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Εισηγητική Έκθεση 

 

Προς τη Βοσλή των Ελλήνων  

 

Κπξίεο θαη Κχξηνη Βνπιεπηέο, 

 

Καηαζέηνπκε πξνο ζπδήηεζε ην νξηζηηθφ Σρέδην ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

2015, αθνχ ιάβακε ππφςε ηε ζπδήηεζε πνπ δηεμήρζε επί ηνπ Πξνζρεδίνπ ζηε Γηαξθή 

Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ Υπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. 

 

Η θαηάξηηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε, 

ζε έλα πεξηβάιινλ νξαηήο πιένλ ζηαζεξνπνίεζεο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ηεο ρψ-

ξαο, κεηά απφ καθξνρξφληα χθεζε ηεο νηθνλνκίαο. Αθήλνπκε ζηαδηαθά πίζσ καο ηα 

δχζθνια ρξφληα. Μπξνζηά καο μεηπιίγεηαη ε πξφθιεζε γηα ηε δεκηνπξγία ησλ πξνυπν-

ζέζεσλ γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, γηα ηε κείσζε ηεο αλεξγί-

αο, ηε δηαξθή άλνδν ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, ηελ επξχηεξε θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο δηεζλνχο ζέζεο θαη αμηνπηζηίαο ηεο ρψξαο καο.  

 

Σήκεξα, νη δεκνζηνλνκηθνί ζηφρνη επηηπγράλνληαη γηα 3
ε
 ζπλερφκελε ρξνληά, νη απαη-

ηνχκελεο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζπλερίδνπλ λα πινπνηνχληαη, ρξφληεο εζσηεξηθέο θαη 

εμσηεξηθέο αληζνξξνπίεο αληηκεησπίδνληαη, ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο ελη-

ζρχεηαη θαη ν ρξεκαηννηθνλνκηθφο ηνκέαο, κεηά ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ 

θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ ειέγρσλ αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο 

Τξάπεδαο, απνθηά κεγαιχηεξε επρέξεηα παξνρήο ξεπζηφηεηαο ζηελ νηθνλνκία.  

 

Τν 2014, ε ρψξα εθηηκάηαη φηη ζα επηηχρεη, γηα 2
ε
 ζπλερφκελε ρξνληά, πςειφ πξσηνγε-

λέο πιεφλαζκα, ηεο ηάμεο ηνπ 1,8% ηνπ ΑΔΠ, θαη ζα παξνπζηάζεη, κεηά απφ 6 ρξφληα 

βαζηάο θαη παξαηεηακέλεο χθεζεο, ζεηηθφ ξπζκφ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Ήδε απηφ 

ζπλέβε ηα πξνεγνχκελα ηξίκελα θέηνο, θαζηζηψληαο ηνλ ζηφρν γηα ην 2014, αλ φρη ζπ-

ληεξεηηθφ, ζίγνπξα πνιχ ξεαιηζηηθφ. 

 

Οθείινπκε, πιένλ, λα κεηαηξέςνπκε, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο 

νηθνλνκίαο ζε δπλακηθή θαη βηψζηκε αλάπηπμε, κε θνηλσληθή ζπλνρή. Σηελ θαηεχζπλζε 

απηή εξγαδφκαζηε, κε ηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ζπλεθηηθνχ θαη ξεαιηζηηθνχ ζρεδίνπ 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Τo ζρέδην εδξάδεηαη ζηε ζηαδηαθή ειάθξπλζε ηνπ θνξνινγηθνχ 

βάξνπο ησλ πνιηηψλ, ηε ζπλέρηζε ηεο πινπνίεζεο δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ηελ 

ελίζρπζε ησλ ζεζκψλ ηνπ θξάηνπο, ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηελ πεξαη-

ηέξσ πξνψζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη ηε βειηίσζε ηνπ επηρεη-

ξεκαηηθνχ θαη επελδπηηθνχ πεξηβάιινληνο.  

 

Ο Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2015 πξνβιέπεη πξσηνγελέο πιεφ-

λαζκα 3% ηνπ ΑΔΠ. Δίλαη, επίζεο, ν πξψηνο ηζνζθειηζκέλνο πξνυπνινγηζκφο κεηά απφ 

δεθαεηίεο. Σπγρξφλσο, ελζσκαηψλεη ηε κείσζε ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο αιιειεγγχεο θα-

ηά 30%, ηε δηαηήξεζε ηνπ ΦΠΑ ζηελ εζηίαζε ζην 13%, ηε κείσζε ηνπ ΔΦΚ ζην πεηξέ-

ιαην ζέξκαλζεο θαηά 30% δηαηεξψληαο ηα δηεπξπκέλα θξηηήξηα ρνξήγεζεο ηνπ επηδφ-

καηνο, ηε κείσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, ηε βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ ξπζκίζεσλ 

ιεμηπξφζεζκσλ θνξνινγηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη ηελ ελίζρπ-



ζε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ ζηειερψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ Σσκάησλ Αζθα-

ιείαο.     

 

Κπξίεο θαη Κχξηνη Βνπιεπηέο, 

 

Η ρψξα εηζέξρεηαη πιένλ ζε κηα καθξά πεξίνδν πςειψλ βηψζηκσλ πξσηνγελψλ πιεν-

λαζκάησλ θαη δηαηεξήζηκσλ ξπζκψλ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Απηφ είλαη ην απνηέιε-

ζκα ησλ πξσηφγλσξσλ ζπζηψλ ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο, λνηθνθπξηψλ θαη επηρεηξή-

ζεσλ. Απηέο νη ζπζίεο δελ πξέπεη λα πάλε ρακέλεο. Σπλεπψο, κε γλψκνλα ηελ θξηζηκφ-

ηεηα ησλ ζηηγκψλ θαη ην κέγεζνο ηεο πξνζπάζεηαο πνπ έρεη θαηαβάιεη κέρξη ζήκεξα ε 

Διιεληθή θνηλσλία, αιιά θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ην φηη βξηζθφκαζηε ζε δηαδηθα-

ζία δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηνπο εηαίξνπο θαη δαλεηζηέο καο, φζν θαη ηελ επηηαθηηθή αλά-

γθε γηα ζπλελλφεζε, ζχλεζε, ζπλεξγαζία θαη ξεαιηζκφ φισλ ησλ κειψλ ηνπ Κνηλνβνπ-

ιίνπ, πξνζβιέπνπκε ζε κηα εηιηθξηλή, δεκηνπξγηθή ζπδήηεζε θαη έγθξηζε, ηειηθψο, ηνπ 

Σρεδίνπ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2015. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 
ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ 
 
1. Γηεζλείο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο 
 
 

Δμειίμεηο ζην δηεζλέο νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ 
 

Οη κεζνπξφζεζκεο πξννπηηθέο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο δηακνξθψλνληαη ζεηηθέο, σ-

ζηφζν ππάξρνπλ αβεβαηφηεηεο, θπξίσο ιφγσ ησλ γεσπνιηηηθψλ εληάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε.  

 

Η παγθφζκηα αλάπηπμε, ην πξψην εμάκελν ηνπ 2014, επηβξαδχλζεθε ζε ζρέζε ηφζν κε ηηο πξνβιέ-

ςεηο ηεο έθζεζεο ηνπ ΓΝΣ ηνπ Απξηιίνπ (World Economic Outlook 2014) φζν θαη κε ηηο πξνβιέςεηο 

ηεο αλαζεσξεκέλεο έθζεζεο ηνπ νξγαληζκνχ ηνλ Ινχιην. Απηή ε εμέιημε νθείιεηαη ζηε ζπγθξάηεζε 

ηεο αλάπηπμεο ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ζηελ Δπξσδψλε, ζηελ Ιαπσλία θαη ζε νξηζκέλεο κεγάιεο 

αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο, φπσο: 

 

 ε ζπξξίθλσζε θαηά 2,1% ηεο παξαγσγήο ζηηο ΗΠΑ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2014 (σζηφζν ζην δεχ-

ηεξν ηξίκελν αλαθνηλψζεθε αχμεζε 4,2%),  

 ε ζπγθξάηεζε ηεο αλάπηπμεο ζηελ Δπξσδψλε ην δεχηεξν ηξίκελν, θπξίσο ιφγσ ησλ αζζελψλ ε-

πελδχζεσλ θαη εμαγσγψλ,  

 ε πηψζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο ζηελ Ιαπσλία, ε νπνία ήηαλ κεγαιχηεξε ηνπ αλακελφκελνπ, ιφγσ 

ηεο αχμεζεο ηνπ θφξνπ θαηαλάισζεο, 

 ε κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε Ρσζία, ιφγσ ηεο επίδξαζεο ησλ γεσπνιηηηθψλ ε-

ληάζεσλ, ε νπνία εθδειψζεθε κε πηψζε ησλ επελδχζεσλ, θπγή θεθαιαίσλ θαη κείσζε ηεο εγρψ-

ξηαο παξαγσγήο, 

 ε δπζκελέζηεξε (απφ ηελ πξνβιεπφκελε) εμέιημε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο ζηελ Κίλα ην πξψην ηξί-

κελν ηνπ έηνπο, ε νπνία σζηφζν εθάξκνζε κέηξα ηφλσζεο ηεο δήηεζεο ζην δεχηεξν ηξίκελν, θαη  

 ε επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο ζηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο, ηδηαίηεξα ηεο Βξαδηιίαο, φπνπ ην ΑΔΠ 

ζπξξηθλψζεθε ζην πξψην θαη δεχηεξν ηξίκελν ηνπ έηνπο. 

 

χκθσλα κε ηελ Έθζεζε ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ, Οθηψβξηνο 2014)
1
, ην παγθφ-

ζκην ΑΔΠ αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 3,3% ην 2014 θαη 3,8% ην 2015, έλαληη ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ 

Απξηιίνπ 2014 γηα αχμεζε θαηά 3,7% θαη 4,0% αληίζηνηρα (πίλαθαο 1.1). Η αλάπηπμε ηεο παγθφζκη-

αο νηθνλνκίαο επεξεάδεηαη ζεηηθά απφ ηε ζπλερηδφκελε νκαινπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλ-

ζεθψλ, ηε δηφξζσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ θαη ηελ πξφνδν πνπ ζεκεηψλεηαη ζηηο δηαξ-

ζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζε πνιιέο ρψξεο. Ωζηφζν, νη εθηηκήζεηο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ηφζν ζηε Ρσζία φζν θαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο θαη αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο, έρνπλ 

αλαζεσξεζεί πξνο ην δπζκελέζηεξν (κείσζε θαηά -1,1% θαη -0,4% αληίζηνηρα γηα ην 2014 έλαληη ησλ 

πξνβιέςεσλ ηνπ Απξηιίνπ).  

 

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

3,8% ην 2014, έλαληη πξνβιέςεσλ, ηνλ Απξίιην ηνπ 2014, γηα αχμεζε θαηά 4,3%, ελψ ην 2015 πξν-

βιέπεηαη αχμεζε θαηά 5,0% (πίλαθαο 1.1), αξθεηά πςειφηεξα απφ ηελ θαηά 3,0% αχμεζε ηνπ 2013, 

εμέιημε ε νπνία νθείιεηαη ηφζν ζηελ αλάθακςε ησλ ηνκέσλ ησλ εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ φζν θαη ζηελ 

αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ απφ ηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο. 

 

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

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

                                                 
1
 IMF, World Economic Outlook, Legacies, Clouds, Uncertainties, October 2014, Fiscal Monitor, October 2014, 

  European Commission, Economic Forecasts, Autumn, November 2014 
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West Texas Intermediate, πνπ απνηειεί ηηκή αλαθνξάο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ) δηακνξθψζεθε 

ζηα 104,07 δνιάξηα ην βαξέιη ην 2013. Πξνβιέπεηαη κέζε ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ ζηα 102,76 δν-

ιάξηα ην βαξέιη γηα ην 2014 θαη 99,36 δνιάξηα ην βαξέιη γηα ην 2015. χκθσλα κε ην ΓΝΣ, ν πιεζσ-

ξηζκφο ζηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο πξνβιέπεηαη ζην 1,6% θαη 1,8% γηα ην 2014 θαη 2015 αληίζηνηρα 

θαη γηα ηηο αλαδπφκελεο θαη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο ζην 5,5% θαη 5,6% αληίζηνηρα. Γεληθά, ν 

πιεζσξηζκφο ζηηο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο παξακέλεη θάησ απφ ην ζηφρν ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηη-

θήο ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ, γεγνλφο πνπ απνηειεί έλδεημε φηη πνιιέο απφ απηέο ηηο νηθνλνκίεο πα-

ξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά παξαγσγηθά θελά.  

 

Γηα ηελ Δπξσδψλε, ην ΓΝΣ πξνβιέπεη επηζηξνθή ζε ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, θαηά 0,8% ην 

2014 θαη θαηά 1,3% ην 2015 (ελψ νη αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο είλαη 1,3% 

θαη 1,5%)
2
, έλαληη αξλεηηθψλ ξπζκψλ ην 2012 θαη 2013. Παξφια απηά ε αλάπηπμε παξακέλεη αληζν-

βαξήο κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ, αληηθαηνπηξίδνληαο αβεβαηφηεηεο ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα 

ηεο Έλσζεο, δηαθνξέο ζηε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή, πςειή αλεξγία θαη αληζνξξνπίεο ζηα ηζνδχ-

γηα πιεξσκψλ. 

 

Η ραιάξσζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζε ζπλέρεηα ησλ αλαθνηλψζεσλ ηεο ΔΚΣ αλακέλεηαη ππν-

ζηεξηθηηθή ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αλαζρεηηθή ησλ απνπιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ θαη εληζρπ-

ηηθή ηεο αλάγθεο γηα ζηαζεξνπνίεζε ησλ νηθνλνκηψλ. Σν δεηνχκελν γηα ηε κεζνπξφζεζκε ζηήξημε 

ηεο αλάπηπμεο παξακέλεη ε πινπνίεζε νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ πνπ ζα 

ζπκβάιινπλ ζηε βησζηκφηεηα ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θαη ζηε δηαηεξήζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπ-

με. Παξάιιεια, πεξαηηέξσ επηηάρπλζε ησλ ζεζκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα εθηηκά-

ηαη φηη ζα εληζρχζεη ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα ζηελ Δπξσδψλε. 

 

Η βειηίσζε πνπ ζεκεηψλνπλ νη δείθηεο νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο εληζρχεη ηελ εθηίκεζε φηη ζα επλνεζεί 

ε αχμεζε ησλ επελδχζεσλ, ηδηαίηεξα νη επελδχζεηο γηα εμνπιηζκφ, εάλ θαη ζε πνιιέο ρψξεο ε πξνν-

πηηθή απηή επηζθηάδεηαη απφ ην πςειφ ηδησηηθφ ρξένο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ην κεγάιν αξηζκφ κε ε-

μππεξεηνχκελσλ επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ. 

 

Η ζεκαληηθή δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ηεο πεξηφδνπ 2011-2013 νδεγεί ζηελ εθηίκεζε φηη ην έι-

ιεηκκα σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζηελ Δπξσδψλε, ζα δηακνξθσζεί πεξίπνπ ζην 2,5% ην 2014, ελψ ην 

ρξένο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζεί ζην 96,0%. 

 

Οη θίλδπλνη θαη νη αβεβαηφηεηεο παξακέλνπλ ζεκαληηθνί γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, ηφζν ζε επί-

πεδν γεσπνιηηηθφ, δεδνκέλεο ηεο ζπλερηδφκελεο θξίζεο ζηελ Οπθξαλία θαη ησλ πξφζθαησλ εμειίμε-

σλ ζηε Μέζε Αλαηνιή, φζν θαη ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα, εηδηθφηεξα εάλ ηα καθξνρξφληα επη-

ηφθηα ησλ ΗΠΑ απμεζνχλ πεξηζζφηεξν απφ φηη αλακέλνληαη ή νδεγεζεί ε Δπξσδψλε ζε απηνηξνθν-

δνηνχκελε κείσζε ησλ ηηκψλ σο απνηέιεζκα ησλ ζπλζεθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηηο ηηκέο ησλ 

εκπνξεπκάησλ.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
European Commission, Economic Forecast, (Autumn, November 2014) 
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Πίλαθαο 1.1 Βαζηθά κεγέζε ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκίαο 
(% εηήζηεο κεηαβνιέο, ζηαζεξέο ηηκέο) 

 2012 2013 2014* 2015** 

Παγθφζκην ΑΔΠ 3,4 3,3 3,3 3,8 
ΑΔΠ Δπξσδψλεο -0,7 -0,4 0,8 1,3 
ΑΔΠ ΗΠΑ 2,3 2,2 2,2 3,1 
Όγθνο παγθφζκηνπ εκπνξίνπ (αγαζά θαη ππεξεζίεο) 2,9 3,0 3,8 5,0 
Πιεζσξηζκφο      
α. Πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο  2,0 1,4 1,6 1,8 
β. Αλαδπφκελεο θαη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο 6,1 5,9 5,5 5,6 
Σηκή πεηξειαίνπ (δνιάξηα ΗΠΑ/βαξέιη) 105,01 104,07 102,76 99,36 

Πεγή: IMF, World Economic Outlook, Legacies, Clouds, Uncertainties (Οθηψβξηνο 2014) 
*  Δθηηκήζεηο 
** Πξνβιέςεηο 

 

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

Σν Δπξσζχζηεκα κείσζε ηα βαζηθά επηηφθηα ην 2014 δεδνκέλνπ φηη νη κεζνπξφζεζκεο πιεζσξηζηη-

θέο πηέζεηο ζηε δψλε ηνπ επξψ εμαθνινπζνχζαλ λα εμαζζελνχλ πεξαηηέξσ. Δηδηθφηεξα, ην επηηφθην 

ζηηο πξάμεηο θχξηαο αλαρξεκαηνδφηεζεο κεηψζεθε ζπλνιηθά θαηά 20 κνλάδεο βάζεο θαη ην επηηφθην 

ζηελ πάγηα δηεπθφιπλζε νξηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαηά 45 κνλάδεο βάζεο, κε απνηέιεζκα λα δηα-

κνξθσζνχλ ην επηέκβξην ζην 0,05% θαη ζην 0,30% αληηζηνίρσο - πξφθεηηαη γηα ηηκέο πνπ απνηεινχλ 

ηζηνξηθφ ρακειφ. Σν επηηφθην ζηελ πάγηα δηεπθφιπλζε απνδνρήο θαηαζέζεσλ κεηψζεθε ζπλνιηθά θα-

ηά 20 κνλάδεο βάζεο θαη δηακνξθψζεθε, γηα πξψηε θνξά, ζε αξλεηηθφ επίπεδν (επηέκβξηνο 2014: -

0,20%). Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ πξνέβε ζε απηέο ηηο πξνζαξκνγέο ησλ επηηνθίσλ δηφηη ε-

θηίκεζε φηη ν πιεζσξηζκφο ζηελ Δπξσδψλε ζα δηαηεξεζεί πνιχ ρακειφο γηα παξαηεηακέλε πεξίνδν, 

θαζψο ε αλάθακςε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζηελ Δπξσδψλε, επηβξαδχλεηαη θαη ε λνκηζκα-

ηηθή θαη πηζησηηθή επέθηαζε παξακέλεη πνιχ ζπγθξαηεκέλε. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ απνθάζηζε λα εληζρχζεη ηελ θαηεχζπλζε δηεπθφιπλζεο ηεο λνκη-

ζκαηηθήο πνιηηηθήο πηνζεηψληαο έλα ζπλδπαζκφ απφ κε ζπκβαηηθά κέηξα. Σνλ Ινχλην ζεζκνζεηήζεθε 

ε δηεμαγσγή κίαο ζεηξάο απφ ζηνρεπκέλεο πξάμεηο πην καθξνπξφζεζκεο αλαρξεκαηνδφηεζεο (Tar-

geted Longer-Term Refinancing Operations) κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο ρνξήγεζεο δαλείσλ πξνο ηηο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο 

θαη ηα λνηθνθπξηά. Οη πξάμεηο απηέο ζα είλαη ηεηξαεηνχο πεξίπνπ δηάξθεηαο, κε ζηαζεξφ επηηφθην θαη 

ζα δηεμαρζνχλ εθέηνο. Οη αληηζπκβαιιφκελεο ηξάπεδεο ζα κπνξνχλ λα δαλεηζηνχλ ζπλνιηθά ζηηο δχν 

απηέο δεκνπξαζίεο κέρξη 7% αξρηθά ηνπ πθηζηάκελνπ ππνινίπνπ ησλ δαλείσλ πξνο ην κε ρξεκαηνπη-

ζησηηθφ ηνκέα ηεο Δπξσδψλεο, εθηφο ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ. Δπηπξφζζεηα, νη ηξάπεδεο ζα κπν-

ξνχλ αλά ηξίκελν, απφ ην Μάξηην ηνπ 2015 έσο ηνλ Ινχλην ηνπ 2016, λα αληιήζνπλ ξεπζηφηεηα απφ 

ην Δπξσζχζηεκα ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ θαζαξφ δαλεηζκφ πνπ ζα ρνξεγνχλ πξνο ην κε ρξεκαηνπηζησ-

ηηθφ ηνκέα ηεο Δπξσδψλεο, κε εμαίξεζε ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα. Δμάιινπ, ην επηέκβξην ηνπ 2014, 

ζεζκνζεηήζεθε πξφγξακκα γηα πξάμεηο αγνξάο ηίηισλ εθδνζέλησλ έλαληη απαηηήζεσλ ησλ ηξαπεδψλ 

θαηά ηνπ ηδησηηθνχ κε ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ηεο Δπξσδψλεο (Asset-Backed Securities Purchase 

Programme) θαη πξφγξακκα αγνξψλ θαιπκκέλσλ νκνινγηψλ εθδνζεηζψλ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα 

ηεο Δπξσδψλεο (Covered Bond Purchase Programme). Η πηνζέηεζε ησλ σο άλσ κέηξσλ πνιηηηθήο 

ζηνρεχεη λα ππνβνεζήζεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ κεηάδνζεο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιη-

ηηθήο θαη λα εληζρχζεη ηε ξεπζηφηεηα ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο ζηελ Δπξσδψλε. Σέινο, ην Γηνηθε-

ηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ δεζκεχηεθε γηα ηε ιήςε πξφζζεησλ, κε ζπκβαηηθψλ κέηξσλ λνκηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο ζην βαζκφ πνπ απηφ ζα θαηαζηεί αλαγθαίν πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ν θίλδπλνο κίαο 

παξαηεηακέλεο πεξηφδνπ πνιχ ρακεινχ πιεζσξηζκνχ ζηελ Δπξσδψλε. 

 

Σν β΄ ηξίκελν ηνπ 2014 ν ηξηκεληαίνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ζηελ Δπξσδψλε επη-

βξαδχλζεθε ζε ζχγθξηζε κε ηα ηέζζεξα ηξίκελα πνπ είραλ πξνεγεζεί, νπφηε είραλ θαηαγξαθεί πεξην-

ξηζκέλεο απμήζεηο, ελψ γηα ην γ’ ηξίκελν επηηαρχλζεθε ειαθξά θαη δηακνξθψζεθε ζην 0,2% (πξνζσ-

ξηλή εθηίκεζε). Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ αλακέλεη φηη ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ 

Δπξσδψλε ζα ζπλερίζεη λα αλαθάκπηεη κε βξαδχ ξπζκφ ην 2014 ππφ ηελ επίδξαζε ηεο ζηήξημεο ζηελ 
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εγρψξηα δήηεζε ηελ νπνία πξνζθέξνπλ ε δηεπθνιπληηθή θαηεχζπλζε ηεο εληαίαο λνκηζκαηηθήο πνιη-

ηηθήο, ε ζπλαθφινπζε βειηίσζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλζεθψλ, ε πξφνδνο σο πξνο ηε δεκνζην-

λνκηθή εμπγίαλζε θαη ηελ εθαξκνγή δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσδψλεο 

θαη ε ελίζρπζε ηνπ πξαγκαηηθνχ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο πνπ απνξξέεη απφ ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο ε-

λέξγεηαο. Γηάθνξνη δείθηεο θαη ζηνηρεία εξεπλψλ, δηαζέζηκα κέρξη θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2014, θαηα-

δεηθλχνπλ εμαζζέλεζε ηνπ ξπζκνχ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ζηελ Δπξσδψλε αιιά παξακέλνπλ ζπλε-

πή κε ηελ πξφβιεςε γηα ππνηνληθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2014.  

 

Αλαζρεηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα απνηεινχλ ε πςειή αλεξγία ζηελ Δπξσ-

δψλε, ν ρακειφο βαζκφο απαζρφιεζεο ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ θαη ε δηαδηθαζία απνκφριεπζεο 

ησλ ηζνινγηζκψλ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ θαη ζην κε ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα. χκθσλα κε ηηο πξφ-

ζθαηεο καθξννηθνλνκηθέο πξνβνιέο ηεο ΔΚΣ, νη νπνίεο δεκνζηεχζεθαλ ην επηέκβξην ηνπ 2014, ν 

εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ ζα δηακνξθσζεί ζηελ Δπξσδψλε ζε 0,9% ην 2014, 1,6% ην 2015 

θαη 1,9% ην 2016. 

 

Ο πιεζσξηζκφο ζηελ Δπξσδψλε ζεκείσζε πεξαηηέξσ επηβξάδπλζε, απφ 0,8% ην Γεθέκβξην ηνπ 2013 

ζε 0,4% ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2014. Η ΔΚΣ αλακέλεη ν πιεζσξηζκφο λα εμαθνινπζήζεη λα παξακέλεη ζε 

ρακειά επίπεδα ηνπο επφκελνπο κήλεο, πξνηνχ απμεζεί ζηαδηαθά ην 2015. Μεζνπξφζεζκα ε έληαζε 

ησλ πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ αλακέλεηαη λα δηαηεξεζεί κέηξηα δεδνκέλεο ηεο ππνηνληθήο ζπλνιηθήο 

δήηεζεο ζηελ Δπξσδψλε. χκθσλα κε ηηο πξφζθαηεο καθξννηθνλνκηθέο πξνβνιέο ηεο ΔΚΣ (επηέκ-

βξηνο 2014), ν πιεζσξηζκφο, ζε εηήζηα βάζε, ζα δηακνξθσζεί, ζηελ Δπξσδψλε, ζε 0,6% ην 2014, 

1,1% ην 2015 θαη 1,4% ην 2016. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ αλαθνίλσζε φηη ζα ζπλερίζεη λα 

παξαθνινπζεί πξνζεθηηθά ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ εμέιημε ησλ ηηκψλ κεζνπξφζεζκα θαη εηδηθφηεξα 

ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο απφ ηηο εμειίμεηο ζην ξπζκφ αλάπηπμεο, ηα γεσπνιηηηθά γεγνλφηα, ηελ πνξεία 

ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηνπ επξψ, ηε κεηάδνζε ησλ κέηξσλ λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. 

 

Όζνλ αθνξά ηηο εμειίμεηο ζηελ εληαία αγνξά ρξήκαηνο, ηα δηαηξαπεδηθά επηηφθηα Δuribor θαη ΔΟΝΙΑ 

θηλήζεθαλ αλνδηθά ην πξψην πεληάκελν ηνπ 2014 (κέζνο φξνο Ιαλνπαξίνπ-Μαΐνπ 2014, Δuribor 3 

κελψλ: 0,31% θαη ΔΟΝΙΑ: 0,21%), κε θάπσο απμεκέλε κεηαβιεηφηεηα, θπξίσο ιφγσ ηνπ πεξηνξη-

ζκνχ ηνπ πιενλάζκαηνο ξεπζηφηεηαο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζηελ Δπξσδψλε. Καζψο ππνρσξνχζε ε 

θαηάηκεζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη εηδηθφηεξα απνθαζίζηαην ε πξφζβαζε ησλ ηξαπεδψλ 

ζηελ Δπξσδψλε ζηηο αγνξέο δηαζεζίκσλ θαη κεζν-καθξνπξφζεζκσλ θεθαιαίσλ, νη αληηζπκβαιιφκε-

λνη ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο ήηαλ πιένλ ζε ζέζε λα εμνθιήζνπλ πξφσξα κεγάιν κέξνο ηεο ρξεκαηνδφ-

ηεζεο ηελ νπνία είραλ αληιήζεη απφ ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο κέζσ ησλ πξάμεσλ πην καθξνπξφζεζκεο 

αλαρξεκαηνδφηεζεο δηάξθεηαο 3 εηψλ. ηε ζπλέρεηα, ηα επηηφθηα ζηελ αγνξά ρξήκαηνο άξρηζαλ λα 

απνθιηκαθψλνληαη θαη κεηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΔΚΣ ζηηο 5 Ινπλίνπ 

θαη 4 επηεκβξίνπ 2014, νπφηε απνθαζίζηεθαλ πεξαηηέξσ κεηψζεηο ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ θαη εηζα-

γσγή πξφζζεησλ κε ζπκβαηηθψλ κέηξσλ λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, ππνρψξεζαλ ζε ηζηνξηθά ρακειά 

επίπεδα (κέζνο φξνο Ινπλίνπ-Ννεκβξίνπ 2014, Δuribor 3 κελψλ: 0,16% θαη ΔΟΝΙΑ: 0,02%). 

 

Οη απνδφζεηο ησλ δεθαεηψλ καθξνπξφζεζκσλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζηελ Δπξσδψλε κε ηελ αλψηαηε 

πηζησηηθή δηαβάζκηζε ΑΑΑ αθνινχζεζαλ πησηηθή πνξεία ην 2014 θαη έθζαζαλ ηνλ Οθηψβξην ζε πν-

ιχ ρακειά επίπεδα (20/10/2014: 1,00%). ηελ εμέιημε απηή ζπλεηέιεζε ε απφθαζε ηεο Οκνζπνλδηα-

θήο Σξάπεδαο ησλ ΗΠΑ, ζηα ηέιε ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, γηα ζηαδηαθφ πεξηνξηζκφ ηνπ πξνγξάκ-

καηνο αγνξψλ νκνιφγσλ, θαζψο ζπλδέζεθε κε αλαηαξαρή ζε πνιιέο αλαδπφκελεο αγνξέο θαη άξα κε 

αλαθαηαλνκή ραξηνθπιαθίσλ πξνο αζθαιείο ηνπνζεηήζεηο ζηηο αξρέο ηνπ 2014. ηε ζπλέρεηα, ζηελ 

άζθεζε θαζνδηθήο πίεζεο ζηηο καθξνπξφζεζκεο απνδφζεηο ησλ ηίηισλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Οηθν-

λνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο κε ηελ αλψηαηε πηζησηηθή δηαβάζκηζε ζπλέβαιαλ νη απμεκέλεο 

γεσπνιηηηθέο εληάζεηο, νη απνθάζεηο ηεο ΔΚΣ ηνλ Ινχλην θαη ην επηέκβξην 2014 πνπ πξναλαθέξζε-

θαλ θαζψο θαη ε αλαθνίλσζε αδχλακσλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ Δπξσδψλε. 

 

Οη δηαθνξέο απνδφζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ ησλ ρσξψλ ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Δπξσδψλεο 

θαη ηνπ γεξκαληθνχ θξαηηθνχ νκνιφγνπ κε ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα πεξίπνπ 10 έηε, παξνπζίαζαλ, κέ-

ρξη ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 2014, ζεκαληηθή απνθιηκάθσζε. Η θαζνδηθή απηή ηά-

ζε αληαλαθινχζε ηε βειηίσζε ησλ εθηηκήζεσλ ησλ επελδπηψλ ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν σο πξνο ηε δε-
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κνζηνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηηο νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο ησλ ρσξψλ απηψλ, ηηο αλαβαζκίζεηο ζηελ πη-

ζηνιεπηηθή ηνπο αμηνιφγεζε, ηελ επηηπρή πξνζθπγή θαη ηεο Διιάδνο, κεηά ηελ Ιξιαλδία θαη ηελ 

Πνξηνγαιία, ζηηο δηεζλείο αγνξέο νκνιφγσλ αιιά θαη ηελ πεξαηηέξσ ραιάξσζε ηεο λνκηζκαηηθήο πν-

ιηηηθήο απφ ηελ ΔΚΣ. Ωζηφζν, απφ ηα κέζα επηεκβξίνπ κέρξη ηα κέζα Οθησβξίνπ ηνπ 2014, θαηα-

γξάθεθε, κε επίθεληξν ηα ειιεληθά νκφινγα, παξνδηθή άλνδνο ησλ δηαθνξψλ απνδφζεσλ κεηαμχ ησλ 

δεθαεηψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ ησλ ρσξψλ ηεο πεξηθέξεηαο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ γεξκαληθνχ. 

 

Οη ηηκέο ησλ κεηνρψλ ζηελ Δπξσδψλε ζεκείσζαλ ζπλνιηθά πηψζε ην 2014. Δηδηθφηεξα, ν δείθηεο 

Dow Jones EURO STOXX ππνρψξεζε θαηά πεξίπνπ 2% κεηαμχ ηέινπο Γεθεκβξίνπ 2013 θαη 13 Νν-

εκβξίνπ 2014. Η θαηά ηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζεηηθή επίδξαζε ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ απφ 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο απνζηξνθήο ησλ επελδπηψλ γηα ηελ αλάιεςε θηλδχλσλ θαη ηελ πξφζθαηε αλαθνί-

λσζε ησλ κέηξσλ λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο απφ ηελ ΔΚΣ ππεξαληηζηαζκίζηεθε, θαηά ηελ εμεηαδφκελε 

πεξίνδν, απφ ηε δπζκελή επίδξαζε πνπ άζθεζαλ, θαηά δηαζηήκαηα, νη έληνλεο γεσπνιηηηθέο εληάζεηο, 

νη αλεζπρίεο απφ ηα κέζα Ινπλίνπ θαη κεηά ζρεηηθά κε ηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ ηξαπεδψλ νξηζκέλσλ 

θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσδψλεο, θαζψο, θαη πην πξφζθαηα, ε αλαθνίλσζε ζηνηρείσλ πνπ ππνδεηθλχνπλ 

εμαζζέλεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο ζηελ Δπξσδψλε. 

 

Νέα νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε ζηελ ΔΔ θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε 
 

χκθσλα κε ηε λέα νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ), φιεο νη νηθνλνκίεο ησλ 

θξαηψλ-κειψλ ηεο, ππφθεηληαη πιένλ ζε εληζρπκέλε επνπηεία θαη ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο απνξξένπλ 

απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ, ηνπο Καλνληζκνχο (six-pack) - (two-pack) γηα ηελ ε-

λίζρπζε ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο θαη ην Γεκνζηνλνκηθφ χκθσλν (fiscal pact) 

πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2013. Σν λέν ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο, πέξα απφ ηηο δεκνζην-

λνκηθέο ζηνρεχζεηο, πεξηιακβάλεη πιένλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ γεληθφηεξσλ καθξννηθνλνκη-

θψλ αληζνξξνπηψλ. Κάζε θξάηνο-κέινο αμηνινγείηαη κε βάζε έλα θαηάινγν δεηθηψλ (scoreboard) γηα 

ηελ εμέιημε ησλ αγνξψλ, ησλ πηζηψζεσλ πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηεο αλεξγίαο, ηνπ ηζνδπγίνπ ηξε-

ρνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ηνπ θφζηνπο, ησλ ηηκψλ θ.ιπ.  

 

Σν λέν πιαίζην δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο θαζνξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο θάζε θξάηνπο κέινπο, νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ: 

 

 ηελ ηήξεζε ηνπ θαλφλα ηνπ ηζνζθειηζκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ (ρξπζφο θαλφλαο), 

 ηε κείσζε θαηά έλα εηθνζηφ εηεζίσο ηεο δηαθνξάο ηνπ ιφγνπ ηνπ ρξένπο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

απφ ηελ ηηκή αλαθνξάο ηνπ 60% ηνπ ΑΔΠ, 

 ηε δηακφξθσζε κεζνπξφζεζκσλ ζηφρσλ (Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο), 

 ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ πνπ νδεγνχλ ζε δηαηεξήζηκα απνηειέζκαηα (κεηαξξπζκίζεηο), 

 ηελ πξφβιεςε γηα κεραληζκφ απηφκαηεο δηφξζσζεο ηπρφλ απνθιίζεσλ απφ ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο 

ζηφρνπο, 

 ηελ πξνιεπηηθή επνπηεία ηνπ εζληθνχ πξνυπνινγηζκνχ (δηαδηθαζία «επξσπατθνχ εμακήλνπ»), 

 ηνλ έιεγρν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ καθξννηθνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ απφ αλεμάξηεηεο εζληθέο 

αξρέο (Γεκνζηνλνκηθφ πκβνχιην), 

 ηελ ππαγσγή ζε θαζεζηψο «εληζρπκέλεο επνπηείαο» θαη ηε ζχλαςε κλεκνλίνπ ζπλελλφεζεο φηαλ 

πξνζθεχγεη ζηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηνπ Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ ηήξημεο (ΔΜ). 

 

 

2. Οη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα 
 

Γεληθή επηζθόπεζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο 
 

Σν 2013 θαηαγξάθεηαη σο έηνο πνπ επηηεχρζεθε ζεκαληηθή πξφνδνο ζηε βειηίσζε ησλ καθξννηθνλν-

κηθψλ αληζνξξνπηψλ πνπ ραξαθηήξηδαλ ηελ Διιεληθή νηθνλνκία γηα δεθαεηίεο.  
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Η πξψηε ζεκαληηθή βειηίσζε αθνξά ηε δεκνζηνλνκηθή δηφξζσζε, κε ηελ επίηεπμε πξσηνγελνχο 

πιενλάζκαηνο ην 2013, γηα πξψηε θνξά κεηά ην 2002 θαη έλα έηνο λσξίηεξα ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο. Η δεχηεξε ζεκαληηθή βειηίσζε αθνξά ηε δηφξζσζε ηεο 

αληζνξξνπίαο ζηηο εμσηεξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο ρψξαο, κε ηελ επίηεπμε πιενλάζκαηνο ζην ηζνδχγην 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ γηα πξψηε θνξά ζηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν. Σέινο, ηξίηε ζεκαληηθή βεβαίσ-

ζε απνηειεί ε αλάθηεζε ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο έλαληη ησλ ε-

κπνξηθψλ ηεο εηαίξσλ, χζηεξα απφ δχν δεθαεηίεο ζπλερνχο απψιεηαο. χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Πα-

γθφζκηα Έθζεζε Αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ δεκνζηνπνίεζε ην Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ (WEF), 

ε Διιάδα αλέβεθε ζηελ 81
ε
 ζέζε θέηνο -κεηαμχ 144 ρσξψλ- απφ ηελ 91

ε
 πέξπζη, ελψ κε βάζε ην δεί-

θηε Doing Business 2015 ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ε Διιάδα αλέβεθε ζηελ 61
ε
 ζέζε απφ ηελ 65

ε  

ην 2013. χκθσλα κε ην δείθηε πξαγκαηηθήο ζηαζκηζκέλεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο κε βάζε ην 

θφζηνο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ΣηΔ), ε ζσξεπηηθή αληαγσληζηη-

θφηεηα έλαληη ησλ θπξηνηέξσλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ ηεο Διιάδνο, απφ 31,9% πνπ είρε θζάζεη ηελ πε-

ξίνδν 2000-2009, ζηε ζπλέρεηα πεξηνξίζηεθε θαη ην 2013 εμαιείθζεθε, παξνπζηάδνληαο βειηίσζε 7,5 

εθαηνζηηαίσλ κνλάδσλ. Γηα ην 2014, ε δηεζλήο αληαγσληζηηθφηεηα σο πξνο ην θφζηνο εξγαζίαο πξν-

βιέπεηαη φηη ζα βειηησζεί πεξαηηέξσ, θαηά 2,0% έλαληη ησλ 28 Δπξσπαίσλ εηαίξσλ θαη θαηά 3,1% 

έλαληη ηεο Δπξσδψλεο.  

 

Δπηπιένλ, πέξα απφ ηε ζεκαληηθή πξφνδν ζηε βειηίσζε ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ καθξννηθν-

λνκηθψλ αληζνξξνπηψλ ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, ηελ πεξίνδν 2010-2014 πινπνηήζεθε πιήζνο δηαξ-

ζξσηηθψλ αιιαγψλ, ηδηαίηεξα ζηηο αγνξέο εξγαζίαο θαη πξντφλησλ, θαζψο θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

θξάηνπο. 

 

Δλψ θαη ην νηθνλνκηθφ θιίκα έρεη βειηησζεί αηζζεηά, φπσο απνηππψλεηαη απφ ηελ εμέιημε ησλ ζρεηη-

θψλ δεηθηψλ ην 2014.  

 

Σν 2014 ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ηεο χθεζεο θαη ηελ νξηζηηθή επηζηξνθή ζε αλαπηπμηαθή ηξνρηά, ήδε 

απφ ην 1
ν
 ηξίκελν. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα επνρηθά δηνξζσκέλα ζηνηρεία 

Σξηκεληαίσλ Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ ηεο ΔΛΣΑΣ, ην ΑΔΠ ζε ζηαζεξέο ηηκέο, κε έηνο αλαθνξάο ην 

2010, παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 0,8% ην 1
ν
 ηξίκελν ηνπ 2014 ζε ζρέζε κε ην 4

ν
 ηξίκελν ηνπ 2013, 

αχμεζε 0,3% θαηά ην 2
ν
 ηξίκελν ηνπ 2014 ζε ζρέζε κε ην 1

ν
 ηξίκελν ηνπ ηδίνπ έηνπο θαη αχμεζε θα-

ηά 0,7% ην 3
ν
 ηξίκελν ηνπ 2014 ζε ζρέζε κε ην 2

ν
 ηξίκελν ηνπ ηδίνπ έηνπο. Δλψ, ζε εηήζηα βάζε, 

ζχκθσλα κε ηα κε επνρηθά δηνξζσκέλα ζηνηρεία, κε έηνο αλαθνξάο ην 2010, ην ΑΔΠ παξνπζίαζε αχ-

μεζε θαηά 1,7% ην 3
ν
 ηξίκελν ηνπ 2014 ζε ζρέζε κε ην 3

ν
 ηξίκελν ηνπ 2013, έλαληη κείσζεο θαηά 

2,6% θαη 6,3% ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013 θαη ηνπ 2012.  

 

Οη εμειίμεηο απηέο επηβεβαηψλνπλ ηελ εθηίκεζε γηα αλάθακςε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαηά 0,6%  

ην έηνο 2014, έπεηηα απφ 6 ζπλαπηά έηε χθεζεο, ε νπνία βαζίδεηαη: 

 

 ζηε ζηαδηαθή αλάθακςε ηεο ηειηθήο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο, θαζψο ε κείσζε ησλ ηηκψλ εληζρχεη 

νξηαθά ηα πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα,  

 ζηε ζεηηθή ζπκβνιή ηνπ εμσηεξηθνχ ηζνδπγίνπ, θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ ηαμηδησηηθψλ εη-

ζπξάμεσλ θαη ηεο αλάθηεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο,  

 ζηε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζε εμνπιηζκφ, 

 ζηελ αλάθακςε ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, φπσο δείρλεη ε βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο εκπηζην-

ζχλεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία (νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο δηακνξθψζεθαλ ζηα 1.133,6 εθαη. 

επξψ ζην πξψην νθηάκελν ηνπ 2014 έλαληη 382,1 εθαη. επξψ ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2013), 

 ζηελ πξννπηηθή αληηζηξνθήο ηεο πησηηθήο ηάζεο πνπ παξνπζηάδεη ε βηνκεραληθή παξαγσγή, φπσο 

επηβεβαηψλεη ν δείθηεο επηρεηξεκαηηθψλ πξνζδνθηψλ ζηε βηνκεραλία.  

 

Οη ζεηηθέο εθηηκήζεηο γηα ηελ νηθνλνκία ζηεξίδνληαη: 

 

πρώτον, ζηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ην 2014, πνπ απνηειεί ηζρπξή έλδεημε φηη ε 

δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή είλαη δηαηεξήζηκε, θαη  

δεύτερον ζηελ επάξθεηα ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ γηα λα ζηεξηρζεί ε αλάθακςε ησλ επελδχζεσλ.  
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Η επάξθεηα ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ δηαζθαιίδεηαη απφ ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε θαη ηελ αλαδηά-

ηαμε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο λα αληηζηξαθεί ε αξλεηηθή πηζησ-

ηηθή επέθηαζε ζηηο επηρεηξήζεηο (4,7% ζην ελληάκελν ηνπ 2014) θαη λα εληζρπζεί κεζνπξφζεζκα ε 

ρνξήγεζε λέσλ πηζηψζεσλ ζηελ νηθνλνκία. Η απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηελ Διιεληθή νηθν-

λνκία εληζρχεη θαη ηελ πξννπηηθή ησλ επηρεηξήζεσλ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε ελαιιαθηηθέο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο, φπσο ε έθδνζε εηαηξηθψλ νκνιφγσλ, ελψ ηέινο έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά ε απνξ-

ξφθεζε θαη ε αμηνπνίεζε ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ. 

 

ηνλ αληίπνδα ησλ ζεηηθψλ εμειίμεσλ θαη εθηηκήζεσλ, ην πςειφ επίπεδν ηεο αλεξγίαο φπσο θαη ε 

δηάξζξσζε απηήο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειά πνζνζηά λέσλ θαη καθξνρξφληα αλέξγσλ, επη-

θέξνπλ πςειφ θνηλσληθφ θφζηνο. Αληηδξψληαο κε θάπνην βαζκφ πζηέξεζεο ζηελ πνξεία ηεο νηθνλν-

κηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε αλεξγία αλακέλεηαη λα αξρίζεη ζηαδηαθά λα κεηψλεηαη απφ ην 2014 (ζην ν-

θηάκελν ηνπ 2014 είλαη 0,7% ρακειφηεξε ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2013 θαη δηακνξθψζεθε ζην 

26,7%).  

 

ρέδην νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 
 

Ο θεληξηθφο άμνλαο ηεο λέαο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο είλαη ε ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο Διιελη-

θήο νηθνλνκίαο θαη ε δηακφξθσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ. Σν 

πξνεγνχκελν ππφδεηγκα αλάπηπμεο, ην νπνίν είρε βαζηζηεί θπξίσο ζηελ ηδησηηθή θαη δεκφζηα θαηα-

λάισζε, δελ είλαη πιένλ βηψζηκν, θαζψο δελ κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεζεί ζην λέν πιαίζην νηθνλνκηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ησλ ηζνζθειηζκέλσλ δεκνζηνλνκηθψλ πξνυπνινγηζκψλ θαη ηεο απνθπγήο εμσηεξηθψλ 

αληζνξξνπηψλ. 

 

Η ζηξνθή ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πξνυπνζέηεη ηε ζπλέρηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο θαη 

ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ. Οη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζα βνεζήζνπλ ηε κεηάβαζε 

ηεο νηθνλνκίαο ζε έλα λέν αλαπηπμηαθφ πξφηππν πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηελ παξαγσγή δηεζλψο εκπνξεχ-

ζηκσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, αληί γηα ηελ παξαγσγή κε δηεζλψο εκπνξεχζηκσλ πξντφλησλ θαη ζηελ 

απνηακίεπζε θαη ηελ επέλδπζε αληί ζηελ θαηαλάισζε.  

 

Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ είλαη απαξαίηεηε:  

 

 πξψηνλ, ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ πξντφλησλ, εξγαζίαο θαη θεθαιαίσλ,  

 δεχηεξνλ, ε δεκηνπξγία ελφο επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο κε ρακειφ γξαθεηνθξαηηθφ θφζηνο 

θαη απνηειεζκαηηθφ δεκφζην ηνκέα θαη  

 ηξίηνλ, ε ελίζρπζε ησλ ζεζκψλ πνπ δηέπνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε 

πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ. 

 

ηελ θαηεχζπλζε απηή θαηαξηίδεηαη Δζληθφ ρέδην Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, ην νπνίν απνηειεί αλα-

γθαία ζπλζήθε γηα ηελ επεκεξία ηεο ρψξαο θαη ηε καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, εληφο ηεο Δπξσ-

δψλεο. 

 

Οη βάζεηο γηα ηνλ παξαγσγηθφ κεηαζρεκαηηζκφ έρνπλ ήδε αξρίζεη λα δηακνξθψλνληαη θαηά ηελ πεξί-

νδν 2010-2013, θαζψο νη εμαγσγηθνί ηνκείο αχμεζαλ ή ζπγθξάηεζαλ πνιχ θαιχηεξα ην πξντφλ ηνπο 

απφ ηνπο ηνκείο νη νπνίνη εμαξηψληαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ εζσηεξηθή δήηεζε. πγθεθξηκέλα, ην 

2013, νη εμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ (ζε εζληθνινγηζηηθή βάζε ESA 

2010), δηακνξθψζεθαλ ζην 30,2%, φηαλ ν κέζνο φξνο ηεο πεξηφδνπ 2001-2008 ήηαλ 21,1%. 

 

Γηα λα δηαηεξεζεί φκσο ε αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ εμαγσγηθψλ ηνκέσλ θαη λα απμεζεί ε 

ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλάπηπμε, ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ πξνβιήκαηα φπσο:  

 

 ην πςειφ ελεξγεηαθφ θφζηνο, ην νπνίν επηβαξχλεη ην θφζηνο παξαγσγήο,  
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 ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα, ηα νπνία εκπνδίδνπλ ηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο ζε πγηείο επηρεηξή-

ζεηο, 

 ηα πςειά επηηφθηα δαλεηζκνχ, ηα νπνία δπζρεξαίλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή επέθηαζε, θαη  

 ε επηθέληξσζε ησλ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε έλα κηθξφ θάζκα αγαζψλ, ηα νπνία ζπλήζσο α-

θνξνχλ πξντφληα ρακειήο θαη κεζαίαο ηερλνινγίαο. 

 

εκαληηθφ ξφιν γηα ηελ αλάπηπμε αιιά θαη γηα ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ δηαδξακαηίδνπλ νη επελδχ-

ζεηο (δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο), νη νπνίεο κεηψλνληαλ ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα. Κξίζηκα ηκήκαηα ησλ 

επελδχζεσλ, φπσο νη επελδχζεηο ζε κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ηα νπνία ελζσκαηψλνπλ θαη ηελ πςε-

ιφηεξε ηερλνινγία, παξνπζηάδνπλ ζηαζεξνπνηεηηθή ηάζε, αιιά δελ έρνπλ αθφκα αλαθάκςεη πιήξσο. 

Η κεγαιχηεξε κείσζε έρεη ζεκεησζεί ζηνλ αθαζάξηζην ζρεκαηηζκφ θεθαιαίνπ ζηηο θαηνηθίεο, ν ν-

πνίνο δηακνξθψζεθε ζην 2,2% ηνπ ΑΔΠ ην 2013 απφ 10,8% ηνπ ΑΔΠ ην 2007, πνπ ήηαλ έηνο αηρκήο. 

Δάλ εθηηκεζεί φηη νη επελδχζεηο κπνξνχλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ πξν θξίζεο καθξνρξφληα ηάζε, ηφηε νη 

πξννπηηθέο γηα βηψζηκε αλάπηπμε απμάλνληαη ζεκαληηθά. πλεπψο, ε ζηήξημε ησλ επελδχζεσλ θαη 

ησλ εμαγσγψλ πξέπεη λα είλαη ε βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο λέαο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

 

Αξθεηέο απφ ηηο άκεζεο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνρεχνπλ ζηελ άλνδν ησλ εμαγσγψλ θαη ηελ 

αχμεζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο νηθνλνκίαο, φπσο ε πξνβνιή ειιεληθψλ πξντφλησλ ζην εμσηεξηθφ ή ε 

ςεθηνπνίεζε ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Αιιά θαη πνιηηηθέο ή παξεκβάζεηο νη νπνίεο σθεινχλ 

ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη εληζρχνπλ έκκεζα ηηο εμαγσγέο θαη ηελ παξαγσ-

γή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πςειφηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

 

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαη δηαξζξσηηθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ή πξνγξακκαηί-

δνληαη έρνπλ ζηφρν ηελ ηφλσζε θαη ηελ πξνζέιθπζε ησλ επελδχζεσλ. Οη πνιηηηθέο απηέο αθνξνχλ:  

 

 ηε βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο,  

 ηελ εμάιεηςε ησλ εκπνδίσλ εηζφδνπ ζε δηάθνξνπο θιάδνπο,  

 ηελ απινπνίεζε ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη ηε ζηαδηαθή κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειε-

ζηψλ,  

 ηελ αχμεζε ηεο επειημίαο, κε αζθάιεηα, ζηελ αγνξά εξγαζίαο,  

 ηελ επηηάρπλζε ζηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο,  

 ηελ εμάιεηςε ηνπ θφζηνπο πνπ επηθέξεη ε γξαθεηνθξαηία θαη ε δηαθζνξά ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα 

θαη 

 ηελ πξνψζεζε θαη ελζάξξπλζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο ζπζζψξεπζεο γλψζεο.  

 

Παξάιιεια, πξνσζνχληαη πνιηηηθέο θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ε νπνία είλαη βα-

ζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε νπνηαζδήπνηε κεηαξξχζκηζεο, κε θχξην κέιεκα ηελ 

πξνζηαζία φζσλ πιεγνχλ απφ ην δηαηνκεαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο νηθνλνκίαο. 

 

Η αλαπηπμηαθή πνιηηηθή πξέπεη λα ζηεξίδεη εμαγσγηθνχο θιάδνπο ζηνπο νπνίνπο ε ρψξα δηαζέηεη η-

ζρπξά ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα. Δλδεηθηηθά, ηέηνηνη ηνκείο είλαη ν ηνπξηζκφο, νη θαιιηέξγεηεο αγξν-

ηηθψλ πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο, ε ελέξγεηα, ε δηαρείξηζε θαη εθνδηαζκφο εκπνξεπκάησλ 

(logistics), ε λαπηηιία, ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα, νη βηνκεραλίεο κεηάιισλ θαη δνκηθψλ πιηθψλ, νη 

επηρεηξεκαηηθέο ππεξεζίεο θαη ε έξεπλα.  

 

Καζψο ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο ρψξαο, ιφγσ επηπέδνπ αλάπηπμεο, δελ κπνξεί λα επηθεληξψλε-

ηαη ζε θιάδνπο νη νπνίνη βαζίδνληαη ζην θζελφ εξγαηηθφ θφζηνο, ε επηδησθφκελε αχμεζε ηεο πξνζηη-

ζέκελεο αμίαο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο ελζσκάησζεο κεγαιχ-

ηεξνπ ηερλνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ, θαηλνηνκίαο θαη γλψζεο. 

 

εκαληηθή αηκνκεραλή πξνζέιθπζεο παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ απνηειεί ην πξφγξακκα ηδησηηθν-

πνηήζεσλ. Οη ηδησηηθνπνηήζεηο πξνθαινχλ επελδχζεηο γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ απνθηψκελσλ πεξηνπ-

ζηαθψλ ζηνηρείσλ.  
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Η εηζξνή άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, δείρλεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ε 

παξνπζία μέλσλ ζηξαηεγηθψλ επελδπηψλ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη επελδπηηθέο επθαηξίεο θαη γηα ειιε-

ληθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο ζα δεκηνπξγήζεη δηεζλή δήηεζε γηα ειιεληθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη 

ζα πξνθαιέζεη δηαρχζεηο ηερλνινγίαο ζηηο εγρψξηεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο.  

 

Η απειεπζέξσζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ δπλακηθνχ ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο είλαη, κε ηε ζεηξά ηεο, πξν-

υπφζεζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πςεινχ θεθαιαίνπ γλψζεο πνπ δηαζέηεη ε Διιάδα θαη ην νπνίν ζή-

κεξα δηαξξέεη ζην εμσηεξηθφ ιφγσ ηεο έιιεηςεο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε έληαζε γλψζεο.  

 

2.1 Οη εμειίμεηο ην 2014 
 

Η νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα  
 

Η ειιεληθή νηθνλνκία επέζηξεςε ζε ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, ήδε απφ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 

2014, κεηά απφ 21 ζπλερφκελα ηξίκελα χθεζεο (απφ ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2009). Απηφ απνηππψλεηαη 

ζε πνιινχο απφ ηνπο δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα (ζε κεληαία ή ηξηκεληαία 

βάζε). Απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο, νη δείθηεο νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο θαη νη δείθηεο πξνζδνθηψλ εκθαλί-

δνπλ κεγάιε βειηίσζε, ηεθκεξηψλνληαο ηε κεηαζηξνθή ηνπ θιίκαηνο αλαζθάιεηαο πνπ επηθξαηνχζε 

ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν. πγθεθξηκέλα, ν δείθηεο νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο βειηηψλεηαη ζπλερψο, θα-

ηαγξάθνληαο ηηο πςειφηεξεο ηηκέο ηνπ ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα (80,0 ην 2012, 91,4 ην 2013 θαη 

102,2 ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2014).  

 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο ηεο νηθνλνκίαο, ελζαξξπληηθέο ελδείμεηο γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ξπζ-

κνχ κεηαβνιήο ηεο θαηαλάισζεο θαη ηελ πξννπηηθή αχμεζήο ηνπ, είλαη ε ζηαδηαθή βειηίσζε ηεο θα-

ηαλαισηηθήο εκπηζηνζχλεο θαη ε αχμεζε ηνπ φγθνπ ιηαληθψλ πσιήζεσλ. Ο Γείθηεο Όγθνπ Ληαληθψλ 

Πσιήζεσλ, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2014 παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 7,4%, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αληίζηνηρν 

δείθηε ηνπ Απγνχζηνπ 2013. Γηα ην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-Απγνχζηνπ ηνπ 2014, o δείθηεο παξνπζία-

ζε αχμεζε θαηά 2,4%, έλαληη κείσζεο 10,4% πνπ ζεκεηψζεθε θαηά ηελ αληίζηνηρε ζχγθξηζε ηνπ έ-

ηνπο 2013 πξνο ην 2012. Δηδηθφηεξα o Γείθηεο Όγθνπ Ληαληθψλ Πσιήζεσλ εθηφο θαπζίκσλ θαη ιηπα-

ληηθψλ, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2014 παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 4,7%, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αληίζηνηρν δεί-

θηε ηνπ Απγνχζηνπ 2013. Γηα ην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-Απγνχζηνπ ηνπ 2014 o δείθηεο παξέκεηλε α-

κεηάβιεηνο, έλαληη κείσζεο 10,7% πνπ ζεκεηψζεθε θαηά ηελ αληίζηνηρε ζχγθξηζε ηνπ έηνπο 2013 

πξνο ην 2012. Ο Γεληθφο Γείθηεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ζην Ληαληθφ Δκπφξην, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2014 

παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 4,5%, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αληίζηνηρν δείθηε ηνπ 2013. Γηα ην δηάζηεκα Ια-

λνπαξίνπ-Απγνχζηνπ ηνπ 2014 o Γείθηεο παξνπζίαζε κείσζε θαηά 0,3%, έλαληη κείσζεο 10,6% πνπ 

ζεκεηψζεθε θαηά ηελ αληίζηνηρε ζχγθξηζε ηνπ έηνπο 2013 πξνο ην 2012. 

 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο ηεο νηθνλνκίαο, ε βηνκεραληθή παξαγσγή ζεκείσζε κείσζε ζην ελ-

ληάκελν Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ ηνπ 2014 θαηά 3,4%, έλαληη κείσζεο 2,7% ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν 

ηνπ 2013, ελψ ε κεηαπνίεζε ζεκείσζε αχμεζε 0,4% έλαληη κείσζεο 0,5% ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 

2013. Ο Διιεληθφο Γείθηεο Μεηαπνίεζεο PMI (Γείθηεο Τπεπζχλσλ Πξνκεζεηψλ), πνπ παξέρεη κηα 

ζπλνπηηθή εηθφλα ηεο απφδνζεο ηνπ κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα ζηε ρψξα, έρεη ζηαζεξνπνηεζεί γχξσ απφ 

ηηο 50 κνλάδεο, ηηκή πνπ δηαρσξίδεη ηελ επέθηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηε ζπξξίθλσζε (ζην ελ-

λεάκελν πέληε κήλεο ν δείθηεο θηλήζεθε πάλσ απφ ην 51 θαη ηέζζεξηο κήλεο θάησ απφ ην 50). εκα-

ληηθή βειηίσζε θαηαγξάθεη θαη ν δείθηεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πξνζδνθηψλ ζηε βηνκεραλία (απφ 77,2 

ην 2012 θαη 87,8 ην 2013, ζην 97,4 ην επηέκβξην ηνπ 2014) θαη ζηηο θαηαζθεπέο (απφ 43,2 ην 2012 

θαη 65,0 ην 2013, ζην 89,4 ην επηέκβξην ηνπ 2014). 

 

Με βάζε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία: 

 

 Σν πξαγκαηηθφ ΑΔΠ, κε βάζε ηα επνρηθά δηνξζσκέλα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, ήηαλ ζεηηθφ ζε ηξη-

κεληαία βάζε γηα ηα ηξία πξψηα ηξίκελα ηνπ 2014. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ απμή-

ζεθε θαηά 0,8%, 0,3% θαη 0,7% ην 1
ν
, ην 2

ν
 θαη ην 3

ν 
ηξίκελν ηνπ 2014 αληίζηνηρα. Με βάζε ηα κε 

επνρηθά δηνξζσκέλα ζηνηρεία, ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ζε εηήζηα βάζε ήηαλ ζεηηθφο κφλν γηα 
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ην 2
ν
 θαη ην 3

ν
 ηξίκελν ηνπ 2014, θαηά 0,4% θαη 1,7%, ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ηξίκελα ηνπ 

2013.  

 ε φηη αθνξά ηηο ζπληζηψζεο ηνπ ΑΔΠ, ε ηδησηηθή θαηαλάισζε αλέθνςε ηελ πησηηθή ηεο πνξεία 

έπεηηα απφ ζρεδφλ 5,5 ρξφληα πησηηθήο ηάζεο θαη επέζηξεςε ην 1
ν
 εμάκελν ηνπ 2014 ζε ζεηηθνχο 

ξπζκνχο κεηαβνιήο. Οη επελδχζεηο ζε εμνπιηζκφ ζπλερίδνπλ λα απμάλνληαη ζεκαληηθά (πάλσ απφ 

13% ζην εμάκελν). Γπλακηθή ζπλερίδνπλ λα δείρλνπλ νη εμαγσγέο (9,6% ζην εμάκελν), κε παξάι-

ιειε αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ (4,7%), παξά ηε κεγάιε πηψζε ηνπο πνπ μεθίλεζε ην 2009. 

 

Πιεζωξηζκόο - Σηκέο 
 

Ο πιεζσξηζκφο ζπλερίδεη ηελ θαζνδηθή ηνπ πνξεία απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο θαη ππνρσξεί ζπλερψο, 

παξακέλνληαο ν ρακειφηεξνο κεηαμχ φισλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σφζν ν Δζληθφο 

Γείθηεο Σηκψλ Καηαλαισηή (ΓΣΚ), φζν θαη ν Δλαξκνληζκέλνο ΓΣΚ κεηψζεθαλ ζηελ πεξίνδν Ιαλνπ-

αξίνπ-Οθησβξίνπ θαηά 1,2% θαη 1,3% αληίζηνηρα, έλαληη κεηψζεσλ 0,6% θαη 0,6% αληίζηνηρα ηελ 

ίδηα πεξίνδν ηνπ 2013. Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ Δζληθνχ ΓΣΚ, γηα ην ίδην δηάζηεκα, ζεκαληηθέο κεηψ-

ζεηο ηεο ηάμεο ηνπ 1,3% θαηαγξάθνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, ελψ ζηνλ ηνκέα ησλ αγαζψλ θα-

ηαγξάθνληαη κεηψζεηο ηεο ηάμεο ηνπ 1,1%. 

 

Σν κήλα Οθηψβξην, ν Δλαξκνληζκέλνο ΓΣΚ θαηέγξαςε κείσζε 1,3% (ζε 12κελε κεηαβνιή), ελψ ν 

αληίζηνηρνο Δλαξκνληζκέλνο ΓΣΚ ζηελ Δπξσδψλε ζεκείσζε αχμεζε θαηά 0,4%. Ο δνκηθφο πιεζσ-

ξηζκφο (εθηφο θαπζίκσλ θαη λσπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ) επηβξαδχλεη ηελ πνξεία απνθιηκάθσζήο 

ηνπ, κε ην κήλα Οθηψβξην λα εκθαλίδεη κείσζε θαηά 1,3% έλαληη ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ δνκηθνχ Δλαξ-

κνληζκέλνπ ΓΣΚ ηεο Δπξσδψλεο (0,9%).  

 

εκαληηθή κείσζε ζπλερίδεη λα ζεκεηψλεη θαη ν απνπιεζσξηζηήο ηνπ ΑΔΠ, αληαλαθιψληαο ηε κεγά-

ιε κείσζε ζην θφζηνο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο. Γηα νιφθιεξν ην 2014, ν απνπιεζσξηζηήο 

ηνπ ΑΔΠ εθηηκάηαη φηη ζα κεησζεί θαηά 2,5% θαη ν Δλαξκνληζκέλνο ΓΣΚ ζα δηακνξθσζεί ζην -1%. 

 

Απαζρόιεζε - Αλεξγία 
 

ηελ αγνξά εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ηξηκεληαία αλαζεσξεκέλα θαη κε επνρηθά δηνξζσκέ-

λα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο αλεξγίαο θαηά ην β’ ηξίκελν ηνπ έηνπο θαη απηή 

δηακνξθψλεηαη ζην 26,6%, ρακειφηεξα θαηά 0,7% έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2013, ελψ ε 

απαζρφιεζε έρεη νξηαθά απμεζεί θαηά 0,1% έλαληη αληίζηνηρεο πεξζηλήο κείσζεο θαηά 5,2%. Αλε-

ζπρεηηθφ παξακέλεη ην γεγνλφο φηη, απφ ην ζχλνιν ησλ αλέξγσλ, ην 74,4% απνηειείηαη απφ άηνκα 

πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία πεξηζζφηεξν απφ δψδεθα κήλεο (καθξνρξφληνη άλεξγνη), έλαληη 40,8% ην 

2009.  

 

Σα κεληαία επνρηθά δηνξζσκέλα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ηεο ΔΛΣΑΣ, δείρλνπλ φηη ην πνζνζηφ αλεξγί-

αο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2014 αλήιζε ζε 25,9%, εκθαλίδνληαο νξηαθή κείσζε θαηά 0,2% ζε ζρέζε κε 

ηνλ Ινχιην 2014 θαη αηζζεηή κείσζε θαηά 1,9% έλαληη ηνπ Απγνχζηνπ 2013. Ο αξηζκφο ησλ αλέξγσλ 

αλήιζε ζηα 1.242.219 άηνκα, δειαδή 112.186 άηνκα ιηγφηεξα απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2013, ππνδε-

ιψλνληαο φηη έρεη αληηζηξαθεί ε ηάζε αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ αλέξγσλ. Δμεηάδνληαο ηα ραξαθηε-

ξηζηηθά ηεο αλεξγίαο, πξνθχπηεη φηη ην πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ λέσλ 15-24 εηψλ κεηψζεθε, θηάλνληαο 

ην 49,3% απφ 58,6% ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2013, παξακέλνληαο φκσο ζε πςειά επίπεδα, ελψ ην πνζνζηφ 

αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξν (29,5%) έλαληη απηνχ ησλ αλδξψλ (23,1%).  

 

Όζνλ αθνξά ηε δηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο, ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2014, 

ε κέζε ζπκκεηνρή επί ηνπ ζπλφινπ ησλ απαζρνινπκέλσλ φζσλ εξγάδνληαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα 

παξαγσγήο αλέξρεηαη ζην 13,4%, εκθαλίδνληαο αχμεζε θαηά 1,9 κνλάδεο ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε 

ζπκκεηνρή ηνπ 2009 (αληηζηνηρεί ζε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή απφ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ηνκέα 

ζηελ αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία πνπ ήηαλ 3,7% ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2013), ζην δεπηεξνγε-

λή ηνκέα αλέξρεηαη ζην 15,0%, ππνρσξψληαο θαηά 6,0 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ζε ζρέζε κε ην 2009 (α-

ληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ηνκέα ζηελ αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία πνπ ήηαλ 

16,6% ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2013), ελψ ε κέζε ζπκκεηνρή απαζρνινπκέλσλ ζηνλ ηξηηνγελή ην-
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κέα αλέξρεηαη ζην 71,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ απαζρνινπκέλσλ ηεο ρψξαο θαη έρεη απμεζεί θαηά 4 εθα-

ηνζηηαίεο κνλάδεο απφ ην 2009 (αληηζηνηρεί ζε κηθξφηεξε ζπκκεηνρή απφ ην πνζνζηφ ηνπ ηνκέα ζηελ 

αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία πνπ ήηαλ 79,7% ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2013).  

 

Σν ηζνδχγην ησλ ξνψλ κηζζσηήο απαζρφιεζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, φπσο πξνθχπηεη απφ ην πιεξν-

θνξηαθφ ζχζηεκα «ΔΡΓΑΝΗ» ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, εί-

λαη ζεηηθφ θαηά ην δεθάκελν ηνπ 2014 θαη δηακνξθψλεηαη ζηηο 120.287 λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο 

(θάζε εξγαζηαθνχ θαζεζηψηνο), ζπλερίδνληαο ηηο ζεηηθέο ξνέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 

2013. Σν ζχζηεκα «ΔΡΓΑΝΗ» αμηνπνηεί ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ησλ ξνψλ κηζζσηήο απαζρφιεζεο 

(πξνζιήςεσλ-απνρσξήζεσλ) ηνπ ΟΑΔΓ ζε αληίζεζε κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ πνπ ζηεξίδνληαη 

ζηηο κεληαίεο έξεπλεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Σα ζηνηρεία ξνψλ κηζζσηήο απαζρφιεζεο ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα ρξεζηκεχνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο εμέιημεο ζηελ απαζρφιεζε θαη ηηο επνρηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Αληηδξψληαο κε θάπνην βαζκφ πζηέξεζεο ζηελ πνξεία ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ην πξψην 

νθηάκελν ηνπ 2014 ε πνξεία ηεο αλεξγίαο έρεη ζηαζεξνπνηεζεί, κεηψλεηαη ζηαδηαθά κε πξννπηηθή λα 

κεησζεί πεξαηηέξσ. Έηζη, γηα νιφθιεξν ην έηνο 2014, ην κέζν πνζνζηφ αλεξγίαο εθηηκάηαη φηη ζα θπ-

καλζεί ζην 24,8% ζε εζληθνινγηζηηθή βάζε, ελψ ε απαζρφιεζε εθηηκάηαη φηη ζα απμεζεί θαηά 0,6%. 

 

Ννκηζκαηηθέο θαη πηζηωηηθέο εμειίμεηο 
 

Ο εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ λνκηζκαηηθνχ κεγέζνπο πνπ απνηειεί ηελ ειιεληθή ζπκβνιή ζην 

Μ3 ηεο Δπξσδψλεο (εθηφο ηνπ λνκίζκαηνο ζε θπθινθνξία) ήηαλ γεληθά ππνηνληθφο ην 2014 (Πεγή: 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο). Παξνπζίαζε αλνδηθή ηάζε κεηά ην Μάξηην θαη δηακνξθψζεθε ζε 1,7% ην ε-

πηέκβξην ηνπ 2014, έλαληη 2,1% ην Γεθέκβξην ηνπ 2013. Ο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ησλ θαηαζέζεσλ 

δηάξθεηαο κίαο εκέξαο κεηψζεθε ζε 2,3% ην επηέκβξην ηνπ 2014 απφ 5,1% ην Γεθέκβξην ηνπ 2013, 

ελψ ν εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ θαηαζέζεσλ πξνζεζκίαο έσο 2 εηψλ δηακνξθψζεθε ζε 1%, απφ 

0,1% ζην ηέινο ηνπ 2013.  

 

Δηδηθφηεξα, νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ησλ κε ρξεκαηνπηζησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ, 

αθνχ ππνρψξεζαλ ηνπο δχν πξψηνπο κήλεο ηνπ έηνπο, απφ ην Μάξηην θαη κεηά θαηέγξαςαλ εηζξνέο 

θαη ζπλνιηθά ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ Γεθεκβξίνπ 2013-επηεκβξίνπ 2014 απμήζεθαλ θαηά 625 

εθαη. επξψ. Αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ εμέιημε ησλ θαηαζέζεσλ εμαθνινχζεζε λα αζθεί ε κείσζε ηνπ 

κέζνπ επηηνθίνπ θαηαζέζεσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ε δηαθαηλφκε-

λε αλάθακςε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπληεινχκελε βειηίσζε ζηνλ ηξαπεδη-

θφ θιάδν (επηηπρήο αλαθεθαιαηνπνίεζε θαη αλαδηάηαμε), απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζε 

αχμεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζηελ νηθνλνκία θαη ζε επηζηξνθή θεθαιαίσλ απφ ην εμσηεξηθφ θαη απνζε-

ζαπξηζκέλσλ ηξαπεδνγξακκαηίσλ. 

 

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

λεζεο απφ ηα εγρψξηα Ννκηζκαηηθά Υξεκαηνπηζησηηθά Ιδξχκαηα (ΝΥΙ), δει. θαη’ νπζίαλ ηηο ηξάπε-

δεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα, ζπλέρηζε λα θπκαίλεηαη ζε αξλεηηθά επίπεδα απφ ην Γε-

θέκβξην ηνπ 2013 κέρξη ην επηέκβξην ηνπ 2014, ζην ηέινο ηνπ νπνίνπ έθζαζε ην -9,9% (Γεθέκβξηνο 

2012: -18,1%). Ο εηήζηνο ξπζκφο κείσζεο ησλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ πξνο ηα λνηθνθπξηά (ηδηψηεο-

ηδησηηθά κε θεξδνζθνπηθά ηδξχκαηα) ζπγθξαηήζεθε, θαη δηακνξθψζεθε ζην -2,9% ην επηέκβξην, 

έλαληη -3,5% ην Γεθέκβξην ηνπ 2013. Ο εηήζηνο ξπζκφο ζπξξίθλσζεο ησλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ 

πξνο ηηο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο εκθάληζε δηαθπκάλζεηο θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν θαη πεξην-

ξίζζεθε ειαθξά ζε -4,5% ην επηέκβξην ηνπ 2014, έλαληη -5,0% ην Γεθέκβξην ηνπ 2013. 

 

Η δηαηήξεζε ηνπ εηήζηνπ ξπζκνχ ηεο κεηαβνιήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

πξνο ηε Γεληθή Κπβέξλεζε ζε αξλεηηθέο ηηκέο αληηθαηνπηξίδεη ην, θαηά κέζν φξν, ρακειφηεξν ππφ-

ινηπν ησλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ εγρψξησλ ΝΥΙ ζε ειιεληθνχο θξαηηθνχο ηίηινπο αιιά θαη ηελ, κέρξη 

πξφηηλνο, ππνρψξεζε ηνπ ππνινίπνπ ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ πξνο ηνλ ελ ιφγσ ηνκέα θαζψο ην Γε-

κφζην ρξεκαηνδνηείηαη, πιένλ θαηά θχξην ιφγν, απφ ηα δάλεηα ησλ ινηπψλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσ-

δψλεο θαη ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ. 
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Η ηάζε ζπγθξάηεζεο ησλ ξπζκψλ κείσζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηηο εγ-

ρψξηεο επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά αληαλαθιά ελ κέξεη παξάγνληεο πνπ αζθνχλ ζεηηθή επίδξαζε 

ζηελ πξνζθνξά πηζηψζεσλ. Η αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ζπζηεκηθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ε αχμε-

ζε ηεο πξφζβαζήο ηνπο ζηηο αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίσλ, φπσο θαη γεληθφηεξα ε ππνρψξεζε ηεο 

αβεβαηφηεηαο γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο νηθνλνκίαο ζπλέηεηλαλ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Αληίζεηα, ζε 

φ,ηη αθνξά ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο πξνζθνξάο, αξλεηηθή επίδξαζε είρε ε αχμεζε ησλ κε εμππε-

ξεηνχκελσλ δαλείσλ θαη ε ζπλαθφινπζε κείσζε ησλ δηαζέζηκσλ πξνο αλαδαλεηζκφ πφξσλ ησλ ηξα-

πεδψλ. Δπίζεο πεξηνξηζηηθή επίδξαζε ζηελ πξνζθνξά άζθεζε ε αβεβαηφηεηα ησλ πηζησηηθψλ ηδξπ-

κάησλ φζνλ αθνξά ηελ έθηαζε κειινληηθψλ πεξαηηέξσ πηέζεσλ απφ ηα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε. Ο 

εμνξζνινγηζκφο ησλ ραξηνθπιαθίσλ ησλ ηξαπεδψλ κέζσ ηεο επηθείκελεο βειηίσζεο ηεο δηαρείξηζεο 

ησλ πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ αιιά θαη ηεο κείσζεο ηνπ απνζέκαηνο ησλ δαλείσλ απηψλ, θαζψο ε νη-

θνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζα αλαθάκπηεη, απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζθνξάο 

πηζηψζεσλ. 

 

Σα επηηφθηα ησλ λέσλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ ζηελ Διιάδα δηαηήξεζαλ ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ-

επηεκβξίνπ 2014 ηελ πησηηθή ηάζε πνπ αθνινπζνχλ απφ ην β΄ εμάκελν ηνπ 2012. Απηφ νθείιεηαη 

ζην γεγνλφο φηη ε ππνρψξεζε ηεο αβεβαηφηεηαο ησλ θαηαζεηψλ θαη ε δηεχξπλζε ησλ ελαιιαθηηθψλ 

πξνο ηηο θαηαζέζεηο ιηαληθήο πεγψλ άληιεζεο δηαζεζίκσλ απφ πιεπξάο ησλ ηξαπεδψλ (θαζψο ζπλερί-

ζζεθε ε πξφζβαζή ηνπο ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά ελψ απνθαηαζηάζεθε θαη ε πξφζβαζή ηνπο ζηηο δηε-

ζλείο αγνξέο κεζνκαθξνπξφζεζκσλ θεθαιαίσλ), ζπλέβαιαλ ζηελ άκβιπλζε ησλ πηέζεσλ ξεπζηφηε-

ηαο πνπ αληηκεηψπηδαλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. Σν επηηφθην ζηε ζεκαληηθφηεξε θαηεγνξία θαηαζέζε-

σλ, δειαδή εθείλσλ κε ζπκθσλεκέλε δηάξθεηα έσο έλα έηνο απφ ηα λνηθνθπξηά, θαηέγξαςε πηψζε 

θαηά 69 κνλάδεο βάζεο θαη ην επηέκβξην ηνπ 2014 δηακνξθψζεθε ζε 2,08%. ε ex post πξαγκαηη-

θνχο φξνπο, ην επηηφθην απηφ, ην νπνίν παξακέλεη ζε ζεηηθά επίπεδα απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2011, πα-

ξνπζίαζε κεγαιχηεξε ππνρψξεζε θαηά 227 κνλάδεο βάζεο θαη έθζαζε ην επηέκβξην ηνπ 2014 ζην 

3,19%, θπξίσο ιφγσ ηεο ζπγθξάηεζεο ηνπ ξπζκνχ κείσζεο ησλ ηηκψλ.  

 

Σα επηηφθηα ησλ λέσλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ απμήζεθαλ ην ελλεάκελν Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2014 

ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο, εμέιημε ε νπνία είλαη ζπλεπήο κε θάπνηα δηαθαηλφκελε απφ ηα ζηνηρεία ησλ 

εξεπλψλ αλαδσνγφλεζε ηεο δήηεζεο δαλείσλ. Αλαιπηηθφηεξα, ην κέζν επηηφθην ησλ δαλείσλ πξνο ηηο 

κε ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο ππνρψξεζε νξηαθά θαηά 2 κνλάδεο βάζεο θαη δηακνξθψζεθε ζην 

5,34% ην επηέκβξην ηνπ 2014, ελψ ην αληίζηνηρν επηηφθην ησλ δαλείσλ πξνο ηα λνηθνθπξηά (ηδηψηεο 

θαη ηδησηηθά κε θεξδνζθνπηθά ηδξχκαηα) ζεκείσζε αχμεζε θαηά 30 κνλάδεο βάζεο θαη δηακνξθψζε-

θε ζην 4,93%. Αληίζεηα κε ηα νλνκαζηηθά επηηφθηα, ηα ex post πξαγκαηηθά επηηφθηα ησλ ηξαπεδηθψλ 

δαλείσλ θαηέγξαςαλ πηψζε, ζε φιεο ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο, ιφγσ ηεο επηβξάδπλζεο ηεο πηψζεο 

ησλ ηηκψλ. Δηδηθφηεξα, ην πξαγκαηηθφ επηηφθην ησλ δαλείσλ πξνο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο 

ππνρψξεζε θαηά 73 κνλάδεο βάζεο, ζην 6,45% ην επηέκβξην ηνπ 2014 θαη ην αληίζηνηρν επηηφθην 

ησλ δαλείσλ πξνο ηα λνηθνθπξηά θαηά 41 κνλάδεο βάζεο, θζάλνληαο ην 4,93%. 

 

Ιζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ 
 

Σν ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ εκθάληζε πιεφλαζκα 2,1 δηζ. επξψ ζηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ – 

Απγνχζηνπ 2014,  πεξίπνπ 700 εθαη. επξψ κεγαιχηεξν απφ εθείλν ηεο ίδηαο πεξηφδνπ ηνπ 2013 (Πε-

γή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο). Η εμέιημε απηή νθείιεηαη ζηε βειηίσζε ησλ ηζνδπγίσλ ππεξεζηψλ θαη εη-

ζνδεκάησλ ε νπνία ππεξαληηζηάζκηζε ηελ αχμεζε ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο θαη ηε κείσζε ηνπ 

πιενλάζκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ κεηαβηβάζεσλ. 
 

Σν έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ απμήζεθε θαηά 922 εθαη. επξψ, θαζψο ε αχμεζε ησλ θαζαξψλ 

πιεξσκψλ γηα αγνξέο πινίσλ θαη θαπζίκσλ, ππεξθάιπςαλ ηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ησλ ινηπψλ 

αγαζψλ. πγθεθξηκέλα, ην εκπνξηθφ έιιεηκκα εθηφο θαπζίκσλ θαη πινίσλ πεξηνξίζηεθε ιφγσ ηεο α-

λφδνπ ησλ εηζπξάμεσλ απφ εμαγσγέο, ελψ ε δαπάλε γηα εηζαγσγέο απμήζεθε αιιά κε βξαδχηεξν 

ξπζκφ.   

 

Οη εηζπξάμεηο απφ εμαγσγέο αγαζψλ εθηφο θαπζίκσλ θαη πινίσλ ζεκείσζαλ άλνδν κε ξπζκφ 3,8%, 

ιίγν κηθξφηεξν απφ εθείλν ηεο ίδηαο πεξηφδνπ ηνπ 2013 (4,2%), νθεηιφκελε θπξίσο ζηηο επηδφζεηο ησλ 
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θιάδσλ ησλ ρεκηθψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ) θαη πιαζηηθψλ, κεραλνινγηθνχ 

θαη ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, πθαληηθψλ πιψλ θαη ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Δπίζεο, ε επίδνζε ησλ 

ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηηο αγνξέο ηεο Δπξσδψλεο είλαη θαιχηεξε απφ εθείλε πξνο άιινπο πξνν-

ξηζκνχο. Οη πιεξσκέο γηα εηζαγσγέο ζεκείσζαλ αχμεζε θαηά 4,7% νθεηιφκελε, ζην κεγαιχηεξν κέ-

ξνο ηεο, ζηελ αχμεζε ησλ πιεξσκψλ γηα αγνξέο πινίσλ. Δηδηθφηεξα, νη πιεξσκέο γηα αγνξέο πινίσλ 

απμήζεθαλ θαηά 1,1 δηζ. επξψ ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2013 θαη δηακνξθψζεθαλ ζην 2,2 

δηζ. επξψ.  

 

Σν ηζνδχγην ππεξεζηψλ ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ-Απγνχζηνπ ηνπ 2014 παξνπζίαζε πιεφλαζκα 13,8 

δηζ. επξψ, απμεκέλν θαηά 2,1 δηζ. επξψ απφ ηελ  αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013. Η ζεκαληηθή απηή 

βειηίσζε νθείιεηαη αθελφο ζηελ εληππσζηαθή άλνδν ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο θαη αθεηέξνπ ζηελ α-

μηφινγε επίδνζε ησλ εηζπξάμεσλ απφ ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. Όζνλ αθνξά ηηο ηαμηδησηηθέο δαπάλεο 

ζηελ Διιάδα απφ κε θαηνίθνπο, απηέο απμήζεθαλ θαηά 11,1% ζε ζχγθξηζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 

2013, αληαλαθιψληαο άλνδν ησλ αθίμεσλ κε θαηνίθσλ ηαμηδησηψλ θαηά 22,1%. Οη εηζπξάμεηο απφ 

ππεξεζίεο κεηαθνξψλ, θπξίσο ζαιάζζησλ, θαηέγξαςαλ άλνδν θαηά 7,3% θαηά ηελ ζπγθεθξηκέλε πε-

ξίνδν ζπγθξηηηθά κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013. Σν γεγνλφο απηφ αληαλαθιά ηε ζπλερηδφκελε 

αλάθακςε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαζψο θαη ηελ επηβξάδπλζε ησλ παξαδφζεσλ λέσλ πινίσλ πνπ ζπ-

ληέιεζαλ ζηε βειηίσζε ησλ λαχισλ ζηηο δηεζλείο λαπιαγνξέο. Δπίζεο ην ηζνδχγην ησλ «ινηπψλ» ππε-

ξεζηψλ θαηέγξαςε πιεφλαζκα χςνπο 384,4 εθαη. επξψ, βειηίσζε πνπ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

ζηηο εηζπξάμεηο απφ θαηαζθεπαζηηθέο ππεξεζίεο θαη δεπηεξεπφλησο απφ ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη 

κεραλνξγάλσζεο. 

 

Σν έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ησλ εηζνδεκάησλ πεξηνξίζηεθε θαηά ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ-Απγνχζηνπ 

2014, ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ θαζαξψλ πιεξσκψλ γηα ηφθνπο.   

 

ηνπο πξψηνπο νθηψ κήλεο ηνπ 2014 ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ κεηαβηβάζεσλ παξνπζίαζε πιεφλαζκα 

2,8 δηζ. επξψ, απφ 3,7 δηζ. επξψ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013, νθεηιφκελν ζηε κείσζε ηνπ πιεν-

λάζκαηνο ησλ θαζαξψλ ηξερνπζψλ κεηαβηβάζεσλ πξνο ηνλ ηνκέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαηά 870 

εθαη. επξψ (θπξίσο απφ ηελ ΔΔ).
3
 Καηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ην πιεφλαζκα ηνπ ηζνδπγίνπ θεθα-

ιαηαθψλ κεηαβηβάζεσλ
4
 δηακνξθψζεθε ζε 1,9 δηζ. επξψ, απφ 2,8 δηζ. επξψ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν 

ηνπ 2013. Έηζη, ην ζπλνιηθφ πιεφλαζκα ησλ ηζνδπγίσλ ηξερνπζψλ θαη θεθαιαηαθψλ κεηαβηβάζεσλ 

δηακνξθψζεθε ζε 4,6 δηζ. επξψ, έλαληη 6,5 δηζ. επξψ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013. Οη ζπλνιηθέο 

θαζαξέο κεηαβηβάζεηο πφξσλ απφ ηελ ΔΔ (ηξέρνπζεο θαη θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο κείνλ απνδφζεηο 

ζηνλ Κνηλνηηθφ Πξνυπνινγηζκφ) δηακνξθσζήθαλ ζε 4,6 δηζ. επξψ έλαληη 6,5 δηζ. επξψ ηελ αληίζηνη-

ρε πεξίνδν ηνπ 2013. 

 

Οη ζσξεπηηθέο εηζξνέο ησλ δηαξζξσηηθψλ θνλδπιίσλ ηνπ ΔΠΑ, κέρξη ηέινο Απγνχζηνπ 2014 αλήι-

ζαλ ζε πεξίπνπ 17,0 δηζ. επξψ -ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ πξνθαηαβνιψλ- κε απνηέιεζκα ην πνζν-

ζηφ απνξξφθεζεο ησλ πφξσλ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ λα πξνζεγγίζεη ην 83% ηεο θνηλνηηθήο ρξε-

καηνδφηεζεο ηεο πεξηφδνπ 2007-2013, θέξλνληαο ηελ Διιάδα αλάκεζα ζηηο πξψηεο ζέζεηο ζε φξνπο 

απνξξφθεζεο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα Δπξσπατθά θξάηε κέιε.  

 

Όζνλ αθνξά ηελ πεξίνδν κεηά ην 2013, νη κεηαβηβάζεηο θνηλνηηθψλ πφξσλ γηα δηαξζξσηηθέο δξάζεηο 

πξνο ηελ Διιάδα ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 20,8 δηζ. επξψ (ηα νπνία ελδέρεηαη λα απμεζνχλ θαηά 2 δηζ. 

επξψ κεηά ηελ αλαζεψξεζε ησλ εζληθψλ θαηαλνκψλ ην 2016), φπσο πξνθχπηεη απφ ην λέν ΔΠΑ 

2014-2020. 

 
 

                                                 
3  Οη ηξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο απφ ηελ ΔΔ πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηηο άκεζεο εληζρχζεηο θαη επηδνηήζεηο ζην πιαίζην ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο 

(ΚΑΠ), θαζψο θαη ηηο θαηαβνιέο απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ελψ νη ηξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο πξνο ηελ ΔΔ πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηηο απνδφ-
ζεηο πξνο ηνλ Κνηλνηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ - Απγνχζηνπ 2014 ζηηο εηζξνέο πεξηιακβάλνληαη θαη 303 εθαη. επξψ απφ ηε κεηα-
θνξά εζφδσλ απφ ηηο απνδφζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ANFA ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ηεο Δπξσδψλεο. 

 
4  Οη θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο απφ ηελ ΔΔ πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηηο απνιήςεηο απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία -  πιελ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σα-

κείνπ - θαη απφ ην Σακείν πλνρήο βάζεη ησλ ΚΠ θαη ηνπ ΔΠΑ. 
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Πίλαθαο 1.2  Ιζνδύγην εμωηεξηθώλ ζπλαιιαγώλ 
(ζε εθαη. επξώ) 

 
Ιαλνπάξηνο-Γεθέκβξηνο Ιαλνπάξηνο-Αύγνπζηνο 

2011 2012 2013 2012 2013 2014 

I. Ιζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ (Ι.Α+Ι.Β+Ι.Γ+Ι.Γ) -20.633,5 -4.615,0 1.088,5 -3.701,3 1.431,8 2.131,2 
             

Ι.A Δκπνξηθό ηζνδύγην ( I.Α.1 -  I.Α.2) -27.229,1 -19.619,0 -17.229,4 -14.300,4 -11.411,3 -12.333,1 
 Ιζνδχγην θαπζίκσλ -11.126,9 -10.220,0 -7.697,5 -7.445,3 -5.387,9 -5.461,1 
 Δκπνξηθφ ηζνδχγην ρσξίο θαχζηκα -16.102,1 -9.399,1 -9.531,9 -6.855,1 -6.023,4 -6.872,0 
 Ιζνδχγην πινίσλ -3.261,2 -1.042,6 -1.483,3 -739,3 -765,1 -1.779,8 
 Δκπνξηθφ ηζνδχγην ρσξίο θαχζηκα θαη πινία -12.840,9 -8.356,4 -8.048,7 -6.115,9 -5.258,4 -5.092,2 
I.A.1 Δμαγωγέο  αγαζώλ 20.230,6 22.020,6 22.534,8 14.182,6 15.064,0 15.382,6 
 Καχζηκα 6.187,7 7.426,4 7.941,2 4.720,2 5.474,1 5.358,1 
 Πινία (εηζπξάμεηο) 754,7 737,8 443,0 575,6 331,2 411,8 
 Λνηπά αγαζά 13.288,2 13.856,5 14.150,7 8.886,8 9.258,7 9.612,8 
I.A.2 Δηζαγωγέο  αγαζώλ 47.459,6 41.639,7 39.764,2 28.483,0 26.475,3 27.715,7 
 Καχζηκα 17.314,6 17.646,3 15.638,7 12.165,5 10.862,0 10.819,2 
 Πινία (πιεξσκέο) 4.015,9 1.780,4 1.926,2 1.314,8 1.096,2 2.191,5 
 Λνηπά αγαζά 26.129,1 22.213,0 22.199,3 15.002,7 14.517,0 14.705,0 
Ι.Β Ιζνδύγην ππεξεζηώλ ( I.Β.1 -  I.Β.2) 14.629,6 15.138,9 16.978,9 10.760,7 11.782,7 13.833,1 
I.B.1 Δηζπξάμεηο  28.609,2 27.526,4 27.959,5 19.272,4 19.135,3 21.282,8 
 Σαμηδησηηθφ 10.504,7 10.442,5 12.152,2 7.649,7 8.760,4 9.737,0 
 Μεηαθνξέο 14.096,6 13.287,4 12.089,9 9.149,3 7.947,3 8.525,7 
 Λνηπέο ππεξεζίεο 4.007,9 3.796,5 3.717,4 2.473,5 2.427,6 3.020,0 
I.B.2 Πιεξωκέο  13.979,6 12.387,4 10.980,6 8.511,7 7.352,6 7.449,6 
 Σαμηδησηηθφ 2.266,5 1.843,9 1.835,2 1.306,2 1.223,4 1.364,7 
 Μεηαθνξέο 7.234,4 6.328,0 5.553,0 4.301,3 3.720,9 3.449,3 
 Λνηπέο ππεξεζίεο 4.478,7 4.215,5 3.592,4 2.904,2 2.408,2 2.635,6 
Ι.Γ Ιζνδύγην εηζνδεκάηωλ  (I.Γ.1 -  I.Γ.2) -8.594,8 -1.566,4 -3.127,2 -1.793,7 -2.680,6 -2.129,4 
I.Γ.1  Δηζπξάμεηο  3.322,1 3.832,2 3.423,0 2.558,5 2.283,1 2.332,8 
 Ακνηβέο, κηζζνί  188,0 200,8 209,3 129,3 139,2 139,4 
 Σφθνη, κεξίζκαηα, θέξδε 3.134,1 3.631,4 3.213,7 2.429,2 2.143,9 2.193,4 
I.Γ.2  Πιεξωκέο  11.916,9 5.398,6 6.550,2 4.352,1 4.963,7 4.462,1 
 Ακνηβέο, κηζζνί  470,0 468,0 453,0 317,4 312,9 294,2 
 Σφθνη, κεξίζκαηα, θέξδε 11.447,0 4.930,7 6.097,1 4.034,7 4.650,8 4.167,9 
Ι.Γ Ιζνδύγην ηξερνπζώλ κεηαβηβάζεωλ (I.Γ.1 - I.Γ.2) 560,8 1.431,5 4.466,2 1.632,0 3.741,1 2.760,5 
I.Γ.1 Δηζπξάμεηο  4.435,0 5.125,6 7.687,8 4.311,5 6.174,2 4.870,9 
 Γεληθή Κπβέξλεζε (θπξίσο κεηαβηβάζεηο απφ ΔΔ) 3.254,9 4.060,2 6.410,6 3.588,7 5.260,7 4.098,3 
 Λνηπνί ηνκείο (κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα, θιπ) 1.180,1 1.065,4 1.277,3 722,8 913,5 772,6 
I.Γ.2 Πιεξωκέο  3.874,2 3.694,1 3.221,6 2.679,5 2.433,1 2.110,4 
 Γεληθή Κπβέξλεζε (θπξίσο πιεξσκέο πξνο ΔΔ) 2.485,4 2.647,9 2.433,0 1.908,2 1.897,5 1.605,3 
 Λνηπνί ηνκείο 1.388,8 1.046,2 788,6 771,3 535,6 505,1 
IΙ. Ιζνδύγην θεθαιαηαθώλ κεηαβηβάζεωλ  (ΙΙ.1-ΙΙ.2) 2.671,8 2.327,6 3.040,8 1.590,8 2.789,8 1.845,9 
IΙ.1 Δηζπξάμεηο  2.932,7 2.564,6 3.380,6 1.750,1 3.032,4 2.036,0 
 Γεληθή Κπβέξλεζε (θπξίσο κεηαβηβάζεηο απφ ΔΔ) 2.798,5 2.486,0 3.298,9 1.698,4 2.977,3 1.987,6 
 Λνηπνί ηνκείο (κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα, θιπ) 134,2 78,6 81,7 51,8 55,1 48,4 
IΙ.2 Πιεξωκέο  260,8 237,1 339,8 159,3 242,6 190,1 
 Γεληθή Κπβέξλεζε (θπξίσο πιεξσκέο πξνο ΔΔ) 12,7 13,7 9,7 11,8 3,0 7,2 
 Λνηπνί ηνκείο 248,1 223,3 330,1 147,5 239,6 182,9 
IΙΙ. Ιζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ θαη θεθαιαηαθώλ κεηαβη-

βάζεωλ (Ι + ΙΙ) -17.961,7 -2.287,5 4.129,3 -2.110,5 4.221,6 3.977,2 
ΙV. Ιζνδύγην ρξεκαηννηθνλ. ζπλ/γώλ (IV.Α+ΙV.Β+ΙV.Γ+ΙV.Γ) 17.838,1 2.658,2 -3.299,5 3.399,7 -3.776,8 -2.523,9 
ΙV.Α  Άκεζεο επελδύζεηο * -452,6 827,1 2.713,6 1.062,0 1.133,2 884,2 
    Καηνίθσλ ζην εμσηεξηθφ -1.274,9 -527,3 591,5 -171,7 751,1 -249,4 
    Με θαηνίθσλ ζηελ Διιάδα 822,3 1.354,3 2.122,2 1.233,7 382,1 1.133,6 
ΙV.Β  Δπελδύζεηο ραξηνθπιαθίνπ* -19.778,3 -99.903,9 -6.583,1 -75.624,7 -9.997,7 -1.102,0 
    Απαηηήζεηο 4.139,0 -58.086,1 1.023,6 -40.175,4 -938,4 -5.442,7 
    Τπνρξεψζεηο -23.917,3 -41.817,8 -7.606,7 -35.449,3 -9.059,4 4.340,7 
ΙV.Γ Λνηπέο επελδύζεηο* 38.050,0 101.744,1 677,0 77.970,4 5.173,7 -1.906,1 
    Απαηηήζεηο 7.638,7 13.863,4 17.491,9 12.169,3 15.781,5 610,9 
    Τπνρξεψζεηο 30.411,3 87.880,7 -16.814,9 65.801,1 -10.607,8 -2.516,9 
          ( Δάνεια γενικής κσβέρνησης ) 39.873,9 109.093,9 30.061,2 75.143,8 30.660,9 7.165,6 
ΙV.Γ Μεηαβνιή ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαζεζίκωλ ** 19,0 -9,0 -107,0 -8,0 -86,0 -400,0 
V. Σαθηνπνηεηέα ζηνηρεία (Ι+ΙΙ+ ΙV+V=0) 123,6 -370,8 -829,8 -1.289,3 -444,8 -1.453,3 
Ύςνο  ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ   (ηέινο πεξηφδνπ)*** 5.332,0 5.500,0 4.172,0 5.475,0 4.822,0 4.978,0 
* ( + ) θαζαξή εηζξνή ( - ) θαζαξή εθξνή 
* * ( + ) κείσζε  ( - ) αχμεζε 
*** Σα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, πεξηιακβάλνπλ κφλν ην λνκηζκαηηθφ ρξπζφ, ηε «ζπ-

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

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 
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Ιζνδύγην ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζπλαιιαγώλ 
 

Σελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ-Απγνχζηνπ 2014 νη άκεζεο επελδχζεηο εκθάληζαλ θαζαξή εηζξνή χςνπο 884 

εθαη. επξψ, έλαληη θαζαξήο εηζξνήο 1,1 δηζ. επξψ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013. Δηδηθφηεξα, ζηηο 

άκεζεο επελδχζεηο ζην εμσηεξηθφ απφ θαηνίθνπο Διιάδνο ζεκεηψζεθε θαζαξή εθξνή θεθαιαίσλ χ-

ςνπο 249 εθαη. επξψ, ελψ ε θαζαξή εηζξνή θεθαιαίσλ κε θαηνίθσλ γηα άκεζεο επελδχζεηο ζηελ Δι-

ιάδα αλήιζε ζε 1,1 δηζ. επξψ. Απφ ηηο εηζξνέο απηέο, ε ζεκαληηθφηεξε ζπλαιιαγή αθνξά ηελ εηζξνή 

595 εθαη. επξψ ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξίαο Capital Group Companies Inc (ΗΠΑ) ζηελ αχμεζε 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Eurobank ην κήλα Μάην. 

 

ηελ θαηεγνξία ησλ επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ ζεκεηψζεθε θαζαξή εθξνή 1,1 δηζ. επξψ, ιφγσ ηεο 

αχμεζεο ησλ επελδχζεσλ θαηνίθσλ ζην εμσηεξηθφ (εθξνή 5,4 δηζ. επξψ), ε νπνία αληηζηαζκίζηεθε ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηελ άλνδν ησλ επελδχζεσλ κε θαηνίθσλ ζηελ Διιάδα (εηζξνή 4,3 δηζ. επξψ ιφγσ 

θπξίσο ησλ ηνπνζεηήζεσλ ζε κεηνρέο ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ).  

 

ηελ θαηεγνξία ησλ "ινηπψλ'' επελδχζεσλ θαηαγξάθεθε θαζαξή εθξνή χςνπο 1,9 δηζ. επξψ, ε νπνία 

νθείιεηαη θπξίσο ζηε κείσζε ησλ ηνπνζεηήζεσλ κε θαηνίθσλ ζε θαηαζέζεηο θαη repos ζηελ  Διιάδα, 

ε νπνία αληηζηαζκίζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ θαζαξή αχμεζε ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα πξνο κε θαηνίθνπο θαη ηελ κείσζε ησλ ηνπνζεηήζεσλ θαηνίθσλ ζε θα-

ηαζέζεηο θαη repos ζην εμσηεξηθφ. 

 

ην ηέινο Απγνχζηνπ 2014 ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο ρψξαο δηακνξθψζεθαλ ζε 5,0 δηζ. επ-

ξψ, έλαληη 4,8 δηζ. επξψ ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2013. 

 

 

2.2  Οη πξννπηηθέο ην 2015 
 

Γηα ην 2015 πξνβιέπεηαη νπζηαζηηθή αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο κε ξπζκφ 2,9%.  

 

Δθηηκάηαη φηη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία ζα έρνπλ:  

 

 ε αλάθακςε ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο, 

 ε πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ κε ηε ζπλέρηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ μέλσλ επελδπηψλ 

πνπ θαηαγξάθεθε ην 2014, 

 ε πεξαηηέξσ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, 

 ε πινπνίεζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ απφ πφξνπο ηνπ ΔΠΑ, ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελ-

δχζεσλ (ΔΣΔπ) θαη ηνπ λενζπζηαζέληνο Διιεληθνχ Δπελδπηηθνχ Σακείνπ,  

 ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο απνπιεξσκήο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηνπ Γεκνζίνπ πξνο ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα θαη  

 ε πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ε ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηελ Διιεληθή 

νηθνλνκία. 

 

Καζνξηζηηθή πξνβιέπεηαη λα είλαη θαη ε βειηίσζε ζηηο ζπλζήθεο ξεπζηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο, πνπ 

αλακέλεηαη λα επεξεαζηνχλ ζεηηθά απφ ηελ επηηπρεκέλε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ελίζρπζεο ηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ, θαζψο θαη ηελ αθνινπζνχκελε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ζηελ 

Δπξσδψλε κε ηελ απφθαζε λα δηεμαρζνχλ κία ζεηξά απφ ζηνρεπκέλεο πξάμεηο καθξνπξφζεζκεο αλα-

ρξεκαηνδφηεζεο, νη νπνίεο ζα ιήγνπλ ην επηέκβξην ηνπ 2018. 

 

Η αχμεζε ηνπ ΑΔΠ πξνβιέπεηαη λα πξνέιζεη θπξίσο απφ ηελ αλάθακςε ησλ επελδχζεσλ θαη ηηο εμα-

γσγέο. Η ζπκβνιή ηεο εγρψξηαο δήηεζεο πξνβιέπεηαη ζεηηθή, ζηηο 2,1 πεξίπνπ εθαηνζηηαίεο κνλάδεο, 

κε ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε λα απμάλεηαη θαηά 1,6%, ηε δεκφζηα θαηαλάισζε λα κεηψλεηαη θαηά 

2% θαη ηηο επελδχζεηο λα απμάλνληαη θαηά 11,7%. Η ζπκβνιή ηνπ εμσηεξηθνχ ηνκέα πξνβιέπεηαη θαη 

ζην ρξφλν απηφ ζεηηθή (ζπκβνιή 0,8 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ζηε κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ), κε ηηο εμαγσγέο 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ λα πξνβιέπεηαη φηη ζα απμεζνχλ θαηά 5,2% θαη ηηο εηζαγσγέο θαηά 2,2%. 
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Σν πνζνζηφ αλεξγίαο πξνβιέπεηαη λα κεησζεί πεξαηηέξσ θαη εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζεί, ζε εζλη-

θνινγηζηηθή βάζε, ζην 22,6% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ην 2015, έλαληη 24,8% ην 2014. Η απαζρφιε-

ζε πξνβιέπεηαη λα απμεζεί θαηά 2,6%, ιφγσ ηεο αλάθακςεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 

Σέινο, ν ελαξκνληζκέλνο δείθηεο ηηκψλ θαηαλαισηή πξνβιέπεηαη λα απμεζεί θαηά 0,3% θαη ν απν-

πιεζσξηζηήο ηνπ ΑΔΠ θαηά 0,4%, επεξεαδφκελνη θπξίσο απφ ηελ ρακειή εγρψξηα δήηεζε, ην κεησ-

κέλν θφζηνο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο θαη ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο πνπ βειηηψλνπλ ηε ιεη-

ηνπξγία ησλ αγνξψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ.  

 

ηνλ πίλαθα 1.3 παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία γηα ηα βαζηθά καθξννηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Διιεληθήο νη-

θνλνκίαο. 

 

 

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

 2013* 2014** 2015*** 

ΑΔΠ -3,9 0,6 2,9 

Ιδησηηθή θαηαλάισζε -2,0 0,2 1,6 

Γεκφζηα θαηαλάισζε -6,5 -1,8 -2,0 

Δπελδχζεηο -9,5 1,0 11,7 

Δμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 2,1 8,2 5,2 

Δηζαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ -1,6 2,3 2,2 

Δλαξκνληζκέλνο ΓΣΚ -0,9 -1,0 0,3 

Απνπιεζσξηζηήο ΑΔΠ -2,3 -2,5 0,4 

Απαζρφιεζε** -3,8 0,6 2,6 

Πνζνζηφ αλεξγίαο** 25,5 24,8 22,6 

 Αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία ESA 2010 

  ε εζληθνινγηζηηθή βάζε 

 Δθηηκήζεηο/Πξνβιέςεηο 
 

Η πξφβιεςε γηα αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 2,9% ην 2015, βάζεη ησλ πξφζθαησλ εμειίμεσλ, εκπεξηέρεη 

νξηζκέλεο επλντθέο πξννπηηθέο αιιά θαη αβεβαηφηεηεο, κε ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ηνπο λα κελ έρνπλ 

πιήξσο ελζσκαησζεί ζην καθξννηθνλνκηθφ ζελάξην.  

 

πγθεθξηκέλα, ζεηηθνί παξάγνληεο είλαη:  

 

i. ην πιαίζην ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο αλαθνηλψζεθαλ ζεκαληηθά 

πξφζζεηα εξγαιεία ραιάξσζεο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο (φπσο νη καθξνπξφζεζκεο πξάμεηο αλα-

ρξεκαηνδφηεζεο ζε ηξάπεδεο LTRO, ε αγνξά ηίηισλ έλαληη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ABS, ην πξφ-

γξακκα θαιπκκέλσλ νκνιφγσλ, ε παξνρή ξεπζηφηεηαο πξνο ηηο ηξάπεδεο κε ελέρπξν θξαηηθά νκφιν-

γα θαη ε κείσζε ησλ επηηνθίσλ).  

 

ii. ην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο ηνπ λένπ Πξνέδξνπ ηεο γηα ηελ 

πινπνίεζε ελφο θηιφδνμνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα) χςνπο 

300 δηζ. επξψ, ην νπνίν ζα νδεγήζεη ζε επλντθφηεξν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη ζε άκεζν φθε-

ινο γηα ηελ Διιεληθή νηθνλνκία.  

 

iii. ηελ εγρψξηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα αλακέλεηαη: 

 

 αχμεζε ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο (απφ ηε κείσζε ηνπ ΔΦΚ ζην πεηξέιαην),  

 πιήξεο απφδνζε ζε εηήζηα βάζε ηνπ κέηξνπ ηεο κείσζεο ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ πνπ άξρηζε 

λα ηζρχεη απφ ηα κέζα ηνπ 2014,  

 ζεκαληηθή αχμεζε ηεο κεηαθεξφκελεο επίδξαζεο (carry-over effect) ηνπ 2014 ζην 2015 θαη  

 ζπλέρηζε, βάζεη ησλ ππαξρνπζψλ ελδείμεσλ, ηεο εληππσζηαθήο αχμεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ην 

2015. 
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Οη παξαπάλσ επλντθέο πξννπηηθέο, εάλ επαιεζεπηνχλ, ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ επίηεπμε ησλ καθξννηθν-

λνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 2015.  

 

Αληίζεηα, ην δηεζλέο πεξηβάιινλ παξνπζηάδεηαη σο ν βαζηθφο αξλεηηθφο παξάγνληαο αβεβαηφηεηαο. 

Οη κεζνπξφζεζκεο πξννπηηθέο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ραξαθηεξίδνληαη κελ ζεηηθέο, 

αιιά δηέπνληαη απφ ζεκαληηθέο αβεβαηφηεηεο. Έηζη, νη δηεζλείο νξγαληζκνί αλαζεσξνχλ πξνο ηα θάησ 

ηηο πξνβιέςεηο ηνπο γηα ηελ παγθφζκηα αλάπηπμε θαη ηηο επηκέξνπο πξνβιέςεηο ηνπο γηα ηηο πεξηζζφ-

ηεξεο νηθνλνκίεο. 

 

Η αλαζεώξεζε ηνπ καθξννηθνλνκηθνύ ζελαξίνπ ζε ζρέζε κε ην Πξνζρέδην ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ 
 

Σν καθξννηθνλνκηθφ ζελάξην πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε βαζίδεηαη ζηα εζληθνινγη-

ζηηθά κεγέζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ - ESA 2010. Οη δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε 

κε ην Πξνζρέδην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ζην έηνο βάζεο 2013 ηνπ ζελαξίνπ, ζηηο εθηηκήζεηο ηνπ 2014 

θαη ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ 2015, παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.4.  

 

Πίλαθαο 1.4 Βαζηθέο κεηαβνιέο (%) ζηα εζληθνινγηζηηθά κεγέζε*  
 

 2013 2014 2015 

 Πξνζρέδην 
Πξ/ζκνύ 

Δηζεγεηηθή 
Έθζεζε 

Πξνζρέδην 
Πξ/ζκνύ 

Δηζεγεηηθή  
Έθζεζε 

Πξνζρέδην 
Πξ/ζκνύ 

Δηζεγεηηθή  
Έθζεζε 

Ιδησηηθή Καηαλάισζε -6,0% -2,0% -1,8% 0,2% 1,6% 1,6% 
Γεκφζηα Καηαλάισζε -4,1% -6,5% -1,8% -1,8% -2,0% -2,0% 
Δπελδχζεηο Παγίνπ Κεθαιαίνπ -12,8% -9,5% 5,3% 1,0% 11,7% 11,7% 
Δμαγσγέο  1,8% 2,1% 4,0% 8,2% 5,2% 5,2% 
Δηζαγσγέο  -5,3% -1,6% -1,2% 2,3% 2,2% 2,2% 
ΑΔΠ -3,9% -3,9% 0,6% 0,6% 2,9% 2,9% 
Απνπιεζσξηζηή ΑΔΠ -2,1% -2,3% -0,7% -2,5% 0,4% 0,4% 
Δλ.ΓΣΚ -0,9% -0,9% -0,8% -1,0% 0,3% 0,3% 
Ολνκαζηηθφ ΑΔΠ -5,8% -6,1% -0,1% -1,9% 3,3% 3,3% 
Απαζρφιεζε -3,7% -3,8% 0,6% 0,6% 2,6% 2,6% 
Πνζνζηφ Αλεξγίαο 25,8% 25,5% 24,5% 24,8% 22,5% 22,6% 

*ηαζεξέο ηηκέο 

 

Η αλαζεψξεζε απφ ηελ ΔΛΣΑΣ ησλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ γηα ηελ πεξίνδν 1996-2013, κε ηελ ε-

θαξκνγή ηνπ ESA 2010, βαζίζηεθε ζε κεζνδνινγηθέο αιιαγέο, κε θπξηφηεξεο ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

«Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο» σο πάγην ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηνλ ππνινγηζκφ ησλ «ζηξαηησηηθψλ 

εμνπιηζκψλ» σο Αθαζάξηζην ρεκαηηζκφ Παγίνπ Κεθαιαίνπ, θαζψο θαη ινηπέο κεζνδνινγηθέο θαη 

ζηαηηζηηθέο αιιαγέο. 

 

Σν λέν έηνο βάζεο είλαη ην 2010 (κε ηελ πξνεγνχκελε κεζνδνινγία ρξεζηκνπνηείην ην 2005), ελψ ζε 

φ,ηη αθνξά ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, κε ηελ αλαζεψξεζε πξνθχπηεη πςειφηε-

ξνο ξπζκφο γηα ηα έηε 1996-1999, 2003, 2004 θαη 2006 ελψ πξνθχπηεη κηθξφηεξνο ξπζκφο (κεγαιχηε-

ξε χθεζε) γηα ηα έηε 2008-2011. 

 

Η ζεκαληηθφηεξε αλαζεψξεζε ησλ ζπληζησζψλ ηνπ ΑΔΠ γηα ην έηνο 2013, ην νπνίν απνηειεί ην έηνο 

βάζεο ησλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ πξνβιέςεσλ γηα ην 2014 θαη 2015 αληίζηνηρα, αθνξά ηελ βειηίσζε 

ησλ ξπζκψλ κεηαβνιήο ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο (απφ -6,0% ζε -2,0%) θαη ησλ επελδχζεσλ (απφ -

12,8% ζε -9,5%), κε απνηέιεζκα ε χθεζε ηνπ 2013 λα παξακέλεη ζην -3,9%.  

 

Γηα ην 2014, έρεη γίλεη επηθαηξνπνίεζε ζηηο εθηηκήζεηο ησλ βαζηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, ε 

νπνία ζηεξίδεηαη: 

 

 ζηηο λέεο εθηηκήζεηο ηνπ έηνπο 2013 κε βάζε ην λέν ζχζηεκα ινγαξηαζκψλ - ESA 2010, 

 ζηα κεληαία ζηνηρεία δεηθηψλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο πεξηφδνπ Ιαλ. - Οθη. 2014 θαη  

 ζηα δηαζέζηκα επνρηθά δηνξζσκέλα ηξηκεληαία ζηνηρεία ησλ Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ κε βάζε ην 

ζχζηεκα ESA 2010. 
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Η εθηίκεζε γηα ζεηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο 0,6% δελ έρεη αιιάμεη. Έρεη γίλεη αλαζεψξεζε πξνο ην θαιχ-

ηεξν ηνπ φγθνπ ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο, ζε 0,2% απφ -1,8% ζην Πξνζρέδην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, 

θαη ησλ εμαγσγψλ ζην 8,2% απφ 4% ιφγσ ηεο λέαο πςειφηεξεο εθηίκεζεο ησλ εμαγσγψλ ησλ ππεξε-

ζηψλ, ελψ ε εθηίκεζε γηα αχμεζε ησλ επελδχζεσλ παγίνπ θεθαιαίνπ δηακνξθψλεηαη ζην 1% αληί ηνπ 

5,3% ζην Πξνζρέδην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. Δπίζεο αλαζεσξήζεθε ε εθηίκεζε ησλ εηζαγσγψλ αγα-

ζψλ θαη ππεξεζηψλ, απφ -1,2% ζην Πξνζρέδην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ζην 2,3%. 

 

Δπίζεο έρεη δηαθνξνπνηεζεί ε εθηίκεζε γηα ηελ εμέιημε ησλ ηηκψλ. Η λέα εθηίκεζε γηα ηνλ ελΓΣΚ δη-

ακνξθψλεηαη ζε -1% απφ -0,8% ζην Πξνζρέδην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ελψ γηα ηνλ απνπιεζσξηζηή 

ηνπ ΑΔΠ δηακνξθψλεηαη ζε -2,5% απφ -0,7%. 

 

Σέινο, ην καθξννηθνλνκηθφ ζελάξην γηα ην 2015 δελ έρεη δηαθνξνπνηεζεί, φζνλ αθνξά ηνπο ξπζκνχο 

κεηαβνιήο ησλ κεγεζψλ, ζε ζρέζε κε ην ζελάξην πνπ πεξηιακβαλφηαλ ζην Πξνζρέδην ηνπ Πξνυπνιν-

γηζκνχ, πέξαλ ηνπ πνζνζηνχ ηεο αλεξγίαο πνπ απμάλεηαη θαηά 0,1% ζε ζρέζε κε ην Πξνζρέδην, θα-

ηφπηλ αλαζεψξεζεο απφ ηελ ΔΛΣΑΣ ηνπ αξηζκνχ ηνπ ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ γηα ην έηνο 

2013, κε ηελ νπνία άιιαμε ε βάζε ππνινγηζκνχ ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο, επεξεάδνληαο νξηαθά ηα ε-

πφκελα έηε. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 
ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
 

 

1. Πιαίζην άζθεζεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο 
 
Ζ Διιεληθή νηθνλνκία έρεη εηζέιζεη ζηε θάζε φπνπ, πιένλ, ε πξσηφγλσξε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβιή-

ζεθε απφ ηνπο πνιίηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηφζν ζε φξνπο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο φζν θαη ζε 

φξνπο βηνηηθνχ επηπέδνπ, απνδίδεη νξαηά θαη κεηξήζηκα απνηειέζκαηα, θαζψο ε βειηίσζε, φιν θαη 

πεξηζζφηεξν, πεξλά απφ ηα δεκνζηνλνκηθά κεγέζε θαη ηνπο καθξννηθνλνκηθνχο δείθηεο ζηελ πξαγκα-

ηηθή νηθνλνκία. 

 

Δίλαη γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα πξνσζήζεθε, κε ζπλέπεηα, ε αλαγθαία δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλ-

ζε, πξνζαξκνγή θαη πεηζαξρία θαη πινπνηήζεθαλ δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ βειηίσζαλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο. Αληηκεησπίζζεθαλ, έηζη, ηα πςειά, δηαρξνληθά δίδπκα ειιείκκα-

ηα. 

 

Σν 2014, κεηά απφ κία ζεηξά απφ δχζθνια ρξφληα, ε ρψξα έρεη ζηαζεξνπνηήζεη ηα δεκφζηα νηθνλνκη-

θά ηεο, επηζηξέθεη ζε ζεηηθνχο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, έρεη απνθαηαζηήζεη ηε δηεζλή ζέζε 

θαη αμηνπηζηία ηεο θαη ζρεδηάδεη, κε αηζηνδνμία, αμηνπξέπεηα θαη απηνπεπνίζεζε, ηελ επφκελε κέξα 

ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο.  

 

πγθεθξηκέλα, ε ρψξα παξνπζηάδεη, κεηά απφ 6 ζπλερή έηε χθεζεο, ζεηηθφ ξπζκφ νηθνλνκηθήο κεγέ-

ζπλζεο – ήδε, απηφ ζπλέβε γηα 2 ζπλερφκελα ηξίκελα εθέηνο, θαζηζηψληαο ην ζηφρν γηα ην 2014, αλ 

φρη ζπληεξεηηθφ, ζίγνπξα πνιχ ξεαιηζηηθφ – νη δεκνζηνλνκηθνί ζηφρνη, γηα 3
ε
 ζπλερφκελε ρξνληά, ε-

πηηπγράλνληαη, πςειά πξσηνγελή πιενλάζκαηα παξάγνληαη, ε αλεξγία απνθιηκαθψλεηαη, δηαξζξσηη-

θέο αιιαγέο πινπνηνχληαη, ρξφληεο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο αληζνξξνπίεο αληηκεησπίδνληαη, ε α-

ληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο εληζρχεηαη, επηρεηξήζεηο απνθηνχλ πξφζβαζε ζε θεθάιαηα, κε θα-

ιχηεξνπο φξνπο. 

 

πλεπψο, δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα βηψζηκε θαη δηαηεξήζηκε αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο νη-

θνλνκίαο, ε νπνία ζα εδξάδεηαη ζε έλα ζπλεθηηθφ θαη ξεαιηζηηθφ ζρέδην νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, κε 

βαζηθνχο άμνλεο: 

 

 Σε ζηαδηαθή ειάθξπλζε ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο ησλ πνιηηψλ, κε ηελ έληαμε ηνπ «αθαλνχο» 

ηκήκαηνο ηεο νηθνλνκίαο ζην «εκθαλέο» πεδίν ηεο. 

 Σε δηαζθάιηζε ηεο επίηεπμεο ζεκαληηθψλ πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ, ηα νπνία ζα πξνέξρνληαη, 

θπξίσο, απφ ην ζθέινο ησλ δαπαλψλ, ηε κεγέζπλζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο πα-

ξανηθνλνκίαο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο. 

 Σε βειηίσζε ηεο «πνηφηεηαο» ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ κέζα απφ ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκα-

ηηθφηεηαο ησλ πφξσλ, κε ηελ ελίζρπζε, ζηαδηαθά, ησλ δαπαλψλ πνπ έρνπλ πςειφ πνιιαπιαζηαζηή 

θαη απφδνζε, πξνάγνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη δεκηνπξγνχλ πςειή θνηλσληθή αληαπνδνηη-

θφηεηα. 

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

ηεο θηψρεηαο θαη νη δηεπξπκέλεο, πξάγκαηη, θνηλσληθέο αληζφηεηεο. 

 Σε δεκηνπξγία ελφο δίθαηνπ, απνηειεζκαηηθνχ θαη ζχγρξνλνπ θξάηνπο, κε ηελ εθπιήξσζε θξίζη-

κσλ πνηνηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. 

 Σελ πεξαηηέξσ πινπνίεζε κεγάινπ εχξνπο δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ζα απειεπζεξψ-

ζνπλ ηελ αλαπηπμηαθή δπλακηθή ζηηο εγρψξηεο αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. 

 Σελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ εμαγσγψλ, θαζψο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο θαηα-

λάισζεο ζε πςειά επίπεδα, έρνληαο, φκσο, ζεκαληηθά κηθξφηεξν ζπληειεζηή βαξχηεηαο ζηε δηα-

κφξθσζε ηνπ ΑΔΠ. 
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 Σελ αθφκε ηαρχηεξε αμηνπνίεζε ησλ Δπξσπατθψλ θαη εζληθψλ πφξσλ, ψζηε λα αμηνπνηεζεί πιή-

ξσο ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, αιιά θαη φια ηα ζρεηηθά αλαπηπμηαθά εξγαιεία. 

 Σελ εληαηηθφηεξε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη αμηνπνίεζεο ηεο αθίλε-

ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ. 

 Σελ εμνκάιπλζε ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο θαη ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο αγνξάο, εηδηθφηεξα κεηά ηελ 

επηηπρεκέλε νινθιήξσζε ησλ ηεζη αληνρήο ησλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ θαη ηελ αλαθεθαιαηνπνίε-

ζή ηνπο. 

 

Πάλσ ζε απηνχο ηνπο άμνλεο δνκείηαη ν Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο γηα ην 2015. Πξνυπνινγηζκφο 

πνπ πξνβιέπεηαη λα είλαη ν πξψηνο ηζνζθειηζκέλνο Πξνυπνινγηζκφο κεηά απφ δεθαεηίεο θαη πνπ α-

ληαπνθξίλεηαη ζην αίηεκα γηα άκεζε επηζηξνθή ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο ζηνλ ελάξεην θχθιν 

ηεο επεκεξίαο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο, εληφο ηεο Δπξσδψλεο. 

 

 

2. Μεηαξξπζκίζεηο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

 

Αλακφξθσζε πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 
 
Πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηεί ην πθηζηάκελν εζληθφ λνκηθφ πιαίζην κε φζα ηζρχνπλ ζηελ ππφινηπε 

Δπξψπε, ςεθίζηεθε, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2014, ε αλακφξθσζε ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ, δειαδή ηνπ ζε-

ζκηθνχ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

ηελ αλακφξθσζε απηή πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, νη δεκνζηνλνκηθνί θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε 

ράξαμε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ε εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ δεκνζηνλνκηθνχ ζηφ-

ρνπ θαη ησλ θαηάιιεισλ δηνξζσηηθψλ κεραληζκψλ ζε πεξίπησζε ζεκαληηθψλ απνθιίζεσλ απφ ην 

ζηφρν, θαζψο θαη ε ζέζπηζε ελφο αλεμάξηεηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ πκβνπιίνπ.  

 

Με ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην ελζσκαηψζεθε ζην εζληθφ δίθαην ε Κνηλνηηθή Οδεγία 2011/85/ΔΔ           

(L 306/45), κε παξάιιειε εμεηδίθεπζε δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ Κνηλνηηθνχο Καλνληζκνχο, 

ελαξκνλίδνληαο ην δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο κε ηηο βέιηηζηεο επξσπατθέο θαη δηεζλείο πξα-

θηηθέο.  

 

Δηδηθφηεξα, κε ην λέν Νφκν γηα ηε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε θαη επνπηεία (Ν. 4270/2014): 

 

 πζηήλεηαη, σο αλεμάξηεηε αξρή, ην Διιεληθφ Γεκνζηνλνκηθφ πκβνχιην, πνπ ζα αμηνινγεί ηηο 

καθξννηθνλνκηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο πξνβιέςεηο ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη ην Μεζνπξφζεζκν 

Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο (ΜΠΓ) θαη ν εηήζηνο Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο. Παξάι-

ιεια, ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ πεξηιακβάλνληαη ε παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνπο δεκν-

ζηνλνκηθνχο ζηφρνπο, ε αμηνιφγεζε ηπρφλ απνθιίζεσλ θαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ δηνξζσηηθνχ κε-

ραληζκνχ.  

 Δληζρχεηαη ν ξφινο θαη ε επζχλε ησλ πξντζηακέλσλ ησλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ Οηθνλνκηθψλ Τ-

πεξεζηψλ, ζηα Τπνπξγεία θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλν-

κηθήο δηαρείξηζεο. 

 Θεζπίδνληαη δεκνζηνλνκηθνί θαλφλεο γηα φινπο ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη θαη ξήηξεο γηα πεξηφδνπο εθαξκνγήο ζεκαληηθψλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξ-

ξπζκίζεσλ θαηά ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ «εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο», ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε θά-

ζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. 

 
Δπηπξφζζεηα, ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο δξνκνινγεί πεξαηηέξσ βειηησηηθέο παξεκβάζεηο 

ζην πιαίζην ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ππεπζπλφηεηαο ησλ 

Τπνπξγείσλ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ απφ απηά θνξέσλ αλαθνξηθά κε ηηο δαπάλεο ηνπο, κέζσ ηεο 

πιεξέζηεξεο ζηειέρσζεο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ Οη-

θνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ αιιά θαη ηεο δηεχξπλζεο ηνπ θάζκαηνο ησλ θνξέσλ πνπ ππνρξενχληαη λα π-

πνβάιινπλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπο. Σνχην, δπλεηηθά, ζα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζην δεκνζηνλνκη-

θφ απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 
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Δπηζθφπεζε δαπαλψλ θαη παξαθνινχζεζε 
 
Ζ θαηαγξαθή θαη ε αλάιπζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ζηελ νηθνλνκία, απν-

ηεινχλ ζπλερηδφκελε δξάζε κε πςειή πξνηεξαηφηεηα. Δπηδηψθεηαη ε ζπγθξάηεζε ή εμάιεηςε ησλ κε 

παξαγσγηθψλ ή ρακειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο δεκφζησλ δαπαλψλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε επάξθεηα 

θαη ε βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ πεξηνξηζκέλσλ δεκφζησλ πφξσλ, θαζψο θαη ε ρξήζε ηνπο ζε ηνκείο 

πξνηεξαηφηεηαο, βάζεη ηεο ηεξάξρεζεο πνπ δίλνπλ ηα ίδηα ηα Τπνπξγεία. 

 

ην πιαίζην απηφ, ηo Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο μεθίλεζε, ην 2014, κία επηζθφπεζε δαπαλψλ 

(spending review) πνπ θαιχπηεη, πηινηηθά, 6 Τπνπξγεία. Απηά είλαη ηα: 

 Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, 

 Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, 

 Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, 

 Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

 Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ,  

 Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. 

 

Βαζηθφ θξηηήξην επηινγήο ησλ παξαπάλσ Τπνπξγείσλ ήηαλ, θπξίσο, ην γεγνλφο φηη ην κέγεζνο θαη ν 

αξηζκφο ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπο, απνηεινχλ ζεκαληηθφηαην ηκήκα ηνπ ππνηνκέα ησλ λνκη-

θψλ πξνζψπσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο.  

 

Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δεκφζησλ πφξσλ θαη ε ελίζρπζε ζηα-

δηαθά ησλ δαπαλψλ πνπ έρνπλ πςειφ πνιιαπιαζηαζηή θαη απφδνζε, πξνάγνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλά-

πηπμε θαη δεκηνπξγνχλ πςειή θνηλσληθή απνδνηηθφηεηα. Ζ πξνζπάζεηα απηή απνηειεί βήκα πξνο ηε 

βειηίσζε ησλ αλαιπηηθψλ κεζνδνινγηψλ πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

θαη ησλ παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ην απνηέιεζκά ηνπ. 

 

Δηδηθφηεξα, κε ηελ επηζθφπεζε ησλ δαπαλψλ πνπ θαιχπηεη ηελ πεξίνδν 2014-2016, επηδηψθεηαη: 

 Ζ ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ νη-

θνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ.  

 Ζ ελίζρπζε ηεο ππεπζπλφηεηαο ησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπο αλαθνξηθά 

κε ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο.  

 Ζ δηαζθάιηζε ηεο επίηεπμεο ησλ κεζνπξφζεζκσλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί 

ζην ΜΠΓ 2015-2018.  

 

Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ νινθιεξψλεηαη κε απψηεξν ζηφρν ηε ζχληαμε ζρεηηθήο έθζεζεο πνπ ζα 

πεξηέρεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο πξνζπάζεηαο απηήο, έσο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.  

 

Αλακφξθσζε Γειηίνπ Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

 
Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ πξνρψξεζε ζε αλακφξθσζε ηνπ κεληαίνπ Γειηίνπ Δθηέιεζεο Πξνυπν-

ινγηζκνχ ησλ Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο, βειηηψλνληαο ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ δεκνζην-

λνκηθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο δεκνζηνπνηνχληαη ζηνηρεία ηφζν αλά ππνηνκέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

φζν θαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Λνγαξηα-

ζκψλ.  

 

Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ απφ πξντφληα εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ θαηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζί-
νπ  
 
ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζπζηάζεθε ινγαξηαζκφο γηα ηελ θαηάζεζε πνζψλ ππέξ ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ, πξνεξρφκελσλ απφ πξντφληα εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ θαηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Απφ 
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ηε ζχζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ έσο ην ηέινο επηεκβξίνπ ηνπ 2014, θαηαηέζεθαλ πνζά χςνπο 

34,3 εθαη. επξψ.  

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 180 ηνπ Ν. 4270/2014 (ΦΔΚ Α‟ 143) πξνβιέθζεθε φηη ηα αλσηέξσ πν-

ζά απνηεινχλ έζνδα ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη φηη αληίζηνηρνπ χςνπο πηζηψζεηο δχλαληαη 

λα δηαηίζεληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ ή δξάζεσλ ησλ επαίζζεησλ θνηλσληθά ηνκέσλ 

ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο πγείαο θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. Με ηελ ππ‟ αξηζ. νηθ. 

2/72673/ΓΠΓΚ/18.09.2014 (ΦΔΚ Β‟ 2564) απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, δηα-

ηέζεθε πνζφ χςνπο 26,8 εθαη. επξψ, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

  

Πίλαθαο 2.1 Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ απφ πξντφληα εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ  
(ζε επξψ) 

 
α/α Τπνπξγείν – Γξάζε  Πνζφ 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 9.000.000 

1 
Επισοπήγηζη ΑΕΙ (Κάλςτη δαπανών λειηοςπγίαρ ΑΕΙ και πανεπιζηημιακών νοζοκομείυν − Αιγινήηειο και 
Απεηαίειο - καθώρ και δαπάνερ ππομήθειαρ καςζίμυν για θέπμανζη 

4.140.000 

2 Επισοπήγηζη ΣΕΙ (Κάλςτη δαπανών λειηοςπγίαρ και δαπάνηρ ππομήθειαρ καςζίμυν για θέπμανζη) 1.600.000 

3 Ενίζσςζη ΑΕΙ − ΣΕΙ για ηην ανηιμεηώπιζη ηυν αςξημένυν αναγκών, για ηη ζίηιζη θοιηηηών − ζποςδαζηών 2.000.000 

4 Ενίζσςζη επεςνηηικών και επιζηημονικών ιδπςμάηυν 1.000.000 

5 
Ενίζσςζη ηηρ Ανώηαηηρ σολήρ Παιδαγυγικήρ και Σεσν/κήρ Εκπαίδεςζηρ και Ανώηαηερ Εκκληζιαζηικέρ 
Ακαδημίερ 

260.000 

Τπνπξγείν Τγείαο 8.900.000 

6 
Υπημαηοδόηηζη ηος ΟΚΑΝΑ, πποκειμένος να εξοθληθούν ληξιππόθεζμερ ςποσπεώζειρ ζε ηπίηοςρ και ζε 
αζθαλιζηικά ηαμεία καθώρ και για ηην αγοπά θαπμακεςηικού - ςγειονομικού ςλικού και αναλυζίμυν 

8.900.000 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο 8.900.000 

7 Κάλςτη δαπανών μεηακίνηζηρ αηόμυν ειδικών πεπιπηώζευν (πολςηέκνυν, ςπεπήλικυν κλπ.) 8.900.000 

 Γεληθφ ζχλνιν 26.800.000 

 
Δμνξζνινγηζκφο ρξεψζεσλ ππέξ ηξίησλ 
 
Σελ ηειεπηαία πεξίνδν πξνσζείηαη θαη πινπνηείηαη ε πιήξεο ραξηνγξάθεζε ησλ ρξεψζεσλ ππέξ ηξί-

ησλ, ψζηε λα επαλαμηνινγεζνχλ θαη λα εμνξζνινγηζηνχλ, φπνπ θξηζεί αλαγθαίν. Δηδηθφηεξα, πξφθεη-

ηαη, κεηαμχ άιισλ, γηα ζεζκνζεηεκέλεο νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο πνπ επηβάιινληαη ζε θνξνινγνχ-

κελνπο ή ζπλαιιαζζφκελνπο, θπζηθά πξφζσπα ή επηρεηξήζεηο, γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηξίησλ 

θνξέσλ, πνπ δχλαηαη λα είλαη λνκηθά πξφζσπα δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα, αζθαιηζηηθά ηακεία θαη 

άιια δεκφζηα ή ηδησηηθά ηδξχκαηα. πγθεθξηκέλα, επηβάιινληαη σο έκκεζε θνξνινγία κε δηάθνξεο 

νλνκαζίεο φπσο θφξνη, ηέιε, εηζθνξέο, πφξνη, δαζκνί θαη πξνζδηνξίδνληαη σο απφιπην πνζφ ή πνζν-

ζηφ.  

 

ην πιαίζην απηήο ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο πξνζπάζεηαο, θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2014, θαηαγξά-

θεθε κία ζεηξά απφ κε αληαπνδνηηθέο ρξεψζεηο ππέξ ηξίησλ, νη νπνίεο εληάρζεθαλ ζε δηαδηθαζία ε-

μνξζνινγηζκνχ. Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία ελζσκαηψζεθε ζην Ν. 4254/2014 (ΦΔΚ Α‟ 85), κε ηνλ νπνίν 

θαηαξγήζεθε κία ζεηξά απφ κε αληαπνδνηηθέο ρξεψζεηο πνπ επηβάξπλαλ ηελ θαζεκεξηλή νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. 

 

Ζ κεηαξξπζκηζηηθή πξσηνβνπιία γηα ηηο ρξεψζεηο ππέξ ηξίησλ ζπλερίζηεθε θαη θαηά ην δεχηεξν εμά-

κελν ηνπ 2014. πγθεθξηκέλα, δεκηνπξγήζεθε εηδηθφο δηαδηθηπαθφο ηφπνο ππνβνιήο παξαηεξήζεσλ 

απφ ηνπο πνιίηεο γηα πεξηπηψζεηο ρξεψζεσλ ππέξ ηξίησλ (http://ggevm.cloudapp.net). Καηά ηε δηάξ-

θεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο (ηέιε Ηνπλίνπ-κέζα Απγνχζηνπ), ν δηαδηθηπαθφο ηφ-

πνο δέρζεθε 24.518 επηζθέςεηο θαη θαηαρσξήζεθαλ 480 παξαηεξήζεηο απφ ηνπο πνιίηεο. Ζ αλάιπζε 

ησλ θαηαηεζέλησλ ζρνιίσλ θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο, θαηέδεημε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ απνηειεζκαηη-

θφηεηα ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο πξνζπάζεηαο, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο έρνπλ ήδε εμνξζνινγηζηεί (θα-
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ηαξγεζεί ή κεησζεί) δεθάδεο ρξεψζεηο ππέξ ηξίησλ. πγθεθξηκέλα, ην 30% ησλ ζπλνιηθψλ παξαηεξή-

ζεσλ αθνξνχζαλ ρξεψζεηο εληαγκέλεο ζε πξνγελέζηεξν πιαίζην αμηνιφγεζεο θαη κεηαξξχζκηζεο απφ 

ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο (ΓΛΚ), ην 62% αθνξνχζε κε αμηνπνηήζηκεο ή επαλαιακβαλφκε-

λεο πεξηπηψζεηο θαη κφιηο ην 8% αθνξνχζε αμηνπνηήζηκεο πεξηπηψζεηο. 

 
Παξάιιεια, ην ΓΛΚ, ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα Τπνπξγεία, μεθίλεζε, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2014, 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ αληαπνδνηηθψλ ρξεψζεσλ ππέξ ηξίησλ, κε ζθνπφ ηελ πιήξε ραξηνγξά-

θεζή ηνπο, επηδηψθνληαο ηελ αμηνιφγεζή ηνπο ζε φξνπο νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη θνη-

λσληθήο δηθαηνζχλεο. Δθηηκάηαη φηη, αθνχ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηφζν ησλ αληαπν-

δνηηθψλ ρξεψζεσλ ππέξ ηξίησλ φζν θαη ησλ κε αληαπνδνηηθψλ ρξεψζεσλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ 

ηηο πξφζθαηεο πξσηνβνπιίεο, ε δηαδηθαζία εμνξζνινγηζκνχ ζα νινθιεξσζεί κε λέα ζρεηηθή λνκνζε-

ηηθή πξσηνβνπιία. 

 

Θεζκηθή θαη ιεηηνπξγηθή ελδπλάκσζε ηνπ Οξγαληζκνχ Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Υξένπο 
 

ην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο ζηαδηαθήο επηζηξνθήο ηεο Διιάδαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο θεθαιαίνπ 

πξνεγήζεθε, κε ην Ν. 4151/2013, ε πινπνίεζε ηεο ζεζκηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο ελδπλάκσζεο ηνπ Οξ-

γαληζκνχ Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Υξένπο (ΟΓΓΖΥ).  

 

Δηδηθφηεξα, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ απαίηεζε γηα πξνζεθηηθνχο θαη ζπγθξνηεκέλνπο ρεηξηζκνχο, θα-

ηέζηε επηηαθηηθή θαη αδήξηηε ηφζν ε δηαηήξεζε ηεο πθηζηάκελεο ζεζκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Οξγαλη-

ζκνχ, φζν θαη ε αλάιεςε πεξαηηέξσ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ηε δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. 

Πξφθεηηαη γηα ξπζκίζεηο πνπ θαηέζηεζαλ ηνλ ΟΓΓΖΥ ηθαλφ λα αληαπνθξηζεί ζηνλ επξχηεξν ζρεδηα-

ζκφ γηα ηε δηακφξθσζε ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ ζηαδηαθή επάλνδν ηεο 

ρψξαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο θεθαιαίνπ. 

 
Γηαρείξηζε ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ  
 
ην πιαίζην δηαρείξηζεο ξεπζηφηεηαο, παξεζρέζε εμνπζηνδφηεζε ζηνλ ΟΓΓΖΥ, σο εληνινδφρνπ ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, γηα ηε ζχλαςε πξάμεσλ πψιεζεο ηίηισλ δηαρείξηζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 

κε ζπκθσλία επαλαγνξάο (repos) κε θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο.  

 

Ο ΟΓΓΖΥ, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, δηεξεπλά θαη πξνβαίλεη ζε ζχλαςε πξάμεσλ ζπκθσ-

ληψλ repos κε αληηζπκβαιιφκελνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Ο ΟΓΓΖΥ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηνπ ΓΛΚ, θα-

ζεκεξηλά παξαθνινπζεί θαη ελεκεξψλεηαη γηα ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε 

πξνβιέςεηο πνπ αθνξνχλ ρξνληθφ νξίδνληα ελφο, δχν, ηξηψλ ή θαη πεξηζζφηεξσλ κελψλ.  

 Με θάζε ζχκβαζε repos ν ΟΓΓΖΥ πξνβαίλεη ζε ζπκθσλία κε ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλε-

ζεο κέζσ ηεο νπνίαο νη ηειεπηαίνη επελδχνπλ ζπγθεθξηκέλν πνζφ γηα ρξνληθή δηάξθεηα νιίγσλ ε-

κεξψλ, εβδνκάδσλ, ή κελψλ κε αλάινγν επηηφθην αγνξάο. πγθεθξηκέλα, ζπλάπηεη ζπκθσλία πψ-

ιεζεο θαη επαλαγνξάο (sell – buy back) ηίηισλ, ίζεο αμίαο κε ην χςνο ηνπ πνζνχ πνπ επελδχεηαη. 

Οη δεδνπιεπκέλνη ηφθνη ησλ ηίηισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπκθσλία repos εηζπξάηηνληαη 

απφ ηνλ αξρηθφ θάηνρν, δειαδή ην Διιεληθφ Γεκφζην.     

 

Οη πεξηγξαθφκελεο ζπκθσλίεο repos, σο κέζνδνο δηαρείξηζεο ξεπζηφηεηαο, έρνπλ ηα αθφινπζα, δε-

κνζηνλνκηθά θαη άιια πιενλεθηήκαηα: 

 Σν θφζηνο γηα ην Διιεληθφ Γεκφζην είλαη πνιχ ρακειφ.   

 Γελ επηβαξχλνληαη νχηε ην έιιεηκκα νχηε ην ρξένο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, δεδνκέλνπ φηη ηα α-

πνηειέζκαηα ησλ ελ ιφγσ ζπκθσληψλ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηνπ ελδνθπβεξλεηηθνχ ρξένπο. Δη-

δηθφηεξα, νη ηφθνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο θαη θαηαβάιινληαη απφ ην Διιελη-

θφ Γεκφζην απνηεινχλ δαπάλε (έιιεηκκα) ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο αιιά ηαπηφρξνλα απνηεινχλ 

θαη ηζφπνζν έζνδν (πιεφλαζκα) ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο.  
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Δμνξζνινγηζκφο θαη θαηαγξαθή ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 
 
Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ην 2014, αλέπηπμε κηα ζεκαληηθή πξσηνβνπιία γηα ηελ θαηαγξαθή θαη 

αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ ηεξεί ε Κεληξηθή Γηνίθεζε ζε ινγαξηαζκνχο εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ 

θαη ινηπψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. ηφρνο ήηαλ ε εμέηαζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ηήξεζεο ησλ 

ινγαξηαζκψλ απηψλ, ν εληνπηζκφο ησλ αλελεξγψλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ε πξφζβαζε ζε απηά, 

κε ηε κεηαθνξά ηνπο ζην ινγαξηαζκφ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνπ ηεξείηαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Δι-

ιάδνο.  

 

Έηζη, εθδφζεθε ε ππ‟ αξηζ. 2/70727/Α0024/11.09.2014 (ΦΔΚ Β‟ 2471) απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, κε ηελ νπνία έθιεηζαλ 902 ηξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί θαη πνζφ 544.670,63 επ-

ξψ κεηαθέξζεθε ζην ινγαξηαζκφ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδαο.  

 

Ζ πξνζπάζεηα απηή ζπλερίδεηαη, θαζψο εμεηάδνληαη πεξαηηέξσ άιινη 837 ινγαξηαζκνί, απφ ηνπο ν-

πνίνπο πεξίπνπ 380 εθηηκάηαη φηη ζα θιείζνπλ θαη ηπρφλ ππφινηπα ζα κεηαθεξζνχλ ζηα δηαζέζηκα ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Παξάιιεια, ζα εμεηαζζεί θαη ε αλαγθαηφηεηα ηήξεζεο ησλ ππνινίπσλ ινγα-

ξηαζκψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία. 

 

Απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ ηεξεί ην Γεκφζην ζηηο εκπνξηθέο 

ηξάπεδεο θαη ζε ινηπά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ψζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε απνηειεζκαηηθφηεξε 

παξαθνινχζεζε ησλ δηαζεζίκσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ν εμνξζνινγηζκφο ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

ηακεηαθψλ πφξσλ ηνπ.  

 
Ρπζκίζεηο επί ησλ εγγπήζεσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 
 
Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάγθε αληηκεηψπηζεο ησλ δπζκελψλ επηπηψ-

ζεσλ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη ηνπο πεξην-

ξηζκνχο πνπ ζέηεη ην Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, αμηνπνίεζε θάζε δπλαηφηεηα ζηήξημεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

 

Δηδηθφηεξα, κε ηελ ππ‟ αξηζ. 2/38310/0025/2014 (ΦΔΚ Β‟ 1262) Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ Αλαπιε-

ξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ παξεζρέζε ε δπλαηφηεηα, ζην ζχλνιν ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ επη-

ρεηξήζεσλ ζηνπο νπνίνπο έρνπλ ρνξεγεζεί ή ξπζκηζζεί δάλεηα κε ηελ εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκν-

ζίνπ, λα ηχρνπλ αλαζηνιήο θαηαβνιήο ησλ νθεηιφκελσλ δφζεσλ απφ 31.12.2013 έσο θαη 31.12.2014, 

κε κφλε ππνρξέσζε απφ κέξνπο ηνπο ηελ θαηαβνιή ησλ ηφθσλ.  

 

Απψηεξνο ζθνπφο ήηαλ ε ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ψζηε νη επηρεηξήζεηο λα ζπλερίζνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο απαιιαγκέλεο απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ ρξενιπζίνπ θαη εθκεηαιιεπφκελεο 

ην γεληθφηεξν πιαίζην ζηαζεξνπνίεζεο θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, λα κπνξέζνπλ 

ζην κέιινλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο δαλεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

 

Πεξαηηέξσ, εηδηθή κέξηκλα ειήθζε γηα ηνπο ηδηψηεο, ηνπο επαγγεικαηίεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ε-

πιήγεζαλ απφ ζεηζκνχο ηα ηειεπηαία έηε (2011 σο θαη 2014), εμαζθαιίδνληαο ηελ παξνρή ηεο εγγχε-

ζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, θαη‟ εμαίξεζε ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζέηεη ην Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο 

Πνιηηηθήο. Γηα ην ζθνπφ απηφ εθδφζεθαλ ζρεηηθέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξ-

γνχ Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ παξνρή ηεο εγγχεζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζε δάλεηα κε ζθνπφ ηελ α-

πνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ πνπ ππέζηεζαλ ηα λνηθνθπξηά θαη νη επηρεηξήζεηο απφ ηνπο ζεηζκνχο.  

 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ παξνρή εγγπήζεσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πξνζδηνξίδεηαη ζην 

Ν. 2322/1995. Απφ ηελ έλαξμε ηνπ Νφκνπ, ην 1995, ζπλεθηηκψληαο ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπ-

ξία, νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο έρνπλ αιιάμεη αηζζεηά. Σν γεγνλφο απηφ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ηνπ εζληθνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ παξνρή εγγπήζεσλ 

ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζηα επηηαζζφκελα απφ ην Δπξσπατθφ Γίθαην πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, 
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θαζηζηά αλαγθαία ηελ αλακφξθσζή ηνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ έρεη ήδε 

πξνβεί ζε βειηηψζεηο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 4151/2013. 

 

Παξάιιεια, ζε ζπλέρεηα ησλ βειηησηηθψλ παξεκβάζεσλ επί ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ 

εγγπεηηθή επζχλε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, πξνσζείηαη ν πεξαηηέξσ εμνξζνινγηζκφο ηνπ ψζηε λα 

κελ γίλεηαη θαηάρξεζή ηνπ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, έρνπλ αλαιεθζεί πξσηνβνπιίεο ζεζκνζέηε-

ζεο λένπ πιαηζίνπ παξνρήο εγγπήζεσλ, ην νπνίν ζα απνζαθελίδεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη πξνυπνζέζεηο 

παξνρήο εγγχεζεο, ζέηνληαο δηθιείδεο αζθαιείαο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θηλ-

δχλσλ, ελψ παξάιιεια ζα δηαζθαιίδεη ηε ζπκβαηφηεηα κε ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία. Κη απηφ, δηφηη 

έρεη θαηαζηεί ζαθέο, πνιιψ δε κάιινλ ζην πιαίζην ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, φηη είλαη 

απαξαίηεηε ε ιεινγηζκέλε παξνρή θξαηηθψλ εγγπήζεσλ, ζχκθσλα κε εθ ησλ πξνηέξσλ ηηζέκελα, δη-

αθαλή, θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, θαηφπηλ ζπλερνχο αμηνιφγεζεο ησλ εηδηθφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

θάζε πεξίπησζεο. 

 

 

3. ηνρεπκέλεο δξάζεηο εμνξζνινγηζκνχ δεκφζησλ δαπαλψλ 

 

Ζ δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε πνπ αθνινπζήζεθε θαηά ην έηνο 2014 ήηαλ νξζνινγηθή, ζπλερίδνληαο λα 

είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ κε ηελ ηαπηφρξνλε πινπνίεζε ζην-

ρεπκέλσλ δξάζεσλ εμνξζνινγηζκνχ θαη αχμεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ.  

 

Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ εηζήρζεζαλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνζίνπ, ζπλερί-

ζζεθε ε εθαξκνγή πθηζηάκελσλ κηζζνινγηθψλ ξπζκίζεσλ, πνπ είραλ ζεζκνζεηεζεί ηα πξνεγνχκελα 

έηε, νη νπνίεο είραλ σο ζθνπφ αθελφο κελ ηελ παγίσζε ηεο λέαο αληίιεςεο ζρεηηθά κε ην χςνο θαη ηνλ 

ηξφπν θαζνξηζκνχ ησλ ακνηβψλ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζην Γεκφζην, αθεηέξνπ δε ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο (ΜΠΓ). 

 

Χζηφζν, θαζψο ε δηαδηθαζία ησλ κεηαξξπζκίζεσλ είλαη ζπλερήο θαη απαηηεί δηαξθείο πξνζαξκνγέο, 

ζε κηα δπλακηθή θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελε πξαγκαηηθφηεηα, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε αδηάιεηπηε 

παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ κηζζνινγηθψλ ξπζκίζεσλ, ε αμηνιφγεζε ηνπ πθηζηάκελνπ κε-

ραληζκνχ ακνηβψλ θαη ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ επηδησθφκελσλ νηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζηφ-

ρσλ, θαζψο επίζεο θαη ε εθηίκεζε ηεο αλάγθεο πξαγκαηνπνίεζεο ζρεηηθψλ ζηνρεπκέλσλ δηνξζσηη-

θψλ παξεκβάζεσλ. 

 

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ πξνρψξεζε ζηελ πινπνίεζε ησλ θάησζη 

δξάζεσλ κηζζνινγηθνχ ραξαθηήξα, νη νπνίεο πξνβιέπνληαλ ζην ΜΠΓ 2015-2018:  

 Μειέηε αλακφξθσζεο ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ, κε ζηφρν ηελ απνζπκπίεζε ησλ απνδνρψλ ησλ 

ππαιιήισλ θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο θαη ηε ζχλδεζε ησλ ακνηβψλ κε ηελ απνδνηηθφηεηα, ηα 

πξνζφληα θαη ηε ζέζε επζχλεο πνπ θαηέρεη ν ππάιιεινο.  

 Μειέηε φισλ ησλ κε κηζζνινγηθψλ παξνρψλ πνπ θαηαβάιινληαη ζε φινπο ηνπο ιεηηνπξγνχο θαη 

ππαιιήινπο ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, κε ζηφρν ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο ρνξήγεζεο 

ησλ παξνρψλ απηψλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ άξηζησλ πξαθηηθψλ ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπ-

ξσπατθήο Έλσζεο.  

 Αλακφξθσζε ηνπ Νφκνπ πεξί νδνηπνξηθψλ (Ν. 2685/1999), πξνθεηκέλνπ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην 

πνπ νξίδεη ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ κεηαθίλεζεο εληφο θαη εθηφο επηθξάηεηαο φζσλ θηλνχληαη κε 

εληνιή γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο λα εμνξζνινγηζζεί θαη λα εθζπγρξνληζζεί.  

 

Παξάιιεια, ζην πιαίζην ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ ΓΛΚ, ζπλερίζηεθε ε παξαθνινχζεζε, κέζσ επηηφπη-

σλ επηζθέςεσλ γηα ηε ζπιινγή θαη κειέηε θαηάιιεινπ πιηθνχ ηεθκεξίσζεο, ηεο νξζήο θαη νκνηφ-

κνξθεο εθαξκνγήο ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ ζηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ ΝΠΓΓ, ησλ ΟΣΑ θαη 

ησλ ΝΠΗΓ πνπ επηρνξεγνχληαη απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, ελψ επαλεθηηκήζεθε εθ λένπ θαη 

αλαδηακνξθψζεθε ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ηνπ επηδφκαηνο επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο.   

 



ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2    

 

36  ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2015 

 

Δπηπξφζζεηα, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4307/2014 (ΦΔΚ Α‟ 246, 15.11.2014), ην Τπνπξγείν Οηθνλνκη-

θψλ ζπκκνξθψζεθε πξνο ηηο απνθάζεηο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, αθνχ έια-

βε, σο φθεηιε, ππφςε ηηο παξνχζεο δεκνζηνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη δπλαηφηεηεο θαζψο θαη ηηο ππν-

ρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην εθαξκνδφκελν Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο. Κηλνχκελν, ζπ-

λεπψο, εληφο ηνπ πθηζηάκελνπ ζεζκηθνχ θαη δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ, πξνέβε ζηελ αλαδξνκηθή, απφ 

01.08.2012, αλαπξνζαξκνγή ησλ απνδνρψλ θαη ζπληάμεσλ ησλ ζηειερψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ 

θαη ησλ σκάησλ Αζθαιείαο. Με απηή ηε ξχζκηζε, δηαηεξήζεθαλ ζε ηζρχ νη θείκελεο δηαηάμεηο πεξί 

ρνξήγεζεο κηζζνινγηθψλ πξναγσγψλ (Ν. 3986/2011, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

4093/2012) θαη δελ επεξεάζηεθε ε εθάπαμ ρξεκαηηθή ελίζρπζε πνπ ρνξεγήζεθε ζηα ελ ιφγσ ζηειέρε 

εθέηνο, εμαηηίαο ηεο ππέξβαζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ 2013 (Ν. 4254/2014). Δπηπξφζζεηα, 

κε ηνλ ίδην Νφκν, γηα ιφγνπο ίζεο κεηαρείξηζεο, θαζνξίζηεθε ε αλαπξνζαξκνγή θαη ε δηαδηθαζία θα-

ηαβνιήο ησλ αλαδξνκηθψλ δηαθνξψλ απνδνρψλ θαη ζπληάμεσλ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

01.08.2012 έσο 30.06.2014, πξνο ηνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο θαη ηα κέιε ηνπ θχξηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, ελ ελεξγεία θαη ζπληαμηνχρνπο φισλ ησλ βαζκίδσλ, ζε ζπλέ-

ρεηα ηεο απφθαζεο 88/2013 ηνπ Δηδηθνχ Γηθαζηεξίνπ ηνπ Άξζξνπ 88 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο (Μη-

ζζνδηθείν). εκεηψλεηαη φηη, ζε ζπλέρεηα ηεο ίδηαο απφθαζεο ηνπ Μηζζνδηθείνπ, γηα ηνπο ελ ιφγσ ιεη-

ηνπξγνχο έρεη επέιζεη, απφ 01.07.2014, κέζσ πξνεγνχκελεο λνκνζεηηθήο δηάηαμεο (Άξζξν 181 Ν. 

4270/2014, ΦΔΚ Α‟ 143), κηζζνινγηθή απνθαηάζηαζε εηο νιφθιεξνλ γηα ηηο ηξέρνπζεο απνδνρέο 

ηνπο, ζην χςνο πνπ απηέο ήηαλ ηελ 01.08.2012, εκεξνκελία έλαξμεο ησλ πεξηθνπψλ πνπ επηβιήζεθαλ 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4093/2012. 

 

Γηα ην 2015, ζρεδηάδεηαη ε ζπλέρηζε ηεο ηαθηηθήο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο κηζζνινγηθψλ δεδνκέ-

λσλ απφ φινπο ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ, ε παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ αληίζηνηρσλ κηζζνιν-

γηθψλ δαπαλψλ, ε αμηνιφγεζε ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ πξνθεηκέ-

λνπ λα εληζρπζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ ζηελ πξν-

ζπάζεηα απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 

 

4. Δθάπαμ ρξεκαηηθή ελίζρπζε απφ ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα ηνπ 2013 

 

Ζ επίηεπμε θαη ε ππεξθάιπςε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ζηφρνπ ηνπ 2013, θαη ε εμαζθάιηζε επαξθνχο ηα-

κεηαθήο ξεπζηφηεηαο ην 2014, σο απνηέιεζκα ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο πνπ αθνινπ-

ζήζεθε, έδσζε ηε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο εθάπαμ ρξεκαηηθήο ελίζρπζεο κέζσ ηεο δηαλνκήο κέξνπο 

ηνπ πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο γηα ην 2013, κε ηε κνξθή «θνηλσληθνχ κε-

ξίζκαηνο». 

 

Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4254/2014 (ΦΔΚ Α‟ 85), ην «θνηλσληθφ κέξηζκα» δηαλεκήζεθε γηα ηε 

ζηήξημε ησλ πνιηηψλ θαη νηθνγελεηψλ κε ρακειφ ζπλνιηθφ εηήζην εηζφδεκα θαη αθίλεηε πεξηνπζία 

κηθξήο αμίαο, ρσξίο λα ηίζεηαη ζε δηαθηλδχλεπζε ε επίηεπμε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ 2014. 

 

Με βάζε ηνλ ελ ιφγσ Νφκν, ην «θνηλσληθφ κέξηζκα» πνπ θαηαβιήζεθε ήηαλ εθάπαμ, αθνξνιφγεην, 

δελ ππφθεηλην ζε νπνηαδήπνηε θξάηεζε, δελ θαηαζρφηαλ νχηε ζπκςεθηδφηαλ κε ήδε βεβαησκέλα 

ρξέε πξνο ην Γεκφζην ή πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη δελ ππνινγηδφηαλ ζηα εηζνδεκαηηθά φξηα γηα ηελ θα-

ηαβνιή ηνπ ΔΚΑ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο παξνρήο θνηλσληθνχ ή πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα. 

 

Ο αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ πνπ έιαβαλ ην «θνηλσληθφ κέξηζκα» αλήιζε ζε 698.828 λνηθνθπξηά θαη ην 

ζπλνιηθφ πνζφ πνπ δηαηέζεθε κέρξη ζήκεξα δηακνξθψζεθε ζε 453.050.930,18 επξψ. 

 

5. Πνιηηηθή ειέγρνπ δεκνζίσλ δαπαλψλ 
 
Ζ εθηέιεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, φπσο θαη ε θάζε κνξθήο νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, απαηηεί έιεγ-

ρν πξνο απνθπγή ιαζψλ θαη θαηαπνιέκεζε ησλ θαηαδνιηεχζεσλ (απάηε), δεδνκέλνπ φηη ε απνπζία 

ειέγρνπ επλνεί ηελ θαθνδηαρείξηζε.  
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Πεξαηηέξσ, ν έιεγρνο ηεο δεκφζηαο δηαρείξηζεο απνβιέπεη: 

 ηνλ απζηεξφ έιεγρν ησλ Γηαηαθηψλ θαη ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο. 

 ηελ εμαθξίβσζε ηεο θαλνληθήο θαη νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ηνπ δεκφζηνπ πινχηνπ απφ ηνπο π-

πνιφγνπο. 

 ηνλ θαηαινγηζκφ επζπλψλ ζε πεξίπησζε κε λφκηκεο δηαρείξηζεο. 

 ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκηάο πνπ ηπρφλ πξνθιήζεθε ζην Γεκφζην. 

 

Ο δεκνζηνλνκηθφο έιεγρνο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη έθηαζε θαη βάζνο, λα 

αζθείηαη ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν θαη ηφπν θαη λα ππεηζέξρεηαη ζηελ νπζία ησλ δαπαλψλ ρσξίο λα πα-

ξακειεί ηελ θαλνληθφηεηα ησλ ινγαξηαζκψλ.  

 

ην πιαίζην απηφ, ν έιεγρνο ζα πξέπεη λα επεθηείλεηαη, πέξα απφ ηε δηαπίζησζε ηεο λνκηκφηεηαο ηεο 

δαπάλεο θαη ηεο ηππηθήο θαλνληθφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηεο, ζην θπζηθφ αληηθείκελν απηήο, εθφζνλ 

απφ ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ή απφ άιιν ιφγν πεγάδεη βάζηκε ππφλνηα σο πξνο ηελ πξαγκαηηθή 

ππφζηαζε ή ηελ έθηαζε ηεο, αληίζηνηρεο πξνο ηε δαπάλε, ππνρξέσζεο ηνπ Γεκνζίνπ. Αληηθείκελν 

ηνπ αζθνχκελνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ απνηειεί επίζεο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπλνιηθήο 

δηαρείξηζεο ηνπ ειεγρφκελνπ θνξέα, ζην πιαίζην ησλ αξρψλ ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξη-

ζεο. 

 

Γηα ηελ πξφνδν θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο έρεη δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα 

ζηνλ έιεγρν ησλ δεζκεχζεσλ πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ηνπο δηαηάθηεο, θαζψο θαη ζηελ άζθεζε ηνπ 

επηηφπηνπ ειέγρνπ (έιεγρνο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο δαπάλεο). 

 

Παξάιιεια πξνο ηα αλσηέξσ, ζα πξέπεη λα απνθιεηζηεί ε πξνψζεζε ξπζκίζεσλ πνπ λνκηκνπνηνχλ 

δαπάλεο γηα ηηο νπνίεο έρεη δηαπηζησζεί ε κε ζχλλνκε θαηαβνιή ηνπο, αλαηξέπνληαο, θαη‟ απηφλ ηνλ 

ηξφπν, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηελεξγεζέληνο δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ.  

 

Ο δεκνζηνλνκηθφο έιεγρνο απνβιέπεη ζηελ επηηπρή εθηέιεζε ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη 

ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ απνξξφθεζε ησλ πηζηψζεσλ, ηελ πιεξσκή ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ην 

Γεκφζην, εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζεζκηψλ, θαη ηε ζπλαθφινπζε δηνρέηεπζε πξνο ηελ πξαγκα-

ηηθή νηθνλνκία ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ.     

 

Θεζκηθφ πιαίζην 
 

Με ηα λέα δεδνκέλα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηε ζέζπηζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 21-22Α ηνπ Ν. 

3871/2010 θαη ηνπ ΠΓ 113/2010 θαη ζην πιαίζην επαχμεζεο ηεο επζχλεο ησλ δηαηαθηψλ, φζνλ αθνξά 

ζηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ (δεζκεχζεσλ) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ, παξαθνινπζείηαη, 

πιένλ, ζπζηεκαηηθά απφ ηνπο δηαηάθηεο, κέζσ ηνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ, ε πνξεία ησλ αλαιακβα-

λφκελσλ ππνρξεψζεσλ, νχησο ψζηε λα απνηξέπεηαη, ζε πξψηκν ζηάδην θαη πξηλ απφ ηελ πξαγκαην-

πνίεζε νπνηαζδήπνηε ζρεηηθήο ελέξγεηαο ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ, ε πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ πέξαλ 

ησλ πθηζηάκελσλ πξνβιέςεσλ θαη ησλ πηζηψζεσλ πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νη-

θείνπ θνξέα. Παξαθνινπζείηαη επίζεο ε πνξεία πιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ νηθείνπ θνξέα πξνο 

ην ζθνπφ απνθπγήο ηεο ζψξεπζεο ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαη θαζπζηέξεζεο ζηελ πιεξσκή 

ησλ πηζησηψλ, θαζψο θαη ηεο θαηαβνιήο εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ ηφθσλ ππεξεκεξίαο. 

 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ειεγθηηθήο ζσξάθηζεο, αλαζεσξήζεθε, επί ηεο νπζίαο, ν Ν. 3492/2006 κε 

ην Ν. 4081/2012, δηακνξθψλνληαο έλα ζχζηεκα δεκνζηνλνκηθψλ ειέγρσλ, ην νπνίν, πξνζαξκνζκέλν 

ζηηο δηεζλείο πξαθηηθέο θαη ζηα ειεγθηηθά πξφηππα, ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ εμπγίαλζε ησλ 

δνκψλ θαη ζηε δηαθάλεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.  

 

Με ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ ειεγθηηθή ζσξάθηζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ ειέγρσλ θαη πξνθεηκέλνπ λα ζεζπηζηεί λέα ειεγθηηθή πξνζέγγηζε, ςεθίζηεθε ν Ν. 4151/2013. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ, ζε ζπλέρεηα ησλ βειηησηηθψλ παξεκβάζεσλ ηνπ Ν. 4081/2012, επηρεηξήζεθε ε 

ελδπλάκσζε, ηφζν ζηειερηαθά φζν θαη νξγαλσηηθά, ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΓΛΚ πνπ αζθνχλ δεκνζην-

λνκηθνχο ειέγρνπο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ.  
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Έιεγρνο απφ ηηο Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (ΤΓΔ) 
 
Ο έιεγρνο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΓΛΚ ζηνρεχεη ζηελ απνηξνπή πξαγ-

καηνπνίεζεο κε ζχλλνκσλ δαπαλψλ. πγθεθξηκέλα, ην χςνο ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνιν-

γηζκνχ πνπ απνξξίθζεθαλ απφ ηηο ΤΓΔ σο κε ζχλλνκεο θαηά ηα έηε 2011-2013, δηακνξθψλεηαη σο 

εμήο: 

 

Πίλαθαο 2.2 Απνξξίςεηο δαπαλψλ ειεγρφκελσλ απφ ηηο ΤΓΔ 
(ζε επξψ) 

 
α/α Διεγρφκελνη θνξείο 2011 2012 2013 

1 Τποςπγεία 21.379.003,93 24.831.146,74 39.835.261,00 
2 Αποκενηπυμένερ Διοικήζειρ – ηέυρ 

Πεπιθέπειερ και Πεπιθεπειακέρ Τπηπεζίερ 
Τποςπγείυν 

1.081.334,29 2.925.927,95 2.625.362,78 

3 Πεπιθέπειερ - ηέυρ Νομαπσιακέρ 
Αςηοδιοικήζειρ 

13.465.936,43 18.084.996,91 18.957.327,00 

4 Λοιπά ΝΠΔΔ πεπιλαμβανομένυν 
Και ΟΣΑ Α βαθμού 

750.340,13 1.729.393,56 358.643,34 

 
 

χλνιν 36.676.614,78 47.571.465,16 61.776.964,12 

 

Σα κεγαιχηεξα πνζά απφξξηςεο κε λφκηκσλ δαπαλψλ εκθαλίδνληαη, θπξίσο, ζηε κεηαθνξά καζεηψλ, 

ζηα νδνηπνξηθά έμνδα, ζηα κηζζψκαηα θηηξίσλ, ζηηο πξφζζεηεο παξνρέο, ζηηο πάζεο θχζεσο δαπάλεο 

ζε εθηέιεζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθψλ πξάμεσλ ζηελ εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε νηθνγε-

λεηψλ κε ρακειά εηζνδήκαηα, ζηηο απνδεκηψζεηο ππαιιήισλ γηα ππεξσξηαθή εξγαζία θ.ιπ.  

 
Παξφηη ην χςνο ησλ ζπλνιηθψλ απνξξίςεσλ κε λφκηκσλ δαπαλψλ, απφ ηηο ΤΓΔ, αλέξρεηαη ζην πνζφ 

ησλ 61,8 εθαη. επξψ, πνζφ ην νπνίν απνηειεί έλα κηθξφ πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ηηο ζπλνιηθά ειεγρφκε-

λεο δαπάλεο, ζα πξέπεη λα εθηηκεζεί σο ζεηηθφ γηα ηελ πνξεία ηνπ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ.  

 

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

 Ο απνηξεπηηθφο ραξαθηήξαο ησλ αζθνχκελσλ ειέγρσλ. 

 Ζ ελίζρπζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ ειεγρφκελσλ πξνο ηνπο πθηζηάκελνπο δηαρεηξηζηηθνχο θαλφλεο. 

 Ζ κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο πξνο ηνπο ειεγρφκελνπο θνξείο γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ πηζηψζεσλ 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο.  

 

Δπηπξφζζεηα επηζεκαίλεηαη φηη ζην αλσηέξσ πνζφ δελ πεξηιακβάλεηαη θαη δελ πξνζκεηξάηαη, θαζψο 

δελ είλαη δπλαηφ λα εθηηκεζεί, ην χςνο ησλ δαπαλψλ κε πξνβιήκαηα λνκηκφηεηαο ή/θαη θαλνληθφηε-

ηαο, νη νπνίεο επηζηξέθνληαη ζην θνξέα θαη ελ ηέιεη δελ επαλέξρνληαη απφ ηνπο δηαηάθηεο γηα εληαι-

καηνπνίεζε. 

 

Γηνηθεηηθέο-θαλνληζηηθέο πξάμεηο θαη πξνγξακκαηηζκφο δξάζεσλ απφ ηηο ΤΓΔ 
 

ην πιαίζην ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, θαηαβάιιεηαη δηαξθήο πξνζπάζεηα 

γηα ηε βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηελ έθδνζε ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε θαλνληζηηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, θαζψο θαη ηελ 

πξνψζεζε άιισλ απαξαίηεησλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο ξπζκίζεσλ.  

 

Δηδηθφηεξα θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014 ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή ηα αθφινπζα κέηξα: 

 Δμφθιεζε απφ ηηο ΤΓΔ ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πνπ εθδίδνληαη γηα ηελ πιεξσκή ησλ δεκφ-

ζησλ δαπαλψλ, κε πίζησζε ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ δηθαηνχρσλ (Άξζξν 28 ηνπ Ν. 

4151/2013).  

 πκπιήξσζε ησλ νξγαληθψλ δηαηάμεσλ ηνπ ΓΛΚ, πνπ θαζνξίδνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ αλσηέξσ 

Τπεξεζηψλ ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.  
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 χζηαζε ζηηο ΤΓΔ, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδν Σκήκαηνο, κε Απηνηειψλ Γξαθείσλ Δθθαζάξηζεο 

Γαπαλψλ θαη Λνγηζηηθνχ, κε αξκνδηφηεηεο εθείλεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα αληίζηνηρα Σκήκαηα 

ησλ ΤΓΔ επηπέδνπ Γηεχζπλζεο. 

 Δλζσκάησζε ζηελ εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε θαη ελαξκφληζε ηεο λνκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 

2011/7/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2011, πνπ 

πξνβιέπεη λέεο ζχληνκεο πξνζεζκίεο γηα ηελ πιεξσκή ησλ πηζησηψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ινη-

πψλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζε εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαη ζεκαληηθέο ρξεκαηηθέο πνηλέο 

– απνδεκηψζεηο ησλ δηθαηνχρσλ, ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζεζκηψλ. 

 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ κέγηζηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ γηα θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο πιεξσκήο ηεο 

δαπάλεο θαη νξηζκφο ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ.  

 Έθδνζε θαη παξνρή ζεηξάο νδεγηψλ, απνθάζεσλ θαη εγθπθιίσλ, γηα ηελ θαηάξηηζε, ππνβνιή θαη 

εθηέιεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπο, ησλ 

ΝΠΓΓ, ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, ησλ Πεξηθεξεηψλ, ησλ επηρνξεγνχκελσλ απφ ηνλ Κξα-

ηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ΝΠΓΓ. 

 

Παξάιιεια, πξνγξακκαηίδνληαη: 

 Ζ δηαθίλεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ δεκφζησλ δαπαλψλ κε ειεθηξνληθά κέζα. 

 Ζ αλάπηπμε δηεπαθψλ κεηαμχ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ άιισλ θνξέσλ (ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, Διε-

γθηηθνχ πλεδξίνπ) κε ην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο 

(ΟΠΓΠ). 

 Ζ επηθαηξνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ (Ν. 4270/2014). 

 
Έιεγρνη απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ (ΓΓΓΔ) 
 

Δληφο ηνπ έηνπο 2014, ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ ειέγρσλ ηεο ΓΓΓΔ δηεπξχλζεθε θαηά πνιχ, ψζηε λα 

πεξηιάβεη θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο Δπηζεψ-

ξεζεο, ε νπνία θαηαξγήζεθε ζηηο 30.06.2014. 

 

Δηδηθφηεξα, επήιζαλ νη αθφινπζεο νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη ζηελ νξγαλσηηθή δνκή 

ηεο ΓΓΓΔ: 

 Με ην Ν. 4254/2014 θαη ην Ν. 4261/2014 ζηακάηεζε ε ιεηηνπξγία ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθν-

λνκηθήο Δπηζεψξεζεο θαη νη αξκνδηφηεηέο ηεο σο πξνο ηνλ έιεγρν ησλ Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγα-

λψζεσλ (ΜΚΟ) θαζψο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Δπηζεψξεζεο Γηαρείξηζεο Δζληθψλ 

Κιεξνδνηεκάησλ κεηαθέξζεθαλ ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ.  

 Με ην Ν. 4254/2014 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4262/2014 κεηαθέξζεθαλ θαη πξνζηέζεθαλ 

ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ 90 νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ θιάδνπ Οηθνλνκηθψλ 

Δπηζεσξεηψλ, ζηηο νπνίεο κεηαθέξζεθε κέξνο ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ ησλ Οηθνλνκηθψλ Δ-

πηζεσξεηψλ. 

 Με ην  Ν. 4281/2014 πξνβιέθζεθε ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ ε ιεηηνπξγία 

13 Πεξηθεξεηαθψλ Γξαθείσλ Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ζε επίπεδν κε Απηνηεινχο Γξαθείνπ, ζηηο 

αληίζηνηρεο έδξεο ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο, πνπ ππάγνληαη απεπζείαο ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο θαη ζηειερψλνληαη απφ ππαιιήινπο ησλ θιάδσλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ 

θαη Γεκνζηνλνκηθψλ Διεγθηψλ.  

 Ξεθίλεζε ηνλ επηέκβξην ε ιεηηνπξγία ηεο Γηεχζπλζεο Δθηάθησλ Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ. 

 

Καηά ην έηνο 2014, δφζεθε πξνηεξαηφηεηα ζηε δηελέξγεηα ειέγρσλ θαηφπηλ εηζαγγειηθψλ παξαγγε-

ιηψλ, ηδηαίηεξα γηα ηηο ππνζέζεηο πνπ θηλδπλεχνπλ λα ππνπέζνπλ ζε παξαγξαθή, ελψ ε θαηάξηηζε ε-

ηήζηνπ πξνγξάκκαηνο ηαθηηθψλ ειέγρσλ ζπλαξηάηαη κε ηελ έγθξηζή ηνπ απφ ηελ Δπηηξνπή πληνλη-

ζκνχ Διέγρσλ (Άξζξν 1 ηνπ Ν. 4081/2012), ε νπνία ζπγθξνηήζεθε θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 

έηνπο.  

 

Δηδηθφηεξα κέρξη ην ηέινο ηνπ Οθησβξίνπ 2014: 

 Δθδφζεθαλ 86 λέεο εληνιέο ειέγρνπ θαηφπηλ εηζαγγειηθήο παξαγγειίαο, εθ ησλ νπνίσλ νινθιεξψ-

ζεθαλ 56 έιεγρνη, νη δε ινηπνί είλαη ζε εμέιημε.  
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 Οινθιεξψζεθαλ 17 έιεγρνη πνπ είραλ μεθηλήζεη ην πξνεγνχκελν έηνο.  

 Γηελεξγήζεθαλ 2 έθηαθηνη έιεγρνη θαηφπηλ αηηήκαηνο πνιηηηθήο εγεζίαο. 

 Γηελεξγήζεθε 1, πξνγξακκαηηζκέλνο απφ ην έηνο 2013 θαη επηιεγκέλνο βάζεη αλάιπζεο θηλδχλνπ, 

ηαθηηθφο έιεγρνο ζε ΑΔΗ. 

 

Καηά ην ίδην έηνο: 

 πλερίζηεθε ε δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο, ηξνπνπνίεζεο ή θαη αληηθαηάζηαζεο ησλ Κνηλψλ Τ-

πνπξγηθψλ Απνθάζεσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3492/2006 κε ηηο νπνίεο θαζνξίδεηαη 

ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ίδηνπ Νφκνπ, ιφγσ ησλ ζπλερψο επεξρφκελσλ κεηαβνιψλ. 

 Βξίζθεηαη ζην ηειηθφ ζηάδην νινθιήξσζεο ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ Μεηξψνπ Γεκνζηνλνκη-

θψλ Διεγθηψλ θαη Διεγθηψλ ηεο ΔΓΔΛ. 

 Θσξαθίζηεθε ε ειεγθηηθή δηαδηθαζία ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ, θαζψο 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 177 ηνπ Ν. 4261/2014 παξαζρέζεθε λνκηθή ζηήξημε θαη πξνζηαζία 

ζηνπο ειεγθηέο, νη νπνίνη ιφγσ ηεο θχζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, είλαη εθηεζεηκέλνη ζηνλ θίλδπλν 

ηεο πνηληθήο δηψμεσο θαη ηεο παξαπνκπήο ηνπο ζην αθξναηήξην. 

 ε ζπλεξγαζία κε ηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία, θαηφπηλ ηεο εθπφλεζεο θαη θνηλνπνίεζεο ηεο εγθπ-

θιίνπ «Πξφηππα θαη Μεζνδνινγίεο ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ησλ Τπνπξγείσλ, Απνθε-

ληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη Λνηπψλ Φνξέσλ», ζπζηάζεθαλ κε ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα ησλ λέ-

σλ Οξγαληζκψλ ησλ Τπνπξγείσλ Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

πνπ νξίζηεθαλ απφ ηα αλσηέξσ πξφηππα. Σαπηφρξνλα πξνσζνχληαη θαη ζρεηηθέο Κνηλέο Τπνπξγη-

θέο Απνθάζεηο. Ζ νινθιήξσζε ηεο ζχζηαζήο ηνπο ζε φινπο ηνπο θνξείο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 

3492/2006, ζα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγ-

ρνπ.   

 

Έιεγρνη γηα ηηο ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ Γεκνζίνπ  
 

χκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, γηα ηε ζπ-

λερή παξαθνινχζεζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 

ηνπ Γεκνζίνπ, ην έηνο 2014 δηελεξγήζεθαλ απφ ηε ΓΓΓΔ 40 ζρεηηθνί έιεγρνη, σο εμήο: 

 Οη 8 έιεγρνη είραλ σο ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ηνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ θαη ηεο παξαθν-

ινχζεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο επί ησλ ζπζηάζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ζηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο, 

πνπ ζπγρσλεχζεθαλ κε ηνλ ΔΟΠΤΤ, θαηφπηλ ησλ ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην έηνο 2013. 

 Οη 32 έιεγρνη είραλ σο ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηήξεζεο ηνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ ζε θνξείο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο, πνπ είραλ ιάβεη κεγάια πνζά ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο εμφθιεζεο ιεμηπξφζε-

ζκσλ ππνρξεψζεσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα: 

‒ Σεο ζπλεπνχο ηήξεζεο ηνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ. 

‒ Σεο εμαθξίβσζεο ηεο νξζφηεηαο ησλ πνζψλ ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππνβάι-

ινληαη ζην ΓΛΚ κέζσ ησλ κεληαίσλ δειηίσλ θαη εθείλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην Μεηξψν 

Γεζκεχζεσλ. 

‒ Σεο δηαπίζησζεο ζψξεπζεο λέσλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ιφγσλ πνπ ηηο δεκη-

νπξγνχλ. 

‒ Σεο δηαπίζησζεο ηεο εθθαζάξηζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ νθεηιψλ ηνπ 2011 απφ ηνπο θνξείο,  

‒ ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο κε ηηο ζπζηάζεηο πξνεγνχκελσλ ε-

ιέγρσλ. 

‒ Σεο θαηά πξνηεξαηφηεηα πιεξσκήο νθεηιψλ ζε εηαηξείεο παξνρήο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θπζηθνχ αεξίνπ θιπ. 

 
Έιεγρνο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξνγξακκάησλ  
 

Ζ Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (ΔΓΔΛ) απνηειεί ηε κνλαδηθή αξρή ειέγρνπ ηεο ρψξαο φζνλ 

αθνξά ζηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ 2007-

2013), ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο (ΔΠ) Αιηεία ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδί-

νπ Αλάπηπμεο Αιηείαο 2007-2013 θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ζην πιαίζην ηνπ 

Υξεκαηνδνηηθνχ Μεραληζκνχ ΔΟΥ 2009-2014.  
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Δπηπιένλ ε  ΔΓΔΛ, θαηά ηελ 4
ε
 Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν έρεη δηελεξγήζεη ειέγρνπο ζε έξγα ηνπ Σα-

κείνπ πλνρήο 2000-2006, ζε έξγα πνπ ιακβάλνπλ ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή απφ ην Υξεκαηνδνηηθφ 

Μεραληζκφ ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) 2004-2009, ελψ είλαη αξκφδηα θαη γηα ηηο 

ελέξγεηεο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίε-

ζε (ΔΣΠ).  

 

Οη ζηξαηεγηθέο ειέγρσλ ηεο ΔΓΔΛ, φπσο ην εηήζην πξφγξακκα, ν απνινγηζκφο θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ 

έξγνπ ηεο απνηεινχλ αληηθείκελν ελεκέξσζεο, ζπληνληζκνχ θαη ζπκθσλίαο κε ηελ Δπξσπατθή Δπη-

ηξνπή. Ζ Διιάδα, σο θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δπξσπατθή Δπη-

ηξνπή γηα λα δηαζθαιίζεη φηη ε ρξήζε ησλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ αξρή ηεο 

ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο.  

 

Ζ ΔΓΔΛ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ δηαηεξεί Οξγαλσκέλν Πιεξνθν-

ξηαθφ χζηεκα σο βάζε δεδνκέλσλ θαη εξγαιείν παξαγνκέλσλ ειεγθηηθψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ εγ-

γξάθσλ, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη θαη απνηεινχλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο, ηφζν ν πξνγξακκαηη-

ζκφο ησλ ειέγρσλ φζν θαη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία, θαζψο 

θαη επξήκαηα, αμηνινγήζεηο θαη ζπζηάζεηο πξνεγνχκελσλ ειέγρσλ. Οη έιεγρνη πνπ δηελεξγνχληαη εί-

λαη δχν ηχπσλ. Ο έιεγρνο ζην ζχζηεκα ησλ θνξέσλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη θαζήθνληα δηαρείξηζεο θαη 

πηζηνπνίεζεο δαπαλψλ θαη ν έιεγρνο ζηηο πξάμεηο. 

 

Ζ ΔΓΔΛ ειέγρεη εηεζίσο, ζηε δηάξθεηα κηαο ειεγθηηθήο πεξηφδνπ:  

 Σνπο θνξείο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ πνπ επηιέγνληαη, είηε κε βάζε ζπ-

γθεθξηκέλε κέζνδν Αλάιπζεο Κηλδχλσλ είηε σο πεξηνρέο θηλδχλνπ.  

 Σπραίν δείγκα πξάμεσλ, φπνπ ειέγρνληαη νη δεισζείζεο ζηελ ΔΔ δαπάλεο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο, 

πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ην ζθάικα θαη λα εληνπηζζνχλ νη πεξηνρέο θηλδχλνπ. 

 πκπιεξσκαηηθφ δείγκα πξάμεσλ πνπ επηιέγεηαη κε θξηηήξηα αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ή/θαη επη-

θηλδπλφηεηαο.  

 

πλνςίδνληαο ηελ πνξεία ησλ ειέγρσλ απφ ηελ έλαξμε ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013, πα-

ξαηίζεηαη ζπλνπηηθά ε θαηάζηαζε ηεο θάιπςεο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ κε ειεγθηη-

θή δξαζηεξηφηεηα.  

 

Πίλαθαο 2.3 Διεγθηηθή Γξαζηεξηφηεηα 

 

Φνξείο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ 
Πιήζνο 
θνξέσλ 

Διεγρζέληεο θνξείο 
2009-2014 

(Σνπιάρηζηνλ ζε έλα 
ΔΠ/Σακείν) 

Διεγρφκελνη θνξείο 
2009-2014 

(Πεξηιακβάλνληαη θαη νη 
έιεγρνη ηεο πεξηφδνπ 
01.07.2014-30.06.2015) 

% Κάιπςεο 
(Πεξηιακβάλνληαη θαη 
νη έιεγρνη ηεο πεξηφ-

δνπ 
01.07.2014-30.06.2015) 

Α. ΔΠ ηφρσλ 1 θαη 2 ΔΠΑ     

 Απσή πιζηοποίηζηρ 1 1 1 100 
 Διασειπιζηικέρ απσέρ 9 9 9 100 
 Ενδιάμεζοι θοπείρ διασείπιζηρ 
 - Πλην χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
 - Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

66 
48 
18 

58 
45 
13 

61 
48 
13 

92 
100 
72 

Β. ΔΠ Δπξσπατθήο εδαθηθήο ζπλεξγαζί-
αο ζηφρνπ 3 ΔΠΑ  

    

 Απσή πιζηοποίηζηρ 1 1 1 100 
 Διασειπιζηική απσή 1 1 1 100 
 Κοινή ηεσνική γπαμμαηεία 1 1 1 100 

Γ. ΔΠ Αιηείαο 2007-2013      

 ΟΠΕΚΕΠΕ 1 1 1 100 
 Διασειπιζηική απσή 1 1 1 100 
 Ενδιάμεζοι θοπείρ διασείπιζηρ 9 5  9 100 

 

ε φηη αθνξά ηνπο ειέγρνπο πξάμεσλ/ππνέξγσλ ηνπ ηπραίνπ δείγκαηνο γηα φια ηα αλσηέξσ ζπζηήκα-

ηα δηαρείξηζεο, ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο ησλ ππνέξγσλ γηα ηελ ειεγθηηθή πεξίνδν 01.07.2014-
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30.06.2015 ζα γίλεη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015 (κε βάζε ηηο δεισζείζεο ζηελ ΔΔ δαπάλεο γηα ην έηνο 

2014) θαη ε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο 2015. ε-

κεηψλεηαη φηη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015 ζα εμεηαζηεί θαη ε αλάγθε επηινγήο ζπκπιεξσκαηηθνχ δείγκα-

ηνο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα 

πξνζδηνξηζηνχλ ζηηο Δηήζηεο Δθζέζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ ΔΔ ην Γεθέκβξην 2014, δπλάκεη ηνπ 

άξζξνπ 62 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1083/2006 θαη ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1198/2006.  

 

ε φ,ηη αθνξά ηα έξγα ηνπ Σακείνπ πλνρήο 2000-2006, νη κέρξη ζήκεξα δηελεξγεζέληεο έιεγρνη ηεο 

ΔΓΔΛ έρνπλ θαιχςεη ηηο απαηηήζεηο ηεο ηξαηεγηθήο: 

 

 Οη έιεγρνη ηεο ΔΓΔΛ κέρξη 31.12.2013 έρνπλ ππεξθαιχςεη ην πνζνζηφ ηεο θαλνληζηηθήο απαίηε-

ζεο γηα θάιπςε ηνπ 15% ησλ ζπλνιηθψλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ησλ έξγσλ, έρνληαο θαιχςεη ην 30% 

ησλ ζπλνιηθψλ δεισζεηζψλ δαπαλψλ γηα ην Σακείν πλνρήο 2000-2006 θαη πεξίπνπ ην 75% ησλ 

έξγσλ.  

 Έρνπλ θαιπθζεί επαξθψο ηφζν ν Σνκέαο Μεηαθνξέο φζν θαη ν Σνκέαο  Πεξηβάιινλ, θαζψο θαη 

φινη νη Τπνηνκείο ζηνπο νπνίνπο απηνί δηαθξίλνληαη: Γξφκνη, Ληκάληα, ηδεξφδξνκνη, ηεξεά θαη 

Τγξά Απφβιεηα, Όδξεπζε, Γηαρείξηζε Οκβξίσλ θιπ. 

 Έρνπλ ειεγρζεί φινη νη θχξηνη θνξείο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ηνπ Σακείνπ πλνρήο. Δπηπιένλ επη-

ζεκαίλεηαη φηη, εθ ηνπ ζπλφινπ ησλ 77 θνξέσλ πνπ πινπνηνχλ έξγα ηνπ Σακείνπ πλνρήο ζηελ 

πεξίνδν 2000-2006, έρνπλ ειεγρζεί νη 62 ηνπιάρηζηνλ κία θνξά (δειαδή πνζνζηφ πεξίπνπ 80%). 

 Έρνπλ ειεγρζεί έξγα φισλ ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ ηεο πεξηφδνπ 2000-2006. Δληφο ηνπ έηνπο 

2014, φπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, θαη ιφγσ θάιπςεο ησλ Καλνληζηηθψλ ζηφρσλ, δελ θξίζεθε α-

παξαίηεηε ε δηελέξγεηα λένπ ειέγρνπ δαπαλψλ ζε έξγν ηνπ Σακείνπ πλνρήο. Χζηφζν, θαηφπηλ αί-

ηεζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, θαηά ην ηξέρνλ έηνο δηελεξγήζεθαλ, απφ ηελ ΔΓΔΛ, 4 έιεγρνη 

ζε ηζάξηζκα έξγα ηνπ Σακείνπ πλνρήο πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα ή κε ησλ 

ελ ιφγσ έξγσλ. εκεηψλεηαη φηη, ην πεδίν ειέγρνπ ησλ αλσηέξσ ηεζζάξσλ ειέγρσλ αθνξνχζε α-

πνθιεηζηηθά θαη κφλν ηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ έξγσλ απηψλ θαη φρη έιεγρν 

ησλ δαπαλψλ ηνπο.    

5. Γξάζεη5. ο Β 

ειηηψζεο Γηαδηθαζίαο πληαμηνδφηεζεο ζηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε 

6. Γξάζεηο βειηίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζπληαμηνδφηεζεο 

 
Ζ δηαδηθαζία ζπληαμηνδφηεζεο ππαιιήισλ θαη ιεηηνπξγψλ ηνπ Γεκνζίνπ (πνιηηηθψλ θαη έλζηνισλ) 

απνηειεί δήηεκα πνπ αθελφο απνβιέπεη ζηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηνπ Κξάηνπο πξνο ηνλ πνιίηε, 

αθεηέξνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Με 

ζπγθεθξηκέλεο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη δηνηθεηηθέο πξάμεηο αλειήθζεζαλ πξσηνβνπιίεο πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε βειηίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζπληαμηνδφηεζεο ζηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε. Οη πνιίηεο 

πνπ ιακβάλνπλ ζχληαμε απφ ην ΓΛΚ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Ννεκβξίνπ 2014, αλέξρνληαη ζηα 

469.167 άηνκα, ελψ νη αηηήζεηο γηα ζπληαμηνδφηεζε ησλ ππαγφκελσλ ζηε ζπληαμηνδνηηθή πξνζηαζία 

ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ αλήιζαλ ζε 18.965 γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01.01.2014 έσο 

14.11.2014. 

 

εηξά δηεθπεξαίσζεο ησλ αηηήζεσλ 
 
Δθαξκφδεηαη απζηεξή ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αληηθεηκεληθήο, δηαθαλνχο θαη 

ακεξφιεπηεο εθαξκνγήο ηεο ζεηξάο ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπληαμηνδφηεζεο. 

 

Καηφπηλ έθδνζεο ζρεηηθήο νδεγίαο ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ζρεηηθά κε ηε δηαδηθα-

ζία δηεθπεξαίσζεο ησλ θαθέισλ ησλ ππνςεθίσλ πξνο ζπληαμηνδφηεζε πνιηηψλ, ηεξείηαη απφιπηε 

ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε αδηθαηνιφγεηε πξνψζεζε λεφηεξσλ ππνζέζεσλ εηο 

βάξνο παιαηνηέξσλ ζπληζηά πεηζαξρηθφ παξάπησκα, γηα ην νπνίν ειέγρεηαη ν ππάιιεινο, ζχκθσλα 

κε ηνλ Τπαιιειηθφ Κψδηθα (Ν. 3528/2007). Δμαίξεζε εθαξκφδεηαη κφλν γηα πεξηπηψζεηο γηα ηηο ν-

πνίεο ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιφγνη πγείαο (αληθαλφηεηα 67% γηα ηνλ/ηελ ππνςήθην/α πξνο ζπληαμηνδφ-

ηεζε, γηα ηνλ/ηελ ζχδπγν ή γηα παηδί). 
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Δπηπξφζζεηα, κε ην Ν. 4151/2013, θαζνξίζηεθε λνκνζεηηθά πιένλ, ζε απζηεξφ πιαίζην, ην ρξνλνδηά-

γξακκα ησλ ππεξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έθδνζε ηεο ζχληαμεο ηνπ Γεκνζίνπ.  

 

Δηδηθφηεξα: 

 Οξίζηεθε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία κέρξη δχν κήλεο γηα ηελ απνζηνιή ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδφηε-

ζεο θαη ησλ ππεξεζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ππαιιήινπ ζηελ Τπεξεζία πληάμεσλ ηνπ ΓΛΚ απφ ηελ 

Τπεξεζία ηνπ ζπληαμηνχρνπ, θαη κέρξη έμη κήλεο γηα ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο θαλνληζκνχ ηεο ζχ-

ληαμεο απφ ηελ εκεξνκελία πξσηνθφιιεζεο ηεο αίηεζεο ζηελ Τπεξεζία πληάμεσλ ηνπ ΓΛΚ. 

 Θεζπίζηεθαλ θπξψζεηο γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ ζα παξαβηάζνπλ ηηο αλσηέξσ πξνζεζκίεο. 

 

Με ηηο ελ ιφγσ ξπζκίζεηο απαιείθνληαη θαηλφκελα θαζπζηέξεζεο θαη θσιπζηεξγίαο πνπ παξαηεξή-

ζεθαλ ζην παξειζφλ, επηβαξχλνληαο ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ, ελψ επηβάιιεηαη ε απφιπηε 

ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνψζεζεο ησλ ππνζέζεσλ. 

 

Πξνθαηαβνιή ζχληαμεο 
 
Με ην Ν. 4151/2013 θαζηεξψζεθε, γηα πξψηε θνξά, ν ζεζκφο ηεο πξνθαηαβνιήο ηεο ζχληαμεο απφ ην 

Γεκφζην, ψζηε λα απαιεηθζεί ην κηζζνδνηηθφ θελφ πνπ παξαηεξείηαη ζήκεξα, θαη ην νπνίν αθνξά ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ιχζε ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο κέρξη ηελ έλαξμε θαηαβνιήο ηεο θαλνληδφκε-

λεο ζχληαμεο. 

 

Ο αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ πνπ έρνπλ σθειεζεί απφ ηελ πξνθαηαβνιή ζχληαμεο, κε βάζε ηα ζηνηρεία 

κελφο Ννεκβξίνπ 2014, αλέξρεηαη ζε 22.000. 

 

Σν πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο αλέξρεηαη ζην 50% ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηνπ κηζζνινγηθνχ θιηκαθίνπ ή 

ηνπ βαζκνχ πνπ έθεξε ν ππάιιεινο θαηά ην ρξφλν ηεο απνρψξεζήο ηνπ απφ ηελ Τπεξεζία. Σν θαζα-

ξφ πνζφ ηεο  πξνθαηαβνιήο ζχληαμεο θαιχπηεη, πεξίπνπ ην 65%, ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ ηεο νξηζηη-

θήο ζχληαμεο πνπ ζα ιακβάλεη ν δηθαηνχρνο. 

 

Υξφλνο αλακνλήο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ππνζέζεσλ 
 
Οη ππεξεζίεο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο δηεπζέηεζαλ, ελ πνιινίο, ηηο εθθξεκείο αηηήζεηο 

απφ ηελ πεξίνδν πξηλ απφ ην Μάξηην ηνπ 2013, κε απνηέιεζκα λα ζπληκεζεί ν ρξφλνο απνλνκήο ζχ-

ληαμεο ζηνπο δηθαηνχρνπο. 

 

πγθεθξηκέλα, ε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ απνλνκή ηεο ζχληαμεο, εληφο ηνπ ΓΛΚ, έρεη πεξηνξηζηεί ζε 

2-3 κήλεο γηα ηα ζηειέρε ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ σκάησλ Αζθαιείαο, ζε 4-5 κήλεο γηα 

ηνπο πνιηηηθνχο ππαιιήινπο – ιεηηνπξγνχο θαη ζε πεξίπνπ 6 κήλεο γηα ηνπο ππαιιήινπο ΝΠΓΓ θαη 

εηδηθψλ θαηεγνξηψλ. Γειαδή, ε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ απνλνκή ηεο ζχληαμεο έρεη κεησζεί, κεζν-

ζηαζκηθά, ζηνπο 4-5 κήλεο.  

 

Σαπηφρξνλα, γηα ηελ ηαρχηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ πξάμεσλ έρεη πξνβιεθζεί λνκνζε-

ηηθά ε άληιεζε αζθαιηζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ην Γειηίν Αηνκηθήο θαη Τπεξεζηαθήο Καηάζηαζεο 

(ΓΑΤΚ) απφ ην ΗΚΑ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ηαρχηεξε έθδνζε απφ απηφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαη-

ηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ δηαδνρηθήο αζθάιηζεο. ηαλ θαηαζηεί πιήξσο ιεηηνπξγηθή ε 

δξάζε απηή, ππνινγίδεηαη φηη ν ρξφλνο αλακνλήο πνπ αθνξά ζπληαμηνδνηηθέο πξάμεηο δηαδνρηθήο α-

ζθάιηζεο ζα κεησζεί ηνπιάρηζηνλ θαηά ην ήκηζπ.  

 

Δπίζεο, πξνσζείηαη ε άκεζε κεραλνγξαθηθή έθδνζε ησλ πξάμεσλ θαλνληζκνχ ζχληαμεο κε βάζε ηα 

ζηνηρεία ηνπ ΓΑΤΚ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ γηα ηε ιήςε ζχληαμεο ηνπ ππαιιήινπ αξθεί ν ρξφλνο ππε-

ξεζίαο ζην Γεκφζην. 
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Πεξηνδηθφο έιεγρνο ησλ δηθαηνχρσλ 
 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4151/2013, ζεζκνζεηήζεθε νιηθή απνγξαθή, θάζε 5 ρξφληα, ησλ ζπληαμηνχ-

ρσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζέζπηζε ηνπ ζπζηήκαηνο έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο 

ησλ κεηαβνιψλ ηεο πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ζπληαμηνχρνπ, εθκεδελίδεη ηε δπλαηφηεηα είζπξα-

μεο γηα καθξή ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηξίηνπο πνζψλ πνπ πηζηψζεθαλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ζα-

λφλησλ ζπληαμηνχρσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ιφγσ ηεο δφιηαο κε γλσζηνπνίεζεο ηνπ ζαλάηνπ απηνχ ζηηο αξ-

κφδηεο ππεξεζίεο. Ήδε, γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ πξνζψπσλ πνπ πξαγκαηηθά δηθαηνχληαη ζχληαμε θαη 

ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δηθαηνζχλεο, ε δηαδηθαζία απνγξαθήο έρεη απνθέξεη ζεκαληηθά απνηειέζκα-

ηα. 

 

Απφ ηελ έξεπλα έρεη δηαπηζησζεί φηη νη κε θαηαγεγξακκέλνη ζπληαμηνχρνη αλέξρνληαλ ζηνπο 385. Δ-

πίζεο, απφ ηελ έλαξμε ηεο θαηαγξαθήο θαη κέρξη ζήκεξα δηαπηζηψζεθε ν ζάλαηνο 3.423 ζπληαμηνχ-

ρσλ κε εκεξνκελία ζαλάηνπ πξνγελέζηεξε θαηά ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία δηαγξαθήο 

ηνπο.  

 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο αλαδεηήζεθαλ αξρηθά κέζσ ΓΗΑ νη αρξεσζηήησο θαηαβιεζείζεο ζπληάμεηο 

ζπλνιηθνχ πνζνχ 64,4 εθαη. επξψ. Απφ ην πνζφ απηφ έρεη αλαθηεζεί ζπλνιηθά πνζφ χςνπο 42,1 εθαη. 

επξψ κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

 27,5 εθαη. επξψ αλαιήθζεθαλ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ ζπληαμηνχρσλ, κέζσ ΓΗΑ. 

 14,6 εθαη. επξψ, ελ κέξεη επηζηξάθεθαλ κε δηπιφηππν είζπξαμεο εθ κέξνπο ησλ ζπλδηθαηνχρσλ 

ηνπ ινγαξηαζκνχ, θαη ελ κέξεη θαηαινγίζζεθαλ ζηηο αξκφδηεο ΓΟΤ εηο βάξνο ησλ ζπλδηθαηνχρσλ 

ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ ζαλφλησλ ζπληαμηνχρσλ ή ησλ θιεξνλφκσλ ηνπο. 

 Γηα πνζφ 22,3 εθαη. επξψ ε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ζπλερίδεηαη (αλαδήηεζε απφ θιεξνλφκνπο θαη 

θαηαινγηζκφο ζπλδηθαηνχρσλ ή θιεξνλφκσλ ζηηο αξκφδηεο ΓΟΤ). 

 

Σαπηφρξνλα, αμηνπνηείηαη ην ζχζηεκα «ΑΡΗΑΝΓΖ» γηα ηελ άκεζε δηαγξαθή ησλ ζαλφλησλ ζπληα-

μηνχρσλ.  

 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ εμ απνζηάζεσο 
 

Έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία, δηαδηθηπαθή πχιε (portal) κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

πνιηηψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο αλαγθαίαο δηαθάλεηαο. Μέζσ ηνπ ελ ιφγσ portal νη ελδηαθεξφκελνη 

πνιίηεο έρνπλ ήδε ηε δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ ηεο ζχληαμήο ηνπο θαη, απφ 01.01.2014, παξαθνινχ-

ζεζεο ηεο πνξείαο ηεο αηηήζεσο ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο, ελψ πξννπηηθά ζα ηεζνχλ ζηε δηάζεζε ησλ 

πνιηηψλ θαη άιιεο ππεξεζίεο. 

 

Ζ ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ portal ήδε δηεπθνιχλεη πιήζνο πνιηηψλ πνπ ήηαλ αλαγθαζκέλνη λα πξνζέξ-

ρνληαη ζηελ Τπεξεζία πληάμεσλ αθφκα θαη γηα ζηνηρεηψδεηο πιεξνθνξίεο, δπζρεξαίλνληαο ηε δηεμα-

γσγή ησλ εξγαζηψλ ηεο. Ζ πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ην portal, ζα δηεπθνιχ-

λεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, απνθνξηίδνληαο αλάινγα ηελ Τπεξεζία π-

ληάμεσλ, επηηξέπνληαο έηζη ηελ παξαγσγηθή αλαθαηαλνκή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο.  

 

Παξάιιεια, έρεη μεθηλήζεη ε πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αιιαγήο ησλ αηνκηθψλ ζηνηρείσλ απεπζείαο 

απφ ηνλ ζπληαμηνχρν, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο αιιά θαη ε δπλαηφηεηα ηνπ ζπληαμηνχρνπ λα 

ιακβάλεη πεξαηηέξσ πξνζσπνπνηεκέλε πιεξνθφξεζε απφ απηήλ πνπ βξίζθεηαη απνζεθεπκέλε ζην 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ησλ πληάμεσλ (αληίγξαθα ζπληαμηνδνηηθψλ πξάμεσλ, αληίγξαθα απνθά-

ζεσλ παξαθξάηεζεο, εκθάληζε πίλαθα νθεηιψλ ζπληαμηνχρνπ). ε κηα πξνζπάζεηα ηεθκεξίσζεο κε 

πνζνηηθά δεδνκέλα, πνπ εμήρζεζαλ απφ ηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή ηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο πληάμεσλ, ην φθεινο γηα κεηαβνιή αηνκηθψλ ζηνηρείσλ, θαηά ην έηνο 2013, μεπεξλά ηηο 

24.407 αηηήζεηο.  

 

πγθεθξηκέλα, νη ππεξεζίεο αθνξνχλ ζε: 

 Αηηήζεηο αιιαγήο δηεχζπλζεο θαηνηθίαο, ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο (7.677). 

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/SYNTMIST
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 Αηηήζεηο αιιαγήο ΗΒΑΝ κέζσ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ (13.876). 

 Αηηήζεηο αιιαγήο ζηνηρείσλ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο (2.561). 

 Αηηήζεηο ρνξήγεζεο αληηγξάθνπ ζπληαμηνδνηηθήο πξάμεο (293). 

 

Δπίζεο, γίλεηαη ε ειεθηξνληθή απνζηνιή αξρείσλ γηα ηελ θαηαβνιή εμφδσλ θεδείαο ζηνλ ΟΠΑΓ (α-

θνξά 10.481 πεξηπηψζεηο γηα ην 2013), ελψ έρεη απηνκαηνπνηεζεί ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο νθεηιψλ 

απφ δάλεηα ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ.  

 

Ζ δηαδηθηπαθή πχιε αλαβαζκίδεηαη ζπλερψο κε ηελ πξαθηηθή απνηχπσζε ησλ λέσλ λνκηθψλ ξπζκί-

ζεσλ, έηζη ψζηε λα παξέρεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο εθηεηακέλν εχξνο πιεξνθνξηψλ, αιιά θαη λα 

απνδεζκεπηεί πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο πληάμεσλ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ δηά δψζεο παξνρή ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ είλαη ζαθέο φηη αθελφο κελ ν πνιίηεο 

δελ ηαιαηπσξείηαη πιένλ, αθνχ πεξηνξίδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ε γξαθεηνθξαηία, αθεηέξνπ δε αμη-

νπνηείηαη ην πξνζσπηθφ ζε άιιεο, πεξηζζφηεξν επσθειείο θαη αλαγθαίεο γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ 

δξάζεηο. 

 

Δπίζεο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζην θεληξηθφ e-mail 

ηεο Τπεξεζίαο πληάμεσλ (syntaxeis@glk.gr). Σν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί απφ 15.03.2014. Παξάιιεια, 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο επηθνηλσλίαο νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Τπεξεζίαο 

πληάμεσλ θαζψο θαη ππαιιήισλ απηήο. Ζ θφξκα επηθνηλσλίαο βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία αλαβάζκη-

ζεο κε ηελ ππνρξεσηηθή εηζαγσγή πεδίσλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ άκεζε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, φπσο ε 

αλαθνξά ηνπ νλνκαηεπψλπκνπ, ηεο δηεχζπλζεο θαηνηθίαο, ελφο ηειέθσλνπ επηθνηλσλίαο (ζηαζεξφ ή 

θηλεηφ), θαζψο θαη ηνπ αξηζκνχ κεηξψνπ ηεο ζχληαμεο, ελψ ζα παξέρεηαη θαη ε δπλαηφηεηα επηζχλα-

ςεο εγγξάθσλ.  

 

Δπίζεο, απφ 14.04.2014, έρεη μεθηλήζεη ε ιεηηνπξγία λένπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ ην νπνίν, παξά ηελ 

πνιππινθφηεηα θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ δεηεκάησλ, θαιχπηεη ην κεγαιχηεξν εχ-

ξνο ησλ εξσηεκάησλ ησλ ππαγνκέλσλ ζην ζπληαμηνδνηηθφ – αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ηνπ Γεκνζίνπ.  

 

Σν λέν ηειεθσληθφ θέληξν ιεηηνπξγεί ππφ ηνλ αξηζκφ 210-3329900, ζε πελζήκεξε βάζε θαη εξγάζη-

κεο ψξεο (07:30 π.κ. έσο ηηο 03:30 κ.κ.). Μέρξη ζήκεξα ην ηειεθσληθφ θέληξν εμππεξεηεί άλσ ησλ 

700 πνιηηψλ θαζεκεξηλψο.  

 

 

7. Αμηνπνίεζε αδξαλψλ πφξσλ  
 
Με ην Ν. 4151/2013 επηθαηξνπνηήζεθε, νπζηαζηηθά θαηαξηίζηεθε γηα πξψηε θνξά, ην λνκνζεηηθφ 

πιαίζην ησλ αδξαλψλ θαηαζεηηθψλ πφξσλ, επηηξέπνληαο, κε δηαθαλείο δηαδηθαζίεο, ηε ρξήζε ησλ θε-

θαιαίσλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Γεκνζίνπ, κε απψηεξν ζθνπφ ηε ζηήξημε επάισησλ θνηλσλη-

θψλ νκάδσλ. Έηζη, κε απιφ, αιιά θαη ιεπηνκεξεηαθφ, ηξφπν ξπζκίζηεθε φιε ε δηαδηθαζία ρξήζεο θαη 

απφδνζεο απφ ηηο ηξάπεδεο ησλ θεθαιαίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο αδξαλείο θαηαζεηηθνχο ινγα-

ξηαζκνχο ζην Γεκφζην.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα θαη ζπλνπηηθά:  

 Απνηππψζεθε κε ζαθήλεηα ν νξηζκφο ηνπ αδξαλνχο ινγαξηαζκνχ θαη νξίζζεθε φηη κεηά ηελ επεξ-

ρφκελε παξαγξαθή ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θαηαζέηε απφ ηελ παξέιεπζε εηθνζαεηίαο απφ ηελ ηε-

ιεπηαία απνδεδεηγκέλε ζπλαιιαγή κε ηελ ηξάπεδα, ηα ρξήκαηα απνδίδνληαη ζην Γεκφζην. 

 Ζ παξαγξαθή δελ επέξρεηαη κε αηθλίδην ηξφπν αιιά κεηά απφ ππνρξεσηηθέο 3 εηδνπνηήζεηο ηνπ 

δηθαηνχρνπ απφ ηηο ηξάπεδεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ παξνπζηάδνπλ θίλεζε, ζηα 5, 10 θαη 15 έηε. 

 Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα, κε ηελ παξέιεπζε ηεο 15εηίαο, ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ εηδηθφ αξρείν ην 

νπνίν ζα νξηζηηθνπνηείηαη κε ηελ παξέιεπζε ηεο 20εηίαο θαη ζα βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ησλ δηθαη-

νχρσλ θαη ησλ λφκηκσλ θιεξνλφκσλ ηνπο γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ. 

 Πξνβιέθζεθε φηη ε πίζησζε ησλ θαηαζέζεσλ κε ηφθνπο, θαζψο θαη ε θεθαιαηνπνίεζή ηνπο, δελ 

ζπληζηνχλ ζπλαιιαγή θαη, ζπλεπψο, δελ δηαθφπηνπλ ηελ παξαγξαθή. Οπνηνδήπνηε πηζησηηθφ ί-

mailto:syntaxeis@glk.gr
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δξπκα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα νθείιεη λα απνδίδεη ζπγθεληξσηηθά, ην αξγφηεξν κέρξη ην 

ηέινο Απξηιίνπ θάζε έηνπο, ζην Γεκφζην ηα ππφινηπα ησλ αδξαλψλ θαηαζέζεσλ καδί κε ηνπο α-

λαινγνχληεο ηφθνπο. 

 Θεζπίζηεθε ε δηαδηθαζία ηεο επνπηείαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

κε θαλφλεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ε ζπκκεηνρή ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ, ψζηε ζηνπο εηήζηνπο 

ειέγρνπο ησλ ηζνινγηζκψλ ησλ ηξαπεδψλ λα βεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε ηνπ λφκνπ θαη ηελ απφδνζε 

ππέξ Γεκνζίνπ ησλ ζρεηηθψλ πφξσλ. 

 

Πιαίζην γηα ηηο θνηλσθειείο πεξηνπζίεο θαη ηηο ζρνιάδνπζεο θιεξνλνκηέο 
 

Με ην Ν. 4182/2013 επηθαηξνπνηήζεθε, ηξνπνπνηήζεθε θαη εθζπγρξνλίζηεθε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην 

πνπ δηέπεη ηελ νξγάλσζε, δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη επνπηεία ησλ θνηλσθειψλ πεξηνπζηψλ θαη ησλ 

ζρνιαδνπζψλ θιεξνλνκηψλ. Πξφθεηηαη γηα ηε ζεζκνζέηεζε κηαο ζπλεθηηθήο δέζκεο παξεκβάζεσλ 

ζηα δεηήκαηα δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε θαζηεξσκέλεο βαζηθέο αξρέο, κεζφδνπο θαη 

πξαθηηθέο, εμνξζνινγηζηηθήο δηνίθεζεο θαη δηαθαλνχο δηαρείξηζεο. Έηζη, κε ηηο ελ ιφγσ παξεκβάζεηο 

αληηκεησπίδεηαη ε εθηξνπή ηεο δηαρείξηζεο απφ ηε βνχιεζε ηνπ δηαζέηε θαιχπηνληαο κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ζρεηηθή ζπληαγκαηηθή επηηαγή.  

 

Δλζσκαηψζεθαλ δηαηάμεηο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ εληνπηζκνχ θαη αμηνπνίεζεο ησλ ζρν-

ιαδνπζψλ θιεξνλνκηψλ. Καζηεξψζεθε, γηα πξψηε θνξά, Μεηξψν Κνηλσθειψλ Πεξηνπζηψλ θαη ρν-

ιαδνπζψλ Κιεξνλνκηψλ, κε ηα νπνία επηρεηξείηαη ε πιήξεο θαηαγξαθή θαη απνηίκεζε φισλ ησλ 

θιεξνδνηεκάησλ θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπο. Καζηεξψζεθαλ ηαθηηθνί θαη πεξηνδηθνί έιεγρνη φισλ ησλ 

θνηλσθειψλ πεξηνπζηψλ θαη ησλ ζρνιαδνπζψλ θιεξνλνκηψλ, ψζηε λα αλαβαζκηζηεί ν θαηαζηαιηηθφο 

έιεγρφο ηνπο κε ηελ ζπλδξνκή ηδησηψλ θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο. 

 

Δηδηθφηεξα: 

 Δηζήρζεζαλ ηαρείεο θαη απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ησλ πξάμεσλ ησλ νξ-

γάλσλ εθθαζάξηζεο θαη δηνίθεζεο ησλ πεξηνπζηψλ ειέγρνπ. 

 Οξγαλψλεηαη κεηξψν πξνζψπσλ, θπζηθψλ θαη λνκηθψλ, κε ηεθκεξησκέλε ππνδνκή θαη πηζηνπνη-

εκέλε ηερλνγλσζία πξνθεηκέλνπ απηά ηα πξφζσπα λα αζθνχλ θαζήθνληα εθθαζαξηζηψλ, εθηειε-

ζηψλ, δηνηθεηψλ θαη δηαρεηξηζηψλ ησλ θνηλσθειψλ πεξηνπζηψλ, θαζψο θαη θεδεκφλσλ ζρνιαδνπ-

ζψλ θιεξνλνκηψλ. 

 Δηζήρζεζαλ επέιηθηεο δηαδηθαζίεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο, 

πνπ ζπλνδεχνληαη απφ αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ηηκψκε-

λσλ θαη ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

 Θεζπίζηεθαλ ζχγρξνλα εξγαιεία ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ θνηλσθειψλ πεξηνπζηψλ κε 

ζηφρν ηελ κεγηζηνπνίεζε, θαηά ην δπλαηφλ, ηεο πεξηνπζίαο ηνπ. 

 Απνθεληξψζεθαλ νη αξκνδηφηεηεο ηεο επνπηείαο κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζή ηεο. 

 Αμηνπνηήζεθαλ νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ζχγρξνλεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο θαη ηα κέζα 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 

 Πξνβιέθζεθε ε δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ θεληξηθνχ κεηξψνπ, πξνζβάζηκνπ ζην θνηλφ, ζην νπνίν 

ζα είλαη δηαζέζηκνη, κεηαμχ άιισλ, νη εηήζηνη πξνυπνινγηζκνί θαη απνινγηζκνί ησλ θνηλσθειψλ 

πεξηνπζηψλ θαζψο θαη νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηα φξγαλα δηνίθεζήο ηνπο. 

 

 

8. Φνξνινγηθή πνιηηηθή 

Φνξνινγηθή Πνιηηηθή 
Ο επξχηεξνο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο αζθνχκελεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο είλαη ε εδξαίσζε ελφο δίθαηνπ 

θαη απνηειεζκαηηθνχ θνξνινγηθνχ πεξηβάιινληνο φπνπ ν θαζέλαο ζα ζπλεηζθέξεη αλάινγα κε ηηο δπ-

λαηφηεηέο ηνπ, θαη ζα ιεηηνπξγεί κε δηαθάλεηα, θάησ απφ εληαίνπο θαλφλεο, ρσξίο αδηθαηνιφγεηεο ε-

μαηξέζεηο. Δπί ηεο νπζίαο, ε επηδίσμε απηή απνηππψλεηαη ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ φζνλ ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξε έληαμε ηνπ «αθαλνχο» ηκήκαηνο ηεο νηθνλνκίαο ζην «εκθαλέο» πεδίν ηεο, ε νπνία 

ζα επηηξέςεη ηε ζηαδηαθή ειάθξπλζε ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο ησλ πνιηηψλ. 
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Δίλαη γεγνλφο φηη ζηελ Διιάδα νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο, ηφζν γηα ηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη γηα ηα 

λνηθνθπξηά, είλαη πςειφηεξνη απφ ην κέζν Δπξσπατθφ επίπεδν. Δίλαη, φκσο, επίζεο αιήζεηα φηη ππάξ-

ρεη κεγάιν ηκήκα ηνπ ζπλνιηθνχ πξντφληνο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ δελ θνξνινγείηαη, παξά ηε 

βειηίσζε, θαηά 3 πεξίπνπ πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ, πνπ θαηαγξάθεηαη ζε απηφ ην πεδίν ηα ηε-

ιεπηαία ρξφληα. Δίλαη θαζνξηζηηθφ, ζπλεπψο, λα εληαηηθνπνηεζεί ε πξνζπάζεηα, εζηηάδνληαο ζην ρηχ-

πεκα ηεο παξανηθνλνκίαο, ζηε δηεχξπλζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξν-

απνθπγήο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο. Έηζη, φζν πεξηζζφηεξν πξνζεγγίδνληαη απηνί νη ζηφρνη, ηφζν δηεπ-

ξχλεηαη ε επρέξεηα γηα ειάθξπλζε ησλ ζπλεπψλ θνξνινγνπκέλσλ, νη νπνίνη φρη κφλν έρνπλ επηβα-

ξπλζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα αιιά έρνπλ ππνζηεί θαη κείσζε ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο. 

 

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, έρνπλ ήδε γίλεη βήκαηα ηελ ηειεπηαία πεξίνδν. πγθεθξηκέλα, δεδνκέλσλ 

ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, έρνπλ πξνσζεζεί κεηψζεηο ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, νη νπνίεο 

ζα ζπλερηζηνχλ θαη ζα επεθηαζνχλ κε ηελ ζπλέρηζε ηεο επίηεπμεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ. Δηδη-

θφηεξα, κεηψζεθαλ: 

 Ζ θνξνινγηθή επηβάξπλζε γηα κηζζσηνχο θαη ζπληαμηνχρνπο κε αηνκηθφ εηήζην εηζφδεκα κέρξη 

23.000 επξψ. 

 Ο αλψηαηνο ζπληειεζηήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κηζζσηψλ θαη ζπληαμηνχρσλ απφ 45% ζε 42%. 

 Ο θφξνο ζηα κεξίζκαηα απφ 25% ζε 10%, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο επηβάξπλζεο 

ησλ επελδπηψλ απφ 40% ζην 33% πεξίπνπ. 

 Ο θφξνο ππεξαμίαο θεθαιαίνπ απφ 20% ζε 15%.  

 Σν εηδηθφ ηέινο αθηλήησλ θαηά 15% κέζσ ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ ΔΔΣΖΓΔ κε ην ΔΔΣΑ, ελψ ε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ ΔΔΣΑ θαη ηνπ ΦΑΠ κε ην λέν Δληαίν Φφξν Ηδηνθηεζίαο Αθηλήησλ νδήγεζε ζε 

αθφκε κεγαιχηεξε κείσζε γηα ηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ θνξνινγνπκέλσλ. 

 Ο θφξνο κεηαβίβαζεο αθηλήησλ ζην 3%. 

 Ο ΦΠΑ ζηελ εζηίαζε απφ 23% ζην 13%, κε ηελ παξάηαζε κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ 2015. 

 Ο Δηδηθφο Φφξνο Καηαλάισζεο ζην πεηξέιαην ζέξκαλζεο θαηά 30%, δηαηεξψληαο ηα δηεπξπκέλα 

θξηηήξηα ρνξήγεζεο ηνπ επηδφκαηνο, ελψ ην πεηξέιαην θίλεζεο είλαη ζην ρακειφηεξν επηηξεπηφ 

φξην ηεο ΔΔ. 

 Ζ έθηαθηε εηζθνξά αιιειεγγχεο θαηά 30%.  

 

Πξφθεηηαη, θπζηθά, γηα κία δηαξθή πξνζπάζεηα θνξνινγηθνχ εμνξζνινγηζκνχ κέζα απφ δηνξζσηηθέο 

θηλήζεηο, αιιά θαη ζεκαληηθέο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο. Ζ επηηαθηηθή αλάγθε γηα άκεζα θαη απηά απν-

ηειέζκαηα ζην πεδίν ελίζρπζεο ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ, θαη κε δεδνκέλν φηη ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο θπκαίλεηαη απφ 1–3 έηε, επηβάι-

ινπλ ηελ πινπνίεζε ησλ θνξνινγηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ κέζσ ελφο κίγκαηνο άκεζσλ κέηξσλ πνπ ζα 

θαιχςνπλ, ην ηαρχηεξν δπλαηφ, ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ησλ εζφδσλ, κε ηελ παξάιιειε πινπνίεζε ησλ 

κεζνπξφζεζκσλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ, επηθέξνληαο κφληκν απνηέιεζκα ζηελ αλακφξθσζε ηνπ θν-

ξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο.  

 

Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ηνπ θνξνινγηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 
 
Σν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε θνξνινγηθή πνιηηηθή εθζπγρξνλίζηεθε, εκπινπηίζηεθε θαη ζπλερί-

δεη λα βειηηψλεηαη, κε κηα ζεηξά απφ δηαξζξσηηθέο αιιαγέο θαη παξεκβάζεηο, νη νπνίεο, ζην ζχλνιφ 

ηνπο, επηδηψθνπλ ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο εδξαίσζεο ελφο δίθαηνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ θνξνιν-

γηθνχ πεξηβάιινληνο θηιηθφ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο.  

Παξεκβάζεηο θαη αιιαγέο, φπσο: 

 

 Ζ πηνζέηεζε λένπ ζχγρξνλνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, κε πξαθηηθφ πεξηερφκελν πνπ 

ζσξαθίδεη ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα απφ ηε θνξνδηαθπγή θαη ηε θνξναπνθπγή. 

 Ζ ζέζπηζε, γηα πξψηε θνξά, Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο, ν νπνίνο ελνπνηεί θαη ζπγθεληξψ-

λεη φιεο ηηο θνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ήηαλ κέρξη ζήκεξα δηάζπαξηεο θαη απνζπαζκαηηθέο ζε 

έλα εληαίν, ιεηηνπξγηθφ θαη εχρξεζην λνκνζέηεκα.  

 Ζ θαηάξγεζε ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο ΦΠΑ, θαζψο θαη ηεο αίηεζεο επηζηξνθήο ηνπ θφξνπ. 

 Ζ απινπνίεζε θαη ν εμνξζνινγηζκφο ησλ δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ.  
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 Ζ θαζηέξσζε ηεο θαζνιηθήο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ελψ θαη 

νη πεξηζζφηεξεο δειψζεηο άιισλ θφξσλ ππνβάιινληαη πιένλ ειεθηξνληθά. 

 Ζ πξνψζεζε, ζηε βάζε ησλ επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ πξαθηηθψλ, κηαο ζεηξάο παξεκβάζεσλ γηα 

ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο, εμνπιίδνληαο ηηο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο κε φια ηα λνκηθά εξγαιεία 

γηα ηελ επίηεπμε κεγαιχηεξεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο, φπσο: 

‒ Ζ ζέζπηζε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο ρψξαο πξαγκαηηθήο δηνίθεζεο γηα ηηο εμσρψξηεο εηαηξείεο θαη 

ησλ δηαηάμεσλ γηα ειεγρφκελεο αιινδαπέο επηρεηξήζεηο. 

‒ Ζ ζέζπηζε ηεο γεληθήο δηάηαμεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνξναπνθπγήο θαηά ην πξφηππν 

πνπ έρεη ζπζηήζεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηελ πεξίπησζε ζπλαιιαγψλ πνπ δελ έρνπλ νηθν-

λνκηθφ ζθνπφ θαη πεξηερφκελν.  

‒ Ζ ζέζπηζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη ε εθθίλεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ δηεζλψο αλαγλσξηζκέ-

λσλ έκκεζσλ ηερληθψλ ειέγρνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο. 

‒ Ο εθζπγρξνληζκφο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο. 

 Ζ ζέζπηζε λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηα ειιεληθά ινγηζηηθά πξφηππα πνπ επηθέξεη ηε κεγαιχηε-

ξε απινπνίεζε ησλ θαλφλσλ γηα ηε θνξνινγηθή απεηθφληζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ θσδηθνπνίεζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ινγηζηηθψλ θαλφλσλ κε βάζε ηε βέιηηζηε δηεζλή 

πξαθηηθή θαη ηελ Οδεγία ηεο ΔΔ 2013/34. 

 Ζ πξνψζεζε, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησ-

κάησλ, αιιαγψλ ζην πιαίζην ησλ πνηληθψλ δηαηάμεσλ γηα θνξνινγηθέο παξαβάζεηο, ψζηε, ρσξίο 

λα ζίγεηαη ε απνθαζηζηηθφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο, λα αληηκεησπηζζεί θαη ε 

ειιεληθή ηδηαηηεξφηεηα πνηληθνπνίεζεο ηεο κε θαηαβνιήο ρξεψλ πξνο ην Γεκφζην. 

 Ζ άκεζε ζηειέρσζε θαη έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο λέαο Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο. 

 Ζ νπζηαζηηθή βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ ξπζκίζεσλ ιεμηπξφζεζκσλ θνξνινγηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ. 

 

Αλαδηάξζξσζε ηεο θνξνινγηθήο θαη ηεισλεηαθήο δηνίθεζεο 
 
Καηά ην έηνο 2014 έγηλε ε έλαξμε δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, νη νπνίεο ζπλερίδνληαη ζην 2015 ή 

ζπκπιεξψλνληαη κε λέεο πξσηνβνπιίεο. ηφρνο είλαη ε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη 

ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ θνξνεηζπξαθηηθνχ κεραληζκνχ. Πξφθεηηαη γηα πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηελ ελίζρπζε ηνπ εηζπξαθηηθνχ κεραληζκνχ, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη 

ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, ηελ ελίζρπζε ηεο δη-

αθάλεηαο θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο θνξνινγηθήο θαη ηεισλεηαθήο δηνίθεζεο. ζνλ αθνξά ηελ ηε-

ιεπηαία δηάζηαζε, ε δηνηθεηηθή αλαδηάξζξσζε ζα ζπλερηζηεί ην 2015 κε ζηφρν ηελ κείσζε ησλ δν-

κψλ ησλ ηεισλεηαθψλ ππεξεζηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα πξνσζείηαη ε δεκηνπξγία Φνξνινγηθήο θαη Σεισ-

λεηαθήο Αθαδεκίαο. 

 
Δνίζσςζη ηος ειζππακηικού μησανιζμού 

 

 Ζ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ κέζσ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο (ζπ-

κπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ web-banking). 

 Ζ πηνζέηεζε ειεθηξνληθψλ επηδφζεσλ/θνηλνπνηήζεσλ, κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφ-

ζηνπο. 

 Ο ζρεδηαζκφο απηνκαηνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ είζπξαμεο φπσο: 

‒ Οη απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο πιεξσκψλ θαη ζπκςεθηζκνχ επηζηξνθψλ. 

‒ Ζ επέθηαζε θαη νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνγξακκάησλ πιεηζηεξηαζκνχ ειεθηξνληθά, 

πέξαλ ηεο πθηζηάκελεο δεκνζηνπνίεζεο ζηνηρείσλ ησλ δηελεξγνχκελσλ πιεηζηεξηαζκψλ. 

‒ Ζ επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ θαηαζρέζεσλ κε ζηφρν ηελ θεληξνπνηεκέλε επη-

βνιή ηνπο καδηθά ζε βάξνο κεγάισλ νθεηιεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ. 

‒ Ζ αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ δηαχισλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα ηελ 

ακεζφηεξε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη είζπξαμεο 

δεκνζίσλ εζφδσλ. 
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Καηαπολέμηζη θοποδιαθςγήρ και λαθπεμποπίος  

 

 Ζ ζχζηαζε ηεο απηνηεινχο Τπεξεζίαο Δξεπλψλ θαη Γηαζθάιηζεο Γεκφζησλ Δζφδσλ (ΤΔΓΓΔ) 

εληφο ηνπ 2014 θαη ε ζηειέρσζε θαη πιήξεο ιεηηνπξγία ηεο ην 2015, κε ζθνπφ ηελ απνθάιπςε θαη 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ηεο θνξναπνθπγήο θαη ηεο ιαζξεκπνξίαο. 

 Ζ επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ ειέγρνπ εηζξνψλ – εθξνψλ φγθνπ θαπζίκσλ, ζε φιε ηελ 

αιπζίδα δηαθίλεζεο ησλ θαπζίκσλ (έθηνο απφ ηα πξαηήξηα) ζηα δηπιηζηήξηα, εηαηξίεο εκπνξίαο, 

κεηαθνξείο θαη κεηαπσιεηέο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, θαζψο επίζεο ζηηο θνξνινγηθέο απνζήθεο θαη 

ηα πισηά κέζα κεηαθνξάο, θαζψο θαη ε αλάπηπμε ζπζηήκαηνο παξαγσγήο πξνεηδνπνηήζεσλ γηα 

κε θαλνληθέο ζπκπεξηθνξέο ψζηε λα εληνπίδεηαη ε παξάλνκε δηαθίλεζε θαπζίκσλ. 

 Ζ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο ηρλεζέηεζεο θαη ςεθηαθήο επα-

ιήζεπζεο ζε πξντφληα θαπλνχ θαη αιθνφιεο.  

 Ζ αλάπηπμε e-πεξηνπζηνινγίνπ κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξαγκαηηθήο πεξηνπζηαθήο θαηά-

ζηαζεο ησλ θνξνινγνχκελσλ θαη ηνλ εληνπηζκφ πεξηπηψζεσλ λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξά-

λνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Ζ δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ κεηξψνπ ζθαθψλ αλαςπρήο ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζπλαξκφδηα 

Τπνπξγεία, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα εμαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ηεο θνξνινγηθήο θαη ηεισλεηαθήο λνκν-

ζεζίαο θαη ε είζπξαμε ηνπ ηέινπο πιεχζεο θαη παξακνλήο. 

 Ζ επέθηαζε ηνπ πζηήκαηνο Μεηξψνπ Σξαπεδηθψλ Λνγαξηαζκψλ θαη ζε άιια ρξεκαηννηθνλνκη-

θά πξντφληα, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε πεξηπηψζεσλ λνκηκνπνίεζεο εζφ-

δσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Ζ απινχζηεπζε ηεο δηαδηθαζίαο εγγξαθήο δηαθηλεηψλ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζην κεηξψν. 

 Ζ έθδνζε νδεγηψλ θαη έληππσλ αηηήζεσλ γηα ηηο ζπκθσλίεο πξνηηκνιφγεζεο. 

 Ζ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο κεηξψνπ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ειε-

θηξνληθφ εκπφξην.  

 Ζ αλάπηπμε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ζε λέεο επηρεηξήζεηο. 

 
Βεληίυζη ηυν παπεσόμενυν ςπηπεζιών ππορ ηοςρ πολίηερ και ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ 

 

 Ζ αλαβάζκηζε ηεο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ελεκέξσζεο, επηθνηλσλίαο θαη δεκνζηνπνίεζεο ησλ 

απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ φζνλ αθνξά ζηελ επίηεπμε ησλ θπξηφηεξσλ ζηφρσλ ηεο Γεληθήο Γξακ-

καηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΓΓΓΔ) (www.publicrevenue.gr). 

 Ζ δεκηνπξγία ηειεθσληθνχ θέληξνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ νη θνξνινγνχκελνη ελεκεξψλνληαη γηα ηηο 

θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

 Ζ θαζηέξσζε απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο ππελζπκίζεσλ κε ειεθηξνληθά κέζα, κε ζθνπφ ηελ 

έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ νθεηιεηψλ πξν ηεο θίλεζεο ηεο δηαδηθαζίαο αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο θαη 

ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ είζπξαμεο. 

 Ο ζρεδηαζκφο γηα ηε δεκηνπξγία γξαθείνπ ππνδνρήο θαη ηελ εηζαγσγή ειεθηξνληθνχ ξαληεβνχ κε 

ζπλαιιαζζφκελνπο, κε ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ. 

 Ζ πινπνίεζε ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Καηαπνιέκεζεο ηεο Γηαθζνξάο. 

 Ζ πεξαηηέξσ ειεθηξνληθνπνίεζε ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε 

θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ ρξφλνπ ησλ εμαγσγψλ. 

 Ζ ζέζπηζε θαη δεκνζηνπνίεζε πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ Τπεξεζηψλ 

ηεο ΓΓΓΔ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη πνηνηηθφηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. 

 Ζ πηνζέηεζε ειεθηξνληθψλ κεηξψσλ γηα ζπλαιιαγέο κε ηνλ πνιίηε ζηνπο ηνκείο ηεο θαηαρψξηζεο 

ησλ παξαγψγσλ ησλ πεηξειαηνεηδψλ - επέθηαζε εθαξκνγψλ ΟΠ-ΓΥΚ. 

 Ζ αλάπηπμε ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο 

SCHEMA. 

 

 

 

 

http://www.publicrevenue.gr/
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ψκα Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο 
 

Σν ψκα Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (ΓΟΔ), ην 2014, πξνρψξεζε ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδη-

αζκνχ ησλ πξνηεξαηνηήησλ ζχκθσλα κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ επαλαπξνζδηνξίζζεθαλ κε ην 

λ.4152/2013.  

 

χκθσλα κ‟ απηέο δφζεθε πξνηεξαηφηεηα: 

 

 ηε δηελέξγεηα πξνθαηαξθηηθψλ εμεηάζεσλ δπλάκεη Δηζαγγειηθψλ Παξαγγειηψλ, πξνο εμαθξίβσ-

ζε ηέιεζεο αμηφπνηλσλ πξάμεσλ.  

 ηελ έξεπλα ππνζέζεσλ πνπ δηαβηβάδνληαη απφ ηελ «Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο 

Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη Διέγ-

ρνπ ησλ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο» ηνπ λ.3691/2008.  

 ηνπο ειέγρνπο πξνζδηνξηζκνχ νπνηαζδήπνηε πξνζαχμεζεο πεξηνπζίαο, πνπ πξνέξρεηαη απφ ά-

γλσζηε πεγή θαη αηηία πξνέιεπζεο, ή πξνζαχμεζε πεξηνπζίαο πνπ δελ πξνθχπηεη απφ δηαξθή θαη 

ζηαζεξή πεγή, ε νπνία δελ έρεη θνξνινγεζεί ή απαιιαγεί κε εηδηθή δηάηαμε απφ ην θφξν. 

 ηε δηεξεχλεζε πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο δηαβηβάδνληαη απφ δηθαζηηθέο θαη δεκφζηεο ή άιιεο αξ-

ρέο, ή αληινχληαη απφ ηελ επηθαηξφηεηα ή αθφκα δίλνληαη απφ πνιίηεο. 

 

πγθεθξηκέλα, ην ΓΟΔ, θαηά ην πξψην νθηάκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ππεξβαίλνληαο ην ζηφρν ησλ 

2.104 πξνγξακκαηηζκέλσλ ειέγρσλ, δηελήξγεζε ζπλνιηθά 2.793 ειέγρνπο (πνζνζηφ πινπνίεζεο ζηφ-

ρσλ 133%), φπνπ δηαπηζηψζεθαλ 395.346 παξαβάζεηο ζε 2.012 παξαβάηεο (κέζν πνζνζηφ παξαβαηη-

θφηεηαο 72%). Σν ΓΟΔ δέρηεθε, επίζεο, γηα επεμεξγαζία, θαηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, 847 Δη-

ζαγγειηθέο Παξαγγειίεο, απφ ηηο νπνίεο πεξαίσζε 655, εθθξεκνχλ δε, ηελ 01.09.2014, 1.706 Δηζαγγε-

ιηθέο Παξαγγειίεο ηξέρνπζεο θαη πξνεγνπκέλσλ εηψλ. 

 

Παξάιιεια, ε Τπεξεζία αλέπηπμε κία ζεηξά απφ δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο, νη νπνίεο ήηαλ: 

 

 Ο ελεξγφο ξφινο ζηε δεκηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Μεηξψσλ Σξαπεδηθψλ Λνγαξηαζκψλ θαη Λνγα-

ξηαζκψλ Πιεξσκψλ πνπ ζηαδηαθά ηίζεηαη ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία θαη ζα εληζρχζεη ζεκαληηθά 

ηελ επηηάρπλζε ησλ ειεγθηηθψλ ελεξγεηψλ.  

 Ζ ζπκκεηνρή ζηελ Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, πνπ έρεη ζπζηαζεί ζηα 

πιαίζηα ηεο TASK FORCE for GREECE θαη ηνπ ζρεηηθνχ νδηθνχ ράξηε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο δηαθζνξάο ζηελ Διιάδα, ελψ ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο ηνπ .Γ.Ο.Δ., είλαη κέινο ηεο πληνληζηη-

θήο Δπηηξνπήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. 

 Ζ ζπκκεηνρή, ζην πιαίζην ηεο απξφζθνπηεο ζπλεξγαζίαο ηεο Τπεξεζίαο κε ηελ Δπξσπατθή Δπη-

ηξνπή (OLAF), σο θχξηνπ εθπξνζψπνπ, ζηελ θνηλνηηθή πξσηνβνπιία «Πξφιεςε ηεο Απάηεο ζην 

πιαίζην ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ θαη ησλ Δπελδπηηθψλ Κεθαιαίσλ ηεο ΔΔ». 

 Ζ ζπκκεηνρή, κέζσ εθπξνζψπνπ, ζηελ Οκάδα Δξγαζίαο «COCOLAF» ε νπνία απνηειεί ην ζεκα-

ληηθφηεξν φξγαλν ηεο OLAF, κε απνζηνιή ηεο, ηελ παξνρή θαηεπζχλζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Δπη-

ηξνπή θαη ζηα θξάηε-κέιε γηα θάζε δήηεκα ζρεηηθφ κε ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαζηνιή ηεο απά-

ηεο θαη γηα ην ζχλνιν ησλ παξάλνκσλ δξάζεσλ πνπ δεκηψλνπλ ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ 

θξαηψλ-κειψλ. 

 Ζ ζπλεξγαζία θαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, κέζσ ηνπ Δζληθνχ Γξαθείνπ Αλάθηεζεο Πεξηνπζη-

αθψλ ηνηρείσλ θαη Κεθαιαίσλ, πνπ ιεηηνπξγεί θαη σο Δζληθφ εκείν Δπαθήο κε ηηο αληίζηνηρεο 

Τπεξεζίεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ, γηα ηελ αλίρλεπζε θαη ηνλ εληνπηζκφ ζηε ρψξα καο πξντφ-

λησλ θαη άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαζπλνξηαθέο εγθιεκαηηθέο δξα-

ζηεξηφηεηεο θαη ελδέρεηαη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο γηα δέζκεπζε ή θα-

ηάζρεζε ή δήκεπζε. 

 Ζ ζπκκεηνρή ζηελ Οκάδα Δξγαζίαο «Reporting Analysis of Fraudulent and other Irregularities» 

ηεο OLAF ε νπνία παξαζέηεη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο θαη θαηεπζχλζεηο ζην επίπεδν ησλ θξαηψλ-

κειψλ αλαθνξηθά κε ηηο αλαθηήζεηο αρξεσζηήησο θαη παξαλφκσο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ θαη θνη-

λνπνίεζεο ησλ ππφςε παξαηππηψλ ζηελ ΔΔ ζε ζρέζε κε φια ηα αλαπηπμηαθά θεθάιαηα ηεο ΔΔ 

φισλ ησλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο. 
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Αλαπηπμηαθέο Πξσηνβνπιίεο 
 
Γπάζειρ για ηην αναπηςξιακή διαδικαζία 

 

 Ζ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο κε ηδίξν έσο 500.000 επξψ λα θαηαβάινπλ ΦΠΑ κφ-

λν φηαλ ην ηηκνιφγην πιεξσζεί, εληζρχνληαο ζεκαληηθά ηε ξεπζηφηεηά ηνπο. Έρεη αθνινπζεζεί ε 

δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα λα επεθηαζεί ε δπλα-

ηφηεηα απηή ζε επηρεηξήζεηο κε ηδίξν κέρξη θαη 2 εθαη. επξψ.  

 Ζ ζέζπηζε ηεο απαιιαγήο απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο θαη θαηαβνιήο ΦΠΑ γηα ηηο ε-

πηρεηξήζεηο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχλ αθαζάξηζηα έζνδα κέρξη 10.000 επξψ, δηάηαμε ζηελ νπνία 

κπνξνχλ λα ππαρζνχλ, απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 2015, πεξηζζφηεξεο απφ 400.000 επηρεηξήζεηο. 

 Ζ πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζσ ηεο ζχζηαζεο εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίαο γηα ηελ πα-

ξνρή θνξνινγηθήο ππνζηήξημεο ζε ππνςήθηνπο επελδπηέο/επηρεηξεκαηίεο. 

 
Γπάζειρ ΔΣΠΑ 

 
Ζ ζπλέρηζε εληφο ηνπ 2015 ηεο πινπνίεζεο έξγσλ εληαγκέλσλ ζην ΔΠΑ, θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ λένπ 

ΔΠΑ 2014-2020 κέζσ ζεκαληηθψλ έξγσλ πνπ ζηνρεχνπλ: 

 

 ηελ εθαξκνγή ησλ αλαγθαίσλ νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ ζηηο παξερφκελεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο 

θαη ζηα πθηζηάκελα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο ΓΓΓΔ ψζηε λα επηθαηξνπνηεζνχλ θαη λα πξν-

ζαξκνζηνχλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη ιφγσ λνκνζεηηθψλ αιιαγψλ. 

 ηελ αλάπηπμε εζσηεξηθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο φισλ ησλ πθηζηάκελσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηε-

κάησλ θαη εθαξκνγψλ, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε παξαθνινχζεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο ΓΓΓΔ. 

 ηελ δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ γηα ηελ αμηφπηζηε θαη απνηειεζκαηηθή ειεθηξνλη-

θή δηαζχλδεζε ησλ ππεξεζηψλ, έηζη ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε αληαιιαγή ζηνηρείσλ θαη πιεξν-

θνξηψλ κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ησλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγείσλ. 

 ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο αμηνπνίεζεο δεδνκέλσλ θαη αλά-

ιπζεο θηλδχλνπ ζηα πεδία ηεο ζηφρεπζεο ηνπ ειέγρνπ, ηεο εζηίαζεο ησλ δξάζεσλ ζπκκφξθσζεο, 

ηεο πάηαμεο ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο πινπνίεζεο επηζηξνθψλ ρσξίο έιεγρν. 

 ηελ αλάπηπμε πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο πξνφδνπ επίηεπμεο ηεο ζηνρν-

ζεζίαο θαη ησλ Κξίζηκσλ Γεηθηψλ Απφδνζεο (KPIs) ησλ Τπεξεζηψλ ηεο ΓΓΓΔ. 

 ηελ πινπνίεζε ηεο πξφηππεο ΓΟΤ θαη ηνπ Πξφηππνπ Σεισλείνπ ζηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ζπ-

λερνχο επαλεμέηαζεο, αμηνιφγεζεο θαη βειηίσζεο επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ Φπζηθψλ Αξρείσλ ησλ Τπεξεζηψλ ηεο ΓΓΓΔ. 

 

 

9. Αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηήκαησλ  
 
Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (ΓΓΠ) ζπλερίδεη ηελ πξνψζεζε κηαο ζεηξάο απφ 

πξσηνβνπιίεο θαη πνιηηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλν-

κηθψλ, πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. Οη πξνζπάζεηεο θαη νη ελέξγεηέο ηεο 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο εληείλνληαη θαη αλαβαζκίδνληαη ζηαζεξά θάζε ρξφλν.  

 

ε απηφ ην πιαίζην, νη ζηφρνη ησλ ελεξγεηψλ ηεο θηλνχληαη ζε ηξεηο θαηεπζχλζεηο: 

 

 ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ζηε κείσζε ηνπ βάξνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα αιιά θαη 

ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. 

 ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλν-

κηθψλ. 

 ηε ρξεζηή δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ πξνο φθεινο ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. 
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Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ θαη ε πξνζήισζε ζε πξαθηηθά θαη απηά απνηειέζκαηα πξνο φθεινο 

ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ πνιηηψλ απνηειεί πάληα ηελ αηρκή ηνπ δφξαηνο ησλ Κπβεξλεηηθψλ πξνζπα-

ζεηψλ γηα ηελ πξνψζεζε θαη ππνζηήξημε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 

 

Γεληθέο ςεθηαθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ 
 
Ζ ΓΓΠ, κέζα απφ ηε καθξφρξνλε εκπεηξία θαη ηε ζπλερή αλαπηπμηαθή πνξεία, πξνζθέξεη κηα ζεηξά 

παξαδνζηαθψλ αιιά θαη θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηε δεκφζηα 

δηνίθεζε. Ζ έγθαηξε θαη εχξπζκε παξαγσγή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη νπζηαζηηθφ εξγαιείν γηα ηε δηακφξθσζε ζρέζεσλ 

ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θξάηνπο-πνιίηε. 

 

Τινπνηψληαο ηνλ ζηξαηεγηθφ ηεο ζρεδηαζκφ, ζηo πιαίζηo ζπγθεθξηκέλσλ πξσηνβνπιηψλ θαη κέζσ 

ηεο ρξήζεο ηερλνινγηψλ αηρκήο, ην ηξέρνλ έηνο, επεηεχρζεζαλ παξαγσγηθά απνηειέζκαηα, φπσο ελ-

δεηθηηθά, αλαθέξνληα παξαθάησ:  

 

 Πξνζαξκνγή θαη δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο εηζνδή-

καηνο θπζηθψλ θαη κε θπζηθψλ πξνζψπσλ (πξνεθηχπσζε, επεμεξγαζία, ππνζηήξημε, απνζηνιή 

εθθαζαξηζηηθψλ ζεκεησκάησλ, εηζπξάμεηο, ςεθηαθή ππνζηήξημε ησλ ΓΟΤ θαη ησλ θνξνινγηθψλ 

ππεξεζηψλ θ.ιπ.).  

 Σερλνινγηθή ππνζηήξημε ηεο αδηάιεηπηεο (24x7) ειεθηξνληθήο ππνβνιήο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

ππφρξενπο, πιεζηάδνληαο ην 100% ζε πιείζηεο πεξηπηψζεηο, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο γξα-

θεηνθξαηίαο θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο. 

 Λεηηνπξγία ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Μηζζνδνζίαο θαη πληάμεσλ (ΠΔ) θαη παξνρή 

νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ζπληαμηνχρνπο ηνπ Γεκνζίνπ. 

 Λεηηνπξγία θαη ππνζηήξημε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ησλ θεληξηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Τ-

πνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ παξαγσγή θαη δηαθίλεζε εγγξάθσλ, ην πξσηφθνιιν, ηελ απνηε-

ιεζκαηηθή δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ θ.ιπ.  

 Πιήξε ηερλνινγηθή ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκήο. Σν ζχζηεκα έρεη 

ζπκπεξηιάβεη ηηο ακνηβέο φισλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. 

 πλεξγαζία θαη αληαιιαγή ζηνηρείσλ κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

 χζηεκα δηαρείξηζεο αλαθνξψλ δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο. 

 Γεκηνπξγία ζπζηήκαηνο εηζξνψλ-εθξνψλ ησλ πεηξειαηνεηδψλ.  

 ρεδηαζκφο θαη πηινηηθή ιεηηνπξγία ππεξεζίαο έθδνζεο ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ. 

 Αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ησλ ππνδνκψλ ηεο, κέζσ ηεο πινπνίεζεο εληαίνπ DataCenter γηα ην Τ-

πνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη ππεξεζηψλ αλάθακςεο απφ θαηαζηξνθέο (Disaster Recovery Services). 

 ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε ησλ ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ ησλ δξάζεσλ ζπγρσλεχζεσλ ησλ ΓΟΤ. 

 Τπνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ 

Κξάηνπο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο (ΓΓΓΠ). 

 Θέζε ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ΔΤΠ. 

 
Ο ζπλερψο αλαβαζκηδφκελνο δηθηπαθφο ηφπνο ηεο ΓΓΠ (www.gsis.gr), πξνζδηνξίδεηαη απφ ηξεηο ζε-

καληηθέο έλλνηεο: επηθνηλσλία, πιεξνθφξεζε, ζπλαιιαγέο.  

Παξάιιεια, κε ηελ αχμεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, πηνζεηήζεθε θαη αθνινπζείηαη ζπγθεθξη-

κέλε πνιηηηθή αζθάιεηαο, δηαδηθαζίεο γηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο, κεηαθνξά αξρείσλ, θνηλνπνίεζε 

πεξηζηαηηθψλ, αζθάιηζε ηεο θεληξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ κε εμαηνκηθεπκέλε πξφζβαζε θαη παξαθν-

ινχζεζε ελεξγεηψλ, αζθάιεηαο ρξήζεο PC, Φεθηαθή Τπνγξαθή αξρείσλ θ.ά. 

 

Γηθηπαθή ππνδνκή ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 
 
Ζ ΓΓΠ έρεη κεξηκλήζεη γηα ηελ έληαμε ζην Δζληθφ Γίθηπν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο-«χδεπμηο», γηα φιεο 

ζρεδφλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (Κεληξηθέο Τπεξεζίεο, ΓΟΤ, Σεισλεία, ΤΓΔ, 

Κηεκαηηθέο Τπεξεζίεο, Τπεξεζίεο ηνπ ΓΥΚ, ππεξεζίεο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, 
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θιπ.), ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο ελνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ κε-

ηάδνζεο δεδνκέλσλ, ηειεδηάζθεςεο θαη θσλήο, κε ηαρχηεηεο, ηνπιάρηζηνλ, 1024Kbps θαη ζεκαληηθή 

εμνηθνλφκεζε πφξσλ. Δμππεξεηνχληαη  απφ ην δίθηπν «χδεπμηο» πεξίπνπ 580 ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξ-

γείνπ Οηθνλνκηθψλ, πεξηνξίδνληαο ζεκαληηθά ηα ζρεηηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα.  

 

Αλαπηπμηαθφ έξγν – Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 
 
Καηά ηελ 4

ε
 Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν, θαη αμηνπνηψληαο πφξνπο ησλ ΔΠ «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε» 

θαη «Φεθηαθή χγθιηζε», ε ΓΓΠ πξνρσξά ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ππνδνκψλ Πιεξνθνξηθήο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ δνκψλ ηεο θαη ηνπ νξγαλσηηθνχ ηεο πιαηζίνπ, 

ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ζηελ ηππνπνίεζε κεζφδσλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ηε βειηηζην-

πνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο. Με απηή ηε ζηξαηεγηθή: 

 

 Γηαζθαιίδεη ηελ απξφζθνπηε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηεο ζην λέν ςεθηαθφ 

γίγλεζζαη θαη ζε έλα ζπλερψο δηεπξπλφκελν θαη πην απαηηεηηθφ αξηζκφ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ.  

 Τινπνηεί λέεο δξάζεηο θαη εληζρχεη ην ξφιν ηεο, ζηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη ηε δη-

αιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ.  

 

πγθεθξηκέλα, έρνπλ εληαρζεί ζην ΔΠΑ θαη ρξεκαηνδνηνχληαη αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζεκαληηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ:  

 

 MIS (Οινθιεξσκέλν χζηεκα Γηνηθεηηθήο Πιεξνθφξεζεο γηα ιήςε απνθάζεσλ ζε φιεο ηεο 

βαζκίδεο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ) θαη Γηαδηθηπαθή πχιε Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Ζ 

δξάζε δεκηνπξγεί εληαία δηθηπαθή πχιε (portal) παξνρήο ειεθηξνληθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ γηα 

ζέκαηα ςεθηαθήο νηθνλνκίαο. Πξνθεξχρζεθε ην 2013 θαη ήδε ην έξγν πινπνηείηαη. 

 Γεκηνπξγία λέσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ πνιίηε, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηε δεκφζηα δηνίθε-

ζε. Οη ππεξεζίεο απηέο αθνξνχλ:  

‒ χζηεκα Φεθηαθψλ Τπεξεζηψλ Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο θαη Δζληθψλ Κιεξνδνηεκάησλ γηα ηελ 

θαηαγξαθή θαη νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο, ην νπνίν πινπνηείηαη αθνχ 

ππνγξάθεθε ε ζρεηηθή ζχκβαζε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2013.  

‒ Γηαιεηηνπξγηθφηεηα κε άιινπο θνξείο γηα ιήςε ζηνηρείσλ φπσο κεηαθνξηθά, ΑΣΑ, ηξάπε-

δεο, αζθαιηζηηθά ηακεία, ΓΔΚΟ, ηηκνιφγηα, δεκνηνιφγην θαη παξνρή ζηνηρείσλ φπσο ζπλέ-

πεηα, ελεκεξφηεηα, εχξεζε/απφδνζε ΑΦΜ, επαιήζεπζε, δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο (π.ρ. Γε-

κφζην, ΓΔΚΟ, ζπκβεβιεκέλνη), νρήκαηα, αθίλεηε πεξηνπζία θαη νξηδφληηεο δξάζεηο ESB, 

ηαπηνπνίεζε θαη πηζηνπνίεζε θνξέσλ, εηζαγσγέο θαη κεηαβνιέο δεδνκέλσλ, ην νπνίν πιν-

πνηείηαη κέζσ ζχκβαζεο ζπκθσλίαο πιαηζίνπ γηα παξνρή ππεξεζηψλ, δηαζθαιίδνληαο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε αληαπφθξηζε ηεο ΓΓΠ ζε ζπλεξγαζίεο ηερλνινγηθήο δηαιεηηνπξγηθφηε-

ηαο. 

‒ Αμηνπνίεζε ηεο κειέηεο νξγαλσηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ αλαζρεδηαζκνχ ηεο ΓΓΠ θαη ζρεδηα-

ζκφ θαη πηνζέηεζε λέαο νξγαλσηηθήο δνκήο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ζχγρξνλν ξφιν παξνρήο 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη πξνο ηνπο πνιίηεο, ηηο επηρεηξήζεηο 

θαη ηε δηνίθεζε. 

 

Πιένλ ησλ φζσλ αλαθέξζεθαλ, ε ΓΓΠ έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη πξνηίζεηαη λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε 

έλα εληαίν θέληξν πιεξνθνξηθήο, γηα φινλ ηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ζπκκεηέρν-

ληαο ζηε δξάζε g–cloud, ηεο νπνίαο νινθιεξψλεηαη εληφο ηνπ 2014 ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, δηα-

ζέηνληαο ηηο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο, ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ην θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν 

ζηειερηαθφ δπλακηθφ γηα ηελ αζθαιή θηινμελία θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο δεδνκέλσλ 

ή/θαη εθαξκνγψλ ή/θαη ζπζηεκάησλ άιισλ θνξέσλ. 

 

Αλαπηπμηαθφ έξγν – χκθσλν Δηαηξηθήο ρέζεο (Δ) 2014-2020 
 
Ζ ΓΓΠ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε ΓΓΓΔ, έρεη θαηαξηήζεη θαη έρεη ππνβάιιεη ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην 

δξάζεσλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε απφ ην λέν Δ 2014-2020. Απνηειεί ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηεο ΓΓΠ ε 
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ζπλερήο βειηίσζε θαη αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηερνλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ κε δξάζεηο εθζπγρξνληζκνχ θαη επέθηαζεο ησλ ππνδνκψλ ζε ππνινγηζηηθή ηζρχ θαη ζε 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο (storage area), θαζψο θαη ε αλαβάζκηζε ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ 

θαη ε βέιηηζηε εμππεξέηεζε εθαξκνγψλ θαη ζπλαιιαζζνκέλσλ.  

 

Ηδηαίηεξν βάξνο ζα δνζεί: 

 

 ηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θαη εηδηθφηεξα ζηελ αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ κε ηε δε-

κηνπξγία disaster recovery site, κε ηελ ζρνιαζηηθή εθαξκνγή γεληθψλ θαη εηδηθψλ κέηξσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ππνδνκψλ.  

 ηελ πηζηνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε θχξην ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο (θηιη-

θφηεηα, αμηνπηζηία) θαζψο θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ θφ-

ζηνπο επηθαηξνπνίεζεο θαη ζπληήξεζήο ηνπο.  

 

 

10. Κνηλσληθή πνιηηηθή  
 
ην πιαίζην ηεο επξχηεξεο θπβεξλεηηθήο πξνζπάζεηαο γηα δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, πξνζαξκνγή 

θαη πεηζαξρία αιιά θαη γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ θαη ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ ζεζκψλ θαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνη-

αο ζπλερίδεη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαξζξσηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ δξάζεσλ κε ζηφρνπο 

ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, 

ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ηε ζηήξημε  ηεο βησζη-

κφηεηαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

αλεξγίαο. Δπηπιένλ, εθαξκφδεηαη έλα νινθιεξσκέλν θαη ζπγθξνηεκέλν ζρέδην νξγαλσηηθψλ παξεκ-

βάζεσλ θαη αιιαγψλ πνπ επηθέξνπλ άκεζα θαη απηά νθέιε ζηνπο πνιίηεο, αληηκεησπίδνπλ ηελ αδή-

ισηε εξγαζία θαη ηελ εηζθνξνδηαθπγή. 

  

ην πιαίζην απηφ, ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο ζρεδηάδεη θαη πιν-

πνηεί έλα πιέγκα δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. Οη ζεκαληηθφηεξεο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, 

πνπ έρνπλ μεθηλήζεη ην 2014 θαη ζα ζπλερηζζνχλ ην 2015, είλαη νη αθφινπζεο: 

 

 Ο δξαζηηθφο πεξηνξηζκφο ηνπ κε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο εξγαζίαο, κέζσ ηεο πεξαηηέξσ κείσζεο 

ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαηά 3,9 πνζνζηηαίεο κνλάδεο (είρε πξνεγεζεί κείσζε θαηά 1,1 πν-

ζνζηηαία κνλάδα ζην ηέινο ηνπ 2012). 

 Ζ θαηάξγεζε ησλ κε αληαπνδνηηθψλ ρξεψζεσλ (νη ιεγφκελνη «θνηλσληθνί πφξνη») πνπ πξνβιέπν-

ληαη ππέξ ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο. 

 Ζ θαζηέξσζε, ζε ζπκθσλία κε ην ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, λέαο δηαδηθαζίαο γηα ηηο νκα-

δηθέο απνιχζεηο, κέζσ ηεο ζεζκηθήο ελδπλάκσζεο ηνπ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ Δξγαζίαο θαη ηεο 

πηνζέηεζεο απζηεξψλ θξηηεξίσλ θαη ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο.  

 Ζ πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο «ΔΡΓΑΝΖ», κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα πα-

ξαθνινπζνχληαη ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα καζεηείαο, πξαθηηθήο άζθεζεο, θαηάξηη-

ζεο θαη θνηλσθεινχο εξγαζίαο, ελψ ελζσκαηψζεθε εηδηθφ εξσηεκαηνιφγην ζην πιαίζην ηεο αλά-

πηπμεο κεραληζκνχ δηάγλσζεο ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο.  

 Ζ πεξαηηέξσ απινπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ δηνη-

θεηηθνχ βάξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. πγθεθξηκέλα, θαηαξγήζεθε ην «εηδηθφ βηβιίν θαηαρψξεζεο 

λενπξνζιακβαλφκελνπ πξνζσπηθνχ» γηα επηρεηξήζεηο (πνξηνθαιί βηβιίν),  απινπνηήζεθε ν ηξφ-

πνο νξγάλσζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηελ ηήξεζε «εηδηθνχ βηβιίνπ ηξνπνπνί-

εζεο σξαξίνπ εξγαζίαο θαη ππεξσξηψλ», έγηλαλ πεξαηηέξσ πξνζαξκνγέο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο «ΔΡΓΑΝΖ», απινπνηήζεθαλ νη δηαδηθαζίεο ηήξεζεο αξρείσλ γηα ζέ-

καηα πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηα ηερληθά έξγα, θιπ. 

 Ζ αλαλέσζε ηεο θάξηαο αλεξγίαο γίλεηαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν ρσξίο ηελ ππνρξέσζε πξνζέιεπ-

ζεο ησλ αλέξγσλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ ΟΑΔΓ.  
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 Ζ αλαβάζκηζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, κέζσ ηεο επηρεηξε-

ζηαθήο εληαηνπνίεζεο ηνπ ΔΠΔ θαη ηεο ΔΤΠΔΑ ηνπ ΗΚΑ σο πξνο ηνλ ηξφπν, ηηο δηαδηθαζίεο θαη 

ηα εξγαιεία ειέγρνπ ηεο αδήισηεο εξγαζίαο. 

 Ζ έλαξμε ηνπ έξγνπ απινπνίεζεο - θσδηθνπνίεζεο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ, θαζψο θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζπκκφξ-

θσζεο ησλ εξγνδνηψλ.  

 Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε νδηθνχ ράξηε, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξε-

ζθεπκάησλ θαη ηνλ ΟΑΔΓ, γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαξξχζκηζεο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζε-

ζκνχ ηεο Μαζεηείαο. 

 Ζ αλακφξθσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο.  

 Ζ αμηνιφγεζε ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηελ Δξγαζία (ΔΑΤΔ) 

2010-2013 θαη ε εθπφλεζε ηεο λέαο γηα ηελ πεξίνδν 2015-2017, ελψ ζεζκνζεηήζεθε λέν πιαίζην 

γηα ηελ άζθεζε θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθαιείαο ζηηο κνλάδεο θαη ππεξεζίεο ησλ Δλφπισλ Γπλά-

κεσλ. 

 Ζ αλαδηνξγάλσζε, κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε, ηεο δηαδηθαζίαο κεζνιάβεζεο θαη δηαηηεζίαο θαη ε ελ-

δπλάκσζε ηεο κεζνιάβεζεο ζην πιαίζην ησλ ειεχζεξσλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ.  

 Ζ εληαηηθνπνίεζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2014, θαη ε ζπλεπήο ζπλέρεηα ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εηζπξαθηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. πγθεθξηκέλα, πινπνη-

νχληαη θαζνιηθνί δηαζηαπξσηηθνί έιεγρνη κεηαμχ ησλ δεισζεηζψλ θαη θαηαβιεζεηζψλ εηζθνξψλ 

ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, εμνξζνινγίζηεθε ν κεραληζκφο είζπξαμεο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ ΔΣΔΑ, 

ΣΑΠΗΣ, ΣΑΤΣΔΚΧ, ζεζκνζεηήζεθε θαη ήδε πξαγκαηνπνηείηαη απηνκαηνπνηεκέλνο ζπκςεθηζκφο 

επηζηξνθήο θφξσλ θαη νθεηιψλ πξνο ηελ εθνξία θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, θαζηεξψζεθε ε ππν-

βνιή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα θχξηα, επηθνπξηθή αζθάιηζε θαη εθάπαμ παξνρέο ζε εληαία 

θφξκα κέζσ ΑΠΓ, ην  Κέληξν Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθψλ Οθεηιψλ ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθά-

ιηζεο ηέζεθε ζε πιήξε επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία, ιήθζεθαλ δηαξζξσηηθά κέηξα εμνξζνινγηζκνχ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΑΔΔ (π.ρ. κεληαία θαηαβνιή εηζθνξψλ), θιπ. 

 Ζ έλαξμε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο «ΑΣΛΑ», κε ηελ ςεθηαθή θαηαγξαθή ηνπ αζθαιη-

ζηηθνχ ηζηνξηθνχ γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο. Με ηελ νινθιήξσζή ηνπ (εληφο ηνπ 2015) ε απν-

λνκή ζπληάμεσλ ζα γίλεηαη άκεζα θαη θάζε αζθαιηζκέλνο ζα έρεη πξφζβαζε ζην αζθαιηζηηθφ η-

ζηνξηθφ ηνπ, ελψ ήδε έρεη θαηαξγεζεί ε ζεψξεζε ησλ βηβιηαξίσλ πγείαο. 

 Ζ έλαξμε, κε νξίδνληα νινθιήξσζεο εληφο ηνπ 2015, ηνπ έξγνπ ηεο θαηάξηηζεο λένπ Κψδηθα Κνη-

λσληθήο Αζθάιηζεο, απινπνηψληαο ηελ αζθαιηζηηθή λνκνζεζία. 

 Ζ εθαξκνγή, απφ 01.01.2014, λένπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ησλ εθάπαμ παξνρψλ, ν νπνίνο ζηεξίδε-

ηαη ζε αλαινγηζηηθή ηζνδπλακία θαη πεξηιακβάλεη έλα ζπληειεζηή βησζηκφηεηαο ψζηε λα απνθεχ-

γεηαη νπνηαδήπνηε κειινληηθή αληζνξξνπία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Ζ εθαξκνγή, ζε φια ηα Σακεία πνπ ρνξεγνχλ επηθνπξηθέο ζπληάμεηο, ηνπ δηαλεκεηηθνχ ζπζηήκα-

ηνο πξνθαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ κε λνεηή θεθαινπνίεζε θαη κε ηελ πξφβιεςε ζπληειεζηή βησζη-

κφηεηαο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία ειιεηκάησλ. 

 Ζ έλαξμε θαη νινθιήξσζε εληφο ηνπ 2015 ηνπ έξγνπ ηεο νηθνλνκηθήο κεηαξξχζκηζεο  ησλ κερα-

ληζκψλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, κε ην νπνίν αληηκεησπίδνληαη 

νξηζηηθά νη εθθξεκφηεηεο φισλ ησλ θιάδσλ θαη ηνκέσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, κε ην θιείζη-

κν 339 νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ παξειζφλησλ εηψλ θαη ηε ζχληαμε ηζνινγηζκψλ–απνινγηζκψλ.  

 Ζ δξνκνιφγεζε θαη νινθιήξσζε ην 2017 ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ελνπνηεκέλνπ κνληέινπ είζπξαμεο 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη θνξνινγηθψλ εζφδσλ απφ ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε ηεο ρψξαο. 

 Ζ εηζαγσγή, γηα πξψηε θνξά θαη ζηελ Διιάδα, ηνπ ζεζκνχ ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκα-

ηνο, αξρηθά ζε πηινηηθή κνξθή ζε 13 Γήκνπο (έλαλ απφ θάζε Πεξηθέξεηα). Με ηελ ελ ζπλερεία ε-

πέθηαζή ηνπ ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο δεκηνπξγείηαη έλα νινθιεξσκέλν δίρηπ πξνζηαζίαο ησλ πνιη-

ηψλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ θάζκαηνο ηεο αθξαίαο θηψρεηαο. 

 Ζ επέθηαζε ηνπ ζρεηηθνχ βνεζήκαηνο αλεξγίαο ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ θαη απηναπαζρνινπκέ-

λσλ, αθφκε θαη ζε φζνπο έρνπλ πξνβεί ζε ξχζκηζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηνπο εηζθνξψλ θαη είλαη ζπ-

λεπείο κε ηηο νθεηιέο ηνπο.  

 Ζ εθαξκνγή νινθιεξσκέλεο παξέκβαζεο ππέξ ησλ άζηεγσλ ζπκπνιηηψλ καο, κε πφξνπο πνπ δηα-

ηίζεληαη απφ ηε δηαλνκή ηνπ θνηλσληθνχ κεξίζκαηνο. 
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 Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δηθαηνχρσλ ηεο εηδηθήο παξνρήο πξνο καθξνρξφληα αλέξγνπο, κέζσ 

δηεχξπλζεο ησλ ειηθηαθψλ πξνυπνζέζεσλ ρνξήγεζήο ηεο. 

 Ζ βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ ζε βαζηθέο ππεξεζίεο, θπξίσο, κέζσ ηεο ρνξήγεζεο α-

ζθαιηζηηθήο ηθαλφηεηαο γηα παξνρέο ζε είδνο ζε θαηεγνξίεο ζπκπνιηηψλ καο, φπσο ππεξήιηθνη 

αζθαιηζκέλνη ηνπ ΟΓΑ, πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ζχληαμεο, πνιίηεο 

πνπ απνθιείνληαη απφ ην θαζεζηψο θνηλσληθναζθαιηζηηθήο πξνζηαζίαο ιφγσ κε πιεξσκήο εη-

ζθνξψλ, ελψ βειηηψζεθαλ νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ππαγσγή ζην πξφγξακκα δσξεάλ 

λνζνθνκεηαθήο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο αλαζθάιηζησλ θαη νηθνλνκηθά αδχλακσλ 

πνιηηψλ. 

 Ζ ζεζκνζέηεζε θαη έλαξμε ιεηηνπξγίαο, γηα πξψηε θνξά ην θαινθαίξη ηνπ 2014, ηνπ εηήζηνπ θα-

ηαζθελσηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα παηδηά αλέξγσλ θαη νηθνλνκηθά αδχλακσλ νηθνγελεηψλ. 

 

Μηα άιιε δέζκε δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, πνπ ζρεδηάδνληαη κε εληαηηθφ ξπζκφ θαη ζα μεθηλή-

ζνπλ ην 2015, αθνξνχλ ζηα θάησζη: 

 

 Σε δεκηνπξγία, ζε δηαζχλδεζε κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «ΔΡΓΑΝΖ», κφληκσλ κεραληζκψλ 

δηάγλσζεο αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο, κε ζηφρν 

ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξεκβάζεσλ απαζρφιεζεο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαί-

δεπζεο/θαηάξηηζεο. 

 Σε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε θαη γηα ηελ απν-

ηειεζκαηηθφηεξε ζχλδεζή ηεο κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο (ζην πιαίζην θαη ηεο πινπνίε-

ζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο «Δγγχεζε γηα ηε Νενιαία»).  

 Σε δεκηνπξγία «Λεπθνχ Μεηξψνπ Δπηρεηξήζεσλ», απηψλ δειαδή πνπ επηδεηθλχνπλ δηαρξνληθά 

ζπκκφξθσζε ζηελ εξγαηηθή θαη αζθαιηζηηθή λνκνζεζία, θαη εζηίαζε ησλ ειέγρσλ ζε επηρεηξήζεηο 

κε πςειή παξαβαηηθφηεηα.  

 Σελ νινθιήξσζε, εληφο ηνπ 2015, ηνπ λένπ «αζθαιηζηηθνχ ράξηε» ηεο ρψξαο, κε ηελ πεξαηηέξσ 

δηνηθεηηθή ελνπνίεζε ησλ ηακείσλ ζηε βάζε ηεο κειέηεο πνπ εθπφλεζε ην ΚΔΠΔ.  

 Σελ πεξαηηέξσ κείσζε ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ θαηά 1 πνζνζηηαία κνλάδα, ππφ ηελ πξνυπφζε-

ζε φηη θάηη ηέηνην ζα ην επηηξέςεη ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ εζφδσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. 

 Σε δεκηνπξγία ηνπ Δληαίνπ Κέληξνπ Απνλνκήο πληάμεσλ εληφο ηνπ 2015 θαη κεηά ηελ νινθιή-

ξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο «ΑΣΛΑ».  

 

Παξάιιεια, ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο ζρεδηάδεη θαη πινπνηεί 

αλαπηπμηαθέο πξσηνβνπιίεο. Ζ πνιηηηθή αληηκεηψπηζεο ηεο αλεξγίαο γηα ην έηνο 2015 ελδπλακψλεηαη 

κε ην ζρεδηαζκφ ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ ελεξγεηηθήο πνιηηηθήο εθηηκψκελνπ εηήζηνπ πξνυπν-

ινγηζκνχ πεξίπνπ 600 εθαη. επξψ. Ζ δαπάλε γηα ηα πξνγξάκκαηα απηά είλαη ζεκαληηθά απμεκέλε 

απφ ηελ αληίζηνηρε ηνπ έηνπο 2014 (373 εθαη. επξψ), θπξίσο, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο έκθαζεο πνπ απν-

δίδεηαη ζηελ εκπξνζζνβαξή ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ γηα λένπο θαη αλέξγνπο. 

  

Οη ζεκαληηθφηεξεο παξεκβάζεηο πνπ είηε μεθίλεζαλ ην 2014 θαη ζα ζπλερηζζνχλ ην 2015 είηε ζα μεθη-

λήζνπλ ην 2015, είλαη νη εμήο: 

 

 Ζ πινπνίεζε Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο «Δγγχεζε γηα ηε Νενιαία, κε πξνγξάκκαηα γηα λένπο απφ 

18 έσο 24 εηψλ, φπσο ε επηηαγή εηζφδνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα 12.000 λένπο, ε Οινθιεξσκέλε 

Παξέκβαζε γηα 8.000 λένπο θαη εππαζείο νκάδεο, ηα εηδηθά πξνγξάκκαηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξ-

ηηζεο γηα 15.000 αλέξγνπο λένπο ζε πηζηνπνηεκέλεο εηδηθφηεηεο (π.ρ. ηνπξηζκφο, αγξνηηθή παξα-

γσγή, λαπηηιία, πιεξνθνξηθή, θ.ιπ). 

 Ζ επηηαγή εηζφδνπ γηα λένπο 18 έσο 29 εηψλ ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο γηα απφθηεζε εξγαζηαθήο 

εκπεηξίαο γηα 38.000 αλέξγνπο.  

 Σν πξφγξακκα θνηλσθεινχο εξγαζίαο γηα 50.000 καθξνρξφληα αλέξγνπο ή αλέξγνπο πνπ δνπλ ζε 

λνηθνθπξηά ρσξίο θαλέλαλ εξγαδφκελν. 

 Σν πξφγξακκα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο κέζσ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξ-

ηηζεο θαη εγγπεκέλεο απαζρφιεζεο γηα 16.620 αλέξγνπο 29 - 64 εηψλ κε ρακειά ηππηθά πξνζφληα.  
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 Σν πξφγξακκα «Δλαξκφληζε Οηθνγελεηαθήο & Δπαγγεικαηηθήο Εσήο 2014-2015», ην νπνίν αθν-

ξά 55.000 σθεινχκελεο κεηέξεο θαη 68.500 παηδηά γηα ηελ πεξίνδν 2014-2015.  

 Ζ επηδφηεζε θαηλνηφκνπ επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ λέσλ έσο 35 εηψλ (2.000 σθεινχκελνη). 

 Οη επηρνξεγήζεηο επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πξφζιεςε αλέξγσλ 30-66 εηψλ (10.000 σθεινχκελνη), 

πηπρηνχρσλ έσο 35 εηψλ (7.200 σθεινχκελνη), σθεινπκέλσλ Σνπηθψλ ρεδίσλ Γξάζεο φπσο 

«Σνπα & ΣνπΔΚΟ» (10.000 σθεινχκελνη), θιπ.  

 Σν «Δζληθφ Γίθηπν Άκεζεο Αληηκεηψπηζεο ηεο Φηψρεηαο» (12.000 σθεινχκελνη εππαζψλ θνηλσ-

ληθά νκάδσλ).  

 Ζ ιεηηνπξγία Πεξηθεξεηαθψλ Μεραληζκψλ Τπνζηήξημεο ηεο αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο ησλ Κνη-

λσληθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Κνηλ..Δπ.), γηα 10.000 αλέξγνπο. 

 Ζ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δπηδφηεζεο δηαθνπψλ εξγαδνκέλσλ, αλέξγσλ θαη ησλ νηθνγε-

λεηψλ απηψλ κε επηηαγή θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ έηνπο 2014-2015. 

 

 

11. Γηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο 
 

Καηά ηελ ηειεπηαία δηεηία έρεη μεθηλήζεη ε εθαξκνγή απφ ηελ Κπβέξλεζε κηαο ζηξαηεγηθήο νηθνλν-

κηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία, παξάιιεια κε ηελ εδξαίσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο, πξνζαξκνγήο 

θαη πεηζαξρίαο, επηθεληξψλεηαη ζηελ επαλεθθίλεζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο. Γνκηθφ ζπζηαηηθφ 

απηήο ηεο πξνζπάζεηαο αλάζρεζεο ησλ έληνλσλ πθεζηαθψλ πηέζεσλ θαη απειεπζέξσζεο ηεο αλαπηπ-

μηαθήο δπλακηθήο ηεο νηθνλνκίαο είλαη ε πξνψζεζε κηαο ζεηξάο δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. ε 

απηφ ην πιαίζην, έρνπλ αλαιεθζεί ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο εληφο ηνπ 2014, θαη δξνκνινγνχληαη κηα 

ζεηξά απφ αληίζηνηρεο πξσηνβνπιίεο γηα ην 2015 θαη έπεηηα. Δηδηθφηεξα, αλά πεδίν πνιηηηθήο, ελδεη-

θηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πεξίνδν 2014–2015 είλαη: 

 

Αλάπηπμε θαη Αληαγσληζηηθφηεηα 
 

 Γεκηνπξγία πιαηζίνπ γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ηδησηηθνχ ρξένπο. 

 Αλαζεψξεζε ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζεζκνζέηεζε πηψρεπζεο ησλ ηδησ-

ηψλ. 

 Δλνπνίεζε θαη απινπνίεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε ζηφρν ηελ 

επηηάρπλζε, δηαθάλεηα θαη κέγηζηε δηαζθάιηζε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο θαζψο θαη ηελ ελίζρπ-

ζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ. 

 Γεκηνπξγία ζχγρξνλεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 

(www.promitheus.gov.gr), κέζσ ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηείηαη νιφθιεξε ε δηαδηθαζία εθηέιεζεο 

κίαο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ζηνρεχνληαο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, ζηελ απινπνίεζε θαη 

επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηεμαγσγήο αλαζέζεσλ θαζψο θαη ζηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη 

δεκνζηνλνκηθνχ θφζηνπο.  

 Γεκηνπξγία Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ), ζην νπνίν 

θαηαρσξνχληαη φιεο νη δεκφζηεο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη παλειιαδηθά θαη ζην νπνίν κπνξνχλ 

λα έρνπλ πξφζβαζε φινη νη πνιίηεο. 

 Δπνπηεία ηεο αγνξάο θαπζίκσλ, εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο εηζξνψλ-εθξνψλ παλειιαδηθά, ιεη-

ηνπξγία ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ γηα ηνλ εληνπηζκφ παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ επηβνιή 

λνκηθψλ θπξψζεσλ. 

 Βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ (ΓΔΜΖ) γηα ηελ πεξαηηέξσ 

κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο θαη ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζχζηαζεο επηρεηξήζεσλ.  

 Οινθιήξσζε ησλ ηερληθψλ πξναπαηηνχκελσλ γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ), εθπαίδεπζε δηαρεηξηζηψλ θαη γελίθεπζε ηεο ρξήζεο 

ηνπο. 

 Απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο πιεξσκψλ ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζθέινπο ηνπ ΠΓΔ. 

 Θεζκνζέηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΓΔ ζηνλ λέν Νφκν γηα ην Γεκφζην Λνγηζηηθφ. 

 Γεκηνπξγία ελφο απινχ, ζηαζεξνχ θαη επέιηθηνπ ξπζκηζηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηε δηεπθφιπλζε 

πξφζβαζεο ζην επηρεηξείλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, κέζσ ηεο θαηάξγεζεο ησλ 
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πεξηηηψλ αδεηψλ θαη ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ αδεηνδφηεζεο γηα θάζε ηχπν 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Αλακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ γηα ηα Δπηρεηξεκαηηθά Πάξθα σο Οξγαλσκέλσλ Τπνδνρέσλ Γξαζηε-

ξηνηήησλ (ΟΤΓ) ψζηε ε αδεηνδφηεζε λα γίλεηαη γηα ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο θαη ν εθάζηνηε δηαρεη-

ξηζηήο λα αδεηνδνηεί ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ εληφο απηνχ. 

 χζηαζε Γηυπνπξγηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε Βηνκεραληθή Πνιηηηθή κε θχξηα αληηθείκελα δξάζεο: 

‒ Μείσζε ελεξγεηαθνχ θφζηνπο ζηε βηνκεραλία. 

‒ Γηαζθάιηζε ξεπζηφηεηαο θαη αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπ λένπ ΔΠΑ 2014-2020. 

‒ ηξαηεγηθέο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ έξεπλαο θαη βηνκεραλίαο. 

‒ Δλίζρπζε εμσζηξέθεηαο επηρεηξήζεσλ. 

‒ Θεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θηιηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο.  

 Οινθιήξσζε ηεο λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο γηα ηελ άξζε εκπνδίσλ ζηνλ αληαγσληζκφ ζε ηέζζε-

ξηο ηνκείο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο (ηνπξηζκφο, ιηαληθφ εκπφξην, επεμεξγαζία ηξνθίκσλ, δνκηθά 

πιηθά). 

 πλέρηζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΟΟΑ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο λνκνζεζίαο ζε φ,ηη αθνξά ηελ άξζε ησλ 

εκπνδίσλ ζηνλ αληαγσληζκφ ζε ηέζζεξηο επηκέξνπο θιάδνπο ηεο κεηαπνίεζεο: 

‒ Παξαγσγή άλζξαθα θαη πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ. 

‒ Παξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ, εηδψλ έλδπζεο, δέξκαηνο θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ. 

‒ Πνηνπνηία. 

‒ Καηαζθεπή κεραλεκάησλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ. 

 

Τπνδνκέο, Μεηαθνξέο θαη Γίθηπα 
 

Τομέαρ Υποδομών 

 

 Κχξηα ζπκκεηνρή ζηε παξαγσγή ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ (Ν. 4282/2014) πνπ αθνξά ζηελ α-

πινχζηεπζε θαη ελνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (έξγσλ, κειεηψλ, 

ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ). 

 Πξνψζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο (e-procurement) θαη 

ζηνπο ηνκείο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ θαη κειεηψλ. 

 Άξζε πεξηνξηζκψλ ζηηο δεκνπξαζίεο δεκνζίσλ έξγσλ πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ν ειεχζεξνο α-

ληαγσληζκφο, φπσο θαηάξγεζε αλψηαησλ θαη θαηψηαησλ νξίσλ πξνυπνινγηζκνχ έξγσλ (Ν. 

4273/2014) θ.ιπ. 

 Δθζπγρξνληζκφο ησλ κεηξψσλ θαηαζθεπαζηψλ, εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη κειεηεηψλ. 

 

Τομέαρ Μεηαθοπών 

 

 Οινθιήξσζε, εληφο ηνπ 2015, αθελφο ηεο δηαδηθαζίαο ηδησηηθνπνίεζεο ησλ εηαηξεηψλ ΣΡΑΗΝΟΔ 

ΑΔ θαη ΔΔΣΤ ΑΔ θαη αθεηέξνπ ηεο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο ηνπ ΟΔ ΑΔ θαη ηεο ξχζκηζεο ηνπ 

ζέκαηνο ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. 

 Λεηηνπξγία ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δπηβαηηθψλ Μεηαθνξψλ ζχκθσλα κε ην Ν. 4199/2013. 

 πλέρηζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ζπγρψλεπζεο θαη εμπγίαλζεο αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ ηνπ ΟΑΑ θαη 

ηνπ ΟΑΘ. 

 Έθδνζε ηνπ δεπηεξνγελνχο πιαηζίνπ γηα ηε ξχζκηζε ζεκάησλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (Logistics) 

θαη‟ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4302/2014. 

 Πξναγσγή ηεο νδηθήο αζθάιεηαο κε πινπνίεζε ησλ παξαθάησ έξγσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

‒ Μεραλνγξάθεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιψλ εθπαίδεπζεο/πηζηνπνίεζεο ππνςεθίσλ νδεγψλ 

θαη νδεγψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ 

ηεο Υψξαο (νινθιήξσζε εληφο ηνπ 2015). 

‒ Οινθιεξσκέλν πιαίζην δηαδηθαζηψλ θαη εθαξκνγψλ γηα ηελ επνπηεία θαη ηε δηαρείξηζε ηεο 

νδηθήο αζθάιεηαο (νινθιήξσζε εληφο ηνπ 2015). 

‒ Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ειεθηξνληθήο αθαδεκίαο νδήγεζεο – e-Drive Academy (νινθιή-

ξσζε εληφο ηνπ 2015). 
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Τομέαρ Τηλεπικοινυνιών και Τασςδπομείυν 

 

 Οινθιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αδεηνδφηεζεο θαηαζθεπψλ θεξαηψλ κνλναπεπζπληηθήο δηαδηθαζίαο 

(ΖΛΤΑ). 

 Δθαξκνγή λένπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο εηαηξίεο εθθαζάξηζεο πνπ αλαιακβάλνπλ ηε ινγηζηηθή 

ηαθηνπνίεζε ινγαξηαζκψλ ηεο θηλεηήο λαπηηθήο θαη ηεο θηλεηήο λαπηηθήο δνξπθνξηθήο ππεξεζίαο 

ησλ ειιεληθψλ εκπνξηθψλ πινίσλ. 

 Αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ γηα πεξαηηέξσ απειεπζέξσζε ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο. 

 

Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε θαη Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 
 

Οη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη νη πνηνηηθέο αιιαγέο ζην δεκφζην ηνκέα απνηεινχλ πιένλ ζαθή 

πνιηηηθή πξνηεξαηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξ-

λεζεο (ΤΓΜΖΓ). Ζ κεγάιε πξφθιεζε γηα ην ΤΓΜΖΓ είλαη ε αιιαγή ηεο αηδέληαο απφ ηελ επίηεπμε 

πνζνηηθψλ ζηφρσλ, πνπ είραλ θπξίσο λα θάλνπλ κε ηε κείσζε ηνπ θξάηνπο, ζηε δξνκνιφγεζε πνηνηη-

θψλ αιιαγψλ, πνπ αθνξνχλ πξσηίζησο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

 

ην πιαίζην απηφ, ην ΤΓΜΖΓ έρεη θαηαζηξψζεη θαη πινπνηεί έλα νινθιεξσκέλν θαη ζπγθξνηεκέλν 

ζρέδην αλακφξθσζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ζηφρνπο, πξνηεξαηφηεηεο, ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη 

ρξεκαηνδφηεζε. Σν ζρέδην απηφ έρεη ηξεηο θεληξηθνχο ππιψλεο: 

 

 Ο πξψηνο ππιψλαο έρεη λα θάλεη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δνκψλ φινπ ηνπ Γεκν-

ζίνπ κε έκθαζε ζηα Τπνπξγεία, ψζηε λα κπνξνχκε λα επαλαπξνζδηνξίζνπκε ην ξφιν ηνπ Κξά-

ηνπο ζηηο λέεο κεησκέλεο ηνπ δηαζηάζεηο. 

 Ο δεχηεξνο ππιψλαο ηεο κεηαξξχζκηζεο, κεηά ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ θε-

ληξηθψλ δνκψλ ηνπ Κξάηνπο, είλαη ε επαλαμηνιφγεζε ηνπ πξντφληνο πνπ ζα παξάγεη θάζε δεκφζηα 

δηαδηθαζία, έηζη ψζηε λα θξνληίζνπκε απηή λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ απινχζηεξν δπλαηφ ηξφ-

πν, κε ηε ρξήζε ηνπ απαξαίηεηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ρσξίο ζπαηάιεο θαη κε ηε κεγαιχηεξε 

δπλαηή ρξεζηκνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 

 Σξίηνο ππιψλαο είλαη λα απνθηήζεη ην Κξάηνο, γηα πξψηε θνξά, κηα ζχγρξνλε ζηξαηεγηθή δηαρεί-

ξηζεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ πνπ δηαζέηεη. 

 

Δθαπμογή οπγανογπαμμάηυν Υποςπγείυν και θοπέυν 

 

Νέα, απινπνηεκέλα θαη ιηηά νξγαλνγξάκκαηα απέθηεζαλ ηα Τπνπξγεία, αιιάδνληαο κε ηνλ ηξφπν 

απηφ ηνλ ππξήλα ηνπ Κξάηνπο θαη ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κεηά απφ δεθαεηίεο. Ζ θαηάξηηζε ησλ λέ-

σλ νξγαληζκψλ ησλ Τπνπξγείσλ βαζίζηεθε ζε εθζέζεηο αμηνιφγεζεο, πνπ ζπλνδεχνληαη απφ πεξη-

γξάκκαηα απνζηνιήο θαη ζέζεσλ θαζψο θαη απφ ζρέδηα ζηειέρσζεο, πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Κπ-

βεξλεηηθφ πκβνχιην Μεηαξξχζκηζεο (ΚΜ). Οη αμηνινγήζεηο ησλ δνκψλ ησλ Τπνπξγείσλ απνηπ-

πψζεθαλ ζε εθζέζεηο - πνξίζκαηα ησλ Δπηηξνπψλ Αμηνιφγεζεο, νη νπνίεο ππεβιήζεζαλ ζην ΤΓ-

ΜΖΓ, πνπ είρε ην ζπληνληζκφ θαη ηελ επνπηεία, θαη ζηα αξκφδηα Τπνπξγεία γηα ηηο απαξαίηεηεο δηα-

βνπιεχζεηο.  

 

Έηζη, πινπνηήζεθε έλα δηαρξνληθφ αίηεκα γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ Γεκνζίνπ, πνπ πιένλ απνθηά 

κηα εληαία ζπλεθηηθή δνκή κε ηηο κεηψζεηο ησλ δνκψλ λα αγγίδνπλ ην 40% θαη ην δεκνζηνλνκηθφ φθε-

ινο λα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 10,8 εθαη. επξψ. Δηδηθφηεξα, απφ 7.717 πξντζηακέλνπο πνπ είρε ε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε δηαζέηεη πιένλ 4.558, κε ην δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο λα πεξηνξίδεηαη ζηα 16,2 εθαη. 

επξψ, απφ 27,1 εθαη. επξψ, πνπ ήηαλ κέρξη πξφηηλνο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη Γεληθέο Γηεπζχλζεηο 

κεηψλνληαη ζε 93 απφ 115, νη Γηεπζχλζεηο ζε 994 απφ 1.644 θαη ηα Σκήκαηα ζε 3.324 απφ 5.763. 

Πιένλ ην 70% ησλ εξγαδνκέλσλ απαζρνιείηαη ζε επηρεηξεζηαθά ζέκαηα θαη ην 30% κε ηα εζσηεξηθά 

δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά ζέκαηα. Σα λέα νξγαλνγξάκκαηα ηέζεθαλ ζε ηζρχ απφ ηηο 29 Οθησβξίνπ. 
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Μείυζη διοικηηικών βαπών ζε 13 ηομείρ πολιηικήρ 

 

Σν ΤΓΜΖΓ θαη ν ΟΟΑ ζπλεξγάζηεθαλ ζην πιαίζην ηεο πκθσλίαο πλεηζθνξάο πνπ ππνγξάθεθε 

ην 2012, πξνθεηκέλνπ λα πνζνηηθνπνηήζνπλ ηα πιένλ επηβαξπληηθά δηνηθεηηθά βάξε πνπ πξνθχπηνπλ 

ιφγσ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη ινηπψλ δηνηθεηηθψλ πξαθηηθψλ ζε 13 ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηε-

ξηφηεηαο.  

 

Ο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο είλαη δηηηφο, απφ ηε κία, ε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ θαη ηεο γξαθεηνθξα-

ηίαο θαη απφ ηελ άιιε, ε εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο ζε ζηειέρε ηεο Διιελη-

θήο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηελ κέηξεζε θαη κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ. Ο ΟΟΑ ζπλεξγάζηεθε 

ζηελά κε επηρεηξεκαηηθέο ελψζεηο, εηαηξείεο θαη άιινπο θνξείο πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη πιένλ 

επηβαξπληηθέο ξπζκίζεηο, θαζψο θαη πξνηεξαηφηεηεο θαη ηνκείο πνιηηηθήο γηα απινχζηεπζε. Με ηε 

ρξήζε ηππνπνηεκέλεο δηεζλνχο κεζνδνινγίαο, ε έθζεζε ηνπ ΟΟΑ εληφπηζε δηνηθεηηθά βάξε χςνπο 

3,28 δηζ. επξψ θαη δηνηθεηηθφ θφζηνο χςνπο 4,08 δηζ. επξψ ζε 13 βαζηθνχο ηνκείο ηεο Διιεληθήο νη-

θνλνκίαο ρξεζηκνπνηψληαο ην δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν ηππνπνηεκέλν κνληέιν θφζηνπο.  

 

Σν ΤΓΜΖΓ πξνρψξεζε ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπζηάζεσλ ηνπ ΟΟΑ ζε φινπο ηνπο ην-

κείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πην επηβαξπληηθψλ ηνπ ΦΠΑ θαη ηνπ εηαηξηθνχ δηθαίνπ, είηε κε λν-

κνζεηηθή παξέκβαζε ηνπ ΤΓΜΖΓ (Ν. 4281/2014) είηε ζε ηνκεαθά λνκνζεηήκαηα. Ζ πινπνίεζε ζπ-

ληνλίδεηαη θαη παξαθνινπζείηαη απφ ην ΤΓΜΖΓ ζε φ,ηη αθνξά ηελ δεπηεξνγελή λνκνζεζία αιιά θαη 

ηελ επηρεηξεζηαθή πινπνίεζε.  

 

Δπιλογή πποφζηαμένυν οπγανικών μονάδυν ηος Γημοζίος 

 

Σνλ Ηνχιην ηνπ 2014, ςεθίζηεθε ν N. 4275/2014 γηα ηελ «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Κα-

ηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ ΝΠΓΓ (Ν. 3526/2007) − 

Δπηινγή πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» γηα ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ λένπ ζε-

ζκηθνχ πιαηζίνπ επηινγήο ησλ Πξντζηακέλσλ Σκεκάησλ, Γηεπζχλζεσλ θαη Γεληθψλ Γηεπζπληψλ ζην 

Γεκφζην. Με ην λέν ζχζηεκα εηζάγνληαη αμηνθξαηηθά εξγαιεία γηα ηελ αλάιεςε ζέζεο επζχλεο ζηε 

δεκφζηα δηνίθεζε θαη κπαίλεη ηέινο ζηε ινγηθή ηεο επεηεξίδαο, αιιά θαη ηεο θνκκαηηθήο ζπρλά επη-

ινγήο. ηφρνο είλαη λα επηιέγνληαη νη πιένλ θαηάιιεινη ππάιιεινη γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε δηεπζπληη-

θή ζέζε θαη λα εληνπίδνληαη ηα δπλακηθά εθείλα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη εηδηθέο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη 

λα έρεη έλαο δεκφζηνο ππάιιεινο γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε επζχλεο. 

 

Ππόγπαμμα κινηηικόηηηαρ και μόνιμορ μησανιζμόρ κινηηικόηηηαρ  

 

Βάζεη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δνκψλ θαη ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ ζηειέρσζεο θαη ηεο ζπλαθφινπζεο 

θαηάξγεζεο ησλ πιενλαδνπζψλ ζέζεσλ, εληάρζεθαλ ζην πξφγξακκα θηλεηηθφηεηαο 25.522 ππάιιε-

ινη. Ζ δηαδηθαζία επαλαηνπνζέηεζεο ησλ ππαιιήισλ απφ ην πξφγξακκα θηλεηηθφηεηαο ζε ππεξεζίεο 

πνπ βάζεη ηεο αμηνιφγεζεο θαη ησλ ζρεδίσλ ζηειέρσζεο δηαπηζηψλνληαη αλάγθεο ζε πξνζσπηθφ έρεη 

ζρεδφλ νινθιεξσζεί. 

 

Παξάιιεια, βξίζθεηαη ππφ επεμεξγαζία ν ζρεδηαζκφο θαη ε εγθαζίδξπζε ελφο κφληκνπ κεραληζκνχ 

θηλεηηθφηεηαο, ν νπνίνο είλαη απνζπλδεδεκέλνο απφ ηελ  πξνγελέζηεξε έλλνηα ηεο ππνρξεσηηθήο θη-

λεηηθφηεηαο θαη ησλ απνιχζεσλ. ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα κηα δνκεκέλε εζσηεξηθή αγνξά εξγαζίαο 

ζην Γεκφζην, πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ην ελ πνιινίο πξνβιεκαηηθφ ζχζηεκα ησλ απνζπάζεσλ θαη ησλ 

κεηαηάμεσλ. πνπ ππάξρνπλ θελέο νξγαληθέο ζέζεηο κε βάζε ηα νξγαλνγξάκκαηα, νη ζέζεηο απηέο ζα 

πξνθεξχζζνληαη θαη εθφζνλ ππάξρεη ελδηαθέξνλ ε ζέζε ζα θαιχπηεηαη βάζε κηαο νξγαλσκέλεο αγν-

ξάο εξγαζίαο. 

 

Σςνεκηική πολιηική πποζλήτευν 

 

Γηα ην 2014, νη πξνζιήςεηο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ πινπνηνχληαη, γηα πξψηε θνξά, ζε απφιπηε ζπκ-

θσλία κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ, φπσο εγθξίζεθε απφ ην Κπβεξλεηηθφ πκβνχιην Με-
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ηαξξχζκηζεο, κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζε εμεηδηθεπκέλν πξν-

ζσπηθφ. 
 

Αξιολόγηζη πποζυπικού 
 

Με ην Ν. 4250/2014 ζεζκνζεηήζεθε ην κεηαβαηηθφ ζχζηεκα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δεκνζίσλ π-

παιιήισλ. θνπφο ηεο ξχζκηζεο απηήο ήηαλ λα απνδνζεί ε βαξχλνπζα ζεκαζία πνπ ζα πξέπεη λα έρεη 

θάζε ζχζηεκα αμηνιφγεζεο θαη λα αξζνχλ νη ζηξεβιψζεηο θαη ε απαμίσζε ηνπ παξφληνο ζπζηήκαηνο 

αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη λα απνθηήζεη ε δηνίθεζε θνπιηνχξα αμηνιφγεζεο. 

 

ε ζπλέρεηα ηνπ κεηαβαηηθνχ ζπζηήκαηνο, βξίζθεηαη ππφ επεμεξγαζία ν ζρεδηαζκφο πάγηνπ ζπζηήκα-

ηνο αμηνιφγεζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ππνγξακκίδεηαη ε ζεκαζία ηεο αμηνιφγεζεο γηα ηελ νξζνινγη-

θή, απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, απνθαζηζηψληαο ην θχξνο θαη 

ηελ ππνρξεσηηθφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο. 
 

Δνίζσςζη πειθαπσικήρ εςθύνηρ 
 

εκαληηθφο αξηζκφο ελεξγεηψλ πηνζεηήζεθε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ελίζρπζεο ηεο πεηζαξρηθήο επ-

ζχλεο, κε απνηέιεζκα ηνλ εληνπηζκφ θαη ζεξαπεία ρξφλησλ δπζιεηηνπξγηψλ.  

Δηδηθφηεξα: 
 

 Δπηηαρχλζεθε, νπζηαζηηθά, ε ιεηηνπξγία ησλ Πεηζαξρηθψλ πκβνπιίσλ θαη ε εμέηαζε ησλ εθθξε-

κψλ ππνζέζεσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο απφ ην ψκα 

Δπηζεσξεηψλ – Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ΔΔΓΓ). 

 Γξνκνινγήζεθε, λνκνζεηηθά, ε έγθαηξε εθδίθαζε ησλ αγσγψλ απαζρνινχκελσλ επί έηε  κε πξν-

ζσξηλά κέηξα/αζθαιηζηηθέο δηαηαγέο θαη ζπλεπψο ν ηεξκαηηζκφο κηαο ρξφληαο ζηξέβισζεο. 

 Γηελεξγήζεθαλ εθηεηακέλνη έιεγρνη ηήξεζεο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο θαη εληνπίζηεθαλ επί καθξφλ 

απνπζηάδνληεο ππάιιεινη, ελεξγνπνηψληαο ζηε ζπλέρεηα δηαδηθαζίεο Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ 

θαη Πεηζαξρηθψλ πκβνπιίσλ. 

 Πξνρψξεζαλ ζηνρεπκέλνη έιεγρνη εληνπηζκνχ πιαζηψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη δφζεθε πξνηεξαηφηε-

ηα ζηελ εμέηαζε ζρεηηθψλ θαηαγγειηψλ απφ ην ΔΔΓΓ. 

 Παξάιιεια, ην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο πξνρψ-

ξεζε ζηε ζέζπηζε ελφο αληηθεηκεληθνχ ζπζηήκαηνο επαλειέγρνπ ηεο κεηαηξνπήο ζπκβάζεσλ νξη-

ζκέλνπ ρξφλνπ θαη έξγνπ ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ, ππφ ηε ζπλνιηθή επνπηεία ηνπ Αλψηαηνπ πκβνπ-

ιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (ΑΔΠ).  
 

Σςγσυνεύζειρ και καηαπγήζειρ θοπέυν 
 

Ζ αλαδηνξγάλσζε ησλ θξαηηθψλ δνκψλ, ζπλνιηθά, ζπληζηά ζηξαηεγηθή πξνηεξαηφηεηα κε ζηφρν ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ, κε φζν ην δπ-

λαηφλ κηθξφηεξν δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο.  
 

Με ην Ν. 4250/2014 θαηαξγήζεθαλ 21 θνξείο ησλ νπνίσλ ε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο, απφ πιεπξάο 

επηρεηξεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ, δελ ήηαλ απαξαίηεηε. Με απηφ ηνλ ηξφπν θαηαξγήζεθαλ εθείλνη νη θν-

ξείο πνπ εδψ θαη θαηξφ είραλ εθπιεξψζεη ηελ απνζηνιή ηνπο, ελψ ζπγρσλεχηεθαλ άιινη πνπ είραλ 

επηθαιχςεηο κεηαμχ ηνπο, κε απνηέιεζκα λα πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά ε ζπαηάιε δεκφζησλ πφξσλ. 
 

Μείυζη γπαθειοκπαηίαρ  
 

Δληφο ηνπ 2014, κε ην Ν. 4250/2014 αλαιήθζεθαλ πξσηνβνπιίεο ζην πιαίζην ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ 

γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ.  

Δηδηθφηεξα: 
 

 Καηαξγήζεθε ε ππνρξέσζε ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ απφ ηνπο ελδηα-

θεξφκελνπο ζην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο φρη κφλν κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο αιιά θαη κε 
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ηνπο θνξείο, πνπ άκεζα ή έκκεζα ειέγρνληαη απφ ην Κξάηνο, φηαλ πξφθεηηαη γηα έγγξαθα ηα νπνία 

έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο απηνχο. 

 Καηαξγήζεθε ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο ζην ΦΔΚ ΑΔ-ΔΠΔ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνχ 

θαη ησλ εηήζησλ ηζνινγηζκψλ ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη ησλ Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχ-

λεο (ε αλάγθε δεκνζηφηεηαο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο ησλ εηαηξεηψλ θαιχπηεηαη πιένλ κέζσ 

ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ-ΓΔΜΖ).  

 Καηαξγήζεθε ε ππνρξέσζε βεβαίσζεο γλήζηνπ ππνγξαθήο ζηελ ππεχζπλε δήισζε πνπ θαηαηίζε-

ηαη ζηελ πξψηε θάζε πξνζθνξάο ζε δηαγσληζκφ ηνπ Γεκνζίνπ.  
 

Σύζηημα αδειοδοηήζευν  
 

Σν ΤΓΜΖΓ πξνρψξεζε, γηα πξψηε θνξά, ζηελ θαηάξγεζε ησλ ζπζηεκάησλ αδεηνδνηήζεσλ, μεθηλψ-

ληαο απφ 25 δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 

Καηαξγείηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πιήξσο ε απαίηεζε ππνβνιήο θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ, ε νπνία 

εμαθνινπζνχζε λα ηζρχεη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο θαηάξγεζεο αδεηνδνηήζεσλ ζην παξειζφλ. Ζ γλσ-

ζηνπνίεζε ηζρχεη πιένλ θαη γηα ηελ έλαξμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε, κεηαβί-

βαζε θαηαζηήκαηνο θαη πξνζζήθε ζε απηφ άιιεο δξαζηεξηφηεηαο. 
 

Έλεγσορ για πλαζηά πιζηοποιηηικά 
 

Σν Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο δξνκνιφγεζε ην ζπ-

ζηεκαηηθφ θαη κεζνδηθφ έιεγρν φισλ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ αμηνπνίεζαλ νη ππάιιεινη ηνπ Γεκν-

ζίνπ γηα ηελ πξφζιεςή ηνπο. Γίλεηαη έιεγρνο εγθπξφηεηαο, γηα πξψηε θνξά, φισλ ησλ ηίηισλ ζπνπ-

δψλ θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα αηνκηθά κεηξψα ησλ ππαιιήισλ. Οη θνξείο είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα θαηαρσξνχλ αλαιπηηθά ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο έρνπλ πξνβεί θαζψο θαη 

ηα απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπο. 
 

Δπανέλεγσορ μεηαηποπήρ ζςμβάζευν 
 

Σν Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο πξνρψξεζε ζηε ζέζπη-

ζε ελφο αληηθεηκεληθνχ ζπζηήκαηνο επαλειέγρνπ ηεο κεηαηξνπήο ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη 

έξγνπ ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ, ππφ ηε ζπλνιηθή επνπηεία ηνπ Αλψηαηνπ πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσ-

πηθνχ (ΑΔΠ). Σν αξκφδην γηα ην δηνξηζκφ φξγαλν ππνρξενχηαη λα εθδψζεη ακειιεηί πξάμε κε ηελ 

νπνία δηαπηζηψλεηαη ε απηνδίθαηε ιχζε ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο θαη ε θαηάξγεζε ηεο ζέζεο, ζε πε-

ξίπησζε πνπ ην ΑΔΠ θξίλεη φηη ζην πξφζσπφ ηνπ δελ ζπλέηξεραλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο κεηα-

ηξνπήο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο κε ππαηηηφηεηα ηνπ ππαιιήινπ. 
 

Ανοισηή διαδικαζία επιλογήρ πποζώπυν ζε θέζειρ εςθύνηρ 
 

Με αλνηρηή δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ δπν θνξέσλ πνπ επνπηεχνληαη απφ 

ην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ-

ζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΚΓΓΑ) θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ 

ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο (ΚηΠ). 
 

Ππόζλητη επιηςσόνηυν διαγυνιζμών ηος ΑΣΔΠ 
 

Σν ΤΓΜΖΓ πξνρψξεζε ζηελ επίιπζε κηαο πνιπεηνχο εθθξεκφηεηαο, πνπ αθνξά δηνξηζηένπο ηνπ 

ΑΔΠ, νη νπνίνη δηαγσλίζηεθαλ κέζσ ηνπ αμηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Ν. 2190/1994 (λφκνο Πεπν-

λή) θαη έρνπλ θξηζεί σο επηηπρφληεο,  
 

Καηαγπαθή μη μιζθολογικών παποσών και ζηοσεςμένερ παπεμβάζειρ 
 

Σν ΤΓΜΖΓ, ζην πιαίζην ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, αλέιαβε 

ηελ πξσηνβνπιία λα εληνπίζεη θαη λα εμνξζνινγίζεη δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε θάζε είδνπο «παξν-

ρέο» κε κηζζνινγηθνχ ραξαθηήξα.  
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Με ην Ν. 4210/2013: 

 Καηαξγήζεθε ε «εηδηθή» άδεηα ιφγσ ρξήζεο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (1 εκέξα/δίκελν), ε νπνία, 

κε ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο, απνηεινχζε, πιένλ, αλαρξνληζηηθφ θαη παξσρεκέλν πξνλφκην. 

 Μεηψζεθε ε άδεηα εμεηάζεσλ γηα θνηηεηέο/ζπνπδαζηέο δεµνζίνπο ππαιιήινπο απφ  ζπλνιηθά 20 

εξγάζηκεο εκέξεο / έηνο ζε 10 εξγάζηκεο εκέξεο / έηνο. Δπίζεο, γηα θάζε εκέξα εμεηάζεσλ, κεηψ-

ζεθε ε πξνβιεπφκελε άδεηα απφ δχν εκέξεο ζε κία, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε απαξαίηεηε η-

ζνξξνπία κεηαμχ ηεο επηκφξθσζεο ησλ ππαιιήισλ θαη ηεο απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζη-

αο δηνίθεζεο. 

 Μεηψζεθαλ νη κέξεο βξαρπρξφληαο αλαξξσηηθήο άδεηαο απφ 10 ζε 8, εθ ησλ νπνίσλ νη κέξεο πνπ 

ρνξεγνχληαλ ρσξίο ηαηξηθή γλσκάηεπζε, κεηψζεθαλ απφ 4 ζε 2, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί 

ην θαηλφκελν ησλ θαηαρξεζηηθψλ πεξηπηψζεσλ. 

 

Πεξαηηέξσ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ/ΓΛΚ ζπλερίδεηαη ε θαηαγξαθή θαη ε ζπλν-

ιηθή επηζθφπεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πιαηζίνπ ησλ κε κηζζνινγηθψλ παξνρψλ, κε ζθνπφ ηελ απνηίκεζή 

ηνπο θαη ηελ πηνζέηεζε ζηνρεπκέλσλ παξεκβάζεσλ, εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν.  

 

Αναβάθμιζη Κένηπυν Δξςπηπέηηζηρ Πολιηών 

 

Σα ΚΔΠ πξνζθέξνπλ, απφ ηηο αξρέο Μαξηίνπ, κηα ζεηξά λέσλ ππεξεζηψλ. Οη λέεο ππεξεζίεο πνπ πα-

ξέρνληαη πιένλ απφ ηα ΚΔΠ, ηα θαζηζηνχλ κνλαδηθφ ζεκείν αλαθνξάο θαη ζπλαιιαγήο ηνπ πνιίηε κε 

ηε δεκφζηα δηνίθεζε (φπσο θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ησλ αξκφδησλ ΓΟΤ, αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα 

θαη βεβαίσζε νηθνδνκνηερληθνχ έξγνπ ηνπ ΗΚΑ, ππνβνιή αίηεζεο γηα έληαμε ζην Κνηλσληθφ Οηθηαθφ 

Σηκνιφγην θαη ζην Μεηξψν ησλ Δπάισησλ Πειαηψλ ηεο ΓΔΖ, πηζηνπνηεηηθά Γεκνηνινγίνπ θ.ά.) 

 

Δζσηεξηθή Πνιηηηθή θαη Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 
 

 Γηαζθάιηζε ηεο – ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο – νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο ηεο Σνπηθήο Απην-

δηνίθεζεο, ηδίσο κέζσ: 

‒ Δλίζρπζεο ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ θαηάξηηζεο, αλακφξθσζεο θαη εθηέιεζεο ξεαιηζηηθψλ 

θαη ηνπιάρηζηνλ ηζνζθειηζκέλσλ πξνυπνινγηζκψλ. 

‒ Πξνψζεζεο ηεο δηαθάλεηαο ηεο νηθνλνκηθήο δξάζεο ηεο Απηνδηνίθεζεο, κε εμνξζνινγηζκφ 

ηνπ πνιχπινθνπ πιαηζίνπ αιιειεπηθαιππηφκελσλ ειέγρσλ. 

‒ Δθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ δξάζεσλ ζηήξημεο θαη εμπγίαλζεο Γήκσλ, κε ηαπηφρξνλν ζε-

βαζκφ ζηε ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε φισλ ησλ ππνινίπσλ ΟΣΑ. 

‒ Γηαβνχιεπζεο κε ηνπο θνξείο ηεο Απηνδηνίθεζεο επί ησλ πξνβιεπφκελσλ πφξσλ ηεο (Κε-

ληξηθψλ Απηνηειψλ Πφξσλ θαη ηδίσλ εζφδσλ), ηνπ ηξφπνπ είζπξαμεο θαη απφδνζήο ηνπο θαη 

ηεο κεηάβαζεο ζηε θνξνινγηθή απνθέληξσζε, κε δηαζθάιηζε, ζε θάζε πεξίπησζε, ηεο απν-

ηειεζκαηηθήο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ηνπ ζεζκηθνχ ξφινπ ηεο. 

 Δλίζρπζε ηεο – ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο – δηνηθεηηθήο απηνηέιεηαο ησλ Γήκσλ θαη ησλ Πε-

ξηθεξεηψλ, κε γλψκνλα: 

‒ Σελ νπζηαζηηθή απνθέληξσζε βάζεη ησλ αξρψλ ηεο εγγχηεηαο θαη ηεο επηθνπξηθφηεηαο. 

‒ Σελ απινπνίεζε δαηδαισδψλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη παξσρεκέλσλ δηνηθεηηθψλ 

αγθηζηξψζεσλ. 

‒ Σν ζεβαζκφ ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ πξψηνπ βαζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο έλαληη ηνπ δεχηε-

ξνπ βαζκνχ θαη έλαληη ηνπ Κξάηνπο. 

 Κσδηθνπνίεζε ηνπ δηθαίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, κέζσ ηεο πξφβιεςεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

Δπηηξνπήο χληαμεο Κψδηθα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ν. 4304/2014), κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία, γηα 

πξψηε θνξά, ελφο Δληαίνπ Κψδηθα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ ζα ελζσκαηψζεη φιεο ηηο δηαηά-

μεηο γηα ηα ζεζκηθά θαη νηθνλνκηθά δεηήκαηα ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηα ζέκαηα πξνζσπηθνχ ησλ 

ΟΣΑ. 

 Δλίζρπζε, θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηνπο θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ησλ αξκνδηνηήησλ 

πνπ αζθνχληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν αλά βαζκφ Απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη νξγαλσηηθφο θαη επηρεη-

ξεζηαθφο αλαζρεδηαζκφο ησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ κέζσ ησλ νπνίσλ απηέο πινπνηνχληαη. 
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 Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ηεο πνιηηηθήο δσήο, κε εμνξζνινγηζκφ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ειέγρνπ 

ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη ησλ αηξεηψλ αληηπξνζψπσλ Βνπιήο θαη Δπξσπατ-

θνχ Κνηλνβνπιίνπ. 

 Αλαζεψξεζε ηνπ Κψδηθα Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο. 

 Δθαξκνγή ηνπ Κψδηθα Μεηαλάζηεπζεο θαη Κνηλσληθήο Έληαμεο (Ν. 4251/2014), ζρεδηαζκφο θαη 

πινπνίεζε πιήζνπο δξάζεσλ θνηλσληθήο έληαμεο, ιεηηνπξγία ησλ «Τπεξεζηψλ κηαο ηάζεο» γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ θαη ζπλερήο αμηνπνίεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξ-

λεζεο ζηελ παξνρή ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 

Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 
 

Σν Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ζπκβάιινληαο ζηελ ζπιινγηθή πξνζπάζεηα γηα δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία, 

ζην πιαίζην ηνπ ηεξνχκελνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, πξνψζεζε, θαηά ην ηξέ-

ρνλ έηνο, ζεκαληηθέο δξάζεηο, κε ζηφρν ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη ηελ, εθ παξαιιή-

ινπ, ζπγθξάηεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηνπ θφζηνο. ην πιαίζην απηφ εληάζζνληαη: 

 

 Ζ νινθιήξσζε ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ λένπ Οξγαλνγξάκκαηνο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο θαη ε ζέ-

ζε ηνπ ζε εθαξκνγή εληφο ηνπ 2015. Σν λέν Οξγαλφγξακκα πξνβιέπεη ηε κείσζε ησλ Γεληθψλ Γη-

επζχλζεσλ απφ 6 ζε 4, εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Τπνπξ-

γείνπ. 

 Ζ αλαδηάξζσζε ησλ Αξρψλ ηεο Δμσηεξηθήο Τπεξεζίαο, θαζψο θαη ν επαλαθαζνξηζκφο ηεο νξγα-

ληθήο ηνπο ζχλζεζεο. Απηά βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο θαη πξνγξακκαηίδεηαη λα έ-

ρνπλ νινθιεξσζεί εληφο ηνπ 2015. 

 

ηηο δξάζεηο κε ζεκαληηθφ δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα, νη νπνίεο έρνπλ αλαιεθζεί απφ ην ηξέρνλ έηνο 

θαη ζα ζπλερηζζνχλ θαηά ην 2015, εληάζζνληαη: 

 

 Σν πξφγξακκα ζπζηεγάζεσλ Πξνμεληθψλ Γξαθείσλ, Γξαθείσλ ΟΔΤ θαη άιισλ ελδερνκέλσο  π-

πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο Πξεζβείεο, θαζψο θαη κεηαζηεγάζεσλ θαηνηθηψλ, κε ζηφρν ηελ ε-

μνηθνλφκεζε πφξσλ γηα θαηαβνιή κηζζσκάησλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. 

 Ζ κείσζε ηφζν ησλ αληηκηζζηψλ ησλ ζπκβαζηνχρσλ ηεο Δμσηεξηθήο Τπεξεζίαο, φζν θαη ηνπ ζπ-

λνιηθνχ αξηζκνχ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 Ζ απνπιεξσκή ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ απφ ζπλεηζθνξέο πξνεγνπκέλσλ εηψλ πξνο Γηεζλείο 

Οξγαληζκνχο, θαζψο θαη ε κείσζε, θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, εληφο ηνπ 2015, ησλ πνζψλ ησλ ζπ-

λεηζθνξψλ καο πξνο ηνλ ΟΖΔ, ηνπο Οξγαληζκνχο ηνπ ζπζηήκαηνο ΟΖΔ θαη ηηο εηξελεπηηθέο απν-

ζηνιέο. 

 

Δζληθή Άκπλα 
 

 ηαδηαθή επέθηαζε ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο κεραλνγξαθηθήο ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο 

(δηπινγξαθηθή ινγηζηηθή ηξνπνπνηεκέλεο ηακεηαθήο βάζεο θαη εηδηθνχ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ – κε-

ηξψνπ δεζκεχζεσλ γηα ηα ζηξαηησηηθά λνζνθνκεία), ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο ησλ Δλφπισλ Γπλάκε-

σλ.   

 Οινθιήξσζε ηεο πξνζαξκνγήο ππεξεζηψλ/δηεπζχλζεσλ πξνκεζεηψλ ηνπ ΤΠΔΘΑ θαη βέιηηζηε 

αμηνπνίεζε ηνπ λένπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) ηνπ 

ΤΠΑΑΝ κε απψηεξν ζθνπφ ηε δηελέξγεηα ζπγθεληξσηηθψλ ειεθηξνληθψλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ 

πξνκήζεηα αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο. 

 Πεξαηηέξσ πξφνδνο ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ΤΠΔΘΑ κε θχξηα δξά-

ζε ηε ζχζηαζε Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, κε ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ηνλ εληαίν θαη νινθιεξσκέλν ζπληνληζκφ ηεο δηαρείξηζεο/ειέγρνπ ησλ νηθν-

λνκηθψλ ηνπ ΤΠΔΘΑ θαη ηελ ελίζρπζε, ζηελ πξάμε, ηεο δπλαηφηεηαο άζθεζεο νπζηαζηηθήο επν-

πηείαο απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ.  

 Γηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ ΤΠΔΘΑ απφ ην ζπγθξνηεζέλ κε ην Ν. 

4250/14 Δληαίν Σακείν Δζληθήο Άκπλαο (ΔΣΔΑ), κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε θαη ππνζηήξημε ηνπ έξ-
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γνπ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ (ΔΓ) ζην πιαίζην ηεο ακπληηθήο νξγάλσζεο θαη ηεο ζσξάθηζεο ηεο 

ρψξαο. 

 Οινθιήξσζε νξγαλσηηθψλ κεηαβνιψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε λέα δνκή δπλάκεσλ θαη ηνλ επηρεη-

ξεζηαθφ ζρεδηαζκφ (Καηάξγεζε-Μεηαζηάζκεπζε ρεκαηηζκψλ θαη Μνλάδσλ). 

 Δπέθηαζε θαηάξηηζεο ζπκθσληψλ - πιαίζην γηα δηελέξγεηα πξνκεζεηψλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ κε 

ζπγθεληξσηηθφ θαη έγθαηξν πξνγξακκαηηζκφ, γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, 

ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο θαη ηελ επίηεπμε κηθξφηεξεο επηβάξπλζεο γηα ην Γεκφζην. π-

λαθψο δξνκνινγείηαη ε ζχληαμε πξφηππσλ ηεπρψλ ζπκθσληψλ-πιαίζην γηα άξζε γξαθεηνθξαηηθψλ 

δηαηππψζεσλ. 

 πγθξφηεζε επηηξνπήο απνηίκεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ πξαγκαηνπνίεζεο πξνκεζεηψλ ζην 

ρψξν ηεο Άκπλαο, βάζεη ησλ πξνηάζεσλ ηεο νπνίαο ζα αλαιεθζνχλ θαηάιιειεο δξάζεηο επηθαη-

ξνπνίεζήο ηνπ. 

 χζηαζε δχν λέσλ Τπεξεζηψλ ειέγρνπ ζην ΤΠΔΘΑ: 

‒ Τπεξεζία Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ κε ζηφρν ηελ απνθπγή θαηλνκέλσλ πνπ ζίγνπλ ηελ απν-

δνηηθή ιεηηνπξγία ησλ ΔΓ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ απηψλ επ‟ σθειεία ηνπ δεκνζί-

νπ ζπκθέξνληνο. 

‒ Μνλάδα Δζσηεξηθψλ Διέγρσλ κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρεί-

ξηζεο θαη ηε δηαβεβαίσζε πεξί ηεο επάξθεηαο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ 

Μνλάδσλ-Φνξέσλ ηνπ ΤΠΔΘΑ. 

 Δμέηαζε δεκηνπξγίαο ελφο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ην ΤΠΔΘΑ πνπ ζα ζπγθεληξψζεη 

φιεο ηηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεηο (ΔΠΑ 2014-2020, Βηνκεραληθέο Δπηζηξνθέο, Δξεπλεηη-

θά Πξνγξάκκαηα, Πξνγξάκκαηα ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Άκπλαο θιπ), κε 

ζθνπφ ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε πφξσλ θαη πηζηψζεσλ ζηελ πινπνίεζε έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη π-

πεξεζηψλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη εθηφο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη αθνξνχλ ζην θνηλσλη-

θφ ζχλνιν. 

 Δμέηαζε δεκηνπξγίαο εληφο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δξάζεσλ ελφο απηφλνκνπ Δπηρεηξεζηα-

θνχ Πξνγξάκκαηνο πνπ ζα αθνξά ζηελ Αζθάιεηα (Security), κε ζθνπφ λα δεκηνπξγεζεί κία αξρή 

πνπ ζα δηεθδηθεί ρξεκαηνδφηεζε απφ αλαπηπμηαθά Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα ακηγψο γηα έξγα, 

πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο Αζθάιεηαο. 

 Έγθξηζε θαη εθαξκνγή ηνπ Δζληθνχ Ακπληηθνχ ρεδηαζκνχ (ΔΑ), κε ηνλ νπνίν ηππνπνηνχληαη κε 

ζαθή θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν νη δηαδηθαζίεο ελεξγνπνίεζεο θαη πινπνίεζεο λέσλ εμνπιηζηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, ελψ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 3978/2011 θαηαγξάθνληαη πιένλ θαη 

απνζαθελίδνληαη φιεο νη δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο Άκπλαο. 

 χληαμε Μεζνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεξσκψλ θαη Παξαιαβψλ ησλ Πξνκεζεηψλ Ακπληη-

θνχ Τιηθνχ (ΜΠΠΠΠΑΤ), ζε ζπλάξηεζε κε ην ζχλνιν ηεο Δζληθήο Ακπληηθήο ρεδίαζεο θαη ηηο 

δεκνζηνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηεο ρψξαο. 

 

Γεκφζηα Σάμε θαη Πξνζηαζία ηνπ Πνιίηε 
 

 Ζ κεηεμέιημε ησλ επηρεηξεζηαθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ, κε ηε ζχζηαζε λέσλ 

νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ θαιχπηνπλ πθηζηάκελα ιεηηνπξγηθά θελά, ρσξίο επηβάξπλζε ηνπ Κξαηη-

θνχ Πξνυπνινγηζκνχ, ζην πιαίζην ηεο αλαδηνξγάλσζεο φισλ ησλ θνξέσλ ηνπ Τπνπξγείνπ. 

 Αληίζηνηρα, θαηαξγνχληαη ή ζπγρσλεχνληαη δνκέο θαη ζεζκνζεηνχληαη αλαγθαίνη θαλφλεο, κέζνδνη 

θαη κέζα πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε θαη θαηαλνκή αλζξψπηλσλ, νηθνλνκηθψλ 

θαη άιισλ πφξσλ.  

 Ζ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ σκάησλ Αζθαιείαο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ Δλφπισλ 

Γπλάκεσλ, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ζε θνηλέο δξάζεηο θαη πξνκήζεηεο πιηθν-

ηερληθνχ εμνπιηζκνχ. 

 Ζ αμηνπνίεζε απφ θνξείο θαη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ, πξνζσπηθνχ άιισλ θνξέσλ ηνπ δεκφζη-

νπ ηνκέα, κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ θηλεηηθφηεηαο, κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππε-

ξεζηψλ πξνο ηνλ πνιίηε θαη ηελ πξνζήισζε ηνπ έλζηνινπ πξνζσπηθνχ ζε ακηγψο επηρεηξεζηαθά 

θαζήθνληα. 
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 Ο εθζπγρξνληζκφο ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ ηεο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο θαη ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, κε ζηφρν ηελ παξνρή πνηνηηθψλ δηαδηθηπαθψλ ππε-

ξεζηψλ πξνο ηνλ πνιίηε, κε γλψκνλα ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο αζθάιεηάο ηνπ.  

 Ζ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ θνλδπιίσλ απμεκέλεο επηρεηξεζηαθήο εηνηκφηεηαο γηα επίηαζε ηεο 

αζηπλφκεπζεο θαζ‟ φιν ην 24σξν ζηηο πφιεηο θαη ζηελ πεξηθέξεηα. 

 Ζ εληαηηθνπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ θαη ε ζπλερήο δηεξεχλεζε κεζφδσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

δηαρείξηζε ηνπ ζηφινπ νρεκάησλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.  

 Ζ ελίζρπζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Δζεινληή Ππξνζβέζηε κε ηελ ίδξπζε λέσλ εζεινληηθψλ ζηαζκψλ θαη 

θιηκαθίσλ, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ππξνπξνζηαζίαο θαη ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ ηεο ρψξαο καο. 

 Ζ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο, κέζσ ηεο έλαξμεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΔΠΤ Λέζβνπ θαη ηεο δεκηνπξγίαο δχν λέσλ ΚΔΠΤ ζε επίθαηξα ζεκεία ηεο κε-

ζνξίνπ γηα ηελ ππνδνρή, θαηαγξαθή, ηαπηνπνίεζε, ελεκέξσζε, ηαηξηθφ έιεγρν θιπ. αιινδαπψλ 

πνπ ζπιιακβάλνληαη γηα παξάλνκε είζνδν ζηε ρψξα. Ήδε είλαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία ην ΚΔΠΤ 

Φπιαθίνπ, ελψ ζε άκν θαη Λέζβν έρνπλ αλαπηπρζεί δχν Κηλεηέο Μνλάδεο Πξψηεο Τπνδνρήο. 

 Οινθιήξσζε δξάζεσλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ςεθηαθήο επηθνηλσλίαο απφ ηε ΓΓΠΠ θαη 

δηακφξθσζε Φεθηαθήο ηξαηεγηθήο Δπηθνηλσλίαο (social web) ηεο ππεξεζίαο απηήο. 

 Πξνψζεζε κειέησλ επέθηαζεο ηνπ εληαίνπ απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο θαη ειέγ-

ρνπ ησλ ζπλφξσλ, θαζ‟ φιν ην κήθνο ηεο ζπλνξηαθήο γξακκήο Έβξνπ, αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ, ρεξ-

ζαίσλ ζπλφξσλ Αιβαλίαο θαη ΠΓΓΜ. 

 Γεκηνπξγία ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ παξάλνκα εηζεξρνκέλσλ ππεθφσλ 

ηξίησλ ρσξψλ θαη ςεθηαθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θαη αξρεηνζέηεζεο ησλ αηηήζεσλ αζχινπ. 

 Δλεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αζχινπ ζε πξψην θαη δεχηεξν βαζκφ απφ ηελ Τπεξεζία Αζχινπ 

θαη ηελ Αξρή Πξνζθπγψλ θαηά ηξφπν αληηθεηκεληθφ, ακεξφιεπην θαη γξήγνξν, ψζηε, κεηαμχ άι-

ισλ, λα αλαθηεζεί ε αμηνπηζηία ηεο ρψξαο καο ζην δήηεκα απηφ θαη λα θαηαζηεί δπλαηή ε πξνβν-

ιή ησλ ζέζεσλ ηεο, φζνλ αθνξά ηελ θαηαλνκή επζπλψλ θαη βαξψλ ζηνλ ηνκέα απηφ.   

 Οινθιήξσζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ην Άζπιν θαη ηε Γηαρείξηζε ησλ 

Μεηαλαζηεπηηθψλ Ρνψλ, ψζηε ν έιεγρνο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ, ε ππνδνρή, ε δηαδηθαζία αζχ-

ινπ θαη νη δηαδηθαζίεο επηζηξνθήο ζηηο ρψξεο ηνπο, γηα ηνπο κεηαλάζηεο πνπ βξίζθνληαη παξάλνκα 

ζηελ Διιάδα, λα πιεξεί πιένλ ζπζηεκαηηθά ην Δπξσπατθφ θεθηεκέλν. 

 Γηελέξγεηα ζπζηεκαηηθψλ ειέγρσλ γηα ιαζξεκπφξην, δηαθίλεζε πξντφλησλ παξαεκπνξίνπ, θνξνδη-

αθπγή θαη εηζθνξνδηαθπγή θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη δηαζπάζηζε θνηλνηηθψλ θαη εζλη-

θψλ θνλδπιίσλ, θαζψο έρεη θαζηεξσζεί, κεηαμχ άιισλ, ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία κε ηελ Οκάδα 

Δξγαζίαο γηα ηελ Διιάδα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ζέκαηα θνξνδηαθπγήο θαη λνκηκνπνίε-

ζεο παξάλνκσλ εζφδσλ. 

 

Παηδεία  
 

 Δθαξκνγή ηνπ λένπ πιαηζίνπ θαη πεξηερνκέλνπ ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ κε εθπαηδεπηηθή απηνλνκία 

σο ζρνιείν γεληθήο δεπηεξνβάζκηαο παηδείαο θαη εθπαίδεπζεο. 

 Θεζκνζέηεζε αιιαγψλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

 Δηζαγσγή ηνπ λένπ ζεζκνχ ηνπ «Κνηλσληθνχ ρνιείνπ» ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε ψζηε λα επηηεπρζεί ιηγφηεξε πνζφηεηα χιεο αιιά πεξηζζφηεξε παηδεία.  

 Δθαξκνγή ηνπ λένπ πιαηζίνπ θαη πεξηερνκέλνπ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ κε ηελ θαζηέξσζε 

ηέηαξηνπ έηνπο «καζεηείαο». 

 Δθαξκνγή ηεο δεκφζηαο δσξεάλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κε ηελ ίδξπζε ζρνιψλ επαγγεικαηη-

θήο θαηάξηηζεο θαη Ηλζηηηνχησλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο. 

 Δπαλαζρεδηαζκφο θαη αλαβάζκηζε ηνπ ζεζκνχ ησλ πξνηχπσλ πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ ν νπνίνο ε-

πεθηείλεηαη θαη ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. 

 Αμηνιφγεζε ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη δηδαθηέαο χιεο. 

 Καζηέξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο Πνηφ-

ηεηαο γηα ηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  
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 Οινθιήξσζε θαη θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο αλάπηπμεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο (My School) 

δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο φισλ ησλ πξσηνβάζ-

κησλ θαη δεπηεξνβάζκησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

 Δθηππσηηθή βειηίσζε ησλ δηεηψλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ψζηε λα είλαη ρξήζηκα θαη ηελ επφκελε 

ρξνληά. 

 Θεζκνζέηεζε ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ, απφδνζε επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ κε ζηφ-

ρν ηελ ελαξκφληζε ζπνπδψλ θαη αγνξάο εξγαζίαο. 

 Οινθιήξσζε ηεο αλάπηπμεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο (My Vocational Center) δηνίθεζεο, δηα-

ρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο φισλ ησλ Μνλάδσλ Δπαγγεικαηη-

θήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ θαη ΔΚ). 

 Οινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαζπγθξφηεζεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΔΗ ηεο ρψξαο κε ηελ εθ-

πφλεζε λέσλ νξγαληζκψλ ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 Φήθηζε Ννκνζρεδίνπ γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγία κε ζηφρν ηε ζχλδεζε ησλ ΑΔΗ κε ηα ε-

ξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

 

Πνιηηηζκφο θαη Αζιεηηζκφο 
 

 Οινθιήξσζε ηεο ζεζκηθήο ζσξάθηζεο ζηελ επηηάρπλζε αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ θαη εξγαζηψλ ζην 

πιαίζην ηεο εθηέιεζεο ησλ δεκφζησλ έξγσλ θαη ησλ κεγάισλ επελδχζεσλ. 

 Άξζε, κε λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο, ησλ δπζρεξεηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ αδεηνδνηήζεηο έ-

λαξμεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Αλακφξθσζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηνλ Αζιεηηζκφ. 

 Οινθιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο θαηαγξαθήο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ 

θαη Αζιεηηζκνχ. 

 Απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο ησλ ζεάηξσλ θαη παξνρή φισλ ησλ εγγπήζεσλ πςεινχ 

επηπέδνπ αζθαιείαο γηα ηνπο ζεαηέο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο, κε ηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 4229/2014. 

 Δλίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο πνιηηηζηηθήο πξνβνιήο κε απνζηνιή αξραηνηήησλ (αξρατθψλ, 

θιαζζηθψλ, ειιεληζηηθψλ θαη βπδαληηλψλ) ζε ΖΠΑ, Καλαδά, Δπξψπε θαη Ρσζία, απφ ηα κέζα ηνπ 

2014 έσο ην 2016. 

 Αλακφξθσζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί ρνξεγηψλ κε ηελ θαηάζεζε, ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

ρεδίνπ Νφκνπ κε ζηφρν ηε ιεηηνπξγηθφηεξε θαη πξαθηηθφηεξε απνδνρή θαη δηαρείξηζε ησλ ηδησ-

ηηθψλ πξνζθνξψλ πξνο ηνλ πνιηηηζκφ.  

 Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 3905/2010 κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο αγνξάο, ηε ζηήξημε 

ηνπ ειιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηελ πξνζέιθπζε αιινδαπψλ θηλεκαηνγξαθηθψλ παξαγσγψλ. 

 

Πεξηβάιινλ, Δλέξγεηα θαη Κιηκαηηθή Αιιαγή 
 

 ρεδηαζκφο θαη νξγάλσζε νινθιεξσκέλεο κεηαξξχζκηζεο γηα ην δηνηθεηηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. 

 Δθαξκνγή ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα θαη εθαξκνγή ηνπ πεληαεηνχο ζρεδίνπ 

δξάζεο.  

 Οινθιήξσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξά ζηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ έθδνζε φισλ ησλ εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4014/2011, θαζψο θαη 

παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ. 

 Τηνζέηεζε κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ Δζληθνχ ρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ θαη 

ηνπ λένπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Πξφιεςεο Παξαγσγήο Απνβιήησλ. 

 Αλαζεψξεζε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ ρεδηαζκψλ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ. 

 Θέζπηζε πξνδηαγξαθψλ ρξήζεο πξντφλησλ επεμεξγαζίαο ζπκκείθησλ αζηηθψλ απνβιήησλ θαη α-

πνξξηκκαηνγελψλ θαπζίκσλ. 

 Σξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ Αλαθχθισζε θαη ηελ Δλαιιαθηηθή Γηαρείξηζε ηε-

ξεψλ Απνβιήησλ. 

 Δμνξζνινγηζκφο ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 

 Καηάξηηζε ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ελεξγεηαθήο πελίαο. 



ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2    

 

68  ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2015 

 

 Δμνξζνινγηζκφο ησλ ηηκνινγίσλ ηεο ΓΔΖ θαη κείσζε ησλ ζηαπξνεηδψλ επηδνηήζεσλ. 

 Θέζπηζε πιαηζίνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηαθνπηφκελνπ θνξηίνπ. 

 Θέζπηζε εζληθνχ ζπζηήκαηνο αληηζηάζκηζεο έκκεζνπ θφζηνπο ηνπ πζηήκαηνο Δκπνξίαο Γηθαησ-

κάησλ Δθπνκπψλ ηεο ΔΔ. 

 Δθαξκνγή λένπ Μεραληζκνχ Γηαζθάιηζεο Δπαξθνχο Ηζρχνο. 

 Θέζπηζε πιαηζίνπ γηα ηελ δεκηνπξγία πξνζεζκηαθήο αγνξάο, γηα ηελ πξφζβαζε πξνκεζεπηψλ ζε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ιηγληηηθή θαη πδξνειεθηξηθή παξαγσγή. 

 χζηαζε θαη ιεηηνπξγία Διιεληθνχ Κεληξηθνχ Φνξέα Γηαρείξηζεο Απνζεκάησλ ΑΔ (ΔΚΦΓΑ Α-

Δ). 

 Καζνξηζκφο πξνηχπσλ αεηθνξίαο θαη δηαδηθαζηψλ επαιήζεπζεο θαη πηζηνπνίεζεο γηα ηελ πξνζκέ-

ηξεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ βηνθαπζίκσλ ζηνπο εζληθνχο ζηφρνπο. 

 Θέζπηζε λένπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ιαηνκείσλ θαη ηξνπνπνίεζε - εθζπγρξνληζκφο 

ησλ δηαηάμεσλ κεηαιιεπηηθνχ θψδηθα. 

 πλερήο ελεκέξσζε ηεο ειεθηξνληθήο βάζεο δεδνκέλσλ ησλ νξπθηψλ πξψησλ πιψλ -  πηζηνπνίε-

ζε γηα ηελ πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ ζηηο νξπθηέο πξψηεο χιεο. 

 Ννκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ αιιαγή ηνπ κνληέινπ ηεο ιηαληθήο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ κε ζηφ-

ρν ηελ νινθιήξσζε ηεο, ππφ ζπλζήθεο πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ. 

 Καηάξηηζε Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Δλεξγεηαθή Απφδνζε. 

 Καζηέξσζε ζπζηήκαηνο ελεξγεηαθψλ ειέγρσλ ζε επηρεηξήζεηο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεη-

αθήο ηνπο απφδνζεο. 

 Θεζκνζέηεζε θαη αλάπηπμε Ζιεθηξνληθήο Σαπηφηεηαο Κηηξίνπ. 

 Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Νένπ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ ηζρχνληνο 

Κηηξηνδνκηθνχ Καλνληζκνχ. 

 Θέζπηζε Πιαηζίνπ γηα ην Θαιάζζην Υσξνηαμηθφ ρεδηαζκφ θαη ηελ Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε 

ησλ Παξάθηησλ Εσλψλ. 

 Βειηίσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξά ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο απνθαηάζηαζεο θαη 

δηαρείξηζεο ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ, εκη-εγθαηαιειεηκκέλσλ θαη απαμησκέλσλ θηηξίσλ. 

 χζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε Δζληθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ παξαθνινχζεζεο ηεο θαηάζηαζεο 

ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο. 

 Θέζπηζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ παξαθνινχζεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ησλ 

πδάησλ, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Οδεγίαο Πιαίζην γηα ηε Θαιάζζηα ηξαηεγηθή. 

 Καηάξηηζε θαη ζεζκνζέηεζε Πξνγξακκάησλ Γξάζεο γηα πξνζηαζία εππξφζβιεησλ ζε ληηξνξχ-

παλζε πεξηνρψλ (ζπλαξκνδηφηεηα κε ΤΠΑΑΣ). 

 Φήθηζε ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ γηα ηνπο δαζηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο πνπ ζα εμπγηάλεη ην ζχζηεκα πα-

ξαγσγήο θαη εκπνξίαο δαζηθψλ πξντφλησλ. 

 Πξνψζεζε θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ κέζσ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ γηα δξάζεηο πξφιεςεο ησλ 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ, πάηαμεο ηεο ιαζξνυινηνκίαο, αλάπηπμεο ηεο ζεξακαηνπνλίαο, ιεηηνπξγίαο 

ησλ δαζηθψλ θπησξίσλ θαη δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ.  

 χληαμε πξνδηαγξαθψλ θαηάξηηζεο δαζνινγίνπ. 

 

Τγεία 
 

 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο, κέζσ 

ηεο εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο ηεο απφδνζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Ννζνθν-

κείσλ (ρξφλνο αλακνλήο θ.ά.) κε ηε ρξήζε έγθπξεο κεζνδνινγίαο. 

 Δληαηηθνπνίεζε ηεο θεληξηθήο παξαθνινχζεζεο νηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ, ε νπνία 

εμαζθαιίδεηαη κε ηελ αλαβάζκηζε ηνπ θεληξηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο (Business Intelli-

gence), ελψ παξάιιεια αλαπηχζζεηαη ζχζηεκα αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο ζην ζχλνιν ησλ Ννζνθν-

κείσλ. 

 Δθαξκνγή κεραληζκψλ αχμεζεο δηείζδπζεο γελνζήκσλ θαξκάθσλ ζηα Ννζνθνκεία ηνπ ΔΤ, κε 

ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο. 

 Γεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ησλ πξνδεζκεχζεσλ ηαηξείσλ θαη ρεηξνπξγείσλ ψζηε λα 

κεησζεί, πεξαηηέξσ, ν ρξφλνο αλακνλήο. 
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 Αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ θαξκάθσλ, πιηθψλ, ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ 

θαη δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θεληξηθψλ πξν-

κεζεηψλ, ψζηε λα κεησζνχλ ζεκαληηθά νη δαπάλεο πξνκήζεηαο πιηθψλ-θαξκάθσλ θαη ππεξεζηψλ. 

 Αλαζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Κιεηζηνχ Δλνπνηεκέλνπ Ννζειίνπ (KEN) κε ζηφρν ηε ζηαδηα-

θή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθνξνπνηεκέλσλ δηαγλσζηηθψλ νκάδσλ (DRG) θαη ίδξπζε ηεο 

«ΔΑΝ ΑΔ» σο βαζηθνχ ζεζκηθνχ εξγαιείνπ γηα ηελ αλσηέξσ εθαξκνγή. 

 πλέρηζε ηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, δηακνξθψλνληαο έλα εληαίν, 

δεκφζην ζχζηεκα κε ηελ ππαγσγή φισλ ησλ δνκψλ ζε έλα επνπηεχνληα θνξέα, ν νπνίνο ζα είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο, βειηηψλνληαο ηηο παξερφκελεο ππεξεζί-

εο, δεκηνπξγψληαο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη εμνηθνλνκψληαο πφξνπο απφ ην δεπηεξνβάζκην ζχ-

ζηεκα πγείαο.  

 Δμνξζνινγηζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ ηνπ ΔΟΠΤΤ πνπ ζα πξνθχςεη απφ 

ηελ εζληθή κεηαξξχζκηζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο.  

 Δπέθηαζε εθαξκνγήο ηεο θιηκαθνχκελεο έθπησζεο θαη ηεο απηφκαηεο επηζηξνθήο, πέξαλ ηεο θα-

ηεγνξίαο ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ζε θιηληθέο θαη δηαγλσζηηθά θέληξα.  

 Έιεγρνο ησλ ππνβνιψλ αηηήζεσλ ησλ παξνρψλ πγείαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν αιιά θαη δηεχξπλζε 

ηνπ αλαδξνκηθνχ ειέγρνπ ηέηνησλ ππνβνιψλ κε ζηφρν ηε δηαθχιαμε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ αζθα-

ιηζκέλσλ. 

 πλέρηζε εηζαγσγήο δηαγλσζηηθψλ θαη ηαηξηθψλ πξσηνθφιισλ. 

 Δλίζρπζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δχλακεο ηνπ ΔΟΠΤΤ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Δπηηξνπή Γηαπξαγ-

κάηεπζεο γηα ζπκθσλίεο ηηκήο-φγθνπ κε ην ζχλνιν ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη πξνκεζεπ-

ηψλ ηνπ θνξέα.  

 Τινπνίεζε θεληξηθψλ πξνκεζεηψλ ησλ θαξκαθείσλ ηνπ ΔΟΠΤΤ.  

 Θέζπηζε δηαξζξσηηθψλ κέηξσλ ειέγρνπ ηεο ππεξβνιηθήο ζπληαγνγξάθεζεο θαξκάθσλ θαη δηα-

γλσζηηθψλ εμεηάζεσλ ψζηε, ρσξίο λα δηαθπβεχεηαη ε ελδεηθλπνκέλε ζπληαγνγξάθεζε ησλ αζζε-

λψλ, λα πεξηνξίδεηαη ην θφζηνο ηνπ Οξγαληζκνχ ζην αλαγθαίν θαη πξνζήθνλ επίπεδν.  

 

Γηθαηνζχλε 
 

 Τινπνίεζε, κε αλακελφκελε νινθιήξσζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2015, ηνπ Οινθιεξσκέλνπ πζηή-

καηνο Γηαρείξηζεο Γηθαζηηθψλ Τπνζέζεσλ Πνιηηηθήο θαη Πνηληθήο Γηαδηθαζίαο (ΟΓΓΤ - ΠΠΓ) 

θαη Γηνηθεηηθήο Γηθαηνζχλεο (ΟΓΓΤ-ΓΓ).  

 Γεσεληνπηζκφο θξαηνπκέλσλ, ππνδίθσλ θαη θαηαδίθσλ. Σν Τπνπξγείν πξνεηνηκάδεη ηελ εηζαγσγή 

ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο ππνδίθσλ, αδεηνχρσλ θξαηνπκέλσλ θαη θαηαδίθσλ κε ζπζηήκαηα 

«γεσεληνπηζκνχ». Ήδε έρεη πξνθεξπρζεί πηινηηθφ έξγν, ην νπνίν αθνξά ζηελ παξνρή ησλ ζρεηη-

θψλ ππεξεζηψλ γηα πεξηνξηζκέλν αξρηθφ αξηζκφ αηφκσλ. Παξάιιεια, επεμεξγάδεηαη ηελ αίηεζε 

ππαγσγήο ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα κέζσ ΓΗΣ. 

 Πξνεηνηκαζία ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ειεθηξνληθή επίδνζε εγγξάθσλ απφ ηα δηθαζηήξηα. 

 Φεθηνπνίεζε εληχπνπ αξρείνπ ππνζεθνθπιαθείσλ θαη παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. 

 Αλακφξθσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκί-

αο θαη ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. 

 Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Οηθνγελεηαθνχ Γηθαίνπ θαη ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 

 Αλακφξθσζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηε δηακεζνιάβεζε. 

 Αλαζεψξεζε ηνπ σθξνληζηηθνχ Κψδηθα. 

 Καζηέξσζε ηεο δπλαηφηεηαο έθδνζεο δηαηαγήο πιεξσκήο ζε βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ΝΠΓΓ 

ζηε Γηνηθεηηθή Γηθαηνζχλε. 

 Καζηέξσζε ζπζηήκαηνο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ζηηο δηνηθεηηθέο δηαθνξέο. 

 Ρχζκηζε δεζκεπκέλσλ ή θαηαζρεκέλσλ ρξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ θαη κεηξεηψλ. 

 Λεηηνπξγία Καηαζηήκαηνο Κξάηεζεο Νηθεθφξνπ Γξάκαο. 

 Νένο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο σθξνληζηηθψλ Καηαζηεκάησλ ηεο ρψξαο. 

 Οξγάλσζε ηεο παξνρήο θνηλσθεινχο εξγαζίαο απφ αλειίθνπο θαη ελειίθνπο θξαηνπκέλνπο κε θα-

ηάξηηζε λέσλ πηλάθσλ ησλ θνξέσλ ζπκκεηνρήο ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ. 
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 Τινπνίεζε κεξηθήο κεηαηξνπήο ηνπ Καηαζηήκαηνο Κξάηεζεο Κνξίλζνπ ζε Δηδηθφ Καηάζηεκα 

Κξάηεζεο Νέσλ γηα ηε θηινμελία αλειίθσλ ειηθίαο έσο 18 εηψλ κε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ζρνιηθήο 

κνλάδαο. 

 Θέζπηζε εληαίνπ Οξγαληζκνχ Λεηηνπξγίαο ησλ δεθαελλέα (19) Δηαηξεηψλ Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ 

θαη επνπηεπνκέλσλ ΝΠΓΓ.  

 Λεηηνπξγία ΗΔΚ ζηα Καηαζηήκαηα Κξάηεζεο. 

 

Σνπξηζηηθή Πνιηηηθή 
 

 Πιήξεο ελζσκάησζε θαη άζθεζε απφ ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαηαξγε-

ζέληνο Οξγαληζκνχ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΟΣΔΚ) κε ηαπηφρξνλε κεηαθνξά 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ (Ν. 4109/2013, ΦΔΚ 16/Α/23-1-2013). 

 Πιήξεο ελζσκάησζε ζην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ, απφ ηνλ ΔΟΣ, ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Αδεηνδφ-

ηεζεο Σνπξηζηηθψλ Δπελδχζεσλ (ΔΤΠΑΣΔ) σο «Τπεξεζία Μηαο ηάζεο» (One Stop Shop).  

 Μεηαθνξά απφ ηνλ ΔΟΣ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο Σνπξηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ 

ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ειέγρσλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ.  

 Δηζαγσγή θαη ξχζκηζε ιεηηνπξγίαο λέσλ εηδψλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (π.ρ. νξγαλσκέλνη ππν-

δνρείο, ζχλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, μελνδνρεία ζπληδηνθηεζίαο, μελψλεο λεφηεηαο θ.α.). 

 Δθαξκνγή ηνπ λένπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηνλ 

Σνπξηζκφ, πνπ ζέηεη λέεο βάζεηο γηα ηε ρξήζε γεο ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ζχλ-

ζεησλ ηνπξηζηηθψλ ζεξέηξσλ πςειψλ ππνδνκψλ φπσο  γήπεδα γθνιθ, καξίλεο, εγθαηαζηάζεηο spa, 

ζπλεδξηαθά θέληξα θαη παξαζεξηζηηθέο θαηνηθίεο. 

 Σξνπνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη πινπνίεζε ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πεξαηηέξσ 

απινπνίεζε θαη επίζπεπζε αδεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 Σξνπνπνίεζε ηεο ηνπξηζηηθήο λνκνζεζίαο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ελαξκφληζεο κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ 

ΟΟΑ, κε άξζε πεξηνξηζκψλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ.  

 Απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο Δηδηθνχ ήκαηνο Λεηηνπξγίαο θαη νξηζηηθή λνκνζεηηθή 

ξχζκηζε απνδνηηθφηεξεο ιεηηνπξγίαο εηδηθψλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ, φπσο ιηκέλεο, ζχλζεηα ηνπ-

ξηζηηθά θαηαιχκαηα θ.α.  

 Γηεπζέηεζε ιεηηνπξγίαο ρηνλνδξνκηθψλ θέληξσλ, ζεζκνζέηεζε ζαιάζζησλ δσλψλ λαπδέησλ θαη 

εμππεξέηεζεο πδξνπιάλσλ.  

 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο θαη άζθεζεο δξαζηεξηνηήησλ ζεηξάο  ηνπξηζηη-

θψλ επηρεηξήζεσλ. 

 Κσδηθνπνίεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψ-

νπ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ. 

 Θέζπηζε θαη θαζηέξσζε λένπ πζηήκαηνο Καηεγνξηνπνίεζεο Ξελνδνρεηαθψλ Μνλάδσλ θαη Δλνη-

θηαδνκέλσλ Καηαιπκάησλ θαη παξνρή Δηδηθνχ ήκαηνο Λεηηνπξγίαο. 

 Δκπινπηηζκφο θαη ζεζκηθή αληηκεηψπηζε εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. Πξνρψξεζε, ην 2014, ε ζε-

ζκνζέηεζε/λνκνζέηεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαηξηθνχ θαη ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ, ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξη-

ζκνχ, ηνπ αγξνηνπξηζκνχ θαη ηνπ Οηλνηνπξηζκνχ. 

 Ννκνζεηηθή ξχζκηζε ηεο δπλαηφηεηαο πινπνίεζεο απφ ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ, ζε ζπλεξγαζία 

κε Παλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα, ηαρχξξπζκσλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ θαηάξηηζε απνθνίησλ ζρνιψλ 

Αξραηνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην επάγγεικα ηνπ μελαγνχ.  

 Απινχζηεπζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο μελαγνχ θαη ηήξεζε Μεηξψνπ 

θαηαγξαθήο. 

 Ίδξπζε 8 Ηλζηηηνχησλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) ζε εηδηθφηεηεο ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο. 

 

Ναπηηιηαθή Πνιηηηθή 
 

 Τινπνίεζε ηνπ «Ληκεληθνχ Καιιηθξάηε». Ο πξψηνο ζπλνιηθφο εμνξζνινγηζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Λ-ΔΛΑΚΣ απφ ην 1927, φηαλ θαη δεκηνπξγήζεθε, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

παξνπζίαο ζε αθξηηηθά ζεκεία, ηε ζσξάθηζε ησλ ζαιαζζίσλ ζπλφξσλ θαη ηελ επηρεηξεζηαθή επε-

ιημία.  
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 Αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ Λ-ΔΛΑΚΣ κε ζηφρν, θπξίσο, ηελ πξνψζεζε ηεο 

αλακφξθσζεο ησλ θαλνληζκψλ εθπαίδεπζεο ησλ παξαγσγηθψλ ζρνιψλ Λ-ΔΛΑΚΣ θαη ηελ αλά-

πηπμε ππνδνκήο (ζχζηαζε, ρσξνηαμηθφ, ζηειέρσζε, πιαίζην ιεηηνπξγίαο) γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

Αθαδεκίαο ηνπ ψκαηνο. 

 Παξνρή πνηνηηθφηεξσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ Έιιελα πνιίηε θαη κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, κέζα 

απφ ηελ αλάπηπμε ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, ηελ απινχζηεπζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζε θάζε επίπεδν δξάζεο ηνπ Λ-ΔΛΑΚΣ (λαπηηιηαθφ, αζηπλνκηθφ, επηρεηξεζηαθφ) 

θαη ζηελ αλακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ αλαθνξηθά κε ηηο αζηπλνκηθέο δξάζεηο θαη ηηο δηνηθεηηθέο δη-

αδηθαζίεο. 

 Αλαβάζκηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ κέζσλ ηνπ Λ-ΔΛΑΚΣ, κε ηελ αλαλέσζε, ζπληήξεζε, εθζπγ-

ρξνληζκφ θαη αλαβάζκηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ κέζσλ, εμνπιηζκνχ θαη ζπζηεκάησλ.  

 πλέρηζε, θαη ην 2015, ηνπ πξσηνθαλνχο εμνπιηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζπλνιηθνχ χςνπο 71,4 ε-

θαη. επξψ, κε αμηνπνίεζε επξσπατθψλ πφξσλ, ην νπνίν μεθίλεζε ην 2014, κε ζηφρν ηελ απνηειε-

ζκαηηθφηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δπλαηνηήησλ ησλ κέζσλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ σ-

θέιηκνπ θχθινπ δσήο θαη δηαζεζηκφηεηάο ηνπο. 

 Αλαβάζκηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ ζαιαζζίσλ ζπλφξσλ κέζα απφ ηελ αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ 

επηηήξεζεο θαη επηρεηξεζηαθψλ κέζσλ ζηνπο ηνκείο ειέγρνπ-δηνίθεζεο θαη ηε ζηαδηαθή ελζσκά-

ησζε ζηα ζπζηήκαηα παξαηήξεζεο θαη πιεξνθνξηψλ, έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ε άζθνπε 

ρξήζε πινίσλ-ζθαθψλ-αεξνζθαθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο επηηήξεζεο.  

 Πξνψζεζε, κέζα ζην 2015, ησλ δηαδηθαζηψλ αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ηνπ Δζληθνχ Οινθιεξσ-

κέλνπ πζηήκαηνο Θαιάζζηαο Δπηηήξεζεο θαη ηεο Δληαίαο Ναπηηιηαθήο Θπξίδαο. 

 Δμνξζνινγηζκφο θαη αλαβάζκηζε ηνπ αθηνπιντθνχ δηθηχνπ κέζα απφ ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ πν-

ιπεηψλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ «άγνλσλ γξακκψλ», ηε ζέζπηζε ηνπ ιεγφκελνπ «πινίνπ αζθαιείαο», 

ηελ πξνζζήθε ζπκβαηηθνχ φξνπ ζηηο εηαηξίεο γηα ηελ παξνρή ζηνηρείσλ γηα θίλεζεο, ηε δπλαηφηε-

ηα κεγαιχηεξεο επειημίαο ζηε δξνκνιφγεζε πινίσλ θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ αθηνπιντθψλ εηαη-

ξεηψλ.  

 Ρχζκηζε ζεκάησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ληκέλσλ, Ληκεληθήο Πνιηηηθήο θαη Ναπηηιηαθψλ Δ-

πελδχζεσλ, κε ηνλ λ.4256/2014, φπσο αδεηνδφηεζε πισηψλ εμεδξψλ, ρσξίο επέκβαζε ζηνλ αηγηα-

ιφ γηα επνρηαθή ρξήζε, δεηήκαηα θαξηθψλ ηειψλ, νλνκαηνδνζία εκπνξηθψλ ιηκέλσλ, ηξνπνπνηή-

ζεηο δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ Δπηηξνπή ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο Ληκέλσλ (ΔΑΛ). 

 

Αγξνηηθή Αλάπηπμε 
 

 Οινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δνκψλ ησλ επνπηεπφκελσλ ΓΔΚΟ (ΔΛΓΑ, ΟΠΔΚΔΠΔ) θαη 

εθαξκνγή ηνπ λένπ Οξγαληζκνχ ηνπ ΝΠΗΓ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ.   

 Δλίζρπζε ηεο ζπκβνιήο ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ησλ ηλζηηηνχησλ θαη ηδξπκάησλ ηνπ Τ-

πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κε ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθξηζείζαο ελζσκάησ-

ζεο 100 εξεπλεηψλ ζε ζπλεξγαζία κε παξαγσγηθνχο θνξείο.  

 Mεηαζηέγαζε/ζπζηέγαζε ησλ Κεληξηθψλ θαη Απνθεληξσκέλσλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ζε 

πθηζηάκελα θηήξηα κε ζθνπφ ηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ.  

 Τινπνίεζε ησλ αλνηρηψλ δηαγσληζκψλ, εληφο ηεο ρψξαο θαη δηεζλψο, κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο 

ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ). 

 

Πνιηηηθή πνπ άπηεηαη ηνπ Τπνπξγείνπ Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 
 

 Δθαξκνγή ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη ειεθηξνληθήο δηαθίλεζεο εγγξάθσλ ζε φιεο ηηο λέεο νξ-

γαληθέο κνλάδεο ηνπ Τπνπξγείνπ. 

 Έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ επνπηείαο ηεο αγνξάο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 22 έσο 

32 ηνπ λ.4072/2012, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη κεγαιχηεξε επειημία θαη ηαρχηεηα ζηηο δηαδηθαζί-

εο πξνγξακκαηηζκνχ θαη άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην λφκν δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θαη επν-

πηείαο ηεο αγνξάο κε ηαπηφρξνλε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. 
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Πνιηηηθή πνπ άπηεηαη ηεο επηθνηλσληαθήο δξάζεο ηνπ Κξάηνπο 
 
Οη Γεληθέο Γξακκαηείεο Δλεκέξσζεο, Δπηθνηλσλίαο θαη Πξνβνιήο έρνπλ σο απνζηνιή ηελ δεκφζηα 

ελεκέξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηφζν ηεο Κπβέξλεζεο φζν θαη ησλ θνξέσλ ηεο, ηελ παξνρή ππεξε-

ζηψλ δεκνζίνπ ζπκβνχινπ ζε ζέκαηα ελεκέξσζεο, ηελ παξαθνινχζεζε, δηαηχπσζε πξνηάζεσλ θαη 

εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ζηνλ Σχπν θαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν ησλ ΜΜΔ, ηε δηακφξθσζε 

ηεο πνιηηηθήο ηνπ Κξάηνπο ζην ρψξν ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ, ζχκθσλα θαη κε ηηο εμειίμεηο ηεο 

ηερλνινγίαο αιιά θαη ηε ζπλνιηθή νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ Κξάηνπο ζην εζσ-

ηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ.  

 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα ησλ επηθνηλσληαθψλ δξάζεσλ θαη ε ρξεζηή 

δηαρείξηζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, νη δχν Γεληθέο Γξακκαηείεο έρνπλ πξνβεί ζηα αθφ-

ινπζα: 

 

 Ρχζκηζε ππνρξεψζεσλ πξνο ηα Διιεληθά Σαρπδξνκεία ΑΔ εληφο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έ-

ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηιπζεί ην ρξνλίδνλ πξφβιεκα ησλ ππνρξεψζεσλ  γηα ηελ παξνρή ηαρπδξν-

κηθήο ππεξεζίαο δηαθίλεζεο εληχπσλ πνπ δηθαηνχληαη εηδηθνχ (κεησκέλνπ) ηηκνινγίνπ ζην εζσηε-

ξηθφ ηεο ρψξαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 01.01.2012 έσο 31.10.2013. 

 Αλάπηπμε ηεο ςεθηαθήο παξνπζίαο ηεο ρψξαο κέζσ θεληξηθνχ ηζηφηνπνπ - εληαίαο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο. ρεδηαζκφο, ζην άκεζν κέιινλ, πνπ αθνξά ηε δεκηνπξγία θεληξηθνχ εληαίνπ ηζηφηνπνπ, ε 

ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ησλ δηφδσλ επηθνηλσλίαο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

πξνβνιήο ηεο ρψξαο, θαζψο ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απμάλεηαη ζπλερψο.  

 Καζνξηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ δηαθεκηζηηθνχ φγθνπ (ρψξνπ θαη ρξφλνπ) θαη πξαγκαηνπνίεζε, θε-

ληξηθά, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκνζίνπ, ηεο αγνξάο δηαθεκηζηηθνχ φγθνπ ζε ειιεληθά θαη μέλα 

ΜΜΔ, θαηαλέκνληάο ηνλ ζηε ζπλέρεηα ζηα Τπνπξγεία. 

 πλέρηζε ηεο ελίζρπζεο ηνπ ΑΠΔ- ΜΠΔ ΑΔ θαη θαηά ην ηξέρνλ έηνο, ελψ παξάιιεια εληείλνληαη 

νη πξνζπάζεηεο ζπληνληζκνχ ψζηε λα πιεζηάζεη πεξηζζφηεξν ηνλ ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηεο ζηαδηαθήο 

απνδέζκεπζήο ηνπ απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. 

 

 

12. Αλαπηπμηαθέο πξσηνβνπιίεο 
 

Πξνθεηκέλνπ ε Διιεληθή νηθνλνκία λα εδξαηψζεη ηελ αλάθακςή ηεο θαη λα αθνινπζήζεη ηξνρηά βηψ-

ζηκεο θαη δηαηεξήζηκεο αλάπηπμεο, εθαξκφδνληαη, απφ ηελ Κπβέξλεζε, κηα ζεηξά απφ αλαπηπμηαθέο 

πξσηνβνπιίεο, ζε ζπλέρεηα ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.  

 

Δλδεηθηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο κε ζηφρν ηε ράξαμε εζληθήο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο, αλά 

πεδίν πνιηηηθήο, γηα ηελ πεξίνδν 2014–2015, είλαη: 

 

Αλάπηπμε θαη Αληαγσληζηηθφηεηα 
 
 Δθπιήξσζε ζηφρσλ απνξξφθεζεο θνλδπιίσλ γηα ην ΔΠΑ 2007-2013. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

γηα ην Α΄ εμάκελν 2014 ζεκεηψζεθε ππεξθάιπςε (113,79%) ηνπ ζηφρνπ απνξξφθεζεο θνηλνηηθψλ 

πφξσλ, κε ηαπηφρξνλε εμπγίαλζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013, κεί-

σζε ηεο ππεξδέζκεπζεο ζε απνδεθηά επίπεδα θαη εηζαγσγή θαλφλσλ γηα ηελ ππεχζπλε δηαρείξηζε 

ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ).   

 Έγθξηζε λένπ ΔΠΑ 2014-2020 θαη αλαζεψξεζή ηνπ ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Θάιαζζαο θαη Αιηείαο (ζπλνιηθφο  Π/Τ - ζε φξνπο θνηλνηηθήο ζπλδξν-

κήο θαη ζε ηξέρνπζεο ηηκέο- 19,903 δηζ. επξψ πεξίπνπ). 

 ρεδηαζκφο θαη ππνβνιή ζηελ ΔΔ γηα έγθξηζε ησλ 7 ηνκεαθψλ θαη 13 πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζη-

αθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020. 

 χληαμε ηνπ λένπ ΔΠ «Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία (ΔΠΑΝΔΚ)» κε 

ηε ζπκκεηνρή ζηε ζρεηηθή δηαβνχιεπζε εθπξνζψπσλ ζπλδέζκσλ επηρεηξήζεσλ θαη εκπεηξνγλσ-
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κφλσλ, κε έκθαζε ζηελ Έμππλε Δμεηδίθεπζε, ζηε ζχλδεζε ηεο Έξεπλαο θαη ηεο Καηλνηνκίαο κε 

ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ζηελ αμηνπνίεζε - ελίζρπζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο Διιάδαο. 

 Πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ εκπξνζζνβαξή αλάισζε ησλ πφξσλ ηεο λέαο πεξηφδνπ 2014-2020 ζε 

ψξηκα έξγα ππνδνκήο θαη ζε δξάζεηο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο, κε ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ζρεηηθήο έγθξηζεο ηεο ΔΔ. 

 Δπηκεξηζκφο, ζε ζπκθσλία κε ηελ ΔΔ, ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ έξγσλ 

κεηαμχ ησλ 2 πξνγξακκαηηθψλ πεξηφδσλ (έξγα phasing) εμαζθαιίδνληαο ηθαλφ ρξφλν γηα ηελ α-

πξφζθνπηε πινπνίεζή ηνπο κε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ησλ δχν πεξηφδσλ. 

 Οινθιήξσζε εληφο ηνπ 2014, επηπιένλ 23 έξγσλ εθ ησλ «181 έξγσλ πξνηεξαηφηεηαο» πνπ έρνπλ 

επηιεγεί σο παξεκβάζεηο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο ρψξαο θαη πινπνίε-

ζε ησλ ππνιεηπφκελσλ 105 έξγσλ έσο ην ηέινο ηνπ 2015.   

 Οινθιήξσζε ππνβνιήο ησλ θαθέισλ Μεγάισλ Έξγσλ θαη θαηάξηηζε πξνγξάκκαηνο ππνβνιήο 

ηξνπνπνηήζεψλ ηνπο, φπνπ απαηηείηαη, γηα ην 2015.   

 Τινπνίεζε επελδχζεσλ, χςνπο 456 εθαη. επξψ, εληαγκέλσλ ζηε δξάζε γηα ηελ Δλίζρπζε Μηθξν-

κεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ έσο ηνλ Ηνχλην 2015, θαζψο θαη έληαμε λέσλ δηθαηνχρσλ πνπ αλακέλεηαη 

λα πξνθχςνπλ απφ ελζηάζεηο. 

 Δθθαζάξηζε εκηηειψλ έξγσλ ηνπ Γ΄ ΚΠ. 

 πλέρηζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΣΔΑΝ θαη αλάπηπμε λέσλ γηα ηφλσζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ε-

λίζρπζε ηεο νηθνλνκίαο. 

 Δθαξκνγή απινπνηεκέλσλ θαη ζπληνκφηεξσλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο επελδχζεσλ, ηδίσο φζεο 

έρνπλ ζηξαηεγηθφ ραξαθηήξα. πγθεθξηκέλα: 
‒ Οινθιήξσζε ηεο ζηειέρσζεο θαη κεηάβαζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία ηεο Κεληξηθήο Αδεηνδνηη-

θήο Αξρήο. 

‒ Οινθιήξσζε ηεο ζηειέρσζεο θαη κεηάβαζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο 

Δπηζεψξεζεο ηξαηεγηθψλ θαη Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ. 

‒ Δμνξζνινγηζκφο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ, κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε 

επελδχζεσλ πςειήο εγρψξηαο πξνζηηζέκελεο αμίαο ή/θαη πςειήο ελίζρπζεο ηεο απαζρφιε-

ζεο. 

‒ Βειηίσζε ηνπ θαζεζηψηνο θαη εληαηηθνπνίεζε ηεο ρνξήγεζεο αδεηψλ δηακνλήο ζηνπο πνιίηεο 

ηξίησλ ρσξψλ γηα αγνξά αθηλήησλ αμίαο 250.000 επξψ θαη άλσ, θαζψο θαη ζηνπο θνξείο 

ζηξαηεγηθψλ επελδχζεσλ. 

‒ Τπνζηήξημε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Γηακεζνιαβεηή ηνπ Δπελδπηή γηα ηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο 

ησλ επελδπηψλ κε ηε Γηνίθεζε. 

‒ Δθπφλεζε λένπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ πνπ λα ελζσκαηψλεη ηηο λέεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο εληζρχζεηο θαη ην λέν απαιιαθηηθφ θαλνληζκφ ηεο ΔΔ. 

‒ Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Διιεληθνχ Δπελδπηηθνχ Σακείνπ-IfG, κε ζπκκεηνρή ηνπ Διιελη-

θνχ Γεκνζίνπ, Δπξσπατθψλ θαη δηεζλψλ, δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ηδξπκάησλ, γηα ηελ αληηκε-

ηψπηζε ηεο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο ησλ ειιεληθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ.  

‒ ρέδην επηδφηεζεο ηνπ επηηνθίνπ ησλ ελήκεξσλ επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ απφ πφξνπο ησλ 

Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ. 

 πλέρηζε θαη εληαηηθνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ πκπξάμεσλ Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα (ηδίσο 

απφ πιεπξάο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ), θαζψο απηά απνηεινχλ ζε-

καληηθφ εξγαιείν πνπ πνιιαπιαζηάδεη ηελ αμία ησλ δεκνζίσλ πφξσλ, εληζρχνληάο ηνπο κε ηδησηη-

θά θεθάιαηα αιιά θαη θνηλνηηθά θνλδχιηα θαη ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελ-

δχζεσλ. ηφρνο ε επηηάρπλζε ηεο δεκηνπξγίαο ππνδνκψλ πςειήο αλαγθαηφηεηαο θαη πςειήο θνη-

λσληθήο αμίαο.  

 

Τπνδνκέο, Μεηαθνξέο θαη Γίθηπα 
 

 Δπαλεθθίλεζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ κεγάισλ νδηθψλ αμφλσλ κε ζχκβαζε παξαρψξεζεο θαη σξί-

καλζε πξφζζεησλ έξγσλ γηα αλάζεζε κε ζχκβαζε παξαρψξεζεο (Αεξνδξφκην Καζηέιη, Εεχμε 

αιακίλαο θ.ιπ). 

 Σαρεία πξνψζεζε ζεκαληηθψλ νδηθψλ έξγσλ (απηνθηλεηφδξνκνο Πάηξα – Πχξγνο, νινθιήξσζε 

ηκεκάησλ ηνπ ΠΑΘΔ ζην Πεηάιν Μαιηαθνχ θ.ιπ). 
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 Τινπνίεζε βαζηθψλ έξγσλ ιηκεληθψλ θαη αεξνδξνκηθψλ ππνδνκψλ (Ληκάληα Καβάιαο, Αιεμαλ-

δξνχπνιεο θ.ιπ). 

 Δπεθηάζεηο ΜΔΣΡΟ, ΣΡΑΜ θαη Πξναζηηαθνχ ζηηο κεγάιεο πφιεηο. 

 Πξνψζεζε κεγάισλ αζηηθψλ αλαπιάζεσλ (Φαιεξηθφο ξκνο, πεδνδξφκεζε Παλεπηζηεκίνπ 

θ.ιπ). 

 Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ (ειεθηξνδφηεζε, λέεο επεθηάζεηο, 

βειηίσζε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θ.ιπ). 

 Πξνπαξαζθεπή γηα πιήξε απειεπζέξσζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο αγνξάο. 

 Αλάπηπμε δηθηπαθψλ ππνδνκψλ λέαο γεληάο θαη λέν ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ηελ παξνρή ππεξε-

ζηψλ VDSL. 

 Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ ράξηε ζπρλνηήησλ ςεθηαθήο ηειεφξαζεο. 

 Πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δνξπθνξηθψλ επηθνηλσληψλ.  

 Οινθιήξσζε ηνπ έξγνπ «Παξαηεξεηήξην Ζιεθηξνκαγλεηηθψλ Πεδίσλ». 

 

Δζσηεξηθή Πνιηηηθή θαη Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 
 

 Βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο Απηνδηνίθεζεο σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ 

θαη ηνλ απνηειεζκαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ, ζρεδηαζκφ, πινπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε αλαπηπμηα-

θψλ ζρεδίσλ θαη επελδπηηθψλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ. 

 ηνρεπκέλεο αλαπηπμηαθέο παξεκβάζεηο ζε νξεηλνχο θαη λεζησηηθνχο ΟΣΑ, κε ιήςε λνκνζεηηθήο 

κέξηκλαο άξζεο αληηθεηκεληθψλ δπζθνιηψλ, φπσο ε ιεηηνπξγία ίδηαο ηακεηαθήο ππεξεζίαο. 

 Δθζπγρξνληζκφο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαηάξηηζεο θαη εθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξν-

γξακκάησλ ησλ Γήκσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ, ηεο εμεηδίθεπζήο ηνπο ζε Δηήζηα Πξνγξάκκαηα 

Γξάζεο θαη ηεο αλάπηπμεο θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα πνιπεηή ζρεδηαζκφ. 

 Γηαζθάιηζε ηνπ ζεκαληηθφηαηνπ θνηλσληθνχ έξγνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, κε παξεκβάζεηο 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο άζθεζεο ησλ θνηλσληθψλ αξκνδηνηήησλ, ηεο ζηήξημεο ησλ δνκψλ θνηλσλη-

θήο αιιειεγγχεο θαη ηεο ιήςεο θνηλσληθψλ πξσηνβνπιηψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πξνο φ-

θεινο θάζε πνιίηε πνπ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αλάγθεο. 

 Αμηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ ε-

θαξκνγή εξγαιείσλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο  θαη ζηελ Απ-

ηνδηνίθεζε, κε ζηφρν ηελ απινχζηεπζε, ηελ επηηάρπλζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο δεκφζηνπο θνξείο. 

 Δλδπλάκσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, κέζσ ηεο θάιπςεο ησλ επη-

ηαθηηθψλ αλαγθψλ ζηειέρσζεο κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθνχ, θαη ηεο αλαβάζκηζεο ησλ γλψζεσλ, 

ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ, κε γλψκνλα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξε-

ζηαθήο εηνηκφηεηαο ησλ θνξέσλ, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ πνπ ζα 

ππνζηεξίδνπλ ηε δηθηχσζε, ηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ηε ζπλερή αλάπηπμε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακη-

θνχ. 

 Πξνψζεζε ησλ επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ δξάζεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, 

κε ηε κεηαθνξά βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη ηελ αμηνπνίεζε δηεζλψλ θαη επξσπατθψλ ζπγρξεκαην-

δνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ. 

 Δλίζρπζε - θαηά ιφγν ζπλαξκνδηφηεηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ - ησλ ηερληθψλ έξγσλ θαη 

ππνδνκψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, εγγεηνβειηησηηθψλ, εμπγηαληηθψλ, 

ζπγθνηλσληαθψλ, ιηκεληθψλ θ.ιπ.). 

 

Δζληθή Άκπλα 
 

 πλέρηζε ησλ έξγσλ ΔΠΑ 2007-2013 θαη νκαιή κεηάβαζε ζην Δ 2014-2020 κε ηε ρξεκαην-

δφηεζε «εκπξνζζνβαξψλ δξάζεσλ», ψζηε λα απμεζεί ε απνξξνθεηηθφηεηα ησλ αληινχκελσλ απφ 

ηελ ΔΔ θνλδπιίσλ θαη λα νινθιεξσζνχλ απξφζθνπηα ηα εγθεθξηκέλα Πξνγξάκκαηα. 

 Θεζκνζέηεζε λέσλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ψζηε λα κεησζνχλ νη ρξφλνη σξίκαλζεο ησλ ζπγρξε-

καηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ζηελ πινπνίεζε ησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δξάζεσλ. 
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 Γηαξθήο δηεθδίθεζε ηεο αχμεζεο ηεο εγρψξηαο ζπκκεηνρήο κέζσ θπξίσο ηεο απμεκέλεο βηνκερα-

ληθήο επηζηξνθήο απφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα δηεζλψλ νξγαληζκψλ (ΝΑΣΟ, ΔΟΑ 

θιπ). 

 Δπηδίσμε αχμεζεο ησλ δηαζέζηκσλ γηα ηελ έξεπλα θνλδπιίσλ ζε ηνκείο ηζρπξνχ πνιιαπιαζηαζηή 

ηζρχνο πξσηίζησο γηα ην ΤΠΔΘΑ, αιιά θαη γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ελ γέλεη (ζχζηαζε θαη ιεη-

ηνπξγία ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Ακπληηθήο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο). 

 ηνρεπκέλεο δξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ άληιεζε θνλδπιίσλ απφ ηα Δπξσπατθά Σακεία (Δπ-

ξσπατθά Γηαξζξσηηθά Σακεία, HORIZON 2020 θιπ.) γηα δξάζεηο επ‟ σθειεία ηνπ επξχηεξνπ θνη-

λσληθνχ ζπλφινπ. 

 Τινπνίεζε ελ εμειίμεη πξνγξακκάησλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, 

απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ θαη πξνψζεζεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, 

επηδηψθνληαο ηαπηφρξνλα ηελ άληιεζε πφξσλ θαη απφ αληίζηνηρα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ηεο ΔΔ 

(δηαξζξσηηθά ηακεία, πξφγξακκα LIFE θιπ). 

 Καηάξηηζε καθξνπξφζεζκνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηηο βέιηηζηεο δπλαηέο πξνβιέςεηο 

γηα ηηο κειινληηθέο αλάγθεο, κέζα θπξίσο απφ ηνλ νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ γηα ηελ πινπνίεζε 

ακπληηθψλ πξνγξακκάησλ ζην πιαίζην ηνπ δεθαπεληαεηνχο εμνπιηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ Δλφ-

πισλ Γπλάκεσλ. Απηφ ην πξφγξακκα ζα ζπληζηά ηε βάζε, πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα είλαη εθη-

θηή θαη απνηειεζκαηηθή ε ζπκβνιή ηνπ ΤΠΔΘΑ ζηε βησζηκφηεηα, αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφ 

ησλ ακπληηθψλ βηνκεραληψλ. Δπηπξφζζεηα, κε αλάινγεο δξάζεηο ελζαξξχλεηαη ε ζπλεξγαζία ηεο 

ακπληηθήο βηνκεραλίαο κε ηα ειιεληθά Παλεπηζηήκηα θαη Δξεπλεηηθά Ηλζηηηνχηα, απνζθνπψληαο 

ζε πςειήο πνηφηεηαο θαη απνηειέζκαηνο ζπλέξγηεο, κέζσ θπξίσο ηεο αλάπηπμεο λέσλ ηερλνιν-

γηψλ. 

 Πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ησλ ΔΓ κε ίδηα κέζα, κέζσ ηεο βέιηηζηεο αμην-

πνίεζεο ησλ ζηξαηησηηθψλ εξγνζηαζίσλ θαη ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ ζηξαηησηηθνχ θαη πνιηηηθνχ πξν-

ζσπηθνχ (ζε ηνκείο φπσο ε ζπληήξεζε νρεκάησλ, αξκάησλ, ηπηακέλσλ κέζσλ, νπιηθψλ ζπζηεκά-

ησλ, ε πξνκήζεηα εηδψλ έλδπζεο - ππφδεζεο, ε παξαζθεπή θαξκάθσλ θ.ιπ.), θαζψο επίζεο θαη ηεο 

κε ακπληηθήο εγρψξηαο βηνκεραλίαο (πιηθά δηηηήο ρξήζεο, γεληθφ αλαιψζηκν πιηθφ θαη αληαιια-

θηηθά θ.ιπ), παξέρνληαο θίλεηξα θαη πξνυπνζέζεηο, γηα ηελ ελ ιφγσ ζπλεξγαζία, κε βάζε ην πθη-

ζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην. 

 

Γεκφζηα Σάμε θαη Πξνζηαζία ηνπ Πνιίηε 
 

 Πιήξεο απνξξφθεζε ησλ πφξσλ ηνπ Υξεκαηνδνηηθνχ Μεραληζκνχ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 

Υψξνπ θαη ησλ Δπεηγφλησλ Μέηξσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Δμσηεξηθψλ πλφξσλ (ΔΣΔ) γηα 

ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΔ.Π.Τ. Φπιαθίνπ θαη ησλ δχν Κηλεηψλ Μνλάδσλ Πξψ-

ηεο Τπνδνρήο. 

 πλεξγαζία κε ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Μεηαλάζηεπζεο γηα ηελ απφ θνηλνχ πινπνίεζε, δεκηνπξγία 

θαη ιεηηνπξγία, Αλνηθηήο Γνκήο Φηινμελίαο γηα αηηνχληεο εζεινχζηαο ππνβνεζνχκελεο επηζηξν-

θήο θαη απνξξφθεζε ησλ πφξσλ απφ ηα Δπείγνληα Μέηξα ηνπ Σακείνπ Δπηζηξνθψλ. 

 Δθαξκνγή νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ δεκφζηαο αζθάιεηαο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ πεξη-

βάιινληνο θαη ηελ εμνπδεηέξσζε ζπιάθσλ παξαβαηηθφηεηαο, κέζσ ηεο πινπνίεζεο ειεθηξνληθψλ 

εθαξκνγψλ δηαρείξηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ, θξίζεσλ θαη έγθαηξεο ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ. 

 Καηάξηηζε ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ ζην πιαίζην ηνπ πεληαεηνχο ηξαηεγηθνχ θαη Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο θαη Λεηηνπξγίαο ( ΔΠΑΛ) ησλ σκάησλ, ην νπνίν αλαιχεη θαη εμεηδη-

θεχεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη δξάζεο ζε φια ηα επηκέξνπο επίπεδα θαη ζπλνιηθά γηα φια ηα δε-

ηήκαηα, ήηνη: αλζξψπηλνη πφξνη, ηερλνινγηθά κέζα θαη εμνπιηζκνχο, πιηθνχο πφξνπο, θηηξηαθέο 

ππνδνκέο, δηνηθεηηθέο θαη επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο, επελδχζεηο, πξνυπνινγηζκνχο ιεηηνπξγίαο 

θ.α. 

 Οινθιήξσζε ειεθηξνληθήο δηαζχλδεζεο πεξηθεξεηαθψλ ζεκείσλ κε ηε θεληξηθή επηρεηξεζηαθή 

δνκή, κέζα απφ ηελ ςεθηνπνίεζε αξρείσλ εγθιεκαηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο (ειεθηξνληθή ηαπην-

πνίεζε, εθζπγρξνληζκφο ηεο γξακκήο 112, εθζπγρξνληζκφο ησλ κνλάδσλ  ειεθηξνληθνχ εγθιήκα-

ηνο) πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζζεί ην ζρέδην αζθαιείαο ηεο ρψξαο, ζην πιαίζην ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο. 
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 πλερήο πινπνίεζε έξγσλ ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη αλαβάζκηζεο θηηξίσλ κε ρξεκαηνδφηεζε 

θπξίσο απφ εζληθνχο πφξνπο (ΠΓΔ) θαη έληαμε λέσλ εληφο ηνπ 2015. 

 

Πνιηηηζκφο θαη Αζιεηηζκφο 
 

 Μείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο (ζπκθσλίεο πιαίζην, πεξαηηέξσ κείσζε κηζζσκάησλ θιπ). 

 Δπηηάρπλζε απνξξφθεζεο ησλ θνλδπιίσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ.  

 ηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο 2014-2020 κε ηελ εθπφλεζε θαη θαηάζεζε πξνηάζεσλ γηα ηελ ά-

κεζε έληαμε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ελφςεη ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ.  

 Αλάπηπμε Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο κεηά απφ ηελ αλαδηάξζξσζε πνπ επέθε-

ξε ε ιεηηνπξγία βάζεη ηνπ ΠΓ 104/2014. 

 Δληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ πξνο ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (ηδηαίηεξα 

σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ θαη ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο λέσλ ιεμηπξφζε-

ζκσλ νθειψλ) θαη επίηεπμε ησλ ζηφρσλ φπσο απηνί θαζνξίδνληαη απφ ην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην 

Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο. 

 ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε αλαπηπμηαθψλ δξάζεσλ γηα ηελ αλαδσνγφλεζε ζεκαληηθψλ ζεκάησλ 

πνπ αθνξνχλ ζην ζχγρξνλν πνιηηηζκφ κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε θαη δηάδνζε ζχγρξνλσλ ηκεκάησλ 

ηνπ άπινπ πνιηηηζκνχ. 

 Γηαηήξεζε θαη δηεχξπλζε ηνπ δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ ησλ κνπζείσλ θαη ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ 

πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη επηζθέςεσλ θαζψο ηελ παξάιιειε αχμεζε 

εζφδσλ γηα ην δεκφζην θαη ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Πξνζηαζία, αλάδεημε θαη πξνβνιή ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο (πιηθήο θαη άπιεο) κε ηε 

ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε θιάδσλ, φπσο ν ηνπξηζκφο. 

 Τπνζηήξημε δξάζεσλ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ κε δηεζλή θαη εζληθή εκβέιεηα πνπ ζπληεινχλ ζηε 

βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο πνηφηεηαο δσήο. 

 

Πεξηβάιινλ, Δλέξγεηα θαη Κιηκαηηθή Αιιαγή 
 

 Γηακφξθσζε πνιηηηθψλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ηνπίσλ θαη 

ζρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε δξάζεσλ γηα ηε δηακφξθσζε ελφο λένπ αεηθνξηθνχ, αλαπηπμηαθνχ κν-

ληέινπ ζε Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο. 

 Πιήξεο εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο απινπνίεζεο ησλ πεξηβαιιν-

ληηθψλ αδεηνδνηήζεσλ κε παξάιιειε εμαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζην πιαίζην 

ησλ αξρψλ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

 Αλαζεψξεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηελ ειεγθηηθή ιεηηνπξγία ζε ζέκαηα πεξηβάι-

ινληνο, εηζάγνληαο λένπο δείθηεο, θξηηήξηα, ζεζκνχο, πξνηεξαηφηεηεο θαη ζηνρεχζεηο ζην έξγν απ-

ηφ, ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.  

 Αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ησλ ex post ειέγρσλ γηα θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία έξγσλ θαη δξαζηεξην-

ηήησλ, αληί ησλ ex ante ειέγρσλ.   

 Πιήξεο ιεηηνπξγία ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Πεξηβαιινληηθνχ Μεηξψνπ (ΖΠΜ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ. 

 Καζνξηζκφο πιαηζίνπ θαλφλσλ, κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξφιεςε θαη ηνλ 

έιεγρν ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνζεθεπκέλσλ ηζηνξηθά απνβιήησλ. 

 Πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Δζληθνχ ρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ θαη ηνπ Δζληθνχ 

ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Πξφιεςεο Παξαγσγήο Απνβιήησλ 

 Έλαξμε πινπνίεζεο επελδχζεσλ γηα ηε βηψζηκε δηαρείξηζε απνβιήησλ ζην πιαίζην ηεο λέαο Πξν-

γξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 2014-2020 κε βάζε αλαζεσξεκέλνπο πεξηθεξεηαθνχο ζρεδηαζκνχο δηαρεί-

ξηζεο απνβιήησλ (ΠΔΓΑ) θαη πξνβιεπφκελσλ ππνδνκψλ. 

 Αληηκεηψπηζε ησλ εθθξεκνπζψλ ππνζέζεσλ θαηαγγειίαο γηα ηε δηαρείξηζε αζηηθψλ ιπκάησλ θαη 

ζηεξεψλ απνβιήησλ κε ζηφρν ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηελ θνηλνηηθή θαη ηελ εζληθή λνκνζεζία. 

 Πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγίαο ρψξσλ δηάζεζεο επηθηλδχλσλ απνβιήησλ (ΥΤΣΔΑ) πξνο άξζε εκπν-

δίσλ ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ βηνκεραληψλ. 
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 Αλαβάζκηζε, επέθηαζε θαη δηεχξπλζε ηεο Αλαθχθισζεο θαη ηεο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απν-

βιήησλ, κε ζηφρν ηελ αλάθηεζε πιηθψλ θαη ελέξγεηαο.  

 Αλάπηπμε Πξάζηλσλ εκείσλ. 

 Πξνψζεζε ηεο ειεθηξνθίλεζεο θαη ησλ Γηθηχσλ Ζιεθηξηθήο Κηλεηηθφηεηαο. 

 Πξνψζεζε ηεο απηνπαξαγσγήο κέζσ ηνπ Net-metering. 

 Καηάξηηζε ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. 

 Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο ρψξαο. 

 Αλαδηάξζξσζε θαη κεξηθή απνθξαηηθνπνίεζε ηεο ΓΔΖ, ζχκθσλα κε ην πιάλν πνπ έρεη θαηαξηίζεη 

ε Κπβέξλεζε. 

 Ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ΑΓΜΖΔ. 

 Αλακφξθσζε ηνπ ηνκέα ησλ ΑΠΔ. 

 Αλαδηνξγάλσζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο ειεθηξηζκνχ θαη κεηάβαζε ζην κνληέιν ζηφρν (target 

model). 

 ηαδηαθή άξζε ησλ ζηξεβιψζεσλ ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 Πξνψζεζε δξάζεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ππνδνκψλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξ-

γεηαο – Γηαζχλδεζε Κπθιάδσλ. 

 Πξνψζεζε λέαο κνξθήο δηαγσληζκψλ γηα ηε κίζζσζε ησλ θαηαγεγξακκέλσλ θαη αμηνινγεκέλσλ 

Γεκφζησλ Μεηαιιεπηηθψλ Υψξσλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη δηαβνχιεπζε κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη 

δηακφξθσζε απφ θνηλνχ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Πξνθήξπμε Γηεζλνχο Γεκφζηαο Αλνηθηήο Πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα παξαρψξε-

ζε δηθαηψκαηνο έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ ζε 20 ζαιάζζηεο πεξηνρέο ζηε Γπ-

ηηθή θαη Νφηηα Διιάδα. 

 Πξνψζεζε δξάζεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ δηαλνκήο ζε πεξηνρέο ρσξίο δί-

θηπν θπζηθνχ αεξίνπ. 

 Πξνψζεζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ πξνκήζεηαο θπζηθνχ αεξίνπ (CNG, LNG) ζε απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο. 

 Καηάξηηζε καθξνρξφληαο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαθαίληζε ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο. 

 Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ θηηξίσλ θαη ησλ ππνδνκψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

 Πξνψζεζε ηεο αγνξάο ησλ ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ. 

 Τηνζέηεζε ζηνρεπκέλσλ νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ αζηηθήο αλάπηπμεο θαη πεξηβαιινληηθήο 

αλαβάζκηζεο κε έκθαζε ζηελ πινπνίεζε έξγσλ κε ραξαθηεξηζηηθά παξέκβαζεο νινθιεξσκέλνπ 

ραξαθηήξα, φπσο αζηηθέο ππνδνκέο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ έξγσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο 

θαη ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο, θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο, δίθηπα πεδφδξνκσλ θαη πνδειαηφδξνκσλ, 

πεξηβαιινληηθέο αλαπιάζεηο, αχμεζε πξαζίλνπ θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, έξγα δηαρείξηζεο ζηε-

ξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ, έξγα επαλαμηνπνίεζεο εγθαηαιεηκκέλσλ βηνκεραληθψλ εθηάζεσλ 

θ.ιπ.  

 Αλαζεψξεζε θαη εμεηδίθεπζε ησλ 12 Πεξηθεξεηαθψλ Πιαηζίσλ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Α-

εηθφξνπ Αλάπηπμεο. 

 Θεζκνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηεο Σξάπεδαο Γεο. 

 Δθαξκνγή ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ απινχζηεπζε θαη επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο έθδν-

ζεο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ. 

 Θέζπηζε δηαδηθαζηψλ ρσξνζέηεζεο νξγαλσκέλσλ θαηαδπηηθψλ πάξθσλ. 

 Δθαξκνγή δξάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ζε φινπο ηνπο ην-

κείο (εμνηθνλφκεζε ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά θηίξηα). 

 Θέζπηζε Πιαηζίνπ γηα ηηο Οξπθηέο Πξψηεο Όιεο, κε ζθνπφ ηε ρσξηθή δηάξζξσζε ηνπ εμνξπθηη-

θνχ θιάδνπ. 

 Δπηθαηξνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ηζηνζειίδαο ηνπ ΤΠΔΚΑ γηα ηνπο Παξα-

δνζηαθνχο Οηθηζκνχο θαη ηα Γηαηεξεηέα Κηίζκαηα. 

 Τηνζέηεζε θηλήηξσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη δηαρείξηζε εγθαηαιειεηκκέλσλ, εκη-

εγθαηαιειεηκκέλσλ θαη ππνβαζκηζκέλσλ θηηξίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαηεξεηέσλ θηηξί-

σλ. 
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 Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο «Ζιεθηξνληθή Πνιενδνκία ΗΗΗ», ζρεηη-

θά κε ηελ ηζρχνπζα πνιενδνκηθή πιεξνθνξία πνπ εκπεξηέρεηαη ζε εγθεθξηκέλα δηαγξάκκαηα ρξή-

ζεσλ γεο θαη πνιενδνκηθά - ξπκνηνκηθά ζρέδηα. 

 Γξάζεηο γηα ηε βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ κε ζηφρν ηελ πιή-

ξε ζπκκφξθσζε κε ηελ θνηλνηηθή θαη ηελ εζληθή λνκνζεζία. 

 Δπηθαηξνπνίεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ ησλ Τδα-

ηηθψλ Γηακεξηζκάησλ ηεο ρψξαο. 

 Σερληθή θαη ιεηηνπξγηθή ππνζηήξημε ησλ Γ/ζεσλ Τδάησλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ γηα 

ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. 

 Γξάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ πξνζηαζίαο πδάηηλσλ πφξσλ, εμνηθνλφκεζεο λεξνχ κέζσ ηεο 

αλαθχθισζεο ηνπ ρξεζηκνπνηεκέλνπ λεξνχ, παξαγσγήο λεξνχ κέζσ ηεο αθαιάησζεο ζαιάζζηνπ 

ή πθάικπξνπ λεξνχ κε ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκεο πεγέο (ζε ζπλεξγαζία κε ζπλαξκφδηεο ππεξεζί-

εο). 

 Δπηθαηξνπνίεζε  ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο Τδξνινγηθήο θαη Μεηεσξνινγηθήο Πιεξνθνξίαο. 

 Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 2
εο

 Δζληθήο Απνγξαθήο Γαζψλ θαη έιεγρν ηεο κε-

ζνδνινγίαο, κέζσ πηινηηθήο εθαξκνγήο. 

 ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε δπλακηθήο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ δαζηθψλ δη-

αρεηξηζηηθψλ κειεηψλ. 

 Υξεκαηνδφηεζε πινπνίεζεο πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο Γαζνινγίνπ ζε 5 πεξηνρέο ηεο 

Διιάδαο. 

 

Τγεία 
 

 Γεκηνπξγία κεραληζκνχ αμηνιφγεζεο ηαηξνηερλνινγίαο.  

 Αλακφξθσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ δηελέξγεηα θιηληθψλ κειεηψλ, ηφζν απφ ηνλ ΔΟΦ 

φζν θαη απφ Ννζνθνκεία. 

 Δλίζρπζε ηνπ ΔΟΦ πξνθεηκέλνπ λα επηηαρπλζνχλ θαη λα απινπνηεζνχλ νη δηαδηθαζίεο αδεηνδφηε-

ζεο θαξκάθσλ. 

 Δλίζρπζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ θαη πξνβνιή ζπγθξηηη-

θψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ρψξαο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ. 

 ηαζεξνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ψζηε λα δηακνξθσζεί επλντθφ επελδπηηθφ πεξη-

βάιινλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο. 

 Θεζκνζέηεζε ησλ Μνλάδσλ Ζκεξεζίαο Ννζειείαο (ΜΖΝ). 

 Αλάπηπμε θέληξσλ ηαηξηθήο αξηζηείαο. 

 

Γηθαηνζχλε 
 

 Βειηίσζε ρξφλσλ απνλνκήο δηθαηνζχλεο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ.3910/2011.  

 Υξεκαηνδφηεζε ηεο εθηέιεζεο κέξνπο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο (6 κήλεο κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο 

6 κελψλ ζε ζχλνιν 18 κελψλ) ησλ λέσλ δηθεγφξσλ ζηα δηθαζηήξηα ηεο ρψξαο. 

 Ζιεθηξνληθφ Πηλάθην. Σν έξγν ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Πηλαθίνπ αθνξά ζηελ αλάπηπμε ππεξεζίαο γηα 

ηε δεκνζίεπζε, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ηνπ πηλαθίνπ ζε επηιεγκέλα δηθαζηήξηα, ηεο Δθεηεηαθήο 

Πεξηθέξεηαο Αζήλαο αιιά θαη άιισλ ζεκείσλ πςεινχ θφξηνπ, ηα νπνία ζα επηιεγνχλ πξηλ ηελ 

δεκνζίεπζε ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο, δεδνκέλνπ φηη ην έξγν κφιηο πέξαζε απφ ην ζηάδην ηεο δηα-

ζθάιηζεο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 Δπηηξνπέο πνπ ζα εμεηάζνπλ ηνπο λένπο Κψδηθεο απφ ηελ πιεπξά ηεο ειεθηξνληθήο δηθαηνζχλεο. 

Απαηηεί ηε ζχζηαζε νκάδσλ εξγαζίαο πνπ ζα εμεηάζνπλ αλ νη λένη θψδηθεο Πνιηηηθήο θαη Πνηλη-

θήο δηαδηθαζίαο είλαη ζπκβαηνί κε ην πθηζηάκελν πιαίζην ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη 

ηεο ειεθηξνληθήο δηθαηνζχλεο ηφζν ζε Δζληθφ φζν θαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν. 

 Οινθιεξσκέλν χζηεκα Πξαθηηθψλ Γηθαζηεξίσλ (έξγν «χκπξαμε Γεκνζίνπ - Ηδησηηθνχ Σνκέα 

γηα ηελ Φεθηαθή Καηαγξαθή, Απνζήθεπζε θαη Γηάζεζε Πξαθηηθψλ πλεδξηάζεσλ»). Ξεθίλεζε ε 

δηαδηθαζία Β‟ Φάζεο. Δμεδφζε ε αξηζκ. 75462/3-10-2014 Γηαθήξπμε Β΄ Φάζεο - Πξφζθιεζε Τ-
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πνβνιήο Γεζκεπηηθψλ Πξνζθνξψλ, κε ηελ νπνία νξίζηεθε ε 18/11/2014 σο εκεξνκελία δηεμαγσ-

γήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Καηαζηεκάησλ Κξάηεζεο. Έρεη μεθηλήζεη ε πινπνίεζε 

ηνπ έξγνπ. 

 

Σνπξηζηηθή Πνιηηηθή 
 

 Τινπνίεζε επελδχζεσλ, ην 2014, ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ απφ πθηζηάκελεο ηνπξηζηηθέο επηρεη-

ξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ή πξνηίζεληαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ελαιιαθηη-

θψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ (Πξνγξάκκαηα «Πξάζηλνο» θαη «Δλαιιαθηηθφο» Σνπξηζκφο). Ζ πινπνίε-

ζε ζα ζπλερηζηεί ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2015. 

 Οινθιήξσζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ην έξγν πνπ αθνξά ζηελ ελίζρπζε ηεο πξνζαξκν-

ζηηθφηεηαο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ κέζσ ηεο θαηάξηηζεο ζε επαγγέικαηα πνπ θαηα-

ηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ππεξεζίαο 24 (ηαμηλφκεζε θαηά CPC 92), δειαδή «Τπεξεζίεο Δθπαί-

δεπζεο θαη Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο». Τινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ην 2015.  

 πλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηεθπαίδεπζεο ζηειερψλ/επαγγεικαηηψλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ.  

 Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Γνξπθφξνπ Λνγαξηαζκνχ, Σνπξηζκνχ θαη Παξαηεξεηεξίνπ Σνπξηζκνχ, 

ζπλεξγαζία κε ΔΛΣΑΣ θαη ΞΔΔ (ΗΣΔΠ). 

 χζηαζε Τπεξεζίαο Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ ζην ΞΔΔ, πνπ πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Ν. 

4179/2013, ΦΔΚ Α‟ 175, 08.08.2013.  

 Οινθιήξσζε ηνπ λένπ πκθψλνπ Δηαηξηθήο ρέζεο (Δ) 2014-20 πνπ αθνξά ζε αλαπηπμηαθέο 

πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα.  

 Βέιηηζηε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ (καξίλεο), ζε ζπλεξγαζία κε ην ΣΑΗΠΔΓ 

(δηαδηθαζία παξαρψξεζεο καξίλαο Αιίκνπ θαη ηεζζάξσλ δνξπθφξσλ καξίλσλ, παξαρψξεζε καξί-

λαο Υίνπ, παξαρψξεζε καξίλαο Πχινπ θαη παξαρψξεζε καξίλαο Αξγνζηνιίνπ). 

 Έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο Οινθιεξσκέλεο Αλάπιαζεο Φαιεξηθνχ ξκνπ γηα ηε δεκηνπξγία 

Μεηξνπνιηηηθνχ Πάξθνπ κε δξάζεηο πνιηηηζηηθνχ, ζπλεδξηαθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα.   

 Θεζκηθφο εθζπγρξνληζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ καξίλσλ θαη ελζάξξπλζε ηεο πγηνχο επηρεηξεκαηηθφηε-

ηαο κε θηλεηξνδφηεζε ησλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ησλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέ-

λσλ (π.ρ. ρσξνζέηεζε ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ, εμνξζνινγηζκφο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο, σξάξην 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ ζηε ρεξζαία δψλε ησλ καξίλσλ).  

 Δλζσκάησζε ησλ ειιεληθψλ πξνηχπσλ ζην πξνηεηλφκελν επξσπατθφ ζήκα «Σνπξηζκφο Πνηφηε-

ηαο» (εζεινληηθήο δηαπίζηεπζεο), κε ειάρηζηα θνηλά πνηνηηθά θξηηήξηα.  

 πκβνιή ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ ζηε ζέζπηζε λένπ κνληέινπ ζηηο δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο 

VISA θαη ζηελ θαζηέξσζε πηινηηθά δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ζε Μνπζεία θαη Αξραηνιν-

γηθνχο ρψξνπο.  

 Ίδξπζε ζεξκνθνηηίδαο λενθπψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα γηα ζπληνληζκέλε πξνψζεζε 

ηεο αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο. 

 Μεηεμέιημε ηνπ ΔΟΣ ζε ζχγρξνλν απνδνηηθφ Οξγαληζκφ πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ηεο Υψξαο κε 

φια ηα απαξαίηεηα ζεζκηθά εξγαιεία θαη δπλαηφηεηεο. Πξνσζνχληαη: 

‒ Ζ δεκηνπξγία πνιιαπιήο πιαηθφξκαο δηαδηθηπαθήο ελεκέξσζεο θαη εκπεηξηψλ γηα ηε Υψξα 

κε δηαδξαζηηθφ πεξηερφκελν θαη πιεξνθνξίεο κεηαθίλεζεο, ππνδνκψλ, δξψκελσλ θ.α.    

‒ Σν άλνηγκα ζε λέεο αγνξέο (Κίλα, Βξαδηιία, Σνπξθία θ.α.). 

‒ Νέεο ζπλεξγαζίεο κε tour operators. 

‒ Year-round (ζπλερήο εηήζηα πξνψζεζε θαη πξνβνιή ηεο ρψξαο).   

‒ Ζ ππνζηήξημε δεκηνπξγίαο λέσλ θηλεκαηνγξαθηθψλ παξαγσγψλ. 

‒ Ζ ζηήξημε ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο Πξννξηζκψλ Αξηζηείαο (EDEN). 

 Πξνψζεζε λέσλ αλαπηπμηαθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ, φπσο: 

‒ Ίδξπζε ηνπ «Μνπζείνπ Σνπξηζκνχ» ην νπνίν ζα απνηππψλεη, κε ζχγρξνλν ηξφπν, ηελ ηζηνξη-

θή πνξεία ηνπ Διιεληθνχ Σνπξηζκνχ.    

‒ Τπνζηήξημε ησλ Πξνγξακκάησλ «Γαιάδηεο εκαίεο» θαη “Green Key”. 

‒ Τπνγξαθή Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ γηα ηνπο ε-

κπιεθφκελνπο κε ηνλ ηνπξηζκφ επαγγεικαηίεο (stakeholders). 
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‒ Πξνψζεζε ηνπ Θξεζθεπηηθνχ Σνπξηζκνχ (Γεκηνπξγία Γηθηχνπ Πξνζθπλεκαηηθψλ Πξννξη-

ζκψλ). 

‒ Γηεχξπλζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Κνηλσληθφο Σνπξηζκφο». 

‒ πλεξγαζία γηα πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ΑκεΑ θαη ηξίηεο ειηθίαο. 

 

Ναπηηιηαθή Πνιηηηθή 
 

 Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Διιεληθήο εκαίαο, κέζσ ηεο δηαθχιαμεο ζηαζεξνχ θαη 

επλντθνχ πιαηζίνπ λενιφγεζεο θαη θνξνιφγεζεο πινίσλ, ηεο επηηάρπλζεο ηεο δηαδηθαζίαο έθδν-

ζεο Δγθξηηηθήο Πξάμεο γηα ηε λενιφγεζε πινίσλ ζην εζληθφ λενιφγην, ηεο πξνψζεζεο ζέζεσλ ζε 

Γηεζλείο Οξγαληζκνχο, ζηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ, ηεο θχξσζεο θαη εθαξκνγήο Γηεζλψλ πκβά-

ζεσλ ηνπ ΗΜΟ θαη ελζσκάησζεο ηνπ ελσζηαθνχ θεθηεκέλνπ (έιαβαλ ρψξα ην 2014 θαη ζπλερίδν-

ληαη ην 2015). 

 Πξνψζεζε ησλ κέηξσλ πινπνίεζεο ηεο Γηαθήξπμεο ησλ Αζελψλ (Athens Declaration) πνπ πηνζε-

ηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Διιεληθήο Πξνεδξίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ θαη ζέζπηζε ηε ζηξα-

ηεγηθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ κέρξη ην 2020 

(έιαβε ρψξα ην 2014 θαη ζπλερίδεηαη ην 2015). 

 Δλίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ 

κέζσ ηεο αλαζεψξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο δηαγξαθήο θαη επαλεγγξαθήο ησλ λαπηηθψλ ζε νηθείν κε-

ηξψν, ηεο δηακφξθσζεο «Μεηξψνπ Δλεξγψλ Ναπηηθψλ», ηεο αλαζεψξεζεοηνπ Δγγξάθνπ Διάρη-

ζηεο Αζθαινχο ηειέρσζεο Πινίσλ, ηεο ελζσκάησζεο ησλ δηεζλψλ θαη ελσζηαθψλ νξγάλσλ πνπ 

αθνξνχλ ζε ζέκαηα λαπηηθήο εξγαζίαο, ηνπ εμνξζνινγηζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ γηα κείσζε ηεο γξα-

θεηνθξαηίαο, ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηνπ πεηζαξρηθνχ κεηξψνπ ησλ λαπηηθψλ κε ζθνπφ ηνλ απνηειε-

ζκαηηθφηεξν έιεγρν λαπηνιφγεζεο θ.α. (έιαβαλ ρψξα ην 2014 θαη ζπλερίδνληαη ην 2015). 

 Πξνζέιθπζε λαπηηιηαθψλ επελδχζεσλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο ζηαζεξνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, αλαθν-

ξηθά ηδίσο κε ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο, ηεο εκπέδσζεο θαη δηαηήξεζεο θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο κε 

ηηο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο, ηεο πξνζαξκνγήο κε ην ελσζηαθφ πιαίζην θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαη 

ηνπο θαλφλεο αληαγσληζκνχ. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, δηαηήξεζε ηνπ νηθεηνζεινχο ραξαθηήξα ηεο 

ζπλεηζθνξάο ηεο Ναπηηιηαθήο Κνηλφηεηαο ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ (έιαβε ρψξα ην 2014 θαη 

ζπλερίδεηαη ην 2015). 

 Θεζκνζέηεζε επέιηθηνπ θαη νινθιεξσκέλνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηνλ ζαιάζζην ηνπξηζκφ, 
κε ην Ν.4256/2014, ην νπνίν θαιχπηεη φιεο ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο (ηδησηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ 

yachting, θαζψο θαη εκεξήζηεο θξνπαδηέξεο αλαςπρήο), κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ, ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηελ πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ επαγγεικαηη-

θψλ θαη ηδησηηθψλ ζθαθψλ γηα ηελ αλαδσνγφλεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ παξάθηη-

σλ θαη λεζησηηθψλ πεξηνρψλ (έιαβε ρψξα ην 2014). 

 Πξνζέιθπζε ησλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη παγθνζκίσο ζηνλ ηνκέα ηεο θξνπαδηέξαο κε 

ηελ απειεπζέξσζε ηνπ δηθαηψκαηνο δηελέξγεηαο θξνπαδηέξαο θαη ηνλ εθζπγρνληζκφ ησλ ππνδνκψλ 

θαη ησλ ζηαζκψλ επηβίβαζεο (έιαβε ρψξα ην 2014 θαη ζπλερίδεηαη ην 2015). 

 Αλαβάζκηζε ησλ Ληκεληθψλ Τπνδνκψλ κε ην ζπληνληζκφ εθπφλεζεο Γεληθψλ Πξνγξακκαηηθψλ 

ρεδίσλ (Master Plan) ησλ ιηκέλσλ θαη εηζαγσγή ηνπο πξνο έγθξηζε απφ ηελ ΔΑΛ, κε ηε κέξη-

κλα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ θαη ηελ εμεχξεζε ρξεκαηνδφηε-

ζεο απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε ιηκεληθψλ έξγσλ, θπξίσο επη-

ζθεπψλ πνπ δηέπνληαη απφ ην Ν.4072/2012 (έιαβε ρψξα ην 2014 θαη ζπλερίδεηαη ην 2015). 

 πλέρηζε εμνξζνινγηζκνχ ηνπ αθηνπιντθνχ δηθηχνπ κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πν-

ιηηψλ θαη ηελ αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ησλ λεζηψλ, δηακέζνπ ηεο θαζηέξσζεο ηνπ ειε-

θηξνληθνχ εηζηηεξίνπ (e-ticket), κέζα απφ ηελ έθδνζε πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, εθαξκνγήο αθηη-

λσηψλ δξνκνινγίσλ, ελίζρπζεο ζπλδπαζκνχ κεηαθνξψλ, φπσο κε αεξνπνξηθά δξνκνιφγηα, θαη 

αλάπηπμεο ηνπ δηθηχνπ πδξνπιάλσλ. 

 Πξνψζεζε θαη ππνγξαθή δηεζλψλ ζπκθσληψλ γηα ηελ ηφλσζε ησλ εμαγσγψλ ησλ ειιεληθψλ επη-

ρεηξήζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε θιάδνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζάιαζζα. πγθεθξηκέλα, ππνγξαθή 

Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο ζαιάζζηαο θαη λαππεγηθήο βηνκεραλίαο κε ηνλ Τπνπξγφ 

Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Δλέξγεηαο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Νφηηαο Κνξέαο, YoonSang-jick, ππν-
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γξαθή Μλεκνλίσλ πλεξγαζίαο θαη Γηκεξψλ πκθσληψλ κε εθπξνζψπνπο ηεο Κπβέξλεζεο ηεο 

Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο 

 Έληαμε ηνπ Ναπηηιηαθνχ Cluster ζην πξφγξακκα ηνπ ΔΠΑ 2014 – 2020 θαη αλάδεημε ηνπ Πεη-

ξαηά θαη ηεο Θεζζαινλίθεο σο λαπηηιηαθψλ θέληξσλ. 

 

Αγξνηηθή Αλάπηπμε 
 

 Πιήξεο ελεξγνπνίεζε ηνπ Σακείνπ Αγξνηηθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζσ ηεο ΔΣΔΑΝ θαη ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο πνπ ππνγξάθεθε κε ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο θαη ππαγσγή φισλ ησλ δηθαηνχρσλ 

ζηηο δξάζεηο ηνπ ΣΑΔ.   

 Δθαξκνγή ηεο απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ εμαγσγήο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Αλάπηπ-

μεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, γηα δχν Διιεληθά πξντφληα (θέηα, ξνδάθηλν) θαη επέθηαζε απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο γηα ηα ςάξηα, ην θξαζί θαη ην ειαηφιαδν, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε εμαγσγηθή δηαδηθα-

ζία θπξίσο απφ ηνπο κηθξνχο θαη κεζαίνπο εμαγσγείο πνπ δελ δηαζέηνπλ πιενλάδνπζα ππνδνκή.  

 Δπέθηαζε ησλ πξνγξακκάησλ πξνψζεζεο ησλ εμαγσγψλ θαη αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ εμαγσγψλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ.  

 Πιήξεο εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ηφζν γηα ηελ δηθηπαθή 

πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ αιιά θαη ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εληζρχζεσλ ηνπ Πξν-

γξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. πγθεθξηκέλα απφ ην πξφγξακκα ηεο Φεθηαθήο χγθιηζεο:  

‒ Έρνπλ ζπκβαζηνπνηεζεί θαη πινπνηνχληαη, ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «Τςειήο Πξνζηηζέκελεο 

Αμίαο Αγξνηηθέο Τπεξεζίεο» (e-ΤΠΑΑΣ), φια ηα ππνέξγα παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 

πνιίηεο. 

‒ Οινθιεξψλνληαη νη δηαδηθαζίεο ππνβνιήο ησλ Αηηήζεσλ Δληαίαο Δλίζρπζεο ςεθηαθά θαη 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.   

‒ Οινθιεξψλεηαη ε ελνπνίεζε φισλ ησλ κεηξψσλ ηνπ ΤΠΑΑΣ. 

‒ Πξνσζείηαη ε Αλάπηπμε Δπξπδσληθψλ Τπνδνκψλ ζε Αγξνηηθέο Λεπθέο Πεξηνρέο ηεο Διιε-

ληθήο Δπηθξάηεηαο θαη Τπεξεζίεο Δθκεηάιιεπζεο – Αμηνπνίεζεο ησλ ππνδνκψλ ζηηο Πεξηθέ-

ξεηεο Αηηηθήο, Κ. Μαθεδνλίαο, Νεζηά Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη ηεξεάο Διιάδαο. 

‒ Γεκηνπξγείηαη Φεθηαθφ Γεσξγηθφ «Κηεκαηνιφγην» θαη πξνσζείηαη ε αγνξά λέσλ ςεθηαθψλ 

εηθφλσλ γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ ραξηνγξαθηθνχ ππφβαζξνπ ηεο ρψξαο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλν-

πνηήζεη ε ρψξα ηελ θνηλνηηθή ππνρξέσζε. 

 Έλαξμε εθαξκνγήο ηεο λέαο ΚΑΠ θαη ΚΑιΠ γηα ηε λέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014-2020 δχν 

λέσλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ γεσξγία θαη ηελ αιηεία γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη απνξ-

ξφθεζε 19 δηζ. επξψ. 

 Τινπνίεζε εηδηθνχ ηνκεαθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ θηελνηξνθία πξνθεηκέλνπ ε ρψξα λα κεηψζεη 

ηελ εμάξηεζε απφ ηηο κεγάιεο εηζαγσγέο δσηθψλ πξντφλησλ πνπ επηβαξχλνπλ ην εκπνξηθφ ηζνδχ-

γην.  

 Τινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ ςπραλζψλ θαη αλαριφσζε 

ησλ βνζθνηφπσλ. 

 Βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα κε ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

εγθαηάζηαζεο θαη αδεηνδφηεζεο κέζα απφ ηε δεκηνπξγία δσλψλ άζθεζεο ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο, 

θηελνηξνθηθψλ πάξθσλ θαη δσλψλ ζεξκνθεπηαθψλ θαιιηεξγεηψλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο γεσ-

ζεξκίαο. 

 Απξφζθνπηε ζπλέρηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα 

ηφζν κέζα απφ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα φζν θαη κε ηελ έγθαηξε θαη πξνγξακκαηηζκέλε θαηαβνιή 

ησλ εληζρχζεσλ θαη απνδεκηψζεσλ εηεζίσο. 

 

Πνιηηηθή πνπ άπηεηαη ηνπ Τπνπξγείνπ Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 
 

 Έγθξηζε 245 επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πεξίπνπ 1,6 δηζ. επξψ ζηνλ αλα-

πηπμηαθφ λφκν 3908/2011, ζπλνιηθήο ελίζρπζεο πεξίπνπ 633 εθαη. επξψ, γεγνλφο πνπ ζα ζπκβάι-

ιεη ζηε δεκηνπξγία 5.000 λέσλ, άκεζσλ θαη έκκεζσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο 

φπσο είλαη ν ηνπξηζκφο, ε κεηαπνίεζε, ν πξσηνγελήο ηνκέαο θαη νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο.  
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 Τινπνίεζε, σο επηθεθαιήο εηαίξνο, ην έξγν TRIGGER, ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο 7 θνξείο απφ 

ηελ Διιάδα θαη ηε Βνπιγαξία, κε βαζηθφ ζηφρν λα παξέρεη θαζνδήγεζε ζε απνθνίηνπο, ζε ζέκαηα 

απαζρφιεζεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο.   

 ε πιήξε εμέιημε θαη ην δηαζπλνξηαθφ πξφγξακκα Smart Specialization, ην νπνίν κέζσ ηεο πεξη-

θεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ζπλεξγαζίαο κε άιινπο 9 θνξείο απφ ηελ Διιάδα θαη ηε Βνπιγαξία, 

πξνσζεί ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία. 

 πλεξγαζία  κε ηελ Δγλαηία Οδφ Α.Δ. θαη ηελ Αιεμάλδξεηα Εψλε Καηλνηνκίαο γηα ηελ δεκηνπξγία 

ηνπ «Mobile Egnatia», κηα δηαδηθηπαθή ππνδνκή πιεξνθνξηψλ, ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη 

κεηαθνξψλ γηα φζνπο θηλνχληαη νδηθψο θαηά κήθνο ηεο Δγλαηίαο Οδνχ, απφ ηελ Ζγνπκελίηζα σο 

ηνπο Κήπνπο.   

 Παξαρψξεζε ηεο έθηαζεο ησλ 60 ζηξεκκάησλ ζηελ Αιεμάλδξεηα Εψλε Καηλνηνκίαο, γεγνλφο πνπ 

απνηειεί, νπζηαζηηθά, ηελ αθεηεξία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξψηνπ ζχιαθα ζηελ πεξηνρή ηεο Θέξ-

κεο. Πξφθεηηαη γηα κηα ηζηνξηθή απφθαζε, ζηελ νπνία ην ΤΜΑΘ είρε ζεκαληηθή ζπκβνιή, φπσο 

επίζεο θαη ην ππνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο.  

 Καηάξηηζε, ππνγξαθή θαη έγθξηζε ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηεο Αιεμάλδξεηαο Εψλεο Καηλν-

ηνκίαο θαζψο θαη ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ απηήο. 

 Παξάιιεια, ε Αιεμάλδξεηα Εψλε Καηλνηνκίαο ιεηηνπξγεί ζην Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκψλ θαη 

Μνπζείν Σερλνινγίαο „ΝΟΖΗ‟, ην Thessaloniki Smart up Innovation Hub γηα ηελ ππνζηήξημε 

λενθπψλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ έρνπλ θαηλνηφκεο ηδέεο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ηελ επηρεηξεκαηηθφηε-

ηα θαη άιινπο ζπλαθείο ηνκείο.  

 χζηαζε θαη ιεηηνπξγία ζην ΤΜΑΘ ησλ Κεληξηθψλ πκβνπιίσλ Αξρηηεθηνληθήο (ΚΔΑ) θαη Δ-

πίιπζεο Πνιενδνκηθψλ Θεκάησλ θαη Ακθηζβεηήζεσλ (ΚΔΤΠΟΘΑ). Έηζη, κπήθε ηέινο ζηελ 

ηαιαηπσξία ησλ πνιηηψλ πνπ έπξεπε λα ηαμηδέςνπλ κέρξη ηελ Αζήλα γηα λα δηεπζεηήζνπλ δεηήκα-

ηα αξρηηεθηνληθψλ δηαθνξψλ θαη πνιενδνκηθψλ ζεκάησλ. 

 

Πνιηηηθή πνπ άπηεηαη ηεο επηθνηλσληαθήο δξάζεο ηνπ Κξάηνπο 
 

Οη Γεληθέο Γξακκαηείεο Δλεκέξσζεο, Δπηθνηλσλίαο θαη Πξνβνιήο ζπκκεηέρνπλ ζηα αθφινπζα έξγα 

ΔΠΑ: 

 

 Αλάπηπμε Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ Γηθηπαθψλ Σφπσλ θαη Παξνρή 

Γηαδηθηπαθήο Σειεφξαζεο θαη Γηαδξαζηηθψλ Τπεξεζηψλ Υξήζηε. 

 TeensWire απφ ην ΑΠΔ/ΜΠΔ: Γηαδξαζηηθή θαη πνιπκεζηθή ειεθηξνληθή πιαηθφξκα γηα ηελ αλα-

δήηεζε, ζπιινγή θαη αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ γηα/θαη απφ λένπο 12-18 εηψλ. 

 Πξνγξάκκαηα Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο γηα ηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηνπ εζληθνχ πνιηηηζηηθνχ 

πξντφληνο. 

 Δμσζηξεθείο δξάζεηο ησλ Γξαθείσλ Σχπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο Δμσηεξηθνχ κε δεκνζηνγξάθνπο θαη 

άιινπο δηακνξθσηέο Κνηλήο Γλψκεο, πξνζθιήζεηο μέλσλ δεκνζηνγξάθσλ ζηελ Αζήλα θαη ζπλε-

ληεχμεηο ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη Τπνπξγψλ πξνο μέλα Μέζα Δλεκέξσζεο κε ζεηηθά γηα ηε ρψξα 

απνηειέζκαηα. 

 

 

13. Πνιηηηθή πλνρήο – Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 
 
Δληφο ηνπ πεξηνξηζκέλνπ δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ θαη ζε πεξηβάιινλ δπζκελνχο νηθνλνκηθήο ζπ-

γθπξίαο, ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ) αλαδεηθλχεηαη ζην βαζηθφ εξγαιείν πνιη-

ηηθήο γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ ηζφξξνπε θαη βηψζηκε αλάπηπμε ησλ Πεξηθεξεηψλ 

ηεο ρψξαο. Σν ΔΠΑ αμηνπνηεί ηνπο πφξνπο ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη νη δξάζεηο ηνπ πινπνηνχληαη κέζσ 8 ηνκεαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξν-

γξακκάησλ, 5 Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, 5 πξνγξακκάησλ Δπξσπατθήο Δδαθη-

θήο πλεξγαζίαο θαη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δζληθφ Απνζεκαηηθφ Απξνβιέπησλ».   
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Γξάζεηο πνπ πινπνηνχληαη ην 2014 θαη πξφθεηηαη λα ζπλερηζηνχλ ην 2015 
 
Ποπεία ςλοποίηζηρ ΔΣΠΑ 2007-2013 

 

Ζ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή, ηφζν σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ πφξσλ ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν απνξξφθεζεο ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, φζν θαη σο 

πξνο ηελ ππνρξέσζε-ζηφρν πνπ απνξξέεη απφ ην Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο. Με βάζε ηα 

δηαζέζηκα ζηνηρεία, νη θαηαρσξηζκέλεο δαπάλεο (πιεξσκέο) αλέξρνληαη ζε 18,26 δηζ. επξψ, πνζφ πνπ 

αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ απνξξφθεζεο 75,69% ηεο ζπλνιηθήο δηαζέζηκεο δεκφζηαο δαπάλεο θαη ε θνη-

λνηηθή ζπκκεηνρή πνπ αληηζηνηρεί ζε απηέο ζε 16,37 δηζ. επξψ πνπ αληηζηνηρεί ζε  πνζνζηφ 81% ηεο 

ζπλνιηθήο εγθξηζείζαο θνηλνηηθήο ζπκκεηνρήο. Ο εηήζηνο ζηφρνο απνξξφθεζεο γηα ην 2014, κε βάζε 

ην Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, αλέξρεηαη ζε θνηλνηηθή ζπλδξνκή χςνπο 3 δηζ. επξψ θαη κέ-

ρξη ζήκεξα έρεη θαιπθζεί ζε πνζνζηφ 61,3%, ην νπνίν θαζηζηά ηελ επίηεπμε ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ζηφ-

ρνπ εθηθηή.  

 

Αναθεώπηζη και εξςγίανζη ΔΣΠΑ 2007-2013 

 

Με ζηφρν ηελ επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ απνξξφθεζεο ησλ πφξσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπο αμην-

πνίεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δξάζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

επαλεθθίλεζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ζπλερίζηεθε ε δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο 

ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΔ εηδηθφηεξα σο πξνο ην ΠΔΠ Κξήηεο & Νήζσλ Αηγαίνπ, ην ΔΠ «Δθπαίδεπ-

ζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο» θαη ην ΔΠ «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ». Ζ δηαδηθαζία πεξηιακβά-

λεη εζσηεξηθέο αλαθαηαλνκέο πφξσλ θαη ηαθηνπνίεζε εληφο απηψλ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειε-

ζκαηηθή ηνπο αμηνπνίεζε.  

 

Παξάιιεια, έρνπλ εθπνλεζεί θαη πινπνηνχληαη ζρέδηα εμπγίαλζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκά-

ησλ κε ζηφρν ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, ελψ πξνγξακκαηίδεηαη ε κεηαθίλεζε 

ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 ζηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, ψζηε λα νινθιεξσ-

ζνχλ ηα πινπνηνχκελα έξγα κε πφξνπο ΔΠΑ, ζπκβάιινληαο ζηε δηαηήξεζε πςειψλ ξπζκψλ απνξ-

ξφθεζεο θαη ζηε ζηήξημε ηεο νηθνλνκίαο. 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αλαγθαηφηεηα άκβιπλζεο ησλ δπζκελψλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπλε-

πεηψλ ηεο βαζηάο νηθνλνκηθήο χθεζεο ζηε ρψξα, νη δξάζεηο ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 θαηεπζχλνληαη:   

 ηελ πινπνίεζε ησλ κεγάισλ νδηθψλ έξγσλ. 

 ηηο δξάζεηο ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κε έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία, ζηηο ΜκΔ θαη ζηε 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζηελ αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ (Σακείσλ) 

φπσο ην JEREMIE, ην JESSICA, ην Σακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, θ.ά., κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

ξεπζηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 ηηο ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ρψ-

ξαο. 

 

181 έπγα πποηεπαιόηηηαρ 

 

πλερίδεηαη ε παξαθνινχζεζε ησλ 181 έξγσλ πξνηεξαηφηεηαο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 11,5 δηζ. 

επξψ. Πξφθεηηαη γηα έξγα ζε ηνκείο ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθήο βαξχηεηαο θαη θνηλσληθήο ζεκαζίαο γηα 

ηε ρψξα ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο πγείαο, ηνπ πεξηβάιινληνο, ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ κεηαθν-

ξψλ, ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Δμ απηψλ, ηα 57 έξγα πξνηεξαηφηεηαο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 1,22 δηζ. επξψ ραξαθηεξίδνληαη 

νινθιεξσκέλα. 

 

Μεγάλα έπγα 

 

Μέρξη ζήκεξα έρνπλ ππνβιεζεί νη θάθεινη 66 κεγάισλ έξγσλ, 51 εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ εγθξηζεί, θαη 

αλακέλεηαη λα ππνβιεζνχλ εληφο ηνπ επφκελνπ 9κήλνπ κε ηε δηαδηθαζία «κεγάινπ έξγνπ» ην Κηεκα-
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ηνιφγην, ηκήκα θαζέηνπ άμνλα ηεο Δγλαηίαο Οδνχ θαη ε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ηεο Πεινπνλ-

λήζνπ. 

 

«Κλείζιμο» ΔΣΠΑ 2007-2013 

 

Με ζηφρν ην επηηπρέο «θιείζηκν» ηνπ ΔΠΑ 2007-2013, έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή εηδηθφ ζχζηεκα πα-

ξαθνινχζεζεο ηεο απνξξφθεζεο ησλ πφξσλ ηνπ, κε πξνγξακκαηηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ θαη 

ελεξγεηψλ, θαηαγξαθή πξνβιεκάησλ, εμεχξεζε ηξφπσλ επίιπζεο θαη ελεκέξσζε ζπλαξκφδησλ Τ-

πνπξγείσλ. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ ζηφρνπ ηεο απνξξφθεζεο γίλεηαη κε ηελ εθαξκνγή αλαιπηηθνχ ε-

ηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο κε επηκεξηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ εηήζησλ δαπαλψλ ζε εηδηθφηεξνπο 

ζηφρνπο αλά ΔΠ. Σα επηκέξνπο ζρέδηα δξάζεο θάζε ΔΠ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 2014 επηθαηξνπνηνχ-

ληαη ππνρξεσηηθά ζε ηξηκεληαία βάζε πξνθεηκέλνπ λα γίλνληαη νη θαηάιιειεο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο.  

 

Πποεηοιμαζία νέος ΔΣΠΑ 2014-2020 

 

Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ πκθψλνπ Δηαηξηθήο ρέζεο (Δ) γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020 

ιακβάλεη ππφςε ηεο ην Κνηλφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην (ΚΠ), ην Δζληθφ Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ, 

ηηο Δηδηθέο πζηάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ γηα ηε ρψξα, ηνπο ζηφρνπο γηα έμππλε, βηψζηκε 

θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε ηεο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020», θαζψο θαη ηηο εηδη-

θέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο κε ζηφρν ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ελίζρπζεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

πξνζηαζίαο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο.  

Σνλ Μάην ηνπ 2014 εγθξίζεθε ην Δ 2014-20 ην νπνίν θέξεη ηνλ ηίηιν «Δηαηξηθφ χκθσλν γηα ην 

Πιαίζην Αλάπηπμεο (ΔΠΑ) 2014-2020» ην νπνίν απνβιέπεη «ζηην αναγέννηζη ηηρ ελληνικήρ οικο-

νομίαρ με ανάηαξη και αναβάθμιζη ηος παπαγωγικού και κοινωνικού ιζηού ηηρ σώπαρ και ηη δημιοςπγία 

και διαηήπηζη βιώζιμων θέζεων απαζσόληζηρ, έσονηαρ ωρ αισμή ηην εξωζηπεθή, καινοηόμο και ανηα-

γωνιζηική επισειπημαηικόηηηα και γνώμονα ηην ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ και ηηρ απσέρ ηηρ αει-

θόπος ανάπηςξηρ». 

 

Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ λένπ ΔΠΑ πξνβιέπεη 7 ηνκεαθά (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηνπ ΔΠ Αιηεία θαη Θάιαζζα) θαη 13 πεξηθεξεηαθά επηρεηξεζηαθά πξν-

γξάκκαηα, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνληαη νη ζπλέξγεηεο θαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κεηαμχ ησλ δη-

αθφξσλ αλαπηπμηαθψλ ηνκέσλ. Σα πξνγξάκκαηα απηά ππνβιήζεθαλ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηελ 

17.07.2014 (πιελ ηνπ ΔΠ Αιηείαο θαη Θάιαζζαο πνπ ππεβιήζε φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Καλνλη-

ζκφ ηνπ ζηηο 21.10.2014). Σνλ Οθηψβξην 2014 ειήθζεζαλ ζρφιηα απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζην 

πιαίζην ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο, θαη ηα πξνγξάκκαηα επαλππνβάιινληαη 

εληφο ηνπ Ννεκβξίνπ, κε εθηηκψκελε εκεξνκελία έγθξηζεο ην ηέινο ηνπ έηνπο κε αξρέο ηνπ 2015.   

 

Γξάζεηο πνπ πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ ην 2015 
 

Έναπξη Δθαπμογήρ νέος ΔΣΠΑ 

 

Ζ εθαξκνγή ηνπ λένπ ΔΠΑ 2014-2020 μεθηλά κε πξνηεξαηφηεηα ζε εκπξνζζνβαξείο θνηλσληθέο 

δξάζεηο ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, θαζψο θαη αλαπηπμηα-

θέο δξάζεηο άκεζεο θαη αζθαινχο απφδνζεο, απνζθνπψληαο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

αλεξγίαο θαη ηεο αλέρεηαο πνπ καζηίδνπλ ηελ Διιεληθή θνηλσλία θαη νδεγνχλ κεγάια ηκήκαηα ηνπ 

πιεζπζκνχ θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο. 

 

ηε ζπλέρεηα, έκθαζε ζα δνζεί ζηελ ελίζρπζε θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο, 

πάληνηε κε πξνηεξαηφηεηα ζε εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δεκηνπξγνχλ ζέζεηο απαζρφιεζεο, ελη-

ζρχνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ζπκβάιινπλ ζην ΑΔΠ. ηηο αξρέο ηνπ 2015 ζα ηεζεί ζε πιήξε 

εθαξκνγή ην χζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020. ην πιαίζην απηφ ζα εθδνζνχλ 

ζε ζπλέρεηα ηεο ςήθηζεο ηνπ λένπ λφκνπ γηα ην ΔΠΑ 2014-2020 φιεο νη αλαγθαίεο ππνπξγηθέο απν-

θάζεηο, κε πξσηνβνπιία ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, πνπ ζα αθνξνχλ ζε 

βαζηθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ 

θαζψο θαη ηε ιεηηνπξγία φισλ ησλ δνκψλ πνπ πξνβιέπνληαη. Με ηελ έγθξηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ 
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πξνγξακκάησλ ζα κπνξεί λα ελεξγνπνηεζνχλ άκεζα νη ελέξγεηεο δηαρείξηζεο γηα ηελ έληαμε θαη πιν-

πνίεζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ θαη παξεκβάζεσλ. 

 

Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ θαιείηαη λα ππνζηεξίμεη ην λέν ΔΠΑ 2014-2020, κε 

ζηφρν ηελ αλάηαμε ηνπ παξαγσγηθνχ θαη θνηλσληθνχ ηζηνχ ηεο ρψξαο, πξνηεξαηφηεηα πξφθεηηαη λα 

δνζεί ζε επηιεγκέλνπο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο-άμνλεο θαη επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ αθνξνχλ 

ζηελ:  

 Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ (ηδηαίηεξα ησλ ΜΜΔ), 

κε πξνηεξαηφηεηα ζε αληαγσληζηηθνχο θαη εμσζηξεθείο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. 

 Αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηθαλνηήησλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ελεξγφ θνηλσληθή ελζσκάησζε.  

 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη κεηάβαζε ζε κία νηθνλνκία θηιηθή ζην πεξηβάιινλ.  

 Αλάπηπμε, εθζπγρξνληζκφ θαη ζπκπιήξσζε ππνδνκψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπ-

με ηεο ρψξαο.   

 Βειηίσζε ηεο ζεζκηθήο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο ε κεηαξξχζκηζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηεο Σνπηθήο Απην-

δηνίθεζεο Α‟ θαη Β‟ βαζκνχ απνηειεί αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ αλάηαμε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. 

 

Θεζμικέρ παπεμβάζειρ 

 

Δπίθεηηαη ε ςήθηζε ηνπ εθαξκνζηηθνχ λφκνπ γηα ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ ΔΠΑ 

2014-2020, κε έκθαζε ζηελ πεξαηηέξσ απινπνίεζε θαη επηηάρπλζε ηεο πινπνίεζεο, θαζψο θαη ζηελ 

πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο απάηεο, αμηνπνηψληαο ηελ κέρξη ζήκεξα εκπεηξία δηαρείξηζεο θνηλνηηθψλ 

πξνγξακκάησλ.  

 

Δπηπιένλ, κε ζηφρν ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δξά-

ζεσλ θαη ηελ επηηάρπλζή ηνπο, πξνγξακκαηίδνληαη, κεηαμχ άιισλ, νη παξαθάησ παξεκβάζεηο πνπ δη-

επθνιχλνπλ ηνλ πνιίηε θαη παξάιιεια δεκηνπξγνχλ δεκνζηνλνκηθφ φθεινο κεηψλνληαο ην δηνηθεηηθφ 

θφζηνο: 

 

 Δθαξκνγή ηνπ λένπ ηξφπνπ πιεξσκήο ησλ έξγσλ ηνπ ΠΓΔ κε ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο 

θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ πιεξσκψλ ηνπ ΠΓΔ απφ ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ησλ Φνξέ-

σλ (ΓΓΟΤ) κε ζηφρν ηελ απξφζθνπηε πξαγκαηνπνίεζε ησλ πιεξσκψλ. 

 Δπηηάρπλζε ησλ πιεξσκψλ ησλ δαπαλψλ ηνπ ΠΓΔ αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο απινπνίεζεο, 

ηαρχηεηαο θαη δηαθάλεηαο πνπ πξνζθέξνπλ νη ζχγρξνλεο κέζνδνη πιεξσκψλ θαη κε ηελ πξαγκαην-

πνίεζε φισλ ησλ πιεξσκψλ ησλ έξγσλ ΠΓΔ ειεθηξνληθά. 

 Πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθίλεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εγγξάθσλ πνπ αθνξνχλ ηε 

δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΔΠΑ κε αλαβάζκηζε 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη παξάιιεια κε ηε γελίθεπζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο 

ζηα έγγξαθα.  

 Παξάιιεια πξφθεηηαη λα αλαιεθζνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο ζεζκηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ 

άξζε θαζπζηεξήζεσλ θαη εκπινθψλ θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ βαζηθψλ θαηεγν-

ξηψλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηα ζπλαξκφδηα ππνπξγεία θαη αξρέο.  

 

13.  

14.  Δμπγίαλζε ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 
θεθαιαηνπνίεζε Σξαπεδψλ 
To 2014 νινθιεξψζεθε ην δεχηεξν ζηάδην ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηεζζάξσλ ζπζηεκηθψλ ηξα-

πεδψλ, κε απνηέιεζκα ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο ηνπο βάζεο. Δπηπιένλ, ην Σακείν 

Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (ΣΥ), ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Αξκφδηεο Αξρέο θαη ηα ηέζζεξα ζπ-

ζηεκηθά πηζησηηθά ηδξχκαηα, νξηζηηθνπνίεζε θαη ελέθξηλε ηα ζρέδηα αλαδηάξζξσζήο ηνπο, ηα νπνία 

ζηελ ηειηθή ηνπο κνξθή, εγθξίζεθαλ απφ ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Δπη-

ηξνπήο. Απψηεξνο ζθνπφο παξακέλεη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ πηζησηηθψλ η-
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δξπκάησλ θαη ε δηαθχιαμε ηεο θεθαιαηαθήο ηνπο επάξθεηαο κε παξάιιειε απεμάξηεζε ησλ ειιελη-

θψλ ηξαπεδψλ απφ ην ΣΥ θαη ηηο άιιεο κνξθέο ελίζρπζεο. 
 
Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηηο αλαθνηλψζεηο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΔΚΣ), ηεο Δπξσπατθήο 

Αξρήο Σξαπεδψλ θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πλνιηθήο Αμην-

ιφγεζεο ηεο ΔΚΣ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηνπ ελεξγεηηθνχ (AQR) θαη ηελ πξνζνκνίσζε αθξαί-

σλ θαηαζηάζεσλ (stress tests), πξνθχπηεη ε επηηπρία ησλ ηεζζάξσλ ειιεληθψλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ 

ζε απηή ηελ άζθεζε, επηβεβαηψλνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ ζπζηεκαηηθή αλα-

δηάξζξσζε θαη θεθαιαηαθή ελίζρπζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 
 

Νέα πξφηππα ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα 
 
 Βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ θάιπςεο ησλ ζπζηεκάησλ εγγχεζεο ησλ θαηαζέζεσλ (ΔΚ) ζε ελαξκνλη-

ζκέλε θάιπςε χςνπο 100.000 επξψ, απφ ην 2010. Σν κέηξν απηφ ηφλσζε ακέζσο ηελ εκπηζηνζχλε 

ησλ θαηαζεηψλ κε αλαθνξά δεκφζηα δίθηπα αζθαιείαο. 

 Οινθιήξσζε ηεο Οδεγίαο γηα ηελ ζέζπηζε πιαηζίνπ γηα ηελ αλάθακςε θαη ηελ εμπγίαλζε ησλ πη-

ζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ (BRRD), κε ηελ νπνία δηακνξθψλεηαη έλα ε-

ληαίν θαζεζηψο εμπγίαλζεο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ επελδπηηθψλ εηαηξεηψλ, κε ζπγθεθξηκέλα εξγα-

ιεία θαη αξκνδηφηεηεο εμπγίαλζεο πνπ παξέρνληαη ζηηο επνπηηθέο αξρέο ψζηε λα είλαη εθηθηή ε α-

λάθακςε ή ε εμπγίαλζε ηνπ ηδξχκαηνο.  

 Γηακφξθσζε εληαίνπ δηθηχνπ απφ εζληθέο επνπηηθέο αξρέο θαη αξρέο εμπγίαλζεο, ζην πιαίζην ηεο 

Σξαπεδηθήο Έλσζεο, πνπ θνξπθψλεηαη κε ηελ ίδξπζε ηνπ Δληαίνπ Μεραληζκνχ Δμπγίαλζεο 

(Single Resolution Mechanism - SRM). ην πιαίζην ηφζν ηεο ελζσκάησζεο ηεο BRRD φζν θαη 

ηνπ SRM, απαηηείηαη ζχλνιν εμνπζηνδνηηθψλ πξάμεσλ κε πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ηερληθά ζέκαηα.  

 Πξνψζεζε θαη νινθιήξσζε ηεο Οδεγίαο 2014/17/ΔΔ ζρεηηθά κε ηηο ζπκβάζεηο πίζησζεο γηα θα-

ηαλαισηέο γηα αθίλεηα πνπ πξννξίδνληαη γηα θαηνηθία θαζψο θαη ηεο Οδεγίαο 2014/92/ΔΔ (PAD) 

γηα ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ηειψλ πνπ ζπλδένληαη κε ινγαξηαζκνχο πιεξσκψλ, ηελ αιιαγή ινγα-

ξηαζκνχ πιεξσκψλ θαη ηελ πξφζβαζε ζε ινγαξηαζκνχο πιεξσκψλ. 

 

ηήξημε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα πξνζέιθπζε επελδχζεσλ 
 

 Ζ Οδεγία MiFID II (Markets in Financial Instruments Regulation πνπ ζπκπιεξψλεηαη κε αληίζηνη-

ρν Καλνληζκφ), ην βαζηθφ δειαδή λνκνζεηηθφ θείκελν ζην πεδίν ησλ θεθαιαηαγνξψλ, πνπ ξπζκί-

δεη φια ηα δεηήκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ, αδεηνδφηεζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ ησλ επηρεη-

ξήζεσλ παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, ππνρξεψζεσλ, πξνζηαζίαο θαη δηθαησκάησλ ησλ επελ-

δπηψλ, πξν- θαη κεηά-ζπλαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο.  

 Ζ 5
ε
 Οδεγία γηα ηνπο ΟΔΚΑ (νξγαληζκνχο ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο) πνπ εηζή-

γαγε εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεκαηνθχιαθα, ηηο πνιηηηθέο απνδνρψλ θα-

ζψο θαη ηηο θπξψζεηο.  

 Ο Καλνληζκφο MAR (Market Abuse Regulation), βάζεη ηνπ νπνίνπ εηζάγεηαη ην πιαίζην-θνξκφο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάρξεζεο αγνξάο θαη ησλ δχν βαζηθψλ ζπληζησζψλ ηεο (ρεηξαγψγεζε 

αγνξάο θαη θαηάρξεζε πξνλνκηαθήο πιεξνθφξεζεο).  

 Ο Καλνληζκφο CSDR (Central Securities Depositories Regulation), πνπ ξπζκίδεη ηνλ ηξφπν πνπ δη-

εμάγνληαη, ειέγρνληαη θαη νκνγελνπνηνχληαη νη ζπλαιιαγέο ζηα θεληξηθά απνζεηήξηα. 

 Ο Καλνληζκφο PRIΗPS (Packaged Retail and Insurance Based Investment ProductsRegulation), πνπ 

ζηφρν έρεη λα θαηαζηήζεη πην θηιηθά πξνο ηνπο επελδπηέο ζρεδφλ φια ηα επελδπηηθά πξντφληα, ζπ-

κπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ ζπλαξηψληαη κε αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα.  

 
Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ θαη ην Δζληθφ Σαµείν Δπηρεηξεµαηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο (Δ-

ΣΔΑΝ) αλακέλεηαη λα εμαθνινπζήζνπλ λα παξέρνπλ ζηήξημε ζηελ ηξαπεδηθή ρξεµαηνδφηεζε ηεο 

πξαγµαηηθήο νηθνλνµίαο, ελψ ζεµαληηθφ ξφιν ζηε δηνρέηεπζε ρξεµαηνδνηηθψλ πφξσλ πξνο ηηο επη-

ρεηξήζεηο µηθξνχ θαη µεζαίνπ µεγέζνπο  ζα δηαδξαµαηίζεη θαη ην Διιεληθφ Δπελδπηηθφ Σαµείν. 
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Με βάζε ηα αλσηέξσ, ε επηηπρεκέλε αλαθεθαιαηνπνίεζε θαη αλαζπγθξφηεζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπ-

κάησλ ζηελ Διιάδα δηακνξθψλνπλ ην θαηάιιειν πιαίζην ψζηε λα είλαη ζχληνκα εθηθηή ε ελεξγή 

ζπκκεηνρή ησλ ηξαπεδψλ ζηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο θαη ε απάληεζε ζηηο πξνθιήζεηο πνπ θαιεί-

ηαη λα αληηκεησπίζεη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλεί-

σλ. Πξνο ην ζθνπφ απηφ, πξφζθαηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο αιιά θαη ε θαηάξηηζε ηνπ Κψδηθα Γεν-

ληνινγίαο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο κε ηηο αληίζηνηρεο ελέξγεηεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

ζχκθσλα θαη κε ηα ζρέδηα αλαδηάξζξσζήο ηνπο, αλακέλεηαη λα εληζρχζνπλ ην θιίκα εκπηζηνζχλεο, 

µεηαμχ δαλεηνιήπηε θαη ηξάπεδαο πνπ έρεη ρνξεγήζεη ηελ πίζησζε. ηφρνο είλαη λα δηαζθαιηζηεί ε 

επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο, θαηά πεξίπησζε, ιχζεο κε απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηνπ ελεξγεηηθνχ 

ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηελ ελίζρπζε θαη‟επέθηαζε ηεο δπλαηφηεηάο ηνπο γηα ζπκβνιή ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο.  

 

Ζ Κπβέξλεζε ζα ζπλερίζεη λα πξνσζεί θαη λα ζπληνλίδεη εληφο ηνπ 2015 φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξ-

γεηεο γηα ηελ πεξαηηέξσ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζε φξνπο ελεξγεηηθνχ θαη θεθα-

ιαηαθήο επάξθεηαο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 

 

 

15. Αμηνπνίεζε πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ  
 
Ζ Κπβέξλεζε πξνσζεί ζηαζεξά κηα πνιηηηθή νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο θαη ζηνρεπκέλεο αμηνπνίεζεο 

ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ζεκαληηθά, ζηαζεξά θαη ζε καθξνρξφ-

ληα βάζε έζνδα γηα ην Γεκφζην, λα κεηψζεη ην χςνο ηνπ ρξένπο, θαη λα δεκηνπξγήζεη πξφζζεηα αλα-

πηπμηαθά νθέιε. Ζ πνιηηηθή απηή έρεη σο βαζηθνχο άμνλεο ην Πξφγξακκα Απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη 

ηελ επξχηεξε αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ. 

 

Μεηξψν Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (ΜΑΠ)  
 
 Οινθιήξσζε ηεο ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

ηφρνο είλαη ην Μεηξψν Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο λα απνηειέζεη έλα ζπλερψο επηθαηξνπνηνχκελν γε-

σγξαθηθφ θαη πεξηγξαθηθφ κεηξψν, ζην νπνίν ζα δηαζπλδένληαη νη βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο δεκφζη-

αο πεξηνπζίαο φισλ ησλ Τπνπξγείσλ, πξνζαξκνζκέλεο ζην ζρήκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ησλ Φε-

θηαθψλ Τπεξεζηψλ Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο. 

 Μειέηε θαη εθπφλεζε ζπζηήκαηνο θαζνξηζκνχ δηνηθεηηθψλ ηηκψλ θαη ηηκψλ δψλεο γηα ηα αθίλεηα 

ηεο ρψξαο. 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ κε ηξφπν ψζηε νη αληηθεηκεληθέο λα πξνζεγγίζνπλ ηηο 

αγνξαίεο αμίεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπζηάζεθε, κε ππνπξγηθή απφθαζε, Δπηηξνπή Αμηψλ Αθηλήησλ 

(ΔΠΑΞΗΑ). Έρεη θαηαξηηζζεί πξφγξακκα δξάζεο ψζηε ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζνξη-

ζκνχ δηνηθεηηθψλ αμηψλ αθηλήησλ λα πινπνηεζεί κέρξη ην θζηλφπσξν ηνπ 2015 θαη ζηε ζπλέρεηα ε 

θαηάξηηζε ησλ δεηθηψλ ηηκψλ λα πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016. 

 

Γηαηάμεηο αηγηαινχ 
 

 Φεθίζηεθε ν Ν. 4281/2014, πνπ κε ην άξζξν 11 εηζάγεηαη λέν ζχζηεκα ράξαμεο αηγηαινχ κε ρξή-

ζε ηερλνινγηθψλ κέζσλ (θσηνεξκελεία) γηα φιε ηελ Διιάδα. ηφρνο είλαη ε βέιηηζηε δηαρείξηζε 

θαη πξνζηαζία ηνπ ζε εληαίν ππφβαζξν, δειαδή νξζνθσηνράξηεο.  

 

Κηεκαηηθέο Τπεξεζίεο  
 

 Τινπνηήζεθε πηινηηθφ πξφγξακκα ελνπνίεζεο ησλ Κηεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Αηηηθήο (4) κε ζθνπφ 

ηε δεκηνπξγία νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη εμνηθνλφκεζεο πφξσλ. 

 Οη πξνυπνινγηζκνί ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζχλζεσλ Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο (πξψελ Κηεκαηηθψλ 

Τπεξεζηψλ), ελζσκαηψζεθαλ ζε απηφλ ηεο ΓΓΓΠ θαη δηαρσξίζηεθαλ απφ ηηο ΓΟΤ, κε ζθνπφ ηελ 
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νξζνινγηθφηεξε θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ θνλδπιίσλ ηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ.   

 

Ννκνζρέδην θαηαπαηεκέλσλ 
 

 Δπηιχεηαη ην ρξφλην θνηλσληθφ πξφβιεκα ηεο πνιπεηνχο απζαίξεηεο θαηνρήο δεκνζίσλ αθηλήησλ. 

Αλακέλεηαη ζεκαληηθή εηζξνή εζφδσλ, ηφζν απφ ην αληάιιαγκα εμαγνξάο, φζν θαη απφ ηελ ππα-

γσγή ζηε θνξνιφγεζε ησλ εμαγνξαδφκελσλ αθηλήησλ. 

 

Παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο ζηνπο ΟΣΑ 
 

 Δμεηάδεηαη απφ ηε ΓΓΓΠ ε δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο ησλ αλά ηελ επηθξάηεηα δεκνπξαζηψλ ζε θε-

ληξηθφ επίπεδν (Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο ή ΔΣΑΓ), κέζσ ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ην αδηάβιεην ηεο δηαδηθαζίαο θαη λα απνθνκηζηνχλ ηα κέγηζηα δπ-

λαηά έζνδα. 

 

Μνλάδα Απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη Κηλεηψλ Αμηψλ 
 

 Με ην λ.4254/14 (Ηνχληνο 2014) ζπζηάζεθε, ζηε ΓΓΓΠ, Μνλάδα Απνθξαηηθνπνηήζεσλ κε ζηφρνπο 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ. Πεξαηηέξσ, ζην λέν 

νξγαληζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ, δεκηνπξγείηαη, ζηε ΓΓΓΠ, Μνλάδα Απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη Κηλε-

ηψλ Αμηψλ κε ζηφρν ηελ επίηεπμε εληαίαο θαη θεληξηθήο δηαρείξηζεο ηφζν ησλ θηλεηψλ αμηψλ ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ φζν θαη απηψλ πνπ βξίζθνληαη ζην πξφγξακκα απνθξαηηθνπνηή-

ζεσλ.   

 

Δηαηξεία Αθηλήησλ Γεκνζίνπ (ΔΣΑΓ) 
 

 ην πιαίζην επνπηείαο ηεο ΔΣΑΓ (Ν.4092/2012), ε ΓΓΓΠ πξνέβε ζηελ θαη‟ αξρήλ επηινγή 1.482 

αθηλήησλ αξκνδηφηεηαο άιισλ Τπνπξγείσλ (πιελ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ), πξνθεηκέλνπ λα 

αλαηεζεί ε δηαρείξηζή ηνπο ζηελ ΔΣΑΓ. ήκεξα βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε ζπγθέληξσζε απφ ηελ 

ΔΣΑΓ ηερληθψλ θαη λνκηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα αλσηέξσ αθίλεηα, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί θαη 

λα πξνηαζεί, ηφζν ν αξηζκφο ησλ αθηλήησλ πνπ δχλαηαη λα ηεζεί ππφ ηε δηαρείξηζή ηεο, φζν θαη ν 

ηξφπνο αμηνπνίεζήο ηνπο.  

 

Δπηηξνπή Μεηεγθαηάζηαζεο Οξγαληζκψλ Διιεληθνχ (ΔΜΟΔ) 
 

 πλερίδεηαη ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε ησλ 69 θνξέσλ (44 δεκνζίνπ θαη 25 

ηδησηηθνχ ραξαθηήξα) σο εμήο: 

 Έρνπλ ππνγξαθεί 4 Μλεκφληα κε Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πνιίηε, ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηζκνχ θαη ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο, ελψ εθθξεκνχλ 

πξνο ππνγξαθή 5 Μλεκφληα κε ηα Τπνπξγεία Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Μεηαθνξψλ, Τπνδνκψλ θαη Γηθηχσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηη-

ζκνχ θαζψο θαη ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. 

 Δηέζε ζε εθαξκνγή ην έξγν «Φεθηαθέο Τπεξεζίεο Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο θαη Δζληθψλ Κιεξνδν-

ηεκάησλ (ΦΤΓΖΠΔΔΚ)» ην νπνίν ζα νινθιεξσζεί ην 2016 γηα ηελ ππνζηήξημε φισλ ησλ δηαδη-

θαζηψλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο, κέζσ ηεο ςεθηνπνίε-

ζεο θαη δηάζεζεο δηαγξακκάησλ θαη εγγξάθσλ θαζψο θαη ηεο δεκηνπξγίαο πεξηγξαθηθήο θαη γεσ-

γξαθηθήο βάζεο δεδνκέλσλ. 

 Δθπνλείηαη Ννκνζρέδην ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο ηδηνθηεζηαθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ δεκνζίνπ θαη 

ηδησηψλ ην νπνίν ζα ξπζκίζεη ηηο δηεθδηθνχκελεο απφ ηδηψηεο εθηάζεηο άλσ ησλ 50 ζηξεκκάησλ ε-

θηφο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη 20 ζηξεκκάησλ εληφο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, κε απζηεξέο πξνυπνζέ-

ζεηο, ψζηε λα επηηεπρζεί ε απεκπινθή ηνπ δεκνζίνπ απφ καθξφρξνλεο δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο ππέξ 

ηεο ψζεζεο ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο κεγάιεο εθηάζεηο. 
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16.  Λεμηπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο ηνπ Γεκνζίνπ  
εψζεηο ηνπ Γεκνζίνπ 
Ζ εμφθιεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα 

ηελ Κπβέξλεζε, δεδνκέλνπ φηη ζπκβάιεη ζηελ ηφλσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο, ζηελ εμπγί-

αλζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο 

ησλ θνξέσλ. Χο ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο νξίδνληαη νη ππνρξεψζεηο εθείλεο νη νπνίεο δελ έρνπλ 

πιεξσζεί κεηά ηελ παξέιεπζε 90 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ζρεηηθνχ παξαζηαηηθνχ. 

Σν ΓΛΚ δεκνζηεχεη, ζε κεληαία βάζε, ζηνηρεία κε ηηο ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αλά ππνηνκέα ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Ζ εμέιημε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ παξαηίζεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλα-

θα: 

 

Πίλαθαο 2.4  Λεμηπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο Γεληθήο Κπβέξλεζεο  

(ζε εθαη. επξψ) 

 

Φνξείο Γεληθήο  
Κπβέξλεζεο 

Γεθ. 
2011 

Γεθ. 
2012 

Γεθ. 
2013 

Ιαλ. 
2014 

Φεβ. 
2014 

Μαξ. 
2014 

Απξ. 
2014 

Μάη. 
2014 

Ινχλ. 
2014 

Ινπι. 
2014 

Απγ. 
2014 

επ. 
2014 

Οπγανιζμοί Σοπικήρ 
Αςηοδιοίκηζηρ  
(και ΝΠ ηυν ΟΣΑ) 1.191 1.176 428 437 414 474 431 394 389 360 344 356 
Οπγανιζμοί Κοινυνικήρ 
Αζθάλιζηρ  3.768 4.661 2.549 2.806 2.909 2.925 2.965 2.946 2.966 2.293 2.260 2.326 
Κπαηικά Νοζοκομεία 1.298 1.765 687 790 887 885 831 810 790 819 873 919 
Κπάηορ – Τποςπγεία 851 793 221 236 212 244 266 255 256 253 265 283 
Λοιπά νομικά ππόζυπα 381 350 248 195 197 225 215 198 187 191 189 198 
χλνιν ιεμηπξφζε-
ζκσλ ππνρξεψζεσλ 7.489 8.743 4.133 4.463 4.618 4.752 4.708 4.604 4.588 3.917 3.930 4.082 

Κπάηορ - Επιζηποθέρ 
θόπυν 901 724 519 453 437 459 531 549 666 742 745 713 

χλνιν ιεμηπξφζε-
ζκσλ ππνρξεψζεσλ 
Γεληθήο Κπβέξλεζεο 8.390 9.467 4.652 4.916 5.055 5.211 5.239 5.153 5.254 4.659 4.675 4.795 

 
Γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ην Τπνπξ-

γείν Οηθνλνκηθψλ πξνψζεζε ηελ ςήθηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4093/2012 (ΦΔΚ Α‟ 

222) πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ νη θνξείο εηδηθά γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππν-

ρξεψζεψλ ηνπο πξνο ηξίηνπο θαη κέρξη ηνπ χςνπο ζην νπνίν είραλ δηακνξθσζεί θαη θαηαγξαθεί απηέο 

ζηηο 31/12/2011.  

 

Με ηελ αξηζ. 2/86954/ΓΠΓΚ/29.11.2012 (ΦΔΚ Β‟ 3396) απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθν-

λνκηθψλ θαζνξίζηεθε ε δηαδηθαζία εμφθιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ θαη νξίζηεθαλ νη πξνυπνζέ-

ζεηο ρξεκαηνδφηεζεο. Απψηεξνο ζθνπφο ηεο πξνζπάζεηαο απηήο είλαη λα εμαζθαιηζηεί ε κε ζπζζψ-

ξεπζε λέσλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ζην κέιινλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ απαηηείηαη ε 

εθαξκνγή απφ ηνπο θνξείο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί ζηε δηαρείξηζε ησλ δεκφζη-

σλ δαπαλψλ.  

 

Σν Μεηξψν Γεζκεχζεσλ απνηειεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί 

ζην πιαίζην απηφ. Θεζκνζεηήζεθε κε ην ΠΓ 113/2010 θαη ε ηήξεζή ηνπ είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο 

ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, απνηειψληαο ηαπηφρξνλα έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ πα-

ξαθνινχζεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ δαπαλψλ, θαζψο θαη γηα ηελ αθξηβή θαη αμηφπη-

ζηε απνηχπσζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Μεηά 

θαη ηελ ελζσκάησζε ζην εζληθφ δίθαην ηεο Οδεγίαο 2011/7/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ πιεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ εληφο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο απφ ηελ παξαιαβή ηνπ παξαζηαηηθνχ πιεξσκήο, ε νξζή 

ηήξεζε θαη εθαξκνγή ηνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ θαζίζηαηαη αθφκε πην επηηαθηηθή. Γηα ην ζθνπφ απ-

ηφ εθδφζεθε ε αξηζ. 2/18993/ΓΠΓΜ/28.02.2014 εγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ κε ηελ 

νπνία θσδηθνπνηήζεθαλ φιεο νη πξνγελέζηεξεο νδεγίεο θαη παξαζρέζεθαλ πξφζζεηεο δηεπθξηλίζεηο. 
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ην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο εθθαζάξηζεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ησλ θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξ-

λεζεο, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε (Ν. 4281/2014) πξνέβιεςε επηπιένλ ηε 

δπλαηφηεηα επηρνξήγεζεο ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, εηδηθά γηα ηελ εμφθιεζε ιεμηπξφζε-

ζκσλ νθεηιψλ θαη πέξαλ απφ ην χςνο πνπ είρε θαηαγξαθεί ηελ 31/12/2011.  

 

Με ηελ αξηζ. 2/76469/ΓΠΓΚ/29.09.2014 Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ 

Β‟ 2671) θαζνξίζηεθε δηαδηθαζία εμφθιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ θαη νξίζηεθε φηη πνζφ χςνπο 

κέρξη 800 εθαη. επξψ ζα θαηεπζπλζεί ζηε ζηνρεπκέλε απνπιεξσκή ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηελ 01.01.2012, εηδηθφηεξα ζηνπο ηνκείο πγείαο, πξφλνηαο θαη θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο.  

 

 

17.  Διιεληθή Πξνεδξία Δπξσπαηθήο Έλσζεο 
 

Ζ Διιεληθή Πξνεδξία ζην πκβνχιην ECOFIN πξαγκαηνπνίεζε πέληε ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο  ηνπ 

πκβνπιίνπ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ ΔΔ (ECOFIN) θαη κία Άηππε ζηελ Αζήλα (1-2 Απξηιίνπ 2014), 

φπνπ εθηφο ησλ λνκνζεηηθψλ πξνηάζεσλ, νινθιήξσζε ηηο αθφινπζεο δξάζεηο:  

 

 Έγθξηζε απφθαζεο θαη ζχζηαζεο ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ χπαξμε ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο ζηελ 

Κξναηία. 

 Τηνζέηεζε ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ Δηήζηα Δπηζθφπεζε γηα ηελ Αλάπηπμε (AGS) ζην 

πιαίζην εθθίλεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ 2014, θαζνξίδνληαο πέληε «νηθνλνκηθέο πξνηεξαηφ-

ηεηεο» γηα ηελ ΔΔ (αλάπηπμε θηιηθή ζηελ δεκνζηνλνκηθή  εμπγίαλζε, ρξεκαηνδφηεζε ηεο νηθνλν-

κίαο, πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο απαζρφιεζεο, αληηκεηψπηζεο ηεο αλεξγίαο θαη ησλ θνηλσ-

ληθψλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο θαη εθζπγρξνληζκφο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο). 

 Τηνζέηεζε ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ Έθζεζε Μεραληζκνχ Δπαγξχπλεζεο 2014 (AMR), ζην 

πιαίζην ηεο Γηαδηθαζίαο Μαθξννηθνλνκηθψλ Αληζνξξνπηψλ (ΜΗΡ/6-pack) ζχκθσλα κε ηα νπνία 

16 ρψξεο θιήζεθαλ γηα κηα επηπιένλ «ελδειερή» εμέηαζε (in-depth review / IDR) ηεο νηθνλνκηθήο 

ηνπο θαηάζηαζεο πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζζνχλ θαηαζηάζεηο νηθνλνκηθψλ «αληζνξξνπηψλ» ή θαη 

«ππεξβνιηθψλ αληζνξξνπηψλ» κε ιήςε κέηξσλ ζηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο.   

 Έγθξηζε θεηκέλσλ «ξσλ Αλαθνξάο», ηα νπνία απνηππψλνπλ ηε ζέζε ηεο ΔΔ ζηηο  ζπλαληήζεηο 

ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηψλ ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ησλ G20, ζηηο 22-23 Φε-

βξνπαξίνπ 2014 ζην χδλευ θαη ζηηο 11 Απξηιίνπ 2014 ζηελ Οπάζηγθηνλ.  

 Τηνζέηεζε ζπκπεξαζκάησλ γηα ηηο «ελδειερείο επηζθνπήζεηο» ηνπ 2014 ζην πιαίζην ηεο δηαδηθα-

ζίαο ππεξβνιηθψλ αληζνξξνπηψλ (ΜΗΡ).  

 Έγθξηζε ρέδησλ ζπζηάζεσλ αλά ρψξα πξνο ηα θξάηε-κέιε ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαη θνξν-

ινγηθή ηνπο πνιηηηθή, θαζψο θαη εηδηθή ζχζηαζε γηα ηελ επξσδψλε ζπλνιηθά.  

 Έγθξηζε απνθάζεσλ γηα ην θιείζηκν ησλ δηαδηθαζηψλ ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο γηα ην Βέιγην, ηε 

Σζερία, ηε Γαλία, ηηο Κάησ Υψξεο, ηελ Απζηξία θαη ηε ινβαθία, επηβεβαηψλνληαο φηη κείσζαλ 

ηα ειιείκκαηά ηνπο θάησ απφ ην 3% ηνπ ΑΔΠ, δειαδή ηεο ηηκήο αλαθνξάο ηεο ΔΔ γηα ηα δεκνζη-

νλνκηθά ειιείκκαηα. 

 Έγθξηζε ζχζηαζεο γηα ηελ έληαμε ηεο Ληζνπαλίαο ζην επξψ ηελ 1/1/2015 (Ecofin Ηνπλίνπ). 

 Γηεμαγσγή «Μαθξννηθνλνκηθνχ Γηαιφγνπ» κε ηνπο Κνηλσληθνχο Δηαίξνπο (Σξφηθα, πκβνχιην, 

ΔΚΣ θαη Δπξσπατθή Δπηηξνπή) ζην πεξηζψξην ηνπ πκβνπιίνπ Ecofin 10-11 Μαξηίνπ 2014, κε 

ζέκα ζπδήηεζεο ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε ζηελ Δπξψπε. 

 Γηεμαγσγή 13
εο

 Τπνπξγηθήο πλάληεζεο Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ ΔΔ θαη Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ 

ρσξψλ Μεζνγείνπ / FEMIP, κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ), ηελ 

1
ε
 Απξηιίνπ 2014 ζηελ Αζήλα, κε θχξην ζέκα ηε ηξαηεγηθή ηεο ΔΣΔπ ζηε Μεζφγεην θαη ηνλ Οδη-

θφ Υάξηε 2020. 

 Γηεμαγσγή Τπνπξγηθνχ Γηαιφγνπ, ηελ 6
ε
 Μαΐνπ 2014, κε ηηο ππνςήθηεο πξνο έληαμε ζηελ ΔΔ ρψ-

ξεο (ΠΓΓΜ, Σνπξθία, Μνληελέγθξν, εξβία) κε ζέκα ηα πξνεληαμηαθά νηθνλνκηθά  πξνγξάκκαηα.  

 Παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ηνπ πκθψλνπ γηα ηελ Αλάπηπμε θαη ηελ Απαζρφιεζε. 

 Δλεκέξσζε ησλ ζπδεηήζεσλ θαη  απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ ζην Eurogroup. 

 Παξαθνινχζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο  ΔΔ28 θαη ηεο επξσδψλεο.  
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 Παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Δληαίνπ Δπνπηηθνχ Μεραληζκνχ (SSM) απφ ηελ Δπξσπατθή 

Κεληξηθή Σξάπεδα. 

 Αληαιιαγή απφςεσλ ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο πηπρέο ηνπ ζηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ 2030 γηα ηελ 

ελέξγεηα θαη ην θιίκα. 

 

Υξεκαηνπηζησηηθά ζέκαηα 
 

Ζ Διιεληθή πξνεδξία επεμεξγάζηεθε νθηψ (8) λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο θαηά ην πξψην ηξίκελν κε θχ-

ξην ζηφρν ηελ νινθιήξσζε ησλ λνκνζεηηθψλ πξνηάζεσλ νη νπνίεο ήηαλ ζε δηαπξαγκάηεπζε κε ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην (ΔΚ), ζχκθσλα θαη κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο, θαη ηειηθά επέηπρε πνιηηηθή 

ζπκθσλία κε ην ΔΚ (ηξίινγνη) ζηνπο επηά θαθέινπο: 

 

Δληαίνο Μεραληζκφο Δμπγίαλζεο (SRM) 
 

Ο Δληαίνο Μεραληζκφο Δμπγίαλζεο (Single Resolution Mechanism / SRM) απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

βαζηθνχο ππιψλεο ηεο Δπξσπατθήο Σξαπεδηθήο Έλσζεο, ζπκπιεξψλνληαο ηνλ Δληαίν Μεραληζκφ 

Δπνπηείαο (SSM) θαη δηαζθαιίδνληαο φηη νη απνθάζεηο γηα ηελ εμπγίαλζε ηπρφλ πξνβιεκαηηθψλ ηξα-

πεδψλ ζα ιακβάλνληαη ζπληνληζκέλα θαη απνηειεζκαηηθά, κεηψλνληαο ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε 

ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα θαη εμαιείθνληαο ηελ εμάξηεζε ησλ ηξαπεδψλ απφ ηελ πηζηνιεπηηθή 

θαηάηαμε ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ, κε απψηεξν ζηφρν ηε κε επηβάξπλζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ ζε 

πεξίπησζε εθθαζάξηζεο κηαο ηξάπεδαο. Ο ελ ιφγσ Καλνληζκφο, απφ θνηλνχ κε ηελ Γηαθπβεξλεηηθή 

πκθσλία γηα ην Δληαίν Σακείν Δμπγίαλζεο, νπζηαζηηθά νινθιεξψλνπλ ην νηθνδφκεκα ηεο Σξαπεδη-

θήο  Έλσζεο, κηα απφ ηηο βαζηθέο επξσπατθέο πξνηεξαηφηεηεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη έλα απφ ηα 

κεγαιχηεξα βήκαηα πξνο πεξαηηέξσ επξσπατθή ελνπνίεζε απφ ηελ θαζηέξσζε ηνπ Δπξψ.  

Ζ Διιεληθή Πξνεδξία, εθπξνζσπψληαο ην πκβνχιην ηεο EE, δηεμήγαγε 9 ηξηιφγνπο κε ην Δπξσπατ-

θφ Κνηλνβνχιην/ΔΚ (ζπλ έλαλ άηππν πνιηηηθφ ηξίινγν), επηηπγράλνληαο ζηηο 19 Μαξηίνπ 2014 πνιη-

ηηθή ζπκθσλία κε ην ΔΚ. Ζ ελ ιφγσ ζπκθσλία επηθπξψζεθε απφ ην Coreper ηεο 27
εο

 Μαξηίνπ 2014 

θαη ςεθίζζεθε απφ ηελ Οινκέιεηα ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζηηο 15 Απξηιίνπ.  

 

Οδεγία θαη θαλνληζκφο γηα ηηο αγνξέο ρξεκαηνπηζησηηθψλ εξγαιείσλ 
 

Σα ζνβαξά πξνβιήκαηα ηα νπνία επηδηψθεη λα επηιχζεη ε ελ ιφγσ πξφηαζε είλαη θπξίσο ζην ζρεκα-

ηηζκφ ηεο ηηκήο ησλ ηίηισλ. Έλα πνιχ ζπρλφ θαηλφκελν ζηηο ζχγρξνλεο Αγνξέο είλαη ηα DarkPools, 

δειαδή ηα πνιχ κεγάια παθέηα κεηνρψλ, ηα νπνία δηαθηλνχληαη κεηαμχ δχν παηθηψλ, κε απνηέιεζκα 

λα κελ ππάξρεη πιήξεο δηαθάλεηα θαη ν ζρεκαηηζκφο ηηκψλ λα κελ επλνεί πάληα ηνπο κηθξνχο επελ-

δπηέο. Άιιν πξφβιεκα πξνο επίιπζε ήηαλ ην high frequency trading θαη ε αλεμέιεγθηε ρξήζε ππνιν-

γηζηψλ, ζχκθσλα κε ην νπνίν „ρξήζηεο‟ «κπαίλνπλ» απφ κφλνη ηνπο ζηηο Υξεκαηνπηζησηηθέο Αγνξέο 

θαη αγνξάδνπλ ή πσινχλ ρηιηάδεο ηίηινπο, απνζθνπψληαο ζην θέξδνο απφ ηελ δηαθνξά ηηκήο.  

 

Καλνληζκφο θεληξηθψλ απνζεηεξίσλ  
 

Ο ζηφρνο ηνπ Καλνληζκνχ γηα ηα Κεληξηθά Απνζεηήξηα είλαη λα αζρνιεζεί κε ηελ αζθάιεηα ησλ ζπ-

λαιιαγψλ θαη ηεο αγνξαπσιεζίαο ηίηισλ, θπξίσο ζηε θάζε post – trading. Αζρνιείηαη επίζεο θαη κε 

ηνπο ζεκαηνθχιαθεο (safe – keeping). Κχξηα αηηία ηεο ππνβνιήο πξφηαζεο ήηαλ ην ζθάλδαιν Madoff, 

φπνπ δηαπηζηψζεθε φηη δελ ήηαλ ζαθέο πνηνί ήηαλ νη θάηνρνη ησλ ηίηισλ. Ζ ζπκθσλία επηθπξψζεθε 

ζηηο 19 Μαξηίνπ 2014 ελψ ςεθίζζεθε απφ ηελ νινκέιεηα ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ηνλ Απξίιην.  

 

Οδεγία ζρεηηθά κε ηε ζπγθξηζηκφηεηα πξνκεζεηψλ θαηαζεηηθψλ ινγαξηαζκψλ, ρξεσζηηθψλ θαξ-
ηψλ 
 

θνπφο ηεο ελ ιφγσ νδεγίαο απνηειεί ε εκβάζπλζε ηεο εληαίαο αγνξάο ζηνλ ηνκέα ησλ ηξαπεδη-

θψλ ππεξεζηψλ κε ηελ αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ηνπ θφζηνπο παξνρήο ηξαπε-

δηθψλ ππεξεζηψλ κεηαμχ παξφρσλ ππεξεζηψλ πιεξσκήο (payment service providers) αιιά θαη ε δη-

επθφιπλζε αλνίγκαηνο ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ζε φια ηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ. Αθεηέξνπ, ε δεκη-
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νπξγία ησλ απαξαίηεησλ πξνυπνζέζεσλ ψζηε φινη νη λνκίκσο δηακέλνληεο πνιίηεο ζηελ ΔΔ λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζε βαζηθέο ππεξεζίεο ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, εθφζνλ ην επηζπκνχλ (financial inclusion 
aspect). 

 

Δπελδπηηθά πξντφληα γηα ηδηψηεο θαη πξντφληα αζθάιηζεο 
 

Κχξηνο ζθνπφο ηνπ Καλνληζκνχ είλαη ε ελαξκφληζε ηεο δνκήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ελφο ζχληνκνπ 

ελεκεξσηηθνχ θπιιαδίνπ (Key Information Document / KID), ην νπνίν ζα παξαιακβάλεη ν θαηαλα-

ισηήο σο πξν-ζπκβαηηθή ελεκέξσζε ελφο ζχλζεηνπ (δνκεκέλνπ) επελδπηηθνχ πξντφληνο, αλεμαξηή-

ησο αλ απηφ πξνσζείηαη απφ εηαηξεία επελδχζεσλ, πηζησηηθφ ίδξπκα ή αζθαιηζηηθή επηρείξεζε. 

 

Οξγαληζκνί ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο  
 

θνπφο ηεο  πέκπηεο νδεγίαο, ε νπνία ππνβιήζεθε σο απάληεζε ζην ζθάλδαιν Madoff, είλαη ε ελί-

ζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ επελδπηψλ ζε ακνηβαία θεθάιαηα, κε λένπο, απζηεξφηεξνπο εληαίνπο θα-

λφλεο γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζεκαηνθχιαθα (depositary), ελψ θαζνξίδεη λέα πξφηππα γηα ηελ πνιηηη-

θή ακνηβψλ ησλ managers (remuneration policy).  

 

Οδεγία/Καλνληζκφο γηα ηελ πξφιεςε θαη λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηε-
ηεο 
 

Ζ επηθαηξνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ γηα ηα εξγαιεία θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ πα-

ξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο κε θχξηα δεηήκαηα λα απνηεινχλ:  

α) ην θεληξηθφ κεηξψν γηα ηoπο πξαγκαηηθνχο δηθαηνχρνπο εηαηξεηψλ (central registry forbeneficial 

ownership),  

β) ηα θνξνινγηθά εγθιήκαηα θαη ε δπλαηφηεηα ή φρη λα δεηνχληαη πιεξνθνξίεο απφ άιια θξάηε-κέιε 

γηα ζθνπνχο θαηαπνιέκεζεο μεπιχκαηνο ρξήκαηνο (θχξην πξφβιεκα είλαη ε έιιεηςε εληαίνπ νξηζκνχ 

γηα ηα θνξνινγηθά εγθιήκαηα ζηα θξάηε-κέιε),  

γ) πηζαλέο εμαηξέζεηο γηα ηνπο παξφρνπο ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο (e-money providers).  
 

ηε ζπλέρεηα ησλ εξγαζηψλ ηεο Διιεληθήο Πξνεδξίαο θαηά ην δεχηεξν ηξίκελν Απξηιίνπ-Ηνπλίνπ 

2014, μεθίλεζε ε επεμεξγαζία νθηψ (8) λέσλ θάθεισλ:  

 

 Πξφηαζε Καλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηα επξσπα-

τθά καθξνπξφζεζκα επελδπηηθά θεθάιαηα (Long-term Investment Funds).  

 Πξφηαζε Καλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνπο δείθηεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο δείθηεο αλαθνξάο ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα θαη ρξεκαηνπηζησηηθέο 

ζπκβάζεηο (benchmarks in financial instruments and financial contracts). 

 Πξφηαζε Οδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ππεξεζίεο πιε-

ξσκψλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 2002/65/ΔΚ, 2013/36/ΔΔ θαη 

2009/110/EΚ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2007/64/ΔΚ (payment services Directives). 

 Πξφηαζε Οδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ αζθαιηζηη-

θή δηακεζνιάβεζε (insurance mediation). 

 Πξφηαζε Καλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο δηαηξα-

πεδηθέο πξνκήζεηεο γηα πξάμεηο πιεξσκψλ κε ηε ρξήζε θαξηψλ  (interchange fees for card-based 

payment transactions). 

 Πξφηαζε Οδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφ-

ηεηεο θαη ηελ επνπηεία ησλ ηδξπκάησλ πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο επαγγεικαηηθψλ ζπληαμηνδνηη-

θψλ παξνρψλ.  

 Πξφηαζε Καλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε δηαξζξσηη-

θά κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο ΔΔ (structural 

measures improving the resilience of EU credit institutions). 
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 Πξφηαζε Καλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ ππνβν-

ιή εθζέζεσλ θαη ηε δηαθάλεηα ζε ζρέζε κε ηηο ζπλαιιαγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηίηισλ (reporting and 

transparency of securities financing transactions). 

 

Υξεκαηνδφηεζε ηεο νηθνλνκίαο  
 

Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα αχμεζε θεθαιαίνπ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Σακείνπ Δπελδχζεσλ (ΔΣΔ): Ζ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ ΔΣΔ ζηνρεχεη λα βειηηψζεη ηελ πξφζβαζε 

ησλ ΜΜΔ ζηε ρξεκαηνδφηεζε, λα αλαπηχμεη θεθαιαηαγνξέο δαλείσλ πξνο ηηο ΜΜΔ, λα ππνζηεξίμεη 

ηνλ ξφιν ηνπ ΔΣΔ σο πξσηαξρηθφ επελδπηή ζηελ αγνξά επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ θαη λα εληζρχζεη 

ην ξφιν ηνπ ζηνλ ηνκέα ηεο κηθξν-ρξεκαηνδφηεζεο θαη ησλ επελδχζεσλ κε θνηλσληθά επσθειείο επη-

πηψζεηο. Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην ην Γεθέκβξην ηνπ 2013 θάιεζε ηελ Δπηηξνπή θαη ηελ ΔΣΔπ λα ε-

ληζρχζεη πεξαηηέξσ ηε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο δαλείσλ ηνπ ΔΣΔ κέζσ κηαο αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ 

ηνπ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηειηθήο ζπκθσλίαο έσο ην Μάην ηνπ 2014. Ζ Δπηηξνπή, κε βάζε ηηο επηηα-

γέο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γεθεκβξίνπ 2013 γηα ελίζρπζε ηεο δπλαηφηεηαο ρνξήγεζεο δα-

λείσλ απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Δπελδχζεσλ (ΔΣΔ), εμέδσζε πξφηαζε Απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ 

θαη ηνπ ΔΚ ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Δπ-

ξσπατθνχ Σακείνπ Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) ην Φεβξνπάξην ηνπ 2014. Ζ απφθαζε πξνβιέπεη  ηελ αγνξά 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 450 επηπιένλ κεηνρψλ, ε θάζε κία κε νλνκαζηηθή αμία 1 εθαη. επξψ, ζην 

πιαίζην ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ ΔΣΔ. 

 

Γεκνζηνλνκηθά ζέκαηα θαη Πξνυπνινγηζκφο ΔΔ 
 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Διιεληθήο Πξνεδξίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ, ν Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Οη-

θνλνκηθψλ, σο Πξνεδξεχσλ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ζέκαηα Πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ, εθπξνζψπεζε ην 

πκβνχιην, ζε ζπλεδξηάζεηο ηνπ ECOFIN, ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηεο Δπη-

ηξνπήο Διέγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ, ελψ είρε ζεηξά ζπλαληήζεσλ κε κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. ε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΓΛΚ 

θαη ηε Μφληκε Αληηπξνζσπεία ηεο Διιάδνο ζηελ ΔΔ, αλαιήθζεθαλ θαη νινθιεξψζεθαλ ζεκαληηθέο 

πξσηνβνπιίεο. 

 

Δθηέιεζε Δπξσπατθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 2014 
 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο Πξνεδξίαο, ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ΔΔ 2014, εθηειέζηεθε εληφο ησλ νξίσλ, π-

ινπνηψληαο κε ζπλέπεηα θαη απζηεξφηεηα φιεο ηηο πξάμεηο δαπαλψλ θαη εζφδσλ.  

 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πξνηάζεθε θαη πηνζεηήζεθε δηνξζσηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

ηφζν απφ ηε δεκνζηνλνκηθή αξρή (πκβνχιην θαη Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην) φζν θαη απφ ην πκβνχ-

ιην, ελψ εγθξίζεθαλ αηηήκαηα ελεξγνπνίεζεο ηνπ Σακείνπ Πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε, 

θαζψο θαη ηνπ απνζεκαηηθνχ Δπείγνπζαο Βνήζεηαο (4 θνξέο) θαη ηνπ κέζνπ Αλζξσπηζηηθήο Βνήζεηαο 

(2 θνξέο). 

 

Καηεπζπληήξηεο γξακκέο Δπξσπατθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 2015 
 

Με ηελ εθθίλεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014, μεθίλεζε, παξάιιεια, θαη ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο 

ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ γηα ην 2015. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζπληάρζεθε θείκελν ζπκπεξα-

ζκάησλ γηα ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 2015, ην νπνίν πηνζεηήζεθε επηηπρψο 

απφ ην ΔCOFIN ηεο 18
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2014, ελψ, ζην ίδην πιαίζην, πξαγκαηνπνηήζεθε ηξηκεξήο δηά-

ινγνο κε εθπξνζψπνπο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ πκβνπ-

ιίνπ. 

 

Βαζηθφ ζηνηρείν ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ην 2015, είλαη φηη ν Πξνυπνινγηζκφο ηεο ΔΔ ζα 

πξέπεη λα θηλεζεί κε ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο θαη ησλ πνιηηηθψλ ελίζρπζεο 
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ηεο αλάπηπμεο, ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο απαζρφιεζεο, θπξίσο ησλ λέσλ, θαζψο θαη πινπνίεζεο 

ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. 

 

Απαιιαγή Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηνλ Πξνυπνινγηζκφ 2012 
 

Ζ Διιεληθή Πξνεδξία επεμεξγάζηεθε, ιεπηνκεξψο, Κείκελν πζηάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ Α-

παιιαγή ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο απφ ηελ δηαρείξηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ γηα ην 2012, 

ζηε βάζε ηεο Έθζεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. Σν ελ ιφγσ θείκελν πηνζεηήζεθε απφ 

ην ECOFIN ηεο 18
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2014 θαη παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Οηθνλν-

κηθψλ, σο Πξνεδξεχνληα ηνπ πκβνπιίνπ, ηφζν ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηνπ Πξνυ-

πνινγηζκνχ ηεο ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ φζν θαη ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Δπ-

ξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, νδεγψληαο ζηε ρνξήγεζε απαιιαγήο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο απφ ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ γηα ην έηνο 2012.  

 

Απνηξνπή πςειήο αλαπξνζαξκνγήο κηζζψλ θνηλνηηθψλ ππαιιήισλ 
 

Ζ Διιεληθή Πξνεδξία, εθπξνζσπψληαο ην πκβνχιην, δελ απνδέρζεθε ηελ αξρηθή πξφηαζε ηεο Δπ-

ξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία επεδίσθε, κεηά θαη απφ ηελ έθδνζε ζρεηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο γηα 

ην 2011, ζπλνιηθή κηζζνινγηθή αχμεζε 3,4% γηα ηα έηε 2011 θαη 2012, ελψ απέξξηςε θαη κεηαγελέ-

ζηεξεο πξνηάζεηο κηθξφηεξσλ απμήζεσλ. Όζηεξα απφ έληνλεο δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο Διιεληθήο Πξν-

εδξίαο κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή επεηεχρζε ζπκθσλία κε εληζρπ-

κέλε πιεηνςεθία, πεξί αλαπξνζαξκνγήο ησλ απνδνρψλ θαη ζπληάμεσλ ησλ ππαιιήισλ ηεο ΔΔ γηα ηα 

έηε 2011 θαη 2012, θαηά 0% θαη 0,8% αληίζηνηρα, ρσξίο δεκνζηνλνκηθή επηβάξπλζε. ηελ σο άλσ 

πιεηνςεθία δελ εληάρζεθε ε Διιάδα, αθνχ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ε πάγηα ζέ-

ζε ηεο ήηαλ κεδεληθή αλαπξνζαξκνγή γηα ην ζχλνιν ησλ δχν εηψλ. 

 

Γηαζεζκηθά ζέκαηα Δπξσπατθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 
 

Ζ Διιεληθή Πξνεδξία, χζηεξα απφ επηηπρείο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, πέηπ-

ρε ζπκθσλία ζε κία ζεηξά ζεκάησλ δηαζεζκηθνχ ραξαθηήξα ζην πεδίν ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ. 

πγθεθξηκέλα: 

  

 Ζ πκθσλία γηα αλαζεψξεζε ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ Καλνληζκνχ φζνλ αθνξά ζηε ρξεκαηνδφηεζε 

ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, ζε ζπλέρεηα ηνπ ζρεδίνπ Καλνληζκνχ γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ πνιηηηθψλ 

θνκκάησλ, βάζεη ηνπ νπνίνπ επηβάιινληαη νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο. 

 Ζ πκθσλία ζχζηαζεο Γηαζεζκηθήο Οκάδαο Δξγαζίαο γηα ηνπο απνθεληξσκέλνπο νξγαληζκνχο 

(Inter-institutional Working Group on Agencies), κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο Οκάδαο 

θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε δχν ζπλαληήζεσλ ζε αλψηεξν πνιηηηθφ επίπεδν. 

 Ζ πκθσλία αλαζεψξεζεο ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ Καλνληζκνχ αλαθνξηθά κε ηηο κεηαθνξέο 

(carry-overs) ησλ αδηάζεησλ πηζηψζεσλ ηνπ Καλνληζκνχ γηα ην κέζν «πλδένληαο ηελ 

Δπξψπε». 
 

Δπίηεπμε ζπκθσλίαο δηαρείξηζεο «Ιδίσλ Πφξσλ» 
 

Ζ Διιεληθή Πξνεδξία πέηπρε νκφθσλε πνιηηηθή ζπκθσλία γηα ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ησλ ηδίσλ πφ-

ξσλ γηα ηε λέα πεξίνδν ηνπ Πνιπεηνχο Γεκνζηνλνκηθνχ Πιαηζίνπ 2014-2020, εμαζθαιίδνληαο ηε ζπ-

λέρεηα ζηελ έγθαηξε θαη νκαιή ρξεκαηνδφηεζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ. Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην ησλ 

ηδίσλ πφξσλ απνηειείηαη απφ: 

 

 Σν ζρέδην απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην ζχζηεκα ησλ ηδίσλ πφξσλ. 

 Σν ζρέδην Καλνληζκνχ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζέζπηζε εθαξκνζηηθψλ θαλφλσλ ή δηαηάμεσλ  ηνπ 

ζπζηήκαηνο ησλ  ηδίσλ πφξσλ. 
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 Σν ζρέδην Καλνληζκνχ ηνπ πκβνπιίνπ επί ησλ κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηάζεζε ησλ πα-

ξαδνζηαθψλ ηδίσλ πφξσλ, θαη απηψλ πνπ βαζίδνληαη ζην ΦΠΑ θαη ην Αθαζάξηζην Δζληθφ Δηζφ-

δεκα, επί ησλ κέηξσλ επίηεπμεο ησλ απαηηήζεσλ ξεπζηφηεηαο. 
 

χζηαζε δηαζεζκηθήο νκάδαο πςεινχ επηπέδνπ γηα ηνπο «Ίδηνπο Πφξνπο» 
 

Ζ Διιεληθή Πξνεδξία πξνέβε ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη πνιηηηθέο ζπκθσλίεο γηα ηε ζχ-

ζηαζε Γηνξγαληθήο Οκάδαο Τςεινχ Δπηπέδνπ, φπσο πξνβιέπνληαλ ζην ζρέδην θνηλήο δήισζεο γηα 

ηνπο Ηδίνπο Πφξνπο, πνπ πηνζεηήζεθε θαηά ηελ πνιηηηθή ζπκθσλία γηα ην Πνιπεηέο Γεκνζηνλνκηθφ 

Πιαίζην 2014-2020. Απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηψλ απνηειεί ν νξηζκφο ζηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ θ. 

Μ. Μφληη, ν νξηζκφο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο  ηεο ελ ιφγσ Οκά-

δαο. 

 

Γηαζθάιηζε νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ΔΔ 
 
Ζ Διιεληθή Πξνεδξία πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξψηε εηήζηα Γηαζεζκηθή πλάληεζε κε ζηφρν ηελ 

αληαιιαγή απφςεσλ, ζε πνιηηηθφ επίπεδν, επί ζεκάησλ θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο, φπσο: 

 

 Οη λέεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο Δπξσπατθήο Τπεξεζίαο Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (OLAF). 

 Οη πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ειέγρνπ ηεο OLAF γηα ην 2014. 

 Οη λέεο ξπζκίζεηο εξγαζίαο κεηαμχ OLAF θαη Δπηηξνπήο Δπνπηείαο. 

 Ο νξηζκφο ησλ Τπεξεζηψλ πληνληζκνχ γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Απάηεο (AFCOS) απφ ηα 

θξάηε-κέιε. 

 

ε αληίζεζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, ε Διιεληθή Πξνεδξία ηήξεζε ην ρξνλνδηάγξακκα, παξέρν-

ληαο άκεζα ην κήλπκα φηη ε θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο αθνξά θαη ηα ηξία ζεζκηθά φξγαλα.  

 

Φνξνινγηθά ζέκαηα 
 

Ζ Διιεληθή Πξνεδξία, επεμεξγάζηεθε θαθέινπο άκεζεο θαη έκκεζεο θνξνινγίαο θαη πξαγκαηνπνίε-

ζε ζεκαληηθά βήκαηα ζπκθσλίαο ζε πνιχ δχζθνια ζέκαηα γηα ηα νπνία απαηηείηαη νκνθσλία ζην 

πκβνχιην. Δηδηθφηεξα:  

 

 Πξφηαζε αλαζεψξεζεο Οδεγίαο 2003/48/ΔΚ γηα θνξνιφγεζε εηζνδεκάησλ (ηφθσλ) απφ απνηα-

κηεχζεηο (Savings Directive)- Γηαπξαγκαηεχζεηο Δπηηξνπήο γηα αλαζεψξεζε ζρεηηθψλ ζπκθσληψλ 

κε ηξίηεο ρψξεο Γπηηθήο Δπξψπεο (Αλδφξα, Μνλαθφ, αλ Μαξίλν, Ληρηελζηάηλ, Διβεηία).  

 Πξφηαζε Οδεγίαο γηα θαζηέξσζε θνηλνχ ζπζηήκαηνο θφξνπ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλαιιαγψλ, 

κέζσ εληζρπκέλεο ζπλεξγαζίαο (Directive for Financial Transaction Tax through enhanced 

cooperation - FTT). 

 Πξφηαζε ηξνπνπνίεζεο Οδεγίαο 2011/96/ΔΚ ζρεηηθά κε ην θνηλφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο ην νπνίν 

ηζρχεη γηα ηηο κεηξηθέο θαη ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ-κειψλ.  

 Πξφηαζε Οδεγίαο πκβνπιίνπ γηα Κνηλή Δλνπνηεκέλε Βάζε Φνξνινγίαο Δπηρεηξήζεσλ (ΚΔΒ-

ΦΔ/CCCTB). 

 Έθζεζε ηεο Πξνεδξίαο ηνπ πκβνπιίνπ πξνο ηνλ ΟΟΑ (OECD). 

 Πξφηαζε Οδεγίαο γηα ηξνπνπνίεζε Οδεγίαο 2006/112/ΔΚ αλαθνξηθά κε θνηλφ ζχζηεκα ΦΠΑ, 

φζνλ αθνξά ζηε κεηαρείξηζε θνππνληψλ. 

 Πξφηαζε γηα ηξνπνπνίεζε Οδεγίαο 2006/112/ΔΚ ζρεηηθψο κε θνηλή, ηππνπνηεκέλε δήισζε ΦΠΑ. 

(Directive on a standard VAT return). 

 Πξνηάζεηο εληνιψλ γηα δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο Δπηηξνπήο, εθ κέξνπο ηεο ΔΔ, γηα ζπκθσλίεο γηα δη-

νηθεηηθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηνπ ΦΠΑ κε ηε Ννξβεγία θαη ηε Ρσζία.  

 πκθσλία ΔΔ κε ηελ Γαιιία εμ νλφκαηνο ηεο θνηλφηεηαο Αγ. Βαξζνινκαίνπ, γηα εθαξκνγή λνκν-

ζεζίαο ΔΔ γηα θνξνιφγεζε απνηακηεχζεσλ θαη δηνηθεηηθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο θνξνινγίαο. 

 Κψδηθαο Γενληνινγίαο ζε Φνξνινγία Δπηρεηξήζεσλ (Code of Conduct -Business Taxation).  
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Σεισλεηαθά ζέκαηα 
 

Ζ Διιεληθή Πξνεδξία εμέηαζε ηξεηο λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο θαη ζεηξά άιισλ ζεκάησλ θαη δξάζεσλ 

ζην πιαίζην ηεο Οκάδαο Σεισλεηαθήο πλεξγαζίαο, ηεο νκάδαο Σεισλεηαθήο Έλσζεο θαη ηεο Οκά-

δαο Φνξνινγηθψλ Θεκάησλ - Έκκεζε Φνξνινγία. πγθεθξηκέλα: 

 

 Πξφηαζε αλαζεψξεζεο ηεο Οδεγίαο 2003/96/ΔΔ ζρεηηθψο κε ηε θνξνιφγεζε ησλ ελεξγεηαθψλ 

πξντφλησλ θαη ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Λφγσ ησλ άκεζσλ απνηειεζκάησλ ηεο εθαξκνγήο ηεο 

Οδεγίαο ζηα δεκνζηνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη ηεο ηερληθήο θχζεψο ηεο, ε επί-

ηεπμε ζπκθσλίαο παξνπζίαζε ζεκαληηθφ βαζκφ δπζθνιίαο ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζπδεηείηαη απφ 

ηνλ Απξίιην 2011, φπνπ θαη θαηαηέζεθε ε ζρεηηθή πξφηαζε. Δπί Διιεληθήο Πξνεδξίαο επηηεχρζε-

θε ζεκαληηθή πξφνδνο, θαζψο ππεβιήζεζαλ ηέζζεξηο ζπκβηβαζηηθέο πξνηάζεηο, νη νπνίεο εζηία-

ζαλ ζηα επίπεδα ησλ ειάρηζησλ ζπληειεζηψλ ησλ θαπζίκσλ θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο θαη ζηηο ππν-

ρξεσηηθέο θαη δπλεηηθέο εμαηξέζεηο. Δπί ησλ πξνηάζεσλ απηψλ θαη πέξαλ ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ δη-

εμήρζεζαλ ζηελ Σερληθή Οκάδα, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπδήηεζε θαη ζηελ Οκάδα Τςεινχ Δπηπέδνπ 

Φνξνινγηθψλ Θεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί πνιηηηθή θαηεχζπλζε γηα ηελ πεξαηηέξσ πνξεία ηνπ 

θαθέινπ, σζηφζν ηα θξάηε-κέιε είραλ απνθιίλνπζεο απφςεηο ζε ζεκαληηθά ζέκαηα. Ζ Διιεληθή 

Πξνεδξία ππέβαιε έθζεζε πξνφδνπ επί ησλ ζπδεηήζεσλ ζηελ Οκάδα Φνξνινγηθψλ Θεκάησλ, ε 

νπνία θαη εγθξίζεθε ζην ECOFIN ηνπ Ηνπλίνπ.  

 Πξφηαζε ηξνπνπνίεζεο Καλνληζκνχ 515/97 πεξί ακνηβαίαο δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο. Ζ ελ ιφγσ 

πξφηαζε, ε νπνία αθνξά ζηελ αλάπηπμε λέσλ ζπζηεκάησλ αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη βάζεσλ 

δεδνκέλσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο απάηεο θαη ηελ πξνζηαζία νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφ-

λησλ ηεο ΔΔ, ππνβιήζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή ζην ηέινο ηεο Ληζνπαληθήο Πξνεδξίαο. Ζ Διιεληθή 

Πξνεδξία νινθιήξσζε ηελ θαη‟ άξζξν εμέηαζε ηεο πξφηαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ππέ-

βαιε ηξεηο ζπκβηβαζηηθέο  πξνηάζεηο.  Ζ ζπδήηεζε επί ηεο ελ ιφγσ πξφηαζεο ζπλερίδεηαη επί Ηηα-

ιηθήο Πξνεδξίαο.  

 Πξφηαζε Οδεγίαο ζρεηηθψο κε ην Δλσζηαθφ λνκηθφ πιαίζην γηα ηηο ηεισλεηαθέο παξαβάζεηο θαη 

ηηο ζρεηηθέο θπξψζεηο. Καηά ηελ Διιεληθή Πξνεδξία πξαγκαηνπνηήζεθε, ζηηο 20-21 Μαξηίνπ 

2014 ζηελ Αζήλα, εκηλάξην Τςεινχ Δπηπέδνπ, Γεληθψλ Γηεπζπληψλ ησλ Σεισλεηαθψλ Γηνηθή-

ζεσλ, κε ζέκα ηελ αλακφξθσζε ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο Σεισλεηαθήο Έλσζεο ηεο ΔΔ. Απνηέιε-

ζκα ησλ εξγαζηψλ ήηαλ ε εθπφλεζε ηεο δηαθήξπμεο ηεο Αζήλαο (Athens Declaration), ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλνληαη ζεκαληηθέο πξνηάζεηο γηα ηε βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηεο ηεισλεηαθήο έλσζεο θαη 

ηελ αλάδεημε ηνπ εγεηηθνχ ξφινπ ησλ ηεισλείσλ ζηε δηεπθφιπλζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ζηελ αζθά-

ιεηα θαη πξνζηαζία ηεο δηεζλνχο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. ην πιαίζην ηνπ ζπληνληζκνχ ηεο ζέζεο 

ηεο ΔΔ επί ησλ δηεζλψλ ζπλαληήζεσλ, ε Οκάδα Σεισλεηαθήο Έλσζεο εθπφλεζε ζρέδην ζπκπεξα-

ζκάησλ γηα ηελ Σεισλεηαθή πλεξγαζία Δπξσπατθήο Έλσζεο - Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο, 

ην νπνίν αθνξά ζην ζηξαηεγηθφ πιαίζην ηεισλεηαθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ΔΔ - Κίλαο γηα ηελ πε-

ξίνδν 2014-2017 θαη ην νπνίν πηνζεηήζεθε απφ ην πκβνχιην ζηηο 14 Απξηιίνπ.    

 

Ζ Διιεληθή Πξνεδξία, ζην πιαίζην ησλ εξγαζηψλ ηεο Οκάδαο Σεισλεηαθήο πλεξγαζίαο, ε νπνία 

αζρνιείηαη κε ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηηο θνηλέο δξάζεηο ζην ηεισλεηαθφ ηνκέα, νινθιήξσζε ηηο αθφινπ-

ζεο δξάζεηο:  

 

 Σν 7ν ρέδην Γξάζεο Οκάδαο Σεισλεηαθήο πλεξγαζίαο, κε 11 επηκέξνπο δξάζεηο. 

 Σελ εηήζηα αλαζεψξεζε ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θνηλψλ ηεισλεηαθψλ επηρεηξήζεσλ 2015-16, νη ν-

πνίνη πηνζεηήζεθαλ νκφθσλα απφ ηα θξάηε-κέιε. 

 Σελ εηήζηα αλαζεψξεζε ηνπ Οδεγνχ Κνηλψλ Σεισλεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ. 

 Σελ Κνηλή Σεισλεηαθή Δπηρείξεζε «ΔΡΜΖ» ζρεηηθά κε ηε δηαθίλεζε παξαπνηεκέλσλ πξντφ-

λησλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο αλαθνηλψζεθαλ ηνλ Ηνπλίνπ ηνπ 2014. 

 Αλαθνξηθά κε ηνλ Δπξσπατθφ Κχθιν Πνιηηηθήο, ν νπνίνο θαζνξίδεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ αξρψλ 

εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ γηα ην ζνβαξφ, νξγαλσκέλν, δηαζπλνξηαθφ έγθιεκα, ε Διιεληθή Πξνεδξία 

εθπφλεζε ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην, ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ απνηέιεζαλ ηελ βάζε ζπγθεθξη-

κέλσλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ζπζηάζεσλ ηα νπνία θαη πηνζεηήζεθαλ νκφθσλα απφ ην πκβνχιην. 
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Δμσηεξηθέο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
 

ην πιαίζην παξνρήο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο ηεο ΔΔ ζε ηξίηεο ρψξεο, ε Διιεληθή Πξνεδξία νινθιή-

ξσζε επηηπρψο ηε ρνξήγεζε καθξννηθνλνκηθήο ζπλδξνκήο ζηε Γεκνθξαηία ηεο Σπλεζίαο.  

 

Ζ ζρεηηθή απφθαζε πξνβιέπεη ηελ παξνρή ζπλδξνκήο 300 εθαη. επξψ ζηε Γεκνθξαηία ηεο Σπλεζίαο 

ππφ ηε κνξθή δαλείσλ. Ζ αξρηθή πξφηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πξνέβιεπε 250 εθαη. επξψ, αι-

ιά ε Διιεληθή Πξνεδξία, χζηεξα θαη απφ αηηήκαηα πνιιψλ θξαηψλ-κειψλ, αιιά θαη ηε ζπλεξγαζία 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, πξνψζεζε ηελ αλσηέξσ ηξνπνπνηεκέλε πξφηαζε, ε νπνία θαη εγθξί-

ζεθε απφ ην πκβνχιην. Ζ καθξννηθνλνκηθή βνήζεηα ηεο ΔΔ πξνο ηελ Σπλεζία έρεη σο ζθνπφ ηε δη-

επθφιπλζε θαη ελζάξξπλζε ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ αξρψλ ηεο Σπλεζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ρέδην Γξάζεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο Γεηηνλίαο ηεο ΔΔ θαη ηεο Σπλεζίαο,  

ηελ ππνζηήξημε ησλ πξνζπαζεηψλ δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο θαη εμσηεξηθήο ζηαζεξνπνίεζεο, ηελ 

ππνζηήξημε δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, θαζψο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε  ησλ εμσηεξηθψλ αλαγθψλ 

ηεο ρψξαο.  

 

Δζσηεξηθή αγνξά θαη εηαηξηθφ δίθηπν 
 

ηα πιαίζηα ησλ ζεκάησλ ηεο Δζσηεξηθήο Αγνξάο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ε Διιεληθή Πξνεδξία πξνεδξεχνληαο ζηελ Οκάδα Τςεινχ Δπηπέδνπ Αλά-

πηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο (HLG on Competitiveness and Growth) ζπδήηεζε ζέκαηα εζσηεξηθήο 

αγνξάο θαη εηδηθφηεξα ηελ εκβάζπλζε ηεο νδεγίαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηηο εζληθέο κεηαξξπζκίζεηο 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε άξζεο ησλ εκπνδίσλ θαη ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα ησλ ε-

πηρεηξεκαηηθψλ ππεξεζηψλ, ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη ηνπ εκπνξίνπ. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

Οκάδαο εγθξίζεθαλ ζην πκβνχιην Αληαγσληζηηθφηεηαο, ζηηο 26-27 Μαΐνπ 2014. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΔΝΙΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ 
 

 

1. Γεληθά 
 

Οη ζεηηθέο δεκνζηνλνκηθέο επηδφζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ζπλερίδνληαη θαη ην 2014, δεδνκέλνπ 

φηη ε ρψξα ζα επηηχρεη, γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά, ζεκαληηθφ πξσηνγελέο πιεφλαζκα, ηεο ηάμεο ηνπ 

1,8% ηνπ ΑΔΠ. 

 

Ζ ρψξα εηζέξρεηαη πιένλ ζε κηα καθξά πεξίνδν βηψζηκσλ πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ θαη δηαηεξήζη-

κσλ ξπζκψλ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. 

 

Βαζηθνί ζηφρνη γηα ην 2015 είλαη: 

 

 ε επίηεπμε αθφκε πςειφηεξνπ πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο,  

 ε ζηαδηαθή ειάθξπλζε ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο ησλ πνιηηψλ, 

 ε ζπλέρηζε ηεο πινπνίεζεο δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη δνκηθψλ αιιαγψλ γηα ηε βειηίσζε 

ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θαη επελδπηηθνχ πεξηβάιινληνο, 

 ε πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη αμηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο 

ηνπ Γεκνζίνπ θαη 

 ε πινπνίεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ θαη ζπλεθηηθνχ αλαπηπμηαθνχ ζρεδίνπ πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζε κία 

αληαγσληζηηθή παξαγσγηθή νηθνλνκία κε εμσζηξεθή πξνζαλαηνιηζκφ. 

 

 

Πίλαθαο 3.1  Απνηειέζκαηα Γεληθήο Κπβέξλεζεο πεξηφδνπ 2013 – 2015 
(ζε εθαη. επξψ) 

          

Γεληθή Κπβέξλεζε θαηά ESA αλά ππνηνκέα 
2013 

Απνινγηζκφο  
2014 

Δθηίκεζε 
2015 

Πξφβιεςε 

1. Ηζνδχγην Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (Βνπιή, Τπνπξγεία, Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο Τπνπξγείσλ 
θαη Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο)  

-11.351 -6.181 -3.388 

2. Ηζνδχγην Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο (Κξάηνο, ΝΠ, ΓΔΚΟ ηαμηλνκεκέλεο εληφο ηεο Γεληθήο 
Κπβέξλεζεο θαη λνζνθνκεία) 

-7.039 -4.135 -573 

3. Ηζνδχγην Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) 756 638 863 
4. Ηζνδχγην Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΟΚΑ) εθηφο Ννζνθνκείσλ 3.352 1.229 -750 

5. Ιζνδχγην Γεληθήο Κπβέξλεζεο (2+3+4) -2.931 -2.268 -459 

 % ηνπ ΑΕΠ -1,6 -1,3 -0,2 
6. Δλνπνηεκέλνη ηφθνη Γεληθήο Κπβέξλεζεο 7.271 7.518 7.867 

 % ηνπ ΑΕΠ 4,0 4,2 4,3 

7. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ESA (5+6) 4.340 5.250 7.408 

 % ηνπ ΑΕΠ 2,4 2,9 4,0 
8. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ Πξνγξάκ-

καηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο 
2.145 3.299 5.595 

 % ηνπ ΑΕΠ 1,2 1,8 3,0 

9. Δλνπνηεκέλν Υξένο Γεληθήο Κπβέξλεζεο  319.133  318.000 316.900 

 
% ηνπ ΑΕΠ 174,9 177,7 171,4 

 
ΑΔΠ 182.438 178.944 184.870 

          
Παξαηεξήζεηο: 
1 ηα έηε 2013 θαη 2014 ζηα απνηειέζκαηα ησλ ππνηνκέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε επίπησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εμφθιεζεο 

απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ απφ ηελ εηδηθή πίζησζε. 
2 ην έηνο 2013 δελ πεξηιακβάλεηαη ε επίπησζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηήξημεο ησλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ. 
 
 
 

 
 

 

εκείσζε:  Σπρφλ δηαθνξέο πνζψλ θαη πνζνζηψλ ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο. 
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Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηξέρνληνο Πξνυπνινγηζκνχ: 

 

1. Δπηηπγράλνληαη ζεηηθνί ξπζκνί κεηαβνιήο ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ιφγσ, θπξίσο, ηεο επί-

πησζεο ζηελ θαηαλάισζε απφ ην «θνηλσληθφ κέξηζκα», ην νπνίν θαηαβιήζεθε θαηά ην ηξέρνλ 

έηνο σο απφξξνηα ηεο ππέξβαζεο ησλ ζηφρσλ γηα πξσηνγελέο πιεφλαζκα ην πξνεγνχκελν έηνο, 

ησλ ηδηαίηεξα απμεκέλσλ εηζπξάμεσλ απφ ηνλ ηνπξηζκφ, ηεο ζπλέρηζεο απνπιεξσκήο ιεμηπξφ-

ζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ηεο κείσζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ. 

 

2. Μεηψλεηαη ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο κε ηελ πινπνίεζε δέζκεο παξεκβάζεσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

πεξηιακβάλνληαη πξνγξάκκαηα ελεξγεηηθήο απαζρφιεζεο πνπ ζα πξνζθέξνπλ επθαηξίεο εηζφδνπ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 440.000 αλέξγνπο, ρξεκαηνδνηνχκελα θπξίσο απφ 

ηα επξσπατθά ηακεία. Παξάιιεια, ε κείσζε ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ, απφ 1εο Ηνπιίνπ 2014, 

απνηειεί ζεκαληηθφ θίλεηξν ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο. 

 

3. Πξνβιέπεηαη ε επίηεπμε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ, γηα ηξίηε ζπλερφκελε ρξνληά. Ζ επίηεπμε 

απηψλ ησλ ζηφρσλ παξείρε βαζκνχο ειεπζεξίαο γηα ηε κείσζε ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο λνηθν-

θπξηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη γηα ηελ άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο. πγθεθξηκέλα, ε π-

πεξθάιπςε ησλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, κε ηελ επίηεπμε πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο, κεηά 

απφ πνιιά ρξφληα, ην 2013, θαη κάιηζηα ζε χςνο κεγαιχηεξν απφ ηηο κέρξη ζήκεξα εθηηκήζεηο, 

ζην 1,2% ηνπ ΑΔΠ, έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηελ Κπβέξλεζε γηα ζηνρεπκέλεο ζεηηθέο παξεκβά-

ζεηο, πνπ δελ είραλ ελζσκαησζεί ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2014, φπσο είλαη ε κείσζε θαηά 30% 

ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο ζην πεηξέιαην ζέξκαλζεο δηαηεξψληαο παξάιιεια ηα δηεπξπ-

κέλα θξηηήξηα ρνξήγεζεο ηνπ επηδφκαηνο, ε δηαηήξεζε ηνπ κεησκέλνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ 13% 

ζηνλ ηνκέα ηεο εζηίαζεο, ε ξχζκηζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ θνξνινγηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ νθεη-

ιψλ έσο θαη ζε 100 δφζεηο, ε ρνξήγεζε θνηλσληθνχ κεξίζκαηνο, ε αχμεζε απνδνρψλ ησλ ζηειε-

ρψλ (ελ ελεξγεία θαη ζπληαμηνχρσλ) ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ σκάησλ Αζθαιείαο. 

 

Γηα ην 2014, ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ (ESA), κε βά-

ζε ηελ εθηέιεζε ηνπ εθεηηλνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηελ εμέιημε ησλ κεγεζψλ ησλ ινηπψλ ππνηνκέσλ 

πνπ ζπλζέηνπλ ηε Γεληθή Κπβέξλεζε (ΟΚΑ, ΟΣΑ, ΝΠ θαη ΓΔΚΟ), ην έιιεηκκα ηεο Γεληθήο Κπβέξ-

λεζεο εθηηκάηαη φηη ζα πεξηνξηζζεί ζην 1,3% ηνπ ΑΔΠ, ελψ ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο ζα δηακνξθσζεί ζην 2,9% ηνπ ΑΔΠ. 

 

χκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα 

ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζηα 3,3 δηζ. επξψ ή ζην 1,8% ηνπ ΑΔΠ ην 

2014, απφ 2,1 δηζ. επξψ ή 1,2% ηνπ ΑΔΠ ην 2013 (Πίλαθαο 3.4). 

 

 

2. Κξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο 2014 
 

 

2.1 Σαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο  
 
Έζνδα 
 

Σα θαζαξά έζνδα ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 55.280 εθαη. 

επξψ ην 2014, παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 5,4% ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα έζνδα ηνπ 2013. Σα θα-

ζαξά έζνδα ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ αλακέλεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 50.149 εθαη. επξψ, 

ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 5% έλαληη ηνπ 2013. 

 

ηηο εθηηκήζεηο πξαγκαηνπνηήζεσλ έρνπλ ιεθζεί ππφςε ηα εμήο: 
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 Ζ βειηίσζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο. 

 Ζ ζέζπηζε ηνπ Δληαίνπ Φφξνπ Ηδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΔΝΦΗΑ), ζηνλ νπνίν ελζσκαηψζεθε ην 

ΔΔΣΑ θαη ν ΦΑΠ, κε θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο ηδηνθηεηψλ. Οη απαιιαγέο 

απηέο ζεζκνζεηήζεθαλ κε γλψκνλα ηηο αλάγθεο ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ πνιηηψλ θαη ζην-

ρεχνπλ ζηελ αλαθνχθηζε ησλ αλέξγσλ, ησλ ρακειφκηζζσλ, ησλ ρακεινζπληαμηνχρσλ, ηεο πιεην-

λφηεηαο ησλ πνιπηέθλσλ θαη αλαπήξσλ θαη γεληθφηεξα φισλ ησλ πνιηηψλ νη νπνίνη δηαπηζησκέλα 

έρνπλ νηθνλνκηθή αδπλακία. 

 Ζ κείσζε ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο ζην πεηξέιαην ζέξκαλζεο θαηά 30%, κε ηε δηαηήξεζε 

ησλ θξηηεξίσλ ρνξήγεζεο ηνπ επηδφκαηνο ζέξκαλζεο, θαζψο θαη ε θαηάξγεζε κε αληαπνδνηηθψλ 

ρξεψζεσλ ππέξ ηξίησλ. 

 Ζ αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ απφ ζπγθεθξηκέλεο δεκνζηνλνκηθέο παξεκβάζεηο, φπσο ε 

πξνζπκπιήξσζε ησλ δειψζεσλ θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο, ε κείσζε ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαηά 3,9% θ.ιπ. 

 Ζ ζπλέρηζε ηεο θαιήο πνξείαο είζπξαμεο ηνπ ΦΠΑ ινηπψλ πξντφλησλ, παξά ηε κείσζε, απφ ην 

2013, ηνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ ζηελ εζηίαζε θαηά 10 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, ε νπνία ζπλέβαιε ζηελ 

ηφλσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ θαη ελίζρπζε ζεκαληηθά 

ηηο εηζπξάμεηο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα. 

 Ζ ηδηαίηεξα θαιή πνξεία είζπξαμεο ησλ ινηπψλ κε θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαη ε ελίζρπζε ηεο θν-

ξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο ε νπνία αληαλαθιάηαη ζηελ αχμεζε ησλ εηζπξάμεσλ ησλ άκεζσλ θφξσλ 

παξειζφλησλ εηψλ. 

 

Ζ απφθιηζε, ζε ηακεηαθή βάζε, χςνπο 655 εθαη. επξψ απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαη-

ζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2015-2018 (ΜΠΓ 2015-2018) ζα ππεξθαιπθζεί, ζε δεκνζηνλν-

κηθή βάζε, κεηά ηηο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Δζληθψλ Λνγαξηα-

ζκψλ (ESA), θπξίσο απφ ηηο εμήο πεγέο: 

 

 Σηο αλακελφκελεο απμεκέλεο εηζπξάμεηο απφ ην Φφξν Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ (ΦΔΦΠ) 

ην πξψην δίκελν ηνπ 2015, ζε ζρέζε κε ην πξψην δίκελν ηνπ 2014, ιφγσ εθαξκνγήο ηεο εθθαζά-

ξηζεο ησλ ζπληάμεσλ απφ έλαλ εθθαζαξηζηή (ΖΓΗΚΑ), πνπ μεθίλεζε ηελ 1/7/2014, γεγνλφο πνπ 

ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο κεληαίαο παξαθξάηεζεο θφξνπ, αιιά απαιιάζζεη ηνπο ζπληαμηνχρνπο 

απφ ην βάξνο ηεο θαηαβνιήο επηπιένλ θφξνπ κεηά ηελ εθθαζάξηζε ησλ θαη‟ έηνο θνξνινγηθψλ 

ηνπο δειψζεσλ. 

 Σηο εηζπξάμεηο δχν (2) δφζεσλ ηνπ Δληαίνπ Φφξνπ Ηδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΔΝΦΗΑ) 2014, ηνπο 

πξψηνπο δχν κήλεο ηνπ 2015. 

 Σα έζνδα απφ αλαλέσζε αδεηψλ θαη παξαρσξήζεσλ πνπ θαηαλέκνληαη πιένλ, ζε δεκνζηνλνκηθή 

βάζε, ζηα έηε δηάξθεηαο ησλ ζπκβάζεσλ. 

 

Καηφπηλ ησλ σο άλσ πξνζαξκνγψλ, πξνθχπηεη φηη ηα έζνδα ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, ην 2014, 

ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε, θαιχπηνπλ, γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά, ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί, παξά 

ηηο πξψηεο, ζηνρεπκέλεο, ζεκαληηθέο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο. Ζ εθηίκεζε επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 

ησλ εζφδσλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ζπληζηά ζεηηθή πξννπηηθή θαη γηα ην 2015.  
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Πίλαθαο 3.2 Ιζνδχγην Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία European System Accounts 
(ESA) 

(ζε εθαη. επξψ) 

 

Πεξηγξαθή θαηεγνξίαο εζφδνπ - δαπάλεο 
2013 

Πξαγκ/ζεηο(1) 

2014 2015 

Πξνβιέςεηο  
ΜΠΓ 

Δθηηκήζεηο 
Πξνβιέςεηο 

ΜΠΓ 
Πξνβιέςεηο 

 
Ι. Έζνδα (1+2) 

 
52.438 

 
55.935 

 
55.280 

 
53.185 

 
55.603 

1.  Καζαξά έζνδα Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (α+β-γ-γ1+δ+ε) 47.773 50.783 50.149 49.407 50.871 
α.   Σαθηηθά έζνδα (1+2+3+4) 47.164 49.916 49.141 49.388 50.324 
      1. Άκεζνη θφξνη 20.058 22.568 21.396 21.426 21.880 
      2.Έκκεζνη θφξνη 24.556 24.281 24.228 25.135 25.153 
      3. Απνιήςεηο απφ ΔΔ 183 279 183 217 231 
      4. Με θνξνινγηθά έζνδα 2.367 2.788 3.334 2.610 3.060 
β.   Με ηαθηηθά έζνδα (πιελ ANFAs) 1.554 1.165 1.204 841 832 
γ.   Δπηζηξνθέο θφξσλ 3.105 3.136 3.136 2.877 2.877 
γ1. Δπηζηξνθέο θφξσλ απφ εηδηθή πίζησζε 642 0 0 0 0 
δ.  Έζνδα απνθξαηηθνπνηήζεσλ 86 230 474 21 577 
ε.   Μεηαθνξά εζφδσλ απφ ANFAs 2.715 2.608 2.466 2.034 2.015 
2. Έζνδα ΠΓΔ (α+β) 4.665 5.152 5.131 3.778 4.732 
α. Δηζξνέο ΔΠΑ 4.511 4.952 4.931 3.578 3.982 
β. Ίδηα έζνδα 154 200 200 200 750 
ΙΙ. Γαπάλεο (1+2) 63.970 57.044 57.260 55.454 55.705 
1. Γαπάλεο Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (α+6+β+γ+δ+ε) 57.320 50.244 50.460 49.054 49.305 
α. Πξσηνγελείο δαπάλεο (1+2+3+4+5) 44.227 42.612 42.416 41.431 41.887 
    1. Μηζζνί θαη ζπληάμεηο 18.423 18.488 18.548 18.070 18.766 
    2. Κνηλσληθή αζθάιηζε θαη πεξίζαιςε 15.921 13.756 14.390 14.104 13.931 
    3. Λεηηνπξγηθέο θαη άιιεο δαπάλεο 6.336 5.645 5.766 5.447 5.394 
    4. Απνδφζεηο πξνο ηξίηνπο 3.546 3.801 3.350 2.810 2.796 
    5. Απνζεκαηηθφ 0 923 362 1.000 1.000 
    6. Πξνκήζεηα εθηακίεπζεο δαλείσλ ζην EFSF 127 55 51 10 0 
β. 1. Καηαπηψζεηο εγγπήζεσλ ζε θνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 514 439 451 623 667 
    2. Καηαπηψζεηο εγγπήζεσλ εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο  365 203 173 190 151 
γ. Σφθνη (ζε θαζαξή ηακεηαθή βάζε) 6.044 5.900 5.700 6.100 5.900 
δ. Σακεηαθέο πιεξσκέο γηα εμνπιηζηηθέο δαπάλεο 529 533 450 700 700 
ε. Υξεκαηνδνηήζεηο γηα πιεξσκέο ιεμηπξνζέζκσλ(2) 5.514 502 1.219 0 0 
2. ΠΓΔ (α+β) 6.650 6.800 6.800 6.400 6.400 
α. πγρξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα 5.879 6.100 6.100 5.700 5.700 
β.  Δζληθνί πφξνη 772 700 700 700 700 
ΙΙΙ. Σακεηαθφ ηζνδχγην Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (Ι-ΙΙ) -11.532 -1.109 -1.980 -2.269 -103 
% ΑΔΠ -6,3% -0,6% -1,1% -1,2% -0,1% 
ΙΙΙ. α. Σακεηαθφ πξσηνγελέο απνηέιεζκα Κξαηηθνχ Πξνυπνινγη-  
         ζκνχ (ΙΙΙ-γ) 

-5.488 4.791 3.720 3.831 5.797 

% ΑΔΠ -3,0% 2,6% 2,1% 2,0% 3,1% 
           
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο (1+2) 181 -3.732 -4.201 -2.730 -3.285 

            
1. Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο - Έζνδα -57 -2.178 -1.242 -197 -1.470 
Δπηζηξνθέο θνξνινγηθψλ εζφδσλ 202   -200   -200 
Έθηαθηε εηζθνξά κέζσ ΓΔΖ -235 -978 -998     
Δληαίνο Φφξνο Ηδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΔΝΦΗΑ)     737   -737 
Φνξνινγηθά έζνδα -143 214 291 138 274 
Πξφσξε αλαλέσζε αδεηψλ θαη παξαρσξήζεσλ -86 -230 33 -21 -285 
ΔΔΣΣ 36         
Πιεξσκή ΦΠΑ ζε επηρεηξήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ 11         
Γηαθνξά ηακεηαθψλ-δεδνπιεπκέλσλ απφ ζρήκα ζηήξημεο Σξαπεδψλ 42         
Αλαδξνκηθή κείσζε επηηνθίνπ δαλείσλ 80 δηζ. απφ EE 286         
Δίζπξαμε θφξσλ πεξηνπζίαο πξνεγνχκελσλ εηψλ   -83 -83     
Μεηαθνξά εζφδσλ απφ ANFAs -14 -165 -47 83 83 
Γηαθνξά απαηηήζεσλ εηζπξάμεσλ απφ ΔΔ 299 -971 -971 -397 -397 
Δθπνκπέο ξχπσλ -41         
Πξνθαηαβνιέο απφ ΔΔ 22 35 35   -200 
Λνηπέο πξνζαξκνγέο -8   -38   -8 
Έζνδα απνθξαηηθνπνηήζεσλ 111         
πκςεθηζκφο ΟΔ κε επηζηξνθή ΦΠΑ 105         
πκςεθηζκφο ΟΤ 80         
Δθρσξήζεηο δηθαησκάησλ 131         
ΟΔ θαη ΔΑ bonds -855         
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Πίλαθαο 3.2 Ιζνδχγην Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία European System Accounts 
(ESA) 

(ζε εθαη. επξψ) 

 

Πεξηγξαθή θαηεγνξίαο εζφδνπ - δαπάλεο 
2013 

Πξαγκ/ζεηο(1) 

2014 2015 

Πξνβιέςεηο  
ΜΠΓ 

Δθηηκήζεηο 
Πξνβιέςεηο 

ΜΠΓ 
Πξνβιέςεηο 

2. Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο – Γαπάλεο 238 -1.554 -2.959 -2.533 -1.815 
Δμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα (δηαθνξά πιεξσκψλ-παξαιαβψλ) 33 117 -944 121 -355 
Δθαξκνγή λένπ εηδηθνχ κηζζνινγίνπ -131         
Γηαθνξά απιήξσησλ νθεηιψλ θξάηνπο κε 31/12 πξνεγνχκελνπ έηνπο 571 270 293 100 80 
Καζαξή εμνηθνλφκεζε απφ εξγαζηαθή εθεδξεία/θηλεηηθφηεηα (αθνξά ηε 
Γεληθή Κπβέξλεζε) 

  148 23 127 134 

Αηαθηνπνίεηεο πξνθαηαβνιέο 682 50 10     
Τπφινηπν ινγαξηαζκψλ εθηφο πξνυπνινγηζκνχ 71         
Γεδνπιεπκέλνη ηφθνη -1.565 -2.200 -1.800 -3.100 -2.000 
Λνγαξηαζκνί Θεζαπξνθπιαθίνπ 360 250 250 160 160 
ΔΛΔΓΔΠ 100 -228 -189 25 -108 
πκκεηνρή ζε απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (επηδνηήζεηο) -43 -82 -52 -62 -32 
Πξνζαξκνγή ζην έιιεηκκα εγγπεκέλσλ δαλείσλ (ΟΓΗΔ, ΔΑΒ θαη ΟΑ) -41 85 15 45 15 
Πνιπηεθληθά ΟΓΑ 160 -164 -160 0   
Γαπάλεο απνθξαηηθνπνηήζεσλ -41         
πκςεθηζκφο απνδφζεσλ κε ηελ ΔΔ 80 150 -152   133 
Αλαδξνκηθά δηθαζηηθψλ 2003-2007 123   141     
Αλαδξνκηθά δηθαζηηθψλ θαη ζηειερψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη σκά-
ησλ Αζθαιείαο 2012-2014 

    -415   138 

Πξνζαξκνγή ζην working balance -80         
Λνηπέο Πξνζαξκνγέο -42 50 20 50 20 
           
Έζνδα Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαηά ESA 52.381 53.757 54.039 52.988 54.132 
Γαπάλεο Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαηά ESA 63.732 58.597 60.219 57.987 57.520 
           
Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαηά ESA -3.742 3.260 1.319 4.201 4.512 
% ΑΔΠ -2,1% 1,8% 0,7% 2,2% 2,4% 
Ιζνδχγην Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαηά ESA -11.351 -4.840 -6.181 -4.999 -3.388 
% ΑΔΠ -6,2% -2,7% -3,5% -2,7% -1,8% 

  0 0 0 0 0 
Ιζνδχγην λνκηθψλ πξνζψπσλ πιελ ΓΔΚΟ 1.248 1.202 1.091 1.503 1.374 
AKAΓΔ 818 851 866 1.067 1.117 
Λνηπά λνκηθά πξφζσπα 430 351 225 436 257 

            
Ιζνδχγην επαλαηαμηλνκεκέλσλ ΓΔΚΟ 1.795 465 596 576 853 
           
Ηζνδχγην λνζνθνκείσλ – ΠΔΓΤ 155 -62 -42 374 70 
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο λνζνθνκείσλ 1.114 732 401 248 518 
Ιζνδχγην λνζνθνκείσλ – ΠΔΓΤ θαηά ESA 1.269 670 359 622 588 

            
Έιιεηκκα Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA -7.039 -2.503 -4.135 -2.298 -573 

            
Ηζνδχγην ΟΣΑ 177 378 292 844 709 
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο OTA 775 405 286 9 144 
Λνηπέο πξνζαξκνγέο ΟΣΑ -196   60   10 
Ιζνδχγην ΟΣΑ θαηά ESA 756 783 638 853 863 

            
Ηζνδχγην ΟKΑ εθηφο λνζνθνκείσλ 1.046 -950 -699 -1.084 -968 
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο OKA εθηφο λνζνθνκείσλ 2.306 1.039 1.928 254 218 
Ιζνδχγην ΟKΑ εθηφο λνζνθνκείσλ θαηά ESA 3.352 89 1.229 -830 -750 

            
Ιζνδχγην Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA -2.931 -1.631 -2.268 -2.275 -459 
% ΑΔΠ -1,6% -0,9% -1,3% -1,2% -0,2% 

            
Τόθνη Γεληθήο Κπβέξλεζεο 7.271 8.080 7.518 9.129 7.867 
% ΑΕΠ 4,0% 4,4% 4,2% 4,8% 4,3% 
           
Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA 4.340 6.449 5.250 6.853 7.408 
% ΑΔΠ 2,4% 3,5% 2,9% 3,6% 4,0% 

            
ΑΔΠ 182.438 182.231 178.944 188.265 184.870 
(1) ην έηνο 2013 δελ πεξηιακβάλεηαη ε επίπησζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηήξημεο ησλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ. 
(2) ην έηνο 2015 δελ πεξηιακβάλεηαη πνζφ χςνπο 1,5 δηζ. επξψ γηα εμφθιεζε αλεμφθιεησλ νθεηιψλ. 
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Πίλαθαο 3.3 Δθηίκεζε ειιείκκαηνο Γεληθήο Κπβέξλεζεο έηνπο 2013 ζχκθσλα 
κε ηε κεζνδνινγία European System Accounts (ESA 95) 

 

 
Ιζνδχγην (έιιεηκκα) Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

ρσξίο ηελ επίπησζε ηεο ππνζηήξημεο 
ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

Δπίπησζε ηεο ππνζηήξημεο ησλ 
ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζην 

έιιεηκκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

πλνιηθφ ηζνδχγην (έιιεηκκα) 
Γεληθήο Κπβέξλεζεο1 

εθαη. επξψ -2.931 -19.352 -22.283 

% ηνπ ΑΔΠ -1,6% -10,6% -12,2% 

ΑΔΠ έηνπο 2013 182.438 182.438 182.438 

1 Ζ αχμεζε ηνπ ειιείκκαηνο απφ ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ αληηθξίδεηαη απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (κεηνρέο), ε κεηαπψ-
ιεζε ησλ νπνίσλ ζα απνθέξεη, ζην κέιινλ, κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. 

 
 

 

 

 

Πίλαθαο 3.4 Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο 

(ζε εθαη. επξψ) 
 

 2013 2014 2015 

Πξαγκαηνπνηήζεηο 
Πξνβιέςεηο 

ΜΠΓ 
Δθηηκήζεηο 

Πξνβιέςεηο 
ΜΠΓ 

Πξνβιέςεηο 

1. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηε 
κεζνδνινγία ESA (κεηαθνξά απφ πίλαθα 3.2) 4.340 6.449 5.250 6.853 7.408 

 Πξνζαξκνγέο Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο -2.225 -2.258 -1.951 -2.117 -1.812 
 Μεηαθνξά εζφδσλ απφ ANFAs θαη SMPs (ζε δεδνπιεπκέλε βάζε) -2.701 -2.443 -2.419 -2.117 -2.098 
 Αλαδξνκηθή κείσζε επηηνθίνπ δαλείσλ 80 δηζ. επξψ απφ ΔΔ (GLF) -286         
 Πξνζαξκνγή γηα ΔΔΣΑ (πξψελ ΔΔΣΖΓΔ) 406 185 193     
 Πξνζαξκνγή γηα επηζηξνθέο θφξσλ πξν Οθησβξίνπ 2012 467         
 Πξνζαξκνγή γηα ην πξφγξακκα ζηήξημεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ 30          
 Έζνδα απνθξαηηθνπνηήζεσλ -111   -388   -137 
 Γηαθνξά θπζηθψλ παξαιαβψλ θαη παξαιαβψλ θαηά EDP ησλ 

εμνπιηζηηθψλ δαπαλψλ     663   423 
           
2. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηε 

κεζνδνινγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο 2.145 4.191 3.299 4.736 5.595 
 % ΑΔΠ 1,2% 2,3% 1,8% 2,5% 3,0% 
           
3. ηφρνο Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο 0 2.733 2.684 5.648 5.546 
 % ΑΔΠ 0,0% 1,5% 1,5% 3,0% 3,0% 
           
4. Γεκνζηνλνκηθφ Κελφ(-) ή Πιεφλαζκα(+) Πξνγξάκκαηνο Οηθν-

λνκηθήο Πνιηηηθήο 2.145 1.457 614 -912 49 
 % ΑΔΠ 1,2% 0,8% 0,3% -0,5% 0,0% 
           
 ΑΔΠ 182.438 182.231 178.944 188.265 184.870 
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Πίλαθαο 3.5   Έζνδα Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 

(ζε εθαη. επξψ) 
 
 

 2013 2014 2015 Μεηαβνιή % 

Πξαγκ/ζεηο Πξνβιέςεηο ΜΠΓ 
Δθηηκήζεηο 

πξαγκ/ζεσλ 
Πξνβιέςεηο 2014/2013 2015/2014 

Α.   Σαθηηθά έζνδα  (Ι+ ΙΙ + ΙΙΙ + IV) 47.164 49.916 49.141 50.324 4,2 2,4 

Ι.     Άκεζνη θφξνη 20.058 22.568 21.396 21.880 6,7 2,3 
Φφξνο εηζνδήκαηνο 11.489 13.529 12.778 13.184 11,2 3,2 
 Φπζηθψλ πξνζψπσλ  7.971 7.399 8.224 8.744 3,2 6,3 
 Ννκηθψλ πξνζψπσλ 1.681 4.043 2.806 2.740 66,9 -2,4 
 Δηδηθψλ θαηεγνξηψλ  1.837 2.087 1.748 1.700 -4,8 -2,7 
Φφξνη ζηελ πεξηνπζία 2.991 3.842 3.432 3.512 14,7 2,3 
Άκεζνη θφξνη ΠΟΔ 2.826 2.078 2.105 2.474 -25,5 17,5 
Λνηπνί άκεζνη θφξνη 2.752 3.119 3.081 2.710 12,0 -12,0 
ΙΙ.    Έκκεζνη θφξνη 24.556 24.281 24.228 25.154 -1,3 3,8 
Φφξνη ζπλαιιαγψλ 14.673 14.245 14.541 15.085 -0,9 3,7 
   ΦΠΑ 13.856 13.766 13.892 14.411 0,3 3,7 
       πεηξειαηνεηδψλ 2.224 2.343 2.276 2.309 2,3 1,4 
       θαπλνχ 682 668 668 676 -2,1 1,2 
       ινηπψλ 10.950 10.755 10.948 11.426 0,0 4,4 
  Λνηπνί θφξνη ζπλαιιαγψλ 817 479 649 674 -20,6 3,9 
            (κεηαβίβαζε θεθαιαίσλ) 503 172 269 277 -46,5 3,0 
            (ραξηφζεκν) 313 299 379 385 21,1 1,6 
Φφξνη θαηαλάισζεο 8.995 9.034 8.804 8.922 -2,1 1,3 
  Φφξνο αζθαιίζηξσλ 316 309 309 314 -2,2 1,6 
  Σέινο ηαμηλφκεζεο  νρεκάησλ 56 55 86 87 53,6 1,2 
  ΔΦΚ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ 4.230 4.334 4.202 4.267 -0,7 1,5 
  Λνηπνί ΔΦΚ (θαπλνχ θ.ιπ.) 2.906 2.893 2.798 2.833 -3,7 1,3 
  Σέιε θπθινθνξίαο νρεκάησλ 1.183 1.139 1.139 1.156 -3,7 1,5 
  Λνηπνί θφξνη θαηαλάισζεο 304 304 270 265 -11,2 -1,9 
Έκκεζνη θφξνη ΠΟΔ 533 653 500 756 -6,2 51,1 
Λνηπνί έκκεζνη  355 349 383 391 7,9 2,1 
       

      χλνιν θνξνινγηθψλ εζφδσλ (Ι+ΙΙ) 44.614 46.849 45.624 47.033 2,3   
ΙΙΙ.  Απνιήςεηο απφ ΔΔ 183 279 183 231 0,0 26,2 
ΙV.  Λνηπά κε θνξνινγηθά έζνδα 2.367 2.788 3.334 3.060 40,9 -8,2 
      χλνιν κε θνξνινγηθψλ εζφδσλ (III+IV) 2.550 3.067 3.517 3.291 37,9 -6,4 

B. Με ηαθηηθά έζνδα 4.268 3.773 3.670 2.847 -14,0 -22,4 

Έζνδα θαηαξγεζέλησλ εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ 900 753 752 709 -16,4 -5,7 
Έζνδα πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηε-
ηαο ιφγσ ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο 

600 358 398 123 -33,7 -69,1 

Μεηαθνξά απνδφζεσλ απφ ηε δηαθξάηεζε νκν-
ιφγσλ ηνπ ΔΓ ζηα ραξηνθπιάθηα ησλ Κεληξηθψλ 
Σξαπεδψλ ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο 

2.715 2.608 2.466 2.015 -5,4 -18,3 

Έζνδα απφ ΝΑΣΟ 53 54 54 0 1,9 -100,0 

Γ. Έζνδα απνθξαηηθνπνηήζεσλ 86 230 474 577 451,2 21,7 

Γ.  Γεληθφ ζχλνιν εζφδσλ (Α + Β + Γ) 51.519 53.919 53.285 53.748 3,4 0,9 

Δ. Δπηζηξνθέο εζφδσλ 3.105 3.136 3.136 2.877 1,0 -8,3 
Σ. Δπηζηξνθέο θφξσλ απφ εηδηθή πίζησζε 642 0 0 0     

Ε. Καζαξά έζνδα (Γ-Δ-Σ) 47.773 50.783 50.149 50.871 5,0 1,4 

             

Ζ. Έζνδα Πξνυπνινγηζκνχ Γεκφζησλ  
Δπελδχζεσλ (1+2) 

4.665 5.152 5.131 4.732 10,0 -7,8 

1. Δηζξνέο απφ ηελ ΔΔ 4.511 4.952 4.931 3.982 9,3 -19,3 
2. Ίδηα έζνδα 154 200 200 750 29,9 275,0 
             

χλνιν εζφδσλ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 
(Ε+Ζ) 

52.438 55.935 55.280 55.603 5,4 0,6 

* Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη έζνδα απφ απνθξαηηθνπνηήζεηο χςνπο 584 εθαη. επξψ πεξίπνπ γηα ην 2014 θαη 1.889 εθαη. επξψ γηα ην 
2015. 

** Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη έζνδα απφ ηφθνπο ησλ νκνιφγσλ ησλ ΓΔΚΟ πνπ αληαιιάρζεθαλ ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξν-
γξάκκαηνο εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο ησλ ηδησηψλ (PSI). 
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Πίλαθαο 3.6   Δμέιημε θαη ζχλζεζε ησλ εζφδσλ ηνπ ΣΠ 2005-2015 
(ζε εθαη. επξψ) 

        

Έηνο Άκεζνη θφξνη Έκκεζνη θφξνη 
χλνιν 

θνξνινγηθψλ  
εζφδσλ 

Έζνδα 
απφ ΔΔ 

Λνηπά 
κε θνξνινγηθά 

έζνδα 

χλνιν κε  
θνξνινγηθψλ  

εζφδσλ 

χλνιν 
εζφδσλ 

ΣΠ 

2005 18.371 23.722 42.093 109 2.558 2.667 44.760 

2006 18.704 26.287 44.991 234 3.460 3.694 48.685 

2007 19.832 28.573 48.405 170 3.202 3.372 51.777 

2008 20.863 30.222 51.085 579 3.670 4.249 55.334 

2009 21.432 28.293 49.725 264 3.454 3.718 53.443 

2010 20.224 31.042 51.266 320 4.592 4.912 56.178 

2011 20.318 28.632 48.951 274 6.217 6.491 55.441 

2012 21.096 26.083 47.179 246 4.072 4.318 51.497 

2013 20.058 24.556 44.614 183 2.367 2.550 47.164 

2014* 21.396 24.228 45.624 183 3.334 3.517 49.141 

2015** 21.880 25.154 47.033 231 3.060 3.291 50.324 

πκκεηνρή ζην ζχλνιν αλά θαηεγνξία  (%) 

2005 41,0 53,0 94,0 0,2 5,7 6,0 100,0 

2006 38,4 54,0 92,4 0,5 7,1 7,6 100,0 

2007 38,3 55,2 93,5 0,3 6,2 6,5 100,0 

2008 37,7 54,6 92,3 1,0 6,6 7,7 100,0 

2009 40,1 52,9 93,0 0,5 6,5 7,0 100,0 

2010 36,0 55,3 91,3 0,6 8,2 8,7 100,0 

2011 36,6 51,6 88,3 0,5 11,2 11,7 100,0 

2012 41,0 50,6 91,6 0,5 7,9 8,4 100,0 

2013 42,5 52,1 94,6 0,4 5,0 5,4 100,0 

2014* 43,5 49,3 92,8 0,4 6,8 7,2 100,0 

2015** 43,5 50,0 93,5 0,5 6,1 6,5 100,0 

Ωο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ (%) 

2005 9,5 12,3 21,8 0,1 1,3 1,4 23,2 

2006 9,0 12,6 21,6 0,1 1,7 1,8 23,3 

2007 8,9 12,8 21,7 0,1 1,4 1,5 23,2 

2008 8,9 13,0 21,9 0,2 1,6 1,8 23,7 

2009 9,3 12,2 21,5 0,1 1,5 1,6 23,1 

2010 9,1 14,0 23,1 0,1 2,1 2,2 25,3 

2011 9,7 13,7 23,5 0,1 3,0 3,1 26,6 

2012 10,9 13,5 24,4 0,1 2,1 2,2 26,6 

2013 11,0 13,5 24,5 0,1 1,3 1,4 25,9 

2014* 12,0 13,5 25,5 0,1 1,9 2,0 27,5 

2015** 11,8 13,6 25,4 0,1 1,7 1,8 27,2 

* Δθηηκήζεηο 
** Πξνβιέςεηο 
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Πίλαθαο 3.7   χλζεζε θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαηά θαηεγνξία 

    

Έηνο 
Άκεζνη θφξνη 

(%) 
Έκκεζνη θφξνη 

(%) 
Λφγνο 

έκκεζσλ/άκεζσλ θφξσλ 

2005 43,6 56,4 1,29 

2006 41,6 58,4 1,41 

2007 41,0 59,0 1,44 

2008 40,8 59,2 1,45 

2009 43,1 56,9 1,32 

2010 39,4 60,6 1,53 

2011 41,5 58,5 1,41 

2012 44,7 55,3 1,24 

2013 45,0 55,0 1,22 

2014* 46,9 53,1 1,13 

2015** 46,5 53,5 1,15 

     * Δθηηκήζεηο 
     ** Πξνβιέςεηο 

 
 

 

 

Γηάγξακκα 3.1   Λφγνο έκκεζσλ/άκεζσλ θφξσλ 

 

 

 
                                           

 
     * Δθηηκήζεηο 
     ** Πξνβιέςεηο 
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Πίλαθαο 3.8  ρέζε ξπζκνχ αχμεζεο ΑΔΠ, θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαη ΦΠΑ 
γηα ηελ πεξίνδν 2005-2015 

      

Έηνο 

Αχμεζε 
νλνκαζηηθνχ 

ΑΔΠ (%) 

Μεηαβνιή 
θνξνινγηθψλ 
 εζφδσλ (%) 

Σάζε κεηαβνιήο  
(buoyancy)  

θνξνινγηθψλ 
εζφδσλ 

Μεηαβνιή 
εζφδσλ 
ΦΠΑ (%) 

Σάζε κεηαβνιήο 
(buoyancy) 

ΦΠΑ 
(Ι) (ΙΙ) (ΙΙ)/(Ι) (ΙΙΙ) (ΙΙΙ)/(Ι) 

2005 4,2 6,6 1,57 2,8 0,68 

2006 8,1 6,9 0,85 12,0 1,49 

2007 7,0 7,6 1,09 9,8 1,41 

2008 4,5 5,5 1,23 5,0 1,10 

2009 -0,9 -2,7 2,93 -9,1 10,03 

2010 -3,9 3,1 -0,80 4,8 -1,24 

2011 -6,1 -4,5 0,74 -2,8 0,46 

2012 -7,1 -3,6 0,51 -11,4 1,61 

2013 -5,8 -5,4 0,93 -7,3 1,26 

2014* -1,9 2,3 -1,18 0,3 -0,14 

2015** 3,3 3,1 0,93 3,7 1,13 

  * Δθηηκήζεηο 
  ** Πξνβιέςεηο 

 

 
 

Γηάγξακκα 3.2  Σάζε κεηαβνιήο (buoyancy) 
θνξνινγηθψλ εζφδσλ 

 
Γηάγξακκα 3.3  Σάζε κεηαβνιήο (buoyancy)  

ΦΠΑ 

    
 

 
 
 
 

 

 

 

  

-5,00

0,00

5,00

10,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015**

-2,00

3,00

8,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015**



ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3    

ΚΡΑΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 2015   109 

Άκεζνη θόξνη 
 

Απφ ηελ άκεζε θνξνινγία εθηηκάηαη φηη ζα εηζπξαρζνχλ 21.396 εθαη. επξψ, εκθαλίδνληαο αχμεζε 

θαηά 1.338 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ 2013 θαη κείσζε θαηά 1.172 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ 

ΜΠΓ 2015-2018. Ζ απφθιηζε ζηελ θαηεγνξία ησλ άκεζσλ θφξσλ, ζε ηακεηαθή βάζε, νθείιεηαη, 

θπξίσο, ζηελ είζπξαμε ησλ δχν απφ ηηο έμη δφζεηο ηνπ ΔΝΦΗΑ 2014, ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην θαη Φε-

βξνπάξην 2015.  

 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζηα 12.778 εθαη. επξψ, πςειφηεξα θαηά 1.289 

εθαη. επξψ έλαληη ηνπ 2013 θαη ρακειφηεξα θαηά 751 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ ΜΠΓ 2015-

2018, θπξίσο ιφγσ ησλ κεησκέλσλ εηζπξάμεσλ ζηνπο θφξνπο επί ησλ ηφθσλ θαηαζέζεσλ εμαηηίαο ηεο 

απνθιηκάθσζεο ησλ επηηνθίσλ.  

 

Οη θφξνη πεξηνπζίαο αλακέλεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 3.432 εθαη. επξψ, πςειφηεξνη θαηά 441 εθαη. 

επξψ έλαληη ηνπ 2013 θαη ρακειφηεξνη θαηά 410 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ ΜΠΓ 2015-

2018, ιφγσ, θπξίσο, ηεο κε είζπξαμεο ησλ δχν δφζεσλ ηνπ ΔΝΦΗΑ εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. ε-

κεηψλεηαη φηη ε απψιεηα απηή αληηζηαζκίδεηαη, ελ κέξεη, απφ ηελ θαιχηεξε ηεο αλακελφκελεο είζπξα-

με ηνπ Έθηαθηνπ Δηδηθνχ Σέινπο Αθηλήησλ ηνπ 2013 θαη ηνπ ΦΑΠ. 

 

Οη ινηπνί άκεζνη θφξνη αλακέλεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 3.081 εθαη. επξψ, απμεκέλνη θαηά 329 ε-

θαη. επξψ έλαληη ηνπ 2013 θαη κεησκέλνη θαηά 38 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ ΜΠΓ 2015-

2018, θπξίσο ιφγσ ηεο κεησκέλεο απφδνζεο ησλ εηζπξάμεσλ απφ παξεκβάζεηο, φπσο είλαη ε θνξνιφ-

γεζε ησλ αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ θαη ν θφξνο ππεξαμίαο θεθαιαίνπ. Ζ πζηέξεζε απηή θαιχθ-

ζεθε απφ ηελ απφδνζε ησλ πξνζαπμήζεσλ θαη πξνζηίκσλ ιφγσ ηεο ελίζρπζεο ηεο ειεγθηηθήο δξα-

ζηεξηφηεηαο ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο. εκεηψλεηαη φηη ε κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ ην 2013, ιφγσ ηεο χθεζεο, είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ εζφδσλ απφ ηελ εηδηθή εη-

ζθνξά αιιειεγγχεο ζηελ εθθαζάξηζε ησλ δειψζεσλ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο. 

 

Σέινο, νη άκεζνη θφξνη παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ (ΠΟΔ) αλακέλεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 

2.105 εθαη. επξψ, παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 721 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ 2013 θαη αχμεζε θαηά 27 

εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ ΜΠΓ 2015-2018. 

 

Έκκεζνη θόξνη 
 

Απφ ηνπο έκκεζνπο θφξνπο αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ 24.228 εθαη. επξψ, παξνπζηάδνληαο κείσζε 

θαηά 328 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ 2013 θαη θαηά 53 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ ΜΠΓ 2015-

2018.  

 

Ζ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ζην ζθέινο ηνπ ΦΠΑ ινηπψλ πξντφλησλ, απνδίδεηαη 

θπξίσο ζηελ αλάθακςε ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο, θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ πνπ ζρεηί-

δνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ. εκεηψλεηαη φηη νη εηζπξάμεηο ΦΠΑ ινηπψλ πξντφλησλ αλακέλεηαη λα ππεξ-

βνχλ ην ζηφρν ηνπ ΜΠΓ 2015-2018 θαηά 193 εθαη. επξψ, παξά ηε δηαηήξεζε ηνπ κεησκέλνπ ζπληε-

ιεζηή ΦΠΑ ζηελ εζηίαζε. 

 

Ζ θαιή πνξεία ησλ αλσηέξσ εηζπξάμεσλ αληηζηάζκηζε, ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο, ηελ απψιεηα εζφ-

δσλ απφ ηνλ Δηδηθφ Φφξν Καηαλάισζεο (ΔΦΚ), θαη ηδίσο ην ΦΠΑ πεηξειαηνεηδψλ. Γηα ην ηειεπηαίν 

ηξίκελν ηνπ έηνπο έρεη ιεθζεί ππφςε ε επίπησζε ηεο κείσζεο θαηά 30% ηνπ ΔΦΚ ζην πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο, ηφζν ζηηο εηζπξάμεηο ηνπ ΔΦΚ, φζν θαη ζηηο εηζπξάμεηο ηνπ ΦΠΑ πεηξειαηνεηδψλ. Δηδη-

θφηεξα, απφ ηε ζέζπηζε ηεο ελ ιφγσ κείσζεο αλακέλεηαη πζηέξεζε εζφδσλ χςνπο 49 εθαη. επξψ πε-

ξίπνπ έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ ΜΠΓ 2015-2018. 

 

Σέινο, νη έκκεζνη θφξνη παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ (ΠΟΔ) αλακέλεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 

500 εθαη. επξψ, 33 εθαη. επξψ ρακειφηεξνη απφ ην 2013 θαη 153 εθαη. επξψ ρακειφηεξνη απφ ην 

ζηφρν ηνπ ΜΠΓ 2015-2018. 
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Με θνξνινγηθά έζνδα 
 

Σα κε θνξνινγηθά έζνδα εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 3.334 εθαη. επξψ, εκθαλίδνληαο αχμε-

ζε θαηά 967 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ 2013 θαη θαηά 546 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ ΜΠΓ 

2015-2018. Ζ αχμεζε απηή έρεη πξνέιζεη, θπξίσο, απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γεκνζίνπ ζηα θέξδε επηρεη-

ξήζεσλ, νξγαληζκψλ θαη άιισλ θνξέσλ θαη απφ ηελ είζπξαμε θφξσλ κε ηαπηφηεηα νθεηιήο. εκεηψ-

λεηαη φηη νη θνξνινγνχκελνη θάλνπλ ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο θν-

ξνινγηθήο δηνίθεζεο θαη εμνθινχλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο κέζσ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε 

απνηέιεζκα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο θνξνινγηθψλ εζφδσλ λα θαηαρσξνχληαη πξνζσξηλά ζε κε θνξν-

ινγηθφ θσδηθφ εζφδνπ θαη ζηε ζπλέρεηα, κεηά απφ έιεγρν ησλ ΓΟΤ, λα θαηαρσξνχληαη ζηηο θαηεγν-

ξίεο εζφδσλ πνπ αληηζηνηρνχλ. 

 

Με ηαθηηθά έζνδα  
 

Σα κε ηαθηηθά έζνδα (ρσξίο ηε κεηαθνξά απνδφζεσλ απφ ANFAs, χςνπο 2.466 εθαη. επξψ) εθηηκά-

ηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 1.204 εθαη. επξψ, 350 εθαη. επξψ ρακειφηεξα απφ ην 2013 θαη 39 εθαη. 

επξψ πςειφηεξα απφ ην ζηφρν ηνπ ΜΠΓ 2015-2018. 

 

Σα έζνδα απφ θαηαξγεζέληεο εηδηθνχο ινγαξηαζκνχο αλακέλεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 752 εθαη. επ-

ξψ, κεησκέλα θαηά 148 εθαη. επξψ έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ ηνπ 2013 θαη νξηαθά κεησκέλα έλαληη ηνπ 

ζηφρνπ ηνπ ΜΠΓ 2015-2018. Οη εηζπξάμεηο απφ ην πξφγξακκα ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ πη-

ζησηηθψλ ηδξπκάησλ, εμαηηίαο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ ζηα 398 εθαη. 

επξψ, κεησκέλεο θαηά 202 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ 2013 θαη απμεκέλεο θαηά 40 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ 

ζηφρνπ ηνπ ΜΠΓ 2015-2018.  

 

Μεηαθνξά απνδόζεωλ από ηε δηαθξάηεζε νκνιόγωλ ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ ζηα ραξηνθπιάθηα Κε-
ληξηθώλ Τξαπεδώλ ηνπ Επξωζπζηήκαηνο (ANFA) 
 
Απφ ηε κεηαθνξά απνδφζεσλ απφ ηε δηαθξάηεζε νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζηα ραξηνθπ-

ιάθηα ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ 2.466 εθαη. επξψ 

θαη ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε 2.419,8 εθαη. επξψ (478,8 εθαη. επξψ απφ ηα ANFAs θαη 1.941 εθαη. επ-

ξψ απφ ην Securities Market Programme-SMPs). Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα έζνδα απηά θαηαηίζεληαη α-

πεπζείαο ζηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ εμππεξέηεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο (seggregated account) θαη δελ 

ππνινγίδνληαη ζην απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο. 

 

Επηζηξνθέο αρξεωζηήηωο εηζπξαρζέληωλ εζόδωλ 
 

Οη επηζηξνθέο αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ εζφδσλ ηξέρνληνο έηνπο, ζε ηακεηαθή βάζε, αλακέλεηαη 

λα δηακνξθσζνχλ ζηα 3.136 εθαη. επξψ, δειαδή ζην επίπεδν ηνπ ζηφρνπ πνπ είρε ηεζεί ζην ΜΠΓ 

2015-2018. εκεηψλεηαη φηη έρεη επηηαρπλζεί ηφζν ε απνπιεξσκή αηνκηθψλ θχιισλ έθπησζεο 

(ΑΦΔΚ) απφ ην θφξν φζν θαη ε έθδνζε ΑΦΔΚ θαηφπηλ αηηήζεσλ ησλ θνξνινγνπκέλσλ, κε ραξαθηε-

ξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ηελ επηζηξνθή ΦΠΑ ζηηο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζην 

πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο νξζνινγηθφηεηαο ζηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, έρεη 

πξνβιεθζεί δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή, χςνπο 200 εθαη. επξψ γηα ην έηνο 2014, ζε πεξίπησζε πνπ ν 

φγθνο ησλ λενεθδηδφκελσλ ΑΦΔΚ είλαη ηέηνηνο πνπ δελ ζα κπνξέζεη λα απνξξνθεζεί ηακεηαθά ην 

ηξέρνλ έηνο. 

 

Γαπάλεο 
 

Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (ρσξίο ηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ εμφθιεζε 

ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο χςνπο 1.219 εθαη. επξψ) εθηηκά-

ηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 49.241 εθαη. επξψ, κεησκέλεο θαηά 2.565 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην 

2013 θαη θαηά 501 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ ΜΠΓ 2015-2018. Δάλ ζπλππνινγηζηνχλ θαη νη 

δαπάλεο γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ, ηφηε νη ζπλνιηθέο δαπάλεο ηνπ Σαθηη-
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θνχ Πξνυπνινγηζκνχ εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 50.460 εθαη. επξψ, κεησκέλεο θαηά 6.860 

εθαη. επξψ έλαληη ηνπ 2013 θαη απμεκέλεο θαηά 217 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ ΜΠΓ 2015-

2018. 

 

ηηο δαπάλεο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ε πιεξσκή ηφθσλ, ε 

πινπνίεζε ησλ εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο θαη ε πιεξσκή ησλ 

εγγπήζεσλ γηα ινγαξηαζκφ θνξέσλ εληφο θαη εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

 

Οη πξσηνγελείο δαπάλεο (πξν ηφθσλ) εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 42.416 εθαη. επξψ, κεησκέ-

λεο θαηά 1.811 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ 2013 θαη θαηά 196 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ ΜΠΓ 

2015-2018. 

 

Ζ εμέιημε απηή επηβεβαηψλεη ην γεγνλφο φηη έρεη ειεγρζεί ε δηαρείξηζε θαη έρεη πξνσζεζεί ε δεκνζην-

λνκηθή πεηζαξρία ζην ζθέινο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ, κε απνηέιεζκα ε απφδνζε ησλ παξεκβάζεσλ 

δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο. 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ απνηειεζκάησλ έρνπλ ιεθζεί επίζεο ππφςε: 

 

 Ο πεξηνξηζκφο ησλ κεηαβηβάζεσλ ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, θπξίσο πξνο ηνλ ΔΟΠΤΤ, ιφ-

γσ κεησκέλσλ δαπαλψλ κηζζνδνζίαο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ πγεην-

λνκηθνχ θπξίσο πξνζσπηθνχ. 

 Ο ζπζηεκαηηθφο επαλέιεγρνο ησλ δηθαηνχρσλ θαη ε ζπγθξάηεζε ηεο δαπάλεο γηα ζπληάμεηο. 

 Ζ επαλαμηνιφγεζε θαη ε κείσζε ησλ κε κηζζνινγηθνχ ραξαθηήξα δαπαλψλ, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά 

ζηε κείσζε ησλ επηρνξεγήζεσλ θαη ελ γέλεη κεηαβηβάζεσλ ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ζε θν-

ξείο θαη λνκηθά πξφζσπα, κε απψηεξν ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ απνιχησο αλειαζηηθψλ δαπα-

λψλ ηνπο. 

 Ο πεξηνξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. 

 

Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ζην 2014 πεξηιακβάλνληαη: 

 

 ε θαηαβνιή ηνπ θνηλσληθνχ κεξίζκαηνο (525 εθαη. επξψ), 

 ε θαηαβνιή απμεκέλσλ απνδνρψλ θαη ζπληάμεσλ ζηνπο δηθαζηηθνχο θαη ζηα ζηειέρε ησλ Δλφ-

πισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ σκάησλ Αζθαιείαο, ελ ελεξγεία θαη ζπληαμηνχρνπο, γηα ηελ πεξίνδν 

απφ 1/8/2012-31/6/2014, ζπλνιηθνχ χςνπο 415 εθαη. επξψ, ζε δεδνπιεπκέλε βάζε, θαζψο θαη ε 

θαηαβνιή ησλ απμεκέλσλ απνδνρψλ θαη ζπληάμεσλ ηνπο απφ 1/7/2014, ζπλνιηθνχ χςνπο 126 ε-

θαη. επξψ. 

 
Αλάιπζε δαπαλώλ θαηά κείδνλα θαηεγνξία 

 
Απνδνρέο θαη ζπληάμεηο 
  

Οη δαπάλεο απνδνρψλ θαη ζπληάμεσλ εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 17.847 εθαη. επξψ, απμε-

κέλεο θαηά 160 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ 2013 θαη θαηά 64 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ ΜΠΓ 

2015-2018, ιφγσ: 

 

 ηεο θηλεηηθφηεηαο πξνζσπηθνχ θαη ηεο ζπλεπαθφινπζεο κεηαθνξάο ησλ ζρεηηθψλ θνλδπιίσλ απφ 

θνξείο ησλ ινηπψλ ππνηνκέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (θπξίσο απφ ηνπο ΟΣΑ α‟ βαζκνχ θαη ηνλ 

ΔΟΠΤΤ) ζε θνξείο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, 

 ησλ λέσλ πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ κε βάζε ηνλ θαλφλα 1:1 (κηα πξφζιεςε γηα θάζε κηα αλα-

γθαζηηθή απνρψξεζε) θαη 

 ηεο θαηαβνιήο απμεκέλσλ απνδνρψλ ζηα ζηειέρε ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ σκάησλ 

Αζθαιείαο, ελ ελεξγεία θαη ζπληαμηνχρνπο, απφ 1/7/2014. 
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Πίλαθαο 3.9  Αξηζκφο ζπληαμηνχρσλ ηνπ Γεκνζίνπ 
(ζηνηρεία Ννεκβξίνπ) 

      

Καηεγνξία 2010 2011 2012 2013 2014 

Πνιηηηθνί 216.041 231.658 244.073 258.069 273.070 

ηξαηησηηθνί 112.693 118.589 119.939 120.345 122.927 

ρεηηδφκελνη κε πνιέκνπο 20.758 19.519 17.378 14.749 13.583 

ΟΔ 6.463 6.112 5.523 5.024 4.661 

Γεκνηηθνί-θνηλνηηθνί 29.576 30.842 32.114 33.841 35.824 

Δζληθή αληίζηαζε 21.066 19.689 15.226 13.496 12.086 

Κιεξηθνί 5.381 5.579 5.429 5.335 5.330 

χλνιν 411.978 431.988 439.682 450.859 467.481 

 

 
 
Πξφζζεηεο θαη παξεπφκελεο παξνρέο 
 

Οη δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 695 εθαη. επξψ, ζηα επίπεδα 

ησλ πξαγκαηνπνηήζεσλ ηνπ 2013 θαη ηνπ ζηφρνπ ηνπ ΜΠΓ 2015-2018. 

 
Καηαλαισηηθέο θαη ζχλζεηεο δαπάλεο 
 

Οη δαπάλεο απηέο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζε 2.175 εθαη. επξψ, απμεκέλεο θαηά 243 εθαη. επ-

ξψ έλαληη ηνπ 2013 θαη θαηά 101 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ ΜΠΓ 2015-2018, πνπ απνδίδε-

ηαη θπξίσο ζηηο απμεκέλεο δαπάλεο γηα ηελ θάιπςε: 

 

 ησλ ππνρξεψζεσλ πξνεγνπκέλσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ ηεο «ΟΑΘ ΑΔ» βάζεη δηαηηεηηθψλ απνθά-

ζεσλ, 

 ηεο δηελέξγεηαο ησλ απηνδηνηθεηηθψλ εθινγψλ θαη ησλ επξσεθινγψλ, 

 ηεο κίζζσζεο επηπιένλ ελαέξησλ κέζσλ δαζνππξφζβεζεο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο γηα ηελ 

αληηππξηθή πεξίνδν ηνπ 2014. 

 

Μεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο 
 

Οη δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 15.103 εθαη. επξψ, κεησκέλεο 

θαηά 1.939 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ 2013, αιιά απμεκέλεο θαηά 645 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ 

ΜΠΓ 2015-2018. Οη κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο ζα θαιχςνπλ, θπξίσο, αλάγθεο ησλ θνξέσλ θνηλσ-

ληθήο αζθάιηζεο, ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ησλ ΟΣΑ θαη ησλ ινηπψλ θνξέσλ. 

 
Απνδηδφκελνη πφξνη 
 

Οη δαπάλεο πνπ αληηθξίδνληαη απφ πξαγκαηνπνηνχκελα έζνδα εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζηα 5.358 

εθαη. επξψ, κεησκέλεο θαηά 589 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ 2013 θαη θαηά 450 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην 

ζηφρν ηνπ ΜΠΓ 2015-2018. Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη, θπξίσο, ζηηο κεησκέλεο απνδφζεηο πξνο ηνλ 

ΟΓΑ θαη ηνλ ΟΑΔΔ ιφγσ ηνπ πξφζθαηνπ εμνξζνινγηζκνχ ησλ εζφδσλ ππέξ ηξίησλ. Γηα ηελ απνηξν-

πή ηεο κείσζεο ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ελ ιφγσ θνξέσλ, έρεη πξνβιεθζεί ε αληηζηάζκηζε 

ηεο απψιεηαο απηήο κε αληίζηνηρε ελίζρπζε ησλ επηρνξεγήζεψλ ηνπο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγη-

ζκφ. 
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Πίλαθαο 3.10  Γαπάλεο Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαηά κείδνλα θαηεγνξία 
(ζε εθαη. επξψ) 

 

Καηεγνξία  δαπάλεο 

2013 2014 2014 2015 Μεηαβνιή % 

Πξαγκ/ζεηο 
Πξνβιέςεηο 

ΜΠΓ 
Δθηηκήζεηο 

πξαγκαη/ζεσλ 
Πξνβιέςεηο 2014/13 2015/14 

1. Απνδνρέο θαη ζπληάμεηο (0100, 0200, 0300, 0400, 0600) 17.687 17.783 17.847 18.057 0,9 1,2 
2. Πξφζζεηεο θαη παξεπφκελεο παξνρέο (0500) 692 697 695 676 0,5 -2,7 
3. Καηαλαισηηθέο θαη ζχλζεηεο δαπάλεο (0700, 0800, 1000,5000) 

πιελ απνζεκαηηθνχ 
1.932 2.074 2.175 1.784 12,6 -17,9 

4. Μεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο (2000) 17.042 14.458 15.103 15.097 -11,4 0,0 
5. Πιεξσκέο πνπ αληηθξίδνληαη απφ πξαγκαηνπνηνχκελα έζνδα 

(3000) 
5.947 5.808 5.358 4.439 -9,9 -17,2 

6. Γαπάλεο ΝΑΣΟ (4000) 84 73 81 38 -4,0 -52,5 
7. Γαπάλεο εμππεξέηεζεο ηεο δεκφζηαο πίζηεο (6000) πιελ ηφθσλ, 

ρξενιπζίσλ, ινηπψλ δαπαλψλ δεκφζηνπ ρξένπο, θαηαπηψζεσλ 
εγγπήζεσλ, αλάιεςεο ρξεψλ θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο, εμν-
πιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηαθηνπνίεζεο ππνρξεψζεσλ ΠΟΔ 
θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο  

221 214 214 215 -3,1 0,3 

8. Απαιινηξηψζεηο, αγνξέο αθηλήησλ, θαηαζθεπέο, ζπκκεηνρέο (7000) 
πιελ ζπκκεηνρήο ζε αχμεζε ΜΚ εηαηξεηψλ 

622 581 581 581 -6,6 0,0 

9. Απνζεκαηηθφ 0 923 362 1.000  176,2 
Ι. χλνιν πξσηνγελψλ δαπαλψλ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9) 
44.227 42.612 42.416 41.887 -4,1 -1,2 

10. Γαπάλεο εμππεξέηεζεο ηεο δεκφζηαο πίζηεο (6000) – Καηαπηψ-
ζεηο εγγπήζεσλ (θαζαξή βάζε)* 

879 642 624 818 -29,1 31,1 

11. Γαπάλεο εμππεξέηεζεο ηεο δεκφζηαο πίζηεο (6000) – Σφθνη θαη 
ινηπέο δαπάλεο δεκφζηνπ ρξένπο πιελ εμφδσλ εθηακίεπζεο δαλεί-
σλ ζην EFSF (θαζαξή βάζε) 

6.044 5.900 5.700 5.900 -5,7 3,5 

12. Γαπάλεο εμππεξέηεζεο ηεο δεκφζηαο πίζηεο (6000) – Έμνδα εθηα-
κίεπζεο δαλείσλ ζην EFSF 

127 55 51 0 -59,7 -100,0 

13. Γαπάλεο εμππεξέηεζεο ηεο δεκφζηαο πίζηεο (6000) - Δμνπιηζηηθά 
πξνγξάκκαηα 

529 533 450 700 -15,0 55,6 

ΙΙ. χλνιν δαπαλψλ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πιελ ρξενιπζί-
σλ θαη ινηπψλ εηδηθψλ δαπαλψλ (Ι+10+11+12+13) 

51.806 49.742 49.241 49.305 -5,0 0,1 

14. Γαπάλεο εμππεξέηεζεο ηεο δεκφζηαο πίζηεο (6000) – Υξενιχζηα 
κεζνκαθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ (θαζαξή βάζε) 

12.755 24.930 24.930 16.130 95,4 -35,3 

15. Γαπάλεο εμππεξέηεζεο ηεο δεκφζηαο πίζηεο (6000) – Υξενιχζηα 
βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ 

44.704 40.052 120.000 80.000 168,4 -33,3 

16. Γαπάλεο εμππεξέηεζεο ηεο δεκφζηαο πίζηεο (6000) – Σαθηνπνίε-
ζε ππνρξεψζεσλ ΠΟΔ θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

5.514 502 1.219 1.500 -77,9 23,1 

17. Απαιινηξηψζεηο, αγνξέο αθηλήησλ, θαηαζθεπέο, ζπκκεηνρέο (7000) 
– πκκεηνρή ζην ΜΚ ηνπ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηε-
ηαο 

7.200 0 0 0 -100,0   

18. Απαιινηξηψζεηο, αγνξέο αθηλήησλ, θαηαζθεπέο, ζπκκεηνρέο (7000) 
– πκκεηνρή ζην ΜΚ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ 

30 30 30 30 1,3 0,0 

19. Απαιινηξηψζεηο, αγνξέο αθηλήησλ, θαηαζθεπέο, ζπκκεηνρέο (7000) 
– πκκεηνρή ζηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηήξημεο 

901 451 451 0 -50,0 -100,0 

20. Απαιινηξηψζεηο, αγνξέο αθηλήησλ, θαηαζθεπέο, ζπκκεηνρέο (7000) 
– πκκεηνρή ζην ΜΚ ινηπψλ εηαηξεηψλ θ.ιπ. 

58 112 84 112 44,7 34,1 

IΙΙ. χλνιν δαπαλψλ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

 (ΙΙ+14+15+16+17+18+19+20) 
122.969 115.820 195.955 147.078 59,4 -24,9 

 
* Οη εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο ην 2015 ζα είλαη απμεκέλεο θαηά 1.034 εθαη. επξψ, ιφγσ ηνπ ηξφπνπ ηεο ινγηζηηθήο απνηχπσζεο ησλ θαηαπηψζεσλ 

εγγπήζεσλ. εκεηψλεηαη φηη αληίζηνηρν πνζφ εκθαλίδεηαη θαη ζηα έζνδα ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. 

 

 
Απνζεκαηηθφ  
 

Ηδηαίηεξα νξζνινγηθή ήηαλ ε ρξήζε θαη δηάζεζε ηνπ απνζεκαηηθνχ. πγθεθξηκέλα, θαηά ην δεθάκελν 

ηνπ 2014, έρεη δηαηεζεί πνζφ χςνπο 845 εθαη. επξψ ή ην 75,4% ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο πνπ είρε πξν-

βιεθζεί γηα ην έηνο, απφ ηα νπνία 300 εθαη. επξψ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρνξήγεζεο ησλ Ννζνθν-

κείσλ, σο αληηζηάζκηζκα ησλ κεησκέλσλ κεηαβηβάζεσλ απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ. Σν ππφινηπν κέξνο ηνπ 

απνζεκαηηθνχ πνπ έρεη ήδε δηαηεζεί, αθνξά ηελ θάιπςε έθηαθησλ θαη αλειαζηηθνχ ραξαθηήξα δαπα-

λψλ, θπξίσο γηα: 
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 επηρνξήγεζε ζην Γήκν Κεθαινληάο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ πιεγέλησλ απφ ηνπο ζεηζκνχο,  

 εθηέιεζε ηειεζίδηθσλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ,  

 δηελέξγεηα ησλ απηνδηνηθεηηθψλ εθινγψλ θαη ησλ επξσεθινγψλ, 

 αληηκεηψπηζε έθηαθησλ δαπαλψλ ηξνθνδνζίαο θξαηνπκέλσλ,  

 κίζζσζε επηπιένλ ελαέξησλ κέζσλ δαζνππξφζβεζεο,  

 θάιπςε πξφζζεησλ δαπαλψλ αζθάιεηαο λαπζηπινΐαο,  

 επηδφηεζε άγνλσλ λαπηηιηαθψλ γξακκψλ,  

 απνδεκηψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο πξψελ «ΔΡΣ ΑΔ», 

 θάιπςε ππνρξεψζεσλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ πξνο ηελ «ΟΑΘ ΑΔ» ζε εθηέιεζε δηαηηεηηθψλ απν-

θάζεσλ,  

 ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ΤΕΔΤΞΗ θαη 

 επηρνξήγεζε ησλ «Διιεληθψλ Ακπληηθψλ πζηεκάησλ-ΔΑ ΑΔ» θαη ηεο «ΔΛΒΟ ΑΔ», ζην 

πιαίζην ηεο εμπγίαλζήο ηνπο. 

 

ηνλ Πίλαθα 3.11 παξαηίζεηαη αλάιπζε ησλ επηρνξεγήζεσλ θαη απνδφζεσλ πξνο ηνπο ππνηνκείο ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο, θαζψο θαη ζε θνξείο εθηφο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

 

Πίλαθαο 3.11  Μεηαβηβάζεηο Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ζε θνξείο 
εληφο θαη εθηφο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

(ζε εθαη. επξψ) 
  

     
  

  2013 2014 2014 2015 Μεηαβνιή % 

  Πξαγκ/ζεηο 
Πξνβιέςεηο 

ΜΠΓ 
Δθηηκήζεηο 

πξαγκαη/ζεσλ 
Πξνβιέςεηο 2014/13 2015/14 

ΔΠΙΥΟΡΖΓΖΔΙ ΦΟΡΔΩΝ απφ ΣΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

1. Δπηρνξεγήζεηο ζε ΟΣΑ 409 340 299 248 -27,0 -17,0 
2. Δπηρνξεγήζεηο ζε αζθαιηζηηθά ηακεία - ΟΑΔΓ  11.631 10.001 10.450 10.787 -10,2 3,2 
3. Δπηρνξεγήζεηο ζε ΔΟΠΤΤ 1.108 774 633 526 -42,9 -17,0 
4. Δπηρνξεγήζεηο ζε ΑΚΑΓΔ4 0 0 0 454 

 
  

5. Δπηρνξεγήζεηο γηα επηδφκαηα πνιπηέθλσλ (κέζσ ΟΓΑ) 738 511 486 650 -34,1 33,7 
6. Δπηρνξεγήζεηο ζε λνζνθνκεία ΔΤ 1.654 1.154 1.450 1.118 -12,3 -22,9 
7. Δπηρνξεγήζεηο ζε ινηπά λνζνθνκεία 
 (ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ, ΝΗΜΣ, ΑΡΔΣΑΗΔΗΟ, ΑΗΓΗΝΖΣΔΗΟ) 

38 43 42 41 10,9 -2,7 

8. Δπηρνξεγήζεηο ζε ΓΔΚΟ1 85 92 130 90 51,7 -30,4 
9. Δπηρνξεγήζεηο ζε ζπγθνηλσληαθνχο θνξείο1,2 279 211 259 184 -7,0 -28,9 
10. Δπηρνξεγήζεηο ζε ΝΠ εληφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 753 641 663 584 -11,9 -12,0 
11. Δπηρνξεγήζεηο ζε ΝΠ εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο2 274 191 132 183 -51,9 38,8 
I. χλνιν Δπηρνξεγήζεσλ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 
 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)3 

16.969 13.959 14.544 14.864 -14,3 2,2 

  
     

  

ΑΠΟΓΙΓΟΜΔΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΦΟΡΔΩΝ απφ ΣΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

1. Απνδφζεηο ζε ΟΣΑ 2.665 2.654 2.659 2.689 -0,2 1,1 
2. Απνδφζεηο ζε αζθαιηζηηθά ηακεία 795 1.063 610 29 -23,3 -95,2 
3. Απνδφζεηο ζε ΑΚΑΓΔ4 451 443 443 0 -1,8 -100,0 
4. Απνδφζεηο ζε ΓΔΚΟ1 8 8 8 8 -1,4 1,3 
5. Απνδφζεηο ζε ΝΠ εληφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 38 25 25 21 -35,2 -16,2 
6. Απνδφζεηο ζε ΝΠ εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 6 8 8 8 25,6 6,7 
ΙΙ. χλνιν Απνδηδφκελσλ Πφξσλ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 
 (1+2+3+4+5+6)3 

3.964 4.202 3.753 2.754 -5,3 -26,6 

  
     

  

III. χλνιν Μεηαβηβάζεσλ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (Ι+ΙΙ)3 20.933 18.161 18.297 17.619 -12,6 -3,7 

1 Αθνξνχλ γηα ην 2013 θαη 2014 ζε είθνζη (20) θαη δεθαελλέα (19) επαλαηαμηλνκεκέλεο ΓΔΚΟ αληίζηνηρα (ΔΛΓΑ, ΚΔΔΛΠΝΟ, ΟΠΔΚΔΠΔ, ΜΟΓ, Κνηλσ-
λία ηεο Πιεξνθνξίαο, ΔΟΣ, ΔΣΔΡΠ, ΔΡΣ/ΝΔΡΗΣ, ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ, ΟΤ, ΟΔ, ΣΡΑΗΝΟΔ, ΔΔΣΤΤ, ΔΡΓΟΔ, ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΗΚΖ, ΔΓΝΑΣΗΑ 
ΟΓΟ, ΟΑΘ, ΔΑΒ, ΔΛΒΟ, ΔΑ κφλν γηα 2013).        

 Γηα ην 2015 αθνξνχλ ζε δεθαέμη (16) επαλαηαμηλνκεκέλεο ΓΔΚΟ, αθαηξψληαο εθείλεο ηνπ έηνπο 2014 ηελ ΣΡΑΗΝΟΔ (βι. ζεκείσζε 2), ηελ ΔΔΣΤΤ 
ιφγσ αλακελφκελεο απνθξαηηθνπνίεζήο ηεο, ηελ ΔΛΒΟ γηα ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2015 ιφγσ αλακελφκελεο απνθξαηηθνπνίεζήο ηεο. 

 Οη ππφινηπεο ΓΔΚΟ πνπ είλαη εληφο ηνπ κεηξψνπ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο εληάρζεθαλ ζηελ Καηεγνξία "Δπηρνξεγήζεηο ζε ΝΠ εληφο Γεληθήο Κπβέξ-
λεζεο", ελψ απηέο πνπ είλαη εθηφο ηνπ κεηξψνπ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο εληάρζεθαλ ζηελ θαηεγνξία "Δπηρνξεγήζεηο ζε ΝΠ εθηφο Γεληθήο Κπβέξλε-
ζεο".       

2 Ζ επηρνξήγεζε ζηελ ΣΡΑΗΝΟΔ απφ ην 2015 θαη κεηά εμαηξείηαη απφ ηηο Δπηρνξεγήζεηο ζε πγθνηλσληαθνχο Φνξείο (ΓΔΚΟ) θαη πεξηιακβάλεηαη ζηηο 
Δπηρνξεγήζεηο ζε ΝΠ εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ιφγσ ηεο πξνβιεπφκελεο απνθξαηηθνπνίεζήο ηεο θαηά ην 2014 θαη ζπλεπψο ηελ επηρνξήγεζή ηεο 
σο ΝΠ εθηφο ΓΚ.      

3 Γελ πεξηιακβάλνληαη εθηηκήζεηο γηα κεηαβηβάζεηο απφ ηελ εηδηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ απνπιεξσκή ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, νη νπνίεο εκθαλίδν-
ληαη ζηελ θαηεγνξία δαπαλψλ "Σαθηνπνίεζε ππνρξεψζεσλ ΠΟΔ θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο". 

4 Απφ ην 2015 θαη κεηά, νη κεηαβηβάζεηο πξνο ην ΑΚΑΓΔ ιακβάλνληαη κε ηε κνξθή επηρνξήγεζεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ.   
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Γαπάλεο ηφθσλ 
 

Οη ηακεηαθέο δαπάλεο γηα ηφθνπο, εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 5.700 εθαη. επξψ, κεησκέλεο 

θαηά 344 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ 2013 θαη θαηά 200 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην ζηφρν ηνπ ΜΠΓ 

2015-2018, ιφγσ ηεο απνθιηκάθσζεο ησλ επηηνθίσλ ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ.  

 

Γαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο 
 

Οη ηακεηαθέο δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπ-

λαο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 450 εθαη. επξψ, κεησκέλεο θαηά 79 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ 

2013 θαη θαηά 83 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην ζηφρν ηνπ ΜΠΓ 2015-2018. 

 
2.2 Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 
 

Οη πιεξσκέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζε 6.800 

εθαη. επξψ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2014, απφ ηα νπνία 6.100 εθαη. επξψ ζα δηαηεζνχλ γηα έξγα ζπγρξεκα-

ηνδνηνχκελα θαη απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηα ππφινηπα 700 εθαη. επξψ γηα έξγα πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη ακηγψο απφ εζληθνχο πφξνπο. 

 

Βαζηθφο δεκνζηνλνκηθφο ζηφρνο ζηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΠΓΔ παξακέλεη ε επίηεπμε 

ηεο απνξξφθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ πφξσλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ κε ζθνπφ 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο. 

 

Δηδηθφηεξα, ζην ΠΓΔ δίδεηαη έκθαζε ζηελ ηαρεία πινπνίεζε φισλ ησλ δξάζεσλ ηνπ ΔΠΑ θαζψο 

θαη ησλ ινηπψλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ (Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Αιηείαο θ.ιπ.), δεδν-

κέλνπ φηη ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013 έρνπλ εηζέιζεη 

ζηελ ηειηθή θάζε πινπνίεζήο ηνπο, θαζψο θαη ζηελ επίζπεπζε ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ έλαξμε ηεο π-

ινπνίεζεο έξγσλ πνπ ζα βαξχλνπλ ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020. Δπίζεο, ρξεκαηνδν-

ηνχληαη έξγα ηνπ Σακείνπ πλνρήο ψζηε λα νινθιεξσζνχλ εγθαίξσο θαη λα απνθεπρζεί ζρεηηθή α-

πψιεηα εζφδσλ. Σέινο εληζρχνληαη πνιηηηθέο ησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ κε ρξεκαηνδνηή-

ζεηο απφ εζληθνχο πφξνπο, θπξίσο γηα έξγα θαη δξάζεηο πνπ είλαη ζε ζπλάθεηα θαη ζπλέξγεηα κε ηα 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα. 

 

Οη πφξνη ηνπ ΠΓΔ θαηεπζχλνληαη ζηνπο παξαθάησ αλαπηπμηαθνχο ηνκείο: 

 

 κεηαθνξέο θαη πεξηβάιινλ κε έκθαζε ζε έξγα ππνδνκψλ,  

 επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ελίζρπζε ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ, 

 αλάπηπμε αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη ελίζρπζε ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο,  

 αμηνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη  

 ζηήξημε ησλ επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

 

Δπηπιένλ, κε ηελ αμηνπνίεζε εζληθψλ πφξσλ εληζρχνληαη πνιηηηθέο ηνπ Κξάηνπο γηα ζπληήξεζε θαη 

επέθηαζε θνηλσληθψλ ππνδνκψλ θαη ρξεκαηνδφηεζε δαπαλψλ γηα έθηαθηεο αλάγθεο θαη ινηπέο δξά-

ζεηο. 

 

3. Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2015 
 

 

3.1 Βαζηθά κεγέζε Πξνυπνινγηζκνχ 
 
Ζ δεκνζηνλνκηθή ζηξαηεγηθή γηα ην 2015 είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ επίηεπμε πςειψλ θαη δηαηε-

ξήζηκσλ ξπζκψλ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ. 
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Γηα ην έηνο 2015, ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ, ην ηζνδχ-

γην ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πξνβιέπεηαη λα εκθαλίζεη έιιεηκκα χςνπο 459 εθαη. επξψ ή 0,2% ηνπ 

ΑΔΠ, ζεκαληηθά κηθξφηεξν απφ ηελ πξφβιεςε γηα έιιεηκκα 2,3 δηζ. επξψ ή 1,2% ηνπ ΑΔΠ ζην 

ΜΠΓ 2015-2018. 

 

Σν πξσηνγελέο απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα κεζνδνινγία, πξνβιέπε-

ηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζε πιεφλαζκα χςνπο 7,4 δηζ. επξψ ή 4% ηνπ ΑΔΠ, απμεκέλν θαηά 0,4% ηνπ 

ΑΔΠ ζε ζρέζε κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΜΠΓ 2015-2018. 

 

χκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα 

ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζεί ζηα 5,6 δηζ. επξψ ή ζην 3% ηνπ ΑΔΠ, απφ 4,7 

δηζ. επξψ ή 2,5% ηνπ ΑΔΠ πνπ είρε ζπκπεξηιεθζεί ζην ΜΠΓ 2015-2018. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηα κεγέζε ηνπ 2015, ζεηηθέο δπλεηηθέο επηδξάζεηο απφ: 

 

 Σελ εμνηθνλφκεζε ιεηηνπξγηθψλ, θπξίσο, δαπαλψλ ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ζην 2014 κε 

επίδξαζε ζην 2015, ρσξίο ηελ αχμεζε ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ. 

 Σηο δεπηεξνγελείο επηδξάζεηο ζηελ απαζρφιεζε, ζην ΑΔΠ θαη ζηα δεκφζηα έζνδα απφ ηε κείσζε 

θαηά 3,9% ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 

 Σελ εθαξκνγή ζπληειεζηή βησζηκφηεηαο ζηα επηθνπξηθά ηακεία πνπ επνπηεχνληαη ηφζν απφ ην 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο φζν θαη απφ άιια Τπνπξγεία. 

 Σελ εθαξκνγή ησλ δηαξζξσηηθψλ παξεκβάζεσλ, ηε ζηαδηαθή βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο κεηά ηε 

ζηαδηαθή θαη πξνζεθηηθή επαλαθνξά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ ζηηο αγνξέο θαζψο θαη ηηο επξχηεξεο αλαπηπμηαθέο πξσηνβνπιίεο. 

 Σελ πεξαηηέξσ επλντθή επίδξαζε ζηα κεγέζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ απφ ηε γεληθφηεξε βειηίσζε 

ηεο νηθνλνκίαο. 

 Σελ ελίζρπζε ησλ εηζπξάμεσλ απφ ηελ ηαθηνπνίεζε απζαίξεησλ θηηζκάησλ, θαζψο ν λ. 4178/2013 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο απζαίξεηεο δφκεζεο θαη ην πεξηβαιινληηθφ ηζνδχγην, είλαη ζχκθσλνο κε 

ηηο ζπληαγκαηηθέο επηηαγέο θαη αίξεη νπνηαδήπνηε λνκηθή αβεβαηφηεηα. 

 

Οη παξαπάλσ επλντθέο πξννπηηθέο εθηηκάηαη φηη ζα εληζρχζνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Πξν-

γξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο.  
 

3.2 Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 
 

Έζνδα 
 

Σα θαζαξά έζνδα ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, ζε ηακεηαθή βάζε, πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ 

ζηα 50.871 εθαη. επξψ, απμεκέλα θαηά 722 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ 2014 θαη θαηά 1.464 εθαη. επξψ 

έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ ΜΠΓ 2015-2018. 

 

Ζ εμέιημε απηή αλακέλεηαη λα πξνέιζεη, θπξίσο, απφ: 

 

 Σα απμεκέλα έζνδα, ιφγσ ηεο είζπξαμεο ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2015 ησλ δχν δφζεσλ ηνπ 

ΔΝΦΗΑ ηνπ 2014. Ωζηφζν ηα πνζά απηά, ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε ζα θαηαγξαθνχλ ζην έηνο 

2014. 

 Σελ αχμεζε ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ησλ κηζζσηψλ, ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ. 

 Σελ αχμεζε ηεο παξαθξάηεζεο θφξνπ απφ ζπληάμεηο, κεηά ηελ εθθαζάξηζε ησλ πνιιαπιψλ ζπ-

ληάμεσλ απφ έλαλ εθθαζαξηζηή (ΖΓΗΚΑ). Ζ παξέκβαζε απηή ζα απμήζεη ην θφξν εηζνδήκαηνο, 

θαζψο ζα παξαθξαηείηαη ν αλαινγψλ θφξνο ζηελ πεγή, ελψ ηαπηφρξνλα ζα αλαθνπθίζεη πνιινχο 

ζπληαμηνχρνπο πνπ έπξεπε λα θαηαβάινπλ απμεκέλν θφξν, ζε πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

κεηά ηελ εθθαζάξηζε ησλ θνξνινγηθψλ ηνπο δειψζεσλ. 
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 Σελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο είζπξαμεο θφξσλ παξειζφλησλ εηψλ, εμαηηίαο ησλ δξάζεσλ θαη ησλ 

πξσηνβνπιηψλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζζεί απφ ηηο αξρέο, κεηαμχ άιισλ θαη κε ηε βειηίσζε ηνπ πιαηζί-

νπ ξπζκίζεσλ ιεμηπξφζεζκσλ θνξνινγηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ εθηηκάηαη φηη 

ζα νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε ξχζκηζε θαη θαηά ζπλέπεηα ζηε 

βειηίσζε ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ησλ βεβαησκέλσλ αλείζπξαθησλ νθεηιψλ ηνπο. 

 

Ωζηφζν ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ζηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ πξνβιέπνληαη κεησκέλα έζνδα, 

απφ ηε κείσζε θαηά 30% ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο ζην πεηξέιαην ζέξκαλζεο θαη ηεο εηδηθήο 

εηζθνξάο αιιειεγγχεο. 

 
Άκεζνη θόξνη 
 

Οη άκεζνη θφξνη εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 21.880 εθαη. επξψ, θαηαγξάθνληαο αχμεζε θα-

ηά 484 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ 2014. Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη, θπξίσο, ζηα έζνδα απφ ην θφξν εηζν-

δήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ, ν νπνίνο πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζεί ζηα 8.744 εθαη. επξψ, απμεκέλνο 

θαηά 520 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ 2014. Αληίζεηα ν θφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ αλακέλεηαη 

λα παξνπζηάζεη κείσζε θαηά 66 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ 2014 θαη λα δηακνξθσζεί ζηα 2.740 εθαη. επ-

ξψ. 

 

Οη θφξνη πεξηνπζίαο πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 3.512 εθαη. επξψ, ζεκεηψλνληαο αχμεζε θα-

ηά 80 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ 2014, θπξίσο ιφγσ ηεο είζπξαμεο ζηηο αξρέο ηνπ έηνπο ησλ δχν δφζεσλ 

ηνπ ΔΝΦΗΑ. 

 

Οη άκεζνη θφξνη ΠΟΔ ζα θζάζνπλ ζηα 2.474 εθαη. επξψ, θαηαγξάθνληαο αχμεζε θαηά 369 εθαη. επ-

ξψ έλαληη ηνπ 2014, ελψ νη ινηπνί άκεζνη θφξνη ζα αλέιζνπλ ζηα 2.710 εθαη. επξψ, ιφγσ θπξίσο ηεο 

αχμεζεο ησλ εηζπξάμεσλ απφ ην βειηησκέλν πιαίζην ξχζκηζεο ησλ θνξνινγηθψλ νθεηιψλ. 

 

Έκκεζνη θόξνη 
 

Οη έκκεζνη θφξνη πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 25.153 εθαη. επξψ, παξνπζηάδνληαο αχμεζε θα-

ηά 925 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ 2014. Ζ αχμεζε απηή απνδίδεηαη θπξίσο ζηε αχμεζε ησλ εηζπξάμεσλ 

απφ θφξνπο ζπλαιιαγψλ, θαη εηδηθφηεξα απφ ΦΠΑ. 

 

Σα έζνδα απφ ΦΠΑ αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ ζηα 14.411 εθαη. επξψ, απμεκέλα θαηά 519 εθαη. επξψ 

έλαληη ηνπ 2014, ελψ νη θφξνη θαηαλάισζεο ζηα 8.922 εθαη. επξψ, απμεκέλνη θαηά 118 εθαη. επξψ  

έλαληη ηνπ 2014. Σνλίδεηαη φηη ηα έζνδα απφ ηνλ ΔΦΚ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ θαη απφ ΦΠΑ πεηξε-

ιαηνεηδψλ πξνβιέπεηαη λα απμεζνχλ θαηά 1,5% θαη 1,4% αληίζηνηρα.  

 

Οη έκκεζνη θφξνη ΠΟΔ ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 756 εθαη. επξψ, έλαληη 500 εθαη. επξψ ην 2014, θπξίσο 

ιφγσ ηεο εληαηηθνπνίεζεο ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο γηα ηελ αχμεζε ησλ εηζπξά-

μεσλ απφ ηηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο, θαζψο θαη ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο. 

 

Με θνξνινγηθά έζνδα 
 

Οη απνιήςεηο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ απφ ηελ ΔΔ αλακέλεηαη λα απμεζνχλ ζεκαληηθά θαη λα 

δηακνξθσζνχλ ζηα 231 εθαη. επξψ ην 2015, έλαληη 183 εθαη. επξψ ην 2014. 

 

Δπίζεο, ηα ινηπά κε θνξνινγηθά έζνδα αλακέλεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 3.060 εθαη. επξψ, κεησκέ-

λα θαηά 274 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ 2014, θπξίσο επεηδή αλακέλεηαη λα δηνξζσζεί ε πξνζσξηλή θαηα-

ρψξεζε θνξνινγηθψλ εζφδσλ ζε κε θνξνινγηθνχο θσδηθνχο πνπ παξαηεξήζεθε ην 2014 ιφγσ ηεο 

πξψηεο εθαξκνγήο ηεο είζπξαμεο θφξσλ κε ηαπηφηεηα νθεηιήο. εκεηψλεηαη φηη ην Γεκφζην αλακέ-

λεηαη λα εηζπξάμεη απμεκέλα κεξίζκαηα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηα θέξδε επηρεηξήζεσλ θαη νξγαλη-

ζκψλ, θαζψο θαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηα θέξδε εηαηξεηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ ηπρεξψλ παηγλίσλ. 
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Με ηαθηηθά έζνδα  
 

Σα έζνδα ησλ θαηαξγεζέλησλ εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ αλακέλεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζε 709 εθαη. επξψ, 

κεησκέλα θαηά 43 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ 2014. Σα έζνδα απφ πξνκήζεηεο ιφγσ ηεο παξνρήο εγγχεζεο 

ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πξνο ηηο ηξάπεδεο, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηε-

ηαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ιφγσ ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, ζα αλέιζνπλ ζηα 123 εθαη. επ-

ξψ, ρακειφηεξα θαηά 275 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ 2014, ιφγσ ηεο ζηαδηαθήο επαλφδνπ ησλ ηξαπεδψλ 

ζηηο δηεζλείο αγνξέο. 

 

Μεηαθνξά απoδόζεωλ από ηε δηαθξάηεζε νκνιόγωλ ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ ζηα ραξηνθπιάθηα Κε-
ληξηθώλ Τξαπεδώλ ηνπ Επξωζπζηήκαηνο (ANFA) 
 

Απφ ηε κεηαθνξά απνδφζεσλ απφ ηε δηαθξάηεζε νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζηα ραξηνθπ-

ιάθηα ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο, αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ, ζε ηακεηαθή βά-

ζε, 518 εθαη. επξψ απφ ηα ANFAs θαη 1.497 εθαη. επξψ απφ ην Securities Market Programme 

(SMPs) ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΔΚΣ), ήηνη ζπλνιηθά, 2.015 εθαη. επξψ, ελψ, ζε δε-

κνζηνλνκηθή βάζε, πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 2.098 εθαη. επξψ. 

 
Επηζηξνθέο αρξεωζηήηωο εηζπξαρζέληωλ εζόδωλ 
 

Οη επηζηξνθέο αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ εζφδσλ πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ, ηακεηαθά, ζηα 

2.877 εθαη. επξψ, κεησκέλεο θαηά 259 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ 2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ 

ήδε ζηελ θαηεγνξία επηζηξνθψλ θφξσλ ηνπ 2014.  

 
Έζνδα Πξνγξάκκαηνο Δεκνζίωλ Επελδύζεωλ 
 

Σα έζνδα ηνπ ΠΓΔ αλακέλεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 4.732 εθαη. επξψ, απμεκέλα, ζε ηακεηαθή βά-

ζε, θαηά 954 εθαη. επξψ θαη, ζε δεδνπιεπκέλε βάζε, θαηά 754 εθαη. επξψ, έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ 

ΜΠΓ 2015-2018.  

 

Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη, θπξίσο, ζηηο πξνθαηαβνιέο, απφ ηελ ΔΔ, γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζα πιν-

πνηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014-2020, νη νπνίεο δελ είραλ ελζσκαησ-

ζεί ζην ΜΠΓ 2015-2018, ζηα απμεκέλα έζνδα απφ πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο γηα ηελ Αγξνηηθή Α-

λάπηπμε θαη Αιηεία, ηηο Μεηαλαζηεπηηθέο Ρνέο θαη ην λέν πξφγξακκα ηεο Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο 

Τιηθήο πλδξνκήο, θαζψο επίζεο θαη ζηα έζνδα απφ ηηο εθηηκψκελεο επηζηξνθέο θεθαιαίσλ πνπ δελ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ζπγθεθξηκέλα ηακεία, ιφγσ θιεηζίκαηνο ηελ 31/12/2015, ηεο επηιέμηκεο πε-

ξηφδνπ 2007-2013. 
 

Γαπάλεο 
 

Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 49.305 ε-

θαη. επξψ, κεησκέλεο θαηά 1.155 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ 2014 θαη απμεκέλεο θαηά 251 εθαη. επξψ έ-

λαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ ΜΠΓ 2015-2018. ην χςνο ησλ δαπαλψλ απηψλ δελ έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη 

δαπάλεο γηα ην πξφγξακκα εμφθιεζεο ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 2014 θαη 2015, χςνπο 1.219 

εθαη. επξψ θαη 1.500 εθαη. επξψ, αληίζηνηρα. 

 

Οη πξσηνγελείο δαπάλεο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 41.887 εθαη. επξψ, κεησκέλεο θαηά 530 

εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην 2014 θαη απμεκέλεο θαηά 457 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ ΜΠΓ 

2015-2018. 
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Αλάιπζε δαπαλώλ θαηά κείδνλα θαηεγνξία 
 

Απνδνρέο θαη ζπληάμεηο 
 
Οη δαπάλεο απνδνρψλ θαη ζπληάμεσλ πξνβιέπεηαη λα αλέιζνπλ ζηα 18.057 εθαη. επξψ, απμεκέλεο 
θαηά 210 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ 2014. 
 
Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη θπξίσο: 
 

 ζηε κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηνπο ινηπνχο ππνηνκείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (ΟΣΑ α‟ 
βαζκνχ θαη ΔΟΠΤΤ) ζε θνξείο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θηλεηηθφ-
ηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ, 

 ζηηο λέεο πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ κε βάζε ηνλ θαλφλα 1:1 (κία πξφζιεςε γηα θάζε κία αλαγθα-
ζηηθή απνρψξεζε), 

 ζηελ θαηαβνιή απμεκέλσλ απνδνρψλ ζηα ζηειέρε ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ σκάησλ 
Αζθαιείαο  (ελ ελεξγεία θαη ζπληαμηνχρνπο) θαη 

 ζηελ ηκεκαηηθή θαηαβνιή ησλ αλαδξνκηθψλ πεξηθνπψλ απνδνρψλ θαη ζπληάμεσλ ησλ δηθαζηη-
θψλ θαη ησλ ζηειερψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ σκάησλ Αζθαιείαο (απφ 31/7/2012 έσο 
30/6/2014). 

 

Πξφζζεηεο θαη παξεπφκελεο παξνρέο 
 
Οη δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο πξνβιέπεηαη λα πεξηνξηζηνχλ ζηα 676 εθαη. επξψ, κεησκέλεο θαηά 
19 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ 2014, θπξίσο ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ δαπαλψλ γηα πξφζζεηεο παξνρέο 
θαη απνδεκηψζεηο. 
 

Καηαλαισηηθέο θαη ζχλζεηεο δαπάλεο 
 
Οη δαπάλεο απηέο πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 1.784 εθαη. επξψ θαη είλαη κεησκέλεο θαηά 390 
εθαη. επξψ έλαληη ηνπ 2014. Σν χςνο ησλ δαπαλψλ απηψλ απνηειεί βαζηθφ δείθηε κέηξεζεο ηνπ απν-
ηειέζκαηνο ηεο θαηαβαιιφκελεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζπάζεηαο. Απηφ ζα ζπκβεί παξά ην γεγνλφο φηη 
ζηελ θαηεγνξία απηή έρνπλ πεξηιεθζεί απμεκέλεο πηζηψζεηο γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο ελνηθίσλ 
θηεξίσλ πνπ ζηεγάδνληαη ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο πψιεζεο 
θαη ελνηθίαζεο αθηλήησλ ηνπ Γεκνζίνπ (Sale and Lease Back). 

 

Μεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο 
 
Οη δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 15.097 εθαη. επξψ, πεξίπνπ ζηα 
ίδηα επίπεδα κε ην 2014 θαη ζα θαιχςνπλ θπξίσο αλάγθεο ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ησλ 
λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ησλ ΟΣΑ θαη ησλ ινηπψλ θνξέσλ. 
 

Απνδηδφκελνη πφξνη 
 
Οη πηζηψζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο αθνξνχλ απνδφζεηο πφξσλ ζε ηξίηνπο θ.ιπ. Οη δαπάλεο απηέο 
πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 4.439 εθαη. επξψ, κεησκέλεο θαηά 919 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην 
2014, θπξίσο ιφγσ ηεο θαηάξγεζεο απφδνζεο ζηνλ ΟΓΑ, ε νπνία θαιχπηεηαη κε αχμεζε ηεο επηρν-
ξήγεζήο ηνπ. 
 
Απφ ηηο πηζηψζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ θπξίσο νη ΟΣΑ α‟ θαη β‟ βαζκνχ κε 
πνζφ 2.689 εθαη. επξψ, απμεκέλν θαηά 1,1% ζε ζρέζε κε ην 2014. 
 

Απνζεκαηηθφ  
 
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απξφβιεπησλ θαη έθηαθηνπ ραξαθηήξα δαπαλψλ έρνπλ πξνβιεθζεί πηζηψζεηο 
χςνπο 1.000 εθαη. επξψ. 
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Γαπάλεο ηφθσλ 
 
Οη δαπάλεο γηα ηφθνπο πξνβιέπνληαη ζηα 5.900 εθαη. επξψ απφ 5.700 εθαη. επξψ ην 2014. 
 

Γαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο 
 
Οη ηακεηαθέο δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο πξνβιέπεηαη λα θπκαλζνχλ ζηα 700 εθαη. επξψ, απφ 450 
εθαη. επξψ ζην 2014. 
 

Γαπάλεο εθηακίεπζεο δαλείσλ απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (EFSF) 
 
Πξνβιέπεηαη φηη δελ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην 2015 δαπάλεο γηα ην EFSF, παξέρνληαο εμνηθνλφκεζε 
χςνπο 51 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην 2014.  
 

Δαπάλεο θαηά Υπνπξγείν 
 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ θάζε Τπνπξγείνπ πξνβιέπνληαη πηζηψζεηο γηα λα θαιπθζνχλ δαπάλεο απνδνρψλ 

ησλ ππαιιήισλ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, ησλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ, ησλ ζηειερψλ ησλ Δλφ-

πισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ σκάησλ Αζθαιείαο, ησλ δηπισκαηψλ, ησλ ηαηξψλ ηνπ ΔΤ, ησλ αξρηεξέσλ 

θαη ηεξέσλ θ.ιπ. Δπίζεο, πξνβιέπνληαη πηζηψζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ γηα απνδεκηψζεηο ιφ-

γσ ππεξσξηαθήο απαζρφιεζήο ηνπο, θαζψο θαη απνδεκηψζεηο γηα ζπκκεηνρή ζε ζπιινγηθά φξγαλα. 

 

Δπηπιένλ ν πξνυπνινγηζκφο θάζε Τπνπξγείνπ θαιχπηεη ηηο δαπάλεο κεηαθίλεζεο ησλ ππαιιήισλ, ηηο 

ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ελνηθίσλ, θσηηζκνχ, χδξεπζεο, ηειεπηθνηλσληψλ, ηηο αλάγθεο γηα ζπληήξεζε 

ηνπ πάζεο θχζεσο εμνπιηζκνχ, ηηο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ θαη θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ θ.ιπ. 

 

Ωζηφζν, πέξαλ ηεο θάιπςεο ησλ παξαπάλσ δαπαλψλ πνπ γηα θάζε Τπνπξγείν απνηειεί αλαγθαία 

πξνυπφζεζε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ, πξνβιέπνληαη θαη πηζηψζεηο γηα ηδηαίηεξεο δξάζεηο νη ν-

πνίεο αλαπηχζζνληαη είηε απφ ηα ίδηα ηα Τπνπξγεία είηε απφ επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπο. Σέηνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο αλαθέξνληαη, γηα θάζε Τπνπξγείν αλαιπηηθά, σο αθνινχζσο: 
 

Υπνπξγείν Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο 
 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ πξνβιέπνληαη λα θαιχςνπλ επίζεο δαπάλεο γηα: 

 

 ηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ΤΕΔΤΕΗ, 

 ηελ επηρνξήγεζε ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΚΓΓΑ), 

 ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Γηαδηθηπαθήο Πχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΡΜΖ- 

Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) - Δληαία Κέληξα Δμππεξέηεζεο, θαζψο θαη ηεο ηειεθσλη-

θήο ππνζηήξημεο Call-Center 1500. 

 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ πεξηιακβάλνληαη επίζεο πηζηψζεηο γηα ηηο δαπάλεο ηνπ ψκα-

ηνο Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ΔΔΓΓ), ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνί-

θεζεο, θαζψο θαη ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ ηνπ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ 

(ΑΔΠ) θαη ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε. 

 

Υπνπξγείν Εζωηεξηθώλ 
 
Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ ζα θαιχςνπλ δαπάλεο γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνί-

θεζε (Γήκνη-Πεξηθέξεηεο), κέζσ ηεο κεηαβίβαζεο πφξσλ, πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ: 

 

 ηελ απφδνζε ησλ Κεληξηθψλ Απηνηειψλ Πφξσλ (ΚΑΠ), 

 ηελ εηδηθή επηρνξήγεζε γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ΟΣΑ, 

 ηηο νθεηιφκελεο απνδφζεηο παξειζφλησλ εηψλ. 
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Πίλαθαο 3.12  Αλψηαηα φξηα δαπαλψλ θνξέσλ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 
ζε ηακεηαθή θαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ ESA 

γηα ηα έηε 2013-2015 
(ζε εθαη. επξψ) 

    

Φνξείο 
2013 2014 2015 

Απνινγηζκφο ΜΠΓ Δθηηκήζεηο  
Δθηηκήζεηο 

ΜΠΓ  
Πξνβιέςεηο  

1 Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο           
  ΤΠ 3 3 3 3 3 
  ΠΔΕ 0 0 0 0 0 
  Τακεηαθό Σύλνιν 3 3 3 3 3 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 0 0 0 
  Σύλνιν θαηά ESA  3 3 3 3 3 
2 Βνπιή ησλ Διιήλσλ            
  ΤΠ 138 142 142 141 140 
  ΠΔΕ 0 2 1 2 2 
  Τακεηαθό Σύλνιν 138 144 143 143 142 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 0 0 0 
  Σύλνιν θαηά ESA  138 144 143 143 142 
3 Τπνπξγείν Γηνηθ. Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξ. Γηαθπβέξλεζεο            
  ΤΠ 42 49 64 45 67 
  ΠΔΕ 28 55 50 50 80 
  Τακεηαθό Σύλνιν 70 104 114 95 147 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 1 1 0 0 
  Σύλνιν θαηά ESA  70 103 113 95 147 
4 Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ            
  ΤΠ 3.461 3.388 3.392 3.360 3.283 
  ΠΔΕ 206 142 220 142 162 
  Τακεηαθό Σύλνιν 3.667 3.530 3.612 3.502 3.445 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 22 0 1 0 0 
  Σύλνιν θαηά ESA  3.645 3.530 3.612 3.502 3.445 
5 Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ            
  ΤΠ 286 321 318 292 292 
  ΠΔΕ 9 8 3 7 7 
  Τακεηαθό Σύλνιν 294 329 321 299 299 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 41 34 31 0 0 
  Σύλνιν θαηά ESA  253 295 290 299 299 
6 Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο            
  Τ.Π. 3.131 3.107 3.106 3.150 3.290 
  (εθ ηωλ νπνίωλ -Εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα - ηακεηαθή βάζε) 529 533 450 700 700 
  ΠΔΕ 3 12 9 10 15 
  Τακεηαθό Σύλνιν 3.135 3.119 3.115 3.160 3.305 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 251 160 -364 121 109 
  Σύλνιν θαηά ESA  2.884 2.959 3.479 3.039 3.196 
7 Τπνπξγείν Τγείαο            
  ΤΠ 5.330 4.387 4.685 4.193 4.180 
  ΠΔΕ 99 64 59 55 48 
  Τακεηαθό Σύλνιν 5.428 4.451 4.744 4.248 4.228 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 0 0 0 
  Σύλνιν θαηά ESA  5.428 4.451 4.744 4.248 4.228 
8 Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξ. Γηθαησκάησλ              
  ΤΠ 584 691 604 522 553 
  ΠΔΕ 12 18 16 8 8 
  Τακεηαθό Σύλνιν 596 709 620 530 561 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 120 11 98 0 15 
  Σύλνιν θαηά ESA  476 698 522 530 547 
9 Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ            
  ΤΠ 4.813 4.540 4.514 4.329 4.343 
  ΠΔΕ 462 490 568 476 474 
  Τακεηαθό Σύλνιν 5.275 5.030 5.082 4.805 4.817 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 31 6 5 0 0 
  Σύλνιν θαηά ESA  5.244 5.024 5.077 4.805 4.817 

10 Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ               
  ΤΠ 298 299 318 289 290 
  ΠΔΕ 136 112 146 95 134 
  Τακεηαθό Σύλνιν 434 411 464 384 424 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 4 4 0 0 0 
  Σύλνιν θαηά ESA  429 408 464 384 424 

11 Οηθνλνκηθψλ (πιελ Γεληθψλ Κξαηηθψλ Γαπαλψλ)            
  ΤΠ 669 677 668 635 645 
  ΠΔΕ 1 9 14 8 9 
  Τακεηαθό Σύλνιν 670 686 682 643 654 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 1 10 9 0 1 
  Σύλνιν θαηά ESA  669 677 673 643 652 
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Πίλαθαο 3.12  Αλψηαηα φξηα δαπαλψλ θνξέσλ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 
ζε ηακεηαθή θαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ ESA 

γηα ηα έηε 2013-2015 
(ζε εθαη. επξψ) 

    

Φνξείο 
2013 2014 2015 

Απνινγηζκφο ΜΠΓ Δθηηκήζεηο  
Δθηηκήζεηο 

ΜΠΓ  
Πξνβιέςεηο  

12 Γεληθέο Κξαηηθέο Γαπάλεο              
  ΤΠ 21.092 17.043 16.930 16.452 17.895 
  Εθ ηωλ νπνίωλ           
  (Τόθνη -ζε θαζαξή βάζε) 6.044 5.900 5.700 6.100 5.900 
  (Έμνδα εθηακίεπζεο  δαλείνπ ζην ΕFSF) 127 55 51 10 0 
  (Καηαπηώζεηο εγγπήζεωλ -ζε θαζαξή βάζε) 879 642 624 813 818 
  (Εμόθιεζε ππνρξεώζεωλ ΠΟΕ θνξέωλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο)3 5.514 502 1.219 0 1.500 
  ΠΔΕ 0 0 0 0 0 
  Τακεηαθό Σύλνιν 21.092 17.043 16.930 16.452 17.895 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο -1.091 -1.894 -2.099 -3.014 -1.720 
  Σύλνιν θαηά ESA  22.183 18.937 19.029 19.466 19.615 

13 Τπνπξγείν Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο           
  ΤΠ 5 6 6 5 5 
  ΠΔΕ 0 2 2 2 2 
  Τακεηαθό Σύλνιν 5 8 8 7 7 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 0 0 0 
  Σύλνιν θαηά ESA  5 8 7 7 7 

14 Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ           
  ΤΠ 658 502 502 707 707 
  ΠΔΕ 356 432 429 403 463 
  Τακεηαθό Σύλνιν 1.014 934 931 1.110 1.170 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 103 -227 -188 25 -108 
  Σύλνιν θαηά ESA  911 1.161 1.119 1.085 1.278 

15 Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκ. Αιιαγήο           
  ΤΠ 62 63 67 68 68 
  ΠΔΕ 350 360 430 350 382 
  Τακεηαθό Σύλνιν 412 423 497 418 450 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 8 1 1 0 0 
  Σύλνιν θαηά ESA  404 423 496 418 450 

16 Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο           
  ΤΠ 13.739 12.153 12.167 12.073 12.067 
  ΠΔΕ 445 790 555 525 455 
  Τακεηαθό Σύλνιν 14.185 12.943 12.722 12.598 12.522 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 188 -163 -158 0 0 
  Σύλνιν θαηά ESA  13.997 13.106 12.879 12.598 12.522 

17 Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο            
  ΤΠ 59 53 54 50 49 
  ΠΔΕ 2.174 2.250 2.191 2.308 2.199 
  εθ ηωλ νπνίωλ           
  (Πεξηθεξεηαθά Πξνγξάκκαηα)     1.350 1.200 1.205 1.128 1.133 
  Τακεηαθό Σύλνιν 2.233 2.303 2.245 2.358 2.248 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο -4 37 32 -12 -12 
  Σύλνιν θαηά ESA  2.237 2.267 2.212 2.370 2.261 

18 Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ              
  Τ.Π. 723 559 551 519 518 
  ΠΔΕ 2.271 1.902 1.927 1.848 1.841 
  Τακεηαθό Σύλνιν 2.994 2.461 2.478 2.367 2.359 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 198 15 54 45 0 
  Σύλνιν θαηά ESA  2.795 2.446 2.423 2.322 2.359 

19 Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ           
  ΤΠ 277 297 306 296 309 
  ΠΔΕ 24 34 46 34 36 
  Τακεηαθό Σύλνιν 301 331 352 330 345 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 9 15 5 0 3 
  Σύλνιν θαηά ESA  293 315 346 330 342 

20 Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε           
  ΤΠ 1.760 1.774 1.868 1.743 1.907 
  ΠΔΕ 53 96 101 57 63 
  Τακεηαθό Σύλνιν 1.813 1.870 1.969 1.800 1.970 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 21 33 -41 14 28 
  Σύλνιν θαηά ESA  1.792 1.836 2.009 1.786 1.942 

21 Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ           
  ΤΠ 24 26 25 25 23 
  ΠΔΕ 21 22 33 20 20 
  Τακεηαθό Σύλνιν 45 48 58 45 43 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο -29 0 27 0 0 
  Σύλνιν θαηά ESA  75 48 31 45 43 
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Πίλαθαο 3.12  Αλψηαηα φξηα δαπαλψλ θνξέσλ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 
ζε ηακεηαθή θαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ ESA 

γηα ηα έηε 2013-2015 
(ζε εθαη. επξψ) 

    

Φνξείο 
2013 2014 2015 

Απνινγηζκφο ΜΠΓ Δθηηκήζεηο  
Δθηηκήζεηο 

ΜΠΓ  
Πξνβιέςεηο  

22 Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο  
     

  ΤΠ 166 163 172 158 170 
  ΠΔΕ 0 0 0 0 0 
  Τακεηαθό Σύλνιν 166 163 172 158 170 
  Εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 13 6 15 0 0 
  Σύλνιν θαηά ESA  153 157 157 158 170 

Ι. TAMEIAKO ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΩΝ ΚΠ (Α+Β)3 63.970 57.044 57.260 55.454 57.205 
Α. Γαπάλεο ΣΠ (1+2+3+4+5+6) 57.320 50.244 50.460 49.054 50.805 
              

1 Πξσηνγελείο δαπάλεο 44.227 42.612 42.416 41.431 41.887 
2 Σφθνη 6.044 5.900 5.700 6.100 5.900 
3 Έμνδα εθηακίεπζεο  δαλείνπ ζην ΔFSF 127 55 51 10 0 
4 Δμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα -ηακεηαθή βάζε 529 533 450 700 700 
5 Καηαπηψζεηο εγγπήζεσλ4 879 642 624 813 818 
6 Δμφθιεζε ππνρξεψζεσλ ΠΟΔ θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο 5.514 502 1.219 0 1.500 

Β. ΠΓΔ 6.650 6.800 6.800 6.400 6.400 
  εθ ησλ νπνίσλ:           
  (Πεξηθεξεηαθά Πξνγξάκκαηα)     1.350 1.200 1.205 1.128 1.133 
Γ.  Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο1,2 -114 -1.952 -2.569 -2.820 -1.686 
ΙΙ. χλνιν δαπαλψλ ΚΠ θαηά ESA  (Ι -Γ) 64.084 58.995 59.829 58.274 58.891 

1 Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο: (+) κείσζε δαπαλψλ / (-) αχμεζε δαπαλψλ 
2 ηηο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο δελ έρνπλ πεξηιεθζεί νη πξνζαξκνγέο πνπ αθνξνχλ ζην ππφινηπν ησλ ινγαξηαζκψλ ζεζαπξνθπιαθίνπ θαη 

ζηελ πξνζαξκνγή γηα ηελ εξγαζηαθή θηλεηηθφηεηα, ε νπνία αθνξά ην ζχλνιν ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 
3 ην 2015 πεξηιακβάλεηαη θαη πνζφ χςνπο 1.500 εθαη. επξψ γηα ηελ εμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 
4 Οη θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ είλαη ζε θαζαξή βάζε. 

 

Υπνπξγείν Εμωηεξηθώλ 
 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ ζα θαιχςνπλ επίζεο δαπάλεο γηα: 

 

 ηηο εηζθνξέο ζε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαζψο θαη ηε ζπλεηζθνξά ηεο ρψξαο ζηηο δαπάλεο ησλ εη-

ξελεπηηθψλ απνζηνιψλ ηνπ ΟΖΔ θαη 

 ηηο δξάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο δηκεξνχο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο πξνο ηξίηεο ρψξεο.  

 

Υπνπξγείν Εζληθήο Άκπλαο 
 

Έρνπλ πξνβιεθζεί πηζηψζεηο πνπ ζα θαιχςνπλ δαπάλεο γηα: 

 

 ηελ πεξίζαιςε ησλ ζηειερψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, 

 ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ, 

 ηε ζπκκεηνρή ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ζε δηαζπκκαρηθέο επηρεηξήζεηο θαη εηξελεπηηθέο απνζην-

ιέο, 

 ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ γηα ηα ζηξαηησηηθά λνζνθνκεία θαη 

 ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πινπνίεζε εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 

εκεηψλεηαη φηη ζηηο δαπάλεο γηα απνδνρέο ηνπ Τπνπξγείνπ έρνπλ πξνβιεθζεί νη αληίζηνηρεο πηζηψ-

ζεηο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πινπνίεζε ηεο πξνβιεπφκελεο αχμεζεο ησλ απνδνρψλ ησλ ζηειερψλ 

ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ηελ ηκεκαηηθή θαηαβνιή ησλ αλαδξνκηθψλ απνδνρψλ ηνπο (1/8/2012-

30/6/2014). 

 

Υπνπξγείν Υγείαο 
 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ πξνβιέπεηαη λα δηαηεζνχλ γηα ηελ νκαιή θαη εχ-

ξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο 

πγείαο. Οη κεηαβηβάζεηο πξνο ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα, ηνλ ΔΟΠΤΤ θαη γηα πξψηε θνξά πξνο ην 
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Πξσηνβάζκην Δζληθφ Γίθηπν Τγείαο (ΠΔΓΤ) απνζθνπνχλ ζηελ νκαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο, 

θαζψο θαη ζηε ζπλνιηθή αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη παξνρψλ π-

γεηνλνκηθήο θξνληίδαο.  

 

Δπηπξφζζεηα, νη πηζηψζεηο πξννξίδνληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ 

ηνπ (ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, κηζζνδνζία, δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηνκέα), φπσο επίζεο θαη γηα ηε ζπλέρη-

ζε ησλ πξνγξακκάησλ ζηηο κνλάδεο ςπρηθήο πγείαο, ησλ δξάζεσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ λαξθσ-

ηηθψλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ. 

 

Υπνπξγείν Δηθαηνζύλεο, Δηαθάλεηαο θαη Αλζξωπίλωλ Δηθαηωκάηωλ 
 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα θαιχςνπλ δαπάλεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δχν Αλεμάξηεησλ 

Αξρψλ, ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα θαη ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ 

Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ. 

 

Δπίζεο πξνβιέπνληαη πηζηψζεηο γηα ηελ ηκεκαηηθή θαηαβνιή ησλ αλαδξνκηθψλ απνδνρψλ ησλ δηθα-

ζηηθψλ, γηα ηελ πεξίνδν απφ 1/8/2012 έσο 30/6/2014.  

 

Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ 
 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ έρνπλ πξνβιεθζεί νη απαξαίηεηεο πηζηψζεηο γηα: 

 

 ηε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξφζζεηεο δηδαθηηθήο ζηήξημεο, 

 ηε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζαξηζκνχ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κέρξη ην επηέκβξην ηνπ 

2015, 

 ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ επηρνξεγνχκελσλ απφ ην Τπνπξγείν θνξέσλ (ΝΠΓΓ, ΝΠΗΓ), 

 ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο, θπξίσο γηα ηελ θάιπςε ππνρξεψζεσλ ηεο  

Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, 

 ηε ζηήξημε ησλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ, 

 ηελ θάιπςε ιεηηνπξγίαο ησλ δεκφζησλ ΗΔΚ, 

 ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

 ηελ θάιπςε δηαθνξάο θνκίζηξνπ απφ ηελ παξνρή ηνπ δηθαηψκαηνο κεησκέλεο κεηαθίλεζεο θνη-

ηεηψλ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ ηεο ρψξαο,  

 ηελ πξνκήζεηα θνηηεηηθψλ ζπγγξακκάησλ θαη  

 ηελ εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε λνηθνθπξηψλ πνπ ηα ηέθλα ηνπο ζπνπδάδνπλ καθξηά απφ ηνλ ηφπν 

θαηνηθίαο ηνπο. 

 

Οη πνιηηηθέο θαη νη δξάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ αθνξνχλ ην ζχλνιν ηνπ εθ-

παηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (θαη ηηο 3 βαζκίδεο), αιιά θαη ηνπο ηνκείο ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη ηεο 

Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο. 

 

Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ 
 

Οη πηζηψζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ζα θαιχςνπλ θπξίσο δαπάλεο: 

 

 πξφζιεςεο επνρηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηε θχιαμε ησλ κνπζείσλ θαη ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, 

 ζπληήξεζεο, δηακφξθσζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κνπζείσλ, κε ζηφρν 

ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, 

 επηρνξεγήζεσλ θνξέσλ πνπ πξνάγνπλ ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνλ αζιεηηζκφ, 

 θάιπςεο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, ζπλεδξίσλ θαη πξνγξακκάησλ δηάδνζεο ηνπ ειιεληθνχ πν-

ιηηηζκνχ θαη 

 δαπαλψλ πξνβνιήο ησλ πνιηηηζηηθψλ ζεζαπξψλ ηεο ρψξαο ζην εμσηεξηθφ θαη ηελ αλάδεημή ηεο 

σο ειθπζηηθνχ πνιηηηζηηθνχ πξννξηζκνχ.  
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Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 
 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ πεξηιακβάλνληαη πηζηψζεηο γηα ηε Γεληθή Γξακκαηεία ηεο Κπ-

βέξλεζεο, ηε Γεληθή Γξακκαηεία ηνπ Πξσζππνπξγνχ, ην πνιηηηθφ γξαθείν ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο 

Κπβέξλεζεο, ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο, ηνπ Τθππνπξγνχ ζηνλ Πξσζππνπξγφ, ηε Γεληθή Γξακκα-

ηεία πληνληζκνχ, ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο, ηηο Γεληθέο Γξακκαηείεο Δλεκέξσζεο θαη Δπη-

θνηλσλίαο θαη Μέζσλ Δλεκέξσζεο, ην Δζληθφ πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο, ηνλ Δζληθφ πληνληζηή 

γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο θαη ηελ Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ 

απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο. 
 

Υπνπξγείν Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 
 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ ζα θαιχςνπλ θπξίσο δαπάλεο γηα: 

 

 ηελ επηρνξήγεζε ησλ επνπηεπφκελσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ «Κέληξν Γηαθχιαμεο Αγηνξείηηθεο 

Κιεξνλνκηάο (ΚΔΓΑΚ)» θαη «Αιεμάλδξεηα Εψλε Καηλνηνκίαο (ΑΕΚ)», 

 ηελ ελίζρπζε εηδηθψλ δξάζεσλ ζε πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. 
 

Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκωλ 
 

Απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πηζηψζεσλ πξνβιέπεηαη λα δηαηεζεί 

γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ: 

 

 θαηαβνιήο εληζρχζεσλ ζηε γεσξγία, φπσο απνθαηάζηαζε δεκηψλ απφ πιεκκχξεο ζε εγγεηνβειηη-

σηηθά έξγα, 

 θαηαβνιήο επηδνηήζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε αγξνπεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ θαη πξνγξακκά-

ησλ φπσο ε εμηζσηηθή απνδεκίσζε θαη ε πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε ησλ αγξνηψλ, 

 ρνξήγεζεο εληζρχζεσλ απφ εζληθνχο πφξνπο ζην πιαίζην πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ Πνιηηηθήο 

ρεδίαζεο Έθηαθηεο Αλάγθεο (ΠΔΑ), 

 θάιπςεο ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Δγγπήζεσλ Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ 

(ΔΛΔΓΔΠ). 

 

Πίλαθαο 3.13  Οηθνλνκηθέο εληζρχζεηο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα 
(ζε εθαη. επξψ) 

     

 

2013 2014 2015 Μεηαβνιή % 

Πξαγκαη/ζεηο 
Δθηηκήζεηο 

Πξαγκ/ζεσλ Πξνβιέςεηο 2014/13 2015/14 

      

 Απφ εζληθνχο πφξνπο 3.920 3.525 3.629 -10,1 3,0 

Δζληθέο εληζρχζεηο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη δηαξζξψζεσλ* 11 13 17 9,7 34,0 
Οηθνλνκηθέο εληζρχζεηο κε επξσπατθή ζπκκεηνρή 357 298 299 -16,5 0,3 
Δζληθή ζπκκεηνρή πξνγξακκάησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ΔΔ 10 25 15 144,6 -40,7 
Κάιπςε ειιείκκαηνο Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Δγγπήζεσλ Γεσξγηθψλ   
Πξντφλησλ (ΔΛΔΓΔΠ) 

130 31 255 -76,2 722,6 

Δπηδνηήζεηο επηηνθίσλ 29 31 34 7,6 9,7 
Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ΤΠΑΑΣ (εζληθφ ζθέινο) 7 9 3 37,9 -66,7 
πληάμεηο ΟΓΑ** 2.935 2.777 2.663 -5,4 -4,1 
Πιεξσκέο κέζσ ΔΛΓΑ*** 101 103 105 1,9 2,3 
Δπηζηξνθή ΔΦΚ πεηξειαίνπ θηλεηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη             
απνθιεηζηηθά ζηε γεσξγία 

160 105 105 -34,4 0,0 

Δπηζηξνθέο ΦΠΑ ζηνπο αγξφηεο 180 134 134 -25,6 0,0 
       

 Απφ ΔΔ (FEOGA – Eγγπήζεηο) 2.341 2.084 1.944 -11,0 -6,7 
      

Γεληθφ ζχλνιν νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα 6.261 5.609 5.573 -10,4 -0,6 

* ηηο εζληθέο εληζρχζεηο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη δηαξζξψζεσλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη εληζρχζεηο ΠΔΑ πνπ θαηαβάιινληαη κέζσ ηνπ ΔΛΓΑ. 
** ηηο ζπληάμεηο ΟΓΑ πεξηιακβάλεηαη ν θιάδνο ηεο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο. 
*** ηηο πιεξσκέο κέζσ ΔΛΓΑ πεξηιακβάλνληαη νη απνδεκηψζεηο θπηηθνχ θαη δσηθνχ θεθαιαίνπ, θαζψο θαη ηα πξνγξάκκαηα ελεξγεηηθήο πξνζηα-

ζίαο. 
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Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Ελέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 
 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ ζα θαιχςεη θπξίσο δαπάλεο γηα: 

 

 ηελ επηρνξήγεζε ησλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν θνξέσλ (ΔΚΒΒΑ θαη ΚΑΠΔ) γηα ηελ α-

πξφζθνπηε ζπλέρηζε ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη εξεπλεηηθνχ ηνπο έξγνπ, 

 ηελ επηρνξήγεζε ΟΣΑ α‟ βαζκνχ γηα πινπνίεζε πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ, 

 ηελ απφδνζε εζφδσλ ζην Πξάζηλν Σακείν, 

 ηε ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ πξνζηαζίαο ηνπ δαζηθνχ πινχηνπ ηεο ρψξαο, 

 ηελ επηδφηεζε εηαηξεηψλ εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ γηα ηνλ αλεθνδηαζκφ ησλ πξνβιεκαηηθψλ πεξη-

νρψλ ηεο ρψξαο κε πεηξειαηνεηδή. 

 

Υπνπξγείν Εξγαζίαο, Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο 
 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ πξνβιέπεηαη λα δηαηεζεί 

ζε Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα ηε ζηήξημε ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο. 
 

Αλακέλεηαη ε πινπνίεζε ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Δη-

δηθφηεξα: 

 

 ε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο» κε αξρηθή πηινηηθή ε-

θαξκνγή ζε επηιεγκέλνπο δήκνπο ηεο ρψξαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο, 

 ε θαηαβνιή ηνπ εληαίνπ επηδφκαηνο ζηήξημεο ηέθλσλ θαη ηνπ εηδηθνχ επηδφκαηνο ηξίηεθλσλ θαη 

πνιχηεθλσλ,  

 ε ελίζρπζε ησλ δαπαλψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, φπσο δξάζεηο γηα ηε δηεπθφιπλζε κεηαθίλεζεο 

επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ κε ζπγθνηλσληαθά κέζα, 

 ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Κέληξσλ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο ζην 

πιαίζην κηαο απνηειεζκαηηθφηεξεο πνιηηηθήο πξφλνηαο, 

 ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην πίηη»,  

 ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ελεξγεηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο κέζσ ελί-

ζρπζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ). 
 

Σνλίδεηαη φηη ην 2014 δηαηέζεθαλ πφξνη απφ ην «θνηλσληθφ κέξηζκα» ζε εμεηδηθεπκέλεο δξάζεηο ζηέ-

γαζεο, ζίηηζεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο ζηνπο αζηέγνπο.  
 

Υπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγωληζηηθόηεηαο 
 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ πξνβιέπεηαη λα θαιχςνπλ δαπάλεο γηα:  

 

 ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο, 

 ηνλ έιεγρν ησλ ηηκψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ,  

 ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο αγνξαλνκηθήο λνκνζεζίαο θαη ηελ πξνζηαζία θαη ελεκέξσζε ηνπ θα-

ηαλαισηηθνχ θνηλνχ,  

 ηελ πξνζέιθπζε, ππνζηήξημε θαη δηαηήξεζε επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα, 

 ηελ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ησλ εμαγσγψλ θαη  

 ηελ πξναγσγή θαη εθαξκνγή ηεο ηππνπνίεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 
 

Υπνπξγείν Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Δηθηύωλ 
 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ πξνβιέπεηαη, κεηαμχ άιισλ, λα θαιχςνπλ δαπά-

λεο γηα: 

 

 ηελ επηρνξήγεζε ησλ ζπγθνηλσληαθψλ θνξέσλ ( ΟΔ, ΣΡΑΗΝΟΔ, ΟΑΘ, ΟΤ θ.ιπ.), 
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 ηηο αλάγθεο ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπ Τπνπξγείνπ (Κηηξηαθέο Τπνδνκέο Α.Δ., Δηαηξία 

Παγίσλ ΔΤΓΑΠ, ΔΤΑΘ Παγίσλ), 

 ηε ιεηηνπξγία ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο ηδεξνδξφκσλ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηεξεχλεζεο Αηπρεκά-

ησλ θαη Αζθάιεηαο Πηήζεσλ, 

 ηνλ εμνπιηζκφ, ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ, θαηαζθεπή έξγσλ, ζπληήξεζε, βειηίσζε θαη επέθηαζε 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ αεξνιηκέλσλ ηεο ρψξαο. 

 

Υπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ 
 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ ζα θαιχςνπλ επίζεο δαπά-

λεο γηα: 

 

 ηελ ηκεκαηηθή θαηαβνιή αλαδξνκηθψλ απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο γηα 

ηελ πεξίνδν 1/8/2012 έσο 30/6/2014,  

 ηελ επηδφηεζε ησλ άγνλσλ γξακκψλ γηα ηελ απξφζθνπηε κεηαθίλεζε ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ ζηε 

λεζησηηθή επηθξάηεηα, 

 ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή θχ-

ιαμε ησλ ζαιαζζίσλ νδψλ εηζφδνπ ζηε ρψξα,  

 ηηο δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ πνιηηηζκφ, ηνλ αζιεηηζκφ, ηελ πξνζηαζία ηεο εζληθήο θιεξν-

λνκηάο θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ,  

 ηηο δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο,  

 ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο - Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο θαη ηε λαπηηθή 

εθπαίδεπζε, θαη 

 ηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο. 
 

Υπνπξγείν Δεκόζηαο Τάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 
 

Έρνπλ πξνβιεθζεί πηζηψζεηο πνπ ζα θαιχςνπλ δαπάλεο γηα: 

 

 ηελ ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αζηπλνκηθψλ επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ γηα ηελ αζηπλφκεπζε θαη 

πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ, ηελ πξνκήζεηα ζχγρξνλσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ηε ζπληήξεζε, πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θαη ηερληθή ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηαθψλ 

νρεκάησλ, 

 ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ απφ ππξθαγηέο θαη ηελ πηεηηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ησλ κέζσλ δα-

ζνππξφζβεζεο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο,  

 ηελ πξνζηαζία ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο γηα  ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, 

 ηε ζίηηζε, πεξίζαιςε θαη δηακνλή ησλ πξνζσξηλά θξαηνχκελσλ ζηα θαηά ηφπνπο πξναλαρσξεζη-

αθά θέληξα θαη ζηα θέληξα πξψηεο ππνδνρήο,  

 ηελ πνιηηηθή αζχινπ θαη πξψηεο ππνδνρήο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, θαη 

 ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ εθηάθησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. 

 

ηηο δαπάλεο γηα απνδνρέο ηνπ Τπνπξγείνπ έρνπλ πξνβιεθζεί νη αληίζηνηρεο πηζηψζεηο, ιακβάλνληαο 

ππφςε θαη ηελ ηκεκαηηθή θαηαβνιή αλαδξνκηθψλ απνδνρψλ ησλ ζηειερψλ ησλ σκάησλ Αζθαιείαο 

(απφ 1/8/2012 έσο 30/6/2014).  
 

Υπνπξγείν Τνπξηζκνύ 
 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ ζα θαιχςνπλ δαπάλεο γηα: 

 

 ηελ πξνβνιή ηεο ρψξαο ζην εμσηεξηθφ θαη ηελ αλάδεημή ηεο σο ειθπζηηθνχ ηνπξηζηηθνχ πξννξη-

ζκνχ, 

 ηελ ηνπξηζηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε,  

 ηελ παξνρή αδεηψλ ιεηηνπξγίαο θαη έιεγρν ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ηε δηαζθάιη-

ζε πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. 
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Απνθεληξωκέλεο Δηνηθήζεηο 
 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ πξνβιέπεηαη, κεηαμχ άιισλ, λα 

θαιχςνπλ δαπάλεο γηα: 

 

 ηελ εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε λνηθνθπξηψλ νξεηλψλ θαη κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ κε ρακειά εηζνδή-

καηα, 

 ηηο ππεξεζίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ζεηζκνπιήθησλ, 

 ηηο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζέκαηα πνιηηηθήο αιινδαπψλ θαη κεηαλάζηεπζεο, 

 ηε ρσξνηαμία, ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη ηα δάζε. 
 
 

3.3 Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 
 

Πξνυπνινγηζκφο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 
 

Σν ΠΓΔ 2015 πξνβιέπεηαη λα θζάζεη ηα 6.400 εθαη. επξψ θαη θαηαλέκεηαη ζε 5.700 εθαη. επξψ γηα 

έξγα πνπ ζα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ θαη απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζε 700 εθαη. επξψ 

γηα έξγα πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απνθιεηζηηθά απφ εζληθνχο πφξνπο.  

 

Σν ΠΓΔ έρεη ζηφρν λα πξνσζήζεη ηε δεκνζηνλνκηθή πξνζπάζεηα κε αλαπηπμηαθέο δξάζεηο, ζπκβάι-

ινληαο ζηελ αλάηαμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ζηε ζηήξημε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο.  

 

Ζ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή πξνσζείηαη κε ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ γηα νινθιήξσζε ησλ πξν-

γξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013, γηα ηα νπνία ην 2015 είλαη ην ηειεπηαίν έηνο επηιεμηκφηεηαο, θα-

ζψο επίζεο θαη κε ηελ άκεζε έλαξμε θαη ηαρεία πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο λέαο πεξηφδνπ 

2014-2020. 

 

ε φ,ηη αθνξά ζηηο δξάζεηο ηνπ ΔΠΑ, ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη εθ λένπ ζηνπο ηνκείο ησλ κεγάισλ 

έξγσλ ππνδνκψλ (νδηθά έξγα, ζηδεξφδξνκνη, Μεηξφ θ.ιπ.), ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (θπξίσο ζηνπο 

ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο θαη ηνπ ηνπξηζκνχ), ηεο ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο, ηεο πγείαο θαη ηεο πξφλνηαο, ησλ έξγσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

έξγσλ ππνδνκψλ ησλ ΟΣΑ. 

 

Αλαθνξηθά κε ην ζθέινο ηνπ ΠΓΔ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ εζληθνχο πφξνπο, ζα ελη-

ζρπζνχλ νη δηαδηθαζίεο γηα νξζή ηεξάξρεζε θαη επηινγή ησλ έξγσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ, κε βα-

ζηθφ θξηηήξην ηελ θάιπςε ησλ πην επηηαθηηθψλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ. Κξηηήξην ρξεκαηνδφηεζεο 

ζα είλαη επίζεο ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα, νη ζπλέξγεηεο θαη ε ζθνπηκφηεηα ησλ δξάζεσλ απηψλ ζε 

ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε έξγσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ ΔΔ. 

 

Οη δξάζεηο πνπ αλακέλεηαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ εζληθνχο πφξνπο αθνξνχλ θπξίσο ζπληεξήζεηο 

ππνδνκψλ, απνθαηάζηαζε δεκηψλ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη εληζρχζεηο πιεγέλησλ απφ απηέο, 

θαζψο θαη πινπνίεζε θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηηο πιένλ επάισηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. 

 

ηνλ πίλαθα 3.14 παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ ΠΓΔ απφ ην 2004 έσο θαη ην 2015. 
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Πίλαθαο 3.14  Γηαρξνληθή εμέιημε ΠΓΔ (2004-2015) 
(ζε εθαη. επξψ) 

 

Έηε 
ΠΓΔ 

Λνηπνί 
εζληθνί πφξνη 

πγρξεκαηνδνηνχκελν χλνιν 

2004 4.639 4.883 9.522 
2005 2.569 4.955 7.524 
2006 2.673 5.511 8.184 
2007 2.763 6.046 8.809 
2008 2.559 7.065 9.624 
2009 2.455 7.133 9.588 
2010 2.218 6.236 8.454 
2011 1.885 4.722 6.608 
2012 1.412 4.710 6.122 
2013 783 5.867 6.650 
2014 700 6.100 6.800 
2015 700 5.700 6.400 

           Πεγή: Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. 
 

 

Πίλαθαο 3.15  Γαπάλεο ΠΓΔ θαηά θνξέα 2013-2015 (δνκή κε έηνο βάζεο ην 2014) 
(ζε εθαη. επξψ) 

 

Τπνπξγείν - Φνξέαο 

2013 2014 2015 

Πξαγκαηνπνηήζεηο 


π

κ
κ

εη
ν

ρ
ή
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Δθηηκήζεηο Πξαγκ/ζεσλ 
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%

 

Πξνυπνινγηζκφο 


π

κ
κ

εη
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ρ
ή

 

%
 

πγρξ/λεο 

Λνηπέο 
απφ 

εζληθνχο 
πφξνπο 

χλνιν πγρξ/λεο 

Λνηπέο 
απφ 

εζληθνχο 
πφξνπο 

χλνιν πγρξ/λεο 

Λνηπέο 
απφ 

εζληθνχο 
πφξνπο 

χλνιν 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ         1   1 0,01 2   2 0,03 
Δζσηεξηθψλ 198 8 206 3,10 210 10 220 3,24 150 12 162 2,53 
Γηνηθ. Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνλ. Γηαθ/ζεο 28   28 0,42 50   50 0,74 80   80 1,25 
Οηθνλνκηθψλ 1   1 0,01 8 6 14 0,21 8 1 9 0,14 
Δμσηεξηθψλ 9   9 0,13 1 2 3 0,04 5 2 7 0,11 
Δζληθήο Άκπλαο 3 1 3 0,05 7 2 9 0,13 12 3 15 0,23 
Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο* 1.646 528 2.174 32,69 1.861 330 2.191 32,22 1.868 331 2.199 34,36 
 (Πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα) 987 363 1.350 20,30 1.080 125 1.205 17,72 1.010 123 1.133 17,70 
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 2.122 149 2.271 34,15 1.750 177 1.927 28,34 1.700 141 1.841 28,77 
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκ. Αιιαγήο 336 14 350 5,27 420 10 430 6,32 365 17 382 5,97 
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 425 37 462 6,95 490 78 568 8,35 385 89 474 7,41 
Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 125 11 136 2,05 122 24 146 2,15 100 34 134 2,09 
Δξγαζίαο, Κνηλ. Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο 438 8 445 6,70 545 10 555 8,16 435 20 455 7,11 
Τγείαο 94 5 99 1,48 50 9 59 0,87 40 8 48 0,75 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 349 7 356 5,35 420 9 429 6,31 460 3 463 7,23 
Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ 12 0 12 0,18 15 1 16 0,24 5 3 8 0,13 
Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 50 3 53 0,80 95 6 101 1,49 50 13 63 0,98 
Σνπξηζκνχ 20 0 21 0,31 22 11 33 0,49 12 8 20 0,31 
Ναπηηιίαο 11 13 24 0,36 32 14 46 0,68 22 14 36 0,56 
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο   0 0 0,01 1 1 2 0,03 1 1 2 0,03 

χλνιν 5.867 783 6.650 100,00 6.100 700 6.800 100,00 5.700 700 6.400 100,00 

* Οη δαπάλεο απηέο γηα ην 2013 ζηνλ απνινγηζκφ έρνπλ πεξηιεθζεί κε βάζε ηηο δαπάλεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο 

 
 

πγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ΠΓΔ 

Βαζηθή πεγή εζφδσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ ηνπ ΠΓΔ απνηεινχλ νη εηζξνέο απφ ηελ Δπ-

ξσπατθή Έλσζε. 

 

χκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη ηελ ηζρχνπζα πξαθηηθή, ηo 2014 θαη 2015 είλαη έηε επηθά-

ιπςεο κεηαμχ δχν πξνγξακκαηηθψλ πεξηφδσλ (ηεο πεξηφδνπ 2007-2013 θαη ηεο πεξηφδνπ 2014-2020). 

Βαζηθφο ζηφρνο είλαη αθελφο λα πξαγκαηνπνηεζεί ε νκαιή, ρσξίο θαζπζηεξήζεηο, κεηάβαζε απφ ηελ 

παιαηά πεξίνδν φπνπ ζα πξέπεη λα απνξξνθεζνχλ νη πφξνη ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ θαη αθεηέξνπ 

λα πξνεηνηκαζηνχλ λέα έξγα ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιειεο πξαθηηθέο πξνθεηκέλνπ λα εληαζεί ε αλα-

πηπμηαθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ρψξαο.  
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Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο – ΔΠΑ 2007-2013 
 

 Βαζηθνί άμνλεο δξάζεο θαη ζηφρνη 

Σν Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ), ζε εζληθφ επίπεδν, γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013, 

έρεη σο βαζηθνχο άμνλεο δξάζεο ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο έξεπλαο, ηελ ελίζρπζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο, ηελ επέλδπζε ζην αλζξψπηλν θεθάιαην θαη ζε 

βηψζηκεο ππνδνκέο, θαζψο επίζεο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.  

 

Με ην ΔΠΑ επηηπγράλεηαη ε δηεχξπλζε ησλ αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ ηεο ρψξαο, ε επίηεπμε βηψ-

ζηκνπ ξπζκνχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζε επίπεδα πςειφηεξα ηνπ 

κέζνπ θνηλνηηθνχ φξνπ, ε ηφλσζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. 

 

 Πξφνδνο πινπνίεζεο ζε κεγέζε 
 

Οη ζπλνιηθά δηαηηζέκελνη πφξνη ηνπ ΔΠΑ ζε φξνπο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο α-

λέξρνληαη ζε 24,3 δηζ. επξψ. Με βάζε πξφζθαηα ζηνηρεία, νη εληάμεηο έξγσλ ζην ΔΠΑ αλέξρνληαη 

ζε 36,9 δηζ. επξψ, νη λνκηθέο δεζκεχζεηο ζε 29,6 δηζ. επξψ θαη νη θαηαρσξεκέλεο/πηζηνπνηεκέλεο δα-

πάλεο ζε 18,3 δηζ. επξψ, πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ απνξξφθεζεο 75%. 

 

Δηδηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ηα Σνκεαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα, νη ζπλνιηθά δηαηηζέκελνη πφξνη 

ζε φξνπο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο αλέξρνληαη ζε 14,6 δηζ. επξψ, έρνπλ εληαρζεί έξ-

γα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 20,7 δηζ. επξψ θαη νη θαηαρσξεκέλεο/πηζηνπνηεκέλεο, κέρξη ζήκεξα, 

δαπάλεο αλέξρνληαη ζε 10,7 δηζ. επξψ (απνξξφθεζε 73,4%). Αληίζηνηρα, ζηα Πεξηθεξεηαθά Δπηρεη-

ξεζηαθά Πξνγξάκκαηα νη ζπλνιηθά δηαηηζέκελνη πφξνη ζε φξνπο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο 

δαπάλεο αλέξρνληαη ζε 9,2 δηζ. επξψ, έρνπλ εληαρζεί έξγα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 15,5 δηζ. επξψ 

θαη νη θαηαρσξεκέλεο κέρξη ζήκεξα δαπάλεο αλέξρνληαη ζε 7,2 δηζ. επξψ (απνξξφθεζε 77,4%). 

 

Γεληθφηεξα, ε απνξξφθεζε ησλ πφξσλ ηνπ ΔΠΑ εμειίζζεηαη νκαιά θαη ζε φξνπο ζπγρξεκαηνδν-

ηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο απφ ηελ έλαξμε ηεο επηιέμηκεο πεξηφδνπ κέρξη ην 2013 εκθαλίδεη ηελ 

αθφινπζε εμέιημε (Πίλαθαο 3.16). 

 

Πίλαθαο 3.16 Πνζνζηφ απνξξφθεζεο πφξσλ ΔΠΑ 2009-2013 
(ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε) 

 

Έηε 2009 2010 2011 2012 2013 

% 3,8 18,8 31,5 45,8 66,4 

 

Ο ζηφρνο γηα ηελ απνξξφθεζε, ζε φξνπο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο, αλεξρφηαλ ζε 3,9 δηζ. επξψ γηα ην 

2013 θαη ππεξθαιχθζεθε ζην 118,3%, κε αληίζηνηρεο πξαγκαηηθέο δαπάλεο χςνπο 4,6 δηζ. επξψ. 

 

Ο εηήζηνο ζηφρνο απνξξφθεζεο γηα ην 2014 αλέξρεηαη ζε 3,0 δηζ. επξψ θνηλνηηθή ζπλδξνκή (πνπ α-

ληηζηνηρεί ζε δεκφζηα δαπάλε χςνπο 3,2 δηζ. επξψ), έρεη έσο ζήκεξα θαιπθζεί ζην 58,8% θαη εθηηκά-

ηαη φηη ζα επηηεπρζεί ζην ζχλνιφ ηνπ. Ζ εθηίκεζε απηή εληζρχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ν ζηφρνο 

ηνπ α‟ εμακήλνπ, πνπ αλεξρφηαλ ζε 1,0 δηζ. επξψ θνηλνηηθή ζπλδξνκή, ππεξθαιχθζεθε ζε πνζνζηφ 

113,8%. 

 

 Κχξηεο πινπνηνχκελεο δξάζεηο 
 

Οη δξάζεηο ηνπ ΔΠΑ εζηηάδνπλ θχξηα ζηελ νινθιήξσζε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ έξγσλ ππνδνκψλ, 

ζηελ ηφλσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζηελ θάιπςε θνηλσληθψλ αλαγθψλ θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ 

ηνπ παξαγσγηθνχ ηνκέα. 
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Δηδηθφηεξα, είλαη ζήκεξα ζε εμέιημε ή/θαη εληζρχνληαη πεξαηηέξσ νη παξαθάησ δξάζεηο: 

 

- Μεγάλα οδικά έπγα 

ην ηέινο ηνπ 2013 επηηεχρζεθε ε επαλεθθίλεζε ησλ κεγάισλ έξγσλ ησλ απηνθηλεηφδξνκσλ κε-

ηά ηελ αλαζεψξεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαηηνχκελσλ επηπξφζζεησλ 

πφξσλ. Σα έξγα πξνρσξνχλ θαη ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο ζπλερίδεηαη απξφζθνπηα θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ 2014, ελψ αλακέλεηαη λα απνξξνθεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ ζεκαληηθνί πφξνη θαη ην 

2015. Ζ πινπνίεζε ησλ κεγάισλ νδηθψλ έξγσλ πνπ ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ησλ ππνδνκψλ ηεο 

ρψξαο ζπλέβαιε θαη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά, φπσο αλακελφηαλ, ζηελ ηφλσζε ηεο ειιεληθήο νηθν-

λνκίαο θαη ζηελ αλάζρεζε ηεο αλεξγίαο κε ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

 

- Ενίζσςζη ηηρ επισειπημαηικόηηηαρ 

 Οη δξάζεηο ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ πξνσζνχληαη κέζσ ηνπ ΔΠΑ θαη ησλ Δπηρεη-

ξεζηαθψλ ηνπ Πξνγξακκάησλ (ΔΠ) ζηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξην-

ηήησλ θαη λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Σαπηφρξνλα επηδηψθεηαη ε αλάπηπμε θαη πξνζέιθπζε δξαζηε-

ξηνηήησλ πξνζηηζέκελεο αμίαο ζε ηνκείο πςειήο ηερλνινγίαο κε απμεκέλεο απαηηήζεηο ζε επηζηε-

κνληθφ δπλακηθφ. 

  

 Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δξάζεηο έρνπλ σο ζηφρν λα εληζρχζνπλ ην ζχλνιν ηεο παξαγσγηθήο βάζεο 

ηεο ρψξαο, λα πξνσζήζνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία, ηνλ ηνπξηζκφ, ηελ εμσ-

ζηξέθεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, ηηο ζπλεξγαζίεο θαη λα εληζρχζνπλ ηνπο λένπο επηζηήκνλεο. Σέινο, 

πξνσζείηαη ε επηρεηξεκαηηθή δηάζηαζε ζηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο (πξάζη-

λε επηρεηξεκαηηθφηεηα).  

  

 ην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ έρνπλ πινπνηεζεί θαη είλαη ζε εμέιημε δξάζεηο ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκα-

ηηθφηεηαο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 6,4 δηζ. επξψ πεξίπνπ, ελψ έρεη ήδε ρνξεγεζεί πνζφ χςνπο 

3,8 δηζ. επξψ κε φξνπο δεκφζηαο δαπάλεο. 

  

 Παξάιιεια, πξνσζείηαη ε ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζσ ησλ Νέσλ Υξεκαηνδνηηθψλ 

Δξγαιείσλ -Σακείσλ (ε πξσηνβνπιία JEREMIE, ην Σακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΣΔΠΗΥ) θαη ην 

Σακείν Δμνηθνλνκψ κε δηαρεηξηζηή ην Διιεληθφ Σακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο 

(ΔΣΔΑΝ), ην Διιεληθφ Σακείν Δγγπήζεσλ Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ γηα ΜΜΔ 

(ΔΛΔΣΔπ ΜΜΔ), ε πξσηνβνπιία JESSICA θαη ην Σακείν Υαξηνθπιαθίνπ ΔΝΑΛΗΟ). 

 

- Πολιηικέρ απαζσόληζηρ - ανηιμεηώπιζη ανεπγίαρ και θηώσειαρ 
 ην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ ρξεκαηνδνηνχληαη δξάζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αλέξγσλ, ησλ εξγαδν-

κέλσλ θαη ησλ επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, κε βαζηθφ εξγαιείν ην ΔΠ «Αλάπηπμε Αλζξψπη-

λνπ Γπλακηθνχ» 2007-2013.  

 

 Ζ αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2013, είρε σο ζηφρν ηελ ελίζρπζε 

ηεο πξνζπάζεηαο γηα αληηκεηψπηζε ησλ ηξερνπζψλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπη-

λνπ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο, κε δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο απμαλφκελεο αλεξγίαο, ησλ λέσλ 

θαη ηνπ ινηπνχ πιεζπζκνχ, ησλ επηπηψζεψλ ηεο, θαζψο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη 

ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

 

 ηελ παξνχζα θάζε πξαγκαηνπνηείηαη εθ λένπ αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη αλακέλεηαη λα 

νινθιεξσζεί εληφο ηνπ 2014 πξνθεηκέλνπ λα επηηαρπλζεί ε πινπνίεζή ηνπ, λα αλαθαηαλεκεζνχλ 

νη πφξνη θαη λα εληζρπζεί ρξεκαηνδνηηθά ην ζπγθεθξηκέλν ΔΠ ψζηε λα πινπνηεζνχλ νη θνκβηθέο 

ηνπ δξάζεηο, κε ζεκαληηθφηεξεο ηηο ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο. 

  

 Δπηπξφζζεηα θαη ζε ζπλέρεηα ησλ δξάζεσλ απηψλ, ην ΤΠΑΑΝ θαηαβάιεη ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα 

γηα ηελ άκεζε πινπνίεζε έξγσλ ηνπ λένπ ΔΠΑ 2014-2020 ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο, κέζσ 

ηεο άκεζεο, εκπξνζζνβαξνχο ελεξγνπνίεζεο ησλ πφξσλ θαηά ηα έηε 2014-2015, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηνχλ νη ζνβαξέο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηνλ ηνκέα απηφ.  



ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3    

 

132  ΚΡΑΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 2015 

 

 Μέηξα επηηάρπλζεο – ηφρνη 2015 
 

Βαζηθνί ζηφρνη γηα ην έηνο 2015 είλαη ε επίηεπμε ηεο απνξξνθεηηθφηεηαο ησλ πφξσλ ηνπ ΔΠΑ ζην 

πιαίζην ησλ ζρεηηθψλ ζηφρσλ, ε απξφζθνπηε νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη ε νκαιή κεηάβαζε 

ζηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. 

  

Βαζηθή πξνηεξαηφηεηα είλαη ε ηαθηνπνίεζε/εμπγίαλζε ησλ ΔΠ ψζηε λα πξνεηνηκαζηεί ην επηηπρέο 

«θιείζηκν» ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 θαη ε νκαιή κεηάβαζε ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Σν 

γεγνλφο φηη ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 πξαγκαηνπνηήζεθε εληφο ηνπ 2014 ηαπ-

ηφρξνλα κε ηελ αλαζεψξεζε ησλ ΔΠ ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, δίλεη ηελ επθαηξία παξάιιειεο ρξεκα-

ηνδφηεζεο ηεο ρψξαο απφ πφξνπο δχν πξνγξακκαηηθψλ πεξηφδσλ. 

 

Οη ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ είλαη ζπλνπηηθά νη 

αθφινπζεο: 

 

- Αναθεώπηζη ΕΠ: χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα δηαδηθαζία θαη κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ ΔΠ θαη 

ησλ αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ πςειέο επηδφζεηο θαη έρνπλ αλάγθε ππνζηήξημεο 

κε πξφζζεηνπο πφξνπο, θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρξεκαηνδφ-

ηεζε βαζηθψλ πνιηηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ (ρξεκαηνδφηεζε ησλ νδηθψλ έξγσλ, θάιπςε θνηλσλη-

θψλ αλαγθψλ, ζηήξημε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ κε δξάζεηο φπσο νη βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί θαη ε 

θνηλσθειήο εξγαζία), πξαγκαηνπνηείηαη, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΔ, ε αλαζεψξεζε ησλ ΔΠ. Σν 

2014, ε αλαζεψξεζε αθνξά ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα θαη αλαιπηηθφηεξα ηνπ ΠΔΠ Κξήηεο ηνπ 

ΔΠ «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» θαη ηνπ ΔΠ «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ». 
 

- Εξςγίανζη ΕΠ και εθαπμογή ζςζηήμαηορ παπακολούθηζηρ αποππόθηζηρ: Πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ε ιεηηνπξγηθή νινθιήξσζε ησλ έξγσλ ηνπ ΔΠΑ θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη ιφγσ 

ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ην ΠΓΔ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ακηγψο εζληθνχο πφξνπο αδπλαηεί 

λα αληαπνθξηζεί ζε επηπξφζζεηεο απαηηήζεηο πφξσλ γηα ηελ νινθιήξσζε εκηηειψλ έξγσλ, δίδν-

ληαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ εθπφλεζε ζρεδίσλ εμπγίαλζεο ψζηε λα κεησζεί ε ππεξδέζκεπζε. Δπη-

πξφζζεηα, έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή εηδηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο απνξξφθεζεο ησλ πφξσλ 

ΔΠΑ. 

 

- Αξιοποίηζη πόπυν ηηρ νέαρ ππογπαμμαηικήρ πεπιόδος 2014 – 2020: Καηά ηε δηαδηθαζία εμπ-

γίαλζεο/αλαζεψξεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ελφο κέξνπο ησλ εληαγκέλσλ ζην ΔΠΑ έξγσλ, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ πφξνπο ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. Οη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο ζα 

θαζνξηζηνχλ κέζα ζην επφκελν δηάζηεκα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζηα πξψηα έηε ηεο λέαο πεξηφδνπ, 

νινθιεξψλνληαη ηα ελ εμειίμεη έξγα κε πφξνπο ΔΠΑ, ελψ παξάιιεια εθηεινχληαη ηα έξγα πνπ 

ζήκεξα δεκηνπξγνχλ ηελ ππεξδέζκεπζε κε ρξήζε πφξσλ ηεο επφκελεο πεξηφδνπ. Ζ ηαπηφρξνλε 

απηή ρξήζε ησλ δχν πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο ζα νδεγήζεη ζε ηαρχηεξε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαη δε-

κηνπξγία πξφζζεησλ ζέζεσλ εξγαζίαο.  

 

- 181 έπγα πποηεπαιόηηηαρ, μεγάλα έπγα, απαλλοηπιώζειρ: πλερίδεηαη ε παξαθνινχζεζε, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΔ, ησλ 181 έξγσλ πξνηεξαηφηεηαο κε ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε θαη 

ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο θαη ηνπο δήκνπο ηεο ρψξαο, ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 11,5 δηζ. επξψ. Δπίζεο πινπνηείηαη επηηπρψο ε εηδηθή δηαδηθαζία γηα ηελ έγθξηζε 

θαη παξαθνινχζεζε ησλ κεγάισλ έξγσλ. Έρνπλ ππνβιεζεί κέρξη ζηηγκήο 66 θάθεινη, εθ ησλ ν-

πνίσλ έρνπλ εγθξηζεί 51 θαη αλακέλεηαη λα ππνβιεζνχλ εληφο ηνπ επφκελνπ 9κήλνπ κε ηε δηαδη-

θαζία κεγάινπ έξγνπ, ην Κηεκαηνιφγην, ηκήκα θαζέηνπ άμνλα ηεο Δγλαηίαο θαη ε δηαρείξηζε ησλ 

απνξξηκκάησλ ηεο Πεινπνλλήζνπ. Σέινο έρεη κεραλνγξαθεζεί ε αλαιπηηθή παξαθνινχζεζε ησλ 

απαιινηξηψζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε έξγα ΔΠΑ, κε θαηαγξαθή ηεο εμέιημεο φισλ ησλ ζηαδίσλ α-

πφθηεζεο γεο.  
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- Θεζμικέρ παπεμβάζειρ:  Δληφο ηνπ 2014 πξαγκαηνπνηήζεθαλ παξεκβάζεηο ζεζκηθνχ ραξαθηήξα 

κε ζθνπφ ηελ επηηάρπλζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ ΔΠΑ θαη ζπλνιηθφηεξα ηνπ ΠΓΔ. 

 

Γηα ην 2015 αλακέλεηαη ε νινθιήξσζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ απινπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ εθηέιεζεο ηνπ ΠΓΔ, κε ηελ θαζνιηθή εθαξκνγή ησλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ γηα φια 

ηα έξγα ηνπ ΠΓΔ, ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ εμνξζνινγηθνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο πιεξσκψλ ησλ 

έξγσλ, ηελ αλαβάζκηζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηε δεκηνπξγία αμηφπηζησλ θαλφλσλ γηα ηε δηαρείξηζε 

ηνπ εζληθνχ ζθέινπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θ.ιπ.  

 

Νέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδνο – Οινθιήξσζε ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζε ΔΠΑ 2014 – 2020 
 

Ζ Διιάδα εμαζθάιηζε έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ χςνπο 19,9 δηζ. επξψ πεξίπνπ 

(ζε φξνπο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο θαη ηξέρνπζεο ηηκέο) γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020. Σν Δηαηξηθφ χκ-

θσλν γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο (ΔΠΑ) 2014-2020 εγθξίζεθε ηνλ Μάην ηνπ 2014 θαη αλαζεσξήζε-

θε ηνλ επηέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο γηα λα πεξηιάβεη θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ 

Θάιαζζαο θαη Αιηείαο. Δπηπιένλ εθηηκάηαη φηη θαηφπηλ ηεο ζρεηηθήο ζπκθσλίαο ησλ Δπξσπαίσλ Ζ-

γεηψλ, απφ ηελ Δλδηάκεζε Αλαζεψξεζε ηνπ Πνιπεηνχο Γεκνζηνλνκηθνχ Πιαηζίνπ 2014-2020, ε ρψ-

ξα καο κπνξεί λα επσθειεζεί, κεηά ην 2016, κε επηπιένλ πφξνπο χςνπο κέρξη 2 δηζ. επξψ.  

 

Ζ αμηνπνίεζε απηψλ ησλ αλαπηπμηαθψλ πφξσλ ησλ Δπξσπατθψλ Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ 

Σακείσλ (ΔΓΔΣ) απνηειεί ζεκαληηθή επθαηξία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαξζξσηηθψλ θαη θνηλσλη-

θψλ πξνβιεκάησλ θαη ηε ζηξνθή ζε έλα λέν αλαπηπμηαθφ ππφδεηγκα πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηηο δπλαηφ-

ηεηεο ηεο ρψξαο, ζηελ εμεηδίθεπζε θαη ζηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηά ηεο. 

 

Οη ζπλνπηηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο Αλαπηπμηαθήο ηξαηεγηθήο είλαη νη αθφινπζεο : 

 

- Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ (ηδηαίηεξα ησλ ΜΜΔ), 

κεηάβαζε ζηελ πνηνηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα κε αηρκή ηελ θαηλνηνκία θαη αχμεζε ηεο εγρψξηαο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο.  

- Αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηθαλνηήησλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ - ελεξγφο θνηλσληθή ελζσκάησζε.  

- Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο - κεηάβαζε ζε κία νηθνλνκία θηιηθή ζην πεξηβάιινλ.  

- Αλάπηπμε - εθζπγρξνληζκφο - ζπκπιήξσζε ππνδνκψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπ-

με. 

- Βειηίσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα απνηειεζκαηηθή δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηνπηθή απηνδηνίθε-

ζε. 

 

Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 πεξηιακβάλεη 7 ηνκεαθά πξνγξάκκαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέ-

λσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηνπ ΔΠ Αιηεία θαη Θάιαζζα) θαη 13 πεξηθεξεηαθά 

Πξνγξάκκαηα σο αθνινχζσο: 

 

Εθνικό κέλορ 

- Σν ΔΠ «Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία». 

- Σν ΔΠ «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε».  

- Σν ΔΠ «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ - Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε».  

- Σν ΔΠ «Μεηαξξχζκηζε Γεκφζηνπ Σνκέα». 

- Σν Πξφγξακκα «Αγξνηηθή Αλάπηπμε». 

- Σν ΔΠ «Αιηεία». 

- Σν ΔΠ «Σερληθή Βνήζεηα». 

 

Πεπιθεπειακό κέλορ 

- Γεθαηξία (13) Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΠΔΠ), έλα γηα θάζε κία απφ ηηο ειιε-

ληθέο Πεξηθέξεηεο. 
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Όια ηα παξαπάλσ Πξνγξάκκαηα, θαζψο επίζεο θαη ηα Γηαζπλνξηαθά Πξνγξάκκαηα Δπξσπατθήο Δ-

δαθηθήο πλεξγαζίαο, έρνπλ ήδε ππνβιεζεί ζηελ ΔΔ θαη αλακέλεηαη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δηα-

πξαγκαηεχζεσλ, λα εγθξηζνχλ θαη λα μεθηλήζεη ε πινπνίεζή ηνπο. 

 

Ζ άκεζε ελεξγνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020, ηδηαίηεξα θαηά ηα έηε 2014-2015, καδί κε 

ηελ ηξέρνπζα ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΔΠΑ 2007-2013, κπνξεί λα δηαηεξήζεη ζε ζηαζεξφ επίπεδν αιιά 

θαη λα απμήζεη ηελ επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

Γηα ην ιφγν απηφ ζα εθαξκνζηνχλ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ πξνέληαμε ησλ 

έξγσλ, ζηε βάζε θξηηεξίσλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηνπο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ησλ λέσλ Καλνληζκψλ θαη 

ηνπ εζληθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηε ζπκβνιή ηνπο ζηηο ζηξαηεγηθέο πξνηε-

ξαηφηεηεο θαη ζηνπο ζηφρνπο ησλ λέσλ ΔΠ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε εθ ησλ πζηέξσλ απξφ-

ζθνπηε έληαμε θαη ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ηα ελ ιφγσ ΔΠ. 

 

Πξνγξάκκαηα ΠΓΔ ρξεκαηνδνηνχκελα ακηγψο απφ εζληθνχο πφξνπο 
 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΠΓΔ απφ εζληθνχο πφξνπο ζα θζάζεη, ην 2015, ζηα 700 εθαη. επξψ. Σα ρξεκα-

ηνδνηνχκελα έξγα πεξηιακβάλνπλ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ΟΣΑ β΄ βαζκνχ ζε φιε ηε ρψξα, 

ζπληεξήζεηο ππνδνκψλ, εληζρχζεηο ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ αλαπηπ-

μηαθψλ λφκσλ, δαπάλεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε έξγα ππνδνκήο απφ ζεηζκνχο, ππξθαγηέο 

θαη άιιεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο. 

  

Σν ΠΓΔ, πέξαλ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ παξαπάλσ ηνκέσλ, ζπκβάιιεη ζην πιαίζην ηεο αζθνχκελεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ζηελ ππνβνήζεζε θνηλσληθψλ νκάδσλ κε ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα, δηαζέην-

ληαο απνθιεηζηηθά εζληθνχο πφξνπο γηα ηελ θνηλσληθή πξφλνηα, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, ηε 

δσξεάλ θξαηηθή αξσγή ζε πιεγέληεο απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο θ.ιπ. 

 

Γξάζεηο θαηά Τπνπξγείν 
 

Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 
 

Ζ ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπ ΠΓΔ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο απνηππψλεηαη ζηα κεγάια έξ-

γα ππνδνκψλ πνπ πινπνηεί ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Οη θχξηεο θαηεγνξίεο 

παξεκβάζεσλ ζηνλ ηνκέα απηφ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ππνδνκψλ θαη 

ησλ δηθηχσλ κε ζηφρν ηελ νπζηαζηηθή βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. Σν πινπνηνχκελν πξφ-

γξακκα είλαη ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ πνπ εληζρχνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηε-

ηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο. 

 

Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή ησλ εζληθψλ νδηθψλ αμφλσλ, 

ζηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ Μεηξφ, ζηελ θαηαζθεπή λένπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ θαη ζηελ επέθηα-

ζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο, ζηελ επέθηαζε ηνπ Πξναζηηαθνχ ηδεξνδξφκνπ, ζηα ιηκεληθά έξγα θαη ζηα 

έξγα γηα ηα αεξνδξφκηα, ζηα εγγεηνβειηησηηθά έξγα θαζψο θαη ζηα έξγα ηνπ ζπλνιηθνχ εζληθνχ θαη 

επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο ρψξαο. Δπίζεο, πεξηιακβάλνληαη έξγα θηηξηαθψλ ππνδνκψλ πνπ ζπκ-

βάιινπλ ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ησλ ηνκέσλ ηεο πγείαο, παηδείαο θαη δηθαηνζχλεο (λνζνθνκεία, 

ζρνιεία, δηθαζηηθά κέγαξα, θπιαθέο) θαζψο θαη έξγα γηα ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ χδξεπζεο θαη 

απνρέηεπζεο.  

 

Γηα ην ζθνπφ απηφ δεζκεχνληαη πηζηψζεηο 1.841 εθαη. επξψ, νη νπνίεο απνηεινχλ ην 28% πεξίπνπ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ πηζηψζεσλ ηνπ ΠΓΔ 2015. 

 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο 
 

ην πιαίζην ηεο ελίζρπζεο ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ, ην ΠΓΔ ρξεκαηνδνηεί δξάζεηο ηεο βηνκεραλί-

αο-βηνηερλίαο, ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζεκαληηθφ εξγαιείν απνηειεί ν αλαπηπμηαθφο λφκνο πνπ ζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε 
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ηφζν ησλ λέσλ φζν θαη ησλ πθηζηάκελσλ βηνκεραληθψλ, βηνηερληθψλ θαη μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζε-

σλ, ησλ κνλάδσλ γεσξγηθήο θαη θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπο, ηελ πξνψζεζε 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ηε ζπλέξγεηα θαη δηθηχσζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ απα-

ζρφιεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηαο.  

 

Δπίζεο, κέζα απφ ην ΠΓΔ, ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο παξεκβαίλεη γηα ηε 

ζηήξημε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ηελ πινπνίεζε πξν-

γξάκκαηνο πνπ εληζρχεη ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο 

ηεο κεηαπνίεζεο, ηνπ ηνπξηζκνχ, ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ. 

  

Δπηπιένλ, γηα ηελ αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ησλ ππεξεζηψλ εκπνξίνπ εληζρχνληαη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ 

ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ρεξζαίσλ εκπνξεπκαηηθψλ θαη νδηθψλ κεηαθνξψλ. 

  

Σέινο, ην Τπνπξγείν αλαπηχζζεη παξεκβάζεηο γεληθφηεξνπ νηθνλνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, δξάζεηο γηα ηελ 

ηερληθή ππνζηήξημε εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη πινπνηεί έξγα πεξηθεξεηαθνχ επηπέδνπ. 

 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο - Τπνπξγείν Τγείαο 
  

Γξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο, ζηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θξίλνληαη δσηηθήο ζεκαζίαο ζην πιαίζην ηνπ ππάξ-

ρνληνο δπλακηθνχ θαη επκεηάβιεηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. Ο ξφινο ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο εθ-

παίδεπζεο θαζίζηαηαη πξσηαξρηθφο, ηφζν γηα ηνπο άλεξγνπο φζν θαη γηα ηνπο απαζρνινχκελνπο, κε 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνπο λένπο θαη ηηο γπλαίθεο, ζηνλ ηνκέα ηεο ελίζρπζεο ησλ πξννπηηθψλ απαζρφ-

ιεζεο αιιά θαη ηεο επαγγεικαηηθήο αλέιημεο αληίζηνηρα. 

 

Σν ΠΓΔ ζηεξίδεη ηηο παξαπάλσ δξάζεηο κέζσ ρξεκαηνδνηηθψλ εληζρχζεσλ γηα ηελ αλάιεςε επηρεη-

ξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε πξνηεξαηφ-

ηεηα ζε θιάδνπο θαη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο πνπ ελζσκαηψλνπλ ηελ θαηλνηνκία. Θεκαηηθά εξγαζηήξη-

α, ππεξεζίεο θαζνδήγεζεο, ελδπλάκσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ππνζηήξημεο, θαζψο θαη παξνρή ζπκ-

βνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ησλ λέσλ απνηεινχλ θάπνηα απφ ηα κέζα επίηεπμεο ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ. 

Δηδηθά γηα ηνπο λένπο εληζρχνληαη ζπζηεκαηηθά πξνγξάκκαηα κεηάβαζεο απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ 

εξγαζία, ψζηε λα ππνζηεξηρζεί ε απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο, θαζψο θαη ε πξνψζεζε ηεο επηρεη-

ξεκαηηθφηεηαο. 

 

ηηο δαπάλεο γηα ηελ Τγεία-Πξφλνηα πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, δαπάλεο γηα εμνπιηζκφ ησλ 

λνζνθνκείσλ, γηα ιεηηνπξγία παηδηθψλ ζηαζκψλ θαη γεξνθνκείσλ, γηα δεκηνπξγία δνκψλ απναζπιν-

πνίεζεο ςπρηθά αζζελψλ, δνκψλ παξνρήο θξνληίδαο ςπρηθήο πγείαο, θαζψο θαη δαπάλεο γηα ηελ α-

ληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ. 

 

Σέινο, ζεκαληηθή παξάκεηξνο απνηειεί ε ζπλέξγεηα κε δξάζεηο άιισλ Τπνπξγείσλ κε ζθνπφ ην ζπ-

ληνληζκφ θαη ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ, ψζηε λα παξαρζνχλ πνιιαπιαζηαζηηθά απνηε-

ιέζκαηα. 

 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ - Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 
  
Οη επελδπηηθέο δαπάλεο γηα ηελ Παηδεία, ηνλ Πνιηηηζκφ θαη ηνλ Αζιεηηζκφ απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέ-

ξνο ηνπ ΠΓΔ κέζα απφ ηε ζηήξημε δξάζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πλεπκαηηθή, πνιηηηζηηθή θαη θνη-

λσληθή αλάπηπμε. Ζ εθπαίδεπζε, ε επηζηεκνληθή έξεπλα, ε ηερλνινγία θαη ε θαηλνηνκία σο βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο, ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη 

ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. 

 

Δηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο Παηδείαο θαηαβάιιεηαη ηεξάζηηα πξνζπάζεηα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ 

ππνδνκψλ θαη ηε δηάρπζε ηεο γλψζεο ζηνπο λένπο. Σα έξγα ηεο παηδείαο πεξηιακβάλνπλ έξγα ππνδν-

κήο, θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ ησλ ΑΔΗ θαη ησλ ΣΔΗ, θαζψο θαη ησλ ζρνιηθψλ κνλά-

δσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 
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Ζ ηαρχηεηα ησλ ηερλνινγηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία δεκηνπξγεί 

ζπλερψο ηελ αλάγθε απφθηεζεο λέσλ γλψζεσλ θαη αλάπηπμεο πνηθίισλ δεμηνηήησλ ζην θνηλσληθφ 

ζχλνιν. Ζ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ δξάζεσλ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξν-

γξάκκαηνο Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ νπνίνπ πινπνηεί ην Τπνπξ-

γείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

 

Σν ΠΓΔ ρξεκαηνδνηεί επίζεο δξάζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγία, γηα πξνγξάκκαηα αλάπηπ-

μεο βηνκεραληθψλ εξεπλψλ θαζψο θαη γηα πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ.  

 

εκαληηθή είλαη θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ΠΓΔ ζε έξγα πνιηηηζκνχ, φπσο ε θαηαζθεπή-επηζθεπή κνπζεί-

σλ, ε ζπληήξεζε κλεκείσλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ε ζπλνιηθή αλάδεημή ηνπο. 

 

Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 
 

Σα έξγα ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα ζπληζηνχλ κηα άιιε πνιχ ζεκαληηθή θαηεγνξία έξγσλ, πνπ ρξεκαην-

δνηνχληαη απφ ην ΠΓΔ 2015. Πεξηιακβάλνληαη έξγα ππνδνκψλ γηα ηε βειηίσζε ζπλζεθψλ κεηαπνίε-

ζεο θαη εκπνξίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο γεσξγηθψλ πξνγξακκάησλ, θαηα-

ζθεπαζηηθέο βειηηψζεηο θαη εμνπιηζκφο θηεληαηξηθψλ εξγαζηεξίσλ ζε αθξηηηθέο πεξηνρέο, εγγεηνβει-

ηησηηθά έξγα, έξγα ελίζρπζεο ηεο αιηείαο θ.ιπ.  

 
Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 
 

ηα έξγα γηα ηελ ελέξγεηα πεξηιακβάλνληαη θαη νη επηρνξεγήζεηο ζε ελδηάκεζνπο θνξείο (φπσο ην Κέ-

ληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο-ΚΑΠΔ) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζε α-

λαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. εκαληηθή είλαη θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ΠΓΔ ζε έξγα πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηε βηψζηκε νηθηζηηθή αλάπηπμε, θαζψο θαη 

ζηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ. 

 
Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  
 

εκαληηθά είλαη επίζεο ηα θνλδχιηα πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. ην πιαίζην απηφ ρξεκαηνδνηνχληαη δξάζεηο γηα ηε βειηίσζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, γηα ηελ άξζε δηνηθεηηθψλ εκπνδίσλ,  

γηα ηε δηνηθεηηθή δηαθάλεηα θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ειεθηξνλη-

θήο δηαθπβέξλεζεο, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο θαη γηα ηε κεηαηξνπή ησλ 

ΚΔΠ ζε θέληξα νινθιεξσκέλσλ ζπλαιιαγψλ. 

 

Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ - Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη 
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 
 

Αλακέλεηαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ δξάζεηο γηα ηε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο, θαζψο θαη δξά-

ζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ ελίζρπζε ππνδνκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκφζηα ηάμε, ηελ απνλνκή ηεο δη-

θαηνζχλεο θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

 
Γξάζεηο ινηπψλ θνξέσλ 
 

Σν ΠΓΔ ρξεκαηνδνηεί θαη δξάζεηο αξκνδηφηεηαο ησλ Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ, Σνπξηζκνχ, Δμσηε-

ξηθψλ, Δζληθήο Άκπλαο, Οηθνλνκηθψλ, Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ, Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαζψο θαη 

ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. 

 

Υξεκαηνδφηεζε έξγσλ Πεξηθεξεηαθψλ Πξνγξακκάησλ 
 

Σν ΠΓΔ ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ Πεξηθεξεηψλ αθνχ ρξε-

καηνδνηεί ην ζεκαληηθφηεξν ηκήκα ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ 13 Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψ-
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ξαο. χκθσλα κε ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην, ε δηάζεζε ησλ πφξσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Πεξηθε-

ξεηαθψλ Πξνγξακκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηε-

ηαο, ηφζν γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα φζν θαη γηα ηα έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ακηγψο εζληθνχο 

πφξνπο. 

 

Οη πηζηψζεηο πνπ εγγξάθνληαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2015 γηα έξγα πεξηθεξεηαθψλ πξνγξακκά-

ησλ (Πίλαθαο 3.17 ) αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 1.133 εθαη. επξψ (εθ ησλ νπνίσλ 1.010 εθαη. επξψ γηα 

έξγα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ ΔΔ θαη 123 εθαη. επξψ γηα έξγα ρξεκαηνδνηνχκελα ακηγψο απφ 

εζληθνχο πφξνπο). 

 

 

Πίλαθαο 3.17  Υξεκαηνδφηεζε έξγσλ ΠΓΔ πνπ εθηεινχληαη απφ ηηο Πεξηθέξεηεο 
(ζε εθαη. επξψ) 

      

 
2013 

Πιεξσκέο 

2014 
Δθηηκήζεηο 
πιεξσκψλ 

2015 
Πξνβιέςεηο 

Μεηαβνιή 
2014/2013 

Μεηαβνιή 
2015/2014 

      

Υξεκαηνδνηήζεηο έξγσλ πεξηθέξεηαο κε θνηλνηη-
θή ζπκκεηνρή 

987 1.080 1.010 9,4 -6,5 

      

Υξεκαηνδνηήζεηο έξγσλ πεξηθέξεηαο απφ εζλη-
θνχο πφξνπο 

363 125 123 -65,6 -1,6 

      

χλνιν 1.350 1.205 1.133 -10,8 -6,0 

Πεγή:  Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ΤΠΑΑΝ. 
 
 

 

πκκεηνρή ηνπ ΠΓΔ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ ΓΔΚΟ θαη ΑΔ ηνπ Γεκνζίνπ 
 

εκαληηθφ κέξνο ησλ κεγάισλ έξγσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΠΓΔ πινπνηείηαη απφ ΓΔΚΟ θαη 

ΑΔ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε κεηαβίβαζε πηζηψζεσλ ζηνπο Οξγαληζκνχο απηνχο. πγθεθξηκέλα, ην 

χςνο ησλ επηρνξεγήζεσλ αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζηα 851 εθαη. επξψ ην 2015, ην νπνίν αληηζηνηρεί 

ζην 13,3% ηνπ ΠΓΔ. Οη επηρνξεγήζεηο απηέο ρξεκαηνδνηνχλ κεγάια έξγα ππνδνκήο, φπσο ηα έξγα 

ηεο Δγλαηίαο ΑΔ, ηνπ Μεηξφ Αζελψλ, ηνπ ΟΔ, ησλ Κηεξηαθψλ Τπνδνκψλ θαη ηνπ Κηεκαηνινγίνπ 

(Πίλαθαο 3.18). 

 

 

Πίλαθαο 3.18  πκκεηνρή ηνπ ΠΓΔ ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 
ησλ ΓΔΚΟ θαη ινηπψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ 

 (ζε εθαη. επξψ) 

 

Γεκφζηεο επηρεηξήζεηο 

2 0 1 5 
Πξνβιέςεηο 

πγρξεκαηνδνηνχκελν 
 ΠΓΔ 

Δζληθφ ΠΓΔ χλνιν 

ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ 220,0  220,0 
Κηεξηαθέο ππνδνκέο 70,0  70,0 
- ΔΕΠΑΝΟΜ 40,0  40,0 
- ΟΣΚ 30,0  30,0 
ΘΔΜΗ   4,0 4,0 
ΔΓΝΑΣΗΑ 220,0 20,0 240,0 
ΔΑΥΑ    
ΔΣΑΓ (ΚΔΓ)  1,0 1,0 
ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 24,0 10,0 34,0 
ΟΑΑ 23,0 0,0 23,0 
ΟΔ 250,0 9,0 259,0 
ΟΠΔ    
ΟΛΚ (Καβάιαο)    

 χ λ ν ι ν 807,0 44,0 851,0 

       Πεγή:  Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ΤΠΑΑΝ. 

 



ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3    

 

138  ΚΡΑΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 2015 

 

Πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΠΓΔ 
 

Βαζηθή πεγή εζφδσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ ηνπ ΠΓΔ απνηεινχλ νη εηζξνέο απφ ηελ Δπ-

ξσπατθή Έλσζε θαη εηδηθφηεξα απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), ην 

Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Δγγπήζεσλ (ΔΓΣΔ), ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ), ην Σακείν 

πλνρήο, ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ), ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Αιηείαο, θαζψο θαη ην Σακείν Αιιειεγγχεο θαη Γηαρείξηζεο Μεηαλαζηεπηηθψλ Ρνψλ. 

 

Σα έζνδα ηνπ ΠΓΔ εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζηα 5.131 εθαη. επξψ γηα ην 2014, ηα νπνία θαιχπηνπλ 

ην 75,5% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ δαπαλψλ ηνπ ΠΓΔ, ελψ πξνβιέπεηαη λα θζάζνπλ ζηα 4.732 εθαη. 

επξψ ην 2015 (Πίλαθαο 3.19). 

 

 

Πίλαθαο 3.19  Πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ΠΓΔ 
(ζε εθαη. επξψ) 

 

Πεγέο εζφδσλ 
2013 

Πξαγκαη/ζεηο 
2014 

Δθηηκήζεηο 
2015 

Πξνβιέςεηο 

Μεηαβνιή % 

2014/2013 2015/2014 
      

Έζνδα δεκφζησλ επελδχζεσλ 4.665 5.131 4.732 10,0 -7,8 
           

Ίδηα έζνδα 154 200 750 30,0 275,0 
           

Δπηρνξεγήζεηο ΔΔ 4.511 4.931 3.982 9,3 -19,2 

- ΔΣΠΑ (2.316) (2.794) (1.597) (20,7) (-42,9) 
- Σακείν πλνρήο (1.053) (733) (616) (-30,3) (-16,1) 
- ΔΚΣ (910) (938) (1.110) (3,0) (18,3) 
- Λνηπά  (5) (3)  (-39,1) (-100,0) 
- Σακείν Αιιειεγγχεο θαη Γηαρείξηζεο Μεηα-

λαζηεπηηθψλ Ρνψλ 
(65) (31) (31) (-51,5) (-0,6) 

- ΔΓΣΔ (ΔΓΣΠΔ – Σκήκα Δγγπήζεσλ)  (8) (7)   (-10,8) 
- ΔΓΣΑΑ (ΔΓΣΠΔ – Σκήκα Πξνζαλ/ζκνχ) (100) (400) (550) (298,5) (37,5) 
- ΔΣΑ (ΥΜΠΑ) (63) (23) (72) (-62,8) (208,5) 
           

Πηζησηηθά έζνδα θαη αχμεζε ζηνηρείσλ 
ελεξγεηηθνχ 

1.985 1.669 1.668 -15,9 -0,1 

           

χλνιν 6.650 6.800 6.400 2,3 -5,9 

Πεγή: Δηδηθή Τπεξεζία Αξρή Πιεξσκήο, ΓΛΚ, ΟΠΔΚΔΠΔ 
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ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Πίλαθαο 3.20) πεξηγξάθνληαη νη ζπλνιηθέο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηνπ 

Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 2015, νη νπνίεο αλέξρνληαη ζηα 97.875 εθαη. επξψ, πεξηιακβαλν-

κέλσλ ησλ ρξενιπζίσλ κεζν-καθξνπξφζεζκνπ θαη βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ. 

 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο (84% πεξίπνπ) ζα πξνέιζεη απφ βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ 

θαη ην ππφινηπν κέξνο απφ κεζν-καθξνπξφζεζκν δαλεηζκφ θαη απφ έζνδα απνθξαηηθνπνηήζεσλ. 

 

 

 

Πίλαθαο 3.20  Υξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 2015 
(ζε εθαη. επξψ) 

  

Υξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο  

Έιιεηκκα Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (ηακεηαθφ) 103 

Απμήζεηο ΜΚ εηαηξεηψλ, ζπκκεηνρή ζηελ ΔΣΔπ θ.ιπ. 142 

Υξεκαηνδφηεζε παιαηψλ ππνρξεψζεσλ 1.500 

Καζαξφο δαλεηζκφο 1.745 

Υξενιχζηα κεζνκαθξνπξφζεζκνπ ρξένπο 16.130 

Μεξηθφ ζχλνιν 17.875 

Πξφβιεςε εμφθιεζεο βξαρππξνζέζκσλ ηίηισλ (ζσξεπηηθά)* 80.000 

χλνιν ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ 97.875 

Υξεκαηνδφηεζε  

Βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο (ζσξεπηηθά) 82.000 

Έζνδα απνθξαηηθνπνηήζεσλ 1.889 

Μεζνκαθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο 13.986 

χλνιν δαλεηζκνχ 97.875 

 * Έληνθα γξακκάηηα θαη repos 
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ηνλ Πίλαθα 3.21 πνπ αθνινπζεί παξαηίζεηαη ελδεηθηηθή θαηαλνκή θαηά κήλα ησλ εζφδσλ θαη ησλ 

δαπαλψλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ην έηνο 2015 ζε ζσξεπηηθή βάζε. Με βάζε ηνλ πίλαθα 

εθηηκάηαη φηη ζην ηέινο ηνπ 2015 ην ηακεηαθφ πξσηνγελέο απνηέιεζκα ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγη-

ζκνχ ζα δηακνξθσζεί ζην πνζφ ησλ 5.797 εθαη. επξψ. 

 

 

Πίλαθαο 3.21 Δλδεηθηηθή κεληαία θαηαλνκή εζφδσλ-δαπαλψλ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2015 
ζε ζσξεπηηθή βάζε 

(ζε εθαη. επξψ) 

                            

    Ιαλ. Φεβξ. Μαξ. Απξ. Μάηνο Ινπλ. Ινπι. Απγ. επ. Οθη. Ννεκ. Γεθ. 

I. Καζαξά έζνδα Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (1+2) 4.617 8.757 11.928 15.444 19.172 22.726 30.816 34.919 39.211 43.467 49.207 55.603 
                            

1. Καζαξά έζνδα Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (α+β+γ-δ) 4.537 8.467 11.158 14.384 18.012 21.456 28.936 32.769 36.831 41.027 45.607 50.871 
α. Έζνδα πξν επηζηξνθψλ θφξσλ 4.814 8.487 11.275 14.684 18.517 22.047 28.479 32.470 36.931 41.276 45.935 51.156 
β. Δηδηθά  έζνδα απφ εθρψξεζε αδεηψλ θαη δηθαησκάησλ 0 152 252 252 252 305 305 305 305 305 327 577 
γ. Έζνδα απφ ANFA 0 291 291 291 423 555 2.015 2.015 2.015 2.015 2.015 2.015 
δ. Δπηζηξνθέο θφξσλ 277 463 661 844 1.181 1.451 1.863 2.022 2.421 2.569 2.670 2.877 

                            
2. Καζαξά έζνδα Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 80 290 770 1.060 1.160 1.270 1.880 2.150 2.380 2.440 3.600 4.732 

                            
II. Γαπάλεο (1+2) 3.331 8.827 14.038 18.361 22.653 27.332 32.191 36.613 40.575 44.846 49.382 55.705 

                            
1. Γαπάλεο Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (Α+Β+Γ+Γ+Δ) 3.271 8.477 13.318 17.131 20.993 25.132 29.621 33.523 37.165 40.996 44.952 49.305 

                            
A. Πξσηνγελείο δαπάλεο Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 

(i+ii+iii+iv) 
3.150 6.898 10.523 13.865 17.325 20.910 24.318 27.517 31.031 34.307 37.827 41.887 

i. Απνδνρέο θαη ζπληάμεηο  1.587 3.139 4.689 6.247 7.820 9.374 10.942 12.502 14.059 15.609 17.189 18.766 
ii. Αζθάιηζε, Πεξίζαιςε θαη Κνηλσληθή Πξνζηαζία  981 2.110 3.434 4.535 5.687 6.983 7.993 9.011 10.245 11.288 12.351 13.931 
iii. Καηαλαισηηθέο θαη ινηπέο δαπάλεο θαη απνδηδφκελνη πφξνη 532 1.549 2.251 2.883 3.568 4.236 4.966 5.488 6.094 6.642 7.387 8.190 
iv. Απνζεκαηηθφ 50 100 150 200 250 317 417 517 633 767 900 1.000 

                            
B. Δμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο  30 70 130 180 240 320 390 445 505 560 635 700 

                            
Γ. Γαπάλεο Καηαπηψζεσλ Δγγπήζεσλ (α+β) εθ ησλ ν-

πνίσλ: 
11 29 435 456 478 502 513 560 578 779 790 818 

α. Καηαπηψζεηο εγγπήζεσλ ζε θνξείο εθηφο Γεληθήο Κπβέξλε-

ζεο 
11 22 40 50 61 75 86 98 115 126 137 151 

β. Καηαπηψζεηο εγγπήζεσλ ζε θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 0 7 395 405 417 427 427 463 463 653 654 667 
                            

Γ. Σφθνη 80 1.480 2.230 2.630 2.950 3.400 4.400 5.000 5.050 5.350 5.700 5.900 
                            

Δ. Έμνδα EFSF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                            

2. Γαπάλεο Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 60 350 720 1.230 1.660 2.200 2.570 3.090 3.410 3.850 4.430 6.400 
                            

III. Σακεηαθφ Ιζνδχγην Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (I+II) 1.286 -70 -2.111 -2.918 -3.481 -4.606 -1.375 -1.694 -1.363 -1.379 -175 -103 
                            

IV. Σακεηαθφ Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Κξαηηθνχ Πξνυπν-

ινγηζκνχ (IIΙ - Γ) 
1.366 1.411 119 -287 -531 -1.206 3.025 3.306 3.687 3.971 5.525 5.797 
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4. Υξεκαηνξξνέο κεηαμχ Διιάδαο θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο  
 

Οη ρξεκαηνξξνέο κεηαμχ Διιάδαο θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηά ηα έηε 2013-2015 παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 3.22. Απφ ηε ζχγθξηζε απνιήςεσλ θαη απνδφζεσλ πξνθχπηεη φηη ην δεκνζηνλνκηθφ φ-

θεινο ηεο Διιάδαο απφ ηνλ Κνηλνηηθφ Πξνυπνινγηζκφ δηακνξθψζεθε ζηα 4.922 εθαη. επξψ γηα ην 

2013, ελψ εθηηκάηαη ζηα 5.489 εθαη. επξψ γηα ην 2014, αληηπξνζσπεχνληαο ην 2,7% θαη ην 3,1% ηνπ 

ΑΔΠ αληίζηνηρα. Tν έηνο 2015 ην δεκνζηνλνκηθφ φθεινο πξνβιέπεηαη ζηα 4.309 εθαη. επξψ ή ζην 

2,3% ηνπ ΑΔΠ. Ζ ζρέζε απνιήςεσλ-απνδφζεσλ αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζε 4,1/1 θαη 3,3/1γηα ηα 

έηε 2014 θαη 2015, ελψ αλήιζε ζε 3,3/1 ην 2013. 

 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ πξνέξρεηαη απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία θαη θαηεπζχλε-

ηαη ζε ηνκείο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο, πνπ ζπκβάιινπλ, θπξίσο, ζηε ζηήξημε ηνπ ζηφρνπ ηεο νηθνλν-

κηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο, ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο θαη ζηελ ελί-

ζρπζε ηεο απαζρφιεζεο. Δπίζεο, έλα ζεκαληηθφ κέξνο θνηλνηηθψλ πφξσλ θαηεπζχλεηαη ζηνλ αγξνηη-

θφ ηνκέα, αθελφο κέζσ ησλ εηζνδεκαηηθψλ εληζρχζεσλ απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Δγγπή-

ζεσλ (ΔΓΣΔ) θαη αθεηέξνπ, κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε απφ ην Δπξσπατθφ 

Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ).  

 
 

4.1 Υξεκαηηθέο ξνέο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 2014 
 

Απνιήςεηο 
 

Οη ζπλνιηθέο εηζξνέο απφ ηελ ΔΔ εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζε 7.260 εθαη. επξψ ην 2014, πα-

ξνπζηάδνληαο κηθξή αχμεζε ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο πξνβιέςεηο θαη αχμεζε θαηά 183 εθαη. επξψ έ-

λαληη ηνπ 2013. Ζ αχμεζε απηή αλακέλεηαη λα πξνέιζεη θπξίσο απφ ηηο απνιήςεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Δηδηθφηεξα, ζεκαληηθή αχμεζε παξνπζηάδεηαη ζηηο απνιήςεηο ηνπ Δπξσπατ-

θνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Γεσξγηθνχ Σακείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ). 

 

Δηδηθφηεξα, ην έηνο 2014 αλά ηνκέα πξνυπνινγηζκνχ αλακέλνληαη ηα αθφινπζα: 

  

Ταθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο 
 

Οη απνιήςεηο αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν, ζηελ παξνρή θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ γηα ηε ζηήξημε ηνπ γε-

σξγηθνχ εηζνδήκαηνο θαη ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ αγξνηηθήο αλάπηπμεο, φπσο 

αγξνπεξηβαιινληηθά κέηξα (βηνινγηθή γεσξγία, καθξνρξφληα παχζε, θηελνηξνθία), ζηήξημε νξεηλψλ 

θαη κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ, δάζσζε θ.ιπ.  

 

Μέζσ ηνπ ΣΠ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ ζπλνιηθά 183 εθαη. επξψ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 131 εθαη. επξψ 

αθνξνχλ απνιήςεηο απφ ην ΔΓΣΑΑ. 

 

Πξνϋπνινγηζκόο Δεκνζίωλ Επελδύζεωλ 
 

Μέζσ ηνπ ΠΓΔ εθηηκψληαη εηζξνέο χςνπο 4.931 εθαη. επξψ ή 68% ηνπ ζπλφινπ ησλ απνιήςεσλ απφ 

ηελ ΔΔ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ απνιήςεσλ ηνπ ΠΓΔ πξνέξρεηαη απφ ην ΔΣΠΑ, ην ΔΚΣ, ην Σα-

κείν πλνρήο, ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) θαη ην Δπξσπατθφ 

Σακείν Αιηείαο.  

 

ηηο εθηηκψκελεο εηζξνέο ηνπ ΠΓΔ ζπκπεξηιακβάλεηαη πνζφ χςνπο 31 εθαη. επξψ, ην νπνίν αθνξά ζε 

απνιήςεηο απφ ην Γεληθφ Πξφγξακκα ηεο ΔΔ «Αιιειεγγχε θαη Γηαρείξηζε Μεηαλαζηεπηηθψλ Ρνψλ» 

πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ γηα ηελ θαζηέξσζε κηαο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ 

εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
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Πξνϋπνινγηζκόο ΕΛΕΓΕΠ 
 

Οη απνιήςεηο ηνπ ηνκέα εγγπήζεσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ΔΛΔΓΔΠ (ΔΓΣΔ/Δγγπήζεηο) ρξεκαηνδνηνχλ ηε ζηήξημε ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ 

θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ. Οη εηζξνέο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Δγγπήζεσλ (ΔΓΣΔ) 

αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ ζην χςνο ησλ 2.084 εθαη. επξψ γηα ην 2014, αληηπξνζσπεχνληαο ην 29% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ απνιήςεσλ απφ ηελ ΔΔ. 

 
Απνδφζεηο 
 

Οη ζπλνιηθέο ζπλεηζθνξέο ηεο Διιάδαο ζηνλ Κνηλνηηθφ Πξνυπνινγηζκφ εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ 

ζηα 1.771 εθαη. επξψ, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ νπνίσλ πξνέξρεηαη απφ ηηο ζπλεηζθνξέο βάζεη ΑΔΔ.     

 

Γεκνζηνλνκηθφ φθεινο 
 

Σν θαζαξφ δεκνζηνλνκηθφ φθεινο ηεο Διιάδαο απφ ηηο ρξεκαηηθέο ξνέο κε ηελ ΔΔ εθηηκάηαη φηη ζα 

αλέιζεη ζε 5.489 εθαη. επξψ ην 2014, ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ην 3,1% ηνπ ΑΔΠ. 

 

 

4.2 Υξεκαηηθέο ξνέο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 2015 
 

Οη πξνβιέςεηο ησλ ρξεκαηνξξνψλ κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ην έηνο 2015 βαζίδνληαη θπξίσο ζην 

ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ, ζηελ πξφνδν πινπνίεζεο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκά-

ησλ θαη ζηηο εηζξνέο πνπ αλακέλνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΔΛΔΓΔΠ. 

 

Απνιήςεηο 
 

Σν ζχλνιν ησλ εηζξνψλ ηεο Διιάδαο απφ ηελ ΔΔ εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 6.159 εθαη. 

επξψ ην 2015. 

 

Δηδηθφηεξα, αλά ηνκέα πξνυπνινγηζκνχ πξνβιέπνληαη ηα εμήο: 

 

Ταθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο 
 

Οη πξνβιεπφκελεο εηζξνέο απφ ηνλ ΣΠ αλέξρνληαη ζπλνιηθά ζε 231 εθαη. επξψ, ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ησλ νπνίσλ αθνξά απνιήςεηο απφ ην ΔΓΣΑΑ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε κέηξσλ θαη δξάζεσλ αγξνηηθήο 

αλάπηπμεο.  

 
Πξνϋπνινγηζκόο Δεκνζίωλ Επελδύζεωλ 
 

Οη απνιήςεηο απφ ην ΠΓΔ πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζην χςνο ησλ 3.982 εθαη. επξψ θαη αληη-

ζηνηρνχλ ζην 65% ησλ ζπλνιηθψλ εηζξνψλ ηεο Διιάδαο απφ ηελ ΔΔ. Οη απνιήςεηο κέζσ ΠΓΔ είλαη 

κεησκέλεο ζε ζρέζε κε ην 2014, θαζψο ην 2015 απνηειεί ην πξψην έηνο πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ 

ηεο πεξηφδνπ 2014-2020. 

 

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηα πξνγξάκκαηα ηεο πεξηφδνπ 2007-2013 θαη ηεο πεξηφδνπ 2014-2020 αλα-

κέλνληαη εηζξνέο απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 

Σακείν, ην Σακείν πλνρήο θαη ην ΔΓΣΑΑ. 

 

ηηο πξνβιεπφκελεο εηζξνέο ηνπ ΠΓΔ ζπκπεξηιακβάλεηαη πνζφ χςνπο 31 εθαη. επξψ, πνπ αθνξά ζην 

Γεληθφ Πξφγξακκα ηεο ΔΔ «Αιιειεγγχε θαη Γηαρείξηζε Μεηαλαζηεπηηθψλ Ρνψλ». 
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Πίλαθαο 3.22   Υξεκαηνξξνέο κεηαμχ Διιάδαο θαη ΔΔ 2013-2015* 
(ζε εθαη. επξψ) 

        
  

  

  

2013 2014 2015 2014/13 2015/14 

Πξαγκ/ζεηο Πξνυπ/ζκφο Δθηηκήζεηο Πξνβιέςεηο Μεηαβνιή % 

Απνδφζεηο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Ι) 2.155 1.700 1.771 1.850 -17,8 4,5 

Ίδηνη θνηλνηηθνί πφξνη 2.101 1.631 1.706 1.776 -18,8 4,1 

Γαζκνί ΚΔΓ θαη αληηληάκπηγθ 148 150 162 164 9,5 1,2 
Δηζθνξέο δάραξεο θαη ηζνγιπθφδεο 2 2 2 2 

  
πλεηζθνξέο βάζεη ΦΠΑ 348 270 280 310 -19,5 10,7 
πλεηζθνξέο βάζεη ΑΔΔ 1.603 1.209 1.262 1.300 -21,3 3,0 

Λνηπέο ζπλεηζθνξέο-επηζηξνθέο  8 22 17 20 112,5 17,6 

Πξφζζεηεο έθηαθηεο ζπλεηζθνξέο 1 5   5 -100,0   
Δπηζηξνθέο απφ αλεθηέιεζηα πξνγξάκκαηα 7 17 17 15 142,9 -11,8 

Λνηπέο ζπλεηζθνξέο εθηφο πξνυπνινγηζκνχ ΔΔ  46 47 48 54 4,3 12,5 

πκκεηνρή ζην Δπξσπατθφ Σακείν Αλάπηπμεο 46 46 48 53 4,3 10,4 
Λνηπέο απνδφζεηο   1   1     

Απνιήςεηο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΙΙ) 7.077 7.236 7.260 6.159 2,6 -15,2 

Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο  183 279 183 231 0,0 26,2 

Έμνδα είζπξαμεο παξαδνζηαθψλ ηδίσλ πφξσλ 37 39 41 42 10,8 2,4 
Απνιήςεηο ΔΓΣΑΑ 138 226 131 175 -5,1 33,6 
Λνηπέο απνιήςεηο 8 14 11 14 37,5 27,3 

Πξνυπνινγηζκφο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 4.511 4.802 4.931 3.982 9,3 -19,2 

 
      

Πξνυπνινγηζκφο ΔΛΔΓΔΠ 2.341 2.125 2.084 1.944 -11,0 -6,7 

Απνιήςεηο απφ ΔΓΣΔ 2.341 2.125 2.084 1.944 -11,0 -6,7 

Πξνυπνινγηζκφο ηξίησλ 42 30 62 2 47,6 -96,8 

Απνιήςεηο ΔΣΠΑ 39 28 60   53,8 -100,0 
Απνιήςεηο ΔΕΔ 3 2 2 2 -33,3 0,0 

Γεκνζηνλνκηθφ φθεινο ( ΙΙ-Ι ) 4.922 5.536 5.489 4.309 11,5 -21,5 

(σο % ηνπ ΑΔΠ) 2,7% 3,1% 3,1% 2,3% 
  

* Σα πνζά ηνπ πίλαθα είλαη ζε ηακεηαθή βάζε. ε δεκνζηνλνκηθή βάζε (κεζνδνινγία ESA) ζην ηζνδχγην Γεληθήο Κπβέξλεζεο (Πίλαθαο 3.2) έρνπλ ελ-
ζσκαησζεί νη παξαθάησ πξνζαξκνγέο: 

 α) ηηο ζπλεηζθνξέο ΦΠΑ θαη ΑΔΔ έηνπο 2014 επηπιένλ δαπάλε χςνπο 222 εθαη. επξψ, ην νπνίν πξνθχπηεη σο επίπησζε απφ ηηο αλαζεσξήζεηο 
βάζεσλ ΦΠΑ θαη ΑΔΔ πξνεγνπκέλσλ εηψλ (1995-2013).  

 β)  ηηο ζπλεηζθνξέο ΑΔΔ έηνπο 2015 επηπιένλ επηζηξνθή χςνπο 133 εθαη. επξψ . 

 

 

εκεηψλεηαη φηη, φζνλ αθνξά ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ΔΠΑ ηεο πεξηφδνπ 2007-2013, ζην 

πιαίζην ησλ ελδηάκεζσλ πιεξσκψλ, πξνβιέπεηαη ε είζπξαμε ηνπ ππνινίπνπ ηεο θνηλνηηθήο ζπκκεην-

ρήο κέρξη ην 95%. Σν ππφινηπν 5% ηεο απνπιεξσκήο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ζα εηζπξαρζεί κεηά 

ηελ ππνβνιή ησλ ηειηθψλ Δθζέζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ε νπνία πξνβιέπεηαη ζηηο 31 Μαξηί-

νπ 2017. Δπηπιένλ, αλακέλεηαη ε έγθξηζε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξν-

γξακκάησλ πεξηφδνπ 2014-2020. Μεηά ηελ έγθξηζή ηνπο, ζα θαηαβιεζεί ε πξνβιεπφκελε πξνθαηα-

βνιή θαη ζα ππνβιεζνχλ νη αηηήζεηο ησλ ελδηάκεζσλ πιεξσκψλ.  

 

Πξνϋπνινγηζκόο ΕΛΕΓΕΠ 
 

Οη απνιήςεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΛΔΓΔΠ κέζσ ηνπ ΔΓΣΔ πξνβιέπεηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζε 

1.944 εθαη. επξψ γηα ην 2015, πνζφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 32% ησλ ζπλνιηθψλ εηζξνψλ απφ ηελ ΔΔ 

γηα ην έηνο απηφ. 
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Απνδφζεηο 
 

Οη ζπλεηζθνξέο ηεο ρψξαο καο ζηνλ Κνηλνηηθφ Πξνυπνινγηζκφ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2015 πξνβιέ-

πεηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζην πνζφ ησλ 1.850 εθαη. επξψ. 

 

Γεκνζηνλνκηθφ φθεινο 
 

Σν δεκνζηνλνκηθφ φθεινο πξνβιέπεηαη φηη ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 4.309 εθαη. επξψ γηα ην 2015, ην 

νπνίν αληηπξνζσπεχεη ην 2,3% ηνπ ΑΔΠ. 

 

  



ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3    

ΚΡΑΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 2015   145 

 

5. Ννκηθά πξφζσπα πιελ ΓΔΚΟ 
 

 

Ννκηθά πξφζσπα πιελ ΑΚΑΓΔ 
 

Ο ελνπνηεκέλνο πξνυπνινγηζκφο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πιελ ΑΚΑΓΔ θαη ην χςνο ησλ ρξεκαηννη-

θνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη δαλεηαθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπο ζηηο 31/12/2013, απνηππψλε-

ηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. 

 

 

Πίλαθαο 3.23  Δλνπνηεκέλνο πξνυπνινγηζκφο λνκηθψλ πξνζψπσλ 
πιελ ΑΚΑΓΔ 

(ζε εθαη. επξψ) 
 

 
2014 

Δθηηκήζεηο 
2015 

Πξνβιέςεηο 

Έζνδα 2.591 2.538 

Έζνδα απφ ηφθνπο 124 59 
Μεηαβηβάζεηο απφ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ 716 601 
Μεηαβηβάζεηο απφ ΠΓΔ 676 808 
Έζνδα ππέξ ηξίησλ 85 72 
Λνηπά έζνδα 990 998 

Γαπάλεο  2.446 2.310 

Γαπάλεο απνδνρψλ πξνζσπηθνχ 525 502 
Γαπάλεο επελδχζεσλ 552 620 
Απνδφζεηο εζφδσλ ππέξ ηξίησλ 103 84 
Σφθνη 40 37 
Λνηπέο δαπάλεο 1.157 998 
Γαπάλεο απφ θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ 70 70 

Ιζνδχγην  145 228 

Μεηαβνιή αλεμφθιεησλ ππνρξεψζεσλ  21 8 
Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο  59 22 

Ιζνδχγην θαηά ESA 225 257 

 

 

Πίλαθαο 3.24  Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
 θαη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ πιελ ΑΚΑΓΔ 

 (ζε εθαη. επξψ) 
 

 Τπφινηπν ηελ 31/12/2013 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 44.724 

Γηαζέζηκα 2.645 

Υξεφγξαθα 38.292 

Γάλεηα πξνο ηξίηνπο 3.787 

Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 588 
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Με βάζε ηελ πνξεία εμέιημεο ησλ κεγεζψλ ησλ πξνυπνινγηζκψλ (εζφδσλ-εμφδσλ) ησλ λνκηθψλ πξν-

ζψπσλ εθηηκάηαη φηη ην απνηέιεζκά ηνπο ζα θζάζεη ζηα 145,0 εθαη. επξψ ην 2014, ην νπνίν καδί κε 

ηηο πξνζαξκνγέο (θαηά ESA) θαη ηε κεηαβνιή ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ αλακέλεηαη λα δηακνξ-

θσζεί ζηα 225,0 εθαη. επξψ. Με βάζε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ 2014, ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα πξνβιέπεηαη 

λα δηακνξθσζεί ζηα 228,0 εθαη. επξψ ην 2015, πνπ κε ηηο ζρεηηθέο πξνζαξκνγέο θαη ηνλ ππνινγηζκφ 

ηεο κεηαβνιήο ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ πξνβιέπεηαη φηη ζα θζάζεη ζηα 257,0 εθαη. επξψ (ζε 

δεκνζηνλνκηθή βάζε). 

 

ηνλ Πίλαθα 3.25 εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα (ζηφρνη) πνπ νθείινπλ νη θνξείο λα πεηχρνπλ γηα ην 

2015. Δπηπιένλ πεξηιακβάλνληαη νη πξνζαξκνγέο (θαηά ESA), θαζψο θαη ε κεηαβνιή ησλ απιήξσ-

ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηείαο θάζε Τπνπξγείνπ.  

 

Υπνπξγείν Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο 
 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ επνπηεπφκελνπ ΝΠΓΓ, Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθε-

ζεο (ΔΚΓΓΑ), πξνβιέπεηαη λα είλαη πιενλαζκαηηθφο (2,0 εθαη. επξψ) γηα ην έηνο 2015, εληφο ησλ 

ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ θαη ζην ΜΠΓ 2015-2018.  

 

Υπνπξγείν Εζληθήο Άκπλαο 
 

ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ πεξηιακβάλνληαη ζπλνιηθά έμη (6) λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ 

πιελ εθείλσλ ησλ θνξέσλ πνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο ΟΚΑ θαη ΓΔΚΟ. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγη-

ζκφο ηνπο πξνβιέπεηαη λα παξνπζηάζεη πιεφλαζκα 0,1 εθαη. επξψ πεξίπνπ. 

 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εζφδσλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ζπλίζηαηαη ζηα έζνδα απφ ίδηα επηρεηξε-

καηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζηελ επηρνξήγεζε πνπ εηζπξάηηεη ην Πνιεκηθφ Μνπζείν απφ ηνλ Σαθηηθφ 

Πξνυπνινγηζκφ, ελψ νη δαπάλεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ αθνξνχλ θπξίσο πιεξσκέο γηα ππεξεζίεο 

θαζψο θαη δαπάλεο γηα επελδχζεηο. 

 

Υπνπξγείν Υγείαο 
 

Σν ζεηηθφ νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα πνπ πξνβιέπεηαη (18,0 εθαη. επξψ) γηα ηα λνκηθά πξφζσπα επν-

πηείαο ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ην 2015, νθείιεηαη, θαηά θχξην ιφγν, ζηελ πξνζαξκνγή ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

δαπαλψλ. 

  

ηα λνκηθά πξφζσπα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη έμη (6) επνπηεπφκελνη θνξείο ηνπ Κεθ. Α΄ ηνπ Ν. 

3429/2005, νη αξκνδηφηεηεο ησλ νπνίσλ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο πγείαο, θαζψο 

θαη κε ζέκαηα δηαρείξηζεο Ννζνθνκείσλ, σζηφζν ηα ελ ιφγσ λνκηθά πξφζσπα ζπκκεηέρνπλ ειάρηζηα 

ζην απνηέιεζκα, δεδνκέλνπ φηη ηα έζνδά ηνπο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ επηρνξεγήζεηο ηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο δαπαλψλ.  

 

Υπνπξγείν Δηθαηνζύλεο, Δηαθάλεηαο θαη Αλζξωπίλωλ Δηθαηωκάηωλ 
 

Σν απνηέιεζκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επνπηεπφκελνπ ΝΠΓΓ, ΣΑΥΓΗΚ, πξνβιέπεηαη λα είλαη ζε-

ηηθφ (11,0 εθαη. επξψ) γηα ην 2015, ελψ ην απνηέιεζκα ηνπ ΝΠΗΓ «Δπάλνδνο» είλαη νπδέηεξν.  

 

Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ 
 

Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ πεξη-

ιακβάλεη λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ (ΑΔΗ-ΣΔΗ-βηβιηνζήθεο-εξεπλεηηθά θέληξα) θαη ηδησηη-

θνχ δηθαίνπ (Δηδηθνχο Λνγαξηαζκνχο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο - εξεπλεηηθά θέληξα), θαζψο θαη λνκηθά 

πξφζσπα ηνπ Κεθ. Α ηνπ λ. 3429/2005.  
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Πίλαθαο 3.25 Ιζνδχγην λνκηθψλ πξνζψπσλ (πιελ ΑΚΑΓΔ) αλά ππνπξγείν 
ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ESA 

(ζε εθαη. επξψ) 
    

    
2014 

Δθηηκήζεηο 
2015 

Πξνβιέςεηο 
1 Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  1 2 
  Ιζνδύγην -1 2 
  Μεηαβνιή αλεμόθιεηωλ ππνρξεώζεωλ 2 0 
  Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 
2 Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ  0 0 
  Ιζνδύγην 0 0 
  Μεηαβνιή αλεμόθιεηωλ ππνρξεώζεωλ 0 0 
  Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 
3 Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ  0 0 
  Ιζνδύγην 0 0 
  Μεηαβνιή αλεμόθιεηωλ ππνρξεώζεωλ 0 0 
  Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 
4 Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο  1 0 
  Ιζνδύγην 1 0 
  Μεηαβνιή αλεμόθιεηωλ ππνρξεώζεωλ 0 0 
  Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 
5 Τπνπξγείν Τγείαο  44 18 
  Ιζνδύγην 36 18 
  Μεηαβνιή αλεμόθιεηωλ ππνρξεώζεωλ 8 1 
  Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 
6 Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ    22 11 
  Ιζνδύγην 24 11 
  Μεηαβνιή αλεμόθιεηωλ ππνρξεώζεωλ -2 -1 
  Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 
7 Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ  95 132 
  Ιζνδύγην 81 132 
  Μεηαβνιή αλεμόθιεηωλ ππνρξεώζεωλ 14 0 
  Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 
8 Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 32 43 
  Ιζνδύγην 13 14 
  Μεηαβνιή αλεμόθιεηωλ ππνρξεώζεωλ -3 7 
  Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 22 22 
9 Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 78 25 
  Ιζνδύγην 78 25 
  Μεηαβνιή αλεμόθιεηωλ ππνρξεώζεωλ 0 0 
  Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 

10 Τπνπξγείν Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 3 -2 
  Ιζνδύγην 3 -2 
  Μεηαβνιή αλεμόθιεηωλ ππνρξεώζεωλ 0 0 
  Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 

11 Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 12 11 
  Ιζνδύγην 12 11 
  Μεηαβνιή αλεμόθιεηωλ ππνρξεώζεωλ 0 0 
  Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 

12 Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο -52 13 
  Ιζνδύγην -52 13 
  Μεηαβνιή αλεμόθιεηωλ ππνρξεώζεωλ 0 0 
  Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 

13 Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο 12 13 
  Ιζνδύγην 10 13 
  Μεηαβνιή αλεμόθιεηωλ ππνρξεώζεωλ 2 0 
  Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 

14 Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο  -13 -66 
  Ιζνδύγην -50 -66 
  Μεηαβνιή αλεμόθιεηωλ ππνρξεώζεωλ 0 0 
  Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 37 0 

15 Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ    -17 50 
  Ιζνδύγην -17 50 
  Μεηαβνιή αλεμόθιεηωλ ππνρξεώζεωλ 0 0 
  Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 

16 Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ 6 7 
  Ιζνδύγην 6 7 
  Μεηαβνιή αλεμόθιεηωλ ππνρξεώζεωλ 0 0 
  Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 

17 Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 0 0 
  Ιζνδύγην 0 0 
  Μεηαβνιή αλεμόθιεηωλ ππνρξεώζεωλ 0 0 
  Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 
  χλνιν ΝΠ επνπηείαο Τπνπξγείσλ θαηά ESA 225 257 

  Ιζνδχγην  145 228 
  Μεηαβνιή αλεμόθιεηωλ ππνρξεώζεωλ 21 8 
  Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 59 22 

               *  Σν αξλεηηθφ πξφζεκν ζεκαίλεη έιιεηκκα θαη ην ζεηηθφ πιεφλαζκα. 
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Κχξηα πεγή ησλ εζφδσλ γηα ηα ΑΔΗ, ηα ΣΔΗ θαη ηηο Βηβιηνζήθεο απνηεινχλ νη κεηαβηβάζεηο απφ ηνλ 

Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ (Σαθηηθφ θαη ΠΓΔ), ελψ γηα ηνπο Δηδηθνχο Λνγαξηαζκνχο Κνλδπιίσλ Έ-

ξεπλαο θαη ηα Δξεπλεηηθά Κέληξα, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εζφδσλ ηνπο πξνέξρεηαη απφ πφξνπο 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ (π.ρ. ΔΠΑ). 

 

πκπεξαζκαηηθά, ην ζπλνιηθφ ζεηηθφ νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ λνκηθψλ 

πξφζσπσλ πξνβιέπεηαη λα είλαη χςνπο 132,0 εθαη. επξψ. Σν αλσηέξσ απνηέιεζκα πξνβιέπεηαη λα 

πξνθχςεη, θπξίσο, απφ ηνπο εηδηθνχο ινγαξηαζκνχο θνλδπιίσλ έξεπλαο θαη απφ ηνπο θνξείο ηνπ Κεθ. 

Α΄ ηνπ Ν.3429/2005. Δηδηθφηεξα ην απνηέιεζκα ησλ ηξηάληα έμη (36) επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπ 

Κεθ. Α΄ ηνπ Ν. 3429/2005 πξνβιέπεηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζην πνζφ ησλ 15,8 εθαη. επξψ γηα ην έηνο 

2015. Ζ κεγαιχηεξε ζπκβνιή αλακέλεηαη λα πξνέιζεη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα «Ίδξπκα Νενιαίαο θαη 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο», «Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ “ΓΗΟΦΑΝΣΟ”», «Δ-

ξεπλεηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην πζηεκάησλ Δπηθνηλσληψλ θαη Τπνινγηζηψλ “ΔΠΗΔΤ-

ΔΜΠ”» θαη «Δζληθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ 

(ΔΟΠΠΔΠ)», ην απνηέιεζκα ησλ νπνίσλ θζάλεη ζηα 13,6 εθαη. επξψ, ήηνη πνζνζηφ 86% επί ηνπ ζπ-

λνιηθνχ απνηειέζκαηνο ησλ αλσηέξσ θνξέσλ. Οη ινηπνί θνξείο, ε πιεηνλφηεηα ησλ νπνίσλ είλαη ε-

ξεπλεηηθά ηδξχκαηα, ηλζηηηνχηα θαη εηαηξείεο αμηνπνίεζεο πεξηνπζίαο παλεπηζηεκίσλ, δελ παξνπζηά-

δνπλ αμηνζεκείσηα απνηειέζκαηα. 

 

Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ 
 

ε φ,ηη αθνξά ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ επνπηεχν-

ληαη απφ ην Τπνπξγείν, πξνβιέπεηαη λα πξνθχςεη πιεφλαζκα χςνπο 43 εθαη. επξψ. Σν κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο πξνβιέπεηαη λα πξνέιζεη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Σακείνπ Αξ-

ραηνινγηθψλ Πφξσλ θαη Απαιινηξηψζεσλ, ιφγσ ηεο απμεκέλεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο πνπ αλακέλεηαη 

θαη γηα ην 2015. Δπηπιένλ, ζεηηθά αλακέλνληαη θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ππφινηπσλ λνκηθψλ πξνζψ-

πσλ. 

  

Μεηαμχ ησλ παξαπάλσ λνκηθψλ πξνζψπσλ πεξηιακβάλνληαη είθνζη ηξείο (23) θνξείο ηνπ Κεθαιαίνπ 

Α΄ ηνπ Ν. 3429/2005.Σα έζνδα ησλ θνξέσλ απηψλ πξνέξρνληαη απφ πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο δξά-

ζεηο, παξάιιεια κε ηηο επηρνξεγήζεηο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ελψ θαηαβάιιεηαη θαη ζεκαληηθή πξν-

ζπάζεηα γηα ζπγθξάηεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ, ζην πιαίζην ηεο εμνηθνλφκεζεο δαπαλψλ. Ζ πξν-

ζπάζεηα απηή αληαλαθιάηαη ζηε βειηίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ην 2015 έλαληη ηνπ 2014.  

 

Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 
 

ηα λνκηθά πξφζσπα επνπηείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πεξηιακβάλνληαη, ν Οξγαληζκφο Γηα-

ρείξηζεο Γεκνζίνπ Υξένπο (ΟΓΓΖΥ), ην Δηδηθφ Σακείν Διέγρνπ, Παξαγσγήο θαη Πνηφηεηαο Αιθνφ-

ιεο θαη Αιθννινχρσλ Πνηψλ (ΔΣΔΠΠΑΑ), ε Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ 

(ΔΛΣΔ), ην Βαξβάθεην Ίδξπκα, ην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο, ην Σακείν Αμηνπνίε-

ζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ ΑΔ (ΣΑΗΠΔΓ), ην Αζελατθφ Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ-

Μαθεδνληθφ Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ (ΑΠΔ-ΜΠΔ), ε Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή (ΟΚΔ), θα-

ζψο θαη νη Αλεμάξηεηεο Αξρέο Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) θαη Δπηηξνπή Δπνπηείαο θαη 

Διέγρνπ Παηγλίσλ (ΔΔΔΠ). 

  

Πξνβιέπεηαη φηη ην ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ 10 θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξ-

λεζεο ζα αλέιζεη ζε 25,0 εθαη. επξψ γηα ην 2015. 

  

Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκωλ  
 

Σν Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ έρεη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ λνκηθά πξφζσπα ηφζν 

δεκφζηνπ φζν θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ν Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθί-

κσλ (ΔΦΔΣ), κε βαζηθή απνζηνιή ηνπ ηε δηαζθάιηζε ηεο εηζαγσγήο, παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο πγη-

εηλψλ ηξνθίκσλ, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ 

ζπκθεξφλησλ. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ν Διιεληθφο Γεσξγηθφο Οξγαληζκφο "ΓΖΜΖΣΡΑ" 
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(ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ), ν νπνίνο δηαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή θαη 

θνηλνηηθή λνκνζεζία, παξέρεη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, πξνάγεη ηελ έξεπλα θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο. 

 

Σα λνκηθά πξφζσπα ηνπ ΤΠΑΑΣ αλακέλεηαη λα εκθαλίζνπλ ζεηηθφ απνηέιεζκα χςνπο πεξίπνπ 11 

εθαη. επξψ γηα ην 2015.  

 

Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Ελέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 
 

Απφ ηνπο ηξηάληα έλα (31) θνξείο ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ Ν. 3429/2005 ην απνηέιεζκα, πνζνχ 12,5 

εθαη. επξψ ην 2015, αλακέλεηαη λα πξνέιζεη απφ ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην θαη Υαξηνγξάθεζε ΑΔ 

(ΔΚΥΑ ΑΔ), ην Δζληθφ Κέληξν Βηψζηκεο θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ΔΚΒΑΑ) θαη ην Κέληξν Αλα-

λεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΚΑΠΔ). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απφ ηα αλσηέξσ ηξία λνκηθά πξφζσπα, 

ην ΔΚΥΑ ΑΔ πξνβιέπεηαη λα παξνπζηάζεη ζεηηθφ απνηέιεζκα χςνπο 11,1 εθαη. επξψ γηα ην 2015, 

θαιχπηνληαο ην 90% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ απνηειέζκαηνο ησλ αλσηέξσ θνξέσλ. Σν ΔΚΥΑ ΑΔ 

αλακέλεηαη λα επηηαρχλεη, θαηά ην 2015, ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θηεκαηνγξάθεζεο χςνπο 180 

εθαη. επξψ.  
 
Οη ινηπνί εηθνζηνθηψ (28) θνξείο είλαη θνξείο δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, ησλ νπνίσλ 

ηα έζνδα πξνέξρνληαη θπξίσο απφ πφξνπο ηνπ ΠΓΔ.  
 

Υπνπξγείν Εξγαζίαο, Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο 
 

Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα επνπηείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο 

αλακέλεηαη ζεηηθφ απνηέιεζκα χςνπο 13,0 εθαη. επξψ θπξίσο ιφγσ ησλ δηνηθεηηθψλ ζπλελψζεσλ ησλ 

Μνλάδσλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο κε ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ λ. 4109/2013, αιιά θαη ηνπ εμνξζνιν-

γηζκνχ ησλ δαπαλψλ ηνπο θαη ηεο ζπλεπαθφινπζεο κείσζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο εμφδσλ. 

 

Υπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγωληζηηθόηεηαο 
 

ηα λνκηθά πξφζσπα επνπηείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, κεηαμχ ησλ άι-

ισλ, πεξηιακβάλνληαη ην Δζληθφ Σακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο ΑΔ πνπ έρεη σο βαζηθφ 

ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη εηδηθφηεξα ηελ ελίζρπζε ηεο πξφζβαζεο ζηε ρξε-

καηνδφηεζε γηα ηελ ίδξπζε λέσλ θαη θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, ε νπνία 

σο Αλεμάξηεηε Αξρή έρεη βαζηθή απνζηνιή ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη ηελ εθαξκνγή 

ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ, θαζψο θαη ε Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ κε βα-

ζηθφ ξφιν ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο, ζπλνρήο θαη ελαξκφληζεο ησλ δηαδη-

θαζηψλ αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ ζχκθσλα κε ην εζληθφ θαη επξσπατθφ δί-

θαην. 

 

Πξνβιέπεηαη φηη νη πξνυπνινγηζκνί ηνπ ζπλφινπ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ επνπηεχνληαη απφ ην 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο ζα παξνπζηάζνπλ αξλεηηθφ απνηέιεζκα (έιιεηκκα) 

66,2 εθαη. επξψ, ην νπνίν νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηηο πξνβιέςεηο ηεο ΔΣΔΑΝ ΑΔ γηα θαηαπηψζεηο 

εγγπήζεσλ, ρσξίο ηηο νπνίεο, ην απνηέιεζκα γηα ην 2015, ζα δηακνξθψλνληαλ ζε πιεφλαζκα χςνπο 

3,8 εθαη. επξψ. 

 

Μεηαμχ ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ πεξηιακβάλνληαη θαη ηέζζεξηο (4) θνξείο ηνπ Κεθ. Α΄ ηνπ Ν. 

3429/2005 (ΔΒΔΣΑΜ ΑΔ, ΟΒΗ, ΚΔΠΔ θαη ΚΓΔΟΓ), θαζψο θαη ε εηαηξεία Σακείν Αλάπηπμεο Νέαο 

Οηθνλνκίαο (ΣΑΝΔΟ ΑΔ). 

 

Υπνπξγείν Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Δηθηύωλ 
 

ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν πεξηιακβάλνληαη, ε Δζληθή Δπηηξνπή Σε-

ιεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), ν Οξγαληζκφο Αληηζεηζκηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πξνζηαζίαο 
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(ΟΑΠ), ν Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ΟΑΠ (ΟΑΠ-ΔΛΚΔ), ε Δηαηξία Παγίσλ 

ΔΤΓΑΠ, ν Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο Κξήηεο ΑΔ θαη νη Κηηξηαθέο Τπνδνκέο ΑΔ. Οη Κηηξηαθέο Τπνδν-

κέο ΑΔ πξνήιζαλ απφ ηε ζπγρψλεπζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ηεο 

ΓΔΠΑΝΟΜ ΑΔ θαη ηνπ Οξγαληζκνχ ρνιηθψλ Κηηξίσλ ΑΔ, ελψ αλακέλεηαη θαη ε ζπγρψλεπζε ηεο 

«ΘΔΜΗ Καηαζθεπαζηηθή ΑΔ» απφ 1/8/2015. 

 

Δηδηθφηεξα νη θνξείο «Κηηξηαθέο Τπνδνκέο ΑΔ (ΚΣΤΠ ΑΔ)», «Θέκηο Καηαζθεπαζηηθή ΑΔ», θαη 

«Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο Κξήηεο ΑΔ» πεξηιακβάλνληαη ζην Κεθ. Α΄ ηνπ Ν.3429/2005. Σν κεγαιχηε-

ξν κέξνο ησλ εζφδσλ ηνπο πξνέξρεηαη απφ ηηο επηρνξεγήζεηο ηνπ ΠΓΔ γηα ηελ θάιπςε επελδπηηθψλ 

δαπαλψλ ζηνπο ηνκείο ηεο παηδείαο, ηεο πγείαο θαη ησλ έξγσλ ππνδνκήο. Σαπηφρξνλα βαίλνπλ κεηνχ-

κελεο νη επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, ιφγσ αλαδηάξζξσζεο δνκψλ θαη δξάζεσλ 

κείσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. 

 

Πξνβιέπεηαη φηη ην ηακεηαθφ νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ θνξέσλ ζα αλέιζεη ζε 50 εθαη. 

επξψ, κε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζην απνηέιεζκα απηφ ησλ Κηηξηαθψλ Τπνδνκψλ θαη ηεο Δζληθήο 

Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ.  

 

Υπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ 
 

Σν ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ Τπνπξγείνπ πξνβιέπεηαη 

λα είλαη ζεηηθφ (7 εθαη. επξψ) γηα ην 2015. Σν απνηέιεζκα απηφ ζπλδηακνξθψλεηαη απφ ην νηθνλνκη-

θφ απνηέιεζκα ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ δεθαηξηψλ (13) Ληκεληθψλ Σακείσλ (ΝΠΓΓ) θαη ησλ έληε-

θα (11) Οξγαληζκψλ Ληκέλσλ (ΑΔ). 

 

Δηδηθφηεξα, ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ησλ 13 Ληκεληθψλ Σακείσλ πξνβιέπεηαη αξλεηηθφ (-1,0 εθαη. 

επξψ). Κχξηα δξάζε ησλ αλσηέξσ θνξέσλ είλαη ε εθκεηάιιεπζε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε ησλ ιηκελη-

θψλ ππνδνκψλ, ησλ αιηεπηηθψλ θαηαθπγίσλ θαη ιηκελίζθσλ ησλ λνκψλ αξκνδηφηεηάο ηνπο. Γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ έξγσλ, ζην πιαίζην επίηεπμεο ηνπ ζθνπνχ ηεο ίδξπζήο ηνπο, επηρνξεγνχληαη απφ ην 

Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. 

  

Οη πφξνη ησλ Ληκεληθψλ Σακείσλ είλαη θπξίσο έζνδα απφ ην ηέινο ρξήζεσο ιηκέλσλ ζηα εηζηηήξηα ή 

λαχινπο, έζνδα απφ ηέιε πξφζδεζεο, πξχκλεζεο πινίσλ θαη ειιηκεληζκνχ ζθαθψλ. 

 

Αληίζεηα, νη έληεθα (11) Οξγαληζκνί Ληκέλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο θνξείο ηνπ Κεθ. Α΄ ηνπ 

Ν.3429/2005 είλαη φινη πιενλαζκαηηθνί, πινπνηνχλ ζεκαληηθνχ χςνπο επελδπηηθά πξνγξάκκαηα 

ζηνπο ηνκείο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ησλ ιηκέλσλ, ρσξίο επηρνξήγεζε απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπν-

ινγηζκφ. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ην πξνβιεπφκελν απνηέιεζκά ηνπο δηακνξθψλεηαη θαηά 40% απφ 

ηνπο Οξγαληζκνχο Ληκέλσλ Παηξψλ θαη Διεπζίλαο. Σν ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ησλ Οξγαληζκψλ Ληκέ-

λσλ, χςνπο 7,7 εθαη. επξψ, παξνπζηάδεη αχμεζε θαηά 42% ην έηνο 2015 έλαληη ηνπ εθηηκψκελνπ απν-

ηειέζκαηνο ηνπ 2014.  εκεηψλεηαη φηη ζηνπο έληεθα (11) θνξείο ηνπ Κεθ. Α΄ ηνπ Ν. 3429/2005 (Οξ-

γαληζκνί Ληκέλσλ) πεξηιακβάλνληαη θαη ηα δχν (2) ιηκάληα (Ραθήλαο θαη Καβάιαο) πνπ πξφθεηηαη λα 

εληαρζνχλ ζηνπο θνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζην αλαζεσξεκέλν κεηξψν ηεο ΔΛΣΑΣ. 

 

Αζθαιηζηηθφ Κεθάιαην Αιιειεγγχεο Γελεψλ (ΑΚΑΓΔ) 
 

Σν ΑΚΑΓΔ ζπζηάζεθε κε ην άξζξν 149 ηνπ λ. 3655/2008 κε βαζηθφ ζθνπφ ηε δεκηνπξγία απνζεκα-

ηηθψλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ θιάδσλ ζχληαμεο ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΦΚΑ) ζην 

πιαίζην ηεο δηαζθάιηζεο ησλ ζπληάμεσλ ησλ λέσλ γελεψλ. 

 

Οη βαζηθέο πεγέο εζφδσλ ηνπ ΑΚΑΓΔ απνηεινχλ πνζνζηφ 4% επί ησλ εηήζησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ 

απφ ην ΦΠΑ θαη ηα έζνδα απφ ηελ Δηζθνξά Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ θαη ηελ Δηδηθή Δηζθνξά π-

ληαμηνχρσλ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο, πνπ ηεξνχληαη ζε ινγαξηαζκνχο κε νηθνλνκηθή θαη ινγηζηηθή 

απηνηέιεηα. 
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εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην, ε πξνβιεπφκελε απφδνζε, πνπ αληηζηνηρεί ζην 

4% επί ησλ εηήζησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ απφ ΦΠΑ, αληηθαζίζηαηαη κε επηρνξήγεζε απφ ηνλ Σαθηηθφ 

Πξνυπνινγηζκφ. 

 

Γηα ην 2015, ην ηζνδχγην ηνπ ΑΚΑΓΔ αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζηα 1.117 εθαη. επξψ, απμεκέλν 

θαηά 251 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ 2014 (Πίλαθαο 3.26). 

 

 

Πίλαθαο 3.26  Πξνυπνινγηζκφο ΑΚΑΓΔ 
(ζε εθαη. επξψ) 

 

 2014 
Δθηηκήζεηο 

2015 
Πξνβιέςεηο 

Έζνδα 1.101 1.152 

Δηζθνξά αιιειεγγχεο ζπληαμηνχρσλ (θχξηα ζχληαμε) 450 500 

Δηζθνξά αιιειεγγχεο ζπληαμηνχρσλ (επηθνπξηθή ζχληαμε) 130 115 

Αζθαιηζηηθή εηζθνξά Ν.4186/2013 3 3 

Έζνδα απφ θνηλσληθνχο πφξνπο 10 0 

Έζνδα απφ ηφθνπο 65 80 

Μεηαβηβάζεηο απφ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ (έζνδα απφ ΦΠΑ)1 443 454 

Γαπάλεο 235 35 

Μεηαβηβάζεηο ζε αζθαιηζηηθά ηακεία  200 0 

Μεηαβηβάζεηο ζην Πξφγξακκα "Βνήζεηα ζην ζπίηη" 35 35 

Ιζνδχγην 866 1.117 

 1 Απφ 1/1/2015 θαη κεηά ην πνζφ αλαθέξεηαη ζε θξαηηθή επηρνξήγεζε. 
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6. Κνηλσληθφο πξνυπνινγηζκφο 
 

Ο θνηλσληθφο πξνυπνινγηζκφο, γηα ην 2015, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπλέρηζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο κειιν-

ληηθψλ ειιεηκκάησλ, θαζψο θαη απφ ηελ εθαξκνγή δηαξζξσηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη κέηξσλ εμπγίαλ-

ζεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί θαη λα επηηαρπλζεί ε εηζπξαμηκφηεηα ζε φια ηα αζθαιηζηηθά ηακεία.  

 

Παξάιιεια, ζπλερίδεηαη ε εθαξκνγή κέηξσλ ηφλσζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, κέζσ ηεο κείσζεο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαηά 3,9% θαη ηεο ζπλεπαθφινπζεο βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ εξγνδνηηθνχ θφζηνπο. Δπηπξφζζεηα πηνζεηνχληαη πξνγξάκκαηα 

ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθφηεξα ην πνζν-

ζηφ αλεξγίαο ηεο ρψξαο. 

 

ηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο, ΔΟΠΤΤ θαη Ννζνθνκείσλ, νη πξνζπάζεηεο επηθεληξψλνληαη αθελφο κελ ζηελ 

ελίζρπζε ησλ δηαξζξσηηθψλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ δξνκνινγεζεί, αθεηέξνπ δε ζηελ επηηάρπλζε ησλ 

πιεξσκψλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, εληφο ηνπ πθηζηάκελνπ δεκνζηνλνκηθνχ πιαη-

ζίνπ.  

 

 

Πίλαθαο 3.27  Δλνπνηεκέλνο θνηλσληθφο πξνυπνινγηζκφο ζε ηακεηαθή βάζε 
(ζε εθαη. επξψ) 

 

 2014 
Δθηηκήζεηο 

2015 
Πξνβιέςεηο 

Έζνδα 35.537 33.762 

Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 18.620 18.775 
Έζνδα απφ ηφθνπο 350 367 
Λνηπά έζνδα  2.274 1.933 
Μεηαβηβάζεηο απφ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ(2)  14.070 12.496 
Μεηαβηβάζεηο απφ ΠΓΔ 193 190 
Μεηαβηβάζεηο απφ άιινπο θνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 31 0 

Έμνδα 36.279 34.660 

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 572 535 
πληάμεηο(3) 23.289 23.276 
Λνηπέο κεηαβηβάζεηο 9.187 7.580 
Γηνηθεηηθέο θαη ινηπέο δαπάλεο 3.232 3.268 

Ιζνδχγην(1) -741 -898 

(1) Πεξηιακβάλεηαη ην ηζνδχγην ησλ ΟΚΑ, λνζνθνκείσλ θαη ΠΔΓΤ. 
(2) ηηο κεηαβηβάζεηο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ πεξηιακβάλεηαη θαη ε εηδηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα εθθαζάξηζε 

ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηνπ λ.4281/2014. 
(3) πκπεξηιακβάλεηαη πνζφ 80 εθαη. επξψ σο εθθαζάξηζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ΜΣΠΤ. 

 

 

Σα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ ελνπνηεκέλνπ θνηλσληθνχ πξνυπνινγηζκνχ ην 2015 πξνβιέπνληαη κεησκέλα 

ζε ζρέζε κε ην 2014 σο απνηέιεζκα, θπξίσο, ηεο κείσζεο ησλ κεηαβηβάζεσλ απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυ-

πνινγηζκφ θαη ηεο θαηάξγεζεο ησλ κε αληαπνδνηηθψλ πφξσλ. 

 

Ωζηφζν, ζεκεηψλεηαη φηη ην 2014 ζηηο κεηαβηβάζεηο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ πεξηιακβάλε-

ηαη θαη εηδηθή ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 939 εθαη. επξψ γηα ηελ εθθαζάξηζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψ-

ζεσλ ζε ηξίηνπο, ελψ γηα ην 2015 δελ έρεη πεξηιεθζεί αληίζηνηρν πνζφ. 

 

Σα έμνδα ηνπ 2015 πξνβιέπνληαη κεησκέλα θαηά 1.619 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην 2014, θπξίσο εμαη-

ηίαο ηεο εμφθιεζεο ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ χςνπο 1.364 εθαη. επξψ. 
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Αζθαιηζηηθά Σακεία 
 

Ζ ζπληαμηνδνηηθή δαπάλε αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζηα 23.276 εθαη. επξψ ην 2015, έλαληη 23.209 εθαη. 

επξψ (ρσξίο ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΜΣΠΤ γηα ηελ εμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηνπ, χςνπο 80 

εθαη. επξψ) ην 2014. Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη ζηνπο λένπο ζπληαμηνχρνπο, θαζψο θαη ζηελ θαηαβν-

ιή αλαδξνκηθψλ κεηά ηελ νξηζηηθή έθδνζε ησλ ζπληάμεσλ. 

  

Σν ηακεηαθφ ηζνδχγην ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζε -1.189 εθαη. επξψ 

ην 2015, έλαληη -807 εθαη. επξψ ην 2014.  

 

Οη δηαξζξσηηθέο παξεκβάζεηο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ην 2015 εζηηάδνληαη ζηνπο δχν βαζηθνχο ππιψ-

λεο, πνπ αθνξνχλ ηε ζηήξημε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηα κέηξα θαηαπν-

ιέκεζεο ηεο εηζθνξνδηαθπγήο θαη βειηίσζεο ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. 

 

Σηήξημε ηεο βηωζηκόηεηαο ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο 
 

Γηα ηε ζηήξημε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ 1/1/2015 ηίζεληαη ζε εθαξκνγή 

νη ζεζκηθέο παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ λνκνζεηεζεί. Δηδηθφηεξα, ζηνλ ηνκέα ησλ επηθνπξηθψλ ζπληάμε-

σλ έρνπλ γίλεη ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο, φπσο: 

 

 Ζ θαζνιηθή πηνζέηεζε ηνπ δηαλεκεηηθνχ ζπζηήκαηνο πξνθαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ κε λνεηή θε-

θαιαηνπνίεζε, κε ηελ εθαξκνγή ζπληειεζηή βησζηκφηεηαο. 

 Ζ αλαπξνζαξκνγή, εηεζίσο, ησλ κεξηζκάησλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηα επί κέξνπο Μεηνρηθά Σα-

κεία κεηά απφ αλαινγηζηηθή κειέηε θαη ε απνθπγή δεκηνπξγίαο ειιεηκκάησλ ζε εηήζηα βάζε. 

 Ζ έληαμε ζην Δληαίν Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο (ΔΣΔΑ), ζηαδηαθά, φισλ ησλ επηθνπξηθψλ 

ηακείσλ. 

 

Δπίζεο, ζηνλ ηνκέα ησλ εθάπαμ παξνρψλ έρνπλ γίλεη παξεκβάζεηο έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη νπνηα-

δήπνηε κειινληηθή αληζνξξνπία.  

 

Παξάιιεια, γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηεο ρψξαο έρεη δεκηνπξγεζεί ην 

ζχζηεκα «ΑΣΛΑ» πνπ ζπληζηά ην Δζληθφ Μεηξψν Αζθάιηζεο θαη Αζθαιηζηηθήο Ηθαλφηεηαο θαη 

πεξηιακβάλεη ηνπο ελεξγνχο αζθαιηζκέλνπο θαη ηνπο δηθαηνχρνπο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

πεξίζαιςεο. Μέζσ ηνπ αλσηέξσ ζπζηήκαηνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ζα κπνξνχλ λα πξνβαίλνπλ ειε-

θηξνληθά ζηελ έθδνζε βεβαηψζεσλ ρξφλνπ αζθάιηζεο θαη λα επηηαρχλνπλ ηελ απνλνκή ζπληάμεσλ. 

Σέινο, κέζσ ηνπ ίδηνπ ζπζηήκαηνο, θαηαξγείηαη ε ζεψξεζε ησλ βηβιηαξίσλ αζζέλεηαο κε απνηέιεζκα 

ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ηελ εμάιεηςε ηεο παξαβαηηθφηεηαο.  

 

Παξεκβάζεηο θαηαπνιέκεζεο ηεο εηζθνξνδηαθπγήο θαη ελίζρπζεο ηεο εηζπξαμηκόηεηαο 
 

Ζ θαηαπνιέκεζε ηεο εηζθνξνδηαθπγήο απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηήξημεο ηεο βησζηκφηεηαο 

ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη δξάζεηο πνπ μεθίλεζαλ ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν ζπλερίδνληαη θαη 

φπνπ απαηηείηαη γίλνληαη νη αλαγθαίεο ηερληθέο θαη δηνηθεηηθέο βειηηψζεηο. 

 

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ πιέγκαηνο ησλ δξάζεσλ θαηαπνιέκεζεο ηεο εηζθνξνδηαθπγήο, αιιά θαη ηεο 

αλακελφκελεο βειηίσζεο ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ απφ αζθαιη-

ζηηθέο εηζθνξέο αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη ειαθξά βειηίσζε ην 2015. 

 

Αλαιπηηθφηεξα νη παξεκβάζεηο απηέο έρνπλ σο εμήο : 

 

 Καθολικοί διαζηαςπυηικοί έλεγσοι μεηαξύ ηυν δηλυθειζών και καηαβληθειζών ειζθοπών 

ζηο ΙΚΑ-ΕΣΑΜ 

Δθηηκάηαη φηη ε ζπλερήο θαη ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ησλ ειέγρσλ απηψλ εδξαηψλεη ην θαζεζηψο 

αζθαιηζηηθήο ζπλείδεζεο.  
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 Εξοπθολογιζμόρ μησανιζμών είζππαξηρ αζθαλιζηικών ειζθοπών ηος ΕΣΕΑ, ΣΑΠΙΣ, 

ΣΑΤΣΕΚΩ 

Με ηελ ππνρξεσηηθή δήισζε θαη θαηαβνιή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κέζσ ησλ Αλαιπηηθψλ 

Πεξηνδηθψλ Γειψζεσλ γίλεηαη ζεκαληηθή παξέκβαζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εηζθνξνδηαθπ-

γήο θαη ηελ εμάιεηςε παξαβαηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ εληνπίζηεθαλ ζηνλ παξειζφλ.  

 

 ςμτηθιζμόρ επιζηποθών ΦΠΑ και Φόπος Ειζοδήμαηορ με αζθαλιζηικέρ οθειλέρ 

 Ζ δηαδηθαζία ζπκςεθηζκνχ επηζηξνθψλ ΦΠΑ θαη θφξνπ εηζνδήκαηνο κε αζθαιηζηηθέο νθεηιέο, 

ε νπνία μεθίλεζε λα εθαξκφδεηαη ην 2014, αλακέλεηαη λα βειηησζεί κε ηελ ειεθηξνληθή δηαζχλ-

δεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο θνξνινγηθήο δηνί-

θεζεο. 

 

 Επισειπηζιακή λειηοςπγία ηος Κένηπος Είζππαξηρ Αζθαλιζηικών Οθειλών (ΚΕΑΟ) και 

ηος πληποθοπιακού ζςζηήμαηορ «ΕΡΓΑΝΗ» 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθψλ Οθεηιψλ (ΚΔΑΟ), κε ηελ εθαξκνγή ζην-

ρεπκέλσλ εηζπξαθηηθψλ κέηξσλ ζηνπο νθεηιέηεο κε εληαίεο δηαδηθαζίεο θαη θαλφλεο γηα φινπο 

ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, αλακέλεηαη λα εδξαηψζεη ηελ ελίζρπζε ησλ εζφδσλ ησλ Φν-

ξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΦΚΑ), ελψ παξάιιεια ζπλερίδεηαη ε επηβνιή απζηεξψλ πξνζηί-

κσλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο αδήισηεο θαη αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηή-

καηνο «Δξγάλε».  

  

 Διαπθπυηικά μέηπα εξοπθολογιζμού λειηοςπγίαρ ηος ΟΑΕΕ  

Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπ ΟΑΔΔ παξνπζίαζαλ κεησκέλε εηζπξαμηκφηεηα θαηά ην ηξέρνλ 

έηνο, πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ θαζπζηέξεζε εθαξκνγήο δηαξζξσηηθψλ κέηξσλ ζην θνξέα. Πα-

ξά ην γεγνλφο απηφ, ε εθαξκνγή κέηξσλ φπσο ε κεηαηξνπή ησλ δηκεληαίσλ εηζθνξψλ ζε κεληαί-

εο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ εηζπξαθηηθψλ κεραληζκψλ αλακέλεηαη λα εληζρχζνπλ ηα 

έζνδα ηνπ Οξγαληζκνχ.  

 

 Αναθεώπηζη πςθμίζευν για ηην καηαβολή αζθαλιζηικών ςποσπεώζευν 

Ζ αλαζεψξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζρήκαηνο ξπζκίζεσλ παξέρεη επλντθφηεξνπο φξνπο ζηνπο νθεη-

ιέηεο θαη αλακέλεηαη αθελφο κελ λα ζπγθξαηήζεη ηνπο ζπλεπείο αζθαιηζκέλνπο ζην ζχζηεκα, 

αθεηέξνπ δε λα νδεγήζεη ζηελ επαλέληαμε φζσλ, ιφγσ νθεηιψλ, παξακέλνπλ εθηφο απηνχ.  

 

Οξγαληζκνί Απαζρφιεζεο 
 

Γηα ην 2015 εθηηκάηαη φηη ην ηακεηαθφ ηζνδχγην ηνπ ΟΑΔΓ ζα αλέιζεη ζηα 198 εθαη. επξψ, κε ηελ 

θξαηηθή επηρνξήγεζε λα αλέξρεηαη ζε 750 εθαη. επξψ έλαληη πνζνχ 457 εθαη. επξψ ην 2014. Ζ απμε-

κέλε θξαηηθή επηρνξήγεζε αληηθαηνπηξίδεη, ζε κεγάιν βαζκφ, ηελ πνιηηηθή αληηκεηψπηζεο ηεο αλεξ-

γίαο, ε νπνία, γηα ην έηνο 2015, εληζρχεηαη θαη κε ην ζρεδηαζκφ ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ ελεξ-

γεηηθψλ πνιηηηθψλ, πξνβιεπφκελνπ εηήζηνπ θφζηνπο 600 εθαη. επξψ πεξίπνπ. Ζ δαπάλε γηα ηα πξν-

γξάκκαηα απηά είλαη ζεκαληηθά απμεκέλε απφ ηελ αληίζηνηρε ηνπ έηνπο 2014 (373 εθαη. επξψ) θπξί-

σο ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο έκθαζεο πνπ απνδίδεηαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ γηα λένπο θαη 

αλέξγνπο. 

 

Δζληθφο Οξγαληζκφο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο (ΔΟΠΤΤ) 
 

Σν ηακεηαθφ απνηέιεζκα ηνπ ΔΟΠΤΤ αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζε -200 εθαη. επξψ γηα ην 2014, 

πνπ νθείιεηαη ζηελ πξνζπάζεηα επηηάρπλζεο ησλ πιεξσκψλ θαη ηαπηφρξνλα κείσζεο ησλ απιήξσησλ 

ππνρξεψζεσλ. ε απηφ ην πιαίζην, ν Οξγαληζκφο αλακέλεηαη λα ιάβεη σο ην ηέινο ηξέρνληνο έηνπο 

πνζφ 344 εθαη. επξψ απφ ηελ εηδηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ εθθαζάξηζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψ-

ζεψλ ηνπ πξνο ηξίηνπο. Αληίζηνηρα αλακέλεηαη λα δηελεξγεζνχλ εληφο ηνπ ίδηνπ έηνπο πιεξσκέο γηα 

ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ χςνπο 652 εθαη. επξψ.  
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εκαληηθή πξνζπάζεηα απνηειεί θαη ε ζπγθξάηεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, ηα φξηα ηεο νπνίαο 

έρνπλ δηακνξθσζεί, ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε, ζηα 2.000 εθαη. επξψ γηα ηα έηε 2014 θαη 2015, έλαληη 

2.371 εθαη. επξψ ην 2013. Σν χςνο απηφ αλακέλεηαη λα δηαζθαιηζηεί κέζσ ηεο εθαξκνγήο θαη ελδπ-

λάκσζεο ησλ κεραληζκψλ θαζηέξσζεο πνζνχ επηζηξνθήο (rebate) θαη απηφκαησλ επηζηξνθψλ (claw-

back).  

 

Παξάιιεια, πινπνηνχληαη δηαξζξσηηθέο δξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πεξηζηνιή ηεο θαξκαθεπηη-

θήο δαπάλεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ βάζεη ησλ ηξηψλ θξα-

ηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο, ε πξνψζεζε ηεο ζπληαγνγξάθεζεο γε-

λφζεκσλ θαξκάθσλ, ε εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο ζηα Ννζνθνκεία, ε εηζαγσγή 

πνηλψλ γηα γηαηξνχο πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

 

Αλάινγε πξνζπάζεηα ζπγθξάηεζεο ηεο δαπάλεο πξαγκαηνπνηείηαη θαη ζηελ θαηεγνξία ησλ παξφρσλ 

πγείαο κε ηε ζεζκνζέηεζε θαη εθαξκνγή κεραληζκψλ θαζηέξσζεο πνζνχ επηζηξνθήο (rebate) θαη απ-

ηφκαησλ επηζηξνθψλ (clawback) γηα ηηο θαηεγνξίεο ησλ λνζειίσλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ, ησλ δηαγλσ-

ζηηθψλ εμεηάζεσλ θαη ησλ θπζηθνζεξαπεηψλ. Αληίζηνηρνη κεραληζκνί ζπγθξάηεζεο ησλ δαπαλψλ δελ 

πθίζηαληαη γηα ηηο ινηπέο θαηεγνξίεο παξφρσλ. Δπηπξφζζεηα, γηα ηελ αλάζρεζε ηεο δαπάλεο ησλ ηδη-

σηηθψλ θιηληθψλ θαη ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ βξίζθνληαη ζε εμέιημε ε κειέηε θαη ζέζπηζε δξά-

ζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε δηαξζξσηηθέο παξεκβάζεηο ζηνλ έιεγρν ηεο ζπληαγνγξάθεζεο θαζψο θαη 

ζηελ επαλαηηκνιφγεζε θαη ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ.  

 

Σέινο, απφ ην έηνο 2015, ζχκθσλα κε ην λ. 4238/2014, ν ΔΟΠΤΤ θαζίζηαηαη αγνξαζηήο ππεξεζηψλ 

πγείαο, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο θαζνιηθήο πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο.  

 

Ννζνθνκεία 
 

Σα Ννζνθνκεία αλακέλεηαη λα εκθαλίζνπλ αξλεηηθφ ηακεηαθφ απνηέιεζκα χςνπο 42 εθαη. επξψ ην 

2014, ιφγσ, θπξίσο, ηεο εμφθιεζεο ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ. εκεηψλεηαη φηη ε εκθαληδφκελε 

αδπλακία κεηαβίβαζεο ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ πφξσλ γηα ην έηνο 2014 απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ, αληηκεησ-

πίζηεθε σο έλα βαζκφ κε απμεκέλεο κεηαβηβάζεηο πηζηψζεσλ απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, χ-

ςνπο 300 εθαη. επξψ. ην πιαίζην απηφ, έσο ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, αλακέλεηαη ζεκαληηθή 

κείσζε ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ ησλ Ννζνθνκείσλ χςνπο 400 εθαη. επξψ πεξίπνπ. 

 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2015 αλακέλεηαη ζεηηθφηεξε εηθφλα ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ, φπσο επίζεο 

θαη επίηεπμε πιενλαζκαηηθνχ ηακεηαθνχ απνηειέζκαηνο, χςνπο 76 εθαη. επξψ. Δηδηθφηεξα, σο πξνο 

ηα Ννζνθνκεία ηνπ ΔΤ αλακέλεηαη λα επηηαρπλζνχλ νη δηαδηθαζίεο έγθαηξεο ηηκνιφγεζεο ησλ παξε-

ρφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα (ΔΟΠΤΤ), φπσο επίζεο ε αλάπηπμε θαη ε πηινηη-

θή εθαξκνγή ζε επηιεγκέλα Ννζνθνκεία ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο ΚΔΝ (Κιεηζηά Δλνπνηεκέλα 

Ννζήιηα).  

 

Πξσηνβάζκην Δζληθφ Γίθηπν Τγείαο (ΠΔΓΤ) 
 
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4238/2014 δεκηνπξγήζεθε ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο (ΔΤ) ην Πξσηνβάζ-

κην Δζληθφ Γίθηπν Τγείαο (ΠΔΓΤ), πνπ ιεηηνπξγεί ζηηο Γηνηθήζεηο Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ 

(ΓΤΠΔ) ηεο ρψξαο, κε ζθνπφ ηελ παξνρή, ζε φινπο ηνπο πνιίηεο, νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ πξσ-

ηνβάζκηαο πεξίζαιςεο, πξφιεςεο, δηάγλσζεο, ζεξαπείαο, πξναγσγήο θαη θξνληίδαο πγείαο.  

 

Σν ΠΔΓΤ απνηειείηαη απφ ηα Κέληξα Τγείαο θαη ηηο ινηπέο κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξσηνβάζ-

κηαο θξνληίδαο πγείαο ησλ ΓΤΠΔ, ηα Κέληξα Τγείαο πνπ εληάρζεθαλ απφ ηα λνζνθνκεία ζηηο ΓΤΠΔ 

απνηειψληαο απνθεληξσκέλεο νξγαληθέο κνλάδεο ηνπο, θαζψο θαη απφ ηηο κνλάδεο παξνρήο ππεξε-

ζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ηνπ ΔΟΠΤΤ, πνπ επίζεο ζπληζηνχλ απνθεληξσκέλεο νξγαληθέο 

κνλάδεο. 

 

Γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2015 ε ιεηηνπξγία ηνπ ΠΔΓΤ ζα αληηκεησπηζζεί απφ ηηο πηζηψζεηο πνπ είραλ 

αξρηθψο πξνβιεθζεί γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Ννζνθνκείσλ θαη ηνπ ΔΟΠΤΤ.  
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Πίλαθαο 3.28  Πξνυπνινγηζκνί θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη λνζνθνκείσλ – ΠΔΓΤ 
ζε ηακεηαθή βάζε 

(ζε εθαη. επξψ) 

 

 
2014 

Δθηηκήζεηο 
2015 

Πξνβιέςεηο 

Ι. Φνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο   

α) ΗΚΑ,ΟΓΑ θ.ιπ.   
Έζνδα 36.812 35.038 
Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 11.661 11.894 
Ρχζκηζε νθεηιψλ 1.034 1.159 
Μεηαβηβάζεηο απφ ΑΚΑΓΔ 235 0 
Κνηλσληθνί πφξνη 1.131 788 
Μεηαβηβάζεηο απφ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 9.413 9.457 
Αληηθξπδφκελα έζνδα 550 26 
Απφδνζε πεξηνπζίαο 1.090 1.110 
Δηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 10.643 10.018 
Λνηπά έζνδα 608 585 
Έθηαθηε επηρνξήγεζε γηα εθθαζάξηζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 448   
Έμνδα 37.618 36.227 
πληάμεηο 23.209 23.276 
    Κύξηαο αζθάιηζεο 19.449 19.681 
    Επηθνπξηθήο αζθάιηζεο 3.759 3.595 
Λνηπέο παξνρέο αζζέλεηαο 166 171 
Πξνλνηαθέο παξνρέο 2.026 1.682 
Λνηπέο κεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο 367 391 
Απφδνζε εηζπξάμεσλ ηξίησλ 10.643 10.018 
Λνηπέο δαπάλεο 348 331 
Γαπάλεο πξνζσπηθνχ 262 280 
Γηνηθεηηθέο δαπάλεο 70 78 
Μεηαβηβάζεηο ζηα λνζνθνκεία 0 0 
Δθθαζάξηζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ απφ εηδηθή πίζησζε 529   
Ιζνδχγην -807 -1.189 
β) ΟΑΔΓ,ΟΔΔ,ΟΔΚ     
Έζνδα 2.896 2.872 
Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 1.798 1.522 
Ρχζκηζε νθεηιψλ 257 254 
Μεηαβηβάζεηο απφ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 457 750 
Μεηαβηβάζεηο απφ ΠΓΔ 180 130 
Απφδνζε πεξηνπζίαο 43 36 
Δηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 98 177 
Λνηπά έζνδα 18 3 
Έθηαθηε επηρνξήγεζε γηα εθθαζάξηζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 45   
Έμνδα 2.589 2.674 
Δπηδφκαηα αλεξγίαο 1.095 992 
Πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο 373 600 
Λνηπέο πξνλνηαθέο παξνρέο 204 171 
Μεηαβηβάζεηο ζην ΗΚΑ 546 484 
Απφδνζε εηζπξάμεσλ ηξίησλ 98 177 
Γαπάλεο πξνζσπηθνχ 113 111 
Λνηπέο δαπάλεο 115 140 
Δθθαζάξηζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ απφ εηδηθή πίζησζε 45   
Ιζνδχγην 307 198 
γ) ΔΟΠΤΤ      
Έζνδα 5.360 4.984 
Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 3.708 3.782 
Ρχζκηζε νθεηιψλ 162 164 
Κνηλσληθνί Πφξνη 3 3 
Μεηαβηβάζεηο απφ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 633 526 
Απφδνζε πεξηνπζίαο 53 53 
Δηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 395 394 
Λνηπά έζνδα 62 62 
Έθηαθηε επηρνξήγεζε γηα εθθαζάξηζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 344 0 
Έμνδα 5.560 4.960 
Φαξκαθεπηηθή δαπάλε 2.230 2.302 
Λνηπέο παξνρέο αζζέλεηαο 1.625 1.271 
Αληηθξηδφκελεο δαπάλεο 0 0 
Απφδνζε εηζπξάμεσλ ηξίησλ 395 394 
Λνηπέο δαπάλεο 0 0 
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Πίλαθαο 3.28  Πξνυπνινγηζκνί θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη λνζνθνκείσλ – ΠΔΓΤ 
ζε ηακεηαθή βάζε 

(ζε εθαη. επξψ) 

 

 
2014 

Δθηηκήζεηο 
2015 

Πξνβιέςεηο 

Γαπάλεο πξνζσπηθνχ 88 36 
Γηνηθεηηθέο δαπάλεο 112 57 
Μεηαβηβάζεηο πξνο λνζνθνκεία 458 900 
Δθθαζάξηζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ απφ εηδηθή πίζησζε 652 0 
Ιζνδχγην -200 24 
πλνιηθφ Ιζνδχγην ΦΚΑ -699 -968 

ΙΙ. Ννζνθνκεία   

Έζνδα 2.111 2.227 
Ίδηα έζνδα 122 110 
Μεηαβηβάζεηο απφ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ 1.499 1.067 
Μεηαβηβάζεηο απφ θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 254 900 
Μεηαβηβάζεηο απφ ΠΓΔ 13 44 
Αληηθξηδφκελα έζνδα  121 107 
Έθηαθηε επηρνξήγεζε γηα εθθαζάξηζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 102 0 
Έμνδα 2.153 2.151 
Αγαζά 1.456 1.646 
 εθ ησλ νπνίσλ Φάξκαθν 677 702 
  Τγεηνλνκηθφ πιηθφ  413 446 
  Οξζνπεδηθφ πιηθφ  107 122 
  Αληηδξαζηήξηα 175 167 
  Λνηπέο θαηεγνξίεο 85 209 
Γαπάλεο πξνζσπηθνχ 109 98 
Τπεξεζίεο 315 264 
Γαπάλεο γηα επελδχζεηο 13 36 
Αληηθξηδφκελα έμνδα 121 107 
Δθθαζάξηζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ απφ εηδηθή πίζησζε 138 0 
Ιζνδχγην -42 76 
ΙΙβ.ΤΠΔ - ΠΔΓΤ   

Έζνδα  147 
Ίδηα έζνδα  24 
Μεηαβηβάζεηο απφ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ  92 
Μεηαβηβάζεηο απφ θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο  0 
Γαπάλεο γηα επελδχζεηο  16 
Αληηθξηδφκελα έζνδα   14 
Λνηπά έζνδα  0 
Έμνδα  152 
Αγαζά  59 
 εθ ησλ νπνίσλ Φάξκαθν  15 
  Τγεηνλνκηθφ πιηθφ   16 
  Οξζνπεδηθφ πιηθφ   0 
  Αληηδξαζηήξηα  19 
  Λνηπέο θαηεγνξίεο  9 
Γαπάλεο πξνζσπηθνχ  11 
Τπεξεζίεο  45 
Γαπάλεο γηα επελδχζεηο  24 
Αληηθξηδφκελα έμνδα  14 
Ιζνδχγην  -6 
   

πλνιηθφ ηζνδχγην θνηλσληθνχ πξνυπνινγηζκνχ  -741 -898 
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7. Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 
 

Γήκνη (ΟΣΑ α’ βαζκνχ) 
 
Ζ βαζηθφηεξε πεγή εζφδσλ ησλ ΟΣΑ α‟ βαζκνχ είλαη νη Κεληξηθνί Απηνηειείο Πφξνη (ΚΑΠ), νη ν-

πνίνη απνδίδνληαη κέζσ ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Ζ θαζηέξσζε ησλ ΚΑΠ ζηνρεχεη ζηε ρξεκα-

ηνδφηεζε ησλ Γήκσλ απφ πφξνπο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ν ππνινγηζκφο ησλ νπνίσλ νξίδεηαη ξεηά 

απφ ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη απνζθνπεί ζηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ θαη επελδπηηθψλ δαπαλψλ. Δπηζε-

καίλεηαη φηη ην 2015 πξνβιέπεηαη επηπιένλ εηδηθή επηρνξήγεζε, χςνπο 150,4 εθαη. επξψ, γηα ηελ ελί-

ζρπζε ησλ Γήκσλ, πξνθεηκέλνπ απηνί λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη λα απνθεπρζεί ε 

ζπζζψξεπζε απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ (ην αληίζηνηρν πνζφ ήηαλ 187,9 εθαη. επξψ ην 2014). 

 

Οη ζπλνιηθέο πηζηψζεηο ζηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ γηα ηνπο Γήκνπο εθηηκψληαη ζην πνζφ ησλ 

2.735,1 εθαη. επξψ ην 2014, κεησκέλεο, έλαληη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαηά 48 εθαη. επξψ. Ζ κείσζε 

απηή νθείιεηαη ζηελ επίπησζε ηνπ κέηξνπ ηεο δηαζεζηκφηεηαο-θηλεηηθφηεηαο ησλ ππαιιήισλ ησλ 

Γήκσλ. Σν 2015 πξνβιέπνληαη πηζηψζεηο (ΚΑΠ, νθεηιέο παξειζφλησλ εηψλ θαη εηδηθή επηρνξήγεζε) 

χςνπο 2.571,6 εθαη. επξψ, κεησκέλεο έλαληη ησλ εθηηκήζεσλ 2014 θαηά ην πνζφ ησλ 163,5 εθαη. επ-

ξψ ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ ηεο δηαζεζηκφηεηαο-θηλεηηθφηεηαο ησλ ππαιιήισλ ησλ Γήκσλ, 

ζε εηήζηα βάζε, θαζψο θαη ηεο κεηαβίβαζεο ηεο αξκνδηφηεηαο κεηαθνξάο καζεηψλ απφ ηνπο ΟΣΑ α΄ 

βαζκνχ ζηνπο ΟΣΑ β΄ βαζκνχ. 

 

 

Πίλαθαο 3.29  Πφξνη Γήκσλ (ΟΣΑ α΄ βαζκνχ) απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ 
ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

(ζε εθαη. επξψ) 

 

Καηεγνξία 
2014 2015 

Δθηηκήζεηο Πξνβιέςεηο 

 Κεληξηθνί Απηνηειείο Πφξνη (ΚΑΠ) Γήκσλ 2.333,3 2.207,3 

 Απφδνζε ζηνπο Γήκνπο πνζνζηνχ επί ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο 909,0 909,9 

 Απφδνζε ζηνπο Γήκνπο πνζνζηνχ επί ησλ θαζαξψλ ζπλνιηθψλ εηήζησλ εηζπξάμεσλ 
ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ 

1.247,8 1.133,4 

 Απφδνζε ζηνπο Γήκνπο πνζνζηνχ επί ηνπ ΔΝΦΗΑ* 176,5 164,0 

 Δηδηθή επηρνξήγεζε ζε ΟΣΑ α΄ βαζκνχ 187,9 150,4 
   

 Απφδνζε ζηνπο Γήκνπο απφ ηε ξχζκηζε ησλ νθεηιφκελσλ παξειζφλησλ εηψλ 213,9 213,9 
   

 Γεληθφ ζχλνιν  2.735,1 2.571,6 

* Σν 2014 απνδφζεθε ζηνπο Γήκνπο πνζνζηφ επί ηνπ ΦΑΠ. 

 
 
 
Πεξηθέξεηεο (ΟΣΑ β’ βαζκνχ) 
 

Οη θπξηφηεξνη πφξνη ησλ Πεξηθεξεηψλ πξνέξρνληαη απφ ηνπο ΚΑΠ. Δπίζεο έρεη πξνβιεθζεί επηπιένλ 

εηδηθή επηρνξήγεζε χςνπο 78,0 εθαη. επξψ απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ γηα ην 2015 (ην αληί-

ζηνηρν πνζφ ήηαλ 83,9 εθαη. επξψ γηα ην 2014). 

 

Οη ζπλνιηθέο πηζηψζεηο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ηηο Πεξηθέξεηεο εθηηκψληαη ζην πνζφ ησλ  

517,6 εθαη. επξψ ην 2014. Γηα ην 2015, νη πξνβιεπφκελνη πφξνη αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 665,4 εθαη. 

επξψ, απμεκέλνη θαηά 147,8 εθαη. επξψ, θπξίσο ιφγσ ηεο κεηαβηβαδφκελεο απφ ηνπο Γήκνπο αξκν-

δηφηεηαο ηεο κεηαθνξάο καζεηψλ. 
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Πίλαθαο 3.30  Πφξνη Πεξηθεξεηψλ (ΟΣΑ β΄ βαζκνχ) απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ 
ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

(ζε εθαη. επξψ) 
 

Καηεγνξία 2014 2015 

Δθηηκήζεηο Πξνβιέςεηο 
   

 Κεληξηθνί Απηνηειείο Πφξνη (ΚΑΠ) Πεξηθεξεηψλ 433,7 587,4 

 Απφδνζε ζηηο Πεξηθέξεηεο πνζνζηνχ επί ησλ θαζαξψλ ζπλνιηθψλ εηήζησλ εηζπξάμεσλ ηνπ    
θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ 

138,1 248,7 

  Απφδνζε ζηηο Πεξηθέξεηεο πνζνζηνχ επί ηνπ θφξνπ πξνζηηζεκέλεο αμίαο 295,6 338,7 
 Δηδηθή επηρνξήγεζε ζε ΟΣΑ β΄ βαζκνχ 83,9 78,0 
   

 Γεληθφ χλνιν 517,6 665,4 
Γαπάλεο κηζζνδνζίαο* 322,5 320,0 
Απφδνζε γηα ινηπέο δξάζεηο 195,1 345,4 

* Σα πνζά αθνξνχλ κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη θαηαβάιινληαη απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ κε ηζφπνζε 
κείσζε ησλ απνδηδφκελσλ ΚΑΠ. 

 

 

Ο εηήζηνο ελνπνηεκέλνο πξνυπνινγηζκφο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο απνηππψλεη ηηο πξνβιέςεηο ησλ 

βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηεγνξηψλ ησλ επηκέξνπο πξνυπνινγηζκψλ ησλ ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ. ε-

κεηψλεηαη φηη ζην απνηέιεζκα ηνπ έηνπο 2014 έρεη ελζσκαησζεί θαη ην δεδνπιεπκέλν ηζνδχγην ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ ησλ ΟΣΑ πνπ αλήθνπλ ζηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

 

 

Πίλαθαο 3.31  Δλνπνηεκέλνο πξνυπνινγηζκφο ΟΣΑ 
(ζε εθαη. επξψ) 

 

 Καηεγνξία 

2014 
 

2015 
 

ΜΠΓ 
2015-2018 

Δθηηκήζεηο 
ΜΠΓ 

2015-2018 
Πξνβιέςεηο 

Α Έζνδα (1+2+3+4+5+6+7) 7.689 7.589 7.644 7.427 

1 Μεηαβηβάζεηο απφ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ(1)    2.994 2.958 3.019 2.937 
2 Δπηρνξεγήζεηο απφ ΠΓΔ  1.549 1.506 1.544 1.425 
3 Σφθνη 47 37 47 37 
4 Έζνδα απφ πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ 6 6 6 6 
5 Λνηπά έζνδα 2.239 2.237 2.336 2.339 
 - Έζνδα από αληαπνδνηηθά ηέιε θαη δηθαηώκαηα 1.042 1.023 1.077 1.023 
 - Έζνδα από θόξνπο, ινηπά ηέιε, δηθαηώκαηα θαη παξνρή ππεξεζηώλ 514 459 549 492 
 - Λνηπά ίδηα έζνδα 300 291 315 312 
 - Έζνδα ΠΟΕ 383 464 395 512 

6 Δηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ  692 683 692 683 
7 Δπηρνξήγεζε γηα πιεξσκή ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 162 162 0 0 

Β Έμνδα (1+2+3+4+5+6+7) 7.311 7.297 6.801 6.718 

1 Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 1.546 1.551 1.502 1.468 
2 Πξνλνηαθά επηδφκαηα 747 755 721 755 
3 Σφθνη 73 75 73 75 
4 Γαπάλεο γηα επελδχζεηο  1.605 1.648 1.661 1.492 
5 Λνηπέο δαπάλεο 2.323 2.296 2.102 2.234 
 - Πιεξωκέο ΠΟΕ  582 524 390 566 
 - Μεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο 626 613 626 594 
 - Λνηπέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο 1.115 1.159 1.086 1.074 

6 Απνδφζεηο εζφδσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 742 706 742 694 
7 Δμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ απφ ηελ εηδηθή επηρνξήγεζε 275 266 0 0 

 Ιζνδχγην (Α-Β)  έιιεηκκα (-) ή πιεφλαζκα (+)   378 292 843 709 

1 Μεηαβνιή αλεμφθιεησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηξίηνπο ησλ ΟΣΑ 405 286 9 144 
2 Γεδνπιεπκέλν ηζνδχγην ησλ ΝΠ ησλ ΟΣΑ 0 60 0 10 

 Ιζνδχγην θαηά ESA έιιεηκκα (-) / πιεφλαζκα (+)  784 638 852 863 

(1)  Πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ κεηαβηβάζεσλ απφ φια ηα Τπνπξγεία. 
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Πίλαθαο 3.32  Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 
δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ΟΣΑ 

(ζε εθαη. επξψ) 

 

 Τπφινηπν ηελ 31/12/2013 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 2.548 

Γηαζέζηκα 1.904 
Σίηινη Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 0 
Λνηπά ρξεφγξαθα 620 
Γάλεηα πξνο ηξίηνπο 24 

Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 1.642 

 
 

Οη πξνβιέςεηο γηα ην 2015 βαζίδνληαη ζηηο εθηηκήζεηο ηνπ 2014, ζηηο καθξννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο, 

θαζψο θαη ζε εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο γηα ηνλ ηνκέα ηεο Απηνδηνίθεζεο. 

 
Δθηηκήζεηο 2014 
 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία εθηέιεζεο ηνπ ελνπνηεκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ΟΣΑ, ην ηζνδχγην ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε, γηα ην έηνο 2014, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

δεδνπιεπκέλνπ ηζνδπγίνπ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ησλ ΟΣΑ, εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζηα 638 

εθαη. επξψ, έλαληη ζηφρνπ χςνπο 784 εθαη. επξψ ηνπ ΜΠΓ 2015-2018. Ζ απφθιηζε απηή απνδίδε-

ηαη, θπξίσο, ζηελ αχμεζε ησλ επελδπηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ ΟΣΑ.  

 

Δηδηθφηεξα: 

 

Σα ζπλνιηθά έζνδα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζηα 7.589 εθαη. επξψ, εθ 

ησλ νπνίσλ νη κεηαβηβάζεηο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη δαπάλεο πνπ 

αθνξνχλ ζην κέηξν ηεο δηαζεζηκφηεηαο-θηλεηηθφηεηαο ησλ ππαιιήισλ ησλ ΟΣΑ, ζα αλέιζνπλ ζηα 

2.958 εθαη. επξψ, ελψ ηνπ ΠΓΔ ζηα 1.506 εθαη. επξψ. Ηθαλνπνηεηηθά εκθαλίδνληαη ηα ινηπά έζνδα, 

θπξίσο ιφγσ ηεο είζπξαμεο ησλ αληαπνδνηηθψλ εζφδσλ θαη ησλ εζφδσλ απφ παξειζφληα νηθνλνκηθά 

έηε, ζηνηρείν πνπ θαηαδεηθλχεη ηε βειηίσζε ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ησλ ηδίσλ εζφδσλ ηεο, ε νπνία βα-

ζίδεηαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κεραληζκνχ ζπιινγήο θφξσλ θαη ηειψλ, θαζψο θαη ζηε ζεζκν-

ζέηεζε ηεο δεκνηηθήο ελεκεξφηεηαο. εκαληηθή βειηίσζε ζηα ίδηα έζνδα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθε-

ζεο ζα επηθέξεη θαη ε πξφζθαηε ξχζκηζε γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ησλ ηδησ-

ηψλ. 

 

Σα ζπλνιηθά έμνδα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζηα 7.297 εθαη. επξψ θαη 

θαιχπηνπλ θπξίσο αλάγθεο θαηαβνιήο πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ, ακνηβψλ πξνζσπηθνχ, επελδπηηθψλ 

θαη ινηπψλ δαπαλψλ. εκεηψλεηαη φηη νη ΟΣΑ ζα εμνθιήζνπλ ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ηξί-

ηνπο πνζνχ χςνπο 266 εθαη. επξψ απφ ηελ εηδηθή επηρνξήγεζε. 

 

Πξνβιέςεηο 2015 
 

χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ελνπνηεκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, γηα ην 

2015, πξνθχπηεη ζεηηθφ δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα χςνπο 863 εθαη. επξψ, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ησλ ΟΣΑ, βειηησκέλν θαηά 11 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ 

ζηφρνπ ζην ΜΠΓ 2015-2018. 

 

Δηδηθφηεξα: 

 

Σα ζπλνιηθά έζνδα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνβιέπνληαη ζηα 7.427 εθαη. επξψ, κεησκέλα έλαληη 

ηνπ 2014 ιφγσ ηεο εηήζηαο επίπησζεο ηνπ κέηξνπ ηεο δηαζεζηκφηεηαο-θηλεηηθφηεηαο ησλ ππαιιήισλ 

ησλ ΟΣΑ. Σα έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ζα αλέιζνπλ ζην πνζφ ησλ 
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2.937 εθαη. επξψ θαη ηνπ ΠΓΔ ζε 1.425 εθαη. επξψ. Σα ινηπά έζνδα πξνβιέπεηαη φηη ζα αλέιζνπλ 

ζηα 2.339 εθαη. επξψ, απμεκέλα έλαληη ηνπ 2014. Καζνξηζηηθή επίδξαζε ζηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο 

ησλ ινηπψλ εζφδσλ έρεη θαη ε εθαξκνγή ηεο ξχζκηζεο γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ 

πξνο ηνπο δήκνπο. 

  

Σα ζπλνιηθά έμνδα πξνβιέπνληαη κεησκέλα έλαληη ηνπ 2014 θαη ζα αλέιζνπλ ζηα 6.718 εθαη. επξψ. 

Οη ακνηβέο πξνζσπηθνχ πξνβιέπνληαη κεησκέλεο ιφγσ ηεο κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ ησλ ΟΣΑ ζην 

πιαίζην ηεο δηαζεζηκφηεηαο-θηλεηηθφηεηαο. Ζ επελδπηηθή δαπάλε εκθαλίδεηαη κεησκέλε ιφγσ ησλ 

κεησκέλσλ εζφδσλ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Σέινο, νη ιεηηνπξγηθέο 

δαπάλεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο είλαη κεησκέλεο έλαληη ηνπ 2014, ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλχεη ηελ 

πξνζπάζεηα γηα εμνξζνινγηζκφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ησλ ΟΣΑ. 
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8. Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί 
 

ηνλ ηνκέα απηφλ πεξηιακβάλνληαη νη πξνυπνινγηζκνί ησλ επαλαηαμηλνκεκέλσλ Γεκφζησλ Δπηρεη-

ξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ πνπ είλαη εληαγκέλνη ζην κεηξψν θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηεο 

ΔΛΣΑΣ.  

 

Οη θνξείο απηνί είλαη νη εμήο: Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ΑΔ (KηΠ), Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο 

Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ), Νέα Διιεληθή Ραδηνθσλία - Ίληεξλεη θαη Σειεφξαζε ΑΔ (ΝΔΡΗΣ ΑΔ), 

Διιεληθή Αεξνπνξηθή Βηνκεραλία ΑΔ (ΔΑΒ ΑΔ), Διιεληθή Βηνκεραλία Ορεκάησλ ΑΔ (ΔΛΒΟ ΑΔ), 

Οξγαληζκφο Διιεληθψλ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (ΔΛΓΑ), Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνη-

λνηηθψλ Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ (ΟΠΔΚΔΠΔ), Πξάζηλν Σακείν, Μνλάδα Οξ-

γάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ ΑΔ (ΜΟΓ ΑΔ), ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ, ΟΔ 

ΑΔ, ΔΡΓΟΔ ΑΔ, TΡΑΗΝΟΔ ΑΔ (έσο 31/12/2014), Διιεληθή Δηαηξεία πληήξεζεο ηδεξνδξνκη-

θνχ Σξνραίνπ Τιηθνχ ΑΔ (ΔΔΣΤ ΑΔ) (έσο 31/12/2014), Οδηθέο πγθνηλσλίεο ΑΔ (ΟΤ ΑΔ), 

ΔΓΝΑΣΗΑ ΑΔ, ΟΑΘ θαη Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (ΔΟΣ). 

 

ηνλ Πίλαθα 3.33 απνηππψλνληαη ηα ζπλνιηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ δεθαν-

θηψ (18) ΓΔΚΟ γηα ηα έηε 2014 θαη 2015, ελψ ζηνλ Πίλαθα 3.34 απεηθνλίδεηαη ην ηζνδχγηφ ηνπο αλά 

Τπνπξγείν, ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ΔSΑ. 

 

 

Πίλαθαο 3.33  Δλνπνηεκέλνο Πξνυπνινγηζκφο ΓΔΚΟ  
(ζε εθαη. επξψ) 

 

 
2014 

Δθηηκήζεηο 
2015 

Πξνβιέςεηο 

Έζνδα 2.637 2.689 

Έζνδα απφ πσιήζεηο 1.189 1.345 

Έζνδα απφ ηφθνπο   56   55 

Μεηαβηβάζεηο απφ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ  434  279 

Μεηαβηβάζεηο απφ ΠΓΔ  799  880 

Λνηπά έζνδα  158  131 

Γαπάλεο  2.551 2.469 

Γαπάλεο απνδνρψλ πξνζσπηθνχ 550 483 

Σφθνη 199 187 

Γαπάλεο επελδχζεσλ 749 927 

Λνηπέο δαπάλεο 1.053 872 

Ιζνδχγην 86 220 

    
Έζνδα απφ ην θξάηνο* 510 633 

Καηαπηψζεηο εγγπήζεσλ 510 633 

πκκεηνρή ζε απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 0 0 

Ιζνδχγην (θαηά ESA) κεηά θαηαπηψζεσλ εγγπήζεσλ 
θαη απμήζεσλ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

596 853 

 * Κεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο 
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Πίλαθαο 3.34 Ιζνδχγην ΓΔΚΟ αλά Τπνπξγείν ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ESA 
(ζε εθαη. επξψ) 

 
  
  

2014 
Δθηηκήζεηο 

2015 
Πξνβιέςεηο 

1 Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  0 0 
 Ιζνδύγην 0 0 
 Eζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο     
2 Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο  0 0 
 Ιζνδύγην 0 0 
 Eζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο     
3 Τπνπξγείν Τγείαο  -12 -23 
 Ιζνδύγην -12 -23 
 Eζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο     
4 Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 199 146 
 Ιζνδύγην 199 146 
 Eζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο     
5 Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 17 21 
 Ιζνδύγην 17 21 
 Eζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο     
6 Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 178 282 
 Ιζνδύγην 178 282 
 Eζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο     
7 Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο  0 0 
 Ιζνδύγην 0 0 
 Eζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο     
8 Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ    214 425 
 Ιζνδύγην 214 425 
 Eζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο     
9 Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ 0 2 
 Ιζνδύγην 0 2 
 Eζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο     
       

 χλνιν  596 853 

 Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 

 Ιζνδχγην 596 853 

 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 3.34 πξνβιέπεηαη βειηίσζε ηνπ ηζνδπγίνπ ησλ ΓΔΚΟ 

θαηά 257 εθαη. επξψ ή θαηά 43% ην 2015. 

 

Κχξηα πεγή ησλ εζφδσλ ηνπο απνηεινχλ ηα έζνδα απφ πσιήζεηο ππεξεζηψλ, νη επηρνξεγήζεηο απφ ην 

ΠΓΔ γηα ηελ πινπνίεζε επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη νη κεηαβηβάζεηο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπν-

ινγηζκφ. 

  

Ζ κεηαβνιή ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ην 2015 ζε ζρέζε κε ην 2014 έρεη επεξεαζηεί ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ απφ ην γεγνλφο φηη, απφ 1/1/2015, δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ΓΔΚΟ, ε ΣΡΑΗΝΟΔ ΑΔ θαη ε 

ΔΔΣΤ ΑΔ, ιφγσ ηεο επηθείκελεο απνθξαηηθνπνίεζήο ηνπο, ελψ πεξηιακβάλνληαη ηέζζεξηο (4) λένη 

θνξείο, ε ΔΓΝΑΣΗΑ ΑΔ, ν ΟΑΘ, ε ΔΑΒ ΑΔ θαη ε ΔΛΒΟ ΑΔ, ιφγσ έληαμήο ηνπο ζην ππφ αλαζεψ-

ξεζε Μεηξψν Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηεο ΔΛΣΑΣ. 

 

Ωο εθ ηνχηνπ θξίλεηαη ζθφπηκε ε αλάιπζε ηεο εμέιημεο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ησλ ΓΔΚΟ αλά 

Τπνπξγείν, φπσο εκθαλίδεηαη θαησηέξσ: 

 

 ην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο επνπηεπφκελε 

ΓΔΚΟ είλαη ε «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ΑΔ (ΚηΠ)», ε νπνία θαιχπηεη αλάγθεο θνξέσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ζε ππνδνκέο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε επέθηαζε ηνπ 

δηθηχνπ ΤΕΔΤΞΗ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηειεθσλίαο θαη ηειεπηθνηλσληαθψλ δεδνκέ-

λσλ φισλ ησλ θηηξίσλ πνπ ζηεγάδνληαη νη θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, κε αλακελφκελε κεί-

σζε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ ησλ θνξέσλ θαηά 50%. Ζ εηαηξεία παξνπζηάδεη ηζνζθειηζκέλν πξν-

υπνινγηζκφ, ηφζν ζηηο εθηηκήζεηο ηνπ έηνπο 2014, φζν θαη ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ έηνπο 2015. 
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 ην Τπνπξγείν Τγείαο πεξηιακβάλεηαη ην «Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ 

(ΚΔΔΛΠΝΟ)», κε βαζηθφ ζθνπφ ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξναγσγή ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηελ επη-

δεκηνινγηθή επηηήξεζε ινηκσδψλ λνζεκάησλ, ηε ιεηηνπξγία κνλάδσλ εηδηθψλ ινηκψμεσλ, ηελ 

αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θηλδχλσλ γηα ηε δεκφζηα πγεία, θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε εηδηθψλ θαη 

επαίζζεησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ. Σν απνηέιεζκα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ γηα ην έηνο 

2015 πξνβιέπεηαη λα είλαη κεησκέλν θαηά 11,0 εθαη. επξψ πεξίπνπ, ζε ζρέζε κε ην έηνο 2014, 

γεγνλφο πνπ νθείιεηαη, θαηά θχξην ιφγν, ζηε κεησκέλε επηρνξήγεζή ηνπ απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυ-

πνινγηζκφ. 

 

 ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ πεξηιακβάλνληαη ηξείο (3) θνξείο, ε «Νέα Διιεληθή Ραδηνθσλία - 

Ίληεξλεη θαη Σειεφξαζε ΑΔ (ΝΔΡΗΣ ΑΔ)», ε «Διιεληθή Αεξνπνξηθή Βηνκεραλία ΑΔ (ΔΑΒ 

ΑΔ)» θαη ε «Διιεληθή Βηνκεραλία Ορεκάησλ ΑΔ (ΔΛΒΟ ΑΔ)» (κε πξνβιεπφκελε παξάηαζε 

ηεο δηαδηθαζίαο εηδηθήο εθθαζάξηζεο έσο 30/6/2015). Μεηά ηελ έληαμε ησλ δχν ηειεπηαίσλ εηαη-

ξεηψλ ζην αλαζεσξεκέλν Μεηξψν Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο απφ ηελ ΔΛΣΑΣ, ην ηζνδχγην 

ηνπ έηνπο 2015 πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 146 εθαη. επξψ.  

 

 ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ππάγνληαη δχν (2) επαλαηαμηλνκεκέλεο 

ΓΔΚΟ, ν νξγαληζκφο «Διιεληθψλ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (ΔΛΓΑ)», ν νπνίνο απνηειεί θεληξη-

θφ θνξέα αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζηελ Διιάδα θαη ν «Οξγαλη-

ζκφο Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ 

(ΟΠΔΚΔΠΔ)», κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Γεσξγηθνχ Σακείνπ θαη 

Αιηείαο. Ζ αχμεζε ηνπ ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο, ην νπνίν πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 

21 εθαη. επξψ ην 2015, έλαληη 17 εθαη. επξψ ην 2014, πξνέξρεηαη θπξίσο, απφ ηελ πεξηζηνιή ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπ ΔΛΓΑ. 

 

 ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο πεξηιακβάλεηαη ην «Πξάζηλν 

Σακείν», ηα έζνδα ηνπ νπνίνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ξχζκηζε απζαηξέησλ, ηα ηέιε πεξηβαιινληη-

θήο αδεηνδφηεζεο θαη ινηπά πξφζηηκα. Σo απνηέιεζκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνξέα πξνβιέπεηαη 

ηδηαίηεξα απμεκέλν ην 2015 ζε ζρέζε κε ην 2014, ιφγσ ηεο πξνβιεπφκελεο απμεκέλεο ζπκκεην-

ρήο ησλ ηδησηψλ ζηε ξχζκηζε γηα λνκηκνπνίεζε-ηαθηνπνίεζε ησλ απζαίξεησλ θηηζκάησλ.  

 

 ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο πεξηιακβάλεηαη ε «Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο 

Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ ΑΔ (ΜΟΓ ΑΔ)». Ζ απνζηνιή ηεο είλαη ε ζηήξημε 

θαη ελίζρπζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη εθαξκνγή ησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, θαιχπην-

ληαο θπξίσο αλάγθεο ζε εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ, ζπζηήκαηα, εξγαιεία θαη δηαδηθαζί-

εο, κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή. Ζ ΜΟΓ ΑΔ πξνβιέπεηαη φηη ζα παξνπ-

ζηάζεη νξηαθά ζεηηθφ απνηέιεζκα, ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ 2014 θαη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 

έηνπο 2015.  

 

 ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ Τπνδνκψλ θαη Γηθηχσλ πεξηιακβάλνληαη ε ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ, ν 

Οξγαληζκφο ηδεξνδξφκσλ Διιάδνο ΟΔ ΑΔ, ε ΔΡΓΟΔ ΑΔ, ε TΡΑΗΝΟΔ ΑΔ, νη Οδηθέο π-

γθνηλσλίεο ΑΔ (ΟΤ ΑΔ), ε ΔΓΝΑΣΗΑ ΑΔ, ε ΔΔΣΤ ΑΔ θαη ν Οξγαληζκφο Αζηηθψλ πγθνη-

λσληψλ Θεζζαινλίθεο (ΟΑΘ). Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εζφδσλ ηνπο πξνέξρεηαη απφ πσιή-

ζεηο ππεξεζηψλ θαη ηηο επηρνξεγήζεηο απφ ην ΠΓΔ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ππνδνκήο. Δηδη-

θφηεξα γηα ηνλ ΟΑΘ, κε θνηλέο Τπνπξγηθέο απνθάζεηο ηνπ έηνπο 2014, πξνβιέθζεθε ε αλα-

κφξθσζε ηεο ηηκνινγηαθήο ηνπ πνιηηηθήο, παξεκβάζεηο γηα βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ, 

θαζψο θαη ε ξχζκηζε ηνπ χςνπο ηεο επηρνξήγεζήο ηνπ έσο θαη ην έηνο 2017. Με ηε ζπκθσλία 

απηή επηηεχρζεθε ζεκαληηθή εθινγίθεπζε ηνπ πνζνχ ηεο εηήζηαο ελίζρπζεο ηνπ ΟΑΘ απφ ηνλ 

Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ κε πνζά ηα νπνία πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζε 53 εθαη. επξψ γηα 

ην 2015, 47 εθαη. επξψ γηα ην 2016 θαη 44 εθαη. επξψ γηα ην 2017. 
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Σν ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ησλ θνξέσλ απηψλ πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 425 εθαη. 

επξψ ην 2015, έλαληη εθηηκήζεσλ πνζνχ 214 εθαη. επξψ ην 2014. Ζ βειηίσζε απηή πξνέξρεηαη, 

θπξίσο, απφ ηηο απμεκέλεο θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο απφ ην Γεκφζην.  

 

 ηνλ Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ πεξηιακβάλεηαη ν «Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (ΔΟΣ)», θχ-

ξηα δξάζε ηνπ νπνίνπ είλαη ε δηαθήκηζε θαη ε ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηεο ρψξαο ηφζν ζην εζσηεξη-

θφ, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εζφδσλ ηνπ πξνέξρεηαη απφ ηα κηθηά θέξ-

δε (πνζνζηφ ζπκκεηνρήο) ζηα Καδίλν Κέξθπξαο θαη Πάξλεζαο θαη απφ ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ 

απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ. Σν απνηέιεζκά ηνπ πξνβιέπεηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζηα 2,0 εθαη. επ-

ξψ πεξίπνπ γηα ην 2015.  

 

 εκεηψλεηαη ηέινο φηη, νη επνπηεπφκελεο ΓΔΚΟ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο «Διιεληθά 

Ακπληηθά πζηήκαηα ΑΒΔΔ» θαη «Ζιεθηξνκεραληθή Κχκεο» ηεινχλ ζε θαζεζηψο αλαδηνξγά-

λσζεο.  

 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηελ 31/12/2013 ηνπ ππν-

ηνκέα ΓΔΚΟ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.35. 

 

 

Πίλαθαο 3.35 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ΓΔΚΟ 
(ζε εθαη. επξψ) 

 
  

  Τπφινηπν ηελ 31/12/2013 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 3.362 

Γηαζέζηκα 3.362 

Υξεφγξαθα 0 

Γάλεηα πξνο ηξίηνπο 0 

Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 2.876 

 

 
εκεηψλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δηαζεζίκσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.35 πξνέξρε-

ηαη απφ ην Πξάζηλν Σακείν (2.146 εθαη. επξψ). 
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9. Λεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
 
ην Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο είρε πεξηιεθζεί κηα ζεκαληηθή δξάζε πνπ απέβιεπε ζηε 

κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, κε απψηε-

ξν ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο Οηθνλνκίαο. Έηζη ινηπφλ ζηελ ηξίηε επηθαηξνπνίεζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ζπκθσλήζεθε κε ηνπο εηαίξνπο ε 

ελεξγνπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ εμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ, 

κε ηελ ηήξεζε πνιχ ζπγθεθξηκέλσλ πξνυπνζέζεσλ, θπξίσο ηεο κε δεκηνπξγίαο, απφ ηνπο θνξείο, λέ-

σλ ππνρξεψζεσλ. 

 

ην πιαίζην απηφ, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ αλέπηπμε πξσηνβνπιίεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο πξν-

βιέθζεθε ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο κε ζηφρν ηελ εμφθιεζε ιεμηπξφ-

ζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ζην χςνο πνπ είραλ δηακνξθσζεί θαη θαηαγξαθεί ζηηο 31/12/2011. 

 

Οη ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο Γεληθή Κπβέξλεζεο, φπσο απηέο θαηαγξάθεθαλ ηελ 31/12/2011, 

αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ 8,39 δηζ. επξψ θαη πεξηειάκβαλαλ ηφζν ππνρξεψζεηο δαπαλψλ νη νπνίεο 

δελ είραλ εμνθιεζεί κεηά ηελ παξέιεπζε 90 εκεξψλ, φζν θαη επηζηξνθέο θφξσλ πνπ δελ είραλ θαηα-

βιεζεί ζηνπο δηθαηνχρνπο. Αληίζηνηρα, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ησλ θνξέσλ 

ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ηελ 31/12/2012, αλεξρφηαλ ζην πνζφ ησλ 9,5 δηζ. επξψ. 

 

Ζ ζρεηηθή δηάζεζε πφξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο γηα εμφθιεζε ιεμη-

πξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ άξρηζε ην Γεθέκβξην ηνπ 2012 θαη σο ην ηέινο ηνπ έηνπο 2013 δηαηέζεθαλ 

ζπλνιηθά πφξνη χςνπο 6,77 δηζ. επξψ. Απφ ην πνζφ απηφ εμνθιήζεθαλ ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

ζε ηξίηνπο χςνπο 6,19 δηζ. επξψ. Απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο εμφθιεζεο ππνρξεψζεσλ θαη 

έσο ην ηέινο Απγνχζηνπ ηνπ 2014 νη θνξείο έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 7,09 δηζ. 

επξψ θαη έρνπλ εμνθιεζεί ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζε ηξίηνπο θαη ππνρξεψζεηο απφ επηζηξνθέο 

θφξσλ ζε δηθαηνχρνπο ζπλνιηθνχ χςνπο 6,76 δηζ. επξψ ή πνζνζηφ 95,3% ηεο ήδε ιεθζείζαο ρξεκα-

ηνδφηεζεο. 

 

Με ηε ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα φισλ ησλ θνξέσλ εθηηκάηαη φηη κέρξη ηέινο ηνπ 2014 ζα επηηεπρζεί 

ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο αλαιπηηθά ζηνπο αθφινπζνπο ππνηνκείο: 

 

 

Πίλαθαο 3.36   Υξεκαηνδνηήζεηο θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο απφ ην 
πξφγξακκα εμφθιεζεο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ έηνπο 2014 

(ζε εθαη. επξψ) 
 

Φνξέαο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 2014 

Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ΝΠ ησλ ΟΣΑ) 1.145 

Οξγαληζκνί Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (εθηφο ΔΟΠΤΤ θαη Ννζνθνκείσλ) 1.773 

Πεξίζαιςε – ΔΟΠΤΤ 1.526 

Ννζνθνκεία  1.294 

Κξάηνο – Τπνπξγεία 534 

Λνηπά λνκηθά πξφζσπα 127 

χλνιν ρξεκαηνδφηεζεο δαπαλψλ 6.400 

Κξάηνο - Δπηζηξνθέο θφξσλ 793 

χλνιν ρξεκαηνδφηεζεο Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο(1) 7.193 

(1) εκεηψλεηαη φηη ηα αλσηέξσ κεγέζε -εμαηξνπκέλνπ ηνπ θξάηνπο- εκθαλίδνληαη ζηα έζνδα θαη έμνδα φισλ ησλ 
θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 
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ην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο εθθαζάξηζεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ησλ θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξ-

λεζεο, ςεθίζηεθαλ θαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.4281/2014 (ΦΔΚ Α΄160) επηηξέπνληαο ηελ 

επηρνξήγεζε ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, εηδηθά γηα ηελ εμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ 

ζε ηδηψηεο θαη πέξαλ ηνπ χςνπο ζην νπνίν είραλ δηακνξθσζεί θαη θαηαγξαθεί απηέο ηελ 31/12/2011.  

 

Ζ δηαδηθαζία εμφθιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ θαζνξίζηεθε κε ηελ αξηζ. 2/76469/ΓΠΓΚ/ 

29.09.2014 Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ Β‟ 2671). Δηδηθφηεξα, ζχκθσ-

λα κε ηελ απφθαζε απηή θαη πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ νη πφξνη πνπ έρνπλ εμαζθαιηζηεί γηα ην 

ζθνπφ απηφ, πνζφ χςνπο 800 εθαη. επξψ ζα θαηεπζπλζεί ζηε ζηνρεπκέλε απνπιεξσκή ιεμηπξφζε-

ζκσλ ππνρξεψζεσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηελ 1/1/2012 ζηνπο ηνκείο πγείαο, πξφλνηαο θαη θνη-

λσληθήο αζθάιηζεο.  

 

πλεπψο, κέρξη ην ηέινο ηνπ 2014, εθηηκάηαη φηη νη θνξείο ζα έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί κε ην ζπλνιηθφ 

πνζφ ησλ 8 δηζ. επξψ πεξίπνπ γηα ηελ απνπιεξσκή ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηξίηνπο.  

 

Σα παξαπάλσ πνζά ρξεκαηνδνηήζεσλ εθηακηεχνληαη απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ θαη εκθαλί-

δνληαη ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ ινηπψλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζε ηακεηαθή βάζε, κε 

ηζφπνζε αχμεζε ησλ εζφδσλ (είζπξαμε επηρνξεγήζεσλ απφ ην Κξάηνο) θαη αχμεζε ησλ δαπαλψλ 

ηνπο (γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεψλ ηνπο). 

 

ε δεκνζηνινγηζηηθή βάζε (θαηά ESA), επέξρεηαη αληίζηνηρε κείσζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψ-

ζεσλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πξνο ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο 

φπνπ γηα δηαδηθαζηηθνχο ιφγνπο ηα πνζά δελ έρνπλ αθφκα εμνθιεζεί, παξακέλνπλ σο ηακεηαθά δηα-

ζέζηκα ζηνπο ππνηνκείο βειηηψλνληαο ην ηακεηαθφ ηζνδχγηφ ηνπο. 
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10.  H Αλαζεψξεζε ησλ Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ κε ην λέν Δπξσπατθφ χζηεκα Λνγα-

ξηαζκψλ ESA 2010 
 

Οη θχξηνη ιφγνη ηεο αλαζεψξεζεο ησλ Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ νθείινληαη ηφζν ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

λένπ ζπζηήκαηνο ESA 2010 (Καλνληζκφο ΔΔ 549/2013), φζν θαη ζε ζηαηηζηηθέο αιιαγέο νη νπνίεο 

ελζσκαηψλνπλ λεφηεξα απνηειέζκαηα εξεπλψλ. Οη αιιαγέο ζπλνςίδνληαη σο εμήο:  

 

10.1 Ο λένο Καλνληζκφο ESA 2010 
 
Απφ 01/09/2014 φια ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ην λέν 

Καλνληζκφ ESA 2010 (ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ ESA 1995) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εζληθψλ ινγαξηα-

ζκψλ θαη ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπο. Με ην λέν Καλνληζκφ επηδηψθεηαη ε πξνζαξκνγή ησλ 

εζληθψλ ινγαξηαζκψλ ζην λέν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ε νκαινπνίεζε ηεο κεζνδνινγίαο ησλ ελ-

λνηψλ θαη ησλ ηαμηλνκήζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ. 

  

Ο λένο Καλνληζκφο απνηειεί πξντφλ καθξνρξφληαο έξεπλαο θαη ελζσκαηψλεη ηελ εκπεηξία πνπ έρεη 

αληιεζεί φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα απφ ην Δπξσπατθφ ηαηηζηηθφ χζηεκα θαηά ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Δηζνδήκαηνο θαη ησλ κεγεζψλ ηεο Γηαδηθαζίαο Τπεξβνιηθνχ Διιείκκαηνο. 

Ζ κεζνδνινγία απηή είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ζπλεπήο κε ην χζηεκα Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ ησλ Ζ-

λσκέλσλ Δζλψλ (SNA 2008). Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πηζηή εθαξκνγή ησλ ελλνηψλ, ησλ κε-

ζνδνινγηψλ θαη ησλ ινγηζηηθψλ θαλφλσλ, ν λένο θαλνληζκφο έρεη ηε λνκηθή κνξθή Καλνληζκνχ ηεο 

Δπξσβνπιήο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ. 

 

Ο λένο Καλνληζκφο εηζάγεη λέα θεθάιαηα πάλσ ζε ζεκαληηθά ζέκαηα, φπσο ε κέηξεζε ησλ ρξεκαην-

νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ζπληάμεηο θαη θνηλσληθή αζθάιηζε, Δπξσπατθνί Λνγαξηαζκνί θαη Γεκφζηνη 

Λνγαξηαζκνί. πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο Γεληθήο Κπβέξλε-

ζεο (πιεφλαζκα/έιιεηκκα θαηά Μάαζηξηρη), νη βαζηθέο αιιαγέο πνπ επηθέξεη, ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

 

 Σξνπνπνηνχληαη ηα θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο εληφο θαη εθηφο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, θαη απμάλεηαη 

ν αξηζκφο ησλ θνξέσλ πνπ εληάζζνληαη ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε. 

 Δμαηξνχληαη απφ ηα έζνδα ηπρφλ κεξίζκαηα εηαηξηψλ ηα νπνία ππεξβαίλνπλ ηα αληίζηνηρα θέξδε 

ρξήζεο (super dividends). Ο θαλφλαο απηφο ελζσκαηψλεη ζηνλ ESA 2010 νδεγία ηεο Eurostat, ε 

νπνία ήδε εθαξκφδεηαη.  

 Δλψ δηαηεξείηαη ε αξρή ηεο κε αλαγλψξηζεο πξνβιέςεσλ ζηα έμνδα, γίλεηαη εμαίξεζε γηα ηηο πξν-

βιέςεηο δεκίαο πνπ αθνξνχλ „„ηππνπνηεκέλεο‟‟ εγγπήζεηο. Ωο ηππνπνηεκέλεο εγγπήζεηο νξίδνληαη 

νη εγγπήζεηο πνπ παξέρεη ην θξάηνο θαη νη νπνίεο αθνξνχλ κηθξά πνζά επηκεξηζκέλα ζε πνιινχο 

δηθαηνχρνπο.  

 Αιιάδνπλ νη θαλφλεο απνηχπσζεο ησλ εζφδσλ απφ άδεηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

 Σέινο, νη ηφθνη απφ ζπκβάζεηο αληαιιαγήο επηηνθίνπ ή λνκίζκαηνο (ζπκβάζεηο swap) πιένλ ζεσ-

ξνχληαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ απνηειέ-

ζκαηνο. 

 

10.2  Αλαζεψξεζε Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ 
 

Μεζνδνινγηθέο αιιαγέο  

 

Αιιαγέο πνπ νθείινληαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ESA 2010  
 

 Τπνινγηζκφο ηεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο (Δ&Α) σο πάγην ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ. ηνλ ESA 

2010, ηα πξντφληα ηεο Δ&Α θαηαγξάθνληαη σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ζ απφθηεζε, δηάζεζε θαη 

απφζβεζε ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δ&Α αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν κε ηα 

άιια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ζ αιιαγή απηή ζηνπο ππνινγηζκνχο είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 0,57% ζην έηνο 2010. 
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 Τπνινγηζκφο ησλ ζηξαηησηηθψλ εμνπιηζκψλ σο Αθαζάξηζην ρεκαηηζκφ Παγίνπ Κεθαιαίνπ. Σν 

ESA 2010 αληηκεησπίδεη σο αθαζάξηζην ζρεκαηηζκφ παγίνπ θεθαιαίνπ φιεο ηηο ζηξαηησηηθέο δα-

πάλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή, γηα πεξίνδν κεγαιχηεξε ηνπ ελφο έηνπο, αλεμαξηή-

ησο ηεο θχζεο ηεο δαπάλεο ή ηνπ ζθνπνχ απηήο. Ζ αιιαγή απηή είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε 

ηνπ ΑΔΠ θαηά 0,55% ζην έηνο 2010. 

 Σαμηλφκεζε ζεζκηθψλ κνλάδσλ ζε δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα κε επηθαηξνπνηεκέλα θξηηήξηα 

ESA 2010.  

 Αιιαγή ζηνλ ηξφπν ζηαηηζηηθήο θαηαγξαθήο ησλ αγαζψλ πνπ απνζηέιινληαη ζην εμσηεξηθφ γηα 

κεηαπνίεζε/επεμεξγαζία.  

 Αιιαγή ζηνλ ηξφπν ζηαηηζηηθήο θαηαγξαθήο ηνπ δηακεζνιαβεηηθνχ εκπνξίνπ. Απφ ηνλ ζηαηηζηηθφ 

απηφ ρεηξηζκφ δελ ππάξρεη επίπησζε ζην ηζνδχγην εμαγσγψλ-εηζαγσγψλ.  

 Αιιαγή ππνινγηζκνχ ησλ Τπεξεζηψλ Υξεκαηνπηζησηηθήο Γηακεζνιάβεζεο πνπ Μεηξψληαη Έκ-

κεζα (ΤΥΓΜΔ) κεηαμχ εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

 
Λνηπέο κεζνδνινγηθέο αιιαγέο  
 

 Νέα εθηίκεζε γηα ην απφζεκα θεθαιαίνπ θαη ηελ αλάισζε παγίνπ θεθαιαίνπ γηα ην ζχλνιν ηεο 

Οηθνλνκίαο θαη γηα ηνλ ηνκέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο.  

 Νέα εθηίκεζε ησλ δαπαλψλ θαηαζθεπήο λέσλ θαηνηθηψλ θαη εξγαζηψλ ζε εμέιημε. Δθαξκφζηεθε 

λέα κέζνδνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δαπάλεο γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ θαηνηθηψλ, θαζψο θαη γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εξγαζηψλ ζε εμέιημε γηα ηελ πεξίνδν 1995-2013. Δπηπιένλ, έγηλαλ ππνινγη-

ζκνί γηα ηα θέξδε-δεκηέο θηήζεο ησλ απνζεκάησλ ζε θαηνηθίεο. Ζ αιιαγή απηή είρε σο απνηέιε-

ζκα ηε κείσζε ζην ΑΔΠ θαηά 0,43% ζην έηνο 2010. 

 Τπνινγηζκφο ηεο παξαγσγήο ινγηζκηθνχ γηα ίδηα ρξήζε (own account software). Ζ παξαγσγή ηνπ 

ινγηζκηθνχ γηα ίδηα ρξήζε ππνινγίζηεθε, ζε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν, σο ην άζξνηζκα ηνπ θφ-

ζηνπο παξαγσγήο.  

 Δλζσκάησζε ησλ θνηλσληθψλ κεηαβηβάζεσλ ζηελ ηειηθή θαηαλαισηηθή δαπάλε ηεο Γεληθήο Κπ-

βέξλεζεο θαη αθαίξεζή ηνπο απφ ηελ ηειηθή θαηαλαισηηθή δαπάλε ησλ λνηθνθπξηψλ.  

 Απάιεηςε ηεο θαηαγξαθήο ησλ θεξδψλ/δεκηψλ θηήζεσο ζηηο κεηαβνιέο απνζεκάησλ.  

 

Σηαηηζηηθέο αιιαγέο  
 

 Δλζσκάησζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλψλ δηάξζξσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηα έηε 2010-

2011.  

 Δλζσκάησζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο απνγξαθήο πιεζπζκνχ ηνπ έηνπο 2011.  

 Υξήζε επηθαηξνπνηεκέλνπ κεηξψνπ επηρεηξήζεσλ γηα ην έηνο 2010.  

 Δθηηκήζεηο γηα ηελ ηειηθή θαηαλαισηηθή δαπάλε ησλ λνηθνθπξηψλ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

Έξεπλαο Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ (ΔΟΠ) γηα ηα έηε 2010-2013.  

 Δλζσκάησζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Δζληθψλ Λν-

γαξηαζκψλ ζρεηηθά κε ηα δεδνκέλα ηνπ ηνκέα ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Δηαηξεηψλ.  

 Δθηηκήζεηο γηα ηα κε θεξδνζθνπηθά ηδξχκαηα πνπ εμππεξεηνχλ λνηθνθπξηά (ΜΚΗΔΝ) βάζεη επη-

θαηξνπνηεκέλνπ κεηξψνπ.  

 Δθηίκεζε ησλ ππεξεζηψλ ζηέγαζεο (ζηαηηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ δαπαλψλ γηα επηζθεπή θαη ζπληή-

ξεζε ησλ θαηνηθηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηδηνθαηνίθεζε απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο).  

 Νέα κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηνπ απνπιεζσξηζηή ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ηεο Γεληθήο Κπβέξλε-

ζεο.  

 Δλζσκάησζε ζηνηρείσλ εηζαγσγψλ ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ απφ λέα πεγή θαζψο θαη ελζσκά-

ησζε ελεκεξσκέλσλ ζηνηρείσλ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ γηα ηα πεηξειαηνεηδή. Γηα ηηο εηζαγσγέο-

εμαγσγέο πεηξειαηνεηδψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο ΔΛΣΑΣ 

αληί ησλ ζηνηρείσλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Ζ επίδξαζε ζην ΑΔΠ απφ ηα λέα ζηνηρεία εμσηεξη-

θνχ εκπνξίνπ γηα πεηξειαηνεηδή ήηαλ +0,57% γηα ην έηνο 2010.  
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Πίλαθαο 3.37  Δπηπηψζεηο απφ ηηο κεζνδνινγηθέο θαη ζηαηηζηηθέο αιιαγέο γηα ην έηνο 2010 

Μεζνδνινγηθέο θαη ηαηηζηηθέο Αιιαγέο 
ΑΔΠ 

(ζε εθαη. επξψ) 
Δπίπησζε ζην ΑΔΠ  γηα ην έηνο 2010 

Κεθαιαηνπνίεζε Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο +1.281 +0,57% 
Κεθαιαηνπνίεζε ηξαηησηηθψλ Γαπαλψλ +1.252 +0,55% 
Αλαζεψξεζε Πεηξειαηνεηδψλ +1.295 +0,57% 
Νέα εθηίκεζε δαπαλψλ γηα λέεο θαηνηθίεο -965 -0,43% 
Άιιεο κεζνδνινγηθέο θαη ζηαηηζηηθέο αιιαγέο +1.195 +0,57% 
πλνιηθή Δπίπησζε +4.058 +1,83% 

 

10.3 Δζληθνί Λνγαξηαζκνί 1995-2013 
 

Ζ κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ρξνλνζεηξψλ ήηαλ κέζσ ησλ πηλάθσλ πξνζθν-

ξάο θαη ρξήζεσλ θαηά πξντφλ ησλ ινγαξηαζκψλ παξαγσγήο θαη δεκηνπξγίαο εηζνδήκαηνο αλά θιάδν 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ηνλ πίλαθα 3.38 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ζπγθξηηηθά φια ηα έηε 

γηα ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ηνπ ΑΔΠ αιιά θαη νη κεηαβνιέο φγθνπ.   

 

Πίλαθαο 3.38  Γηαθνξέο ζην ΑΔΠ απφ ην λέν χζηεκα Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ 

Έηνο 
ESA 2010 ESA 95 

Μεηαβνιή  ηξερ. ηηκψλ 
ESA 2010 απφ  ESA95 

Γηαθνξέο ζηηο κεηαβνιέο 
φγθνπ Σξερ. Σηκέο 

(δηζ. επξψ) 
% Μεηαβνιέο  

φγθνπ 
Σξερ. Σηκέο 
δηζ. επξψ 

% Μεηαβνιέο  
φγθνπ 

1995 93,4  79,9  16,9%  
1996 103,5 3,0 87,9 2,4 17,8% +0,6 
1997 114,8 4,5 97,2 3,6 18,1% +0,9 
1998 125,7 4,1 105,8 3,4 18,8% +0,7 
1999 134,2 3,1 112,7 3,4 19,1% -0,3 
2000 141,7 4,0 136,3 4,5 4,0% -0,5 
2001 152,0 3,7 146,4 4,2 3,8% -0,5 
2002 162,3 3,2 156,6 3,4 3,6% -0,2 
2003 178,6 6,6 172,4 5,9 3,6% +0,7 
2004 193,0 5,0 185,3 4,4 4,2% +0,6 
2005 199,2 0,9 193,0 2,3 3,2% -1,4 
2006 217,8 5,8 208,6 5,5 4,4% +0,3 
2007 232,8 3,5 223,2 3,5 4,3% 0,0 
2008 242,1 -0,4 233,2 -0,2 3,8% -0,2 
2009 237,4 -4,4 231,1 -3,1 2,7% -1,3 
2010 226,2 -5,4 222,2 -4,9 1,8% -0,5 
2011 207,8 -8,9 208,5 -7,1 -0,3% -1,8 
2012 194,2 -6,6 193,3 -7,0 0,5% +0,4 
2013 182,4 -3,9 182,1 -3,9 0,2% +0,0 

 

εκεηψλεηαη φηη ε ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξε αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ ΑΔΠ θαηά ηελ πεξίνδν 1995-

1999 (κέζνο φξνο αχμεζεο 18,1%) ζε ζρέζε κε ηα επφκελα έηε 2000-2013 (κέζνο φξνο αχμεζεο 

2,8%), νθείιεηαη αθελφο ζηε δηαθνξά πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ αλαζεψξεζε κε έηνο βάζεο ην 2000 

πνπ έιαβε ρψξα ην 2007 θαη αθεηέξνπ θπξίσο ζηε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε γηα ηα έηε απηά απφ 

ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο παξνχζαο αλαζεψξεζεο γηα επελδχζεηο ζε θαηνηθίεο θαη απνζέκαηα θαηνη-

θηψλ. Ζ κεηαβνιή ηνπ φγθνπ ηνπ ΑΔΠ δείρλεη φηη ε χθεζε ήηαλ κεγαιχηεξε ηελ πεξίνδν 2008-2011, 

ελψ ηελ πεξίνδν 2012-2013 ήηαλ κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ζχζηεκα ππνινγηζκνχ.  

 

10.4 Μεηαβνιέο απνηειέζκαηνο κεηαμχ ΓΤΔ Οθησβξίνπ 2014 θαη ΓΤΔ Απξηιίνπ 2014 
 
Σν απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο γηα ην 2013 πνπ ππνινγίζηεθε ζην πιαίζην ηεο δεχηεξεο 

θνηλνπνίεζεο Γηαδηθαζίαο Τπεξβνιηθνχ Διιείκκαηνο (2
ε
 ΓΤΔ Οθησβξίνπ 2014), ήηαλ δηαθνξνπνηε-

κέλν απφ ην αληίζηνηρν απνηέιεζκα ΓΤΔ Απξηιίνπ. Έλα κέξνο ηεο δηαθνξάο νθείιεηαη ζηελ εθαξκν-

γή απφ 1/9/2014 ηνπ λένπ Καλνληζκνχ ESA 2010, ελψ ε ππφινηπε δηαθνξά νθείιεηαη ζε αιιαγή ηεο 

κεζνδνινγίαο πνπ εθαξκφδεη ε ΔΛΣΑΣ γηα ηνλ ππνινγηζκφ θάπνησλ ζπλαιιαγψλ, θαζψο θαη ζηελ 

ηαθηηθή επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ γίλεηαη θάζε ρξφλν κεηαμχ Απξηιίνπ θαη Οθησβξίνπ. 
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Αιιαγέο πνπ νθείινληαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ESA 2010 
 

 Με ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ θξηηεξίσλ έληαμεο θνξέσλ ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε, νη θνξείο ΔΛΒΟ, 

ΔΑΒ θαη ΣΑΝΔΟ πιένλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο ππνηνκείο ΓΔΚΟ θαη Ννκηθά Πξφζσπα βει-

ηηψλνληαο ην δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα ηνπ 2013 θαηά 257 εθαη. επξψ. Ζ βειηίσζε γηα ηα έηε 

2014 θαη 2015 εθηηκάηαη ζε 115 εθαη. επξψ θαη 46 εθαη. επξψ αληίζηνηρα. 

 Λφγσ ηεο αιιαγήο ηνπ ρξφλνπ θαηαγξαθήο ησλ εζφδσλ απφ εθρσξήζεηο δηθαησκάησλ (άδεηεο παη-

γλίσλ, θηλεηήο ηειεθσλίαο θ.ιπ.) θαη ηνλ επηκεξηζκφ ησλ εζφδσλ ζηα έηε πνπ αθνξά ε εθρψξεζε, 

ην απνηέιεζκα ηνπ 2013 βειηηψζεθε θαηά 119 εθαη. επξψ. Ζ αληίζηνηρε επίπησζε γηα ην απνηέ-

ιεζκα ησλ εηψλ 2014 θαη 2015 εθηηκάηαη ζε -262 εθαη. επξψ θαη 144 εθαη. επξψ αληίζηνηρα. 

 Οη ζρεκαηηζκέλεο πξνβιέςεηο γηα θαηαβνιέο ιφγσ θαηαπηψζεσλ ηππνπνηεκέλσλ εγγπήζεσλ, πιέ-

νλ θαηαγξάθνληαη ζηηο δαπάλεο ηνπ έηνπο πνπ ππνινγίδεηαη ε πξφβιεςε, βειηηψλνληαο ην απνηέ-

ιεζκα ηνπ 2013 θαηά 97 εθαη. επξψ. Ζ αληίζηνηρε βειηίσζε γηα ην έηνο 2014 εθηηκάηαη ζε 37 ε-

θαη. επξψ, ελψ δελ αλακέλεηαη θακία επίπησζε γηα ην απνηέιεζκα ηνπ 2015.  

 Σέινο, ιφγσ ηνπ κε ζπλππνινγηζκνχ πιένλ ζην δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα, ησλ ηφθσλ απφ ζπκ-

βάζεηο αληαιιαγήο επηηνθίνπ ή λνκίζκαηνο (ζπκβάζεηο swap), ην απνηέιεζκα ηνπ 2013 επηβαξχλ-

ζεθε θαηά 3 εθαη. επξψ. Αληίζεηα, γηα ηα έηε 2014 θαη 2015, αλακέλεηαη βειηίσζε ηνπ απνηειέ-

ζκαηνο θαηά 300 εθαη. επξψ θαη 450 εθαη. επξψ αληίζηνηρα. 

 

Ζ ζπλνιηθή βειηίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο γηα ην 2013 ιφγσ ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ λένπ Καλνληζκνχ ESA 2010, ήηαλ 470 εθαη. επξψ (0,3% ηνπ ΑΔΠ). Ζ αληίζηνηρε βειηίσζε γηα 

ηα έηε 2014 θαη 2015 εθηηκάηαη ζε 190 εθαη. επξψ (0,1% ηνπ ΑΔΠ) θαη 640 εθαη. επξψ (0,3% ηνπ 

ΑΔΠ) αληίζηνηρα. 

 

Λνηπέο κεζνδνινγηθέο αιιαγέο 
 

 Σν έζνδν απφ ηελ πψιεζε ησλ θξαηηθψλ ιαρείσλ, αθαηξείηαη απφ ην απνηέιεζκα ηνπ 2013 θαη ζα 

επηκεξηζηεί ζηα επφκελα έηε. Ζ αιιαγή απηή επηβάξπλε ην απνηέιεζκα ηνπ 2013 θαηά 190 εθαη. 

επξψ, ελψ γηα ηα έηε 2014 θαη 2015 αλακέλεηαη βειηίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαηά 12 εθαη. επξψ 

θαη 16 εθαη. επξψ αληίζηνηρα. 

 Αιιάδεη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο θαηαγξαθήο ησλ δαπαλψλ γηα εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα. Οη 

εμνπιηζηηθέο δαπάλεο ζα θαηαγξάθνληαη βάζεη ησλ θπζηθψλ παξαιαβψλ εμνπιηζηηθνχ πιηθνχ. Ωο 

απνηέιεζκα απηήο ηεο κεζνδνινγηθήο αιιαγήο επηβαξχλεηαη ην απνηέιεζκα ηνπ 2013 θαηά 12 ε-

θαη. επξψ, ελψ ηα έηε 2014 θαη 2015 θαηά 663 θαη 423 εθαη. επξψ αληίζηνηρα.  

 Αιιάδεη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο δαπάλεο γηα αλαδξνκηθέο απνδνρέο δηθαζηηθψλ (ιφγσ ηεο δη-

θαζηηθήο απφθαζεο ηνπ 2008). Πξηλ ε θαηαγξαθή γηλφηαλ ζε ηακεηαθή βάζε κε επηβάξπλζε ησλ 

δαπαλψλ θαηά ην ρξφλν εθηακίεπζήο ηνπο, πιένλ νιφθιεξν ην πνζφ ηεο δαπάλεο (620 εθαη. επξψ) 

κεηαθέξζεθε ζην 2008, βειηηψλνληαο ην απνηέιεζκα ηνπ 2013 θαηά 123 εθαη. επξψ θαη ηνπ 2014 

θαηά 141 εθαη. επξψ.  

 

Ζ ζπλνιηθή επηβάξπλζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο γηα ην 2013 ιφγσ ησλ αιιαγψλ 

κεζνδνινγίαο, ήηαλ 79 εθαη. επξψ (0,04% ηνπ ΑΔΠ). Ζ αληίζηνηρε επηβάξπλζε γηα ηα έηε 2014 θαη 

2015 εθηηκάηαη ζε 510 εθαη. επξψ (0,3% ηνπ ΑΔΠ) θαη 407 εθαη. επξψ (0,2% ηνπ ΑΔΠ) αληίζηνηρα. 

 

Επηθαηξνπνίεζε ζηνηρείωλ 
 

Ζ ζπλνιηθή βειηίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο γηα ην 2013 ιφγσ ηεο επηθαηξν-

πνίεζεο ζηνηρείσλ, ήηαλ 461 εθ. επξψ (0,3% ηνπ ΑΔΠ). Οη βαζηθέο αιιαγέο ζε ζρέζε κε ην απνηέιε-

ζκα πνπ είρε ππνινγηζηεί ηνλ Απξίιην ηνπ 2014 ήηαλ: 

 

 Πξνζαξκνγή ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ απφ ηακεηαθή ζε δεδνπιεπκέλε βάζε (+196 εθαη. επξψ). 

 Οξηζηηθνπνίεζε ηνπ απνινγηζκνχ γηα ην 2013 (+82 εθαη. επξψ). 
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 Νεφηεξα ζηνηρεία γηα ην απνηέιεζκα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ (+335 εθαη. επξψ). Ζ δηαθνξά απηή 

νθείιεηαη θπξίσο ζηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφ-

ηεηαο. 

 Δπηθαηξνπνίεζε ζηνηρείσλ Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (-78 εθαη. επξψ). 

 Δπηθαηξνπνίεζε ινηπψλ ππνηνκέσλ/ζπλαιιαγψλ (-74 εθαη. επξψ). 

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο αιιαγέο ηνπ απνηειέζκαηνο ζε απφιπηα κεγέζε θαη σο πνζνζηά 

ηνπ ΑΔΠ. 

 

 

  

Πίλαθαο 3.39  Μεηαβνιέο απνηειέζκαηνο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
(πνζά ζε εθαη. επξψ) 

 
     2013(1) 2014(2) 2015(3) 

A) Αιιαγέο ESA 10       
 Νένη θνξείο ζην κεηξψν Γεληθήο Κπβέξλεζεο 257 115 46 
 Δθρσξήζεηο αδεηψλ  119 119 119 
 Δθρσξήζεηο δηθαησκάησλ θαη παξαρσξήζεηο αδεηψλ (2014 θαη κεηά)   -381 25 
 Σππνπνηεκέλεο εγγπήζεηο ΔΣΔΑΝ 97 37 0 
 Σφθνη Swap -3 300 450 
 χλνιν 470 190 640 

σο % ηνπ ΑΔΠ 0,26 0,11 0,35 
Β) Αιιαγέο Μεζνδνινγίαο ΔΛΣΑΣ       
 Έζνδα απνθξαηηθνπνηήζεσλ -190 12 16 
 Δμνπιηζηηθέο δαπάλεο -12 -663 -423 
 Αλαδξνκηθά δηθαζηηθψλ 123 141 0 
 χλνιν -79 -510 -407 

σο % ηνπ ΑΔΠ -0,04 -0,29 -0,22 
Γ) Δπηθαηξνπνίεζε ηνηρείσλ       
 χλνιν 461 - - 

σο % ηνπ ΑΔΠ 0,25  - - 
Γεληθφ ζχλνιν 852 -320 233 
σο % ηνπ ΑΔΠ 0,47 -0,18 0,13 

    ΑΔΠ 182.438 178.944 184.870 
(1) Πξαγκαηνπνηήζεηο βάζεη ησλ ζηνηρείσλ Γηαδηθαζίαο Τπεξβνιηθνχ Διιείκκαηνο (ΓΤΔ-EDP) Οθησβξίνπ ηεο ΔΛΣΑΣ. 
(2) Δθηηκήζεηο    
(3) Πξνβιέςεηο    
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ΓΗΜΟΙΟ ΥΡΔΟ – ΔΓΓΤΗΔΙ  
 

 

 

ΓΗΜΟΙΟ ΥΡΔΟ 
 

 

Η επίηεπμε πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο ην 2013 είρε νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηε ζηαδηαθή επάλνδν ηνπ 

Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ, ησλ Ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζηε ρξεκαηνδφ-

ηεζή ηνπο κέζσ ησλ αγνξψλ, ζηηο αξρέο ηνπ δεχηεξνπ ηξηκήλνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 

 

Καη’ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ Eurogroup ζπλερίδεηαη ε επηζηξνθή ησλ θεξδψλ ησλ 

Επξσπατθψλ Κεληξηθψλ Τξαπεδψλ απφ ηα Ειιεληθά νκφινγα (ANFA holdings), θαζψο θαη ε επη-

ζηξνθή ησλ θεξδψλ ηεο Επξσπατθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο απφ ην πξφγξακκα αγνξάο νκνιφγσλ απφ 

ηε δεπηεξνγελή αγνξά (SMP). Όζνλ αθνξά ηα ANFA, ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ESA, έρνπλ απν-

δνζεί 654,4 εθαη. επξψ γηα ην 2012, 606,1 εθαη. επξψ γηα ην 2013 θαη 242,6 εθαη. επξψ γηα ην 2014, 

ελψ αλακέλεηαη ε επηζηξνθή επηπιένλ 236,2 εθαη. επξψ γηα ην 2014. Αλαθνξηθά κε ην πξφγξακκα 

SMP, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί επηζηξνθέο ζπλνιηθνχ χςνπο 2.033,7 εθαη. επξψ, ελψ αλακέλεηαη επη-

πιένλ πνζφ 1.900 εθαη. επξψ πνπ αθνξά ην 2014. 
 

Η θάιπςε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ γηα ην 2014 πξαγκαηνπνηήζεθε 

θαηαξρήλ απφ δάλεηα πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ην Επξσπατθφ Τακείν Χξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξφηεηαο 

(ΕΤΧΣ) θαη ην Δηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Τακείν (ΔΝΤ). Εηδηθφηεξα, απφ ηηο αξρέο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 

έσο ηηο 30/09/2014 εθηακηεχζεθαλ ζπλνιηθά 8.300 εθαη. επξψ απφ δάλεηα ηνπ ΕΤΧΣ, ελψ ε ζπλεη-

ζθνξά ηνπ ΔΝΤ γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα αλήιζε ζηα 3.411,81 εθαη. επξψ. Σην πιαίζην ηνπ δεπ-

ηέξνπ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ηεο Ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νη ζπλνιηθέο εθηακηεχζεηο δαλείσλ απφ ην 

ΕΤΧΣ, απφ ηηο αξρέο ηνπ 2012 έσο 30/09/2014, αλήιζαλ ζε 107.289,80 εθαη. επξψ, ελψ ε ζπκκεηνρή 

ηνπ ΔΝΤ, γηα ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα, αλέξρεηαη ζε 11.743,03 εθαη. επξψ.  

 

Θεηηθή ζπκβνιή ζηελ αλαδεκηνπξγία ηεο θακπχιεο απνδφζεσλ ησλ ηίηισλ ηνπ Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ 

είραλ νη δχν θνηλνπξαθηηθέο εθδφζεηο νκνιφγσλ ζηαζεξνχ επηηνθίνπ, πεληαεηνχο θαη ηξηεηνχο δηάξ-

θεηαο, αξρηθνχ πνζνχ 3.000 εθαη. επξψ θαη 1.500 εθαη. επξψ αληίζηνηρα, νη νπνίεο ζεκαηνδνηνχλ ηε 

ζηαδηαθή θαη πξνζεθηηθή επηζηξνθή ηεο Ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζηε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ησλ δηε-

ζλψλ αγνξψλ χζηεξα απφ ηέζζεξα πεξίπνπ έηε. Η θακπχιε απνδφζεσλ αλακέλεηαη λα εκπινπηηζηεί 

πεξαηηέξσ κε ηηο κειινληηθέο εθδφζεηο λέσλ νκνιφγσλ ζηαζεξνχ επηηνθίνπ επηαεηνχο θαη δεθαεηνχο 

δηάξθεηαο. 

 

Όζνλ αθνξά ηε βξαρππξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε, ζπλερίζηεθαλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο νη εθ-

δφζεηο ηξίκελσλ θαη εμάκελσλ εληφθσλ γξακκαηίσλ κε ζεκαληηθή κείσζε ησλ επηηνθίσλ ηνπο, ελψ 

είλαη νξαηή ε πξννπηηθή πξαγκαηνπνίεζεο έθδνζεο κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο. Η αλάιεςε ηεο αξκνδηφ-

ηεηαο ηεο δηαρείξηζεο ησλ θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ, απφ 1/1/2014, απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δηαρείξηζεο Δε-

κνζίνπ Χξένπο (ΟΔΔΗΧ) έδσζε λέεο δπλαηφηεηεο ζηνπο ηξφπνπο θάιπςεο ησλ βξαρππξφζεζκσλ α-

λαγθψλ ηνπ Δεκνζίνπ, θπξίσο κέζσ ησλ πξάμεσλ δηαρείξηζεο ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο ππφ ηε κνξθή 

repo agreements ηηο νπνίεο ζπλάπηεη ν ΟΔΔΗΧ κε θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο.  

 
 

1. Υξένο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
 

Τν ρξένο ηεο Κεληξηθήο Δηνίθεζεο εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζηα 321.800 εθαη. επξψ ή 179,8% ηνπ 

ΑΕΠ ζην ηέινο ηνπ 2014, έλαληη 321.478 εθαη. επξψ ή 176,2% ηνπ ΑΕΠ ην 2013. Τν 2015, ην χςνο 

ηνπ ρξένπο ηεο Κεληξηθήο Δηνίθεζεο πξνβιέπεηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζηα 321.300 εθαη. επξψ ή 

173,8% ηνπ ΑΕΠ, παξνπζηάδνληαο ζεκαληηθή κείσζε, 6 κνλάδσλ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΕΠ, έλαληη ηνπ 

2014 (Πίλαθαο 4.1). 
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Τν ρξένο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο εθηηκάηαη ζηα 318.000 εθαη. επξψ ή 177,7% ηνπ ΑΕΠ ζην ηέινο 

ηνπ 2014, έλαληη 319.133 εθαη. επξψ ή 174,9% ηνπ ΑΕΠ ην 2013. Τν 2015, ην ρξένο ηεο Γεληθήο Κπ-

βέξλεζεο πξνβιέπεηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζηα 316.900 εθαη. επξψ ή 171,4% ηνπ ΑΕΠ. Η κείσζε 

απηή ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, θαηά 6 θαη πιένλ πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΕΠ, νθείιεηαη ζηελ επίηεπμε 

ζεκαληηθνχ ηακεηαθνχ πιενλάζκαηνο, ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη 

ζηελ αλακελφκελε αχμεζε ηνπ νλνκαζηηθνχ ΑΕΠ (Πίλαθαο 4.2). 

 

 

Πίλαθαο 4.1 ύλζεζε ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 
(ζε εθαη. επξώ) 

 

  2012 2013 2014* 2015** 

Α. Οκόινγα 86.297 76.296 66.568 73.712 

 Οκόινγα ζηελ αγνξά εζσηεξηθνύ 81.769 73.415 63.791 71.052 

 Οκόινγα ζηηο αγνξέο εμσηεξηθνύ 4.308 2.720 2.640 2.548 

 Σηηινπνηήζεηο ζην εμσηεξηθό 220 161 137 112 

       

Β. Βξαρππξόζεζκνη Σίηινη 18.357 14.971 15.115 15.113 

 Έληνθα Γξακκάηηα 18.237 14.852 15.000 15.000 

 Έληνθα Γξακκάηηα ζε θπζηθνύο ηίηινπο 120 119 115 113 

       

Γ. Γάλεηα 200.883 230.211 235.117 225.475 

 Γάλεηα Σξαπέδεο Διιάδνο 5.212 4.735 4.264 3.792 

 Λνηπά Γάλεηα Δζσηεξηθνύ 119 116 110 105 

 Δηδηθά θαη Γηαθξαηηθά Γάλεηα 7.069 7.004 6.770 6.300 

 Γάλεηα Μεραληζκνύ ηήξημεο 183.099 213.152 218.953 210.418 

 Λνηπά Γάλεηα Δμσηεξηθνύ 5.384 5.204 5.020 4.860 

       

Γ. Βξαρππξόζεζκα δάλεηα 0 0 5.000 7.000 

 Πώιεζε ηίηισλ κε ζύκθσλν επαλαγνξάο (repos)   5.000 7.000 

       

Δ. ύλνιν ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο (Α+Β+Γ+Γ) 305.537 321.478 321.800 321.300 

 (σο % ηνπ ΑΔΠ) 157,3% 176,2% 179,8% 173,8% 

 ΑΔΠ 194.204 182.438 178.944 184.870 

* Δθηηκήζεηο      **Πξνβιέςεηο 
Πεγή:  Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 

 

Πίλαθαο 4.2  Υξένο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
(ζε εθαη. επξώ) 

 

 2012 2013 2014* 2015** 

     

Α. Υξένο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 305.537 321.478 321.800 321.300 

Β Υξένο ΝΠΓΓ, θέξκαηα θ.ιπ. κείνλ επελδύζεηο ζε ηίηινπο ΔΓ 6.589 5.413 3.400 2.800 

Γ. Υξένο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA (A+B) 312.126 326.891 325.200 324.100 

Δ Υξένο ΟΣΑ, OKA κείνλ ελδνθπβεξλεηηθό ρξένο -7.435 -7.758 -7.200 -7.200 

Ε. Υξένο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (Γ+Γ) 304.691 319.133 318.000 316.900 

  (σο % ηνπ ΑΔΠ) 156,9% 174,9% 177,7% 171,4% 

ΑΔΠ 194.204 182.438 178.944 184.870 

* Δθηηκήζεηο  ** Πξνβιέςεηο 
Πεγή:  Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 
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2. Δμέιημε δεκόζηνπ ρξένπο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
 

 

Τν ρξένο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, απφ 31/12/2013 κέρξη 31/12/2014, εθηηκάηαη φηη ζα κεησζεί θαηά 

1.133 εθαη. επξψ, ελψ γηα ην δηάζηεκα απφ 31/12/2014 κέρξη 31/12/2015 πξνβιέπεηαη φηη ζα κεησζεί 

θαηά 1.100 εθαη. επξψ (Πίλαθαο 4.3). 

 

 

Πίλαθαο 4.3  Δμέιημε δεκόζηνπ ρξένπο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
(ζε εθαη. επξώ) 

 
  

  
  

  

2014* 2015** 
Γηαθνξά 

2015-2014 

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

Σακεηαθό απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο  742 -1.936 -2.678 

 Αποτέλεσμα Γενικής Κσβέρνησης κατά ESA 2.268 459 -1.809 

 Εθνικολογιστικές προσαρμογές Γενικής Κσβέρνησης -1.526 -2.395 -869 

Δμόθιεζε ιεμηπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ  0 1.500 1.500 

Πώιεζε πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ, θ.ιπ. -1.690 0 1.690 

Απμήζεηο ΜΚ εηαηξεηώλ, ζπκκεηνρή ζηνλ ΔΜ, ΔΣΔπ θ.ιπ. 565 142 -423 

Μεηαβνιή δηαζεζίκσλ 0 1.200 1.200 

Απνθξαηηθνπνηήζεηο -584 -1.889 -1.305 

Πξνζαξκνγέο ζην άξηην, ινηπέο πξνζαξκνγέο -166 -117 49 

       

Μεηαβνιή από πξνεγνύκελν έηνο -1.133 -1.100 33 

        

Υξένο Γεληθήο Κπβέξλεζεο  318.000 316.900 -1.100 

Υξένο Γεληθήο Κπβέξλεζεο σο % ηνπ ΑΔΠ  177,7% 171,4% -6,3% 

ΑΔΠ 178.944 184.870   

   * Δθηηκήζεηο    **Πξνβιέςεηο 
   Πεγή:  Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 
 
 
 
 

3.  Γνκή θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 
 

Ο ρξνληθφο νξίδνληαο ησλ ιήμεσλ ηνπ ρξένπο ηεο Κεληξηθήο Δηνίθεζεο ζηηο 30/09/2014 εθηείλεηαη 

κέρξη ην έηνο 2057. Η αδπλακία πξνζθπγήο γηα δαλεηζκφ ζηηο αγνξέο, απφ ην Μάην ηνπ 2010, είρε σο 

απνηέιεζκα ηε δξαζηηθή κείσζε ησλ νκνιφγσλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε δάλεηα. Η αλαινγία 

απηή αλακέλεηαη λα αληηζηξαθεί ηα επφκελα έηε, θαζψο, απφ ηνλ Απξίιην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, μεθί-

λεζε λα πινπνηείηαη ε ζηαδηαθή επάλνδνο ηνπ Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ γηα δαλεηζκφ ζηηο αγνξέο, κε ηελ 

έθδνζε νκνιφγσλ ζηαζεξνχ επηηνθίνπ πεληαεηνχο θαη ηξηεηνχο δηάξθεηαο (Δηάγξακκα 4.1). 
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Γηάγξακκα 4.1  Υξνλνδηάγξακκα ιήμεο ρξένπο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 
ηελ 30/9/2014 

(ζε εθαη. επξώ) 

 
Πεγή:  Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 

 

 

Επηζεκαίλεηαη φηη ζηηο 30/09/2014 ην χςνο ησλ νκνιφγσλ ηνπ Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ πεξηνξίζηεθε ζην 

20% ηνπ ρξένπο Κεληξηθήο Δηνίθεζεο (έλαληη 91% ην 2009) θαη αληηθαηαζηάζεθε κε δάλεηα πνπ ε-

ιήθζεζαλ απφ ην Μεραληζκφ Σηήξημεο, ηα νπνία απνηεινχλ πιένλ πεξίπνπ ην 68% ηνπ ρξένπο Κε-

ληξηθήο Δηνίθεζεο (Δηάγξακκα 4.2). 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 4.2  ύλζεζε ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 
ηελ 30/9/2014 

 

 
 

Πεγή:  Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 
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Η κέζε ππνιεηπφκελε θπζηθή δηάξθεηα ηνπ ρξένπο ηεο Κεληξηθήο Δηνίθεζεο ήηαλ 6,3 έηε ην 2011, 

ελψ, ζηηο 30/9/2014, έρεη ππεξδηπιαζηαζζεί θαη δηακνξθψζεθε ζηα 16,5 έηε (Πίλαθαο 4.4).  

 

 

 

Πίλαθαο 4.4   Μέζε ππνιεηπόκελε θπζηθή 
δηάξθεηα ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 

  

Ηκεξνκελία 
Μέζε Γηάξθεηα ζε έηε  

Υξένο ζε επξώ 
Υξένο εθηόο δώλεο 

επξώ 
πλνιηθό ρξένο 

31/12/2011 6,28 3,21 6,30 

30/12/2012 15,72 2,36 15,29 

30/09/2013 16,54 3,76 16,02 

30/09/2014 17,09 4,16 16,50 

Πεγή:  Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 
 

 

 

Σηηο 30/09/2014, πνζνζηφ πεξίπνπ 78% ηνπ ρξένπο Κεληξηθήο Δηνίθεζεο είρε ππνιεηπφκελε θπζηθή 

δηάξθεηα κεγαιχηεξε ησλ πέληε εηψλ, ιφγσ ηεο επηκήθπλζεο ησλ δαλείσλ ηνπ Μεραληζκνχ Σηήξημεο 

θαη ηεο έθδνζεο λέσλ νκνιφγσλ ηνπ Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ ζην πιαίζην ηεο αληαιιαγήο νκνιφγσλ 

(PSI) (Πίλαθαο 4.5). 

 

 

 

Πίλαθαο 4.5   Υξένο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο σο πξνο ηελ 
ππνιεηπόκελε θπζηθή δηάξθεηα 

  

Γηάξθεηα 30/09/2013 

Βξαρππξόζεζκν (κέρξη 1 έηνο) 11,1% 

Μεζνπξόζεζκν (1 έσο 5 έηε) 10,6% 

Μαθξνπξόζεζκν (άλσ ησλ 5 εηώλ) 78,3% 

ύλνιν 100,0% 

    Πεγή:  Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 

 

 

 

 

4.  Γαπάλεο εμππεξέηεζεο ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 
 

Οη δαπάλεο εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο ηεο Κεληξηθήο Δηνίθεζεο ην 2014 εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζε 

30.681 εθαη. επξψ, έλαληη 18.928 εθαη. επξψ ην έηνο 2013 (Πίλαθαο 4.6).  
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Πίλαθαο 4.6   Γαπάλεο εμππεξέηεζεο ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο  
(ζε εθαη. επξώ) 

 

  
  
  

Υξενιύζηα Σόθνη Παξάιιειεο 
δαπάλεο 

Σόθνη θαη  
παξαι. δαπάλεο 

Γεληθό ζύλνιν 
πλαι. Δζλ. λνκ. ύλνιν πλαι. Δζλ. λνκ. ύλνιν 

    (1)     (2) (3) (2+3) (1+2+3) 

1993 1.400 3.307 4.707 692 5.536 6.228 135 6.363 11.070 
1994 1.619 5.543 7.162 913 8.077 8.990 190 9.180 16.342 
1995 1.952 5.955 7.907 1.214 7.884 9.098 307 9.405 17.312 
1996 1.894 8.369 10.263 1.263 8.378 9.641 339 9.980 20.243 
1997 3.057 7.088 10.145 1.348 7.461 8.809 308 9.117 19.262 
1998 3.550 6.132 9.682 1.625 7.393 9.018 170 9.188 18.870 
1999 2.682 6.569 9.251 1.532 7.758 9.290 101 9.391 18.642 
2000 4.640 8.491 13.131 1.922 7.577 9.499 58 9.557 22.688 
2001 2.566 9.052 11.618 719 8.570 9.289 39 9.328 20.946 
2002 2.397 17.883 20.280 391 8.144 8.535 59 8.594 28.874 
2003 1.204 19.559 20.763 180 9.028 9.208 70 9.278 30.041 
2004 667 17.777 18.444 85 9.198 9.283 72 9.355 27.799 
2005 751 19.628 20.379 108 9.508 9.616 71 9.687 30.066 
2006 65 16.524 16.589 92 9.349 9.441 56 9.497 26.086 
2007 43 22.152 22.195 74 9.583 9.657 71 9.728 31.923 
2008 424 25.822 26.246 82 11.052 11.134 72 11.206 37.452 
2009 375 28.760 29.135 39 12.145 12.184 141 12.325 41.460 
2010 159 19.614 19.773 104 12.873 12.977 246 13.223 32.996 
2011 -129 28.976 28.847 372 15.758 16.130 218 16.348 45.195 
2012 -1.355 25.261 23.908 603 11.530 12.133 631 12.764 36.672 
2013 2.110 10.647 12.757 848 5.173 6.021 150 6.171 18.928 
2014* 3.340 21.590 24.930 961 4.639 5.600 151 5.751 30.681 

* Δθηηκήζεηο 
εκεηώζεηο: α) Από ην 2008 θαη έπεηηα πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο πξνζαξκνγώλ ESA 95.  
 β) Γελ πεξηιακβάλνληαη εμνθιήζεηο βξαρππξόζεζκνπ ρξένπο (έληνθα γξακκάηηα ηδησηηθνύ ηνκέα, βξαρππξόζεζκνη ηίηινη εμσηεξηθνύ 

θαη ηακεηαθέο δηεπθνιύλζεηο) νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.7. 
 γ) Από ην 2012 ζηηο παξάιιειεο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη θαη πξνκήζεηεο εθηακίεπζεο δαλείσλ από ην ΔΣΥ. 
Πεγή:  Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 

 

Οη δαπάλεο γηα εμφθιεζε βξαρππξφζεζκσλ ηίηισλ ηνπ Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ, νη νπνίεο απφ ην 2011 

έσο ην 2013 πεξηιακβάλνπλ κφλν έληνθα γξακκάηηα ηδησηηθνχ ηνκέα, εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζπ-

λνιηθά ζε 120.000 εθαη. επξψ ην 2014, έλαληη 44.703 εθαη. επξψ ην 2013, θαζψο ζε απηέο ζπκπεξη-

ιακβάλνληαη νη εμνθιήζεηο repos. Γηα ην έηνο 2015 νη δαπάλεο εμφθιεζεο πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσ-

ζνχλ ζε 80.000 εθαη. επξψ (Πίλαθαο 4.7). 

 

Σεκεηψλεηαη φηη νη δαπάλεο εληφθσλ αθνξνχλ ηηο ζπλνιηθέο εηήζηεο εμνθιήζεηο εληφθσλ γξακκαηίσλ 

ηξίκελεο θαη εμάκελεο δηάξθεηαο, νη νπνίεο αλαρξεκαηνδνηνχληαη κε λέεο αληίζηνηρεο εθδφζεηο, δε-

δνκέλνπ φηη ην πθηζηάκελν ζπλνιηθφ χςνο ησλ ΕΓΕΔ δελ μεπεξλά ηα 15 δηζ. επξψ. Οκνίσο, ην πθη-

ζηάκελν ππφινηπν ησλ repos δελ μεπεξλά ηα 5.000 εθαη. επξψ ην 2014. 

 
 

Πίλαθαο 4.7   Δμνθιήζεηο βξαρππξόζεζκνπ ρξένπο 
 (ζε εθαη. επξώ) 

    

Έηνο 
Έληνθα γξακκάηηα 

ηδησηηθνύ ηνκέα 
Βξαρππξόζεζκνη ηίηινη εμσηεξηθνύ(1) - Βξα-

ρππξόζεζκεο ηακεηαθέο δηεπθνιύλζεηο 
ύλνιν 

2006 2.206 5.885 8.091 
2007 1.692 23.031 24.723 

 2008(2) 1.733 23.941 25.674 
2009 8.902 28.002 36.904 
2010 17.974 4.627 22.601 
2011 33.395 0 33.395 
2012 47.008 0 47.008 
2013 44.703 0 44.703 
2014* 40.600 79.400 120.000 
2015** 38.000 42.000 80.000 

*    Δθηηκήζεηο    ** Πξνβιέςεηο 
(1)   Euro Commercial Paper (ECP)  
(2)   Από ην 2008 πεξηιακβάλνληαη νη βξαρππξόζεζκεο ηακεηαθέο δηεπθνιύλζεηο θαη από 2014 repos. 

   Πεγή:  Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 



ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4    

ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2015   179 

 

Οη δαπάλεο γηα ηφθνπο ηνπ ρξένπο ηεο Κεληξηθήο Δηνίθεζεο, κεηά ην 2012, δηακνξθψλνληαη ζηα επί-

πεδα ησλ 6.000 εθαη. επξψ, κεησκέλεο, ην 2013, θαηά 50% ζε ζρέζε κε ην 2012 θαη θαηά 63% ζε 

ζρέζε κε ην 2011. Αληίζηνηρεο κεηψζεηο παξνπζηάδνπλ θαη σο πνζνζηφ ηνπ ΑΕΠ. Η κείσζε απηή ν-

θείιεηαη ζηε κείσζε ηνπ χςνπο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο κεηά ηελ αληαιιαγή ησλ νκνιφγσλ (PSI) ηνπ 

Μαξηίνπ 2012 θαη ηελ επαλαγνξά ηνπ Δεθεκβξίνπ 2012, ηε κείσζε ησλ επηηνθίσλ ησλ δαλείσλ ηνπ 

Μεραληζκνχ Σηήξημεο θαη ηελ αλαβνιή θαηαβνιήο ηφθσλ γηα ηα δάλεηα πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ην Επ-

ξσπατθφ Τακείν Χξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξφηεηαο (Πίλαθαο 4.8, Δηάγξακκα 4.3). 

 

 

Πίλαθαο 4.8  Ύςνο δαπαλώλ γηα ηόθνπο ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 
(πνζά ζε εθαη. επξώ) 

 

 2010 2011 2012 2013 2014* 2015** 

Σόθνη 13.223 16.348 12.223 6.044 5.700 5.900 

σο % ηνπ ΑΔΠ 5,8% 7,9% 6,3% 3,3% 3,2% 3,2% 

 *  Δθηηκήζεηο     **  Πξνβιέςεηο 
Πεγή:  Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 
 
 

Γηάγξακκα 4.3  Γαπάλεο γηα ηόθνπο ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 
(% ηνπ ΑΔΠ) 

 
         *  Δθηηκήζεηο    **  Πξνβιέςεηο 

             Πεγή:  Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 
 

 

5. Αγνξά ηίηισλ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ 
 

Τν βξαρπρξφλην θφζηνο δαλεηζκνχ ηνπ Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ, φπσο απηφ απνηππψλεηαη ζηηο δεκν-

πξαζίεο εληφθσλ γξακκαηίσλ 13 θαη 26 εβδνκάδσλ, παξνπζηάδεηαη βειηησκέλν θαη ζηηο δεκνπξαζίεο 

ηνπ Σεπηεκβξίνπ θαη Οθησβξίνπ δηακνξθψζεθε ζην 2,00% γηα ηα εμάκελα θαη 1,70% γηα ηα ηξίκελα 

έληνθα γξακκάηηα, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη, θπξίσο, ζηε ζεκαληηθή δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ηεο 

Ειιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ θαηαγξάθεη παγθνζκίσο εληππσζηαθέο επηδφζεηο ζε ηφζν ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Τα επηηφθηα ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ αλακέλεηαη λα ππνρσξήζνπλ πεξαηηέξσ ην πξνζερέο 

δηάζηεκα.  
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Η θακπχιε απνδφζεσλ ηνπ Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ έρεη ζεηηθή θιίζε (steepening curve) γηα δηάξθεηεο 

κέρξη 15 έηε θαη θαηφπηλ παξνπζηάδεη ειαθξά θαζνδηθή θιίζε έσο ηα 30 έηε (δηάγξακκα 4.4). 

 

 

Γηάγξακκα 4.4   Κακπύιε απνδόζεσλ ηίηισλ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ 

 
                   Πεγή:  Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 

 

 

 

Η δηαθνξά απφδνζεο (yield spread) κεηαμχ ηνπ 10εηνχο ειιεληθνχ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ γεξκαληθνχ 

νκνιφγνπ αλαθνξάο ππνρψξεζε ζεκαληηθά ζηηο αξρέο ηνπ β΄ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο θηάλνληαο ζηα επί-

πεδα ησλ 420-440 κνλάδσλ βάζεο, γεγνλφο πνπ επέηξεςε ηελ έθδνζε πεληαεηνχο νκνιφγνπ κέζσ ησλ 

αγνξψλ ηνλ Απξίιην θαη ηξηεηνχο νκνιφγνπ ηνλ Ινχιην, κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη αληηπξνζσπεπ-

ηηθφηεξε ε θακπχιε απνδφζεσλ ηίηισλ ηνπ Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ.  

 

Πξσηνγελήο αγνξά ηίηισλ 
 
Τν Ειιεληθφ Δεκφζην, ηέζζεξα πεξίπνπ έηε κεηά ηελ ηειεπηαία έθδνζε νκνιφγσλ ηνλ Απξίιην ηνπ 

2010, πξαγκαηνπνίεζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2014 λέα θνηλνπξαθηηθή έθδνζε πεληαεηνχο νκνιφγνπ, χςνπο 

3.000 εθαη. επξψ κε ζηαζεξφ επηηφθην 4,75%. Αθνινχζεζε λέα θνηλνπξαθηηθή έθδνζε ηξηεηνχο νκν-

ιφγνπ, ηνλ Ινχιην ηνπ 2014, χςνπο 1.500 εθαη. επξψ, κε ζηαζεξφ επηηφθην 3,375%. Επηπιένλ, πξαγ-

καηνπνηήζεθε κία εηδηθή έθδνζε πεληαεηνχο νκνιφγνπ θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ, χςνπο 742,1 εθαη. 

επξψ κε ζθνπφ ηελ αληηθαηάζηαζε νκνιφγνπ ηνπ ΕΤΕΑΝ. Αθνινχζεζε ε αληαιιαγή εληφθσλ γξακ-

καηίσλ χςνπο 1.671,33 εθαη. επξψ κέζσ επαλέθδνζεο πεληαεηψλ θαη ηξηεηψλ νκνιφγσλ ζπλνιηθνχ 

χςνπο 1.619,89 εθαη. επξψ. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ην Ειιεληθφ Δεκφζην εμαθνινχζεζε λα εθδίδεη ηίηινπο βξα-

ρππξφζεζκεο δηάξθεηαο. Η βξαρππξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε κεληαίεο εθδφζεηο 

εληφθσλ γξακκαηίσλ δηάξθεηαο 13 θαη 26 εβδνκάδσλ. Σηηο 30/09/2014 ην αλεμφθιεην ππφινηπν ησλ 

ΕΓΕΔ αλεξρφηαλ ζε 13.205,56 εθαη. επξψ θαη αλακέλεηαη λα παξακείλεη πεξίπνπ ζην ίδην επίπεδν θαη 

ην επφκελν έηνο, ρσξίο λα ππεξβεί ηα 15.000 εθαη. επξψ. Ο κεζνζηαζκηθφο ζπληειεζηήο θάιπςεο ησλ 

δεκνπξαζηψλ ΕΓΕΔ δηακνξθψζεθε ζην 2,55. Τν κέζν ζηαζκηθφ επηηφθην λένπ δαλεηζκνχ, ην νπνίν 

δηακνξθψλεηαη απφ ηηο εθδφζεηο εληφθσλ γξακκαηίσλ θαη ηα δάλεηα πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ην Επξσ-

πατθφ Τακείν Χξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξφηεηαο θαη ην Δηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Τακείν, κέρξη 

24/10/2014, δηακνξθψζεθε ζην 2,7%, ελψ ε κέζε θπζηθή δηάξθεηα ηνπ λένπ δαλεηζκνχ δηακνξθψζε-

θε ζε 12,4 έηε, έλαληη 11,8 έηε ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν. 
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Γεπηεξνγελήο αγνξά ηίηισλ 
 
Η κέζε εκεξήζηα αμία ησλ ζπλαιιαγψλ ζην Σχζηεκα Άπισλ Τίηισλ (ΣΑΤ), ζην νπνίν πεξηιακβάλν-

ληαη νη ζπλαιιαγέο ζηελ Ηιεθηξνληθή Δεπηεξνγελή Αγνξά Τίηισλ (ΗΔΑΤ) θαη ηελ εμσρξεκαηηζηε-

ξηαθή αγνξά ηίηισλ (over the counter), παξνπζίαζε κείσζε θαηά 27,8% ην γ΄ ηξίκελν ηνπ 2014 έλαληη 

ηνπ β΄ ηξηκήλνπ ηνπ 2014.  

 

Καηά ην ίδην ηξίκελν, πεξίπνπ ην 50% ηεο ζπλαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αθνξνχζε ηίηινπο κε ελα-

πνκέλνπζα δηάξθεηα έσο 5 έηε. Αθνινχζεζαλ νη ηίηινη κε δηάξθεηα έσο 3 έηε κε πνζνζηφ πεξίπνπ 

19%, νη ηίηινη κε δηάξθεηα απφ 15 έσο 30 έηε κε πνζνζηφ πεξίπνπ 15%, νη ηίηινη κε δηάξθεηα απφ 10 

έσο 15 έηε κε πνζνζηφ πεξίπνπ 8% θαη θαηφπηλ νη ηίηινη κε δηάξθεηα έσο 10 έηε κε πνζνζηφ πεξίπνπ 

7%. Η ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ αλήιζε ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 1%. 

 

Η θαηαλνκή ηεο αμίαο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο ΗΔΑΤ, αλάινγα κε ηελ ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα ησλ ηίη-

ισλ, θαηά ην γ΄ ηξίκελν ηνπ 2014 εκθαλίδεηαη ζην Δηάγξακκα 4.5. 

 

 

Γηάγξακκα 4.5  Αμία ζπλαιιαγώλ ζηελ ΗΓΑΣ γ΄ ηξίκελν 2014 
(κε βάζε ηελ ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα ησλ ηίηισλ) 

 

 
Πεγή: Σξάπεδα Διιάδνο, ΗΓΑΣ 

 

 

 

Ο ζπλνιηθφο φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ ζηελ ΗΔΑΤ δηακνξθψζεθε ζε 3.514 εθαη. επξψ ην γ΄ ηξίκελν 

ηνπ 2014, έλαληη 3.357 εθαη. επξψ ην πξνεγνχκελν ηξίκελν θαη 1.026 εθαη. επξψ ην α΄ ηξίκελν ηνπ 

2014. Η εμέιημε ηεο αμίαο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ ΗΔΑΤ γηα ηελ πεξίνδν Ια-

λνπαξίνπ 2013-Σεπηεκβξίνπ 2014 αλά κήλα παξνπζηάδεηαη ζην Δηάγξακκα 4.6.  
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Γηάγξακκα 4.6  Μεληαίνο όγθνο ζπλαιιαγώλ επί ηίηισλ ηνπ Γεκνζίνπ ζηελ ΗΓΑΣ  
(ζε εθαη. επξώ) 

 
 Πεγή: Σξάπεδα Διιάδνο, ΗΓΑΣ 

Η ζχλζεζε ηεο νκάδαο ησλ βαζηθψλ δηαπξαγκαηεπηψλ αγνξάο θαηά ην ηξέρνλ έηνο απνηειείηαη απφ 5 

ειιεληθά θαη 16 δηεζλή πηζησηηθά ηδξχκαηα. Τα 15 απφ ηα δηεζλή ζπκκεηέρνπλ ζηελ ΗΔΑΤ απφ ηελ 

έδξα ηνπο ζην εμσηεξηθφ.  

 

6. Βαζηθέο θαηεπζύλζεηο δαλεηζκνύ θαη δηαρεηξηζηηθνί ζηόρνη έηνπο 2015 
 

Καηά ην ηξέρνλ έηνο πινπνηήζεθε, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, έλαο απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο πνπ ήηαλ ε ζηαδηαθή θαη πξνζεθηηθή επηζηξνθή ζην δαλεηζκφ κέζσ ησλ αγν-

ξψλ, λσξίηεξα απφ ηηο πξνβιέςεηο. Οη εθδφζεηο λέσλ νκνιφγσλ πεληαεηνχο θαη ηξηεηνχο δηάξθεηαο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο καθξνπξφζεζκεο εθδφζεηο ηεο αληαιιαγήο ηνπ Μαξηίνπ 2012, ζπ-

ληεινχλ ζηελ πξννδεπηηθή δεκηνπξγία αληηπξνζσπεπηηθφηεξεο θακπχιεο απνδφζεσλ ηίηισλ ηνπ Ει-

ιεληθνχ Δεκνζίνπ. Εληζρπηηθά ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη ε έθδνζε επηαε-

ηνχο θαη δεθαεηνχο νκνιφγνπ, θαζψο θαη εληφθνπ γξακκαηίνπ κε δηάξθεηα κεγαιχηεξε ησλ 26 εβδν-

κάδσλ.  

 

Η πξφζθαηε αληαιιαγή εληφθσλ γξακκαηίσλ πθηζηάκελσλ εθδφζεσλ κε επαλέθδνζε πεληαεηψλ θαη 

ηξηεηψλ νκνιφγσλ είρε σο απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ νκνιφγσλ, ηε 

κείσζε ηνπ άκεζα ιεμηπξφζεζκνπ ρξένπο θαη ηελ αχμεζε ηεο κέζεο ππνιεηπφκελεο θπζηθήο δηάξθεη-

αο ηνπ ρξένπο ε νπνία μεπεξλά ηα 16 έηε. Επηπιένλ, ππήξμε κεγάιε απνθιηκάθσζε ησλ επηηνθίσλ 

ησλ ηξίκελσλ θαη εμάκελσλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηα νπνία δηακνξθψλνληαη ζηα ηξέρνληα επίπεδα 

ηνπ 1,7% θαη 2,0% αληίζηνηρα, κε απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ηφθσλ. Σην πιαίζην απηφ, 

αλακέλεηαη λα επηδησρζεί θαηά ην επφκελν έηνο ε παξνρή ξεπζηφηεηαο ζε επηιεγκέλα ζεκεία ηεο θα-

κπχιεο απνδφζεσλ (Liability Management Exercise-LME), θαζψο θαη ε πεξαηηέξσ πξνζθπγή ζε δα-

λεηζκφ ζηηο δηεζλείο αγνξέο κε εθδφζεηο νκνιφγσλ δηάξθεηαο κεγαιχηεξεο ησλ 5 εηψλ. 

 

Η βξαρππξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ γηα ην έηνο 2015 ζα ζπλερίζεη λα πιν-

πνηείηαη κέζσ εθδφζεσλ εληφθσλ γξακκαηίσλ, ελψ αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί ε ζχλαςε ζπκθσληψλ 

repos γηα ηελ θάιπςε ησλ βξαρπρξφλησλ αλαγθψλ ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο. 

 

Επηπιένλ, αλακέλεηαη λα δηαηεξεζνχλ θαη θαηά ην επφκελν έηνο νη βαζηθνί κεζνπξφζεζκνη ζηφρνη ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ δεκφζηνπ ρξένπο, φπσο είλαη ε επίηεπμε ηνπ ειάρηζηνπ ζπλαιιαγκα-

ηηθνχ θηλδχλνπ γηα ηα δάλεηα εθηφο επξψ θαη ε βειηίσζε ηεο αλαινγίαο ρξένπο ζηαζε-

ξνχ/θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ.  
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ΔΓΓΤΗΔΙ  
 

 

Η ρνξήγεζε εγγπήζεσλ απφ ην Ειιεληθφ Δεκφζην απνηειεί έλα ζεκαληηθφ κέζν ζηελ άζθεζε δεκν-

ζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ηνπ Κξάηνπο, ην νπνίν κέρξη ζήκεξα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί, ζε κεγάιν βαζκφ, γηα 

ηε ρξεκαηνδφηεζε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ ηεο νηθνλνκίαο. 

 

Τα ηειεπηαία ρξφληα ε ράξαμε πνιηηηθήο εγγπήζεσλ ηνπ Δεκνζίνπ εμαξηάηαη απφ ην γεληθφηεξν ζρέ-

δην δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, πνπ απνηειεί πξνυπφζεζε 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ην Μεραληζκφ Σηήξημεο ηεο Επξσδψλεο θαη 

ηνπ Δηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Τακείνπ. 

 

Γηα ην έηνο 2014 ηα ζηνηρεία ησλ εγγπήζεσλ εθηηκάηαη λα δηακνξθσζνχλ σο εμήο (Πίλαθαο 4.9 θαη 

Δηάγξακκα 4.7): 

 

 Οη εγγπήζεηο ζα θπκαλζνχλ ζην 0,2% ηνπ ΑΕΠ, έλαληη 0,3% ην 2013. 

 Οη θαηαπηψζεηο αλακέλεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζην 0,35% ηνπ ΑΕΠ, έλαληη 0,48% ην 2013. 

 Τν αλεμφθιεην εγγπεκέλν ππφινηπν αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζην 9,2% ηνπ ΑΕΠ, έλαληη 9,4% 

ην 2013, ζπλερίδνληαο ηελ πησηηθή πνξεία απφ ην 2010.  

 

Η κείσζε ησλ παξερνκέλσλ εγγπήζεσλ πνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη απνηέιεζκα ηεο 

ζέζπηζεο απζηεξφηεξσλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ δαλείσλ πνπ παξέρνληαη κε ηελ εγγχεζε ηνπ 

Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ηεο ρψξαο.  

 

Πίλαθαο 4.9  Δγγπήζεηο, αλεμόθιεην εγγπεκέλν ππόινηπν, θαηαπηώζεηο θαη 
πξνκήζεηεο εγγπήζεσλ θαηά ηα έηε 2000-2014 

(ζε εθαη. επξώ) 

      

 

Δγγπήζεηο 
Αλεμόθιεην εγγπεκέλν 

ππόινηπν 
Καηαπηώζεηο 

Έζνδα από 
πξνκήζεηεο εγγπήζεσλ 

ηνπ Γεκνζίνπ θαη 
εηζπξάμεηο από ΓΟΤ 

Καηαπηώζεηο πνπ 
ηειηθά βαξύλνπλ  

ην Γεκόζην 

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

 1/1-31/12 ηελ 31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 

Έηνο Πνζά 
Δγγπήζεηο 
σο % ηνπ 

ΑΔΠ 
Πνζά 

Τπόινηπν 
σο % ηνπ ΑΔΠ 

Πνζά 
Καηαπηώζεηο 
σο % ηνπ ΑΔΠ 

Πνζά Πνζά 
Καηαπηώζεηο 
σο % ηνπ ΑΔΠ 

2000 1.511,4 1,1 8.416,7 6,2 332,3 0,2 35,3 297,0 0,22 

2001 1.011,0 0,7 8.819,3 6,0 366,7 0,2 45,8 320,9 0,22 

2002 905,0 0,6 9.714,6 6,2 360,5 0,2 47,3 313,2 0,20 

2003 1.545,5 0,9 12.143,4 7,1 293,6 0,2 66,4 227,2 0,13 

2004 1.848,4 1,0 14.436,5 7,8 593,9 0,3 57,9 536,0 0,29 

2005 1.628,2 0,8 16.200,5 8,2 373,9 0,2 51,2 322,7 0,16 

2006 1.736,0 0,8 17.936,1 8,4 94,6 0,1 49,2 45,4 0,02 

2007 1.656,6 0,7 19.929,0 8,9 42,3 0,02 57,3 -15,0 -0,01 

2008 1.788,0 0,8 23.232,0 10,0 434,1 0,19 68,4 365,7 0,16 

2009 1.563,7 0,7 25.586,6 11,0 704,8 0,30 70,7 634,1 0,27 

2010 1.254,4 0,6 22.438,2 9,9 974,2 0,43 78,5 895,7 0,40 

2011 1.804,9 0,9 19.950,8 9,6 1.442,0 0,69 135,8 1.306,2 0,63 

2012 688,0 0,4 19.314,7 9,9 796,0 0,41 72,6 723,4 0,37 

2013 634,7 0,3 17.234,4 9,4 877,5 0,48 170,0 707,5 0,39 

2014 392,3 0,2 16.508,5 9,2 623,9 0,35 100,0 523,9 0,29 

Τα στοιτεία για το έτος 2014 αποτελούν εκτίμηση. 
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Γηα ην 2015 ε πνιηηηθή εγγπήζεσλ ζπλερίδεη λα εληάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ ζηφ-

ρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, κε ην φξην εγγπήζεσλ λα είλαη θαη’ αξρήλ κεδεληθφ, 

κε εμαίξεζε: 

 ηηο εγγπήζεηο πνπ παξέρνληαη γηα δαλεηζκφ θνξέσλ εληφο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, 

 ηηο εγγπήζεηο πνπ παξέρνληαη γηα ηε ζηήξημε ησλ ηξαπεδψλ,  

 ηηο εγγπήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε δάλεηα πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηελ Επξσπατθή Τξάπεδα Επελδχ-

ζεσλ, θαη 

 ηηο εγγπήζεηο πνπ ρνξεγνχληαη γηα θπζηθέο θαηαζηξνθέο ζε ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ 

απνδεδεηγκέλα ππνζηεί δεκίεο (κείνλ ηπρφλ πνζά πνπ εηζέπξαμαλ σο αζθαιηζηηθή απνδεκίσζε), 

κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 30 εθαη. επξψ.  

 

Σπλεπψο, κε δεδνκέλε ηελ νηθνλνκηθή ζπγθπξία ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ε πνιηηηθή εγγπήζεσλ ζα ζπ-

λερίζεη λα πξνζαλαηνιίδεηαη θπξίσο ζηελ θάιπςε δαλείσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχλ λέεο ζχγρξνλεο επη-

ρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη επελδπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηα ζπκθέξνληα ηνπ Δεκνζίνπ. 

 

 

 

Γηάγξακκα 4.7  Δγγπήζεηο, θαηαπηώζεηο θαη αλεμόθιεην εγγπεκέλν ππόινηπν 
θαηά ηα έηε 2000-2014 

(σο % ηνπ ΑΔΠ) 

 

         

 
                Πεγή: Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 

 

 

Δλίζρπζε ξεπζηόηεηαο ηεο νηθνλνκίαο 
 

Με ηελ ςήθηζε ηνπ λ. 3723/2008 «Ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ επηπηψζεσλ ηεο δηεζλνχο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΕΚ 250/Α’/9-12-

2008) επηρεηξήζεθε ε ζσξάθηζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο δηεζλνχο θξίζεο κε 

ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο. Σθνπφο ήηαλ λα απνθηήζνπλ νη ηξάπεδεο επηπιένλ θεθάιαηα γηα ηελ 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ΔΓΓΤΗΔΙ σο % ηνπ ΑΔΠ 1,1% 0,7% 0,6% 0,9% 1,0% 0,8% 0,8% 0,7% 0,8% 0,7% 0,6% 0,9% 0,4% 0,3% 0,2%

ΚΑΣΑΠΣΩΔΙ σο  % ηνπ ΑΔΠ 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,1% 0,02% 0,19% 0,30% 0,43% 0,69% 0,41% 0,48% 0,35%

ΤΠΟΛΟΙΠΟ σο % ηνπ ΑΔΠ 6,2% 6,0% 6,2% 7,1% 7,8% 8,2% 8,4% 8,9% 10,0% 11,0% 9,9% 9,6% 9,9% 9,4% 9,2%
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ΗΜΔΙΩΗ: Οη θαηαπηώζεηο (κπιε ζηήιε) αθνξνύλ εγγπήζεηο πξνεγνύκελσλ εηώλ.
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άλεηε ρνξήγεζε πηζηψζεσλ ζηα λνηθνθπξηά θαη ζηηο επηρεηξήζεηο θαη λα ακβιπλζνχλ νη πηέζεηο ζηα 

επηηφθηα ρνξεγήζεσλ. 

 

Έλα απφ ηα κέζα επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ απηνχ είλαη ε παξνρή ηεο εγγχεζεο ηνπ Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ 

πξνο ηηο ηξάπεδεο πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο θαη θαιχπηνπλ ην 

δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο πνπ απηή ζέηεη γηα δάλεηα πνπ ζα ζπλαθζνχλ κε ή ρσξίο έθδνζε ηίη-

ισλ θαη ζα έρνπλ δηάξθεηα απφ ηξεηο κήλεο έσο ηξία έηε. Η παξαπάλσ εγγχεζε παξέρεηαη έλαληη πξν-

κήζεηαο, ε νπνία απνηειεί ζεκαληηθφ έζνδν ηνπ Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ. Σπγθεθξηκέλα, γηα ην έηνο 

2014, έρεη εηζπξαρζεί ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 244.388.107,81 επξψ (θαηάζηαζε 15/10/14). 

 

Σην πιαίζην ηνπ παξαπάλσ λφκνπ, φπσο ηζρχεη, ην αλψηαην πνζφ εγγπήζεσλ είλαη 85 δηζ. επξψ. Οη 

εγγπήζεηο πνπ είλαη ζε ηζρχ (ηελ 15/10/14) αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 48,375 δηζ. επξψ θαη νη δηθαηνχ-

ρνη είλαη πέληε πηζησηηθά ηδξχκαηα (Alpha Bank, EFG Eurobank Ergasias, Εζληθή Τξάπεδα ηεο Ειιά-

δνο, Τξάπεδα Πεηξαηψο, Attica Bank).   

 

Καηφπηλ απηψλ, ην πιαίζην ελίζρπζεο ησλ ηξαπεδψλ ζπλέβαιε απνηειεζκαηηθά ζηε δηαηήξεζε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο ξεπζηφηεηάο ηνπο. 

 

Σχκθσλα κε ηνλ λ. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α’/6-5-2010) παξαζρέζεθε ε εγγχεζε ηνπ Ειιεληθνχ Δεκν-

ζίνπ ζηελ Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο γηα θάιπςε πηζηψζεσλ ζε ηξάπεδεο πνπ εδξεχνπλ ζηελ Ειιάδα θαη 

παξακέλνπλ θεξέγγπεο, κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε πξνζσξηλψλ βξαρππξφζεζκσλ πξνβιεκάησλ 

ξεπζηφηεηαο. Η Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο θαζνξίδεη θαη εηζπξάηηεη απφ ηηο ηξάπεδεο κε ηηο νπνίεο θαηαξ-

ηίδεη ηηο ζπκβάζεηο παξνρήο πίζησζεο, πξνκήζεηα ηελ νπνία πηζηψλεη ζε ινγαξηαζκφ ηνπ Ειιεληθνχ 

Δεκνζίνπ. Γηα ην έηνο 2014 έρεη εηζπξαρζεί, κέρξη ηηο 15/10/2014, ην πνζφ ησλ 5.826.131,91 επξψ. 
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ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ – 
ΑΠΟΚΡΑΣΙΚΟΠΟΙΗΔΙ 
 
Σν Διιεληθό Γεκόζην πινπνηεί έλα θηιόδνμν πξόγξακκα απνθξαηηθνπνηήζεσλ. H ζρεδηαζκέλε κε-

ηαθνξά επηιεγκέλσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα ζα σθειήζεη πνιιαπιά ηελ Διιε-

ληθή νηθνλνκία κε: 
 

 ηελ άκεζε κείσζε ηνπ δεκόζηνπ ρξένπο, από ηηο ρξεκαηηθέο πξνζόδνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηδησηη-

θνπνίεζεο, 

 ηε κείσζε-εμάιεηςε ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδόηεζεο, νπνηαζδήπνηε κνξθήο, πξνο απηά θαη ηε ζπ-

λεπαθόινπζε κείσζε ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, 

 ην άλνηγκα ησλ αγνξώλ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνύ θαη 

 ηνλ εθζπγρξνληζκό/αμηνπνίεζή ηνπο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζα εληζρύζνπλ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηε-

ξηόηεηα ηεο ρώξαο, θαη ηδηαίηεξα ηεο πεξηθέξεηαο, νδεγώληαο ζε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, λέα 

θνξνινγηθά έζνδα θαη θαιύηεξεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο. 
 

Έλα επξύ ραξηνθπιάθην πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ έρεη κεηαθεξζεί ζην Σακείν Αμηνπνίεζεο Ιδησηηθήο 

Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ (ΣΑΙΠΔΓ) από ηε ζύζηαζή ηνπ, ηελ 1ε Ινπιίνπ 2011, ελώ επηπιένλ πεξη-

νπζηαθά ζηνηρεία κεηαθέξνληαη ζηαδηαθά (θπξίσο αθίλεηα). Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηεγνξηνπνη-

νύληαη σο εμήο: 

 αθίλεηα ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη δεκόζηεο θηεκαηηθέο ππεξεζίεο, ε ΔΣΑΓ 

ΑΔ, ΓΔΚΟ ή δηάθνξα Τπνπξγεία, 

 ππνδνκέο δηαζέζηκεο γηα ρξήζε, ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη καξίλεο, ιηκάληα, αεξνδξόκηα, 

 ελέξγεηα, ζηελ νπνία εληάζζνληαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ θιάδσλ δηαλνκήο-απνζήθεπζεο αεξί-

νπ, δηύιηζεο πεηξειαίνπ θαη παξαγσγήο ειεθηξηζκνύ θαη 

 ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη κεηνρέο εηαηξεηώλ ηπρεξώλ παηρληδηώλ, 

παξαγσγήο ληθειίνπ, ηα Διιεληθά Σαρπδξνκεία, ηξάπεδεο, θαζώο θαη άδεηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ 

θξαηηθώλ ιαρείσλ θαη ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ. 
 

Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σακείνπ πινπνηήζεθαλ έξγα απνθξαηηθνπνηήζεσλ ζπλνιηθήο αμίαο 5.363 ε-

θαη. επξώ (Πίλαθαο 5.1). 
  

Πίνακαρ 5.1  Έζοδα από αποκπαηικοποιήζειρ 
(ζε εκαη. εςπώ) 

 

  ύνολο ηιμήμαηορ Καηαβεβλημένο 

2011 - 2012 

1 Πώιεζε ηνπ 10% ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηνπ ΟΣΔ 392 392 
2 Πώιεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο παηγληνκεραλεκάηωλ (VLT’s) 560 560 
3 Δπέθηαζε δηάξθεηαο ζύκβαζεο δηθαηώκαηνο δηεμαγωγήο παηγλίωλ κεηαμύ Διιεληθνύ Γεκν-

ζίνπ θαη ΟΠΑΠ ΑΔ γηα 10 ρξόληα 
375 375 

4 Υνξήγεζε δηθαηωκάηωλ ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήηωλ ζηηο δώλεο ηωλ 900 MHz θαη 1800 ΜΖz 381 317 
5 Πώιεζε 2 αεξνζθαθώλ Airbus ηεο παιαηάο Οιπκπηαθήο 16 16 

2013 

6 Δθκίζζωζε γηα 90 έηε ηνπ θηηξίνπ Γηεζλνύο Κέληξνπ Ραδηνηειεόξαζεο (ΗΒC) 81 81 
7 Πώιεζε άδεηαο Κξαηηθώλ Λαρείωλ 770 190 
8 Πώιεζε επηιεγκέλωλ θηηξίωλ εμωηεξηθνύ 41 31 
9 Πώιεζε 33% κεηνρώλ ηνπ ΟΠΑΠ 652 625 

10 Λνηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (αθίλεηα, κεηνρέο θ.ιπ.) 84 31 

2014 

11 Πώιεζε θαη επαλακίζζωζε επηιεγκέλωλ αθηλήηωλ ηνπ Γεκνζίνπ  261 261 
12 ΓΔΦΑ 188 0 
13 Αμηνπνίεζε Αζηέξα Βνπιηαγκέλεο 95 0 
14 Αμηνπνίεζε έθηαζεο Αθάληνπ Ρόδνπ 42 0 
15 Ακνηβαίν Ηππνδξνκηαθό ηνίρεκα 40 0 
16 Φεθηαθό Μέξηζκα 381 0 
17 Λνηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (αθίλεηα, κεηνρέο θ.ιπ.) 89 84 

2015 

18 Αμηνπνίεζε έθηαζεο Διιεληθνύ 915 0 

 ύνολο 5.363 2.963 
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πγθεθξηκέλα: 

 Ο δηαγσληζκόο ηεο πώιεζεο ηνπ 66% ηεο ΓΔΦΑ ΑΔ νινθιεξώζεθε εληόο ηνπ 2013, ε θαηαβν-

ιή ηνπ αληίηηκνπ από ηνπο επελδπηέο αλακέλεηαη εληόο ηνπ 2014.  

 Η πώιεζε ησλ κεηνρώλ ηεο Διιεληθό ΑΔ νινθιεξώζεθε ην Μάξηην ηνπ 2014, ε θαηαβνιή ηεο 

πξώηεο δόζεο ηνπ αληίηηκνπ από ηνπο επελδπηέο αλακέλεηαη εληόο ηνπ 2015. 

 Η πώιεζε ησλ κεηνρώλ ηεο Αζηήξ Παιιάο Βνπιηαγκέλεο ΑΔ νινθιεξώζεθε ην Φεβξνπάξην 

ηνπ 2014 θαη ε θαηαβνιή ηνπ αληίηηκνπ από ηνπο επελδπηέο αλακέλεηαη εληόο ηνπ 2014. 

 Ο δηαγσληζκόο αμηνπνίεζεο δύν αθηλήησλ ζηε πεξηνρή Αθάληνπ ζηε Ρόδνπ, νινθιεξώζεθε ηνλ 

Ινύιην 2014 θαη ε θαηαβνιή ηνπ αληίηηκνπ από ηνπο επελδπηέο αλακέλεηαη εληόο ηνπ 2014. 

 Ο δηαγσληζκόο γηα ην ςεθηαθό κέξηζκα νινθιεξώζεθε ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2014 θαη ε θαηαβνιή 

ηεο πξώηεο δόζεο ηνπ αληίηηκνπ από ηνπο επελδπηέο αλακέλεηαη εληόο ηνπ 2014. 

 

Δπηπιένλ βξίζθνληαη ζε εμέιημε νη αθόινπζνη  δηαγσληζκνί αμηνπνίεζεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ: 

 

 Η παξαρώξεζε 14  πεξηθεξεηαθώλ αεξνιηκέλσλ κε ηελ ππνβνιή 3 δεζκεπηηθώλ πξνζθνξώλ, 

 ε πώιεζε ηνπ 66% ησλ κεηνρώλ ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Πεηξαηώο, 

 ε πώιεζε ηνπ 66% ησλ κεηνρώλ ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο, 

 ε πώιεζε 100% ησλ κεηνρώλ ηεο ΣΡΑΙΝΟΔ ΑΔ κε ηελ ζπκκεηνρή 3 επελδπηηθώλ ζρεκάησλ, 

 ε πώιεζε 100% ησλ κεηνρώλ ηεο ΔΔΣΤ κε ηελ ζπκκεηνρή 3 επελδπηηθώλ ζρεκάησλ, 

 ε παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο, ιεηηνπξγίαο, δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο Οκάδαο 

ηνπξηζηηθώλ ιηκέλσλ Αιίκνπ, Νέαο Δπηδαύξνπ, Ύδξαο θαη Πόξνπ, 

 ε παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο, ιεηηνπξγίαο, δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο Μαξί-

λαο Υίνπ, 

 ε παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο, ιεηηνπξγίαο, δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο Μαξί-

λαο Πύινπ, 

 ε αμηνπνίεζε έθηαζεο ζηελ ακπάξηδα Δξκηόλεο, 

 ε αμηνπνίεζε ηνπ αθηλήηνπ Castelo Bibelli ζηελ Κέξθπξα, 

 ε αμηνπνίεζε νιπκπηαθώλ αθηλήησλ ζην Γνπδί θαη Μαξθόπνπιν Αηηηθήο, 

 ε αμηνπνίεζε αθηλήησλ ζηελ Πιάθα Αζήλαο, 

 ε αμηνπνίεζε 14 αθίλεησλ αλά ηελ επηθξάηεηα θαηάιιεισλ γηα ηελ δεκηνπξγία κηθξώλ μελνδν-

ρεηαθώλ κνλάδσλ, 

 ε αμηνπνίεζε αθηλήησλ ζε πόιεηο ηνπ εμσηεξηθνύ, 

 ε αμηνπνίεζε αθίλεησλ αλά ηελ επηθξάηεηα κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο δεκνπξαζηώλ. 

 

Πξνσζείηαη επίζεο ε επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηώλ ώζηε λα μεθηλήζνπλ ζην άκεζν κέιινλ θαη νη πα-

ξαθάησ απνθξαηηθνπνηήζεηο: 

 

 πώιεζε κεηνρώλ ησλ Διιεληθώλ Πεηξειαίσλ (35%), 

 πώιεζε κεηνρώλ ηεο ΓΔΠΑ (65%), 

 δηθαηώκαηα δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο ππνζαιάζζηαο απνζήθεο ζηελ πεξηνρή «Νόηηα 

Καβάια», 

 πώιεζε δηθαησκάησλ επηιεγκέλσλ αθηλήησλ ηνπ Γεκνζίνπ, 

 παξαρώξεζε/πώιεζε κεηνρώλ 10 πεξηθεξεηαθώλ ιηκέλσλ, 

 παξαρώξεζε καξηλώλ, 

 πώιεζε κεηνρώλ ζηνλ Αεξνιηκέλα Αζελώλ «Δι. Βεληδέινο» (30% ΣΑΙΠΔΓ από ζύλνιν 55% ηνπ 

Διιεληθνύ Γεκνζίνπ) θαη, 

 πώιεζε κεηνρώλ ησλ Διιεληθώλ Σαρπδξνκείσλ (90%). 

 

Αμίδεη λα επηζεκαλζεί όηη ην ΣΑΙΠΔΓ πινπνηεί έλα επξύ πξόγξακκα αμηνπνίεζεο ηεο αθίλεηεο πεξη-

νπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ. Σα πεξηζζόηεξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη εδαθηθέο εθηάζεηο, πνπ, εθ ησλ 

πξαγκάησλ, απαηηνύλ ζεκαληηθό ρξόλν πξνθεηκέλνπ λα εηνηκαζηνύλ πξνο αμηνπνίεζε. εκαληηθά 

έζνδα αλακέλεηαη όηη ζα πξνέιζνπλ από έλα ππνζύλνιν 3.000 αθηλήησλ.  Έσο ην ηέινο ηνπ 2014 έ-

ρνπλ κεηαθεξζεί ζην ΣΑΙΠΔΓ 1.000 πεξίπνπ αθίλεηα πξνο αμηνπνίεζε.  



ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5    

ΚΡΑΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 2015    189 

ηόρνο γηα ην 2015 απνηειεί ε επίηεπμε εζόδσλ ηεο ηάμεο ησλ 2.466 εθαη. επξώ. 

 

Αθνινπζνύλ πίλαθεο κε ην κεηνρνιόγην ηνπ ΣΑΙΠΔΓ (Πίλαθαο 5.2) θαη ην κεηνρνιόγην ηνπ Διιελη-

θνύ Γεκνζίνπ (Πίλαθεο 5.3, 5.4, 5.5). 

 

 

Πίνακαρ 5.2  Μεηοσολόγιο Σαμείος Αξιοποίηζηρ Ιδιωηικήρ Πεπιοςζίαρ ηος Γημοζίος 
(ΣΑΙΠΔΓ) ΑΔ 

(αθοπά μεηοσέρ κςπιόηηηαρ ΔΓ πος πεπιλαμβάνονηαι ζηο Ππόγπαμμα Αποκπαηικοποιήζεων  
και μεηαθέπθηκαν με απόθαζη ηηρ ΓΔΑΑ ζηο ΣΑΙΠΔΓ ΑΔ ζύμθωνα με ηο Ν. 3986/2011) 

    

ΔΙΗΓΜΔΝΔ ΣΟ ΥΑ 

Δηαιπεία ςνολικόρ απιθμόρ 
μεηοσών 

Απιθμόρ μεηοσών 

κςπιόηηηαρ ΣΑΙΠΔΓ 

Ποζοζηό ΣΑΙΠΔΓ 

επί ηος ΜΚ (%) 

Διιεληθά Πεηξέιαηα ΑΔ 305.635.185 108.430.304 35,48 

ΔΤΑΘ 36.300.000 26.868.000 74,02 

ΔΤΓΑΠ 106.500.000 29.074.500 27,30 

ΟΛΘ 10.080.000 7.486.194 74,27 

ΟΛΠ 25.000.000 18.534.440 74,14 

ΓΔΖ 232.000.000 39.440.000 17,00 

ΜΗ ΔΙΗΓΜΔΝΔ ΣΟ ΥΑ 

Δηαιπεία 

ςνολικό μεηοσικό 
κεθάλαιο 

(ζε εςπώ) 

Μεηοσικό κεθάλαιο 

κςπιόηηηαρ ΣΑΙΠΔΓ 

(ζε εςπώ) 

Ποζοζηό ΣΑΙΠΔΓ 

επί ηος ΜΚ (%) 

Διιεληθό ΑΔ 3.800.000 3.800.000 100,00 

Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελώλ ΑΔ 300.000.000 90.000.000 30,00 

ΛΑΡΚΟ  109.327.633 60.337.942 55,19 

ΓΔΠΑ ΑΔ 991.238.046 644.304.730 65,00 

Οξγαληζκόο Γηεμαγωγήο Ηππνδξνκηώλ Διιάδνο (ΟΓΗΔ) ΑΔ 124.512.087 124.512.087 100,00 

ΔΔΣΤ 64.421.500 64.421.500 100,00 

ΣΡΑΗΝΟΔ 213.043.400 213.043.400 100,00 

Οξγαληζκόο Ληκέλνο Αιεμαλδξνύπνιεο 1.354.741 1.354.741 100,00 

Οξγαληζκόο Ληκέλνο Βόινπ 8.192.157 8.192.157 100,00 

Οξγαληζκόο Ληκέλνο Διεπζίλαο 895.400 895.400 100,00 

Οξγαληζκόο Ληκέλνο Ζγνπκελίηζαο 9.783.640 9.783.640 100,00 

Οξγαληζκόο Ληκέλνο Ζξαθιείνπ 1.533.515 1.533.515 100,00 

Οξγαληζκόο Ληκέλνο Καβάιαο 8.605.775 8.605.775 100,00 

Οξγαληζκόο Ληκέλνο Κέξθπξαο 2.500.206 2.500.206 100,00 

Οξγαληζκόο Ληκέλνο Λαπξίνπ 303.051 303.051 100,00 

Οξγαληζκόο Ληκέλνο Παηξώλ 17.389.590 17.389.590 100,00 

Οξγαληζκόο Ληκέλνο Ραθήλαο 681.409 681.409 100,00 
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Πίνακαρ 5.3  Μεηοσολόγιο Δλληνικού Γημοζίος 
Ππονομιούσερ μεηοσέρ άπθπος 1 ηος ν. 3723/2008 

  

Πιζηωηικό ίδπςμα Ππονομιούσερ μεηοσέρ (ζε εςπώ) 

ETE 1.350.000.000 

EFG Eurobank 950.125.000 

Attica Bank 100.200.000 

Παλειιήληα Σξάπεδα 28.300.000 

Proton Bank (ππό εθθαζάξηζε) 80.000.000 

Σαρπδξνκηθό Σακηεπηήξην (ππό εθθαζάξηζε) 224.960.000 

FBB (ππό εθθαζάξηζε) 50.000.000 

ύνολο 2.783.585.000 

  

 

 
 

Πίνακαρ 5.4  Μεηοσολόγιο Δλληνικού Γημοζίος 

Διζηγμένερ ζηο ΥΑ 

    

Δηαιπεία 
ςνολικόρ απιθμόρ 

μεηοσών 
Απιθμόρ μεηοσών 

κςπιόηηηαρ ΔΓ 
Ποζοζηό ΔΓ 

επί ηος ΜΚ (%) 

ΓΔΖ 232.000.000 79.165.114   34,12 

ΟΣΔ 490.150.389 29.409.027   6,00 

ΔΤΓΑΠ 106.500.000 36.245.240 34,03 

Σξάπεδα Διιάδνο 19.864.886 1.774.088   8,93 

ΑΓΔΣ ΖΡΑΚΛΖ 71.082.707 742   0,00 

ΤΓΔΗΑ 163.320.183 33.660   0,02 

ΚΑΔ (FOLLI FOLLIE GROUP) 66.948.210 643.887   0,96 

NUTRIART ABEE 42.501.273 140.784   0,33 

ΣΗΣΑΝ  77.007.158 30.464   0,04 

ΠΔΣΕΔΣΑΚΗ ΑΔ 25.583.146 128.857   0,50 

ΑΠΗ ΠΡΟΝΟΗΑ  73.366.520 6.250   0,01 

ΚΔΚΡΟΦ  3.300.689 3.777   0,11 

ΚΔΡΑΜΔΗΑ ΑΛΛΑΣΗΝΖ-ΑΣΗΚΑ ΑΚΗΝΖΣΑ  24.619.524 317.887   1,29 

εκείωζε: Ζ ΑΣΔbank ζηελ νπνία ην Γεκόζην είρε ην 92,68% ηωλ κεηνρώλ θαζώο θαη ην Σαρπδξνκηθό Σακηεπηήξην 
ζην νπνίν ην Γεκόζην είρε ην 34,04% ηωλ κεηνρώλ βξίζθνληαη ππό εηδηθή εθθαζάξηζε. 
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Πίνακαρ 5.5  Μεηοσολόγιο Δλληνικού Γημοζίος 

Μη ειζηγμένερ ζηο ΥΑ 
   

Δηαιπεία 
ςνολικό μεηοσικό 

κεθάλαιο 
(ζε εςπώ) 

Μεηοσικό κεθάλαιο 
κςπιόηηηαρ ηος ΔΓ 

(ζε εςπώ) 

Ποζοζηό ΔΓ 
επί ηος ΜΚ (%) 

    

ΑΜΤΝΣΙΚΔ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΔ       

Διιεληθή Αεξνπνξηθή Βηνκεραλία (ΔΑΒ) ΑΔ 1.224.492.240 1.220.887.440 99,71 
Διιεληθά Ακπληηθά πζηήκαηα (ΔΑ) ΑΒΔΔ 748.603.400 747.650.909 99,87 
       

ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΔ       
ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ 3.826.992.169 3.826.992.169 100,00 
Οξγαληζκόο Αζηηθώλ πγθνηλωληώλ Αζήλαο (ΟΑΑ) 2.346.984.747 2.346.984.747 100,00 
Οξγαληζκόο ηδεξνδξόκωλ Διιάδνο (ΟΔ) 4.799.198.000 4.799.198.000 100,00 
    

ΚΣΗΜΑΣΙΚΔ    
Δηαηξεία Αθηλήηωλ Γεκνζίνπ (ΔΣΑΓ) ΑΔ (πγρώλεπζε ΚΔΓ θαη ΔΣΑ) 308.550.000 308.550.000 100,00 
Κηηξηαθέο Τπνδνκέο ΑΔ (πγρώλεπζε ΟΚ θαη ΓΔΠΑΝΟΜ) 265.337.078 265.337.078 100,00 
Δζληθό Κηεκαηνιόγην θαη Υαξηνγξάθεζε (ΔΚΥΑ) 950.080.130 950.080.130 100,00 
ΘΔΜΗ Καηαζθεπαζηηθή 267.223.746 266.695.500 99,80 
    

ΓΙΑΦΟΡΔ    
ΓΔΘ-HELEXPO AE 132.557.609 132.557.609 100,00 
ΑΔ Δθκεηαιιεύζεωο Αθηλήηωλ 1.028.861 401.256 39,00 
Αλώλπκε Δηαηξεία Γηώξπγαο Κνξίλζνπ (ΑΔΓΗΚ) 11.818.950 11.818.950 100,00 
Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελώλ ΑΔ 300.000.000 75.000.000 25,00 
Διιεληθέο Αιπθέο ΑΔ 6.440.418 3.554.467 55,19 
Διιεληθό Φεζηηβάι ΑΔ 210.000 210.000 100,00 
Διιεληθά Σαρπδξνκεία (ΔΛΣΑ) ΑΔ 340.814.324 306.732.892 90,00 
ΔΣΒΑ Βηνκεραληθέο Πεξηνρέο (ΔΣΒΑ ΒΗΠΔ) ΑΔ 191.155.200 66.904.320 35,00 
Κεληξηθή Αγνξά Θεζζαινλίθεο (ΚΑΘ) ΑΔ 18.953.760 18.953.760 100,00 
Κνηλωλία ηεο Πιεξνθνξίαο ΑΔ (πγρώλεπζε κε Φεθηαθέο Δληζρύζεηο ΑΔ) 7.017.500 7.017.500 100,00 
Οξγαληζκόο Κεληξηθήο Αγνξάο Αζελώλ (ΟΚΑΑ) ΑΔ (πγρώλεπζε κε ΔΣΑΝΑΛ) 33.946.900 33.946.900 100,00 
Δζληθό Σακείν Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη Αλάπηπμεο –πξώελ ΣΔΜΠΜΔ  (πγρώλεπζε κε 
ΔΟΜΜΔΥ)  1.505.337.700 1.505.337.700 100,00 
Αιεμάλδξεηα Εώλε Καηλνηνκίαο ΑΔ 60.000 60.000 100,00 
Δγλαηία Οδόο ΑΔ 6.750.000.000 6.750.000.000 100,00 
Μνλάδα Οξγάλωζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθώλ Πξνγξακκάηωλ (ΜΟΓ) ΑΔ 129.140 129.140 100,00 
ΑΔ Μνλάδωλ Τγείαο 12.000.000 12.000.000 100,00 
Invest in Greece (πξώελ ΔΛΚΔ) ΑΔ 293.400 293.400 100,00 
Δηαηξεία Γηαρείξηζεο Δηδηθνύ Κεθαιαίνπ ΣΑΠ-ΟΣΔ (ΔΓΔΚΣ ΟΣΔ) ΑΔΠΔΤ 300.000 15.000 5,00 
Διιεληθή Δηαηξεία Γηαρείξηζεο Γηθαηωκάηωλ Πλεπκαηηθήο θαη Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο 
Διιεληθνύ Γεκνζίνπ ΑΔ 45.000.000 45.000.000 100,00 
Λεηηνπξγόο Αγνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΛΑΓΖΔ) ΑΔ (πξώελ ΓΔΜΖΔ ΑΔ)  293.500 293.500 100,00 
Οξγαληζκόο Αλάπηπμεο Κξήηεο (ΟΑΚ) ΑΔ 532.800 271.728 51,00 
Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΔΣΑΑ) ΑΔ 2.000.000 480.000 24,00 
Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο (ΖΓΗΚΑ) ΑΔ 3.000.000 3.000.000 100,00 
Αζελαϊθό Πξαθηνξείν Δηδήζεωλ – Μαθεδνληθό Πξαθηνξείν Δηδήζεωλ (ΑΠΔ-ΜΠΔ) ΑΔ 5.820.170 5.820.170 100,00 
Σακείν Υξεκαηνπηζηωηηθήο ηαζεξόηεηαο 49.700.000.000 49.700.000.000 100,00 
Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Λίκλεο Ηωαλλίλωλ ΑΔ 247.104 24.710 10,00 
ΚΑΪΡ Ρόδνπ 576.721 21.694 3,76 
Δηαηξείεο Οκίινπ αξαθάθε (κεηαθνξά από ραξηνθπιάθην ΓΔΚΑ ΑΔ):       
- Απόλλων ΑΕ Μεσιτείας Ασυαλίσεων 74.000 560 0,76 
- Γενική Αστοκινήτων ΑΕΒΕ 14.680.040 50.320 0,34 
- Αυοι Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ 30.070.790 1.160 0,004 
- Σαρακάκης Λιανική ΑΕΒΕ 27.523.100 880 0,003 
- ΙΑΣΩΝ ΑΒΕΕ 22.919.651 9.378 0,04 
- Σαρακάκης Σέντερ ΑΕΤΕ 15.806.040 237.590 1,50 
- Κτηματική και Ναστική ΑΕ 6.814.670 221.510 3,25 
Σακείν Αμηνπνίεζεο Ηδηωηηθήο Πεξηνπζίαο Διιεληθνύ Γεκνζίνπ ΑΔ 30.000.000 30.000.000 100,00 
ΓΑΗΑΟΔ 42.149.200 42.149.200 100,00 
Παξάθηην Αηηηθό Μέηωπν ΑΔ 500.000 500.000 100,00 
ΝΔΡΗΣ 5.000.000 5.000.000 100,00 
Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (ΔΑΔΑΠ) 300.000 150.000 50,00 
ΦΟΗΝΗΞ GROUPAMA 22.074.640 365 0,00 

   (ζπλερίδεηαη) 



ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5    

 

192  ΚΡΑΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 2015 

Πίνακαρ 5.5  Μεηοσολόγιο Δλληνικού Γημοζίος 

Μη ειζηγμένερ ζηο ΥΑ 
   

Δηαιπεία 
ςνολικό μεηοσικό 

κεθάλαιο 
(ζε εςπώ) 

Μεηοσικό κεθάλαιο 
κςπιόηηηαρ ηος ΔΓ 

(ζε εςπώ) 

Ποζοζηό ΔΓ 
επί ηος ΜΚ (%) 

(ζπλέρεηα)    

ΔΠΟΠΣΔΤΟΜΔΝΔ ΑΠΟ ΣΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ    

Αλώλπκε Δηαηξεία Βηνκερ/ληθήο Έξεπλαο, Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο & Δξγαζηεξηαθώλ 
Γνθηκώλ, Πηζηνπνίεζεο θαη Πνηόηεηαο (ΔΒΔΣΑΜ) ΑΔ  
(πγρώλεπζε κε ΔΚΔΠΤ & ΔΣΑΚΔΗ) 4.320.400 3.727.700 86,28 
Δζληθό Γίθηπν Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΔΓΔΣ) 11.603.081 11.603.081 100,00 
Δπηζηεκνληθό Πάξθν Παηξώλ (ΔΠΠ) 1.537.568 1.537.568 100,00 
      

ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ      
Οιπκπηαθέο Αεξνγξακκέο 130.385.000 130.385.000 100,00 
Οιπκπηαθή Αεξνπνξία Τπεξεζίεο 354.946.354 354.946.354 100,00 
Διιεληθή Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Δπελδύζεωλ (ΔΑΔΔ) ΑΔ 26.208.640 26.208.640 100,00 
ΑΓΡΟΓΖ Α.Δ. 5.870.000 5.870.000 100,00 
Γεκόζηα Δπηρείξεζε Πνιενδνκίαο θαη ηέγαζεο (ΓΔΠΟ) ΑΔ 17.719.982 17.719.982 100,00 
Ηρζπνθαιιηεξγεηηθό Κέληξν Αρειώνπ (ΗΥΘΤΚΑ) ΑΔ 3.827.944 2.148.625 56,13 
ΑΣΔ Σερληθή Πιεξνθνξηθή 4.049.896 280.565 6,93 
Νέα Αλώλπκε Δηαηξεία Γηώξπγνο Κνξίλζνπ (ΝΑΔΓΚ) 395.833 294.104 74,30 
Δηαηξεία Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Σξνθίκωλ (ΔΣΑΣ) ΑΔ 505.000 502.475 99,50 
Σακείν Δζληθήο Οδνπνηίαο (ΣΔΟ) ΑΔ 56.407.000 56.407.000 100,00 
Δλνπνίεζε Αξραηνινγηθώλ Υώξωλ θαη Αλαπιάζεηο ΑΔ 121.449.478 121.449.478 100,00 
Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 1.050.573.329 973.710.056 92,68 
Σαρπδξνκηθό Σακηεπηήξην 1.052.524.067 358.313.165 34,04 
ΑΠΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΑΔΓΑ 51.365.564 4.375 0,01 
Διιεληθή Βηνκεραλία Ορεκάηωλ (ΔΛΒΟ) ΑΔ 115.790.000 98.987.900 85,49 
    
ΔΣΑΙΡΔΙΔ ΠΟΤ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΣΟΤ ΔΟΜΜΔΥ    
Διιεληθό Κέληξν Σερλνινγίαο θαη ρεδηαζκνύ (ΔΛΚΔΓΔ) ΑΔ (ππό εθθαζάξηζε) 452.577 230.860 51,01 
Διιεληθό Κέληξν Αξγηινκάδεο (ΔΛΚΔΑ) ΑΔ (ππό εθθαζάξηζε) 1.444.393 1.092.539 75,64 
Διιεληθό Κέληξν Αξγπξνρξπζνρνΐαο (ΔΛΚΑ) ΑΔ (ππό εθθαζάξηζε) 58.700 38.713 65,95 
Κέληξν Διιεληθήο Γνύλαο (ΚΔΓ) ΑΔ (ππό εθθαζάξηζε) 58.600 29.886 51,00 
Βηνηερληθό Πάξθν Θεζπξωηίαο (ΒΗΟΠΑΘΔ) ΑΔ 1.358.876 197.716 14,55 
Δζληθό Κέληξν Αμηνιόγεζεο ηεο Πνηόηεηαο θαη ηεο Σερλνινγίαο ζηελ Τγεία 
(πξώελ ΔΚΔΒΤΛ) ΑΔ 

1.266.000 149.599 11,82 

Βηνηερληθό πάξθν Γξεβελώλ (ΒΗΟΠΑΓΡΔ) ΑΔ 175.800 3.516 2,00 
Διιεληθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο (ΔΛΤΠ) ΑΔ (ππό εθθαζάξηζε) 784.552 159.892 20,38 
Βηνηερληθό Πάξθν Υαλίωλ ΑΔ 60.000 17.400 29,00 
Κέληξν Παξαδνζηαθήο Βηνηερλίαο Ηωαλλίλωλ (ΚΔΠΑΒΗ) ΑΔ 147.000 6.027 4,10 
Δθζεηήξην Γεκνπξαηήξην Γνύλαο ΑΔ  319.680 1.305 0,41 
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