 235.500 242.900 251.900 
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Β. Σόκοι και σπέορ γενικήρ κςβέπνηζηρ: 
α) με παπεμβάζειρ 
β) με παπεμβάζειρ και αποκπαηικοποιήζειρ 
 

 Σόθνη θεληξηθήο θπβέξλεζεο  
(ζε εθαη. επξώ) 

            

 2011 2012 2013 2014 2015 

Α.  Τπνινγηζκόο ηόθσλ κε παξεκβάζεηο      
Σφθνη ζε ηακεηαθή βάζε 16.002 16.900 19.500 22.000 23.400 
Σφθνη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε (ESA 95) 15.559 18.500 20.900 23.300 24.700 
Σφθνη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε σο % ΑΔΠ 6,9% 8,1% 8,9% 9,6% 9,8% 

Γηαθνξά ηακεηαθψλ-δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ (πξνζαξκνγή θαηά ESA) 443 -1.600 -1.400 -1.300 -1.300 

      

Β.  Τπνινγηζκόο ηόθσλ κε παξεκβάζεηο θαη απνθξαηηθνπνηήζεηο      
Σφθνη ζε ηακεηαθή βάζε 16.100 16.900 19,800 20.700 21.100 
Σφθνη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε (ESA 95) 15.800 17.900 20.900 21.300 21.700 
Σφθνη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε σο % ΑΔΠ 7,0% 7,8% 8,9% 8,8% 8,6% 

Γηαθνξά ηακεηαθψλ-δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ (πξνζαξκνγή θαηά ESA) 300 -1.000 -1.100 -600 -600 

ΑΔΠ 225.400 228.400 235.500 242.900 251.900 

 
 
 

Δμέιημε ρξένπο γεληθήο θπβέξλεζεο 
(ζε εθαη. επξώ) 

                

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Α. Τπνινγηζκόο ρξένπο γεληθήο θπβέξλεζεο κε 
παξεκβάζεηο        

Υξένο γεληθήο θπβέξλεζεο        

Υξένο γεληθήο θπβέξλεζεο σο % ΑΔΠ 298.706 328.587 357.450 379.900 393.400 399.400 401.300 

 127,1% 142,8% 157,7% 166,3% 167,0% 164,4% 159,3% 

Β. Τπνινγηζκόο ρξένπο γεληθήο θπβέξλεζεο κε 
παξεκβάζεηο θαη απνθξαηηθνπνηήζεηο 

       

Υξένο γεληθήο θπβέξλεζεο        

Υξένο γεληθήο θπβέξλεζεο σο % ΑΔΠ 298.706 328.587 352.436 364.886 371.436 364.503 351.356 

ΑΔΠ 127,1% 142,8% 155,5% 159,8% 157,7% 150,1% 139,5% 
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ΙV. ΑΝΩΣΑΣΟ ΟΡΙΟ ΓΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 
 
Α. Ανάλςζη δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ππογπάμμαηορ δημοζίυν 

επενδύζευν ανά ςποςπγείο με παπεμβάζειρ 
 

Γαπάλεο θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ  2009-2015  αλά θνξέα κε παξεκβάζεηο  
(ποζά ζε εκαη. εσρώ) 

                 
Φνξείο 2009 2010 2011 Π/Τ 2011 Δθη. 2012 2013 2014 2015 

1 Πξνεδξία Γεκνθξαηίαο 5 5 5 5 5 5 5 5 
  Τ.Π. 5 5 5 5 5 5 5 5 
  ΠΔΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 Βνπιή ησλ Διιήλσλ 219 198 200 198 189 184 179 174 
  Τ.Π. 218 198 198 196 187 182 177 172 
  ΠΔΕ 1 0 2 2 2 2 2 2 
3 Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  6.667 4.291 5.633 5.166 5.347 5.650 5.703 5.625 
  Τ.Π. 5.510 3.492 4.923 4.658 4.738 5.041 5.094 5.016 
  ΠΔΕ 1.157 799 710 508 609 609 609 609 
4 Δμσηεξηθώλ 457 395 374 361 347 338 325 320 
  Τ.Π. 450 378 356 346 331 322 309 304 
  ΠΔΕ 7 17 18 15 16 16 16 16 
5 Δζληθήο Ακπλαο 6.313 4.549 4.973 4.794 4.725 4.501 4.024 3.752 
  Τ.Π. 4.133 3.531 3.355 3.277 3.208 2.984 2.807 2.735 
  Εξοπλιζηικά ππογπάμμαηα (ηαμειακή βάζη) 2.175 1.017 1.600 1.500 1.500 1.500 1.200 1.000 
  ΠΔΕ 5 1 18 17 17 17 17 17 
6 Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 6.267 6.221 5.817 5.695 5.344 5.150 5.075 5.024 
  Τ.Π. (πλήν ΟΠΑΔ) 6.187 6.204 5.742 5.630 5.274 5.080 5.005 4.954 
  ΠΔΕ 80 17 75 65 70 70 70 70 
7 Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 914 704 740 674 616 607 598 606 
  Τ.Π. 909 701 732 667 609 600 591 599 
  ΠΔΕ 5 3 8 7 7 7 7 7 
8 Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ 7.480 6.988 6.863 6.530 6.362 6.221 6.105 6.044 
  Τ.Π. 7.131 6.683 6.283 6.009 5.841 5.671 5.554 5.494 
  ΠΔΕ 349 305 580 521 550 550 550 550 
9  Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ 978 726 647 566 598 585 571 562 
  Τ.Π. 698 599 525 454 481 468 453 444 
  ΠΔΕ 280 127 122 112 117 117 117 117 

10 Οηθνλνκηθώλ (πιελ Γεληθώλ Κξαηηθώλ Γαπαλώλ) 1.186 1.059 1.032 986 926 840 808 784 
  Τ.Π. 1.178 1.054 1.018 973 913 827 795 771 
  ΠΔΕ 8 5 14 13 13 13 13 13 

11 Γεληθέο Κξαηηθέο Γαπάλεο 23.667 23.627 27.048 27.213 29.946 33.398 35.104 37.598 
  Τ.Π. 10.758 9.432 9.933 9.742 11.934 11.708 11.941 12.495 
  Τόκοι 12.325 13.223 15.920 16.002 16.900 19.500 22.000 23.400 
  Καηαπηώζειρ εγγςήζεων  584 972 1.196 1.469 1.652 2.190 1.163 1.703 
  ΠΔΕ                 

12  Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 1.775 1.593 1.455 1.340 1.220 1.218 1.192 1.082 
  Τ.Π. 1.237 1.222 1.055 950 824 823 797 687 
  ΠΔΕ 538 371 400 390 395 395 395 395 

13 Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 652 626 644 651 644 638 636 637 
  Τ.Π. 330 274 224 238 228 222 220 220 
  ΠΔΕ 322 352 420 413 416 416 416 416 

14 Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 16.201 14.748 14.927 15.997 13.975 15.004 13.999 14.221 
  Τ.Π. (με  ΟΠΑΔ) 15.935 14.054 14.322 15.408 13.378 14.407 13.401 13.624 
  ΠΔΕ 266 694 605 589 597 597 597 597 

15 Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο 2.514 2.762 2.118 1.911 1.851 1.848 1.845 1.843 
  Τ.Π. 115 115 118 111 105 103 99 98 
  ΠΔΕ 2.399 2.647 2.000 1.800 1.745 1.745 1.745 1.745 

16 Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ 3.854 3.257 3.059 2.976 3.001 2.979 2.957 2.935 
  Τ.Π. 769 755 839 886 842 820 798 776 
  ΠΔΕ 3.085 2.502 2.220 2.090 2.159 2.159 2.159 2.159 

17 Θαιαζζίσλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Αιηείαο 1.669 1.202 1.641 1.628 1.398 1.389 1.383 1.379 
  Τ.Π. 1.669 1.202 1.551 1.546 1.312 1.303 1.297 1.293 
  ΠΔΕ     90 82 86 86 86 86 

18 Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 2.371 2.173 2.022 1.929 1.846 1.789 1.734 1.687 
  Τ.Π. 2.309 2.148 1.944 1.854 1.779 1.713 1.658 1.611 
  ΠΔΕ 62 25 78 75 76 76 76 76 

19 Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο 1.024 583 1.140 1.101 1.121 1.121 1.121 1.121 
  ΠΔΕ 1.024 583 1.140 1.101 1.121 1.121 1.121 1.121 

  ΤΝΟΛΟ 81.454 73.717 80.339 79.722 79.491 83.468 83.364 85.400 
  Ππωηογενείρ δαπάνερ Τ.Π 59.541 52.047 53.123 52.951 51.439 52.278 51.001 51.297 
  Τόκοι 12.325 13.223 15.920 16.002 16.900 19.500 22.000 23.400 
  Εξοπλιζηικά ππογπάμμαηα (ηαμειακή βάζη) 2.175 1.017 1.600 1.500 1.500 1.500 1.200 1.000 
  Καηαπηώζειρ εγγςήζεων  584 972 1.196 1.469 1.652 2.190 1.163 1.703 
  ΠΓΔ 9.588 8.447 8.500 7.800 8.000 8.000 8.000 8.000 
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Β. Ανάλςζη δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ππογπάμμαηορ δημοζίυν 
επενδύζευν ανά καηηγοπία δαπανών με παπεμβάζειρ 

 

Γαπάλεο ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ αλά θαηεγνξία (κε παξεκβάζεηο) 
(ζε εθαη. επξώ)  

 

α/α Καηεγνξία δαπάλεο 
2011 2011 2012 2013 2014 2015 

Πξνϋπ/ζκόο Δθηηκήζεηο  Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο 

Α' ΑΠΟΓΟΥΔ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΔΙ (1+2) 21.592 21.632 20.846 20.675 20.470 20.460 
1 Μηζζνί-πληάμεηο- Λνηπέο παξνρέο 21.542 21.582 20.816 20.645 20.440 20.430 
    -  Μηζζνί  13.873 13.997 13.164 12.793 12.390 12.175 
    - πληάμεηο  6.258 6.258 6.471 6.693 6.915 7.136 
    - Λνηπέο παξνρέο  1.412 1.328 1.180 1.160 1.135 1.118 
2 Νέεο  πξνζιήςεηο  50 50 30 30 30 30 
Β' ΑΦΑΛΙΖ, ΠΔΡΙΘΑΛΦΖ, KOINΧΝΙΚΖ ΠΡΟΣΑΙΑ (3+4+5+6) 16.652 17.664 15.722 16.567 15.497 15.620 
3 Γαπάλεο πεξίζαιςεο  61 61 61 61 58 57 
4 Δπηρνξεγήζεηο αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ  13.790 14.833 12.601 13.517 12.429 12.532 
    -Ο.Γ.Α. 4.600 4.600 3.360 3.223 3.070 3.026 
    -Ι.Κ.Α.  2.310 2.910 2.303 2.870 2.444 2.544 
  -Δπηρνξήγεζε ζηνλ ΟΑΔΓ 500 1.064 500 1.000 500 500 
    -Ν.Α.Σ. 1.200 1.130 1.000 1.000 1.000 1.000 
   -ΟΑΔΔ 800 800 800 800 800 801 
    -ΣΑΠ-ΟΣΔ 600 600 600 600 600 600 
    -Κνηλσληθή ρξεκαηνδφηεζε   400 400 337 337 337 337 
    -EOΠYY 0 0 1.370 1.391 1.432 1.478 
    -ΟΠAΓ  1.250 1.120 870 890 890 890 
    -Λνηπά αζθαιηζηηθά ηακεία 29 28 26 26 26 26 
    -Λνηπέο δαπάλεο αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ 561 691 120 100 100 100 
    -Αληηπαξνρή έλαληη πεξηνπζίαο ζηνλ ΟΑΠ-ΓΔΗ 600 600 600 600 600 600 
    -ΔΚΑ(πιελ ζπληαμηνχρσλ Γεκνζίνπ) 940 890 715 680 630 630 
5 Λνηπέο δαπάλεο, πεξίζαιςεο (θάιπςε ειιείκκαηνο 

λνζνθνκείσλ) 1.200 1.200 1.150 1.100 1.100 1.100 
6 Kνηλσληθή πξνζηαζία 1.601 1.570 1.910 1.890 1.911 1.932 
  -Δπηδφκαηα πνιπηέθλσλ 675 700 700 700 700 700 
  -Αζθαιηζηηθφ Κεθάιαην Αιιειεγγχεο Γελεψλ  606 575 627 648 670 692 
  -Λνηπέο εηζνδεκαηηθέο εληζρχζεηο  320 295 583 542 541 540 

Γ' ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΑΠΑΝΔ (7+8+9+10) 7.870 7.261 7.339 7.207 7.081 6.891 
7 ΔΠΙΥΟΡΖΓΖΔΙ ΦΟΡΔΧΝ 2.213 1.765 1.863 1.848 1.821 1.794 
    - πγθνηλσληαθνί  θνξείο 446 446 445 436 426 411 
    -Λνηπέο επηρνξεγήζεηο 1.719 1.271 1.418 1.412 1.395 1.383 
    -Δπηρνξήγεζε ζηελ ΔΛΣΑΣ γηα δαπάλεο απνγξαθήο  48 48 0 0 0 0 
8 ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 2.292 2.368 2.148 1.878 1.775 1.736 
    - Μεηαθηλήζεηο 327 309 302 164 157 151 
    - Λεηηνπξγηθέο 865 801 784 754 699 685 
    - Μηζζψκαηα Αεξνζθαθψλ πξψελ ΟΑ 40 40 0 0 0 0 
    - Πξνκήζεηεο 671 665 615 579 539 518 
    -Γηάθνξεο  άιιεο δαπάλεο 348 513 413 346 345 347 
    -Γαπάλεο ΝΑΣΟ 40 40 35 35 35 35 
9 ΑΝΣΙΚΡΤΕΟΜΔΝΔ ΓΑΠΑΝΔ 3.222 3.010 3.163 3.114 3.169 3.122 
   -Απνδφζεηο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 2.487 2.355 2.560 2.510 2.570 2.630 
   -Δπηδνηήζεηο γεσξγίαο 735 655 603 604 599 492 

10 ΤΠΟ ΚΑΣΑΝΟΜΖ 143 117 165 368 317 240 
    -Νέα πξνγξάκκαηα θαη ινηπέο δαπάλεο 93 70 137 269 213 212 
  - Γαπάλεο θαηαξγεζέλησλ εηδηθψλ ινγ/ζκψλ 29 27 28 28 28 28 
  - Γαπάλεο εθινγψλ  20 20 0 71 76 0 

Γ'. ΑΠΟΓΙΓΟΜΔΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 5.978 5.312 5.772 6.117 6.246 6.355 
E' Απνζεκαηηθό  580 580 1.410 1.410 1.405 1.670 
I. ΤΝΟΛΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΠ  (Α+Β+Γ+Γ+Δ) 52.672 52.450 51.088 51.977 50.700 50.996 
II. Δπηρ. Ννζνθ. γηα αλεμόθιεηεο νθεηιέο πξνεγ. έηνπο  450 450 350 300 300 300 
III. ΣΟΚΟΙ (ρσξίο απνθξαηηθνπνηήζεηο) 15.920 16.002 16.900 19.500 22.000 23.400 
IV. ΤΝ. ΓΑΠΑΝΧΝ  ΣΠ (πιελ ρξενιπζίσλ) (I+II+III) 69.042 68.902 68.339 71.777 73.000 74.696 
V. Δμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα Τπ. Δζλ. Άκπλαο 1.600 1.500 1.500 1.500 1.200 1.000 
VΙ. Kαηαπηώζεηο εγγπήζεσλ  1.196 1.469 1.652 2.190 1.163 1.703 

 Ενηόρ ΓΚ 1.051 1.245 1.518 1.979 1.024 1.636 
 Εκηόρ ΓΚ 145 224 134 211 139 67 

VΙΙ. ύλνιν δαπαλώλ ΣΠ πιελ απμήζεσλ ΜΚ (IV+V+VI) 71.838 71.871 71.491 75.467 75.363 77.399 
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Γ. Μεηαβιβάζειρ από ηον κπαηικό πποϋπολογιζμό ζηοςρ θοπείρ ηηρ γενικήρ 
κςβέπνηζηρ 
 
 

 
 
Γ. Πεπιθώπιο ππογπαμμαηιζμού για ηην κάλςτη ηος κόζηοςρ μελλονηικών 

πολιηικών και ζθαλμάηυν ζηιρ πποβλέτειρ δαπανών 
 

Πεξηζώξην γηα θάιπςε ηπρόλ απνθιίζεσλ ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ 2011-2015 
(ζε εθαη. επξώ) 

  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Πεξηζψξην (απνζεκαηηθφ) γηα θάιπςε ζθαικάησλ ζηηο πξνβιέςεηο δαπαλψλ 
(πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πίλαθα  IV.A) 

580 1.410 1.410 1.405 1.670 

Πξνβιεπφκελεο παξεκβάζεηο γηα θάιπςε ηπρφλ επηπιένλ απξφβιεπησλ απνθιίζεσλ 0 0 0 0 1.220 

 
 

Μεηαβηβάζεηο από ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό ζε θνξείο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο 
(ζε εθαη. επξώ) 

 

Καηεγνξία δαπάλεο 
2009 

Πιεξσκέο 
2010 

Πιεξσκέο 
2011 

Δθηηκήζεηο 
2012 

Πξνβιέςεηο 
2013 

Πξνβιέςεηο 
2014 

Πξνβιέςεηο 
2015 

Πξνβιέςεηο 

1. Μεηαβηβάζεηο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 4.913  4.916    4.008 4.039 4.132 4.103 4.110 
α. Δπηρνξεγήζεηο 143    77    48         
β. Απνδφζεηο 4.770    4.839    3.960 4.039 4.132 4.103 4.110 
2. Μεηαβηβάζεηο ζηνπο Οξγαληζκνύο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 17.639    14.766   14.498  16.687 17.765 16.710 16.928 
α. Δπηρνξεγήζεηο 11.842    10.054    10.094    12.602 13.650 12.629 12.827 
β. ΟΑΠ-ΓΔΗ 758    604    600    600    600    600    600    
γ. Απνδφζεηο 1.886    1.682 1.784 1.501 1.530 1.547 1.566 
δ. Σξηκεξήο ρξεκαηνδφηεζε 390    412    400    400    400    400    400    
ε. ΔΚΑ 1.034    914    940    850    850    800    800    
ζη. Λνηπέο επηρνξεγήζεηο 409    8    6 34 34 34 34 
δ. Δπηρνξεγήζεηο γηα πνιπηεθληθά επηδφκαηα 790    792    675    700    700    700    700    
ε. Υξεκαηνδφηεζε κε εηδηθά νκφινγα 531    300    0 0 0 0 0 
3. Μεηαβηβάζεηο ζε λνζνθνκεία 1.515    1.047    1.731    1.500 1.400    1.400    1.400    
α. Δπηρνξεγήζεηο 72    675    1.281   1.150    1.100    1.100    1.100    
β. Δπηρνξεγήζεηο γηα εμφθιεζε παιαηψλ νθεηιψλ 1.444  372    450    350    300    300    300    
4. Μεηαβηβάζεηο ζε λνκηθά πξόζσπα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο 3.291  3.143 3.038 2.325 2.304 2.291 2.295 
α. Δπηρνξεγήζεηο 2.893  2.885    2.564 1.744 1.739 1.725 1.715 
β. Απνδφζεηο 258    113 144 149 153 155 169 
γ. Δπηρνξεγήζεηο ζε ζπγθνηλσληαθνχο θνξείο 140    145    330 432 411 411 411 
Γεληθό ζύλνιν κεηαβηβάζεσλ 27.359    23.871 23.275 24.551 25.600 24.504 24.733 
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V. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
 Ακαθάπιζηα έζοδα – έξοδα και έλλειμμα ή πλεόναζμα ηος κοινυνικού 

πποϋπολογιζμού 
 
 

Κνηλσληθόο Πξνϋπνινγηζκόο 
(ζε εθαη. επξώ) 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

I. Φορείς κοινωνικής αζθάλιζης      
    α) IKA, OΓΑ, θιπ.           
  Έζνδα 46.952 46.178 47.971 49.631 50.697 
         Δηζθνξέο 19.636 19.978 20.828 22.487 23.294 
         Ρχζκηζε νθεηιψλ 1.150 1.300 1.340 1.440 1.440 
         Μεηαθνξά απφ ΑΚΑΓΔ 100 150 200 200 0 
         Κνηλσληθνί πφξνη 1.329 1.814 2.114 2.264 2.335 
         Δπηρνξεγήζεηο θξαη. πξνυπ/ζκνχ θαη απνδφζεηο 14.347 12.413 12.914 12.388 12.589 
         Απφδνζε πεξηνπζίαο 2.392 2.457 2.477 2.597 2.677 
         Λνηπά 7.999 8.067 8.098 8.255 8.361 
  Γαπάλεο 44.467 43.061 42.129 41.232 41.057 
  πληάμεηο 25.440 25.439 25.349 25.059 24.860 
      Κύπια ζύνηαξη 21.030 21.190 21.300 21.210 21.111 
      Επικοςπικό 4.410 4.249 4.049 3.849 3.749 
  Φαξκαθεπηηθέο 3.443 2.850 2.757 2.815 3.015 
  Παξνρέο αζζέλεηαο 2.916 2.696 2.696 2.696 2.696 
  Πξνλνηαθέο παξνρέο 2.965 2.715 2.110 1.660 1.550 
  Πιεξσκέο αληηθξπδφκελεο απφ 

πξαγκαηνπνηνχκελα έζνδα 7.233 7.271 7.327 7.384 7.435 
  Λνηπέο 242 164 148 96 92 
  Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 828 627 547 477 464 
  Γηνηθεηηθέο δαπάλεο 50 49 45 44 45 
  Πιεξσκέο ζηα λνζνθνκεία 1.350 1.250 1.150 1.000 900 
  Ιζνδύγην (α) 2.486 3.118 5.841 8.399 9.639 
           
 β) ΟΑΔΓ, OEE, OEK           
  Έζνδα 4.318 3.445 3.471 3.287 3.390 
  Δηζθνξέο 2.565 2.475 2.150 2.464 2.564 
  Δπηρνξεγήζεηο απφ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ 1.527 750 1.100 600 600 
  Απφδνζε πεξηνπζίαο 37 30 30 30 30 
  Λνηπά 189 190 191 193 196 
  Γαπάλεο 4.211 4.102 3.480 2.801 2.630 
  Παξνρέο 3.694 3.701 3.085 2.417 2.252 
  Αληηθξπδφκελεο δαπάλεο 180 181 181 181 181 
  Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 217 210 204 198 192 
  Λνηπέο 120 10 10 5 5 
  Ιζνδύγην (β) 107 -657 -9 486 760 
           
  Ιζνδύγην (Ι) ΟΚΑ (α+β) 2.593 2.461 5.832 8.885 10.399 
           
II.  Νοζοκομεία           
   Έζνδα 3.020 2.790 2.590 2.440 2.340 
  Μεηαβηβάζεηο απφ ΟΚΑ 1.350 1.250 1.150 1.000 900 
  Μεηαβηβάζεηο απφ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ 1.650 1.500 1.400 1.400 1.400 
  Ίδηα έζνδα 20 40 40 40 40 
  Αληηθξπδφκελα έζνδα           
  Γαπάλεο 3.523 2.622 2.469 2.286 2.068 
  Φαξκαθεπηηθέο θαη άιια πιηθά 3.051 2.272 2.109 1.946 1.748 
  Λνηπέο 472 350 360 340 320 
           
  Ιζνδύγην (ΙΙ) -503 168 121 154 272 
           
        πλνιηθό ηζνδύγην (Ι+ΙΙ) 2.090 2.629 5.953 9.039 10.671 
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VI. ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ 
 
 Ακαθάπιζηα έζοδα-έξοδα και έλλειμμα ή πλεόναζμα ενοποιημένυν 

πποϋπολογιζμών ηοπικήρ αςηοδιοίκηζηρ 
 

 Σνπηθή απηνδηνίθεζε 
(ζε εθαη. επξώ) 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

ΔΟΓΑ 7.301 7.936 8.368 8.635 8.800 
Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 0 0 0 0 0 
Σφθνη 30 28 26 24 22 
Δπηρνξεγήζεηο απφ Σαθη. Πξνυπνινγηζκφ 3.959 4.450 4.688 4.750 4.750 
Δπηρνξεγήζεηο απφ ΠΓΔ 642 659 659 659 659 
Λνηπά έζνδα 2.670 2.799 2.995 3.202 3.369 
           
ΔΞΟΓΑ 7.643 7.551 7.357 7.097 6.957 
Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 2.312 2.541 2.412 2.329 2.278 
πληάμεηο 0 0 0 0 0 
Σφθνη 100 110 110 120 120 
Γαπάλεο γηα επελδχζεηο 1.324 1.313 1.286 1.259 1.233 
Λνηπά έμνδα 3.906 3.587 3.549 3.389 3.326 
           
Έιιεηκκα (-)/Πιεόλαζκα (+) -341 385 1.011 1.537 1.843 

 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
 
ΓΙΑΒΔΒΑΙΩΗ ΚΑΙ ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 
 

I. Η ινγηζηηθή απεηθόληζε ησλ δεκνζηνλνκηθώλ δεηθηώλ, ζηόρσλ θαη πξνβιέςεσλ καδί κε 
ηελ ελαξκόληζε ησλ θύξησλ δεκνζηνλνκηθώλ ζπλόισλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, πνπ 
εθηίζεληαη ζην αλσηέξσ Μεζνπξόζεζκν Πιαίζην Δεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο βαζίδνληαη 
ζε έλλνηεο θαη ηαμηλνκήζεηο ηνπ Επξσπατθνύ Σπζηήκαηνο Λνγαξηαζκώλ ηνπ 1995 (ESA 
95). 

 
II. Οη πξνβιέςεηο θαη νη ζηόρνη ηνπ Μεζνπξόζεζκνπ Πιαηζίνπ Δεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο 

είλαη ζύκθσλνη κε ηηο αξρέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Ν. 2362/1995, 
όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ην Ν. 3871/2010.» 

 
 

2. Η ηζρύο ηνπ παξόληνο λόκνπ αξρίδεη από ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Εθεκεξίδα 

ηεο Κπβεξλήζεωο. 

 
  
 


