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ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
 

Προς τη Βοσλή των Ελλήνων 

 

Κπξίεο θαη Κχξηνη Βνπιεπηέο,  

  

Καηαζέηνπκε πξνο ζπδήηεζε ην νξηζηηθφ Σρέδην ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2014, αθνχ 

ιάβακε ππφςε ηε ζπδήηεζε πνπ δηεμήρζε επί ηνπ Πξνζρεδίνπ ζηε Γηαξθή Δπηηξνπή Οηθνλνκη-

θψλ Υπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο. 

 

Η θαηάξηηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο έιαβε ρψξα ζε έλα πεξη-

βάιινλ ζηαδηαθήο καθξννηθνλνκηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξνπνίεζεο, ην νπνίν ήηαλ απν-

ηέιεζκα ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ αλειήθζεζαλ θαη πινπνηήζεθαλ απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2012 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλζεθψλ έληνλεο αβεβαηφηεηαο, αιιά θαη αζθπμίαο, πνπ είραλ ζπζ-

ζσξεπζεί.  

 

Δηδηθφηεξα, θαηά ην 2013, ζε ζπλέρεηα θαη σο απνηέιεζκα ησλ κεγάισλ ζπζηψλ ηεο Διιεληθήο 

θνηλσλίαο, ε χθεζε επηβξαδχλεηαη ζεκαληηθά θαη αλαζεσξνχληαη επί ηα βειηίσ νη αξρηθέο ε-

θηηκήζεηο, ε απμεηηθή δπλακηθή ηεο αλεξγίαο αλαθφπηεηαη θαη επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη ηεο δε-

κνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, θαζηζηψληαο εθηθηή ηελ επίηεπμε ηνπ πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο ζην 

ηέινο ηνπ έηνπο. Μάιηζηα, ε εθηίκεζε γηα ην ηειηθφ επίπεδν ηνπ πξσηνγελνχο απνηειέζκαηνο 

είλαη πςειφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε πνπ έρεη απνηππσζεί ζην Πξνζρέδην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. 

Τν ελ ιφγσ πιεφλαζκα, εάλ εμαηξεζεί ε επίδξαζε ηεο χθεζεο θαη ησλ άιισλ ζπγθπξηαθψλ πα-

ξαγφλησλ, εθηηκάηαη φηη ζα είλαη απφ ηα πςειφηεξα κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσδψλεο. 

 

Οη πξναλαθεξζείζεο ζεηηθέο ελδείμεηο ζπληζηνχλ εθαιηήξην γηα ζπλέρηζε ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη 

φρη αθνξκή γηα εθεζπραζκφ, θαζψο ηα ρξφληα δηαξζξσηηθά θαη δεκνζηνλνκηθά πξνβιήκαηα 

ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, πνπ θαζήισλαλ ηε καθξνρξφληα αληαγσληζηηθφηεηα θαη δπλακηθή 

ηεο, δελ έρνπλ αληηκεησπηζηεί ζε φιν ηνπο ην εχξνο.  

 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, απαηηείηαη ε ζπλέρηζε ηεο πινπνίεζεο δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκί-

ζεσλ θαη ζεζκηθψλ αιιαγψλ, ε πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθξαηηθνπνηήζεσλ 

θαη ε επηηάρπλζε ησλ δνκηθψλ αιιαγψλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θαη επελδπηηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Γειαδή, ν πεξαηηέξσ εκπινπηηζκφο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζπάζεηαο κε αλα-

πηπμηαθέο δξάζεηο θαη κέηξα πνπ ζα ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ επαλαθνξά ηεο πξαγκαηηθήο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ηξνρηά βηψζηκεο αλάπηπμεο, αθνχ ε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, 

πξνζαξκνγή θαη πεηζαξρία, αλ θαη αλαγθαία, δελ απνηειεί απφ κφλε ηεο ηθαλή ζπλζήθε γηα ηελ 

έμνδν απφ ηελ θξίζε.  

 

Σ’ απηφ ην πιαίζην δηακνξθψζεθε ν Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014, 

ελζσκαηψλνληαο ηηο πξνβιέςεηο θαη ηα ζηνηρεία ηεο επξχηεξεο εζληθήο πξνζπάζεηαο γηα ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηελ αλάηαμε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο. Έ-

λαο Πξνυπνινγηζκφο, ν νπνίνο θεθαιαηνπνηεί ηελ επίηεπμε πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο ζην 

ηξέρνλ έηνο θαη βαζίδεηαη ζηε ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε, ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ δηνη-

θεηηθψλ δνκψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ζηελ εμπγίαλζε πηπρψλ ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ, ζηελ πεξαη-

ηέξσ πξνψζεζε ησλ βέιηηζησλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη αμην-

πνίεζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, θαη ζηηο αιιαγέο, ζε φξνπο νηθνλνκηθήο απνηε-

ιεζκαηηθφηεηαο θαη θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο.  



 

Κπξίεο θαη Κχξηνη Βνπιεπηέο,  

 

Δίλαη γλσζηφ φηη ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ε Διιεληθή νηθνλνκία έρεη βξεζεί ζε κία ηζηνξηθά επψ-

δπλε δνθηκαζία βαζηάο θαη παξαηεηακέλεο χθεζεο θαη πξσηνθαλνχο αλεξγίαο, θαηά ηελ νπνία 

νη πνιίηεο θαηέβαιαλ θαη θαηαβάιινπλ ηεξάζηηεο ζπζίεο, ηφζν ζε φξνπο δεκνζηνλνκηθήο πξν-

ζαξκνγήο, φζν θαη ζε φξνπο βηνηηθνχ επηπέδνπ.  

 

Ωζηφζν, απφ ην 2013 απηέο νη ζπζίεο άξρηζαλ λα πηάλνπλ ηφπν, δηακνξθψλνληαο ηηο πξψηεο 

ελδείμεηο γηα ηελ έμνδν ηεο Διιάδαο απφ ηελ θξίζε. Με ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2014 

απηά ηα πξψηα ζεκαληηθά επηηεχγκαηα θεθαιαηνπνηνχληαη, παγηψλνληαο ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ 

δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θαη ελδπλακψλνληαο ηηο ζπλζήθεο γηα ηε ζηαδηαθή επηζηξνθή ζε ηξνρηά 

αλάπηπμεο.  

 

Με γλψκνλα, ζπλεπψο, ηελ θξηζηκφηεηα ησλ ζηηγκψλ θαη ην κέγεζνο ηεο πξνζπάζεηαο πνπ έρεη 

θαηαβιεζεί κέρξη ζήκεξα απφ ηνπο Έιιελεο πνιίηεο, αιιά θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηαξθή 

θαη δπλακηθή δηαδηθαζία δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηνπο εηαίξνπο καο επί ζπζηαηηθψλ ηνπ Μεζν-

πξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο, πξνζβιέπνπκε, ζε θιίκα ζπλελλφεζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο, ζε κηα εηιηθξηλή θαη δεκηνπξγηθή ζπδήηεζε θαη έγθξηζε, ηειηθψο, ηνπ Σρεδίνπ ηνπ 

Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2014. 

 

 

 Αζήλα, Ννέκβξηνο 2013  

  

          Γηάλλεο Σηνπξλάξαο              Φξήζηνο Σηατθνχξαο  

          

                 Υπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ           Αλαπιεξσηήο Υπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 
ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ 
 
1. Γηεζλείο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο 
 
 
Δμειίμεηο ζην δηεζλέο νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ 
 

Οη κεζνπξφζεζκεο πξννπηηθέο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ραξαθηεξίδνληαη ζεηηθέο, πα-

ξφηη δηέπνληαη απφ ζεκαληηθέο αβεβαηφηεηεο. Οη δηαθπκάλζεηο ζηηο ηηκέο ησλ εκπνξεπκάησλ, νη δε-

κνζηνλνκηθέο αληζνξξνπίεο, θαζψο θαη ε πνιηηηθή αζηάζεηα ζε αξθεηέο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο 

θαίλεηαη λα πεξηνξίδνπλ ηε δπλακηθή ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο γηα ην 2013, ελψ νη πξνβιέςεηο γηα 

ην επφκελν έηνο είλαη πην αηζηφδνμεο.  

 

χκθσλα κε Έθζεζε ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ), ηνλ Οθηψβξην, ην παγθφζκην ΑΔΠ 

αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 2,9% ην 2013 θαη 3,6% ην 2014 (Πίλαθαο 1.1). Ωζηφζν, νη εθηηκήζεηο γηα 

ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηδίσο ζηηο αλαδπφκελεο θαη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο, 

έρνπλ αλαζεσξεζεί πξνο ην δπζκελέζηεξν, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνβιέςεσλ γηα ρψξεο φπσο ε 

Βξαδηιία, ε Ρσζία, ε Ιλδία, ε Κίλα θαη ε Νφηηνο Αθξηθή. Η αλαηκηθή αλάπηπμε ζηηο αλεπηπγκέλεο νη-

θνλνκίεο επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ ηε κεηαβιεηφηεηα ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, ηελ θξίζε δε-

κφζηνπ ρξένπο ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσδψλεο, ηελ πεξηνξηζηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ζηηο ΗΠΑ 

θαη ηηο πηέζεηο απφ ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πνιιψλ ρσξψλ. Η αλαθνίλσζε ηεο Οκνζπνλ-

δηαθήο Σξάπεδαο ησλ ΗΠΑ γηα ζηαδηαθή παχζε ησλ κέηξσλ πνζνηηθήο ραιάξσζεο κέζα ζην ηξέρνλ 

έηνο ππξνδφηεζε ζεκαληηθή κεηαβιεηφηεηα ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο, απμάλνληαο ηα καθξνρξφληα ε-

πηηφθηα ζε πνιιέο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο. Αβεβαηφηεηεο εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ιφγσ ηεο επ-

κεηάβιεηεο πνιηηηθήο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Σξάπεδαο ησλ ΗΠΑ, αιιά θαη ηεο πνιηηηθήο δηέλεμεο γηα 

ηελ αχμεζε ηνπ «θαησθιηνχ» δεκφζηνπ ρξένπο ζηηο ΗΠΑ. Παξάιιεια, ζεκαληηθνί πεξηνξηζκνί ζηελ 

πηζησηηθή επέθηαζε θαη ζηελ εγρψξηα παξαγσγή, θαζψο θαη ε ρακειφηεξε δήηεζε απφ ηηο αλεπηπγ-

κέλεο νηθνλνκίεο θαίλεηαη λα πεξηνξίδνπλ ηε δπλακηθή ηεο αλάπηπμεο ζηηο αλαδπφκελεο θαη αλαπηπζ-

ζφκελεο νηθνλνκίεο κεζνπξφζεζκα.  

 

ηελ Δπξσδψλε, ε πεξηνξηζηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θαη ε ζπγθξαηεκέλε πηζησηηθή επέθηαζε 

ζπλέβαιιαλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο θαη ζε κεγαιχηεξε ηεο αλακελφκελεο χθεζεο 

γηα ην ζχλνιν ηεο Δπξσδψλεο ην πξψην εμάκελν ηνπ 2013. Η χθεζε εθηηκάηαη ζην 0,4% ην 2013, ελψ 

αλακέλεηαη ζηαδηαθή αλάθακςε ην 2014. Οη αβεβαηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ θξίζε δεκφζηνπ ρξένπο πα-

ξακέλνπλ θαη αληαλαθιψληαη ζηελ επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο, αθφκε θαη ηεο Γεξκαληθήο νηθνλνκί-

αο γηα ην 2013. Η ραιάξσζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο αλακέλεηαη ππνζηεξηθηηθή ησλ δεκνζηνλν-

κηθψλ εμειίμεσλ, ησλ απνπιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ θαη ηεο αλάγθεο γηα ζηαζεξνπνίεζε ησλ νηθνλν-

κηψλ. Σν δεηνχκελν γηα ηε κεζνπξφζεζκε ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο παξακέλεη ε πινπνίεζε νηθνλνκη-

θψλ θαη δηαξζξσηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηε βησζηκφηεηα ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ. 

Παξάιιεια, πεξαηηέξσ επηηάρπλζε ησλ ζεζκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα εθηηκάηαη 

φηη ζα εληζρχζεη ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα ζηελ Δπξσδψλε. Παξφκνηεο πξνβιέςεηο γηα ηελ 

Δπξσδψλε δίλεη θαη ε ηειεπηαία Έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (Φζηλνπσξηλέο Πξνβιέςεηο 

2013), φπνπ εθηηκάηαη χθεζε 0,4% ην 2013 θαη αλάπηπμε 1,1% ην 2014 θαη 1,7% ην 2015. 

 

Η αχμεζε ηνπ φγθνπ ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ εθηηκάηαη ζην 2,9% γηα ην 

2013 θαη ζην 4,9% γηα ην 2014. Οη δηεζλείο ηηκέο ησλ εκπνξεπκάησλ αλακέλεηαη λα κεησζνχλ ηφζν ην 

2013 φζν θαη ην 2014. Η κέζε ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ κεηψζεθε θαηά 3,3% ηελ πεξίνδν Ιαλνπα-

ξίνπ-επηεκβξίνπ 2013, θηάλνληαο ηα 108,4 δνιάξηα αλά βαξέιη, ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο παγθφζκηαο 

δήηεζεο θαη ηεο απνκάθξπλζεο ησλ πηέζεσλ απφ δηεζλείο γεσπνιηηηθέο εληάζεηο. Η κέζε ηηκή ηνπ αξ-
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γνχ πεηξειαίνπ εθηηκάηαη ζηα 104,5 δνιάξηα/βαξέιη ην 2013 θαη ζηα 101,3 δνιάξηα/βαξέιη ην 2014. 

ην πιαίζην απηφ, αλακέλεηαη κεξηθή θάκςε ησλ πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ θαη πξνζδνθηψλ γηα ην 

2013, ηδίσο ζηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο. χκθσλα κε ην ΓΝΣ, ν πιεζσξηζκφο εθηηκάηαη ζην 1,4% 

θαη ζην 6,2% γηα ηηο πξνεγκέλεο θαη ηηο αλαπηπζζφκελεο-αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο αληίζηνηρα γηα ην 

2013. Ωζηφζν, θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο γηα ηηο γεσπνιηηηθέο εμειίμεηο εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη. 

 

 

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

 2011 2012 2013 2014 

Παγθφζκην ΑΔΠ 3,9 3,2 2,9 3,6 
ΑΔΠ Δπξσδψλεο 1,5 -0,6 -0,4 1,0 
ΑΔΠ ΗΠΑ 1,8 2,8 1,6 2,6 
Όγθνο παγθφζκηνπ εκπνξίνπ (αγαζά θαη ππεξεζίεο) 6,1 2,7 2,9 4,9 
Πιεζσξηζκφο      
α. Πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο  2,7 2,0 1,4 1,8 
β. Αλαδπφκελεο θαη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο 7,1 6,1 6,2 5,7 
Σηκή πεηξειαίνπ (δνιάξηα ΗΠΑ/βαξέιη) 104,0 105,0 104,5 101,3 

Πεγή: Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, World Economic Outlook (Οθηψβξηνο 2013) 

 

 

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

Σν Δπξσζχζηεκα κείσζε ηα βαζηθά επηηφθηα ην Μάην θαη ην Ννέκβξην ηνπ 2013. Δηδηθφηεξα, ην επη-

ηφθην ζηηο πξάμεηο θχξηαο αλαρξεκαηνδφηεζεο κεηψζεθε θαηά 50 κνλάδεο βάζεο, ζπλνιηθά ζην 

0,25%, θαη ην επηηφθην ζηελ πάγηα δηεπθφιπλζε νξηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαηά 75 κνλάδεο βάζεο, 

ζπλνιηθά ζην 0,75%. Σν επηηφθην ζηελ πάγηα δηεπθφιπλζε απνδνρήο θαηαζέζεσλ παξέκεηλε ζην κε-

δέλ1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ πξνέβε ζε απηή ηελ πξνζαξκνγή ησλ επηηνθίσλ επεηδή εθηί-

κεζε φηη είραλ εμαζζελίζεη νη πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο θαζψο ζπγθεληξψλνληαλ δηάθνξεο ελδείμεηο (π.ρ. 

απνηειέζκαηα εξεπλψλ) αδπλακίαο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ελψ νη ξπζκνί λνκηζκαηηθήο θαη 

πηζησηηθήο επέθηαζεο παξέκελαλ ζε αξλεηηθά ή ρακειά ζεηηθά επίπεδα.  

 

Ο πεξηνξηζκφο ηνπ εχξνπο ηνπ «δηαδξφκνπ» πνπ νξίδνπλ ηα επηηφθηα ζηηο δχν πάγηεο δηεπθνιχλζεηο 

ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο (θαηφπηλ ηεο κείσζεο ηνπ επηηνθίνπ ζηε δηεπθφιπλζε νξηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο 

πνπ πξναλαθέξζεθε) ζπκβάιιεη ζε κείσζε ηεο δηαθχκαλζεο ηνπ επηηνθίνπ ΔΟΝΙΑ. Καη’ απηφλ ηνλ 

ηξφπν, εθηφο απφ ηηο ηξάπεδεο νη νπνίεο αληινχλ ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ησλ πξάμεσλ αλνηθηήο αγνξάο 

ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο θαη ηηο ηξάπεδεο νη νπνίεο αληινχλ έθηαθηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηηο νηθείεο Δ-

ζληθέο Κεληξηθέο Σξάπεδεο, ε κεηαβνιή ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ επεξέαζε θαη ην θφζηνο άληιεζεο 

ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ ησλ ηξαπεδψλ πνπ πξνζθεχγνπλ ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά. Σνλ Ινχιην ηνπ 2013, 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ παξέζρε ελδείμεηο ζηηο αγνξέο φζνλ αθνξά ηε κειινληηθή πνξεία 

ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ αλαθνηλψλνληαο φηη απηά ζα παξακείλνπλ ζηα παξφληα ή ζε αθφκε ρακειφ-

ηεξα επίπεδα γηα παξαηεηακέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, δεδνκέλνπ φηη ν πιεζσξηζκφο αλακέλεηαη λα είλαη 

ρακειφο κεζνπξφζεζκα θαζψο ζηελ Δπξσδψλε ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη ππνηνληθή θαη ε 

λνκηζκαηηθή επέθηαζε ζπγθξαηεκέλε. 

 

Σν α΄ ηξίκελν ηνπ 2013 ην ΑΔΠ ζηελ Δπξσδψλε ππνρψξεζε, φπσο θαη ηα πξνεγεζέληα 5 ηξίκελα. 

Ωζηφζν ην ΑΔΠ ζεκείσζε αχμεζε θαηά 0,3% θαη θαηά 0,1% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ β’ θαη ηνπ γ’ ηξη-

κήλνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο αληίζηνηρα. Η αχμεζε απηή, ελ κέξεη, αληαλαθιά αλάθακςε ηεο δξαζηε-

ξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ απφ ηδηαίηεξα ρακειά επίπεδα ιφγσ ησλ δπζκελψλ θαηξηθψλ 

ζπλζεθψλ ζηηο αξρέο ηνπ έηνπο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ αλακέλεη ζπλέρηζε ηεο αλάθακ-

ςεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Δπξσδψλε, κε βξαδχ ξπζκφ, ην 2014 ππφ ηελ επίδξαζε 

ηεο ζηήξημεο ζηελ εγρψξηα δήηεζε ηελ νπνία πξνζθέξεη ε δηεπθνιπληηθή θαηεχζπλζε ηεο εληαίαο λν-

                                                 
1  Γει. νη θαηαζέζεηο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζην Δπξσζχζηεκα ζην πιαίζην απηήο ηεο δηεπθφιπλζεο δελ ηνπο απνδίδνπλ πιένλ ηφθνπο. Ωο εθ ηνχηνπ 

πνιιά πηζησηηθά ηδξχκαηα έρνπλ παχζεη λα ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηε δηεπθφιπλζε θαη απιψο αθήλνπλ πνζά, ππέξ ηνπ θαηά λφκνλ ππνρξεσηηθνχ ειά-
ρηζηνπ νξίνπ, ζηνπο ινγαξηαζκνχο ππνρξεσηηθψλ θαηαζέζεσλ. 
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κηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Δηδηθφηεξα, ε απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο νξηζκέλσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

αγνξψλ ζε ζχγθξηζε κε ην θαινθαίξη ηνπ 2012 (δει. ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε ηεο ζεζκνζέηεζεο ησλ 

Οξηζηηθψλ Ννκηζκαηηθψλ πλαιιαγψλ ρξνληθή πεξίνδν) αζθεί ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πξαγκαηηθή νη-

θνλνκία ηεο επξσδψλεο, φπσο εμάιινπ θαη ε πξφνδνο κε ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε ζηα θξάηε-

κέιε. Θεηηθή επίδξαζε αλακέλεηαη λα αζθήζεη επίζεο ε εμέιημε ηεο εμσηεξηθήο δήηεζεο αιιά θαη ε 

ππνρψξεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζηελ Δπξσδψλε ε νπνία απμάλεη ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ηνπ ηδησηηθνχ 

δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, σο αλαζρεηηθνί γηα ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

παξάγνληεο δξνχλ ε πςειή αλεξγία ζηελ Δπξσδψλε θαη ε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ησλ ηζνινγηζκψλ 

κε απνκφριεπζε, ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ θαη ζην κε ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα. χκθσλα κε ηηο κα-

θξννηθνλνκηθέο πξνβνιέο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο, νη νπνίεο δεκνζηεχζεθαλ ην 

επηέκβξην ηνπ 2013, ν εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ ζα δηακνξθσζεί ζηελ Δπξσδψλε ζε        

-0,4% ην 2013 θαη 1,0% ην 2014. 

 

Ο πιεζσξηζκφο ζηελ Δπξσδψλε ζεκείσζε επηβξάδπλζε απφ 2,2% ην Γεθέκβξην ηνπ 2012 ζε 0,7% 

ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ αλακέλεη ν πιεζσξηζκφο λα εμαθνινπ-

ζήζεη λα παξακέλεη ζε ρακειά επίπεδα ηνπο επφκελνπο κήλεο, δεδνκέλσλ ησλ κειινληηθψλ ηηκψλ ηεο 

ελέξγεηαο. Μεζνπξφζεζκα επίζεο ε έληαζε ησλ πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ αλακέλεηαη λα δηαηεξεζεί 

κέηξηα, δεδνκέλεο ηεο ππνηνληθήο ζπλνιηθήο δήηεζεο ζηελ Δπξσδψλε θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ κα-

θξνπξφζεζκσλ πιεζσξηζηηθψλ πξνζδνθηψλ. χκθσλα κε ηηο καθξννηθνλνκηθέο πξνβνιέο ησλ εκπεη-

ξνγλσκφλσλ ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο, νη νπνίεο δεκνζηεχζεθαλ ην επηέκβξην ηνπ 2013, ν πιεζσξη-

ζκφο ζε εηήζηα βάζε ζα δηακνξθσζεί ζηελ Δπξσδψλε ζε 1,5% ην 2013 θαη ζε 1,3% ην 2014. 

 

Όζνλ αθνξά ηηο εμειίμεηο ζηελ εληαία αγνξά ρξήκαηνο, ηα δηαηξαπεδηθά επηηφθηα Euribor παξνπζία-

ζαλ ειαθξά αχμεζε (Euribor 3 κελψλ, κέζνο φξνο Ιαλνπαξίνπ-Οθησβξίνπ 2013: 0,21%), ε νπνία έ-

ιαβε ρψξα παξά ηε κείσζε ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ θαη ζπλδπάζζεθε κε άλνδν ησλ κειινληηθψλ επη-

ηνθίσλ. Οη εμειίμεηο απηέο ζπζρεηίδνληαη κε πξνζδνθίεο κεηαμχ ησλ επελδπηψλ φηη ε Οκνζπνλδηαθή 

Σξάπεδα ησλ ΗΠΑ ζα πεξηφξηδε ηηο κεληαίεο αγνξέο νκνιφγσλ δεδνκέλνπ φηη νη καθξννηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο ζηηο ΗΠΑ βειηηψλνληαλ θαη έζεηαλ ζε ακθηζβήηεζε θαηά πφζνλ ήηαλ αλαγθαία ε ελίζρπζε 

ηεο ξεπζηφηεηαο ζηελ έθηαζε πνπ επηδηψθεη ε Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα. Παξάιιεια, ηα δηαηξαπεδηθά 

επηηφθηα ζηελ Δπξσδψλε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κειινληηθψλ επηηνθίσλ, ππέθεηλην, θαηά θαη-

ξνχο, ζε θάπνηεο αλνδηθέο πηέζεηο (π.ρ. επηηφθην ΔΟΝΙΑ Ιαλνπάξηνο 2013: 0,07%, Ινχιηνο 2013: 

0,09%) θαζψο ππνρσξνχζε ε ππεξβάιινπζα ξεπζηφηεηα ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα δηφηη νη ηξάπεδεο 

απνπιήξσλαλ ζηαδηαθά ηα θεθάιαηα ηα νπνία είραλ αληιήζεη ηα δχν πξνεγνχκελα έηε κέζσ ησλ 

πξάμεσλ πην καθξνπξφζεζκεο αλαρξεκαηνδφηεζεο, δηάξθεηαο 3 εηψλ. Οη αλνδηθέο απηέο πηέζεηο κε-

ηξηάζζεθαλ ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηα κειινληηθά επηηφθηα κε ηελ παξνρή εθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο ΔΚΣ ησλ ελδείμεσλ ζρεηηθά κε ηε κειινληηθή θαηεχζπλζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηη-

θήο απφ ηνλ Ινχιην ηνπ 2013 θαη εμήο. 

 

Όζνλ αθνξά ηηο εμειίμεηο ζε άιιεο ζεκαληηθέο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, νη απνδφζεηο ησλ καθξν-

πξφζεζκσλ (δεθαεηψλ) θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζηελ Δπξσδψλε πνπ έρνπλ ηελ αλψηαηε πηζησηηθή δηα-

βάζκηζε ΑΑΑ δέρζεθαλ θαζνδηθέο πηέζεηο ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2013 ιφγσ αλαθνίλσζεο ζηνηρεί-

σλ πνπ έδεηρλαλ φηη ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα εμαζζελνχζε, ελψ απφ ην Μάην ηνπ 2013 θαηέγξα-

ςαλ αχμεζε ιφγσ ησλ πξναλαθεξζεηζψλ πξνζδνθηψλ κεηαβνιήο ηεο πνιηηηθήο αγνξψλ νκνιφγσλ ηεο 

Οκνζπνλδηαθήο Σξάπεδαο ησλ ΗΠΑ παξάιιεια κε ηελ αλαθνίλσζε ζηνηρείσλ ελδεηθηηθψλ ελδπλά-

κσζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Δπξσδψλε (κέζνο φξνο απνδφζεσλ ηελ πεξίνδν Ιαλνπ-

αξίνπ-Απξηιίνπ 2013: 1,78%, ηελ πεξίνδν Μαΐνπ-κέζα επηεκβξίνπ 2013: 1,88%). Ωζηφζν, κεηά ηα 

κέζα επηεκβξίνπ 2013, φηαλ ε Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα αλαθνίλσζε φηη ζα δηαηεξήζεη ακεηάβιεην 

ην χςνο ησλ κεληαίσλ αγνξψλ ρξενγξάθσλ, νη απνδφζεηο άξρηζαλ λα απνθιηκαθψλνληαη.  

 

Οη δηαθνξέο απνδφζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ ησλ ρσξψλ ηεο πεξηθέξεηαο, ζπκπεξηιακβα-

λνκέλεο ηεο Ιηαιίαο θαη ηεο Ιζπαλίαο, θαη ηνπ Γεξκαληθνχ θξαηηθνχ νκνιφγνπ κε δηάξθεηα 10 έηε, 

αθνινχζεζαλ, σο επί ην πιείζηνλ, θαζνδηθή ηάζε - κε θχξηεο εμαηξέζεηο ηελ πεξίνδν ηεο Κππξηαθήο 

θξίζεο θαη ηελ πεξίνδν Μαΐνπ-Ινπιίνπ 2013 νπφηε νη αγνξέο επεξεάζζεθαλ έληνλα απφ ηηο πξναλα-

θεξζείζεο πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο ζηηο ΗΠΑ. Η θαζνδηθή ηάζε νθείιεηαη ζην φηη νη επελ-

δπηέο εθηίκεζαλ φηη ελ γέλεη βειηηψλεηαη ε δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ζηα δηάθνξα θξά-
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ηε-κέιε θαη ε θξίζε ρξένπο παξέξρεηαη ζηγά-ζηγά. Δμάιινπ (εθηφο βεβαίσο απφ ηελ Ιηαιία θαη ηελ 

Ιζπαλία νη νπνίεο δελ είραλ απνθιεηζζεί απφ ηηο αγνξέο θεθαιαίσλ), ηφζν ε Ιξιαλδία φζν θαη ε Πνξ-

ηνγαιία, νη νπνίεο αθνινχζεζαλ πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ζην πιαίζην ρξεκαηνδνηη-

θήο ζηήξημεο απφ ηνπο Δπξσπαίνπο εηαίξνπο θαη ην ΓΝΣ, άληιεζαλ θεθάιαηα απφ ηελ πξσηνγελή α-

γνξά ρξενγξάθσλ κε δηάξθεηα άλσ ηνπ ελφο έηνπο. 

  

Οη ηηκέο ησλ κεηνρψλ ζηελ Δπξσδψλε παξνπζίαζαλ δηαθπκάλζεηο, ζπλνιηθά φκσο κεηαμχ ηέινπο Γε-

θεκβξίνπ 2012 θαη ηέινπο Οθησβξίνπ 2013 ν δείθηεο EUROSTOXX απμήζεθε θαηά πεξίπνπ 17%.  

 

Οη θχξηνη παξάγνληεο νη νπνίνη ζπλέβαιαλ ζηελ άλνδν ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ ήηαλ ε απνθιηκάθσζε 

ησλ απνδφζεσλ ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ πξηλ ην Μάην ηνπ 2013 θαη νη ελδείμεηο ελδπλάκσζεο ηεο νη-

θνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Δπξσδψλε πξνο ηα ηέιε ηεο πεξηφδνπ. Δπλντθή ήηαλ θαη ε επίδξαζε 

απφ ηε ζηαδηαθή ππνρψξεζε ζηηο αξρέο ηνπ έηνπο ηεο αβεβαηφηεηαο σο πξνο ηελ έθβαζε ηεο θξίζεο 

ρξένπο, δεδνκέλεο ηεο κεηαζηξνθήο ηνπ θιίκαηνο κε ηε ζεζκνζέηεζε ησλ Οξηζηηθψλ Ννκηζκαηηθψλ 

πλαιιαγψλ απφ ην Δπξσζχζηεκα, ηελ επηηάρπλζε άιισλ ζεζκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ (δεκηνπξγία 

ηξαπεδηθήο έλσζεο) θαη ηελ πξφνδν κε ηηο αλαγθαίεο δεκνζηνλνκηθέο θαη δηαξζξσηηθέο πξνζαξκνγέο 

ζε πνιιά θξάηε-κέιε. 

 

2. Οη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα 
 

Γεληθή επηζθόπεζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο 
 

Σν 2012, ζεκεηψζεθε πξφνδνο ζηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, ε νπνία 

απνηππψζεθε ζηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ δίδπκσλ ειιεηκκάησλ (ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηζνδπγίνπ ηξε-

ρνπζψλ ζπλαιιαγψλ) πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ Διιεληθή νηθνλνκία. πγθεθξηκέλα, ην έιιεηκκα ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο, σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, κεηψζεθε πεξαηηέξσ θαη αλήιζε, εμαηξψληαο ηελ εθάπαμ 

επίπησζε ηεο ζηήξημεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ζηηο 6,1 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο. Σν πξσ-

ηνγελέο έιιεηκκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, βάζεη ηνπ νξηζκνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πν-

ιηηηθήο, δηακνξθψζεθε ζην 1,5% ηνπ ΑΔΠ, ελψ ην θπθιηθά δηνξζσκέλν πξσηνγελέο απνηέιεζκα, 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΓΝΣ, ήηαλ πιενλαζκαηηθφ θαη δηακνξθψζεθε ζην 2,0% ηνπ ΑΔΠ. Δπη-

πξφζζεηα, ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, κεηψζεθε θαηά 

7 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ην 2012 θαη δηακνξθψζεθε ζην 2,9%. Δπηπιένλ, ην δεκφζην ρξένο κεηψζεθε 

θαηά 51 δηζ. επξψ ή, σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, θαηά 13,5 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο. 

 

Οη ηάζεηο απηέο ζπλερίζηεθαλ θαη ην 2013. Σα ζηνηρεία γηα ην πξσηνγελέο απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο γηα ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ θαζηζηνχλ επηηεχμηκν ην ζηφρν ηνπ πξσηνγε-

λνχο πιενλάζκαηνο ζην ηέινο ηνπ έηνπο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ην θπ-

θιηθά δηνξζσκέλν πξσηνγελέο πιεφλαζκα εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζην 4,2% ηνπ ΑΔΠ ην 2013, επί-

πεδν πνπ είλαη θαη ην πςειφηεξν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (αληίζηνηρεο είλαη θαη νη εθηηκήζεηο ηνπ 

ΓΝΣ). Δπίζεο, ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ παξνπζίαζε πιεφλαζκα ζην ελλεάκελν, πεξίπνπ 

2,6 δηζ. επξψ. 

 

Οη ζεκαληηθέο απηέο εμειίμεηο απνδεηθλχνπλ φηη ε ζηαζεξνπνίεζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, πνπ 

πξνβιέπεη ην Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, βαζκηαία επηηπγράλεηαη, ελψ αλεθφπε θαη ε εθξε-

θηηθή πνξεία ηεο αχμεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Παξά ην γεγνλφο φηη ην 2013 αλακέλεηαη πξνζσξηλή 

αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο (ιφγσ θπξίσο ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδψλ2 θαη ηεο ζπλερη-

δφκελεο χθεζεο), ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ πξνβιέπεηαη φηη ζα αξρίζεη λα θζίλεη κεζνπξφζεζκα απφ 

ην 2014 θαη έπεηηα. Απηή ε αληηζηξνθή ηεο κεζνπξφζεζκεο εμέιημεο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δεκν-

ζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Η νηθν-

λνκηθή πνιηηηθή ησλ επνκέλσλ εηψλ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη ηε δηαηήξεζε απηψλ ησλ κεζνπξφζε-

ζκσλ καθξννηθνλνκηθψλ ηζνξξνπηψλ.  

 

                                                 
2  Σν ρξένο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ αληηθξίδεηαη απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (κεηνρέο), ε κεηαπψιεζε ησλ ν-

πνίσλ ζα απνθέξεη ζην κέιινλ κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. 
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Η δηαηήξεζε απηψλ ησλ ηζνξξνπηψλ, θαζψο θαη ε νινθιήξσζε ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηξαπε-

δψλ, εληζρχνπλ ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ3 θαη επξχηεξα ηε ρξεκαηνπη-

ζησηηθή ζηαζεξφηεηα, κε απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο θαη ησλ πξννπηηθψλ 

ηεο νηθνλνκίαο.  

 

Η κεηαζηξνθή ηνπ θιίκαηνο απνηππψλεηαη θαη ζηνπο δείθηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο. πγθεθξηκέλα, 

ν δείθηεο νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο ζπλερψο βειηηψλεηαη, θηάλνληαο, ην επηέκβξην ηνπ 2013, ζηα πςε-

ιφηεξα επίπεδα ησλ ηειεπηαίσλ 40 κελψλ, ελψ ην ζεκαληηθφηεξν είλαη φηη έρεη πξνζεγγίζεη ηνλ αληί-

ζηνηρν ηεο Δπξσδψλεο. Η δηαθνξά απνδφζεσλ κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ θαη ηνπ Γεξκαληθνχ δεθαεηνχο 

θξαηηθνχ νκνιφγνπ έρεη απνθιηκαθσζεί ξαγδαία, απφ 2.739 κνλάδεο βάζεο ην Φεβξνπάξην ηνπ 2012 

ζηηο 621 κνλάδεο βάζεο ην Ννέκβξην ηνπ 2013. Σν επηηφθην εμάκελσλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Δι-

ιεληθνχ Γεκνζίνπ, θαηά ηελ πιένλ πξφζθαηε έθδνζε, ήηαλ ην ρακειφηεξν απφ ηηο αξρέο ηνπ 2010 

(05/11/2013: 4,15%). Οη θαηαζέζεηο ησλ εγρψξησλ επηρεηξήζεσλ θαη λνηθνθπξηψλ ζηα ρξεκαηνπηζησ-

ηηθά ηδξχκαηα, απμήζεθαλ θαηά 13 δηζ. επξψ απφ ηα κέζα Ινπλίνπ 2012 κέρξη ηνλ Ινχλην ηνπ 2013, 

ζεκεηψλνληαο, βέβαηα, ζηαζηκφηεηα κεηαγελέζηεξα.  

 

εκαληηθή βειηίσζε παξνπζίαζαλ θαη νη δείθηεο πνπ θαηαξηίδνπλ δηεζλείο νξγαληζκνί γηα ηηο ζπλζή-

θεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. πγθεθξηκέλα ε Διιάδα ζπγθαηαιέγεηαη: 

 

 ζηηο πξψηεο δέθα ρψξεο πνπ βειηίσζαλ ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπο πεξηβάιινλ κέζα ζην 2012, ζχκ-

θσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, 

 ζηηο ρψξεο κε ηελ κεγαιχηεξε βειηίσζε (θαηά 38 ζέζεηο) ζηελ θαηάηαμε ζε φ,ηη αθνξά ηελ «πξν-

ζηαζία επελδπηψλ», 

 ζηελ πςειφηεξε βαζκνινγία ζε ηνκείο φπσο ε δηαρείξηζε ηνπ ρξένπο, ε εμσζηξέθεηα, ην θφζηνο 

εξγαζίαο θαη νη κεηαξξπζκίζεηο (έθζεζε απφ Lisbon Council), ελψ ηέινο  

 αλαβαζκίζηεθε ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο ζε «Β-» (Standard & Poor’s). 

 

Η απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηελ νηθνλνκία θαη ε αλάθακςε ησλ πξνζδνθηψλ απνηεινχλ 

πξναπαηηνχκελεο ζπλζήθεο θαη γηα ηελ αλάθακςε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

απηή, ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία ζα έρνπλ θαη ε πινπνίεζε ησλ επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ απφ πφξνπο ηνπ ΔΠΑ (θαη ηεο απφθαζεο γηα κείσζε ηεο εζληθήο ζπκκεηνρήο) θαη ηεο Δπ-

ξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ), ε πξνγξακκαηηζκέλε ζηαδηαθή απνπιεξσκή ησλ ιεμηπξφ-

ζεζκσλ νθεηιψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ε πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θφζηνπο, ε νπνία ην 

2013 ζα έρεη ππεξθαιχςεη ην ζχλνιν ησλ απσιεηψλ ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, θαη ε επηηάρπλζε 

ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. 

 

Απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2013 εθαξκφδεηαη ε πκθσλία κε ηελ ΔΣΔπ γηα ηελ παξνρή εγγπήζεσλ ζηηο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Απφ ηνλ Απξίιην έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή θαη ην πξφγξακκα παξνρήο εγ-

γπήζεσλ πξνο ηηο εηζαγσγηθέο/εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο. Σέινο, έρεη ππνγξαθεί ζπκθσλία ζπλεξγαζί-

αο κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο ΔΣΔπ γηα «νκφινγα-έξγνπ», κε ζηφρν ηελ παξνρή πη-

ζησηηθήο ελίζρπζεο γηα έξγα ππνδνκήο γηα ηελ πξνζέιθπζε ηδησηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. ην άκεζν 

κέιινλ πξφθεηηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία λένο κεραληζκφο ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ην Δπξσπατθφ Σα-

κείν Δπελδχζεσλ ζα ρνξεγεί βξαρππξφζεζκεο πηζηψζεηο πξνο ηηο Διιεληθέο κηθξνχ θαη κεζαίνπ κε-

γέζνπο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηνχλ ηελ πξνκήζεηα πξψησλ πιψλ απφ ην εμσηεξηθφ. 

 

Έλα λέν ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν απνηειεί θαη ε ζχζηαζε ηνπ Διιεληθνχ Δπελδπηηθνχ Σακείνπ (IfG) 

πνπ ζα θαιχπηεη, κε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ρξεκαηνδφηεζεο, ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ζηελ Διιάδα. Η έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 2014, κε αξρηθφ θεθάιαην 

ηνπιάρηζηνλ 500 εθαη. επξψ. Σν Διιεληθφ Γεκφζην ζα ζπκκεηάζρεη κε 350 εθαη. επξψ πνπ ζα 

                                                 
3  Τπελζπκίδεηαη φηη ην εγρψξην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ππέζηε δεκίεο απφ ην PSI, ηνλ αλακελφκελν πηζησηηθφ θίλδπλν αιιά θαη απφ ηε θπγή θεθαιαίσλ 

απφ ηελ πεξηθέξεηα ζηηο ηξάπεδεο ηνπ ππξήλα ηεο Δπξσδψλεο. χκθσλα κε κειέηε ηνπ IMF (“Fragmentation, the monetary transmission mechanism, 
and monetary policy in the Euro Area”, July 2013), ηελ πεξίνδν 2008-2012, ππήξμε δηαζπλνξηαθή κεηαβνιή ηξαπεδηθψλ θεθαιαίσλ απφ ηηο Διιεληθέο 
ηξάπεδεο χςνπο 10,6% ηνπ ΑΔΠ πξνο ηηο Γεξκαληθέο ηξάπεδεο, 5,1% πξνο ηηο Οιιαλδηθέο ηξάπεδεο, 5% πξνο ηηο Γαιιηθέο ηξάπεδεο θαη 2,4% πξνο 
ηηο Ιηαιηθέο ηξάπεδεο.  
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πξνέιζνπλ απφ ην λέν ΔΠΑ θαη ην εζληθφ ζθέινο ηνπ ΠΓΔ, ελψ 100 εθαη. επξψ ζα πξνέιζνπλ απφ 

ηε Γεξκαληθή αλαπηπμηαθή ηξάπεδα KfW. Πξνβιέπεηαη επίζεο θαη ε ζπκκεηνρή άιισλ θνξέσλ. 

  

Οη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο. Όιεο 

νη πξφζθαηεο εθζέζεηο γηα ηελ Διιεληθή νηθνλνκία (ΔΔ, ΓΝΣ, ΟΟΑ) αλαγλσξίδνπλ φηη ην εχξνο θαη 

ε δηάξθεηα ηεο χθεζεο ζα κπνξνχζαλ λα είραλ πεξηνξηζηεί, αλ είραλ πξνσζεζεί ηαρχηεξα, παξάιιεια 

κε ηα κέηξα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, θαη νη πξνγξακκαηηζκέλεο, απφ ηελ έλαξμε ηνπ Πξν-

γξάκκαηνο, δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο.  

 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε πξνζαξκνγή ηνπ ειιείκκαηνο ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ νθείιεηαη πεξηζζφηε-

ξν απφ ην ήκηζπ ζε θπθιηθνχο παξάγνληεο θαη κφλν θαηά ην ππφινηπν ζε δηαξζξσηηθνχο θαη ινηπνχο 

παξάγνληεο4. Παξά ηελ αδηακθηζβήηεηε ζπκβνιή ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο ζηελ αχμεζε 

ησλ εμαγσγψλ, δελ είλαη αξθεηή απφ κφλε ηεο γηα ηε δηαηήξεζε κηαο καθξνπξφζεζκεο εμσζηξέθεηαο 

ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. Δίλαη απαξαίηεην λα ζπλδπαζηεί κε δηαξζξσηηθέο αιιαγέο, νη νπνίεο ζα ζπκ-

βάιινπλ ζηελ αλαδηάξζξσζε ησλ εγρψξησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ απφ ην κε-εκπνξεχζηκν ηνκέα ζηνλ 

εκπνξεχζηκν ηνκέα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

 

Οη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη νη απνθξαηηθνπνηήζεηο είλαη παξάγνληεο πνπ δίλνπλ ψζεζε ζηελ 

αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο. πγθεθξηκέλα, νη απνθξαηηθνπνηήζεηο θαη ε αμηνπνίεζε ηεο δεκφζηαο πε-

ξηνπζίαο νδεγνχλ ζε αχμεζε ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ θαη, ζπλεπψο, ζε ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθφ-

ηεηαο θαη επηηάρπλζε ηεο ηερλνινγηθήο αλαδηάξζξσζεο, παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα θαη κε 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο. Η αξρηθή εηζξνή μέλσλ θεθαιαίσλ, ιφγσ ησλ απνθξαηηθν-

πνηήζεσλ, είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγήζεη δεπηεξνγελείο εηζξνέο, ελψ ζα ππάξμνπλ θαη παξεπφκελα 

νθέιε γηα άιιεο επηρεηξήζεηο ή θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. Αληίζηνηρα, νη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

απνηεινχλ έλαλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ αχμεζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο 

θαη ηε βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο.   

 

Η θαηάζηαζε βέβαηα ζηνλ ηνκέα ηεο πινπνίεζεο ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ βειηηψλεηαη. Η 

Διιάδα ήηαλ ε ρψξα κε ηνλ κεγαιχηεξν ξπζκφ πξνψζεζεο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ πεξίνδν 

2011-2012, κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ ΟΟΑ, πινπνηψληαο κάιηζηα ηηο «δπζθνιφηεξεο» δηαξ-

ζξσηηθέο αιιαγέο, αθφκα θαη ζε πνιηηηθψο επαίζζεηνπο ηνκείο, φπσο είλαη νη ξπζκίζεηο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη ηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο. Οη κεηαξξπζκίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζπλέβα-

ιαλ θαηαιπηηθά ζηε κείσζε ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο εξγαζίαο θαη ζηελ αλάθηεζε ηεο ρακέλεο αληα-

γσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. Δπίζεο, ε νινθιήξσζε ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο θαη αλαδηάξζξσζεο 

ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ ηφλσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. Οη 

απνθξαηηθνπνηήζεηο είλαη απαξαίηεην λα επηηαρπλζνχλ θαη λα νινθιεξσζνχλ, φπσο θαη νη ππφινηπεο 

πξνγξακκαηηζκέλεο κεηαξξπζκίζεηο, εηδηθφηεξα ζηηο αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ζηε ιεηηνπξ-

γία/νξγάλσζε ηνπ θξάηνπο.  

 

Βέβαηα, βαζηθφ πξφβιεκα είλαη ε παξακνλή ηεο νηθνλνκίαο ζε χθεζε θαη ηα πςειά πνζνζηά αλεξγί-

αο. Τπάξρνπλ φκσο ζεκαληηθέο ελδείμεηο, φπσο θαηαγξάθεθαλ πξνεγνπκέλσο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο 

ε χθεζε ζα πεξηνξηζηεί ζηαδηαθά κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2013 θαη ζα αξρίζεη ε αληηζηξνθή κε ηελ θαηα-

γξαθή ζεηηθψλ ξπζκψλ κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ ζηε δηάξθεηα ηνπ 2014. Ήδε, κε βάζε ηα πην πξφζθαηα 

δηαζέζηκα κε επνρηθά δηνξζσκέλα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ (flash estimate / Ννέκβξηνο 2013), ην ΑΔΠ, 

ζε φξνπο φγθνπ, θαηά ην 3ν ηξίκελν ηνπ 2013 παξνπζίαζε κείσζε θαηά 3,0% ζε ζρέζε κε ην 3ν ηξί-

κελν ηνπ 2012, έλαληη κείσζεο 3,7% ζην 2ν ηξίκελν θαη 5,5% ζην 1ν ηξίκελν ηνπ 2013. Απηφ απνηε-

ιεί έλα ζεηηθφ ζήκα γηα ηηο καθξν-εμειίμεηο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο. 

 

Σν 2013 είλαη, ζπλεπψο, έηνο θακπήο γηα ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ πινπνίεζε δηαξζξσηη-

θψλ αιιαγψλ θαη ηε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή, θαζψο ζα ζεκαηνδνηήζεη ηε κεηάβαζε ζε πξσην-

γελή πιενλάζκαηα ζην ηζνδχγην ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο.  

 

                                                 
4  IMF, “Rebalancing the Euro Area: Where do we stand and where to go?”, Appendix table, July 2013. Ωο θπθιηθνί παξάγνληεο λννχληαη ε κείσζε ηεο 

εγρψξηαο δήηεζεο, νη ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο, ε δηαθχκαλζε ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ θαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ.  
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Γηα ην 2014, ε δεκνζηνλνκηθή ζηξαηεγηθή ηεο Κπβέξλεζεο βαζίδεηαη ζηνπο παξαθάησ ππιψλεο: 

 

 ζηελ επηηάρπλζε ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ ζεζκηθψλ αιιαγψλ ζην δεκφζην ην-

κέα, κε θχξηα αηρκή ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, 

 ζηε ζπλέρηζε ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη ηελ επηηάρπλζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αμηνπνίεζεο ηεο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ5, 

 ζηε ζπλέρηζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο θαη ζηε δηακφξθσζε 

ησλ ζπλζεθψλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηνλ πεξαηηέξσ εκπινπηηζκφ ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ εγρεηξήκαηνο 

κε αλαπηπμηαθέο δξάζεηο θαη κέηξα πνπ ζα ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηε δηαηεξήζηκε επαλαθνξά 

ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ζεηηθφ πξφζεκν, αθνχ ε δεκνζηνλνκηθή εμπγί-

αλζε, πξνζαξκνγή θαη πεηζαξρία, αλ θαη αλαγθαία, δελ απνηειεί απφ κφλε ηεο ηθαλή ζπλζήθε γηα 

ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε. 

 

εκαληηθφο είλαη θαη ν ξφινο πνπ ζα δηαδξακαηίζεη ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Κεληξη-

θήο Σξάπεδαο (ΔΚΣ) ζηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. πγθεθξηκέλα, ηα πξνβιεπφ-

κελα νθέιε απφ ηηο κεηψζεηο ησλ επηηνθίσλ ηεο ΔΚΣ γηα ηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Δπξσδψλεο, αλα-

κέλεηαη φηη ζα επηδξάζνπλ ζεηηθά ζηηο ζπλζήθεο ρξεκαηνδφηεζεο. Οη ηξάπεδεο πνπ δαλείδνληαη ζην 

πιαίζην ησλ πξάμεσλ θχξηαο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο ΔΚΣ ζα σθειεζνχλ απφ ηα ρακειφηεξα επηηφ-

θηα. Η ΔΚΣ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηε δηαηήξεζε ηνπ δηεπθνιπληηθνχ ραξαθηήξα ηεο λνκηζκα-

ηηθήο πνιηηηθήο. πλεπψο αλακέλεηαη φηη ηα βαζηθά επηηφθηα ζα παξακείλνπλ ζηα ζεκεξηλά ή ζε ρα-

κειφηεξα επίπεδα γηα παξαηεηακέλε ρξνληθή πεξίνδν. Παξάιιεια, ε ΔΚΣ έρεη ήδε πξνβεί ζε δηάθν-

ξεο ελέξγεηεο γηα ηε δηαθχιαμε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηαθεξκαηη-

ζκνχ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ. 

 

Η πξφνδνο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη ε ζηαδηαθή αλαζπγθξφηεζε ηεο Διιεληθήο νηθνλν-

κίαο ζα εληζρπζνχλ πεξαηηέξσ απφ ηα ζεηηθά βήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσ-

ζε θαη ζηελ Δπξσδψλε κε ζθνπφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζεζκηθνχ νηθνδνκήκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έ-

λσζεο. Ήδε έρνπλ πξνρσξήζεη νη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ε δεκηνπξγία ρξεκαηνδνηηθψλ εξγα-

ιείσλ ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα νη θξίζεηο δεκφζηνπ ρξένπο. Δπηπιένλ ζπλερί-

δνληαη νη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ εγθαζίδξπζε ηξαπεδηθήο έλσζεο ζηελ Δπξψπε κε ηξεηο 

βαζηθέο πηπρέο: εληαία επξσπατθή ηξαπεδηθή επνπηεία, εληαίν πιαίζην εμπγίαλζεο ηξαπεδψλ θαη εληαίν 

πιαίζην εγγχεζεο θαηαζέζεσλ. Σν ελνπνηεκέλν ρξεκαηνπηζησηηθφ πιαίζην ζα νδεγήζεη ζην ζπάζηκν 

ηνπ «θαχινπ θχθινπ» κεηαμχ ηξαπεδψλ θαη δεκφζηνπ ρξένπο, εμέιημε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηε ρψ-

ξα καο. Σέινο, ζπλερίδνληαη νη πξνζπάζεηεο θαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκα-

ηηθήο Έλσζεο (ΟΝΔ), κε πξνηεξαηφηεηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ γηα κηα ηζρπξφηεξε νηθνλνκηθή 

δηαθπβέξλεζε θαη γηα κηα απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο πν-

ιηηηθήο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη πξσηνβνπιίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ, ελ κέζσ 

άιισλ, ην «Δπξσπατθφ Δμάκελν» γηα ην ζπληνληζκφ ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαζψο θαη πα-

ξεκβάζεηο γηα ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο ΟΝΔ.  

 

2.1 Οη εμειίμεηο ην 2013 
 
Η νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα  
 

Σν 2013 παξαηεξείηαη ζηαδηαθή βειηίσζε ησλ βαζηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ. Απηφ απνηππψ-

λεηαη ζε πνιινχο απφ ηνπο δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα (ζε κεληαία ή ηξηκε-

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

θαλίδνπλ κεγάιε βειηίσζε, ηεθκεξηψλνληαο ηε κεηαζηξνθή ηνπ θιίκαηνο αλαζθάιεηαο πνπ επηθξα-

ηνχζε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν. πγθεθξηκέλα, ν δείθηεο νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο ζπλερψο βειηηψλε-

ηαη, θαηαγξάθνληαο ηηο πςειφηεξεο ηηκέο ηνπ ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα (72,8 ην 2011, 80,0 ην 2012  

θαη 91,2 ηνλ Οθηψβξην 2013). Ο Διιεληθφο Γείθηεο Μεηαπνίεζεο PMI (Γείθηεο Τπεπζχλσλ Πξνκε-

ζεηψλ), πνπ παξέρεη κηα ζπλνπηηθή εηθφλα ηεο απφδνζεο ηνπ κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα ζηε ρψξα, αλ θαη 

                                                 
5  εκεηψλεηαη φηη νη εηζπξάμεηο απφ ηηο απνθξαηηθνπνηήζεηο εληζρχνπλ ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πφξνπο (financial sources) ηεο νηθνλνκίαο θαη είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηελ αλάιπζε βησζηκφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. 
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ππνρψξεζε ζηηο 47,3 κνλάδεο ηνλ Οθηψβξην ζε ζχγθξηζε κε ηνλ Αχγνπζην φπνπ θαηέγξαςε πςειφ 

44 κελψλ (48,7 κνλάδεο), παξέκεηλε ζην δεχηεξν πςειφηεξν επίπεδν πνπ έρεη δηακνξθσζεί ηα ηειεπ-

ηαία ηξηάκηζη ρξφληα. Βειηίσζε θαηαγξάθεη θαη ν δείθηεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πξνζδνθηψλ ζηε βην-

κεραλία (απφ 80,9 ηνλ επηέκβξην ηνπ 2012 ζην 88,4 ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013) θαη ζηηο θαηαζθεπέο 

(απφ 44,4 ηνλ επηέκβξην ηνπ 2012 ζην 73,6 ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013). 

 

Με βάζε ηα δηαζέζηκα, κε επνρηθά δηνξζσκέλα ηξηκεληαία ζηνηρεία ησλ Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ ηεο 

ΔΛΣΑΣ (εθηηκήζεηο), ην ΑΔΠ ζε ζηαζεξέο ηηκέο, θαηά ην 3
ν
 ηξίκελν ηνπ 2013 παξνπζίαζε κείσζε 

θαηά 3,0% ζε εηήζηα βάζε ζε ζρέζε κε ην 3ν ηξίκελν ηνπ 2012. Η αληίζηνηρε εηήζηα κείσζε ζην 1ν 

ηξίκελν ήηαλ 5,5% θαη ζην 2ν ηξίκελν 3,7%. Η εθαξκνγή επνρηθήο δηφξζσζεο ζηα ζηνηρεία απηά δεί-

ρλεη φηη, ην 3ν ηξίκελν ηνπ 2013, ην επνρηθά δηνξζσκέλν ΑΔΠ κεηψζεθε νξηαθά ζε ζρέζε κε ην 2ν 

ηξίκελν ηνπ έηνπο.  Σα ζεκεία επηβξάδπλζεο ηεο χθεζεο ζην 2013 ζηεξίδνπλ ηελ πξφβιεςε φηη ε Δι-

ιεληθή νηθνλνκία ζα εμέιζεη ην 2014 απφ ηελ χθεζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα.  

 

Αλαθνξηθά κε ηηο ζπληζηψζεο ηνπ ΑΔΠ, ζην 2ν ηξίκελν ηνπ 2013, ε ηδησηηθή θαηαλάισζε ζεκείσζε 

κείσζε θαηά 6,3%, νη ζπλνιηθέο επελδχζεηο κείσζε θαηά 11,0%, νη εμαγσγέο αγαζψλ απμήζεθαλ θα-

ηά 3,1%, νη εμαγσγέο ππεξεζηψλ κεηψζεθαλ θαηά 1,6%, νη εηζαγσγέο αγαζψλ κεηψζεθαλ θαηά 10,7% 

θαη νη εηζαγσγέο ππεξεζηψλ θαηά 16,0%. 

 

Γηα νιφθιεξν ην 2013, εθηηκάηαη φηη ε εηήζηα κείσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ζα είλαη 4,0%, κηθξφηε-

ξε απφ απηή ηνπ 2012 (-6,4%), αιιά κηθξφηεξε θαη απφ ηελ πξφβιεςε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 2013       

(-4,5%).  

 

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 ΔΔ-27. 

 

ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ - Οθησβξίνπ ν Δζληθφο Γείθηεο Σηκψλ Καηαλαισηή (ΓΣΚ) κεηψζεθε θαηά 

0,6%, ελψ ν Δλαξκνληζκέλνο ΓΣΚ κεηψζεθε επίζεο θαηά 0,6%, έλαληη αληίζηνηρσλ απμήζεσλ θαηά 

1,6% θαη 1,2% ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2012. Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ Δζληθνχ ΓΣΚ, γηα ην ίδην δηάζηεκα, 

ζεκαληηθέο κεηψζεηο θαηαγξάθνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, ηεο ηάμεο ηνπ 2,2%, ελψ ζηνλ ηνκέα 

ησλ αγαζψλ ζπλερίδνληαη λα θαηαγξάθνληαη απμήζεηο, ηεο ηάμεο ηνπ 0,5%. 

 

Σν κήλα Οθηψβξην, ν Δλαξκνληζκέλνο ΓΣΚ θαηέγξαςε ηε κεγαιχηεξε κείσζε 1,9% (ζε 12κελε κε-

ηαβνιή), ελψ ν αληίζηνηρνο Δλαξκνληζκέλνο ΓΣΚ ζηελ Δπξσδψλε ζεκείσζε αχμεζε θαηά 1,3%. Γη-

ακνξθψλεηαη πιένλ ζηα ρακειφηεξα επίπεδα απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009, παξά ηηο ππαξθηέο ζηξε-

βιψζεηο ησλ αγνξψλ, θαηαγξάθνληαο κάιηζηα ηζηνξηθφ ρακειφ 45 εηψλ, απφ ην 1968. 

 

Ο ελαξκνληζκέλνο Γνκηθφο πιεζσξηζκφο (ΔλΓΣΚ ρσξίο ελέξγεηα θαη κε επεμεξγαζκέλα είδε δηαηξν-

θήο) ζπλερίδεη ηελ πνξεία απνθιηκάθσζήο ηνπ, κε ην κήλα Οθηψβξην λα εκθαλίδεη κείσζε θαηά 

2,3%, ξπζκφο πνιχ κηθξφηεξνο απφ ην κέζν φξν ηνπ δνκηθνχ Δλαξκνληζκέλνπ ΓΣΚ ηεο Δπξσδψλεο 

(+1,0%).  

 

εκαληηθή κείσζε ζεκεηψλεη θαη ν απνπιεζσξηζηήο ηνπ ΑΔΠ. ην 9κελν Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 

2013 κεηψζεθε θαηά 2,2%, αληαλαθιψληαο ηε κεγάιε κείσζε ζην θφζηνο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξν-

τφληνο. Γηα νιφθιεξν ην 2013, ν απνπιεζσξηζηήο ηνπ ΑΔΠ εθηηκάηαη φηη ζα κεησζεί θαηά 1,7% θαη ν 

εζληθφο θαη ν ελαξκνληζκέλνο ΓΣΚ ζα δηακνξθσζεί ζην -0,8%. 

 

Απαζρόιεζε-Αλεξγία 
 

ηελ αγνξά εξγαζίαο ε αλεξγία παξακέλεη ζε πνιχ πςειά επίπεδα, παξαηεξείηαη φκσο κηα ηάζε ζηα-

ζεξνπνίεζεο. Με βάζε ηα κεληαία επνρηθά δηνξζσκέλα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ηεο ΔΛΣΑΣ, ην πνζν-

ζηφ αλεξγίαο αλήιζε ζε 27,3% ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2013, κε ηνλ αξηζκφ ησλ αλέξγσλ λα θηάλεη ηα 

1.365.400 άηνκα. Δμεηάδνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλεξγίαο πξνθχπηεη φηη ην πνζνζηφ ησλ αλέξ-



ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ  ΚΔΦΑΛΑΙΟ  1 

ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2014  19 

γσλ λέσλ 15-24 εηψλ απμήζεθε δξακαηηθά, θηάλνληαο ην 60,6%, κε ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ γπλαη-

θψλ λα είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξν (31,4%) έλαληη απηνχ ησλ αλδξψλ (24,3%). 

 

Με βάζε ηα ηξηκεληαία κε επνρηθά δηνξζσκέλα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, γηα ην 1ν εμάκελν ηνπ έηνπο 

ζεκεηψλεηαη αχμεζε ηεο αλεξγίαο ζην 27,2%, ελψ ε απαζρφιεζε έρεη κεησζεί θαηά 5,3% έλαληη αληί-

ζηνηρεο πεξζηλήο κείσζεο θαηά 8,6%. Αλεζπρεηηθφ παξακέλεη ην γεγνλφο φηη, απφ ην ζχλνιν ησλ α-

λέξγσλ, ην 66,2% απνηειείηαη απφ αλέξγνπο πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία πεξηζζφηεξν απφ 12 κήλεο (κα-

θξνρξφληνη άλεξγνη), γεγνλφο πνπ απνηππψλεη θαη ην δηαξζξσηηθφ ραξαθηήξα ηεο αλεξγίαο.  

 

Όζνλ αθνξά ηε δηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο, ε κέζε ζπκκεηνρή επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ απαζρνινπκέλσλ φζσλ εξγάδνληαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα παξαγσγήο αλέξρεηαη ζην 

13,6%, εκθαλίδνληαο αχμεζε θαηά 2,7 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ζπκκεηνρή 

ηνπ 2009, ζην δεπηεξνγελή ηνκέα αλέξρεηαη ζην 15,8%, ππνρσξψληαο θαηά 5,4 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο 

ζε ζρέζε κε ην 2009, ελψ ε κέζε ζπκκεηνρή απαζρνινπκέλσλ ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα αλέξρεηαη ζην 

70,6% ηνπ ζπλφινπ ησλ απαζρνινπκέλσλ ηεο ρψξαο θαη έρεη απμεζεί θαηά 3,7 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο 

απφ ην 2009. 

 

Βέβαηα, ν εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ησλ αλέξγσλ έρεη κεησζεί απφ ηα κέζα ηνπ 2012 (Ινχιηνο 2012: 

42,8%, Αχγνπζηνο 2013: 7,5%), ππνδειψλνληαο φηη δχλαηαη λα ζηαζεξνπνηεζεί θαη ππφ πξνυπνζέ-

ζεηο λα αληηζηξαθεί ε ηάζε. Δπίζεο, ην ηζνδχγην ησλ ξνψλ κηζζσηήο απαζρφιεζεο ζηνλ ηδησηηθφ ην-

κέα, φπσο πξνθχπηεη απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «ΔΡΓΑΝΗ» ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσ-

ληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, είλαη ζεηηθφ θαη δηακνξθψλεηαη ζηηο 165.702 λέεο ζέζεηο απαζρφιε-

ζεο (θάζε εξγαζηαθνχ θαζεζηψηνο) θαηά ην ελλεάκελν ηνπ 2013, ζπληζηψληαο κηα ελζαξξπληηθή επί-

δνζε, θαζψο ην ελ ιφγσ επίπεδν είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξν ηνπ αληίζηνηρνπ ηζνδπγίνπ ηνπ ελλεακή-

λνπ ηνπ 2012, αιιά απνηειεί θαη ηελ πςειφηεξε επίδνζε ελλεακήλνπ έηνπο απφ ην 2000. 

 

Αληηδξψληαο κε θάπνην βαζκφ πζηέξεζεο ζηελ πνξεία ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ην 2013 α-

λακέλεηαη λα «θξελάξεη» ε απμεηηθή πνξεία ηεο αλεξγίαο θαη λα αξρίζεη, ζηαδηαθά, λα κεηψλεηαη απφ 

ην 2014. Έηζη, γηα νιφθιεξν ην έηνο 2013, ην κέζν πνζνζηφ αλεξγίαο εθηηκάηαη φηη ζα θπκαλζεί γχξσ 

ζην 27,0% (ή 25,5% ζε εζληθνινγηζηηθή βάζε), ελψ ε απαζρφιεζε εθηηκάηαη φηη ζα κεησζεί θαηά 

3,5%. 

 

Ννκηζκαηηθέο θαη πηζηωηηθέο εμειίμεηο 
 

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

Μ3 ηεο Δπξσδψλεο (εθηφο ηνπ λνκίζκαηνο ζε θπθινθνξία) έιαβε ζεηηθή ηηκή, γηα πξψηε θνξά κεηά 

απφ ηξία έηε, ην Φεβξνπάξην ηνπ 2013. Ο ελ ιφγσ ξπζκφο δηακνξθψζεθε ζε 6,3% ην επηέκβξην ηνπ 

2013, έλαληη -6,2% ην Γεθέκβξην ηνπ 2012. Αλαιπηηθφηεξα, ν εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ θαηα-

ζέζεσλ δηάξθεηαο κίαο εκέξαο έθζαζε ην 5,8% ην επηέκβξην 2013 απφ -12,3% ην Γεθέκβξην ηνπ 

2012, ελψ ν εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ θαηαζέζεσλ πξνζεζκίαο έσο 2 εηψλ αλήιζε ζε 6,9% ην 

επηέκβξην ηνπ 2013 απφ -2,1% ην Γεθέκβξην ηνπ 2012, εμειίμεηο νη νπνίεο αληαλαθινχλ ηελ επη-

ζηξνθή θαηαζέζεσλ ζην Διιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα κεηά ηα κέζα ηνπ 2012.  

 

Η επάλνδνο ησλ θαηαζέζεσλ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο γεληθήο αβεβαηφηεηαο 

κεηά ηε ζχζηαζε Κπβέξλεζεο ζπλεξγαζίαο ηνλ Ινχλην ηνπ 2012 θαη εηδηθφηεξα ζηελ ελίζρπζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο ζηηο νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ ξφιν είρε θαη ε ηζρπξν-

πνίεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηελ νινθιήξσζε ηεο αλαθεθαιαην-

πνίεζεο ησλ ζπζηεκηθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηελ εμπγίαλζε άιισλ. 

 

Ωζηφζν, αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ εμέιημε ησλ θαηαζέζεσλ αζθεί ε ζπλερηδφκελε ππνρψξεζε ηεο νη-

θνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ε κείσζε ησλ νλνκαζηηθψλ επηηνθίσλ θαηαζέζεσλ θαη ηνπ επηπέδνπ 

ηηκψλ, παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε δήηεζε ρξήκαηνο. Όζνλ αθνξά εμάξζεηο ηεο αβεβαηφηεηαο 

ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2013, απηέο πεξηνξίδνληαη ζηελ θνξχθσζε ηεο θξίζεο ζηελ 

Κχπξν, ην Μάξηην ηνπ 2013, ε νπνία πξνθάιεζε θάπνηεο εθξνέο θαηαζέζεσλ (ηδηαίηεξα ηνλ κήλα Α-

πξίιην). 
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Ο εηήζηνο ξπζκφο κείσζεο ηνπ ππνινίπνπ ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο νηθνλνκίαο απφ ηα εγ-

ρψξηα Ννκηζκαηηθά Υξεκαηνπηζησηηθά Ιδξχκαηα (ΝΥΙ), ζπλέρηζε λα εληείλεηαη ζρεδφλ αδηάιεηπηα 

απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 2012 κέρξη ηνλ επηέκβξην ηνπ 2013, ζην ηέινο ηνπ νπνίνπ έθζαζε ην -7,5% 

(Γεθέκβξηνο 2012: -4,9%). Αλαιπηηθφηεξα, ν εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο 

ηνλ ηνκέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο εληζρχζεθε ζεκαληηθά, απφ -7,9% ην Γεθέκβξην ηνπ 2012 ζε         

-27,0% ην επηέκβξην ηνπ 2013. Ο εηήζηνο ξπζκφο κείσζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηνλ εγρψξην 

ηδησηηθφ ηνκέα (επηρεηξήζεηο, ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο-αγξφηεο-αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηδηψηεο-

ηδησηηθά κε θεξδνζθνπηθά ηδξχκαηα) θαηέγξαςε κηθξέο δηαθπκάλζεηο ην ελλεάκελν δηάζηεκα Ιαλνπ-

αξίνπ-επηεκβξίνπ 2013, θαη ήηαλ ειαθξά ρακειφηεξνο ην επηέκβξην ηνπ 2013 (-3,9%) έλαληη ηνπ 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 2012 (-4,0%). 

 

Η επηηάρπλζε ηνπ εηήζηνπ ξπζκνχ ηεο πηζησηηθήο ζπξξίθλσζεο πξνο ηε Γεληθή Κπβέξλεζε νθείιεηαη 

ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξπζκνχ κείσζεο ησλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ εγρψξησλ ΝΥΙ ζε Διιεληθνχο θξαηηθνχο 

ηίηινπο αιιά θαη ζηελ ππνρψξεζε ηνπ ππνινίπνπ ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ, θαζψο νη ρξεκαηνδνηηθέο 

αλάγθεο ηνπ ηνκέα απηνχ ηθαλνπνηνχληαη πιένλ θπξίσο απφ ηα δάλεηα ησλ ινηπψλ θξαηψλ-κειψλ ηεο 

Δπξσδψλεο θαη ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ. 

 

Η ηάζε κεηξηαζκνχ ησλ ξπζκψλ κείσζεο ηεο ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηνλ εγρψξην ηδησηηθφ 

ηνκέα αληαλαθιά ελ κέξεη παξάγνληεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζην ξφιν ηνπο λα πη-

ζηνδνηνχλ. Η αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ζπζηεκηθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ε εμπγίαλζε ζην ηξαπεδη-

θφ ζχζηεκα θαη ε αχμεζε ηεο θαηαζεηηθήο βάζεο ζπλέηεηλαλ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Παξάιιε-

ια, ζε φηη αθνξά ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο πξνζθνξάο, αξλεηηθή επίδξαζε είρε ε αχμεζε ησλ κε 

εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ θαη ε ζπλαθφινπζε κείσζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ησλ ηξαπεδψλ.  

 

Παξνκνίσο, απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο γηα δάλεηα απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά, ε ζπκβν-

ιή ζηελ εμέιημε ησλ δαλείσλ παξέκεηλε αξλεηηθή ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο, παξά ηε βειηίσζε 

ηεο εμαζζελεκέλεο εκπηζηνζχλεο. Δπίζεο, ζε πεξηνξηζκφ ηεο δήηεζεο γηα δάλεηα ζπλέβαιε θαη ε ά-

λνδνο ησλ πξαγκαηηθψλ επηηνθίσλ.  

 

Σα επηηφθηα ησλ λέσλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ ζηελ Διιάδα, ηα νπνία άξρηζαλ λα ππνρσξνχλ απφ ην 

β΄ εμάκελν ηνπ 2012, ζπλέρηζαλ λα κεηψλνληαη ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2013 κε ηαρχηε-

ξν ξπζκφ, ιφγσ ηεο άκβιπλζεο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πεξηνξηζκψλ επί ησλ ηξαπεδψλ -  θαζψο είραλ 

ζπγθεληξσζεί λέεο θαηαζέζεηο ιηαληθήο ζεκαληηθνχ χςνπο ελψ αλαθηήζεθε ε πξφζβαζε ζηε δηαηξα-

πεδηθή αγνξά - θαη ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ηνπ θφζηνπο άληιεζεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Κεληξη-

θή Σξάπεδα, ηδηαίηεξα απφ ηα ηέιε ηνπ 2012 θαη κεηά. Σν επηηφθην ζηε ζεκαληηθφηεξε θαηεγνξία θα-

ηαζέζεσλ, δει. εθείλσλ κε ζπκθσλεκέλε δηάξθεηα έσο έλα έηνο απφ ηα λνηθνθπξηά θαηέγξαςε πηψζε 

θαηά 160 κνλάδεο βάζεο θαη δηακνξθψζεθε ζην 3,10% ην επηέκβξην ηνπ 2013. ε πξαγκαηηθνχο 

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

ζε κείσζε θαηά 27 κνλάδεο βάζεο θαη έθζαζε ζην 4,11% ην επηέκβξην ηνπ 2013. 

  

Σα επηηφθηα ησλ λέσλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ πνπ αθνινπζνχλ πησηηθή πνξεία απφ ηα ηέιε ηνπ 2011, 

ππνρψξεζαλ θαη ην ελλεάκελν Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2013 ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ζπγθέ-

ληξσζεο θαηαζέζεσλ ιηαληθήο θαη ηνπ θφζηνπο άληιεζεο ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ απφ ηελ Κεληξηθή 

Σξάπεδα. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε κείσζε ησλ επηηνθίσλ πινπνηήζεθε κέζσ ηεο ξχζκηζεο παιαηψλ 

δαλείσλ εθ κέξνπο ησλ ηξαπεδψλ πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε πηζαλφηεηα απνπιεξσκήο ηνπο. Σν κέ-

ζν επηηφθην ησλ δαλείσλ πξνο ηηο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο ππνρψξεζε θαηά 22 κνλάδεο 

βάζεο θαη δηακνξθψζεθε ζην 6,26% ην επηέκβξην ηνπ 2013, ελψ ην αληίζηνηρν επηηφθην ησλ δαλεί-

σλ πξνο ηνπο ηδηψηεο θαη ηα ηδησηηθά κε θεξδνζθνπηθά ηδξχκαηα ζεκείσζε κείσζε θαηά 20 κνλάδεο 

βάζεο θαη δηακνξθψζεθε ζην 4,66%. Λφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο ππνρψξεζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ, ηα 

πξαγκαηηθά επηηφθηα ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ παξνπζίαζαλ άλνδν. Ιδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ ε-

πηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ, ην πξαγκαηηθφ επηηφθην ησλ νπνίσλ δηακνξθψζεθε, ην επηέκβξην ηνπ 

2013, ζην πςειφηεξν επίπεδν απφ ηελ είζνδν ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσδψλε. Δηδηθφηεξα, ην πξαγκαηη-

θφ επηηφθην ησλ δαλείσλ πξνο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο απμήζεθε θαηά 111 κνλάδεο βάζεο 
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θαη δηακνξθψζεθε ζην 7,27% θαη ην αληίζηνηρν επηηφθην ησλ δαλείσλ πξνο ηδηψηεο θαη ηδησηηθά κε 

θεξδνζθνπηθά ηδξχκαηα ζεκείσζε άλνδν θαηά 113 κνλάδεο βάζεο θζάλνληαο ην 5,67%. 

 

Ιζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ 
 

Σν ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ εκθάληζε πιεφλαζκα 2,6 δηζ. επξψ ζην ελλεάκελν Ιαλνπαξίνπ-

επηεκβξίνπ 2013, έλαληη ειιείκκαηνο 2,8 δηζ. επξψ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2012. Η εμέιημε απ-

ηή νθείιεηαη ζηε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο θαηά 2,8 δηζ. επξψ, ηελ άλνδν ηνπ 

πιενλάζκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ κεηαβηβάζεσλ θαηά 2,1 δηζ. επξψ θαη ηελ αχμεζε ηνπ πιεν-

λάζκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ππεξεζηψλ θαηά 1,3 δηζ. επξψ. Αληηζέησο, ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ εηζν-

δεκάησλ απμήζεθε θαηά 796 εθαη. επξψ. 

 

Δηδηθφηεξα, ν πεξηνξηζκφο ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηε κεί-

σζε ησλ θαζαξψλ πιεξσκψλ γηα εηζαγσγέο θαπζίκσλ θαηά 2,1 δηζ. επξψ (ή 26,3%). Σν εκπνξηθφ 

έιιεηκκα, εθηφο θαπζίκσλ θαη πινίσλ, κεηψζεθε θαηά 714 εθαη. επξψ (ή 10,7%), ελψ νη θαζαξέο 

πιεξσκέο γηα αγνξέο πινίσλ απμήζεθαλ θαηά 103 εθαη. επξψ (ή 12,4%).  

 

Οη εηζπξάμεηο απφ εμαγσγέο αγαζψλ, εθηφο θαπζίκσλ θαη πινίσλ, ζπλέρηζαλ λα απμάλνληαη, κε ξπζκφ 

3,7% ην ελλεάκελν ηνπ 2013, έλαληη 2,1% ηνπ ελλεακήλνπ ηνπ 2012. Δπίζεο ε αιιαγή ζην γεσγξαθη-

θφ πξννξηζκφ ησλ Διιεληθψλ εμαγσγψλ ε νπνία παξαηεξήζεθε ην 2012 πξνο αγνξέο εθηφο Δπξσδψ-

λεο, ζηηο νπνίεο νη ζπλζήθεο δήηεζεο ήηαλ επλντθφηεξεο, δελ δηαηεξήζεθε ην 2013. Καηά ζπλέπεηα, νη 

εμαγσγέο εθηφο θαπζίκσλ ζηξέθνληαη μαλά πξνο ηηο αγνξέο ηεο Δπξσδψλεο ησλ νπνίσλ ην κεξίδην 

ζην ζχλνιν ησλ Διιεληθψλ εμαγσγψλ έρεη απμεζεί εληφο ηνπ επηζθνπνχκελνπ έηνπο. Η αλνδηθή πν-

ξεία ησλ εθηφο θαπζίκσλ εμαγσγψλ αγαζψλ ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηνπο θιάδνπο ησλ ηξνθίκσλ θαη πν-

ησλ, θαζψο θαη ησλ κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ. Οη πιεξσκέο γηα αληίζηνηρεο εηζαγσγέο κεηψζεθαλ θαηά 

2,1% (έλαληη πνζνζηνχ 15,7% ηνπ αληίζηνηρνπ πξνεγνπκέλνπ ελλεακήλνπ), κε ηε κείσζε λα παξαηε-

ξείηαη ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο αγαζψλ.  

 

Η άλνδνο ησλ θαζαξψλ εηζπξάμεσλ απφ ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο (θαηά 1,4 δηζ. επξψ), θαη ην κηθξφ 

πιεφλαζκα ηνπ ηζνδπγίνπ ησλ ινηπψλ ππεξεζηψλ, αληηζηάζκηζαλ ηε κείσζε ησλ θαζαξψλ εηζπξάμεσλ 

απφ ππεξεζίεο κεηαθνξψλ θαη ζπλέβαιαλ ζηελ άλνδν ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ππεξεζηψλ 

θαηά 1,3 δηζ. επξψ. Η αχμεζε ησλ θαζαξψλ εηζπξάμεσλ απφ ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο νθείιεηαη ζηελ 

αχμεζε θαηά 14,4% (ή 1,3 δηζ. επξψ) ησλ αθαζαξίζησλ ηαμηδησηηθψλ εηζπξάμεσλ απφ κε θαηνίθνπο 

ζηελ Διιάδα, ελψ θαη νη αθαζάξηζηεο πιεξσκέο κεηψζεθαλ θαηά 57 εθαη. επξψ (ή 3,9%) έλαληη ηεο 

αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 20126. 

 

Σν έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ησλ εηζνδεκάησλ απμήζεθε θαηά 796 εθαη. επξψ ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ 

- επηεκβξίνπ 2013 ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2012, παξά ηε δξαζηηθή κείσζε ησλ θα-

ζαξψλ πιεξσκψλ γηα ηφθνπο επί ησλ ηίηισλ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ δηαθξαηνχλ θάηνηθνη ηνπ εμσηεξηθνχ 

κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ PSI, θαζψο θαη ηε κείσζε ησλ θαηαβαιινκέλσλ ηφθσλ πνπ αθνξνχλ δάλεηα 

ηνπ Μεραληζκνχ ηήξημεο ιφγσ αλαπξνζαξκνγήο ηνπ επηηνθίνπ. Η αχμεζε απηή πξνέθπςε κεηά ηε 

κείσζε ησλ θαζαξψλ εηζπξάμεσλ απφ επαλεπελδπζέληα θέξδε (θπξίσο ιφγσ ηεο πψιεζεο δεκηνγφ-

λσλ ζπγαηξηθψλ ηξαπεδψλ απφ κε θαηνίθνπο).  

 

Σν ηζνδχγην ηξερνπζψλ κεηαβηβάζεσλ παξνπζίαζε πιεφλαζκα 3,7 δηζ. επξψ ζην ελλεάκελν Ιαλνπα-

ξίνπ-επηεκβξίνπ ηνπ 2013, απφ 1,6 δηζ. επξψ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2012, νθεηιφκελν θπξίσο 

ζηελ αχμεζε ηνπ πιενλάζκαηνο ησλ θαζαξψλ ηξερνπζψλ κεηαβηβάζεσλ πξνο ηνλ ηνκέα ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο (θπξίσο απφ ηελ ΔΔ)7.  

                                                 

6  Η αχμεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ εηζπξάμεσλ είλαη απνηέιεζκα θπξίσο ηεο απμήζεσο ησλ αθίμεσλ θαηά 15,2% (ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο «έξεπλαο ζπλφξσλ» 
ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο) ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ – επηεκβξίνπ 2012. 

7 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. Σελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2013 ζηηο εηζξνέο πεξηιακβάλνληαη θαη 330 εθαη. επξψ απφ ηε κεηαθν-
ξά εζφδσλ απφ ηηο απνδφζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ANFA Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ηεο Δπξσδψλεο θαη 1,5 δηζ. επξψ απφ ηελ πξψηε δφζε ηεο κεηαθνξάο 
εζφδσλ ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ηεο Δπξσδψλεο απφ ην Πξφγξακκα Αγνξάο Σίηισλ ηεο ΔΚΣ. 
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Καηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ην πιεφλαζκα ηνπ ηζνδπγίνπ θεθαιαηαθψλ κεηαβηβάζεσλ8 δηακνξθψ-

ζεθε ζε 2,8 δηζ. επξψ, απφ 1,6 δηζ. επξψ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2012, ιφγσ ζεκαληηθήο επηηά-

ρπλζεο ηεο απνξξφθεζεο ησλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ ην πξψην εμάκελν ηνπ 2013. Έηζη, ην ζπλνιηθφ 

πιεφλαζκα ησλ ηζνδπγίσλ ηξερνπζψλ θαη θεθαιαηαθψλ κεηαβηβάζεσλ δηακνξθψζεθε ζε 6,4 δηζ. επ-

ξψ, έλαληη 3,1 δηζ. επξψ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2012.  

 

Οη ζσξεπηηθέο εηζξνέο ησλ θνλδπιίσλ ηνπ ΔΠΑ αλήιζαλ ζε πεξίπνπ 14,0 δηζ. επξψ κέρξη ηέινο ε-

πηεκβξίνπ 2013 -ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ πξνθαηαβνιψλ- κε απνηέιεζκα ην πνζνζηφ απνξξφθε-

ζεο ησλ πφξσλ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ λα πξνζεγγίζεη ην 67% ηεο θνηλνηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο 

ηεο πεξηφδνπ 2007-2013, ππεξβαίλνληαο ηνλ αληίζηνηρν κέζν φξν ηεο ΔΔ-27.  

 

εκεηψλεηαη φηη κέρξη ην 2013 νη άκεζεο εληζρχζεηο θαη επηδνηήζεηο ζην πιαίζην ηεο ΚΑΠ δηαηεξνχ-

ληαη ζε γεληθέο γξακκέο σο έρνπλ (πεξί ηα 2,2 δηζ. επξψ εηεζίσο), δεδνκέλνπ φηη ε αλαζεψξεζε ηεο 

ΚΑΠ ζα εθαξκνζηεί απφ ην 2014. 

 

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

πξνο ηελ Διιάδα ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 16,3 δηζ. επξψ (ηα νπνία ελδέρεηαη λα απμεζνχλ θαηά 2 δηζ. 

επξψ κεηά ηελ αλαζεψξεζε ησλ εζληθψλ θαηαλνκψλ ην 2016), φπσο δηαθαίλεηαη ζηε ζπκθσλία γηα 

ηνλ Κνηλνηηθφ Πξνυπνινγηζκφ (ΚΠ) ηεο πεξηφδνπ 2014-2020, ν νπνίνο εζηηάδεη ζηε ζηξαηεγηθή 

«Δπξψπε 2020». 

  

Ιζνδύγην ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζπλαιιαγώλ 
 

Σν επηζθνπνχκελν ελλεάκελν νη άκεζεο επελδχζεηο εκθάληζαλ θαζαξή εηζξνή χςνπο 943 εθαη. επξψ, 

έλαληη θαζαξήο εηζξνήο 897 εθαη. επξψ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2012. Δηδηθφηεξα, ζηηο άκεζεο 

επελδχζεηο ζην εμσηεξηθφ απφ θαηνίθνπο Διιάδνο ζεκεηψζεθε θαζαξή εηζξνή θεθαιαίσλ χςνπο 709 

εθαη. επξψ (απνεπέλδπζε), ελψ ε θαζαξή εηζξνή θεθαιαίσλ κε θαηνίθσλ γηα άκεζεο επελδχζεηο ζηελ 

Διιάδα αλήιζε ζε 234 εθαη. επξψ. 

 

Απφ πιεπξάο επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ ζεκεηψζεθε θαζαξή εθξνή χςνπο 7,5 δηζ. επξψ, έλαληη θα-

ζαξήο εθξνήο 75,6 δηζ. επξψ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2012. Δηδηθφηεξα, θαηαγξάθεθε εθξνή θε-

θαιαίσλ ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ ηνπνζεηήζεσλ κε θαηνίθσλ ζε Διιεληθά νκφινγα θαη έληνθα γξακ-

κάηηα, θαηά 10,1 δηζ. επξψ. Δπίζεο, εθξνή ζεκεηψζεθε θαη ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ 

εγρψξησλ ζεζκηθψλ επελδπηψλ ζε παξάγσγα ηνπ εμσηεξηθνχ θαηά 375 εθαη. επξψ. 

 

ηελ θαηεγνξία ησλ "ινηπψλ'' επελδχζεσλ ε θαζαξή εηζξνή χςνπο 2,3 δηζ. επξψ έλαληη θαζαξήο εηζ-

ξνήο 77,3 δηζ. επξψ ην αληίζηνηρν ελλεάκελν ηνπ 2012 νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ησλ δαλεηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ Γεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πξνο κε θαηνίθνπο θαηά 27,8 δηζ. επξψ, αιιά 

θαη ζηε κείσζε ησλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ εγρψξησλ ζεζκηθψλ επελδπηψλ ζε θαηαζέζεηο θαη repos ζην 

εμσηεξηθφ θαηά 16,1 δηζ. επξψ (εηζξνέο). εκεησηένλ φηη γηα ηελ επηζθνπνχκελε πεξίνδν ν αθαζάξη-

ζηνο δαλεηζκφο ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα απφ ην EFSF θαη ην ΓΝΣ έρεη δηακνξθσζεί ζηα 31,7 δηζ. επξψ 

θαη ν θαζαξφο δαλεηζκφο ηνπ ηνκέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο αλήιζε ζηα 30,6 δηζ. επξψ. Οη εμειίμεηο 

απηέο αληηζηαζκίδνληαη ελ κέξεη απφ ηελ εθξνή ιφγσ κείσζεο ησλ ηνπνζεηήζεσλ κε θαηνίθσλ ζε θα-

ηαζέζεηο θαη repos ζηελ Διιάδα θαηά 40,9 δηζ. επξψ (εθξνή). 

 

ην ηέινο επηεκβξίνπ 2013 ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο ρψξαο δηακνξθψζεθαλ ζε 4,6 δηζ. 

επξψ.  

 

 

                                                                                                                                                         
 
8  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-επηέκβξηνο επηέκβξηνο 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

I. Ιζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ (Ι.Α+Ι.Β+Ι.Γ+Ι.Γ) -14.738,0 -2.806,1 2.553,7 -1.069,1 895,2 963,7 
             

Ι.A Δκπνξηθό ηζνδύγην ( I.Α.1 -  I.Α.2) -20.991,2 -15.651,8 -12.893,0 -2.051,5 -1.351,4 -1.481,7 
 Ιζνδχγην θαπζίκσλ -8.422,1 -8.165,0 -6.017,3 -787,3 -719,8 -629,4 
 Δκπνξηθφ ηζνδχγην ρσξίο θαχζηκα -12.569,1 -7.486,8 -6.875,7 -1.264,2 -631,6 -852,3 
 Ιζνδχγην πινίσλ -2.606,7 -829,4 -932,6 -210,2 -90,1 -167,6 
 Δκπνξηθφ ηζνδχγην ρσξίο θαχζηκα θαη πινία -9.962,4 -6.657,4 -5.943,0 -1.054,0 -541,5 -684,7 
I.A.1 Δμαγωγέο  αγαζώλ 15.053,6 16.090,9 16.842,2 1.873,4 1.908,3 1.778,2 
 Καχζηκα 4.583,4 5.471,6 6.110,2 457,0 751,4 636,1 
 Πινία (εηζπξάμεηο) 662,3 603,4 350,4 74,0 27,8 19,2 
 Λνηπά αγαζά 9.807,8 10.015,9 10.381,6 1.342,4 1.129,1 1.122,9 
I.A.2 Δηζαγωγέο  αγαζώλ 36.044,8 31.742,7 29.735,1 3.924,8 3.259,7 3.259,9 
 Καχζηκα 13.005,5 13.636,6 12.127,5 1.244,3 1.471,2 1.265,5 
 Πινία (πιεξσκέο) 3.269,0 1.432,8 1.283,0 284,2 117,9 186,8 
 Λνηπά αγαζά 19.770,2 16.673,3 16.324,6 2.396,3 1.670,6 1.807,6 
Ι.Β Ιζνδύγην ππεξεζηώλ ( I.Β.1 -  I.Β.2) 12.031,4 12.920,6 14.219,4 2.123,6 2.159,9 2.497,8 
I.B.1 Δηζπξάμεηο  22.749,7 22.281,9 22.478,3 3.211,2 3.009,5 3.405,6 
 Σαμηδησηηθφ 9.333,7 9.359,8 10.704,3 1.610,3 1.710,1 2.006,5 
 Μεηαθνξέο 10.547,7 10.185,4 9.050,2 1.241,0 1.036,1 1.103,0 
 Λνηπέο ππεξεζίεο 2.868,3 2.736,7 2.723,7 359,9 263,3 296,1 
I.B.2 Πιεξωκέο  10.718,2 9.361,3 8.258,8 1.087,6 849,6 907,8 
 Σαμηδησηηθφ 1.790,2 1.450,1 1.393,3 157,9 144,0 171,4 
 Μεηαθνξέο 5.556,9 4.749,6 4.185,9 590,5 448,3 464,9 
 Λνηπέο ππεξεζίεο 3.371,1 3.161,5 2.679,7 339,2 257,3 271,5 
Ι.Γ Ιζνδύγην εηζνδεκάηωλ  (I.Γ.1 -  I.Γ.2) -6.431,0 -1.637,8 -2.434,3 -938,6 155,8 40,9 
I.Γ.1  Δηζπξάμεηο  2.426,1 2.861,2 2.671,3 277,9 302,8 308,6 
 Ακνηβέο, κηζζνί  138,1 145,8 155,4 13,8 16,6 16,2 
 Σφθνη, κεξίζκαηα, θέξδε 2.288,0 2.715,4 2.515,9 264,1 286,2 292,4 
I.Γ.2  Πιεξωκέο  8.857,1 4.499,1 5.105,6 1.216,5 147,0 267,7 
 Ακνηβέο, κηζζνί  340,2 350,4 344,8 43,2 33,0 31,9 
 Σφθνη, κεξίζκαηα, θέξδε 8.516,8 4.148,7 4.760,8 1.173,3 114,0 235,8 
Ι.Γ Ιζνδύγην ηξερνπζώλ κεηαβηβάζεωλ (I.Γ.1 - I.Γ.2) 652,8 1.562,9 3.661,5 -202,6 -69,1 -93,3 
I.Γ.1 Δηζπξάμεηο  3.705,5 4.503,0 6.323,9 136,7 191,5 149,8 
 Γεληθή Κπβέξλεζε (θπξίσο κεηαβηβάζεηο απφ ΔΔ) 2.806,4 3.688,3 5.318,9 43,0 99,6 58,2 
 Λνηπνί ηνκείο (κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα, θιπ) 899,1 814,6 1.005,1 93,7 91,9 91,6 
I.Γ.2 Πιεξωκέο  3.052,7 2.940,1 2.662,4 339,3 260,6 243,1 
 Γεληθή Κπβέξλεζε (θπξίσο πιεξσκέο πξνο ΔΔ) 1.935,3 2.096,7 2.079,0 213,5 188,5 181,6 
 Λνηπνί ηνκείο 1.117,4 843,4 583,4 125,7 72,1 61,5 
IΙ. Ιζνδύγην θεθαιαηαθώλ κεηαβηβάζεωλ  (ΙΙ.1-ΙΙ.2) 1.152,1 1.582,7 2.782,3 7,9 -8,1 -7,5 
IΙ.1 Δηζπξάμεηο  1.342,1 1.757,2 3.039,4 37,9 7,0 7,1 
 Γεληθή Κπβέξλεζε (θπξίσο κεηαβηβάζεηο απφ ΔΔ) 1.238,4 1.698,8 2.977,8 1,6 0,4 0,5 
 Λνηπνί ηνκείο (κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα, θιπ) 103,7 58,4 61,7 36,3 6,6 6,6 
IΙ.2 Πιεξωκέο  190,0 174,4 257,1 30,0 15,1 14,6 
 Γεληθή Κπβέξλεζε (θπξίσο πιεξσκέο πξνο ΔΔ) 10,3 12,2 3,7 1,3 0,3 0,8 
 Λνηπνί ηνκείο 179,7 162,3 253,4 28,7 14,8 13,8 
IΙΙ. Ιζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ θαη θεθαιαηαθώλ κεηαβη-

βάζεωλ (Ι + ΙΙ) 
-13.585,9 -1.223,4 5.336,0 -1.061,2 887,1 956,2 

ΙV. Ιζνδύγην ρξεκαηννηθνλ. ζπλ/γώλ (IV.Α+ΙV.Β+ΙV.Γ+ΙV.Γ) 14.777,4 2.561,2 -4.316,5 1.407,5 -838,5 -292,9 
ΙV.Α  Άκεζεο επελδύζεηο * -1.962,1 897,5 943,1 -233,1 -164,5 15,3 
    Καηνίθσλ ζην εμσηεξηθφ -1.234,8 -232,9 709,2 -50,1 -61,2 37,6 
    Με θαηνίθσλ ζηελ Διιάδα -727,3 1.130,4 233,9 -183,1 -103,3 -22,4 
ΙV.Β  Δπελδύζεηο ραξηνθπιαθίνπ* -16.944,5 -75.584,1 -7.497,7 -3.677,7 40,6 2.500,0 
    Απαηηήζεηο 3.473,5 -39.225,8 1.156,0 -4.017,1 949,6 2.094,4 
    Τπνρξεψζεηο -20.417,9 -36.358,2 -8.653,7 339,4 -909,0 405,6 
ΙV.Γ Λνηπέο επελδύζεηο* 33.778,0 77.262,8 2.296,1 5.417,3 -707,6 -2.836,2 
    Απαηηήζεηο 146,8 13.190,9 15.626,4 52,8 1.021,7 -106,5 
    Τπνρξεψζεηο 33.631,2 64.071,9 -13.330,3 5.364,5 -1.729,2 -2.729,7 
          ( Δάνεια γενικής κσβέρνησης ) 32.045,7 75.124,9 30.624,3 -23,3 -18,9 -36,6 
ΙV.Γ Μεηαβνιή ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαζεζίκωλ ** -94,0 -15,0 -58,0 -99,0 -7,0 28,0 
V. Σαθηνπνηεηέα ζηνηρεία (Ι+ΙΙ+ ΙV+V=0) -1.191,5 -1.337,9 -1.019,4 -346,2 -48,6 -663,3 
Ύςνο  ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ   (ηέινο πεξηφδνπ)***       4.409,0 5.941,0 4.559,0 
* ( + ) 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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2.2  Οη πξννπηηθέο ην 2014 
 

Η επηβξάδπλζε ηεο χθεζεο ζην 2013 ζηεξίδεη ηελ πξφβιεςε φηη ε Διιεληθή νηθνλνκία ζα εμέιζεη ην 

2014 απφ ηελ θαηάζηαζε ζπξξίθλσζεο θαη ην ΑΔΠ ζα ζεκεηψζεη ζεηηθφ ξπζκφ κεηαβνιήο (+0,6%). 

Δθηηκάηαη φηη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία ζα έρνπλ ε πινπνίεζε ησλ επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ απφ πφξνπο ηνπ ΔΠΑ θαη ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ), ε νινθιήξσζε 

ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο δηαδηθαζίαο απνπιεξσκήο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηνπ Γεκνζίνπ πξνο 

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ε πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θφζηνπο θαη ε επηηάρπλζε ησλ δη-

αξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθξαηηθνπνηήζεσλ. Καζνξηζηηθή πξνβιέπεηαη 

λα είλαη θαη ε βειηίσζε ζηηο ζπλζήθεο ξεπζηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο, πνπ αλακέλεηαη λα επεξεαζηνχλ 

ζεηηθά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο θαη αλαδηάξζξσζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, θα-

ζψο θαη ηεο αθνινπζνχκελεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Δπξσδψλε. 

 

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

ζρπζε ησλ εμαγσγψλ. Η ζπκβνιή ηεο εγρψξηαο δήηεζεο πξνβιέπεηαη λα παξακείλεη αξλεηηθή, αιιά 

ζεκαληηθά απνθιηκαθνχκελε, ζηηο -1,0 πεξίπνπ εθαηνζηηαίεο κνλάδεο, κε ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε 

λα κεηψλεηαη θαηά 1,6%, ηε δεκφζηα θαηαλάισζε θαηά 4% θαη ηηο επελδχζεηο λα απμάλνληαη θαηά 

5,3%. Αληίζεηα, ε ζπκβνιή ηνπ εμσηεξηθνχ ηνκέα πξνβιέπεηαη θαη ζην ρξφλν απηφ ζεηηθή (ζπκβνιή 

1,6 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ζηε κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ), κε ηηο εμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ λα πξν-

βιέπεηαη φηη ζα απμεζνχλ θαηά 4,6% θαη ηηο εηζαγσγέο λα κεηψλνληαη θαηά 1,3%. 

 

Σν πνζνζηφ αλεξγίαο πξνβιέπεηαη λα αξρίζεη ζηαδηαθά λα κεηψλεηαη θαη εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσ-

ζεί ζην 26% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (ή 24,5% ζε εζληθνινγηζηηθή βάζε). Η απαζρφιεζε πξνβιέπε-

ηαη λα απμεζεί θαηά 0,6%, ιφγσ ηεο αλάθακςεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ κεηαξξπζ-

κίζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 

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

 2012 2013 2014 

ΑΔΠ -6,4 -4,0 0,6 

Ιδησηηθή θαηαλάισζε -9,1 -6,7 -1,6 

Γεκφζηα θαηαλάισζε -4,2 -4,9 -4,0 

Δπελδχζεηο -19,2 -5,9 5,3 

Δμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ -2,4 2,5 4,6 

Δηζαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ -13,8 -7,0 -1,3 

Δλαξκνληζκέλνο ΓΣΚ 1,0 -0,8 -0,4 

Απνπιεζσξηζηήο ΑΔΠ -0,8 -1,7 -0,5 

Απαζρφιεζε* -8,3 -3,5 0,6 

Πνζνζηφ αλεξγίαο* 22,8 25,5 24,5 

 ζε εζληθνινγηζηηθή βάζε 
 

 

Σέινο, ν πιεζσξηζκφο πξνβιέπεηαη λα ζπλερίζεη λα κεηψλεηαη (-0,4%), επεξεαδφκελνο, θπξίσο, απφ 

ηε ρακειή εγρψξηα δήηεζε, ην κεησκέλν θφζηνο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο θαη ηηο δηαξζξσηηθέο 

αιιαγέο πνπ βειηηψλνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. 

 

ηνλ Πίλαθα 1.3 παξνπζηάδνληαη νη πξνβιέςεηο γηα ηα βαζηθά καθξννηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Διιελη-

θήο νηθνλνκίαο. 

 

Η αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο πξηλ απφ ηελ θξίζε ζηεξίρζεθε θαηά θχξην ιφγν ζηελ θαηαλά-

ισζε θαη ήηαλ ε βαζηθή αηηία ηεο δηάβξσζεο ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο, ηεο κείσζεο 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο ξαγδαίαο αχμεζεο ηνπ ειιείκκαηνο εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ. πλε-

πψο, βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο είλαη ε αιιαγή ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνηχπνπ, ε 

νπνία ζα επηηεπρζεί κε ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηελ πξνζέι-

θπζε επελδχζεσλ θαη ηνλ εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο νηθνλνκίαο. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 
ΓΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

 

1. Πιαίζην Άζθεζεο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο 
 

 

Σν 2013 απνηειεί έηνο θακπήο γηα ηελ Διιεληθή νηθνλνκία, θαζψο κεηά ηε ζπζηαιηηθή δεκνζηνλνκη-

θή πνιηηηθή ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, ζε έλα ηδηαίηεξα πηεζηηθφ δηεζλέο πεξηβάιινλ, ε ρψξα επηηπγρά-

λεη πξσηνγελέο δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα. ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, εθηφο ηεο δεκνζηνλν-

κηθήο δηαρείξηζεο, ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακάηηζαλ θαη κία ζεηξά ζηνρεπκέλσλ πξσηνβνπιηψλ ηεο 

Κπβέξλεζεο. 

 

Πξφθεηηαη γηα ζεζκηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ επηδηψθνπλ αθελφο λα δηαζθαιίζνπλ, κεζν-καθξνπξφ-

ζεζκα, ε Διιεληθή νηθνλνκία λα κελ βξεζεί μαλά ζε δεκνζηνλνκηθφ εθηξνρηαζκφ, θαη αθεηέξνπ λα 

δηακνξθψζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζε δεκνζηνλνκηθψλ κεηαξξπζκηζηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ πνπ ζα έρνπλ σο ζηφρν ηελ εδξαίσζε ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ζε φιν 

ην εχξνο ηεο δεκφζηαο νηθνλνκίαο. Έηζη, παξάιιεια κε ηε δηαζθάιηζε ηεο πινπνίεζεο ηζνζθειηζκέ-

λσλ πξνυπνινγηζκψλ ζε θάζε δηάζηαζε θαη επίπεδν ηνπ Γεκνζίνπ, ην επφκελν βήκα ζα πξέπεη λα εί-

λαη ε θαηάξηηζε απηψλ κε δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απν-

ηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ. 

 

Χζηφζν, ε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, πξνζαξκνγή θαη πεηζαξρία, αλ θαη αλαγθαία, δελ απνηειεί απφ 

κφλε ηεο ηθαλή ζπλζήθε γηα ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ην 2013, πξνσζή-

ζεθαλ κηα ζεηξά απφ ζηνρεπκέλεο αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο, δηαξζξσηηθέο αιιαγέο θαη κεηαξξπζκίζεηο 

πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζηαδηαθή επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο, ψζηε λα επηηεπ-

ρζεί ε αληηκεηψπηζε, παξάιιεια κε ηε δηαξζξσηηθή, θαη ηεο θπθιηθήο δηάζηαζεο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

πξνβιήκαηνο. 

 

’ απηφ ην πιαίζην, ην νπνίν θεθαιαηνπνηεί ηελ επίηεπμε πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο θαηά ην 2013 

θαη ελζσκαηψλεη ηηο πξνβιέςεηο θαη ηα ζηνηρεία ηεο επξχηεξεο εζληθήο πξνζπάζεηαο γηα ηε ζηαζεξν-

πνίεζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηελ αλάηαμε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, δηακνξθψζεθε ν 

Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο γηα ην 2014. Έλαο πξνυπνινγηζκφο πνπ δνκείηαη ζηε ρξεζηή δεκνζηνλν-

κηθή δηαρείξηζε, ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ζηελ εμπγίαλζε πηπρψλ 

ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ, ζηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο ησλ απνθξαηη-

θνπνηήζεσλ θαη αμηνπνίεζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, θαη ζηηο αιιαγέο, ζε φξνπο νη-

θνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

Οη πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο είλαη: 

 

1ε. Ζ επίηεπμε δηαηεξήζηκσλ πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ. Απηφ ζα δηαζθαιηζηεί κέζσ ηεο πηζηήο ε-

θαξκνγήο ησλ θαλφλσλ θαη πξαθηηθψλ ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη πεηζαξρίαο. 

 

2ε. Ζ αλάηαμε ηεο νηθνλνκίαο ην 2014 θαη ε επίηεπμε βηψζηκεο αλάπηπμεο ηα επφκελα ρξφληα. Ζ βηψ-

ζηκε αλάπηπμε ζα εδξάδεηαη αθελφο ζηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ εμαγσγψλ 

θαη αθεηέξνπ ζηε δηαηήξεζε ηεο θαηαλάισζεο ζε πςειά επίπεδα, έρνληαο, φκσο, ζεκαληηθά κηθξφ-

ηεξν ζπληειεζηή βαξχηεηαο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ΑΔΠ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή απαηηείηαη ν πε-

ξαηηέξσ εκπινπηηζκφο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ εγρεηξήκαηνο κε αλαπηπμηαθέο θαη δηαξζξσηηθέο πξσην-

βνπιίεο πνπ ζα ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ επαλαθνξά ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφ-

ηεηαο ζε ηξνρηά δηαηεξήζηκεο αλάπηπμεο.  

 

3ε. Ζ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο καθξνρξφληαο βησζηκφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Ζ ρψξα νθείιεη λα 

αλαθάκςεη ξηδηθά ηελ απμεηηθή δπλακηθή ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη λα αληηζηξέςεη ηελ ηάζε, ηφζν ζε 
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απφιπην κέγεζνο φζν θαη σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. Απηφ ζα πινπνηεζεί αθελφο κε ηελ επίηεπμε δηαηε-

ξήζηκσλ πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ θαη κε ηελ ηζρπξνπνίεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ εξγαιείσλ, θαη α-

θεηέξνπ κε ηελ αξσγή ησλ εηαίξσλ γηα ηελ ειάθξπλζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. 

 

4ε. Ζ δηακφξθσζε ησλ ζπλζεθψλ γηα ηελ έμνδν ηεο ρψξαο ζηηο αγνξέο. Απηή θπζηθά ε πξνηεξαηφηε-

ηα ζρεηίδεηαη θαη πξνυπνζέηεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηελ επηηπρή εμέιημε ζηα πξναλαθεξζέληα πεδία, 

θαζψο απηά ζα ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ θιίκαηνο. ε ζπλδπαζκφ, ινηπφλ, κε ηηο 

ήδε ζεκαληηθέο δεκνζηνλνκηθέο επηδφζεηο θαη ηηο αηζηφδνμεο καθξννηθνλνκηθέο ελδείμεηο, πξνσζείηαη 

ν ζρεδηαζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηερληθψλ πνπ ζα θαηαζηήζνπλ εθηθηή ηελ επηζηξνθή ηεο Διιάδαο 

ζηηο δηεζλείο αγνξέο θεθαιαίνπ κέζα ζην 2014. 

 

Πξφθεηηαη γηα πξνηεξαηφηεηεο κηαο ζηξαηεγηθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο κέζσ ηεο νπνίαο επηηπγράλε-

ηαη ηφζν ε βηψζηκε απνθαηάζηαζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ φζν θαη ην νξηζηηθφ ηέινο ηνπ θαζνδη-

θνχ θχθινπ ηεο νηθνλνκίαο, νδεγψληαο ζηελ επηζηξνθή ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο ζηνλ ελά-

ξεην θχθιν ηεο επεκεξίαο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο, εληφο ηεο Δπξσδψλεο. 

 

 

2. Μεηαξξπζκίζεηο Θεζκηθνύ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο 

 

 

Γεκνζηνλνκηθνί θαλόλεο θαη παξαθνινύζεζε 

 
Ζ Κπβέξλεζε, αλαγλσξίδνληαο ηε ρξεζηκφηεηα θαη αλαγθαηφηεηα ηεο χπαξμεο δεκνζηνλνκηθψλ θα-

λφλσλ κε θαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο πνπ επηηπγράλνληαη κε ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ κεραληζκψλ 

θαη ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ, παξελέβε κε ην Ν. 4111/2013 γηα ηελ αιιαγή ηνπ 

πιαηζίνπ σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο επζχλεο ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ δηαρεηξί-

δνληαη δεκφζηνπο πφξνπο (ΝΠΓΓ θαη ΓΔΚΟ-ΝΠΗΓ). Με ηνλ ελ ιφγσ λφκν ξπζκίζηεθαλ δεηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε θαη εθηέιεζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ φισλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο, εληφο ησλ νξίσλ θαη ησλ ζηφρσλ πνπ απνθαζίδνληαη θαη εγθξίλνληαη απφ ηε Βνπιή ησλ 

Διιήλσλ. Δηδηθφηεξα, ζεζπίζηεθε:  

 

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

31ε Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο.  

 Ζ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ κεληαίαο εθηέιεζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ, θαζψο θαη ε ζέζπηζε ηξη-

κεληαίσλ ζηφρσλ ησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ απφ απηά θνξέσλ.  

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

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

ζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

 Ζ ζέζπηζε ηξηκεληαίσλ ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ 

δνκψλ θαη ησλ θνξέσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζην πιαίζην ηεο παξαθνινχζεζήο ηνπο. 

 Ζ ζχλαςε πξνγξακκαηηθψλ ζπκθσληψλ κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ησλ ινηπψλ 

Τπνπξγείσλ. Με απηέο ηα κέξε ζα δεζκεχνληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ νη νπνίεο ζα δη-

αζθαιίδνπλ ηελ πηζηή εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

 

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

  

 Ζ πεξηθνπή ησλ πξνυπνινγηζκψλ ζηνπο θνξείο θαη ζηα ΝΠΓΓ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (ή ΓΔ-

ΚΟ θαη ΝΠΗΓ ηνπ Κεθαιαίνπ Α’ ηνπ Ν. 3429/2005 πνπ ιακβάλνπλ επηρνξήγεζε απφ ην Γεκφζη-

ν) φηαλ νη απνθιίζεηο ππεξβαίλνπλ ην 10% ησλ ζπκθσλεζέλησλ ζηφρσλ θαη δελ ιακβάλνληαη κέ-

ηξα δηφξζσζεο.  

 Ο νξηζκφο Δπφπηε ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο θνξείο θαη ζηα ΝΠΓΓ ηεο Γεληθήο Κπβέξ-

λεζεο, φπνπ δηαπηζηψλνληαη ζνβαξέο απνθιίζεηο ή κε ζπκκφξθσζε κε ηα πξναλαθεξζέληα σο 

πξνο ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 
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 Ζ αλαζηνιή ηεο θαηαβνιήο ησλ ακνηβψλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ΓΔΚΟ ή ΝΠΗΓ 

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

ζπκθσλεζέλησλ ζηφρσλ θαη δελ ιακβάλνληαη κέηξα δηφξζσζεο. 

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

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

πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10% ηνπ ζρεηηθνχ ζηφρνπ. 

 

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

γθαία γηα ηε καθξνρξφληα επηηπρή πνξεία ηεο ρψξαο πξνψζεζε θαη εδξαίσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο ε-

μπγίαλζεο, πξνζαξκνγήο θαη πεηζαξρίαο.  

 

Παξάιιεια, θαη φζνλ αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, αλαβαζκίζηεθε ν ξφινο ηνπ 

Γξαθείνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Κξάηνπο ζηε Βνπιή, αξρηθά κε ηελ επαλαιεηηνπξγία ηνπ θαη ζηε ζπ-

λέρεηα κε ηε δηαζθάιηζε ηεο ζεζκηθήο ηνπ ππφζηαζεο. 

 

Αλακόξθσζε πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 
 

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

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

πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο, επηδηψθνληαο ηε βειηίσζε ησλ δεκφζησλ νηθν-

λνκηθψλ θαη ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ζπληνληζκφ ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

απαζρφιεζε. Πξσηεχνληα ξφιν ζην βειηησκέλν απηφ πιαίζην νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο έρεη ε έλ-

λνηα ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ εληζρπκέλεο ζπλεξγαζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ πν-

ιηηηθψλ, πνπ απνηειεί έλαλ εηήζην θχθιν ζπληνληζκνχ καθξννηθνλνκηθψλ, δεκνζηνλνκηθψλ θαη δηαξ-

ζξσηηθψλ πνιηηηθψλ. Δπηπξφζζεηα, ηδηαίηεξε βαξχηεηα απνδίδεηαη ζηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ε-

λφο απνηειεζκαηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηε δηφξζσζε ππεξβνιηθψλ δεκφζησλ ειιεηκκά-

ησλ (χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο) θαη καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ. 

 

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

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

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

θξαηψλ-κειψλ. Δπίζεο, κία δεχηεξε δέζκε Καλνληζκψλ (two-pack) πνπ αθνξά κφλν ηα θξάηε-κέιε 

ηεο Δπξσδψλεο θαη πηνζεηήζεθε κφιηο πξφζθαηα (ην Μάην 2013) πεξηέρεη πξνβιέςεηο γηα ηηο ρψξεο 

πνπ βξίζθνληαη ζε Γηαδηθαζία Τπεξβνιηθνχ Διιείκκαηνο θαη γηα εθείλεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο ή ιακβάλνπλ νηθνλνκηθή βνήζεηα.  

 

’ απηφ ην πιαίζην, ε αλακφξθσζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ εζηηάδεη, θπξίσο, ζηνπο ξφινπο θαη ζηηο αξ-

κνδηφηεηεο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε, ζηνπο δεκνζην-

λνκηθνχο θαλφλεο πνπ ζα δηέπνπλ ηε ράξαμε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

θαηάξηηζεο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ζρεδηαζκνχ ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζην-

λνκηθήο ηξαηεγηθήο. Δπηπξφζζεηα, πξνβιέπεηαη ε ελζσκάησζε φισλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο επξσπατθήο 

λνκνζεζίαο θαη απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

ζηφρνπ (medium-term objective) θαη ησλ θαηάιιεισλ δηνξζσηηθψλ κεραληζκψλ ζε πεξίπησζε ζεκα-

ληηθψλ απνθιίζεσλ απφ ην ζηφρν απηφ.  

 

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

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

πκβνχιην ζα είλαη επηθνξηηζκέλν, κεηαμχ άιισλ, κε ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε ζπκκφξθσζε ηεο ρψξαο 

κε ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο. ’ απηφ ην πιαίζην ζα δεκνζηνπνηεί Έθζεζε πνπ ζα επεμεγεί ηα 

απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεψλ ηνπ γηα ηηο καθξννηθνλνκηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο πξνβιέςεηο, ηνπο 

δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο θαη ηα δεκνζηνλνκηθά απνηειέζκαηα, ζε ζρέζε κε ηνλ εηήζην Κξαηηθφ 

Πξνυπνινγηζκφ θαη ην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο. 
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3. Σηνρεπκέλεο Γξάζεηο Δμνξζνινγηζκνύ Γεκνζίσλ Γαπαλώλ 

 

 

Ζ δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε πνπ αθνινπζήζεθε θαηά ην έηνο 2013 ήηαλ ηδηαίηεξα πξνζεθηηθή. πλέ-

ρηζε λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ κε ηελ ηαπηφρξνλε πινπνίε-

ζε ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ πεξηζηνιήο δεκφζησλ δαπαλψλ.  

 

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

ζζεθε ε εθαξκνγή ξπζκίζεσλ πνπ ζεζκνζεηήζεθαλ ηα πξνεγνχκελα έηε, ελψ ζεζπίζηεθε κηα ζεηξά 

παξεκβάζεσλ κηζζνινγηθνχ ραξαθηήξα, πνπ είραλ σο ζθνπφ αθελφο κελ ηελ παγίσζε ηεο λέαο αληί-

ιεςεο ζρεηηθά κε ην χςνο θαη ηνλ ηξφπν θαζνξηζκνχ ησλ ακνηβψλ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζην Γεκφ-

ζην, αθεηέξνπ δε κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξα-

ηεγηθήο.  

 

ε ζπλέρεηα ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ Ν. 4081/2012, κε ηνλ νπνίν επήιζαλ κεηψζεηο ηεο δεκφζηαο δαπάλεο 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο πνιηηηθήο δηνίθεζεο ηεο ρψξαο, 

πινπνηήζεθαλ ηα εμήο: 

 

α) Οινθιεξψζεθε ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4093/2012, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο: 

 

 Μεηψζεθαλ αλαδξνκηθά, απφ 01.08.2012, νη απνδνρέο ησλ ακεηβφκελσλ κε εηδηθά κηζζνιφγηα  

θαη θαηαξγήζεθαλ νη δηαηάμεηο πνπ πξνέβιεπαλ ηελ αλαζηνιή ρνξήγεζεο ρξνλνεπηδφκαηνο θαη 

κηζζνινγηθψλ πξναγσγψλ ζηα εηδηθά κηζζνιφγηα. 

 Καηαξγήζεθαλ, απφ 01.01.2013, ηα επηδφκαηα ενξηψλ θαη αδείαο, εθαξκφζηεθε ην Δληαίν Μη-

ζζνιφγην ζην πξνζσπηθφ ησλ ΝΠΗΓ θαη ησλ ΓΔΚΟ ηνπ Α’ Κεθαιαίνπ ηνπ Ν. 3429/2005, κεηψ-

ζεθαλ νη απνδνρέο δηνξηζκέλσλ ζε ζέζεηο ΝΠΓΓ θαη ΝΠΗΓ, κεηψζεθαλ νη απνδνρέο ησλ Γεληθψλ 

θαη Δηδηθψλ Γξακκαηέσλ Τπνπξγείσλ θαη Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, κεηψζεθαλ νη απνδνρέο 

ησλ αηξεηψλ ησλ ΟΣΑ Α’ θαη Β’ βαζκνχ θαη θαηαξγήζεθε ε απνδεκίσζε ησλ κειψλ ησλ Γεκνηη-

θψλ πκβνπιίσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο, θαηαξγήζεθε ε απνδεκίσζε ιφγσ 

ιήςεο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο ζην εζσηεξηθφ θαη ην ρξνλνεπίδνκα ησλ δηθεγφξσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε 

έκκηζζε εληνιή.  

 

β) Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4111/2013: 

 

 Δπαλαθαζνξίζηεθαλ αλαδξνκηθά, απφ 01.08.2012, νη απνδνρέο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γηπισκαηη-

θνχ Κιάδνπ.  

 Ρπζκίζζεθαλ κηζζνινγηθά ζέκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δζληθήο Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηψλ θαη ηνπ 

θαιιηηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ, ΝΠΓΓ, ΝΠΗΓ θαη ΟΣΑ.  

 Ρπζκίζηεθαλ κηζζνινγηθά ζέκαηα ησλ ππαιιήισλ ηεο Βνπιήο θαη ηεο Πξνεδξίαο ηεο Γεκνθξα-

ηίαο.  

 

γ) Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 4141/2013, ξπζκίζζεθε ην κηζζνινγηθφ θαη βαζκνινγηθφ 

θαζεζηψο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ εηαηξεηψλ ησλ νπνίσλ ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ κεηνρψλ ηνπο πεξηέξρε-

ηαη ζην Σακείν Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ (ΣΑΗΠΔΓ), ή ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ 

απφ ηηο αλσηέξσ κεηνρέο αζθνχληαη απφ ην ΣΑΗΠΔΓ θαη θαζνξίζζεθε φηη γηα φζν ρξφλν νη κεηνρέο ή 

ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ επ’ απηψλ αλήθνπλ ζην ΣΑΗΠΔΓ εθαξκφδεηαη ν Ν. 4024/2011.  

 

Καζψο ε δηαδηθαζία ησλ κεηαξξπζκίζεσλ είλαη ζπλερήο θαη απαηηεί δηαξθείο πξνζαξκνγέο, ζε κηα 

δπλακηθή θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελε πξαγκαηηθφηεηα, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε ζπλερήο παξαθνινχ-

ζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ κηζζνινγηθψλ ξπζκίζεσλ, ε αμηνιφγεζε ηνπ πθηζηάκελνπ κεραληζκνχ α-

κνηβψλ θαη ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ επηδησθφκελσλ νηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζηφρσλ, θαζψο 

επίζεο θαη ε εθηίκεζε ηεο αλάγθεο πξαγκαηνπνίεζεο ζρεηηθψλ ζηνρεπκέλσλ δηνξζσηηθψλ παξεκβά-

ζεσλ. 
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Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ζην πιαίζην ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, ην 

2013 ζπλερίζηεθαλ νη έιεγρνη ησλ απνδνρψλ θαη ησλ πξφζζεησλ ακνηβψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ ΝΠΓΓ, 

ησλ ΟΣΑ θαη ησλ ΝΠΗΓ πνπ επηρνξεγνχληαη απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, νη νπνίνη επέθεξαλ 

ζεηηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηφζν ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ φζν θαη ζηνπο πξνυπνινγη-

ζκνχο ησλ ειεγρζέλησλ θνξέσλ. Πέξαλ ηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλα-

δήηεζε ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ, ζεκαληηθφ απνηέιεζκα απνηειεί ε δηαθνπή ησλ κε 

ζχλλνκσλ πιεξσκψλ ε νπνία επηθέξεη κείσζε ηεο δαπάλεο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ νηθείσλ ΟΣΑ Α’ βαζκνχ θαη ινηπψλ ΝΠΓΓ, θαζψο θαη ε εθεμήο ζπκκφξθσζε 

ησλ ελ ιφγσ θνξέσλ. 

 

ην πιαίζην απηφ, πέξαλ ησλ πξσηνβνπιίσλ πνπ έρνπλ ήδε αλαιεθζεί απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πηζηήο εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ λφκσλ πνπ αθν-

ξνχλ ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ επηπέδνπ ησλ απνδνρψλ ζε φιν ην θάζκα ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 

γηα ην 2014 ζρεδηάδεηαη ε ηαθηηθή ζπιινγή θαη επεμεξγαζία κηζζνινγηθψλ δεδνκέλσλ απφ φινπο ηνπο 

θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ, ε παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ αληίζηνηρσλ κηζζνινγηθψλ δαπαλψλ, ε α-

μηνιφγεζε ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ ζηελ πξνζπάζεηα απνηειεζκαηη-

θήο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 

 

4. Πνιηηηθή Διέγρνπ Γεκόζησλ Γαπαλώλ 

 

 

Ζ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απαηηεί έιεγρν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ζπαηάιεο ησλ δεκφζησλ 

πφξσλ δηαζθαιίδνληαο ηε ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε. Ο έιεγρνο απηφο απνζθνπεί ζηελ παξε-

κπφδηζε ππέξβαζεο ρνξεγνχκελσλ πηζηψζεσλ θαη ζηελ απνθπγή ζπαηάιεο θαη δηαζπάζηζεο ηνπ δε-

κφζηνπ ρξήκαηνο. 

Πεξαηηέξσ, ν έιεγρνο ηεο δεκφζηαο δηαρείξηζεο απνβιέπεη:  

 

 ηνλ έιεγρν ησλ δηαηαθηψλ θαη ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο. 

 ηελ εμαθξίβσζε ηεο νξζφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ δεκφζηνπ πινχηνπ απφ ηνπο ππνιφγνπο. 

 ηνλ θαηαινγηζκφ επζπλψλ ζε πεξίπησζε κε λφκηκεο δηαρείξηζεο. 

 ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο 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. Αληηθείκελν ηνπ αζθνχκελνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ 

απνηειεί επίζεο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ειεγρφκελνπ θνξέα, ζην 

πιαίζην ησλ αξρψλ ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο. 

 

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. 

 

Γηα ηε βειηίσζε ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο έρεη δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνλ έιεγρν ησλ δεζκεχ-

ζεσλ ησλ πηζηψζεσλ πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ηνπο δηαηάθηεο, ζηελ άζθεζε ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ, 
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ζηε ζηειέρσζε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ (ΓΓΓΔ) θαζψο θαη ζηνλ έιεγρν 

ησλ δαπαλψλ ησλ εθηφο Γεκνζίνπ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

 

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, ζα ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ εμπγίαλζε ησλ 

δνκψλ θαη ζηε δηαθάλεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. πγθεθξηκέλα επήιζαλ νη θαησ-

ηέξσ νπζηαζηηθέο αιιαγέο: 

 

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

ζθαιίδνληαο ηελ επέιηθηε ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα θαη ηελ αξρή ηεο αλεμαξηεζίαο ζχκθσλα θαη κε 

ηα δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα. 

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

κε ηε ρξνλνβφξν δηαδηθαζία ηεο έθδνζεο Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ. 

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

ζέζεσλ θαη ην θφζηνο λέσλ πξνζιήςεσλ. 

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

ηελ Δπηηξνπή πληνληζκνχ Διέγρσλ, απνθεχγνληαο ηε ζπζζψξεπζε ηεξάζηηνπ φγθνπ ππνζέζεσλ 

θαη ηελ επηβάξπλζε ηνπ έξγνπ ηεο ΓΓΓΔ. 

 πζηάζεθε Γξαθείν Ννκηθνχ πκβνχινπ ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο γηα ηε λνκηθή 

ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ηεο ΓΓΓΔ, παξέρνληαο ζπκβνπιεπηηθή γλψκε. 

 

Μέζσ ησλ αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεσλ αζθείηαη έιεγρνο ζηε δηαρείξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ θν-

ξέσλ ηνπ ζηελνχ θαη επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαζψο επίζεο θαη ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη 

ειέγρνπ ησλ θνξέσλ απηψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε επάξθεηά ηνπο. Ο έιεγρνο πιένλ δελ πεξην-

ξίδεηαη κφλν ζηνλ πξνιεπηηθφ ραξαθηήξα αιιά είλαη πιήξεο θαη νπζηαζηηθφο, δηελεξγείηαη βάζεη κν-

ληέινπ αλάιπζεο θηλδχλνπ θαη πεξηιακβάλεη ηφζν ην δεκνζηνλνκηθφ έιεγρν, φζν θαη ηνλ έιεγρν ηνπ 

θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. Έηζη, αληρλεχνληαη ζπζηεκηθέο αδπλακίεο ζηνπο θνξείο θαη ιακβάλνληαη ή 

πξνηείλνληαη κέηξα γηα ηε βειηίσζή ηνπο. Αζθείηαη, γηα πξψηε θνξά, έιεγρνο ζηνπο θνξείο πξνθεηκέ-

λνπ λα δηαπηζησζεί εάλ ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο είζπξαμεο ησλ 

εζφδσλ θαη εάλ φια ηα έζνδα εηζπξάηηνληαη θαη εκθαλίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Δπίζεο, εθφζνλ θαηά ηνλ έιεγρν δηαπηζησζνχλ παξαηππίεο ή κε απνδνηηθέο ή πεξηηηέο δαπάλεο, επη-

βάιινληαη θπξψζεηο (δεκνζηνλνκηθέο δηνξζψζεηο, θαηαινγηζκνί), ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Γεκν-

ζηνλνκηθψλ Γηνξζψζεσλ ηεο ΓΓΓΔ θαη εθαξκφδνληαη νη δηαδηθαζίεο αλάθηεζεο ησλ αρξεσζηήησο ή 

παξαλφκσο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ. 

 

πλεπψο, κε ηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 4081/2012 επηηπγράλεηαη ε ζέζπηζε κηαο λέαο ειεγθηηθήο πξνζέγγη-

ζεο ζηνλ αζθνχκελν κέρξη ζήκεξα δεκνζηνλνκηθφ έιεγρν βάζεη δηεζλψο απνδεθηψλ πξαθηηθψλ θαη 

ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ κε απηά θαη άκεζα απνηειέζκαηα, ηδίσο φζνλ αθνξά: 

 

 ηε βειηίσζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ζηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ 

(ΓΔ) ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

 ηελ αλάθηεζε ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ ηφζν απφ θνξείο φζν θαη απφ πξφζσπα 

πνπ έιαβαλ πνζά γηα κε λφκηκε αηηία. 

 

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 παξεκβάζεσλ ηνπ Ν. 4081/2012, επηρεηξήζεθε ε ελδπλάκσζε, ηφζν 

ζηειερηαθά φζν θαη νξγαλσηηθά, ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο πνπ αζθνχλ 

δεκνζηνλνκηθνχο ειέγρνπο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ. Δηδηθφ-

ηεξα: 

 

 πζηάζεθε Γηεχζπλζε Έθηαθησλ Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ, κε απνζηνιή ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ 

γηα πιεζψξα εθθξεκψλ ππνζέζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο, πνπ πεξηήιζαλ ζηελ αξκνδηφ-
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ηεηα ηεο ΓΓΓΔ, λέσλ ππνζέζεσλ πνπ βαίλνπλ απμαλφκελεο θαζψο θαη ησλ απνδνρψλ θαη ησλ 

πξφζζεησλ ακνηβψλ πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ ΟΣΑ θαη ησλ ΝΠΗΓ, πνπ επηρνξεγνχληαη 

απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. 

 Καζνξίζηεθε ε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ Γεκνζηνλνκηθψλ Διεγθηψλ ηεο ΓΓΓΔ θαη ηεο Δπηηξν-

πήο Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ (ΔΓΔΛ). 

 Ρπζκίζηεθαλ ηα ζέκαηα ηεο θαηάξηηζεο θαη ηήξεζεο ηνπ Μεηξψνπ Γεκνζηνλνκηθψλ Διεγθηψλ 

θαη Διεγθηψλ ηεο ΔΓΔΛ θαζψο θαη ηνπ Μεηξψνπ Δκπεηξνγλσκφλσλ ζε Γεκνζηνλνκηθνχο Διέγ-

ρνπο θαη Διέγρνπο ηεο ΔΓΔΛ θαη ηεο έληαμεο ζε απηά δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη εκπεηξνγλσκφ-

λσλ. 

 

Πεξαηηέξσ, ζε επίπεδν ζεζκηθνχ πιαηζίνπ: 

 

 Οινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία έθδνζεο φισλ ησλ Κνηλψλ Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ κε ζηφρν ηελ 

ελίζρπζε ζηε δηαθάλεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΓΓΓΔ. 

 Σέζεθαλ ζε ηζρχ ηα ζρέδηα Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ:  

- Ο «Κψδηθαο Γενληνινγίαο ησλ Γεκνζηνλνκηθψλ Διεγθηψλ ηεο ΓΓΓΔ». 

- Ο «Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο ΓΓΓΔ».  

- Ο «Καλνληζκφο ηεο ΓΓΓΔ πεξί Δπηβνιήο Γεκνζηνλνκηθψλ Γηνξζψζεσλ». 

- Ο «Καλνληζκφο Γηελέξγεηαο Διέγρσλ θαη Δξεπλψλ ηεο ΓΓΓΔ». 

 Δθπνλήζεθε ε εγθχθιηνο «Πξφηππα θαη Μεζνδνινγίεο ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ησλ 

Τπνπξγείσλ, Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη Λνηπψλ Φνξέσλ». 

Οη Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ νθείινπλ λα πινπνηνχλ πιήξσο ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη 

απφ ηα αλσηέξσ πξφηππα, λα ελεκεξψλνπλ ηε ΓΓΓΔ ζρεηηθά κε ηα επξήκαηα ησλ ειέγρσλ ηνπο θαη 

λα παξέρνπλ δηαβεβαίσζε πεξί ηεο επάξθεηαο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ θνξέσλ 

ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

 

Έιεγρνη από ηελ Γεληθή Γηεύζπλζε Γεκνζηνλνκηθώλ Διέγρσλ 
 

Καηά ην έηνο 2013: 

 

 Ζ ΔΔΛ, θαηφπηλ εηζεγήζεσλ, πξνέβεη ζε 39 έθηαθηνπο ειέγρνπο, εθ ησλ νπνίσλ, νη 33 δηελεξγή-

ζεθαλ θαηφπηλ εηζαγγειηθήο παξαγγειίαο θαη νη ππφινηπνη 6 δηελεξγήζεθαλ θαηφπηλ αηηεκάησλ 

ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο, θαηαγγειηψλ θ.ιπ. Δμ απηψλ νη 4 δηελεξγήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ 

δαπαλψλ κηζζνδνζίαο. 

 Δπίζεο δηελεξγήζεθαλ 2 έθηαθηνη έιεγρνη θαηφπηλ αηηεκάησλ ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο (εθ ησλ ν-

πνίσλ ν 1 δηελεξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ δαπαλψλ κηζζνδνζίαο).  

 Καηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν δηελεξγνχληαη βάζεη ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο, 12 έιεγρνη ζηνπο θν-

ξείο πνπ επειέγεζαλ κε αλάιπζε θηλδχλνπ θαη εηδηθφηεξα:  

- 3 έιεγρνη ζε Ννζνθνκεία,  

- 2 έιεγρνη ζε Γήκνπο,  

- 2 έιεγρνη ζε ΑΔΗ,  

- 2 έιεγρνη ζε ΝΠΓΓ (εθηφο Ννζνθνκείσλ) θαη  

- 3 έιεγρνη ζε ΝΠΗΓ. 

 
Έιεγρνη γηα ιεμηπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηνπ Γεκνζίνπ 
 
Σν έηνο 2013 δηελεξγήζεθαλ απφ ηε ΓΓΓΔ 39 ζρεηηθνί έιεγρνη. Οη 33 είραλ σο ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηή-

ξεζεο ηνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ ζε θνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 

 Σεο ζπλεπνχο ηήξεζεο ηνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ. 

 Σεο εμαθξίβσζεο ηεο νξζφηεηαο ησλ πνζψλ ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππνβάιινληαη 

ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο κέζσ ησλ κεληαίσλ δειηίσλ θαη εθείλσλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ. 
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 Σεο δηαπίζησζεο ζψξεπζεο λέσλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαη ηεο αλάιπζεο ησλ ιφγσλ πνπ 

ηηο δεκηνπξγνχλ. 

 

Οη 6 είραλ σο ζθνπφ ηνλ έιεγρν ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ΔΟΠΠΤ θαη ησλ πξνθαηφρσλ 

θνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 

 Σεο επαιήζεπζεο ηνπ χςνπο ησλ αλεμφθιεησλ ινγαξηαζκψλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ ΔΟΠΠΤ θαη 

ησλ πξνθαηφρσλ θνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαηά ηελ 31.12.2011. 

 Σεο επαιήζεπζεο ηεο εθθαζάξηζεο ησλ αλεμφθιεησλ ινγαξηαζκψλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο 

31.12.2011 ησλ αλσηέξσ θνξέσλ θαηά ηελ 30.06.2013, πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκαζζνχλ νη θν-

ξείο γηα ηνλ επηθείκελν έιεγρν απφ εμσηεξηθφ ειεγθηή. 

 

Σέινο, ζπληάρζεθε έθζεζε κε ηίηιν «Έθζεζε Απνηειεζκάησλ Διέγρσλ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ–

Λεμηπξφζεζκσλ Τπνρξεψζεσλ έηνπο 2012», ζηελ νπνία πεξηιήθζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 150 ε-

ιέγρσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ ην έηνο 2012, ε παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ θνξέσλ ζηηο ζπ-

ζηάζεηο ησλ ειέγρσλ θαη ηέινο ε αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο, ε νπνία έγηλε κε ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα θαη κέζσ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο ΓΓΓΔ. 

 

Έιεγρνο από ηηο Υπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ 
 

Ο έιεγρνο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο 

ζηνρεχεη ζηελ απνηξνπή πξαγκαηνπνίεζεο κε ζχλλνκσλ δαπαλψλ. πγθεθξηκέλα, ην χςνο ησλ δαπα-

λψλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ πνπ απνξξίθζεθαλ απφ ηηο Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (ΤΓΔ) σο 

κε ζχλλνκεο έρεη σο εμήο (Πίλαθαο 2.1): 

 

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

α/α Διεγρόκελνη θνξείο 2010 2011 2012 
1 Τποσργεία 9.567.209,13 21.379.003,93 24.831.146,74 

2 
Αποκενηρφμένες Διοικήζεις – ηέφς 
Περιθέρειες και Περιθερειακές Τπηρεζίες 
Τποσργείφν 

6.558.343,94 1.081.334,29 2.925.927,95 

3 
Περιθέρειες - ηέφς Νομαρτιακές 
Ασηοδιοικήζεις 

18.949.072,03 13.465.936,43 18.084.996,91 

4 
Τπηρεζίες Περίθαλυης Αζθαλιζμένφν ηοσ 
Δημοζίοσ (ΤΠΑΔ) 

69.427.637,66 - - 

5 
Λοιπά ΝΠΔΔ περιλαμβανομένφν και ΟΣΑ Α. 
βαθμού 

1.212.394,83 750.340,13 1.729.393,56 

 
 

Σύλνιν 105.714.657,59 36.676.614,78 47.571.465,16 

 

Σα κεγαιχηεξα πνζά απφξξηςεο κε λφκηκσλ δαπαλψλ εκθαλίδνληαη, θπξίσο, ζηηο απνδεκηψζεηο εθε-

κεξηψλ ηαηξψλ ΔΤ, νδνηπνξηθψλ εμφδσλ, ππεξσξηαθήο εξγαζίαο, ζηελ θαηαβνιή απνδνρψλ θ.ιπ., ζε 

εθηέιεζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, πξνκεζεηψλ, κηζζσκάησλ θηηξίσλ, κεηαθνξάο καζεηψλ θ.ιπ. Σν 

χςνο ησλ ζπλνιηθψλ απνξξίςεσλ κε λφκηκσλ δαπαλψλ, απφ ηηο ΤΓΔ, ζα πξέπεη λα εθηηκεζεί σο ζε-

ηηθφ γηα ηελ πνξεία ηνπ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ. Άιισζηε, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ επηηεινχκελνπ ειε-

γθηηθνχ έξγνπ ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκεζνχλ:  

 

 Ο απνηξεπηηθφο ραξαθηήξαο ησλ αζθνχκελσλ ειέγρσλ. 

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

λεο. 

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

σλ 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. 
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Έιεγρνο ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ από ηελ ΔΔ Πξνγξακκάησλ 
 

Ζ ΔΓΔΛ απνηειεί ηε κνλαδηθή Αξρή Διέγρνπ ηεο ρψξαο φζνλ αθνξά ζηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκ-

καηα ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ 2007–2013) θαη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

(ΔΠ) Αιηεία, ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Αλάπηπμεο Αιηείαο 2007–2013. Δπηπιέ-

νλ, ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο ΔΓΔΛ εκπίπηνπλ νη έιεγρνη ζε έξγα ηνπ Σακείνπ πλνρήο, ελψ είλαη αξκφ-

δηα θαη γηα ηνπο δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο πξάμεσλ θαη ηνπο ειέγρνπο ζπζηήκαηνο γηα ηα έξγα πνπ 

ιακβάλνπλ ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή απφ ην Υξεκαηνδνηηθφ Μεραληζκφ ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκη-

θνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) 2004–2009, θαζψο θαη γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσ-

πατθφ Σακείν Πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε (ΔΣΠ). Οη ζηξαηεγηθέο ειέγρσλ ηεο ΔΓΔΛ, ην 

εηήζην πξφγξακκα, ν απνινγηζκφο θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηεο απνηεινχλ αληηθείκελν ελεκέξσ-

ζεο, ζπληνληζκνχ θαη ζπκθσλίαο κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Ζ Διιάδα, σο θξάηνο–κέινο, ζπλεξ-

γάδεηαη κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα λα δηαζθαιίζεη φηη ε ρξήζε ησλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ είλαη 

ζχκθσλε κε ηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο. 

 

Ζ ΔΓΔΛ γηα ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ δηαηεξεί Οξγαλσκέλν Πιεξνθνξηα-

θφ χζηεκα (ΟΠ) σο βάζε δεδνκέλσλ θαη εξγαιείν παξαγνκέλσλ ειεγθηηθψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ 

εγγξάθσλ, 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 ειε-

γθηηθήο πεξηφδνπ:  

 

α)  Σνπο θνξείο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ πνπ επηιέγνληαη, είηε κε βάζε ζπ-

γθεθξηκέλε κέζνδν Αλάιπζεο Κηλδχλσλ είηε σο πεξηνρέο θηλδχλνπ.  

β)  Σπραίν δείγκα πξάμεσλ, φπνπ ειέγρνληαη νη δεισζείζεο δαπάλεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηεο πε-

ξηφδνπ αλαθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ην ζθάικα θαη λα εληνπηζζνχλ νη πεξηνρέο θηλδχλνπ.  

γ)  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, θα-

ησηέξσ παξαηίζεηαη ζπλνπηηθά ε θαηάζηαζε ηεο θάιπςεο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ 

κε ειεγθηηθή δξαζηεξηφηεηα (Πίλαθαο 2.2). 

 

Πίλαθαο 2.2 Διεγθηηθή Γξαζηεξηόηεηα 

 

Φνξείο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ 
Πιήζνο 
θνξέσλ 

Διεγρζέληεο θνξείο 
2009-2013 

(Τνπιάρηζηνλ ζε έλα 
ΔΠ/Τακείν) 

Διεγρόκελνη θνξείο 
2009-2014 

(Πεξηιακβάλνληαη θαη νη 
έιεγρνη ηεο πεξηόδνπ 
01.07.2013-30.06.2014) 

% Κάιπςεο 
(Πεξηιακβάλνληαη θαη 
νη έιεγρνη ηεο πεξηό-

δνπ 
01.07.2013-30.06.2014) 

Α. ΔΠ Σηόρσλ 1 θαη 2 ΔΣΠΑ     

 Αρτή πιζηοποίηζης 1 1 1 100 
 Διατειριζηικές αρτές 9 9 9 100 
 Ενδιάμεζοι θορείς διατείριζης 
 - Πλην χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
 - Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

64 
44 
20 

51 
38 
13 

57 
44 
13 

89 
100 
65 

Β. ΔΠ Δπξσπατθήο εδαθηθήο ζπλεξγαζί-
αο ζηόρνπ 3 ΔΣΠΑ  

    

 Αρτή πιζηοποίηζης 1 1 1 100 
 Διατειριζηική αρτή 1 1 1 100 
 Κοινή ηετνική γραμμαηεία 1 1 1 100 

Γ. ΔΠ Αιηείαο 2007-2013      

 ΟΠΕΚΕΠΕ 1 1 1 100 
 Διατειριζηική αρτή 1 1 1 100 
 Ενδιάμεζοι θορείς διατείριζης 9 9  9 100 
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ε φηη αθνξά ηα έξγα ηνπ Σακείνπ πλνρήο, νη κέρξη ζήκεξα δηελεξγεζέληεο έιεγρνη ηεο ΔΓΔΛ έρνπλ 

θαιχςεη ηηο απαηηήζεηο ηεο ηξαηεγηθήο. πγθεθξηκέλα:  

 

 Οη έιεγρνη ηεο ΔΓΔΛ κέρξη 31.12.2012 έρνπλ ππεξθαιχςεη ην πνζνζηφ ηεο θαλνληζηηθήο απαίηε-

ζεο γηα θάιπςε ηνπ 15% ησλ ζπλνιηθψλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ησλ έξγσλ θαη ζπγθεθξηκέλα έρνπλ 

θαιχςεη ην 30% ησλ ζπλνιηθψλ δεισζεηζψλ δαπαλψλ γηα ην Σακείν πλνρήο 2000–2006 θαη πε-

ξίπνπ ην 75% ησλ έξγσλ.  

 Έρνπλ θαιπθζεί επαξθψο ηφζν ν ηνκέαο «Μεηαθνξέο» (ζε πνζνζηφ 30% επί ησλ δεισζεηζψλ 

δαπαλψλ 31.12.2012) φζν θαη ν ηνκέαο  «Πεξηβάιινλ»  (ζε πνζνζηφ 30%), θαζψο θαη φινη νη 

Τπνηνκείο ζηνπο νπνίνπο απηνί δηαθξίλνληαη: Γξφκνη, Ληκάληα, ηδεξφδξνκνη, ηεξεά θαη Τγξά 

Απφβιεηα, Ύδξεπζε, Γηαρείξηζε Οκβξίσλ θ.ά.  

 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 (δειαδή πνζνζηφ πεξίπνπ 80%) ηνπιάρηζηνλ απφ κία 

θνξά.  

 Έρνπλ ειεγρζεί έξγα φισλ ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ ηεο πεξηφδνπ 2000–2006. 

 

Αλαθνξηθά κε ην Υξεκαηνδνηηθφ Μεραληζκφ ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ πεξηφδνπ 2004–

2009, ε ΔΓΔΛ, ζχκθσλα κε ην ζεκείν 6.2 ησλ Καλφλσλ θαη Γηαδηθαζηψλ Τινπνίεζεο ηνπ Υξεκαην-

δνηηθνχ Μεραληζκνχ ΔΟΥ 2004-2009 θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο A’ ηνπ Μλεκνλίνπ Καηαλνήζεσο, δηε-

λήξγεζε, εληφο ηνπ έηνπο 2012, 2 ειέγρνπο έξγσλ πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεχζεη ηελ απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ, θαζψο θαη ηηο δαπάλεο πνπ δειψλνληαη ζηελ Δ-

πηηξνπή Υξεκαηνδνηηθνχ Μεραληζκνχ ΔΟΥ. 

 

Ζ ΔΓΔΛ γηα ηελ πεξαηηέξσ ζσξάθηζε ηνπ ειεγθηηθνχ ηεο έξγνπ έρεη εγθξίλεη πξσηφθνιιν ζπλεξγα-

ζίαο κε ην ψκα Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ΔΔΓΓ), κε ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο απάηεο, ζην πιαίζην ησλ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ (ηφρνη 1, 2 θαη 3), ηνπ ΔΑΑΛ θαη 

ηνπ ΔΟΥ. 

 

 

5. Γξάζεηο Βειηίσζεο Γηαδηθαζίαο Σπληαμηνδόηεζεο ζηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε 

 

 

Οη πνιίηεο πνπ ιακβάλνπλ ζχληαμε απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, ζχκθσλα κε ζηνηρεία 

ηνπ Οθησβξίνπ 2013, αλέξρνληαη ζηα 448.746 άηνκα, ελψ νη αηηήζεηο γηα ζπληαμηνδφηεζε ησλ ππα-

γφκελσλ ζηε ζπληαμηνδνηηθή πξνζηαζία ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ αλήιζαλ ζε 18.734 γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ 01.01.2013 έσο 30.09.2013. 

 

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 

γλψκνλα ηελ αξρή απηή ζην θνηλσληθά επαίζζεην πεδίν ησλ ζπληάμεσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ζην Γεληθφ 

Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, ην θαινθαίξη ηνπ 2012, ηέζεθε σο ζηφρνο ε πξνψζεζε ηεο εμπγίαλζεο, ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο ησλ ζπληάμεσλ. Με ζπ-

γθεθξηκέλεο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη δηνηθεηηθέο πξάμεηο αλειήθζεζαλ πξσηνβνπιίεο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε βειηίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζπληαμηνδφηεζεο ζηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε νη νπνίεο εζηηά-

δνπλ ζηα παξαθάησ θξίζηκα δεηήκαηα: 

 

Σεηξά δηεθπεξαίσζεο ησλ αηηήζεσλ 
 

Δθαξκφδεηαη απζηεξή ηήξεζε δηαδηθαζηψλ δηαζθάιηζεο ηεο αληηθεηκεληθήο, δηαθαλνχο θαη ακεξφιε-

πηεο εθαξκνγήο ηεο ζεηξάο ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπληαμηνδφηεζεο. Καηφπηλ έθδνζεο ζρεηηθήο νδεγίαο 

ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία δηεθπεξαίσζεο ησλ θαθέισλ ησλ 
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ππνςεθίσλ πξνο ζπληαμηνδφηεζε πνιηηψλ, ηεξείηαη απφιπηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο  ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ε αδηθαηνιφγεηε πξνψζεζε λεφηεξσλ ππνζέζεσλ εηο βάξνο παιαηνηέξσλ ζπληζηνχζε πεηζαξρη-

θφ παξάπησκα, γηα ην νπνίν ειέγρεηαη ν ππάιιεινο, ζχκθσλα κε ηνλ Τπαιιειηθφ Κψδηθα (Ν. 

3528/2007). Δμαίξεζε εθαξκφδεηαη κφλν γηα πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιφγνη 

πγείαο (αληθαλφηεηα 67% γηα ηνλ/ηελ ππνςήθην/α πξνο ζπληαμηνδφηεζε, γηα ηνλ/ηελ ζχδπγν ή γηα 

παηδί). Δπηπξφζζεηα, κε ην Ν. 4151/2013, θαζνξίζηεθε λνκνζεηηθά πιένλ, ζε απζηεξφ πιαίζην, ην 

ρξνλνδηάγξακκα 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 Γεληθνχ Λν-

γηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο απφ ηελ Τπεξεζία ηνπ ζπληαμηνχρνπ, θαη κέρξη έμη κήλεο γηα ηελ έθδνζε 

ηεο πξάμεο θαλνληζκνχ ηεο ζχληαμεο απφ ηελ εκεξνκελία πξσηνθφιιεζεο ηεο αίηεζεο ζηελ Τ-

πεξεζία πληάμεσλ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο. 

 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 ζύληαμεο 
 

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: Δηδηθφηεξα: 

 

 Σν ελ ιφγσ πνζνζηφ 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 Τ-

πεξεζία. Ζ πξνθαηαβνιή ζχληαμεο θαιχπηεη, πεξίπνπ ην 65%, ηεο νξηζηηθήο ζχληαμεο πνπ ζα 

ιακβάλεη ν δηθαηνχρνο. 

 Σν πνζνζηφ απηφ απμάλεηαη ζε 60% ζε πεξηπηψζεηο ππαιιήινπ πνπ είλαη γνλέαο ηξηψλ ηέθλσλ 

θαη άλσ ή γνλέαο ηέθλνπ κε αλαπεξία ή πξνζηάηεο κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο κε αλαπεξία.  

 Δμαηξέζεθαλ νη ζπληαμηνχρνη ηνπ Γεκνζίνπ πνπ είλαη αλάπεξνη θαηά πνζνζηφ 80% θαη άλσ, απφ 

ηηο κεηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο  δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4093/2012 γηα ηνπο ππφινηπνπο ζπληα-

μηνχρνπο ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο θαη απφ ηελ θαηάξγεζε ησλ δψξσλ Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη 

ηνπ επηδφκαηνο αδείαο. 

 

Ο αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ πνπ ιακβάλνπλ πξνθαηαβνιή ζχληαμεο, κε βάζε ηα ζηνηρεία κελφο Ννεκ-

βξίνπ 2013, αλέξρεηαη ζε 10.898, ήηνη ζην 98% φζσλ ππαιιήισλ εμήιζαλ θαηά ην αλσηέξσ ρξνληθφ 

δηάζηεκα. 

 

Φξόλνο αλακνλήο ησλ πξνο ζπληαμηνδόηεζε 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 Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, έρεη πεξηνξηζηεί ζε 2–3 κήλεο γηα ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαη π-

παιιήινπο ζσκάησλ αζθαιείαο, ζε 4–5 κήλεο γηα ηνπο πνιηηηθνχο ππαιιήινπο θαη ζε πεξίπνπ 6 κή-

λεο γηα ηνπο ππαιιήινπο ΝΠΓΓ θαη εηδηθψλ θαηεγνξηψλ. Γειαδή, ε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ απνλν-

κή ηεο ζχληαμεο έρεη κεησζεί, κεζνζηαζκηθά, ζηνπο 4–5 κήλεο. 
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Πεξηνδηθόο έιεγρνο ησλ δηθαηνύρσλ 
 

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 καθξφ 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 πξαγκαηηθά δηθαηνχρσλ ζπληαμηνχρσλ θαη ηελ απν-

θαηάζηαζε ηεο δηθαηνζχλεο, ε δηαδηθαζία απνγξαθήο έρεη απνθέξεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. Απφ 

ηελ έξεπλα έρεη δηαπηζησζεί φηη, κέρξη ηηο 22.10.2013, νη κε θαηαγεγξακκέλνη ζπληαμηνχρνη αλέξρν-

ληαλ ζηνπο 1.563.  

 

Δπίζεο, απφ ηελ έλαξμε ηεο θαηαγξαθήο θαη κέρξη ζήκεξα δηαπηζηψζεθε ν ζάλαηνο 2.541 ζπληαμηνχ-

ρσλ, κε εκεξνκελία ζαλάηνπ πξνγελέζηεξε θαηά ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία δηαγξα-

θήο ηνπο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο αλαδεηήζεθαλ αξρηθά κέζσ ΓΗΑ νη αρξεσζηήησο θαηαβιεζείζεο 

ζπληάμεηο ζπλνιηθνχ πνζνχ 40,6 εθαη. επξψ. Απφ ην πνζφ απηφ:  

 

α) Έρεη αλαθηεζεί ζπλνιηθά πνζφ χςνπο 25,6 εθαη. επξψ κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

 

 19,2 εθαη. επξψ αλαιήθζεθαλ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ ζπληαμηνχρσλ, κέζσ ΓΗΑ. 

 6,4 εθαη. επξψ, ελ κέξεη επηζηξάθεθαλ κε δηπιφηππν είζπξαμεο εθ κέξνπο ησλ ζπλδηθαηνχρσλ 

ηνπ ινγαξηαζκνχ (1,5 εθαη. επξψ) θαη ελ κέξεη θαηαινγίζζεθαλ ζηηο αξκφδηεο ΓΟΤ εηο βάξνο 

ησλ ζπλδηθαηνχρσλ ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ ζαλφλησλ ζπληαμηνχρσλ ή ησλ θιεξνλφκσλ ηνπο (4,8 

εθαη. επξψ).  

 

β) Γηα πνζφ 15 εθαη. επξψ ε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ζπλερίδεηαη (αλαδήηεζε απφ θιεξνλφκνπο, θα-

ηαινγηζκφο ζπλδηθαηνχρσλ ή θιεξνλφκσλ ζηηο αξκφδηεο ΓΟΤ). 

 

Παξνρή ρξήζηκσλ πιεξνθνξηώλ εμ απνζηάζεσο κε ρξήζε ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο 
 

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 

(https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/SYNTMIST) νη ελδηαθεξφκελνη πνιίηεο έρνπλ ήδε ηε δπλαηφ-

ηεηα ππνινγηζκνχ ηεο ζχληαμήο ηνπο θαη, απφ 01.01.2013, παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο ηεο αηηήζε-

σο ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο, ελψ πξννπηηθά ζα ηεζνχλ ζηε δηάζεζε ησλ πνιηηψλ θαη άιιεο ππεξεζίεο. 

 

Ζ ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ portal θαη ε δπλαηφηεηα πνπ ήδε παξέρεηαη ζα δηεπθνιχλεη πιήζνο πνιηηψλ 

πνπ ζπεχδνπλ δηά δψζεο αθφκε θαη γηα ζηνηρεηψδεηο πιεξνθνξίεο θαη ζα επηηξέςεη ηελ παξαγσγηθή 

αλαθαηαλνκή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ εληφο ηεο Τπεξεζίαο. Ζ δηαδηθηπαθή απηή πχιε αλαβαζκί-

δεηαη ζπλερψο κε πξαθηηθή απνηχπσζε ησλ λέσλ λνκηθψλ ξπζκίζεσλ, έηζη ψζηε λα παξέρεηαη ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο εθηεηακέλν εχξνο πιεξνθνξηψλ, αιιά θαη λα απνδεζκεπηεί πξνζσπηθφ ηεο Τπεξε-

ζίαο πληάμεσλ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ δηα δψζεο παξνρή ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ησλ πιεξνθνξηψλ 

απηψλ. 

 

πκπεξαζκαηηθά, ε ζπλερήο βειηίσζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο, κε ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ πνιηηψλ, απνηειεί πξνηεξαηφηεηα. Γηα ην ιφγν απηφ έρνπλ ζρεδηαζζεί νη αθφινπζεο πξνο πινπνί-

εζε δξάζεηο: 

 

 Αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ε εθαξκνγή ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο απνλν-

κήο ζπληάμεσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ζην Γειηίνπ Α-

ηνκηθήο θαη Τπεξεζηαθήο Καηάζηαζεο (ΓΑΤΚ) ηνπ απνρσξνχληνο ππαιιήινπ, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπληκεζεί πεξαηηέξσ ν ρξφλνο απνλνκήο ζχληαμεο. Ήδε, εμεηάδεηαη ε αμηνπνίεζε ηνπ ΓΑΤΚ 

ψζηε ζηηο πεξηπηψζεηο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο λα ελεκεξψλνληαη έγθαηξα νη ζπκκεηέρνληεο αζθα-

ιηζηηθνί θνξείο γηα ηελ ηαρχηεξε, θαηά κέξνο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνη-

ρείσλ πηζηνπνίεζεο ρξφλνπ αζθάιηζεο. Ο ζηφρνο είλαη ε απνλνκή ηεο ζχληαμεο λα πξαγκαηνπνη-
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είηαη εληφο ηξηκήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά εηζέξρνληαη ζηελ Τπε-

ξεζία πληάμεσλ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο. 

 Πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηνχληαη άκεζα πνιίηεο πνπ δελ έρνπλ γλψζεηο ρεηξηζκνχ ηνπ δηαδηθηχνπ, 

θαη θαηά ζπλέπεηα δελ κπνξνχλ λα αληιήζνπλ πιεξνθφξεζε απφ ηε δηαδηθηπαθή πχιε ηεο Τπε-

ξεζίαο πληάμεσλ, εμεηάδεηαη ε δεκηνπξγία θέληξνπ ππνδνρήο ηειεθσληθψλ θιήζεσλ, ην νπνίν 

ζα ζηειερσζεί κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη πιεξνθφξεζε ζε εμεηδη-

θεπκέλα ζπληαμηνδνηηθά δεηήκαηα.  

 Δμαθνινχζεζε ηεο δηεπζέηεζεο ησλ δεηεκάησλ ηεο θαηαγξαθήο ησλ ζπληαμηνχρσλ ηνπ Γεκνζί-

νπ (αλαδήηεζε ησλ κε θαηαγεγξακκέλσλ ζπληαμηνχρσλ, έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαγξα-

θήο ζπληαμηνχρσλ απφ ηξίηνπο, αλαδήηεζε ησλ ζπληάμεσλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο 

ησλ ζαλφλησλ ζπληαμηνχρσλ κεηά ηελ εκεξνκελία ζαλάηνπ ηνπο, έθδνζε θαηαινγηζηηθψλ πξάμε-

σλ θαζψο θαη παξαπνκπή ζηε Γηθαηνζχλε ησλ πεξηπηψζεσλ ζπλδηθαηνχρσλ ινγαξηαζκνχ πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ αλάιεςε ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ κεηά ην ζάλαην ηνπ ζπληαμηνχρνπ). 

 Αμηνπνίεζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο (MIS) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκη-

θψλ, εθφζνλ απηφ παξαδνζεί εληφο ηνπ 2014, ηδίσο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ ειέγρσλ. 

 

 

6. Αμηνπνίεζε Αδξαλώλ Πόξσλ 

 

 

Σν 2013 πξνσζήζεθαλ δχν λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο κε ηηο νπνίεο δηακνξθψζεθε έλα ζχγρξνλν ζε-

ζκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αδξαλψλ πφξσλ, κε γλψκνλα ηελ εμάιεηςε θάζε ζθηψδνπο πε-

ξηνρήο πνπ δεκηνπξγνχζε πεδίν δξάζεο γηα επηηεδείνπο θαη ηε δηαζθάιηζε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξν-

ληνο. 

 

Πιαίζην γηα ηνπο αδξαλείο θαηαζεηηθνύο πόξνπο 
 

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 ε-

πεξρφκελε παξαγξαθή ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θαηαζέηε απφ ηελ παξέιεπζε εηθνζαεηίαο απφ ηελ 

ηειεπηαία 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 ίδξπκα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα νθείιεη λα απνδίδεη ζπγθεληξσ-

ηηθά, ην αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο Απξηιίνπ θάζε έηνπο, ζην Γεκφζην ηα ππφινηπα ησλ αδξαλψλ 

θαηαζέζεσλ καδί κε ηνπο αλαινγνχληεο ηφθνπο. 

 Θεζπίζηεθε ε δηαδηθαζία ηεο επνπηείαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιά-

δνο κε θαλφλεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ε ζπκκεηνρή ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ, ψζηε ζηνπο εηήζη-

νπο ειέγρνπο ησλ ηζνινγηζκψλ ησλ ηξαπεδψλ λα βεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε ηνπ λφκνπ θαη ηελ απφ-

δνζε ππέξ Γεκνζίνπ ησλ ζρεηηθψλ πφξσλ. 
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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. Πην ζπγθεθξηκέλα θαη ζπλνπηηθά: 

 

 Δλζσκαηψζεθαλ δηαηάμεηο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ εληνπηζκνχ θαη αμηνπνίεζεο ησλ 

ζρνιαδνπζψλ θιεξνλνκηψλ.  

 Καζηεξψζεθε, γηα πξψηε θνξά, Μεηξψν Κνηλσθειψλ Πεξηνπζηψλ θαη ρνιαδνπζψλ Κιεξνλν-

κηψλ, 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 ζρνια-

δνπζψλ θιεξνλνκηψλ, ψζηε λα αλαβαζκηζηεί ν θαηαζηαιηηθφο έιεγρφο ηνπο κε ηελ ζπλδξνκή ηδη-

σηψλ θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο αληηκεησπίδνληαο ηνλ κέρξη ζήκεξα πθηζηάκελν επηδεξ-

κηθφ έιεγρν. 

 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 ν-

πνίν ζα είλαη δηαζέζηκνη, κεηαμχ άιισλ, νη εηήζηνη απνινγηζκνί θαη πξνυπνινγηζκνί ησλ θνηλσ-

θειψλ πεξηνπζηψλ θαζψο θαη νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηα φξγαλα δηνίθεζήο ηνπο. 

 

 

7. Φνξνινγηθή Πνιηηηθή 
 
 

ηξαηεγηθφο ζηφρνο ηεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο δίθαηνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ 

θνξνινγηθνχ πεξηβάιινληνο φπνπ ν θαζέλαο ζα ζπλεηζθέξεη αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, θαη ζα 

ιεηηνπξγεί κε δηαθάλεηα, θάησ απφ εληαίνπο θαλφλεο ρσξίο αδηθαηνιφγεηεο εμαηξέζεηο. Ζ επηηαθηηθή 

αλάγθε γηα άκεζα θαη απηά απνηειέζκαηα ζην πεδίν ελίζρπζεο ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ, θαη κε δε-

δνκέλν φηη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο 

θπκαίλεηαη απφ 1–3 έηε, επηβάιινπλ ηελ πινπνίεζε ηεο θνξνινγηθήο κεηαξξχζκηζεο κέζσ ελφο κίγ-

καηνο άκεζσλ κέηξσλ πνπ ζα θαιχςνπλ, ην ηαρχηεξν δπλαηφ, ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ησλ εζφδσλ, κε 

ηελ παξάιιειε πινπνίεζε ησλ κεζνπξφζεζκσλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ, επηθέξνληαο κφληκν απνηέ-

ιεζκα ζηελ αλακφξθσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο.  
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Άμνλεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο 
 

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, κέζα απφ ζπληνληζκέλεο δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οη-

θνλνκηθψλ, θαη εηδηθφηεξα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΓΓΓΔ) θαη ηνπ ψκαηνο Γί-

σμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (ΓΟΔ), έρνπλ ήδε αξρίζεη λα πξνσζνχληαη θαη λα πινπνηνχληαη κέ-

ηξα θαη παξεκβάζεηο ζηνπο εμήο άμνλεο πνιηηηθήο: 

 

Μεηαππύθμιζη ηος θοπολογικού θεζμικού πλαιζίος 

 

 Ννκνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηνπ λένπ νινθιεξσκέλνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαι-

ιαγψλ, κε ηνλ νπνίν ζεζπίδεηαη έλα λέν ζχζηεκα ηήξεζεο ινγηζηηθψλ βηβιίσλ κε βάζε ηε βέιηη-

ζηε δηεζλή πξαθηηθή θαη ηηο αλάγθεο ηνπ δηεζλνχο επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. Καηά ζπλέ-

πεηα δεκηνπξγείηαη έλα ζχζηεκα ξπζκίζεσλ, απιψλ, ιεηηνπξγηθψλ θαη θηιηθψλ πξνο ηηο επηρεηξή-

ζεηο. 

 Άκεζε εθαξκνγή ησλ δχν λενεηζαρζέλησλ θσδίθσλ, ήηνη ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο 

θαη ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο. Γηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα Φνξν-

ινγηθήο Γηαδηθαζίαο θαη ζε άιιεο θνξνινγίεο θαη αλακφξθσζε ηνπ ΚΔΓΔ ζηε βάζε ησλ δηαηά-

μεσλ ηνπ σο άλσ Κψδηθα. 

 Δπαλεμέηαζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ζπκςεθηζκνχ ησλ νθεηιψλ πξνο ηνπο θνξείο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο. 

 Δμέηαζε ησλ δπλαηνηήησλ κείσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο δηα-

ζθάιηζεο ζηαζεξήο θαη βηψζηκεο δεκνζηνλνκηθήο ηζνξξνπίαο. 

 Θέζπηζε θαη εθαξκνγή ηνπ λένπ Δληαίνπ Φφξνπ Αθηλήησλ κε ηαπηφρξνλε θαηάξγεζε ηνπ ΔΔΣΑ 

θαη ΦΑΠ. 

 Γεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ κεηξψνπ ζθαθψλ αλαςπρήο ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζπλαξκφδηα Τπνπξ-

γεία κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα εμαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ηεο θνξνινγηθήο θαη ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο 

θαη ε είζπξαμε ηνπ Σέινπο Πιεχζεο θαη Παξακνλήο. 

 

Ενηοπιζμόρ και καηαπολέμηζη ηηρ αποθςγήρ ή διαθςγήρ θόπων και ηελών 

 

 Αλαζρεδηαζκφο ησλ πνηληθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ψζηε λα απ-

ζηεξνπνηεζεί ην λνκνζεηηθφ θαζεζηψο γηα πεξηπηψζεηο κεγάιεο έθηαζεο θνξνδηαθπγήο, θαη λα 

κελ πξνβιέπεηαη πνηληθή θχξσζε ζε πεξηπηψζεηο νηθνλνκηθήο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ησλ νθεη-

ιψλ. 

 πληνληζκφο ησλ δξάζεσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ιαζξεκπνξίαο θαη ηεο λνζείαο θαπζίκσλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία ιακβάλνληαο ππφςε ηηο βέιηηζηεο δηεζλείο πξαθηηθέο. 

 Αμηνπνίεζε δηαθξαηηθψλ ζπκθσληψλ κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ησλ θνξνινγηθψλ θαη ηεισλεηα-

θψλ ειέγρσλ. Υξεζηκνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ακνηβαίαο ζπλδξνκήο κε βάζε ηηο δηεζλείο ζπκ-

βάζεηο πνπ έρεη ππνγξάςεη ε Διιάδα κε άιιεο ρψξεο γηα ηελ ιήςε ζηνηρείσλ, φπσο ε πιεξσκή 

ηφθσλ ζε Έιιελεο θαηνίθνπο.  

 Δθαξκνγή ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Πεξηνπζηνινγίνπ. Ζ δεκηνπξγία ηνπ Πεξηνπζηνινγίνπ ζα επηηξέςεη 

λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα ε ζπληαγκαηηθή πξφβιεςε πεξί ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηα θνξνινγη-

θά βάξε κε βάζε ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο. Με ην Ζιεθηξνληθφ Πεξηνπζηνιφγην ζα γίλεη 

πιήξεο απνηχπσζε ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ θνξνινγνπκέλσλ (αθίλεηε θαη θηλεηή πε-

ξηνπζία) θαη κέζσ απηνχ ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο ηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο ζε ζρέζε 

κε ηα δεισζέληα εηζνδήκαηά ηνπο. Θα απνηειέζεη, επίζεο, ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηε δηεπθφιπλ-

ζε ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ.  

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ X–RAY ζηα Σεισλεία. 

 Αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηα ήδε εγθαηεζηεκέλα ζπζηήκαηα ειέγρνπ εηζξνψλ–εθξνψλ 

θαπζίκσλ. 

 Δθαξκνγή ζπζηήκαηνο κνξηαθήο ηρλεζέηεζεο ησλ λαπηηιηαθψλ θαπζίκσλ θαζψο θαη εγθαηάζηα-

ζεο ζπζηεκάησλ GPS ζε βπηηνθφξα θαη πισηά κέζα κεηαθνξάο θαπζίκνπ. 

 Δθπφλεζε Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ Κνηλψλ Διέγρσλ κε ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία ζηα ζπλνξηαθά 

ζεκεία δηέιεπζεο. 
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 Αλαζρεδηαζκφο ζπζηήκαηνο επηζήκαλζεο πξντφλησλ θαπλνχ. 

 Δκπινπηηζκφο πξνθίι θνξνινγνχκελσλ κε ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη ειεθηξνληθά. 

 

Αύξηζη ηων δημοζίων εζόδων 

 

 Δθαξκνγή δξάζεσλ Ζιεθηξνληθήο Τπνζηήξημεο ηεο Δηζπξαμηκφηεηαο. 

 Καηάξγεζε ηακείσλ ζηηο θαηά ηφπνπο Γ.Ο.Τ. θαη εμαζθάιηζε δπλαηφηεηαο θαηαβνιήο ζε πηζησ-

ηηθά ηδξχκαηα, ΔΛΣΑ θ.ιπ. κέζσ αλάπηπμεο ζρεηηθψλ εθαξκνγψλ φπσο e–παξάβνιν, e–

απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο, e–νίθνζελ εηζπξάμεηο. 

 Καηάξηηζεο εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο ππνβνιήο δειψζεσλ θαη πιεξσκήο θφξσλ. 

 Γεκηνπξγία θαη ηήξεζε Κξίζηκσλ Γεηθηψλ (CPIs) γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

θνξνινγηθήο δηνίθεζεο. 

 

Μεηαππςθμίζειρ ηος θοπολογικού μησανιζμού 

 

 Απινπνίεζε θαη επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ επηζηξνθήο θφξσλ. 

 Οινθιήξσζε θαη εθαξκνγή ηνπ MIS (ζχζηεκα δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο) ηεο θνξνινγηθήο 

δηνίθεζεο. 

 Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο βαζκνινγίνπ θαη πξναγσγψλ γηα ην πξνζσπηθφ ηεο θνξνινγηθήο δηνίθε-

ζεο. 

 Παξαθνινχζεζε ζηνρνζεζίαο ππεξεζηψλ θαη ππαιιήισλ ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο. 

 Αλαζρεδηαζκφο ηεο δηαζπνξάο θαη ηεο αξκνδηφηεηαο ησλ Σεισλείσλ ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ησλ 

ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 Καηάξγεζε πξνζθφκηζεο αδεηψλ ηξίησλ θνξέσλ σο δηθαηνινγεηηθψλ ζε δηαδηθαζίεο κεηξψνπ. 

 Λεηηνπξγία ζηαδηαθά, εληφο ηνπ 2014, 46 επηπιένλ Σκεκάησλ Διέγρσλ ησλ 61 εληζρπκέλσλ 

ΓΟΤ, δεδνκέλεο ηεο ελίζρπζεο απηψλ κε Διεγθηέο Βεβαίσζεο θαη Αλαγθαζηηθήο Δίζπξαμεο ησλ 

εζφδσλ ηνπ Κξάηνπο.  

 

Δθζπγρξνληζκόο θνξνινγηθνύ κεραληζκνύ 
 

Ζ αλαδηάξζξσζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηφηε-

ηα ησλ δηαζξσηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ πινπνηνχληαη κέζα απφ ην ηξίπηπρν αλαβάζκηζεο ησλ ηερλν-

ινγηθψλ ππνδνκψλ, ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ θαη ησλ ζρέζεσλ κε ηνλ πνιίηε. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηα 

ελ ιφγσ ηξία πεδία, πξνσζνχληαη θαη πινπνηνχληαη νη εμήο δξάζεηο: 

 

Αναβάθμιζη ηων ηεσνολογικών και λοιπών ςποδομών ηος θοπολογικού μησανιζμού 

 

 Γεκηνπξγία νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ γηα ηελ αμηφπηζηε θαη απνηειεζκαηηθή ειεθηξνληθή δηαζχλ-

δεζε ησλ ππεξεζηψλ, έηζη ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε αληαιιαγή ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ κε-

ηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ησλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγείσλ. 

 Αλάπηπμε λέσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ζπλαιιαζζνκέλνπο, φπσο Δληαία Γήισζε 

ΦΜΤ–ΑΠΓ, Μηζζσηήξηα πκβφιαηα, Ηδησηηθά πκθσλεηηθά θ.ιπ. 

 Τινπνίεζε πξνζαξκνγψλ ζηα ΟΠ θαη ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο Φνξνινγίαο, Σεισλείσλ θαη 

Διέγρνπ, κέζσ ηνπ έξγνπ Change Requests. 

 Έλαξμε παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΠ ησλ Σεισλείσλ ICISnet θαη δηαζχλδεζήο ηνπ κε ην 

SIS II. 

 Πξφζιεςε λέσλ ππαιιήισλ (κέζσ ΑΔΠ). 

 

Αναβάθμιζη ηος θοπολογικού ελεγκηικού έπγος 

 

 Τινπνίεζε ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ ειέγρσλ φπσο γηα offshore εηαηξείεο, θνξνινγνχκελνπο πνπ 

απέζηεηιαλ ρξεκαηηθά πνζά ζην εμσηεξηθφ, ζθάθε αλαςπρήο Οιιαλδηθνχ Νενινγίνπ. 

 Τινπνίεζε δξάζεσλ αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ φζνλ αθνξά ειέγρνπο, επηζηξνθέο θφξνπ, είζπξαμεο 

ιεμηπξνζέζκσλ, εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ, ηεισλεηαθψλ δεηγκάησλ. 
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 Αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο πθηζηάκελεο θαη λέεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο, 

κέζσ δηαζηαπξψζεσλ θαη εκπινπηηζκνχ ηεο εηθφλαο ησλ θνξνινγνπκέλσλ (πρ. profil elenxis, α-

μηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ έκκεζσλ ηερληθψλ ειέγρνπ). 

 Λεηηνπξγία ηνπ κεηξψνπ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ. 

 Γηαζηαχξσζε θαη εληνπηζκφο ησλ αλαζθάιηζησλ νρεκάησλ. 

 Καηάξηηζε θαη πινπνίεζε εηεζίνπ πξνγξάκκαηνο επηζεσξήζεσλ ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξά-

ηνπο. 

 Τινπνίεζε ζπζηήκαηνο ζπγθέληξσζεο ζηνηρείσλ ζπλαιιαγψλ–απνδείμεσλ ιηαληθήο πψιεζεο 

θαζψο θαη ζπλαιιαγψλ–ηηκνινγίσλ θ.ιπ. 

 Τινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ειεγθηψλ βεβαίσζεο θαη αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο. 

 

Αναβάθμιζη ηηρ ζσέζηρ με ηον πολίηη–λογοδοζία και ενίζσςζη ηηρ εκούζιαρ ζςμμόπθωζηρ 

 

 Δπέθηαζε ππνδνκψλ θαη πφξσλ ηειεθσληθνχ Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο Φνξνινγνπκέλσλ (ΚΔΦ), 

γηα απνηειεζκαηηθφηεξε επηθνηλσλία κε ηνπο θνξνινγνχκελνπο. 

 Αλάπηπμε δηαχισλ επηθνηλσλίαο κε ηνπο πνιίηεο θαη ελεκέξσζήο ηνπο γηα ην έξγν ηεο θνξνινγη-

θήο δηνίθεζεο (δηνξγάλσζε εκεξίδσλ γηα θνξνινγηθά ζέκαηα θ.ιπ.). 

 

Αλαδηάξζξσζε ηεο θνξνινγηθήο θαη ηεισλεηαθήο δηνίθεζεο 
 

Παξάιιεια κε ηηο πξναλαθεξζείζεο πξσηνβνπιίεο, πξνσζνχληαη θαη πινπνηνχληαη κία ζεηξά απφ πα-

ξεκβάζεηο αλαδηάξζξσζεο θαη βειηίσζεο ησλ θνξνινγηθψλ θαη ηεισλεηαθψλ ππεξεζηψλ ηεο ΓΓΓΔ, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη: 

 

 Ζιεθηξνληθή ππνβνιή ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ δηθεγνξηθνχο ζπιιφγνπο, ιηκελαξρεία, γξακκαηείο 

δηθαζηεξίσλ, ζπκβνιαηνγξάθνπο θαη ινηπά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ. 

 Τινπνίεζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο εληαίαο δήισζεο ΦΜΤ θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ Η-

ΚΑ–ΔΣΑΜ.  

 Λεηηνπξγία 24 αθφκε Γξαθείσλ Δμππεξέηεζεο Φνξνινγνπκέλσλ (ΓΔΦ), φηαλ εθιείςνπλ νη ιφγνη 

γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρνπλ ιεηηνπξγήζεη κέρξη ζήκεξα θαη δηεχξπλζε ησλ αξκνδηνηήησλ φισλ 

ησλ ΓΔΦ δεδνκέλεο ηεο εμέιημεο ηνπ λένπ TAXIS γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ θνξνιν-

γνπκέλσλ. 

 Καηάξγεζε ηακείσλ ζηηο θαηά ηφπνπο ΓΟΤ θαη εμαζθάιηζε δπλαηφηεηαο πιεξσκήο ζε πηζησηηθά 

ηδξχκαηα, ΔΛΣΑ θ.ά. 

 Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο βαζκνινγίνπ θαη πξναγσγψλ ησλ ππαιιήισλ ηεο ΓΓΓΔ.  

 Αχμεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ/ηθαλνηήησλ ηνπ ειεγθηηθνχ δπλακηθνχ κέζσ ηεο ζπλε-

ρνχο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο θαη εηζαγσγήο ρεκηθψλ 

πξντφλησλ, λνκνζεζίαο ρεκηθψλ πξντφλησλ θαη κεζνδνινγίαο ειέγρσλ θαη κεηξήζεσλ θαπζίκσλ 

θαη ινηπψλ ρεκηθψλ πξντφλησλ.  

 Δθπαίδεπζε λέσλ ειεγθηψλ ζε βαζηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαη έκπεηξσλ ειεγθηψλ ζε εμεηδη-

θεπκέλα θνξνινγηθά ζέκαηα. 

 Γεκηνπξγία αξρείνπ θαηαγγειηψλ θαη ινηπψλ αλαθνξψλ απφ δηάθνξνπο θνξείο κε ζθνπφ ηε δεκη-

νπξγία αληίζηνηρνπ γξαθείνπ. 

 Οινθιήξσζε θαη εθαξκνγή ηνπ MIS (χζηεκα Γηνηθεηηθήο Πιεξνθφξεζεο). 

 Αλαδηάξζξσζε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Σεισλεηαθψλ Τπεξεζηψλ κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ε-

θαξκνγήο ηνπ ICISnet ζηα Σεισλεία. 

 Γεκηνπξγία ζψκαηνο επηζεσξεηψλ REACH θαη CLP. 

 Γηεχξπλζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Μνλάδαο Δίζπξαμεο θαη αλαδηάξζξσζε ησλ 

Σκεκάησλ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία 

απηήο.  

 χζηαζε ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ Δηδηθήο Απνθεληξσκέλεο Τπεξεζίαο Πξν-

ιεπηηθνχ Διέγρνπ κε Σκήκαηα πνπ ζα εδξεχνπλ ζε έδξεο Πεξηθεξεηψλ, ηα νπνία ζα αζθνχλ ηηο 

αξκνδηφηεηεο πνπ κεηαθέξζεθαλ απφ ην ΓΟΔ.  
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 46 επηπιένλ Σκήκαηα Διέγρσλ ησλ 61 εληζρπκέλσλ ΓΟΤ ζα ιεηηνπξγήζνπλ, ζηαδηαθά, εληφο ηνπ 

2014, δεδνκέλεο ηεο ελίζρπζεο απηψλ κε Διεγθηέο Βεβαίσζεο θαη Αλαγθαζηηθήο Δίζπξαμεο ησλ 

Δζφδσλ ηνπ Κξάηνπο.  

 ηαδηαθή ιεηηνπξγία, κέζα ζην 2014, 3 Σκεκάησλ Δπαλεμέηαζεο ηεο Τπνδηεχζπλζεο ηεο Τπεξε-

ζίαο Δζσηεξηθήο Δπαλεμέηαζεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο.  

 

Γίσμε Οηθνλνκηθνύ Δγθιήκαηνο 
 

Με ην Ν. 4152/2013 έγηλε επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ΓΟΔ θαη νινθιεξψζεθε ζηηο 

31.10.2013 ε δηαδηθαζία κεηαθνξάο αξκνδηνηήησλ, νξγαληθψλ ζέζεσλ, πξνζσπηθνχ θαη αλαγθαίσλ 

πφξσλ ηνπ ΓΟΔ ζηελ ΓΓΓΔ. Παξάιιεια, πξνσζείηαη ν αλαζρεδηαζκφο ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ 

ΓΟΔ θαη ε αλαδηνξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, έηζη ψζηε λα δνζεί έκθαζε ζε ειέγρνπο ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθψλ πεξηπηψζεσλ νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ, φπσο, ηδίσο, (i) θνηλνηηθψλ επηδνηήζεσλ ζε ζπ-

λεξγαζία κε Δπξσπατθνχο Οξγαληζκνχο (OLAF) θαη (ii) θίλεζεο θεθαιαίσλ, ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπ-

λαιιαγψλ θαη απάηεο κέζσ δηαδηθηχνπ. Παξάιιεια, αλαιήθζεθαλ πξσηνβνπιίεο νξγαλσηηθνχ ραξα-

θηήξα γηα ηελ απνθπγή επηθαιχςεσλ ηνπ ΓΟΔ πξνο ηηο ππεξεζίεο άιισλ Τπνπξγείσλ. 

 

Δπηπξφζζεηα, δεκηνπξγείηαη θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, ζηελ νπνία ε Τπε-

ξεζία ζα έρεη άκεζε πξφζβαζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Ζ ελ ιφγσ βάζε ζα νινθιεξσ-

ζεί κέρξη ηέινπο ηνπ έηνπο θαη ην 2014 ζα είλαη ζε πιήξε παξαγσγηθή δηαδηθαζία κε ζθνπφ ηελ επηηά-

ρπλζε θαη ηε δηεπθφιπλζε ησλ ειεγθηηθψλ ελεξγεηψλ κε ηειηθφ ζηφρν ηελ δηαζθάιηζε ηνπ Γεκνζίνπ 

πκθέξνληνο. Σέινο, έρεη ήδε ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί ην Δζληθφ Γξαθείν Αλάθηεζεο Πεξηνπζηαθψλ 

ηνηρείσλ πνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αληίζηνηρεο Τπεξεζίεο ησλ θξαηψλ–κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσ-

ζεο (AROs), θαζψο κε ηνπο εζληθνχο ζπλδέζκνπο ηνπ δηθηχνπ CARIN (CAMDEN ASSETS 

RECOVERY INTERAGENCY NETWORK) γηα ηελ αλίρλεπζε θαη ηνλ εληνπηζκφ, εληφο θαη εθηφο 

ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο, πξντφλησλ θαη άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαζπ-

λνξηαθέο εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

  

Ζ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ ΓΟΔ γηα ην έηνο 2012 θαη ην πξψην ελλεάκελν ηνπ 

2013 έρεη επηθέξεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. πγθεθξηκέλα, δηελεξγήζεθαλ 34.249 ζηνρεπκέλνη έ-

ιεγρνη αληί πξνγξακκαηηζζέλησλ 28.000 ειέγρσλ θαη δηαπηζηψζεθαλ 908.745 παξαβάζεηο ζε 18.473 

πεξηπηψζεηο. Σν πνζνζηφ ειέγρσλ έλαληη ησλ ζηφρσλ αλήιζε ζε 122%. Σν κέζν πνζνζηφ παξαβαηη-

θφηεηαο δηακνξθψζεθε ζην 54%. Γηελεξγήζεθαλ επίζεο 16.588 έιεγρνη δηαθίλεζεο θαη εληνπίζηεθαλ 

2.247 παξαβάηεο ζηνπο νπνίνπο δηαπηζηψζεθαλ 12.376 παξαβάζεηο. Σν κέζν πνζνζηφ παξαβαηηθφηε-

ηαο δηακνξθψζεθε ζην 14%. Σν πξψην ελλεάκελν ηνπ 2013 ην ΓΟΔ, ππεξβαίλνληαο ην ζηφρν ησλ 

16.695 πξνγξακκαηηζκέλσλ ειέγρσλ, δηελήξγεζε ζπλνιηθά 24.358 ειέγρνπο (πνζνζηφ πινπνίεζεο 

ζηφρσλ 146%), ζε επηιεγκέλεο επηρεηξήζεηο, φπνπ δηαπηζηψζεθαλ 358.622 παξαβάζεηο ζε 11.494 πα-

ξαβάηεο (κέζν πνζνζηφ παξαβαηηθφηεηαο 47%). Σέινο, δηελεξγήζεθαλ 9.199 έιεγρνη δηαθίλεζεο θαη 

εληνπίζηεθαλ 1.285 παξαβάηεο ζηνπο νπνίνπο δηαπηζηψζεθαλ 3.611 παξαβάζεηο. Σν κέζν πνζνζηφ 

παξαβαηηθφηεηαο δηακνξθψζεθε ζην 14%. 

 

 

8. Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ 
 

 

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.  

 

’ απηφ ην πιαίζην, νη ζηφρνη ησλ ελεξγεηψλ ηεο θηλνχληαη ζε ηξεηο θαηεπζχλζεηο: 

 

 Ζ θαηαπνιέκεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ε κείσζε ηνπ βάξνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα αιιά θαη ηνπ 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. 
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 Ζ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

 Ζ ζπκβνιή ζηελ δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ πξνο φθεινο ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. 

 

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 δηαδηθηύνπ 
 

Ζ ΓΓΠ, κέζα απφ ηε καθξφρξνλε εκπεηξία θαη 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 

ηελ 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, επεηεχρζε-

ζαλ παξαγσγηθά απνηειέζκαηα, φπσο ελδεηθηηθά, αλαθέξνληα παξαθάησ:  

 

 Πξνζαξκνγή θαη δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο εηζν-

δήκαηνο θπζηθψλ θαη κε θπζηθψλ πξνζψπσλ (πξνεθηχπσζε, επεμεξγαζία, ππνζηήξημε, απνζηνιή 

εθθαζαξηζηηθψλ ζεκεησκάησλ, εηζπξάμεηο, ςεθηαθή ππνζηήξημε ησλ ΓΟΤ θαη ησλ θνξνινγηθψλ 

ππεξεζηψλ, δηελέξγεηα δηαζηαπξψζεσλ θ.ιπ.).  

 Καζηέξσζε ειεθηξνληθήο ππνβνιήο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ππφρξενπο, πιεζηάδνληαο ην 100% 

ζε πιείζηεο πεξηπηψζεηο, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ βά-

ξνπο, θαζψο επίζεο θαη ηελ άκεζε εθθαζάξηζε ησλ ειεθηξνληθψλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ. 

 Καζηέξσζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ απνζηνιή ησλ εηδνπνηεηεξίσλ θαη ηελ πιεξσκή 

ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο νρεκάησλ.  

 Λεηηνπξγία ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Μηζζνδνζίαο θαη πληάμεσλ (ΠΔ) θαη παξνρή 

νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ζπληαμηνχρνπο ηνπ Γεκνζίνπ. 

 Παξνρή λέσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιίηε, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηε δεκφζηα δηνίθε-

ζε, κέζσ ηνπ λένπ TAXIS, ηνπ TAXISnet θαη ηνπ ICISnet γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ζπλαιιαγψλ 

κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ.  

 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.  

 Τπνζηήξημε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο, 

θαιχπηνληαο θεληξηθή θαη πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο.  

 Πιήξε ηερλνινγηθή ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκήο. Σν ζχζηεκα έρεη 

ζπκπεξηιάβεη ηηο ακνηβέο φισλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. 

 Πνηθίια ζηαηηζηηθά ζηνηρεία εθ ησλ ηνκέσλ πνπ εμππεξεηεί, θαζψο θαη ην εηήζην «ηαηηζηηθφ 

Γειηίν Φνξνινγηθψλ Γεδνκέλσλ». 

 πλεξγαζία θαη αληαιιαγή ζηνηρείσλ κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

 χζηεκα δηαρείξηζεο αλαθνξψλ δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο. 

 Λεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο Φνξνινγνπκέλσλ. Αλαζρεδηάζηεθε θαη ελεκεξψζεθε κηα 

πινχζηα βάζε κε ζπρλέο εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο. Τπεγξάθε θαη πινπνηείηαη ε επέθηαζή ηνπ ζε 

έλα Δληαίν Πνιπθαλαιηθφ Κέληξν Δμππεξέηεζεο πλαιιαζζνκέλσλ κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκη-

θψλ.  

 Γηαρείξηζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ θαη ππνζηήξημε ηεο ππεξεζίαο απνζηνιήο πξνζσπνπνηεκέ-

λσλ κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ιεηηνπξγίαο ηειεθσληθνχ θέληξνπ, κε ζθνπφ ηελ 

αχμεζε ηεο εθνχζηαο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο. Δπίζεο, πινπνηήζεθε ε δπλαηφηεηα εκθάληζεο 

θαη εθηχπσζεο ησλ βεβαησκέλσλ θαη ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ζηνπο πηζηνπνηεκέλνπο ρξήζηεο 

ηνπ TAXISnet. Σα κέρξη ζήκεξα απνηειέζκαηα μεπεξλνχλ θαηά πνιχ ηνπο ζηφρνπο.  

 Δθαξκνγή Παξαθνινχζεζεο Γηαζηαπξψζεσλ θαη Δκθάληζε ηνηρείσλ Μεηξψνπ ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν γηα δηεπθφιπλζε ησλ ζηειερψλ ησλ ΓΟΤ. 
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 Παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ εγγξαθήο (απφδνζεο ΑΦΜ) θαη θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο 

ζηελ ππεξεζία κηαο ζηάζεο (ΓΔΜΖ), πνπ επηηξέπεη ηε ζχζηαζε εηαηξεηψλ ζε κηα ζηάζε κέζα ζε 

κηα εκέξα. 

 Γεκηνπξγία ππεξεζίαο πνπ εθδίδεη πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφ-

λν κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 Γεκηνπξγία ππεξεζίαο ππνβνιήο αηηήκαηνο, ειέγρνπ πξνυπνζέζεσλ, ππνινγηζκνχ θαη θαηαβνιήο 

ηνπ επηδφκαηνο θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ. 

 Τινπνίεζε ηνπ έθηαθηνπ εηδηθνχ ηέινπο ειεθηξνδνηνχκελσλ δνκεκέλσλ επηθαλεηψλ (ΔΔΣΖΓΔ) 

κέζσ εθαξκνγήο θαη κεραλνγξαθηθήο ππνζηήξημεο ησλ ΓΟΤ θαη ρξήζεο αξρείσλ ηεο ΓΔΖ. 

 Τινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο (web service) ππνβνιήο πηζηνπνηεηηθψλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ απφ πη-

ζηνπνηεκέλνπο (νξθσηνχο) ειεγθηέο θαη ειεγθηηθά γξαθεία. 

 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 ζπγρσλεχζεσλ ησλ ΓΟΤ. 

 

Ο ζπλερψο αλαβαζκηδφκελνο δηθηπαθφο ηφπνο ηεο ΓΓΠ (www.gsis.gr), πξνζδηνξίδεηαη απφ ηξεηο ζε-

καληηθέο έλλνηεο: επηθνηλσλία, πιεξνθφξεζε, ζπλαιιαγέο. πγθεθξηκέλα:  

 

 Μέζα ζην 2013 νη δηθηπαθά παξερφκελεο ππεξεζίεο πιεζηάδνπλ ηηο 45 (γηα θνξνινγηθά θαη ηεισ-

λεηαθά ζέκαηα, κηζζνινγηθά θαη ζπληαμηνδνηηθά ζέκαηα, ζέκαηα εμππεξέηεζεο άιισλ θνξέσλ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ ηνκέα θ.ιπ.). 

 Καηά ην 2012 πηζηνπνηεζήθαλ 1,3 εθαη. λένη ρξήζηεο γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξ-

γείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

 Σν ζπλνιηθφ πιήζνο ησλ πηζηνπνηεκέλσλ ειεθηξνληθψλ ρξεζηψλ έθζαζε ηα 7,2 εθαη., απφ ηνπο 

νπνίνπο ππνβιήζεθαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ πεξί ηα 20 εθαη. δειψζεηο.  

 

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.α. 

 

Γηθηπαθή ππνδνκή ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ 
 

Ζ ΓΓΠ έρεη κεξηκλήζεη γηα ηελ έληαμε ζην Δζληθφ Γίθηπν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο–«χδεπμηο», γηα φ-

ιεο ζρεδφλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (θεληξηθέο ππεξεζίεο, ΓΟΤ, ηεισλεία, ΤΓΔ, 

θηεκαηηθέο ππεξεζίεο, ππεξεζίεο ηνπ ΓΥΚ, ππεξεζίεο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, θ.ιπ.), 

ζε φιε ηελ επηθξάηεηα, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο ελνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ κεηάδνζεο 

δεδνκέλσλ, ηειεδηάζθεςεο θαη θσλήο, κε ηαρχηεηεο, ηνπιάρηζηνλ, 1024Kbps θαη ζεκαληηθή εμνηθν-

λφκεζε πφξσλ. Με ηελ έιεπζε ηνπ ΣΑΥΗS 2 θαη θαηφπηλ ησλ ζπγρσλεχζεσλ ησλ ΓΟΤ, εμππεξεηνχ-

ληαη ζήκεξα απφ ην δίθηπν «χδεπμηο» πεξί ηηο 580 ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πεξηνξί-

δνληαο ζεκαληηθά ηα ζρεηηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα. Ζ ιεηηνπξγία ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ ζα ζπλερηζηεί 

λα παξέρεηαη κε ρξήζε πεξαηηέξσ αλαβαζκηζκέλσλ δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ, ζε νπνηνδήπνηε έξγν δηα-

δερζεί ην «χδεπμηο» (χδεπμηο ΗΗ). 

 

Αλαπηπμηαθό έξγν–ΔΣΠΑ 
 

Καηά ηελ 4ε Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν θαη αμηνπνηψληαο πφξνπο ησλ ΔΠ «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε» 

θαη «Φεθηαθή χγθιηζε», ε ΓΓΠ πξνρσξά ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ππνδνκψλ Πιεξνθνξηθήο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ δνκψλ ηεο θαη ηνπ νξγαλσηηθνχ ηεο πιαηζίνπ, ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ θαη ζε ηππνπνίεζε κεζφδσλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο:  
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 Γηαζθαιίδνληαο ηελ απξφζθνπηε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηεο ζην λέν ςε-

θηαθφ γίγλεζζαη θαη ζε έλα ζπλερψο δηεπξπλφκελν θαη πην απαηηεηηθφ αξηζκφ πνιηηψλ θαη επηρεη-

ξήζεσλ.  

 Τινπνηψληαο λέεο δξάζεηο θαη εληζρχνληαο ην ξφιν ηεο, ζηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ 

θαη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ.  

 

πγθεθξηκέλα, έρνπλ εληαρζεί ζην ΔΠΑ θαη ρξεκαηνδνηνχληαη αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζεκαληηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ:  

 

 Οινθιεξψζεθε θαη ιεηηνπξγεί ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ησλ Διεγθηηθψλ Τπεξεζηψλ–

ELENXIS. Οη Διεγθηηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (θνξνινγηθέο ειεγθηηθέο π-

πεξεζίεο, ηεισλεηαθέο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο, Τπεξεζία Δηδηθψλ Διέγρσλ θαη νηθνλνκηθέο επηζε-

σξήζεηο), απνθηνχλ φιεο ηηο πεγέο δεδνκέλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, κέζσ κηαο θεληξη-

θήο ππνδνκήο θαη θνξεηψλ ππνινγηζηψλ αζχξκαηα ζπλδεδεκέλσλ κε απηή. 

 Γηαδξαζηηθέο Τπεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο. Ζ δξάζε απηή πξνβιέπεη ηελ αλάπηπμε θαη ππνζηή-

ξημε ησλ ειεθηξνληθψλ ηεο ππεξεζηψλ, κε εληαίν ηξφπν κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ελαιιαθηηθψλ θα-

λαιηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ (δηαδίθηπν, θηλεηή ηειεθσλία, θσλεηηθή πχιε θ.ιπ.). Ζ ζρεηηθή ζχκ-

βαζε ππνγξάθεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2013.  

 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 ζην 2013 θαη ήδε ην έξγν πινπνηείηαη. 

 Γεκηνπξγία λέσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ πνιίηε, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηε δεκφζηα δηνί-

θεζε. 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, ηξάπεδεο, 

αζθαιηζηηθά ηακεία, ΓΔΚΟ, ηηκνιφγηα, δεκνηνιφγην θαη παξνρή ζηνηρείσλ φπσο ζπλέπεηα, ε-

λεκεξφηεηα, εχξεζε/απφδνζε ΑΦΜ, επαιήζεπζε, δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο (π.ρ. Γεκφζην, 

ΓΔΚΟ, ζπκβεβιεκέλνη), νρήκαηα, αθίλεηε πεξηνπζία θαη νξηδφληηεο δξάζεηο ESB, ηαπηνπνίεζε 

θαη πηζηνπνίεζε θνξέσλ, εηζαγσγέο θαη κεηαβνιέο δεδνκέλσλ, ην νπνίν πινπνηείηαη κέζσ ζχκ-

βαζεο ζπκθσλίαο πιαηζίνπ γηα παξνρή ππεξεζηψλ, δηαζθαιίδνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

αληαπφθξηζε ηεο ΓΓΠ ζε ζπλεξγαζίεο ηερλνινγηθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

 Αμηνπνηήζεθε ε κειέηε νξγαλσηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ αλαζρεδηαζκνχ ηεο ΓΓΠ θαη ζρεδηάζηεθε 

θαη πηνζεηήζεθε λέα νξγαλσηηθή δνκή ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ζχγρξνλν ξφιν παξνρήο ειεθηξνλη-

θψλ ππεξεζηψλ πνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη πξνο ηνπο πνιίηεο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηε δηνίθε-

ζε. 

 

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. 

 

 

9. 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 ιεη-

ηνπξγίαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ε ζηξαηεγηθή ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 
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θαη Πξφλνηαο επηθεληξψλεηαη ζην ζρεδηαζκφ, ζηε ιήςε θαη ζηελ εθαξκνγή κέηξσλ πνιηηηθήο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο εχξπζκεο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ζηελ ελίζρπζε ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ζηε δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ θαη 

βηψζηκνπ κνληέινπ θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θνη-

λσληθήο αζθάιηζεο ζηε ρψξα καο. Δπηπιένλ, εθαξκφδεηαη έλα νινθιεξσκέλν θαη ζπγθξνηεκέλν ζρέ-

δην νξγαλσηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη αιιαγψλ πνπ επηθέξνπλ άκεζα θαη απηά νθέιε ζηνπο πνιίηεο, α-

ληηκεησπίδνπλ ηελ αδήισηε 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 2013 θαη ζα ζπλερηζζνχλ ην 2014 είλαη νη αθφινπζεο:  

 

 Θεζκνζεηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί πιήξσο ην δίθηπν «ΑΡΗΑΓΝΖ», κέζσ ηνπ νπνίνπ ηα αζθαιηζηηθά 

ηακεία ελεκεξψλνληαη άκεζα γηα φιεο ηηο δεκνγξαθηθέο/νηθνγελεηαθέο αιιαγέο ησλ δηθαηνχρσλ, 

εμαιείθνληαο έηζη ηε ζρεηηθή παξαβαηηθφηεηα.   

 Γεκηνπξγήζεθε ην Ζιεθηξνληθφ χζηεκα «ΖΛΗΟ», έλα απφ ηα πην ζχγρξνλα, αμηφπηζηα θαη α-

πνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ, ελεκέξσζεο θαη παξαθνινχζεζεο δεδνκέλσλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ζε επξσπατθφ επίπεδν.  

 Απφ ηελ 1ε Μαξηίνπ 2013 ηέζεθε ζε πιήξε ιεηηνπξγία ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «ΔΡΓΑΝΖ» ην 

νπνίν απνηππψλεη, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ηηο ξνέο απαζρφιεζεο ηνπ κηζζσηνχ ηνκέα ηεο ηδησηη-

θήο νηθνλνκίαο, ππνζηεξίδνληαο έηζη ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ησλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο αδήισηεο θαη αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο, ηδίσο κέζσ ηεο δη-

αζχλδεζήο ηεο κε ηηο Αλαιπηηθέο Πεξηνδηθέο Γειψζεηο ζην ΗΚΑ. 

 Γεκηνπξγήζεθε ε Δληαία Ζιεθηξνληθή Βάζε Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο «ΔΣΗΑ», ζηελ νπνία απνηπ-

πψλεηαη ην ζχλνιν ηεο ηδηφθηεηεο θαη κηζζσκέλεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ θνξέσλ επνπηείαο 

ηνπ Τπνπξγείνπ, ελψ νη κεηεγθαηαζηάζεηο ζην πιαίζην ηεο λέαο ζηεγαζηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τ-

πνπξγείνπ έρνπλ εμνηθνλνκήζεη πεξίπνπ 7 εθαη. επξψ ζην ζχλνιν ησλ 25 εθαη. επξψ πνπ δαπαλά 

γηα ελνίθηα ην Τπνπξγείν θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία.    

 Σέζεθε ζε ιεηηνπξγία κεραληζκφο απηφκαηεο δηαζηαχξσζεο ησλ ππνβιεζεηζψλ κεληαίσλ εηζθν-

ξψλ ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ κέζσ ΑΠΓ ζε ζρέζε κε ηηο θαηαβιεζείζεο. Έηζη, θιείλνπλ νξηζηηθά δηαρεη-

ξηζηηθά θαη ιεηηνπξγηθά θελά πνπ επέηξεςαλ ηε ζηαδηαθή κεγέζπλζε ησλ θαηλνκέλσλ εηζθνξνδη-

αθπγήο θαη εηζθνξναπνθπγήο. 

 Θεζκνζεηήζεθε θαη μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ηνπ ΚΔΑΟ (Κέληξν Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθψλ Οθεη-

ιψλ) γηα ηελ είζπξαμε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ απφ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ην ζχλνιν 

ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. 

 Μεηψζεθε ην κε κηζζνινγηθφ θφζηνο θαηά 1,1 πνζνζηηαίεο κνλάδεο.  

 Καηαξηίζηεθε απφ Δηδηθή Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή θαηάινγνο κε 43 παζήζεηο γηα ηηο νπνίεο ε 

δηάξθεηα ηεο αλαπεξίαο θαζνξίδεηαη επ’ αφξηζηνλ θαη, ζπλεπψο, δελ ζα απαηηείηαη επαλαμηνιφγε-

ζε απφ ηα ΚΔΠΑ. 

 Γεκηνπξγήζεθε ην ΔΣΔΑ κε ζηφρν ηελ απινπνίεζε ηνπ πνιχπινθνπ θαη θαηαθεξκαηηζκέλνπ ζπ-

ζηήκαηνο ηεο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, ηελ εθαξκνγή εληαίσλ νκνγελνπνηεκέλσλ θαλφλσλ γηα ην 

ζχλνιν ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ηελ εμάιεηςε δεκηνπξγίαο ειιεηκκάησλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ 

βησζηκφηεηα ζπλνιηθά ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 Ξεθηλά, απφ 1ε Γεθεκβξίνπ 2013, ε εληαία ππνβνιή ζηελ ΑΠΓ εηζθνξψλ γηα θχξηα θαη επηθνπξη-

θή ζχληαμε θαη παξνρέο εθάπαμ.  

 Δπηβιήζεθε ην πςειφηεξν ηζηνξηθά πξφζηηκν γηα ηελ αδήισηε εξγαζία (10.550 επξψ), ην νπνίν 

επεθηείλεηαη θαη ζε φζνπο δελ δειψλνπλ ηνλ αληίζηνηρν εξγαδφκελν ζηελ ΑΠΓ.  

 Θεζκνζεηήζεθε ην εληαίν επίδνκα ζηήξημεο ηέθλσλ θαη θαηαβάιιεηαη, γηα πξψηε θνξά, αθφκε 

θαη ζε νηθνγέλεηεο κε 1 ή 2 παηδηά.  

 Γηαζθαιίζηεθε ε ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ θαη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΟ ΠΗΣΗ» θαη ζεζπίζηεθαλ ηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα «ΚΑΣ’ 

ΟΗΚΟΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ» θαη «ΚΑΣ’ ΟΗΚΟΝ ΝΟΖΛΔΗΑ». 

 Με Τπνπξγηθή Απφθαζε θαηαβάιιεηαη εηδηθφ βνήζεκα αλεξγίαο ζε απηναπαζρνινχκελνπο πνπ 

δηέθνςαλ ηελ άζθεζε επαγγέικαηνο ή έθιεηζαλ ηελ επηρείξεζή ηνπο.  
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 Θεζκνζεηήζεθε ν λένο κεραληζκφο θαζνξηζκνχ ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ, ν νπνίνο ζα δηακνξθψλε-

ηαη χζηεξα απφ δηαβνχιεπζε κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη ηε ζπλδξνκή επηζηεκνληθψλ θν-

ξέσλ, ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά πξφηππα. 

 

Μηα άιιε δέζκε δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ζρεδηάδνληαη κε εληαηηθφ ξπζκφ θαη ζα μεθηλή-

ζνπλ ην 2014 αθνξνχλ ζηα θάησζη: 

 

 Οινθιεξψλνληαη νη δηαξζξσηηθέο νξγαλσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζην αζθαιηζηηθφ, κε ηε δεκηνπξ-

γία ηνπ ζπζηήκαηνο «ΑΣΛΑ», δειαδή ε ςεθηαθή θαηαγξαθή ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηζηνξηθνχ γηα 

φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο. Με ηελ νινθιήξσζή ηνπ (εληφο ηνπ 2015) ε απνλνκή ζπληάμεσλ ζα 

γίλεηαη άκεζα, θάζε αζθαιηζκέλνο ζα έρεη πξφζβαζε ζην αζθαιηζηηθφ ηζηνξηθφ ηνπ, θαηαξγνχ-

ληαη ηα βηβιηάξηα πγείαο θ.ιπ.  

 ρεδηάδεηαη ε ξηδηθή αλαδηνξγάλσζε ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ε ελνπνίεζε ησλ ειεγθηηθψλ 

κεραληζκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο.  

 Γεκηνπξγείηαη Μεηξψν Παξαβαηηθφηεηαο κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο «ΔΡΓΑΝΖ», 

ελψ πξνσζείηαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ, ηνπ 

ΗΚΑ θαη ηνπ ΟΑΔΓ.  

 Γεκηνπξγνχληαη κφληκνη κεραληζκνί δηάγλσζεο ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο, θαζψο θαη 

παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο.  

 

Παξάιιεια, ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο ζρεδηάδεη θαη πινπνηεί 

αλαπηπμηαθέο πξσηνβνπιίεο. Δμ’ απηψλ νη ζεκαληηθφηεξεο πνπ μεθίλεζαλ ην 2013 θαη ζα ζπλερη-

ζζνχλ ην 2014 είλαη νη εμήο:  

 

 Τινπνηείηαη ην πξφγξακκα «Δπηηαγή Δηζφδνπ ζηελ Αγνξά Δξγαζίαο» γηα 45.000 άλεξγνπο λένπο 

έσο 29 εηψλ, ελψ εθπνλείηαη ήδε ρέδην Γξάζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δγγχεζε 

γηα ηε Νενιαία» (Youth Guarantee). 

 Τινπνηνχληαη πξνγξάκκαηα θνηλσθεινχο εξγαζίαο γηα 50.000 αλέξγνπο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνί-

θεζε θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

 Πξνσζείηαη – ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή – ν ζεζκφο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο 

θαη ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.  

 Αλαβίσζε ην πξφγξακκα Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ κέζσ ηνπ ΟΑΔΓ.   

 

Οη ζεκαληηθφηεξεο αλαπηπμηαθέο πξσηνβνπιίεο πνπ ζα μεθηλήζνπλ ην 2014 είλαη νη εμήο:  

 

 Ζ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο ζε δχν πεξηνρέο ηεο 

ρψξαο κε ζηφρν ηε δηεχξπλζή ηνπ ζε φιε ηελ Διιάδα. 

 Ζ έλαξμε ηνπ δηαιφγνπ κε άμνλα ηελ Πξάζηλε Βίβιν γηα ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή Κνηλσληθήο Έ-

ληαμεο, κε ζηφρν ε ρψξα λα απνθηήζεη κηα νινθιεξσκέλε θαη πνιχπιεπξε ζηξαηεγηθή γηα ηελ 

θνηλσληθή έληαμε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο.  

 Ζ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ γηα ηε ζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο ησλ λέσλ ζην πιαίζην ηνπ Youth 

Guarantee, κία εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε πινπνίεζε δηεπξπκέλνπ πξνγξάκκαηνο «Δπηηαγή Δηζφδνπ» 

γηα 75.000 άλεξγνπο λένπο έσο 29 εηψλ. 

 Ζ επαλάιεςε, θαη ην επφκελν έηνο, ηνπ πξνγξάκκαηνο θνηλσθεινχο εξγαζίαο γηα άιινπο 50.000 

αλέξγνπο, κε ζηφρεπζε ζε νηθνγέλεηεο ρσξίο θαλέλα εξγαδφκελν.  

 Ζ πινπνίεζε κέζσ ηνπ ΟΑΔΓ, γηα πξψηε θνξά, εηδηθνχ θαηαζθελσηηθνχ πξνγξάκκαηνο απφ ην 

νπνίν ζα σθειεζνχλ πεξηζζφηεξα απφ 40.000 παηδηά αλέξγσλ θαη νηθνλνκηθά αδχλακσλ νηθνγε-

λεηψλ. 
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10. Γηαξζξσηηθέο Μεηαξξπζκίζεηο 
 

 

Καηά ηελ ηειεπηαία δηεηία έρεη μεθηλήζεη ε εθαξκνγή απφ ηελ Κπβέξλεζε ηεο ζηξαηεγηθήο νηθνλνκη-

θήο 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. ’ 

απηφ ην πιαίζην, έρνπλ αλαιεθζεί ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο εληφο ηνπ 2013, θαη δξνκνινγνχληαη κηα 

ζεηξά απφ αληίζηνηρεο πξσηνβνπιίεο γηα ην 2014 θαη έπεηηα. Δηδηθφηεξα, αλά πεδίν πνιηηηθήο, ελδεη-

θηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πεξίνδν 2013 – 2014 είλαη: 

 

Αλάπηπμε, Αληαγσληζηηθόηεηα 
 

 Ζ ζέζπηζε λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ε πινπνίεζε ζηξαηεγηθήο γηα ηελ απινπνίεζε ηεο αδεην-

δφηεζεο ησλ βηνκεραληψλ θαη  ηεο κεηαπνηεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

 Ζ εηζαγσγή ελφο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηα επηρεηξεκαηηθά πάξθα, ψζηε λα είλαη πην εχθνιεο νη 

επελδχζεηο ζε απηά.  

 Ζ νινθιήξσζε ηεο έθδνζεο φισλ ησλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3982/2011, κε ηνλ νπνίν 

αληηκεησπίδεηαη ζπλνιηθά ην ζέκα ησλ θιεηζηψλ επαγγεικάησλ θαη ηεο κείσζεο ηεο γξαθεηνθξα-

ηίαο γηα ηελ αδεηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ.  

 Ζ λέα ζηξαηεγηθή γηα ηα Logistics (εθνδηαζηηθή αιπζίδα) θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ ζρεηηθνχ λν-

κνζεηηθνχ πιαηζίνπ.  

 Ζ απινπνίεζε αδεηνδνηήζεσλ ζηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

 Ζ πινπνίεζε λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο γηα ηελ άξζε εκπνδίσλ ζηνλ αληαγσληζκφ ζηνπο ηέζζε-

ξηο βαζηθνχο ηνκείο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο (ηνπξηζκφο, ιηαληθφ εκπφξην, επεμεξγαζία ηξνθί-

κσλ θαη δνκηθά πιηθά).  

 Ζ βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ (ΓΔΜΖ) γηα ηελ πεξαη-

ηέξσ κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο θαη ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζχζηαζεο ησλ επηρεη-

ξήζεσλ. 

 Ζ απινπνίεζε θαη ελνπνίεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 Ζ ζηαδηαθή εθαξκνγή Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ Πξνκεζεηψλ ζε φιε ηελ 

Κπβέξλεζε κε απνηέιεζκα ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ.  

 Ζ αλαζπγθξφηεζε εζληθνχ ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ γηα ηελ πάηαμε ηνπ παξαεκπνξίνπ. 

 Ζ επνπηεία Αγνξάο Καπζίκσλ κε ηελ νινθιήξσζε εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο Δηζξνψλ – Δ-

θξνψλ ζε φιε ηε ρψξα (πξαηήξηα θαη κεηαπσιεηέο) θαη ηε ιεηηνπξγία Μπζηηθνχ Απηνθηλήηνπ.  

 Ζ δεκηνπξγία πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ - θψδηθαο δενληνινγίαο θαη πιαίζην 

απηνξξχζκηζεο – πηζηνπνίεζεο. 

 Ζ νινθιήξσζε ηεο αλαζπγθξφηεζεο ησλ Δζληθψλ Τπνδνκψλ Πνηφηεηαο (ΔΤΠ, ΔΒΔΣΑΜ). 

 Ζ ζχζηαζε ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Πνιηηηθήο Πνηφηεηαο θαη ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Σππν-

πνίεζεο. 

 

Υπνδνκέο, Μεηαθνξέο θαη Γίθηπα 

 

 Ζ απνθέληξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο ηνπ ΠΓΔ, ψζηε ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Α-

ληαγσληζηηθφηεηαο, λα επνπηεχεη κφλν ζπλνιηθά κεγέζε ηνπ ΠΓΔ κέζσ ηεο αξρηθήο έθδνζεο ησλ 

ζπιινγηθψλ απνθάζεσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ νξίσλ πιεξσκψλ, αθήλνληαο ηε δηαρείξηζε ησλ 

εζσηεξηθψλ κεγεζψλ ζηνπο θνξείο εθηέιεζεο ηνπ ΠΓΔ.  

 Ζ ζπκβνιή ζηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ 

πκβάζεσλ, ην νπνίν επηηξέπεη ηε δηελέξγεηα ειεθηξνληθψλ δηαγσληζκψλ κε απνηέιεζκα ηε κεί-

σζε δαπαλψλ.  

 Ζ ζπκβνιή ζηελ αλακφξθσζε θαη αλαδηάξζξσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ αλάζεζεο ησλ Γεκνζί-

σλ πκβάζεσλ. 
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 Ζ ζχληαμε πξφζζεησλ Δζληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (πέξα ησλ 440 εγθεθξηκέλσλ) γηα ηα 

δεκφζηα έξγα, ε αλακφξθσζε πεξηγξαθηθψλ–αλαιπηηθψλ ηηκνινγίσλ θαη ε ζχζηαζε παξαηεξε-

ηεξίνπ ηηκψλ γηα ηελ θνζηνιφγεζε πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ έξγσλ.  

 Ζ αλακφξθσζε–ελαξκφληζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πηζηνπνίεζεο, ηαμηλφκεζεο, αδεηνδφηεζεο  

κεραλεκάησλ έξγσλ ζχκθσλα κε ηα Δπξσπατθά Πξφηππα θαη Οδεγίεο.  

 Ζ δεκηνπξγία λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαζνξηζκνχ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζπλεξγείσλ κε-

ραλεκάησλ έξγσλ θαη πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο επηζθεπαζηή κεραλεκάησλ έξγσλ. 

 Ζ εηζαγσγή ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ Απνβιήησλ–Δπηζθεπψλ–

Καηαζθεπψλ θαη Καηεδαθίζεσλ ζηε λνκνζεζία εθηέιεζεο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ.  

 Ζ κεηαξξχζκηζε ηνπ θαζεζηψηνο ησλ απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ κεραληθψλ θαη ε πεξαηηέ-

ξσ δηεχξπλζε ηνπ επαγγέικαηνο ζε πεξηζζφηεξεο εηδηθφηεηεο.   

 Ζ ζπγρψλεπζε ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ΟΚ ΑΔ, ΓΔΠΑΝΟΜ ΑΔ θαη ΘΔΜΗ ΑΔ ζηελ Κηη-

ξηαθψλ Τπνδνκψλ ΑΔ. 

 Ζ ζπγρψλεπζε ησλ ΟΑΓΤΚ ΑΔ–ΟΑΝΑΚ ΑΔ, ε κεηαθνξά ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ΔΤΓΔ/ΒΟΑΚ 

θαη ηεο ΔΤΓΔ «Μειέηε Καηαζθεπή έξγσλ χδξεπζεο Ζξαθιείνπ Κξήηεο θαη Αγ. Νηθνιάνπ απφ 

ην θξάγκα Απνζειέκε» ζηελ ΟΑΚ ΑΔ. 

 Ζ νινθιήξσζε, εληφο ηνπ 2014, ηεο δηαδηθαζίαο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο ΣΡΑΗΝΟΔ θαη ROSCO, 

ελψ ζα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ηνπ ΟΔ θαη ε ξχζκηζε ηνπ ζέκαηνο ησλ θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ.  

 Ζ δεκηνπξγία θαη ζηειέρσζε ηεο Ρπζκηζηηθήο Aξρήο Eπηβαηηθψλ Mεηαθνξψλ ζχκθσλα κε ηνλ 

ςεθηζζέληα Ν. 4199/2013. 

 Ζ ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ζπγρψλεπζεο θαη εμπγίαλζεο αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ ηνπ ΟΑΑ θαη 

ηνπ ΟΑΘ. 

 Ζ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αδεηνδφηεζεο θαηαζθεπψλ θεξαηψλ κνλναπεπ-

ζπληηθήο δηαδηθαζίαο (ΤΛΖΑ). 

 Ζ νινθιήξσζε πιαηζίνπ γηα εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία θεξαηψλ ρακειήο φριεζεο (ΔΚΚΥΟ).  

 Ζ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ.  

 Ζ ηξνπνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο ζέζεηο εθπνκπήο ζηαζκψλ FM.  

 
Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε θαη Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 
 

 Ζ αμηνιφγεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θεληξηθψλ θαη απνθεληξσκέλσλ ππεξεζηψλ ησλ Τπνπξγείσλ, 

θαζψο θαη ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπο, ΝΠΓΓ θαη ΝΠΗΓ. Ζ αμηνιφγεζε νινθιεξψλεηαη ε-

ληφο ηνπ 2013 απφ επηηξνπέο πνπ ζπγθξνηήζεθαλ γηα ην ζθνπφ απηφ θαη θαιχπηνπλ δνκέο ζηηο 

νπνίεο ππεξεηνχλ πάλσ απφ 600.000 ππάιιεινη. 

 Ζ έγθξηζε νξγαλνγξακκάησλ Τπνπξγείσλ θαη επνπηεπφκελσλ θνξέσλ, ζε ζπλέρεηα ηεο αμηνιφ-

γεζήο ηνπο, απφ ην Κπβεξλεηηθφ πκβνχιην Μεηαξξχζκηζεο, εληφο ηνπ 2013. Ζ λνκνηερληθή ε-

πεμεξγαζία θαη ε ζέζε ζε ηζρχ ησλ απαξαίηεησλ Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ πξνγξακκαηίδεηαη ε-

ληφο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2014, φπσο θαη ε πεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ θαη ε ζηειέρσζε ησλ 

ζέζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη, ψζηε νη δνκέο ησλ Τπνπξγείσλ ζπλνιηθά λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

απνζηνιή ηνπο. 

 Ζ έγθξηζε ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ δξάζεσλ, αλά Τπνπξγείν, ζε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφ-

γεζεο, απφ ην Κπβεξλεηηθφ πκβνχιην Μεηαξξχζκηζεο. Ζ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ησλ ζρε-

ηηθψλ δξάζεσλ πξνγξακκαηίδεηαη εληφο ηνπ 2014. Σν Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΤΓΜΖΓ) δηαηεξεί ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο νξηδφληηαο π-

ινπνίεζεο ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ δξάζεσλ. 

 Ζ έγθξηζε, ζε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, ησλ ζρεδίσλ ζηειέρσζεο απφ ην Κπβεξλε-

ηηθφ πκβνχιην Μεηαξξχζκηζεο. ην πιαίζην απηφ δηαπηζηψζεθαλ θελέο ζέζεηο πξνο πιήξσζε 

θαη πιενλάδνπζεο, νη νπνίεο θαηαξγήζεθαλ κε ΚΤΑ ησλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγψλ. 

 Ζ ζπλέρηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κηλεηηθφηεηαο, βάζεη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δνκψλ θαη ησλ εγθε-

θξηκέλσλ ζρεδίσλ ζηειέρσζεο θαη ηεο ζπλαθφινπζεο θαηάξγεζεο ησλ πιενλαδνπζψλ ζέζεσλ. 

Ήδε εηέζεζαλ ζην Πξφγξακκα Κηλεηηθφηεηαο 12.500 ππάιιεινη. ην Πξφγξακκα Κηλεηηθφηεηαο 

ζα ηεζνχλ άιινη 12.500 ππάιιεινη. Δληφο ηνπ 2013, μεθίλεζε ήδε ε επαλαηνπνζέηεζε ππαιιή-

ισλ απφ ην Πξφγξακκα Κηλεηηθφηεηαο ζε Τπεξεζίεο πνπ, βάζεη ηεο αμηνιφγεζεο θαη ησλ ζρεδί-
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σλ ζηειέρσζεο, δηαπηζηψλνληαη αλάγθεο ζε πξνζσπηθφ. Οη επαλαηνπνζεηήζεηο ζα νινθιεξσζνχλ 

εληφο ηνπ 2014. 

 Ζ επεμεξγαζία, γηα πξψηε θνξά, ηνπ ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ πξνζιήςεσλ, βάζεη ησλ ζρεδίσλ ζηειέ-

ρσζεο θαη ησλ δηαπηζησζεηζψλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ γηα ην 2014. Ζ πινπνίεζή ηνπ ζα νινθιε-

ξσζεί εληφο ηνπ 2014. 

 Ζ επηινγή πξντζηακέλσλ Γεκνζίνπ, εληφο ηνπ 2014, κε ηελ ςήθηζε λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα 

ηελ επηινγή ησλ Πξντζηακέλσλ Σκεκάησλ, Γηεπζχλζεσλ θαη Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ. Οη ζρεηηθέο 

δηαδηθαζίεο ζα εθαξκνζηνχλ εληφο ηνπ ίδηνπ έηνπο. 

 Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζπλφινπ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ε νπνία ζα μεθηλήζεη ην 2014 

θαη ζα νινθιεξσζεί ζην ηέινο ηνπ ίδηνπ έηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα ηεζεί ζε ηζρχ Πξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα κε ηηο αλαγθαίεο πξνβιέςεηο. 

 Ο εμνξζνινγηζκφο, ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία, εληφο ηνπ 2013, ησλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ 

ψζηε απηά λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ κε επάξθεηα θαη επζπθξηζία ηνλ φγθν ησλ ζπζζσ-

ξεπκέλσλ ππνζέζεσλ. 

 Ζ νινθιήξσζε, εληφο ηνπ 2014, ηεο δηαδηθαζίαο ζπγρψλεπζεο–θαηάξγεζεο θνξέσλ ηνπ επξχηε-

ξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ζε ζπλέρεηα ηεο αμηνιφγεζήο ηνπο. 

 Ζ ηεξάξρεζε θαη πινπνίεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ απινπνίεζεο δηαδηθαζηψλ θαη εθαξκνγψλ ειε-

θηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε δηαξθή βάζε ην 2014. θνπφο είλαη ε άκεζε εθαξκνγή εθείλσλ πνπ 

ζπλεπάγνληαη νπζηαζηηθή κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο γηα πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο. 

 Ζ κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ ζε 13 ηνκείο πνιηηηθήο, κε ηελ πινπνίεζε ζπκθσλίαο κε ηνλ 

ΟΟΑ γηα ηε κειέηε, θαηαγξαθή θαη δηακφξθσζε πξνηάζεσλ άξζεο ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ. Δ-

ληφο ηνπ 2013 πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε ησλ πξψησλ πξνηάζεσλ άξζεο δηνηθεηηθψλ βαξψλ. Σν 

έξγν νινθιεξψλεηαη εληφο ηνπ 2014. Οη ηνκείο είλαη νη εμήο: 

- Γεσξγία θαη γεσξγηθέο επηδνηήζεηο. 

- Δηήζηνη Ηζνινγηζκνί/Δηαηξηθφ δίθαην. 

- Δλέξγεηα. 

- Πεξηβάιινλ.  

- Αιηεία. 

- Αζθάιεηα ηξνθίκσλ.  

- Φαξκαθεπηηθή λνκνζεζία.  

- Γεκφζηεο ζπκβάζεηο. 

- ηαηηζηηθέο. 

- Φνξνινγηθφ δίθαην (ΦΠΑ). 

- Σειεπηθνηλσλίεο. 

- Σνπξηζκφο. 

- Δξγαζηαθφ πεξηβάιινλ/εξγαζηαθέο ζρέζεηο.  

 Ζ εθαξκνγή, κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ απφ ην Κπβεξλεηηθφ πκβνχιην Μεηαξξχζκηζεο ην 2013, ηνπ 

ζρεδίνπ ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. Σν ζρέδην ζα εθαξκνζηεί εληφο ηνπ 

2014. Σν ζρέδην επηθαηξνπνηεί ηελ πθηζηάκελε ζηξαηεγηθή, ζέηεη κε μεθάζαξν ηξφπν ηνπο ζηφ-

ρνπο θαη ηε κεζνδνινγία, ππεξεηεί ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζ-

κηζεο θαη απνηειεί ηε βάζε ησλ πξνηάζεσλ γηα ηελ επφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν. Σαπηφρξνλα 

θαζνξίδεη ηηο εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πξνο ηνλ πνιίηε θαη ηηο επη-

ρεηξήζεηο πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηε ρψξα καο λα αληαπνθξηζεί ζηνπο επξσπατθνχο ζηφρνπο εηζαγσ-

γήο θαη πηνζέηεζεο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 

 

Δζσηεξηθή Πνιηηηθή θαη Τνπηθή Απηνδηνίθεζε 
 

 Ζ ζχζηαζε ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 4111/2013, φπσο 

έρνπλ ηξνπνπνηεζεί κε ηηο φκνηεο ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Ν. 4172/2013 θαη ηζρχνπλ, ηνπ Παξαηεξε-

ηεξίνπ Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ ΟΣΑ, κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο 

ησλ ΟΣΑ. θνπφο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ είλαη ε θαηάξηηζε απφ ηνπο ΟΣΑ ξεαιηζηηθψλ θαη ηζν-

ζθειηζκέλσλ πξνυπνινγηζκψλ θαη απνινγηζκψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ηζρχνπζα δε-

κνζηνλνκηθή λνκνζεζία, θαζψο θαη ε παξαθνινχζεζε, ζε κεληαία βάζε, ηεο εθηέιεζεο ησλ πξν-

υπνινγηζκψλ θαη ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ, θαζψο θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ 
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πνπ εληάζζνληαη ζην Μεηξψν ησλ Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Σν Παξαηεξεηήξην παξέρεη 

γλψκε ζηνπο Τπνπξγνχο Δζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ επί ησλ ζρεδίσλ ησλ πξνυπνινγηζκψλ, 

δηαηππψλνληαο πξνηάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν αλσηέξσ ζθνπφο. Οη πξνηάζεηο ηνπ Πα-

ξαηεξεηεξίνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ελνπνηεκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Σν-

πηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ απνηππψλεηαη ζην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγη-

θήο.  

 Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαηάξηηζεο, ςήθηζεο θαη ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ησλ πξνυ-

πνινγηζκψλ ησλ ΟΣΑ Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ, κε ην Ν. 4172/2013, κε επηδίσμε ηελ επίηεπμε ξεαιηζηη-

θψλ θαη ηζνζθειηζκέλσλ πξνυπνινγηζκψλ.  

 Ζ πιήξεο απνζαθήληζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ πνπ αζθνχληαη απφ ηηο Απνθεληξσ-

κέλεο Γηνηθήζεηο ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ε έληαμε ζε απηέο πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ θαη δνκψλ 

Τπνπξγείσλ, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ πξφζθαηε αμηνιφγεζε ησλ νξγαληζκψλ ηνπο, γηα ηελ απν-

ηειεζκαηηθή άζθεζε ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

 Ζ ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο θαη ε ράξαμε πνιηηηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ αζηηθή 

θαη δεκνηηθή θαηάζηαζε ησλ πξνζψπσλ πνπ θαηνηθνχλ ζηελ ρψξα κε ηε δεκηνπξγία νινθιεξσ-

κέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο ην Δζληθφ Γεκνηνιφγην θαη ην Δζληθφ Λεμηαξρείν. 

 Ζ δεκηνπξγία Τπεξεζηψλ κηαο ηάζεο γηα ηελ ππνδνρή θαη εμππεξέηεζε πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ 

ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη ζηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο.  

 Ζ έλαξμε έθδνζεο ησλ αδεηψλ δηακνλήο ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ κε ηε κνξθή απηνηεινχο εγ-

γξάθνπ. 

 Ζ απινχζηεπζε δηαδηθαζίαο έθδνζεο αδεηψλ δηακνλήο γηα αλζξσπηζηηθνχο θαη εμαηξεηηθνχο ιφ-

γνπο ζε πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ.  

 Ζ αλαζεψξεζε ηνπ θψδηθα Διιεληθήο ηζαγέλεηαο.  

 Ζ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ απνθαζίδνπλ γηα ηελ απφδνζε ηεο ειιελη-

θήο ηζαγέλεηαο.  

 

Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 
 

 Ζ νινθιήξσζε ηνπ λένπ νξγαλνγξάκκαηνο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, ην νπνίν εγθξίζεθε απφ ην 

Κπβεξλεηηθφ πκβνχιην Μεηαξξχζκηζεο θαη ην ζρεηηθφ θείκελν ηειεί ππφ επεμεξγαζία. 

 Ζ πξνψζεζε ζρεδίνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ην νπνίν αλακέλεηαη λα έρεη δεκνζηεπζεί εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.  

 Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ, εληφο δεκνζίνπ ηνκέα, επνπηεπφκελσλ θνξέσλ, ε νπνία αλακέλε-

ηαη λα έρεη, επίζεο, νινθιεξσζεί εληφο ησλ πξνβιεπνκέλσλ πξνζεζκηψλ. 

 Ζ αλαδηάξζσζε ησλ Αξρψλ ηεο Δμσηεξηθήο Τπεξεζίαο θαη ε έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ Πξνεδξηθνχ 

Γηαηάγκαηνο, κε ην νπνίν ζα επαλαθαζνξίδεηαη ε νξγαληθή ηνπο ζχλζεζε, θαζψο θαη ε γεσγξαθη-

θή αλαθαηαλνκή Γξαθείσλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ, δξάζεηο νη νπνίεο πξν-

γξακκαηίδεηαη λα έρνπλ νινθιεξσζεί εληφο ηνπ 2014. 

 Ζ ζχζηαζε ηνπ Γξαθείνπ Διιεληθήο Πξνεδξίαο, σο απηνηεινχο νξγαληθήο κνλάδαο, κε δηθφ ηεο 

πξνυπνινγηζκφ εγγεγξακκέλν ζε εηδηθφ θνξέα. 

 Σν πξφγξακκα ζπζηεγάζεσλ Γξαθείσλ θαη κεηαζηεγάζεσλ Καηνηθηψλ, κε ζηφρν ηε κείσζε δα-

παλψλ γηα θαηαβνιή κηζζσκάησλ. 

 Ζ κείσζε ησλ αληηκηζζηψλ ησλ ζπκβαζηνχρσλ ηεο Δμσηεξηθήο Τπεξεζίαο, θαζψο θαη ν ζπλνιη-

θφο αξηζκφο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο 

ηξαηεγηθήο. 

 Ζ απνπιεξσκή ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ απφ ζπλεηζθνξέο πξνεγνπκέλσλ εηψλ πξνο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο, θαζψο θαη ε κείσζε, θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, εληφο ηνπ 2014, ησλ πνζψλ ησλ 

ζπλεηζθνξψλ καο πξνο ηνλ ΟΖΔ, ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Γαιινθσλίαο θ.ιπ. 

 

Δζληθή Άκπλα 
 

 Ζ νινθιήξσζε νξγαλσηηθψλ κεηαβνιψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε λέα δνκή δπλάκεσλ θαη ηνλ επη-

ρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ (θαηάξγεζε–κεηαζηάζκεπζε ρεκαηηζκψλ θαη Μνλάδσλ).    
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 Ζ αμηνπνίεζε ησλ εθηάζεσλ–αθηλήησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ θαηάξγεζε ζηξαηνπέδσλ, κε-

ηεγθαηάζηαζε ρεκαηηζκψλ θαη Μνλάδσλ.      

 Ζ επέθηαζε ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο κεραλνγξαθηθήο ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο (δη-

πινγξαθηθή ινγηζηηθή ηξνπνπνηεκέλεο ηακεηαθήο βάζεο θαη εηδηθνχ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ – κε-

ηξψνπ δεζκεχζεσλ γηα ηα ζηξαηησηηθά λνζνθνκεία).   

 Ζ θαζηέξσζε ησλ ζπκθσληψλ ζην πιαίζην πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηνλ ζπγθεληξσηηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ ζε βάζνο ρξφλνπ ησλ αλαγθψλ, ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

θαη ηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ–ζπκθεξφηεξσλ ηηκψλ γηα ην Γεκφζην κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ δη-

νηθεηηθνχ θφζηνπο δηελέξγεηαο ζπρλψλ, πνιιαπιψλ θαη επαλαιακβαλφκελσλ δηαγσληζκψλ. Ζ ζχ-

ληαμε πξφηππσλ ηεπρψλ ζπκθσληψλ πιαίζην γηα άξζε γξαθεηνθξαηηθψλ δηαηππψζεσλ θαη επί-

ζπεπζε ρξνλνδηαγξακκάησλ πινπνίεζεο πξνκεζεηψλ – ππεξεζηψλ.  

 Ζ ζηαδηαθή πξνζαξκνγή ππεξεζηψλ–δηεπζχλζεσλ πξνκεζεηψλ ηνπ ΤΠΔΘΑ ζην λέν Δζληθφ χ-

ζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) ηνπ ΤΠΑΑΝ κε απψηεξν ζθνπφ ηε δηε-

λέξγεηα ζπγθεληξσηηθψλ ειεθηξνληθψλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ πξνκεζεηψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

πξνο επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη κείσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο δαπάλεο.  

 Ζ απεκπινθή ησλ Μνλάδσλ απφ ηελ άζθεζε νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε αλάζεζε απηψλ ζε 

εμσηεξηθνχο θνξείο (outsourcing), ζηα πιαίζηα ηνπ πθηζηάκελνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ, κε ζηφρν ηελ 

εμνηθνλφκεζε πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ, ηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπο θαζψο θαη ηελ 

ελίζρπζε ησλ πφξσλ ησλ Μεηνρηθψλ Σακείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο.  

 Ζ αλαδηάξζξσζε ησλ Οηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ΤΠΔΘΑ κε ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζε-

ζκηθνχ πιαηζίνπ, ηελ εληαία δηαρείξηζε–έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ ΤΠΔΘΑ θαη ηελ ελίζρπζε 

ζηελ πξάμε ηεο δπλαηφηεηαο άζθεζεο νπζηαζηηθήο επνπηείαο απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή Οηθνλν-

κηθψλ Τπεξεζηψλ. 

 Ζ εμέηαζε ηεο θαηάξηηζεο ελφο ελνπνηεκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ κεδεληθήο βάζεο γηα ην ΤΠΔΘΑ 

γηα ηνλ εμ ππαξρήο έιεγρν ηεο αλαγθαηφηεηαο–ζθνπηκφηεηαο θαη ηεξάξρεζεο φισλ ησλ αλαγθψλ  

κε ζηφρν ηε βέιηηζηε θαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνο πινπνίεζε ησλ δξά-

ζεσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ ηνπ ΤΠΔΘΑ ζην πιαίζην ησλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ ηίζεληαη απφ ηε ζηξα-

ηησηηθή θαη πνιηηηθή εγεζία.   

 Ζ θάιπςε ηνπ κεγαιχηεξνπ δπλαηνχ εχξνπο αλαγθψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ κε ίδηα κέζα, κέ-

ζσ ηεο αμηνπνίεζεο ζην έπαθξνλ ησλ ζηξαηησηηθψλ εξγνζηαζίσλ θαη ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσ-

πηθνχ ζε ηνκείο φπσο ε ζπληήξεζε νρεκάησλ, αξκάησλ, νπιηθψλ ζπζηεκάησλ, ε πξνκήζεηα εη-

δψλ έλδπζεο–ππφδεζεο, ε παξαζθεπή θαξκάθσλ θ.ιπ.  

 Ζ ελνπνίεζε ησλ Σακείσλ δηαρείξηζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ ΤΠΔΘΑ (ΣΔΘΑ, ΣΔ, ΣΑΑ) 

κε ζθνπφ ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ θαη ηελ αμηνπνίεζε απηήο.  

 Ζ αχμεζε ζπκκεηνρήο ηεο εγρψξηαο ακπληηθήο βηνκεραλίαο ζηηο πξνκήζεηεο ησλ Διιεληθψλ Δλφ-

πισλ Γπλάκεσλ, ζχλλνκα πάληνηε κε ην θνηλνηηθφ δίθαην, γεγνλφο πνπ ζα έρεη επεξγεηηθέο επη-

πηψζεηο ζηελ εζληθή νηθνλνκία θαζψο κεηψλεη ηηο εηζαγσγέο, απμάλεη ηελ εγρψξηα απαζρφιεζε, 

δεκηνπξγεί πξνζηηζέκελε αμία θαη ζπκβάιιεη ηφζν ζηε κεηαθνξά φζν θαη ζηε δηάρπζε ηεο ηερλν-

ινγίαο θαη ηεο ηερλνγλσζίαο. 

 

Γεκόζηα Τάμε θαη Πξνζηαζία ηνπ Πνιίηε 
 

 Ζ θαηάξηηζε θαη επηθείκελε θαηάζεζε ζηε Βνπιή νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ λφκνπ γηα ηελ πιήξε 

θαη ξηδηθή αλαδηνξγάλσζε ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ, κε ζηφρν ηνλ πεξηνξη-

ζκφ ησλ επηπέδσλ δηνίθεζεο, ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ηελ βέιηηζηε απν-

ηειεζκαηηθφηεηα θαη επειημία ησλ σκάησλ Αζθαιείαο, ηελ αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπ-

ζεο ησλ ζηειερψλ ηνπο. 

 Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ζην ζρεδηαζκφ ηεο δη-

αιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ σκάησλ Αζθαιείαο, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε 

νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ζε θνηλέο δξάζεηο θαη πξνκήζεηεο πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ. 

 Ζ ζπκκεηνρή ηνπ Τπνπξγείνπ ζε επηηξνπή κειέηεο θαη ζχληαμεο εληαίνπ λνκνζρεδίνπ, γηα ηελ 

Πνιηηηθή ρεδίαζεο Έθηαθηνπ Αλάγθεο θαη ηελ Παιιατθή Άκπλα ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξ-

γείν Δζληθήο Άκπλαο. 
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 Ζ αμηνπνίεζε απφ θνξείο θαη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ πξνζσπηθνχ άιισλ θνξέσλ ηνπ δεκφζη-

νπ ηνκέα κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ θηλεηηθφηεηαο κε ζηφρν ηελ παξνρή θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ πξνο 

ηνλ πνιίηε θαη ηελ πξνζήισζε ηνπ έλζηνινπ πξνζσπηθνχ ζε ακηγψο επηρεηξεζηαθά θαζήθνληα. 

 Ζ έληαμε ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ζην δίθηπν «χδεπμηο» γηα 

ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ηνπο δηθηχσλ θαη ηελ κείσζε ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο 

(δηαδίθηπν, ζηαζεξή θαη θηλεηή ηειεθσλία).  

 Ζ αλαδηαπξαγκάηεπζε φξσλ κε βαζηθνχο πξνκεζεπηέο θαη εθκηζζσηέο γηα ηελ επίηεπμε ζπκθε-

ξφηεξσλ ηηκψλ θαη εμνηθνλνκήζεσλ ζε κηζζψκαηα αθηλήησλ, δαπάλεο ηειεθσλίαο, θφζηε θαπζί-

κσλ θ.ά. 

 Ζ ζχζηαζε εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα ηε ρξεκαηηθή δηεπθφιπλζε ηεο 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαηά ηελ πιεξσκή εθηφο έδξαο δηακνλήο, δαπαλψλ ηαμηδίνπ θαη δηαλπ-

θηέξεπζεο ηνπ αζηπλνκηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζπκκεηέρεη ζε επηρεηξήζεηο δηαρείξηζεο ησλ κεηα-

λαζηεπηηθψλ ξνψλ, ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ Δπξσπατθνχο πφξνπο.  

 Ζ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ θνλδπιίσλ απμεκέλεο επηρεηξεζηαθήο εηνηκφηεηαο γηα επίηαζε ηεο 

αζηπλφκεπζεο θαζ’ φιν ην 24σξν ζηηο πφιεηο θαη ζηελ πεξηθέξεηα.  

 Ζ ππνγξαθή θαη εθαξκνγή ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη ηνπ Γηεζλνχο Αε-

ξνιηκέλα Αζελψλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ππξαζθάιεηαο ρψξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αε-

ξνιηκέλα κε ζπκβαηηθή δηάξθεηα κέρξη ην έηνο 2026. 

 Ζ θαηάξηηζε κειέηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ ζηφινπ νρεκάησλ ηεο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο. 

 Ζ ππνγξαθή πξσηνθφιινπ θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο κε ηελ Οκάδα Γξάζεο γηα ηελ Διιάδα 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

 Ζ ελίζρπζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Δζεινληή Ππξνζβέζηε κε ηελ ίδξπζε λέσλ εζεινληηθψλ ζηαζκψλ θαη 

θιηκαθίσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ππξνπξνζηαζίαο–δαζνπξνζηαζίαο. 

 Ζ αλαβνιή ηεο εηζαγσγήο θαη θνίηεζεο ηδησηψλ ζπνπδαζηψλ ζηηο παξαγσγηθέο ζρνιέο ηεο Διιε-

ληθήο Αζηπλνκίαο γηα ηα αθαδεκατθά έηε 2013-2014 θαη 2014-2015, ζην πιαίζην ηνπ πεξηνξηζκνχ 

ησλ πξνζιήςεσλ ζην Γεκφζην. 

 Ζ αλαζεψξεζε, έγθξηζε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη εθαξκνγή ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γξά-

ζεο γηα ην Άζπιν θαη ηε Γηαρείξηζε ησλ Μεηαλαζηεπηηθψλ Ρνψλ. 

 Ζ νξγάλσζε, ζηειέρσζε θαη έλαξμε επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ θαη ηεο 

Αξρήο Πξνζθπγψλ γηα ηελ εμέηαζε ησλ αηηεκάησλ αζχινπ ζε πξψην θαη ζε δεχηεξν βαζκφ απφ 

πνιηηηθφ πξνζσπηθφ κε αληηθεηκεληθφ θαη ακεξφιεπην ηξφπν. Ζ ηαρεία δηεθπεξαίσζε ησλ αηηή-

ζεσλ αζχινπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ πεξαηηέξσ δηαρείξηζε φζσλ εηζέξρνληαη παξάλνκα 

ζηε ρψξα: είηε ζα ιακβάλνπλ θαζεζηψο δηεζλνχο πξνζηαζίαο είηε ζα ππνβάιινληαη ζε δηαδηθαζί-

εο επηζηξνθήο ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο–δηέιεπζήο ηνπο. 

 Ζ νξγάλσζε, ζηειέρσζε θαη έλαξμε επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδν-

ρήο κέζσ ηεο αλάπηπμεο Κέληξσλ Πξψηεο Τπνδνρήο θαη ηεο κεηάβαζεο αληίζηνηρσλ Κηλεηψλ 

Μνλάδσλ ζε επίθαηξα ζεκεία ηεο κεζνξίνπ γηα ηελ ππνδνρή, θαηαγξαθή θιπ. αιινδαπψλ πνπ 

ζπιιακβάλνληαη ιφγσ παξάλνκεο εηζφδνπ ή δηακνλήο ζηελ Διιάδα. Ήδε ιεηηνπξγεί ην ΚΔΠΤ 

Φπιαθίνπ Έβξνπ θαη αλακέλεηαη ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΔΠΤ Μπηηιήλεο, ελψ ζηε Υίν θαη 

ηε άκν έρνπλ αλαπηπρζεί δχν Κηλεηέο Μνλάδεο Πξψηεο Τπνδνρήο. 

 Ζ λνκνζεηηθή ξχζκηζε θαη θαηάξηηζε νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ γηα ηε ζχζηαζε θαη δεκηνπξγία 

Αλνηρηψλ Γνκψλ Φηινμελίαο γηα ηηο επάισηεο νκάδεο κεηαλαζηψλ (αλήιηθνη, ζχκαηα trafficking, 

κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, άηνκα κε αλαπεξίεο). 

 Ζ πξνψζεζε κειεηψλ επέθηαζεο ηνπ εληαίνπ απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο θαη ε-

ιέγρνπ ζπλφξσλ θαζ’ φιν ην κήθνο ηεο ζπλνξηαθήο γξακκήο Έβξνπ, αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ, ρεξ-

ζαίσλ ζπλφξσλ Αιβαλίαο θαη πΓΓΜ. 

 Ζ δεκηνπξγία ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ παξάλνκα εηζεξρφκελσλ ππεθφ-

σλ ηξίησλ ρσξψλ. 

 Ζ δεκηνπξγία ςεθηαθνχ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο θαη αξρεηνζέηεζεο ησλ αηηήζεσλ αζχινπ. 

 Ζ πιήξεο ελεξγνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο θαη Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ Δ-

γθιήκαηνο (ΤΠΟΑΓΖΔ) γηα ηελ αληηκεηψπηζε νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ πνπ ππνλνκεχνπλ ηελ 

εζληθή νηθνλνκία, θαζψο θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο, ην νπνίν πξνθαιεί ζεκαληηθά πξν-

βιήκαηα ζε δσηηθνχο θνηλσληθννηθνλνκηθνχο ηνκείο. 
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 Ζ δηελέξγεηα ζπζηεκαηηθψλ ειέγρσλ γηα ιαζξεκπφξην, δηαθίλεζε πξντφλησλ παξαεκπνξίνπ, θν-

ξνδηαθπγή θαη εηζθνξνδηαθπγή θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, ρξεκαηνδνηήζεηο ΜΚΟ, δηα-

ζπάζηζε θνηλνηηθψλ θαη εζληθψλ θνλδπιίσλ. 

 Ζ ζπλεξγαζία ηεο ΤΠΟΑΓΖΔ κε ην ΔΠΔ θαη ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Διέγρνπ Αζθάιηζεο ηνπ 

ΗΚΑ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο. 

 Ζ ζπλεξγαζία κε ηελ Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ Διιάδα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ζέκαηα 

θνξνδηαθπγήο θαη λνκηκνπνίεζεο παξάλνκσλ εζφδσλ.  

 Οη λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ ειέγρσλ ηεο ΤΠΟΑΓΖΔ θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ εκβαζκάησλ αιινδαπψλ. 

 

Παηδεία  
 

 Ζ ζεζκνζέηεζε ηνπ λένπ πιαηζίνπ θαη πεξηερνκέλνπ ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ κε εθπαηδεπηηθή απην-

λνκία σο ζρνιείν γεληθήο δεπηεξνβάζκηαο παηδείαο θαη εθπαίδεπζεο. 

 Ζ αλακφξθσζε ηνπ σξνιφγηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ Γπκλαζίσλ. 

 Ζ αχμεζε ησλ νινήκεξσλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ κε εληαίν αλακνξθσκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

 Ζ ζεζκνζέηεζε ηνπ λένπ πιαηζίνπ θαη πεξηερνκέλνπ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ κε ηελ θαζηέ-

ξσζε ηέηαξηνπ έηνπο «καζεηείαο».  

 Ζ ζεζκνζέηεζε ηεο δεκφζηαο δσξεάλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κε ηελ ίδξπζε ζρνιψλ επαγ-

γεικαηηθήο θαηάξηηζεο (86 κνλάδεο) θαη Ηλζηηηνχησλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (108 κνλά-

δεο). 

 Ο επαλαζρεδηαζκφο θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ζεζκνχ ησλ πξνηχπσλ πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ, ν ν-

πνίνο επεθηάζεθε θαη ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. 

 Ο επαλαζρεδηαζκφο ηνπ αθαδεκατθνχ ράξηε ηεο ρψξαο. πγθεθξηκέλα, θαηαξγήζεθαλ 4 αθαδε-

κατθά ηδξχκαηα, ελψ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ηκεκάησλ κεηψζεθε θαηά 132 κέζσ ζπγρσλεχζε-

σλ ή θαηαξγήζεσλ. Γεδνκέλνπ φηη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο θνηηεηψλ δελ έρεη κεησζεί, ε Διιάδα πα-

ξακέλεη ελαξκνληζκέλε κε ηε ηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» (32% απφθνηηνη  Παλεπηζηεκίσλ ζηελ 

ειηθηαθή νκάδα 30-34).  

 Ζ νινθιήξσζε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζεξαπεχνληαο ηηο δπζιεη-

ηνπξγίεο πνπ θαζηζηνχζαλ αλεθάξκνζην ην Ν. 4009/2011 θαη επαλαθέξνληαο ην Σκήκα σο βαζη-

θή αθαδεκατθή κνλάδα. 

 Ζ θαζνιηθή εθαξκνγή ζε φια ηα δεκνηηθά ζρνιεία νινήκεξνπ εληαίνπ αλακνξθσκέλνπ πξν-

γξάκκαηνο.  

 Ζ αμηνιφγεζε ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη δηδαθηέαο χιεο. 

 Ζ πεξηθνπή ηνπ θφζηνπο ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ κε επέθηαζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπο ζε δχν 

ρξφληα απφ έλα πνπ είλαη ζήκεξα. 

 Ζ θαηάζεζε λνκνζρεδίνπ γηα ηελ έξεπλα θαη ηερλνινγία κε ζηφρν ηελ ζχλδεζε ησλ ΑΔΗ κε ηα ε-

ξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

 Ζ ζεζκνζέηεζε ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ, απφδνζε επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ κε 

ζηφρν ηελ ελαξκφληζε ζπνπδψλ θαη αγνξάο εξγαζίαο. 

 Ζ θαηάζεζε λνκνζρεδίνπ γηα ηελ Δηδηθή Αγσγή. 

 Ζ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ θνξέσλ ηνπ θαη ε ζηειέρσ-

ζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ.   

 Ζ νινθιήξσζε λένπ νξγαλνγξάκκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γνκψλ κε κείσ-

ζε ησλ νξγαληθψλ ηνπ κνλάδσλ. 

 Ζ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ελδνθηλεηηθφηεηαο 4.900 θαζεγεηψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπ-

ζεο.  

 Ζ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θηλεηηθφηεηαο–δηαζεζηκφηεηαο 2.100 εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη 1.349 δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ απφ ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. 

 Ζ εθαξκνγή κέηξσλ δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ ησλ επνπηεπφκελσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ. 

 Ο εμνξζνινγηζκφο ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπ-

ζεο, κε ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ κνλίκσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε κείσζε ησλ αλαπιεξσηψλ–

σξνκηζζίσλ. 
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 Ζ θαζηέξσζε ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ γηα ηηο πξνκήζεηεο ησλ επνπηεπφκελσλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ. 

 Ζ επαλελεξγνπνίεζε ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο γηα ηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, απαξαί-

ηεηε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηδξπκάησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 Ζ θαζηέξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ηεο ζεζκνζέηεζεο ηεο Αξ-

ρήο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο γηα ηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

 Ζ εμάπισζε ηεο απην-αμηνιφγεζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζε εζληθφ επίπεδν. 

 Ζ πινπνίεζε 1.676 ζπγρσλεχζεσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.   

 Ζ ζεζκνζέηεζε κέηξσλ γηα ηελ βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ κνλίκσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ νξζν-

ινγηθφηεξε θαηαλνκή ηνπο κε ην ΠΓ «Τπνρξεσηηθψλ Μεηαζέζεσλ» θαη ηελ αχμεζε θαηά 2 ψξεο 

ηνπ ππνρξεσηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ σξαξίνπ. 

 Ζ αλάπηπμε εμειηγκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηε δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

θαη ηε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε κε ζηφρν ηε δηαθάλεηα. 

 Ζ άξζε ησλ πθηζηάκελσλ εκπνδίσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφ-

λησλ/ηζνηηκίαο ησλ δηπισκάησλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ Κνιέγηα πνπ θάλνπλ franchising (αληηπξν-

ζσπεχνπλ/είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ) Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 Ζ αλαζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε κε θπξηφηεξα ζεκεία 

ηελ απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο άδεηαο γηα ηδησηηθά εθπαηδεπηηθά θέληξα. 

 Ζ απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο άδεηαο γηα θξνληηζηήξηα, ζρνιέο μέλσλ γισζζψλ θαη 

θαη’ νίθνλ δηδαζθαιία. 

 Ζ νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο (My School) δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο φισλ ησλ πξσηνβάζκησλ θαη δεπηεξνβάζκη-

σλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

 Ζ νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο (My Vocational Center) δηνίθεζεο, δη-

αρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο φισλ ησλ Μνλάδσλ Δπαγγεικαηη-

θήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ θαη ΔΚ). 

 Ζ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαζπγθξφηεζεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΔΗ ηεο ρψξαο κε ηελ 

εθπφλεζε λέσλ νξγαληζκψλ ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 Ζ αλαζεψξεζε ηεο λνκνζεζίαο δηνξηζκνχ θαη κεηαζέζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζηφρν ηελ α-

πινχζηεπζε θαη θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

 
Πνιηηηζκόο θαη Αζιεηηζκόο 

 

 Ζ νινθιήξσζε ην 2013 (Ν. 4109/2013) ηεο θαηάξγεζεο ηνπ Σακείνπ Γηαρείξηζεο Πηζηψζεσλ γηα 

ηελ Δθηέιεζε Αξραηνινγηθψλ Έξγσλ (ΣΓΠΔΑΔ), κε ηελ έθδνζε ηνπ ζπλφινπ ησλ Τπνπξγηθψλ 

Απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ηνπ θαηαξγνχκελνπ θνξέα 

απφ ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζε Αξραηνηήησλ θαη Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλν-

κηάο. 

 Ζ ζεζκνζέηεζε ηεο αλαδηάξζξσζεο ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλν-

κηθψλ Τπεξεζηψλ (ΓΓΟΤ) ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, ζε εληαία βάζε θαη δν-

κή, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ νινθιεξσκέλε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, επνπηεία θαη παξαθνινχζεζε 

ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ ησλ ππεξεζηαθψλ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ δνκψλ ηνπ Πνιηηηζκνχ 

θαη ηνπ Αζιεηηζκνχ. 

 Ζ νινθιήξσζε ηεο ζεζκηθήο ζσξάθηζεο ηεο επηηάρπλζεο ησλ αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ θαη εξγα-

ζηψλ ζην πιαίζην εθηέιεζεο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ θαη ησλ κεγάισλ επελδχζεσλ, κε απνηέιεζκα 

ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ πεξίπνπ θαηά 63% ζην επίπεδν ηεο γξαθεηνθξαηίαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

θαηά 50% ζηηο εξγαζίεο πεδίνπ. 

 Ζ άξζε, κε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία, ηνπ πνιπεηνχο αδηεμφδνπ πνπ είρε δεκηνπξγεζεί κε ηελ α-

δεηνδφηεζε ησλ ζεάηξσλ θαη νδεγνχζε ζε θιείζηκφ ηνπο, κε ηελ επίιπζε βαζηθψλ ζεκάησλ αλα-

θνξηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζεαηξηθψλ ρψξσλ θαη ησλ αηζνπζψλ ζεαηξηθήο ηέρλεο. Σαπηφρξνλα 

πξνβιέπνληαη θπξψζεηο γηα εθείλνπο νη νπνίνη, παξαβιέπνληαο ηελ αζθάιεηα θνηλνχ θαη εξγαδν-

κέλσλ, ζα πξαγκαηνπνηνχλ παξαζηάζεηο ρσξίο ηελ πξνβιεπφκελε πιένλ άδεηα. Απνηέιεζκα ησλ 

ξπζκίζεσλ είλαη ε παξνρή θηλήηξσλ ζηελ νξζή επηρεηξεκαηηθή δξάζε, αθφκε θαη γηα ηηο πεξη-

πηψζεηο ιεηηνπξγίαο ζεάηξσλ πξν ηνπ 1989.  
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 Ζ αλαδηνξγάλσζε ηνπ Σακείνπ Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ θαη Απαιινηξηψζεσλ. 

 Ζ ζπγρψλεπζε νξγαληζκψλ πνπ επνπηεχνληαη απφ ην ΤΠΠΟΑ. 

 Ζ πξνψζεζε λένπ πξνγξάκκαηνο εληαίαο ζηέγαζεο φισλ ησλ ππεξεζηψλ (Πνιηηηζκνχ θαη Αζιε-

ηηζκνχ) ηνπ Τπνπξγείνπ ζε εληαίεο θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 Ζ πξνψζεζε ηεο πιήξνπο θαηαγξαθήο φιεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ ΤΠΠΟΑ, κε ηελ θαηάξ-

ηηζε ιεπηνκεξνχο ειεθηξνληθνχ θαθέινπ γηα θάζε αθίλεην μερσξηζηά. 

 Ζ αμηνιφγεζε, ε αλαζπγθξφηεζε, ε αλαδηνξγάλσζε θαη ε ζπγρψλεπζε πνιιψλ δηνηθεηηθψλ δν-

κψλ ζην ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ. 

 Ζ ζπγθξφηεζε Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ 

γηα ηνλ αζιεηηζκφ.  

 

Πεξηβάιινλ, Δλέξγεηα θαη Κιηκαηηθή Αιιαγή 
 

 Ο ζρεδηαζκφο θαη ε νξγάλσζε  νινθιεξσκέλεο κεηαξξχζκηζεο γηα ην δηνηθεηηθφ ζχζηεκα δηα-

ρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ.   

 Ζ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο απινπνίεζεο ησλ πεξηβαιιν-

ληηθψλ αδεηνδνηήζεσλ. 

 Ζ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ ηνπ ΤΠΔΚΑ θαη ησλ επνπηεπφκε-

λσλ θνξέσλ. 

 Ζ πξνψζεζε ηνπ Δζληθνχ ρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΔΓΑ) θαη ηνπ Δζληθνχ ηξαηε-

γηθνχ ρεδίνπ Πξφιεςεο Γεκηνπξγίαο Απνβιήησλ. 

 Ζ εμεηδίθεπζε πξψησλ πιψλ θαη ν θαζνξηζκφο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο ησλ πνζνηήησλ ηνπο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 παξ. 2 ηνπ Ν. 4062/2012 πνπ αθνξά ζηα βηνθαχζηκα θαη βηνξεπζηά.   

 Ζ ζέζπηζε λένπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ιαηνκείσλ θαη ε ηξνπνπνίεζε-

εθζπγρξνληζκφο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ κεηαιιεπηηθνχ θψδηθα.  

 Ζ ζπλερήο ελεκέξσζε ηεο ειεθηξνληθήο βάζεο δεδνκέλσλ ησλ νξπθηψλ πξψησλ πιψλ – πηζην-

πνίεζε γηα ηελ πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ ζηηο νξπθηέο πξψηεο χιεο. 

 Ζ δεκηνπξγία θαη ηήξεζε εζληθνχ κεηξψνπ αδεηψλ πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ. 

 Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ Σήξεζεο Απνζεκάησλ Έθηαθηεο Αλάγθεο Αξγνχ Πεηξειαίνπ 

θαη Πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ. 

 Ζ νινθιήξσζε ηεο ζπγθξφηεζεο ηεο Διιεληθήο Γηαρεηξηζηηθήο Δηαηξίαο Τδξνγνλαλζξάθσλ. 

 Ζ θαηάζηξσζε ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ελεξγεηαθήο πελίαο. 

 Ζ ζεζκνζέηεζε κνξθνινγηθψλ θαλφλσλ δφκεζεο θαη αξρηηεθηνληθήο ζε κηθξνχο νηθηζκνχο θαη 

ζε πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ, κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζε ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο κε επλνκία θαη 

δηαθάλεηα. 

 Ζ δεκηνπξγία θαη ζεζκνζέηεζε Σαπηφηεηαο Κηηξίσλ. 

 Ζ ηξνπνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηνπο Οηθνδνκηθνχο πλεηαηξηζκνχο θαη ηελ Ηδησηηθή 

Πνιενδφκεζε. 

 Ζ επηθαηξνπνίεζε θαη εμεηδηθεπκέλε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ Υξήζεσλ Γεο κε θξηηήξην ηηο ζεκεξη-

λέο απαηηήζεηο ηνπ πνιενδνκηθνχ θαη ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

 Ζ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Νένπ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ θαη ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ ηζρχν-

ληνο Κηηξηνδνκηθνχ Καλνληζκνχ. 

 Οη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ νξηνζέηεζε ησλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ. 

 Ζ ζέζπηζε Πιαηζίνπ γηα ην Θαιάζζην Υσξνηαμηθφ ρεδηαζκφ θαη ηελ Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε 

ησλ Παξάθηησλ Εσλψλ. 

 Ζ δηακφξθσζε ηεο Σηκνινγηαθήο Πνιηηηθήο γηα ηηο δηάθνξεο ρξήζεηο πδάησλ ζχκθσλα κε ηελ 

θνηλνηηθή θαη ηελ εζληθή λνκνζεζία. 

 Ζ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ Τπεξεζηψλ Ύδαηνο.  

 Ζ ζεζκνζέηεζε Δζληθνχ Μεηξψνπ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ (ζπλαξκνδηφηεηα κε ΤΠΑΑΣ). 

 Ζ θαηάξηηζε θαη ζεζκνζέηεζε Πξνγξακκάησλ Γξάζεο γηα πξνζηαζία εππξφζβιεησλ ζε ληηξνξχ-

παλζε πεξηνρψλ (ζπλαξκνδηφηεηα κε ΤΠΑΑΣ). 

 Ζ θαηάξηηζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πξνψζεζε ηερλνινγηψλ εμνηθνλφκεζεο λεξνχ ζε 

θηίξηα (ζε ζπλεξγαζία κε ινηπέο ππεξεζίεο ΤΠΔΚΑ). 
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 Ζ ππνζηήξημε ηεο λέαο δηνηθεηηθήο δνκήο ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Τδάησλ. 

 Οη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο εμέηαζεο ησλ ππνζέζεσλ κνξθήο έθηαζεο πνπ 

αθνξνχλ κεγάιεο επελδχζεηο θαη εθθξεκνχλ ελψπηνλ ησλ επηηξνπψλ επίιπζεο δαζηθψλ ακθηζβε-

ηήζεσλ. 

 Ζ ςήθηζε ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ γηα ηνπο δαζηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο πνπ ζα εμπγηάλεη ην ζχζηεκα πα-

ξαγσγήο θαη εκπνξίαο δαζηθψλ πξντφλησλ.  

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ γηα ηνλ έιεγρν 

θαη ηελ ζεψξεζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ. 

 Ζ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ επαλαζρεδηαζκνχ δαζηθήο πνιηηηθήο θαη δαζνπξνζηαζίαο ζε εζληθφ επί-

πεδν. 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ ηεο θσδηθνπνίεζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο. 

 Ζ θαηάξηηζε πξνδηαγξαθψλ ζχληαμεο δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ.  

 Ζ πξνψζεζε θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ κέζσ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ γηα δξάζεηο πξφιεςεο 

ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, πάηαμεο ηεο ιαζξνυινηνκίαο, αλάπηπμεο ηεο ζεξακαηνπνλίαο, ιεηηνπξ-

γίαο ησλ δαζηθψλ θπησξίσλ θαη δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ. 

 Ζ ζχληαμε πξνδηαγξαθψλ θαηάξηηζεο δαζνινγίνπ. 

 Ζ λνκνζεηηθή παξέκβαζε γηα απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ εγθξίζεσλ επέκβαζεο ζε δαζηθνχ 

ραξαθηήξα εθηάζεηο πνπ αθνξνχλ παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ΑΠΔ, βηνκεραληθά πάξθα, νδη-

θνχο άμνλεο, θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο θ.ιπ. 

 

Υγεία 
 

 Ζ κεηαξξχζκηζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, δηακνξθψλνληαο έλα εληαίν, δεκφζην ζχ-

ζηεκα θαη ηελ ππαγσγή φισλ ησλ δνκψλ ζε έλα επνπηεχσλ θνξέα, ν νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο 

γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο, βειηηψλνληαο ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, δεκηνπξ-

γψληαο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη απνζπκθνξίδνληαο ηα δεπηεξνβάζκηα λνζνθνκεία. 

 Ζ αιιαγή ρξήζεο λνζνθνκεηαθψλ Μνλάδσλ, νη νπνίεο κεηαηξάπεθαλ ζε πξσηνβάζκηεο, κεηαθέ-

ξνληαο ηαηξηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ζε λνζνθνκεία θνξκνχ, απμάλνληαο ηε δπλακηθφηεηα 

θαη κεηψλνληαο ζεκαληηθά ην ζπλνιηθφ θφζηνο. 

 Ζ πεξαηηέξσ ζπξξίθλσζε θαη νξηζηηθή θαηάξγεζε, κέρξη ην 2015, ησλ πθηζηάκελσλ ςπρηαηξηθψλ 

λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ε ππνθαηάζηαζή ηνπο απφ θνηλνηηθά δίθηπα ππεξεζηψλ ςπρηθήο π-

γείαο. 

 Ζ εληαηηθνπνίεζε ηεο θεληξηθήο παξαθνινχζεζεο νηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ, ε 

νπνία εμαζθαιίδεηαη κε ηελ αλαβάζκηζε ηνπ θεληξηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο (Business 

Intelligence), ελψ παξάιιεια αλαπηχζζεηαη ζχζηεκα αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο ζην ζχλνιν ησλ λν-

ζνθνκείσλ.  

 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο εθηέιεζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ θαη ησλ ινγαξηαζκψλ ηάμεσο, 

πξνθεηκέλνπ λα ειέγρνληαη νη αλαιήςεηο δεζκεχζεσλ-ππνρξεψζεσλ (Μεηξψν Γεζκεχζεσλ) θαη 

λα εμαζθαιίδεηαη φηη ν πξνυπνινγηζκφο ζα εθηειείηαη εληφο ησλ ηηζέκελσλ νξίσλ. 

 Ζ εθαξκνγή κεραληζκψλ αχμεζεο δηείζδπζεο γελνζήκσλ θαξκάθσλ ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ, 

κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο. 

 Ο νηθνλνκηθφο θαη εηδηθφο θιηληθφο έιεγρνο ησλ παξερφκελσλ απφ ηνπο ηδηψηεο ππεξεζηψλ πγείαο. 

 Ζ αλαβάζκηζε πνπ ζα επηθέξεη ε ελνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ θνξέα ψζηε λα 

παξαθνινπζείηαη, ελ ζπλφισ, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη ησλ παξφρσλ. 

 Οη ιεηηνπξγηθέο ζπλελψζεηο ηκεκάησλ λνζνθνκείσλ κε αιιαγέο ζθνπνχ θαη ραξαθηήξα Μνλά-

δσλ. 

 Ζ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο ΤΠΔΓΤΦΚΑ κε εθπαίδεπζε ζε λέα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη 

πξφζβαζε ζε πξσηνγελή ειεθηξνληθά ζηνηρεία, κε ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, κε 

παξάιιειε ιεηηνπξγία πξνεηδνπνηεηηθψλ κεραληζκψλ αλάιπζεο ξίζθνπ. 

 Ζ εηζαγσγή δηαγλσζηηθψλ θαη ηαηξηθψλ πξσηνθφιισλ. 

 Ζ  ελίζρπζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δχλακεο ηνπ ΔΟΠΤΤ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Δπηηξνπή Γηα-

πξαγκάηεπζεο γηα ζπκθσλίεο ηηκήο–φγθνπ κε ην ζχλνιν ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη 

πξνκεζεπηψλ ηνπ θνξέα. 
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 Ζ  πινπνίεζε θεληξηθψλ πξνκεζεηψλ ησλ θαξκαθείσλ ηνπ ΔΟΠΤΤ. 

 Ζ επηιεθηηθή αλαζεψξεζε ησλ Κιεηζηψλ Δλνπνηεκέλσλ Ννζειίσλ (ΚΔΝ) κέρξηο φηνπ λα εθαξ-

κνζηεί ην ππφ δηακφξθσζε ζχζηεκα ησλ DRGs. 

 Ζ επέθηαζε εθαξκνγήο ηεο θιηκαθνχκελεο έθπησζεο θαη ηεο απηφκαηεο επηζηξνθήο, πέξαλ ηεο 

θαηεγνξίαο ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, ζε θιηληθέο θαη δηαγλσζηηθά θέληξα.  

 Ζ πξνψζεζε ζπκςεθηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ κε ηνπο παξφρνπο πγείαο θαη πξνκεζεπηέο. 

 Ο εμνξζνινγηζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ ηνπ ΔΟΠΤΤ πνπ ζα πξνθχςεη 

απφ ηελ εζληθή κεηαξξχζκηζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο. 

 Ζ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πξφιεςεο θαη πξναγσγήο πγείαο κε ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ θαη 

ηε δηεμαγσγή πξνιεπηηθψλ ειέγρσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθέο νκάδεο γηα θαξδηναγγεηαθά, 

θαξθηληθά λνζήκαηα θαη αζζέλεηεο ηξίηεο ειηθίαο, κεηψλνληαο έκκεζα ην θφζηνο δεπηεξνβάζκηαο 

θξνληίδαο. 

 

Γηθαηνζύλε 
 

 Ο εθζπγρξνληζκφο ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο θαη ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα (ν Κψδηθαο πεξί 

Γηθεγφξσλ νινθιεξψζεθε). 

 Ζ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Οηθνγελεηαθνχ Γηθαίνπ θαη ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 

 Ζ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο δηακεζνιάβεζεο ζε αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο. 

 Ζ αλαζεψξεζε ηνπ σθξνληζηηθνχ Κψδηθα. 

 Ζ πξνψζεζε λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο γηα ηε δίθαηε ηθαλνπνίεζε ιφγσ ππέξβαζεο ηεο εχινγεο 

δηάξθεηαο ηεο δίθεο, ζηα πνιηηηθά θαη πνηληθά δηθαζηήξηα θαη ζην Διεγθηηθφ πλέδξην. 

 Ζ ειεθηξνληθή επηηήξεζε ππνδίθσλ θαη θαηαδίθσλ. 

 

Τνπξηζηηθή Πνιηηηθή 
 

 Ζ θαηάξγεζε ηνπ ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκία Οξγαληζκφο Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 

θαη ε κεηαθνξά ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ζην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ. Ζ πιήξεο ελζσκάησζε θαη 

άζθεζε απφ ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαηαξγεζέληνο Οξγαληζκνχ ζα 

ζπλερηζηεί ην έηνο 2014. 

 Ζ λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηεο δπλαηφηεηαο πινπνίεζεο απφ ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ, ζε ζπλεξγα-

ζία κε Παλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα, ηαρχξξπζκσλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ θαηάξηηζε απνθνίησλ 

ζρνιψλ αξραηνινγίαο θαη ηζηνξίαο ζην επάγγεικα ηνπ μελαγνχ.  

 Ζ απινχζηεπζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο μελαγνχ θαη ε ηήξεζε κεηξψ-

νπ θαηαγξαθήο φζσλ λνκηκνπνηνχληαη λα αζθνχλ ην επάγγεικα. 

 Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία κηαο ζεηξάο ηνπξηζηηθψλ επηρεη-

ξήζεσλ θαη ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο (ΣΔΟΜ, λαπινκεζηηηθά 

γξαθεία, έγθξηζε ζέζεο ζε θπθινθνξία ΓΥΣΛ), πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζχκθσλν κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν. 3919/2011, φπσο ηζρχεη. 

 Ζ ηξνπνπνίεζε ηεο ηνπξηζηηθήο λνκνζεζίαο ζηελ θαηεχζπλζε ησλ παξεκβάζεσλ–ζπζηάζεσλ νη 

νπνίεο παξαδίδνληαη ζην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ έξγσλ κε αλάδνρν 

ηνλ ΟΟΑ. 

 Ζ νξγαλσηηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ θαη ηνπ EOT ζε πινπνίεζε ησλ απν-

θάζεσλ ηνπ Κπβεξλεηηθνχ πκβνπιίνπ Μεηαξξχζκηζεο. 

 Ζ κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ ηνπ EOT ζην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε πεξαηηέξσ α-

πινπνίεζε θαη επίζπεπζε αδεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο ησλ πάζεο θχζεσο ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζε-

σλ. 

 Ζ ίδξπζε ρνιψλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΔΚ) θαη Ηλζηηηνχησλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηη-

ζεο (IEΚ) ζε εηδηθφηεηεο πνπ έρεη αλάγθε ε ηνπξηζηηθή αγνξά. 

 Ζ αλαβάζκηζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ησλ ρνιψλ μελαγψλ κε απψ-

ηεξν ζηφρν ηελ νπζηαζηηθή απειεπζέξσζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ μελαγνχ. 
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Ναπηηιηαθή Πνιηηηθή 
 

 Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο ππαγσγήο ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο–Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο (Λ–

ΔΛΑΚΣ) ζην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ (ΤΝΑ) θαη ε ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ, ηφζν σο 

θεληξηθνχ θνξέα δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο πξνο αλάπηπμε ηνπ λεπξαιγηθνχ ηνκέα ηεο εκπνξηθήο 

λαπηηιίαο φζν θαη σο θνξέα αζθάιεηαο ζηνλ δσηηθφ ρψξν ησλ ιηκέλσλ θαη ηνπ ζαιάζζηνπ πεδίνπ. 

 Ζ αλαδηάξζξσζε ησλ δνκψλ ηνπ ΤΝΑ θαη ε αλαδηνξγάλσζε ηεο θαηαλνκήο ησλ Ληκεληθψλ Αξ-

ρψλ ηεο ρψξαο θαη ησλ Δδξψλ Ναπηηιηαθψλ Αθνινχζσλ, πξνο εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ε ζην-

ρεπκέλε ελίζρπζε ηεο εθαξκνγήο ηεο αζθνχκελεο λαπηηιηαθήο πνιηηηθήο θαη ησλ δξάζεσλ γηα 

ηελ εκπέδσζε ζπλαηζζήκαηνο αζθάιεηαο ζηνλ Έιιελα πνιίηε, σο παξάγνληα αλαγθαίνπ γηα ζηα-

ζεξά βήκαηα αλάπηπμεο. 

 Ζ πξνψζεζε ηεο ζπγρψλεπζεο ηνπ Γξαθείνπ Δπξέζεσο Ναπηηθήο Δξγαζίαο θαη ηνπ Οίθνπ Ναχ-

ηνπ ζε λέν ΝΠΓΓ. 

 Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ξεαιηζηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο λαπηηθήο 

εθπαίδεπζεο. 

 Ζ βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ πφξσλ ηδίσο γηα ηε ρξήζε ζχγ-

ρξνλσλ εθαξκνγψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ηθαλφ-

ηεηαο ηνπ Λ–ΔΛΑΚΣ, κέζσ ηεο  ηερληθήο ππνζηήξημεο, ηεο αλαβάζκηζεο θαη ηεο πξνκήζεηαο 

λέσλ πισηψλ θαη ρεξζαίσλ κέζσλ. 

 Ζ δηνηθεηηθή αλαδηνξγάλσζε–αλακφξθσζε ηνπ Διιεληθνχ Ληκεληθνχ ζπζηήκαηνο ψζηε νη θν-

ξείο δηαρείξηζεο ησλ Ληκέλσλ λα απνθηήζνπλ επέιηθηε θαη απνηειεζκαηηθή δηνηθεηηθή ιεηηνπξγί-

α, πηνζεηψληαο ζχγρξνλεο κεζφδνπο πξνο φθεινο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο.  

 Ζ αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ Ληκεληθνχ πζηήκαηνο – Ζ δπλαηφηεηα ζπγθξφηεζεο πζηεκάησλ Οξ-

γάλσζεο Κεληξηθψλ Ληκεληθψλ Γηθηχσλ ηεο ρψξαο – Ζ πξφβιεςε δεκηνπξγίαο Ρπζκηζηηθήο Αξ-

ρήο Ληκέλσλ (ΡΑΛ) – Ζ αλακφξθσζε Δπηηξνπήο ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο Ληκέλσλ (ΔΑΛ). 

 Ζ ξχζκηζε ζεκάησλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ ζην πιαίζην απινχζηεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ε-

λίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνλ ηνπξηζκφ (απειεπζέξσζε ηεο ιηκελεξγαζίαο θαη ηεο πξφζ-

δεζεο πινίσλ, δηακφξθσζε λένπ θαζεζηψηνο γηα ηελ παξνρή θνξηνεθθνξησηηθψλ εξγαζηψλ, ιεη-

ηνπξγία Δζληθνχ Μεηξψνπ Φνξηνεθθνξησηψλ Ξεξάο–Ληκέλνο). 

 Ζ εθπφλεζε κειέηεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ παξνρήο πινεγηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο εκπν-

ξηθνχο ιηκέλεο θαη ζην ζαιάζζην ρψξν ηεο επηθξάηεηαο, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηνη-

θεηηθή θαη επηρεηξεζηαθή νξγάλσζή ηνπο.  

 Ζ πξνψζεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ πκπξάμεσλ Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΓΗΣ) γηα αλαβάζκη-

ζε ησλ παξερφκελσλ ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ, εθζπγρξνληζκφ ηεο ιηκεληθήο ππνδνκήο θαη ελίζρπζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ ιηκέλσλ – Ο εθζπγρξνληζκφο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα 

ηα ηέιε επί πινίνπ θαη επηβαηψλ ησλ θξαηηθψλ ιηκέλσλ. 

 Ζ ζχζηαζε θαη ζπγθξφηεζε ηνπ πκβνχιηνπ Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο (ΤΝΖΠΟ), ε ππαγσγή ηνπ 

Δξεπλεηηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο ζηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο θαη Αη-

γαίνπ, ε πξνψζεζε δηαδηθαζηψλ έθδνζεο Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο γηα ηε ζχζηαζή ηνπ, ε ζεζκν-

ζέηεζε ηεο αξρήο ηεο λεζησηηθφηεηαο θαη ε νινθιήξσζε ησλ δηνηθεηηθψλ αιιαγψλ γηα ηελ ε-

θαξκνγή ηεο. 

 

Αγξνηηθή Αλάπηπμε 
 

 Ζ εθαξκνγή ηνπ λένπ νξγαλνγξάκκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, 

θαζψο θαη ησλ επνπηεπνκέλσλ Οξγαληζκψλ.  

 Ζ ελίζρπζε ηεο ζπκβνιήο ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ησλ Ηλζηηηνχησλ θαη Ηδξπκάησλ ηνπ 

ΤΠΑΑΣ κε ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθξηζείζαο ελζσκάησζεο 100 εξεπλεηψλ ζε ζπλεξγαζία κε 

παξαγσγηθνχο θνξείο. 

 Ζ κεηαθνξά φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΤΠΑΑΣ ζε έλα εληαίν θηίξην γηα ηελ κείσζε ησλ ελνηθίσλ 

θαη ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. 
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Πνιηηηθή πνπ άπηεηαη ηνπ Υπνπξγείνπ Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 
 

 Ζ νινθιήξσζε ηεο θαηάξηηζεο ηνπ λένπ Οξγαληζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 

θαη’ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ Κπβεξλεηηθνχ πκβνπιίνπ Μεηαξξχζκηζεο.  

 Ζ έλαξμε πηινηηθήο εθαξκνγήο ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη ειεθηξνληθήο δηαθίλεζεο εγγξάθσλ.  

 Ζ αλάζεζε ζην Τπνπξγείν Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ επνπηείαο ηεο αγνξάο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 22 έσο 33 ηνπ Ν. 4072/2012, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη 

κεγαιχηεξε επειημία θαη ηαρχηεηα ζηηο δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη άζθεζεο ησλ πξνβιε-

πφκελσλ απφ ην λφκν δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θαη επνπηείαο ηεο αγνξάο κε ηαπηφρξνλε κείσζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. 

 

 

11. Αλαπηπμηαθέο Πξσηνβνπιίεο 
 

 

Πξνθεηκέλνπ ε ειιεληθή νηθνλνκία λα αθνινπζήζεη ηξνρηά αλάθακςεο θαη λα εμέιζεη απφ ηε βαζηά 

θαη παξαηεηακέλε χθεζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη, εθαξκφδνληαη κηα ζεηξά απφ αλαπηπμηαθέο πξσην-

βνπιίεο, άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηηο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

Δλδεηθηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο κε ζηφρν ηελ αλάηαμε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ επηζηξνθή ηεο 

ζε ηξνρηά αλάπηπμεο, αλά πεδίν πνιηηηθήο, γηα ηελ πεξίνδν 2013–2014, είλαη νη εμήο: 

 

Αλάπηπμε, Αληαγσληζηηθόηεηα 

 

 Ζ αμηνπνίεζε ηνπ ΔΠΑ γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ζηελ αγν-

ξά ψζηε λα απμεζεί ε απνξξφθεζε θαη λα νινθιεξσζνχλ απξφζθνπηα ηα Πξνγξάκκαηα θαη ε 

νκαιή κεηάβαζε ζηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. 

 Ζ ζπλέρηζε ήδε πξνγξακκαηηζκέλσλ θαη ν πξνγξακκαηηζκφο λέσλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ επηηά-

ρπλζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ ΔΠΑ θαη ζπλνιηθφηεξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 

γηα ηελ άξζε θαζπζηεξήζεσλ ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ θαη ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ. 

 Ζ πινπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ 181 έξγσλ πξνηεξαηφηεηαο πξνυπνινγηζκνχ 11,5 δηζ. επ-

ξψ, πνπ έρνπλ επηιεγεί σο παξεκβάζεηο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο ρψ-

ξαο, δεκηνπξγψληαο ζέζεηο εξγαζίαο, ηφζν θαηά ηελ θαηαζθεπή φζν θαη θαηά ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπο.  

 Ο ζρεδηαζκφο θαη ε έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ λένπ ΔΠΑ γηα ηελ πεξίνδν 2014–2020.  

 Ζ ζπλέρηζε πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΣΔΑΝ θαη ε αλάπηπμε λέσλ γηα ηφλσζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη 

ελίζρπζε ηεο νηθνλνκίαο.  

 Ζ εθαξκνγή ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ επελδπηηθνχ λφκνπ, κε ζηφρν ηελ απινπνίεζε θαη ηελ επηηά-

ρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ηδηαίηεξα γηα ηηο ζηξαηεγηθέο επελδχζεηο.  

- Ζ ζηειέρσζε θαη έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Γηεχζπλζεο Αδεηνδνηήζεσλ (Κεληξηθή Αδεηνδνηηθή 

Αξρή).  

- Ζ ζηειέρσζε θαη έλαξμε ιεηηνπξγίαο Απηνηεινχο Σκήκαηνο Δπηζεψξεζεο ηξαηεγηθψλ θαη Η-

δησηηθψλ Δπελδχζεσλ.  

 Ζ ρνξήγεζε αδεηψλ δηακνλήο ζηνπο θνξείο ζηξαηεγηθψλ επελδχζεσλ θαη ζηνπο πνιίηεο ηξίησλ 

ρσξψλ γηα αγνξά αθηλήησλ αμίαο 250.000 επξψ θαη άλσ. 

 Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Διιεληθνχ Δπελδπηηθνχ Σακείνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ.  

 Ζ ζπλέρηζε ησλ δξάζεσλ ζην πιαίζην ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο Δμαγσγψλ κε ζηφρν ηελ ελαξκφ-

ληζε θαη πξνζαξκνγή ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ζην επξσπατθφ, ηελ απινπνίεζε θαη εμνξζνιν-

γηζκφ ησλ εμαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ θφζηνπο δηεθπεξαίσζεο φισλ 

ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ εγγξάθσλ εμαγσγήο θαη ηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ηεο ρψξαο ζηελ θαηάηα-

με κε βάζε ηνπο δείθηεο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο.  

 Ζ δεκηνπξγία λένπ θνξέα Δμσζηξέθεηαο κε ζηφρν ηε δηεχξπλζε ηεο εμαγσγηθήο βάζεο θαη ηελ 

πξνψζεζε ησλ εμαγσγψλ.  
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 Ζ ζπλέρηζε θαη νινθιήξσζε ησλ έξγσλ ΓΗΣ πνπ παξνπζηάδνπλ πςειή αλαγθαηφηεηα, αλαπηπ-

μηαθή πξννπηηθή θαη θνηλσληθή αμία, ζε ηνκείο φπσο δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, ηερλνινγία πιε-

ξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, αμηνπνίεζε δεκφζηαο θαη δεκνηηθήο πεξηνπζίαο. Δλεξγνπνηείηαη, 

παξάιιεια κε ηνπο ηδησηηθνχο πφξνπο, ε αμηνπνίεζε θνηλνηηθψλ πφξσλ θαζψο θαη ε ζπλέρηζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ.  

 Ζ δεκηνπξγία ήκαηνο Διιεληθψλ Πξντφλησλ/Τπεξεζηψλ θαη ε δεκηνπξγία Δηδηθνχ Μεηξψνπ.  

 

Υπνδνκέο, Μεηαθνξέο θαη Γίθηπα 

 

 Ζ πινπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ 181 έξγσλ πξνηεξαηφηεηαο πξνυπνινγηζκνχ 11,5 δηζ. επ-

ξψ, πνπ έρνπλ επηιεγεί σο παξεκβάζεηο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο ρψ-

ξαο, δεκηνπξγψληαο ζέζεηο εξγαζίαο, ηφζν θαηά ηελ θαηαζθεπή φζν θαη θαηά ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπο.  

 Ζ πινπνίεζε ησλ κεγάισλ έξγσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο επεθηάζεηο ΜΔΣΡΟ, ΣΡΑΜ θαη Πξνα-

ζηηαθνχ, ηελ αλαβάζκηζε ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ, ηα ιηκάληα, ηνπο νδηθνχο άμνλεο θαη ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ αεξνιηκέλα «Μαθεδνλία». 

 Ζ επαλέλαξμε ησλ κεγάισλ νδηθψλ έξγσλ απηνθηλεηνδξφκσλ κε ζχκβαζε παξαρψξεζεο («Αη-

γαίνπ», «Κεληξηθήο Διιάδαο», «Οιπκπία Οδφο» θαη «Ηφληα Οδφο»).  

 Ζ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ αεξνδξνκίνπ ζην Καζηέιη ηεο Κξήηεο κε ζχκβαζε παξαρψξεζεο. 

 Ζ παξαρψξεζε νξηζκέλσλ πεξηθεξεηαθψλ αεξνδξνκίσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΣΑΗΠΔΓ. 

 Ζ έλαξμε εξγαζηψλ ησλ ΓΗΣ/ΟΑΑ, ηειεκαηηθήο θαη ειεθηξνληθνχ εηζηηεξίνπ. 

 Ζ επηηάρπλζε ηεο απνξξνθεηηθφηεηαο ηνπ ΔΠ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ».  

 Ζ αλακφξθσζε πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» θαη ε ελεξγνπνίεζε ρξεκαην-

δνηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ ηφλσζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκίαο.  

 Ζ αλάπηπμε δηθηπαθψλ ππνδνκψλ λέαο γεληάο, ε πινπνίεζε δηθηχνπ ςεθηαθήο κεηάδνζεο, ε α-

δεηνδφηεζε παξφρσλ δηθηχνπ επίγεηαο ςεθηαθήο ηειεφξαζεο θαη ην λέν ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ VDSL.   

 Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε έξγσλ πνπ παξνπζηάδνπλ πςειή αλαγθαηφηεηα, αλαπηπμηαθή 

πξννπηηθή θαη θνηλσληθή αμία, ζε ηνκείο αλάπηπμεο ηειεπηθνηλσληψλ: 

- Αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο (rural networks). 

- Αλάπηπμε εζληθήο ππνδνκήο παζεηηθνχ δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ αλνηθηήο πξφζβαζεο κέρξη ην 

ζπίηη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γεκνζίνπ (FTTH). 

- Οινθιήξσζε κεηξνπνιηηηθψλ δαθηπιίσλ (ΜΑΝ) κε εζληθά δίθηπα. 

- Ζιεθηξνληθφ κεηξψν δηθηπαθψλ ππνδνκψλ. 

 Σν ζρέδην ελζάξξπλζεο εηαηξηψλ γηα ζπκκεηνρή ζε έξγα πςειήο ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο 

(Δπξσπατθφ χζηεκα GNSS /GALILEO/EGNOS, Πξφγξακκα HORIZON 2020). 

 Οη ζηνρεπκέλεο  παξεκβάζεηο ΣΠΔ γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα (επξσπατθφ έξγν e-call).  

 Ζ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Παξαηεξεηήξην Ζιεθηξνκαγλεηηθψλ Πεδίσλ». 

 Ζ δεκηνπξγία παλειιαδηθνχ ράξηε ξαδηνθσλίαο FM.  

 Ο δηαγσληζκφο γηα ηελ αδεηνδφηεζε παξφρσλ δηθηχνπ επίγεηαο ςεθηαθήο ηειεφξαζεο.  

 Ο δηαγσληζκφο παξφρσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ γηα ην ςεθηαθφ κέξηζκα (δψλε 800 ΜΖz). 

 Ζ εθρψξεζε επηπιένλ ξαδηνζπρλνηήησλ ζην δνξπθνξηθφ ζχζηεκα Hellas-Sat ζηελ ηξνρηαθή ζέζε 

39Δ.  

 

Δζσηεξηθή Πνιηηηθή θαη Τνπηθή Απηνδηνίθεζε 
 

 ηήξημε δνκψλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη έξγα θνηλσληθήο πνιηηηθήο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

 Δλζάξξπλζε ηεο δηθηχσζεο ησλ πφιεσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ κέζσ εζληθψλ, δηαθξαηηθψλ θαη επ-

ξσπατθψλ πξνγξακκάησλ [ελίζρπζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ 

ΟΣΑ Α’ θαη Β’ βαζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα (ζεκαηηθψλ) αδειθνπνηήζε-

σλ πφιεσλ θαη ηε ζχζηαζε θαηλνηφκσλ πεξηθεξεηαθψλ ζπκπιεγκάησλ (clusters)]. 

 Γεκηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ Γήκνπ θαη ηεο ειεθηξνληθήο Πεξηθέξεηαο. 
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 Πξνψζεζε κεηαξξπζκίζεσλ ζην πιαίζην ηνπ «Καιιηθξάηε» φπσο: 

- Ζ κεηαβίβαζε λέσλ αξκνδηνηήησλ θαη ε άζθεζε ησλ πθηζηακέλσλ.  

- Ζ δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

- Ζ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαξζξσ-

ηηθψλ ηακείσλ, ηνλ απνηειεζκαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ (business plan) θαη ηελ πινπνίεζε επελ-

δπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

- Ζ αμηνιφγεζε δνκψλ θαη πξνζσπηθνχ ηεο Απηνδηνίθεζεο, ε δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

ε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. 

- Ζ πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε κέζσ ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ θξαηηθψλ παξεκβάζεσλ ζε ηνπηθφ 

θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.   

- Ζ πξνψζεζε ζηνρεπκέλσλ ζεζκηθψλ παξεκβάζεσλ ππέξ ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηδηαίηεξα ησλ 

κεηνλεθηηθψλ αγξνηηθψλ, αζηηθψλ, λεζησηηθψλ θαη νξεηλψλ πεξηνρψλ (Οινθιεξσκέλεο Δδαθη-

θέο Δπελδχζεηο, Σνπηθή Αλάπηπμε κε πξσηνβνπιία ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ). 

 Ζ θαηάξηηζε ρεδίνπ Κψδηθα Μεηαλαζηεπηηθήο Ννκνζεζίαο. 

 Ζ βειηίσζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αλάπηπμε κεγάισλ επελδχζεσλ θαη ηελ αγνξά αθη-

λήησλ απφ πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ θαη ε ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα ηελ νξζή εθαξ-

κνγή ηνπ. 

 Ζ αλάπηπμε λένπ Πνιηηνθεληξηθνχ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Γε-

ληθήο Γξακκαηείαο Πιεζπζκνχ θαη Κνηλσληθήο πλνρήο κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο. 

 Ζ θαζηέξσζε εηδηθήο ηζαγέλεηαο γηα πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ πξνβεί ζε ζηξαηεγηθέο ε-

πελδχζεηο ζηε ρψξα. 

 Ζ δεκηνπξγία λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ρεξ-

ζαίσλ ζπλνξηαθψλ ζηαζκψλ ηεο ρψξαο, κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε θαη ππνβνήζεζε ηεο ιεηηνπξ-

γίαο ησλ επί κέξνπο ππεξεζηψλ ζπλνξηαθνχ ειέγρνπ, ψζηε λα απμεζνχλ ηα έζνδα απφ ηηο ζρεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη λα δηαζθαιηζζεί ν αλαπηπμηαθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο δηαθίλεζεο πξνζψπσλ 

θαη αγαζψλ ζηα ρεξζαία ζχλνξα ηεο ρψξαο. 

 

Δζληθή Άκπλα 
 

 Ζ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ ηεο ηξέρνπζαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφ-

δνπ θαη θαη’ επέθηαζε ηεο αχμεζεο απνξξφθεζεο ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ, κε ηζρπξφ αληίθηππν 

ζηηο ηνπηθέο, θαηά πεξίπησζε, νηθνλνκίεο. 

 Ζ ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Καηάξηηζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΤΠΔΘΑ κε ζηφρν ηελ θαηά 

ην δπλαηφλ έγθαηξε πξνεηνηκαζία θαη ην ζρεδηαζκφ ελφςεη ηελ λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 

(χκθσλν Δηαηξηθήο ρέζεο 2014–2020). 

 Ζ δηεθδίθεζε ηνπ κέγηζηνπ δπλαηνχ νθέινπο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία (θιάδνη βηνκεραλίαο, 

θαηαζθεπψλ θ.ιπ.) ππφ ηε κνξθή ηεο βηνκεραληθήο επηζηξνθήο, κέζα απφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή 

καο ζε δηεζλνχο νξγαληζκνχο θαη πξνγξάκκαηα (ΝΑΣΟ, ΔΟΑ θ.ιπ.). 

 Ζ δηθηχσζε θαη ζπλερήο επηδίσμε εκπινθήο ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα, θπξίσο εξεπλεηηθά, πξν-

γξάκκαηα κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε επξσπατθέο θνηλνπξαμίεο (consortium), κε απψηεξν ζηφρν 

ηφζν ηελ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, φζν θαη ηελ άληιεζε πφξσλ απφ 

ηα ζπλαθή επξσπατθά ηακεία-δξάζεηο (FP7, Marie Curie θ.ιπ.). 

 Ζ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, απνηειεζκα-

ηηθήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ θαη πξνψζεζεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, επηδηψθν-

ληαο ηαπηφρξνλα ηελ άληιεζε πφξσλ θαη απφ αληίζηνηρα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ηεο ΔΔ (δηαξ-

ζξσηηθά ηακεία, πξφγξακκα LIFE θ.ιπ.). 

 Ζ κέγηζηε δπλαηή ζπκβνιή ηνπ ΤΠΔΘΑ φρη απιψο ζηε βησζηκφηεηα ησλ ακπληηθψλ βηνκερα-

ληψλ, αιιά θαη ζηελ αλαγέλλεζή ηνπο, ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπο θαη ζηελ αλάπηπμή ηνπο, κέζα 

θπξίσο απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ακπληηθψλ πξνγξακκάησλ ζην 

πιαίζην ηνπ ηξηεηνχο εμνπιηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. 
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Γεκόζηα Τάμε θαη Πξνζηαζία ηνπ Πνιίηε 
 

 Ζ επίηεπμε εζληθψλ θαη επξσπατθψλ ζηφρσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ θαη 

ηελ επηηήξεζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ [νη εηζξνέο παξαλφκσλ κεηαλαζηψλ απφ ηελ Σνπξθία 

(ρεξζαία θαη ζαιάζζηα ζχλνξα) θαηά ηελ πεξίνδν επηεκβξίνπ 2012–επηεκβξίνπ 2013 παξνπ-

ζηάδνπλ κείσζε 81% ζε ζρέζε πξνο ηελ πεξίνδν Απγνχζηνπ 2011–Απγνχζηνπ 2012].  

 Ζ πιήξεο απνξξφθεζε πφξσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Δπηζηξνθήο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Σακεί-

νπ Δμσηεξηθψλ πλφξσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ε απνξξφθεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο 

2011 (πινπνηνχκελνπ κέρξη θαη ην 2013) αλήιζε ζε 95%. 

 Ζ ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Μεηαλάζηεπζεο (ΓΟΜ) γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ πιν-

πνίεζε πξνγξακκάησλ εζεινπζίσλ επηζηξνθψλ αιινδαπψλ πνπ έρνπλ εηζέιζεη παξάλνκα ζηε 

ρψξα. 

 Ζ αμηνπνίεζε ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ (UNHCR) γηα ηε δηαρείξηζε 

πξνζθχγσλ θαη κηθηψλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ. 

 Ζ θαηάξηηζε νινθιεξσκέλνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-

2020 θαη ηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ δηαηηζέκελσλ Δπξσπατθψλ πφξσλ κε ζηφρν ηελ πιήξε αλά-

πηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο.  

 Ζ ελίζρπζε ηεο δηαθιαδηθφηεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο ζηνπο ηνκείο ηεο επη-

ρεηξεζηαθήο δξάζεο, ζπλεθπαίδεπζεο, δηνηθεηηθήο κέξηκλαο θαη ππνζηήξημεο. 

 Ζ επίζπεπζε ησλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ πξνκε-

ζεηψλ κέζσ ΔΠΑ, κε ζθνπφ ηε απνηξνπή απψιεηαο θνηλνηηθψλ πφξσλ θαη ηε κέγηζηε δπλαηή 

απνξξφθεζε ζρεηηθψλ θνλδπιίσλ.   

 Ζ βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο κέζσ ηεο απμεκέλεο αζηπλνκηθήο παξνπζίαο, ηεο εμνπ-

δεηέξσζεο ζπιάθσλ παξαβαηηθφηεηαο θαη ηεο κείσζεο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο (π.ρ. κείσζε θιν-

πψλ–δηαξξήμεσλ θαηά 15% ην δεθάκελν ηνπ 2013 ζε ζρέζε κε ην δεθάκελν ηνπ 2012). 

 Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε εμνηθνλφκεζε πφξσλ κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο πν-

ιηηηθήο ππξνπξνζηαζίαο–δαζνπξνζηαζίαο (ζε 4.248 ππξθαγηέο πνπ εθδειψζεθαλ ην ηξίκελν Ηνπ-

λίνπ-Απγνχζηνπ 2013, νη θακέλεο εθηάζεηο κεηψζεθαλ θαηά 56% ζε ζρέζε κε ην 2012 θαη θαηά 

59% ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ ηεο ηειεπηαίαο 15εηίαο, παξφηη ν αξηζκφο 

ππξθαγηψλ ηα ζπγθξηλφκελα έηε 2013 θαη 2012 ήηαλ πεξίπνπ ν ίδηνο). 

 
Πνιηηηζκόο θαη Αζιεηηζκόο 

 

 Ζ ζπλέρηζε εληφο ηνπ 2014 ηεο πινπνίεζεο έξγσλ εληαγκέλσλ ζην ΔΠΑ. 

 Ζ πξνζηαζία, αλάδεημε θαη πξνβνιή (θαη κε ηε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο 

θαη επηθνηλσλίαο) ησλ κλεκείσλ ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο, θάηη ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ 

πεξαηηέξσ πνηνηηθή αλάπηπμε θιάδσλ, φπσο ν ηνπξηζκφο. 

 Ζ δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ (θαηαζθεπή λέσλ κνπζείσλ θαη γεληθά πνιηηηζηηθψλ 

θηεξίσλ, εθζπγρξνληζκφο θαη αλαβάζκηζε ππαξρφλησλ κνπζείσλ, κνπζεηαθψλ εθζέζεσλ ζε ιεη-

ηνπξγνχληα κνπζεία θ.ά.) γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 

επηζθέπηεο ησλ ρψξσλ απηψλ. 

 Ζ ππνζηήξημε δξάζεσλ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ κε δηεζλή θαη εζληθή εκβέιεηα, πνπ ζπληεινχλ 

ζηελ βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο πνηφηεηαο δσήο. 

 Ζ επέθηαζε ηνπ σξαξίνπ ησλ κνπζείσλ θαη ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ πνπ ζα δηεπθνιχλεη νξγα-

λσκέλεο εθδειψζεηο, επηζθέςεηο απφ επηβάηεο θξνπαδηεξφπινησλ θ.ά., κε αχμεζε θαη ησλ εζφδσλ 

ηνπ Γεκνζίνπ, αιιά θαη ησλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Ζ πξνψζεζε λένπ πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγίαο αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κνπζείσλ, θπξίσο θαηά 

ηηο πεξηφδνπο ηνπξηζηηθήο αηρκήο. 

 Ζ δεκηνπξγία αξραηνινγηθνχ Κηεκαηνινγίνπ, ε ζπγθξφηεζε ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλεη ηελ πιήξε 

ςεθηαθή πεξηγξαθηθή θαη ρσξηθή θαηαγξαθή ηνπ ζπλφινπ ηεο αθίλεηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλν-

κηάο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο. 

 Ζ εθπφλεζε θαη θαηάζεζε πξφηαζεο γηα ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014–2020 ζην Τπνπξ-

γείν Αλάπηπμεο θαη ε πξνεηνηκαζία έξγσλ γηα άκεζε έληαμε κε ηελ εθθίλεζε ηεο λέαο πξνγξακ-

καηηθήο πεξηφδνπ. 
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Πεξηβάιινλ, Δλέξγεηα θαη Κιηκαηηθή Αιιαγή 
 

 Ζ βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ κε ζηφρν ηελ πιήξε ζπκκφξ-

θσζε κε ηελ θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία.   

 Ζ πιήξεο εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο απινπνίεζεο ησλ πεξηβαι-

ινληηθψλ αδεηνδνηήζεσλ κε παξάιιειε εμαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζην 

πιαίζην ησλ αξρψλ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο.  

 Ζ αλαζεψξεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηελ ειεγθηηθή ιεηηνπξγία ζε ζέκαηα πεξη-

βάιινληνο, εηζάγνληαο λένπο δείθηεο, θξηηήξηα, ζεζκνχο, πξνηεξαηφηεηεο θαη ζηνρεχζεηο ζην έξγν 

απηφ, ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

 Ζ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ησλ ex post ειέγρσλ γηα θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία έξγσλ θαη δξαζηε-

ξηνηήησλ αληί ησλ ex ante ειέγρσλ.   

 Ζ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία Ζιεθηξνληθνχ Πεξηβαιινληηθνχ Μεηξψνπ (ΖΠΜ).   

 Ο θαζνξηζκφο πιαηζίνπ θαλφλσλ, κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξφιεςε θαη 

ηνλ έιεγρν ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Ζ αλαδηάξζξσζε θαη κεξηθή απνθξαηηθνπνίεζε ηεο ΓΔΖ ΑΔ, ζχκθσλα κε ην πιάλν πνπ έρεη θα-

ηαξηίζεη ε Κπβέξλεζε. 

 Ζ επηθαηξνπνίεζε ηνπ βξαρπ-κεζνπξφζεζκνπ Δλεξγεηαθνχ ρεδηαζκνχ, κε βάζε ηα ηξέρνληα κα-

θξννηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο ρψξαο. 

 Ζ αλακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ αλάπηπμεο ησλ ΑΠΔ θαη ν εμνξζνινγηζκφο ηνπ κεραληζκνχ ζηήξη-

μεο απηψλ. 

 Ζ πξνψζεζε δξάζεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ππνδνκψλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο–Γηαζχλδεζε Κπθιάδσλ. 

 Ζ εθαξκνγή δξάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο (εμνηθνλφκεζε ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά θηίξηα). 

 Ζ θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε Γεκφζησλ Μεηαιιεπηηθψλ Υψξσλ θαη ε πξνψζεζε δηαγσληζκψλ 

γηα ηε κίζζσζή ηνπο. 

 Ζ θαηαγξαθή θνηηαζκάησλ ελεξγεηαθψλ νξπθηψλ.  

 Ζ πξνψζεζε ηεο ζπλέρηζεο αμηνπνίεζεο ησλ δεκφζησλ κεηαιιεπηηθψλ ρψξσλ ζηδεξνληθειηνχρσλ 

ιαηεξηηψλ ηεο Διιάδαο.  

 Ζ ίδξπζε ηξηψλ λέσλ Δηαξεηψλ Παξνρήο Αεξίνπ ζηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηεο ηεξεάο Διιά-

δαο, ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο.  

 Ζ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαρψξεζεο δηθαηψκαηνο έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο πδξνγν-

λαλζξάθσλ ζηηο ζαιάζζηεο πεξηνρέο «Παηξατθφο Κφιπνο (Γπηηθά)» θαη «Καηάθνιν» θαη ζηε 

ρεξζαία πεξηνρή «Ησάλληλα».  

 Ζ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο δεδνκέλσλ απφ γεσθπζηθέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαη ε πξνθή-

ξπμε Γηεζλνχο Γεκφζηαο Αλνηθηήο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα παξαρψξεζε δη-

θαηψκαηνο έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ ζηε Γπηηθή θαη Νφηηα Διιάδα.  

 Ζ βειηίσζε θαη ε επέθηαζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηνηρείσλ θαη Πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 

αλαιπηηθή παξαθνινχζεζε ηεο παξαγσγήο, δηχιηζεο, απνζήθεπζεο, εηζαγσγήο, εμαγσγήο θαη δη-

αθίλεζεο αξγνχ πεηξειαίνπ, εκηθαηεξγαζκέλσλ θαη πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ θαζψο θαη βην-

θαπζίκσλ θαη θπζηθνχ αεξίνπ.  

 Ζ πηνζέηεζε ζηνρεπκέλσλ νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ αζηηθήο αλάπηπμεο κε έκθαζε ζηελ 

πινπνίεζε έξγσλ κε ραξαθηεξηζηηθά παξέκβαζεο νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα, φπσο αζηηθέο π-

πνδνκέο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ έξγσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θαη ελεξγεηαθήο δηαρείξη-

ζεο, θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο, δίθηπα πεδνδξφκσλ θαη πνδειαηνδξφκσλ, πεξηβαιινληηθέο αλα-

πιάζεηο, αχμεζε πξαζίλνπ θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, έξγα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ θαη πγξψλ απν-

βιήησλ, έξγα επαλαμηνπνίεζεο εγθαηαιεηκκέλσλ βηνκεραληθψλ εθηάζεσλ θ.ιπ.  

 Ζ αμηνιφγεζε ηνπ Γεληθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο. 

 Ζ αλαζεψξεζε θαη εμεηδίθεπζε ησλ 12 Πεξηθεξεηαθψλ Πιαηζίσλ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη 

Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο. 

 Ζ ζέζπηζε ζπζηήκαηνο ηαρείαο Υσξηθήο/Πνιενδνκηθήο Μεηαξξχζκηζεο.  
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 Ζ ζεζκνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηεο Σξάπεδαο Γεο. 

 Ζ εθαξκνγή ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ απινχζηεπζε θαη επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο έθ-

δνζεο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ. 

 Ζ ζέζπηζε δηαδηθαζηψλ ρσξνζέηεζεο νξγαλσκέλσλ θαηαδπηηθψλ πάξθσλ. 

 Ζ βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ κε ζηφρν ηελ πιήξε ζπκκφξ-

θσζε κε ηελ θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία. 

 Ζ θαηάξηηζε ρεδίσλ Γηαρείξηζεο ιεηςπδξίαο θαη μεξαζίαο. 

 Σα έξγα πξνζηαζίαο πδάηηλσλ πφξσλ, έξγα εμνηθνλφκεζεο λεξνχ κέζσ ηεο αλαθχθισζεο ηνπ 

ρξεζηκνπνηεκέλνπ λεξνχ, παξαγσγή λεξνχ κέζσ ηεο αθαιάησζεο ζαιάζζηνπ ή πθάικπξνπ λεξνχ 

κε ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκεο πεγέο (ζε ζπλεξγαζία κε ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο). 

 Ζ εθαξκνγή ησλ εγθεθξηκέλσλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ ησλ Τδαηη-

θψλ Γηακεξηζκάησλ ηεο ρψξαο θαη ε αλάπηπμε δξάζεσλ δεκνζηνπνίεζήο ηνπο. 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ Γηεπζχλζεσλ Τδάησλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ γηα ηελ παξαθν-

ινχζεζε θαη εθαξκνγή ησλ Πξνγξακκάησλ Μέηξσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο Λε-

θαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ ησλ Τδαηηθψλ Γηακεξηζκάησλ ηεο Υψξαο. 

 Ζ ζχζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη ελεκέξσζε Δζληθνχ Μεηξψνπ εκείσλ Τδξνιεςίαο. 

 Ζ ζχζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη ελεκέξσζε Δζληθήο Βάζεο Καηαγξαθήο Πιεκκπξηθψλ 

πκβάλησλ.  

 Ζ ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ηαζκψλ Παξαθνινχζεζεο Τδξνινγηθήο θαη Μεηεσξνινγηθήο 

Πιεξνθνξίαο.  

 Ζ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζε δξάζεηο πξν-

ζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο.  

 Ζ ππνζηήξημε δξάζεσλ δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο πδά-

ηηλνπ πεξηβάιινληνο.  

 Ζ δεκνπξάηεζε θαη ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απνγξαθήο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ δαζψλ θαη δα-

ζηθψλ εθηάζεσλ γηα ηελ θάιπςε ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο, ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή θαη ην κεηξηαζκφ απηήο. 

 Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία δηθηπαθνχ ηφπνπ γηα ηελ αλάξηεζε πξάμεσλ ραξαθηεξηζκνχ ηνπ άξζξνπ 

14 ηνπ Ν. 998/79. 

 Ζ θαζηέξσζε ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη εθδφζεσλ ηνπ Γαζάξρε γηα ρα-

ξαθηεξηζκφ εθηάζεσλ. 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε πινπνίεζεο πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο Γαζνινγίνπ ζε 5 πεξηνρέο 

ηεο Διιάδαο. 

 

Υγεία 
 

 Ζ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ θεληξηθψλ πξνκεζεηψλ ζε θάξκαθα, πιηθά, ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα 

θαη ππεξεζίεο. 

 Ζ ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ κε βάζε ην νπνίν επηβάιινληαη ρακειέο 

ηηκέο ζηηο πξνκήζεηεο ησλ λνζνθνκείσλ. 

 Ζ ρξήζε ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο πξνκεζεηψλ πνπ ζα κεηψζεη αηζζεηά ηνπο ρξφλνπο ησλ δηα-

γσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 Ζ εθαξκνγή λένπ ζπζηήκαηνο ηηκνιφγεζεο ηαηξηθψλ πξάμεσλ, θαηάξηηζεο πξνυπνινγηζκψλ θαη 

παξαθνινχζεζεο ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ (Diagnosis Related Groups–DRG, ζηαδηαθή ε-

θαξκνγή 2013–2016). 

 Ζ δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ θιάδσλ πγείαο ησλ 

ΦΚΑ πνπ εληάρζεθαλ ζηνλ ΔΟΠΤΤ. 

 

Γηθαηνζύλε 
 

 Ζ εθαξκνγή ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηε κείσζε ηεο θαζπζηέξεζεο ησλ εθθξεκψλ κε θνξνινγηθψλ 

ππνζέζεσλ ζηα Γηθαζηήξηα. 

 Σν νινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο Γηθαζηηθψλ Τπνζέζεσλ γηα ηε Γηνηθεηηθή Γηθαηνζχλε. 
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Τνπξηζηηθή Πνιηηηθή 
 

 Ζ βέιηηζηε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ (καξίλεο), ζε ζπλεξγαζία κε ην ΣΑΗ-

ΠΔΓ (δηαδηθαζία παξαρψξεζεο καξίλαο Αιίκνπ θαη ηεζζάξσλ δνξπθφξσλ καξηλψλ, παξαρψξε-

ζε καξίλαο Υίνπ, παξαρψξεζε καξίλαο Πχινπ θαη παξαρψξεζε καξίλαο Αξγνζηνιηνχ). 

 Ο ζεζκηθφο εθζπγρξνληζκφο γηα ηε κειινληηθή ιεηηνπξγία ησλ καξηλψλ θαη γηα ηελ απεκπινθή 

νξηζκέλσλ ζεκάησλ πνπ ζπληζηνχζαλ ηξνρνπέδε ζηελ πγηή αλάπηπμε θαη ηελ νπζηαζηηθή θηλε-

ηξνδφηεζε ησλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ησλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ, κε ην 

Ν. 4179/2013 (π.ρ. ηξνπνπνίεζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ ζηελ ρεξζαία δψλε 

ησλ καξηλψλ, δηεπζέηεζε θαη απνθξπζηάιισζε κεξηθφηεξσλ δεηεκάησλ ζηε δηαδηθαζία ρσξνζέ-

ηεζεο ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ, εμνξζνινγηζκφο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο). 

 Ζ ζπλέρηζε ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 2013 ηεο πινπνίεζεο επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξη-

ζκνχ απφ πθηζηάκελεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ή πξνηίζεληαη λα δξα-

ζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηνπο θαη ηελ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

 Ζ νινθιήξσζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ην έξγν πνπ αθνξά ζηελ ελίζρπζε ηεο πξν-

ζαξκνζηηθφηεηαο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ κέζσ ηεο θαηάξηηζεο ζε επαγγέικαηα πνπ 

θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ππεξεζίαο 24 (ηαμηλφκεζε θαηά CPC 92), δειαδή «Τπεξεζίεο 

Δθπαίδεπζεο θαη Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο». 

 Ζ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηεθπαίδεπζεο ζηειερψλ/επαγγεικαηηψλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

θιάδνπ.  

 Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ θαη ηεο ΔΛΣΑΣ γηα ηελ ζπζηεκαηηθή αμην-

πνίεζε ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ ηάζεσλ γηα ηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ θαη 

ζρεδηαζκψλ ζηνλ ηνπξηζκφ ζε ζηέξεεο βάζεηο. 

 Ζ πξνψζεζε ηνπ λένπ πκθψλνπ Δηαηξηθήο ρέζεο (Δ) 2014–2020 πνπ αθνξά ζε αλαπηπμηα-

θέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα. Ο δηαηνκεαθφο θαη δηαπεξηθεξεηαθφο ραξαθηήξαο ησλ 

δξάζεσλ ηνπ ηνπξηζκνχ επηβάιιεη ηελ νξηδφληηα ζπλεξγαζία ηνπ Τπνπξγείνπ ηφζν κε θνξείο ην-

κεαθψλ πνιηηηθψλ, εθ ησλ νπνίσλ εγγχηεξνη είλαη ν πνιηηηζκφο, ε λεζησηηθφηεηα/ζαιάζζηνο ηνπ-

ξηζκφο θαη ην πεξηβάιινλ φζν θαη, θπξίσο, κε ηηο Πεξηθέξεηεο. Ζ ζπλεξγαζία απηή απνζθνπεί ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ζηε δηαρείξηζε, απφ θνηλνχ, νινθιεξσκέλσλ δξάζεσλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ θαηά 

πεξίπησζε αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ, ησλ ζεκαηηθψλ θαη γεσγξαθηθψλ πξννξηζκψλ, ησλ 

εκπεηξηψλ θαη ησλ ηπρφλ ζπλεξγεηψλ. 

 Ζ ζπκβνιή ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ γηα ηελ αλαδηακφξθσζε ηνπ εηδηθνχ ρσξνηαμηθνχ πιαη-

ζίνπ γηα ηνλ ηνπξηζκφ. 

 

Ναπηηιηαθή Πνιηηηθή 
 

 Ζ ελίζρπζε ηνπ λενινγίνπ, ε πεξαηηέξσ ελδπλάκσζε ηνπ λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο (maritime 

cluster) θαη ησλ βνεζεηηθψλ πξνο ηε λαπηηιία δξαζηεξηνηήησλ κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο λαπηηιηα-

θψλ εηαηξηψλ ζηε ρψξα θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο ππνζηήξημεο θαη εθπξνζψπεζεο ησλ ειιεληθψλ 

λαπηηιηαθψλ ζπκθεξφλησλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο. 

 Ζ πηνζέηεζε ξπζκίζεσλ γηα ηελ παξνρή επειημίαο ζηνπο ηνκείο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηηο ζα-

ιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο θαη ηε δξαζηεξηνπνίεζε ζηνλ θιάδν ηεο θξνπαδηέξαο θαη ηεο ζαιάζζηαο 

πεξηήγεζεο θαζψο θαη γηα ηε ξεαιηζηηθή κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο πινίσλ, πξνο ελίζρπ-

ζε ησλ φξσλ πξνζέιθπζεο πινίσλ ζην ειιεληθφ λενιφγην, κε πξνζδνθψκελα αλάινγα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο Διιήλσλ λαπηηθψλ. 

 Ζ αλαβάζκηζε ηεο εηθφλαο ηνπ λαπηηθνχ επαγγέικαηνο, ε παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ λαπηηθήο 

εθπαίδεπζεο, ε πξνζέιθπζε λέσλ ζην λαπηηθφ επάγγεικα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελίζρπζε ησλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο λαπηηθψλ, ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη ηελ εμάιεηςε θαηλνκέ-

λσλ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ ζε ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο λαπηηθήο εξγαζίαο κέζσ εθαξκνγήο θαη 

ειέγρνπ εθαξκνγήο ησλ απαηηήζεσλ ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Ναπηηθήο Δξγαζίαο, πνπ ηίζεηαη ζε 

ηζρχ γηα ηελ ρψξα καο απφ ηηο 04.01.2014.  
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 Ζ αλαζεψξεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ ζθαθψλ αλαςπρήο, ζε ζπλεξγαζία 

κε ηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία, ηηο επαγγεικαηηθέο ελψζεηο θαη ηνπο θνξείο ηνπ θιάδνπ ηνπ ζα-

ιάζζηνπ ηνπξηζκνχ. 

 Ζ πξνψζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αλάπηπμεο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο κε ηελ θαηάξηηζε θαη 

εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή θαη ηελ ειεθηξνληθή έθδνζε θαη δηαθίλεζε εγ-

γξάθσλ. 

 Ζ πξνψζεζε ζαιάζζηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ε αλάπηπμε ησλ ιηκέλσλ ζην πιαίζην ηεο 

ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Δζληθνχ Ληκεληθνχ πζηήκαηνο 2013-2018. 

 Ζ πξνζέιθπζε ηδησηηθψλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Διιεληθψλ ιηκέλσλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ην ΣΑΗΠΔΓ. 

 Ζ ελίζρπζε ηεο λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο δψλεο Πεηξαηά θαη ησλ λαππεγείσλ πνπ δηαζέηεη ε ρψξα.  

 Ζ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία πδαηνδξνκίσλ ζην πιαίζην δηακφξθσζεο θηιηθνχ αλαπηπμηαθνχ πεξη-

βάιινληνο γηα ζηξαηεγηθέο ηδησηηθέο επελδχζεηο ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία θαη 

κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ζπγθνηλσληαθήο ζχλδεζεο λεζηψλ θαη επεηξσηηθήο ρψξαο θαζψο θαη 

ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ.  

 Ζ ζρεδίαζε θαη πξνψζεζε εμεηδηθεπκέλσλ λεζησηηθψλ πνιηηηθψλ ζε φιν ηνλ ειιαδηθφ ρψξν κέζα 

θαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ πκβνχιηνπ Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο (ΤΝΖΠΟ). 

 Ζ εμαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο πφζηκνπ λεξνχ ζηα άλπδξα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, θπξίσο κέζσ ηεο π-

ινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ απαξαίηεησλ έξγσλ (αθαιαηψζεηο, γεσηξήζεηο, ηαρπδηπιηζηήξηα) 

θαη ηεο κεηαθνξάο πφζηκνπ λεξνχ κε πδξνθφξα πινία. 

 Ο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε πινπνίεζε ηνπηθψλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ, θπξίσο κέζσ ησλ 

Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ Βνξείνπ θαη Ννηίνπ Αηγαίνπ. 

 Ζ εμαζθάιηζε θαη ε βειηίσζε ηεο αθηνπιντθήο ζχλδεζεο ησλ λεζηψλ ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη 

κε ηελ επεηξσηηθή Διιάδα θαη ν επαλαζρεδηαζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ αθηνπιντθνχ δηθηχνπ ζην ρψξν 

ηνπ Αηγαίνπ. 

 Ζ ζπκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή ηεο Οινθιεξσκέλεο Θαιάζζηαο Πνιηηηθήο, κέζα απφ 

ηελ εθπφλεζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ, πξνηάζεσλ πηινηηθψλ δξάζεσλ θαη εθαξκνγήο Θαιάζζηνπ 

Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ. 

 Ο εκπινπηηζκφο θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηνπ Αηγαίνπ, ελέξγεηα πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κέζα απφ ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Αηγαίνπ, κε εθαξκνγή 

θπξίσο ζε κεζαία θαη κηθξά λεζηά, ζηεξηγκέλν ζην ηξίπηπρν Πνιηηηζκφο–Πεξηβάιινλ–Πνηφηεηα. 

 Ζ απινπνίεζε ηεο αδεηνδφηεζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ κέζα απφ δηαδηθαζία πνπ ζα αξρί-

δεη θαη ζα νινθιεξψλεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Σνπξηζκνχ Βνξείνπ θαη Ννηίνπ Αηγαίνπ. 

 

Αγξνηηθή Αλάπηπμε 
 

 Ζ πιήξεο ελεξγνπνίεζε ηνπ Σακείνπ Αγξνηηθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα ηελ θαιχηεξε απνξξφ-

θεζε ησλ πφξσλ γηα επελδχζεηο απφ ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα. 

 Ζ εθαξκνγή ηεο απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ εμαγσγήο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Αλά-

πηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, γηα δχν ειιεληθά πξντφληα (θέηα, ξνδάθηλν), θαη επέθηαζε απ-

ηήο ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηα ςάξηα, ην θξαζί θαη ην ειαηφιαδν, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε εμαγσγηθή 

δηαδηθαζία θπξίσο απφ ηνπο κηθξνχο θαη κεζαίνπο εμαγσγείο πνπ δελ δηαζέηνπλ πιενλάδνπζα π-

πνδνκή.  

 Ζ επέθηαζε ησλ πξνγξακκάησλ πξνψζεζεο ησλ εμαγσγψλ θαη ε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ εμα-

γσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ. 

 Ζ εθαξκνγή ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο (e-ΤΠΑΑΣ) ζην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ ηφζν γηα ηελ δηθηπαθή πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ αιιά θαη ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηελ θαηα-

βνιή ησλ εληζρχζεσλ. πγθεθξηκέλα απφ ην πξφγξακκα ηεο Φεθηαθήο χγθιηζεο ζα πινπνηε-

ζνχλ ηξία έξγα πνπ έρνπλ εγθξηζεί: 

- e-ΤΠΑΑΣ–Τπεξεζίεο γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ εληζρχζεσλ κε ςεθηαθέο ε-

θαξκνγέο απφ ην Τπνπξγείν θαη ηνπο επνπηεπφκελνπο νξγαληζκνχο κε θπξηφηεξε ππεξεζία ην 

άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ΟΓΔ ςεθηαθά θαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.   

- Κάιπςε ησλ «ιεπθψλ πεξηνρψλ» δειαδή πεξηνρψλ ζηηο νξεηλέο–κεηνλεθηηθέο θαη λεζησηηθέο 

πεξηνρέο ηεο ρψξαο πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ. 
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- Φεθηαθφ Γεσξγηθφ «Κηεκαηνιφγην». Αγνξά λέσλ ςεθηαθψλ εηθφλσλ γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ 

ραξηνγξαθηθνχ ππνβάζξνπ ηεο ρψξαο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ε ρψξα ηελ θνηλνηηθή ππν-

ρξέσζε. 

 Ο ζρεδηαζκφο θαη ε ππνβνιή ησλ δχν λέσλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ γεσξγία θαη ηελ 

αιηεία γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη απνξξφθεζε ησλ 18,7 δηζ. επξψ θαηά ηελ πεξίνδν 2014–2020.  

 Ζ πινπνίεζε εηδηθνχ ηνκεαθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ θηελνηξνθία πξνθεηκέλνπ ε ρψξα λα κεη-

ψζεη ηελ εμάξηεζε απφ ηηο κεγάιεο εηζαγσγέο δσηθψλ πξντφλησλ πνπ επηβαξχλνπλ ην εκπνξηθφ 

ηζνδχγην.  

 Ζ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ ςπραλζψλ θαη αλαριφσζε 

ησλ βνζθνηφπσλ. 

 Ζ βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα κε ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

εγθαηάζηαζεο θαη αδεηνδφηεζεο κέζα απφ ηελ δεκηνπξγία δσλψλ άζθεζεο ηεο πδαηνθαιιηέξγεη-

αο, θηελνηξνθηθψλ πάξθσλ θαη δσλψλ ζεξκνθεπηαθψλ θαιιηεξγεηψλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο 

γεσζεξκίαο. 

 Ζ απξφζθνπηε ζπλέρηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ πξσηνγελνχο ην-

κέα ηφζν κέζα απφ ηα λέα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα φζν θαη κε ηελ έγθαηξε θαη πξνγξακκαηηζκέλε 

θαηαβνιή εληζρχζεσλ θαη απνδεκηψζεσλ χςνπο 2,8 δηζ. επξψ εηεζίσο. 

 

Πνιηηηθή πνπ άπηεηαη ηνπ Υπνπξγείνπ Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 
 

 Ζ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο ΓΔΘ–ΖELEXPO, γεγνλφο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηφζν ηελ 

νξζνινγηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπο φζν θαη ηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο εμφδσλ. 

 Ζ νινθιήξσζε ηεο κεηαθνξάο αξκνδηνηήησλ ηεο ηέσο Δπηρεηξεζηαθήο Μνλάδαο Αλάπηπμεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ζην Τπνπξ-

γείν Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ πνπ επηβαξχλνπλ 

ηηο επηρεηξήζεηο ηεο Βφξεηαο Διιάδαο θαη ηελ επηηάρπλζε ησλ ρξφλσλ έγθξηζεο ησλ επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ.  

 Ζ πξνψζεζε λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ κε ζηφρν 

ηελ πεξαηηέξσ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε κηαο επέλδπζεο ζηελ πεξηνρή ηεο 

Βφξεηαο Διιάδαο. 

 Ζ νινθιήξσζε ηεο ππνγξαθήο Πξνγξακκαηηθψλ πκβάζεσλ κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Μαθεδνλί-

αο θαη Θξάθεο, ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ησλ αξκφδησλ Γήκσλ γηα ηελ «Δθηέιεζε Πξν-

γξάκκαηνο Αλαβάζκηζεο θαη Αλάδεημεο ησλ Υεξζαίσλ Μεζνξηαθψλ ηαζκψλ ηεο Βφξεηαο Διιά-

δαο». 

 Ζ νινθιήξσζε ηεο λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο θαη ε επαλελεξγνπνίεζε ηεο Αιεμάλδξεηαο Εψλεο 

Καηλνηνκίαο. 

 Ζ ζπκκεηνρή ηνπ Τπνπξγείνπ ζε εθζέζεηο Σνπξηζκνχ ζηηο Βαιθαληθέο Υψξεο γηα ηελ πξνβνιή 

ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ (πξνζθπλεκαηηθφο, πεξηβαιινληηθφο, ηακαηηθφο, ζπλεδξηα-

θφο θ.ιπ.) θαη ηελ πξνψζεζε ηνπξηζηηθψλ δηαδξνκψλ ηεο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. 

 Ζ νινθιήξσζε ηεο λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο γηα ηε ζχζηαζε θαη ζπγθξφηεζε πκβνπιίνπ Αξ-

ρηηεθηνληθήο θαη Πνιενδνκίαο ζην Τπνπξγείν Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. 

 Ζ αλάιεςε δξάζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο, κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ Τπνπξγείνπ Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα κε ζηφρν ηελ 

ελίζρπζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο, ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο, ηεο επηρεηξεκαηηθφηε-

ηαο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, θαζψο θαη ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ζηελ πεξηνρή επζχ-

λεο ηνπ Τπνπξγείνπ.  

 Ο ζπληνληζκφο ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο, αλάδεημεο θαη αλάπηπμεο ηνπ 

Θεξκατθνχ Κφιπνπ, ζεκαληηθνχ θνξέα αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο. 
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12. Πνιηηηθή Σπλνρήο – Δζληθό Σηξαηεγηθό Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΣΠΑ) 
 

 

Δληφο ηνπ πεξηνξηζκέλνπ δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ θαη ζε πεξηβάιινλ δπζκελνχο νηθνλνκηθήο ζπ-

γθπξίαο, ην ΔΠΑ αλαδεηθλχεηαη σο βαζηθφ εξγαιείν αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο γηα ηελ επαλεθθίλεζε 

ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ ηζφξξνπε θαη βηψζηκε αλάπηπμε ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο. Σν ΔΠΑ αμην-

πνηεί ηνπο πφξνπο ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

νη δξάζεηο ηνπ πινπνηνχληαη κέζσ 8 ηνκεαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, 5 Πεξηθεξεηαθψλ Δ-

πηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη 14 πξνγξακκάησλ Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο.  

 

Γξάζεηο πνπ πινπνηνύληαη ην 2013 θαη πξόθεηηαη λα ζπλερηζηνύλ ην 2014 
 

Ποπεία ςλοποίηζηρ ΕΣΠΑ 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 ηήξημεο. Με βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνη-

ρεία, νη εληάμεηο έξγσλ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 αλέξρνληαη ζπλνιηθά ζε 24,3 δηζ. επξψ, νη λνκηθέο δε-

ζκεχζεηο ζε 24,7 δηζ. επξψ θαη νη θαηαρσξεκέλεο δαπάλεο (πιεξσκέο) ζε 14,2 δηζ. επξψ, πνζφ πνπ 

αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ απνξξφθεζεο 58,7% ηεο ζπλνιηθήο δηαζέζηκεο δεκφζηαο δαπάλεο. Ο εηήζηνο 

ζηφρνο απνξξφθεζεο, κε βάζε ην Πξφγξακκα ηήξημεο, αλέξρεηαη ζε θνηλνηηθή ζπλδξνκή χςνπο 3,9 

δηζ. επξψ θαη κέρξη ζήκεξα έρεη θαιπθζεί ην 69,3%, ην νπνίν θαζηζηά ηελ επίηεπμε ηνπ ζπκθσλεκέ-

λνπ ζηφρνπ απφιπηα εθηθηή.  

 

Αναθεώπηζη ΕΣΠΑ 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, νινθιεξψζεθε θαη ππνβιήζεθε πξνο έ-

γθξηζε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ε αλαζεψξεζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ. Με βάζε ηελ 

πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο, ε νπνία πεξηειάκβαλε κεηαθνξέο πφξσλ κεηαμχ Δπηρεηξεζη-

αθψλ Πξνγξακκάησλ θαη εζσηεξηθέο αλαθαηαλνκέο εληφο απηψλ, πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη 

απαηηνχκελεο κεηαθνξέο έξγσλ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ.  

 

Παξάιιεια, εθπνλνχληαη ζρέδηα εμπγίαλζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ κε ζηφρν ηελ νξζν-

ινγηθή δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, ελψ πξνγξακκαηίδεηαη ε κεηαθίλεζε ρξεκαηνδφηεζεο έξ-

γσλ ηνπ ΔΠΑ 2007–2013 ζηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ψζηε λα νινθιεξσζνχλ ηα πινπνηνχκελα 

έξγα κε πφξνπο ΔΠΑ ζπκβάιινληαο ζηε δηαηήξεζε πςειψλ ξπζκνχο απνξξφθεζεο 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:   

 

α) ηελ επαλεθθίλεζε ησλ κεγάισλ νδηθψλ έξγσλ (απηνθηλεηφδξνκνη). 

β)  ηηο δξάζεηο ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κε έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία, ζηηο ΜΜΔ θαη ζηε 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε ηελ αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ (Σακείσλ) φπσο 

JEREMIE, JESSICA, Σακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θ.ά., κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο 

ησλ επηρεηξήζεσλ. 

γ)  ηηο ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ρψ-

ξαο. 

 

«Κλείζιμο» ΕΣΠΑ 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 
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ελεξγεηψλ, θαηαγξαθή πξνβιεκάησλ, ηξφπσλ επίιπζεο, θαη ελεκέξσζε ζπλαξκφδησλ Τπνπξγείσλ. Ζ 

παξαθνινχζεζε ηνπ ζηφρνπ ηεο απνξξφθεζεο γίλεηαη κε ηελ εθαξκνγή αλαιπηηθνχ εηήζηνπ πξν-

γξάκκαηνο δξάζεο κε επηκεξηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ εηήζησλ δαπαλψλ ζε εηδηθφηεξνπο ζηφρνπο 

αλά ΔΠ. Σα επηκέξνπο ζρέδηα δξάζεο θάζε ΔΠ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 2013 επηθαηξνπνηνχληαη ππν-

ρξεσηηθά ζε ηξηκεληαία βάζε πξνθεηκέλνπ λα γίλνληαη νη θαηάιιειεο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο.  

 

Πποεηοιμαζία νέος ΕΣΠΑ 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 2020 θαζψο θαη ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο 

ηεο ρψξαο κε ζηφρν ηηο πξνηεξαηφηεηεο ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη πξνζηαζίαο ηεο θνη-

λσληθήο ζπλνρήο. ηελ παξνχζα θάζε θαη ζε δηαβνχιεπζε κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηνπο θνη-

λσληθνχο εηαίξνπο, ζρεδηάδεηαη ε λέα «αξρηηεθηνληθή» ησλ ηνκεαθψλ θαη Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακ-

κάησλ ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, ε νπνία αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί εληφο ηνπ 2014. 

 

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 θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. 

 

Μεγάλα Έπγα 

 

Μέρξη ζήκεξα έρνπλ ππνβιεζεί νη θάθεινη 12 κεγάισλ έξγσλ θαη αλακέλεηαη εληφο ηνπ έηνπο ε ππν-

βνιή αθφκε 10 θαθέισλ ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηνπ έηνπο 2013 πνπ έρεη ηεζεί ζην πιαίζην ησλ 

ζπκθσλεζέλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηήξημεο.  

 

Γξάζεηο πνπ πξόθεηηαη λα πινπνηεζνύλ ην 2014 
 

ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ θαιείηαη λα ππνζηεξίμεη ην λέν ΔΠΑ 2014–2020 κε ζηφρν ηελ α-

λάηαμε ηνπ παξαγσγηθνχ θαη θνηλσληθνχ ηζηνχ ηεο ρψξαο, πξνηεξαηφηεηα πξφθεηηαη λα δνζεί ζε επη-

ιεγκέλνπο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο-άμνλεο θαη επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ αθνξνχλ:  

 

 Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ (ηδηαίηεξα ησλ κηθξν-

κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ), κε πξνηεξαηφηεηα ζε αληαγσληζηηθνχο θαη εμσζηξεθείο θιάδνπο ηεο νη-

θνλνκίαο. 

 Αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηθαλνηήησλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ελεξγφο θνηλσληθή ελζσκάησ-

ζε.  

 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη κεηάβαζε ζε κία νηθνλνκία θηιηθή ζην πεξηβάιινλ.  

 Αλάπηπμε, εθζπγρξνληζκφο θαη ζπκπιήξσζε ππνδνκψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλά-

πηπμε ηεο ρψξαο. 

 Βειηίσζε ηεο ζεζκηθήο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, θαζψο ε κεηαξξχζκηζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

Α’ θαη Β’ βαζκνχ απνηειεί αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ αλάηαμε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. 

 

Έναπξη Εθαπμογήρ νέος ΕΣΠΑ 2014–2020 

 

Ζ εθαξκνγή ηνπ λένπ ΔΠΑ 2014–2020 πξφθεηηαη λα μεθηλήζεη κε πξνηεξαηφηεηα ζε «εκπξνζζνβα-

ξείο» θνηλσληθέο δξάζεηο ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαζψο 

θαη αλαπηπμηαθέο δξάζεηο άκεζεο θαη αζθαινχο απφδνζεο. ηε ζπλέρεηα, έκθαζε ζα δνζεί ζηελ ελί-

ζρπζε θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο, πάληνηε κε πξνηεξαηφηεηα ζε εθείλεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δεκηνπξγνχλ ζέζεηο απαζρφιεζεο.  
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Θεζμικέρ παπεμβάζειρ 

 

Με ζηφρν ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δξάζεσλ θαη 

ηελ επηηάρπλζή ηνπο, πξνγξακκαηίδνληαη, κεηαμχ άιισλ, παξεκβάζεηο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνλ πνιίηε 

θαη παξάιιεια δεκηνπξγνχλ δεκνζηνλνκηθφ φθεινο κεηψλνληαο ην δηνηθεηηθφ θφζηνο: 

 

 ηαδηαθή αιιαγή ζηνλ ηξφπν πιεξσκήο ησλ έξγσλ ηνπ ΠΓΔ κε ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο δηαδηθα-

ζίαο θαη ζηφρν ηελ απξφζθνπηε πξαγκαηνπνίεζε ησλ πιεξσκψλ. 

 Δπηηάρπλζε ησλ πιεξσκψλ ησλ δαπαλψλ ηνπ ΠΓΔ κε βάζε ηηο δπλαηφηεηεο απινπνίεζεο, ηαρχ-

ηεηαο θαη δηαθάλεηαο πνπ πξνζθέξνπλ νη ζχγρξνλεο κέζνδνη πιεξσκψλ θαη πξαγκαηνπνίεζεο ε-

ιεθηξνληθψλ πιεξσκψλ. 

 Πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο ζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ δεηήκαηα ηνπ 

ΔΠΑ.  

 

 

13. Δμπγίαλζε Τξαπεδηθνύ Σπζηήκαηνο – Αλαθεθαιαηνπνίεζε Τξαπεδώλ 
 

 

Σν 2013 ζπλερίζηεθε κε ζηαζεξά βήκαηα ε δηαδηθαζία αλαζπγθξφηεζεο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο κέζσ ζπγρσλεχζεσλ θαη βειηίσζεο ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ. Σν Σα-

κείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (ΣΥ), ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζην 

πιαίζην ησλ επνπηηθψλ ηεο αξκνδηνηήησλ, ζπλέβαιιαλ ζηε δηαθχιαμε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ηξαπε-

δηθνχ ζπζηήκαηνο. Απηφ απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο αλαζπγθξφηεζεο είλαη ε ζηαδηαθή απνθαηά-

ζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ θαηαζεηψλ απφ ηελ θαινθαίξη ηνπ 2012. Απψηεξνο θπβεξλεηηθφο ζηφ-

ρνο είλαη ε απεμάξηεζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ απφ ην ΣΥ.  

 

Δπίζεο, κείδνλ ζέκα, παξακέλεη ε αχμεζε ηεο ξεπζηφηεηαο απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα πξνο ηνλ ηδησ-

ηηθφ ηνκέα, λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο. Ζ Κπβέξλεζε παξάιιεια κε ηε δηαδηθαζία αλαζπγθξφηεζεο 

ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, πνπ είλαη αλαγθαία πξνυπφζεζε ψζηε απηφ λα επηηειέζεη ηνλ αλαπηπμηαθφ ηνπ 

ξφιν, έρεη κεξηκλήζεη γηα ηελ ππνγξαθή ζεκαληηθψλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο 

Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) θαη ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ε-

λίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ζε δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, νη ηνκείο ηεο πγεί-

αο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ελέξγεηαο. Έηζη, κηα ζεκαληηθή ξνή ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηε ρψξα μεθί-

λεζε ην Γεθέκβξην ηνπ 2012 θαη ε εμέιημε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ΔΣΔπ, ζηελ Δι-

ιάδα, εληφο ηνπ 2013, έρεη επηηαρπλζεί. 

 

Ζ Κπβέξλεζε ζα ζπλερίζεη λα πξνσζεί, εληφο ηνπ 2014, φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξσηνβνπιίεο κε ζηφρν 

ηελ πεξαηηέξσ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ παξεπφκελε ελίζρπζε ηεο ξεπζηφ-

ηεηαο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Παξάιιεια, ε Διιάδα, αζθψληαο ηα θαζήθνληα Πξνεδξίαο ηνπ πκ-

βνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2014, πξφθεηηαη λα ζέζεη ζε άκεζε 

πξνηεξαηφηεηα ηελ ζεζκηθή νινθιήξσζε ησλ βαζηθψλ κέηξσλ γηα ηε δεκηνπξγία ηεο Σξαπεδηθήο 

Έλσζεο.   

 

 

14. 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. 
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Σν Διιεληθφ Γεκφζην πινπνηεί έλα δπλακηθφ Πξφγξακκα Απνθξαηηθνπνηήζεσλ, ζην πιαίζην ηνπ ν-

πνίνπ ε ζρεδηαζκέλε κεηαθνξά επηιεγκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζα σθειή-

ζεη πνιιαπιά ηελ Διιεληθή νηθνλνκία κέζσ: 

 

 Σεο άκεζεο κείσζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, απφ ηηο ρξεκαηηθέο πξνζφδνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηδη-

σηηθνπνίεζεο. 

 Σεο κείσζεο ή εμάιεηςεο ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, νπνηαζδήπνηε κνξθήο, πξνο απηά θαη ηε 

ζπλεπαθφινπζε κείσζε ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

 Σνπ αλνίγκαηνο ησλ αγνξψλ θαη ηεο ελίζρπζεο ηνπ αληαγσληζκνχ. 

 Σνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, πνπ κε ηε ζεηξά 

ηνπο ζα εληζρχζνπλ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ρψξαο, θαη ηδηαίηεξα ηεο πεξηθέξεηαο, ν-

δεγψληαο ζε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, λέα θνξνινγηθά έζνδα θαη θαιχηεξεο ππεξεζίεο πξνο 

ηνπο πνιίηεο. 

 

Έλα επξχ ραξηνθπιάθην πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έρεη κεηαθεξζεί ζην ΣΑΗΠΔΓ, θαηά ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ νπνίνπ έρνπλ πινπνηεζεί 12 έξγα απνθξαηηθνπνηήζεσλ κε ζπλνιηθά έζνδα χςνπο 3,8 δηζ. επξψ, 

ελψ λέα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία – θπξίσο αθίλεηα – κεηαθέξνληαη ζηαδηαθά. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ηνπ Σακείνπ θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο: 

 

 Αθίλεηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη δεκφζηεο θηεκαηηθέο εηαηξείεο, ε ΔΣΑΓ 

ΑΔ, ΓΔΚΟ ή δηάθνξα Τπνπξγεία. 

 Τπνδνκέο δηαζέζηκεο γηα ρξήζε, ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη καξίλεο, ιηκάληα, αεξνδξφκηα θαη εηαη-

ξείεο χδξεπζεο. 

 Δλέξγεηα, ζηελ νπνία εληάζζνληαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ θιάδσλ δηαλνκήο-απνζήθεπζεο αε-

ξίνπ, δηχιηζεο πεηξειαίνπ θαη παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ.  

 Λνηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη κεηνρέο εηαηξεηψλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ, 

παξαγσγήο ληθειίνπ, ηα Διιεληθά Σαρπδξνκεία, Σξάπεδεο, θαζψο θαη άδεηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ 

θξαηηθψλ ιαρείσλ θαη ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ. 

 

Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ηεο πξναλαθεξζείζαο πνιηηηθήο, ην ΣΑΗΠΔΓ πινπνηεί έλα θηιφδνμν πξφ-

γξακκα αμηνπνίεζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ. Σα πεξηζζφηεξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

είλαη εδαθηθέο εθηάζεηο, πνπ, απαηηνχλ ζεκαληηθφ ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα εηνηκαζηνχλ πξνο αμηνπνίε-

ζε. Απφ ην ελ ιφγσ πξφγξακκα εθηηκάηαη φηη ζα πξνέιζνπλ ζεκαληηθά έζνδα απφ έλα ππνζχλνιν 

3.000 αθηλήησλ, ελψ έσο ην ηέινο ηνπ 2013 αλακέλεηαη λα έρνπλ κεηαθεξζεί ζην ΣΑΗΠΔΓ επηπιένλ 

1.000 αθίλεηα. ηφρνο γηα ην 2014 απνηειεί ε επίηεπμε εζφδσλ ηεο ηάμεο ησλ 3,56 δηζ. επξψ. 

 

Παξάιιεια, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο (ΓΓΓΠ) 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, επηπξφζζεηα ησλ δξάζεσλ αλαθνξηθά κε ηε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία 

γηα ην πιαίζην ησλ θνηλσθειψλ πεξηνπζηψλ θαη ησλ ζρνιαδνπζψλ θιεξνλνκηψλ, πξνσζνχληαη δχν 

ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο. Δηδηθφηεξα: 
 

 Οινθιεξψλεηαη απφ ηελ ΓΓΓΔ ε θαηαγξαθή ζην Μεηξψν Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ησλ αθηλήησλ 

πνπ αλήθνπλ ζε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. ηελ παξνχζα θάζε γίλεηαη πνηνηηθή επεμεξγαζία 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ζηαιεί, ελψ έρνπλ μεθηλήζεη θαη νη απαηηνχκελεο εξγαζίεο γηα ηελ ςεθη-

νπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε κία βάζε δεδνκέλσλ ζηελ ν-

πνία ζα έρνπλ πξφζβαζε φιεο νη αξκφδηεο γηα ηελ δεκφζηα πεξηνπζία ππεξεζίεο. Ζ νινθιήξσζε 

ηεο ςεθηνπνίεζεο ζα γίλεη εληφο ηνπ 2014. 

 Οινθιεξψζεθαλ νη εξγαζίεο ηεο αξκφδηαο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ θαηάζεζε 

ζρεδίνπ λφκνπ γηα ηελ νξηνζέηεζε, δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ηνπ αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη 

παξφρζηαο δψλεο, ην δε ζρέδην λφκνπ ζα ηεζεί ζε δηαβνχιεπζε πξηλ ην ηέινο ηνπ 2013. Οη κεγα-

ιχηεξεο ηνκέο πνπ επηθέξεη ην ζπγθεθξηκέλν λνκνζρέδην είλαη: 

- Ζ απηφκαηε ράξαμε ηνπ αηγηαινχ ζε φιε ηελ ρψξα κε ηελ ρξήζε ηερλνινγηθψλ κέζσλ (θσην-

εξκελεία), αληί ηεο απνζπαζκαηηθήο ράξαμεο πνπ γηλφηαλ κέρξη ζήκεξα (έρεη νξηνζεηεζεί κφιηο 

πνζνζηφ 8% ηεο ζπλνιηθήο δψλεο αηγηαινχ), κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ. 
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- Ζ απινπνίεζε θαη ζχληκεζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο αηγηαινχ.  

- Ζ ελίζρπζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα ηνπ αηγηαινχ πξνο ην ζθνπφ ηεο νηθνλνκηθήο αμην-

πνίεζεο θαη εθηέιεζεο έξγσλ. 
 

 

15. Λεμηπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηνπ Γεκνζίνπ 
 

 

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 Γεληθφ Λν-

γηζηήξην ηνπ Κξάηνπο δεκνζηεχεη ζε κεληαία βάζε ζηνηρεία κε ηηο ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αλά 

ππνηνκέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 2.3 πξνθχπηεη φηη πνζνζηφ 92%–

94% ηνπ ζπλφινπ ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαηαγξάθνληαη εθηφο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνιν-

γηζκνχ.  
 

Πίλαθαο 2.3  Λεμηπξόζεζκεο Υπνρξεώζεηο Γεληθήο Κπβέξλεζεο  
(ζε εθαη. επξώ) 

Υπνηνκέαο 
Γεθ. 
2011 

Γεθ. 
2012 

Ιαλ. 
2013 

Φεβ. 
2013 

Μαξ. 
2013 

Απξ. 
2013 

Μάη. 
2013 

Ινύλ. 
2013 

Ινπι. 
2013 

Απγ. 
2013 

Τποσργεία 605 567 529 568 553 491 404 402 371 362 

Σοπική Ασηοδιοίκηζη (ΟΣΑ) 1.095 1.020 925 975 1.030 1.036 959 929 821 760 

Νοζοκομεία 1.298 1.765 1.886 2.009 1.902 1.593 1.292 1.288 1.209 1.150 

Οργανιζμοί Κοινφνικής Αζθάλιζης 3.723 4.432 4.473 4.295 4.098 3.891 3.888 3.963 3.657 3.609 

Λοιπά Νομικά Πρόζφπα 377 347 339 349 341 313 293 297 282 286 

Σύλνιν Γεληθήο Κπβέξλεζεο 7.098 8.131 8.152 8.196 7.924 7.324 6.836 6.879 6.340 6.167 

 

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 δεκφζησλ πξνυπνινγηζκψλ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ δεκφζησλ θνξέσλ. 

 

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

σο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πινπνηεζνχλ απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, ζπγθεθξηκέλεο ιεη-

ηνπξγηθέο θαη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Ζ δηαδηθαζία εμφθιεζεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 

θαζνξίζηεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 4093/2012 θαη ηελ 2/86954/ΓΠΓΓ, ΦΔΚ Β’ 3396, 20.12.2012 Α-

πφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, φπνπ νξίζηεθαλ θαη νη πξνυπνζέζεηο ρξεκαηνδφ-

ηεζεο ησλ θνξέσλ. Οη πξνυπνζέζεηο απηέο έρνπλ σο απψηεξν ζθνπφ λα εμαζθαιηζηεί ε κε ζπζζψ-

ξεπζε λέσλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ζην κέιινλ.  

 

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

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

δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ απνηεινχλ ηε γελεζηνπξγφ αηηία ειιεηκκάησλ θαη απιήξσησλ ππν-

ρξεψζεσλ. Σν Μεηξψν Γεζκεχζεσλ, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζεζκνχο πνπ έρνπλ 

πηνζεηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ησλ ππνρξεψζεσλ. Πξηλ απφ ηελ αλάιεςε νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζεο, δε-

ζκεχνληαη νη αλαγθαίεο πηζηψζεηο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ζα ππάξρνπλ 

πφξνη γηα ηελ πιεξσκή ηνπο. Σν Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ζεζκνζεηήζεθε κε ην ΠΓ 113/2010 θαη ε ε-

θαξκνγή ηνπ είλαη ππνρξεσηηθή ζε φινπο ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο.  
 

Ζ εθαξκνγή ηνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ απφ ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηαδηαθά θαη κέρξη ζήκεξα βειηηψζεθε ζεκαληηθά ν αξηζκφο ησλ θνξέσλ πνπ ηεξνχλ Μεηξψν θαη 

απνζηέιινπλ ζηνηρεία. Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ είλαη ζπλερήο αιιά ππάξρνπλ πεξη-

πηψζεηο φπνπ κπνξεί θαη πξέπεη λα ππάξμεη πεξαηηέξσ βειηίσζε.  

 

Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ αλαδείρηεθαλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο θαλφλεο θαη 

ηηο δηαδηθαζίεο ηήξεζήο ηνπ, γηα ηα νπνία απαηηήζεθε ε έθδνζε εηδηθψλ νδεγηψλ γηα ηελ θαηαγξαθή 

θαη απεηθφληζή ηνπο. Δηδηθφηεξα παξαζρέζεθαλ νδεγίεο πξνο ηνπο θνξείο γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγν-
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ξίεο δαπαλψλ, φπσο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, έθηαθηεο δαπάλεο θ.ιπ., θαζψο θαη γηα ζπγθεθξηκέλεο θα-

ηεγνξίεο λνκηθψλ πξνζψπσλ, φπσο ηα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πνπ ιφγσ ηεο ηήξεζεο ινγηζηηθψλ βηβιίσλ 

ζε δεδνπιεπκέλε βάζε αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία ζηελ ηήξεζε θαη απεηθφληζε ησλ δαπαλψλ ηνπο ζε 

ηακεηαθή βάζε.  
 

Δπηζεκάλζεθε φηη ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη ε δηαζεζηκφηεηα φρη κφλν ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγη-

ζκνχ αιιά θαη ηεο επάξθεηαο ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ. Ζ εγγξαθή πίζησζεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ δελ 

ζεκαίλεη φηη ππάξρεη δπλαηφηεηα πιεξσκήο, αθνχ ε δπλαηφηεηα απηή εμαζθαιίδεηαη κφλν αλ πινπνη-

νχληαη νη πξνβιέςεηο ησλ εζφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

 

Γηα ην ιφγν απηφ εθδφζεθαλ επηπιένλ νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νη 

νπνίεο ζα πξέπεη λα επαλεθηηκψληαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα θαη λα ιακβάλνληαη κέηξα δηφξζσζεο. π-

λεπψο, ζε πεξίπησζε πζηέξεζεο ησλ εζφδσλ ζα πξέπεη λα αλαπξνζαξκφδεηαη αλάινγα ην επίπεδν 

ησλ δαπαλψλ. Θα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ε κεληαία εμέιημε ησλ δεζκεχζεσλ θαη λα ιακβάλνληαη 

έγθαηξα κέηξα ζε πεξίπησζε πνπ ζσξεχνληαη αλεμφθιεηεο ππνρξεψζεηο. 

 

Αξθεηνί θνξείο έρνπλ εληαηηθνπνηήζεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα παξνρή αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ θαη γηα πιν-

πνίεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ νη νπνίεο ζα δηαζθαιίζνπλ ηε δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία (Μεηξψα Γε-

ζκεχζεσλ, πξνζαξκνγή ησλ εμφδσλ ζηα εθηηκψκελα έζνδα θ.ιπ.). Οη ζπλζήθεο ζπξξηθλσκέλεο ξεπ-

ζηφηεηαο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία επηβάιινπλ ηελ εμφθιεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 

ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, θάηη πνπ φπσο πξναλαθέξζεθε απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Κπβέξλεζε. 

 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο εμφθιεζεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ πξνέθπςαλ 

πξνβιήκαηα πνπ θαζπζηέξεζαλ ή θαη επηβξάδπλαλ ηνλ ξπζκφ εμφθιεζήο ηνπο απφ ηνπο θνξείο.  

 

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνχλ νη επηκέξνπο αδπλακίεο ησλ θνξέσλ θαη λα 

ξπζκηζηνχλ νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο ψζηε λα επηηαρπλζεί ε απνπιεξσκή ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππν-

ρξεψζεσλ πξνψζεζε ζεκαληηθέο ζεζκηθέο θαη θαλνληζηηθέο παξεκβάζεηο, νη ζεκαληηθφηεξεο εθ ησλ 

νπνίσλ είλαη νη εμήο:  
 

 Δμαζθάιηζε ηεο απεπζείαο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα αληη-

κεησπηζηεί ε ζεκαληηθή δπζρέξεηα πνπ αληηκεηψπηδε ν ΔΟΠΤΤ λα εθθαζαξίζεη, ζε ζχληνκν ρξν-

ληθφ δηάζηεκα, ηφζν ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ηξίηνπο (θαξκαθεπηηθέο, θιηληθέο, δηαγλσζηηθά, 

ηαηξνχο θ.ιπ.), χςνπο 2 δηζ. επξψ, φζν θαη ηηο ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ηα λνζειεπ-

ηηθά ηδξχκαηα, χςνπο 1,4 δηζ. επξψ.  

 Πξνβιέθζεθε, κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε, φηη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο έθηαθηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ δηαγξάθνληαη νη απαηηήζεηο ησλ αλσηέξσ έλαληη ηνπ ΔΟΠΤ-

Τ/ΟΚΑ θαζψο θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ ΔΟΠΤΤ πξνο ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα γηα φιεο ηηο ππε-

ξεζίεο πνπ είραλ παξαζρεζεί έσο ηελ 31.12.2011 ζε αζθαιηζκέλνπο.  

 Καζνξηζκφο ησλ πνζνζηψλ εθπηψζεσλ πνπ ζα παξέρνπλ νη ηδηψηεο πάξνρνη ππεξεζηψλ πγείαο θαη 

ινηπνί πξνκεζεπηέο πξνο ηνλ ΔΟΠΤΤ ψζηε λα εληζρπζεί ε απνπιεξσκή ζρεδφλ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

νθεηιψλ ηνπ ΔΟΠΤΤ πξνο ηνπο ηδηψηεο θαηά ηελ 31.12.2011. 

 Ννκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα εμφθιεζεο ησλ νθεηιψλ ηνπ ΔΟΠΤΤ κέζσ 

ηεο δηαδηθαζίαο ησλ πξνθαηαβνιψλ, θαηφπηλ πξφρεηξνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ λα δν-

ζεί άκεζα ξεπζηφηεηα ζηελ αγνξά, δεδνκέλνπ ηνπ ηεξάζηηνπ φγθνπ ησλ παξαζηαηηθψλ θαη ησλ 

ηδησηψλ παξφρσλ πνπ ήηαλ ζπκβεβιεκέλνη κε ηνπο επί κέξνπο ΟΚΑ πξν ηεο ζχζηαζεο ηνπ ΔΟ-

ΠΤΤ.  
 

Οη παξαπάλσ ελέξγεηεο–παξεκβάζεηο, έδσζαλ ζεκαληηθή ψζεζε ζηελ απνπιεξσκή ησλ ιεμηπξφζε-

ζκσλ νθεηιψλ ησλ Φνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ηνλψλνληαο ζεκαληηθά ηελ ξεπζηφηεηα πξνο 

ηελ αγνξά.  

 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζα εμαληιήζεη θάζε δηαζέζηκν κέζν γηα λα 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία θαη λα δηαζθαιηζηεί ε ζπλέρεηα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ γηα δεκνζηνλνκηθή 

πεηζαξρία. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΔΝΙΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ 
 

 

1. Γεληθά 
 

Οη δεκνζηνλνκηθνί ζηφρνη γηα ηελ έμνδν ηεο ρψξαο απφ ηελ πνιπδηάζηαηε θξίζε απνηππψζεθαλ ηφζν 

ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2013 φζν θαη ζην επηθαηξνπνηεκέλν Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκη-

θήο ηξαηεγηθήο (ΜΠΓ) 2013–2016 πνπ εγθξίζεθε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2013. 

 

ηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο γηα ην έηνο 2013, είλαη ε επίηεπμε πξσηνγελνχο 

πιενλάζκαηνο ζην ηζνδχγην ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Ζ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ είλαη θαζνξηζηη-

θήο ζεκαζίαο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο λνηθνθπξηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θαη, επίζεο, είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ νξηζηηθή θαη βηψ-

ζηκε έμνδν ηεο ρψξαο απφ ηελ εμαεηή χθεζε. Παξάιιεια, ζα εληζρχζεη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε 

ηεο ρψξαο γηα ηε δξνκνιφγεζε ησλ δεζκεχζεσλ ησλ απνθάζεσλ ηνπ Eurogroup ηνπ Ννεκβξίνπ 2012 

γηα ειάθξπλζε ηνπ βάξνπο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ηεο ρψξαο. 

 

Ο θπξίαξρνο ζηφρνο ήηαλ θαη είλαη ε ζπγθξάηεζε ηεο δπλακηθήο αχμεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ηεο 

ρψξαο, εληζρχνληαο ηε καθξνρξφληα βησζηκφηεηά ηνπ. Ζ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ πξνυπνζέηεη: 

 

 ηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, 

 ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ λα θαηαζηεί ζεηηθφο θαη λα αθνινπζήζεη αλνδηθή πνξεία, δηαηεξψ-

ληαο, καθξνπξφζεζκα, ζεηηθνχο ξπζκνχο θαη 

 ηελ πξαγκαηνπνίεζε απνθξαηηθνπνηήζεσλ, θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Διιε-

ληθνχ Γεκνζίνπ. 

 

Πίλαθαο 3.1  Απνηειέζκαηα Γεληθήο Κπβέξλεζεο πεξηφδνπ 2012 – 2014 
(ζε εθαη. επξψ) 

          

Γεληθή Κπβέξλεζε ζε εζληθνινγηζηηθή (δεδνπιεπκέλε) βάζε αλά ηνκέα 
2012 

Απνινγηζκφο  
2013 

Δθηίκεζε 
2014 

Πξφβιεςε 

1. Ηζνδχγην Κξάηνπο (Τπνπξγεία, Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο Τπνπξγείσλ θαη Απνθεληξσκέλεο 
Γηνηθήζεηο)  

-13.228 -12.799 -6.672 

2. Ηζνδχγην Κεληξηθήο Γηνίθεζεο (Κξάηνο, ΝΠ θαη ΓΔΚΟ ηαμηλνκεκέλεο εληφο ηεο Γεληθήο 
Κπβέξλεζεο) 

-10.265 -11.209 -5.196 

3. Ηζνδχγην Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) 693 1.319 654 
4. Ηζνδχγην Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΟΚΑ) -2.231 5.930 277 

5. Ιζνδχγην Γεληθήο Κπβέξλεζεο (2+3+4) -11.803 -3.960 -4.266 

 % ηος ΑΕΠ -6,1 -2,2 -2,3 
6. Δλνπνηεκέλνη ηφθνη Γεληθήο Κπβέξλεζεο 9.643 7.878 9.665 

 % ηος ΑΕΠ 5,0 4,3 5,3 

7. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ESA-95 (5+6) -2.160 3.918 5.399 

 % ηος ΑΕΠ -1,1 2,1 2,9 
8. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ Πξνγξάκ-

καηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο 
-2.814 812 2.956 

 % ηος ΑΕΠ -1,5 0,4 1,6 

9. Δλνπνηεκέλν Υξένο Γεληθήο Κπβέξλεζεο  303.928 321.000 320.000 

 
% ηος ΑΕΠ 156,9 175,5 174,8 

 
ΑΔΠ 193.749 182.911 183.089 

          
Παξαηεξήζεηο: 
1 ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνηνκέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε επίπησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εμφθιεζεο απιήξσησλ ππνρξεψ-

ζεσλ απφ ηελ εηδηθή πίζησζε. 
2 ηα πνζά ησλ εηψλ 2012 θαη 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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Οη ζεκαληηθέο εμειίμεηο πνπ ζπληεινχληαη ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία ην 2013, φπσο: 

 ε επίηεπμε πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, κάιηζηα θπθιηθά δηνξζσκέλνπ 

ηνπ πςειφηεξνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

 ε επηβξάδπλζε ηεο χθεζεο θαη ε αλαζεψξεζε, επί ηα βειηίσ, ησλ αξρηθψλ εθηηκήζεσλ, 

 ε αλαθνπή ηεο απμεηηθήο ηάζεο ηεο αλεξγίαο θαη  

 ε επίηεπμε πιενλάζκαηνο ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, 

απνδεηθλχνπλ φηη ε ζηαζεξνπνίεζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο βαζκηαία επηηπγράλεηαη. 

 

Παξάιιεια, αλαθφπεθε θαη ε πνξεία ηεο αχμεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο σο απνηέιεζκα ηεο δεκνζην-

λνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη ηεο αλαδηάξζξσζήο ηνπ, παξά ην γεγνλφο φηη ην 2013 αλακέλεηαη πξνζσξη-

λή αχμεζή ηνπ ιφγσ, θπξίσο, ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδψλ. Ο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ δε-

κφζηνπ ρξένπο, σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, πξνβιέπεηαη φηη ζα αξρίζεη, απφ ην 2014 θαη κεηά, λα θζίλεη. 

 

Μέρξη ζήκεξα, ν Πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2013 πινπνηείηαη κε ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν θαη ηα ζηνηρεία επη-

βεβαηψλνπλ, ζε κεγάιν βαζκφ, ηηο εθηηκήζεηο. 

 

Δηδηθφηεξα, ην πξσηνγελέο απνηέιεζκα ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, ρσξίο ηελ επίπησζε απφ ηε 

ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ παξειζφλησλ εηψλ, δηακνξθψζεθε ζε 

πιεφλαζκα χςνπο 2,6 δηζ. επξψ ζην δεθάκελν ηνπ 2013, έλαληη ειιείκκαηνο 1,1 δηζ. επξψ ην αληί-

ζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2012. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, θαη ζχκθσλα κε ηελ εμέιημε ησλ κεγεζψλ ησλ ινηπψλ ηνκέσλ πνπ 

ζπλζέηνπλ ηε Γεληθή Κπβέξλεζε (ΟΚΑ, ΟΣΑ, ΝΠ θαη ΓΔΚΟ), ην έιιεηκκα ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπν-

ινγηζκνχ εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζηα 6,8 δηζ. επξψ (3,7% ηνπ ΑΔΠ).  

 

Σν έιιεηκκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο 

Λνγαξηαζκψλ-95 (ESA 95) θαη εμαηξψληαο ηελ εθάπαμ επίπησζε ηεο ζηήξημεο ησλ ρξεκαηνπηζησηη-

θψλ ηδξπκάησλ, εθηηκάηαη φηη ζα πεξηνξηζζεί ζηα 4 δηζ. επξψ ή ζην 2,2% ηνπ ΑΔΠ (απφ 11,8 δηζ. επ-

ξψ ή 6,1% ηνπ ΑΔΠ ην 2012).  

 

Σν πξσηνγελέο απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζα δηακνξθσζεί ζε πιεφλαζκα χςνπο 3,9 δηζ. 

επξψ ή ζην 2,1% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη ειιείκκαηνο 2,2 δηζ. επξψ ή 1,1% ηνπ ΑΔΠ ην 2012. 

 

Σνλίδεηαη φηη ην 2013 είλαη ην δεχηεξν ζπλερφκελν έηνο πνπ πινπνηνχληαη νη ζηφρνη πνπ είραλ ηεζεί 

ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο. 

 

Έηζη, ην 2013, επηηπγράλεηαη κηθξφ, βηψζηκν πξσηνγελέο πιεφλαζκα χςνπο 812 εθαη. επξψ, έλαληη 

αξρηθνχ ζηφρνπ γηα κεδεληθφ πξσηνγελέο πιεφλαζκα θαη λένπ ζηφρνπ, ζην Πξνζρέδην ηνπ Πξνυπν-

ινγηζκνχ, γηα 344 εθαη. επξψ. 

 

 

2. Κξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο 2013 
 

 

2.1 Σαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο  
 
Έζνδα 
 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε Διιεληθή νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε βαζηά θαη παξαηεηακέλε χθεζε, γηα 6ν ζπλε-

ρφκελν έηνο, πνπ έρεη ζπξξηθλψζεη ζεκαληηθά ηα εηζνδήκαηα ησλ πνιηηψλ θαη ηελ ηδησηηθή θαηαλά-

ισζε κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο, ν Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο, ζην ζθέινο 

ησλ εζφδσλ, εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο. 

  



ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3    

ΚΡΑΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 2014   77 

ηηο εθηηκήζεηο πξαγκαηνπνηήζεσλ έρνπλ ιεθζεί ππφςε ηα εμήο: 

 ε βειηίσζε νξηζκέλσλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, φπσο ε εμέιημε 

ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο, 

 ε ελζσκάησζε ηεο επίπησζεο ζηα δεκφζηα έζνδα απφ ηε κείσζε θπξίσο ησλ κηζζψλ θαη ζπληά-

μεσλ πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηα έζνδα απφ θφξνπο εηζνδήκαηνο θαη ζπληαμηνδνηηθέο / αζθαιη-

ζηηθέο εηζθνξέο, 

 ε αχμεζε εζφδσλ απφ ζπγθεθξηκέλεο δεκνζηνλνκηθέο παξεκβάζεηο, φπσο ε ελαξκφληζε ηεο θν-

ξνινγίαο ησλ παηγλίσλ, ε αχμεζε ηνπ θφξνπ επί ησλ ηφθσλ ησλ θαηαζέζεσλ, ξέπνο θ.ιπ., ε αλα-

πξνζαξκνγή ηνπ θφξνπ πινίσλ θαη θαπλνχ, ε ζέζπηζε θφξνπ πνιπηεινχο δηαβίσζεο ζε απηνθί-

λεηα κεγάινπ θπβηζκνχ θ.ιπ., 

 ε εμφθιεζε ηνπ Φφξνπ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ηνπ ηξέρνληνο θαη ησλ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ 

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

 ε είζπξαμε ησλ ινηπψλ θφξσλ πεξηνπζίαο, παξά ηε κείσζε ηνπ πξψελ ΔΔΣΖΓΔ θαηά 15%, 

 ε θαιή πνξεία είζπξαμεο ηνπ ΦΠΑ ινηπψλ πξντφλησλ, παξά ηε κείσζε ηνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ 

ζηελ εζηίαζε θαηά 10 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, 

 ε κεγάιε απψιεηα εζφδσλ απφ ηνλ Δηδηθφ Φφξν Καηαλάισζεο (ΔΦΚ), θαη ηδίσο ην ΦΠΑ ζηα 

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

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

 ε θαιή πνξεία είζπξαμεο ησλ ινηπψλ κε θνξνινγηθψλ εζφδσλ, θαζψο θαη ησλ εζφδσλ ησλ θα-

ηαξγεζέλησλ εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ πνπ έρνπλ ελζσκαησζεί ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, 

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

θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ηνπ επξσζπζηήκαηνο απφ ηo πξφγξακκα αγνξάο νκνιφγσλ ηεο Δπξσπατθήο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο (Securities Market Programme - SMPs). Οη απνδφζεηο απηέο δελ είραλ ιεθ-

ζεί ππφςε ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ 2013, θαζψο απνξξένπλ απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ Eurogroup ηνπ 

Ννεκβξίνπ 2012, κεηαγελέζηεξα δειαδή απφ ηελ ςήθηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηξέρνληνο έηνπο 

απφ ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ. 

 

Με βάζε ηα αλσηέξσ, ηα θαζαξά έζνδα ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσ-

ζνχλ ζηα 52.518 εθαη. επξψ ην 2013, παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 1,4% ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα 

έζνδα ηνπ 2012. Σα θαζαξά έζνδα ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 47.382 ε-

θαη. επξψ, ζεκεηψλνληαο κείσζε θαηά 1,6% έλαληη ηνπ 2012, θαη θαηά 2,3% έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ 

Μεζνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο (ΜΠΓ) 2013-2016. Οη επηζηξνθέο 

εζφδσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ (723 εθαη. επξψ), εθηηκάηαη 

φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 3.624 εθαη. επξψ, ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 9,1% έλαληη ηνπ 2012, ελη-

ζρχνληαο ζεκαληηθά ηε ξεπζηφηεηα ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Αλ αθαηξεζνχλ ηα ελ ιφγσ 723 ε-

θαη. επξψ, ηφηε ε πξαγκαηηθή απφθιηζε έλαληη ηνπ ζηφρνπ, ζε ηακεηαθή βάζε, πεξηνξίδεηαη ζηα 413 

εθαη. επξψ.  Ζ απφθιηζε απηή ζα ππεξθαιπθζεί ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε (accrual), κεηά ηηο απαξαίηε-

ηεο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ (ESA 95), 

απφ ηηο εμήο πεγέο: 

 

1. ηελ είζπξαμε απφ ηελ ηειεπηαία δφζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνλ Ηαλνπάξην 

2014, χςνπο 180 εθαη. επξψ πεξίπνπ, 

2. ηελ είζπξαμε απφ ηηο ηειεπηαίεο δφζεηο ησλ ΦΑΠ 2011-2013, εληφο ηνπ πξψηνπ δηκήλνπ ηνπ 

2014, χςνπο 180 εθαη. επξψ πεξίπνπ, 

3. ηελ απφδνζε ζην Διιεληθφ Γεκφζην ηνπ ελαπνκέλνληνο ππνινίπνπ θεξδψλ ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο, κε ηελ θαηαβνιή κεξίζκαηνο, χςνπο 480 εθαη. επξψ πεξίπνπ,  

4. ηηο εηζπξάμεηο ηνπ Έθηαθηνπ Δηδηθνχ Σέινπο Αθηλήησλ (ΔΔΣΑ 2013) κέρξη θαη ην Μάξηην 2014, 

χςνπο 180 εθαη. επξψ πεξίπνπ, θαη 

5. ηηο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο ησλ ANFA-SMPs, χςνπο 138 εθαη. επξψ. 

 

 

 



ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3    

 

78  ΚΡΑΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 2014 

Πίλαθαο 3.2  Ιζνδχγην Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία European System Accounts 
(ESA 95) 

(ζε εθαη. επξψ) 

     

Πεξηγξαθή θαηεγνξίαο εζφδνπ – δαπάλεο 

2012 2013 2014 

Πξαγκ/ζεηο 
Πξνβιέςεηο 

ΜΠΓ 
Δθηηκήζεηο Πξνβιέςεηο 

Ι. Έζνδα (1+2) 51.774 53.654 52.518 54.695 
1. Καζαξά έζνδα Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (α+β-γ-γ1+δ+ε) 48.173 48.518 47.382 49.693 
α. Σαθηηθά έζνδα (1+2+3+4) 49.661 47.114 46.854 48.705 
    1. Άκεζνη θφξνη 21.096 20.117 19.884 21.574 
    2.Έκκεζνη θφξνη 26.083 24.604 24.519 24.087 
    3. Απνιήςεηο απφ ΔΔ 246 236 181 279 
    4. Με θνξνινγηθά έζνδα 2.237 2.157 2.270 2.765 
β. Με ηαθηηθά έζνδα 1.517 1.386 1.385 906 
γ. Δπηζηξνθέο θφξσλ 3.172 2.901 2.901 2.789 
γ1. Δπηζηξνθέο θφξσλ απφ εηδηθή πίζησζε 151 0 723 0 
δ. Δηδηθά έζνδα απφ εθρψξεζε αδεηψλ θαη δηθαησκάησλ 15 86 86 230 
ε. Μεηαθνξά εζφδσλ απφ κεηαθνξά απνδφζεσλ απφ ηε δηαθξάηεζε Οκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ 
Γεκνζίνπ ζηα ραξηνθπιάθηα Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο (ANFA θαη SMP). 

303 2.833 2.682 2.641 

2. Έζνδα ΠΓΔ (α+β) 3.601 5.136 5.136 5.002 
α. Δηζξνέο ΔΠΑ 3.435 4.936 4.936 4.802 
β. Ίδηα έζνδα 166 200 200 200 
ΙΙ. Γαπάλεο (1+2) 67.613 60.307 59.327 56.248 
1. Γαπάλεο ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (α+α1+β1+β2+γ+δ) 61.499 53.457 52.677 49.448 
α. Πξσηνγελείο δαπάλεο  47.529 45.150 44.831 41.946 
α.1. Πξνκήζεηα εθηακίεπζεο δαλείσλ ζην EFSF 541 130 140 70 
β. 1. Καηαπηψζεηο εγγπήζεσλ ζε θνξείο εληφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 679 558 522 466 
    2. Καηαπηψζεηο εγγπήζεσλ ζε θνξείο εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο  117 469 434 233 
γ. Σφθνη (ε θαζαξή ηακεηαθή βάζε) 12.224 6.400 6.100 6.150 
δ. Σακεηαθέο Πιεξσκέο γηα εμνπιηζηηθέο δαπάλεο 410 750 650 583 
2. ΠΓΔ  6.114 6.850 6.650 6.800 
α. πγρξεκαηνδνηνχκελν Πξφγξακκα 4.822 5.800 5.800 6.100 
β. Δζληθνί Πφξνη 1.292 1.050 850 700 
ΙΙΙ. Σακεηαθφ Ιζνδχγην Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (Ι - ΙΙ) -15.839 -6.653 -6.808 -1.553 
% ΑΕΠ -8,2% -3,6% -3,7% -0,8% 
ΙΙΙ.α. Σακεηαθφ Πξσηνγελέο απνηέιεζκα - Κξάηνο (ΙΙΙ-ΙΙ.1.γ) -3.616 -253 -708 4.597 
% ΑΕΠ -1,9% -0,1% -0,4% 2,5% 

 
      

 
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο (1+2) 2.611 -2.640 -5.991 -5.119 

 
        

1. Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο - Έζνδα 50 -1.076 975 -2.218 
Δπηζηξνθέο θνξνινγηθψλ εζφδσλ 155 -685 723 0 
Έθηαθηε εηζθνξά κέζσ ΓΔΖ 0   69 -702 
Φνξνινγηθά έζνδα -814 380 362 -168 
Πξφσξε αλαλέσζε αδεηψλ θαη παξαρσξήζεσλ 0 -86 -86 -230 
ΔΔΣΣ -5 24 24 -23 
Πξνζαξκνγή γηα ηελ παξάηαζε ζηελ ππνβνιή Φνξ. Δηζνδήκαηνο ΝΠ 0 -300 182 -182 
Αλαδξνκηθή κείσζε επηηνθίνπ δαλείσλ 80 δηζ. επξψ απφ EE 731 286 286 0 
Δίζπξαμε θφξσλ πεξηνπζίαο πξνεγνπκέλσλ εηψλ 104   -84 0 
Μεηαθνξά εζφδσλ απφ κεηαθνξά απνδφζεσλ απφ ηε δηαθξάηεζε Οκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ 
Γεκνζίνπ ζηα ραξηνθπιάθηα Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο (ANFA) 

351 -14 138 -198 

Γηαθνξά απαηηήζεσλ εηζπξάμεσλ απφ ΔΔ 76 -601 -849 -400 
Πξνθαηαβνιέο απφ ΔΔ 132 50 50 -35 
Μέξηζκα ΣηΔ 0   480 -280 
Απνζεκαηνπνίεζε Καπλνχ 2012 -335   0 0 
Κεθαιαηαθή κεηαβίβαζε ζην ΣΥ (πξνλνκηνχρεο κεηνρέο) -556   0 0 
Παξάηαζε ηειψλ θπθινθνξίαο Ηαλ. 2012 -121   0 0 
Άιιεο πξνζαξκνγέο 332 0 0 0 
Φφξνο εηζνδήκαηνο 2012 πνπ ζα εηζπξαρζεί ην 2013 0 -130 -320 0 

 
        

2. Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο - Γαπάλεο 2.561 -1.564 -6.966 -2.901 
Δμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα (δηαθνξά πιεξσκψλ-παξαιαβψλ) -106 15 51 118 
Δθαξκνγή λένπ εηδηθνχ κηζζνινγίνπ 131   -131 0 
Δθαξκνγή εληαίνπ κηζζνινγίνπ -137       
Γηαθνξά απιήξσησλ νθεηιψλ Κξάηνπο κε 31/12 πξνεγνχκελνπ έηνπο 126   35 100 
Καζαξή εμνηθνλφκεζε απφ εξγαζηαθή εθεδξεία / θηλεηηθφηεηα   49 24 83 
Αηαθηνπνίεηεο πξνθαηαβνιέο 532   100 200 
Τπφινηπν ινγαξηαζκψλ εθηφο πξνυπνινγηζκνχ 16       
Γεδνπιεπκέλνη ηφθνη 1.827 -1.900 -1.730 -3.500 
Αθπξψζεηο Swaps 244       
Λνγαξηαζκνί Θεζαπξνθπιαθίνπ 299 120 140 110 
ΔΛΔΓΔΠ 124 77 81 -229 
πκκεηνρή ζε απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (επηδνηήζεηο) -71 -100 -100 -70 
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Πίλαθαο 3.2  Ιζνδχγην Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία European System Accounts 
(ESA 95) 

(ζε εθαη. επξψ) 

     

Πεξηγξαθή θαηεγνξίαο εζφδνπ – δαπάλεο 

2012 2013 2014 

Πξαγκ/ζεηο 
Πξνβιέςεηο 

ΜΠΓ 
Δθηηκήζεηο Πξνβιέςεηο 

Πξνζαξκνγή ζην έιιεηκκα εγγπεκέλσλ δαλείσλ (ΟΓΗΔ, ΔΑΒ θαη ΟΑ)   175 175 86 
Σφθνη ΟΑ ΔΑΒ  -37       
Πιεξσκή ΦΠΑ ζε επηρεηξήζεηο εληφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 24       
Αλαιήςεηο ρξένπο ΟΑΑ θαη ΣΡΑΜ ΑΔ 117       
Πξνζαξκνγή εγγπήζεσλ 165       
Δμφθιεζε νθεηιψλ απφ εηδηθή πίζησζε     261   
Πιεξσκέο γηα θνξείο ΓΚ απφ ηελ εηδηθή πίζησζε -467   -5.872   
πκςεθηζκφο απνδφζεσλ κε ηελ ΔΔ       150 
Άιιεο πξνζαξκνγέο  -226     50 

 
        

Πξσηνγελέο απνηέιεζκα θξάηνπο θαηά ESA 95 -2.831 -992 -4.969 2.978 
% ΑΕΠ -1,5% -0,5% -2,7% 1,6% 
Ιζνδχγην Κξάηνπο θαηά ESA 95 -13.228 -9.292 -12.799 -6.672 
% ΑΕΠ -6,8% -5,1% -7,0% -3,6% 
ΑΔΠ 193.749 183.049 182.911 183.089 

 
      

 
Ιζνδχγην Ννκηθψλ Πξνζψπσλ πιελ ΓΔΚΟ 1.850 685 1.000 1.013 
ΝΠΓΓ & ΝΠΗΓ /2 933 -312 123 165 
AKAΓΔ 917 997 877 848 

 
        

Ιζνδχγην ΓΔΚΟ ηαμηλνκεκέλσλ εληφο ηεο ΓΚ 1.113 493 590 463 
ΔΛΓΑ  20 7 22 19 
ΟΠΔΚΔΠΔ 1 3 1 1 
Πξάζηλν Σακείν (πξψελ ΔΣΔΡΠ) 579 288 266 114 
Λνηπέο ΓΔΚΟ 513 194 301 329 

 
        

Έιιεηκκα Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαηά ESA95 -10.265 -8.114 -11.209 -5.196 

 
      

 
Ιζνδχγην ΟΣΑ 535 439 754 365 
Σακεηαθά έζνδα ΟΣΑ 7.264 5.737 7.804 6.956 
Σακεηαθέο δαπάλεο ΟΣΑ 6.729 5.298 7.049 6.590 
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο OTA 158 150 565 288 
Μεηαβνιή αλεμφθιεησλ ππνρξεψζεσλ ΟΣΑ 158 150 565 288 
Ιζνδχγην ΟΣΑ θαηά ESA95 693 589 1.319 654 

 
        

Ιζνδχγην ΟKΑ  319 3.187 1.081 -680 
Έζνδα ΟKΑ 48.801 50.763 52.654 47.205 
Γαπάλεο ΟKΑ 48.482 47.576 51.573 47.885 
Εκ ηων οποίων: Παποσέρ αζθένειαρ ΕΟΠΥΥ 1.479 1.671 2.179 1.640 
                           Φαπμακεςηική δαπάνη ΕΟΠΥΥ 2.725 2.371 3.076 2.019 
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο OKA -2.550 -457 4.849 957 
Αλεμφθιεηεο νθεηιέο ΟKΑ -1.844 -548 3.611 298 
Αλεμφθιεηεο ππνρξεψζεηο λνζνθνκείσλ -485 41 1.238 659 
Λνηπέο πξνζαξκνγέο 36 0 0 0 
Λνηπέο πξνζαξκνγέο ΟΚΑ (αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο) -257 50 0 0 
Ιζνδχγην ΟKΑ θαηά ESA95 -2.231 2.730 5.930 277 

 
      

 
Ιζνδχγην Γεληθήο θπβέξλεζεο θαηά ESA95 -11.803 -4.795 -3.960 -4.266 
% ΑΕΠ -6,1% -2,6% -2,2% -2,3% 

 
        

Σφθνη Γεληθήο Κπβέξλεζεο 9.643 8.389 7.878 9.665 
% ΑΕΠ 5,0% 4,6% 4,3% 5,3% 

 
        

Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο θπβέξλεζεο θαηά ESA95 -2.160 3.594 3.918 5.399 
% ΑΕΠ -1,1% 2,0% 2,1% 2,9% 

 
        

ΑΔΠ 193.749 183.049 182.911 183.089 

     
Δμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο απφ ηελ εηδηθή πίζησζε 

   
1.500 

Παξαηεξήζεηο:   
1 Πξνζσξηλά ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηε Γηαδηθαζία Τπεξβνιηθνχ Διιείκκαηνο (ΓΤΔ -EDP) Οθησβξίνπ 2013 ηεο ΔΛΣΑΣ. Σπρφλ δηαθνξνπνηήζεηο νθείινληαη 

ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο. 
2 Γελ πεξηιακβάλεηαη ην ΑΚΑΓΔ. Πεξηιακβάλνληαη ΔΛΣΑΣ, ΣΥ θαη ΔΣΔΑΝ.  
3 Γηα ην 2014 δελ έρνπλ πεξηιεθζεί δαπάλεο απφ ηελ εηδηθή πίζησζε γηα εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ  
4 Γελ πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηήξημεο Σξαπεδψλ. 
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Πίλαθαο 3.3 Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο 

(ζε εθαη. επξψ) 

 

 2012 2013 2014 

Πξαγκαηνπνηήζεηο 
(πξνζ. ζηνηρεία)1 

Πξνβιέςεηο 
ΜΠΓ 

Δθηηκήζεηο Πξνβιέςεηο 

1. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηε 
κεζνδνινγία ESA-95 (κεηαθνξά απφ πίλαθα 3.2) 

-2.160 3.594 3.918 5.399 

 Πιένλ:      
 Μεηαθνξά εζφδσλ απφ ANFA  -351 14 -138 198 
      
 Μείνλ:     
α. Αλαδξνκηθή κείσζε επηηνθίνπ δαλείσλ 80 δηζ. επξψ απφ ΔΔ 

(GLF) 
 -286 -286  

β. Μεηαθνξά εζφδσλ απφ ANFA θαη SMP -303 -2.833 -2.682 -2.641 
2. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηε 

κεζνδνινγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο 
-2.814 489 812 2.956 

 % ΑΔΠ -1,5% 0,3% 0,4% 1,6% 
3. ηφρνο Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο -2.906 0 0 2.751 
 % ΑΔΠ -1,5% 0,0% 0,0% 1,5% 
4. Γεκνζηνλνκηθφ θελφ(-) ή Πιεφλαζκα(+) Πξνγξάκκαηνο Οηθν-

λνκηθήο Πνιηηηθήο 
92 489 812 205 

 % ΑΔΠ 0,0% 0,3% 0,4% 0,1% 
     
1 Πξνζσξηλά ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία Γηαδηθαζίαο Τπεξβνιηθνχ Διιείκκαηνο (ΓΤΔ-EDP) Οθησβξίνπ ηεο ΔΛΣΑΣ. Σπρφλ 

δηαθνξνπνηήζεηο νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο. 

 

 

 

Πίλαθαο 3.4 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 -3.960 -19.102 -23.062 

% ηνπ ΑΔΠ2 -2,2% -10,4% -12,6% 

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. 

2 ΑΔΠ 2013: 182.911 εθαη. επξψ  
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Πίλαθαο 3.5   Έζνδα Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 

(ζε εθαη. επξψ) 
 
 

 2012 2013 2014 Μεηαβνιή % 

Πξαγκ/ζεηο Πξνβιέςεηο ΜΠΓ 
Δθηηκήζεηο 

πξαγκ/ζεσλ 
Πξνβιέςεηο 2013/2012 2014/2013 

Α.   Σαθηηθά έζνδα  (Ι+ ΙΙ + ΙΙΙ + IV) 49.661 47.114 46.854 48.705 -5,7 4,0 

Ι.     Άκεζνη θφξνη 21.096 20.117 19.884 21.574 -5,7 8,5 
Φφξνο εηζνδήκαηνο 13.311 11.065 11.575 12.908 -13,0 11,5 
 Φπζηθψλ πξνζψπσλ  9.970 7.759 7.982 6.880 -19,9 -13,8 
 Ννκηθψλ πξνζψπσλ 1.715 1.479 1.640 3.891 -4,3 137,3 
 Δηδηθψλ θαηεγνξηψλ  1.627 1.827 1.953 2.137 20,1 9,4 
Φφξνη ζηελ πεξηνπζία 2.857 3.176 2.784 3.937 -2,5 41,4 
Άκεζνη θφξνη ΠΟΔ 1.811 3.307 2.690 1.967 48,5 -26,9 
Λνηπνί άκεζνη θφξνη 3.118 2.569 2.835 2.762 -9,1 -2,6 
ΙΙ.    Έκκεζνη θφξνη 26.083 24.604 24.519 24.087 -6,0 -1,8 
Φφξνη ζπλαιιαγψλ 15.688 14.372 14.486 14.040 -7,7 -3,1 
   ΦΠΑ 14.956 13.757 13.644 13.533 -8,8 -0,8 
       πεηξειαηνεηδψλ 2.567 2.587 2.324 2.410 -9,5 3,7 
       θαπλνχ 729 725 714 698 -2,1 -2,2 
       ινηπψλ 11.659 10.445 10.606 10.425 -9,0 -1,7 
  Λνηπνί θφξνη ζπλαιιαγψλ 731 615 842 507 15,1 -39,8 
            (κεηαβίβαζε θεθαιαίσλ) (387) (341) (528) (200) (36,4) (-62,1) 
            (ραξηφζεκν) (343) (272) (315) (307) (-8,2) (-2,5) 
Φφξνη θαηαλάισζεο 9.625 9.506 9.124 9.134 -5,2 0,1 
  Φφξνο αζθαιίζηξσλ 352 315 327 320 -7,1 -2,1 
  Σέινο ηαμηλφκεζεο  νρεκάησλ 52 45 49 48 -5,8 -2,0 
  ΔΦΚ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ 4.464 4.550 4.277 4.384 -4,2 2,5 
  Λνηπνί ΔΦΚ (θαπλνχ θ.ιπ.) 3.114 3.055 3.056 2.990 -1,9 -2,2 
  Σέιε θπθινθνξίαο νρεκάησλ 1.305 1.228 1.100 1.057 -15,7 -3,9 
  Λνηπνί θφξνη θαηαλάισζεο 338 313 315 335 -6,8 6,3 
Έκκεζνη θφξνη ΠΟΔ 452 435 572 632 26,5 10,5 
Λνηπνί έκκεζνη  318 291 337 281 6,0 -16,6 
            
      χλνιν θνξνινγηθψλ εζφδσλ (Ι+ΙΙ) 47.179 44.721 44.403 45.661 -5,9 2,8 
ΙΙΙ.  Απνιήςεηο απφ ΔΔ 246 236 181 279 -26,3 54,1 
ΙV.  Λνηπά κε θνξνινγηθά έζνδα 2.237 2.157 2.270 2.765 1,5 21,8 
      χλνιν κε θνξνινγηθψλ εζφδσλ (III+IV) 2.483 2.393 2.451 3.044 -1,3 24,2 

B. Με ηαθηηθά έζνδα 1.820 4.219 4.067 3.547 123,5 -12,8 

Έζνδα θαηαξγεζέλησλ εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ 783 703 856 707 9,3 -17,4 
Έζνδα πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηε-
ηαο ιφγσ ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο 

703 648 494 164 -29,7 -66,8 

Μεηαθνξά απνδφζεσλ απφ ηε δηαθξάηεζε νκν-
ιφγσλ ηνπ ΔΓ ζηα ραξηνθπιάθηα ησλ Κεληξηθψλ 
Σξαπεδψλ ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο 

303 2.833 2.682 2.641   -1,5 

Έζνδα απφ ΝΑΣΟ 31 35 35 35 12,9 0,0 

Γ. Δηδηθά έζνδα απφ εθρψξεζε αδεηψλ θαη 
δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ 

15 86 86 230 473,3 167,4 

Γ.  Γεληθφ ζχλνιν εζφδσλ (Α + Β + Γ) 51.496 51.419 51.007 52.482 -0,9 2,9 

Δ. Δπηζηξνθέο εζφδσλ 3.323 2.901 3.624 2.789 9,1 -23,0 
 Δθ ησλ νπνίσλ εθθξεκείο επηζηξνθέο  151 0 723       

Σ. Καζαξά έζνδα (Γ-Δ) 48.173 48.518 47.382 49.693 -1,6 4,9 

             

Ε. Έζνδα Πξνυπνινγηζκνχ Γεκφζησλ  
Δπελδχζεσλ (1+2) 

3.601 5.136 5.136 5.002 42,6 -2,6 

1. Δηζξνέο απφ ηελ ΔΔ 3.435 4.936 4.936 4.802 43,7 -2,7 
2. Ίδηα έζνδα 166 200 200 200 20,5 0,0 

χλνιν εζφδσλ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 
(Σ+Ε) 

51.774 51.140 52.518 54.695 1,4 4,1 

* Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη έζνδα απφ απνθξαηηθνπνηήζεηο χςνπο 3.330 εθαη. επξψ πεξίπνπ γηα ην 2014. 
** ηα ινηπά κε θνξνινγηθά έζνδα δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη έζνδα απφ ηφθνπο ησλ νκνιφγσλ ησλ ΓΔΚΟ πνπ αληαιιάρζεθαλ ζην 

πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο ησλ ηδησηψλ (PSI). 
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Πίλαθαο 3.6   Δμέιημε θαη ζχλζεζε ησλ εζφδσλ ηνπ ΣΠ 2004-2014 
(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 

2004 16.484 23.000 39.484 164 2.407 2.571 42.055 

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* 19.884 24.519 44.403 181 6.423 6.604 51.007 

2014** 21.574 24.087 45.661 279 6.542 6.821 52.482 

πκκεηνρή ζην ζχλνιν αλά θαηεγνξία  (%) 

2004 39,2 54,7 93,9 0,4 5,7 6,1 100,0 

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* 39,0 48,1 87,1 0,4 12,6 12,9 100,0 

2014** 41,1 45,9 87,0 0,5 12,5 13,0 100,0 

Ωο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ (%) 

2004 8,9 12,4 21,3 0,1 1,3 1,4 22,7 

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* 10,9 13,4 24,3 0,1 3,5 3,6 27,9 

2014** 11,8 13,2 24,9 0,2 3,6 3,7 28,7 

* Δθηηκήζεηο 
** Πξνβιέςεηο 
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Πίλαθαο 3.7   χλζεζε θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαηά θαηεγνξία 

    

Έηνο 
Άκεζνη θφξνη 

(%) 
Έκκεζνη θφξνη 

(%) 
Λφγνο 

έκκεζσλ/άκεζσλ θφξσλ 

2004 41,7 58,3 1,40 

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* 44,8 55,2 1,23 

2014** 47,2 52,8 1,12 

     * Δθηηκήζεηο 
     ** Πξνβιέςεηο 

 
 

 

 

Γηάγξακκα 3.1   Λφγνο έκκεζσλ/άκεζσλ θφξσλ 
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Πίλαθαο 3.8  ρέζε ξπζκνχ αχμεζεο ΑΔΠ, θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαη ΦΠΑ 
γηα ηελ πεξίνδν 2004-2014 

      

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) 

2004 7,4 7,1 0,95 11,4 1,53 

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* -5,6 -5,9 1,05 -8,8 1,57 

2014** 0,1 2,8 29,11 -0,8 -8,36 

  * Δθηηκήζεηο 
  ** Πξνβιέςεηο 

 

 
 

Γηάγξακκα 3.2  Σάζε κεηαβνιήο (buoyancy) 
θνξνινγηθψλ εζφδσλ 

 
Γηάγξακκα 3.3  Σάζε κεηαβνιήο (buoyancy)  

ΦΠΑ 
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Καηφπηλ ησλ σο άλσ πξνζαξκνγψλ, πξνθχπηεη φηη ηα έζνδα ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ην 2013, 

ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε, ππεξθαιχπηνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί, γεγνλφο πνπ ζπκβαίλεη γηα 

πξψηε θνξά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Μάιηζηα ζε έλα έηνο πνπ γηα πξψηε θνξά ηα ηειεπηαία έηε, ε-

πήιζαλ ζεκαληηθέο - ζηνρεπκέλεο - ειαθξχλζεηο ζε θφξνπο, φπσο ε κείσζε θαηά 15% ζην ΔΔΣΑ 

2013 θαη ε κείσζε θαηά 10 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ ζηελ εζηίαζε. Ζ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ησλ εζφδσλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, εληφο ηνπ έθηνπ ζπλερφκελνπ έηνπο χθεζεο, ζπ-

ληζηά ζεηηθή πξννπηηθή θαη επηηξέπεη ζπγθξαηεκέλε, αιιά ξεαιηζηηθή, αηζηνδνμία θαη γηα ην επφκελν 

έηνο.
 

 

Άκεζνη θόξνη 
 

Απφ ηελ άκεζε θνξνινγία εθηηκάηαη φηη ζα εηζπξαρζνχλ 19.884 εθαη. επξψ, εκθαλίδνληαο κείσζε 

θαηά 5,7% έλαληη ηνπ 2012 θαη 1,2% έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ ΜΠΓ 2013-2016. Οη 

απνθιίζεηο ζηνπο άκεζνπο θφξνπο έλαληη ησλ εθεηηλψλ ζηφρσλ, ζε ηακεηαθή βάζε, νθείινληαη, θπξί-

σο, ζηελ παξάηαζε πνπ δφζεθε ζηελ ππνβνιή ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, κε 

απνηέιεζκα ηελ είζπξαμε κηαο δφζεο ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ ηνλ Ηαλνπάξην 2014 θαη ζηελ απνπιε-

ξσκή ησλ θφξσλ πεξηνπζίαο ηξέρνληνο έηνπο (ΦΑΠ 2013) θαη παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ (ΦΑΠ 

2011 θαη 2012) ζε δφζεηο, ε είζπξαμε ησλ νπνίσλ ζα νινθιεξσζεί ην Φεβξνπάξην 2014.  

 

Οη θφξνη εηζνδήκαηνο ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 11.575 εθαη. επξψ, ζεκεηψλνληαο ππέξβαζε ηνπ ζηφρνπ 

ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ ΜΠΓ 2013-2016 θαηά 510 εθαη. επξψ ή 4,6%, εμαηηίαο ηεο θαιήο πνξείαο 

είζπξαμεο ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, θαζψο θαη ησλ θφξσλ εηζνδή-

καηνο εηδηθψλ θαηεγνξηψλ (θφξνη επί ησλ ηφθσλ ησλ θαηαζέζεσλ, repos θ.ιπ.). 

 

Οη θφξνη πεξηνπζίαο αλακέλεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζε ρακειφηεξα επίπεδα έλαληη ηνπ ζηφρνπ ιφγσ 

θπξίσο ηεο κείσζεο θαηά 15% ηνπ Έθηαθηνπ Δηδηθνχ Σέινπο Αθηλήησλ (ΔΔΣΑ 2013), έλαληη ηνπ 

πξνεγνχκελνπ Έθηαθηνπ Δηδηθνχ Σέινπο Ζιεθηξνδνηνπκέλσλ Δπηθαλεηψλ (ΔΔΣΖΓΔ 2012), ε νπνία 

ζεζπίζηεθε εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, κεηαγελέζηεξα δειαδή απφ ηελ ςήθηζε ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυ-

πνινγηζκνχ 2013. Έηζη, εθηηκάηαη φηη νη θφξνη πεξηνπζίαο ζα αλέιζνπλ ζε 2.784 εθαη. επξψ, κεησκέ-

λνη θαηά 2,5% έλαληη ηνπ 2012 θαη θαηά 12,3% έλαληη ηνπ ζηφρνπ.  

 

Οη ινηπνί άκεζνη θφξνη αλακέλεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 2,835 εθαη. επξψ, ππεξβαίλνληαο ηνπο ζηφ-

ρνπο θαηά 266 εθαη. επξψ ή 10,4%, θπξίσο ιφγσ ησλ εηζπξάμεσλ ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο 

θαη ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο. 

 

Έκκεζνη θόξνη 
 

Απφ ηνπο έκκεζνπο θφξνπο αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ 24.519 εθαη. επξψ, παξνπζηάδνληαο κείσζε 

6,0% έλαληη ηνπ 2012 θαη 0,3% έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ ΜΠΓ 2013-2016. ε-

κεηψλεηαη φηη νη εηζπξάμεηο ΦΠΑ ινηπψλ πξντφλησλ αλακέλεηαη λα ππεξβνχλ ην ζηφρν θαηά 161 εθαη. 

επξψ, παξά ηε κείσζε ηνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ ζηελ εζηίαζε, ε νπνία είρε αξρηθά εθηηκεζεί φηη ζα νδε-

γνχζε ζε απψιεηα εζφδσλ χςνπο 140 εθαη. επξψ πεξίπνπ. 

 

Ζ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ζην ζθέινο ησλ έκκεζσλ θφξσλ απνδίδεηαη: 

 

 ζηε ζηαδηαθή αλάθακςε ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ησλ ηνπ-

ξηζηηθψλ εηζπξάμεσλ, ελίζρπζε ηηο εηζπξάμεηο ΦΠΑ ινηπψλ πξντφλησλ, θαη 

 ζηηο απμεκέλεο εηζπξάμεηο ηνπ θφξνπ ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ, ιφγσ ηεο νινθιήξσζεο ηεο δηα-

δηθαζίαο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδψλ.  

 

Ζ θαιή πνξεία ησλ σο άλσ εηζπξάμεσλ αληηζηάζκηζε, ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ηε κεγάιε απψιεηα 

εζφδσλ απφ ηνλ Δηδηθφ Φφξν Καηαλάισζεο (ΔΦΚ), θαη ηδίσο ην ΦΠΑ πεηξειαηνεηδψλ, ε νπνία επήι-

ζε κεηά ηελ ελαξκφληζε ηνπ ΔΦΚ ζην πεηξέιαην ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο. εκεηψλεηαη φηη ηνλ Οθηψ-

βξην 2012, ρξφλν θαηάξηηζεο ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 2013, νη πξνβιέςεηο ελζσ-

κάησλαλ αχμεζε εζφδσλ απφ απηή ηελ πεγή, ε νπνία φκσο δε ζπληειέζηεθε ιφγσ ηεο θαηά 70% πε-
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ξίπνπ κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. Έηζη απφ ηνλ ΔΦΚ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ 

θαη ην ΦΠΑ πεηξειαηνεηδψλ αλακέλεηαη πζηέξεζε εζφδσλ χςνπο 536 εθαη. επξψ έλαληη ησλ ζηφρσλ 

ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ ΜΠΓ 2013-2016. 
 

Αληίζεηα, νη έκκεζνη θφξνη παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ (ΠΟΔ) αλακέλεηαη λα ππεξβνχλ θαηά 

137 εθαη. επξψ ή 31,5% ην ζηφρν, θπξίσο ιφγσ ηεο θαιήο πνξείαο είζπξαμεο ΦΠΑ παξειζφλησλ ε-

ηψλ. 
 

Με θνξνινγηθά έζνδα 
 

Σα κε θνξνινγηθά έζνδα εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 2.451 εθαη. επξψ, εκθαλίδνληαο κείσζε 

θαηά 1,3% έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, αιιά αχμεζε θαηά 2,4% έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ επηθαηξν-

πνηεκέλνπ ΜΠΓ 2013-2016. εκεηψλεηαη φηη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζα απνδψζεη ζην Διιεληθφ 

Γεκφζην ην ελαπνκέλνλ ππφινηπν ησλ θεξδψλ ηεο γηα ηε ρξήζε ηνπ 2013 ην Φεβξνπάξην ηνπ 2014.  
 

Με ηαθηηθά έζνδα  
 

Σα έζνδα ησλ θαηαξγεζέλησλ εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ αλακέλεηαη λα απμεζνχλ θαηά 9,3% έλαληη ησλ 

αληίζηνηρσλ ηνπ 2012 θαη λα ππεξβνχλ ην ζηφρν θαηά 153 εθαη. επξψ ή 21,8%. Σα έζνδα απφ πξνκή-

ζεηεο ιφγσ ηεο παξνρήο εγγχεζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πξνο ηηο ηξάπεδεο ζην πιαίζην ηνπ πξν-

γξάκκαηνο ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ εμαηηίαο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

θξίζεο, ζα αλέιζνπλ ζηα 494 εθαη. επξψ, ρακειφηεξα θαηά 29,7% έλαληη ηνπ 2012 θαη θαηά 23,8% 

έλαληη ηνπ ζηφρνπ.  
 

Επηζηξνθέο αρξεωζηήηωο εηζπξαρζέληωλ εζόδωλ 
 

Οη επηζηξνθέο αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ εζφδσλ ηξέρνληνο έηνπο αλακέλεηαη λα δηακνξθσζνχλ 

ζηα 2.901 εθαη. επξψ, δειαδή ζην επίπεδν ηνπ ζηφρνπ πνπ είρε ηεζεί, παξνπζηάδνληαο κείσζε 8,5% 

έλαληη ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο. εκεηψλεηαη φηη, ην 2013, αλακέλεηαη λα επηζηξαθνχλ επηπιένλ 723 

εθαη. επξψ γηα επηζηξνθέο θφξσλ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ, δειαδή γηα αηηήζεηο επηζηξνθψλ 

νη νπνίεο είραλ ειεγρζεί θαη γηα ηηο νπνίεο είρε εθδνζεί θαη εθθαζαξηζηεί ην Αηνκηθφ Φχιιν Έθπησ-

ζεο (ΑΦΔΚ) απφ ηηο νηθείεο ΓΟΤ κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012. Οη επηζηξνθέο απηέο θαιχπηνληαη 

απφ ηελ εηδηθή πίζησζε γηα ηελ απνπιεξσκή ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαη είλαη δεκνζηνλνκηθά 

νπδέηεξεο, θαζψο εμνθινχλ ππνρξεψζεηο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ παξειζφλησλ εηψλ πνπ έρνπλ π-

πνινγηζηεί ζηα ειιείκκαηα ησλ αληίζηνηρσλ εηψλ. Έηζη, νη ζπλνιηθέο επηζηξνθέο εζφδσλ ην 2013 ε-

θηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζε 3.624 εθαη. επξψ, απμεκέλεο θαηά 301 εθαη. επξψ ή 9,1% έλαληη ηνπ 

2012, εληζρχνληαο νπζηαζηηθά ηε ξεπζηφηεηα ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. 
 

Μεηαθνξά απνδόζεωλ από ηε δηαθξάηεζε νκνιόγωλ ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ ζηα ραξηνθπιάθηα Κε-
ληξηθώλ Τξαπεδώλ ηνπ Επξωζπζηήκαηνο (ANFA) 
 

Απφ ηε κεηαθνξά απνδφζεσλ απφ ηε δηαθξάηεζε νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζηα ραξηνθπ-

ιάθηα ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο (ANFAs) αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ 682 ε-

θαη. επξψ, ππεξδηπιάζηα ησλ εηζπξάμεσλ ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο (303 εθαη. επξψ). Δπηπιένλ, ζε ζπ-

λέρεηα ησλ απνθάζεσλ ηνπ Eurogroup ηνπ Ννεκβξίνπ 2012, κεηαθέξνληαη απφ ην ηξέρνλ έηνο θαη ηα 

πνζά πνπ αληηζηνηρνχλ ζην Securities Market Programme - SMPs ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπε-

δαο (ΔΚΣ) θαη ηα νπνία αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ ζε 2.000 εθαη. επξψ γηα ην 2013. Σνλίδεηαη φηη, ηα 

έζνδα απηά δελ είραλ ππνινγηζηεί ζηνλ εθηεινχκελν Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ 2013, θαζψο απνξξέ-

νπλ απφ ηελ σο άλσ απφθαζε ηνπ Eurogroup, κεηαγελέζηεξα δειαδή απφ ηελ ςήθηζε ηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ απφ ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ. Σα έζνδα ησλ SMPs ζα θαηαγξάθνληαη εθεμήο ζηνλ 

Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ θαη ζα αλέιζνπλ ζε 10 δηζ. επξψ πεξίπνπ ζπλνιηθά κέρξη ην 2026. Γεδνκέ-

λνπ φηη ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ θάιπςε ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ θελνχ, θαηαηίζεληαη α-

πεπζείαο ζηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ εμππεξέηεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο (segregated account) θαη δελ 

ππνινγίδνληαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο γηα ην δεκνζηνλνκηθφ έι-

ιεηκκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Έηζη, γηα ην 2013, εθηηκάηαη φηη ηα ζπλνιηθά έζνδα απφ ANFAs θαη 

SMPs ζα αλέιζνπλ ζε 2.682 εθαη. επξψ. 
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Γαπάλεο 
 

Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 52.677 ε-
θαη. επξψ, κεησκέλεο θαηά 780 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ ΜΠΓ 2013-
2016. 
 

ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ε πιεξσκή ηφθσλ, ε πινπνίεζε ησλ εμνπιηζηη-
θψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο, νη επηρνξεγήζεηο λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ γηα 
εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ ηνπ ηξέρνληνο θαη ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ε εθηακίεπζε δα-
λείνπ πξνο ην ΔΣΥ θαη ε πιεξσκή ησλ εγγπήζεσλ γηα ινγαξηαζκφ θνξέσλ πνπ έρνπλ θαηεγνξην-
πνηεζεί εληφο θαη εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Οη πξσηνγελείο δαπάλεο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσ-
ζνχλ ζηα 44.831 εθαη. επξψ, κεησκέλεο θαηά 319 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ επηθαηξνπνηεκέ-
λνπ ΜΠΓ 2013-2016. 
 

Ζ εμέιημε απηή απνηππψλεη 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: 

 ν πεξηνξηζκφο ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο απφ ηε κείσζε ησλ εηδηθψλ κηζζνινγίσλ θαη ησλ πξφ-
ζζεησλ θαη ινηπψλ κηζζνινγηθψλ παξνρψλ, 

 ν ζπζηεκαηηθφο επαλέιεγρνο ησλ δηθαηνχρσλ θαη ε ζπγθξάηεζε ηεο δαπάλεο γηα ζπληάμεηο, 

 ε επαλαμηνιφγεζε θαη ε κείσζε ησλ κε κηζζνινγηθνχ ραξαθηήξα δαπαλψλ, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά 
ζηε κείσζε ησλ θνλδπιίσλ επηρνξεγήζεσλ θαη ελ γέλεη κεηαβηβάζεσλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγη-
ζκνχ ζε θνξείο θαη λνκηθά πξφζσπα,  

 ν πεξηνξηζκφο ησλ κεηαβηβάζεσλ ηνπ θξάηνπο πξνο ηνπο ινηπνχο ππνηνκείο ηεο Γεληθήο Κπβέξ-
λεζεο ζε επίπεδα απζηεξά θαη κφλν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ απνιχησο αλειαζηηθψλ δαπαλψλ 
ηνπο θαη  

 ν πεξηνξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηθνχ ραξαθηήξα δαπαλψλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο δαπάλεο πνπ αθν-
ξνχλ: 
- κεηαθηλήζεηο πξνζσπηθνχ, 
- κηζζψκαηα θηηξίσλ, 
- πξνκήζεηα πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ, θ.ιπ. 

 
Αλάιπζε δαπαλώλ θαηά θαηεγνξίεο 

 
Μηζζνί θαη ζπληάμεηο 
 

Οη δαπάλεο γηα κηζζνχο θαη ζπληάμεηο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 18.543 εθαη. επξψ, κεησ-
κέλεο θαηά 56 εθαη. επξψ έλαληη ησλ ζηφρσλ ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ ΜΠΓ. 
 

Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη ζηελ εθαξκνγή ησλ επψδπλσλ, αιιά αλαγθαίσλ κέηξσλ ηνπ επηθαηξνπνηε-
κέλνπ ΜΠΓ θαη αθνξνχλ, θπξίσο, ζηε κείσζε ησλ εηδηθψλ κηζζνινγίσλ, ζηελ θαηάξγεζε δψξσλ 
θαη ζηελ πξννδεπηηθή κείσζε ησλ ζπληάμεσλ. 

 

Πίλαθαο 3.9  Αξηζκφο ζπληαμηνχρσλ ηνπ Γεκνζίνπ 
(ζηνηρεία Οθησβξίνπ) 

      

Καηεγνξία 2009 2010 2011 2012 2013 

Πνιηηηθνί 204.662 214.592 230.889 242.541 256.564 
ηξαηησηηθνί 110.851 112.679 118.419 119.861 119.887 
ρεηηδφκελνη κε πνιέκνπο 22.846 20.888 19.563 17.412 14.819 
ΟΔ 6.961 6.499 6.119 5.523 5.028 
Γεκνηηθνί-θνηλνηηθνί 28.929 29.592 30.693 31.817 33.567 
Δζληθή αληίζηαζε 23.408 21.197 19.716 15.056 13.559 
Κιεξηθνί 5.376 5.384 5.548 5.402 5.322 

χλνιν 403.033 410.831 430.947 437.612 448.746 
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Αζθάιηζε, πεξίζαιςε θαη θνηλσληθή πξνζηαζία 
 
Οη δαπάλεο απηέο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζε 15.933 εθαη. επξψ, απμεκέλεο θαηά 564 εθαη. 

επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ, ε νπνία απνδίδεηαη θπξίσο: 

 ζηελ αλάγθε πξφζζεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ λνζνθνκείσλ, εμαηηίαο κεησκέλεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ηνπο απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ, 

 ζηελ αχμεζε ηεο επηρνξήγεζεο ζηνλ ΟΓΑ, ιφγσ κείσζεο ησλ απνδηδφκελσλ πφξσλ ηνπ,  

 ζηε εθηίκεζε γηα απμεκέλεο δαπάλεο απφ ηε ρνξήγεζε ηνπ επηδφκαηνο πνιπηέθλσλ θαη 

 ζηηο δαπάλεο γηα ηε ρνξήγεζε απνδεκηψζεσλ ζην πξνζσπηθφ ηεο ΔΡΣ. 

 
Δπηρνξεγήζεηο, ιεηηνπξγηθέο θαη ινηπέο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο 
 
Οη δαπάλεο απηέο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζε 6.624 εθαη. επξψ, απμεκέλεο θαηά 319 εθαη. επ-

ξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ, θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ εθηηκψκελσλ απνδφζεσλ πξνο ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, χςνπο 44 εθαη. επξψ, ησλ δαπαλψλ γηα εθηέιεζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, χςνπο 160 εθαη. 

επξψ, θαη ησλ δαπαλψλ, θπξίσο ιεηηνπξγηθνχ ραξαθηήξα, γηα ηελ εμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ ππν-

ρξεψζεσλ. 

 

Απνδηδφκελνη πφξνη 
 
Ζ πξφβιεςε γηα ην χςνο ησλ δαπαλψλ απηψλ αλέξρεηαη ζε 3.526 εθαη. επξψ, κεησκέλεο θαηά 251 ε-

θαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ. Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηηο κεησκέλεο απνδφζεηο ζηνλ ΟΓΑ. 

Γηα ηελ αληηζηάζκηζε ηεο απψιεηαο απηήο έρεη πξνβιεθζεί ε ελίζρπζε ηεο επηρνξήγεζήο ηνπ. 

 

Απνζεκαηηθφ 

 
Ηδηαίηεξα ιεινγηζκέλε είλαη ε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ απνζεκαηηθνχ ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγη-

ζκνχ. πγθεθξηκέλα, θαηά ην δεθάκελν ηνπ 2013, έρνπλ δηαηεζεί 690 εθαη. επξψ ή ην 63% ηνπ απν-

ζεκαηηθνχ πνπ πξνβιέπνληαλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

 

Σν πνζφ απηφ έρεη δηαηεζεί γηα ηελ θάιπςε αλειαζηηθψλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ: 

 

 εθηέιεζε ηειεζίδηθσλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ,  

 αληηκεηψπηζε δαπαλψλ πξνεηνηκαζίαο ηεο Διιεληθήο Πξνεδξίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (1ν ε-

μάκελν ηνπ 2014),  

 θάιπςε δαπαλψλ γηα παλεπηζηεκηαθά ζπγγξάκκαηα,  

 επηδφηεζε άγνλσλ γξακκψλ,  

 αληηκεηψπηζε δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθάιεηα ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο ηεο ρψξαο,  

 πινπνίεζε ηνπ έξγνπ χδεπμηο,  

 εκβνιηαζκφ απφξσλ θαη αλαζθάιηζησλ αηφκσλ, 

 θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ ζην πξνζσπηθφ ηεο ΔΡΣ,  

 θάιπςε εθηάθησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη ηεο Διιεληθήο Αζηπ-

λνκίαο,  

 θάιπςε ηεο αλάγθεο έθηαθηεο επηρνξήγεζεο ηνπ ΟΑΔΓ θαη 

 πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ λνζνθνκείσλ (300 εθαη. επξψ) γηα ηελ εμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπο, εμαηηίαο ηεο κεησκέλεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ. 

 

Γαπάλεο ηφθσλ 
 
Οη ηακεηαθέο δαπάλεο γηα ηφθνπο, εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 6.100 εθαη. επξψ, κεησκέλεο 

θαηά 300 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ. Χο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζα δηακνξθσζνχλ ζην 3,3% ηνπ ΑΔΠ, 

απφ 12.224 εθαη. επξψ ή 6,3% ηνπ ΑΔΠ ην 2012. 
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Πίλαθαο 3.10  Γαπάλεο Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαηά κείδνλα θαηεγνξία 
(ζε εθαη. επξψ) 

 

Καηεγνξία  δαπάλεο 

2012 2013 2013 2014 Μεηαβνιή % 

Πξαγκ/ζεηο 
Πξνβιέςεηο 

ΜΠΓ 
Δθηηκήζεηο 

πξαγκαη/ζεσλ 
Πξνβιέςεηο 2013/12 2014/13 

1. Απνδνρέο θαη ζπληάμεηο (0100, 0200, 0300, 0400, 0600) 19.580 17.611 17.723 17.723 -9,5 0,0 

2. Πξφζζεηεο θαη παξεπφκελεο παξνρέο (0500) 712 765 754 685 5,8 -9,2 

3. Καηαλαισηηθέο θαη ζχλζεηεο δαπάλεο (0700, 0800, 1000,5000) 
πιελ απνζεκαηηθνχ 

2.337 2.115 2.375 1.932 1,6 -18,7 

4. Μεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο (2000) 18.329 16.680 17.084 13.943 -6,8 -18,4 

5. Πιεξσκέο πνπ αληηθξίδνληαη απφ πξαγκαηνπνηνχκελα έζνδα 
(3000) 

5.595 5.999 5.791 5.710 3,5 -1,4 

6. Γαπάλεο ΝΑΣΟ (4000) 60 84 95 38 59,0 -59,9 

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  

336 215 222 215 -34,0 -3,2 

8. Απαιινηξηψζεηο, αγνξέο αθηλήησλ, θαηαζθεπέο, ζπκκεηνρέο (7000) 
πιελ ζπκκεηνρήο ζε αχμεζε ΜΚ εηαηξεηψλ 

578 581 581 581 0,5 0,0 

9. Απνζεκαηηθφ 0 1.100 205 1.120   

Ι. χλνιν πξσηνγελψλ δαπαλψλ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9) 

47.529 45.150 44.831 41.946 -5,7 -6,4 

10. Γαπάλεο εμππεξέηεζεο ηεο δεκφζηαο πίζηεο (6000) – Καηαπηψ-
ζεηο εγγπήζεσλ (θαζαξή βάζε)* 

796 1.027 956 699 20,1 -26,9 

11. Γαπάλεο εμππεξέηεζεο ηεο δεκφζηαο πίζηεο (6000) – Σφθνη θαη 
ινηπέο δαπάλεο δεκφζηνπ ρξένπο πιελ εμφδσλ εθηακίεπζεο δαλεί-
σλ ζην EFSF (θαζαξή βάζε) 

12.224 6.400 6.100 6.150 -50,1 0,8 

12. Γαπάλεο εμππεξέηεζεο ηεο δεκφζηαο πίζηεο (6000) – Έμνδα εθηα-
κίεπζεο δαλείσλ ζην EFSF 

541 130 140 70 -74,1 -50,0 

13. Γαπάλεο εμππεξέηεζεο ηεο δεκφζηαο πίζησζεο (6000) - Δμνπιη-
ζηηθά πξνγξάκκαηα 

410 750 650 583 58,7 -10,3 

ΙΙ. χλνιν δαπαλψλ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πιελ ρξενιπζί-
σλ θαη ινηπψλ εηδηθψλ δαπαλψλ (Ι+10+11+12+13) 

61.499 53.457 52.677 49.448 -14,3 -6,1 

14. Γαπάλεο εμππεξέηεζεο ηεο δεκφζηαο πίζηεο (6000) – Υξενιχζηα 
κεζνκαθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ (θαζαξή βάζε) 

23.905 12.845 12.755 24.930 -46,6 95,5 

15. Γαπάλεο εμππεξέηεζεο ηεο δεκφζηαο πίζηεο (6000) – Υξενιχζηα 
βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ 

47.011 40.000 44.705 40.052 -4,9 -10,4 

16. Γαπάλεο εμππεξέηεζεο ηεο δεκφζηαο πίζηεο (6000) – Σαθηνπνίε-
ζε ππνρξεψζεσλ κε έθδνζε νκνιφγσλ 

10 0 0 0    

17. Γαπάλεο εμππεξέηεζεο ηεο δεκφζηαο πίζηεο (6000) – Σαθηνπνίε-
ζε ππνρξεψζεσλ ΠΟΔ θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

467 3.500 5.872 1.500  -74,5 

18. Απαιινηξηψζεηο, αγνξέο αθηλήησλ, θαηαζθεπέο, ζπκκεηνρέο (7000) 
– πκκεηνρή ζην ΜΚ ηνπ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηε-
ηαο 

41.000 0 7.200 0   

19. Απαιινηξηψζεηο, αγνξέο αθηλήησλ, θαηαζθεπέο, ζπκκεηνρέο (7000) 
– πκκεηνρή ζην ΜΚ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ 

0 30 30 30  1,3 

20. Απαιινηξηψζεηο, αγνξέο αθηλήησλ, θαηαζθεπέο, ζπκκεηνρέο (7000) 
– πκκεηνρή ζηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηήξημεο 

901 901 901 451 0,0 -50,0 

21. Απαιινηξηψζεηο, αγνξέο αθηλήησλ, θαηαζθεπέο, ζπκκεηνρέο (7000) 
– πκκεηνρή ζην ΜΚ ινηπψλ εηαηξεηψλ θ.ιπ. 

95 101 114 112 19,9 -1,3 

IΙΙ. χλνιν δαπαλψλ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

 (ΙΙ+14+15+16+17+18+19+20+21) 
174.888 110.834 124.254 116.524 -29,0 -6,2 

 
* Οη εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο ην 2014 ζα είλαη απμεκέλεο θαηά 534 εθαη. επξψ, ιφγσ ηνπ ηξφπνπ ηεο ινγηζηηθήο απνηχπσζεο ησλ θαηαπηψζεσλ 

εγγπήζεσλ. εκεηψλεηαη φηη αληίζηνηρν πνζφ εκθαλίδεηαη θαη ζηα έζνδα ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. 
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Γαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο 
 
Οη δαπάλεο πνπ είραλ πεξηιεθζεί ζην επηθαηξνπνηεκέλν ΜΠΓ 2013-2016 γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ε-

μνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο ζα είλαη κεησκέλεο θαηά 100 εθαη. επ-

ξψ θαη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 650 εθαη. επξψ. 

 
Γαπάλεο γηα θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ 
 
Σν χςνο ησλ δαπαλψλ απηψλ εθηηκάηαη κεησκέλν θαηά 71 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ επηθαη-

ξνπνηεκέλνπ ΜΠΓ 2013-2016, ιφγσ ηεο αλάιεςεο απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ κεησκέλσλ 

δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ θνξείο εληφο θαη εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 
 

 
2.2 Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 
 

 

Οη πιεξσκέο ηνπ ΠΓΔ εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζπλνιηθά ζε 6.650 εθαη. επξψ κέρξη ην ηέινο ηνπ 

2013, απφ ηα νπνία 5.800 εθαη. επξψ ζα δηαηεζνχλ γηα έξγα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα θαη απφ πφξνπο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηα ππφινηπα 850 εθαη. επξψ γηα έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ακηγψο απφ 

εζληθνχο πφξνπο. Οη αληίζηνηρεο πιεξσκέο ηνπ ΠΓΔ, ην 2012, ήηαλ 6.114 εθαη. επξψ. Άξα ππάξρεη 

αχμεζε 6,3% ησλ πιεξσκψλ ηνπ ΠΓΔ. 

 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο ζηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΠΓΔ 

παξακέλεη ε επίηεπμε ηεο απνξξφθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ πφξσλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

πξνγξακκάησλ. 

 

Δηδηθφηεξα, δίδεηαη έκθαζε ζηελ ηαρεία πινπνίεζε φισλ ησλ δξάζεσλ ηνπ ΔΠΑ θαζψο θαη ησλ 

ινηπψλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ (Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Αιηείαο θ.ιπ.), δεδνκέλνπ φηη 

ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013 έρνπλ εηζέιζεη ζηελ ηειηθή 

θάζε νινθιήξσζήο ηνπο. Δπίζεο, ρξεκαηνδνηνχληαη έξγα ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2000-2006 

(εκηηειή έξγα ηνπ Γ’ ΚΠ), ησλ Κνηλνηηθψλ Πξσηνβνπιηψλ θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο, ψζηε λα νιν-

θιεξσζνχλ εγθαίξσο θαη λα απνθεπρζεί ζρεηηθή απψιεηα εζφδσλ. Σέινο, εληζρχνληαη πνιηηηθέο ησλ 

Τπνπξγείσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ κε ρξεκαηνδνηήζεηο απφ εζληθνχο πφξνπο, θπξίσο γηα έξγα θαη 

δξάζεηο πνπ είλαη ζε ζπλάθεηα θαη ζπλέξγεηα κε ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα. 

 

 

3. Πξνυπνινγηζκφο 2014 
 

 

Ζ δεκνζηνλνκηθή ζηξαηεγηθή γηα ην 2014 ζα ζπλερίζεη λα βαζίδεηαη: 

 

 ζηελ επηηάρπλζε ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ ζεζκηθψλ αιιαγψλ ζην δεκφζην ην-

κέα, 

 ζηε ζπλέρηζε ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη ηελ επηηάρπλζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αμηνπνίεζεο ηεο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, θαη 

 ζηε ζπλέρηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, κε ηε δηακφξθσζε, παξάιιεια, ησλ 

ζπλζεθψλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ εγρεηξήκαηνο κε αλα-

πηπμηαθέο δξάζεηο. 

 

Αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηε δεκηνπξγία ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ θαη ηελ επίηεπμε ηνπ θπξίαξρνπ 

ζηφρνπ απνηεινχλ: 
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 ε ζηήξημε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, θπξίσο κέζσ ηεο δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξ-

ρίαο θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ, απφ φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψ-

λνπλ ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο, 

 ε θνηλσληθή απνδνρή ηνπ βάξνπο ηεο πξνζαξκνγήο, ε νπνία δηαζθαιίδεηαη κε ηελ θνηλσληθή 

πξνζηαζία θαη δηθαηνζχλε, θαζψο θαη ηε ζχκκεηξε ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηελ 

πξνζπάζεηα εμφδνπ απφ ηελ θξίζε, 

 ε πηνζέηεζε ησλ πνιηηηθψλ δξάζεσλ, ε απηνδέζκεπζε ζηελ επίηεπμε ζπιινγηθά απνδεθηψλ ζηφ-

ρσλ, ε απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ εθαξκνζηηθψλ λφκσλ θαη ε βειηίσζε ησλ ζεζκψλ. 

 

 

3.1 Βαζηθά κεγέζε πξνυπνινγηζκνχ 
 

 

Σν έιιεηκκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζεί ζηα 4,3 δηζ. επξψ ή ζην 2,3% ηνπ 

ΑΔΠ, ελψ ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα ζα θζάζεη ζηα 5,4 δηζ. επξψ ή ζην 2,9% ηνπ ΑΔΠ, απφ 3,9 δηζ. 

επξψ ή 2,1% ηνπ ΑΔΠ ην 2013. 

 

Σν πξσηνγελέο πιεφλαζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οη-

θνλνκηθήο Πνιηηηθήο, εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζηα 3 δηζ. επξψ ή ζην 1,6% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη 

1,5% ηνπ ΑΔΠ πνπ είλαη ν ζηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Ζ ζεκαληηθή απηή βειηίσζε ηνπ πξσηνγελνχο 

απνηειέζκαηνο ζα πξνέιζεη, θπξίσο, απφ ηε βειηίσζε ηνπ ηακεηαθνχ ηζνδπγίνπ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυ-

πνινγηζκνχ, ηφζν ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ φζν θαη ζε απηφ θαη ησλ δαπαλψλ. πγθεθξηκέλα, ην ηζν-

δχγην ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζε έιιεηκκα χςνπο 1,6 δηζ. επξψ 

ή 0,8% ηνπ ΑΔΠ, κεησκέλν θαηά 5,3 δηζ. επξψ ζε ζρέζε κε ην 2013, ελψ ην πξσηνγελέο απνηέιεζκα 

ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζε πιεφλαζκα χςνπο 4,6 δηζ. επξψ ή 

2,5% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη ειιείκκαηνο 0,7 δηζ. επξψ ην 2013. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2014 έρνπλ ελζσκαησζεί νη επηπηψζεηο απφ ηελ θαιχηε-

ξε εθηέιεζε ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2013, ηφζν ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ φζν θαη 

ζην ζθέινο ησλ δαπαλψλ, θαζψο θαη νη ήδε ςεθηζκέλεο παξεκβάζεηο πνπ είραλ πεξηιεθζεί ζην επη-

θαηξνπνηεκέλν ΜΠΓ 2013-2016, ζπλνιηθνχ χςνπο 3,4 δηζ. επξψ πεξίπνπ. 

 

Δπίζεο, απνηππψλνληαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ελφο πιέγκαηνο δξάζεσλ κε ζηφρν ηε βειηίσ-

ζε ησλ ηζνδπγίσλ φισλ ησλ ηνκέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

 

Ο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Ζ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ απηνχ πξνυπνζέηεη ηελ εδξαίσζε πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ γηα ηα επφκελα έηε, ζεηηθνχο 

θαη δηαηεξήζηκνπο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 

 

 

3.2 Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 
 

 

Έζνδα 
 

Πξνβιέπεηαη ζεκαληηθή αχμεζε ησλ θαζαξψλ εζφδσλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, ζε ηακεηαθή 

βάζε. πγθεθξηκέλα, ηα έζνδα ζα αλέιζνπλ ζηα 54.695 εθαη. επξψ, απμεκέλα θαηά 2.177 εθαη. επξψ 

ή 4,1% έλαληη ηνπ 2013. Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη: 

 

 ηηο πξνβιεπφκελεο απμεκέλεο εηζπξάμεηο ησλ δχν πξψησλ κελψλ ηνπ 2014 θαηά 1.150 εθαη. επ-

ξψ πεξίπνπ. Σν πνζφ απηφ φκσο, φπσο πξναλαθέξζεθε, θαζψο αθνξά απνπιεξσκή ππνρξεψζεσλ 

ηνπ 2013, ζα θαηαγξαθεί ζην δεκνζηνλνκηθφ έηνο 2013, κεηά ηηο πξνβιεπφκελεο εζληθνινγηζηηθέο 

πξνζαξκνγέο.  
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 ηηο επλντθφηεξεο καθξννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο, νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθά βειηησκέλεο έλαληη 

ησλ πξνβιέςεσλ πνπ είραλ ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ Δπηθαηξνπνηεκέλνπ ΜΠΓ 

2013-2016. 

 ηελ απφδνζε δεκνζηνλνκηθψλ παξεκβάζεσλ, χςνπο ζπλνιηθά 271 εθαη. επξψ, φπσο ε επηβνιή 

ηέινπο παξακνλήο θαη πιφσλ, ν θφξνο ππεξαμίαο ζχκθσλα κε ην λέν Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζν-

δήκαηνο, ε θνξνιφγεζε απνζεκαηηθψλ πνπ δελ είραλ θνξνινγεζεί, θαζψο θαη ε απφδνζε ηεο 

πξνζπκπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ ησλ ζπληαμηνχρσλ. εκεηψλεηαη φηη ε θαζαξή δε-

κνζηνλνκηθή βειηίσζε πεξηνξίδεηαη θαζψο νη θφξνη ζπλαιιαγψλ κεηψλνληαη δξαζηηθά ιφγσ ηεο 

επηβνιήο ηνπ θφξνπ ππεξαμίαο. 

 ηε ζέζπηζε ηνπ Δληαίνπ Φφξνπ Αθηλήησλ (ΔΝΦΑ), ν νπνίνο απφ ην 2014 αληηθαζηζηά ην Φφξν 

Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (ΦΑΠ) θαη ην ΔΔΣΑ. Σα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ ΔΝΦΑ ζε εηήζηα βάζε εθηη-

κψληαη ζε 2.650 εθαη. επξψ, ελψ ηνλίδεηαη φηη ν θφξνο κεηαβίβαζεο αθηλήησλ κεηψλεηαη θαηά 

75% πεξίπνπ κε ζηφρν ηελ ηφλσζε ηεο αγνξάο αθηλήησλ. 

 ηηο εθηηκήζεηο γηα ζηαδηαθή αχμεζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο (tax compliance) απφ ην ε-

πφκελν έηνο, θαζψο θαη ηηο εθηηκήζεηο ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο γηα ηελ απφδνζε ζπγθεθξηκέ-

λσλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ αλαιεθζεί ζην πιαίζην ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ γηα 

ηελ είζπξαμε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο θνξνδηαθπγήο. 

 
Άκεζνη θόξνη 
 

Οη άκεζνη θφξνη εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 21.574 εθαη. επξψ, θαηαγξάθνληαο αχμεζε θα-

ηά 8,5% έλαληη ηνπ 2013. εκεηψλεηαη φηη ζε ζπλέρεηα ηεο θνξνινγηθήο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 2013, α-

λακέλεηαη λα ζεκεησζεί ζεκαληηθή αλαθαηαλνκή ησλ εζφδσλ κεηαμχ ησλ δχν βαζηθψλ θαηεγνξηψλ 

εηζνδήκαηνο πξνο φθεινο ησλ εζφδσλ απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ. Έηζη, ν θφξνο 

εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ ζα δηακνξθσζεί ζηα 6.880 εθαη. επξψ, κεησκέλνο θαηά 13,8% έλα-

ληη ηνπ 2013. Αληίζεηα ν θφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ αλακέλεηαη λα απμεζεί θαη λα δηα-

κνξθσζεί ζηα 3.891 εθαη. επξψ, θαζψο ζα θνξνινγνχληαη πιένλ σο λνκηθά πξφζσπα θαηεγνξίεο θν-

ξνινγνχκελσλ πνπ θνξνινγνχληαλ σο θπζηθά πξφζσπα κέρξη ην 2013. 

 

Οη θφξνη πεξηνπζίαο πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 3.937 εθαη. επξψ, ζεκεηψλνληαο αχμεζε έ-

λαληη ηνπ 2013, θπξίσο ιφγσ ηεο εηζαγσγήο ηνπ ΔΝΦΑ, αιιά θαη ησλ εηζπξάμεσλ ηνπ ΔΔΣΑ 2013, ε 

νινθιήξσζε ησλ νπνίσλ αλακέλεηαη, ζε ηακεηαθή βάζε, ην Μάην 2014.  

 

Οη άκεζνη θφξνη ΠΟΔ ζα πεξηνξηζηνχλ ζηα 1.967 εθαη. επξψ, απφ 2.690 εθαη. επξψ ην 2013, θαηα-

γξάθνληαο κείσζε 26,9%, θπξίσο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα έζνδα ηνπ 2013 ήηαλ πνιχ απμεκέλα 

θαζψο εηζπξάρζεθαλ ΦΑΠ ηξηψλ παξειζφλησλ εηψλ (ΦΑΠ 2010, 2011 θαη 2012). Οη ινηπνί άκεζνη 

θφξνη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 2.762 εθαη. επξψ, κεησκέλνη θαηά 73 εθαη. επξψ ή 2,6% έλαληη ηνπ 

2013. 

 

Έκκεζνη θόξνη 
 

Οη έκκεζνη θφξνη πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 24.087 εθαη. επξψ, παξνπζηάδνληαο κείσζε θα-

ηά 1,8% έλαληη ηνπ 2013. Ζ κείσζε απηή απνδίδεηαη θπξίσο ζηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ εηζπξάμεσλ 

απφ ινηπνχο θφξνπο ζπλαιιαγψλ, νη νπνίνη πξνβιέπεηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 507 εθαη. επξψ 

έλαληη 842 εθαη. επξψ ην 2013, ιφγσ ηεο κε επαλάιεςεο εζφδσλ απφ ηνπο θφξνπο ζπγθέληξσζεο 

θεθαιαίσλ πνπ πξνήιζαλ, ην 2013, απφ ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ, θαζψο θαη απφ ηε 

ζπξξίθλσζε ηνπ θφξνπ κεηαβίβαζεο αθηλήησλ. 

 

Σα έζνδα απφ ΦΠΑ αλακέλεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 13.533 εθαη. επξψ, νξηαθά κεησκέλα θαηά 

0,8% έλαληη ηνπ 2013, ελψ νη θφξνη θαηαλάισζεο πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 9.134 εθαη. επ-

ξψ, νξηαθά απμεκέλνη έλαληη ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. Σνλίδεηαη φηη ηα έζνδα απφ ηνλ ΔΦΚ ελεξγεηα-

θψλ πξντφλησλ θαη απφ ΦΠΑ πεηξειαηνεηδψλ αλακέλεηαη λα αλαθάκςνπλ θαη λα δηακνξθσζνχλ 2,5% 

θαη 3,7% πςειφηεξα αληίζηνηρα ην 2014 έλαληη ηνπ 2013. ηελ εμέιημε απηή ζα ζπκβάιιεη ε δηεχ-

ξπλζε ησλ θξηηεξίσλ ηνπ επηδφκαηνο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη ε αχμεζε ηεο επηδφηεζεο αλά ιίηξν 

θαηά 25% πεξίπνπ, ε νπνία αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ ζέξ-
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καλζεο, απνηξέπνληαο ηε ρξήζε άιισλ ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ζέξκαλζεο κε πεξηζζφηεξν αξλεηηθέο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. 

 

Οη έκκεζνη θφξνη ΠΟΔ αλακέλεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 632 εθαη. επξψ, απμεκέλνη θαηά 10,5% έ-

λαληη ηνπ 2013, θπξίσο ράξηλ ζηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο γηα 

ηελ αχμεζε ησλ εηζπξάμεσλ έλαληη ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, θαζψο θαη ηεο ζηαδηαθήο αλάθακ-

ςεο ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο. 

 

Με θνξνινγηθά έζνδα 
 

Οη απνιήςεηο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ απφ ηελ ΔΔ αλακέλεηαη λα απμεζνχλ ζεκαληηθά θαη λα 

δηακνξθσζνχλ ζηα 279 εθαη. επξψ ην 2014, έλαληη 181 εθαη. επξψ ην 2013, θαηαγξάθνληαο αχμεζε 

θαηά 54,1%. Δπίζεο, ηα ινηπά κε θνξνινγηθά έζνδα αλακέλεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 2.765 εθαη. 

επξψ, 21,8% πςειφηεξα έλαληη ηνπ 2013, θπξίσο ιφγσ ησλ απμεκέλσλ κεξηζκάησλ πνπ ζα εηζπξάμεη 

ην Διιεληθφ Γεκφζην απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. 

 
Με ηαθηηθά έζνδα  
 

Σα έζνδα ησλ θαηαξγεζέλησλ εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ αλακέλεηαη λα κεησζνχλ θαηά 17,4% έλαληη ησλ 

αληηζηνίρσλ ηνπ 2013. Σα έζνδα απφ πξνκήζεηεο ιφγσ ηεο παξνρήο εγγχεζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκν-

ζίνπ πξνο ηηο ηξάπεδεο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ ιφγσ ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, ζα αλέιζνπλ ζε 164 εθαη. επξψ, ρακειφηεξα θαηά 

66,8% έλαληη ηνπ 2013.      

 

Επηζηξνθέο αρξεωζηήηωο εηζπξαρζέληωλ εζόδωλ 
 

Οη επηζηξνθέο αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ εζφδσλ πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 2.789 εθαη. 

επξψ, κεησκέλεο θαηά 23% έλαληη ηνπ 2013. Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη αθελφο ζηε κείσζε ησλ εηζν-

δεκάησλ πνπ έρεη ζπληειεζηεί ηα πξνεγνχκελα έηε, αιιά θαη ζην πεξηνξηζκφ ησλ θνξνινγηθψλ δα-

παλψλ, θαζψο κε ηε θνξνινγηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 2013 πνιιέο πεξηπηψζεηο θνξναπαιιαγψλ θαη 

εθπηψζεσλ θφξνπ έρνπλ ήδε θαηαξγεζεί. 

 

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 (ANFAs) αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ 519 ε-

θαη. επξψ. Απφ ηα πνζά πνπ αληηζηνηρνχλ ζην Securities Market Programme - SMPs ηεο Δπξσπατθήο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΔΚΣ) αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ 2.122 εθαη. επξψ.  

 
Γαπάλεο 
 

Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 49.448 ε-

θαη. επξψ, κεησκέλεο θαηά 3.229 εθαη. επξψ ή 6,1% ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο εθηηκήζεηο γηα ην 

2013. 

 

Οη πξσηνγελείο δαπάλεο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 41.946 

εθαη. επξψ, κεησκέλεο θαηά 2.885 εθαη. επξψ ή 6,4% ζπγθξηηηθά κε ηηο αληίζηνηρεο εθηηκήζεηο γηα ην 

2013. 

 

Οη δαπάλεο γηα πιεξσκή ηφθσλ, ζε ηακεηαθή βάζε, ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 6.150 εθαη. επξψ, απμεκέ-

λεο θαηά 50 εθαη. επξψ ή 0,8% ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο εθηηκήζεηο πξαγκαηνπνηήζεσλ γηα ην 

2013.  
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Οη δαπάλεο γηα θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ αλακέλεηαη λα κεησζνχλ θαηά 257 εθαη. επξψ ή 26,9% ζε 

ζρέζε κε ην 2013. 

 

 

Αλάιπζε δαπαλψλ θαηά κείδνλα θαηεγνξία 
 

Απνδνρέο θαη ζπληάμεηο 
 

Οη δαπάλεο απνδνρψλ θαη ζπληάμεσλ πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 17.723 εθαη. επξψ. Δηδηθφ-

ηεξα ζηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη νη απνδνρέο, νη νπνίεο ζα είλαη κεησκέλεο θαηά 280 εθαη. 

επξψ έλαληη ηνπ 2013, ιφγσ θπξίσο ησλ παξεκβάζεσλ πνπ είραλ πξνβιεθζεί ζην επηθαηξνπνηεκέλν 

ΜΠΓ 2013-2016, φπσο ν πεξηνξηζκφο ησλ πξνζιήςεσλ αλαπιεξσηψλ θαζεγεηψλ ιφγσ ηεο αχμε-

ζεο ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο, ν πεξηνξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί κε ζπκβάζεηο, ε κείσζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ ζηηο παξαγσγηθέο ζρνιέο, νη απνρσξήζεηο πξνζσπηθνχ ιφγσ ησλ ζπληαμηνδν-

ηήζεσλ ην 2013, θαζψο θαη απηψλ πνπ εθηηκάηαη φηη ζα απνρσξήζνπλ ην 2014. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο 

δαπάλεο γηα απνδνρέο πεξηιακβάλεηαη θαη ε κηζζνδνζία ηνπ Δθεκεξηαθνχ Κιήξνπ θαη ησλ ππαιιή-

ισλ ηνπ θαηαξγεζέληνο Οξγαληζκνχ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΟΣΔΚ), κεηά απφ 

λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο, αληί ηεο θαηαβνιήο ησλ δαπαλψλ απηψλ κε επηρνξήγεζε.  

 

Αληίζεηα, νη δαπάλεο γηα θαηαβνιή ζπληάμεσλ ζα είλαη απμεκέλεο θαηά 262 εθαη. επξψ ή 4,5% ζε 

ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε εθηίκεζε πξαγκαηνπνηήζεσλ γηα ην 2013, ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ αξηζκνχ α-

πνρσξήζεσλ ηνπ 2013 θαη απηψλ πνπ πξνβιέπεηαη λα απνρσξήζνπλ ην 2014. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο παξαπάλσ πηζηψζεηο δελ πεξηιακβάλεηαη ε πεξηθνπή πνπ είρε πξνβιεθζεί ζην 

ΜΠΓ 2013-2016 χςνπο 336 εθαη. επξψ ζε αθαζάξηζηε βάζε (144 εθαη. επξψ ζηνπο κηζζνχο θαη 

192 εθαη. επξψ ζηηο ζπληάμεηο) απφ ηελ εθαξκνγή λένπ κηζζνινγίνπ ζηνπο ελζηφινπο. Σν πνζφ απηφ, 

ζε θαζαξή βάζε, δηακνξθψλεηαη ζε 250 εθαη. επξψ (88 εθαη. επξψ ζηνπο κηζζνχο θαη 162 εθαη. επξψ 

ζηηο ζπληάμεηο). Ζ δηαθνξά κεηαμχ αθαζάξηζηεο θαη θαζαξήο βάζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ αθαίξεζε ησλ 

πνζψλ γηα θφξν εηζνδήκαηνο θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 

 

Πξφζζεηεο θαη παξεπφκελεο παξνρέο 
 

Οη δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο πξνβιέπεηαη λα εκθαλίζνπλ ζεκαληηθή κείσζε θαη λα πεξηνξηζηνχλ 

ζηα 685 εθαη. επξψ, κεησκέλεο θαηά 69 εθαη. επξψ ή 9,2% έλαληη ηνπ 2013. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζρε-

ηηθέο δαπάλεο εκθαλίδνπλ κείσζε, θπξίσο, σο απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ κείσζεο 

ησλ δαπαλψλ γηα θαηαβνιή πξφζζεησλ παξνρψλ θαη απνδεκηψζεσλ γηα: 

 

 ζπκκεηνρή ζε ακεηβφκελεο επηηξνπέο θαη ζπκβνχιηα, 

 ππεξσξηαθή εξγαζία, 

 θαηαβνιή πξφζζεησλ θαη παξεπφκελσλ παξνρψλ. 

 

Καηαλαισηηθέο θαη ζχλζεηεο δαπάλεο 
 

Οη δαπάλεο απηέο πξνβιέπεηαη λα είλαη κεησκέλεο θαηά 443 εθαη. επξψ ή 18,7% έλαληη ηνπ 2013. 

 

Σν χςνο ησλ δαπαλψλ απηψλ απνηειεί βαζηθφ δείθηε κέηξεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο θαηαβαιιφ-

κελεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζπάζεηαο. Ζ εμνηθνλφκεζε εθηηκάηαη φηη ζα επηηεπρζεί σο απνηέιεζκα ηεο 

εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ κείσζεο ησλ δαπαλψλ γηα: 

 

 κεηαθηλήζεηο πξνζσπηθνχ γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ, 

 κηζζψκαηα ησλ ππεξεζηψλ, 

 πξνκήζεηα θεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζκνχ θαη αλαιψζηκσλ πιηθψλ, 

 ηειεπηθνηλσλίεο θαη ηαρπδξνκηθά έμνδα,  

 ειεθηξηθή ελέξγεηα, χδξεπζε, ζέξκαλζε θαη θνηλφρξεζηα κε εμνξζνινγηζκφ ηεο ρξήζεο θαη 
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 πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ, εηδψλ ζπληήξεζεο θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ. 

 
 
 
Μεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο 

 

Οη δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 13.943 εθαη. επξψ θαη ζα θα-

ιχςνπλ θπξίσο αλάγθεο ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ησλ ΟΣΑ 

θαη ινηπψλ θνξέσλ.  

 
Απνδηδφκελνη πφξνη 
 

Οη πηζηψζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο αθνξνχλ απνδφζεηο πφξσλ ζε ηξίηνπο θιπ. Οη δαπάλεο απηέο πξν-

βιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 5.710 εθαη. επξψ, κεησκέλεο θαηά 81 εθαη. επξψ ή 1,4% ζε ζρέζε κε 

ην 2013. 

 

Απφ ηηο πηζηψζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ κεηαμχ άιισλ θαη: 

 νη ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ κε πνζφ 2.627 εθαη. επξψ, 

 νη θνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κε πνζφ 1.063 εθαη. επξψ.  

 

εκεηψλεηαη φηη νη ΟΣΑ πέξαλ ησλ απνδφζεσλ ζα εληζρπζνχλ θαη κε εηδηθή επηρνξήγεζε, χςνπο 320 

εθαη. επξψ. 

 

Πίλαθαο 3.11 Υξεκαηνδφηεζε ΟΚΑ θαη ΟΣΑ απφ ηνλ ΣΠ 
(ζε εθαη. επξψ) 

Φνξείο 
2012 2013 2014 

Πξαγκαη/ζεηο ΜΠΓ Δθηηκήζεηο  Πξνβιέςεηο  

α. Οξγαληζκνί Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο  (ΟΚΑ) (1+2+3)* 16.433 14.974 15.081 12.796 

 Επισοπηγήζειρ  15.867 13.941 14.287 11.733 
 Αποδόζειρ  566 1.033 794 1.063 
1. Αζθαιηζηηθά Σακεία 14.009 12.525 12.334 10.911 
 Επισοπηγήζειρ  13.443 11.492 11.540 9.848 
 Αποδόζειρ  566 1.033 794 1.063 
2. ΔΟΠΤΤ 1.023 1.108 1.108 774 
 Επισοπηγήζειρ  1.023 1.108 1.108 774 
 Αποδόζειρ  0 0 0 0 
3. Ννζνθνκεία  1.401 1.341 1.639 1.111 
 Επισοπηγήζειρ  1.401 1.341 1.639 1.111 
 Αποδόζειρ  0 0 0 0 
  

   
  

β. Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  (ΟΣΑ)* 2.815 3.084 3.080 2.988 

 Επισοπηγήζειρ  33 423 434 361 
 Αποδόζειρ  2.782 2.661 2.646 2.627 

* Οη αλσηέξσ κεηαβηβάζεηο πξνέξρνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ Τπνπξγείσλ. 

 
Απνζεκαηηθφ  
 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απξφβιεπησλ θαη έθηαθηνπ ραξαθηήξα δαπαλψλ έρνπλ πξνβιεθζεί πηζηψζεηο 

χςνπο 1.120 εθαη. επξψ, φζεο είραλ πξνβιεθζεί θαη ζην επηθαηξνπνηεκέλν ΜΠΓ. 

 
Γαπάλεο ηφθσλ 

 
Οη δαπάλεο γηα ηφθνπο πξνβιέπνληαη ζηα 6.150 εθαη. επξψ ή ζην 3,4% ηνπ ΑΔΠ, απφ 6.100 εθαη. επ-

ξψ ή 3,3% ηνπ ΑΔΠ ην 2013. 
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Γαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο 

 
Οη ηακεηαθέο δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο πξνβιέπεηαη λα πεξηνξηζζνχλ ζηα 583 εθαη. επξψ, απφ 

650 εθαη. επξψ ζην 2013. 

 

 

Γαπάλεο θαηά ππνπξγείν 
 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ θάζε ππνπξγείνπ πξνβιέπνληαη πηζηψζεηο γηα λα θαιπθζνχλ δαπάλεο απνδνρψλ 

ησλ ππαιιήισλ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, ησλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ, ησλ ελζηφισλ, ησλ δη-

πισκαηψλ, ησλ ηαηξψλ ηνπ ΔΤ, ησλ αξρηεξέσλ θαη ηεξέσλ θ.ιπ. Δπίζεο, πξνβιέπνληαη πηζηψζεηο γηα 

ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ γηα απνδεκηψζεηο ιφγσ ππεξσξηαθήο απαζρφιεζήο ηνπο, θαζψο θαη απνδε-

κηψζεηο γηα ζπκκεηνρή ζε ζπιινγηθά φξγαλα. 

 

Δπηπιένλ ν πξνυπνινγηζκφο θάζε ππνπξγείνπ 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. 

 

Χζηφζν, πέξαλ ηεο θάιπςεο ησλ παξαπάλσ δαπαλψλ πνπ γηα θάζε ππνπξγείν απνηειεί αλαγθαία 

πξνυπφζεζε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ, πξνβιέπνληαη θαη πηζηψζεηο γηα ηδηαίηεξεο δξάζεηο νη ν-

πνίεο αλαπηχζζνληαη είηε απφ ηα ίδηα ηα ππνπξγεία είηε απφ επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπο. Σέηνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο αλαθέξνληαη παξαθάησ, γηα θάζε ππνπξγείν αλαιπηηθά, σο αθνινχζσο: 

 
 

Πίλαθαο 3.12  Αλψηαηα φξηα δαπαλψλ θνξέσλ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 
γηα ηα έηε 2012-2014 

(ζε εθαη. επξψ) 
            

Φνξείο 
2012 2013 2014 

Απνινγηζκφο ΜΠΓ Δθηηκήζεηο Πξνβιέςεηο 

            
1 Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο 4 4 3 4 
  ΤΠ 4 4 3 4 
  ΠΔΕ         

2 Βνπιή ησλ Διιήλσλ 153 151 146 144 
  ΤΠ 153 149 145 142 
  ΠΔΕ 0 2 1 2 

3 Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξ. Γηαθπβέξλεζεο 77 142 142 105 
  ΤΠ 48 76 77 50 
  ΠΔΕ 29 66 65 55 

4 Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ  3.975 3.624 3.617 3.537 
  ΤΠ 3.360 3.477 3.470 3.395 
  ΠΔΕ 615 147 147 142 

5 Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ 292 305 304 331 
  ΤΠ 286 295 294 323 
  ΠΔΕ 6 10 10 8 

6 Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο 3.437 3.412 3.310 3.124 
  ΤΠ 3.024 2.646 2.652 2.529 
  Εξοπλιζηικά ππογπάμμαηα (ηαμειακή βάζη) 410 750 650 583 
  ΠΔΕ 3 16 8 12 

7 Τπνπξγείν Τγείαο  5.415 5.145 5.484 4.447 
  ΤΠ 5.370 5.100 5.379 4.383 
  ΠΔΕ 45 45 105 64 

8 Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ1 556 580 590 599 
  ΤΠ 549 574 572 581 
  ΠΔΕ 7 6 18 18 

9 Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 5.792 5.820 5.396 5.090 
  ΤΠ 5.401 5.226 4.921 4.600 
  ΠΔΕ 391 594 475 490 

10 Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ4 456 0 463 410 
  ΤΠ 340   315 298 
  ΠΔΕ 115   148 112 

11 Οηθνλνκηθψλ (πιελ Γεληθψλ Κξαηηθψλ Γαπαλψλ)1 757 702 720 678 
  ΤΠ 756 689 711 669 
  ΠΔΕ 1 13 9 9 
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Πίλαθαο 3.12  Αλψηαηα φξηα δαπαλψλ θνξέσλ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 
γηα ηα έηε 2012-2014 

(ζε εθαη. επξψ) 
            

Φνξείο 
2012 2013 2014 

Απνινγηζκφο ΜΠΓ Δθηηκήζεηο Πξνβιέςεηο 

12 Γεληθέο Κξαηηθέο Γαπάλεο1 22.420 16.942 16.052 16.226 
  ΤΠ 8.859 9.385 8.856 9.307 
  Τόκοι 12.224 6.400 6.100 6.150 
  Εξοδα εκηαμίεςζηρ  δανείος ζηο ΕFSF 541 130 140 70 
  Καηαπηώζειρ εγγςήζεων  796 1.027 956 699 
  ΠΔΕ         

13 Τπνπξγείν Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 5 8 8 8 
  ΤΠ 5 6 6 6 
  ΠΔΕ 0 2 2 2 

14 Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 1.099 1.161 1.160 938 
  ΤΠ 827 721 720 506 
  ΠΔΕ 273 440 440 432 

15 Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 330 443 443 430 
  ΤΠ 98 73 75 70 
  ΠΔΕ 231 370 368 360 

16 Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο 15.431 14.251 14.249 13.029 
  ΤΠ 15.117 13.671 13.669 12.239 
  ΠΔΕ 313 580 580 790 

17 Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο 2.499 5.234 2.267 2.303 
  ΤΠ 74 792 55 53 
  ΠΔΕ 2.425 4.442 2.212 2.250 
  (ΠΔΕ: Πεπιθεπειακά Ππογπάμμαηα)2 (1.043) (1.160) (1.248) (1.200) 

18 Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ5 2.448 0 2.526 2.464 
  ΤΠ 838   652 562 
  ΠΔΕ 1.610   1.874 1.902 

19 Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ 305 334 343 330 
  ΤΠ 305 298 304 296 
  ΠΔΕ 0 36 39 34 

20 Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 1.921 1.839 1.861 1.838 
  ΤΠ 1.896 1.778 1.754 1.742 
  ΠΔΕ 26 61 107 96 

21 Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ 57 49 73 49 
  ΤΠ 35 29 31 27 
  ΠΔΕ 22 20 42 22 

22 Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο 183 160 172 164 
  ΤΠ 183 160 172 164 
  ΠΔΕ2         

 
χλνιν 67.613 60.307 59.327 56.248 

  Πξωηνγελείο δαπάλεο Τ.Π3 47.529 45.150 44.831 41.946 
  Τόθνη 12.224 6.400 6.100 6.150 
  Έμνδα εθηακίεπζεο  δαλείνπ ζην ΕFSF 541 130 140 70 
  Εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα (ηακεηαθή βάζε) 410 750 650 583 
  Καηαπηώζεηο εγγπήζεωλ  796 1.027 956 699 
  ΠΓΔ 6.114 6.850 6.650 6.800 

1 ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ησλ Τπνπξγείσλ Γηθαηνζχλεο, Οηθνλνκηθψλ θαη Γεληθψλ Κξαηηθψλ Γαπαλψλ, γηα ηα έηε 2013 θαη 2014 πεξηιακβάλνληαη 
θαη νη δαπάλεο έθηαθησλ (αλαδξνκηθψλ) παξνρψλ δηθαζηηθψλ 2003-2007 πνπ ζα θαηαβιεζνχλ κε κεηξεηά αληί γηα εηδηθά νκφινγα πνπ είρε αξρηθά 
πξνβιεθζεί. 

2 Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ησλ Απνθεληξσκέλσλ δηνηθήζεσλ, απφ ην έηνο 2012 θαη κεηά εθηειείηαη κέζσ 
ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, φπνπ θαη παξαηίζεηαη ζε ρσξηζηή γξακκή θαη εληφο παξελζέζεσλ. 

3 ηελ ζηήιε ΜΠΓ ησλ πξσηνγελψλ δαπαλψλ 2013, πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο γηα ηελ επηρνξήγεζε λνζειεπηηθψλ η-
δξπκάησλ γηα ηελ εμφθιεζε ησλ νθεηιψλ ηνπο απφ πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε. 

4 Οη εθηηκήζεηο ΜΠΓ 2013 γηα ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ δηφηη θαηά 
ηελ ςήθηζε ηνπ ΜΠΓ απνηεινχζαλ έλα εληαίν Τπνπξγείν. 

5 Οη εθηηκήζεηο ΜΠΓ 2013 γηα ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη 
Αληαγσληζηηθφηεηαο δηφηη θαηά ηελ ςήθηζε ηνπ ΜΠΓ απνηεινχζαλ έλα εληαίν Τπνπξγείν. 

 

 

Υπνπξγείν Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο 
 
Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ πξνβιέπνληαη λα θαιχςνπλ επίζεο δαπάλεο γηα: 

 

 επηρνξήγεζε ηνπ επνπηεπφκελνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ «Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απηνδηνίθεζεο» (ΔΚΓΓΑ), 
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 παξνρή ππεξεζηψλ Γηαδηθηπαθήο Πχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΡΜΖ – Κέ-

ληξν Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) – Δληαία Κέληξα Δμππεξέηεζεο, θαζψο θαη ηεο ηειεθσληθήο 

ππνζηήξημεο Call-Center 1500. 

 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ πεξηιακβάλνληαη πηζηψζεηο γηα ηηο δαπάλεο ηνπ ψκαηνο Δπη-

ζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ΔΔΓΓ), ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, 

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 θπξίσο δαπάλεο γηα ηε ιεηηνπξγία 

ησλ ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ κέζσ: 

 

 ησλ απνδφζεσλ ησλ Κεληξηθψλ Απηνηειψλ Πφξσλ (ΚΑΠ), 

 ηεο εηδηθήο επηρνξήγεζεο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ΟΣΑ,  

 ησλ νθεηιφκελσλ απνδφζεσλ παξειζφλησλ εηψλ. 

 

Δπηπξνζζέησο, πηζηψζεηο έρνπλ πξνβιεθζεί θαη γηα ηηο Απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο θαη Δπξσεθινγέο 

ηνπ 2014. 

 
Υπνπξγείν Εμωηεξηθώλ 
 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ έρνπλ πξνβιεθζεί επηπιένλ πηζηψζεηο χςνπο 30 εθαη. επξψ 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη δαπάλεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αλάιεςε ηεο Διιεληθήο 

Πξνεδξίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαηά ην 1ν εμάκελν ηνπ 2014. 

  

Δπηπιένλ ν πξνυπνινγηζκφο πξνβιέπεηαη λα θαιχςεη δαπάλεο γηα εηζθνξέο ζε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο, 

θαζψο θαη ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζηηο δαπάλεο ησλ εηξελεπηηθψλ απνζηνιψλ ηνπ ΟΖΔ. 

 

Υπνπξγείν Εζληθήο Άκπλαο 
 

ηηο δαπάλεο γηα απνδνρέο ηνπ Τπνπξγείνπ έρνπλ πξνβιεθζεί νη αληίζηνηρεο πηζηψζεηο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηε κε εθαξκνγή ηεο πξνβιεπφκελεο πεξηθνπήο ηνπ εηδηθνχ κηζζνινγίνπ ησλ ελζηφισλ γηα ην 

2014. Δπηπιένλ, έρνπλ πξνβιεθζεί πηζηψζεηο πνπ ζα θαιχςνπλ δαπάλεο γηα: 

 

 πεξίζαιςε ησλ ελζηφισλ, 

 εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ, 

 ζπκκεηνρή ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ζε δηαζπκκαρηθέο επηρεηξήζεηο θαη εηξελεπηηθέο απνζηνιέο, 

 πξνκήζεηεο ακπληηθνχ πιηθνχ θαη θαπζίκσλ θαη 

 ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ εμνπιηζκνχ. 

 

Υπνπξγείν Υγείαο 
 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ πξνβιέπεηαη λα δηαηεζνχλ γηα ηελ παξνρή ππεξε-

ζηψλ πγείαο ηεο ρψξαο. Μέζσ ησλ κεηαβηβάζεσλ ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

Τπνπξγείνπ ζηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο θαη ζηνλ ΔΟΠΤΤ, επηδηψθεηαη ε νκαιή θαη εχξπζ-

κε ιεηηνπξγία ηνπο, θαζψο θαη ε ζπλνιηθή αλαβάζκηζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη παξνρψλ 

πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο πξνο ηνπο πνιίηεο. 

 

Δπηπξφζζεηα, πηζηψζεηο πξννξίδνληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο (ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, κηζζνδνζία, δξαζηεξηφηεηεο), φπσο επίζεο θαη γηα ηα 

πξνγξάκκαηα ησλ κνλάδσλ ςπρηθήο πγείαο, ησλ δξάζεσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ λαξθσηηθψλ θαη 

ησλ αληίζηνηρσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ. 
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Υπνπξγείν Δηθαηνζύλεο, Δηαθάλεηαο θαη Αλζξωπίλωλ Δηθαηωκάηωλ 
 

Απμεκέλεο πηζηψζεηο πξνβιέπνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηελ θαηαβνιή ηεο 5εο 

δφζεο ηεο έθηαθηεο παξνρήο γηα ηνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο, χςνπο 94 εθαη. επξψ. Οη πηζηψζεηο 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαιχπηνπλ, κεηαμχ άιισλ θαη δαπάλεο, γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δχν αλεμάξηεησλ 

Αξρψλ, ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα θαη ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ 

Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ. 

 

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 θαζαξηζηξηψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο ρψξαο, 

 ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ επηρνξεγνχκελσλ απφ ην Τπνπξγείν θνξέσλ (ΑΔΗ, ΣΔΗ θ.ιπ. 

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, 

 ηελ θάιπςε δηαθνξάο θνκίζηξνπ απφ ηελ παξνρή ηνπ δηθαηψκαηνο κεησκέλεο κεηαθίλεζεο θνηηε-

ηψλ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ ηεο ρψξαο, θαη 

 ηελ πξνκήζεηα θνηηεηηθψλ ζπγγξακκάησλ. 

 

Οη πνιηηηθέο θαη νη δξάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ αθνξνχλ ην ζχλνιν ηνπ εθ-

παηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (θαη ζηηο 3 βαζκίδεο), αιιά θαη ηνπο ηνκείο ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη ηεο 

Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο. 

 

Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ 
 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ πξνβιέπεηαη λα θαιχςνπλ θπξίσο δαπάλεο γηα ηελ 

επηρνξήγεζε αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ θαη πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ γηα ηελ ππνζηήξημε θαη πξνψζεζε 

ησλ δξάζεσλ ηνπ Πνιηηηζκνχ, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ηε ζηήξημε θαη 

αλάπηπμε ηνπ Αζιεηηζκνχ. 

 

Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 
 
Πέξαλ ησλ πηζηψζεσλ πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Τπνπξγείνπ, πεξηιακβάλνληαη πη-

ζηψζεηο γηα ηε Γεληθή Γξακκαηεία ηεο Κπβέξλεζεο, ηε Γεληθή Γξακκαηεία ηνπ Πξσζππνπξγνχ, ην 

πνιηηηθφ γξαθείν ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, ην πνιηηηθφ γξαθείν ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθξαηεί-

αο, ην πνιηηηθφ γξαθείν ηνπ Τθππνπξγνχ ζηνλ Πξσζππνπξγφ, ηε Γεληθή Γξακκαηεία πληνληζκνχ, ην 

Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο, ηηο Γεληθέο Γξακκαηείεο Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο θαη Μέζσλ 

Δλεκέξσζεο, θαζψο θαη ην Δζληθφ πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο.  

 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη αλαγθαίεο πηζηψζεηο γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ ηεο λενζπζηαζείζαο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, θαζψο επίζεο θαη γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχ-

ζεσλ. 

 

Υπνπξγείν Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 
 
ηηο πηζηψζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ θαη δαπάλεο γηα επηρνξήγεζε ηνπ ε-

πνπηεπφκελνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ «Κέληξν Γηαθχιαμεο Αγηνξείηηθεο Κιεξνλν-
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κηάο» (ΚΔΓΑΚ), θαζψο θαη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ «Αιεμάλδξεηα Εψλε Καηλνην-

κίαο» (ΑΕΚ). Δπίζεο έρνπλ πξνβιεθζεί πηζηψζεηο γηα 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 θ.ιπ.,  

 θαηαβνιήο επηδνηήζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε αγξνπεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ θαη πξνγξακ-

κάησλ φπσο ε εμηζσηηθή απνδεκίσζε, ε πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε θ.ιπ., 

 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) 

     

 

2012 2013 2014 Μεηαβνιή % 

Πξαγκαη/ζεηο 
Δθηηκήζεηο 

Πξαγκ/ζεσλ Πξνβιέςεηο 2013/12 2014/13 

      

 Απφ εζληθνχο πφξνπο 4.963 4.047 3.657 -18,5 -9,6 

Δζληθέο εληζρχζεηο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη δηαξζξψζεσλ* 11 36 25 243,1 -31,4 
Οηθνλνκηθέο εληζρχζεηο κε επξσπατθή ζπκκεηνρή 375 366 286 -2,3 -22,1 
Δζληθή ζπκκεηνρή πξνγξακκάησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ΔΔ 15 18 20 22,7 10,8 
Κάιπςε ειιείκκαηνο Δηδηθνχ Λνγ/ζκνχ Δγγπήζεσλ Γεσξγηθψλ 
Πξντφλησλ (ΔΛΔΓΔΠ) 

239 138 50 -42,3 -63,7 

Δπηδνηήζεηο επηηνθίσλ 41 39 40 -5,6 2,6 
Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ΤΠΑΑΣ (εζληθφ ζθέινο) 30 10 12 -66,7 20,0 
πληάμεηο ΟΓΑ** 3.679 2.955 2.797 -19,7 -5,4 
Πιεξσκέο κέζσ ΔΛΓΑ*** 101 142 139 40,9 -2,0 
Δπηζηξνθή ΔΦΚ πεηξειαίνπ θηλεηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απν-
θιεηζηηθά ζηε γεσξγία 

164 162 108 -1,2 -33,3 

Δπηζηξνθέο ΦΠΑ ζηνπο αγξφηεο 308 180 180 -41,6 0,0 
       

 Απφ ΔΔ (FEOGA – Eγγπήζεηο) 2.291 2.336 2.125 2,0 -9,0 
       

Γεληθφ ζχλνιν νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα 7.254 6.383 5.782 -12,0 -9,4 

* ηηο εζληθέο εληζρχζεηο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη δηαξζξψζεσλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη εληζρχζεηο ΠΔΑ πνπ θαηαβάιινληαη κέζσ ηνπ ΔΛΓΑ. 
** ηηο ζπληάμεηο ΟΓΑ πεξηιακβάλεηαη θαη απηέο ηνπ θιάδνπ ηεο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο. 
*** ηηο πιεξσκέο κέζσ ΔΛΓΑ πεξηιακβάλνληαη νη απνδεκηψζεηο θπηηθνχ θαη δσηθνχ θεθαιαίνπ, θαζψο θαη ηα πξνγξάκκαηα ελεξγεηηθήο πξνζηα-

ζίαο. 
 

 

Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Ελέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 
 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ ζα θαιχςνπλ θπξίσο, κέζσ ηεο επηρνξήγεζεο, 

δξαζηεξηφηεηεο ζε: 

 

 επνπηεπφκελνπο απφ ην Τπνπξγείν θνξείο, φπσο ην Δζληθφ Κέληξν Βηψζηκεο θαη Αεηθφξνπ Αλά-

πηπμεο (ΔΚΒΑΑ), ν Οξγαληζκφο Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Αζελψλ 

(ΟΡΑ), ν Οξγαληζκφο Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Θεζζαινλίθεο 

(ΟΡΘ), ην Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ θαη Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο (ΚΑΠΔ), πξνθεηκέλνπ 

απηά λα ζπλερίζνπλ απξφζθνπηα ην επηζηεκνληθφ θαη εξεπλεηηθφ ηνπο έξγν, 

 Γήκνπο ζηνπο νπνίνπο είλαη εγθαηεζηεκέλα θαη ιεηηνπξγνχλ δηπιηζηήξηα, γηα ηελ πινπνίεζε πε-

ξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ. 
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Δπίζεο πξνβιέπνληαη πηζηψζεηο γηα:  

 

 ηηο απνδφζεηο εζφδσλ ζην επνπηεπφκελν απφ ην Τπνπξγείν λνκηθφ πξφζσπν «Πξάζηλν Σακείν», 

 ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πξνζηαζίαο ηνπ δαζηθνχ πινχηνπ, θαζψο θαη  

 επηδνηήζεηο θαηφρσλ άδεηαο εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ, γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ 

ησλ πξνβιεκαηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, ζε πεηξειαηνεηδή πξντφληα.  

 

Υπνπξγείν Εξγαζίαο, Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο 
 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ πξνβιέπεηαη λα δηαηεζεί 

γηα ζηήξημε ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, κέζσ ησλ επηρνξεγήζεσλ ζε Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο.  

 

Παξάιιεια, ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα πινπνίεζε εηδηθφηεξσλ δξάζεσλ κε ζηφρν ηελ αλαθνχθηζε επ-

αίζζεησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, φπσο: 

 

 ε θαηαβνιή ηνπ εληαίνπ επηδφκαηνο ζηήξημεο ηέθλσλ θαη ηνπ εηδηθνχ επηδφκαηνο ηξίηεθλσλ θαη 

πνιχηεθλσλ, 

 δξάζεηο γηα ηε δηεπθφιπλζε κεηαθίλεζεο ησλ Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο (ΑΜΔΑ) κε ζπγθνηλσ-

ληαθά κέζα, 

 ε εθαξκνγή, γηα πξψηε θνξά, πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο πνπ 

ζα δηαηίζεηαη ζε άηνκα θαη νηθνγέλεηεο πνπ δηαβηνχλ ζε ζπλζήθεο αθξαίαο θηψρεηαο, 

 ε ελίζρπζε ηνπ ΟΑΔΓ πξνθεηκέλνπ ν Οξγαληζκφο λα ιεηηνπξγήζεη πξφγξακκα αξσγήο ζε καθξν-

ρξφληα αλέξγνπο, 

 ε ιεηηνπξγία ησλ λέσλ Κέληξσλ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη ε εμαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

απηψλ γηα κηα ζπλεθηηθή θαη απνηειεζκαηηθή πξνλνηαθή πνιηηηθή. 

 

Σέινο, κέζσ ηεο πνιηηηθήο κεηεγθαηάζηαζεο νξηζκέλσλ Τπεξεζηψλ ζε ηδηφθηεηα θηήξηα εμνηθνλν-

κνχληαη πφξνη απφ ηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ. 

 

Υπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγωληζηηθόηεηαο 
 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ πξνβιέπεηαη λα θαιχςνπλ θπξίσο 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 αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ησλ εμαγσγψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ,  

 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 (ΟΤ, ΟΑΘ, ΟΔ, ΣΡΑΗΝΟΔ θ.ιπ.), 

 ηηο αλάγθεο ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ (ΟΑΠ, ΔΤΓΑΠ Παγίσλ θαη ΔΤΑΘ Παγίσλ) θαη ησλ 

ππφ ζπγρψλεπζε ΘΔΜΗ ΑΔ, ΟΚ ΑΔ θαη ΓΔΠΑΝΟΜ ΑΔ, 

 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. 
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Υπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ 
 

ηηο δαπάλεο γηα απνδνρέο ηνπ Τπνπξγείνπ έρνπλ πξνβιεθζεί νη αληίζηνηρεο πηζηψζεηο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηε κε εθαξκνγή ηεο πξνβιεπφκελεο πεξηθνπήο ηνπ εηδηθνχ κηζζνινγίνπ ησλ ελζηφισλ γηα ην 

2014. Δπηπιένλ, έρνπλ πξνβιεθζεί πηζηψζεηο πνπ ζα θαιχςνπλ δαπάλεο γηα: 
 

 ηελ απξφζθνπηε κεηαθίλεζε ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ ζηε λεζησηηθή επηθξάηεηα κε ηελ επηδφηεζε 

ησλ άγνλσλ γξακκψλ, 

 ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή θχιαμε ησλ ζαιαζ-

ζίσλ 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, ηε λαπηηθή εθ-

παίδεπζε, ηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο θαη ηελ αζθάιεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο ζηε ζάιαζζα 

θ.ιπ.  

 

Υπνπξγείν Δεκόζηαο Τάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 
 

ηηο δαπάλεο γηα απνδνρέο ηνπ Τπνπξγείνπ έρνπλ πξνβιεθζεί νη αληίζηνηρεο πηζηψζεηο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηε κε εθαξκνγή ηεο πξνβιεπφκελεο πεξηθνπήο ηνπ εηδηθνχ κηζζνινγίνπ ησλ ελζηφισλ γηα ην 

2014. Δπηπιένλ, 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 ππεξεζη-

αθψλ 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 θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο, 

 ηε ζίηηζε, πεξίζαιςε θαη δηακνλή ησλ πξνζσξηλά θξαηνχκελσλ ζηα θαηά ηφπνπο πξναλαρσξεζη-

αθά θέληξα θαη ζηα θέληξα πξψηεο ππνδνρήο, ζε ελαξκφληζε κε ηηο δηεζλψο επηθξαηνχζεο ζπλζή-

θεο, 

 ηελ πνιηηηθή αζχινπ θαη πξψηεο ππνδνρήο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, 

 ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ εθηάθησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. 

 

Υπνπξγείν Τνπξηζκνύ 
 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ ζα θαιχςνπλ θπξίσο δαπάλεο γηα: 
 

 ηελ πξνβνιή ηεο ρψξαο ζην εμσηεξηθφ θαη ηελ αλάδεημή ηεο σο ειθπζηηθνχ ηνπξηζηηθνχ πξννξη-

ζκνχ θαη 

 ηελ ηνπξηζηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. 

 

Απνθεληξωκέλεο Δηνηθήζεηο 
 

ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 7 Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ ηεο ρψξαο πεξηιακβάλνληαη 

θαη νη αληίζηνηρεο πηζηψζεηο γηα ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο: 
 

 Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ, κεηαμχ άιισλ γηα ζέκαηα αιινδαπψλ θαη κεηαλάζηεπζεο, 

 Υσξνηαμίαο θαη Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο θαη 

 Γαζψλ θαη Αγξνηηθψλ Τπνζέζεσλ. 
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εκεηψλεηαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο απφ ηα Τπνπξγεία Δζσηεξηθψλ, Πεξηβάιιν-
ληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, θαζψο θαη Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κεηαβηβάδνληαη πηζηψζεηο ζηηο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, πνπ αθνξνχλ είηε ζηελ αληηκεηψπηζε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ παξα-
πάλσ ππεξεζηψλ γηα δξάζεηο αξκνδηφηεηάο ηνπο, είηε γηα ηελ επηρνξήγεζε ησλ ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ 
γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. 
 
 

3.3 Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 
 
Πξνυπνινγηζκφο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ έηνπο 2014 
 
Σν ΠΓΔ 2014 πξνβιέπεηαη λα θζάζεη ηα 6.800 εθαη. επξψ, απμεκέλν θαηά 2,3% ζε ζρέζε κε ηελ ε-
θηηκψκελε εθηέιεζε ηνπ 2013. Οη δαπάλεο απηέο αληηπξνζσπεχνπλ ην 3,7% ηνπ ΑΔΠ θαη θαηαλέκν-
ληαη ζε 6.100 εθαη. επξψ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ έξγσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ θαη απφ πφξνπο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζε 700 εθαη. επξψ γηα ηα έξγα πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απνθιεηζηηθά απφ 
εζληθνχο πφξνπο.  
 

Ζ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή πξνσζείηαη κε ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ 
ΔΠΑ 2007-2013 πνπ εηζέξρνληαη ζηελ ηειηθή ηνπο θάζε. ε φ,ηη αθνξά ηηο δξάζεηο ηνπ ΔΠΑ, η-
δηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηνπο ηνκείο ησλ κεγάισλ έξγσλ ππνδνκψλ (νδηθά έξγα, ζηδεξφδξνκνη, 
κεηξφ θ.ιπ.), ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο θαη ηνπ ηνπξηζκνχ), ηεο 
δεκηνπξγίαο απαζρφιεζεο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηεο πγείαο θαη πξφλνηαο, ησλ έξγσλ γηα 
ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ησλ έξγσλ ππνδνκψλ ησλ ΟΣΑ φιεο ηεο ρψξαο θαη ησλ δξάζεσλ 
γηα ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε. 
 

Αλαθνξηθά κε ην ζθέινο ηνπ ΠΓΔ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ εζληθνχο πφξνπο, ε επηιν-
γή ησλ έξγσλ ζα γίλεη κε γλψκνλα ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα, ηηο ζπλέξγεηεο θαη ηε ζθνπηκφηεηά ηνπο 
ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε έξγσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ ΔΔ θαζψο θαη ηνπο πεξηνξηζκέλνπο 
πφξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  
 

Θα ρξεκαηνδνηεζνχλ δξάζεηο πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ νξζνινγηθή νξγάλσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ 
ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ζηελ πινπνίεζε θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηηο πιένλ επάισηεο νκάδεο 
ηνπ πιεζπζκνχ (θνηλσληθή πξφλνηα, ιατθή θαηνηθία, θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο θ.ιπ.), έξγα γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε ππνδνκέο, θαζψο θαη εληζρχζεηο ζε πιεγέληεο απφ ζεηζκνχο, ππξθαγηέο θαη 
άιιεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο. 

 

Πίλαθαο 3.14  Γαπάλεο ΠΓΔ θαηά θνξέα 2012 (δνκή κε έηνο βάζεο ην 2012) 
(ζε εθαη. επξψ) 

 

   Τπνπξγείν - Φνξέαο 
2012 

Πξαγκαηνπνηήζεηο πκκεηνρή % 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ 0 0 
Δζσηεξηθψλ 615 10,05 
Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 29 0,47 
Οηθνλνκηθψλ 1 0,01 
Δμσηεξηθψλ 6 0,09 
Δζληθήο Άκπλαο 3 0,05 
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο 1.440 23,53 
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 231 3,77 
Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ 391 6,38 
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 1.610 26,29 
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 313 5,11 
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 45 0,74 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 223 3,64 
Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 7 0,12 
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 28 0,45 
Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ 137 2,25 
Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο 1.043 17,03 

χλνιν 6.122 100,00 

εκείσζε: Απφ ηηο ζπλνιηθέο πιεξσκέο 6.122 εθαη. επξψ πνζφ 307,25 εθαη. επξψ αθνξά δαπάλεο έξγσλ ΠΓΔ πνπ πιεξψλνληαη κέ-
ζσ ΣΠ, ελψ πνζφ 8 εθαη. επξψ αθνξά δαπάλεο πνπ δελ εληαικαηνπνηήζεθαλ.  
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Πίλαθαο 3.15  Γαπάλεο ΠΓΔ θαηά θνξέα 2013-2014 (δνκή κε έηνο βάζεο ην 2014) 
(ζε εθαη. επξψ) 

 

Τπνπξγείν - Φνξέαο 

2013 2014 

Δθηηκήζεηο Πξαγκαηνπνηήζεσλ 


π

κ
κ

εη
ν

ρ
ή

 

%
 

Πξνυπνινγηζκφο 


π

κ
κ

εη
ν

ρ
ή

 

%
 

πγρξ/λεο 
Λνηπέο απφ 

εζληθνχο 
πφξνπο 

χλνιν πγρξ/λεο 
Λνηπέο απφ 

εζληθνχο 
πφξνπο 

χλνιν 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ 1  0 1 0,02 2  0 2 0,03 
Δζσηεξηθψλ 132 15 147 2,21 130 12 142 2,09 
Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνλ. Γηαθπβέξλεζεο 65  0 65 0,98 55  0 55 0,81 
Οηθνλνκηθψλ 8 1 9 0,14 8 1 9 0,13 
Δμσηεξηθψλ 6 4 10 0,15 6 2 8 0,12 
Δζληθήο Άκπλαο 5 3 8 0,12 10 2 12 0,18 
Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο* 1.804 408 2.212 33,26 1.925 325 2.250 33,09 
 (Πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα) (1.085) (163) (1.248) (18,77) (1.080) (120) (1.200) (17, 65) 
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 1.700 174 1874 28,18 1750 152 1902 27,97 
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 350 18 368 5,53 350 10 360 5,29 
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 371 104 475 7,14 400 90 490 7,21 
Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 118 30 148 2,23 82 30 112 1,65 
Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο 545 35 580 8,72 770 20 790 11,62 
Τγείαο 90 15 105 1,58 50 14 64 0,94 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 430 10 440 6,62 420 12 432 6,35 
Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 17 1 18 0,27 15 3 18 0,26 
Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 101 6 107 1,61 90 6 96 1,41 
Σνπξηζκνχ 34 8 42 0,63 14 8 22 0,32 
Ναπηηιίαο 22 17 39 0,59 22 12 34 0,50 
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 1 1 2 0,03 1 1 2 0,03 

χλνιν 5.800 850 6.650 100,00 6.100 700 6.800 100,00 

*  Απφ ηηο ζπλνιηθέο εθηηκήζεηο χςνπο 6.650 εθαη. επξψ πνζφ 5 εθαη. επξψ αθνξά δαπάλεο ΠΓΔ πνπ πιεξψλνληαη κέζσ ΣΠ. 
 

 

 

πγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ΠΓΔ 

Βαζηθή πεγή εζφδσλ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ ηνπ ΠΓΔ απνηεινχλ νη εηζξνέο απφ ηελ Δπ-

ξσπατθή Έλσζε. Σν ζθέινο ηνπ ΠΓΔ πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη ζα αλέιζεη ζε 6.100 εθαη. επξψ θαη ζα 

πεξηιακβάλεη επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ παξάιιεια απφ πφ-

ξνπο δχν πξνγξακκαηηθψλ πεξηφδσλ. 

 

Δηδηθφηεξα επηδηψθεηαη ε νινθιήξσζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηεο πεξηφδνπ 2007-2013 

ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ), πνπ έρνπλ εηζέιζεη ζηελ ηειηθή θάζε πιν-

πνίεζήο ηνπο θαη ε νκαιή κεηάβαζε ζηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Δπηπξνζζέησο επηδηψθεηαη ε 

βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014-2020 ηνπ ΔΠΑ, ψζηε λα 

επηηεπρζεί ζπλνιηθά ην κέγηζην δπλαηφ αλαπηπμηαθφ απνηέιεζκα θαη λα επαλέιζεη ε ειιεληθή νηθν-

λνκία, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, ζε ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο. 

 

Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο – ΔΠΑ 2007-2013 
 

 Βαζηθνί άμνλεο δξάζεο θαη ζηφρνη 

Σν Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ) πνπ απνηειεί ην έγγξαθν αλαθνξάο γηα ηνλ πξν-

γξακκαηηζκφ ησλ Σακείσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 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, θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.  

 

ηφρνη ηνπ ΔΠΑ απνηεινχλ ε δηεχξπλζε ησλ αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ ηεο ρψξαο, ε επίηεπμε 

βηψζηκνπ ξπζκνχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζε επίπεδα πςειφηεξα ηνπ 
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κέζνπ θνηλνηηθνχ φξνπ, ε ηφλσζε ηεο απαζρφιεζεο, ε επίηεπμε ηεο πξαγκαηηθήο ζχγθιηζεο θαη ε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο φισλ ησλ πνιηηψλ ρσξίο απνθιεηζκνχο. 

 

 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 34,8 δηζ. επξψ, νη λνκηθέο δεζκεχζεηο ζε 24,8 δηζ. επξψ θαη νη θαηαρσξεκέλεο δαπάλεο ζε 14,2 

δηζ. επξψ, πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ απνξξφθεζεο 58,7%.  

 

Δηδηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ηα Σνκεαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα, νη ζπλνιηθά δηαηηζέκελνη πφξνη 

ζε φξνπο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο αλέξρνληαη ζε 14,2 δηζ. επξψ, έρνπλ εληαρζεί έξ-

γα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 20,1 δηζ. επξψ θαη νη θαηαρσξεκέλεο δαπάλεο αλέξρνληαη ζε 8,8 δηζ. 

επξψ (απνξξφθεζε 62,4%). Αληίζηνηρα, ζηα Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα νη ζπλνιηθά 

δηαηηζέκελνη πφξνη, ζε φξνπο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο, αλέξρνληαη ζε 9,6 δηζ. επξψ, 

έρνπλ εληαρζεί έξγα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 14,2 δηζ. επξψ θαη νη θαηαρσξεκέλεο, κέρξη ζήκεξα, 

δαπάλεο αλέξρνληαη ζε 5,6 δηζ. επξψ (απνξξφθεζε 58,6%). 

 

Γεληθφηεξα, ε απνξξφθεζε ησλ πφξσλ ηνπ ΔΠΑ εμειίζζεηαη νκαιά θαη ζε φξνπο ζπγρξεκαηνδν-

ηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο, απφ ηελ έλαξμε ηεο επηιέμηκεο πεξηφδνπ κέρξη ζήκεξα, ηα πνζνζηά έ-

ρνπλ σο εμήο: 3,8% ην 2009, 18,8% ην 2010, 31,5% ην 2011 θαη 45,8% ην 2012. 

 

Ο ζηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο γηα ηελ απνξξφθεζε ην 2012 αλεξρφηαλ ζε 3,7 

δηζ. επξψ ζε φξνπο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο θαη θαιχθζεθε ζην 87,3%, κε αληίζηνηρεο πξαγκαηηθέο δα-

πάλεο χςνπο 3,3 δηζ. επξψ.  

 

Ο εηήζηνο ζηφρνο απνξξφθεζεο γηα ην 2013 αλέξρεηαη ζε 3,9 δηζ. επξψ θνηλνηηθή ζπλδξνκή (πνπ α-

ληηζηνηρεί ζε δεκφζηα δαπάλε χςνπο 4,2 δηζ. επξψ). Έρεη ήδε θαιπθζεί ην 69,3% θαη εθηηκάηαη φηη ζα 

ππάξμεη πιήξεο επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. Ζ εθηίκεζε απηή εληζρχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ν ζηφρνο 

ηνπ α’ εμακήλνπ πνπ αλεξρφηαλ ζε θνηλνηηθή ζπλδξνκή χςνπο 1,3 δηζ. επξψ ππεξθαιχθζεθε ζε πν-

ζνζηφ 169,3%.  

 

Κχξηεο πινπνηνχκελεο δξάζεηο 
 

 Μεγάλα οδικά έπγα 

Με ηελ πξφζθαηε αλαζεψξεζε ησλ πξνγξακκάησλ εμαζθαιίζηεθαλ νη απαηηνχκελνη επηπξφζζε-

ηνη πφξνη γηα ηα κεγάια νδηθά έξγα. Σν αλσηέξσ απνηεινχζε πξνυπφζεζε ηεο ΔΔ πξνθεηκέλνπ λα 

πξνρσξήζεη ε πινπνίεζε ησλ έξγσλ απηψλ. Ζ ηειηθή έγθξηζε ηεο ΔΔ αλακέλεηαη κέρξη ηέινπο 

ηνπ έηνπο. 

 

 Ενίζσςζη ηηρ επισειπημαηικόηηηαρ 

Οη δξάζεηο ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ πξνσζνχληαη κέζσ ηνπ ΔΠΑ θαη ησλ Δπηρεη-

ξεζηαθψλ ηνπ Πξνγξακκάησλ ζηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

θαζψο θαη ζηε δεκηνπξγία επηπιένλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Σαπηφρξνλα επηδηψθεηαη ε αλάπηπμε θαη 

πξνζέιθπζε δξαζηεξηνηήησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζε ηνκείο πςειήο ηερλνινγίαο, κε απ-

μεκέλεο απαηηήζεηο ζε επηζηεκνληθφ δπλακηθφ. 

 

ην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ έρνπλ πινπνηεζεί θαη πινπνηνχληαη δξάζεηο ελίζρπζεο επηρεηξεκαηηθφηε-

ηαο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 5,6 δηζ. επξψ, ελψ έρεη ρνξεγεζεί κέρξη ζηηγκήο πνζφ χςνπο 3,1 

δηζ. επξψ κε φξνπο δεκφζηαο δαπάλεο. 

 

Πξφζθαηα, νινθιεξψζεθε ε επηινγή 17.000 κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα επηδνηεζνχλ γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ νπνίσλ πξνβιέπε-

ηαη φηη ζα θηάζεη ηα 2 δηζ. επξψ.  
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Παξάιιεια, πξνσζείηαη ε ελίζρπζε επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζσ ησλ Νέσλ Υξεκαηνδνηηθψλ Δξ-

γαιείσλ θαη Σακείσλ (JEREMIE, JESSICA, Διιεληθφ Σακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Αλάπηπ-

μεο, Διιεληθφ Σακείν Δγγπήζεσλ Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ γηα ΜΜΔ, Σακείν Υαξην-

θπιαθίνπ ΔΝΑΛΗΟ). 

 

 Ενεπγηηικέρ πολιηικέρ απαζσόληζηρ – ανηιμεηώπιζη ανεπγίαρ/θηώσειαρ 

Σν ΔΠ «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» 2007-2013 απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ ππν-

ζηήξημε ησλ αλέξγσλ, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Με δεδνκέλε 

ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο ηεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο έρεη θαηαβιεζεί θά-

ζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο πινπνίεζεο, ηελ αλαθαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη ηελ 

ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο κε ζηφρν ηελ πξνψ-

ζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ θνκβηθψλ ηνπ δξάζεσλ, ζην επίθεληξν ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη νη ελεξ-

γεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο θαη ε ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζήο ηνπ. 

 

 Αναθεώπηζη ΕΠ 

Οινθιεξψζεθε ζην ηέινο επηεκβξίνπ ε ππνβνιή ησλ αλαζεσξεκέλσλ πξνγξακκάησλ ζηελ ΔΔ 

θαη αλακέλεηαη ε έγθξηζή ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. Βαζηθνί ζηφρνη ηεο αλαζεψξεζεο εί-

λαη ε επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ απνξξφθεζεο ησλ πφξσλ θαη ε δηνρέηεπζή ηνπο ζηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκία θαη ζηελ θνηλσλία. Δπηπιένλ πξνσζείηαη ε εμαζθάιηζε ησλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ επαλεθθίλεζε ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ, ηελ θάιπςε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ, ηελ αλάζρεζε 

ηεο αλεξγίαο, θαη ηε ζηήξημε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ κε δξάζεηο φπσο νη βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί 

θαη ε θνηλσθειήο εξγαζία. Σέινο έρεη δξνκνινγεζεί ε ελίζρπζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακ-

κάησλ θαη ησλ αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ πςειέο επηδφζεηο θαη έρνπλ αλάγθε 

ππνζηήξημεο κε πξφζζεηνπο πφξνπο. 

 

ρεδηαζκφο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ  2014 – 2020 
 

Ζ Διιάδα θαηάθεξε λα εμαζθαιίζεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ πεξίνδν 

2014-2020. Ζ αμηνπνίεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ πφξσλ ησλ Δπξσπατθψλ Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηη-

θψλ Σακείσλ (ΔΓΔΣ) γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 απνηειεί ζεκαληηθή επθαηξία γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ δηαξζξσηηθψλ, αλαπηπμηαθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηε ζηξνθή ζε έλα λέν αλαπηπμη-

αθφ ππφδεηγκα πνπ ζα είλαη ζηεξηγκέλν ζηηο δπλαηφηεηεο ηεο ρψξαο θαη ζηελ εμεηδίθεπζε θαη ηα α-

ληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο. 

  

Ζ ζηξαηεγηθή πνπ ζα δηέπεη ην λέν ΔΠΑ πξφθεηηαη λα θιηκαθσζεί ρξνληθά μεθηλψληαο εκπξνζζνβα-

ξψο κε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ νμχηαηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αλεξγίαο θαη ηεο απμαλφκελεο αλέρεηαο πνπ 

καζηίδνπλ ηελ Διιεληθή θνηλσλία θαη νδεγνχλ κεγάια ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ θάησ απφ ην φξην ηεο 

θηψρεηαο. 

 

Οη ζπλνπηηθέο θαηεπζχλζεηο Δζληθήο Αλαπηπμηαθήο ηξαηεγηθήο/Κχξηνη άμνλεο ζπλνςίδνληαη ζηα 

αθφινπζα ζεκεία: 

 

 Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, κεηάβαζε ζηελ πνην-

ηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, κε αηρκή ηελ θαηλνηνκία θαη αχμεζε ηεο εγρψξηαο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

 Αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηθαλνηήησλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ-ελεξγφο θνηλσληθή ελζσκάησζε. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο αλεξγίαο, θαη ηδηαίηεξα ηεο α-

λεξγίαο ησλ λέσλ, κέζσ ζεηξάο δξάζεσλ πνπ απνζθνπνχλ ζην λα πξνζθέξνπλ ζηνπο αλέξγνπο ηε 

δπλαηφηεηα λα επσθειεζνχλ ηεο επηδνηνχκελεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζε επηρεηξήζεηο θαη θνξείο 

ηνπ Γεκνζίνπ. 

 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο-κεηάβαζε ζε κία νηθνλνκία θηιηθή ζην πεξηβάιινλ. 

 Αλάπηπμε-εθζπγρξνληζκφο-ζπκπιήξσζε ππνδνκψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε. 

 Βειηίσζε ηεο ζεζκηθήο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 
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Πξνγξάκκαηα ΠΓΔ ρξεκαηνδνηνχκελα ακηγψο απφ εζληθνχο πφξνπο 
 

ην ΠΓΔ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ εζληθνχο πφξνπο θαη ζα αλέιζεη ζηα 700 εθαη. επξψ 

ην 2014, ε επηινγή ησλ έξγσλ ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα, ηηο ζπλέξγεηεο θαη ηελ 

ζθνπηκφηεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε έξγσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ ΔΔ. Οη θαηεγν-

ξίεο έξγσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη πεξηιακβάλνπλ θπξίσο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ΟΣΑ β΄ 

βαζκνχ ζε φιε ηε ρψξα, εληζρχζεηο ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ αλαπηπ-

μηαθψλ λφκσλ, δαπάλεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε έξγα ππνδνκήο θαη εληζρχζεηο ζε πιεγέληεο 

απφ ζεηζκνχο, ππξθαγηέο θαη άιιεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο. 

 

Σν ΠΓΔ, πέξαλ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ παξαπάλσ ηνκέσλ, ζπκβάιιεη ζηo πιαίζην ηεο αζθνχκελεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ζηελ ππνβνήζεζε θνηλσληθψλ νκάδσλ κε ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα δηαζέην-

ληαο απνθιεηζηηθά εζληθνχο πφξνπο γηα ηε θνηλσληθή πξφλνηα, ηε ιατθή θαηνηθία, ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο αλεξγίαο, ηε δσξεάλ θξαηηθή αξσγή ζηνπο ζεηζκφπιεθηνπο 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. 

 

Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή ησλ εζληθψλ νδηθψλ αμφλσλ, 

ζηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ Μεηξφ, ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ΟΔ, ζηελ θαηαζθεπή ηεο επέθηαζεο 

ηνπ Πξναζηηαθνχ ηδεξνδξφκνπ Αζελψλ, ζηα ιηκεληθά έξγα θαη ζηα έξγα γηα ηα αεξνδξφκηα, ζηα εγ-

γεηνβειηησηηθά έξγα, θαζψο θαη ζηα έξγα ηνπ ζπλνιηθνχ εζληθνχ θαη επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο 

ρψξαο. Δπίζεο, πινπνηνχληαη έξγα γηα ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο. 

  

Γηα ηηο αλσηέξσ δξάζεηο έρνπλ πξνβιεθζεί πηζηψζεηο χςνπο 1.902 εθαη. επξψ, ήηνη ην 28,0% ηνπ ζπ-

λφινπ ησλ πηζηψζεσλ ηνπ ΠΓΔ 2014. 

 

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, 

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, κέζσ ηνπ ΠΓΔ, ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο παξεκβαίλεη γηα ηε ζηήξη-

με ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο 

πνπ εληζρχεη ηηο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο πνπ 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, θαζψο θαη δξά-

ζεηο γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη πινπνίεζεο έξγσλ πεξηθεξεηαθνχ 

επηπέδνπ (Δηδηθά Αλαπηπμηαθά Πξνγξάκκαηα). 
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Γηα ηηο αλσηέξσ δξάζεηο έρνπλ πξνβιεθζεί πηζηψζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο 2.250 εθαη. επξψ, ήηνη ην 

33,1% ηνπ ζπλφινπ ησλ πηζηψζεσλ ηνπ ΠΓΔ 2014, εθ ησλ νπνίσλ πνζφ χςνπο 1.200 εθαη. επξψ 

(17,6%) αθνξνχλ πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα. 

 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο - Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο 
  

Γξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο, ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θξίλνληαη δσηηθήο ζεκαζίαο ζην πιαίζην ηνπ ζεκεξηλνχ 

επκεηάβιεηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. Ο ξφινο ηεο θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο θαζίζηαηαη πξσ-

ηαξρηθφο, ηφζν γηα ηνπο άλεξγνπο, φζν θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, κε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνπο λένπο 

θαη ηηο γπλαίθεο, ζην ηνκέα ηεο ελίζρπζεο ησλ πξννπηηθψλ απαζρφιεζεο, αιιά θαη ηεο επαγγεικαηη-

θήο 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 νξηζκέλα απφ ηα κέζα επίηεπμεο ησλ παξαπάλσ ζηφ-

ρσλ. Δηδηθά γηα ηνπο λένπο εληζρχνληαη ζπζηεκαηηθά πξνγξάκκαηα κεηάβαζεο απφ ηελ εθπαίδεπζε 

ζηελ εξγαζία, ψζηε λα ππνζηεξηρζεί ε απφθηεζε πξψηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο, θαζψο θαη ε πξνψ-

ζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 

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 θαη δνκψλ παξνρήο θξνληίδαο ςπρηθήο πγείαο, θαζψο θαη δαπάλεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ. 

 

Σέινο, ζεκαληηθή παξάκεηξν απνηειεί ε ζπλέξγεηα κε δξάζεηο άιισλ Τπνπξγείσλ κε ζθνπφ ην ζπ-

ληνληζκφ θαη ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ, ψζηε λα επηηεπρζνχλ πνιιαπιαζηαζηηθά απνηε-

ιέζκαηα. 

 

πλνιηθά, νη πξνβιεπφκελεο πηζηψζεηο γηα ηηο αλσηέξσ δξάζεηο αλέξρνληαη ζε 854 εθαη. επξψ, ην 

νπνίν αληηζηνηρεί ζην 12,6% ηνπ ζπλφινπ ηνπ ΠΓΔ 2014. 

 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ - Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 
  
Οη επελδπηηθέο δαπάλεο γηα ηελ Παηδεία, ηνλ Πνιηηηζκφ, θαη ηνλ Αζιεηηζκφ απνηεινχλ ζεκαληηθφ 

κέξνο ηνπ ΠΓΔ κέζα απφ ηε ζηήξημε δξάζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πλεπκαηηθή, πνιηηηζηηθή θαη 

θνηλσληθή αλάπηπμε. Ζ εθπαίδεπζε, ε επηζηεκνληθή έξεπλα, ε ηερλνινγία θαη ε θαηλνηνκία σο βαζη-

θά ζηνηρεία ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο, ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

θαη ζηε 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 ππνδνκέο, 

θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ ησλ ΑΔΗ θαη ησλ ΣΔΗ, αιιά θαη ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξσ-

ηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 

Ζ ηαρχηεηα ησλ ηερλνινγηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία δεκηνπξγεί 

ζπλερψο ηελ αλάγθε απφθηεζεο λέσλ γλψζεσλ θαη αλάπηπμεο πνηθίισλ δεμηνηήησλ ζην θνηλσληθφ 

ζχλνιν. Ο ζηφρνο απηφο επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ δξάζεσλ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο Δθπαί-

δεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ νπνίνπ πινπνηεί ην Τπνπξγείν Παηδείαο. 

 

Σν ΠΓΔ ρξεκαηνδνηεί επίζεο δξάζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγία, γηα πξνγξάκκαηα αλάπηπ-

μεο βηνκεραληθψλ εξεπλψλ, θαζψο θαη γηα πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ. 
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εκαληηθή είλαη θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ΠΓΔ γηα έξγα πνιηηηζκνχ, φπσο ε θαηαζθεπή-επηζθεπή κνπ-

ζείσλ, ε ζπληήξεζε κλεκείσλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, θαζψο θαη ε ζπλνιηθή αλάδεημε ηνπ πνιηηη-

ζηηθνχ πινχηνπ ηεο ρψξαο. 

  

πλνιηθά νη πξνβιεπφκελεο πηζηψζεηο γηα ηηο αλσηέξσ δξάζεηο αλέξρνληαη ζε 602 εθαη. επξψ, πνζφ 

ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 8,9% ηνπ ζπλφινπ ηνπ ΠΓΔ 2014. 

 

Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 
 

Σα έξγα ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα ζπληζηνχλ κηα άιιε πνιχ ζεκαληηθή θαηεγνξία έξγσλ, πνπ ρξεκαην-

δνηνχληαη απφ ην ΠΓΔ. Πεξηιακβάλνληαη έξγα ππνδνκψλ γηα ηε βειηίσζε ζπλζεθψλ κεηαπνίεζεο 

θαη εκπνξίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο γεσξγηθψλ πξνγξακκάησλ, θαηαζθεπα-

ζηηθέο βειηηψζεηο θαη εμνπιηζκφ θηεληαηξηθψλ εξγαζηεξίσλ ζε αθξηηηθέο πεξηνρέο, εγγεηνβειηησηηθά 

έξγα, έξγα ελίζρπζεο ηεο αιηείαο θ.ιπ. Γηα ηα έξγα απηά, έρνπλ πξνβιεθζεί πηζηψζεηο 432 εθαη. επ-

ξψ, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 6,4% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ ΠΓΔ 2014. 

 
Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 
 

ηηο δαπάλεο γηα ελέξγεηα πεξηιακβάλνληαη θαη νη επηρνξεγήζεηο ζε ελδηάκεζνπο θνξείο (φπσο Κέ-

ληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο-ΚΑΠΔ) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηδησηηθψλ επελδχζεσλ αλα-

λεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. εκαληηθή είλαη θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ΠΓΔ γηα έξγα πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε βηψζηκε νηθηζηηθή αλάπηπμε, θαζψο θαη ηελ 

πξνζηαζία ησλ δαζψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνβιέπεηαη λα δηαηεζνχλ 360 εθαη. επξψ, ηα νπνία αληη-

ζηνηρνχλ ζην 5,3% ηνπ ζπλφινπ ηνπ ΠΓΔ 2014. 

 
Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη 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 θαη ηε Φεθηαθή χγθιηζε. ην πιαίζην απηφ ρξεκαηνδνηνχληαη 

δξάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, γηα ηελ άξζε 

δηνηθεηηθψλ εκπνδίσλ, γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο ζπλζεθψλ απνθιεηζκνχ απφ ηελ θνηλσλία ηεο 

γλψζεο, γηα ηε δηνηθεηηθή δηαθάλεηα θαη ηε θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ειε-

θηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε θαη εθπαίδεπζε ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ, γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο δηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο θαη γηα ηε κεηαηξνπή ησλ ΚΔΠ ζε θέληξα νινθιεξσκέ-

λσλ ζπλαιιαγψλ. 

 

Οη πηζηψζεηο πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί αλέξρνληαη ζηα 197 εθαη. επξψ, πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 2,9% 

ηνπ ζπλφινπ ηνπ ΠΓΔ 2014. 

 
Γξάζεηο ινηπψλ θνξέσλ 
 

Σέινο ην ΠΓΔ ρξεκαηνδνηεί δξάζεηο αξκνδηφηεηαο ησλ Τπνπξγείσλ Σνπξηζκνχ, Γηθαηνζχλεο, Γηα-

θάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, Δμσηεξηθψλ, Δζληθήο Άκπλαο, Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηα-

ζίαο ηνπ Πνιίηε, Οηθνλνκηθψλ, Ναπηηιίαο, Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαζψο θαη ηεο Βνπιήο ησλ Διιή-

λσλ. Γηα φιεο ηηο αλσηέξσ δξάζεηο πξνβιέπεηαη λα δηαηεζνχλ 203 εθαη. επξψ, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ 

ζε πνζνζηφ 3% ηνπ ζπλνιηθνχ ΠΓΔ 2014. 

 

Υξεκαηνδφηεζε έξγσλ Πεξηθεξεηαθψλ Πξνγξακκάησλ 
 

Πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ηνπ ΠΓΔ ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ Πεξηθε-

ξεηψλ. Σν ΠΓΔ ρξεκαηνδνηεί ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ 13 Πεξηθε-

ξεηψλ ηεο ρψξαο, κε ηε δηνρέηεπζε πφξσλ κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Πξνγξακκάησλ, ηφζν γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα, 

φζν θαη γηα έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ακηγψο εζληθνχο πφξνπο. 
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Οη πηζηψζεηο πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ γηα έξγα πεξηθεξεηαθψλ πξνγξακκάησλ α-

λέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 1.200 εθαη. επξψ (1.080 εθαη. επξψ γηα έξγα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ 

ΔΔ θαη 120 εθαη. επξψ γηα έξγα ρξεκαηνδνηνχκελα ακηγψο απφ εζληθνχο πφξνπο), έλαληη 1.248 εθαη. 

επξψ πνπ εθηηκάηαη φηη ζα δαπαλεζνχλ ην 2013 θαη 1.043 εθαη. επξψ πνπ δαπαλήζεθαλ ην 2012.  

 

 

Πίλαθαο 3.16  Υξεκαηνδφηεζε έξγσλ ΠΓΔ πνπ εθηεινχληαη απφ ηηο Πεξηθέξεηεο 
(ζε εθαη. επξψ) 

      

 
2012 

Πιεξσκέο 

2013 
Δθηηκήζεηο 
πιεξσκψλ 

2014 
Πξνβιέςεηο 

Μεηαβνιή 
2013/2012 

Μεηαβνιή 
2014/2013 

      

Υξεκαηνδνηήζεηο έξγσλ πεξηθέξεηαο κε θνηλνηη-
θή ζπκκεηνρή 

733 1.085 1.080 48,0 -0,5 

      

Υξεκαηνδνηήζεηο έξγσλ πεξηθέξεηαο απφ εζλη-
θνχο πφξνπο 

310 163 120 -47,3 -26,6 

      

χλνιν 1.043 1.248 1.200 19,7 -3,9 

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 ηηο ΓΔΚΟ 

θαη ΑΔ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε κεηαβίβαζε πηζηψζεσλ ζηνπο Οξγαληζκνχο απηνχο. πγθεθξηκέλα ην 

χςνο ησλ επηρνξεγήζεσλ αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζηα 850 εθαη. επξψ ην 2014, ην νπνίν αληηζηνηρεί 

ζην 12% ηνπ ΠΓΔ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επηρνξεγήζεσλ αθνξά ζε κεγάια έξγα ππνδνκήο, φπσο 

ηα έξγα ηεο Δγλαηίαο ΑΔ, ηνπ Μεηξφ Αζελψλ, ηνπ ΟΔ θαη ηεο ΓΔΠΑΝΟΜ. 

 

 

Πίλαθαο 3.17  πκκεηνρή ηνπ ΠΓΔ ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 
ησλ ΓΔΚΟ θαη ινηπψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ 

 (ζε ρηι. επξψ) 

    

Γεκφζηεο επηρεηξήζεηο 

2 0 1 2 
Πξαγκαηνπνηήζεηο 

2 0 1 3 
Δθηηκήζεηο πξαγκ/ζεσλ 

2 0 1 4 
Πξνβιέςεηο 

πγρξεκα-
ηνδνηνχκελν 

ΠΓΔ 

Δζληθφ 
ΠΓΔ 

χλνιν 
πγρξεκαην-
δνηνχκελν 

 ΠΓΔ 

Δζληθφ 
ΠΓΔ 

χλνιν 
πγρξεκα-

ηνδνηνχκελν 
 ΠΓΔ 

Δζληθφ 
ΠΓΔ 

χλνιν 

ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ 354.952  0 354.952 215.000 0 215.000 218.000 0 218.000 
ΓΔΠΑΝΟΜ 17.825 15.047 32.872 50.000 3.000 53.000 40.000 6.000 46.000 
ΔΓΝΑΣΗΑ 139.833 44.668 184.501 158.000 20.000 178.000 180.000 17.000 197.000 
ΔΑΥΑ 0 875 875 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 
ΔΟΜΜΔΥ 3.016 0 3.016 0  0 0 0 0  0 
ΘΔΜΗ ΑΔ 0 5.421 5.421 0  3.000 3.000 0 3.000 3.000 
ΚΔΓ 0 880 880 0  1.000 1.000 0 1.000 1.000 
ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΑΔ 4.287 2.000 6.287 5.000 2.000 7.000 24.000 7.000 31.000 
ΟΑΑ 6.658 2.469 9.127 10.000 3.000 13.000 20.000 1.000 21.000 
ΟΔ-ΔΡΓΟΔ 252.170 25 252.195 277.000  0 277.000 300.000 8.000 308.000 
ΟΚ 31.397 8.972 40.369 50.000 8.000 58.000 15.000 9.000 24.000 
ΟΠΔ 0 3.750 3.750 1.000 3.000 4.000 0  0  0 
ΟΛΠ 0 0  0  10.000  0 10.000 0  0  0 

 χ λ ν ι ν 810.139 84.108 894.246 776.000 44.000 820.000 797.000 53.000 850.000 
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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. 

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε φισλ ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΠΓΔ θαη ε 

επίζπεπζε ηεο απνξξφθεζεο ησλ πφξσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα 

έξγα ηνπ, θαζίζηαηαη γηα ηε ρψξα καο πνιχ ζεκαληηθή. 

 

Σα έζνδα ηνπ ΠΓΔ πξνβιέπεηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζηα 5.136 εθαη. επξψ ην 2013, ηα νπνία θαιχπηνπλ 

ην 77,2% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ δαπαλψλ ηνπ ΠΓΔ. εκεηψλεηαη φηη ην 2013, ηα έζνδα απφ ηηο ε-

πηρνξεγήζεηο ηεο ΔΔ απμήζεθαλ θαηά 43,7% ζε ζρέζε κε ην 2012, ελψ ηα πηζησηηθά έζνδα ηνπ ΠΓΔ 

θαη ε αχμεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ παξνπζηάδνπλ κείσζε θαηά 39,9% ην 

2013 ζε ζρέζε κε ην 2012. 

 

 

Πίλαθαο 3.18  Πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ΠΓΔ 
(ζε εθαη. επξψ) 

 

Πεγέο εζφδσλ 
2012 

Πξαγκαη/ζεηο 
2013 

Δθηηκήζεηο 
2014 

Πξνβιέςεηο 

Μεηαβνιή % 

2013/2012 2014/2013 
      

Έζνδα δεκφζησλ επελδχζεσλ 3.601 5.136 5.002 42,6 -2,6 

           

Ίδηα έζνδα 166 200 200 20,5 0,0 

           

Δπηρνξεγήζεηο ΔΔ 3.435 4.936 4.802 43,7 -2,7 

- ΔΣΠΑ (1.743) (2.485) (2.516) (42,6) (1,2) 
- Σακείν πλνρήο (677) (1.174) (509) (73,4) (-56,6) 
- ΔΚΣ (760) (1.057) (1.294) (39,1) (22,4) 
- Λνηπά  (2) (2) (2) (-14,7) (0,0) 
- Σακείν Αιιειεγγχεο θαη Γηαρείξηζεο Μεηα-

λαζηεπηηθψλ Ρνψλ 
(49) (64) (57) (30,9) (-11,5) 

- ΔΓΣΔ (ΔΓΣΠΔ – Σκήκα Δγγπήζεσλ) (5) (6) (6) (0,5) (9,1) 
- ΔΓΣΑΑ (ΔΓΣΠΔ – Σκήκα Πξνζαλ/ζκνχ) (171) (91) (373) (-47,0) (309,9) 
- ΔΣΑ (ΥΜΠΑ) (27) (57) (45) (112,6) (-21,3) 
      

Πηζησηηθά έζνδα θαη αχμεζε ζηνηρείσλ 
ελεξγεηηθνχ 

2.521 1.514 1.798 -39,9 18,8 

      

χλνιν 6.122 6.650 6.800 8,6 2,3 

Πεγή: Δηδηθή Τπεξεζία Αξρή Πιεξσκήο, ΓΛΚ, ΟΠΔΚΔΠΔ 

 

 

Αλαθνξηθά κε ην 2014 ηα έζνδα πξνβιέπεηαη λα αλέιζνπλ ζηα 5.002 εθαη. επξψ, κεησκέλα θαηά 

2,6% έλαληη απηψλ ηνπ 2013. Αλαιπηηθφηεξα, ηα έζνδα απφ ηηο επηρνξεγήζεηο ηεο ΔΔ γηα ην 2014 

κεηψλνληαη θαηά 2,7% ζε ζρέζε κε ην 2013, ελψ ηα πηζησηηθά έζνδα ηνπ ΠΓΔ θαη ε αχμεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ απμάλνληαη θαηά 18,7% ζε ζρέζε κε ην 2013. 
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Οη ζπλνιηθέο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2014 αλέξρνληαη ζηα 68,6 

δηζ. επξψ, φπσο απνηππψλεηαη ζηνλ πίλαθα 3.19. 

 

 

 

Πίλαθαο 3.19  Υξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 2014 
(ζε εθαη. επξψ) 

  

Υξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο  

Έιιεηκκα Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 1.553 
πκκεηνρή ζηνλ ΔΜ, ΔΣΔπ θ.ιπ. 593 
Υξεκαηνδφηεζε παιαηψλ ππνρξεψζεσλ 1.500 
Καζαξφο δαλεηζκφο 3.646 
Υξενιχζηα κεζνκαθξνπξφζεζκνπ ρξένπο 24.930 
Μεξηθφ ζχλνιν 28.576 
Πξφβιεςε εμφθιεζεο βξαρππξνζέζκσλ ηίηισλ 40.052 

χλνιν ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ 68.628 

Υξεκαηνδφηεζε  
Βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο  40.052 
Έζνδα απνθξαηηθνπνηήζεσλ 3.330 
Μεραληζκφο ηήξημεο 25.246 

χλνιν δαλεηζκνχ 68.628 
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ηνλ πίλαθα 3.20 απνηππψλνληαη νη εθηηκψκελνη κεληαίνη ζηφρνη εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ. 

 

 

Πίλαθαο 3.20 Μεληαία θαηαλνκή εζφδσλ-δαπαλψλ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2014 
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) 4.803 9.036 12.584 16.402 20.289 24.303 31.004 35.433 39.134 43.847 48.101 54.695 
                            

1. Καζαξά έζνδα Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (α+β+γ-δ) 4.668 8.449 11.406 14.895 18.610 22.498 28.385 32.479 36.033 40.651 44.165 49.693 
α. Έζνδα πξν επηζηξνθψλ θφξσλ 4.767 8.304 11.415 14.532 18.170 21.938 26.985 31.799 35.559 40.498 44.364 49.611 
β. Δηδηθά  έζνδα απφ εθρψξεζε αδεηψλ θαη δηθαησκάησλ 0 0 0 0 230 230 230 230 230 230 230 230 
γ. Έζνδα απφ ANFA 0 338 338 838 838 1.081 2.141 2.141 2.141 2.141 2.141 2.641 
δ. Δπηζηξνθέο θφξσλ 99 193 347 475 628 751 971 1.691 1.897 2.218 2.570 2.789 
                            

2. Καζαξά έζνδα Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 135 587 1.178 1.507 1.679 1.805 2.619 2.954 3.101 3.196 3.936 5.002 
                            

II. Γαπάλεο (1+2) 4.084 9.563 13.673 17.861 22.108 26.800 31.654 36.344 40.409 44.693 50.000 56.248 
                            

1. Γαπάλεο Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (Α+Β+Γ+Γ+Δ) 3.984 9.213 13.073 16.861 20.758 24.800 29.254 33.494 37.259 40.943 45.000 49.448 
                            

A. Πξσηνγελείο δαπάλεο Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 

(i+ii+iii+iv) 
3.357 7.207 10.557 14.047 17.309 20.773 24.138 27.386 30.920 34.231 37.830 41.946 

i. Απνδνρέο θαη ζπληάμεηο  1.545 3.198 4.752 6.366 7.859 9.348 10.936 12.409 13.979 15.446 16.914 18.412 
ii. Αζθάιηζε, Πεξίζαιςε θαη Κνηλσληθή Πξνζηαζία  1.076 2.414 3.451 4.468 5.464 6.693 7.648 8.638 9.823 10.804 11.820 13.270 
iii. Καηαλαισηηθέο θαη ινηπέο δαπάλεο θαη απνδηδφκελνη πφξνη 715 1.546 2.275 3.053 3.745 4.411 5.133 5.768 6.398 7.110 8.095 9.144 
iv. Απνζεκαηηθφ 20 50 79 160 240 321 421 571 721 871 1.001 1.120 

                            
B. Δμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο  23 46 107 149 199 276 342 397 447 503 547 583 

                            
Γ. Γαπάλεο Καηαπηψζεσλ Δγγπήζεσλ (α+β) εθ ησλ ν-

πνίσλ: 
369 386 425 446 468 497 581 599 631 657 667 699 

α. Καηαπηψζεηο εγγπήζεσλ ζε θνξείο εθηφο Γεληθήο Κπβέξλε-

ζεο 
11 23 41 53 63 82 167 179 196 207 217 233 

β. Καηαπηψζεηο εγγπήζεσλ ζε θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 358 363 384 393 405 415 415 420 435 450 450 466 
                            

Γ. Σφθνη 236 1.574 1.967 2.201 2.765 3.219 4.158 5.077 5.209 5.500 5.904 6.150 
                            

Δ. Έμνδα EFSF 0 0 17 17 17 35 35 35 52 52 52 70 
                            

2. Γαπάλεο Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 100 350 600 1.000 1.350 2.000 2.400 2.850 3.150 3.750 5.000 6.800 
                            

III. Σακεηαθφ Ιζνδχγην Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (I+II) 719 -527 -1.089 -1.459 -1.819 -2.497 -650 -911 -1.275 -846 -1.899 -1.553 
                            

IV. Σακεηαθφ Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Κξαηηθνχ Πξνυπν-

ινγηζκνχ (IIΙ - Γ) 
955 1.047 878 742 946 722 3.508 4.166 3.934 4.654 4.005 4.597 
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4. Υξεκαηνξξνέο κεηαμχ Διιάδαο θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο  
 

Οη ρξεκαηνξξνέο κεηαμχ Διιάδαο θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηά ηα έηε 2012-2014 παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ πίλαθα 3.21. Απφ ηε ζχγθξηζε απνιήςεσλ θαη απνδφζεσλ πξνθχπηεη φηη ην δεκνζηνλνκηθφ φθε-

ινο ηεο Διιάδνο απφ ηνλ Κνηλνηηθφ Πξνυπνινγηζκφ δηακνξθψζεθε ζηα 4.203 εθαη. επξψ ην 2012, 

ελψ εθηηκάηαη ζε 5.471 εθαη. επξψ γηα ην 2013, αληηπξνζσπεχνληαο ην 2,2% θαη ην 3% ηνπ ΑΔΠ α-

ληίζηνηρα. Tν δεκνζηνλνκηθφ φθεινο πξνβιέπεηαη ζε 5.536 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 3% ηνπ ΑΔΠ ην 

2014. Ζ ζρέζε απνιήςεσλ - απνδφζεσλ αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζε 3,7/1 θαη 4,3/1 γηα ηα έηε 

2013 θαη 2014 αληίζηνηρα, ελψ αλήιζε ζε 3,3/1 ην 2012. 

 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ πξνέξρεηαη απφ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία θαη θαηεπζχλεηαη 

ζε ηνκείο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο, πνπ ζπκβάιινπλ θπξίσο ζηε ζηήξημε ηνπ ζηφρνπ ηεο νηθνλνκηθήο 

θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο, ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

απαζρφιεζεο. 

  

Δηδηθφηεξα, κε ηε κεηαθνξά θνηλνηηθψλ πφξσλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία εληζρχνληαη ηα κεγάια έξγα 

ππνδνκψλ θπξίσο ζηνπο ηνκείο κεηαθνξψλ θαη πεξηβάιινληνο, ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ε 

θαηάξηηζε, ε έξεπλα θαη ε θαηλνηνκία, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε θνηλσληθή πνιηηηθή θαη ε πεξηθεξεηα-

θή αλάπηπμε. Δπίζεο, έλα ζεκαληηθφ κέξνο θνηλνηηθψλ πφξσλ θαηεπζχλεηαη ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, 

αθελφο κέζσ ησλ εηζνδεκαηηθψλ εληζρχζεσλ απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Δγγπήζεσλ 

(ΔΓΣΔ) θαη αθεηέξνπ, κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξ-

γηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ).  

 
 

4.1 Υξεκαηηθέο ξνέο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 2013 
 

Απνιήςεηο 
 

Οη ζπλνιηθέο εηζξνέο απφ ηελ ΔΔ εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζε 7.491 εθαη. επξψ ην 2013, πα-

ξνπζηάδνληαο ειαθξά πζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο πξνβιέςεηο θαη αχμεζε θαηά 24,1% έλαληη 

ηνπ 2012. Ζ αχμεζε απηή αλακέλεηαη λα πξνέιζεη θπξίσο απφ ηηο απνιήςεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γε-

κνζίσλ Δπελδχζεσλ. Δηδηθφηεξα, ζεκαληηθή αχμεζε παξνπζηάδεηαη ζηηο απνιήςεηο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλσληθνχ Σακείνπ (ΔΚΣ) θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο, ελψ ζε πςειά επίπεδα εμαθνινπζνχλ λα θη-

λνχληαη θαη νη απνιήςεηο απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ). 

 

Δηδηθφηεξα, ην έηνο 2013 αλά ηνκέα πξνυπνινγηζκνχ αλακέλνληαη ηα αθφινπζα: 

  

Ταθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο (ΤΠ) 
 

Οη απνιήςεηο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνλ ΣΠ αθνξνχλ, θαηά θχξην ιφγν, ζηελ παξνρή θνηλνηηθψλ ελη-

ζρχζεσλ γηα ηε ζηήξημε ηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο θαη ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ 

αγξνηηθήο αλάπηπμεο, φπσο αγξνπεξηβαιινληηθά κέηξα (βηνινγηθή γεσξγία, καθξνρξφληα παχζε, 

θηελνηξνθία), ζηήξημε νξεηλψλ θαη κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ, δάζσζε θ.ιπ.  

 

Μέζσ ηνπ ΣΠ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ ζπλνιηθά 181 εθαη. επξψ, ζεκεηψλνληαο κείσζε θαηά 

26,1% ζε ζρέζε κε ην 2012, θπξίσο ιφγσ ησλ κεησκέλσλ απνιήςεσλ απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ 

Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ), εμαηηίαο ησλ επίζεο κεησκέλσλ πιεξσκψλ νξηζκέλσλ αγξν-

πεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ θαη ηεο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο ηνπ ΔΣΔΑΝ.  

 

Πξνϋπνινγηζκόο Δεκνζίωλ Επελδύζεωλ (ΠΔΕ) 
 

Μέζσ ηνπ ΠΓΔ εθηηκψληαη εηζξνέο χςνπο 4.936 εθαη. επξψ, ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 43,7% ζε 

ζχγθξηζε κε ην έηνο 2012. Αλαθνξηθά κε ηα δηαξζξσηηθά ηακεία ΔΣΠΑ θαη ΔΚΣ, ε απνξξφθεζε ησλ 

ζρεηηθψλ θνλδπιίσλ εκθαλίδεηαη εληζρπκέλε ζε ζχγθξηζε κε ην 2012, ιφγσ ηεο αλακελφκελεο ζεηη-
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θήο επίδξαζεο ησλ κέηξσλ επηηάρπλζεο ηνπ ΔΠΑ. Σν 65% ησλ ζπλνιηθψλ απνιήςεσλ γηα ην 2013 

πξνέξρεηαη απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία θαη ην Σακείν πλνρήο.  

 

Δηδηθφηεξα, απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) αλακέλνληαη εηζξνέο χ-

ςνπο 2.485 εθαη. επξψ, απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) 1.057 εθαη. επξψ θαη απφ ην 

Σακείν πλνρήο 1.174 εθαη. επξψ. Δπηπιένλ, πξνβιέπνληαη 91 εθαη. επξψ απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξ-

γηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) θαη 57 εθαη. επξψ απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Αιηείαο. 

Όζνλ αθνξά ηηο απνιήςεηο απφ ην ΔΓΣΑΑ, αλακέλεηαη λα θπκαλζνχλ ζε ρακειφηεξα επίπεδα ζε 

ζρέζε κε ηηο αξρηθέο πξνβιέςεηο, ιφγσ ηεο θαζπζηέξεζεο ηεο νινθιήξσζεο ησλ εληάμεσλ θαη ηεο 

ππνγξαθήο ζπκβάζεσλ γηα ηα «αγξνπεξηβαιινληηθά κέηξα».  

  

ηηο εθηηκψκελεο εηζξνέο ηνπ ΠΓΔ ζπκπεξηιακβάλεηαη πνζφ χςνπο 64 εθαη. επξψ, ην νπνίν αθνξά ζε 

απνιήςεηο απφ ην Γεληθφ Πξφγξακκα ηεο ΔΔ «Αιιειεγγχε θαη Γηαρείξηζε Μεηαλαζηεπηηθψλ Ρνψλ». 

Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα έρεη ζηφρν ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ γηα ηελ θαζηέξσζε κηαο νινθιεξσκέλεο 

δηαρείξηζεο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο Έλσζεο θαη ηελ εθαξκνγή θνηλψλ πνιηηηθψλ, φζνλ αθνξά 

ζηε ρνξήγεζε αζχινπ θαη ζηε κεηαλάζηεπζε. 

 

Πξνϋπνινγηζκόο ΕΛΕΓΕΠ 
 

Οη απνιήςεηο ηνπ ηνκέα εγγπήζεσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ απνηππψλνληαη 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 2.336 εθαη. επξψ γηα ην έηνο 2013, αληηπξνζσπεχνληαο ην 

31,2% ηνπ ζπλφινπ ησλ απνιήςεσλ απφ ηελ ΔΔ. 

 
Απνδφζεηο 
 

Οη ζπλνιηθέο ζπλεηζθνξέο ηεο Διιάδαο ζηνλ Κνηλνηηθφ Πξνυπνινγηζκφ εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ 

ζε 2.020 εθαη. επξψ ην 2013, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 10,3% ζε ζρέζε κε ην 2012. Σν απνηέιεζκα απ-

ηφ νθείιεηαη ελ κέξεη ζην γεγνλφο φηη πνζφ χςνπο 56 εθαη. επξψ θαηαβιήζεθε ζην έηνο 2013 θαη’ 

εθαξκνγή ησλ Γηνξζσηηθψλ Πξνυπνινγηζκψλ. εκεηψλεηαη φηη ιφγσ ηεο ζπξξίθλσζεο ηεο νηθνλνκί-

αο, ε ζπλαθφινπζε κείσζε ησλ παξαδνζηαθψλ Ηδίσλ Πφξσλ αληηζηαζκίδεηαη απφ αληίζηνηρε αχμεζε 

ησλ ζπλεηζθνξψλ βάζεη ΑΔΔ.     

 

Γεκνζηνλνκηθφ φθεινο 
 

Σν θαζαξφ δεκνζηνλνκηθφ φθεινο ηεο Διιάδαο απφ ηηο ρξεκαηηθέο ξνέο κε ηελ ΔΔ εθηηκάηαη φηη ζα 

αλέιζεη ζε 5.471 εθαη. επξψ ην 2013, ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 30,2% ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνη-

ρν φθεινο ηνπ έηνπο 2012. 

 

 

4.2 Υξεκαηηθέο ξνέο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 2014 
 

Οη πξνβιέςεηο ησλ ρξεκαηνξξνψλ κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ην έηνο 2014 βαζίδνληαη θπξίσο ζην 

ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ ηνπ έηνπο απηνχ, ζηελ πξφνδν πινπνίεζεο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκε-

λσλ πξνγξακκάησλ θαη ζηηο εηζξνέο πνπ αλακέλνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΔΛΔΓΔΠ. 

 

Απνιήςεηο 
 

Σν ζχλνιν ησλ εηζξνψλ ηεο Διιάδαο απφ ηελ ΔΔ εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 7.236 εθαη. 

επξψ, παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 3,4% έλαληη ηνπ 2013, θπξίσο ιφγσ ησλ κεησκέλσλ απνιήςεσλ 

ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΛΔΓΔΠ. 

 

Δηδηθφηεξα, αλά ηνκέα πξνυπνινγηζκνχ πξνβιέπνληαη ηα εμήο: 
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Πίλαθαο 3.21   Υξεκαηνξξνέο κεηαμχ Διιάδαο θαη ΔΔ 2012-2014 
(ζε εθαη. επξψ) 

        
  

  

  

2012 2013 2014 2013/12 2014/13 

Πξαγκ/ζεηο Πξνυπ/ζκφο Δθηηκήζεηο Πξνβιέςεηο Μεηαβνιή % 

Απνδφζεηο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Ι) 1.832 1.976 2.020 1.700 10,3 -15,8 

Ίδηνη θνηλνηηθνί πφξνη 1.772 1.897 1.964 1.631 10,8 -17,0 

Γαζκνί ΚΔΓ θαη αληηληάκπηγθ 162 180 150 150 -7,4 0,0 
Δηζθνξέο δάραξεο θαη ηζνγιπθφδεο 2 2 2 2 0,0 0,0 
πλεηζθνξέο βάζεη ΦΠΑ 304 320 280 270 -7,9 -3,6 
πλεηζθνξέο βάζεη ΑΔΔ 1.304 1.395 1.532 1.209 17,5 -21,1 
  

     
  

Λνηπέο ζπλεηζθνξέο-επηζηξνθέο  18 14 9 22 -50,0 144,4 

Πξφζζεηεο έθηαθηεο ζπλεηζθνξέο 9 9 2 5 -77,8 150,0 
Δπηζηξνθέο απφ αλεθηέιεζηα πξνγξάκκαηα 9 5 7 17 -22,2 142,9 
  

     
  

Λνηπέο ζπλεηζθνξέο εθηφο πξνυπνινγηζκνχ ΔΔ  42 65 47 47 11,9 0,0 

πκκεηνρή ζην Δπξσπατθφ Σακείν Αλάπηπμεο 42 64 47 46 11,9 -2,1 
Λνηπέο απνδφζεηο 0 1 

 
1 

 
  

Απνιήςεηο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΙΙ) 6.035 7.665 7.491 7.236 24,1 -3,4 

Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο  246 236 181 279 -26,1 54,1 

Έμνδα είζπξαμεο παξαδνζηαθψλ ηδίσλ πφξσλ 41 45 37 39 -9,8 5,4 
Απνιήςεηο ΔΓΣΑΑ 195 177 135 226 -30,8 67,4 
Λνηπέο απνιήςεηο 9 14 9 14 0,0 55,6 
  

     
  

Πξνυπνινγηζκφο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 3.434 4.936 4.936 4.802 43,7 -2,7 

       
Πξνυπνινγηζκφο ΔΛΔΓΔΠ 2.291 2.490 2.336 2.125 2,0 -9,0 

Απνιήςεηο απφ ΔΓΣΔ 2.291 2.490 2.336 2.125 2,0 -9,0 
  

     
  

Πξνυπνινγηζκφο ηξίησλ 65 3 38 30 -41,5 -21,1 

Απνιήςεηο ΔΣΠΑ 64 2 35 28 -45,3 -20,0 
Απνιήςεηο Σακείν πλνρήο 

     
  

Απνιήςεηο ΔΕΔ 1 1 3 2 200,0 -33,3 
  

     
  

Γεκνζηνλνκηθφ φθεινο ( ΙΙ-Ι ) 4.203 5.689 5.471 5.536 30,2 1,2 

(σο % ηνπ ΑΔΠ) 2,2 3,1 3,0 3,0     
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Ταθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο 
 

Οη πξνβιεπφκελεο εηζξνέο απφ ηνλ ΣΠ αλέξρνληαη ζπλνιηθά ζε 279 εθαη. επξψ, ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ησλ νπνίσλ αθνξά απνιήςεηο απφ ην ΔΓΣΑΑ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε κέηξσλ θαη δξάζεσλ αγξνηηθήο 

αλάπηπμεο.  

 

Πξνϋπνινγηζκόο Δεκνζίωλ Επελδύζεωλ 
 

Οη απνιήςεηο απφ ην ΠΓΔ πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζην χςνο ησλ 4.802 εθαη. επξψ θαη αληη-

ζηνηρνχλ ζην 66,4% ησλ ζπλνιηθψλ εηζξνψλ ηεο Διιάδαο απφ ηελ ΔΔ. Δηδηθφηεξα, απφ ην Δπξσπατ-

θφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) αλακέλνληαη εηζξνέο χςνπο 2.516 εθαη. επξψ, απφ ην 

Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) 1.294 εθαη. επξψ, απφ ην Σακείν πλνρήο 509 εθαη. επξψ θαη 

απφ ην ΔΓΣΑΑ 373 εθαη. επξψ. ηηο πξνβιεπφκελεο εηζξνέο ηνπ ΠΓΔ ζπκπεξηιακβάλεηαη πνζφ χ-

ςνπο 57 εθαη. επξψ πνπ αθνξά ζην Γεληθφ Πξφγξακκα ηεο ΔΔ «Αιιειεγγχε θαη Γηαρείξηζε Μεηα-

λαζηεπηηθψλ Ρνψλ». 

  

Πξνϋπνινγηζκόο ΕΛΕΓΕΠ 
 

Οη απνιήςεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΛΔΓΔΠ κέζσ ηνπ ΔΓΣΔ, πξνβιέπεηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζε 

2.125 εθαη. επξψ, πνζφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 29,4% ησλ ζπλνιηθψλ εηζξνψλ απφ ηελ ΔΔ. 

 

Απνδφζεηο 
 

Οη ζπλεηζθνξέο ηεο ρψξαο καο ζηνλ θνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ πξνβιέπεηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζε 1.700 

εθαη. επξψ, εκθαλίδνληαο κείσζε θαηά 15,8% ζε ζρέζε κε ην 2013. 

 

Γεκνζηνλνκηθφ φθεινο 
 

Σν δεκνζηνλνκηθφ φθεινο πξνβιέπεηαη φηη ζα αλέιζεη ζε 5.536 εθαη. επξψ, ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη 

ην 3% ηνπ ΑΔΠ, θαη δηακνξθψλεηαη πεξίπνπ ζην επίπεδν ηνπ 2013. 
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5. Ννκηθά πξφζσπα  
 

ηνλ ελνπνηεκέλν πξνυπνινγηζκφ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πεξηιακβάλνληαη νη πξνυπνινγηζκνί ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ αλήθνπλ ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε, πιελ ησλ 

ΓΔΚΟ, ΟΣΑ θαη ΟΚΑ. Δπίζεο, γηα ηα έηε 2013 θαη 2014 πεξηιακβάλεηαη ε ΔΛΣΑΣ γηα ιφγνπο ζπ-

γθξηζηκφηεηαο ζην πιαίζην ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζε ζρέζε κε ην 2012, έηνο θαηά ην νπνίν ην απν-

ηέιεζκα ηνπ ελ ιφγσ θνξέα εκθαλίδεηαη απνινγηζηηθά ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

 

Ννκηθά πξφζσπα πιελ ΑΚΑΓΔ 
 

Πξνβιέπεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ζα παξνπζηάζεη πιεφλαζκα 123 εθαη. επξψ ην 

2013 θαη 165 εθαη. επξψ ην 2014. Μνινλφηη γηα ην 2013 είρε πξνβιεθζεί έιιεηκκα 259 εθαη. επξψ, 

εθηηκάηαη φηη ην απνηέιεζκα ζα είλαη πιενλαζκαηηθφ. 

 

Σα έζνδα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ αλακέλεηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 2.238 εθαη. επξψ ην 2014, 

εκθαλίδνληαο κείσζε θαηά 76 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ 2013. 

 

Ζ θχξηα πεγή εζφδσλ είλαη νη κεηαβηβάζεηο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ (ηαθηηθφ θαη ΠΓΔ), νη 

νπνίεο ζην πιαίζην ησλ δεκνζηνλνκηθψλ παξεκβάζεσλ πξνβιέπνληαη κεησκέλεο θαηά 80 εθαη. επξψ 

ην 2014. 

 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ινηπψλ εζφδσλ ζπλίζηαηαη ζηα έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

θαη ζηηο επηρνξεγήζεηο πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα κέζσ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

Οη δαπάλεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζηα 2.073 εθαη. επξψ ην 2014, κεησ-

κέλεο θαηά 118 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ 2013. 

 

 

Πίλαθαο 3.22   Δλνπνηεκέλνο πξνυπνινγηζκφο λνκηθψλ πξνζψπσλ 
πιελ ΑΚΑΓΔ 

(ζε εθαη. επξψ) 
 

 2013 2014 

Έζνδα 2.314 2.238 

Έζνδα απφ ηφθνπο 52 52 

Μεηαβηβάζεηο απφ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ 749 646 

Μεηαβηβάζεηο απφ ΠΓΔ 419 442 

Έζνδα ππέξ ηξίησλ 133 133 

Λνηπά έζνδα 961 965 

Γαπάλεο  2.191 2.073 

Γαπάλεο απνδνρψλ πξνζσπηθνχ 558 533 

Γαπάλεο επελδχζεσλ 420 419 

Απνδφζεηο εζφδσλ ππέξ ηξίησλ 133 133 

Σφθνη 26 23 

Λνηπέο δαπάλεο 1.054 965 

Ιζνδχγην 123 165 
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Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δαπαλψλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ απνηεινχλ νη δαπάλεο απνδνρψλ πξνζσ-

πηθνχ θαη νη ινηπέο δαπάλεο. 

 

Οη δαπάλεο απνδνρψλ πξνζσπηθνχ πξνβιέπνληαη κεησκέλεο θαηά 25 εθαη. επξψ ιφγσ ησλ κηζζνιν-

γηθψλ ξπζκίζεσλ θαη ηνπ απμεκέλνπ αξηζκνχ απνρσξήζεσλ. Μεησκέλεο εθηηκψληαη θαη νη ινηπέο δα-

πάλεο, θαηά 89 εθαη. επξψ, νη νπνίεο θπξίσο απαξηίδνληαη απφ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΔΣΔΑΝ γηα θαηα-

πηψζεηο εγγπήζεσλ χςνπο 204 εθαη. επξψ θαη ηηο δαπάλεο ησλ ΑΔΗ, ΣΔΗ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ θέ-

ληξσλ. 

 

Απαηηείηαη, φκσο, πεξαηηέξσ πεξηνξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, εμνξζνινγηζκφο ηεο κηζζνιν-

γηθήο δαπάλεο, αλαδηάξζξσζε θαη ζπγρσλεχζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαζψο θαη ζπγθξάηεζε ησλ κε-

ηαβηβάζεσλ ηνπ Κξάηνπο. Πξνο ηνχην αλαιακβάλνληαη δξάζεηο θαη έιεγρνη κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαηά ηνπιάρηζηνλ 65 εθαη. επξψ. 

 

Δηδηθφηεξα, έγηλαλ ζπζηάζεηο πξνο φια ηα ππνπξγεία γηα ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ ηνπ κηζζν-

ινγηθνχ θφζηνπο, θαζψο ζπκκεηέρεη ζεκαληηθά ζηε δηακφξθσζε ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ψζηε λα 

επηβεβαησζεί ε εθαξκνγή ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ. ην πιαίζην απηφ επηζεκάλζεθε θαη ην γεγνλφο 

ηεο έγθξηζεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη πξαγκαηηθή αλαγθαηφηε-

ηα. Δπηπξφζζεηα ηνλίζηεθε ε αλαγθαηφηεηα ειέγρνπ ηεο ξεαιηζηηθφηεηαο ησλ πξνυπνινγηζκψλ θπξί-

σο σο πξνο ην ζθέινο ησλ εζφδσλ, βάζεη ησλ νπνίσλ πξνβιέπνληαη θαη νη δαπάλεο. Δπηπιένλ απαηηεί-

ηαη ε πιήξεο αληηζηνίρηζε ησλ επηρνξεγήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ θνξέ-

σλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ πηζηψζεσλ πνπ εγγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ επνπηεχνληνο ππνπξ-

γείνπ. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ θνξέσλ πξνγξακκαηίδνληαη ζρεηηθνί έιεγρνη. 

 
Μέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, πιελ ΑΚΑΓΔ, απν-

ηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.23. 

 

Πίλαθαο 3.23  Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
 θαη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ πιελ ΑΚΑΓΔ 

 (ζε εθαη. επξψ) 
 

 Τπφινηπν ηελ 31/12/2012* 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 3.035 

Γηαζέζηκα 2.045 

Υξεφγξαθα 934 

Γάλεηα πξνο ηξίηνπο 56 

Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 575 

* Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο. 
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Αζθαιηζηηθφ Κεθάιαην Αιιειεγγχεο Γελεψλ (ΑΚΑΓΔ) 
 

Σν ΑΚΑΓΔ ζπζηάζεθε κε ην άξζξν 149 ηνπ λ. 3655/2008 κε βαζηθφ ζθνπφ ηε δεκηνπξγία απνζεκα-

ηηθψλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ θιάδσλ ζχληαμεο ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΦΚΑ) ζην 

πιαίζην ηεο δηαζθάιηζεο ησλ ζπληάμεσλ ησλ λέσλ γελεψλ. 

 

Οη βαζηθέο πεγέο εζφδσλ ηνπ ΑΚΑΓΔ είλαη πνζνζηφ 4% επί ησλ εηήζησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ απφ ην 

ΦΠΑ, θαζψο θαη έζνδα απφ ηελ Δηζθνξά Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ θαη ηελ Δηδηθή Δηζθνξά π-

ληαμηνχρσλ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο, πνπ ηεξνχληαη ζε ινγαξηαζκνχο κε νηθνλνκηθή θαη ινγηζηηθή 

απηνηέιεηα. 

 

Γηα ην 2014 ην ηζνδχγην ηνπ ΑΚΑΓΔ αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζηα 848 εθαη. επξψ, κεησκέλν θαηά 

29 εθαη. επξψ ιφγσ ησλ απμεκέλσλ κεηαβηβάζεσλ ζε Αζθαιηζηηθά Σακεία θαη ελίζρπζεο ηνπ πξν-

γξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην ζπίηη». 

 

 

Πίλαθαο 3.24  Πξνυπνινγηζκφο ΑΚΑΓΔ 
(ζε εθαη. επξψ) 

 

 2013 2014 

Έζνδα 942 1.083 

Δηζθνξά αιιειεγγχεο ζπληαμηνχρσλ (θχξηα ζχληαμε) 310 450 

Δηζθνξά αιιειεγγχεο ζπληαμηνχρσλ (επηθνπξηθή ζχληαμε) 120 115 

Έζνδα απφ θνηλσληθνχο πφξνπο 10 10 

Έζνδα απφ ηφθνπο 50 65 

Μεηαβηβάζεηο απφ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ 452 443 

Γαπάλεο 65 235 

Μεηαβηβάζεηο ζε αζθαιηζηηθά ηακεία  θαη ζην Πξφγξακκα "Βνήζεηα ζην ζπίηη" 65 235 

Ιζνδχγην 877 848 
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6. Κνηλσληθφο πξνυπνινγηζκφο 
 

Ο θνηλσληθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ην 2014 ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπλέρηζε ηεο πξνζπάζεηαο εμπγί-

αλζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηε κεησκέλε αλάγθε ησλ αζθαιηζηηθψλ 

θνξέσλ γηα επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. 

 

Σα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ ελνπνηεκέλνπ θνηλσληθνχ πξνυπνινγηζκνχ, αθαηξνπκέλσλ ησλ κεηαβηβάζε-

σλ απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, πξνβιέπνληαη απμεκέλα θαηά 569 εθαη. επξψ ην 2014, ζε ζρέ-

ζε κε ην 2013, σο απνηέιεζκα θπξίσο ηεο αχμεζεο ησλ εηζπξαηηφκελσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 

 

εκεηψλεηαη φηη ην 2013 νη κεηαβηβάζεηο απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ πεξηιακβάλνπλ εηδηθή 

ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 4.771 εθαη. επξψ γηα ηελ εθθαζάξηζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πξνο ηξίηνπο, 

ελψ αληίζηνηρν κέγεζνο χςνπο 4.498 εθαη. επξψ πεξηιακβάλεηαη θαη ζηηο δαπάλεο θαη αθνξά ζηα πν-

ζά πνπ εθηηκάηαη φηη ζα πιεξσζνχλ κέρξη ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ζηνπο δηθαηνχρνπο. 

 

 

Πίλαθαο 3.25  Δλνπνηεκέλνο θνηλσληθφο πξνυπνινγηζκφο 
(ζε εθαη. επξψ) 

 

 2013 2014 

Έζνδα 41.227 34.713 

Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 18.820 19.096 
Έζνδα απφ ηφθνπο 329 329 
Λνηπά έζνδα  2.040 2.163 
Μεηαβηβάζεηο απφ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ(1)  

εκ ηων οποίων: 
19.773 12.690 

 (σπημαηοδόηηζη από ηην ειδική πίζηωζη) (4.771)  
Μεηαβηβάζεηο απφ ΠΓΔ 200 200 
Μεηαβηβάζεηο απφ άιινπο θνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 65 235 

Έμνδα 40.146 35.393 

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 465 621 
πληάμεηο,  
εκ ηων οποίων: 

22.927 23.086 

 (σπημαηοδόηηζη από ηην ειδική πίζηωζη) (72)  
Λνηπέο κεηαβηβάζεηο,  
εκ ηων οποίων: 

12.296 8.060 

 (σπημαηοδόηηζη από ηην ειδική πίζηωζη) (3.026)  
Γηνηθεηηθέο θαη ινηπέο δαπάλεο, 
εκ ηων οποίων 

4.458 3.626 

 (σπημαηοδόηηζη από ηην ειδική πίζηωζη) (1.400)  

Ιζνδχγην  1.081 -680 

(1) ηηο κεηαβηβάζεηο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ πεξηιακβάλεηαη θαη ε εηδηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα 
εθθαζάξηζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ λ. 4093/2012, θαζψο επίζεο θαη ην 90% ησλ απνδφ-
ζεσλ ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ πξνο ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 4 
ηνπ λ. 3867/2010. 

 

 

Αζθαιηζηηθά Σακεία 
 

ην ζθέινο ησλ εζφδσλ ησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ εθηηκάηαη φηη ζα ππάξμεη βειηίσζε, πνπ πξνέξ-

ρεηαη απφ είζπξαμε εηζθνξψλ, ιφγσ θπξίσο ηεο εληαηηθνπνίεζεο ησλ πξνζπαζεηψλ θαηαπνιέκεζεο 

ηεο εηζθνξνδηαθπγήο θαη ηεο αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο, αιιά θαη ηεο είζπξαμεο ησλ θαζπζηεξνχκελσλ 

αζθαιηζηηθψλ νθεηιψλ.  

 

Με βάζε ηα πιένλ πξφζθαηα ζηνηρεία εηζπξαμηκφηεηαο ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ηελ 

αλακελφκελε ζηαδηαθή βειηίσζε ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ηα έζνδα απφ αζθαιηζηηθέο 
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εηζθνξέο αλακέλνληαη λα απμεζνχλ θαηά 200 εθαη. επξψ πεξίπνπ γηα ην έηνο 2014. Με ζηφρν ηελ ε-

λίζρπζε ησλ εζφδσλ απφ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εηζθνξνδηαθπγήο, ην 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο ζρεδίαζε θαη εθαξκφδεη έλα πξφγξακκα 

δηαξζξσηηθψλ δξάζεσλ πνπ ζα εηζθέξνπλ εηεζίσο ηνπιάρηζηνλ 600 εθαη. επξψ ζηνλ Κνηλσληθφ 

Πξνυπνινγηζκφ.  

 

Αλαιπηηθφηεξα νη άμνλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαζξσηηθψλ δξάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο,  Κνη-

λσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο είλαη νη αθφινπζνη: 

 

 ύζηημα ΕΡΓΑΝΗ: Γηα πξψηε θνξά ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «Δξγάλε» θαηαγξάθεηαη κε 

πιεξφηεηα ην ζχλνιν ησλ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ κηζζσηήο εξγαζίαο. Ζ ζέζπηζε εληφο ηνπ 

2013 ησλ πςειφηαησλ, γηα ηα κέρξη ζήκεξα δεδνκέλα ηεο αγνξάο εξγαζίαο, πξνζηίκσλ γηα πεξη-

πηψζεηο αδήισηεο θαη αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο, επηθέξεη ζπλαθφινπζα ζπκκκφξθσζε ησλ επίζε-

κσλ αλαγγειηψλ πξφζιεςεο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «Δξγάλε», ππνδειψλνληαο έηζη ηε κεηα-

ηξνπή ζεκαληηθνχ κέξνπο ηεο αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο ζε αζθαιηζκέλεο θαη λφκηκεο ζέζεηο κέζσ 

ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ εξγνδνηψλ.  Ο έιεγρνο φκσο δελ πεξηνξίδεηαη κφλνλ ζηελ θαηαγξαθή ησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «Δξγάλε» αιιά θαη ζηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρεί-

σλ απηψλ κε ηα ζηνηρεία ησλ Αλαιπηηθψλ Πεξηνδηθψλ Γειψζεσλ (ΑΠΓ) ησλ εξγνδνηψλ κέζσ 

ησλ νπνίσλ θαηαβάιινληαη νη αληίζηνηρεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

πιήξεο ζπλέπεηα ησλ εξγνδνηψλ ζηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. ηηο πεξηπηψζεηο απφθιηζεο 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ «Δξγάλε» κε απηά πνπ δειψλνληαη ζηηο ΑΠΓ, ζα επηβάι-

ινληαη επίζεο πςειφηαηα πξφζηηκα.  

 

 Εξοπθολογιζμόρ μησανιζμών είζππαξηρ αζθαλιζηικών ειζθοπών ηος ΕΣΕΑ: Απφ ην 2014 θαη 

εθεμήο εμνξζνινγίδεηαη ν κεραληζκφο είζπξαμεο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ην ζχλνιν ηνπ Δ-

ληαίνπ Σακείνπ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο, πξνβιέπνληαο ηελ ππνρξεσηηθή δήισζε θαη θαηαβνιή 

ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κέζσ ησλ ΑΠΓ γηα ην ζχλνιν ησλ εξγνδνηψλ. Ζ ππνρξέσζε απηή ζα 

έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ηνπ ΔΣΔΑ θαη αληηκεηψπηζεο 

ηεο εηζθνξνδηαθπγήο κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο θαη έγθαηξεο παξαθνινχζεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ 

φισλ ησλ εξγνδνηψλ ελψ ζα εμαιεηθζνχλ παξαβαηηθέο πξαθηηθέο θαηαβνιήο παξάλνκσλ ζπληά-

μεσλ πνπ εληνπίζηεθαλ ζηνλ παξειζφλ. Παξάιιεια κε ηε δηαδηθαζία απηή απινπνηείηαη  ν ηξφπνο 

θαηαβνιήο θαη είζπξαμεο ησλ εηζθνξψλ, κεηψλεηαη ην γξαθεηνθξαηηθφ βάξνο ησλ επηρεηξήζεσλ 

αθνχ νη εξγνδφηεο ζα ππνβάιινπλ πιένλ κφλν κία ειεθηξνληθή κηζζνδνηηθή θαηάζηαζε, βειηηψ-

λεηαη ε ειεγθηηθή ηθαλφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ, εληζρχεηαη ε η-

θαλφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη πηζηήο θαηαγξαθήο ηεο αζθαιηζηηθήο ηζηνξίαο ησλ αζθαιηζκέλσλ.  

 

 Εξοπθολογιζμόρ μησανιζμών είζππαξηρ αζθαλιζηικών ειζθοπών ηος Σαμείος Ππόνοιαρ Ιδι-

ωηικών Τπαλλήλων (ΣΑΠΙΣ): Αληηζηνίρσο απφ ην 2014 εμνξζνινγίδεηαη θαη ν κεραληζκφο εί-

ζπξαμεο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπ ΣΑΠΗΣ, πξνβιέπνληαο ηελ ππνρξεσηηθή δήισζε θαη θαηα-

βνιή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κέζσ ησλ ΑΠΓ. Ζ δξάζε απηή ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζε-

καληηθή βειηίσζε ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ηνπ ΣΑΠΗΣ θαη παξάιιεια ζα εμαζθαιηζηεί ηαρχηεηα θαη 

εμνξζνινγηζκφο ζηελ απνλνκή ησλ αληίζηνηρσλ παξνρψλ ηνπ Σακείνπ.  

 

 Καθολικοί διαζηαςπωηικοί έλεγσοι μεηαξύ ηων δηλωθειζών και καηαβληθειζών ειζθοπών 

ζηο ΙΚΑ-ΕΣΑΜ: Απφ ην ηέινο ηνπ 2013 θαη εθεμήο, ζα εθαξκφδνληαη κέζσ ηνπ ΟΠ-ΗΚΑ θαζν-

ιηθνί δηαζηαπξσηηθνί έιεγρνη κεηαμχ ησλ δεισζεηζψλ θαη θαηαβιεζεηζψλ εηζθνξψλ ζην θχξην 

ηακείν αζθάιηζεο ΗΚΑ-ΔΣΑΜ . ηηο πεξηπηψζεηο εληνπηζκνχ απνθιίζεσλ ζα εθδίδνληαη άκεζα νη 

αληίζηνηρεο δηνηθεηηθέο πξάμεηο επηβνιήο θαη ζα γίλεηαη ειεθηξνληθή ελεκέξσζε ησλ εξγνδνηψλ. 

Ο ζπλερήο θαη ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο ζα εδξαηψζεη ζηνπο εξγνδφηεο ηε ζπλέπεηα έλαληη ησλ ππν-

ρξεψζεψλ ηνπο θαη ζα ζπκβάιεη ζηελ απμεκέλε ζπκκφξθσζή ηνπο ζηελ θαηαβνιή ησλ κεληαίσλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. Ζ ζπλαθφινπζε βειηίσζε ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ηνπ Σακείνπ ζα εληζρχ-

ζεη ζεκαληηθά ηα έζνδά ηνπ.  

 

 Διαπθπωηικά μέηπα εξοπθολογιζμού λειηοςπγίαρ ΟΑΕΕ:  Απφ ην 2014 αλαιακβάλεηαη έλα 

πιέγκα δηαξζξσηηθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΑΔΔ θαη ηε 
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βειηίσζε ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ηνπ θνξέα. ηφρνο ησλ παξεκβάζεσλ απηψλ είλαη ε ππέξβαζε ησλ 

αδπλακηψλ ηνπ παξειζφληνο θαη ε αληαπφθξηζε ηνπ Οξγαληζκνχ ζηηο λέεο απαηηήζεηο θαη ηηο ζχγ-

ρξνλεο πξνθιήζεηο. Οη παξεκβάζεηο απηέο έρνπλ θεληξηθφ ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ εζφδσλ θαη 

αθνξνχλ: 

 

- Σελ νξγαλσηηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ θνξέα, κε παξάιιειε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο εκπέδσζεο ηνπ λένπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο θαη πξνζέγγηζεο ηνπ αζθαιηζκέ-

λνπ θαη  ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο πιηθνηερληθήο ηνπ ππνδνκήο παξέρνληαο ζχγρξνλεο ειεθηξν-

ληθέο ππεξεζίεο (θαηαγξαθή ηνπ αζθαιηζηηθνχ βίνπ, ειεθηξνληθφ κεηξψν θιπ), πνπ ζα ελη-

ζρχζνπλ ηελ εηθφλα ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα ηνπ λα απεπζχλεηαη ζηνπο αζθαιη-

ζκέλνπο θαη ζα ζπκβάιινπλ ζηελ επαλάθακςε ησλ αζθαιηζκέλσλ ζην ζχζηεκα.  

- Σε δηεχξπλζε ηεο αζθαιηζηηθήο βάζεο ηνπ θνξέα εληάζζνληαο εθεμήο αζθαιηζκέλνπο ζχκθσ-

λα κε ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθνχλ. 

- Σε βειηίσζε ηεο εηζπξαμηκφηεηαο  ηνπ θνξέα κε κέηξα ελίζρπζεο ηεο αληαπφθξηζεο ησλ α-

ζθαιηζκέλσλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, φπσο: ηε κεηαηξνπή ησλ  δηκεληαίσλ εηζθνξψλ ζε κεληαί-

εο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

ηαθηηθήο θαηαβνιήο ησλ εηζθνξψλ, ηελ αμηνπνίεζε πθηζηάκελσλ εηζπξαθηηθψλ κεραληζκψλ 

φπσο ηνπ λένπ Κέληξνπ Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθψλ Οθεηιψλ θαη άιισλ κεραληζκψλ. Δπηπξν-

ζζέησο ν Οξγαληζκφο ζα πξνβεί ζηελ εθθαζάξηζε ηνπ κεηξψνπ ησλ αζθαιηζκέλσλ, ψζηε λα 

απνκαθξπλζνχλ απφ απηφ “αλχπαξθηνη” αζθαιηζκέλνη θαη λα απνθαηαζηαζεί θαη απνηππσζεί ε 

πξαγκαηηθή εηθφλα ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνχ. 

- Σελ πξνβνιή θαη ελδπλάκσζε ηεο εηθφλαο ηνπ ΟΑΔΔ, κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε αζθαιηζκέ-

λσλ θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο Οξγαληζκνχ θαη αζθαιηζκέλσλ. Ζ επη-

θνηλσλία κε ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζα είλαη ζηνρεπκέλε ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε 

ζέκαηα αζθάιηζεο, νθεηιψλ, ζχληαμεο, δηθαησκάησλ θαη ζα απνζθνπεί ζηελ επαλαηνπνζέηεζε 

ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηα ζέκαηα αζθαιηζηηθήο ηαθηνπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, 

ζηελ εμαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο γηα παξνρέο πεξίζαιςεο θαη, βεβαίσο, ζηελ ζπληαμηνδνηηθή 

ηνπ πξννπηηθή.  Γηα ηελ επηθνηλσλία ζα αμηνπνηεζνχλ φινη νη πξφζθνξνη ηξφπνη (πξνζσπηθέο 

επαθέο ζην ρψξν εξγαζίαο, ηειεθσληθέο επαθέο, καδηθή απνζηνιή ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ, 

γξαπηέο επηζηνιέο).  Οη ελέξγεηεο απηέο ζα βειηηψζνπλ  ην θιίκα  εκπηζηνζχλεο πξνο ηνλ Οξ-

γαληζκφ θαη ζα ζπκβάινπλ ζηελ επαλέληαμε λέσλ αζθαιηζκέλσλ. 

 

 Μέηπα βεληίωζηρ ηηρ ειζππαξιμόηηηαρ ηων Φοπέων Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ: Θα ελδπλακσ-

ζνχλ νη δξάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κέζσ 

ζπζηεκαηηθψλ δηαζηαπξψζεσλ ησλ νθεηιεηψλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε άιινπο θνξείο ηεο Γε-

ληθήο Κπβέξλεζεο παξνρήο ρνξεγήζεσλ, επηζηξνθψλ δεκνζίσλ πφξσλ θιπ.  

 

 Επισειπηζιακή λειηοςπγία ηος Κένηπος Είζππαξηρ Αζθαλιζηικών Οθειλών ηων ΦΚΑ:  Απφ 

ην 2014 ηίζεηαη ζε πιήξε επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ην Κέληξν Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθψλ Οθεηιψλ. 

Μέζσ ηνπ θέληξνπ απηνχ ζα εθαξκφδνληαη ζηνρεπκέλα εηζπξαθηηθά κέηξα ζηνπο νθεηιέηεο κε ε-

ληαίεο δηαδηθαζίεο θαη θαλφλεο γηα φινπο ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκφπο αμηνπνηψληαο ζχγρξν-

λεο ηερληθέο αλάιπζεο θηλδχλνπ θαη ζηνρεπκέλσλ παξεκβάζεσλ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ ζα 

ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ησλ Σακείσλ ηφζν κέζσ ηεο ξχζκηζεο ρξεψλ ησλ νθεηιεηψλ 

φζν θαη σο απνηέιεζκα ηεο επηβνιήο ζηνρεπκέλσλ αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ.  

 

Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο γηα θχξηεο θαη επηθνπξηθέο ζπληάμεηο αλακέλεηαη λα απμεζνχλ ειαθξψο, εμαη-

ηίαο θπξίσο ηεο εθθαζάξηζεο εθθξεκψλ αηηήζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο, ελψ απφ 1-1-2014 ζα εθαξκνζηεί 

ν πξνβιεπφκελνο αλαζρεδηαζκφο ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ησλ εθάπαμ παξνρψλ ησλ Αζθαιηζηηθψλ 

Σακείσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δαπάλε γηα ην Δπίδνκα Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ        

(ΔΚΑ) αλακέλεηαη κεησκέλε ιφγσ αχμεζεο, φπσο ήδε  πξνβιέπεηαη, ηνπ νξίνπ ειηθίαο ησλ δηθαηνχ-

ρσλ ζπληαμηνχρσλ απφ 1-1-2014. 
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Οξγαληζκνί Απαζρφιεζεο 
 

Ζ επηρνξήγεζε ηνπ ΟΑΔΓ απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ζα απμεζεί ην 2014, πξνθεηκέλνπ ν Οξ-

γαληζκφο λα ρνξεγήζεη εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε ζε καθξνρξφληα αλέξγνπο. Παξάιιεια, ζπλερίδνληαη 

ηα πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο θαη θαηάξηηζεο κε ζθνπφ ηελ αλάζρεζε ηεο αλεξγίαο. Δηδηθφηεξα, ν 

ΟΑΔΓ ζα πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο ραξαθηήξα, ζπγρξεκαηνδνηνχ-

κελσλ απφ ηνπο πφξνπο ηνπ ΔΠΑ γηα ηελ θάιπςε θνηλσληθψλ αλαγθψλ. 

 

Δζληθφο Οξγαληζκφο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο (ΔΟΠΤΤ) 
 

Σν αλακελφκελν ζεηηθφ ηακεηαθφ απνηέιεζκα ηνπ ΔΟΠΤΤ γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο (115 εθαη. 

επξψ) απνηππψλεη ηε ζπλερηδφκελε δεκνζηνλνκηθή πξνζπάζεηα γηα ζπγθξάηεζε θαη έιεγρν ησλ δα-

παλψλ, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηνπ θαξκάθνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ηαπηφρξνλα κε ηε κέξηκλα γηα 

ηε δηαξθή βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο. Γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο απνδνηηθφηεξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην 2013, κεηαβηβάζηεθαλ ζηνλ ΔΟΠΤΤ απφ ηνλ 

Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ επηπιένλ πηζηψζεηο 300 εθαη. επξψ, δηακνξθψλνληαο ην ζπλνιηθφ χςνο ηεο 

θξαηηθήο επηρνξήγεζεο ζε 1.108 εθαη. επξψ. Δπηπξφζζεηα, ζηελ πξνζπάζεηα νηθνλνκηθήο εμπγίαλζεο 

ν Οξγαληζκφο αλακέλεηαη λα ιάβεη έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο απφ ηελ έθηαθηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ 

εθθαζάξηζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πξνο ηξίηνπο πηζηψζεηο χςνπο πεξίπνπ 1,8 δηζ. 

επξψ θαη αληίζηνηρα αλακέλεηαη λα πξνβεί ζε ζπλνιηθέο πιεξσκέο χςνπο πεξίπνπ 1,5 δηζ. επξψ. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ ν ΔΟΠΤΤ ζα κεηψζεη ζεκαληηθά ην χςνο ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζην ηέ-

ινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 

 

Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο εκθαληδφκελεο κείσζεο ησλ δαπαλψλ ηνπ ΔΟΠΤΤ πξνήιζε θαη απφ ηε κε 

κεηαβίβαζε ησλ πξνυπνινγηζζεηζψλ πηζηψζεσλ πξνο ηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ (χςνπο 1.150 εθαη. 

επξψ).  

 

Γηα ηελ πεξηζηνιή ησλ δαπαλψλ θαη ηελ ηαπηφρξνλε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ παξνρήο πγείαο, ην Τ-

πνπξγείν Τγείαο έρεη πξνρσξήζεη ζην ζρεδηαζκφ δξάζεσλ φπσο ν εμνξζνινγηζκφο ησλ δαπαλψλ λν-

ζειείαο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, ε επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ απνπιεξσκήο πθηζηά-

κελσλ νθεηιψλ θαη εμφθιεζεο ππνρξεψζεσλ ηξέρνληνο αιιά θαη πξνεγνχκελσλ εηψλ, ν ζπζηεκαηη-

θφο έιεγρνο δηθαηνχρσλ ζπκβεβιεκέλσλ ηδησηψλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ε ζπγθξάηεζε ηεο 

δαπάλεο πξνκεζεηψλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πιηθψλ θαη θαξκάθσλ. 

 

Παξεκβάζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ: 

 

- ε εθαξκνγή θιηκαθνχκελνπ πνζνζηνχ επηζηξνθήο (rebate) θαη ε εθαξκνγή κεραληζκνχ απηφκα-

ηεο εθαξκνγήο (claw back) γηα λνζήιηα, δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο θαη θπζηθνζεξαπείεο. 

- ε αλάζεζε ζε ηδησηηθέο ειεγθηηθέο εηαηξείεο ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαζηαηηθψλ θαη ησλ αλαγθαίσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, θαζψο θαη ε εθθαζάξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ κεηαμχ ηνπ ΔΟΠΤΤ θαη ησλ ζπκβε-

βιεκέλσλ κε απηφλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

- ε ζχζηαζε Δπηηξνπήο Γηαπξαγκάηεπζεο θαη ε αλαζεψξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο Κιεη-

ζηψλ Δλνπνηεκέλσλ Ννζειίσλ (ΚΔΝ). 
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Πίλαθαο 3.26  Πξνυπνινγηζκνί θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη λνζνθνκείσλ 
(ζε εθαη. επξψ) 

 

 
2013 

Δθηηκήζεηο 
2014 

Πξνβιέςεηο 

Ι. Φνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο   

α) Αζθαιηζηηθά Σακεία   

Έζνδα 38.925 36.540 
Δηδηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα εθθαζάξηζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ 1.598   
Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 11.806 12.129 
Ρχζκηζε νθεηιψλ 747 764 
Μεηαβηβάζεηο απφ ΑΚΑΓΔ 65 235 
Κνηλσληθνί πφξνη 1.184 1.198 
Δπηρνξεγήζεηο απφ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ 10.487 8.764 
Απνδηδφκελνη πφξνη 691 957 
Απφδνζε πεξηνπζίαο 1.084 1.077 
Δηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 10.780 10.903 
Λνηπά έζνδα 483 513 
Έμνδα 37.926 37.342 
Πιεξσκέο απφ εηδηθή ρξεκαηνδφηεζε 1.598   
πληάμεηο 22.855 23.086 
    Κύπιαρ αζθάλιζηρ 19.091 19.250 
    Επικοςπικήρ αζθάλιζηρ 3.764 3.836 
Λνηπέο παξνρέο αζζέλεηαο 194 191 
Πξνλνηαθέο παξνρέο 1.486 1.873 
Λνηπέο κεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο 10.539 10.930 
Απφδνζε εηζπξάμεσλ ηξίησλ 320 323 
Λνηπέο δαπάλεο 582 583 
Γαπάλεο πξνζσπηθνχ 294 293 
Γηνηθεηηθέο δαπάλεο 58 63 
Ιζνδχγην 999 -802 

β) Οξγαληζκνί Απαζρφιεζεο     

Έζνδα 3.188 3.134 
Δηδηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα εθθαζάξηζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ 102   
Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 2.038 2.059 
Ρχζκηζε νθεηιψλ 181 177 
Δπηρνξεγήζεηο απφ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ 474 505 
Μεηαβηβάζεηο απφ ΠΓΔ 200 200 
Απφδνζε πεξηνπζίαο 13 13 
Δηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 178 178 
Λνηπά έζνδα 2 2 
Έμνδα 3.221 3.099 
Πιεξσκέο απφ εηδηθή ρξεκαηνδφηεζε 102   
Δπηδφκαηα αλεξγίαο 1.430 1.449 
Πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο 450 430 
Λνηπέο πξνλνηαθέο παξνρέο 135 135 
Μεηαβηβάζεηο ζην ΗΚΑ 664 648 
Απφδνζε εηζπξάμεσλ ηξίησλ 177 177 
Γαπάλεο πξνζσπηθνχ 110 110 
Λνηπέο δαπάλεο 153 150 
Ιζνδχγην -33 35 

γ) ΔΟΠΤΤ     

Έζνδα 7.441 5.253 
Δηδηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα εθθαζάξηζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ 1.773   
Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 3.942 3.855 
Ρχζκηζε νθεηιψλ 106 112 
Κνηλσληθνί πφξνη 3 3 
Δπηρνξεγήζεηο απφ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ 1.108 774 
Απφδνζε πεξηνπζίαο 53 53 
Δηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 394 394 
Λνηπά έζνδα 62 62 
Έμνδα 7.326 5.191 
Πιεξσκέο απφ εηδηθή ρξεκαηνδφηεζε 1.500   
Φαξκαθεπηηθή δαπάλε 3.076 2.019 
Λνηπέο παξνρέο αζζέλεηαο 2.179 1.640 
Απφδνζε εηζπξάμεσλ ηξίησλ 394 394 
Λνηπέο δαπάλεο 112 112 
Γαπάλεο πξνζσπηθνχ 27 26 
Μεηαβηβάζεηο πξνο λνζνθνκεία 38 1.000 
Ιζνδχγην 115 62 
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Πίλαθαο 3.26  Πξνυπνινγηζκνί θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη λνζνθνκείσλ 
(ζε εθαη. επξψ) 

 

 
2013 

Δθηηκήζεηο 
2014 

Πξνβιέςεηο 

ΙΙ. Ννζνθνκεία     

Έζνδα 3.100 2.278 
Δηδηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα εθθαζάξηζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ 1.298   
Ίδηα έζνδα 123 167 
Δπηρνξεγήζεηο απφ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ 1.641 1.111 
Μεηαβηβάζεηο απφ θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 38 1.000 
Έμνδα 3.100 2.253 
Πιεξσκέο απφ εηδηθή ρξεκαηνδφηεζε 1.298   
Αγαζά 1.366 1.554 
 εθ ησλ νπνίσλ Φάξκαθν 635 735 
  Τγεηνλνκηθφ πιηθφ  338 396 
  Οξζνπεδηθφ πιηθφ  62 68 
  Αληηδξαζηήξηα 150 153 
  Λνηπέο θαηεγνξίεο 181 202 
Γαπάλεο πξνζσπηθνχ 34 192 
Τπεξεζίεο 402 507 
Ιζνδχγην 0 25 
    
χλνιν εζφδσλ θνηλσληθνχ πξνυπνινγηζκνχ 52.654 47.205 
χλνιν εμφδσλ θνηλσληθνχ πξνυπνινγηζκνχ 51.573 47.885 
   

πλνιηθφ ηζνδχγην θνηλσληθνχ πξνυπνινγηζκνχ  1.081 -680 

 

 

Ννζνθνκεία 
 
Σν ηακεηαθφ απνηέιεζκα ησλ λνζνθνκείσλ γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο αλακέλεηαη λα είλαη ηζν-

ζθειηζκέλν, έλαληη αξλεηηθνχ απνηειέζκαηνο 33 εθαη. επξψ ην 2012. Ζ ζεηηθή απηή εμέιημε εκθαλί-

ζηεθε παξά ηελ αδπλακία κεηαβίβαζεο ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ, γηα ην 2013, πφξσλ απφ ην αζθαιη-

ζηηθφ ζχζηεκα (ΔΟΠΤΤ). Ζ ελ ιφγσ πζηέξεζε, πνπ ππεξέβε ην 1 δηζ. επξψ, αληηκεησπίζζεθε σο 

έλα βαζκφ απφ ηελ επηπξφζζεηε κεηαβίβαζε πηζηψζεσλ απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, ε νπνία 

έθηαζε ζηα 300 εθαη. επξψ. Δπηπιένλ, ην 2013, ηα λνζνθνκεία πξνρψξεζαλ ζε πιεξσκέο ιεμηπξφζε-

ζκσλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηξίηνπο χςνπο 1.298 εθαη. επξψ, απνξξνθψληαο ην ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ 

πηζηψζεσλ πνπ δηαηέζεθαλ απφ ηελ έθηαθηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ εθθαζάξηζε ιεμηπξφζεζκσλ π-

πνρξεψζεσλ. 

 

Σν 2014 αλακέλεηαη ζεηηθφηεξε εηθφλα ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ, πξνβιέπνληαο βειηίσζε ησλ ηδίσλ 

εζφδσλ ησλ λνζνθνκείσλ, νθεηιφκελε θαη ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνχ πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο αζζε-

λείο γηα εηζαγσγή. Ζ εμέιημε απηή, ζπλδπαδφκελε κε ηελ νκαινπνίεζε ηεο κεηαβίβαζεο πφξσλ απφ 

ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα (ΔΟΠΤΤ), πνπ ππνινγίδνληαη ζε 1 δηζ. επξψ, πξνβιέπεηαη λα εμηζνξξνπή-

ζεη ηε κείσζε ησλ ηαθηηθψλ κεηαβηβάζεσλ απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ (1.111 εθαη. επξψ γηα 

ην 2014). Παξάιιεια, πξνβιέπεηαη εμνηθνλφκεζε δαπαλψλ απφ ηε ζπγρψλεπζε λνζνθνκεηαθψλ κν-

λάδσλ. 
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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 Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, ην χςνο ησλ νπνίσλ νξίδεηαη ξεηά 

απφ ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη απνζθνπνχλ ζηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ θαη επελδπηηθψλ δαπαλψλ. Λφγσ 

ηεο ζπλερηδφκελεο χθεζεο ζεσξήζεθε αλαγθαίν λα δηαηεξεζεί ε εηδηθή επηρνξήγεζε θαη ην 2014, χ-

ςνπο 235,8 εθαη. επξψ, γηα ηελ ελίζρπζε ησλ Γήκσλ, πξνθεηκέλνπ απηνί λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππν-

ρξεψζεηο ηνπο θαη λα απνθεπρζεί ε ζπζζψξεπζε απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ. 

 

Οη ζπλνιηθέο πηζηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ γηα ηνπο Γήκνπο, αλέξρν-

ληαη ζην πνζφ ησλ 2.783 εθαη. επξψ ην 2014. ην πνζφ απηφ πεξηιακβάλνληαη νη ΚΑΠ, νη νθεηιέο 

ησλ παξειζφλησλ εηψλ, θαζψο θαη ε εηδηθή επηρνξήγεζε ησλ Γήκσλ. 

 

Πίλαθαο 3.27  Πφξνη Γήκσλ (ΟΣΑ α΄ βαζκνχ) απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ 
ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

(ζε εθαη. επξψ) 
 

Καηεγνξία 
2014 

Πξνυπνινγηζκφο 

 Κεληξηθνί Απηνηειείο Πφξνη (ΚΑΠ) Γήκσλ 2.333,3 

 Απφδνζε ζηνπο Γήκνπο πνζνζηνχ επί ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο 909,0 

 Απφδνζε ζηνπο Γήκνπο πνζνζηνχ επί ησλ θαζαξψλ ζπλνιηθψλ εηήζησλ εηζπξάμεσλ 
ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ 

1.247,8 

 Απφδνζε ζηνπο Γήκνπο πνζνζηνχ επί ηνπ θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο  176,5 

 Δηδηθή επηρνξήγεζε ζε ΟΣΑ α΄ βαζκνχ 235,8 
  

 Απφδνζε ζηνπο Γήκνπο απφ ηε ξχζκηζε ησλ νθεηιφκελσλ παξειζφλησλ εηψλ 213,9 
  

 Γεληθφ ζχλνιν  2.783,0 

 

Πεξηθέξεηεο (ΟΣΑ β’ βαζκνχ) 
 

Οη θπξηφηεξνη πφξνη ησλ Πεξηθεξεηψλ πξνέξρνληαη απφ ηνπο ΚΑΠ. Έρεη πξνβιεθζεί, γηα ην 2014, γηα 

ηηο Πεξηθέξεηεο, εηδηθή επηρνξήγεζε χςνπο 84 εθαη. επξψ, γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ 

θαη ζηνπο Γήκνπο. 

 

Οη ζπλνιηθέο κεηαβηβάζεηο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ πξνο ηηο Πεξηθέξεηεο, γηα ην 2014, πξν-

βιέπνληαη ζε 520 εθαη. επξψ. 
 

Πίλαθαο 3.28  Πφξνη Πεξηθεξεηψλ (ΟΣΑ β΄ βαζκνχ) απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ 
ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

(ζε εθαη. επξψ) 
 

Καηεγνξία 2014 

Πξνυπνινγηζκφο 
  

 Κεληξηθνί Απηνηειείο Πφξνη (ΚΑΠ) Πεξηθεξεηψλ 435,9 

 Απφδνζε ζηηο Πεξηθέξεηεο πνζνζηνχ επί ησλ θαζαξψλ ζπλνιηθψλ εηήζησλ εηζπξάμεσλ ηνπ    
θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ 

138,1 

  Απφδνζε ζηηο Πεξηθέξεηεο πνζνζηνχ επί ηνπ θφξνπ πξνζηηζεκέλεο αμίαο 297,8 

 Δηδηθή επηρνξήγεζε ζε ΟΣΑ β΄ βαζκνχ 83,9 
  

 Γεληθφ χλνιν 519,8 
Γαπάλεο κηζζνδνζίαο 356,3 
Απφδνζε γηα ινηπέο δξάζεηο 163,5 

Παξαηήξεζε: Σν πνζφ 356,3 εθαη. επξψ, ην νπνίν αθνξά κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Πεξηθεξεηψλ, θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ Κξαηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ κε ηζφπνζε κείσζε ησλ ΚΑΠ. 
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Ο εηήζηνο ελνπνηεκέλνο πξνυπνινγηζκφο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο απνηππψλεη ηηο πξνβιέςεηο ησλ 

βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηεγνξηψλ ησλ επηκέξνπο πξνυπνινγηζκψλ ησλ ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ. 

 

 

Πίλαθαο 3.29  Δλνπνηεκέλνο πξνυπνινγηζκφο ΟΣΑ 
(ζε εθαη. επξψ) 

 

 Καηεγνξία 
2013 2014 

Δθηίκεζε Πξνυπνινγηζκφο 

Α Έζνδα (1+2+3+4+5+6+7) 7.804 6.956 

1 Μεηαβηβάζεηο απφ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ(1)    3.080 2.988 
2 Δπηρνξεγήζεηο απφ ΠΓΔ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΔΠΑ) 834 878 
3 Σφθνη 48 48 
4 Έζνδα απφ πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ 7 7 
5 Λνηπά έζνδα 2.253 2.293 

 - Έζοδα από ανηαποδοηικά ηέλη και δικαιώμαηα 1.075 1.104 
 - Έζοδα από θόποςρ, λοιπά ηέλη, δικαιώμαηα και παποσή ςπηπεζιών 454 464 
 - Λοιπά ίδια έζοδα 257 257 
 - Έζοδα ΠΟΕ 468 468 

6 Δηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θαη επηζηξνθέο ρξεκάησλ 742 742 
7 Δπηρνξήγεζε γηα πιεξσκή ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 840  

Β Έμνδα (1+2+3+4+5+6+7) 7.050 6.591 

1 Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 1.554 1.523 
2 Πξνλνηαθά επηδφκαηα 774 758 
3 Σφθνη 69 69 
4 Γαπάλεο γηα επελδχζεηο πξν απνζβέζεσλ 947 940 
5 Λνηπέο δαπάλεο 2.218 2.318 

 - Πληπωμέρ ΠΟΕ  320 506 
 - Μεηαβιβάζειρ ζε ηπίηοςρ 686 686 
 - Λοιπέρ λειηοςπγικέρ δαπάνερ 1.212 1.126 

6 Απνδφζεηο εζφδσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 688 688 
7 Δμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ απφ ηελ εηδηθή επηρνξήγεζε 800 295 

    

 Έιιεηκκα (-) ή Πιεφλαζκα (+)  (Α-Β) 754 365 

 (1)  Πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ κεηαβηβάζεσλ απφ φια ηα Τπνπξγεία. 

 

Πίλαθαο 3.30  Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 
δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ΟΣΑ 

(ζε εθαη. επξψ) 

 

 Τπφινηπν ηελ 31/12/2012 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 2.283 

Γηαζέζηκα 1.732 
Σίηινη Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 9 
Λνηπά ρξεφγξαθα 524 
Γάλεηα πξνο ηξίηνπο 18 

Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 1.701 

 
 

Σα πξνυπνινγηζηηθά ζηνηρεία γηα ην 2014 βαζίδνληαη ζηηο εθηηκήζεηο ηνπ 2013, ιακβάλνληαο ππφςε 

ηηο ηξέρνπζεο καθξννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο θαζψο θαη εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο γηα ηνλ ηνκέα ηεο Απ-

ηνδηνίθεζεο, ελψ παξάιιεια ελζσκαηψλνληαη-εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζηα ζπλαθή, κε δξάζεηο, 

λνκνζεηήκαηα, φπσο: ηα φξηα θαη νη ζηφρνη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηε-

γηθήο (λ.3985/2011), ηα κέηξα πνπ ζεζπίζηεθαλ κε ηνπο εθαξκνζηηθνχο λφκνπο πνπ αθνινχζεζαλ 

(λ.3986/2011, λ.4002/2011, λ.4051/2012 θαη λ.4071/2012), ην Δληαίν Μηζζνιφγην (λ.4024/2011), θα-

ζψο θαη ην λ.4093/2012 «Έγθξηζε ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 

2013-2016». 
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Δθηηκήζεηο 2013 
 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία εθηέιεζεο ηνπ ελνπνηεκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ε 

εκθάληζε ζεηηθνχ δεκνζηνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο (πιεφλαζκα) νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ελζσκάησζε 

ηεο εηδηθήο επηρνξήγεζεο απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ γηα εμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψ-

ζεσλ θαη ζηε ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ησλ ίδησλ εζφδσλ. 

 

Δηδηθφηεξα: 

 

Σα έζνδα απμάλνληαη ζεκαληηθά, θπξίσο ιφγσ ηεο επηπιένλ επηρνξήγεζεο γηα εμφθιεζε ιεμηπξφζε-

ζκσλ ππνρξεψζεσλ χςνπο 840 εθαη. επξψ.  Οη επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ εθηη-

κάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζηα 3.080 εθαη. επξψ (ΚΑΠ 2.428 εθαη. επξψ, εηδηθή επηρνξήγεζε 396 εθαη. 

επξψ, νθεηιφκελα 214 εθαη. επξψ θαη ινηπέο επηρνξεγήζεηο 42 εθαη. επξψ) θαη απφ ην ΠΓΔ ζηα 834 

εθαη. επξψ. Ηθαλνπνηεηηθά εκθαλίδνληαη ηα έζνδα πνπ ζα εηζπξάμεη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε απφ πα-

ξειζφληα νηθνλνκηθά έηε, ζηνηρείν πνπ θαηαδεηθλχεη ηε ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο εηζπξαμηκφηεηαο 

ησλ ηδίσλ εζφδσλ ηεο, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ κεραληζκνχ βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο, 

θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο πξνο ηνπο ΟΣΑ πνπ επηηεχρζεθε κε ηελ ε-

θηεηακέλε εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο δεκνηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

 

Σα έμνδα είλαη απμεκέλα, ιφγσ ηεο εμφθιεζεο ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ απφ ηελ εηδηθή επηρν-

ξήγεζε θαη ηεο πιεξσκήο ππνρξεψζεσλ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ απφ ίδηα έζνδα. εκεηψλε-

ηαη φηη ζην πνζφ ησλ 800 εθαη. επξψ γηα ηελ εμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ απφ ηελ εηδηθή 

επηρνξήγεζε ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ππνρξεψζεηο ησλ ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ, θαζψο θαη ησλ λνκη-

θψλ ηνπο πξνζψπσλ, πνπ είλαη θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, πξνο ηηο εηαηξείεο ΔΤΓΑΠ ΑΔ θαη 

ΔΤΑΘ ΑΔ, νη νπνίεο είραλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο. Οη δαπάλεο γηα απνδνρέο πξνζσπηθνχ θαη ε θα-

ηαβνιή ησλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ είλαη πξνζαξκνζκέλεο κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ηηο δηέ-

πεη. 

 

Πξνβιέςεηο 2014 
 

χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ελνπνηεκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνθχ-

πηεη ζεηηθφ δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα χςνπο 365 εθαη. επξψ, κεησκέλν θαηά 389 εθαη. επξψ έλαληη 

ηνπ 2013. Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη ζηελ εμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ απφ ηα έζνδα ηεο 

εηδηθήο επηρνξήγεζεο έηνπο 2013 θαη ηελ πιεξσκή ππνρξεψζεσλ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ 

απφ ηα ίδηα έζνδα. 

 

Δηδηθφηεξα: 

 

Σα έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ πξνβιέπεηαη λα αλέιζνπλ ζην πνζφ ησλ 

2.988 εθαη. επξψ ζπλνιηθά (ΚΑΠ 2.413 εθαη. επξψ, εηδηθή επηρνξήγεζε 320 εθαη. επξψ, νθεηιφκελα 

214 εθαη. επξψ θαη ινηπέο επηρνξεγήζεηο 41 εθαη. επξψ) θαη απφ ην ΠΓΔ ζε 878 εθαη. επξψ.  Ζ πξφ-

βιεςε ησλ εζφδσλ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ αλέξρεηαη ζε 468 εθαη. επξψ, ην νπνίν ζπκβάιιεη 

ζεηηθά ζηε δεκηνπξγία πιενλάζκαηνο. 

  

Σα έμνδα πξνβιέπνληαη απμεκέλα ιφγσ ηεο εμφθιεζεο ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ, χςνπο 295 ε-

θαη. επξψ, θαζψο θαη ηεο απμεκέλεο πιεξσκήο ππνρξεψζεσλ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ απφ 

ίδηα έζνδα, χςνπο 506 εθαη. επξψ. Σν απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ απιή-

ξσησλ ππνρξεψζεσλ. Ζ δαπάλε θαηαβνιήο ησλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ είλαη κεησκέλε έλαληη ηνπ 

έηνπο 2013, ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ δηθαηνχρσλ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ απνγξαθή πνπ 

ήδε δηελεξγείηαη, νη δε ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πξνζαξκφδνληαη ζην πθηζηάκελν πεξηνξηζηηθφ δεκνζην-

λνκηθφ πεξηβάιινλ. 
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Παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ ΟΣΑ 
 

εκαληηθή ζεσξείηαη  ε ζπκβνιή ηνπ λένπ ζεζκνχ ηνπ «Παξαηεξεηεξίνπ» ζηελ θαηάξηηζε ηνπ ελν-

πνηεκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

  

θνπφο ηνπ «Παξαηεξεηεξίνπ» είλαη ε θαηάξηηζε ξεαιηζηηθψλ θαη ηζνζθειηζκέλσλ πξνυπνινγηζκψλ 

απφ ηνπο ΟΣΑ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, θαζψο θαη ε παξαθνινχζεζε ζε κεληαία βάζε ηεο 

εθηέιεζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο. 

 

Σν «Παξαηεξεηήξην» παξέρεη γλψκε ζηνπο Τπνπξγνχο Δζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ επί ησλ ζρεδί-

σλ ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ ΟΣΑ θαη ειέγρεη ηελ νξζή εθηέιεζε απηψλ, φπσο απνηππψλνληαη ζην 

Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Γξάζεο (ΟΠΓ). 

 

Ρπζκίζεηο νθεηιψλ ΟΣΑ πξνο Αζθαιηζηηθά Σακεία θαη Διιεληθφ Γεκφζην 
 

ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε δφζεθε δπλαηφηεηα ζπκςεθηζκνχ θαη ξχζκηζεο νθεηιψλ ησλ Γήκσλ θα-

ζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ ΟΣΑ πξνο ην Διιεληθφ Γεκφζην, ην ΗΚΑ θαη ηα ινηπά Αζθαιηζηηθά 

Σακεία. 
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8. Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
 

ηνλ ηνκέα απηφλ πεξηιακβάλνληαη νη πξνυπνινγηζκνί ησλ Γεκφζησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ 

πνπ είλαη εληαγκέλνη ζην κεηξψν θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηεο ΔΛΣΑΣ. 

 

Οη θνξείο απηνί είλαη νη εμήο: Πξάζηλν Σακείν (πξψελ ΔΣΔΡΠ), Οξγαληζκφο Διιεληθψλ Γεσξγηθψλ 

Αζθαιίζεσλ (ΔΛΓΑ), Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιη-

ζκνχ θαη Δγγπήζεσλ (ΟΠΔΚΔΠΔ), Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ΑΔ, ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ, ΟΔ ΑΔ,  

ΔΡΓΟΔ ΑΔ, ΓΑΗΑΟΔ ΑΔ, ΣΡΑΗΝΟΔ ΑΔ, Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (ΔΟΣ), Κέληξν Δ-

ιέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ), Ζιεθηξνκεραληθή Κχκεο ΑΔ, Μνλάδα Οξγάλσζεο 

ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ ΑΔ (ΜΟΓ ΑΔ), Οδηθέο πγθνηλσλίεο ΑΔ (ΟΤ ΑΔ), 

ε Διιεληθή Ραδηνηειεφξαζε ΑΔ (ΔΡΣ ΑΔ) ην 2013 θαη ε Νέα Διιεληθή Ραδηνθσλία-Ίληεξλεη θαη 

Σειεφξαζε ΑΔ (ΝΔΡΗΣ ΑΔ) ην 2014. εκεηψλεηαη φηη δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηνηρεία γηα ηα Δι-

ιεληθά Ακπληηθά πζηήκαηα ΑΔ (ΔΑ ΑΔ). 

 

Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί πιελ Πξάζηλνπ Σακείνπ 
 

ηνλ Πίλαθα 3.31 παξνπζηάδνληαη ηα ζπλνιηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ ΓΔΚΟ, 

πιελ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ γηα ηα έηε 2013 θαη 2014. 

 

Πίλαθαο 3.31  Δλνπνηεκέλνο Πξνυπνινγηζκφο ΓΔΚΟ Γεληθήο Κπβέξλεζεο  
εθηφο Πξάζηλνπ Σακείνπ 

(ζε εθαη. επξψ) 

 

 2013 2014 

Έζνδα 2.095 2.204 

Πσιήζεηο 463 602 
Λνηπά έζνδα 138 83 
Μεηαβηβάζεηο απφ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ 389 299 
Μεηαβηβάζεηο απφ ΠΓΔ 600 783 
Λνηπέο κεηαβηβάζεηο 505 437 

Γαπάλεο  1.551 1.655 

Γαπάλεο πξνζσπηθνχ 395 370 
Λνηπέο δαπάλεο 523 513 
Γαπάλεο επελδχζεσλ 632 771 

Ιζνδχγην πξν ηφθσλ 544 549 

Σφθνη 220 200 

Ιζνδχγην 324 349 

 

Παξνπζηάδεηαη βειηίσζε ηνπ ηζνδπγίνπ ησλ ΓΔΚΟ ζηα 324 εθαη. επξψ ην 2013, έλαληη πξνβιέςεσλ 

γηα 204 εθαη. επξψ, ελψ αλακέλεηαη επηπιένλ βειηίσζή ηνπ θαηά 25 εθαη. επξψ ην 2014.  

 

Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπο θαη εηδηθφηεξα ζηα έζνδα απφ πσιήζεηο πνπ 

αλακέλεηαη λα απμεζνχλ θαηά 139 εθαη. επξψ ή 30% ην 2014, ιφγσ θπξίσο ηεο ΝΔΡΗΣ ΑΔ. Κχξηα 

πεγή εζφδσλ παξακέλνπλ νη κεηαβηβάζεηο απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, πνπ δηακνξ-

θψλνληαη ζηα 783 εθαη. επξψ ην 2014, έλαληη 600 εθαη. επξψ ην 2013. ε θάζε πεξίπησζε, φκσο, ζπ-

λερίδνληαη εληαηηθά νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ησλ ΓΔΚΟ απφ ηελ: 

 

 δηεχξπλζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο είηε αλαδεηψληαο λένπο πειάηεο γηα πθηζηάκελεο ππεξεζίεο είηε 

πξνζειθχνληαο ηνπο ήδε πθηζηάκελνπο πειάηεο ζε λέεο ππεξεζίεο κεξηκλψληαο παξάιιεια γηα 

ηελ θαιή ζρέζε πνηφηεηαο-ηηκήο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, 

 αμηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, 

 εληνπηζκφ λέσλ θαηλνηφκσλ πεγψλ επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 
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 κεγηζηνπνίεζε εηζνδεκάησλ απφ κηζζψκαηα θαη εθκεηάιιεπζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

 νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη πψιεζε ησλ απνζεκάησλ θαη ησλ πεπαιαησκέλσλ πιηθψλ. 

 

Οη δαπάλεο ησλ ΓΔΚΟ παξνπζηάδνπλ αχμεζε θαηά 104 εθαη. επξψ ην 2014, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ επελδχζεσλ ιφγσ ηεο εληαηηθνπνίεζεο απνξξφθεζεο ησλ 

πφξσλ ηνπ ΠΓΔ. Αληίζεηα, φιεο νη άιιεο επηκέξνπο θαηεγνξίεο δαπαλψλ παξνπζηάδνληαη κεησκέλεο 

ην 2014 έλαληη ηνπ 2013, σο ζπλέπεηα ηεο πξνζπάζεηαο κείσζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ κέζσ ηεο: 
 

 ζηξαηεγηθήο, δηαξζξσηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο βειηηζηνπνίεζεο ησλ παξαγφλησλ θφζηνπο παξαγσ-

γήο ζε φια ηα επίπεδα, 

 θαζεηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, 

 αλαδηάξζξσζεο ησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ κε ηε ζπγρψλεπζε θαη ζπζηέγαζε γξαθείσλ, ηκεκάησλ 

θαη δηεπζχλζεσλ κε ζθνπφ ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ θαη ηε κείσζε ησλ 

δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο,  

 επαλαδηαπξαγκάηεπζεο θαη κείσζεο ησλ ελνηθίσλ πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ 

θνξέσλ,  

 επαλαδηαπξαγκάηεπζεο θαη κείσζεο ησλ δαπαλψλ γηα ηηο πξνκήζεηεο πξψησλ πιψλ, ηηο ινηπέο α-

κνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ θαζψο θαη γηα επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο, 

 ειαρηζηνπνίεζεο ησλ εμφδσλ κεηαθνξψλ, πξνβνιήο, δηαθήκηζεο, εθζέζεσλ θαη ηαμηδηψλ θαη 

 ειαρηζηνπνίεζεο ησλ εμφδσλ γηα δσξεέο θαη επηρνξεγήζεηο. 

 

Πξάζηλν Σακείν (πξψελ ΔΣΔΡΠ) 
 

ηνλ Πίλαθα 3.32 παξνπζηάδνληαη ηα ζπλνιηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Πξάζη-

λνπ Σακείνπ γηα ηα έηε 2013 θαη 2014. 

 

Πίλαθαο 3.32  Πξνυπνινγηζκφο Πξάζηλνπ Σακείνπ 
(ζε εθαη. επξψ) 

 

 2013 2014 

Έζνδα 314 169 

Έζνδα απφ ηφθνπο 35 36 
Λνηπά έζνδα 279 133 

Γαπάλεο  48 55 

Λνηπέο δαπάλεο 48 55 

Ιζνδχγην 266 114 

 

Σα έζνδα ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ, γηα ην 2014, πξνέξρνληαη, θπξίσο, απφ ηε ξχζκηζε απζαηξέησλ, ηα 

ηέιε δηαδηθαζηψλ πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο θαη ινηπά πξφζηηκα. Σα απνηειέζκαηα ηνπ Πξάζη-

λνπ Σακείνπ πξνβιέπνληαη κεησκέλα, ην 2014, ιφγσ ησλ ρακειφηεξσλ εζφδσλ απφ ηε λέα ξχζκηζε 

γηα ηε λνκηκνπνίεζε-ηαθηνπνίεζε ησλ απζαίξεησλ θηηζκάησλ, ε νπνία πξνβιέπεη πεξηζζφηεξεο δφ-

ζεηο θαη αλαπξνζαξκνζκέλν χςνο πξνζηίκσλ (Ηνχιηνο 2013). εκεηψλεηαη φηη ε λέα ξχζκηζε, αλ θαη 

έρεη αξλεηηθή επίπησζε ην 2014, ζα είλαη δεκνζηνλνκηθά νπδέηεξε γηα ηελ πεξίνδν 2014-2017. 

 

Οη δαπάλεο ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξά-

θνπ 16 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4111/2013, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016 ε δηάζεζε ησλ πφξσλ ηνπ Πξά-

ζηλνπ Σακείνπ, θαη’ έηνο, γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπ δαπάλεο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ δελ επη-

ηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην 2,5% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαζεζίκσλ ηνπ θαηά ην ηέινο ηνπ πξνεγνχκε-

λνπ έηνπο. 
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9. Λεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
 

 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο είρε πεξηιεθζεί ε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

χςνπο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ (απιήξσηεο ππνρξεψζεηο απφ δαπάλεο θαζψο θαη εθθξε-

κείο επηζηξνθέο θφξσλ), κε ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ξεπζηφηεηα ηεο νηθνλνκίαο. ηελ ηξίηε επηθαη-

ξνπνίεζε ηνπ Μλεκνλίνπ Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ζπκθσλήζεθε κε ηνπο 

εηαίξνπο ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο εθθαζάξηζεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ, κε ηελ ηήξεζε πν-

ιχ ζπγθεθξηκέλσλ πξνυπνζέζεσλ κε θχξην ζηφρν λα κε δεκηνπξγεζνχλ λέεο. ην πιαίζην απηφ, ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ δεκνζίεπζε ην Ννέκβξην ηνπ 2012 ζρέδην εθθαζάξηζεο ιεμηπξφζεζκσλ 

ππνρξεψζεσλ κέρξη ηνπ χςνπο ησλ νθεηιψλ φπσο απηέο είραλ εθηηκεζεί ζηηο 31/12/2011 (χςνπο 8 

δηζ. επξψ). 

 

Ζ δηαδηθαζία εμφθιεζεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαζνξίζηεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ.4093/2012 θαη ηελ αξηζ. 2/86954/ΓΠΓΓ/ΦΔΚ 3396/Β’/20.12.2012 απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, κε ηελ νπνία νξίζηεθαλ νη πξνυπνζέζεηο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θνξέσλ.  

 

Δηδηθφηεξα πξνβιέθζεθε ε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο κέ-

ρξη ηνπ χςνπο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεψλ ηνπο θαηά ηελ 31/12/2011 πξνθεηκέλνπ λα εμν-

θιήζνπλ απνθιεηζηηθά ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο.  

 

Σα Τπνπξγεία, πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ, απαηηήζεθε λα ζπλάςνπλ κλεκφληα ζπλεξγαζίαο 

κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, θαζψο θαη αληίζηνηρα κλεκφληα κε ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο 

ηνπο πνπ έιαβαλ ρξεκαηνδφηεζε γηα ην ζθνπφ απηφ. Κχξηνο ζηφρνο απηψλ είλαη ε δέζκεπζε ησλ 

θνξέσλ σο πξνο ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο, ε νξζή ηήξεζε κεηξψνπ δεζκεχ-

ζεσλ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέ-

ηξσλ πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζεί ε δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία θαη λα εμαζθαιηζηεί ε κε ζπζζψξεπζε 

λέσλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ζην κέιινλ. 

 

ην αλσηέξσ πιαίζην ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο (ΓΛΚ) μεθίλεζε, απφ ην 2012, ηε δηελέξ-

γεηα ειέγρσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ζπκκφξθσζε ησλ θνξέσλ κε ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέ-

ζεηο. Σν έηνο 2012 δηελεξγήζεθαλ 150 ηέηνηνη έιεγρνη ηφζν ζηελ Αηηηθή φζν θαη ζηελ ινηπή ρψξα. 

Ζ πξνζπάζεηα απηή ζπλερίζηεθε θαη ην 2013, φπνπ έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί 39 έιεγρνη. 

  

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ θνξέσλ γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεψλ ηνπο μεθίλεζε 

ην Γεθέκβξην ηνπ 2012 φπνπ ην ΓΛΚ κεηαβίβαζε πηζηψζεηο χςνπο 211,3 εθαη. επξψ, απφ ηηο νπνίεο 

νη θνξείο εμφθιεζαλ εληφο ηνπ 2012 πνζφ χςνπο 47,3 εθαη. επξψ. 

 

ην δεθάκελν ηνπ 2013 νη ρξεκαηνδνηήζεηο ησλ θνξέσλ έθζαζαλ ζηα 4.993 εθαη. επξψ θαη νη πιε-

ξσκέο ζηα 4.353 εθαη. επξψ. Παξάιιεια εμνθιήζεθαλ ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο απφ επηζηξν-

θέο θφξσλ (Γεθ. 2012 έσο Οθη. 2013) πνζνχ 787 εθαη. επξψ.  

 

πλνιηθά απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 

(Γεθέκβξην 2012) έσο ηέινο Οθησβξίνπ 2013 έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί νη θνξείο κε ην πνζφ ησλ 

5.991 εθαη. επξψ θαη έρεη νινθιεξσζεί ε απνπιεξσκή ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πξνο ηδηψηεο πνζνχ 

πεξίπνπ 5.187 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 87% ηεο ήδε ιεθζείζαο ρξεκαηνδφηεζεο. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 

έηνπο εθηηκάηαη φηη νη ρξεκαηνδνηήζεηο ζα αλέιζνπλ ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ 6,6 δηζ. επξψ φπσο 

απνηππψλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.33. 
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Πίλαθαο 3.33   Υξεκαηνδνηήζεηο θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο απφ ην 
πξφγξακκα εμφθιεζεο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ έηνπο 2013 

(ζε εθαη. επξψ) 
 

Φνξέαο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 2013 

Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 840 

Οξγαληζκνί Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (εθηφο ΔΟΠΤΤ θαη Ννζνθνκείσλ ΔΤ) 1.700 

Πεξίζαιςε – ΔΟΠΤΤ 1.773 

Κξαηηθά Ννζνθνκεία – ΔΤ 1.298 

Κξάηνο – Τπνπξγεία 261 

χλνιν ρξεκαηνδφηεζεο δαπαλψλ 5.872 

Κξάηνο - Δπηζηξνθέο θφξσλ 723 

χλνιν ρξεκαηνδφηεζεο Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο 6.595 

 

εκεηψλεηαη φηη: 

 

 Σα παξαπάλσ πνζά απνηέιεζαλ ηακεηαθέο δαπάλεο γηα ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. 

 ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζε ηακεηαθή βάζε, επέθεξαλ ηζφπνζε αχμεζε ησλ εζφ-

δσλ θαη αχμεζε ησλ δαπαλψλ ηνπο (γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεψλ ηνπο). 

 ε δεκνζηνινγηζηηθή βάζε (θαηά ESA-95), επήιζε αληίζηνηρε κείσζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππν-

ρξεψζεψλ ηνπο πξνο ηδηψηεο. 

 ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ γηα δηαδηθαζηηθνχο ιφγνπο ηα πνζά δελ έρνπλ αθφκα εμνθιεζεί, 

παξακέλνπλ σο ηακεηαθά δηαζέζηκα ζηνπο ππνηνκείο βειηηψλνληαο ην ηακεηαθφ ηζνδχγηφ ηνπο. 

 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο εμφθιεζεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ πξνέθπςαλ 

πξνβιήκαηα πνπ θαζπζηέξεζαλ ή θαη επηβξάδπλαλ ην ξπζκφ εμφθιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ.  

 

Δηδηθφηεξα, ε θαζπζηέξεζε ηεο έγθξηζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ θνξέσλ νδήγεζε θπξίσο ηα λν-

ζειεπηηθά ηδξχκαηα θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ έλαξμε εμφθιεζεο ησλ ιε-

μηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ κεηά ην Μάξηην ηνπ 2013.  

 

Δπίζεο, ε δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο ησλ θνξέσλ (φγθνο πιεξσκψλ, δηαζέζηκν πξνζσπηθφ γηα ηελ 

εθθαζάξηζε θαη ηελ πιεξσκή, αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίεο), θαη νη επί κέξνπο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε 

ηνκέα, θαζπζηέξεζαλ ζεκαληηθά ην ξπζκφ εμφθιεζεο, θπξίσο απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ θαη ηνπο Οξγαλη-

ζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΟΚΑ), ν θιάδνο πγείαο ησλ νπνίσλ κεηαθέξζεθε ζηνλ ΔΟΠΤΤ, 

θαζψο θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

 

Πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνχλ νη επί κέξνπο αδπλακίεο ησλ θνξέσλ θαη λα ξπζκηζηνχλ νη απαξαίηε-

ηεο δηαδηθαζίεο ψζηε λα επηηαρπλζεί ε απνπιεξσκή ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ην Τπνπξ-

γείν Οηθνλνκηθψλ πξνψζεζε ζεκαληηθέο ζεζκηθέο θαη θαλνληζηηθέο παξεκβάζεηο, νη νπνίεο δηεπθφ-

ιπλαλ ηελ απνπιεξσκή ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ησλ Φνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ηνλψ-

λνληαο ζεκαληηθά ηε ξεπζηφηεηα πξνο ηελ αγνξά.  

 

Δηδηθφηεξα, ηα λνζνθνκεία έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί γηα ην ζχλνιν ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεψλ 

ηνπο θαηά ηελ 31/12/2011 (1,5 δηζ. επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζηξαηησηηθψλ λνζνθνκεί-

σλ) θαη έρνπλ ήδε εμνθιήζεη ηηο αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ηνπο ηδηψηεο ζε πνζνζηφ 94%, 

ελψ έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο αλακέλεηαη ε πιήξεο εμφθιεζε ησλ νθεηιψλ ηνπο. Ο ΔΟΠΤΤ έρεη ρξε-

καηνδνηεζεί γηα ην 64% ησλ νθεηιψλ ηνπ (2 δηζ. επξψ) ελψ έρεη εμνθιήζεη πξνο ηνπο ηδηψηεο πνζν-

ζηφ 72% ηεο ήδε ιεθζείζαο ρξεκαηνδφηεζεο θαη αλακέλεηαη κέρξη ηέινο ηνπ έηνπο λα έρεη εμνθιή-

ζεη πνζνζηφ 54% ηνπ ζπλφινπ ησλ νθεηιψλ ηνπ. Οη ΟΚΑ έρνπλ ιάβεη ρξεκαηνδφηεζε γηα ην 80% 

ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηνπο θαη έρνπλ απνπιεξψζεη ζε δηθαηνχρνπο πνζνζηφ 89% ηεο ήδε 
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ιεθζείζαο ρξεκαηνδφηεζεο θαη εθηηκάηαη φηη έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο ζα έρνπλ εμνθιήζεη ην 93% 

ηνπ ζπλφινπ ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηνπο θαηά ηελ 31/12/2011.  

 

Σέινο νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί γηα ην 70% ησλ νθεηιψλ ηνπο 

(1,1 δηζ. επξψ), έρνπλ εμνθιήζεη πνζνζηφ 58% ηεο ήδε ιεθζείζαο ρξεκαηνδφηεζεο θαη εθηηκάηαη 

φηη έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο ην πνζνζηφ απηφ ζα αλέιζεη ζε 71% ηνπ ζπλφινπ ησλ νθεηιψλ ηνπο θα-

ηά ηελ 31/12/2011.  
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ΓΗΜΟΙΟ ΥΡΔΟ – ΔΓΓΤΗΔΙ  
 

 

 

ΓΗΜΟΙΟ ΥΡΔΟ 
 

 

Με ηηο απνθάζεηο ηνπ Eurogroup ηεο 27/11/2012 απνθαζίζηεθε ε παξνρή ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ 

δηεπθνιχλζεσλ πξνο ηελ Ειιάδα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο ζπλέρηζεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ απαηηνχκελσλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζε-

σλ. 

 

Η επηηπρεκέλε πινπνίεζε ηεο επαλαγνξάο ηνπ Δεθεκβξίνπ ηνπ 2012, κε ηελ νπνία απνζχξζεθε ρξένο 

νλνκαζηηθήο αμίαο 31.859,88 εθαη. επξψ (θαζαξή κείσζε ρξένπο πεξίπνπ 10% σο πνζνζηφ ηνπ   

ΑΕΠ), απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα ηελ πεξαηηέξσ κείσζε θαηά 1% ησλ επηηνθίσλ ηνπ πξψηνπ παθέηνπ 

ζηήξημεο («Greek loan facility»), ηε κείσζε θαηά 0,10% ησλ εμφδσλ ησλ δαλείσλ ηνπ Επξσπατθνχ 

Τακείνπ Φξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξφηεηαο (EFSF), ηε ρξνληθή επέθηαζε ηεο σξίκαλζεο ησλ δηκε-

ξψλ δαλείσλ θαη ησλ δαλείσλ ηνπ EFSF θαηά 15 έηε, θαζψο θαη ηελ αλαβνιή θαηαβνιήο ηφθσλ γηα 

10 έηε αλαθνξηθά κε ηα δάλεηα πνπ ρνξεγνχληαη απφ ην EFSF. 

 

Επηπιένλ, κε ηελ απφθαζε ηεο 27/11/2012, θαη’ επέθηαζε ηεο απφθαζεο ηνπ Eurogroup ηεο 

21/02/2012 γηα ηελ επηζηξνθή ησλ θεξδψλ ησλ Επξσπατθψλ Εζληθψλ Κεληξηθψλ Τξαπεδψλ απφ ηα 

Ειιεληθά νκφινγα (ANFA holdings), απνθαζίζηεθε ε επηζηξνθή ησλ θεξδψλ ηεο Επξσπατθήο Κε-

ληξηθήο Τξάπεδαο απφ ην πξφγξακκα αγνξάο Ειιεληθψλ νκνιφγσλ (SMP). Όζνλ αθνξά ηα ANFA, 

ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ESA-95, έρνπλ απνδνζεί 654,4 εθαη. επξψ πνπ αθνξνχλ ζην 2012 θαη 

330,3 εθαη. επξψ πνπ αθνξνχλ ζην 2013, ελψ αλακέλεηαη θαη ε απφδνζε επηπιένλ 275,8 εθαη. επξψ 

γηα ην 2013. Αλαθνξηθά κε ην πξφγξακκα SMP, ε πξψηε επηζηξνθή χςνπο 1.500 εθαη. επξψ πξαγκα-

ηνπνηήζεθε ηνλ Ινχιην ηνπ 2013 θαη αλακέλεηαη ε επφκελε επηζηξνθή χςνπο 500 εθαη. επξψ ην Δε-

θέκβξην ηνπ 2013. Οη ζπλνιηθέο απνδφζεηο, ζε ηακεηαθή βάζε, αλέξρνληαη ζε 303 εθαη. επξψ γηα ην 

2012, ζε 2.682 εθαη. επξψ γηα ην 2013 θαη ζε 2.641 εθαη. επξψ γηα ην 2014. 

 

Η θάιπςε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ ην 2013 πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά 

θχξην ιφγν απφ δάλεηα πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ην Επξσπατθφ Τακείν Φξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξφηε-

ηαο (ΕΤΦΣ) θαη ην Δηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Τακείν. Εηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηε δαλεηαθή ζχκβαζε χ-

ςνπο 109.100 εθαη. επξψ, νη ζπλνιηθέο εθηακηεχζεηο απφ ηηο αξρέο ηνπ 2012 έσο 31/08/2013 αλήιζαλ 

ζε 98.489,80 εθαη. επξψ. Σεκαληηθφ κέξνο ησλ παξαπάλσ δαλείσλ, χςνπο 48.200 εθαη. επξψ, εθηα-

κηεχηεθε πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο αλάγθεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ Ειιεληθψλ ηξα-

πεδψλ, ε νπνία νινθιεξψζεθε ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2013. Η ζπκκεηνρή ηνπ Δηεζλνχο Ννκηζκαηη-

θνχ Τακείνπ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δαλεηαθψλ αλαγθψλ ηεο Ειιεληθήο νηθνλνκίαο, γηα ην παξαπά-

λσ ρξνληθφ δηάζηεκα, αλέξρεηαη ζε 8.330 εθαη. επξψ. 

 

Σεκεηψλεηαη φηη θαηά ην πξψην πξφγξακκα ζηήξημεο ηεο Ειιεληθήο νηθνλνκίαο, απφ ην Μάην ηνπ 

2010 έσο ηα ηέιε ηνπ 2011, ηα θξάηε-κέιε ηεο Επξσδψλεο θαη ην Δηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Τακείν εθηα-

κίεπζαλ ζπλνιηθά πνζά χςνπο 73.200 εθαη. επξψ. Απφ απηά, ην ΔΝΤ ζπκκεηείρε κε πνζφ χςνπο 

20.300 εθαη. επξψ θαη ηα θξάηε-κέιε ηεο Επξσδψλεο κε πνζφ χςνπο 52.900 εθαη. επξψ. 

 

Η επίηεπμε πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο ζην ηέινο ηνπ 2013, γηα πξψηε θνξά κεηά απφ πνιιά ρξφληα, 

αλακέλεηαη λα ζεκαηνδνηήζεη ηελ έλαξμε κίαο λέαο δηαπξαγκαηεπηηθήο πξνζπάζεηαο εθ κέξνπο ηεο 

Ειιάδαο κε ζθνπφ ηελ ειάθξπλζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, κέζσ πεξαηηέξσ κεηψζεσλ ησλ επηηνθίσλ 

ησλ δηαθξαηηθψλ δαλείσλ θαη άιισλ δηεπθνιχλζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί πεξαηηέξσ θαη λα δη-

αζθαιηζηεί καθξνπξφζεζκα ε βησζηκφηεηα ηνπ ρξένπο θαη λα πινπνηεζεί ε ζηαδηαθή επηζηξνθή ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ησλ αγνξψλ. 
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1. Υξένο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
 

Τν ρξένο ηεο Κεληξηθήο Δηνίθεζεο εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζηα 325.900 εθαη. επξψ ή 178,2% ηνπ 

ΑΕΠ ζην ηέινο ηνπ 2013, έλαληη 305.537 εθαη. επξψ ή 157,7% ηνπ ΑΕΠ ην 2012. Ωζηφζν, απηή ε 

αχμεζε νχηε αηθλίδηα είλαη νχηε κπνξεί λα απνηειέζεη αηηία γηα ηελ πξφθιεζε νπνηαζδήπνηε αλεζπ-

ρίαο, αθνχ είλαη παξνδηθή, ρξνληθά νξηζκέλε θαη, ην ζεκαληηθφηεξν, αληηξξνπείηαη απφ ηελ απφθηεζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ην Ειιεληθφ Δεκφζην. 

 

Σπγθεθξηκέλα, απηή ε θαηλνκεληθή αχμεζε ρξένπο είλαη πξντφλ ηεο ππνρξέσζεο απεηθφληζεο ηεο ε-

θηακίεπζεο ησλ θεθαιαίσλ απφ ην ΕΤΦΣ πξνο ην Ειιεληθφ Δεκφζην, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδψλ. 

 

Ωζηφζν, ην ρξένο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ εθηακίεπζε ησλ θεθαιαίσλ αληηθξίδεηαη απφ πεξηνπζηα-

θά ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ πιένλ ηδηνθηεζία ηνπ Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ, κε πξνβιεπφκελε εθπνίεζή 

ηνπο θαη κε πξνζδηνξηζκέλε αμία κεηαπψιεζεο. 

 

Τν 2014 ην χςνο ηνπ ρξένπο ηεο Κεληξηθήο Δηνίθεζεο πξνβιέπεηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζηα 325.600 

εθαη. επξψ ή 177,8% ηνπ ΑΕΠ, παξνπζηάδνληαο νξηαθή κείσζε έλαληη ηνπ 2013 (Πίλαθαο 4.1). 

 

 

Πίλαθαο 4.1 ύλζεζε ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 
(ζε εθαη. επξώ) 

 

  2011 2012 2013* 2014** 

Α. Οκόινγα 259.774 86.297 76.280 59.610 

 Οκόινγα ζηελ αγνξά εζσηεξηθνύ 240.940 81.769 73.415 56.930 

 Οκόινγα ζηηο αγνξέο εμσηεξηθνύ 18.521 4.308 2.704 2.543 

 Σηηινπνηήζεηο ζην εμσηεξηθό 313 220 161 137 

       

Β. Βξαρππξόζεζκνη Σίηινη 15.059 18.357 14.950 14.950 

 Έληνθα Γξακκάηηα 14.936 18.237 14.831 14.833 

 Έληνθα Γξακκάηηα ζε θπζηθνύο ηίηινπο 123 120 119 117 

       

Γ. Γάλεηα 93.145 200.883 234.670 251.040 

 Γάλεηα Σξαπέδεο Διιάδνο 5.684 5.212 4.736 4.264 

 Λνηπά Γάλεηα Δζσηεξηθνύ 837 119 116 113 

 Δηδηθά θαη Γηαθξαηηθά Γάλεηα 7.257 7.069 6.736 6.427 

 Γάλεηα Μεραληζκνύ ηήξημεο 73.210 183.099 217.876 235.206 

 Λνηπά Γάλεηα Δμσηεξηθνύ 6.157 5.384 5.206 5.030 

Γ. ύλνιν ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο (Α+Β+Γ) 367.978 305.537 325.900 325.600 

 (σο % ηνπ ΑΔΠ) 176,5% 157,7% 178,2% 177,8% 

 ΑΔΠ 208.532 193.749 182.911 183.089 

* Δθηηκήζεηο      **Πξνβιέςεηο 
Πεγή:  Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 

 
Τν ρξένο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζηα 321.000 εθαη. επξψ ή 175,5% ηνπ 

ΑΕΠ ζην ηέινο ηνπ 2013, έλαληη 303.928 εθαη. επξψ ή 156,9% ηνπ ΑΕΠ ην 2012. Τν ρξένο ηεο Γελη-

θήο Κπβέξλεζεο πξνβιέπεηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζηα 320.000 εθαη. επξψ ή 174,8% ηνπ ΑΕΠ ην 

2014, παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 0,7% ηνπ ΑΕΠ έλαληη ηνπ 2013. Σεκεηψλεηαη φηη γηα πξψηε θνξά 

πξνβιέπεηαη φηη ην ρξένο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζα κεησζεί ην 2014 ζε απφιπηεο ηηκέο, ζε ζρέζε κε 

ην 2013, ιφγσ, θπξίσο, ηεο επίηεπμεο πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο, ηεο ζπγθξάηεζεο ησλ δαπαλψλ γηα 

ηφθνπο θαη ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ (Πίλαθαο 4.2). 
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Πίλαθαο 4.2  Υξένο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
(ζε εθαη. επξώ) 

 

 2011 2012 2013* 2014** 

     

Α. Υξένο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 367.978 305.537 325.900 325.600 

Β Υξένο ΝΠΓΓ, θέξκαηα θ.ιπ. κείνλ επελδύζεηο ζε ηίηινπο ΔΓ 9.928 5.846 3.600 3.200 

Γ. Υξένο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA (A+B) 377.906 311.383 329.500 328.800 

Δ Υξένο ΟΣΑ, OKA κείνλ ελδνθπβεξλεηηθό ρξένο -22.765 -7.455 -8.500 -8.800 

Ε. Υξένο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (Γ+Γ) 355.141 303.928 321.000 320.000 

  (σο % ηνπ ΑΔΠ) 170,3% 156,9% 175,5% 174,8% 

ΑΔΠ 208.532 193.749 182.911 183.089 

* Δθηηκήζεηο. Τπνινγίζηεθε όηη κέρξη 31/12/2013 ζα εθηακηεπηεί ην ζύλνιν ηνπ ππνινίπνπ πνζνύ πνπ έρεη πξνβιεθζεί γηα ην 2013, ύ-
ςνπο 4,9 δηζ. επξώ (EFSF 3,1 δηζ. επξώ θαη ΓΝΣ 1,8 δηζ. επξώ). Δθόζνλ δελ εθηακηεπζεί ην ζύλνιν ηνπ πνζνύ απηνύ ε δηαθνξά ηνπ 
ζα κεηώζεη ηζόπνζα ην ύςνο ηνπ δεκόζηνπ ρξένπο. 

 ** Πξνβιέςεηο 
Πεγή:  Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 
 

 

2. Δμέιημε δεκόζηνπ ρξένπο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
 

 

Τν ρξένο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο απφ 31/12/2012 κέρξη 31/12/2013 εθηηκάηαη φηη ζα απμεζεί θαηά  

17.072 εθαη. επξψ θαη νθείιεηαη θπξίσο ζηελ θάιπςε ηνπ ηακεηαθνχ ειιείκκαηνο ηνπ Πξνυπνινγη-

ζκνχ, ζηελ εμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ θαη ζηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ. Σην δηά-

ζηεκα απφ 31/12/2013 κέρξη 31/12/2014 πξνβιέπεηαη φηη ζα κεησζεί θαηά 1.000 εθαη. επξψ πνπ νθεί-

ιεηαη θπξίσο ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ηακεηαθνχ ειιείκκαηνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ζην πξφγξακκα 

απνθξαηηθνπνηήζεσλ (Πίλαθαο 4.3). 

 

Πίλαθαο 4.3  Δμέιημε δεκόζηνπ ρξένπο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
(ζε εθαη. επξώ) 

 
  

  
  

  

2013* 2014** 
Γηαθνξά 

2014-2013 

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

Σακηαθό έιιεηκκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο  3.378 419 -2.959 
 Έλλειμμα Γενικής Κσβέρνησης κατά ESA 95 3.990 4.293 303 
 Εθνικολογιστικές προσαρμογές Γενικής Κσβέρνησης -612 -3.874 -3.262 
Δμόθιεζε ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ 5.872 1.500 -4.372 
Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ εηαηξεηώλ 14 42 28 
Αλαθεθαιαηνπνίεζε ηξαπεδώλ 7.200  -7.200 
πκκεηνρή ζηνλ ΔΜ, ΔΣΔπ θ.ιπ. 931 481 -450 
Μεηαβνιή δηαζεζίκσλ 1.000  -1.000 
Απνθξαηηθνπνηήζεηο -1.230 -3.330 -2.100 
Πξνζαξκνγέο ζην άξηην, ινηπέο πξνζαξκνγέο -93 -112 -19 
    

Μεηαβνιή από πξνεγνύκελν έηνο 17.072 -1.000 -18.072 

     

Υξένο Γεληθήο Κπβέξλεζεο  321.000 320.000 -1.000 

Υξένο Γεληθήο Κπβέξλεζεο σο % ηνπ ΑΔΠ  175,5% 174,8% -0,7% 

ΑΔΠ 182.911 183.089   

   * Δθηηκήζεηο    **Πξνβιέςεηο 
   Πεγή:  Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 
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3.  Γνκή θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 
 

Μεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ PSI θαη ηεο επαλαγνξάο νκνιφγσλ ην 2012, ν ρξνληθφο νξίδνληαο ησλ ιή-

μεσλ ηνπ ρξένπο ηεο Κεληξηθήο Δηνίθεζεο ζηηο 30/09/2013 νκαινπνηείηαη θαη 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 (Δηάγξακκα 4.1). Η αλαιν-

γία απηή αλακέλεηαη λα αληηζηξαθεί ηα επφκελα έηε κε ηε ζηαδηαθή επάλνδν ηνπ Ειιεληθνχ Δεκνζί-

νπ γηα δαλεηζκφ ζηηο αγνξέο. 

 

Δηεπθξηλίδεηαη φηη ην έηνο 2014 πξνβιέπεηαη ε ιήμε νκνιφγσλ χςνπο: α) 5.225,5 εθαη. επξψ πνπ έ-

ρνπλ εθδνζεί, κε βάζεη ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3723/2008, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο Ειιελη-

θήο νηθνλνκίαο, έλαληη απφθηεζεο πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ησλ Ειιεληθψλ ηξαπεδψλ απφ ην Ειιεληθφ 

Δεκφζην ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο 5.148,6 εθαη. επξψ, εθ ησλ νπνίσλ ην Δεκφζην θαηέρεη ζήκε-

ξα 4.473,6 εθαη., θαζψο νη κεηνρέο ηεο ΑΤΕ νλνκαζηηθήο αμίαο 675 εθαη. επξψ επεζηξάθεζαλ απφ ην 

Ειιεληθφ Δεκφζην έλαληη κεηξεηψλ, β) 1.222,39 εθαη. επξψ πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα ηελ αχμεζε ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ ΤΕΜΠΜΕ, ζεκεξηλφ ΕΤΕΑΝ, έλαληη ίζεο αμίαο πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ 

πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ζήκεξα ην Ειιεληθφ Δεκφζην θαη γ) 10.037,7 εθαη. επξψ πνπ έρνπλ ζηελ 

θαηνρή ηνπο ε Επξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα, νη Επξσπατθέο Εζληθέο Κεληξηθέο Τξάπεδεο, ε Επξσ-

πατθή Έλσζε θαη ε Επξσπατθή Τξάπεδα Επελδχζεσλ. Επίζεο θαη ηα έηε 2014-2020 ππάξρνπλ ιήμεηο 

νκνιφγσλ κεγάισλ πνζψλ πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο νη αλσηέξσ θνξείο. 

 

 

Γηάγξακκα 4.1  Υξνλνδηάγξακκα ιήμεο ρξένπο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 
ηελ 30/9/2013 (ζε εθαη. επξώ) 

 
Πεγή:  Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 

 

 

 

Επηζεκαίλεηαη φηη ζηηο 30/09/2013 ην χςνο ησλ νκνιφγσλ ηνπ Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ πεξηνξίζηεθε ζην 

22,8% ηνπ ρξένπο Κεληξηθήο Δηνίθεζεο (έλαληη 91% ην 2009) θαη αληηθαηαζηάζεθε κε δάλεηα πνπ 

ειήθζεζαλ απφ ην Μεραληζκφ Σηήξημεο, ηα νπνία απνηεινχλ πιένλ ην 66,4% ηνπ ρξένπο Κεληξηθήο 

Δηνίθεζεο (Δηάγξακκα 4.2). 
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Γηάγξακκα 4.2  ύλζεζε ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 
ηελ 30/9/2013 

 

 
 

Πεγή:  Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 
 

Η κέζε ππνιεηπφκελε θπζηθή δηάξθεηα ηνπ ρξένπο ηεο Κεληξηθήο Δηνίθεζεο ήηαλ 7,14 έηε ην 2008, 

ελψ, ζηηο 30/9/2013, έρεη ππεξδηπιαζηαζζεί θαη δηακνξθψζεθε ζε 16,17 έηε. Αληίζηνηρα, γηα ηηο πε-

ξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Επξσδψλεο ε κέζε δηάξθεηα δελ μεπεξλά ηα 7 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 

31/12/2010 7,21 3,34 7,14 

31/12/2011 6,38 3,21 6,30 

30/12/2012 15,72 2,36 15,29 

30/09/2013 16,71 3,92 16,17 

Πεγή:  Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 
 

 

 

Σηηο 30/09/2013, πνζνζηφ 76,5% ηνπ ρξένπο Κεληξηθήο Δηνίθεζεο είρε ππνιεηπφκελε θπζηθή δηάξ-

θεηα κεγαιχηεξε ησλ 5 εηψλ, ιφγσ ηεο επηκήθπλζεο ησλ δαλείσλ ηνπ Μεραληζκνχ Σηήξημεο θαη ηεο 

έθδνζεο λέσλ νκνιφγσλ ηνπ Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ ζην πιαίζην ηεο αληαιιαγήο νκνιφγσλ (PSI) (Πί-

λαθαο 4.5). 
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Πίλαθαο 4.5   Υξένο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο σο πξνο ηελ 
ππνιεηπόκελε θπζηθή δηάξθεηα 

  

Γηάξθεηα 30/09/2013 

Βξαρππξόζεζκν (κέρξη 1 έηνο) 12,0% 

Μεζνπξόζεζκν (1 έσο 5 έηε) 11,5% 

Μαθξνπξόζεζκν (άλσ ησλ 5 εηώλ) 76,5% 

ύλνιν 100,0% 

    Πεγή:  Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 

 

4.  Γαπάλεο εμππεξέηεζεο ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 
 

Οη δαπάλεο εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο ηεο Κεληξηθήο Δηνίθεζεο εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζε 18.997 

εθαη. επξψ ην 2013, έλαληη 36.672 εθαη. επξψ ην έηνο 2012. Η κεγάιε κείσζε ησλ δαπαλψλ εμππεξέ-

ηεζεο νθείιεηαη ζηε κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηνπ PSI, ζηε κείσζε 

ηνπ θφζηνπο εμππεξέηεζήο ηνπ, θαζψο θαη ζηελ αλαβνιή θαηαβνιήο ησλ ηφθσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ 

απφ ην Επξσπατθφ Τακείν Φξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξφηεηαο (ΕΤΦΣ) (Πίλαθαο 4.6).  

 

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) 

1992 1.539 4.867 6.406 622 3.501 4.123 71 4.194 10.600 
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 19.390 19.549 104 12.873 12.977 246 13.223 32.772 
2011 -129 28.976 28.847 372 15.758 16.130 218 16.348 45.195 
2012 -1.355 25.261 23.908 603 11.530 12.133 631 12.764 36.672 
2013* 2.485 10.272 12.757 870 5.200 6.070 170 6.240 18.997 

* 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. 
Πεγή:  Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 

 

Οη δαπάλεο γηα εμφθιεζε βξαρππξφζεζκσλ ηίηισλ ηνπ Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ, νη νπνίεο απφ ην 2011 

πεξηιακβάλνπλ κφλν έληνθα γξακκάηηα ηδησηηθνχ ηνκέα, εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζε 44.703 εθαη. 

επξψ ην 2013, έλαληη 47.008 εθαη. επξψ ην 2012, ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ χςνπο ησλ εληφθσλ γξακκα-

ηίσλ. Γηα ην έηνο 2014 νη δαπάλεο εμφθιεζεο πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζε 40.050 εθαη. επξψ 

(Πίλαθαο 4.7). Σεκεηψλεηαη φηη νη δαπάλεο αθνξνχλ ηηο ζπλνιηθέο εηήζηεο εμνθιήζεηο εληφθσλ γξακ-

καηίσλ ηξίκελεο θαη εμάκελεο δηάξθεηαο, νη νπνίεο αλαρξεκαηνδνηνχληαη κε λέεο αληίζηνηρεο εθδφ-

ζεηο, δεδνκέλνπ φηη ην πθηζηάκελν ζπλνιηθφ χςνο ησλ ΕΓΕΔ δελ μεπεξλά ηα 15 δηζ. επξψ. 
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Πίλαθαο 4.7   Δμνθιήζεηο βξαρππξόζεζκσλ ηίηισλ 
 (ζε εθαη. επξώ) 

    

Έηνο 
Έληνθα γξακκάηηα 

ηδησηηθνύ ηνκέα 
Βξαρππξόζεζκνη ηίηινη εμσηεξηθνύ(1) - Βξα-

ρππξόζεζκεο ηακεηαθέο δηεπθνιύλζεηο 
ύλνιν 

2005 2.495 2.590 5.085 
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** 40.050 0 40.050 

*    Δθηηκήζεηο    ** Πξνβιέςεηο 
(1)   Euro Commercial Paper (ECP)  
(2)   Από ην 2008 πεξηιακβάλνληαη νη βξαρππξόζεζκεο ηακεηαθέο δηεπθνιύλζεηο. 

   Πεγή:  Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 

 

Οη δαπάλεο γηα ηφθνπο ηνπ ρξένπο ηεο Κεληξηθήο Δηνίθεζεο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΕΠ παξνπζηάδνπλ α-

λνδηθή πνξεία κέρξη ην έηνο 2011, ελψ απφ ην 2012 αξρίδνπλ λα κεηψλνληαη. Γηα ην 2013, νη δαπάλεο 

γηα ηφθνπο εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζηα 6,1 δηζ. επξψ ή 3,3% ηνπ ΑΕΠ, απφ 12,2 δηζ. επξψ ή 6,3% 

ηνπ ΑΕΠ ην 2012 (Πίλαθαο 4.8). Η κεγάιε κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα ηφθνπο απφ ην 2012 θαη κεηά, 

νθείιεηαη ζηε κείσζε ηνπ χςνπο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο κεηά ηελ αληαιιαγή ησλ νκνιφγσλ (PSI) ηνπ 

Μαξηίνπ 2012 θαη ηελ επαλαγνξά ηνπ Δεθεκβξίνπ 2012, ζηε κείσζε ηνπ πεξηζσξίνπ επηηνθίνπ ησλ 

δαλείσλ ηνπ Μεραληζκνχ Σηήξημεο θαη ζηελ αλαβνιή θαηαβνιήο ηφθσλ γηα ηα δάλεηα πνπ ρνξεγήζε-

θαλ απφ ην ΕΤΦΣ (Δηάγξακκα 4.3). 

 

Πίλαθαο 4.8  Ύςνο δαπαλώλ γηα ηόθνπο ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 
(πνζά ζε εθαη. επξώ) 

 

 2009 2010 2011 2012 2013* 2014** 

Σόθνη 12.325 13.223 16.348 12.224 6.100 6.150 

σο % ηνπ ΑΔΠ 5,3% 6,0% 7,8% 6,3% 3,3% 3,4% 

 *  Δθηηκήζεηο     **  Πξνβιέςεηο 
Πεγή:  Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 
 
 

Γηάγξακκα 4.3  Γαπάλεο γηα ηόθνπο ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 
(% ηνπ ΑΔΠ) 

 
         *  Δθηηκήζεηο    **  Πξνβιέςεηο 

             Πεγή:  Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 
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5. Η ελνπνηεκέλε αγνξά επξσνκνιόγσλ 
 
Καηά ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα ηνπ 2013 νη απνδφζεηο ησλ κεζν-καθξνπξφζεζκσλ θξαηηθψλ ρξεν-

γξάθσλ ησλ ρσξψλ ηεο Επξσδψλεο κε πςειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα (ΑΑΑ εθδφηεο) παξέκεηλαλ ζε 

ρακειά επίπεδα, θηάλνληαο ζηα κέζα ηνπ έηνπο ζηα ηζηνξηθά ρακειά επίπεδα ηεο ηειεπηαίαο δεθαε-

ηίαο, αληηθαηνπηξίδνληαο, γηα κηα αθφκε θνξά, ηηο ρακειέο πξνζδνθίεο γηα παγθφζκηα αλάπηπμε θαη 

θαηά ην ηξέρνλ έηνο. Σε απηφ ζπλεγνξεί θαη ε κείσζε ηνπ παξεκβαηηθνχ επηηνθίνπ ηεο Επξσπατθήο 

Κεληξηθήο Τξάπεδαο (ΕΚΤ). Επίζεο θαη νη απνδφζεηο ησλ Ακεξηθαληθψλ θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ αληί-

ζηνηρεο δηάξθεηαο παξέκεηλαλ θαηά ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα θνληά ζηα ηζηνξηθά ρακειά επίπεδα ηεο 

ηειεπηαίαο δεθαεηίαο.  

 

Εηδηθφηεξα γηα ηηο ρψξεο ηνπ επξψ, θαηά ην 2013, ππήξμε ηάζε εμνκάιπλζεο ζηηο απνδφζεηο ησλ κα-

θξνρξφλησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ ηνπο. Σπγθεθξηκέλα, ε δηαθνξά-πεξηζψξην απνδφζεσλ (yield spread) 

ησλ 10εηψλ νκνιφγσλ ησλ ρσξψλ ηνπ Επξσπατθνχ Νφηνπ έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ γεξκαληθψλ, θαηά 

κέζν φξν, κεηψζεθε. Φαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο Ιζπαλίαο φπνπ ην πεξηζψξην απηφ κεη-

ψζεθε, απφ ηηο αξρέο ηνπ 2013, θαηά 110 κνλάδεο βάζεο (1,10%), ελψ γηα ηελ Ιηαιία παξέκεηλε ζηα-

ζεξφ. 

 

 

6. 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 δηακνξθψλεηαη 

ζηα επίπεδα ηνπ 4,15% γηα ηα εμάκελα έληνθα γξακκάηηα.  

Η θακπχιε απνδφζεσλ ησλ ηίηισλ ηνπ Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ έρεη ζεηηθή θιίζε (steepening curve) κέ-

ρξη ζρεδφλ ηε δεθαεηία, αληηθαηνπηξίδνληαο έηζη ηε κείσζε ησλ βξαρπρξφλησλ επηηνθίσλ ζε ζρέζε κε 

ηα καθξνρξφληα. Γηα δηάξθεηεο άλσ ησλ 10 εηψλ (πνπ αθνξνχλ ηα λέα νκφινγα πνπ εθδφζεθαλ κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ PSI) γίλεηαη ζρεδφλ επίπεδε, κε ειαθξά θαζνδηθή θιίζε, θαζψο νη απνδφζεηο ησλ κα-

θξνπξφζεζκσλ ηίηισλ δηάξθεηαο 10 έσο 30 εηψλ βξίζθνληαη ζε ζρεηηθά θνληηλά επίπεδα. Αμηνζεκεί-

σηε είλαη ε κεηαηφπηζε ηεο θακπχιεο απνδφζεσλ πξνο ηα θάησ, ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πεξπζηλφ 

δηάζηεκα, ιφγσ ηεο κεγάιεο κείσζεο ησλ απνδφζεσλ ησλ νκνιφγσλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 

(Δηάγξακκα 4.4). 

 

Γηάγξακκα  4.4   Κακπύιε απνδόζεσλ ηίηισλ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ 

 
                   Πεγή:  Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 
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Η δηαθνξά απφδνζεο (yield spread) κεηαμχ ηνπ 10εηνχο Ειιεληθνχ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ Γεξκαληθνχ 

νκνιφγνπ αλαθνξάο ήηαλ θαζ’ φιε ζρεδφλ ηε δηάξθεηα ηνπ 2013 θάησ απφ ην επίπεδν ησλ 1.000 κν-

λάδσλ βάζεο θαη δηακνξθψλεηαη ζην ηξέρνλ επίπεδν ησλ 620 κνλάδσλ βάζεο. Οη απνδφζεηο ησλ λέσλ 

Ειιεληθψλ νκνιφγσλ έρνπλ ππνρσξήζεη ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, κε ην δεθαε-

ηέο νκφινγν λα έρεη απφδνζε ιίγν θάησ απφ 8,0%. 

 

Απφ ην ηέινο Ινπιίνπ 2012 παξνπζηάδεηαη ζπλερήο θαζνδηθή ηάζε θαη γηα ηα πεξηζψξηα απφδνζεο 

ησλ ππφινηπσλ ρσξψλ ηνπ λφηνπ ηεο επξσδψλεο, φπσο είλαη ε Ιηαιία, ε Πνξηνγαιία, ε Ιζπαλία θαη ε 

Γαιιία (Δηάγξακκα 4.5). 

 

Γηάγξακκα 4.5 Απνδόζεηο 10εηώλ θξαηηθώλ ηίηισλ 
(εκεξήζηα ζηνηρεία – εθαηνζηηαίεο κνλάδεο) 

 
 
 
 
Πξσηνγελήο αγνξά ηίηισλ 
 
Καηά ην έηνο 2013 δελ ππήξμε νπνηαδήπνηε έθδνζε νκνιφγσλ κέζσ δεκνπξαζίαο ή θνηλνπξαμίαο 

ζηελ πξσηνγελή αγνξά. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ην Ειιεληθφ Δεκφζην ζπλέρηζε λα εθδίδεη ηίηινπο βξαρππξφζεζκεο 

δηάξθεηαο. Η βξαρππξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε κεληαίεο εθδφζεηο Εληφθσλ 

Γξακκαηίσλ δηάξθεηαο 13 θαη 26 εβδνκάδσλ. Ο κεζνζηαζκηθφο ζπληειεζηήο θάιπςεο ησλ δεκνπξα-

ζηψλ ΕΓΕΔ δηακνξθψζεθε ζην 1,73.  

 

Τν κέζν ζηαζκηθφ επηηφθην λένπ δαλεηζκνχ, ην νπνίν δηακνξθψλεηαη απφ ηηο εθδφζεηο εληφθσλ γξακ-

καηίσλ θαη ηα δάλεηα πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ην Επξσπατθφ Τακείν Φξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξφηεηαο 

θαη ην Δηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Τακείν, κέρξη 31/10/2013, δηακνξθψζεθε ζην 2,6%. Η κέζε θπζηθή 

δηάξθεηα ηνπ λένπ δαλεηζκνχ δηακνξθψζεθε ζε 11,77 έηε, έλαληη 9,12 ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 

2012. 
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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 ζηελ εμσρξεκαηηζηε-

ξηαθή αγνξά ηίηισλ (over the counter), δηακνξθψζεθε ζε 416,9 δηζ. επξψ ην γ΄ ηξίκελν ηνπ 2013, έ-

λαληη 425,7 δηζ. επξψ ην β΄ ηξίκελν ηνπ 2013 θαη 169,4 δηζ. επξψ ην γ΄ ηξίκελν ηνπ 2012. 

 

Καηά ην ίδην ηξίκελν, ην 53,04% ηεο ζπλαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αθνξνχζε ηίηινπο κε δηάξθεηα 

απφ 15 έσο 30 έηε. Αθνινχζεζαλ νη ηίηινη δηάξθεηαο 10 έσο 15 έηε κε πνζνζηφ 31,74% θαη θαηφπηλ 

νη ηίηινη δηάξθεηαο έσο 10 έηε κε πνζνζηφ 7,83%. Αμηνζεκείσηε ήηαλ ε ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηε-

ηα ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ κε πνζνζηφ 7,39%. 

 

Η θαηαλνκή ηεο αμίαο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο ΗΔΑΤ, αλάινγα κε ηελ ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα ησλ ηίη-

ισλ, θαηά ην γ΄ ηξίκελν ηνπ 2013 εκθαλίδεηαη ζην Δηάγξακκα 4.6. 

 

 

Γηάγξακκα 4.6  Αμία ζπλαιιαγώλ ζηελ ΗΓΑΣ γ΄ ηξίκελν 2013 
(κε βάζε ηελ ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα ησλ ηίηισλ) 

 

 
Πεγή: Σξάπεδα Διιάδνο, ΗΓΑΣ 

 

 

 

Ο ζπλνιηθφο φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ ζηελ ΗΔΑΤ δηακνξθψζεθε ζε ρακειά επίπεδα ην γ΄ ηξίκελν ηνπ 

2013 θαη αλήιζε ζηα 230 εθαη. επξψ, έλαληη 477 εθαη. επξψ ην πξνεγνχκελν ηξίκελν θαη 267 εθαη. 

επξψ ην α΄ ηξίκελν ηνπ 2013. Η εμέιημε ηεο αμίαο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

ΗΔΑΤ γηα ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ 2012-Σεπηεκβξίνπ 2013, αλά κήλα, παξνπζηάδεηαη ζην Δηάγξακκα 

4.7.  
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Γηάγξακκα 4.7  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 4 

ειιεληθά θαη 16 δηεζλή πηζησηηθά ηδξχκαηα. Τα 15 απφ ηα δηεζλή ζπκκεηέρνπλ ζηελ ΗΔΑΤ απφ ηελ 

έδξα ηνπο ζην εμσηεξηθφ.  

 

7. Βαζηθέο θαηεπζύλζεηο δαλεηζκνύ θαη δηαρεηξηζηηθνί ζηόρνη έηνπο 2014 
 

Η πινπνίεζε ησλ ηξηψλ θάζεσλ ηνπ PSI ην Μάξηην-Απξίιην ηνπ 2012 θαζψο θαη ε επαλαγνξά ησλ 

λέσλ νκνιφγσλ ηνπ Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ ην Δεθέκβξην ηνπ 2012, είραλ σο απνηέιεζκα ηε κείσζε 

ηνπ άκεζα ιεμηπξφζεζκνπ ρξένπο, ηε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ηελ νκαινπνίεζε 

ησλ απνπιεξσκψλ ηνπ κέζσ ηεο επέθηαζεο ηεο κεζνζηαζκηθήο ιεθηφηεηάο ηνπ, ε νπνία μεπεξλά 

πιένλ ηα 16 έηε, ιφγσ ηεο κεγάιεο δηάξθεηαο ησλ λέσλ δαλείσλ πνπ έρνπλ ζπλαθζεί θαη ησλ λέσλ 

νκνιφγσλ πνπ εθδφζεθαλ. 

 

Με ηε δηαδηθαζία ηνπ PSI ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο δηαθξαηείηαη πιένλ απφ ηνπο 

εηαίξνπο θαη ην Επξσζχζηεκα. Επίζεο, ε κεζνζηαζκηθή ηνπ δηάξθεηα έρεη ρξνληθά επεθηαζεί. Καη νη 

δχν απηέο παξάκεηξνη έρνπλ θεθαιαηψδε ζεκαζία γηα ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ εμφθιεζεο θαη αλα-

ρξεκαηνδφηεζεο θαη γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ ρξένπο, ελψ απειεπζεξψλνπλ πφξνπο γηα ηελ αλάπηπμε 

θαη εμνηθνλνκνχλ ρξφλν γηα ηελ αλαδηάηαμε ηεο νηθνλνκίαο. 

 

Παξφια απηά, ε αβεβαηφηεηα ιφγσ ηεο θξίζεο ρξένπο εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη κε απνηέιεζκα νη 

απνδφζεηο ησλ πθηζηάκελσλ θξαηηθψλ ηίηισλ, παξά ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ, ε 

νπνία αληηθαηνπηξίδεη ηηο ζεηηθέο πξννπηηθέο, λα παξακέλνπλ πςειέο, γηα φιεο ηηο δηάξθεηεο (κεηαμχ 

7,8%-8,6%), δηαηεξψληαο πςειφ ην θφζηνο δαλεηζκνχ θαη θαζπζηεξψληαο ηελ επηζηξνθή ηεο Ειιά-

δαο ζηηο αγνξέο. 

 

Ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ε απφδνζε ηνπ 10εηνχο νκνιφγνπ ηνπ Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ ιήμεο 

24/02/2023 δηακνξθψλεηαη, ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο αγνξάο, γχξσ ζην 7,8%. 
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Γηα ην 2014 ε θάιπςε ησλ δαλεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ Δεκνζίνπ ζα γίλεη θπξίσο κέζσ ησλ δαλείσλ ηνπ 

ΕΤΦΣ θαη ηνπ Δηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Τακείνπ θαη θαηά ην κέξνο πνπ ππνιείπεηαη απφ εθδφζεηο Ε-

ληφθσλ Γξακκαηίσλ ηνπ Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ, ησλ νπνίσλ ην πθηζηάκελν χςνο αλακέλεηαη λα παξα-

κείλεη ζηαζεξφ. 

 

Οη βαζηθνί κεζνπξφζεζκνη ζηφρνη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ δεκφζηνπ ρξένπο είλαη ε αληη-

ζηάζκηζε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ πνπ απνξξέεη απφ ηα δάλεηα ηνπ ΔΝΤ ζε SDR θαη άιια λν-

κίζκαηα, θαζψο θαη ε κεξηθή αληηζηάζκηζε ηνπ επηηνθηαθνχ θηλδχλνπ πνπ απνξξέεη απφ ην πνζνζηφ 

ηνπ ρξένπο πνπ θέξεη θπκαηλφκελν επηηφθην, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα είλαη επλντθέο νη ζπλζήθεο 

ησλ αγνξψλ. Υπελζπκίδεηαη φηη ην πνζνζηφ ηνπ ρξένπο κε θπκαηλφκελν επηηφθην αλέξρεηαη ζήκεξα 

ζηα επίπεδα άλσ ηνπ 70% επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, δεδνκέλνπ φηη ηα δάλεηα ηνπ Μεραλη-

ζκνχ Σηήξημεο (ΕΕ, ΕΤΦΣ, ΔΝΤ) έρνπλ θπκαηλφκελν επηηφθην, ελψ ε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ εληφθσλ 

γξακκαηίσλ, πνπ αθνξά δηάξθεηεο 13 θαη 26 εβδνκάδσλ, νδεγεί ζε απμεκέλν επηηνθηαθφ θίλδπλν (re-

fixing risk).  

 

Τέινο, ζην πιαίζην δηαρείξηζεο ησλ πθηζηάκελσλ λέσλ εθδφζεσλ, ζα επηδησρζεί, κέζσ αληαιιαγψλ, ε 

παξνρή ξεπζηφηεηαο ζε επηιεγκέλα ζεκεία ηεο θακπχιεο απνδφζεσλ (Liability Management 

Exercise-LME) κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε εθδφζεσλ αλαθνξάο (benchmark issues). Με ηνλ ηξφπν απ-

ηφ αλακέλεηαη ε θακπχιε απνδφζεσλ (yield curve) ησλ Ειιεληθψλ θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ λα αληηθα-

ηνπηξίδεη θαιχηεξα ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο κε πηψζε ησλ απνδφζεσλ, ηφζν ζην καθξηλφ αιιά ηδηαη-

ηέξσο ζην κεζνπξφζεζκν ηκήκα ηεο.  

 

Τα παξαπάλσ απνηεινχλ βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δηακφξθσζε ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ πνπ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα ήδε ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζην δεκνζηνλνκηθφ ηνκέα, θαζηζηνχλ εθηθηή ηελ επη-

ζηξνθή ηεο Ειιάδαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο θεθαιαίνπ κέζσ πξνζθπγήο ηεο ζε λέν δαλεηζκφ, κεζνπξφ-

ζεζκεο δηάξθεηαο, θαηά ην 2ν εμάκελν ηνπ 2014. 
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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 2013 ηα ζηνηρεία ησλ εγγπήζεσλ εθηηκάηαη λα δηακνξθσζνχλ σο εμήο (Πίλαθαο 4.9 θαη 

Δηάγξακκα 4.8): 

 

 Οη εγγπήζεηο ζα θπκαλζνχλ ζην 0,3% ηνπ ΑΕΠ, παξακέλνληαο ζηα επίπεδα ηνπ 2012. 

 Οη θαηαπηψζεηο παξνπζηάδνπλ κηθξή αχμεζε, αγγίδνληαο ην 0,49% ηνπ ΑΕΠ, έλαληη 0,39% ην 

2012. 

 Τν αλεμφθιεην εγγπεκέλν ππφινηπν αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζην 9,2% ηνπ ΑΕΠ, έλαληη 9,4% 

ην 2012, ζπλερίδνληαο ηελ πησηηθή πνξεία απφ ην 2010, παξά ηε κείσζε ηνπ ΑΕΠ ησλ αληίζηνη-

ρσλ εηψλ.  

 

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 ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο.  

 

Πίλαθαο 4.9  Δγγπήζεηο, αλεμόθιεην εγγπεκέλν ππόινηπν, θαηαπηώζεηο θαη 
πξνκήζεηεο εγγπήζεσλ θαηά ηα έηε 2000-2013 

(ζε εθαη. επξώ) 

      

 

Δγγπήζεηο 
Αλεμόθιεην εγγπεκέλν 

ππόινηπν 
Καηαπηώζεηο 

Έζνδα από 
πξνκήζεηεο εγγπήζεσλ 

ηνπ Γεκνζίνπ θαη 
εηζπξάμεηο από ΓΟΤ 

Καηαπηώζεηο πνπ 
ηειηθά βαξύλνπλ  

ην Γεκόζην 

 (1) (2) (3) (4) (5) = (3)-(4) 

 1/1-31/12 ηελ 31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 

Έηνο Πνζά 
Δγγπήζεηο 
σο % ηνπ 

ΑΔΠ 
Πνζά 

Τπόινηπν 
σο % ηνπ ΑΔΠ 

Πνζά 
Καηαπηώζεηο 
σο % ηνπ ΑΔΠ 

Πνζά Πνζά 
Καηαπηώζεηο 
σο % ηνπ ΑΔΠ 

2000 1.511,4 1,1 8.416,7 6,2 332,3 0,2 35,3 297,0 0,22 

2001 1.011,0 0,7 8.819,3 6,0 366,7 0,2 45,8 320,9 0,22 

2002 905,0 0,6 9.714,6 6,2 360,5 0,2 47,3 313,2 0,20 

2003 1.545,5 0,9 12.143,4 7,1 293,6 0,2 66,4 227,2 0,13 

2004 1.848,4 1,0 14.436,5 7,8 593,9 0,3 57,9 536,0 0,29 

2005 1.628,2 0,8 16.200,5 8,2 373,9 0,2 51,2 322,7 0,16 

2006 1.736,0 0,8 17.936,1 8,4 94,6 0,1 49,2 45,4 0,02 

2007 1.656,6 0,7 19.929,0 8,9 42,3 0,02 57,3 -15,0 -0,01 

2008 1.788,0 0,8 23.232,0 10,0 434,1 0,19 68,4 365,7 0,16 

2009 1.563,7 0,7 25.586,6 11,0 704,8 0,30 70,7 634,1 0,27 

2010 1.254,4 0,6 22.438,2 9,9 974,2 0,43 78,5 895,7 0,39 

2011 1.804,9 0,9 19.950,8 9,7 1.442,0 0,70 135,8 1.306,2 0,64 

2012 688,0 0,3 19.314,7 9,4 796,0 0,39 72,6 723,4 0,35 

2013 610,0 0,3 17.863,6 9,2 956,0 0,49 100,0 856,0 0,44 

Τα στοιτεία για το έτος 2013 αποτελούν εκτίμηση. 
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Γηα ην 2014 ε πνιηηηθή εγγπήζεσλ ζπλερίδεη λα εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ ζηφ-

ρσλ ηνπ Μλεκνλίνπ Οηθνλνκηθήο θαη Φξεκαηννηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, κε ην φξην εγγπήζεσλ λα είλαη 

θαη’ αξρήλ κεδεληθφ, κε εμαίξεζε: 

 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 παξέρνληαη γηα δαλεηζκφ θνξέσλ εληφο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο.  

 

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 ζπκβάινπλ ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηα ζπκθέξνληα ηνπ Δεκνζίνπ. 

 

 

 

Γηάγξακκα 4.8  Δγγπήζεηο, θαηαπηώζεηο θαη αλεμόθιεην εγγπεκέλν ππόινηπν 
θαηά ηα έηε 2000-2013 

(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 

ρνξήγεζε πηζηψζεσλ ζηα λνηθνθπξηά θαη ζηηο επηρεηξήζεηο θαη λα ακβιπλζνχλ νη πηέζεηο ζηα επηηφθηα 

ρνξεγήζεσλ. 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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% 0,3% 0,3%

ΚΑΣΑΠΣΩΔΙ σο  % ηνπ ΑΔΠ 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,1% 0,02% 0,19% 0,30% 0,43% 0,70% 0,39% 0,49%

ΤΠΟΛΟΙΠΟ σο % ηνπ ΑΔΠ 6,2% 6,0% 6,2% 7,1% 7,8% 8,2% 8,4% 8,9% 10,0% 11,0% 9,9% 9,7% 9,4% 9,2%
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ΗΜΔΙΩΗ: Οη θαηαπηώζεηο (κπιε ζηήιε) αθνξνύλ εγγπήζεηο πξνεγνύκελσλ εηώλ.
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Έλα απφ ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ είλαη ε παξνρή ηεο εγγχ-

εζεο 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 ζπ-

λαθζνχλ κε ή ρσξίο έθδνζε ηίηισλ θαη ζα έρνπλ δηάξθεηα απφ ηξεηο κήλεο έσο ηξία έηε. Η παξαπάλσ 

εγγχεζε παξέρεηαη έλαληη πξνκήζεηαο, ε νπνία απνηειεί ζεκαληηθφ έζνδν ηνπ Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ. 

Σπγθεθξηκέλα, γηα ην έηνο 2013 έρεη εηζπξαρζεί, κέρξη ηηο 5/11/2013, ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 341,6 ε-

θαη. επξψ. 

 

Σην πιαίζην ηνπ παξαπάλσ λφκνπ, φπσο ηζρχεη, ην αλψηαην πνζφ εγγπήζεσλ είλαη 85 δηζ. επξψ. Οη 

εγγπήζεηο πνπ είλαη ζε ηζρχ αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 49 δηζ. επξψ θαη νη δηθαηνχρνη είλαη έμη πηζησ-

ηηθά ηδξχκαηα (Alpha Bank, EFG Eurobank Ergasias, Εζληθή Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο, Τξάπεδα Πεη-

ξαηψο, Attica Bank, FBB-Πξψηε Επηρεηξεκαηηθή Τξάπεδα).   

 

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 θαηαξηίδεη ηηο ζπκ-

βάζεηο παξνρήο πίζησζεο, πξνκήζεηα ηελ νπνία πηζηψλεη ζε ινγαξηαζκφ ηνπ Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ.  

 

Γηα ην έηνο 2013 έρεη εηζπξαρζεί, κέρξη ηηο 5/11/2013, ην πνζφ ησλ 43,6 εθαη. επξψ. 
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ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ – 
ΑΠΟΚΡΑΣΙΚΟΠΟΙΗΔΙ 
 
Σν Διιεληθό Γεκόζην πινπνηεί έλα εμαηξεηηθά θηιόδνμν πξόγξακκα απνθξαηηθνπνηήζεσλ. H ζρεδηα-

ζκέλε κεηαθνξά επηιεγκέλσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα ζα σθειήζεη πνιιαπιά 

ηελ ειιεληθή 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 

 ηελ αμηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ζα εληζρύζεη ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηόηεηα ηεο ρώξαο, θαη ηδηαίηεξα ηεο πεξηθέξεηαο, νδεγώληαο ζε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγα-

ζίαο, 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 θαη εηαη-

ξείεο ύδξεπζεο, 

 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 12 έξγα απνθξαηηθνπνηήζεσλ, κε ζπλνιηθά έζνδα 

ύςνπο 3.801 εθαη. 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 (VLTs) 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 27 
9 Πώιεζε 33% κεηνρώλ ηνπ ΟΠΑΠ 652 622 

10 ΓΔΦΑ 188 0 
11 Πώιεζε θαη επαλακίζζωζε επηιεγκέλωλ αθηλήηωλ ηνπ Γεκνζίνπ 261 0 
12 Λνηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (αθίλεηα, κεηνρέο θ.ιπ.) 84 36 

 ύνολο 3.801 2.616 
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Οη δηαγσληζκνί ηεο πώιεζεο θαη επαλακίζζσζεο επηιεγκέλσλ αθηλήησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαζώο θαη ηεο 

ΓΔΦΑ νινθιεξώζεθαλ εληόο ηνπ 2013, ε θαηαβνιή όκσο ηνπ αληηηίκνπ από ηνπο επελδπηέο αλακέ-

λεηαη γηα ηνλ πξώην δηαγσληζκό, κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο θαη γηα ην δεύηεξν, εληόο ηνπ πξώηνπ εμα-

κήλνπ 2014. 

 

Η ζπκθσλία πώιεζεο ηνπ 33% ησλ κεηνρώλ ηνπ ΟΠΑΠ πεξηιάκβαλε πξόζζεηα 60 εθαη. επξώ ππέξ 

ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ από ην κέξηζκα ρξήζεο 2012. 

 

Δπηπιένλ βξίζθνληαη ζε εμέιημε νη αθόινπζνη 14 δηαγσληζκνί: 

 

 Η πώιεζε ησλ κεηνρώλ ηεο Διιεληθό ΑΔ, ηεο εηαηξείαο πνπ έρεη ηα δηθαηώκαηα γηα ηελ αλάπηπμε 

θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ ρώξνπ ηνπ παιαηνύ αεξνδξνκίνπ ηεο Αζήλαο, θαζώο θαη ηνπ γεηηνληθνύ 

παξάθηηνπ κεηώπνπ, ζηελ νπνία 4 επελδπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηελ ηειηθή θάζε. 

 Η παξαρώξεζε δύν νκάδσλ πεξηθεξεηαθώλ αεξνιηκέλσλ κε ηε ζπκκεηνρή 7 επελδπηηθώλ ζρεκά-

ησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. 

 Η ρνξήγεζε ηνπ απνθιεηζηηθνύ δηθαηώκαηνο δηνξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ακνηβαίνπ ηππνδξνκη-

αθνύ ζηνηρήκαηνο γηα 20 έηε κε ηε ζπκκεηνρή 2 επελδπηηθώλ ζρεκάησλ. 

 Η πώιεζε 51% ησλ κεηνρώλ ηεο ΔΤΑΘ κε ηε ζπκκεηνρή 2 επελδπηηθώλ ζρεκάησλ. 

 Η πώιεζε 100% ησλ κεηνρώλ ηεο ΣΡΑΙΝΟΔ ΑΔ κε ηε ζπκκεηνρή 3 επελδπηηθώλ ζρεκάησλ. 

 Η πώιεζε 100% ησλ κεηνρώλ ηεο ΔΔΣΤ κε ηε ζπκκεηνρή 3 επελδπηηθώλ ζρεκάησλ. 

 Η αμηνπνίεζε αθηλήηνπ ζηνλ Άγην Ισάλλε ηζσλίαο ζηε Υαιθηδηθή. 

 Η παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο, ιεηηνπξγίαο, δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο νκάδαο 

ηνπξηζηηθώλ ιηκέλσλ Αιίκνπ, Νέαο Δπηδαύξνπ, Ύδξαο θαη Πόξνπ. 

 Η παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο, ιεηηνπξγίαο, δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο Μαξί-

λαο Υίνπ. 

 Η παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο, ιεηηνπξγίαο, δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο Μαξί-

λαο Πύινπ. 

 Η αμηνπνίεζε ηεζζάξσλ Ιακαηηθώλ Πεγώλ ζην λνκό Φζηώηηδαο. 

 Η εθκίζζσζε δηάξθεηαο 99 εηώλ αθηλήησλ ζηε πεξηνρή Αθάληνπ ζηε Ρόδν. 

 Η αμηνπνίεζε γηα 99 ρξόληα ησλ αθηλήησλ Ξελία θηάζνπ, Σζαγθαξάδαο θαη Άλδξνπ. 

 Η πώιεζε κεηνρώλ ηεο Αζηήξ Παιιάο Βνπιηαγκέλεο ΑΔ. 

 

Πξνσζείηαη επίζεο ε επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηώλ ώζηε λα μεθηλήζνπλ ζην άκεζν κέιινλ θαη νη πα-

ξαθάησ απνθξαηηθνπνηήζεηο: 

 

 Πώιεζε κεηνρώλ ηεο ΔΤΓΑΠ. 

 Πώιεζε κεηνρώλ ησλ Διιεληθώλ Πεηξειαίσλ (35%). 

 Πώιεζε κεηνρώλ ηεο ΓΔΠΑ (65% ΣΑΙΠΔΓ – 35% ΔΛΠΔ). 

 Γηθαηώκαηα δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο ππνζαιάζζηαο απνζήθεο ζηελ πεξηνρή «Νόηηα 

Καβάια». 

 Πώιεζε δηθαησκάησλ επηιεγκέλσλ αθηλήησλ ηνπ Γεκνζίνπ. 

 Παξαρώξεζε/πώιεζε κεηνρώλ 12 κεγάισλ ιηκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ΟΛΠ θαη ηνπ 

ΟΛΘ. 

 Παξαρώξεζε καξηλώλ. 

 Πώιεζε κεηνρώλ ζηνλ Αεξνιηκέλα Αζελώλ «Δι. Βεληδέινο» (30% ΣΑΙΠΔΓ, από ζύλνιν 55% 

ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ). 

 Πώιεζε κεηνρώλ ησλ Διιεληθώλ Σαρπδξνκείσλ. 

 

Σν ΣΑΙΠΔΓ πινπνηεί έλα ηδηαίηεξα θηιόδνμν πξόγξακκα αμηνπνίεζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ 

Γεκνζίνπ. Σα πεξηζζόηεξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη εδαθηθέο εθηάζεηο, πνπ, εθ ησλ πξαγκάησλ, 

απαηηνύλ ζεκαληηθό ρξόλν πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζνύλ πξνο αμηνπνίεζε. εκαληηθά έζνδα αλα-
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κέλεηαη όηη ζα πξνέιζνπλ από έλα ππνζύλνιν 3.000 αθηλήησλ. Έσο ην ηέινο ηνπ 2013 αλακέλεηαη λα 

έρνπλ κεηαθεξζεί ζην ΣΑΙΠΔΓ επηπιένλ 1.000 αθίλεηα.  

 

ηόρνο γηα ην 2014 απνηειεί ε επίηεπμε εζόδσλ ύςνπο 3.560 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 65.319.740 61,33 

ΟΛΘ 10.080.000 7.486.194 74,27 

ΟΛΠ 25.000.000 18.534.440 74,14 

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) 

Σξάπεδα Πεηξαηώο 750.000.000 

Attica Bank 100.200.000 

Alpha Bank 940.000.000 

Proton Bank 80.000.000 

Σαρπδξνκηθό Σακηεπηήξην 224.960.000 

EFG Eurobank 950.125.000 

ETE 1.350.000.000 

FBB 50.000.000 

Παλειιήληα Σξάπεδα 28.300.000 

ύνολο 4.473.585.000 

  

 

 
 

Πίνακαρ 5.4  Μεηοσολόγιο Δλληνικού Γημοζίος 

Διζηγμένερ ζηο ΥΑ 
    

Δηαιπεία 
ςνολικόρ απιθμόρ 

μεηοσών 
Απιθμόρ μεηοσών 

κςπιόηηηαρ ΔΓ 
Ποζοζηό ΔΓ επί ηος 

ΜΚ (%) 

ΓΔΖ 232.000.000 118.605.114   51,12 

ΟΣΔ 490.150.389 29.409.027   6,00 

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: Σν Σαρπδξνκηθό Σακηεπηήξην ζην νπνίν ην Γεκόζην είρε ην 34,04% ηωλ κεηνρώλ βξίζθεηαη 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 
Διιεληθή Βηνκεραλία Ορεκάηωλ (ΔΛΒΟ) ΑΔ 115.790.000 98.987.900 85,49 
Διιεληθά Ακπληηθά πζηήκαηα (ΔΑ) ΑΒΔ 748.603.400 747.650.909 99,87 
       

ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΔ       
ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ 3.555.992.113 3.555.992.113 100,00 
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 
Οξγαληζκόο ρνιηθώλ Κηηξίωλ (ΟΚ) ΑΔ (πγρώλεπζε κε ΘΔΜΗ & ΓΔΠΑΝΟΜ) Αλακέλεηαη ν Ηζνινγηζκόο 

κεηαζρεκαηηζκνύ 
100,00 

Κηεκαηνιόγην ΑΔ 935.080.130 935.080.130 100,00 
    

ΓΙΑΦΟΡΔ    
Γηεζλήο Έθζεζε Θεζζαινλίθεο (ΓΔΘ) ΑΔ (ζπγρώλεπζε κε 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) 12.019.950 12.019.950 100,00 
Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελώλ ΑΔ 300.000.000 75.000.000 25,00 
Διιεληθόο Οξγαληζκόο Δμωηεξηθνύ Δκπνξίνπ (ΟΠΔ) ΑΔ 623.797 424.182 68,00 
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 & ΖΓΗΚΑ) 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 
Σακείν Δζληθήο Οδνπνηίαο (ΣΔΟ) ΑΔ 56.407.000 56.407.000 100,00 
Δζληθό ύζηεκα Γηαπίζηεπζεο (ΔΤΓ) ΑΔ 200.010 200.010 100,00 
Δζληθό ύζηεκα Τπνδνκώλ Πνηόηεηαο (πξώελ ΔΛΟΣ) 4.611.979 4.611.979 100,00 
Δζληθό Σακείν Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη Αλάπηπμεο –πξώελ ΣΔΜΠΜΔ  (πγρώλεπζε κε 
ΔΟΜΜΔΥ)  1.081.057.400 1.081.057.400 100,00 
Αιεμάλδξεηα Εώλε Καηλνηνκίαο ΑΔ 60.000 60.000 100,00 
Δλνπνίεζε Αξραηνινγηθώλ Υώξωλ θαη Αλαπιάζεηο ΑΔ 121.449.478 121.449.478 100,00 
Δγλαηία Οδόο ΑΔ 6.450.000.000 6.450.000.000 100,00 
Μνλάδα Οξγάλωζεο 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 2.935.000 146.750 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 
Παξάθηην Αηηηθό Μέηωπν ΑΔ 500.000 500.000 100,00 
ΓΑΗΑΟΔ 42.149.200 42.149.200 100,00 
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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 (%) 

    

ΔΠΟΠΣΔΤΟΜΔΝΔ ΑΠΟ ΣΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ    

Δηαηξεία Βηνκερ/ηθήο Έξεπλαο & Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Μεηάιιωλ (ΔΒΔΣΑΜ) ΑΔ  
(πγρώλεπζε κε ΔΚΔΠΤ & ΔΣΑΚΔΗ) 3.574.600 3.027.700 84,70 
Δζληθό Γίθηπν Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΔΓΔΣ) 6.603.081 6.603.081 100,00 
Δπηζηεκνληθό Πάξθν Παηξώλ (ΔΠΠ) 1.337.568 1.337.568 100,00 
      

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 4.298.895 297.814 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 
    
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) Α.Δ. (ππό εθθαζάξηζε) 784.552 159.892 20,38 
Βηνηερληθό Πάξθν Υαλίωλ Α.Δ. 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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