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Προς τη Βουλή των Ελλήνων 
 
Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, 
 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος καταθέτω προς έγκριση 
από την Εθνική Αντιπροσωπεία το τελικό σχέδιο του Προϋπολογισμού του έτους 2010, το 
οποίο συντάχθηκε έχοντας λάβει υπόψη τη συζήτηση που διεξήχθη επί του Προσχεδίου του 
Προϋπολογισμού 2010 στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. 
 
Ο Προϋπολογισμός του 2010 είναι η αφετηρία μιας νέας μεγάλης προσπάθειας που ξεκινά 
για τη χώρα μας. Με τον Προϋπολογισμό αυτό σηματοδοτούμε την προσπάθεια ανάταξης της 
ελληνικής οικονομίας, την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής δικαιοσύνης, τη στήριξη 
των πλέον αδύναμων συμπολιτών μας, τη μόνιμη εξυγίανση των δημοσιονομικών μεγεθών, 
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την εισαγωγή ενός νέου προτύπου 
πράσινης ανάπτυξης. 
 
Με τη σύνταξη και την εκτέλεση αυτού του Προϋπολογισμού πρέπει να εκπληρώσουμε και 
έναν ακόμη μεγάλο διπλό εθνικό στόχο. Την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών 
στο κράτος, μαζί με την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας μας ως προς τα στοιχεία 
που παρουσιάζει και στις πολιτικές που υιοθετεί. Αποτελεί καθήκον απέναντι στους πολίτες 
και υποχρέωση για τη διαφύλαξη του κύρους της χώρας μας απέναντι στους Ευρωπαίους ε-
ταίρους και τις διεθνείς αγορές. 
 
Δημοσιονομική προτεραιότητα για το 2010 είναι η σημαντική μείωση του ελλείμματος ως 
ποσοστό του ΑΕΠ και μαζί η συγκράτηση της αύξησης του δημοσίου χρέους, που υποθηκεύ-
ουν το άμεσο και το μακροπρόθεσμο μέλλον της οικονομίας μας.  Η προτεραιότητα αυτή ό-
μως πρέπει να εκπληρωθεί μέσα σε ένα εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, που α-
ποτυπώνεται στον αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης, στην αύξηση της ανεργίας και της κοινωνικής 
ανισότητας και στην πολύ μεγάλη υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Έτσι, 
η αναθέρμανση της οικονομίας με ενίσχυση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων και στήριξη 
του εισοδήματος των λιγότερο ευνοημένων κοινωνικών ομάδων αποτελούν εξίσου κρίσιμες 
προτεραιότητες της οικονομικής μας πολιτικής που αποτυπώνονται και στον Προϋπολογισμό 
του 2010.  
 
Στο πλαίσιο αυτό, ο Προϋπολογισμός του 2010 συντάχθηκε με γνώμονα την εκπλήρωση των 
παρακάτω κεντρικών στόχων: 
 
• Μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος σε μονοψήφιο λόγο ως προς το ΑΕΠ και συ-

γκράτηση της αύξησης του δημοσίου χρέους. 
• Προώθηση μόνιμων μέτρων ενίσχυσης των εσόδων με το δραστικό περιορισμό της φο-

ροδιαφυγής, την έγκαιρη είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών, τη διαμόρφωση ενός νέου δί-
καιου φορολογικού πλαισίου, την ορθολογική αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. 

• Περιστολή της κρατικής σπατάλης και περιορισμό των δημοσίων δαπανών όπου αυτές 
δεν συνεισφέρουν στην επίτευξη κοινωνικών και αναπτυξιακών στόχων, κυρίως περικό-
πτοντας τις καταναλωτικές δαπάνες του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

• Στήριξη των εισοδημάτων με αυξήσεις που καλύπτουν τον πληθωρισμό και με έκτακτη 
οικονομική ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων.   



• Αύξηση των θέσεων παραγωγικής απασχόλησης με έμφαση στην ένταξη των νέων στην 
αγορά εργασίας. 

• Αύξηση των δαπανών για επενδύσεις, για την εκπαίδευση και την υγεία. 
 
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές 
 
Ο Προϋπολογισμός του 2010 συντάχθηκε σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια και αποτελεί μό-
νο την αρχή για τη νέα πορεία ανάταξης της οικονομίας μας. Κατά τη διάρκεια του 2010, πα-
ράλληλα με την υλοποίηση του παρόντος Προϋπολογισμού, η οικονομική πολιτική θα επικε-
ντρωθεί στην υλοποίηση των προγραμματικών δεσμεύσεων της κυβέρνησης για την προώθη-
ση μεγάλων τομών και διαρθρωτικών αλλαγών στην κατεύθυνση της διαφάνειας, της οικονο-
μικής δικαιοσύνης, της εξυπηρέτησης του συμφέροντος των πολιτών και της επίτευξης συ-
γκεκριμένων κοινωνικών και αναπτυξιακών στόχων. Συγκεκριμένα: 
 
• Προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας και της καλύτερης καταγραφής και 

του ανεξάρτητου ελέγχου των στατιστικών δεδομένων – δημοσιονομικών, οικονομικών 
και κοινωνικών – θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή νομοσχέδιο για την Ανεξαρτητοποίη-
ση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.  

• Έως το τέλος του έτους αναμένεται το πόρισμα και οι προτάσεις της Ανεξάρτητης Επιτρο-
πής για τη δημοσιονομική κατάσταση, για να ξεκινήσει η μεγάλη μεταρρύθμιση του συ-
στήματος σύνταξης και εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού. Παράλληλα, θα ξεκινή-
σουν οι αναγκαίες αλλαγές στα συστήματα καταγραφής και ελέγχου των δαπανών των 
προσώπων του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ΟΤΑ. 

• Η διαδικασία κατάρτισης του Κρατικού Προϋπολογισμού θα αναθεωρηθεί εκ βάθρων ώ-
στε να εξασφαλίζεται συσχετισμός δαπανών με συγκεκριμένα αποτελέσματα και πολιτι-
κές, να υπηρετούνται οι στόχοι της περιστολής της σπατάλης, της διαφάνειας στη χρήση 
των πόρων και γενικότερα του σεβασμού των χρημάτων του Έλληνα φορολογούμενου. 
Παράλληλα θα υιοθετηθούν νέα συστήματα συνεχούς (on line) παρακολούθησης της πι-
στής τήρησης του προϋπολογισμού με δυνατότητα έγκαιρης διορθωτικής παρέμβασης. 

• Τους πρώτους μήνες του 2010 και μετά από ευρεία δημόσια διαβούλευση θα κατατεθεί 
νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του φορολογικού πλαισίου, με στόχο τη δικαιότερη ανα-
διανομή του φορολογικού βάρους, τη βελτίωση των διοικητικών και ελεγκτικών δυνατο-
τήτων των φορολογικών αρχών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.  

 
 
Τα πιο πάνω μέτρα δεν εξαντλούν τις διαρθρωτικού χαρακτήρα δράσεις που θα αναλάβουμε 
στους προσεχείς μήνες αλλά υπογραμμίζουν ότι ο Κρατικός Προϋπολογισμός 2010 εντάσσε-
ται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αλλαγών που συναποτελούν την οικονομική πολιτική της νέας 
κυβέρνησης. Με αυτό το πρίσμα σας καλώ να εξετάσετε και να εγκρίνετε το προτεινόμενο 
σχέδιο Προϋπολογισμού. 
 
 

 Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2009 
 Γιώργος Παπακωνσταντίνου 
 Υπουργός Οικονομικών 
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ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 
1. Διεθνείς οικονομικές εξελίξεις 
 
 
Εξελίξεις στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον 
 
Ήδη από τα μέσα του 2008, οι εξελίξεις στην πορεία της παγκόσμιας οικονομίας υπήρξαν ραγδαίες. Η 
παγκόσμια οικονομική κρίση, με αφετηρία την κρίση στην αγορά ενυπόθηκων δανείων των ΗΠΑ στα 
μέσα του 2007, επηρέασε σημαντικά τις μετέπειτα εξελίξεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα των ανε-
πτυγμένων οικονομιών και ενέτεινε το κλίμα αβεβαιότητας στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Ά-
μεση απόρροια ήταν ο περιορισμός της εμπιστοσύνης των επενδυτών, η σημαντική πτώση των τιμών 
στα βασικά προϊόντα, στην αγορά κατοικιών, καθώς και η συρρίκνωση της πραγματικής οικονομικής 
δραστηριότητας και της απασχόλησης σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες.  
 
Χαρακτηριστικό γεγονός της ραγδαίας επιδείνωσης της παγκόσμιας οικονομίας ήταν η αδυναμία στα-
θερής και αξιόπιστης πρόβλεψης των εξελίξεων από τους διεθνείς οργανισμούς. Οι περιοδικές εξαμη-
νιαίες εκθέσεις (εαρινές και φθινοπωρινές προβλέψεις) των οργανισμών αναθεωρούνταν σχεδόν ανά 
δίμηνο προς το χειρότερο. Οι πιο πρόσφατες ωστόσο προβλέψεις σημειώνουν με επιφύλαξη σημάδια 
σταδιακής ανάκαμψης της παγκόσμιας οικονομίας από το επόμενο έτος. 
 
 

Πίνακας 1.1 Προβλέψεις ΔΝΤ και ΕΕ για το ρυθμό ανάπτυξης το 2009 στην ευρωζώνη 
(εντός της χρονικής περιόδου ενός έτους) 

       
 Οκτώβριος 2008 

(φθινοπωρινή 
έκθεση) 

Νοέμβριος 2008 Ιανουάριος 2009 Απρίλιος 2009 
(εαρινή έκθεση) 

Ιούλιος 2009 Οκτώβριος 2009 
(φθινοπωρινή 

έκθεση) 
ΔΝΤ 0,2% -0,5% -2,0% -4,2% -4,8% -4,2% 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 0,1%  -1,9% -4,0%  -4,0% 

 
 
 
Στο πλαίσιο της εν λόγω οικονομικής συγκυρίας, το μίγμα οικονομικής πολιτικής που ακολούθησαν 
οι κεντρικές τράπεζες, όπως και οι κυβερνήσεις Ευρώπης και ΗΠΑ, συνίσταται κατά κύριο λόγο σε 
επεκτατική δημοσιονομική και νομισματική πολιτική. Οι κύριες παρεμβάσεις στην πορεία της οικο-
νομίας συνοψίζονται : αρχικά στη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της κεφαλαιακής επάρκειας του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος με συνεχείς ενέσεις ρευστότητας, στην αποκατάσταση του μηχανι-
σμού λειτουργίας του πιστωτικού συστήματος με την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στη διατραπεζική 
αγορά και την απρόσκοπτη χορήγηση πιστώσεων στην πραγματική οικονομία, στη συντονισμένη μεί-
ωση του βασικού επιτοκίου από τις κεντρικές τράπεζες, καθώς και στην αύξηση των κρατικών δαπα-
νών για την ενίσχυση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και των κοινωνικών ομάδων που 
πλήττονται από την κρίση. Ειδικότερα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χαρακτηριστικό της προσπάθειας συ-
ντονισμού των δημοσιονομικών πολιτικών των χωρών μελών στα τέλη του 2008, αλλά και της συ-
γκράτησης των δημοσιονομικών ελλειμμάτων είναι το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Οικονομικής Ανάκαμψης 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
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Σύμφωνα με έκθεση του ΔΝΤ1 (Οκτώβριος 2009) βελτιώνονται οι διεθνείς οικονομικές συνθήκες, σε 
συνέχεια και της σταδιακής ανάκαμψης των χρηματοπιστωτικών αγορών. Το παγκόσμιο ΑΕΠ αναμέ-
νεται να αυξηθεί κατά 3,1% το 2010, κατόπιν συρρίκνωσης κατά 1,1% το 2009. Σημαντική συνιστώ-
σα της παγκόσμιας ανάκαμψης είναι η διατήρηση θετικών ρυθμών ανάπτυξης στις αναδυόμενες οικο-
νομίες κατά 1,7% και 5,1% το 2009 και 2010 αντίστοιχα, καθώς και οι αναμενόμενοι θετικοί ρυθμοί 
ανάπτυξης το 2010 σε ΗΠΑ και Ιαπωνία κατά 1,5% και 1,7% αντίστοιχα. 
 
Οι τάσεις αυτές επιβεβαιώνονται και από την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής2, όπου για 
την ευρωζώνη και την ΕΕ εκτιμάται μείωση του ΑΕΠ κατά 4% και 4,1% αντίστοιχα το 2009 και θετι-
κή ανάπτυξη κατά 0,7% για το 2010. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, αναμένεται περιορισμένη αύξηση 
των πληθωριστικών πιέσεων στην ευρωζώνη κατά 0,3% και 1,1% το 2009 και το 2010 και κατά 1% 
και 1,3% στην ΕΕ την ίδια περίοδο. Σημειώνεται ότι σημαντική εκτιμάται πως θα είναι η επιβάρυνση 
των δημόσιων οικονομικών και του δημοσίου χρέους σε όλες τις χώρες εξαιτίας των δυσμενών οικο-
νομικών εξελίξεων, αλλά και των αναγκαίων δημοσιονομικών παρεμβάσεων των χωρών. Τα στοιχεία 
του 3ου τριμήνου του έτους δείχνουν την έξοδο πολλών χωρών της ευρωζώνης από την ύφεση, με το 
πραγματικό ΑΕΠ της Γερμανίας να αυξάνει με ρυθμό 0,7% (μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο 
τρίμηνο), της Γαλλίας 0,3% και της ευρωζώνης ως σύνολο 0,4%. 
 
Οι υποθέσεις για την τιμή του πετρελαίου το 2009 αναθεωρούνται προς τα πάνω από τους διεθνείς 
οργανισμούς. Σημειώνεται ότι ήδη από τις αρχές του 2009, η τιμή του πετρελαίου κινείται σε ανοδική 
τροχιά, αν και σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα του 2008, με μέση τιμή κατά το διάστημα Ιανουα-
ρίου-Οκτωβρίου στα 58,71 δολάρια/βαρέλι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει περαιτέρω αύξηση της 
τιμής του στα 76,5 δολάρια/βαρέλι το 2010 από 61,3 δολάρια/βαρέλι το 2009. Τέλος, για το διάστημα 
Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2009, η μέση τιμή της ισοτιμίας δολαρίου/ευρώ είναι 1,377, ενώ η ετήσια ε-
κτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι 1,39 και 1,48 για το 2009 και 2010 αντίστοιχα.  
 
Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα βασικά 
μακροοικονομικά μεγέθη της παγκόσμιας οικονομίας. 
 

Πίνακας 1.2 Μακροοικονομικές προβλέψεις 
 

 2008 2009 2010 
Ρυθμός ανάπτυξης    
Ευρωζώνη 0,6 -4,0 0,7 
ΕΕ-27 0,8 -4,1 0,7 
ΗΠΑ 0,4 -2,5 2,2 
Ιαπωνία -0,7 -5,9 1,1 
Πληθωρισμός     
Ευρωζώνη 3,3 0,3 1,1 
ΕΕ-27 3,7 1,0 1,3 
ΗΠΑ 3,8 -0,5 0,8 
Ιαπωνία 1,4 -1,2 -0,4 
Ποσοστό ανεργίας    
Ευρωζώνη 7,5 9,5 10,7 
ΕΕ-27 7,0 9,1 10,3 
ΗΠΑ 5,8 9,2 10,1 
Ιαπωνία 4,0 5,8 6,3 
Ισοζύγιο  γενικής κυβέρνησης (% ΑΕΠ)    
Ευρωζώνη -2,0 -6,4 -6,9 
ΕΕ-27 -2,3 -6,9 -7,5 
ΗΠΑ -6,4 -11,3 -13,0 
Ιαπωνία -3,8 -8,0 -8,9 
Ισοζύγιο  τρεχουσών συναλλαγών (% του ΑΕΠ)    
Ευρωζώνη -0,8 -0,7 -0,5 
ΕΕ-27 -1,1 -0,7 -0,5 
ΗΠΑ -4,9 -2,9 -3,4 
Ιαπωνία 3,2 1,8 2,0 

 Πηγή: European Commission, European Economic Forecast, Autumn 2009 

                                                 
1 IMF, World Economic Outlook, Oct.2009 
2 European Commission, European Economic Forecast, Autumn 2009 
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Διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση και επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία 
 
Το 2009 η παγκόσμια οικονομία βρέθηκε σε ύφεση, για πρώτη φορά εδώ και έξι δεκαετίες. Η σοβαρή 
υποχώρηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, των επενδύσεων και του διεθνούς εμπορίου οδήγησαν σε με-
γάλη πτώση του ΑΕΠ των προηγμένων οικονομιών και απότομη επιβράδυνση της ανόδου του ΑΕΠ 
των αναδυομένων οικονομιών. Παράλληλα, οι διεθνείς τιμές βασικών εμπορευμάτων σημείωσαν αι-
σθητή υποχώρηση σε σχέση με το 2008, αντιστρέφοντας τις πληθωριστικές πιέσεις που ασκούσαν τα 
προηγούμενα έτη και οδήγησαν σε χαμηλούς ή και αρνητικούς ρυθμούς πληθωρισμού. Τα έκτακτα 
και σημαντικού ύψους δημοσιονομικά μέτρα στήριξης των οικονομιών που ελήφθησαν για την αντι-
μετώπιση των επιπτώσεων από τη χρηματοπιστωτική κρίση και τη σοβαρή επιδείνωση του διεθνούς 
οικονομικού κλίματος και της δραστηριότητας είχαν ως αποτέλεσμα την απότομη χειροτέρευση της 
δημοσιονομικής θέσης των περισσότερων χωρών. Ομοίως τα εξαιρετικώς χαμηλά βασικά επιτόκια και 
τα μέτρα "ποσοτικής χαλάρωσης" διεύρυναν εντυπωσιακά την υπάρχουσα ρευστότητα στις οικονομί-
ες, αντισταθμίζοντας εν μέρει τις ισχυρές αποπληθωριστικές πιέσεις που ασκούν η ύφεση και η ρα-
γδαία πτώση των διεθνών τιμών των βασικών εμπορευμάτων. 
 
Όσον αφορά στη ζώνη του ευρώ, η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης τόσο 
σε επίπεδο κρατών-μελών, μέσω των αυτόματων σταθεροποιητών, αλλά και των κρατικών παρεμβά-
σεων για τη στήριξη του χρηματοπιστωτικού τομέα, όσο και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Σχεδίου 
Οικονομικής Ανάκαμψης για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση,3 είχε ως αποτέλεσμα τη χειροτέ-
ρευση της δημοσιονομικής θέσης όλων των κρατών-μελών. Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης στη 
ζώνη του ευρώ ξεπέρασε κατά πολύ το όριο του 3% που προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης, φθάνοντας το 6,2% του ΑΕΠ, έναντι του 1,8% το 2008. Η επιδείνωση του διαρθρωτικού 
ελλείμματος ήταν μικρότερη, καθότι ανήλθε στο 4,0% του ΑΕΠ, έναντι του 2,5% του ΑΕΠ το 2008. 
 
Αναφορικά με τα μέτρα νομισματικής πολιτικής, οι Κεντρικές Τράπεζες των μεγαλύτερων οικονο-
μιών, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή υποχώρηση αφενός της οικονομικής δραστηριότητας και αφετέ-
ρου των πληθωριστικών πιέσεων, μείωσαν τα βασικά επιτόκια και τα διατήρησαν σε εξαιρετικώς χα-
μηλά επίπεδα, εξαντλώντας τα συμβατικά μέτρα πολιτικής. Στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Κεντρι-
κής Τράπεζας η παροχή έκτακτης ρευστότητας δεν αφορούσε την αγορά κρατικών χρεογράφων, αλλά 
την αγορά καλυμμένων ομολογιών (covered bonds), παρέχοντας απευθείας ρευστότητα στον τραπεζι-
κό κλάδο της ζώνης του ευρώ, με χρονικό ορίζοντα ενός έτους για απεριόριστη πίστωση στις ευρωπα-
ϊκές τράπεζες.4

 
Γενική επισκόπηση της ελληνικής οικονομίας  
 
Η επίπτωση της διεθνούς κρίσης στην Ελληνική οικονομία 
 
Η παγκόσμια κρίση έγινε εμφανής στην ελληνική οικονομία με υστέρηση περίπου 2 τριμήνων σε 
σχέση με τις άλλες χώρες της ευρωζώνης. Ο συνδυασμός της διεθνούς κρίσης με τις μακροοικονομι-
κές ανισορροπίες και τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας (υψηλό δημοσιο-
νομικό έλλειμμα και χρέος, φθίνουσα ανταγωνιστικότητα, μεγάλο άνοιγμα στο ισοζύγιο εξωτερικών 
συναλλαγών, ακαμψίες στις διάφορες αγορές) επηρέασαν σημαντικά την πραγματική οικονομία, ενώ 
διόγκωσαν το κόστος δανεισμού του δημοσίου. Η σταδιακή επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης είχε 
αρχίσει να διαφαίνεται από τις αρχές του 2008. Ειδικότερα όμως από το τέλος του 2008 και τις αρχές 
του 2009, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας διαμορφώθηκε σε αρνητικά ποσοστά, ενώ 
για ολόκληρο το έτος εκτιμάται ότι η οικονομία έχει εισέλθει σε περίοδο ύφεσης, μεγαλύτερη απ’ ό,τι 
αρχικά αναμενόταν. 
 
 
 
 

                                                 
3 European Commission, A European Economic Recovery Plan, COM(2008) 800 Final, 26.11.2008 
4 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Μηνιαίο Δελτίο, 14 Μαΐου 2009. 
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Πίνακας 1.3 Ρυθμός ανάπτυξης 
(τριμηνιαία στοιχεία, % μεταβολή έναντι αντίστοιχης περιόδου 

 προηγούμενου έτους) 
 
 Ελλάδα Ευρωζώνη 
4ο τρίμηνο 2008 0,7 -1,8 
1ο τρίμηνο 2009 -0,5 -4,9 
2ο τρίμηνο 2009 -1,2 -4,8 
3ο τρίμηνο 2009 -1,6 -4,1 

 
 
 Τα στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος που επηρεάζουν αρνητικά την ελληνική οικονομία είναι η 
ύφεση που προηγήθηκε στις αναπτυγμένες οικονομίες, η μείωση του όγκου του παγκόσμιου εμπορίου 
και των διεθνών μεταφορών, η μείωση των τουριστικών δραστηριοτήτων και η έντονη χρηματοοικο-
νομική αναταραχή.  
 
Η διαμόρφωση αυτού του δυσμενούς περιβάλλοντος μεταφράστηκε για την ελληνική οικονομία σε 
μείωση των εξαγωγών, των εισπράξεων από μεταφορές (ναυτιλιακός τομέας), του τουρισμού, των ξέ-
νων άμεσων επενδύσεων, σε συγκράτηση της πιστωτικής επέκτασης προς τις επιχειρήσεις και τα νοι-
κοκυριά, καθώς και σε σημαντική αύξηση του κόστους δανεισμού του δημοσίου (με αύξηση της δια-
φοράς του επιτοκίου των ελληνικών ομολόγων έναντι των γερμανικών ομολόγων). Τα παραπάνω ε-
πηρέασαν και την εγχώρια ζήτηση, καθώς λόγω της αβεβαιότητας που δημιουργήθηκε, αναβλήθηκαν 
καταναλωτικά ή επενδυτικά σχέδια, οδηγώντας σε σημαντική υποχώρηση της ιδιωτικής κατανάλωσης 
και των επενδύσεων. 
 
Σε συντονισμό με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα εφάρμοσε ένα σχέδιο στή-
ριξης του τραπεζικού συστήματος ύψους 28 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό εξασφάλισε 
ρευστότητα στον χρηματοπιστωτικό τομέα, όμως ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης προς τις επιχειρή-
σεις και τα νοικοκυριά παρουσίασε μια φθίνουσα τάση, από 20,1% τον Αύγουστο του 2008 σε 5,4% 
το Σεπτέμβριο του 2009 και με ετήσια εκτίμηση 4% έναντι στόχου 10%. Από το συνολικό ποσό που 
προέβλεπε το σχέδιο στήριξης της ρευστότητας έχουν αξιοποιηθεί από τις τράπεζες τα 11,3 δις ευρώ, 
δηλαδή ένα ποσοστό αξιοποίησης 40%. Παράλληλα, η εφαρμογή πακέτου μέτρων ενίσχυσης διάφο-
ρων κλάδων, συμπεριλαμβανομένων και των προγραμμάτων εγγυοδοσίας οικονομίας αποδείχτηκαν 
μη επαρκή για να ανακόψουν τη σταδιακή πορεία προς την ύφεση, εξέλιξη που αντικατοπτρίζει και 
τις διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας.  
 
 
2. Οι εξελίξεις το 2009 
 
 
Η οικονομική δραστηριότητα 
 
Η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα ξεκίνησε στο 3ο τρίμηνο του 2008. Ο 
ρυθμός ανάπτυξης από 2,8% το 1ο εξάμηνο του 2008, επιβραδύνθηκε στο 0,7% το 4ο τρίμηνο του έ-
τους, ενώ στο 1ο εννεάμηνο του 2009 η οικονομία είναι σε επίπεδο ύφεσης με τη μείωση του ΑΕΠ να 
φτάνει το 1,1%. Όλοι σχεδόν οι δείκτες που αντανακλούν την οικονομική δραστηριότητα σημειώνουν 
σημαντική μείωση μέσα στο τρέχον έτος, ενώ οι δείκτες οικονομικού κλίματος και οι δείκτες προσδο-
κιών παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, παρά την σχετική βελτίωσή τους κατά τους τελευταίους 
μήνες. Για ολόκληρο το 2009, το ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα μειωθεί σε σταθερές τιμές κατά 1,2%, με τη 
μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης να εκτιμάται στο 1,5% και των συνολικών επενδύσεων στο 
19,8%. Η συμβολή της εγχώριας ζήτησης στη μείωση του ΑΕΠ του 2009 υπολογίζεται στις  -5,32 ε-
κατοστιαίες μονάδες. Αντίθετα, παρά την εκτιμούμενη μείωση των εξαγωγών κατά 14% εξαιτίας της 
περιορισμένης διεθνούς ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες και του προβλήματος ανταγωνιστικότητας 
της Ελληνικής οικονομίας, η μείωση των εισαγωγών λόγω της μείωσης της εγχώριας κατανάλωσης 
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και των επενδύσεων εκτιμάται στο 21%, και δεδομένου του μεγέθους των εισαγωγών – εξαγωγών (οι 
εξαγωγές αποτελούν το 70% περίπου των εισαγωγών), αναμένεται θετική συμβολή από το ισοζύγιο 
αγαθών και υπηρεσιών, κατά 4,12 εκατοστιαίες μονάδες στη μεταβολή του ΑΕΠ.  
 
Απασχόληση - Ανεργία 
 
Με βάση την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΣΥΕ, το ποσοστό ανεργίας το 2ο τρίμηνο του 2009 
ανήλθε στο 8,9% από 7,2% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008. Η μείωση της απασχόλησης και η αύξη-
ση της ανεργίας στο 2009 οφείλεται κυρίως στη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και ειδικό-
τερα στους τομείς των κατασκευών, της μεταποίησης και του τουρισμού. Εξετάζοντας τα χαρακτηρι-
στικά της ανεργίας προκύπτει ότι, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (12,5%) είναι σχεδόν διπλάσιο 
από των ανδρών (6,3%), το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους 15-29 ετών 
(17,7%), ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι αποτελούν το 43% του συνόλου των ανέργων. Συνολικά για το 
2009, η απασχόληση στο σύνολο της οικονομίας εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 1,1% και το ποσοστό 
ανεργίας θα αυξηθεί, σε εθνικολογιστική βάση, στο 9%. 
 
Τιμές  
 
Η επιβράδυνση στις αυξήσεις των τιμών που άρχισε να γίνεται εμφανής από το τελευταίο τρίμηνο του 
2008 συνεχίστηκε και στα τρία πρώτα τρίμηνα του 2009. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ο 
ΔΤΚ αυξήθηκε τον Οκτώβριο κατά 1,2% σε ετήσια βάση, και κατά 1% στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – 
Οκτωβρίου 2009. Στη συγκρατημένη αύξηση των τιμών συνέβαλε το 2009 η μείωση της εγχώριας ζή-
τησης, τα χαμηλότερα επίπεδα πληθωρισμού στην Ευρωζώνη και οι χαμηλότερες σε σύγκριση με το 
2008 διεθνείς τιμές του πετρελαίου, παρά τη σταδιακή αύξηση της τιμής του από το Δεκέμβριο του 
2008 (από 40,34 δολ. ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 2008, στα 72,75 δολ. τον Οκτώβριο του 2009). 
 
Παρά τη μείωση του ΔΤΚ, ο πυρήνας του πληθωρισμού διατηρείται το 2009 σε σχετικά υψηλά επίπε-
δα (2% αύξηση τον Οκτώβριο του 2009), επίπεδα που είναι σημαντικά υψηλότερα από το μέσο όρο 
της Ευρωζώνης, χωρίς έτσι να βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. 
 
Για τους επόμενους μήνες ο ΔΤΚ αναμένεται να αυξηθεί λόγω της ανόδου των διεθνών τιμών του πε-
τρελαίου και της χαμηλής βάσης του τελευταίου τριμήνου του 2008 και να διαμορφωθεί στο 1,2%. Η 
αντίστοιχη μεταβολή του αποπληθωριστή του ΑΕΠ εκτιμάται στο 1,6%. Η απόκλιση μεταξύ των δύο 
αυτών δεικτών οφείλεται στο ότι ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ μετρά μόνο τις μεταβολές των τιμών 
των εγχωρίως παραγόμενων προϊόντων, ενώ ο ΔΤΚ μετρά τις μεταβολές στις τιμές όλων των προϊό-
ντων που καταναλώνονται από τον ιδιωτικό τομέα. 
 
Νομισματικές και πιστωτικές εξελίξεις στην Ελλάδα 
 
O ετήσιος ρυθμός ανόδου του νομισματικού μεγέθους Μ35 στην Ελλάδα, χωρίς το νόμισμα σε κυ-
κλοφορία, επιβραδύνθηκε το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2009 και διαμορφώθηκε σε 
5,5% το Σεπτέμβριο (γ΄ τρίμηνο 2009: 6,7%, δ΄ τρίμηνο 2008: 14,4%), παραμένοντας σε επίπεδο υ-
ψηλότερο από ό,τι το αντίστοιχο μέγεθος στη ζώνη του ευρώ. Η εν λόγω επιβράδυνση συνδέεται με 
την υποχώρηση του ετήσιου ρυθμού ανόδου της συνολικής χρηματοδότησης της οικονομίας, καθώς 
και με τη μείωση των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων καταθέσεων, η οποία κατέστησε τις τοποθετήσεις 
σε στοιχεία εντός του Μ3 λιγότερο ελκυστικές και συνέβαλε στον περιορισμό της εισροής νέων κε-
φαλαίων στο Μ3.  
 
 
 
 

                                                 
5  Νόμισμα σε κυκλοφορία, καταθέσεις μιας μέρας, προθεσμιακές καταθέσεις έως 2 ετών, καταθέσεις υπό προειδοποίηση έως 3 μηνών, συμφωνίες επα-

ναγοράς, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της αγοράς χρήματος, τίτλοι αγοράς χρήματος και χρεόγραφα διάρκειας έως 2 ετών (εκτός αυτών που κατέχουν 
μη κάτοικοι της Ευρωζώνης) 
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Πίνακας 1.4 Ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών 
(σε εκατ. ευρώ) 

Ιανουάριος-Αύγουστος Αύγουστος  2007 2008 2009 2007 2008 2009 
I. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (Ι.Α+Ι.Β+Ι.Γ+Ι.Δ) -19.529,8 -21.830,0 -16.771,0 -344,8 -414,8 -424,7 

          
Ι.A Εμπορικό ισοζύγιο ( I.Α.1 -  I.Α.2) -26.435,6 -30.056,1 -20.596,0 -3.156,3 -3.198,7 -2.277,8 
 Ισοζύγιο καυσίμων -5.666,8 -8.308,0 -5.131,0 -695,6 -1.127,8 -820,0 
 Εμπορικό ισοζύγιο χωρίς καύσιμα -20.768,8 -21.748,1 -15.464,9 -2.460,7 -2.070,9 -1.457,8 
 Ισοζύγιο πλοίων -3.336,8 -3.362,2 -2.441,7 -436,5 -388,3 -199,9 
 Εμπορικό ισοζύγιο χωρίς καύσιμα και πλοία -17.432,0 -18.385,9 -13.023,2 -2.024,2 -1.682,6 -1.257,9 
I.A.1 Εξαγωγές  αγαθών 11.181,6 13.200,8 10.013,8 1.414,7 1.806,3 1.236,3 
 Καύσιμα 1.859,1 2.825,3 1.978,4 254,2 454,8 304,2 
 Πλοία (εισπράξεις) 1.377,7 1.318,7 556,8 171,3 219,2 32,3 
 Λοιπά αγαθά 7.944,8 9.056,8 7.478,6 989,2 1.132,3 899,8 
I.A.2 Εισαγωγές  αγαθών 37.617,2 43.256,9 30.609,7 4.570,9 5.005,0 3.514,1 
 Καύσιμα 7.525,9 11.133,3 7.109,5 949,8 1.582,6 1.124,2 
 Πλοία (πληρωμές) 4.714,5 4.680,9 2.998,5 607,8 607,5 232,2 
 Λοιπά αγαθά 25.376,8 27.442,7 20.501,8 3.013,3 2.814,9 2.157,7 
Ι.Β Ισοζύγιο υπηρεσιών ( I.Β.1 -  I.Β.2) 11.533,5 12.744,8 9.089,5 3.082,7 3.403,2 2.610,1 
I.B.1 Εισπράξεις  20.976,8 23.937,6 18.496,1 4.422,2 4.756,3 3.753,2 
 Ταξιδιωτικό 8.259,3 8.695,9 7.545,2 2.613,7 2.764,5 2.468,6 
 Μεταφορές 10.745,9 13.192,8 9.065,3 1.546,1 1.761,5 1.079,3 
 Λοιπές υπηρεσίες 1.971,6 2.048,9 1.885,6 262,4 230,3 205,3 
I.B.2 Πληρωμές  9.443,3 11.192,8 9.406,6 1.339,6 1.353,1 1.143,1 
 Ταξιδιωτικό 1.552,4 1.752,3 1.664,9 219,3 256,6 281,6 
 Μεταφορές 4.985,0 6.291,7 4.594,7 681,3 769,2 534,9 
 Λοιπές υπηρεσίες 2.905,9 3.148,8 3.147,0 439,0 327,4 326,5 
Ι.Γ Ισοζύγιο εισοδημάτων  (I.Γ.1 -  I.Γ.2) -6.338,2 -7.103,5 -6.769,8 -632,2 -769,5 -713,5 
I.Γ.1  Εισπράξεις  2.976,1 3.650,9 2.912,0 351,4 447,1 293,3 
 Αμοιβές, μισθοί  241,1 237,7 204,2 30,7 24,3 21,7 
 Τόκοι, μερίσματα, κέρδη 2.735,0 3.413,2 2.707,9 320,7 422,8 271,7 
I.Γ.2  Πληρωμές  9.314,4 10.754,4 9.681,8 983,7 1.216,6 1.006,9 
 Αμοιβές, μισθοί  213,0 233,6 267,1 26,6 33,5 30,2 
 Τόκοι, μερίσματα, κέρδη 9.101,3 10.520,8 9.414,7 957,1 1.183,1 976,7 
Ι.Δ Ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων (I.Δ.1 - I.Δ.2) 1.710,5 2.584,8 1.505,2 361,1 150,3 -43,5 
I.Δ.1 Εισπράξεις  4.495,2 5.137,2 4.272,5 719,4 443,0 310,4 
 Γενική κυβέρνηση (κυρίως μεταβιβάσεις από ΕΕ) 3.076,1 3.639,5 2.962,4 542,4 271,7 187,9 
 Λοιποί τομείς (μεταναστευτικά εμβάσματα, κλπ) 1.419,1 1.497,7 1.310,1 177,0 171,2 122,5 
I.Δ.2 Πληρωμές  2.784,7 2.552,5 2.767,3 358,4 292,7 353,9 
 Γενική κυβέρνηση (κυρίως πληρωμές προς ΕΕ) 2.006,8 1.620,4 1.821,7 214,8 125,2 197,0 
 Λοιποί τομείς 777,9 932,1 945,6 143,6 167,5 157,0 
IΙ. Ισοζύγιο κεφαλαιακών μεταβιβάσεων  (ΙΙ.1-ΙΙ.2) 2.502,9 2.972,8 1.534,2 12,6 387,4 278,0 
IΙ.1 Εισπράξεις  2.723,8 3.370,1 1.739,5 44,8 410,1 303,2 
 Γενική κυβέρνηση (κυρίως μεταβιβάσεις από ΕΕ) 2.564,2 3.171,2 1.602,0 23,9 400,7 290,8 
 Λοιποί τομείς (μεταναστευτικά εμβάσματα, κλπ) 159,6 198,8 137,5 20,8 9,4 12,5 
IΙ.2 Πληρωμές  220,9 397,2 205,4 32,2 22,8 25,2 
 Γενική κυβέρνηση (κυρίως πληρωμές προς ΕΕ) 20,3 183,2 8,9 3,5 2,0 1,0 
 Λοιποί τομείς 200,5 214,1 196,5 28,7 20,7 24,3 
IΙΙ. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαιακών μεταβι-

βάσεων (Ι + ΙΙ) -17.026,9 -18.857,1 -15.236,8 -332,2 -27,4 -146,7  
ΙV. Ισοζύγιο χρηματοοικον. συν/γών (IV.Α+ΙV.Β+ΙV.Γ+ΙV.Δ) 16.994,4 19.158,9 15.810,8 419,4 487,3 -2,0 
ΙV.Α  Άμεσες επενδύσεις * -2.072,0 1.002,4 1.732,7 -191,3 -365,8 62,4 
    Κατοίκων στο εξωτερικό -2.971,9 -1.747,8 -547,7 -116,2 -548,6 -39,0 
    Μη κατοίκων στην Ελλάδα 899,9 2.750,2 2.280,5 -75,1 182,7 101,4 
ΙV.Β  Επενδύσεις χαρτοφυλακίου* 13.324,8 12.593,1 21.085,0 -2.108,1 4.204,2 -2.654,5 
    Απαιτήσεις -11.448,3 -5.731,2 -8.708,9 -1.880,5 1.985,0 -6.161,8 
    Υποχρεώσεις 24.773,1 18.324,2 29.794,0 -227,6 2.219,1 3.507,3 
ΙV.Γ Λοιπές επενδύσεις* 5.688,7 5.482,5  -6.758,0 2.615,8 -3.350,0 2.598,0 
    Απαιτήσεις -9.927,3 -19.486,8 -13.271,2 -9,5 -3.935,0 2.472,9 
    Υποχρεώσεις 15.616,0 24.969,3 6.513,2 2.625,2 585,0 125,2 
          ( Δάνεια γενικής κυβέρνησης ) -1.904,8 -427,3 -1.859,5 -20,4 -28,0 -30,3 
ΙV.Δ Μεταβολή συναλλαγματικών διαθεσίμων ** 53,0 81,0 -249,0 103,0 -1,0 -8,0 
V. Τακτοποιητέα στοιχεία (Ι+ΙΙ+ ΙV+V=0) -32,5 -301,8 -573,9 -87,2 -459,9 148,8 
Ύψος  συναλλαγματικών διαθεσίμων   (τέλος περιόδου)***    2.116,0 2.411,0  
* ( + ) καθαρή εισροή ( - ) καθαρή εκροή 
* * ( + ) μείωση  ( - ) αύξηση 
*** Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα, σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, περιλαμβάνουν μόνο το νομισμα-
τικό χρυσό, τη «συναλλαγματική θέση» στο Διεθνές  Νομισματικό Ταμείο, τα «ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα» και τις απαιτήσεις της Τρά-
πεζας της Ελλάδος σε ξένο νόμισμα έναντι κατοίκων χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ. Αντίθετα, δεν περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις σε ευ-
ρώ έναντι κατοίκων χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ, τις απαιτήσεις σε συνάλλαγμα και σε ευρώ έναντι κατοίκων χωρών της ζώνης του 
ευρώ, και τη συμμετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στο κεφάλαιο και στα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ. 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 
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Μετακίνηση κεφαλαίων παρατηρήθηκε και εντός του Μ3 και συγκεκριμένα από τις καταθέσεις προ-
θεσμίας προς τις καταθέσεις διάρκειας μίας ημέρας.  
 
Το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2009, τα επιτόκια των νέων τραπεζικών καταθέσεων και 
δανείων στην Ελλάδα σημείωσαν έντονη μείωση. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη μείωση των βασι-
κών επιτοκίων της ΕΚΤ (κατά 150 μονάδες βάσης) και των επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς, κα-
θώς και τη βελτίωση των συνθηκών άντλησης ρευστότητας των εγχώριων ΝΧΙ (κυρίως από το Ευρω-
σύστημα). Όσον αφορά τις εξελίξεις των επιτοκίων των νέων τραπεζικών δανείων, οι μεγαλύτερες 
μειώσεις παρατηρήθηκαν στα επιχειρηματικά δάνεια και οι μικρότερες στα καταναλωτικά δάνεια. Το 
περιθώριο επιτοκίου, δηλ. η διαφορά μεταξύ του μέσου σταθμικού επιτοκίου των νέων τραπεζικών 
δανείων και του αντίστοιχου επιτοκίου των νέων καταθέσεων στην Ελλάδα διευρύνθηκε (κατά 40 μο-
νάδες βάσης) το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2009 και διαμορφώθηκε το Σεπτέμβριο σε 
385 μονάδες βάσης.  
 
Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του υπολοίπου της συνολικής χρηματοδότησης της οικονομίας από τα εγ-
χώρια Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (ΝΧΙ), μετά την τάση σταθεροποίησης που παρου-
σίασε τους πρώτους τρεις μήνες του 2009, ακολούθησε πτωτική πορεία (Σεπτέμβριος 2009: 7,8%, γ΄ 
τρίμηνο 2009: 9,4%, δ΄ τρίμηνο 2008: 16,6%). Η εξέλιξη αυτή αντανακλά κυρίως την πτωτική πορεία 
του ρυθμού της πιστωτικής επέκτασης προς τον ιδιωτικό τομέα (επιχειρήσεις και νοικοκυριά) κατά τη 
διάρκεια των πρώτων εννέα μηνών του 2009, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 5,4% το Σεπτέμβριο του 
2009.  
 
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
 
Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το διάστημα Ιανουαρίου - Αυγούστου 2009 μειώ-
θηκε κατά 5,1 δισ. ευρώ σε σχέση με το έλλειμμα της αντίστοιχης χρονικής περιόδου του 2008, φθά-
νοντας τα 16,8 δισ. ευρώ.  Η μείωση αυτή ήταν αποτέλεσμα του σημαντικού περιορισμού του ελλείμ-
ματος κυρίως του εμπορικού ισοζυγίου και δευτερευόντως του ισοζυγίου εισοδημάτων, παρά τη μεί-
ωση των πλεονασμάτων των ισοζυγίων υπηρεσιών και τρεχουσών μεταβιβάσεων. 
  
Ο περιορισμός του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου κατά 9,5 δισ. ευρώ προήλθε κυρίως από την 
μείωση του εμπορικού ελλείμματος εκτός καυσίμων και πλοίων κατά 5,4 δισ. ευρώ. Είναι αξιοσημεί-
ωτο το γεγονός ότι ο περιορισμός του εμπορικού ελλείμματος εκτός καυσίμων και πλοίων, αποτέλε-
σμα και αυτός εν πολλοίς της διεθνούς κρίσης, ήταν σημαντικός και επήλθε παρά τα χρόνια δομικά 
προβλήματα της Ελληνικής οικονομίας (όπως είναι η χαμηλή ανταγωνιστικότητα και η δυσκαμψία 
στις εγχώριες αγορές αγαθών αλλά και συντελεστών παραγωγής).  
 
Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών μειώθηκε κατά 3,7 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 9,1 δισ. 
ευρώ κυρίως λόγω του περιορισμού των καθαρών εισπράξεων τόσο από υπηρεσίες μεταφορών (κατά 
35,2%), όσο και από ταξιδιωτικές υπηρεσίες (κατά 15,3%).  
 
Το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων μειώθηκε κατά 0,3 δισ. ευρώ σε σύγκριση με αυτό της αντί-
στοιχης περιόδου του 2008 ως αποτέλεσμα των εξελίξεων στις διεθνείς χρηματαγορές και κεφαλαια-
γορές, ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων μειώθηκε κατά 1,1 δισ. ευρώ και 
διαμορφώθηκε σε 1,5 δισ. ευρώ κατά την επισκοπούμενη περίοδο. 
 
Το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2009 το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαιακών μεταβιβάσεων 
μειώθηκε σε 1,5 δισ. ευρώ, από 3,0 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Η εξέλιξη αυτή αντα-
νακλά τον περιορισμό των κεφαλαιακών μεταβιβάσεων από την ΕΕ προς τον τομέα της γενικής κυ-
βέρνησης, δεδομένου ότι ήδη έχει απορροφηθεί το μεγαλύτερο μέρος των διαθεσίμων πόρων του      
Γ΄ ΚΠΣ. Συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Συνοχής, όσον αφορά την απορροφητικότητα των διαθε-
σίμων κοινοτικών πόρων, μέχρι τέλους του 2008, η Ελλάδα είχε καταταγεί στην τρίτη θέση μετά την 
Ιρλανδία και την Πορτογαλία, αλλά πριν την Ισπανία.6  Στη διάρκεια όμως της υπό εξέταση περιόδου, 

                                                 
6  European Commission, Analysis of the budgetary implementation of the Structural and Cohesion Fund in 2008, Μάιος 2009 σελ 2. 
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οι εκταμιεύσεις από το ΕΣΠΑ (Δ΄ ΚΠΣ) 2007-2013 υπήρξαν περιορισμένες,7 δεδομένου ότι σημειώ-
θηκαν καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων και προγραμμάτων, εν μέρει λόγω του νέου, αυστη-
ρότερου, θεσμικού πλαισίου διαχείρισης και ελέγχων. 8
 
Ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών 
 
Οι χρηματοοικονομικές επενδύσεις, δηλαδή το άθροισμα των άμεσων επενδύσεων, των επενδύσεων 
χαρτοφυλακίου και των «λοιπών» επενδύσεων, παρουσίασαν καθαρή εισροή ύψους 15,8 δισ. ευρώ 
έναντι 19,2 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στις επεν-
δύσεις χαρτοφυλακίου (καθαρή εισροή 21,1 δισ. ευρώ έναντι 12,6 δισ. ευρώ το αντίστοιχο οκτάμηνο 
του 2008) και σε μικρότερο βαθμό στις άμεσες επενδύσεις (καθαρή εισροή 1,7 δισ. ευρώ έναντι 1,0 
δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008). Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθη-
καν σε 3,3  δισ. ευρώ στο τέλος Αυγούστου 2009.  
 
 
3. Προοπτικές το 2010 
 
Από το τρίτο τρίμηνο του 2009 έχουν εμφανιστεί ενδείξεις σταδιακής ανάκαμψης της παγκόσμιας οι-
κονομικής δραστηριότητας, αν και οι αβεβαιότητες εξακολουθούν να είναι μεγάλες. Η διάρκεια και η 
σταθερότητα της διαφαινόμενης ανάπτυξης δεν είναι δεδομένες παρά το γεγονός ότι η λειτουργία των 
χρηματοπιστωτικών αγορών επανέρχεται στην ομαλότητα και η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση    
εξασθενεί. Το 2010, σύμφωνα και με τις τελευταίες προβλέψεις των διεθνών οργανισμών, αναμένεται 
ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας. Αντίστοιχα προβλέπεται ότι η ελληνική οικονομία με κάποια 
χρονική υστέρηση θα ακολουθήσει τη σταδιακή, μέσα στο χρόνο, ανάκαμψη με την επαναφορά σε 
θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης προς το τέλος του έτους. Στην εξέλιξη αυτή αναμένεται να συνεισφέ-
ρουν θετικά το πακέτο στήριξης της οικονομίας και η αύξηση του ΠΔΕ στο 4,2%του ΑΕΠ, η μείωση 
της ανασφάλειας που δημιούργησε η κρίση, η ομαλοποίηση της χρηματοδότησης νοικοκυριών και ε-
πιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα και η επαναφορά σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της ευρω-
παϊκής οικονομίας. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία, ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας προβλέπεται να παραμείνει αρνητικός το 2010, αλλά η ύφεση θα περιοριστεί 
στο -0,3%. Στη μεταβολή αυτή θετική αναμένεται να είναι η συμβολή του ισοζυγίου αγαθών και υπη-
ρεσιών κατά 0,32 εκατ. μονάδες, ενώ η συμβολή της εγχώριας ζήτησης προβλέπεται σε -0,62 εκατ. 
μονάδες.  
 
Συγκεκριμένα, μετά τη σημαντική επιβράδυνση της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων το 
2009, το 2010 η ιδιωτική κατανάλωση προβλέπεται να σημειώσει μια μικρή αύξηση κατά 0,4%, οι ε-
πενδύσεις παγίου κεφαλαίου προβλέπεται να μειωθούν μόνο κατά 1,9%, ενώ θετική εκτιμάται ότι θα 
είναι η αύξηση του όγκου των εξαγωγών, τόσο των αγαθών όσο και των υπηρεσιών, με το σύνολο των 
εξαγωγών να αυξάνεται κατά 2,5%. Με χαμηλότερο ρυθμό, 0,7%, προβλέπεται να αυξηθούν οι εισα-
γωγές αγαθών και υπηρεσιών, συγκρατούμενες από τις σχετικά μικρές αυξήσεις στην ιδιωτική κατα-
νάλωση και στις επενδύσεις σε εξοπλισμό. Τέλος η αύξηση στη δημόσια κατανάλωση, σε σταθερές 
τιμές, προβλέπεται να μειωθεί το 2010 κατά 3%, λόγω της συγκράτησης των καταναλωτικών δαπα-
νών του δημοσίου.  
 
Το ποσοστό ανεργίας υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί περαιτέρω στο 9,7% (εθνικολογιστική βάση) το 
2010, λόγω της οριακής μείωσης της απασχόλησης και της εκτιμούμενης αύξησης του εργατικού δυ-
ναμικού. Η αύξηση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος προβλέπεται να επιβραδυνθεί στο 
2,8%, από 4% το 2009. 
                                                 
7  Οι εισπράξεις από το ΕΣΠΑ αφορούσαν κυρίως  προκαταβολές από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής. Σύμφωνα με τους βασικούς κανο-

νισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την περίοδο 2007-2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκαταβάλλει στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα κράτη μέλη 
της ΕΕ–15  το 5% της συνολικής συνδρομής των Διαρθρωτικών Ταμείων (2% το 2007 και 3% το 2008) και το 7,5% της συνδρομής του Ταμείου Συνοχής 
(2% το 2007, 3% το 2008 και 2,5% το 2009). Επιπλέον, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
είχε εγκρίνει τη χορήγηση πρόσθετης προκαταβολής της τάξεως του 2,5% επί της συνολικής συνδρομής των Διαρθρωτικών Ταμείων. Η Ελλάδα έχει ει-
σπράξει συνολικά προκαταβολές της τάξης του 1,5 δισεκ. ευρώ.  

8 European Commission, ό.π., σελ. 5, 16. 
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Τέλος, ο πληθωρισμός προβλέπεται να επιταχυνθεί ελαφρά το 2010. Η αύξηση του ΔΤΚ εκτιμάται 
στο1,5%. Αυτό αντανακλά την εκτιμούμενη από τους διεθνείς οργανισμούς αύξηση των διεθνών τι-
μών του πετρελαίου και του πληθωρισμού στην Ε.Ε. Η αύξηση του αποπληθωριστή του ΑΕΠ προ-
βλέπεται στο 2%. 
 
Στον πίνακα 1.5 παρουσιάζονται αναλυτικά οι προβλέψεις για τα βασικά μεγέθη του πραγματικού το-
μέα της οικονομίας για το 2010, καθώς και οι αντίστοιχες τελευταίες δημοσιευμένες προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα.  
 

Πίνακας 1.5   Βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας 
(% ετήσιες μεταβολές, σταθερές τιμές) 

 

Υπουργείο Οικονομικών Ευρωπ. Επιτροπή 
Νοέμβριος 2009 

 
2009 2010 2010 

1. Ιδιωτική κατανάλωση -1,5 0,4 -1,3 

2. Δημόσια κατανάλωση 11,0 -3,0 -0,1 

3. Επενδύσεις -19,8 -1,9 -3,9 

4. Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών -14,0 2,5 2,7 

5. Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών -21,0 0,7 -3,1 

6. ΑΕΠ -1,2 -0,3 -0,3 

7.Πληθωρισμός (ΓΔΤΚ) 1,2 1,4 1,4 

8. Ποσοστό ανεργίας (εθνικολογιστική βάση)* 9,0* 9,7* 10,2 

*  Τα στοιχεία σε εθνικολογιστική βάση λαμβάνουν υπόψη την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΣΥΕ, αλλά δεν ταυτίζονται με αυτήν.  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 
 
1. Άξονες οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής 
 
Πρώτη προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής της νέας Κυβέρνησης είναι η αντιμετώπιση της οι-
κονομικής κρίσης και η επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε ανοδική τροχιά. Στρατηγικός στόχος 
της οικονομικής πολιτικής κατά τον επόμενο χρόνο, είναι η ανάταξη της οικονομίας, αλλά και η 
προώθηση των μεγάλων τομών που θα επαναφέρουν την Ελλάδα σε τροχιά μακροπρόθεσμης ανάπτυ-
ξης, σταθερότητας και κοινωνικής συνοχής. 
 
Το πρώτο βήμα για την ανάταξη της οικονομίας είναι η αναθέρμανση της αγοράς και η αποκατάστα-
ση της ρευστότητας. Ταυτόχρονα, αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα η αποκατάσταση του κύρους 
και της αξιοπιστίας της οικονομικής πολιτικής απέναντι στους πολίτες και στις διεθνείς αγορές. Αυτό 
προϋποθέτει ενίσχυση της διαφάνειας στη δημοσιονομική διαχείριση και νοικοκύρεμα των δημόσιων 
οικονομικών. Είναι επίσης ανάγκη να εφαρμοσθεί ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα που θα κατα-
πολεμήσει αποτελεσματικά την φοροδιαφυγή.  
 
Τέλος λαμβάνονται άμεσα μέτρα για τη στήριξη των αδύναμων εισοδηματικά ομάδων. Προς την κα-
τεύθυνση αυτή προγραμματίζονται οι ακόλουθες δράσεις:  
 
• Παροχή του έκτακτου επιδόματος αλληλεγγύης και ταυτόχρονα έκτακτη εισφορά των ιδιαίτερα 

κερδοφόρων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας, μέσα από το νομοσχέδιο για τη 
στήριξη του πραγματικού εισοδήματος και την αναδιανομή.  

• Στήριξη του εισοδήματος με αυξήσεις που να καλύπτουν τον πληθωρισμό.  
• Πάγωμα των τιμολογίων των ΔΕΚΟ για ένα χρόνο. 
• Ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας με αύξηση των δημοσίων επενδύσεων οριακά πάνω 

από το 4% του ΑΕΠ από το 2010 και επιτάχυνση του ΕΣΠΑ. 
• Ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά, αλλά και την αλλαγή του ΤΕΙΡΕΣΙΑ και τη βελτίωση του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 
• Προστασία και ενίσχυση της απασχόλησης και στήριξης των ανέργων. 
 
 
Ανάταξη της οικονομίας, αναθέρμανση της αγοράς 
 
Η αποκατάσταση της ρευστότητας στην οικονομία αποτελεί ίσως τον κρισιμότερο παράγοντα επανα-
φοράς την ελληνικής οικονομίας σε τροχιά ανάκαμψης. Είναι ανάγκη να στηριχτούν σε αυτές τις δύ-
σκολες συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις.  
 
Προωθείται άμεσα με την μορφή νομοσχεδίου για την προστασία των δανειοληπτών: 
 
• Η εξάλειψη των αθέμιτων και καταχρηστικών πρακτικών από τις τράπεζες, καθώς και η σταδιακή 

απαλλαγή οφειλών για όσους υπερχρεωμένους καταναλωτές αποδεδειγμένα αδυνατούν με βάση 
το εισόδημα και τα περιουσιακά τους στοιχεία να αποπληρώσουν τα χρέη τους. 

• Η ρύθμιση των αθέμιτων χρεώσεων και των πλειστηριασμών ακινήτων σε εξευτελιστικές τιμές.  
• Η προστασία του καταναλωτή από την υπερχρέωση δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους καταναλω-

τές έχουν διαπιστωμένη και μόνιμη αδυναμία να αποπληρώσουν τα δάνειά τους, να απαλλαγούν 
από τα χρέη τους, εξοφλώντας με βάση το εισόδημα από την εργασία τους ένα μέρος των χρεών 
που καθορίζεται από το δικαστήριο. 
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Παράλληλα, για τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων λαμβάνονται μέτρα όπως: 

• Η άρση όλων των αντικινήτρων και δυσκολιών που εντοπίστηκαν μέχρι σήμερα στην υλοποί-
ηση των προγραμμάτων του ΤΕΜΠΜΕ για τη στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 
Σχεδιάζονται νέα προγράμματα στοχευμένα προς επιχειρήσεις και κλάδους που πραγματικά 
έχουν ανάγκη, με επέκταση του πεδίου κάλυψης επιχειρήσεων, συμπεριλαμβάνοντας και τον 
αγροτικό τομέα.  

• Η αξιοποίηση του σκέλους των εγγυήσεων ύψους 15 δις ευρώ από το πρόγραμμα ρευστότη-
τας των 28 δις ευρώ, που είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος «παγωμένο», για στοχευμένη στή-
ριξη επιχειρήσεων και κλάδων με αντικειμενικά κριτήρια.  

• Η αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (π.χ. προ-
γράμματα Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων). 

• Η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών επιχειρήσεων και επαγγελματιών με περίοδο χάριτος 
για την καταβολή δόσεων κεφαλαίου και επιμήκυνση του χρόνου εξόφλησης του κεφαλαίου. 

• Επαναδιαμόρφωση των όρων και προϋποθέσεων ένταξης στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ προς την κατεύ-
θυνση διαγραφής από τoν ΤΕΙΡΕΣΙΑ δυσμενών δεδομένων που οφείλονται στην οικονομική 
κρίση και που έχουν εξοφληθεί εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων, μείωσης της διάρκειας 
παραμονής των δυσμενών καταχωρήσεων, αύξησης της προθεσμία διαγραφής από τα αρχεία 
του ΤΕΙΡΕΣΙΑ ακάλυπτης επιταγής η οποία εξοφλείται, αύξησης του ελάχιστου ποσού εμφά-
νισης δυσμενών οικονομικών στοιχείων κ.ά. 

• Ρυθμίσεις σχετικά με τη χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών από τις τράπεζες.  
 
Δημοσιονομική Πολιτική 
 
Προϋπόθεση για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας αποτελεί η εφαρμογή ενός νέου, τολμηρού 
και αξιόπιστου πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέ-
λος των δαπανών. Η αποκατάσταση της αξιοπιστίας των δημοσίων οικονομικών αποτελεί προαπαι-
τούμενο της οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας, καθώς  με αυτό τον τρόπο απελευθερώνονται πό-
ροι που θα χρηματοδοτήσουν τους αναπτυξιακούς και κοινωνικούς στόχους της χώρας. 
 
Εντός του 2010 ξεκινά η διαδικασία εξορθολογισμού, ανακατανομής, και ελέγχου του δημοσίων δα-
πανών, ώστε να μπει τέλος στη σπατάλη και στην αδιαφάνεια των δημόσιων οικονομικών. Προωθού-
νται άμεσα: 
 
• Η κατάθεση νομοσχεδίου για την ανεξαρτητοποίηση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελ-

λάδας (ΕΣΥΕ) με στόχο την ανεξάρτητη λειτουργία με υψηλή επιστημονική και τεχνολογική στή-
ριξη και τη θωράκιση της αξιοπιστίας των Ελληνικών στατιστικών στοιχείων. 

• Η λειτουργία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών που θα αποτελεί πλέον την κεντρική αρχή μισθοδο-
σίας όλων των δημοσίων υπαλλήλων.    

• Ο μετασχηματισμός του προϋπολογισμού του κράτους σε «Προϋπολογισμό Προγραμμάτων» με 
τη μορφή τριετών συμβολαίων. Με ξεκάθαρη αποτύπωση επιχειρησιακών προγραμμάτων, δρά-
σεων και λειτουργιών, καθώς και μετρήσιμων στόχων με παράλληλη παρακολούθηση και αξιολό-
γηση ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων. 

• H δραστική περιστολή της σπατάλης και των τρεχουσών καταναλωτικών δαπανών στο Δημόσιο, 
με στοχευμένη ανακατανομή των δαπανών προς όφελος των δημοσίων επενδύσεων, της παιδείας, 
της έρευνας, της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης. 

• Ανασχεδιασμός των κρατικών προμηθειών ώστε να μετατραπούν σε αναπτυξιακό εργαλείο και 
βασικό μοχλό προώθησης της πράσινης ανάπτυξης. Καθιέρωση διαφανών και ξεκάθαρων διαδι-
κασιών, ώστε να αποφεύγονται υπερτιμολογήσεις όπως στην περίπτωση των νοσοκομείων. 

 
Ταυτόχρονα σχεδιάζονται και θα εφαρμοσθούν:  
 
• Η αποτελεσματικότερη  διαχείριση της δημόσιας περιουσίας με καταγραφή και αξιοποίησή της, 

καθώς και λογοδοσία ως προς τα αποτελέσματά της. 
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• H θέσπιση Κώδικα Δημοσιονομικής Πειθαρχίας και Σταθερότητας που θα εφαρμόζεται απ’ όλους 
τους φορείς της γενικής κυβέρνησης. 

• Η αναβάθμιση του ρόλου του Κοινοβουλίου κατά τη διαδικασία κατάθεσης και συζήτησης του 
ετήσιου προϋπολογισμού, του «Απολογισμού» και της «Έκθεσης Ελέγχου». 

• Η υιοθέτηση ενός σύγχρονου ελεγκτικού συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης, ώστε να εξα-
λειφθούν ο σημερινός κατακερματισμός και οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων. 

• Η κατοχύρωση της ουσιαστικής θεσμικής ανεξαρτησίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και καθιέρω-
ση εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και κοινών, διεθνώς αποδεκτών προτύπων ελέγχου σε 
κάθε υπουργείο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ και δημόσιο οργανισμό.  

• Η εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος παντού, σε όλο το δημόσιο τομέα, τα ΝΠΔΔ, τους δη-
μόσιους οργανισμούς και τους ΟΤΑ, και κατάρτιση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 

 
Φορολογική πολιτική  
 
Στρατηγικός στόχος της φορολογικής πολιτικής είναι ένα απλό και σταθερό φορολογικό πλαίσιο που 
θα εγγυάται τη δικαιοσύνη, την αποτελεσματικότητα, και τη διαφάνεια, με ενιαίους κανόνες χωρίς α-
δικαιολόγητες εξαιρέσεις. 
 
Η φορολογική πολιτική πρέπει να λειτουργεί ως αποτελεσματικό εργαλείο εσόδων αναδιανομής, με 
μείωση του φορολογικού βάρους προς όφελος των χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων, εξυγίανση του 
φορολογικού συστήματος με απλούστευση των διαδικασιών, αναδιοργάνωση και βελτίωση της λει-
τουργίας των υπηρεσιών για τον έλεγχο των υπόχρεων και την είσπραξη δημοσίων εσόδων, μηχανο-
γραφική στήριξη, διασταυρώσεις κάθε είδους πληροφοριών, ελαχιστοποίηση του διοικητικού βάρους. 
 
Βασικές συνιστώσες της φορολογικής πολιτικής της κυβέρνησης για το οικονομικό έτος 2010 και οι 
οποίες σε ένα βαθμό θα έχουν επίπτωση το επόμενο έτος αποτελούν: 
 
• η εφαρμογή ενιαίας τιμαριθμοποιημένης προοδευτικής κλίμακας φορολογίας φυσικών προσώπων, 
• η φορολόγηση των διανεμόμενων κερδών (μερισμάτων) με βάση τη φορολογία εισοδήματος φυ-

σικών προσώπων, μετά την αφαίρεση του φόρου που έχει παρακρατηθεί κατά τη διανομή του με-
ρίσματος, καθώς και του ποσού που του αναλογεί και έχει αποδοθεί από την εταιρεία ως φόρος 
εισοδήματος νομικών προσώπων, 

• η φορολόγηση με χαμηλό συντελεστή των αδιανέμητων κερδών των επιχειρήσεων, με στόχο την 
αύξηση των επενδύσεων, τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων και την αύξηση της απασχόλη-
σης, 

• η φορολόγηση των συναλλαγών με εξωχώριες (offshore) εταιρείες φορολογικών παραδείσων, 
• η κατάργηση των χαριστικών φοροαπαλλαγών, 
• η κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης των οποιονδήποτε αμοιβών, 
• η αναμόρφωση της φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, 
• ο λογιστικός προσδιορισμός του εισοδήματος, 
• η έκτακτη αύξηση του συντελεστή του ενιαίου τέλους ακινήτων (ΕΤΑΚ) για το έτος 2009, ως 

κοινωνική συνεισφορά της μεγάλης ακίνητης περιουσίας, 
• η αντικατάσταση του ΕΤΑΚ από το 2010 με προοδευτική φορολόγηση της μεγάλης ακίνητης πε-

ριουσίας χωρίς εξαιρέσεις, με αναμόρφωση του αφορολόγητου ορίου, ώστε να αρθούν οι αδικίες 
για τους μικροϊδιοκτήτες και να φορολογείται η πραγματικά μεγάλη ακίνητη περιουσία, 

• η επιβολή έκτακτης εφάπαξ εισφοράς κοινωνικής ευθύνης, στις επιχειρήσεις με μεγάλη κερδοφο-
ρία για τη χρήση 2008, 

• η αύξηση του συντελεστή επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες, για πωλήσεις προϊόντων ζωικής και 
φυτικής παραγωγής από 7% σε 11%, 

• η επιτάχυνση της διαδικασίας είσπραξης φόρων και ανείσπρακτων οφειλών προς το Δημόσιο, 
• η υιοθέτηση ενός σύγχρονου πρότυπου μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας της φορολογικής 

διοίκησης, βάσει διεθνών προδιαγραφών, που θα λειτουργεί με σταθερούς κανόνες, μηχανογραφι-
κή στήριξη, αποκεντρωμένη οργάνωση, απλή και ενιαία ελεγκτική διαδικασία και διοίκηση βάσει 
συμφωνημένων στόχων,  
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• η εφαρμογή ενός αντικειμενικού συστήματος επιλογής των ελεγκτέων υποθέσεων (point system), 
ώστε να εντοπίζονται και να ελέγχονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα υψηλού κινδύνου ως προς 
τη φοροδιαφυγή.  Άμεση επιβολή αυστηρών διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων, 

• ο αποτελεσματικός έλεγχος όλων των ενδοομιλικών συναλλαγών, 
• η καθιέρωση καθολικού ελέγχου του πόθεν έσχες και των δαπανών διαβίωσης, 
• η διασύνδεση του TAXIS/ICIS με τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων κοινωνικής ασφάλι-

σης και άλλων υπηρεσιών, ώστε να διασταυρωθούν και να αξιοποιηθούν όλες οι διαθέσιμες πλη-
ροφορίες για να περιοριστεί η φοροδιαφυγή και η εισφοροδιαφυγή, 

• η υποχρέωση διατήρησης επαγγελματικών λογαριασμών στις τράπεζες, διασύνδεση με τα πληρο-
φοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών και πρόσβαση των φορολογικών υπηρεσιών, 

• η εξυπηρέτηση των πολιτών από σημεία εκτός ΔΟΥ,  και από μία θέση εργασίας μέσα στη ΔΟΥ. 
 
Παράλληλα προωθούνται:  
 
• Η κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 
• Η κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας και σύνταξη νέου ενιαίου κώδικα 

όλης της φορολογικής νομοθεσίας και της διαδικασίας, που θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο και θα 
ενημερώνεται συνεχώς. 

• Η ηλεκτρονική παρακολούθηση της αγοράς των καυσίμων, για την πάταξη του λαθρεμπορίου. 
• Η κατάργηση όλων των περιττών πιστοποιητικών, με καθιέρωση της δήλωσης και του εκκαθαρι-

στικού ως μόνα πιστοποιητικά. 
 
Η φοροδιαφυγή έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις με αποτέλεσμα να βλάπτεται το κοινωνικό σύνολο, να 
εμποδίζεται η λειτουργία του κράτους και να δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. 
 
Για την αντιστροφή  αυτής της κατάστασης και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής προβλέπεται: 
 
• Αποκατάσταση και αναδιοργάνωση των φοροεισπρακτικών και ελεγκτικών μηχανισμών σε συν-

θήκες αξιοκρατίας και αποτελεσματικότητας. 
• Αναδιοργάνωση της ΥΠΕΕ και προσανατολισμός σε στοχευμένους ελέγχους μετά από επεξεργα-

σία στοιχείων, διασταυρώσεων, πληροφοριών σε τοπική και διεθνή κλίμακα, έλεγχο των υποτιμο-
λογήσεων και υπερτιμολογήσεων μεταξύ συγγενικών επιχειρήσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

• Έλεγχος για την εμφάνιση των συναλλαγών, για την έκδοση των στοιχείων και εν τέλει για την 
απόδοση  του ΦΠΑ. 

• Καθολικός έλεγχος του πόθεν έσχες και των δαπανών διαβίωσης. 
• Συνεχής διασταύρωση φορολογικών δεδομένων με άντληση στοιχείων από όλους τους φορείς ώ-

στε κάθε προσπάθεια απόκρυψης αμοιβών, συναλλαγών και εν τέλει εισοδημάτων να είναι ατελέ-
σφορη και ασύμφορη. Γενικότερος στόχος είναι να δημιουργήσουμε τη βεβαιότητα στην κοινωνία 
ότι η φοροδιαφυγή θα αποκαλύπτεται. 

• Έλεγχος επιχειρήσεων μέσω τεχνικών ανάλυσης κινδύνου (point system) για να υπάρχει αξιόπι-
στο δείγμα ελέγχου των επιχειρήσεων που πρέπει να ελεγχθούν και το σύστημα αυτό να οδηγεί 
τους φορολογούμενους να εμφανίζουν τα εισοδήματά τους. 

• Ενίσχυση των ελέγχων για την αποτροπή και πάταξη του λαθρεμπορίου στο τομέα των πετρελαι-
οειδών και άλλων προϊόντων με την ενεργοποίηση των νέων αντιλαθρεμπορικών σκαφών που έ-
χει αποκτήσει η τελωνειακή υπηρεσία.  

• Έλεγχος της διακίνησης του πετρελαίου θέρμανσης από τους χώρους του διϋλιστηρίου μέχρι την 
παράδοση στον παραλήπτη, με σκοπό να περιοριστεί δραστικά η διάπραξη λαθρεμπορικών πρά-
ξεων. 

• Εντατικοποίηση της δράσης των τελωνειακών υπηρεσιών για την επίτευξη αποτελεσματικότερης 
πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες τόσο σε 
εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο. 

 
Η φορολογική πολιτική του 2010 στοχεύει στη σημαντική ενίσχυση των εσόδων και συμβάλλει στην 
αποκλιμάκωση  του ελλείμματος με βάση τις προαναφερόμενες φορολογικές ρυθμίσεις, τα σχεδιαζό-
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μενα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, τις νέες 
μεθόδους ελέγχου μέσω του γραφείου και την αναδιοργάνωση των φορολογικών και ελεγκτικών μη-
χανισμών. 
 
Κανόνες και έλεγχος της αγοράς υπέρ του πολίτη μέσα από τη διασφάλιση του υγιούς  
ανταγωνισμού 
 
Η εύρυθμη λειτουργία των αγορών απαιτεί κανόνες, αποτελεσματική ρύθμιση και εποπτεία από το 
κράτος, με προαγωγή του υγιούς και θεμιτού ανταγωνισμού, χωρίς όμως να καταπατώνται βασικά δι-
καιώματα του καταναλωτή, του μικροεπενδυτή, του εργαζόμενου και του δανειολήπτη, και με δια-
σφάλιση των δημοσίων και κοινωνικών αγαθών. 
 
Ένα ισχυρό κίνημα καταναλωτών υποστηριζόμενο από την οργανωμένη δημόσια παρέμβαση αποτε-
λεί θεσμικό αντίβαρο στις αχαλίνωτες κερδοσκοπικές δυνάμεις της αγοράς, και ενισχύει τον παραγω-
γικό ανταγωνισμό τιμών και ποιότητας μεταξύ επιχειρήσεων. Η πολιτική προστασίας των καταναλω-
τών έναντι συνθηκών ατελούς ανταγωνισμού αποτελεί προτεραιότητα της νέας οικονομικής και κοι-
νωνικής πολιτικής.  
 
Στο πλαίσιο αυτό στόχοι της Κυβέρνησης είναι: 
 
• Η αναβάθμιση και ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 
• Η δημιουργία ενός ειδικευμένου δικαστικού σώματος (ειδικό εφετείο για προσφυγές υποθέσεων 

ανταγωνισμού), που θα εξετάζει προσφυγές κατά αποφάσεων που εξέδωσε η Επιτροπή Ανταγω-
νισμού. 

• Η θεσμοθέτηση της Ειδικής Αντιμονοπωλιακής Αρχής. 
• Η εναρμόνιση του πλαισίου που προσδιορίζει τις αρμοδιότητες των ρυθμιστικών αρχών με στόχο 

να λειτουργούν χωρίς επικαλύψεις και σύγκρουση αρμοδιοτήτων. 
• H διασφάλιση της παροχής καθολικής υπηρεσίας και αναγνώριση νέων δικαιωμάτων υπέρ των 

καταναλωτών όπου υπάρχει είσοδος ιδιωτικών επιχειρήσεων στις αγορές κοινής ωφέλειας, στις 
οποίες μέχρι πρότινος δρούσαν μόνο δημόσιες κοινωφελείς επιχειρήσεις. 

• Η περαιτέρω ενίσχυση του Παρατηρητηρίου Τιμών, ώστε να υπάρχει ένα διαφανές και αντικειμε-
νικό σύστημα παρακολούθησης των τιμών στην αγορά. 

• Η αποτελεσματική προστασία όλων των συναλλασσόμενων με τον ευρύτερο χρηματοοικονομικό 
τομέα. 

• Άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων που αποδοκιμάζουν ως παρά-
νομους και καταχρηστικούς ορισμένους γενικούς όρους μαζικής συναλλαγής των τραπεζών με 
τους καταναλωτές. 

 
Προστασία απασχόλησης και στήριξη των ανέργων 
 
Άμεση προτεραιότητα της ασκούμενης πολιτικής αποτελεί η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης 
και η επαναφορά της αναπτυξιακής διαδικασίας σε ανοδική τροχιά. Στο πλαίσιο αυτό, η προστασία 
και η ενίσχυση της απασχόλησης και η στήριξη των ανέργων συνιστούν κεντρικό στρατηγικό άξονα, 
καθώς η διασφάλιση αξιοπρεπούς εργασίας για όλους και η διαμόρφωση ενός σύγχρονου κοινωνικού 
κράτους αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής και περιφερεια-
κής ανάπτυξης. 
 
Προς την κατεύθυνση αυτή βασικές προτεραιότητες πολιτικής αποτελούν η παροχή κινήτρων πρόσ-
ληψης νέων με τετραετή επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών τους, η σταδιακή αύξηση του επιδό-
ματος ανεργίας στο 70% του βασικού μισθού και η ουσιαστική σύνδεση του με πολιτικές ένταξης 
στην αγορά εργασίας, η θέσπιση μέτρων προστασίας των απολυμένων σε ώριμη ηλικία, η προώθηση 
της νέας επιχειρηματικότητας, η ριζική αναθεώρηση της  υφιστάμενης εργατικής νομοθεσίας με σκο-
πό την ουσιαστική προστασία των εργαζομένων σε συνδυασμό με την επανασύσταση και τον εκσυγ-
χρονισμό των μηχανισμών εποπτείας της λειτουργίας της αγοράς εργασίας. 
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Επιπλέον προωθείται η αναδιοργάνωση και αναβάθμιση του ΟΑΕΔ, καθώς ο οργανισμός επωμίζεται 
το κύριο βάρος για την υλοποίηση των πολιτικών κατά της ανεργίας. Πρωταρχικός στόχος παραμένει 
η αποτελεσματικότερη προστασία των ανέργων και για το σκοπό αυτό για το 2010 προβλέπεται δαπά-
νη 3,1 δισ. ευρώ του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ για το σύνολο των προγραμμάτων κατά της ανεργί-
ας. Οι συνολικές επιχορηγήσεις προς το οργανισμό προβλέπονται να ανέλθουν σε 418 εκατ. ευρώ ενώ 
όσον αφορά το επίδομα ανεργίας για το 2010 προβλέπεται αύξηση κατά 5%  ώστε να διαμορφωθεί 
στο 60% του βασικού μισθού.  
 
Η αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς εργασίας και η ενίσχυση των ανέργων αποτελούν τομείς 
προτεραιότητας της νέας οικονομικής πολιτικής. Για την άμεση αντιμετώπιση της κρίσης στην αγορά 
της εργασίας προωθούνται άμεσα:  
• Η ενίσχυση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας ώστε το οκτάωρο, οι υπερωρίες, η κανονική ά-

δεια και η εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων να ελέγχονται και να εφαρμόζονται. 
• Η σταδιακή αύξηση του επιδόματος ανεργίας στο 70% του βασικού μισθού. 
• Η ριζική αναθεώρηση του καθεστώτος ενοικίασης εργαζομένων που έχει εξελιχθεί σε κοινωνική 

μάστιγα. 
• Η επανασύνδεση των κινήτρων του επενδυτικού νόμου με δημιουργία θέσεων απασχόλησης. 
• Η κατάργηση των STAGE και η αποκλειστική τους εφαρμογή στον ιδιωτικό τομέα. 
• Η λειτουργία νέων προγραμμάτων κοινωνικής εργασίας στη βάση πραγματικών αναγκών, διαφά-

νειας και κοινωνικών κριτηρίων. 
• Η προστασία του εργαζομένου με την απαραίτητη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων του 

και η δυνατότητα για συλλογική διαπραγμάτευση και διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών εργασίας. 
 
Κοινωνική προστασία 
  
Στο πλαίσιο των μέτρων στοιχειώδους κοινωνικής αλληλεγγύης που προωθούνται με στόχο την ενί-
σχυση των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων θα χορηγηθεί έκτακτο επίδομα αλληλεγγύης. Το εν λό-
γω επίδομα θα δοθεί σε φτωχά νοικοκυριά, χαμηλοσυνταξιούχους και ανέργους καθώς και σε άλλες 
ευπαθείς ομάδες όπως άποροι, απροστάτευτα παιδιά, άτομα με ειδικές ανάγκες. Το ποσό, το οποίο θα 
κυμαίνεται από 300 έως 1.300 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία των δικαιούχων,  θα δοθεί σε δύο ισό-
ποσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη θα καταβληθεί μέσα στο 2009.    
 
Επίσης και το 2010, στο πλαίσιο της προστασίας της μητρότητας, θα συνεχιστεί η εφαρμογή από τον 
Οργανισμό Εργατικής Εστίας με συγχρηματοδότηση του προγράμματος παροχής θέσεων φροντίδας 
και φιλοξενίας σε βρέφη, νήπια και παιδιά καθώς και σε νήπια, παιδιά και εφήβους με ειδικές ανάγκες 
από δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας για όλο το σχολικό έτος 
   
Για την ενίσχυση του εισοδήματος μεγάλων κατηγοριών συνταξιούχων υλοποιούνται ρυθμίσεις από 
τις οποίες προκύπτουν αυξήσεις των συντάξεων πέραν της εισοδηματικής πολιτικής. Ειδικότερα κα-
ταβάλλεται στους πολιτικούς συνταξιούχους του Δημοσίου, από 1/7/2010, η τέταρτη και τελευταία 
δόση (35,20 ευρώ) του επιδόματος των 140,80 ευρώ. Επίσης, ενσωματώνεται από 1/1/2010 στο συ-
ντάξιμο μισθό των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων προϊσταμένων οργανικών μονάδων η τρίτη και 
τελευταία δόση (40%) του επιδόματος θέσης ευθύνης. 
 
Ένα δίκαιο και βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα 
 
Ο βασικός άξονας της κοινωνικής πολιτικής που απεικονίζει ο προϋπολογισμός 2010 είναι η διαμόρ-
φωση ενός δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος, οικονομικά βιώσιμου, που καλύπτει τις ανάγκες των 
πολιτών και εγγυάται την αλληλεγγύη των γενεών. 
 
Στόχος είναι μέσα από συνεχή και ουσιαστικό διάλογο να διασφαλιστούν: 
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• Η συγχώνευση των υπαρχόντων ασφαλιστικών ταμείων σε μεγάλους αυτόνομους βιώσιμους α-
σφαλιστικούς φορείς, με επαρκή χρηματοδότηση. 

• Η θεσμοθέτηση της βασικής σύνταξης ως κοινή αφετηρία και η σταδιακή διαμόρφωση  για τους 
αγρότες και τους ανασφάλιστους του κατώτατου ορίου των 950 ευρώ για το ζευγάρι και των 550 
ευρώ για το μεμονωμένο συνταξιούχο. 

• Η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και δυσλειτουργιών που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολί-
τες στα Ταμεία. 

• Η αναδόμηση των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στο πλαίσιο ενός σωστά οργανωμέ-
νου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας  

• Η μείωση του χρόνου αναμονής για πληρωμή των συντάξεων σε τρεις μήνες μέχρι το τέλος του 
2010. 

• Ο επαναπροσδιορισμός του θεσμού του ΕΚΑΣ.  
• Η αναθεώρηση του καθεστώτος των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. 
• Η δημιουργία της υπηρεσίας του ασφαλιστικού συμβούλου στα Ταμεία, με στόχο την ενημέρωση 

των πολιτών για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους. 
 
Οικογένεια και κοινωνική προστασία 
 
Ο βασικός άξονας της νέας κοινωνικής πολιτικής είναι η επίλυση του δημογραφικού προβλήματος και 
η στήριξη της οικογένειας με μια σειρά από διαρθρωτικές κινήσεις όπως: 
 
Η ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας για τα ωράρια εργασίας, 
τις γονικές άδειες και την προστασία της κύησης. 
 
Άμεση προτεραιότητα για τη δημιουργία ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους αποτελεί η ενίσχυση 
των υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας. 
 
Βασικές κινήσεις προς την κατεύθυνση αυτή αποτελούν: 
 
• Η αναβάθμιση της υπηρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι». 
• Η ομαλή ένταξη των μεταναστών και των ειδικών πολιτισμικών ομάδων στην κοινωνική ζωή της 

χώρας. 
• Η εισαγωγή  του συμβούλου ψυχολόγου στα σχολεία.  
• Ο επαναπροσδιορισμός του επιδόματος απροστάτευτου παιδιού. 
 
Αναπηρία: Ίση συμμετοχή στη ζωή 
 
Στοιχείο κοινωνικής εικόνας ενός κράτους θεωρείται και η αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία. Η 
δημιουργία μιας πιο όμορφης καθημερινότητας για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους 
απαιτεί: 
 
• Την επικύρωση της διεθνούς σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και τη θέσπι-

ση εκτελεστικού νόμου που να εξειδικεύει τα μέτρα και τις πολιτικές που επιτάσσει το Σύνταγμα. 
• Την κατάρτιση νομοθεσίας ίσης μεταχείρισης σε όλους τους τομείς (απασχόληση, εκπαίδευση, 

κοινωνία της πληροφορίας, προσβασιμότητα). 
• Την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τα άτομα με χρόνιες παθήσεις.  
• Την κατάρτιση ειδικού νόμου για την απασχόληση και την επαγγελματική εξειδίκευση των ατό-

μων με αναπηρία. 
• Τη θέσπιση νομοθεσίας για την τήρηση των προδιαγραφών προσβασιμότητας στο φυσικό και δο-

μημένο περιβάλλον, στις μεταφορές, στην κοινωνία της πληροφορίας, στα αγαθά και τις υπηρεσί-
ες. 
 

 
 

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010      31 



ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2    
 

Νέα εθνική πολιτική για την υγεία 
 
Στόχος της νέας κοινωνικής πολιτικής όπως αυτή σκιαγραφείται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 
2010 είναι η αναβάθμιση του θεσμού του ΕΣΥ. Η δημόσια υγεία με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και 
δυνατότητα άμεσης πρόσβασης από όλους τους πολίτες αποτελεί βασικό γνώμονα δημιουργίας ενός 
κοινωνικού κράτους.  
 
• Αυξάνεται κατά 1% του ΑΕΠ η δημόσια χρηματοδότηση στην τετραετία και στελεχώνεται ο το-

μέας της υγείας με νέο καταρτισμένο προσωπικό 3.000 νοσηλευτών κάθε χρόνο. 
• Διαμορφώνεται σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε κάθε Δήμο, καθιερώνεται η λίστα 

φαρμάκων και εισάγεται η έννοια της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας. 
 
Ψυχική υγεία-Εξαρτήσεις 
 
Με στόχο τη δημιουργία ενός κράτους συνυφασμένου με το κοινωνικό στοιχείο, η προώθηση της ψυ-
χικής υγείας και της ευημερίας του πληθυσμού αποτελεί στοιχείο άμεσης προτεραιότητας. 
 
Η ενίσχυση της προληπτικής δράσης και της αυτοβοήθειας αλλά και η καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού των ψυχικά ασθενών και των οικογενειών τους αποτελεί πρόκληση των δημιουργών ε-
νός κράτους με κοινωνικά χαρακτηριστικά.   
 
Για ένα κοινωνικό κράτος η πολιτική που αφορά στις εξαρτήσεις στηρίζεται στην πρόληψη, τη θερα-
πεία και την ομαλή επανένταξη του εξαρτημένου. Σε ένα κράτος με κοινωνικό προφίλ, φαντάζει άμε-
ση η ανάγκη διαμόρφωσης εθνικού σχεδίου για το σχεδιασμό των αναγκαίων υποδομών και θεραπευ-
τικών προγραμμάτων, την ενημέρωση των πολιτών και την προώθηση της επιστημονικής έρευνας.  
 
Επιχειρηματικότητα 
 
Στις βασικές προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής περιλαμβάνεται η βελτίωση της ανταγωνιστι-
κότητας και της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, μέσα από την προώθηση της καινοτόμου-
πράσινης επιχειρηματικότητας. 
 
Σταθερή επιδίωξη της οικονομικής πολιτικής είναι η διατήρηση και η ενίσχυση του αναπτυξιακού ρό-
λου των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομί-
ας. Η άρση των πάσης φύσεως αντικινήτρων αποτελεί προτεραιότητα προς την κατεύθυνση αυτή ώ-
στε να υπάρξει: 
 
• Δραστικός περιορισμός της γραφειοκρατίας και της αβεβαιότητας με ένα σταθερό φορολογικό 

πλαίσιο, αξιόπιστο και αποτελεσματικό ελεγκτικό σύστημα, περιορισμό της πολυνομίας και α-
πλοποίηση διοικητικών διαδικασιών, καθώς και το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων μετά από 
ουσιαστικό διάλογο και σεβασμό των κοινωνικών δικαιωμάτων. 

• Μια νέα πολυ-λειτουργική υπηρεσία μιας στάσης, που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απλο-
ποιώντας δραστικά όλες τις διοικητικές διαδικασίες για την ίδρυση, αδειοδότηση και λειτουργία 
επιχειρήσεων. 

• Ενίσχυση κινήτρων για την έρευνα-καινοτομία, αλλά και αντικινήτρων για τις ρυπογόνες δραστη-
ριότητες και την εκπομπή αερίων θερμοκηπίου. 

• Θέσπιση πενταετούς αφορολογήτου για μικρές επιχειρήσεις νέων. 
• Θέσπιση αυστηρότερων κανόνων στη χωροθέτηση και λειτουργία μεγάλων εμπορικών κέντρων. 
• Μέτρα και έλεγχος για την αντιμετώπιση του παραεμπορίου. 
 
Δημόσια έργα ως μοχλός ανάπτυξης 
 
Η ανάπτυξη των υποδομών και τα δημόσια έργα αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη πρά-
σινη ανάπτυξη και ιδιαίτερα την ανάπτυξη της περιφέρειας. Ενισχύουν την παραγωγικότητα και την 
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εξωστρέφεια της χώρας και της οικονομίας. Η δημιουργία του Υπουργείου Υποδομών στο οποίο συγ-
χωνεύονται τα δημόσια έργα και οι μεταφορές θα εξυπηρετήσει αυτό το σκοπό. Η νέα οικονομική πο-
λιτική αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο των δημοσίων έργων στοχεύει: 
 
• Στην αντικειμενικοποίηση του συστήματος ανάθεσης μελετών και έργων, που θα εγγυάται το δη-

μόσιο συμφέρον, τη διαφάνεια, τον υγιή ανταγωνισμό, την ταχύτητα και την απλούστευση των 
διαδικασιών. 

• Στη βελτίωση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων για την ολοκλήρωση των έργων εντός 
του προϋπολογισμού, του χρονοδιαγράμματος και με διασφάλιση της ποιότητας. 

• Στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος, στη βελτίωση της αισθητικής των πόλεων και της ποιότη-
τας ζωής των πολιτών. 

• Στην αξιοποίηση και ενίσχυση του επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού της χώρας προς όφελος 
της εθνικής οικονομίας και της απασχόλησης. 

 
Για να εξασφαλιστεί το κοινωνικό όφελος και το χαμηλότερο κόστος, ο προσανατολισμός των ΣΔΙΤ 
θα αλλάξει, για να μη λειτουργούν ως μηχανισμός παραγωγής αφανούς δανεισμού. 
 
Σταθερό και δυναμικό χρηματοπιστωτικό σύστημα με ξεκάθαρους κανόνες και αποτε-
λεσματική εποπτεία  
 
Η νέα οικονομική πολιτική έχει ως βασικό στόχο ένα χρηματοοικονομικό σύστημα που θα λειτουργεί, 
με πλήρη διαφάνεια, ως μοχλός χρηματοδότησης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, στην υπη-
ρεσία του πολίτη. Είναι αναγκαία η δημιουργία ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος που περιορίζει 
τη μετάδοση κινδύνων από τις αγορές χρήματος και κεφαλαίου στην πραγματική οικονομία και συ-
ντελεί στην προστασία του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας. Για το σκοπό αυτό, προω-
θούνται: 
 
• Η ανεξάρτητη, ισχυρή και αποτελεσματική εποπτεία σε όλο το χρηματοοικονομικό σύστημα.  
• Η συγκρότηση οργάνου για την άμεση συστηματική παρακολούθηση και εποπτεία κρίσιμων επι-

χειρήσεων και οργανισμών του χρηματοοικονομικού τομέα, ώστε να προλαμβάνονται κίνδυνοι 
και να περιορίζεται η μετάδοσή τους στην πραγματική οικονομία. Ουσιαστική ενεργοποίηση της 
Επιτροπής Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας.  

• Η στήριξη ενός ισχυρού και αποτελεσματικού «δημόσιου πυλώνα» στο χρηματοπιστωτικό σύ-
στημα, που με τις δράσεις και τις υπηρεσίες του, θα διασφαλίζει συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, 
θα προστατεύει τον καταναλωτή/δανειολήπτη, και θα στηρίζει την πραγματική οικονομία.  

• Η ενίσχυση της ρευστότητας της χρηματιστηριακής αγοράς, με διασύνδεση του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών με άλλες αγορές, ώστε να αποτελέσει ένα ισχυρό περιφερειακό κέντρο της ευρύτερης πε-
ριοχής της Μεσογείου.  

• Η διασφάλιση εύκολης πρόσβασης και ισότιμης μεταχείρισης στην αγορά για όλες τις επιχειρή-
σεις, τους επενδυτές και τους μεσολαβητές. Ανάπτυξη υψηλού επιπέδου εταιρικής διακυβέρνησης 
για όλες τις εισηγμένες εταιρείες. 

 
Πράσινη ανάπτυξη 
 
Στρατηγικός στόχος του νέου αναπτυξιακού προτύπου της χώρας αποτελεί η προώθηση των αναγκαί-
ων παραγωγικών αναδιαρθρώσεων, καθώς και ενός νέου ενεργειακού και περιβαλλοντικού σχεδια-
σμού με έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής βιο-
μηχανίας, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο, την αύξηση της 
αποδοτικότητας των ενεργειακών δικτύων, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, την 
εξασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. 
 
Επίκεντρο της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής είναι η ελληνική περιφέρεια που επενδύει στην ποιό-
τητα, ώστε η κάθε περιφέρεια να αποκτήσει δική της ισχυρή και ξεχωριστή ταυτότητα, να είναι πρω-
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τοπόρα στον τομέα που της ταιριάζει, ανάλογα με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τη γεωγραφική θέ-
ση, τους υλικούς πόρους αλλά και την πολιτισμική και φυσική κληρονομιά.  
 
Η νέα αναπτυξιακή στρατηγική θα γίνει πράξη με την πλήρη και συντονισμένη ενεργοποίηση όλων 
των αναπτυξιακών εργαλείων, κυρίως μέσω της στοχευμένης αναμόρφωσης του ΕΣΠΑ 2007-2013 
και της οικοδόμησης μιας πιο λειτουργικής και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης. 
 
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ είναι ανάγκη να υιοθετηθεί ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης για τη χώρα 
που υπηρετεί τον άνθρωπο και τις πραγματικές του ανάγκες. Η «πράσινη» ανάπτυξη θα βελτιώσει την 
ανταγωνιστική θέση της Ελλάδας, θα προσελκύσει σημαντικές ξένες επενδύσεις και θα βελτιώσει την 
ποιότητα ζωής για όλους. Θα γεννήσει νέες επιχειρηματικές δυνατότητες και ευκαιρίες. Θα δημιουρ-
γήσει ένα νέο και ισχυρό παραγωγικό ιστό που θα ανοίξει πεδία δράσης για τους νέους επιστήμονες 
που σήμερα ασφυκτιούν σε μια κλειστή και αγκυλωμένη οικονομική δομή. 
 
Με εκκίνηση τον προϋπολογισμό 2010 τίθενται τρεις προτεραιότητες: 
 
• Κλίμα και ενέργεια.  
• Οικονομία στους φυσικούς πόρους και «πράσινες» υποδομές. 
• Διαρθρωτικές αλλαγές στα συστήματα παραγωγής και κατανάλωσης.  
 
O νέος ενεργειακός σχεδιασμός περιλαμβάνει την υλοποίηση μιας μακροχρόνιας ενεργειακής στρατη-
γικής, για τη σταδιακή μετάβαση στην εποχή των μη συμβατικών πηγών ενέργειας, με κεντρικούς 
στόχους την προστασία του περιβάλλοντος και την κατά προτεραιότητα συμβολή στην αντιμετώπιση 
του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και τη διαφορο-
ποίηση των ενεργειακών πηγών και οδών, και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
οικονομίας. 
 
Προς αυτή την κατεύθυνση: 
 
• Τίθεται σε εφαρμογή η ολοκληρωμένη και καθετοποιημένη προώθηση παραγωγής εξοπλισμού 

των ΑΠΕ και η σημαντική συμβολή τους στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας μας. 
• Προωθείται η δημιουργία «Ταμείου Ήπιων Μορφών Ενέργειας», με τη συνεργασία της ΔΕΗ, του 

ελληνικού τραπεζικού συστήματος και επενδυτών για να προωθηθεί η ανάπτυξη εθνικής βιομηχα-
νίας ΑΠΕ και η μαζική διείσδυσή τους στο ενεργειακό μας ισοζύγιο. 

• Δημιουργούνται νέοι σταθμοί φυσικού αερίου με προτεραιότητα στο νότιο τμήμα του Διασυνδε-
δεμένου Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

 
Δομημένο περιβάλλον και χωροταξία 
 
Οι πολιτικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύτερο πλαίσιο αλλαγών στο δομημένο αστικό περι-
βάλλον. Στόχος είναι να γίνουν οι πόλεις ασφαλείς, ευχάριστες και βιώσιμες.  
 
Προωθείται η δημιουργία ελεύθερων χώρων πρασίνου με αύξηση του πρασίνου ανά κάτοικο κατά 
20% εντός τετραετίας. Με μεταφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση της διαχείρισης των ελεύθερων δη-
μόσιων χώρων και των χώρων πρασίνου με σαφή δέσμευση και προδιαγραφές για τη χρήση τους.  
 
Επιπρόσθετα προωθείται η αστική ανανέωση με αφαίρεση των πινακίδων από τις προσόψεις και τα 
πεζοδρόμια, πράσινες στέγες και ενεργειακή λειτουργία των κτιρίων σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμ-
μα.  
 
Λαμβάνονται μέτρα αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με προώθηση συνδυασμένων μέσων 
μεταφοράς, με έμφαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ώστε να απομακρυνθούν οι πολίτες από το ΙΧ, 
παρέχοντας προτεραιότητα σε πεζοδρόμια και ποδηλατοδρόμους. 
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Επανασχεδιάζεται το χωροταξικό πλαίσιο της χώρας με νέες κατευθύνσεις όπως: 
 
• Η πρόβλεψη, αντιμετώπιση και προσαρμογή στις μεγάλες προκλήσεις του παρόντος και του κο-

ντινού μέλλοντος, όπως η κλιματική αλλαγή, οι νέοι ενεργειακοί χάρτες, η μετανάστευση, οι δια-
τροφικές κρίσεις, η συγκέντρωση πληθυσμού στις πόλεις. 

• Η ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής με χωροθέτηση παραγωγικών δραστηρι-
οτήτων που αναδεικνύουν τα πλεονεκτήματα αυτά. 

• Η ανάπτυξη δικτύων μεταφορών, ενέργειας, επικοινωνιών, που σέβονται το περιβάλλον και αυξά-
νουν την παραγωγικότητα. 

• Η ιδιαίτερη προσοχή στον εξαιρετικά ευαίσθητο χώρο της παράκτιας ζώνης και της νησιωτικής 
Ελλάδας. 

• Η προστασία του ανθρωπογενούς αστικού περιβάλλοντος και η ανάδειξη του αρχιτεκτονικού α-
ποθέματος που διασώζεται στις ελληνικές πόλεις. 

• Η αποτελεσματική διαχείριση και προστασία των ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων. 
• Η συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού. 
 
Παράλληλα, αναθεωρείται το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο επιμέρους τομέων με στόχο: 
 
• Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία να παρουσιάζει έναν σχεδιασμό εθνικής κλίμα-

κας για αποκέντρωση σε οργανωμένα σημεία υποδοχής και έλεγχο των φαινομένων ρύπανσης. 
• Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ να δημιουργήσει τις συνθήκες, το σχεδιασμό και τις 

υποδομές που θα επιτρέψουν την πλήρη αξιοποίηση των ΑΠΕ. 
• Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό να αναδεικνύει μέσω της τουριστικής ανάπτυξης 

την τοπική ταυτότητα και τα τοπικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής, με παράλληλη 
ανάδειξη του περιβάλλοντος και της πολιτισμικής κληρονομιάς. 

 
Αγροτική πολιτική, ο αγρότης στο επίκεντρο της πράσινης ανάπτυξης 
 
Οι προτεραιότητες της πολιτικής για τον αγροτικό κόσμο αφορούν την προώθηση της πράσινης ανά-
πτυξης στοχεύοντας στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου, με ανάδειξη και αξιοποίηση όλων 
των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων. 
 
Ασφαλή πιστοποιημένα και επώνυμα τρόφιμα με ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής, προσφοράς και 
εμπορίας αγροτικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.  
 
Αναπροσανατολισμός των παραγωγικών επιλογών, υποστήριξη καλλιεργητικών μεθόδων φιλικών 
προς το περιβάλλον, και πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων και των προϊόντων με κατοχυρωμέ-
νη ποιότητα και ονομασία προέλευσης.  
 
Προσανατολισμός του αγροτικού τομέα της χώρας προς την παραγωγή τροφίμων, τον εκσυγχρονισμό 
των παραδοσιακών καλλιεργειών, την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων με ταυτότητα, την ανάπτυξη 
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων στον τομέα του αγροτουρισμού και τη διασύνδεση της αγροτικής 
παραγωγής με τον τουρισμό. 
 
Βασικές προτεραιότητες αποτελούν:  
 
• Η προστασία του αγροτικού εισοδήματος με συνεχή και αποτελεσματική διαπραγμάτευση υπέρ 

των συμφερόντων των ελλήνων αγροτών. 
• Το σύγχρονο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα και δίκτυο κοινωνικής προστασίας στην ύπαιθρο. 
• Οι συνεταιριστικές οργανώσεις στην υπηρεσία του αγρότη, οι οποίες θα είναι εργαλείο και μοχλός 

στήριξης του εισοδήματός του, ενημέρωσης και εκπαίδευσης του. 
• Ο εκσυγχρονισμός και αναμόρφωση του ΕΛΓΑ και του συστήματος ασφάλισης παραγωγής, ώστε 

να καλύπτονται και οι νέοι κίνδυνοι λόγω των κλιματικών αλλαγών. 
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• Ο καθορισμός χρήσεων γης (γεωργική γη, χορτολιβαδικές εκτάσεις, βοσκότοποι) μέσα από χωρο-
ταξικό σχεδιασμό και προστασία της αγροτικής γης στο πλαίσιο του ευρύτερου χωροταξικού σχε-
διασμού της χώρας. 

• Η εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά για τη ριζική αντιμετώπιση των ελληνοποιήσεων γε-
ωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και το χτύπημα των καρτέλ. 

 
Παράλληλα λαμβάνονται χειροπιαστά μέτρα προστασίας του αγροτικού εισοδήματος καθώς δίδεται 
αύξηση 30 ευρώ στις αγροτικές συντάξεις από 1/10/2009 ενώ επίσης μέσα από τον προϋπολογισμό 
του 2010 προβλέπεται πρόσθετη αύξηση 20 ευρώ.  
 
Επένδυση στον τουρισμό, αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος 
 
Η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και των υποδομών με παράλληλη στήριξη των εργαζομέ-
νων, της δια βίου κατάρτισης και εκπαίδευσής τους, καθώς και της προώθησης της αειφόρου ανάπτυ-
ξης με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί τομέα πρώτης προτεραιότητας. 
 
Στρατηγική επιλογή είναι η ανάπτυξη του ποιοτικού τουρισμού που προσφέρει ποικιλία διαφοροποιη-
μένων και στοχευμένων προϊόντων. Παράλληλα αποσύρεται και αντικαθίσταται το Ειδικό Χωροταξι-
κό Σχέδιο για τον τουρισμό. 
 
Η νέα στρατηγική για τον τουρισμό περιλαμβάνει: 
 
• τη δημιουργία ποιοτικών καταλυμάτων με παροχή δέσμης οικονομικών και άλλων κινήτρων, 
• την ενίσχυση των δυνατοτήτων προσπελασιμότητας στους τουριστικούς τόπους, ιδιαίτερα της πε-

ριφέρειας με την ανάπτυξη και τη βελτίωση των απαραίτητων γενικών υποδομών, 
• την κατάργηση των οικονομικών κινήτρων ανέγερσης καταλυμάτων σε τουριστικά κορεσμένες 

περιοχές, 
• την αξιοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 για την ενί-

σχυση της ποιοτικής τουριστικής ανάπτυξης, 
• την εφαρμογή των προτάσεων και οδηγιών της ΕΕ «Για μια Ευρώπη προσβάσιμη σε τουρίστες με 

αναπηρία», 
• την προώθηση της πράσινης οικονομίας με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη της τουριστικής επι-

χειρηματικότητας, 
• την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες, και αξιολόγηση της ποιότητας 

των σπουδών με βάση διεθνή τουριστικά πρότυπα, 
• την προβολή, διαφήμιση και άμεση ανάπτυξη της τουριστικής εικόνας της χώρας μας στο κρίσιμο 

πεδίο του διαδικτύου. Αναβάθμιση του ΕΟΤ, ώστε να μετεξελιχθεί σε οργανισμό προβολής της 
Ελλάδας στο εξωτερικό. 

 
Νησιά, ακτοπλοΐα, λιμενική πολιτική 
 
Μέσα από τον προϋπολογισμό του 2010 τίθεται σε εφαρμογή ένα νέο πλαίσιο ειδικών, ενεργητικών 
νησιωτικών πολιτικών, με στόχο τη βιώσιμη πράσινη ανάπτυξη. 
 
Κεντρικοί άξονες της πολιτικής αυτής είναι: 
 
• η ανάπτυξη σύγχρονου δικτύου συνδυασμένων μεταφορών, που θα εξασφαλίζει την επαρκή προ-

σπελασιμότητα κάθε νησιωτικής περιοχής, 
• η υγειονομική θωράκιση του νησιωτικού χώρου, με σύγχρονες υγειονομικές μονάδες νησιωτικού 

τύπου και με τη λειτουργία αξιόπιστου συστήματος αεροδιακομιδών, 
• η δυνατότητα πρόσβασης σε ευρυζωνικά δίκτυα και παροχή προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών 

παντού, 
• η θέσπιση ειδικών κινήτρων για την ενίσχυση της νησιώτικης επιχειρηματικότητας. Καθιέρωση 

κινήτρων για την προσέλκυση και παραμονή στα νησιά εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. 
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Προωθούνται πολιτικές που εξασφαλίζουν στον έλληνα και ευρωπαίο πολίτη, «ισοδύναμο δικαίωμα» 
μετακίνησης, από και προς τα νησιά, με αυτό του κατοίκου της ηπειρωτικής Ευρώπης.  
 
Οι άξονες πολιτικής στον ευαίσθητο τομέα της ακτοπλοΐας επικεντρώνονται στα εξής σημεία: 
 
• Πολιτική ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου και ενιαίου συστήματος μεταφορών με το συντονισμό 

διαφορετικών μέσων μεταφοράς (πλοίο-πλοίο, πλοίο-υδροπλάνο, πλοίο-αεροπλάνο κ.λπ.). Δημι-
ουργία ενιαίου κέντρου λήψης αποφάσεων. 

• Επαναπροσδιορισμός και επανασχεδιασμός του δικτύου ακτοπλοϊκών συνδέσεων, μετά από δη-
μόσιο διάλογο και διαβούλευση, με συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

• Επανασύσταση της Ρυθμιστικής Αρχής Θαλάσσιων Ενδομεταφορών, η οποία θα εποπτεύει και θα 
ρυθμίζει την αγορά, ώστε να λειτουργεί ο υγιής ανταγωνισμός. 

• Ρυθμίσεις στους ναύλους γραμμών δημόσιας υπηρεσίας, στο πλαίσιο προγράμματος επιδότησης 
του εισιτηρίου, με ειδική μέριμνα για τους μόνιμους κατοίκους των νησιών. 

• Για το δίκτυο των άγονων γραμμών και την ενδονησιωτική επικοινωνία, δημιουργία νέου κανονι-
στικού πλαισίου ανάθεσης των γραμμών δημοσίου συμφέροντος με στόχο η τοπική αυτοδιοίκηση 
και οι χρήστες των υπηρεσιών μεταφορών να μπορούν να συμμετέχουν στην ακτοπλοΐα είτε μέσω 
σχημάτων ΣΔΙΤ είτε τελείως αυτόνομα, είτε μέσω των επιχειρήσεων που μπορούν να συστήνουν,  
διεξάγοντας διαγωνισμούς με διαφάνεια και ίση μεταχείριση. 

 
Προωθείται μια νέα πολιτική διαχείρισης και αξιοποίησης των λιμανιών ώστε να γίνουν σημαντικοί 
διαμετακομιστικοί κόμβοι στην ευρύτερη περιοχή, παρέχοντας σύγχρονες λιμενικές υπηρεσίες υψη-
λής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές, και εξασφαλίζοντας τη σύνδεση περιφερειακών και εθνικών 
δικτύων. 
 
Κεντρικοί άξονες της νέας πολιτικής λιμένων είναι: 
 
• Η προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών που θα διέπουν την αυτόνομη οργάνωση, διοίκηση και λει-

τουργία των λιμένων και αξιοκρατικά στελεχωμένων δημόσιων λιμενικών αρχών. 
• Η ενίσχυση του ρόλου των δημόσιων λιμενικών αρχών ως παράγοντα διασφάλισης του δημόσιου 

συμφέροντος στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών.  
• Ο εκσυγχρονισμός των λιμενικών υποδομών και οι σύγχρονοι επιβατικοί σταθμοί σε όλη τη περι-

φέρεια. 
• Η διευκόλυνση της ανάπτυξης βιομηχανιών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στην ευρύτερη περι-

οχή των λιμένων, με στόχο τη διεύρυνση του μεταφορικού έργου.  
 
Δημόσια δωρεάν και ποιοτική παιδεία 
 
Η επένδυση στον άνθρωπο, τις γνώσεις και τη δημιουργικότητά του, στην ικανότητα καινοτομίας, ε-
πιχειρηματικής πρωτοβουλίας και απασχόλησης αποτελεί το νέο στοίχημα για την ελληνική κοινωνία. 
  
Βασική πολιτική προτεραιότητα του προϋπολογισμού του 2010 αποτελεί η οικοδόμηση ενός εκπαι-
δευτικού συστήματος που να είναι στηριγμένο στην ποιότητα και την αξιολόγηση, όπου οι σύγχρονες 
υποδομές, η πληροφορική και οι νέες τεχνολογίες θα είναι αυτονόητα. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα 
που λειτουργεί ως δύναμη ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, ως εργαλείο αναδιανομής του πλούτου 
και όχι ως μέσο αναπαραγωγής των κοινωνικών διακρίσεων και δημιουργίας νέων αποκλεισμών. 
 
Από τον πρώτο προϋπολογισμό και παρά τη δύσκολη συγκυρία, προβλέπεται η αύξηση της χρηματο-
δότησης της παιδείας κατά 1 δισ. ευρώ. Σε βάθος τετραετίας, προβλέπεται η αύξηση στο 5% του Α-
ΕΠ.  
 
Μέσα από την αύξηση της χρηματοδότησης προς την παιδεία προωθείται αποτελεσματικά η ενίσχυση 
του ρόλου του σχολείου μέσα από ένα πλαίσιο δράσεων αλλά και παράλληλα η ενίσχυση του ρόλου 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Προωθείται η διασύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την κοι-
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νωνία και την παραγωγή, δίδοντας στους νέους τις δυνατότητες και τα εφόδια να γίνουν ισότιμοι πο-
λίτες της Ευρώπης. 
  
Προτεραιότητες αυτής της νέας σημαντικής πολιτικής προτεραιότητας όπως αποτυπώνεται στον προ-
ϋπολογισμό του 2010 είναι:  
 
• H προώθηση του ολοήμερου σχολείου σε όλες τις βαθμίδες. 
• Η αυξημένη χρηματοδότηση στη σχολική μονάδα, παρέχοντας πρόσθετα κίνητρα και στοχευμένη 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Παράλληλα επεκτείνονται τα προγράμματα ενισχυτικής διδα-
σκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης.  

• Η δημιουργία ενός αυτοδύναμου Λυκείου το οποίο προωθεί τη μορφωτική και επαγγελματική α-
ξία όπως πιστοποιείται με το Εθνικό Απολυτήριο το οποίο δίνεται μετά από γενικές και αντικειμε-
νικές εξετάσεις, σε επιλεγμένο αριθμό μαθημάτων. 

• Η προώθηση ενός αυτοδύναμου Τεχνολογικού και Επαγγελματικού Λυκείου, το οποίο διευρύνει 
τις επιλογές των μαθητών σε προγράμματα και εκπαιδευτικές διαδρομές, με την αναδιοργάνωση 
της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και τη δημιουργία αυτοδύναμου Τεχνολογικού Λυκεί-
ου. 

• Η ενίσχυση της επάρκειας στο διαδίκτυο και τις ξένες γλώσσες.  
• Η καθιέρωση εθνικού πλαισίου προγράμματος διδασκαλίας έναντι του ασφυκτικού αναλυτικού 

προγράμματος που ισχύει.  
 
Παράλληλα μέσα από τον προϋπολογισμό του 2010, έμφαση δίδεται στην ενίσχυση της κρατικής 
χρηματοδότησης προς τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση. Η πρόσθετη χρηματοδότηση μαζί με την ενί-
σχυση των μηχανισμών κοινωνικής λογοδοσίας, διαφάνειας και αυτοδιαχείρισης στόχο έχει την ενί-
σχυση του ρόλου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
 
Στόχος είναι η ανοικοδόμηση μιας δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης όπου: 
 
• Θα εφαρμόζονται προγραμματικές συμφωνίες των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την 

πολιτεία, στις οποίες θα καθορίζονται οι στόχοι, η φυσιογνωμία, η δομή και λειτουργία κάθε τμή-
ματος. 

• Θα εξασφαλίζονται εμπλουτισμένες πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, με ψηφιοποίηση των διδακτι-
κών συγγραμμάτων, συνδεδεμένες μεταξύ τους. 

• Θα ενισχύεται η κινητικότητα στα Πανεπιστήμια μέσα από την ελευθερία μετακίνησης φοιτητών 
μεταξύ διαφορετικών τμημάτων, γνωστικών αντικειμένων και ιδρυμάτων, με ακαδημαϊκά κριτή-
ρια, και με δυνατότητα παρακολούθησης αναγνωρισμένων περιόδων σπουδών και στο εξωτερικό. 

 
Ο πολιτισμός δύναμη ανάπτυξης και διεθνούς προβολής 
 
Ο πολιτισμός αποτελεί ένα σπουδαίο πλην ανεκμετάλλευτο κεφάλαιο για την Ελλάδα. Μπορεί να α-
ποτελέσει προνομιακό πεδίο για τη διεθνή προβολή της χώρας. Στόχος σήμερα είναι να αποκτήσει 
πάλι την καθολικότητα και την αξία που έχει πραγματικά. 
 
Οι σημαντικότερες προτεραιότητες που τίθενται σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα είναι: 
 
• H δυναμική ώθηση στο σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. 
• Η αποκατάσταση του κύρους και των θεσμών άσκησης της πολιτιστικής πολιτικής. 
• Η αποκατάσταση της διαφάνειας μέσα από σαφείς και δημοσιοποιημένους όρους και κανόνες για 

τη χρηματοδότηση έργων, προγραμμάτων, δράσεων και φορέων. 
• Η καθιέρωση και δημοσιοποίηση μητρώων αιτούντων φυσικών και νομικών προσώπων για την 

ανάληψη πολιτιστικών δράσεων. 
• Η ψήφιση νόμου πλαίσιο για τον κινηματογράφο που θα εξασφαλίζει την ενίσχυση της κινηματο-

γραφικής παραγωγής. 
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• Η συγκρότηση αρχαιολογικού κτηματολογίου και η αναβάθμιση του περιβάλλοντος των υποβαθ-
μισμένων περιοχών. 

• Η περαιτέρω ανάπτυξη και σε άλλες πόλεις εκτός της Αθήνας των προγραμμάτων ενοποίησης αρ-
χαιολογικών χώρων. 

• Η ανάδειξη και προστασία του μοναδικού ελληνικού τοπίου. Η επαναφορά και η καθολική εφαρ-
μογή του θεσμού της «Απόσυρσης κτηρίων», ιδιαίτερα στις οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, ό-
πως ο νησιωτικός χώρος. 

 
Παράλληλα, ο σχεδιασμός για την ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς περιλαμβά-
νει τους παρακάτω στόχους: 
 
• Διατήρηση των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων ανοικτών πρωινές και απογευματινές 

ώρες με στόχο την προσέλκυση και εξυπηρέτηση των πολιτών και την αύξηση της επισκεψιμότη-
τας.  

• Προώθηση προγραμμάτων, καθώς παρεμβάσεις ανάδειξης αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων 
με ήπιες και διδακτικές παρεμβάσεις και με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας. 

• Παροχή ελκυστικών προγραμμάτων για νέους καθώς και άνοιγμα των μουσείων σε εκδηλώσεις 
νεανικής δημιουργίας. 

• Ενίσχυση των μεγάλων μουσειακών υποδομών και συνέχιση του προγράμματος εκσυγχρονισμού 
των περιφερειακών μουσείων. 

 
Περιφερειακή ανάπτυξη- Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (2007-2013) 
 
Η ελληνική οικονομία θα πρέπει να επανέλθει το ταχύτερο δυνατόν σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης 
και στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, προκειμένου να προσεγγίσει σε οικονομικούς όρους, 
αλλά και σε όρους ευημερίας και ποιότητας ζωής τα ανεπτυγμένα κράτη-μέλη της ΕΕ. Είναι διαπι-
στωμένο ότι στον ρυθμό ανάπτυξης των λεγόμενων χωρών της συνοχής - περιλαμβανομένης της Ελ-
λάδας - συμβάλλουν με ουσιαστικό τρόπο οι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων μέσω του συγχρημα-
τοδοτούμενου τμήματος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 
 
Το ΕΣΠΑ, που σχεδόν τρία χρόνια από την έναρξή του παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις και 
προβλήματα υλοποίησης και εξειδίκευσης του σχεδιασμού, θα αποτελέσει το πλαίσιο λήψης των κα-
τάλληλων αποφάσεων και στρατηγικών επιλογών, που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της χώρας και 
των περιφερειών της. 
  
Μέσα από το ΕΣΠΑ θα επιδιωχθεί να διευρυνθεί η παραγωγική βάση της χώρας, και να δημιουργηθεί 
νέος πλούτος και μεγαλύτερο εθνικό και περιφερειακό εισόδημα. Με την κατάλληλη αναθεώρηση και 
αναπτυξιακά στοχευμένη εξειδίκευση του ΕΣΠΑ και των επιχειρησιακών προγραμμάτων του, εφαρ-
μόζεται ένα ολοκληρωμένο και αξιόπιστο σχέδιο: 
 
• Βραχυπρόθεσμα για την αναθέρμανση της οικονομίας και την έξοδο από την κρίση. 
• Μεσοπρόθεσμα για την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας, που θα δημιουργήσει νέες 

θέσεις εργασίας και θα βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των πολιτών. 
 
Σε στενή συνεργασία με την ευρωπαϊκή επιτροπή, προωθούνται οι απαραίτητες αναθεωρήσεις των ε-
πιχειρησιακών προγραμμάτων ώστε να εναρμονιστούν με τις προτεραιότητες του αναπτυξιακού μας 
προτύπου για την πράσινη ανάπτυξη, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής. Η εφαρμογή του θα παρουσιάσει ουσιαστική πρόοδο ώστε στο τέλος του 2010 
να έχει καλύψει ένα σημαντικό μέρος από το χαμένο έδαφος της πρώτης τριετίας 2007-2009. 
 
Πορεία υλοποίησης  του ΕΣΠΑ  
 
Το ΕΣΠΑ υλοποιείται μέσω οκτώ τομεακών ΕΠ, πέντε περιφερειακών ΕΠ και δεκατεσσάρων προ-
γραμμάτων ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας. 
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Η δομή του ΕΣΠΑ χαρακτηρίζεται από μικρότερο πλήθος επιχειρησιακών προγραμμάτων σε σχέση 
με το Γ’ ΚΠΣ. Την περίοδο 2007-2013 το σύνολο των υποδομών προσπελασιμότητας προβλέπεται να 
υλοποιηθεί στο πλαίσιο ενός  τομεακού  ΕΠ, ενώ οι τομείς υγείας και πολιτισμού, για τους οποίους 
δεν σχεδιάστηκε διακριτό ΕΠ, προβλέπεται να ενισχυθούν από την υλοποίηση δράσεων από περιφε-
ρειακά και τομεακά ΕΠ. 
  
Η κοινοτική συνδρομή για τη χρηματοδότηση της πολιτικής της συνοχής για την περίοδο 2007-2013 
ανέρχεται σε 20,4 δισ. ευρώ (τρέχουσες τιμές) ή σε 26,2 δισ. ευρώ (σε όρους συγχρηματοδοτούμενης 
δημόσιας δαπάνης). Με τους πόρους αυτούς θα χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις μέσω του Ευρωπαϊ-
κού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και 
του Ταμείου Συνοχής. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός των επιχειρησιακών προγραμμάτων και κοινοτικών πρωτοβουλιών του 
ΕΣΠΑ ανέρχεται σε 26.203 εκατ. ευρώ (σε όρους συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης).  Οι νο-
μικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 1.532 εκατ. ευρώ (5,85%) ενώ οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ-
ΕΣΠΑ ανέρχονται σε 804 εκατ. ευρώ (3,07%). 
 
Ειδικότερα για τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα έχουν ενταχθεί έργα συνολικού προϋπο-
λογισμού 1.934 εκατ. ευρώ και οι καταχωρημένες μέχρι σήμερα δαπάνες στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ ανέρχονται 
σε 621 εκατ. ευρώ. 
 
Αντίστοιχα για τα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα έχουν ενταχθεί έργα συνολικού προϋπολογι-
σμού 796 εκατ. ευρώ και οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ ανέρχονται σε 183 εκατ. ευρώ. 
 
 
Στόχοι της Κυβέρνησης είναι η ταχύτερη υλοποίηση του ΕΣΠΑ ώστε με την ενεργοποίηση του να ε-
πιτελέσεις τον αναπτυξιακό του ρόλο στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία.  
 
 
2. Πολιτική ελέγχου δαπανών 
 
Ο σεβασμός στα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου αποτελεί κεντρικό στοιχείο της πολιτικής της 
Κυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της σπατάλης στο δη-
μόσιο και τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών.  
 
Ενιαία αρχή πληρωμών 
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3763/2009 συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους η Γενική Διεύθυνση Μισθών, η οποία θα λειτουργεί ως ενιαία αρχή πληρω-
μών και θα αποτελεί έναν κεντρικό φορέα ελέγχου, εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των πάσης 
φύσεως αποδοχών και επιδομάτων του προσωπικού των Υπηρεσιών του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των 
ΝΠΔΔ, καθώς και των λειτουργών που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια, συμπεριλαμβανομένων και 
των μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. 
  
Ειδικότερα, με τη νέα αυτή Γενική Διεύθυνση, η οποία θ’ αρχίσει να λειτουργεί σταδιακά από           
1-1-2010: 

• Εξασφαλίζεται η ορθή και ενιαία εφαρμογή των μισθολογικών διατάξεων, η οποία αποτελεί και 
την αναγκαία προϋπόθεση για την επεξεργασία, εισαγωγή και εφαρμογή ενός νέου κάθε φορά μι-
σθολογίου. 

• Επιτυγχάνεται ο ακριβής προσδιορισμός των δαπανών που αφορούν στη μισθοδοσία του δημόσι-
ου τομέα γενικά, χωρίς αιφνιδιασμούς του κρατικού προϋπολογισμού και έτσι ενισχύεται η πιστή 
τήρηση του τελευταίου. 
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• Διευκολύνεται ο δημοσιονομικός σχεδιασμός της εκάστοτε εισοδηματικής πολιτικής, καθώς ανά 
πάσα στιγμή θα είναι διαθέσιμος ο ακριβής αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων με τις κατα-
βαλλόμενες σε αυτούς αποδοχές. 

• Διασφαλίζεται η διαφάνεια στην καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού του 
Δημόσιου Τομέα 

• Αναμένεται σημαντική εξοικονόμηση δαπανών, καθώς θα ελέγχονται πλέον κεντρικά όλοι οι όροι 
και οι προϋποθέσεις καταβολής των πάσης φύσεως αποδοχών και απολαβών του προσωπικού του 
Δημόσιου Τομέα. 

• Μειώνεται ο αριθμός των υπαλλήλων που απασχολούνται με την εκκαθάριση των αποδοχών και 
έτσι παρέχεται η δυνατότητα απασχόλησής τους σε άλλες θέσεις της Υπηρεσίας. 

• Απλοποιούνται οι διαδικασίες και αυξάνεται η διαλειτουργικότητα με την αυτόματη σύνδεση μι-
σθών και συντάξεων και τη δυνατότητα πληρωμής όλων των μισθοδοτούμενων μέσω του Διατρα-
πεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ). 

 
Έλεγχος δημοσίων δαπανών  
 
Ο έλεγχος των δημόσιων δαπανών από τα αρμόδια όργανα του ΓΛΚ στοχεύει στην αποτροπή πραγ-
ματοποίησης μη σύννομων δαπανών. Συγκεκριμένα το ύψος των δαπανών του κρατικού προϋπολογι-
σμού, των ΝΠΔΔ περιλαμβανομένων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (ΝΑ), καθώς και των Υπη-
ρεσιών Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΥΠΑΔ), που απορρίφθηκαν από τις Υπηρεσίες 
Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) ως μη σύννομες κατά τα έτη 2006-2008, έχει ως εξής: 
 
 

Πίνακας 2.1 Απορρίψεις δαπανών ελεγχόμενων από τις ΥΔΕ 
(σε ευρώ) 

α/α Κατηγορία δαπανών 2006 2007 2008 
1. 
2. 
3. 
4. 
 

5. 

Υπουργείων 
Περιφερειακών Υπηρεσιών 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 
Υπηρεσιών Περίθαλψης Ασφαλισμένων 
του Δημοσίου (ΥΠΑΔ) 
Λοιπών ΝΠΔΔ περιλαμβανομένων και ΟΤΑ α’ βαθμού 

3.083.404,50 
2.176.985,32 
8.553.731,47 

 
52.221.875,30 
1.567.530,12 

3.912.403,67 
3.468.891,67 

12.769.903,97 
 

64.114.184,08 
1.748.813,16 

3.194.268,35 
2.677.928,46 

13.009.108,48 
 

85.321.450,21 
1.344.027,04 

 Σύνολο 67.603.526,71 86.014.196,55 105.546.782,54 

 
Το ανωτέρω συνολικό ποσό, αποτελεί μικρό ποσοστό στο σύνολο των ελεγχόμενων δαπανών από τις 
ΥΔΕ, όμως η δράση των ΥΔΕ λειτουργεί αποτρεπτικά για τους φορείς από την πραγματοποίηση μη 
σύννομων δαπανών. 
  
Η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απαντώνται κατά τη διενέργεια των δη-
μοσιονομικών ελέγχων, με απώτερο στόχο τη διόρθωση τους και την αποφυγή της εμφάνισης των ι-
δίων ή παρεμφερών προβλημάτων στο μέλλον, αποτελεί βασική υποχρέωση των αρμόδιων υπηρεσιών 
του ΓΛΚ.  Στην κατεύθυνση αυτή το ΓΛΚ έλαβε μέτρα για τη διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου των 
ΥΔΕ, καθώς και την ταχύτερη πληρωμή των δικαιούχων - πιστωτών του Δημοσίου. 
 
Επίσης, το ΓΛΚ καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες, με τη σύσταση τριμελούς επιτροπής (ν. 
2346/95 και ν. 2685/99), για μείωση του μεταφορικού κόστους της οικοσκευής των πολιτικών και 
στρατιωτικών υπαλλήλων, που μετακινούνται λόγω μετάθεσης, απόσπασης, τοποθέτησης για εκτέλε-
ση υπηρεσίας, ειδικής αποστολής ή εκπαίδευσης, από και προς το εξωτερικό ή από μια πόλη του εξω-
τερικού σε άλλη, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους. Κατά την τελευταία εξαετία, η ειδική 
αυτή επιτροπή έχει εγκρίνει συνολικά 7.798 μεταφορές οικοσκευών. Ειδικότερα, το οικονομικό έτος 
2008, το κόστος μεταφοράς των οικοσκευών περιορίσθηκε σε αρκετά χαμηλά επίπεδα, σε σχέση με τα 
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ποσά των μειοδοσιών. Από το συνολικό ποσό των 9,6 εκατ. ευρώ που ήταν οι μειοδοσίες, εγκρίθηκε 
ποσό 8,4 εκατ. ευρώ περίπου, ήτοι επιτεύχθηκε εξοικονόμηση της τάξης του 12,5% περίπου.  
 
Κατά τον έλεγχο των δαπανών του Δημοσίου, που συνίσταται σε έλεγχο νομιμότητας και κανονικότη-
τας, δύναται να ζητηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος 3 του Ν. 2362/95, η 
άσκηση και ουσιαστικού επιτόπιου ελέγχου, εάν γεννηθούν βάσιμες αμφιβολίες για  την  πραγματο-
ποίηση της δαπάνης. Κατά το οικονομικό έτος 2008 διενεργήθηκαν τρεις (3) επιτόπιοι – ουσιαστικοί 
έλεγχοι, σε λογαριασμούς δερματολόγου ιατρού, ιδιωτικής νευροψυχιατρικής κλινικής και εργαστη-
ρίου φυσικής ιατρικής. Από τους ελέγχους προέκυψαν παρατυπίες και παρεκκλίσεις από τις ισχύουσες 
διατάξεις και έγιναν οι δέουσες ενέργειες για την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων πο-
σών, τη διενέργεια έρευνας από τα αρμόδια συλλογικά όργανα, στα οποία υπάγονται πειθαρχικά οι εν 
λόγω ελεγχόμενοι και περικοπή των μη σύννομων δαπανών. Επιπροσθέτως, δόθηκαν σαφείς εντολές 
και κατευθυντήριες οδηγίες προς τους αρμόδιους φορείς για την τήρηση των διατάξεων περί υγειονο-
μικής περίθαλψης ασφαλισμένων του Δημοσίου, καθώς και απόδοση ευθυνών στα εμπλεκόμενα φυ-
σικά ή νομικά πρόσωπα. 
 
Εντούτοις οι ΥΔΕ ασκούν σήμερα τυπικό έλεγχο νομιμότητας-κανονικότητας σε ένα πολύ μικρό πο-
σοστό των δαπανών των φορέων αρμοδιότητάς τους. Οι ελεγχόμενοι φορείς είναι κατά βάση τα υ-
πουργεία και οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Επειδή ο ασκούμενος από τις ΥΔΕ έλεγχος είναι ελλιπής 
τόσο ως προς το περιεχόμενό του όσο και ως προς την έκτασή του (διενεργείται σε ελάχιστους φορείς 
που διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα και δημόσια περιουσία και καλύπτει ένα πολύ μικρό μέρος της   
διαχείρισής τους), με το ν. 3492/2006 συστάθηκαν στη Γενική Δ/νση Δημοσιονομικών Ελέγχων   
(ΓΔΔΕ), οι κάτωθι τρεις νέες διευθύνσεις, οι οποίες συμπληρώνουν και ολοκληρώνουν τον υφιστάμε-
νο έλεγχο: α) Διεύθυνση Ελέγχου Υπουργείων, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, β) Διεύθυνση     
Ελέγχου Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και λοι-
πών φορέων και γ) Διεύθυνση Υποστήριξης και Επικοινωνίας. 
 
Ο νέος δημοσιονομικός έλεγχος είναι ολοκληρωμένος ως προς το περιεχόμενο, αφού περιλαμβάνει το 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ελεγχόμενου φορέα και πλήρη τυπικό και ουσιαστικό έλεγχο 
νομιμότητας-κανονικότητας ενός προκαθορισμένου δείγματος διαχειριστικών πράξεων. Είναι, επίσης, 
ολοκληρωμένος ως προς την έκτασή του, αφού καλύπτει το σύνολο των φορέων που διαχειρίζονται 
δημόσιο χρήμα και δημόσια περιουσία και το σύνολο των διαχειριστικών τους πράξεων. Ο νέος έλεγ-
χος είναι, επίσης, πλήρως εναρμονισμένος με τα ισχύοντα στην ΕΕ. Το ΓΛΚ διαθέτει τη σχετική τε-
χνογνωσία και την εμπειρία για την άσκηση των ελέγχων αυτών. Η καταπολέμηση της διαφθοράς και 
η περιστολή της σπατάλης του δημόσιου χρήματος συνιστούν προτεραιότητες μείζονος εθνικής ση-
μασίας και για το λόγο αυτό θα προχωρήσει γρήγορα η ενεργοποίηση των ανωτέρω διευθύνσεων. 
 
Έλεγχοι δαπανών μισθοδοσίας και πρόσθετων αμοιβών 
 
Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του ΓΛΚ για τον έλεγχο των αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών 
προσωπικού του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ και των ΝΠΙΔ που επιχορηγούνται από τον κρατι-
κό προϋπολογισμό, συνεχίσθηκαν οι έλεγχοι των δαπανών αυτών, σε εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 
2470/97 και επέφεραν θετικά οικονομικά αποτελέσματα για τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και 
για τους προϋπολογισμούς των ελεγχθέντων φορέων. 
 
Το οικονομικό αποτέλεσμα που προέκυψε από τους ελέγχους κατά το έτος 2008 ανέρχεται συνολικά 
στο ποσό των 1.760.109 ευρώ.  
 
Πέραν όμως του οικονομικού αποτελέσματος που προκύπτει από την αναζήτηση των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών, οι έλεγχοι αυτοί λειτουργούν αποτρεπτικά στη μη σύννομη καταβολή επιδο-
μάτων και παροχών σε υπαλλήλους κυρίως με την παρερμηνεία των μισθολογικών διατάξεων από 
τους εκκαθαριστές αποδοχών. 
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Έλεγχος συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ προγραμμάτων 
 
Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) ασκεί τον εξωτερικό δημοσιονομικό έλεγχο στις πα-
ρεμβάσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους και πόρους του κοινοτικού προϋπολογι-
σμού (συγκεκριμένα των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής), μέσω του Προγράμμα-
τος Δημοσίων Επενδύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2000-2006 (Γ΄ ΚΠΣ και Β΄ Ταμείο Συ-
νοχής).  
 
Η αποστολή της συνίσταται στην εξασφάλιση της τήρησης των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης, όπως αυτές ορίζονται και εξειδικεύονται στο κοινοτικό και εθνικό δίκαιο. Συνίσταται ε-
πίσης, στην επαλήθευση της πρακτικής εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των εθνικών συστη-
μάτων διαχείρισης και ελέγχου. Η  ΕΔΕΛ είναι, επίσης, το αρμόδιο όργανο για την υποβολή των δη-
λώσεων κλεισίματος με τις οποίες αξιολογείται η εγκυρότητα των αιτήσεων πληρωμών των τελικών 
υπολοίπων των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων, καθώς και η νομιμότητα και κανονικότητα 
των σχετικών συναλλαγών.    
 
Η ΕΔΕΛ, ασκεί το έργο της κυρίως μέσω της διενέργειας ελέγχων των οποίων οι στόχοι, το αντικεί-
μενο και ο αριθμός προσδιορίζονται στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας στρατηγικής ελέγχων, από την 
έναρξη έως και το κλείσιμο των παρεμβάσεων.    
 
Εν όψει της λήξης του Γ΄ ΚΠΣ, η ΕΔΕΛ επικαιροποίησε τη στρατηγική της για τη χρονική περίοδο 
από το έτος 2009 έως και την ολοκλήρωση της  παρούσας προγραμματικής περιόδου. Στόχος της επι-
καιροποιημένης στρατηγικής, με την οποία ολοκληρώνεται το ελεγκτικό της έργο, αποτελεί η δια-
σφάλιση ότι α) έχουν πραγματοποιηθεί αντιπροσωπευτικοί έλεγχοι  στα συστήματα διαχείρισης και 
στις πράξεις, β) έχουν αντιμετωπιστεί τα τυχόν προβλήματα που εντοπίστηκαν και γ) έχουν διενεργη-
θεί ομαλά οι διαδικασίες του κλεισίματος των προγραμμάτων και έργων που περιγράφονται στον οδη-
γό εργασιών κλεισίματος που κατάρτισε η ΕΔΕΛ.  
 
Σύμφωνα λοιπόν με τη στρατηγική της για το Γ΄ ΚΠΣ, τις ΚΠ και το ΤΣ, η ΕΔΕΛ κατάρτισε πρό-
γραμμα ελέγχων για το έτος 2009 το οποίο περιλάμβανε  δεκαεννέα (19) ελέγχους σε έργα του Ταμεί-
ου Συνοχής και ογδόντα τέσσερις (84) ελέγχους σε παρεμβάσεις στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Τα-
μείων.  Οι προγραμματισθέντες έλεγχοι έχουν ήδη διενεργηθεί στην πλειονότητά  τους, ενώ οι  ελε-
γκτικές εργασίες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. 
 
Το έτος 2010 θα γίνουν οι τελευταίοι έλεγχοι πράξεων που απαιτούνται ώστε να ολοκληρωθεί το ελε-
γκτικό έργο της ΕΔΕΛ, ενόψει του κλεισίματος των προγραμμάτων. 
 
Εκτός των παραπάνω ελέγχων, που διενεργούνται κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου, η 
ΕΔΕΛ ως φορέας περάτωσης, έχει προγραμματίσει τη διενέργεια ελέγχων διαδικασιών κλεισίματος σε 
δεκαπέντε (15) Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ) και την Αρχή Πληρωμής για το έτος 2009, ενώ 
για  το έτος 2010 έχει προγραμματίσει ελέγχους σε δεκατέσσερις (14) ΕΥΔ..  
 
Τέλος, κατά το έτος 2009, η ΕΔΕΛ συνέχισε με εντατικούς ρυθμούς την προετοιμασία της για την 
άσκηση του έργου της, ως Αρχής Ελέγχου, με στόχο την έναρξη των ελέγχων κατά το έτος 2009 για 
τα επιχειρησιακά προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου. Η προετοιμασία αυτή έχει ολο-
κληρωθεί και συνίσταται στη κατάρτιση πολυετών στρατηγικών για τη νέα προγραμματική περίοδο 
(προγράμματα ΕΣΠΑ, εδαφικής συνεργασίας και  αλιείας), καθώς και στη κατάρτιση των εγχειριδίων, 
των μεθοδολογιών και των διαδικασιών που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των στρατηγικών αυ-
τών.  
 
Κατά την πρώτη περίοδο αναφοράς (2007) δεν δηλώθηκαν δαπάνες στην ΕΕ, με αποτέλεσμα τη μη 
διενέργεια ελέγχων (συστήματος και πράξεων) κατά την ελεγκτική περίοδο 1/1/2007-30/6/2009. Σύμ-
φωνα με την αναθεωρημένη Στρατηγική για την ελεγκτική περίοδο 1/7/2009-30/6/2010 έχει προ-
γραμματιστεί η διενέργεια ελέγχων συστήματος στους φορείς του συστήματος του ΕΣΠΑ οι οποίοι 
έχουν δηλώσει δαπάνες στην ΕΕ από 01/01/2009 μέχρι και 31/12/2009. Επιπλέον, με βάση τις δαπά-
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νες αυτές, θα εξαχθεί τυχαίο δείγμα πράξεων (υποέργων), των οποίων οι έλεγχοι θα διενεργηθούν το 
πρώτο εξάμηνο του 2010. Στόχος της ΕΔΕΛ, σύμφωνα με τη Στρατηγική της, είναι να ελεγχθούν ε-
ντός της ελεγκτικής περιόδου (1/7/2009-30/6/2010), πράξεις από όλα τα ταμεία και όλα τα προγράμ-
ματα, διενεργώντας συμπληρωματικούς ελέγχους, αν απαιτηθεί.  
 
 
3. Πληροφοριακά συστήματα-εκπαίδευση 
 
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) 
 
Εισερχόμενη στη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημά-
των (ΓΓΠΣ) στηρίζει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο Υπουργείο Οικονομικών και αποτελεί τον 
σημαντικότερο ψηφιακό φορέα δημόσιας διοικητικής δράσης. 
 
H ΓΓΠΣ προσβλέπει σε μια περίοδο συνεχούς ανάπτυξης και αναβάθμισης των υπηρεσιών της που, 
κύρια και καίρια, οδηγούν στην πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών στο Υπουργείο Οικονομι-
κών, στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της δημό-
σιας διοίκησης. 
 
Στο πλαίσιο αυτό συγκεκριμενοποιείται ο τριπλός της στόχος: 
 
• Πάταξη της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. 
• Μείωση των δαπανών και του διαχειριστικού κόστους του δημόσιου τομέα και του διοικητικού 

βάρους του ιδιωτικού τομέα. 
• Αύξηση της παραγωγικότητας στο Δημόσιο, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. 
 
Η επίτευξη των παραπάνω στόχων αποτελεί για τη ΓΓΠΣ έμπρακτη απόδειξη προώθησης και υπο-
στήριξης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προς όφελος των πολιτών. 
 
Γενικές Ψηφιακές Υπηρεσίες 
 
Η ΓΓΠΣ μέσα από μια μακρόχρονη εμπειρία και συνεχή αναπτυξιακή πορεία προσφέρει μια σειρά 
παραδοσιακών αλλά και καινοτόμων υπηρεσιών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη διοίκηση. 
Η έγκαιρη και εύρυθμη παραγωγή των υπηρεσιών αυτών είναι βασική για την λειτουργία του Υπουρ-
γείου Οικονομικών στην εξυπηρέτηση κράτους και πολίτη.  
 
Μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, τον στρατηγικό της σχεδιασμό και μέσω της χρήσης τεχνο-
λογιών αιχμής επιτυγχάνει σημαντικά αποτελέσματα, όπως ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά αναφέρο-
νται παρακάτω: 
 
• Προσαρμογή και διεκπεραίωση των διαδικασιών που αφορούν φορολογικές δηλώσεις εισοδήμα-

τος φυσικών και μη φυσικών προσώπων (προεκτύπωση, επεξεργασία, υποστήριξη, αποστολή εκ-
καθαριστικών σημειωμάτων, εισπράξεις, ψηφιακή υποστήριξη των ΔΟΥ και των φορολογικών 
υπηρεσιών, κ.λπ.). 

• Προσαρμογή, εκτύπωση και αποστολή των ειδοποιητηρίων τελών κυκλοφορίας οχημάτων. 
• Ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (ICIS) και ψηφιακή υ-

ποστήριξη τελωνείων και τελωνειακών υπηρεσιών. 
• Ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος Μισθοδοσίας και Συντάξεων (ΠΣΕΣ) και παροχή ο-

λοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους συνταξιούχους του Δημοσίου. 
• Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση, μέ-

σω του TAXISnet και του ICISnet για τη διευκόλυνση των συναλλαγών τους με το Υπουργείο 
Οικονομικών. 
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• Ανάπτυξη, υποστήριξη και συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος Ενδοκοινοτικών Συναλ-
λαγών VIES. 

• Ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονο-
μικών (παραγωγή και διακίνηση εγγράφων, πρωτόκολλο κ.λπ.). 

• Ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος του Γενικού Χημείου του Κράτους, καλύπτοντας κε-
ντρική και περιφερειακές υπηρεσίες. 

• Ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος του Περιουσιολογίου και του έργου ΕΤΑΚ (υποστή-
ριξη, αποστολή εκκαθαριστικών σημειωμάτων, εισπράξεις, ψηφιακή υποστήριξη των ΔΟΥ κ.λπ.). 

• Ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος των Ελεγκτικών Υπηρεσιών – 
ELENXIS. Οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (φορολογικές ελεγκτικές υ-
πηρεσίες, τελωνειακές ελεγκτικές υπηρεσίες, Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων και οικονομικές επιθε-
ωρήσεις), αποκτούν ένα ισχυρό εργαλείο εργασίας, χρησιμοποιώντας όλα τα δεδομένα της ΓΓΠΣ 
μέσω μιας κεντρικής υποδομής και φορητών υπολογιστών - ασύρματα συνδεδεμένων- με αυτή.  

• Ποικίλα στατιστικά στοιχεία εκ των τομέων που εξυπηρετεί, καθώς και το ετήσιο «Στατιστικό 
Δελτίο Φορολογικών Δεδομένων» για την υποστήριξη του κυβερνητικού έργου εν γένει. 

 
Δικτυακή Υποδομή του Υπουργείου Οικονομικών 
 

Η ΓΓΠΣ έχει μεριμνήσει και συνεχώς προάγει την ένταξη στο Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης – 
«Σύζευξις», για περισσότερες από 700 υπηρεσίες του Υπουργείου (κεντρικές υπηρεσίες, ΔΟΥ, τελω-
νεία, ΥΔΕ, κτηματικές υπηρεσίες, υπηρεσίες του ΓΧΚ, υπηρεσίες του Νομικού Συμβουλίου του Κρά-
τους, κ.λπ.) σε όλη την επικράτεια παρέχοντας τη δυνατότητα υποστήριξης ενοποιημένων υπηρεσιών 
μετάδοσης δεδομένων, τηλεδιάσκεψης και φωνής, με ταχύτητες, τουλάχιστον, 1024 Κbps και σημα-
ντική εξοικονόμηση πόρων. 
 
Υπηρεσίες Διαδικτύου 
 
Ο συνεχώς αναβαθμιζόμενος δικτυακός τόπος της ΓΓΠΣ (www.gsis.gr), προσδιορίζεται από τρεις ση-
μαντικές έννοιες: επικοινωνία, πληροφόρηση, συναλλαγές. 
  
Στο τρίπτυχο αυτό κινούνται οι διαδικτυακές εφαρμογές των πληροφοριακών συστημάτων Φορολογί-
ας Taxisnet, Τελωνείων ICIS και εξυπηρέτησης συνταξιούχων Δημοσίου ΠΣΕΣ, εξασφαλίζοντας τη 
περαιτέρω αύξηση  της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της.  
 
Συγκεκριμένα η ΓΓΠΣ στοχεύει σε: 
 
• Αύξηση των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (Δηλώσεις Ε1, Ε2, Ε3, Ε9 κ.λπ.) 

που υποβάλλονται μέσω του διαδικτύου ώστε περισσότεροι από 1.000.000 πολίτες να υποβάλουν 
τη δήλωσή τους ηλεκτρονικά. 

• Αύξηση των συνολικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω του διαδικτύου και αφορούν 
δηλώσεις Ε1, Ε2, Ε3, Ε9, περιοδικές και εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ, συγκεντρωτικές καταστά-
σεις ΦΜΥ, συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων κ.λπ., ώστε να προσεγγίσουν το επίπεδο των 
7.500.000.  

 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός των πολιτών που υποβάλλουν φορολογική δήλωση ηλεκτρονικά 
αυξάνει με σταθερά ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με τους τακτικούς χρήστες του διαδικτύου στην Ελλά-
δα. 
 
Αναπτυξιακό έργο - ΕΣΠΑ 
 
Κατά την 4η Προγραμματική Περίοδο και μέσω των ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή 
Σύγκλιση», η ΓΓΠΣ προσβλέπει και προχωρά στον ανασχεδιασμό του οργανωτικού της πλαισίου, 
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στον εκσυγχρονισμό των δομών της και σε τυποποίηση διαδικασιών για τη διαχειριστική της επάρ-
κεια και τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών της:  
 
• Διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών της στο νέο ψη-

φιακό γίγνεσθαι και σε ένα συνεχώς διευρυνόμενο και πιο απαιτητικό αριθμό πολιτών και επιχει-
ρήσεων. 

• Υλοποιώντας νέες δράσεις και ενισχύοντας το ρόλο της, στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
και τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών του Δημοσίου. 

 
Συγκεκριμένα προτείνονται για χρηματοδότηση αναπτυξιακές δράσεις σημαντικού προϋπολογισμού: 
 
• Ολοκλήρωση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της ΓΓΠΣ. Η δράση αυτή προβλέπει την ανάπτυξη 

και υποστήριξη των ηλεκτρονικών της υπηρεσιών, με ενιαίο τρόπο με τη χρησιμοποίηση εναλλα-
κτικών καναλιών παροχής υπηρεσιών (κινητή τηλεφωνία, διαδραστική τηλεόραση, δορυφορικές 
συνδέσεις κ.λπ.). 

• Δημιουργία ηλεκτρονικών κέντρων μιας στάσης (one-stop-shop) για τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις 
και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Η δράση αυτή θα υλοποιήσει ενιαία δικτυακή πύλη (portal) πα-
ροχής ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών για θέματα ψηφιακής οικονομίας.  

• Αδιάλειπτη λειτουργία των υποδομών της, μέσω της υλοποίησης υπηρεσιών ανάκαμψης από κατα-
στροφές (Disaster & Recovery Services). 

• Δημιουργία νέων Ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τον Πολίτη, τις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοί-
κηση. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν: 
- στη μισθοδοσία του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και στη μείωση των δαπα-
νών,  

- στο «Πόθεν Έσχες» και την περιουσιακή κατάσταση των δημόσιων υπαλλήλων και των υπαλ-
λήλων ΟΤΑ, σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα και τον κώδικα υπαλλήλων ΟΤΑ.  

- στα ηλεκτρονικά τιμολόγια και την πάταξη της φοροδιαφυγής καθώς και  
- σε άλλες καινοτόμες υπηρεσίες. 

 
Επιπλέον, η ΓΓΠΣ έχει τη δυνατότητα να μετασχηματιστεί σε ένα ενιαίο κέντρο πληροφορικής το ο-
ποίο θα προσφέρει υπηρεσίες ευρύτερα προς το δημόσιο τομέα. Διαθέτει τις τεχνολογικές υποδομές, 
τις κτιριακές εγκαταστάσεις και το κατάλληλα εκπαιδευμένο στελεχιακό δυναμικό για την ασφαλή 
φιλοξενία και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης δεδομένων ή/και εφαρμογών ή/και συστημάτων 
άλλων φορέων. 
 
Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (ΣΕΥΥΟ) 
 
Συμπληρώνοντας το δέκατο τέταρτο έτος λειτουργίας της, η Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων         
Υπουργείου Οικονομικών έχει να επιδείξει σημαντικό έργο στον τομέα της κατάρτισης και ανάπτυξης 
του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου. Ανταποκρινόμενη στο βασικό επιχειρησιακό στόχο της 
συνεχούς ανάπτυξης των επαγγελματικών ικανοτήτων και των ατομικών δεξιοτήτων των υπαλλήλων, 
με απώτερο σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών από το Υπουργείο Οικονομικών, η  
ΣΕΥΥΟ προσπαθεί διαρκώς να μεγεθύνει τον όγκο του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου (αριθμό 
προγραμμάτων, αριθμό εκπαιδευομένων, αριθμό ανθρωποωρών κατάρτισης), να διευρύνει το περιε-
χόμενο των εκπαιδευτικών της δράσεων και ταυτόχρονα να βελτιώνει την ποιότητα, στο πλαίσιο ενός 
δυναμικά αναπτυσσόμενου και διαφοροποιούμενου περιβάλλοντος δια βίου εκπαίδευσης. 
 
Ο αριθμός των προγραμμάτων κατάρτισης που υλοποιούνται κατά το 2009 εξακολουθεί να παραμένει 
σημαντικά υψηλός σε σύγκριση με τα  προηγούμενα έτη λειτουργίας της Σχολής, ενώ ο αριθμός των 
εκπαιδευομένων εκτιμάται ότι θα ανέλθει στους 9.000 περίπου και οι συνολικές ανθρωποώρες στις 
165.000.  
 
Η θεματολογία των προγραμμάτων κατά το τρέχον έτος περιλαμβάνει γνωστικά αντικείμενα σε επι-
μέρους τομείς, σύμφωνα με την οργανωτική και λειτουργική διάρθρωση των υπηρεσιών του Υπουρ-
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γείου, όπως για παράδειγμα φορολογικά, τελωνειακά και δημοσιονομικά θέματα, καθώς και ειδικότε-
ρα θέματα ελέγχων, είσπραξης δημοσίων εσόδων και  δημοσίων επενδύσεων. Επίσης, ιδιαίτερη έμ-
φαση δίδεται σε θέματα πληροφορικής και κατάρτισης χρηστών Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών 
Συστημάτων (ΟΠΣ). 
 
Για το 2010, στρατηγικός στόχος της ΣΕΥΥΟ παραμένει η μεγέθυνση, η διαφοροποίηση και η ποιοτι-
κή βελτίωση του έργου και της μεθοδολογίας της, με την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών δυνατοτή-
των και ευκαιριών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013. Βασική προ-
τεραιότητα αναμένεται και πάλι να είναι η συνέχιση της κατάρτισης των χρηστών στα νέα Ολοκλη-
ρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα του Υπουργείου. Στα πλαίσιο αυτό προβλέπεται η διοργάνωση 
πεντακοσίων και πλέον εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την επιμόρφωση και παροχή πιστοποιημέ-
νων, κατά κύριο λόγο, γνώσεων και δεξιοτήτων σε ένα πληθυσμό, που θα υπερβαίνει τους 10.000 κα-
ταρτιζόμενους. 
 
 
4. Αναμόρφωση συστήματος κατάρτισης και παρακολούθησης προϋπολογισμού 
 
Προϋπολογισμός προγραμμάτων 
 
Ο μετασχηματισμός του κρατικού προϋπολογισμού σε ουσιαστικό προϋπολογισμό προγραμμάτων 
αναδεικνύεται σε κύρια προτεραιότητα της κυβέρνησης στο πλαίσιο της προσπάθειας εξορθολογι-
σμού, περιστολής και ανακατανομής των δημοσίων δαπανών, προς όφελος των δημοσίων επενδύσε-
ων, της παιδείας, της έρευνας, της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης. Στην προσπάθεια αυτή θεω-
ρείται καίριας σημασίας η βελτίωση του προγραμματισμού και η σαφής γνώση του στόχου που εξυ-
πηρετεί η κάθε δαπάνη. Ο προϋπολογισμός προγραμμάτων θα ενσωματώνει το επιχειρησιακό σχέδιο 
κάθε φορέα, αποτελώντας στην ουσία την ετήσια εξειδίκευση του ευρύτερου, πολυετούς στρατηγικού 
σχεδιασμού του φορέα. Η ανάγκη υλοποίησης κάθε πολιτικής θα είναι πλήρως αιτιολογημένη, ενώ θα 
τίθενται συγκεκριμένοι μετρήσιμοι στόχοι, προκειμένου, κατά τον απολογισμό, να μπορεί να εξετα-
σθεί η επίτευξή τους. 
 
Ο προϋπολογισμός προγραμμάτων, εισάγει τρεις βασικές τομές, οι οποίες συνάδουν με  τα παραπάνω. 
 
• Κατατάσσει όλες τις δαπάνες σε τομείς πολιτικών (υγεία, παιδεία, άμυνα κ.λπ.) για τους οποίους 

οι φορείς αναπτύσσουν, βάσει των επιχειρησιακών τους σχεδίων, προγράμματα  και δράσεις. 
• Καθορίζει για κάθε πρόγραμμα και δράση στόχους και επιδιώξεις, εισάγοντας παράλληλα σύστη-

μα μέτρησης των αποτελεσμάτων κάθε προγράμματος. 
• Αποτελεί βασική προϋπόθεση εισαγωγής μεσοπρόθεσμου στρατηγικού και δημοσιονομικού σχε-

διασμού.   
 
Ο προϋπολογισμός προγραμμάτων έχει ως κύριο στόχο την αύξηση της υπευθυνότητας και της λογο-
δοσίας των φορέων για τη διαχείριση του προϋπολογισμού τους. Η αναβάθμιση των συστημάτων ε-
λέγχου των φορέων, ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου των οικονομικών υπηρεσιών και η ανάπτυξη 
διαφανών διαδικασιών, αποτελούν βασικές παραμέτρους  επιτυχίας της μεταρρύθμισης και βασικές 
κυβερνητικές επιδιώξεις.  
 
Τα υπουργεία – φορείς θα συντάσσουν  τριετές επιχειρησιακό σχέδιο όπου θα παρουσιάζονται με σα-
φήνεια τα προγράμματα και οι δράσεις τους, καθώς και τα αποτελέσματα που δεσμεύονται να πετύ-
χουν. Το τριετές επιχειρησιακό σχέδιο θα αποτυπώνεται αναλυτικότερα σε ετήσιο προϋπολογισμό 
προγραμμάτων. Τέλος, θα συντάσσουν απολογισμό της δραστηριότητάς τους παρέχοντας πληροφορί-
ες για τα αποτελέσματα που πέτυχαν, την  εκπλήρωση των στόχων των προγραμμάτων τους και το 
βαθμό που συμβάλλουν στην εκπλήρωση των γενικότερων πολιτικών της κυβέρνησης.  
 
Τα παραπάνω θα αυξήσουν την διαφάνεια του προϋπολογισμού αφενός στο που κατευθύνονται οι πό-
ροι και αφετέρου στο κατά πόσο χρησιμοποιήθηκαν αποτελεσματικά.  
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Ο κρατικός προϋπολογισμός για το έτος 2010, συνοδεύεται από την ειδική έκδοση «Προϋπολογισμός 
Προγραμμάτων 2010». Στην έκδοση αυτή παρουσιάζονται οι βασικοί τομείς πολιτικής στους οποίους 
δραστηριοποιείται η κεντρική διοίκηση, αναδεικνύοντας με σαφήνεια τις προτεραιότητες της κυβέρ-
νησης.  Αποτυπώνονται  τα Προγράμματα και οι Δράσεις που θα αναπτύξουν οι φορείς (υπουργεία 
και περιφέρειες) το 2010 σε κάθε τομέα πολιτικής, με βάση τη χρηματοδότηση που θα λάβουν από 
τον κρατικό προϋπολογισμό, τακτικό και δημοσίων επενδύσεων. Αναλύονται επίσης τα πρώτα συ-
μπεράσματα από τις πιλοτικές εφαρμογές προϋπολογισμού προγραμμάτων σε είκοσι επτά (27) φορείς 
της κεντρικής διοίκησης. 
 
Παράλληλα, επισημαίνεται η αδήριτη ανάγκη ενίσχυσης της διαφάνειας των δημοσιονομικών αποτε-
λεσμάτων σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης. Η χρήση των εργαλείων του προϋπολογισμού προγραμμά-
των προς αυτή την κατεύθυνση κρίνεται απαραίτητη. Στην ανωτέρω έκδοση γίνεται  αναφορά στην 
επέκταση των βασικών αρχών του προϋπολογισμού προγραμμάτων στους φορείς της γενικής κυβέρ-
νησης (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, πανεπιστήμια κ.λπ.).  
 
Οι διεθνείς και εθνικές δημοσιονομικές εξελίξεις επιτάσσουν η προετοιμασία για την εισαγωγή του 
νέου αυτού εργαλείου να κινηθεί σε γρήγορους ρυθμούς. Στο πλαίσιο αυτό, οι διαδικασίες μετάβασης 
στο νέο σύστημα θα επιταχυνθούν.  
 
Εκσυγχρονισμός λογιστικής της κεντρικής διοίκησης 
 
Ο εκσυγχρονισμός της λογιστικής της κεντρικής διοίκησης, προϋποθέτει την εισαγωγή σύγχρονου λο-
γιστικού σχεδίου και νέων λογιστικών αρχών, βάσει των οποίων θα προσδιορίζεται σαφώς και θα δια-
κρίνεται η έννοια του εσόδου από την είσπραξη αυτού, του εξόδου από την πληρωμή του, της απαίτη-
σης και της υποχρέωσης.  Οι ανωτέρω διακρίσεις  διαφοροποιούν σημαντικά τον εκσυγχρονισμό της 
λογιστικής όπως αυτός σχεδιάζεται από το υφιστάμενο σύστημα της κεντρικής διοίκησης που βασίζε-
ται στις διατάξεις του δημόσιου λογιστικού. 
 
Συγκριτικό πλεονέκτημα του εκσυγχρονισμού των λογιστικών διαδικασιών αποτελεί το γεγονός ότι με 
βάση τις αρχές και τους κανόνες που θα ισχύσουν στο νέο σύστημα, θα καταγράφονται, εκτός από τα 
έσοδα και έξοδα, οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις και εφόσον είναι εφικτό στοιχεία κεφαλαιουχικού 
εξοπλισμού και συμμετοχών της κεντρικής διοίκησης. Η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού θα 
εξακολουθήσει να παρακολουθείται όπως και σήμερα. 
 
Τα οικονομικά αυτά στοιχεία  θα παρουσιάζονται σε δομημένη μορφή, δηλαδή σε οικονομικές κατα-
στάσεις που θα προσεγγίζουν τα πρότυπα άλλων χωρών, οι οποίες έχουν εκσυγχρονίσει τα λογιστικά 
τους συστήματα. Οι πληροφορίες που θα παρέχουν οι οικονομικές καταστάσεις θα συμβάλουν στην 
ενίσχυση της διαφάνειας και θα βελτιώσουν σημαντικά  την ποιότητα των δημοσιονομικών στοιχείων 
της χώρας μας. 
 
Σε ιδιαίτερο κεφάλαιο, αναλύεται σε συνοπτικές γραμμές το πλαίσιο εκσυγχρονισμού της λογιστικής 
της κεντρικής διοίκησης. 
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ΚΡΑΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
 
 
1. Εκτέλεση κρατικού προϋπολογισμού έτους 2009 
 
 
 
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) βασική επιδίωξη της οικονομικής 
πολιτικής  για το έτος 2009 μεταξύ των άλλων ήταν και ο περιορισμός του ελλείμματος της κεντρικής 
κυβέρνησης στο 5% του ΑΕΠ. Ωστόσο, ο στόχος αυτός δεν επιτεύχθηκε, αφού το έλλειμμα της κε-
ντρικής κυβέρνησης, ως ποσοστό του ΑΕΠ, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 12,2%. 
 
Η δυσμενής  αυτή εξέλιξη οφείλεται: 
  
 στην υστέρηση των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού κατά 8.727 εκατ. ευρώ (3,63% του 

ΑΕΠ) και στην αύξηση των επιστροφών εσόδων κατά 1.300 εκατ. ευρώ (0,54% του ΑΕΠ), 
 στην αύξηση των πρωτογενών δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού κατά 4.320 εκατ. ευρώ 

(1,80% του ΑΕΠ), 
 στην αύξηση των δαπανών για τόκους κατά 240 εκατ. ευρώ (0,1% του ΑΕΠ), 
 στην υστέρηση των εσόδων του ΠΔΕ, λόγω των μειωμένων εισροών από την ΕΕ κατά 1.394 εκατ. 

ευρώ (0,58% του ΑΕΠ),  
 στην αύξηση των δαπανών του ΠΔΕ κατά 700 εκατ. ευρώ ή 0,29% του ΑΕΠ και τέλος  
 στην αρνητική επίδραση κατά 0,3% λόγω επανεκτίμησης του ΑΕΠ προς τα κάτω. 
 
Οι δυσμενείς αυτές εξελίξεις στα μεγέθη της κεντρικής κυβέρνησης, καθώς και η μείωση των αποτε-
λεσμάτων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και ΟΤΑ, λόγω και της αποτύπωσης στο έλλειμ-
μα μέρους των οφειλών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, η αύξηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων 
και η μείωση των εθνικολογιστικών προσαρμογών έχουν ως συνέπεια την αύξηση του ελλείμματος 
της γενικής κυβέρνησης στο 12,7% του ΑΕΠ από 3,7% που είχε προβλεφθεί στο επικαιροποιημένο 
Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ). 
 
 
 
1.1 Τακτικός προϋπολογισμός 
 
Έσοδα 
 
Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού (πίνακας 3.3), προ μείωσης επιστροφών, για το οικονομικό 
έτος 2009 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 54.260 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση (-1,9%) σε 
σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του 2008. 
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Πίνακας 3.1   Κρατικός προϋπολογισμός  
(σε εκατ. ευρώ) 

 
 2008 2009 2010 Μεταβολή % 
 Πραγμ/σεις Προϋπ/σμός ΠΣΑ Εκτιμήσεις  Προβλέψεις 09/08 10/09 
 (α) (β) (γ) (δ) (ε) (δ)/(α) (ε)/(δ) 

        

 Τακτικός Προϋπολογισμός (ΤΠ)        
        

1. Καθαρά έσοδα ΤΠ (α+β+γ-δ) 51.680 62.272 59.287 49.260 53.700 -4,7 9,0 
 α. Τακτικά έσοδα 55.334 64.200 61.615 53.140 56.950 -4,0 7,2 
 β. Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογ/σμών  972 972 1.065 1.120  5,2 
 γ. Έσοδα προγράμματος αντιμετώπισης της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης 
 400 400 55 280   

 δ. Επιστροφές φόρων  3.654 3.300 3.700 5.000 4.650 36,8 -7,0 
2. Δαπάνες ΤΠ (α+β) 61.642 65.978 66.878 71.438 69.796 15,9 -2,3 
 α. Τόκοι 11.207 12.000 12.100 12.340 12.950 10,1 4,9 
 β. Πρωτογενείς δαπάνες1 50.435 53.978 54.778 59.098 56.846 17,2 -3,8 
         

3. Έλλειμμα ΤΠ (1-2) -9.962 -3.706 -7.591 -22.178 -16.096 122,6 -27,4 
        

 Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ)        
        

4. Έσοδα (α+β) 5.018 3.700 3.700 2.306 3.860 -54,0 67,4 
 α. Εισροές ΕΕ 4.668 3.500 3.500 2.106 3.710 -54,9 76,2 
 β. Ίδια έσοδα 350 200 200 200 150 -42,8 -25,0 
        

5. Δαπάνες  9.624 8.800 8.800 9.500 10.300 -1,3 8,4 
        

6. Έλλειμμα  ΠΔΕ (4-5) -4.607 -5.100 -5.100 -7.194 -6.440 56,2 -10,5 
        

7. Έλλειμμα Κεντρικής Κυβέρνησης (3+6) -14.568 -8.806 -12.691 -29.372 -22.536 101,6 -23,3 
        

 (% του ΑΕΠ) -6,1% -3,4% -5,0% -12,2% -9,2%   
        

ΑΕΠ (αναθεωρημένο) 239.141 260.248 254.519 240.150 244.233 0,4 1,7 
        

1 Περιλαμβάνεται και ποσό ύψους 210 εκατ. ευρώ στο έτος 2008 που έχει ήδη εκταμιευθεί και δεν έχουν εκδοθεί τα σχετικά συμψηφιστικά εντάλματα. 
 

Πίνακας 3.2   Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία του European System Accounts (ESA 1995) 

(σε εκατ. ευρώ) 
 

2008 2009 2010  
Πραγμ/σεις Προϋπ/σμός ΠΣΑ Εκτιμήσεις Προβλέψεις 

      
α. Έλλειμμα κεντρικής κυβέρνησης -14.568 -8.806 -12.691 -29.372 -22.536 
β. Εθνικολογιστικές προσαρμογές -1.948 1.390 1.390 505 595 
 Διαφορά τόκων πληρωτέων–δεδουλευμένων -495   -200 -300 
 Διαφορά απαιτήσεων-εισπράξεων από φορολογικά έσοδα -16 350 350 150 150 
 Διαφορά απαιτήσεων-εισπράξεων από ΕΕ -1.666 -750 -750 -300 610 
 Προκαταβολές από την ΕΕ 783 1.000 1.000 1.000 100 
 Χρημ. συναλλαγές που περιλαμβάνονται στο έλλειμμα του προϋπ/σμού -460   50 50 
 Πληρωμές που δεν περιλαμβάνονται στο έλλειμμα του προϋπ/σμού -431   -480 -300 
 Αποτελέσματα ειδικών εκτός προϋπ/σμού λογαριασμών 600 600 600 250 250 
 Λοιπές προσαρμογές -263 190 190 35 35 
γ. Εξοπλιστικά προγράμματα (παραλαβές) -1.849 -2.200 -2.500 -3.157 -2.700 
δ. Χρηματ/ση φορέων της κυβέρνησης με ειδικά ομόλογα -1.743 -575 -2.286 -531 -550 
ε. Ισοζύγιο ΟΤΑ, ΟΚΑ και λοιπών νπδδ 1.602 4.925 6.636 1.998 3.015 
 Περιλαμβάνονται:      
 Μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπ/σμό  με ειδικά ομόλογα 1.743 575 2.286 531 550 
 Πλεόνασμα Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών  790 790 580 630 
 Χρέη νοσοκομείων -3.035   -2.200 -800 
στ. Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης (α+β+γ+δ+ε) -18.506 -5.266 -9.451 -30.557 -22.176 
      
 % του ΑΕΠ -7,7 -2,0 -3,7 -12,7 -9,1 
      
ΑΕΠ (αναθεωρημένο) 239.141 260.248 254.519 240.150 244.233 
      

 
Σημείωση:  Τυχόν διαφορές ποσών και ποσοστών στους πίνακες που ακολουθούν οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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Πίνακας 3.3   Έσοδα τακτικού προϋπολογισμού 

(σε εκατ. ευρώ) 
 
 

2008 2009 2010 Μεταβολή %  

Πραγμ/σεις Προϋπ/σμός ΠΣΑ* Εκτιμήσεις 
πραγμ/σεων Προβλέψεις 2009/2008 2010/2009 

Α.   Τακτικά έσοδα  (Ι+ ΙΙ + ΙΙΙ + IV)  55.334 64.200 61.615 53.140 56.950 -4,0 7,2 
        
Ι.     Άμεσοι φόροι 20.863 26.720 25.900 21.800 23.725 4,5 8,8 
        
Φόρος εισοδήματος 16.670 19.580 18.980 16.790 17.375 0,7 3,5 
 Φυσικών προσώπων  10.816 12.170 12.070 10.920 11.400 1,0 4,4 
 Νομικών προσώπων 4.211 5.370 4.870 3.800 3.525 -9,8 -7,2 
 Ειδικών κατηγοριών  1.643 2.040 2.040 2.070 2.450 26,0 18,4 
Φόροι στην περιουσία 486 1.770 1.770 490 865 0,8 76,5 
Άμεσοι φόροι ΠΟΕ 2.077 3.460 3.320 2.600 2.725 25,2 4,8 
Λοιποί άμεσοι φόροι 1.630 1.910 1.830 1.920 2.760 17,8 43,8 
        
ΙΙ.    Έμμεσοι φόροι 30.222 34.195 32.430 28.785 30.420 -4,8 5,7 
        
Φόροι συναλλαγών 20.060 22.575 21.145 17.741 18.472 -11,6 4,1 
   ΦΠΑ 18.243 20.850 19.470 16.446 17.315 -9,9 5,3 
       πετρελαιοειδών 2.299 2.920 2.700 1.960 2.055 -14,7 4,8 
       καπνού 657 700 690 685 755 4,3 10,2 
       λοιπών 15.287 17.230 16.080 13.801 14.505 -9,7 5,1 
  Λοιποί φόροι συναλλαγών 1.817 1.725 1.675 1.295 1.157 -28,7 -10,7 
            (μεταβίβαση κεφαλαίων) (1.130) (1.103) (1.068) (815) (698) (-27,9) (-14,4) 
            (χαρτόσημο) (685) (620) (605) (479) (458) (-30,1) (-4,4) 
Φόροι κατανάλωσης 9.048 10.195 9.950 10.174 10.986 12,4 8,0 
  Φόρος ασφαλίστρων 345 380 375 356 370 3,2 3,9 
  Τέλος ταξινόμησης  οχημάτων 842 950 850 421 508 -50,0 20,7 
  ΕΦΚ καυσίμων 3.690 4.450 4.400 4.495 4.655 21,8 3,6 
  Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κ.λπ.) 2.836 2.980 2.935 2.934 3.210 3,5 9,4 
  Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 997 1.065 1.035 1.533 1.600 53,8 4,4 
  Λοιποί φόροι κατανάλωσης 338 370 355 435 643 28,7 47,8 
Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ 485 785 705 427 485 -12,0 13,6 
Λοιποί έμμεσοι  629 640 630 443 477 -29,6 7,7 
           (για ΕΕ) (307) (315) (315) (264) (274) (-14,0) (3,8) 
        
      Σύνολο φορολογικών εσόδων (Ι+ΙΙ) 51.085 60.915 58.330 50.585 54.145 -1,0 7,0 
        
ΙΙΙ.  Απολήψεις από ΕΕ 579 405 405 239 372 -58,7 55,6 
        
ΙV.  Λοιπά μη φορολογικά έσοδα 3.670 2.880 2.880 2.316 2.433 -36,9 5,1 
        
      Σύνολο μη φορολογικών εσόδων (III+IV) 4.249 3.285 3.285 2.555 2.805 -39,9 9,8 
        

B. Μη τακτικά έσοδα  1.372 1.372 1.120 1.400  25,0 

        
Ι. Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών  972 972 1.065 1.120  5,2 
ΙΙ. Έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευ-

στότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρί-
σης 

 400 400 55 280  409,1 

        

 Γενικό σύνολο εσόδων (Α + Β) 55.334 65.572 62.987 54.260 58.350 -1,9 7,5 

        
 Επιστροφές εσόδων 3.654 3.300 3.700 5.000 4.650 36,8 -7,0 
        

 Καθαρά έσοδα 51.680 62.272 59.287 49.260 53.700 -4,7 9,0 

* Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 
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Η υστέρηση των εισπράξεων έναντι των προβλέψεων του προϋπολογισμού 2009 όσο και του Επικαι-
ροποιημένου Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2008-2011 οφείλεται στην υποεκτίμηση 
των επιπτώσεων της κρίσης στην πραγματική οικονομία, καθώς και στην κατάρρευση του φοροει-
σπρακτικού μηχανισμού. Η οικονομική κρίση που πλήττει και τη χώρα μας προκάλεσε μείωση της 
συνολικής ζήτησης, με εμφανείς επιπτώσεις στα έσοδα από φόρους συναλλαγών και κατανάλωσης. 
Ιδιαίτερα δε μειωμένες παρουσιάζονται οι εισπράξεις από ΦΠΑ, αλλά και από φόρους μεταβίβασης 
ακινήτων και τέλη ταξινόμησης αυτοκινήτων. 
 
Κατά το 2009 με στόχο το μερικό περιορισμό της περαιτέρω επιδείνωσης του αρνητικού ρυθμού με-
ταβολής των εσόδων ελήφθησαν τα ακόλουθα μέτρα: 
 
 αναπροσαρμογή των συντελεστών του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) της αμόλυβδης βενζί-

νης από 26/6/2009, 
 παράταση έως 30/6/2009 της προθεσμίας για την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων 

και τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, 
 αναπροσαρμογή, από 5/2/2009, του ΕΦΚ της αιθυλικής αλκοόλης και των αλκοολούχων ποτών, 

καθώς και του κατώτατου ορίου του ΕΦΚ στα τσιγάρα, 
 έκτακτη οικονομική εισφορά των φυσικών προσώπων με δηλωθέν εισόδημα το οικονομικό έτος 

2008 άνω των 60.000 ευρώ, 
 ειδικός φόρος επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης με κινητήρα μεγάλου 

κυλινδρισμού, 
 αναπροσαρμογή του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και επιβολή τέλους καρτοκινητής 

τηλεφωνίας, 
 έκτακτη εφάπαξ εισφορά και ετήσιος ειδικός φόρος ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, 
 αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας έτους 2010 των επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων ιδιω-

τικής χρήσης, τα οποία εφεξής θα υπολογίζονται με βάση τον κυβισμό, αλλά και την περιβαλλο-
ντική επιβάρυνση του κινητήρα των οχημάτων. 

 
 
Άμεσοι φόροι 
 
Από την άμεση φορολογία εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν 21.800 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας αύξηση κα-
τά 4,5% συγκριτικά με τα αντίστοιχα έσοδα του 2008. 
 
Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων αναμένεται να αυξηθούν κατά 1,0% έναντι 
του 2008.  Τα έσοδα από τη φορολογία νομικών προσώπων εκτιμάται ότι θα εμφανίσουν πτώση        
(-9,8%) λόγω της μειωμένης κερδοφορίας των επιχειρήσεων κατά τη χρήση έτους 2008. 
 
Αύξηση της τάξης του 26,0% αναμένεται στα έσοδα των ειδικών κατηγοριών, κυρίως λόγω της φορο-
λόγησης των κερδών των ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών που διανέμονται ως μερίσματα και αμοιβές 
εκτός μισθού. Τα έσοδα από φόρους στην περιουσία αναμένονται οριακά αυξημένα κατά 0,8% συ-
γκριτικά με τα έσοδα του 2008, λόγω των καθυστερήσεων στη διαδικασία βεβαίωσης και ελέγχου εί-
σπραξης του ενιαίου τέλους ακινήτων τρέχοντος έτους. 
 
Αυξημένες κατά 25,2% εμφανίζονται έναντι του 2008 οι εισπράξεις από άμεσους φόρους παρελθό-
ντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) κυρίως λόγω των ρυθμίσεων για τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις 
και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Τέλος, τα έσοδα από λοιπούς άμεσους φόρους αναμένονται αυξη-
μένα κατά 17,8% κυρίως λόγω της έκτακτης οικονομικής εισφοράς των φυσικών προσώπων. 
 
Έμμεσοι φόροι 
 
Από την έμμεση φορολογία εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν 28.785 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 
(-4,8%), συγκριτικά με τα αντίστοιχα έσοδα του 2008. 
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Πίνακας 3.4   Εξέλιξη και σύνθεση των εσόδων του ΤΠ 2002-2010 
(σε εκατ. ευρώ) 

        

Έτος Άμεσοι φόροι Έμμεσοι φόροι 
Σύνολο 

φορολογικών  
εσόδων 

Έσοδα 
από ΕΕ 

Λοιπά 
μη φορολογικά 

έσοδα 

Σύνολο μη  
φορολογικών  

εσόδων 

Σύνολο 
εσόδων 

ΤΠ 
2002 14.813 20.989 35.802 230 3.016 3.246 39.048 

2003 15.397 21.484 36.881 188 2.812 3.000 39.881 

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* 21.800 28.785 50.585 239 3.436 3.675 54.260 

2010** 23.725 30.420 54.145 372 3.833 4.205 58.350 

Συμμετοχή στο σύνολο ανά κατηγορία  (%) 

2002 37,9 53,8 91,7 0,6 7,7 8,3 100,0 

2003 38,6 53,9 92,5 0,5 7,1 7,5 100,0 

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* 40,2 53,1 93,2 0,4 6,3 6,8 100,0 

2010** 40,7 52,1 92,8 0,6 6,6 7,2 100,0 

Ως ποσοστό του ΑΕΠ (%) 

2002 9,5 13,4 22,9 0,1 1,9 2,1 24,9 

2003 8,9 12,5 21,4 0,1 1,6 1,7 23,1 

2004 8,9 12,4 21,2 0,1 1,3 1,4 22,6 

2005 9,4 12,1 21,5 0,1 1,3 1,4 22,9 

2006 8,9 12,5 21,4 0,1 1,6 1,8 23,1 

2007 8,8 12,6 21,4 0,1 1,4 1,5 22,9 

2008 8,7 12,6 21,4 0,2 1,5 1,8 23,1 

2009* 9,1 12,0 21,1 0,1 1,4 1,5 22,6 

2010** 9,7 12,5 22,2 0,2 1,6 1,7 23,9 
* Εκτιμήσεις 
** Προβλέψεις 
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Πίνακας 3.5   Σύνθεση φορολογικών εσόδων κατά κατηγορία 
    

Έτος Άμεσοι φόροι 
(%) 

Έμμεσοι φόροι 
(%) 

Λόγος 
έμμεσων/άμεσων φόρων 

2002 41,4 58,6 1,42 

2003 41,7 58,3 1,40 

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** 43,8 56,2 1,28 
     * Εκτιμήσεις 
     ** Προβλέψεις 

 
 

 
 

Διάγραμμα 3.1   Λόγος έμμεσων/άμεσων φόρων 
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Πίνακας 3.6   Σχέση ρυθμού αύξησης ΑΕΠ, φορολογικών εσόδων και ΦΠΑ 

για την περίοδο 2002-2010 
      

Αύξηση 
ονομαστικού 
ΑΕΠ (%) 

Μεταβολή 
φορολογικών 
 εσόδων (%) 

Τάση μεταβολής  
(buoyancy)  

φορολογικών 
εσόδων 

Μεταβολή 
εσόδων 
ΦΠΑ (%) 

Τάση μεταβολής 
(buoyancy)*** 

ΦΠΑ 
      Έ τ ο ς 

(Ι) (ΙΙ) (ΙΙ)/(Ι) (ΙΙΙ) (ΙΙΙ)/(Ι) 
2002 7,0 8,2 1,18 11,7 1,68 

2003 10,1 3,0 0,30 2,9 0,29 

2004 7,8 7,1 0,91 11,4 1,47 

2005 5,1 6,6 1,29 2,8 0,55 

2006 7,7 6,9 0,89 12,0 1,55 

2007 7,6 7,6 1,00 9,8 1,29 

2008 5,6 5,5 0,99 5,0 0,89 

2009* 0,4 -1,0 -2,32 -9,9 -23,35 

2010** 1,7 7,0 4,14 5,3 3,11 
  * Εκτιμήσεις 
  ** Προβλέψεις 
  ***     Βλ. σελίδα 68 
 

 Διάγραμμα 3.2  Τάση μεταβολής (buoyancy) 
φορολογικών εσόδων 

 Διάγραμμα 3.3  Τάση μεταβολής (buoyancy)  
ΦΠΑ 
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Τα έσοδα από φόρους συναλλαγών αναμένονται μειωμένα (-11,6%) έναντι του προηγουμένου έτους, 
λόγω της υστέρησης των εσόδων από ΦΠΑ και λοιπούς φόρους συναλλαγών, εξαιτίας αφενός των ε-
πιπτώσεων της διεθνούς οικονομικής κρίσης στη συνολική ζήτηση και αφετέρου της δυνατότητας 
τμηματικής καταβολής του ΦΠΑ κατά το τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. 
 
Οι συνολικές εισπράξεις από φόρους κατανάλωσης εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 12,4% έναντι του 
2008, λόγω της αύξησης του ΕΦΚ στα πετρελαιοειδή προϊόντα, τα αλκοολούχα ποτά και τα τσιγάρα, 
της αναπροσαρμογής των τελών κυκλοφορίας, της εφαρμογής του ειδικού φόρου στα αυτοκίνητα και 
τις μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης με κινητήρα μεγάλου κυλινδρισμού, της αναπροσαρμογής του τέ-
λους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και της επιβολής του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας.  
 
Τα έσοδα από έμμεσους φόρους ΠΟΕ αναμένονται μειωμένα (-12,0%) λόγω της συγκυριακής εί-
σπραξης αυξημένων προστίμων κατά το προηγούμενο έτος. Μειωμένες (-29,6%) αναμένονται οι ει-
σπράξεις από λοιπούς έμμεσους φόρους, κυρίως λόγω των μειωμένων εισπράξεων δασμών, αλλά και 
της είσπραξης μη επαναλαμβανόμενων εσόδων, στην εν λόγω κατηγορία, το 2008. 
 
Μη φορολογικά έσοδα 
 
Τα μη φορολογικά έσοδα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 2.555 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση 
(-39,9%) έναντι του προηγούμενου έτους, που οφείλεται στις μειωμένες απολήψεις από την ΕΕ, στα 
μειωμένα μερίσματα από συμμετοχές του Δημοσίου και στην εμφάνιση, κατά το 2008, των χρηματι-
κών υπολοίπων των ειδικών λογαριασμών που περιήλθαν στον προϋπολογισμό μετά την κατάργησή 
τους με το Ν. 3697/08.  
 
Μη τακτικά έσοδα  
 
Τα έσοδα από καταργηθέντες ειδικούς λογαριασμούς εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 1.065 εκατ. ευρώ. 
Τα έσοδα από το πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης αναμέ-
νεται να διαμορφωθούν στα 55 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας υστέρηση έναντι των αρχικών προβλέψεων, 
λόγω του ότι η απόδοση ποσοστού 10% επί της ονομαστικής αξίας των προνομιούχων μετοχών των 
πιστωτικών ιδρυμάτων, που απέκτησε το Ελληνικό Δημόσιο, θα πραγματοποιηθεί εντός του επομένου 
οικονομικού έτους. 
 
Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων 
 
Οι επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων αναμένεται να ανέλθουν στα 5.000 εκατ. ευρώ, 
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 36,8% έναντι του προηγουμένου έτους, κυρίως λόγω της τα-
κτοποίησης υποχρεώσεων που εκκρεμούσαν σωρευτικά από το έτος 2008. 
 
 
Δαπάνες  
 
Στο επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης οι δαπάνες του τακτικού προϋπολο-
γισμού είχαν προβλεφθεί στο ύψος των 66.878 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 54.778 εκατ. ευρώ για 
πρωτογενείς δαπάνες και 12.100 εκατ. ευρώ για πληρωμές τόκων. 
 
Ωστόσο, εκτιμάται ότι οι δαπάνες αυτές θα παρουσιάσουν απόκλιση έναντι των προβλέψεων του 
ΠΣΑ κατά 4.560 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 4.320 εκατ. ευρώ αφορούν πρωτογενείς δαπάνες και 240 
εκατ. ευρώ πληρωμές για τόκους.  
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Ανάλυση δαπανών κατά κατηγορίες 
 
Αποδοχές και συντάξεις 
 
Οι συνολικές δαπάνες για αποδοχές και συντάξεις θα υπερβούν τις προβλέψεις κατά 299 εκατ. ευρώ 
και θα αυξηθούν κατά 11,5% έναντι του 2008 (πίνακας 3.7). 
 
Η απόκλιση αυτή θα προέλθει κυρίως από τους μισθούς του προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμά-
των και τις εφημερίες των ιατρών του ΕΣΥ, λόγω του νέου μισθολογίου των ιατρών, και από τις πρό-
σθετες παροχές των καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών, οι οποίες από το 2009 βαρύνουν τον κρα-
τικό προϋπολογισμό. 
 
Ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία 
 
Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 17.228 εκατ. ευρώ, έναντι προ-
βλέψεων 15.262 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας απόκλιση κατά 1.966 κατ. ευρώ. 
 
Η απόκλιση αυτή είναι μικτό αποτέλεσμα υπερβάσεων και εξοικονομήσεων δαπανών.  Οι υπερβάσεις 
οφείλονται κυρίως στις αυξημένες ανάγκες των ασφαλιστικών ταμείων, στην καταβολή των επιδομά-
των πρόνοιας (50 εκατ. ευρώ) και πολυτέκνων (60 εκατ. ευρώ) και στη χορήγηση της α΄ δόσης του 
έκτακτου επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης (500 εκατ. ευρώ). 
 
Λειτουργικές και λοιπές δαπάνες 
 
Οι λειτουργικές και οι λοιπές δαπάνες θα παρουσιάσουν υπέρβαση συνολικού ύψους 1.430 εκατ. ευ-
ρώ, η οποία οφείλεται: στην αυξημένη αντισταθμιστική καταβολή ποσού 18 εκατ. ευρώ στον ΟΑΣΘ, 
σε επιχορηγήσεις φορέων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (51 εκατ. ευρώ), στις 
μεταφορές μαθητών (50 εκατ. ευρώ), σε επιχορηγήσεις φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Του-
ρισμού (111 εκατ. ευρώ), στην επιπρόσθετη επιχορήγηση των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων (20 εκατ. 
ευρώ), στην εξόφληση μέρους παλαιών οφειλών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (304 εκατ. ευρώ), στην 
αύξηση των αποδόσεων στην ΕΕ (92 εκατ. ευρώ), στη διάθεση ποσού ύψους 294 εκατ. ευρώ σε εκτέ-
λεση αποφάσεων του διαιτητικού δικαστηρίου που επιδικάστηκαν υπέρ της Ολυμπιακής Αεροπορίας, 
στις δαπάνες απόσυρσης παλαιών οχημάτων (68 εκατ. ευρώ), στις δαπάνες που χρηματοδοτούνται 
από ειδικά έσοδα, όπως το τέλος εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης των αεροδρομίων (ΤΕΑΑ), έκδοσης 
νέων αδειών οδήγησης κ.λπ. (125 εκατ. ευρώ), στις επιδοτήσεις άγονων γραμμών (41 εκατ. ευρώ), 
στη μίσθωση εναερίων μέσων δασοπυρόσβεσης (41 εκατ. ευρώ), στη δαπάνη από τη διακίνηση του 
ημερήσιου και περιοδικού τύπου (22 εκατ. ευρώ) και τέλος στις δαπάνες για τη διεξαγωγή των εκλο-
γών για το εθνικό και ευρωπαϊκό κοινοβούλιο (194 εκατ. ευρώ). 
 
Αποδιδόμενοι πόροι 
 
Οι αποδιδόμενοι πόροι θα διαμορφωθούν στα 4.939 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,8% 
σε σχέση με το 2008. 
 
 
Τόκοι 
 
Οι πληρωμές για τόκους θα ανέλθουν στα 12.340 εκατ. ευρώ και θα παρουσιάσουν αύξηση σε σχέση 
με το 2008 κατά 10,1%. 
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Πίνακας 3.7  Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού κατά κατηγορίες 

 (σε εκατ. ευρώ) 
       

2008 2009 2010 Μεταβολή % Κατηγορία  δαπάνης Πραγμ/σεις Προϋπ/σμός ΠΣΑ Εκτ. πραγμ/σεων Προβλέψεις 2009/08 2010/09 
Α. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (1+2+3) 22.871 25.193 25.193 25.492 26.213 11,5 2,8 
1. Κεντρικής διοίκησης 19.517 21.575 21.575 21.723 22.393 11,3 3,1 
 Μισθοί 12.971 13.993 13.993 13.705 14.060 5,7 2,6 
 Έκτακτη οικονομική παροχή    124    
 Έκτακτη παροχή δικαστικών 190 131 131 140 140 -26,5 -0,2 
 Συντάξεις 5.904 6.465 6.465 6.490 7.064 9,9 8,8 
 Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Υπ. Παιδείας 55 65 65 113 101 107,2 -10,7 
 Λοιπές παροχές  354 385 385 398 348 12,3 -12,5 
 Πρόσθετες παροχές καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών 36 536 536 728 681  -6,5 
 Μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες 7   25    
2. Νοσοκομείων, ιδρυμάτων πρόνοιας, νπδδ 3.354 3.608 3.608 3.768 3.793 12,3 0,6 
 Μισθοί προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων 2.438 2.650 2.650 2.700 2.790 10,7 3,3 
 Έκτακτη οικονομική παροχή    24    
 Εφημερίες ιατρών ΕΣΥ 337 350 350 410 395 21,7 -3,7 
 Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων 152 160 160 160 150 5,0 -6,6 
 Ιδρυμάτων πρόνοιας, κλήρου και νπδδ 303 321 321 323 326 6,5 0,9 
 Επιχ. ΟΤΑ για μερική απασχόληση, ΚΕΠ, κ.λπ. 116 127 127 121 132 4,4 9,1 
 Μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες 7   30    
3. Νέες προσλήψεις  10 10  27   
Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  (4+5+6) 13.447 14.462 15.262 17.228 15.555 28,1 -9,7 
4. Δαπάνες περίθαλψης 1.211 1.287 1.287 1.288 1.318 6,3 2,3 
5. Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων 9.644 9.248 10.048 11.683 10.231 21,1 -12,4 
 ΟΓΑ 4.178 4.500 4.500 4.350 4.550 4,1 4,6 
 ΙΚΑ 2.404 2.600 2.600 2.600 2.450 8,2 -5,8 
 ΝΑΤ 1.222 1.250 1.250 1.300 1.300 6,4 0,0 
 ΟΑΕΕ  551 320 320 1.080 600 96,0 -44,4 
 ΤΑΠ-ΟΤΕ 753  800 800 753 6,3 -5,9 
 Κοινωνική χρηματοδότηση  397 550 550 550 550 38,4 0,0 
 Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία 30 28 28 28 28 -9,4 0,0 
 Αναδρομικά ΛΑΦΚΑ 110       
 Μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες    975    
6. Κοινωνική προστασία 2.592 3.928 3.928 4.258 4.007 64,3 -5,9 
 ΕΚΑΣ (πλην συνταξιούχων Δημοσίου) 1.064 1.212 1.212 1.142 1.142 7,3 0,0 
 Επιδόματα πολυτέκνων 710 730 730 790 795 11,3 0,6 
 Επιδόματα πρόνοιας  662 688 688 738 792 11,6 7,2 
 Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής  350 350 350    
 Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών  790 790 580 630  8,6 
 Έκτακτη ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης    500 500   
 Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις 105 158 158 142 148 35,1 4,0 
 Μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες 51   16    
Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ   (7+8+9+10) 8.783 9.240 9.240 10.670 9.513 21,5 -10,8 
7. Επιχορηγήσεις φορέων  2.606 2.579 2.579 3.261 3.085 25,2 -5,4 
 Συγκοινωνιακοί φορείς 256 250 250 268 257 4,7 -4,1 
 Επιχορήγηση ΝΑ για μεταφορά μαθητών 138 106 106 156 280 12,8 79,5 
 Λοιπές επιχορηγήσεις  2.149 2.223 2.223 2.443 2.548 13,7 4,3 
 Μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες 62   394    
8. Καταναλωτικές δαπάνες  2.702 2.784 2.784 3.520 2.623 30,3 -25,5 
 Μετακινήσεις 410 410 410 406 329 -1,1 -19,0 
 Λειτουργικές 1.003 1.091 1.091 1.109 1.053 10,6 -5,0 
 Προμήθειες 834 930 930 891 836 6,8 -6,1 
 Διάφορες άλλες δαπάνες 380 354 354 573 405 50,7 -29,4 
 Μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες 74   541    
9. Αντικριζόμενες δαπάνες  3.408 3.294 3.294 3.378 3.394 -0,9 0,5 
 Αποδόσεις στην ΕΕ 2.649 2.540 2.540 2.632 2.713 -0,6 3,1 
 Επιδοτήσεις γεωργίας 758 754 754 723 681 -4,6 -5,9 
 Μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες    22    
10. Υπό κατανομή  68 584 584 511 412  -19,3 
 Νέα προγράμματα και λοιπές δαπάνες 66 158 158 143 239   
 Δαπάνες καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών 2 346 346 99 75  -24,8 
 Δαπάνες εκλογών  50 50 244 50   
 Έκτακτες δαπάνες  30 30  48   
 Μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες    23    
Δ. ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 4.624 5.082 5.082 4.939 4.855 6,8 -1,7 
Ε. Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στους Τομείς Ασφάλισης Προσ/κού 

ΔΕΗ1 
710   770 710 8,5 -7,8 

Ι. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ  (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 50.435 53.978 54.778 59.098 56.846 17,2 -3,8 
ΙΙ. ΤΟΚΟΙ 11.207 12.000 12.100 12.340 12.950 10,1 4,9 
ΙΙΙ. ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ (πλην χρεολυσίων)  (Ι + ΙΙ) 61.642 65.978 66.878 71.438 69.796 15,9 -2,3 
11. Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στους Τομείς Ασφάλ.. Προσ/κού ΔΕΗ3  610 610     
12. Επιχορήγηση ΤΑΠ-ΟΤΕ3  800      
13.  Χρεολύσια ΟΣΚ3  29 29     
14.  Χρεολύσια 26.246 29.129 29.129 29.140 19.510 11,0 -33,0 
15.  Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Άμυνας2 2.597 2.200 2.200 2.200 2.000 -15,3 -9,1 
1 Περιλαμβάνεται και ποσό ύψους 210 εκατ. ευρώ στο έτος 2008 που έχει ήδη εκταμιευθεί και δεν έχει εκδοθεί το σχετικό συμψηφιστικό ένταλμα. 
2 Στο έτος 2008 συμπεριλαμβάνεται ποσό ύψους 465,2 εκατ. ευρώ το οποίο έχει εκταμιευθεί και δεν έχουν εκδοθεί τα σχετικά συμψηφιστικά εντάλματα. 
3 Το 2009 τα αντίστοιχα ποσά δεν είχαν περιληφθεί στις πρωτογενείς δαπάνες. 
Δεν περιλαμβάνονται: 
Α’ Δαπάνες που αντικρίζονται με ισόποσα έσοδα 52 1.455 655 65 52 
Β’ Δαπάνες για βραχυπρόθεσμους τίτλους δημοσίου, ειδικές εκδόσεις 

ομολόγων και βραχυπρόθεσμη ταμειακή διευκόλυνση 
27.417 575 575 42.704 550 

 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 27.469 2.030 1.230 42.769 602 
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Εθνικολογιστικές προσαρμογές 
 
Η μείωση των εθνικολογιστικών προσαρμογών οφείλεται κυρίως στο μη υπολογισμό καταπτώσεων 
εγγυήσεων, στη διαφορά πληρωτέων-δεδουλευμένων τόκων και στα μειωμένα αποτελέσματα των ει-
δικών εκτός προϋπολογισμού λογαριασμών. 
 
Επισημαίνεται ότι με τις εθνικολογιστικές προσαρμογές συγκεκριμένες δραστηριότητες της κεντρικής 
και της γενικής κυβέρνησης προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαρια-
σμών (ESA). 
 
Ειδικότερα: 
 
Όπως είναι γνωστό, τα μεγέθη του προϋπολογισμού αποτυπώνονται σε ταμειακή βάση. Το Ευρωπαϊ-
κό Σύστημα Λογαριασμών (ESA), σύμφωνα με το οποίο καταρτίζονται τα στοιχεία της γενικής κυ-
βέρνησης, απαιτεί την αποτύπωσή τους σε δεδουλευμένη βάση, δηλαδή στο χρόνο στον οποίο δημι-
ουργούνται οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις και όχι στο χρόνο που εισπράττονται ή πληρώνονται α-
ντίστοιχα. Η μετατροπή των ταμειακών στοιχείων σε δεδουλευμένη βάση αποτελεί ένα σημαντικό μέ-
ρος των προσαρμογών αυτών. Οι σημαντικότερες από τις προσαρμογές αυτές αφορούν: 
 
 Διαφορά τόκων πληρωτέων – δεδουλευμένων 
 Οι τόκοι σε δεδουλευμένη βάση αφορούν τις υποχρεώσεις για την καταβολή τόκων που δημιουρ-

γούνται στη διάρκεια του έτους και δεν συμπίπτουν κατ’ ανάγκη με τους τόκους που καταβάλλο-
νται στους δικαιούχους στην ίδια χρονική περίοδο. Εκτιμάται ότι οι δεδουλευμένοι τόκοι το 2009 
θα είναι κατά 200 εκατ. περισσότεροι από αυτούς που θα καταβληθούν ταμειακά και με το ποσό 
αυτό αυξάνει ισόποσα το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης. 

 
 Διαφορά απαιτήσεων – εισπράξεων φορολογικών εσόδων 
 Ο χρόνος στον οποίο δημιουργούνται οι φορολογικές απαιτήσεις μπορεί να διαφέρει από το χρόνο 

στον οποίο αυτές εισπράττονται. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ακολουθείται, οι εισπράξεις 
από συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογικών εσόδων των πρώτων δύο μηνών του έτους καταγρά-
φονται στα έσοδα του προηγουμένου έτους, γιατί η υποχρέωση δημιουργήθηκε στους τελευταίους 
μήνες του έτους αυτού. 

 Το ποσό των 150 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνεται στο έτος 2009 βασίζεται στην εκτίμηση ότι ο 
ρυθμός μεταβολής των φορολογικών εισπράξεων στις αρχές του 2010 θα είναι θετικός. 

 
 Διαφορά απαιτήσεων – εισπράξεων από την ΕΕ 
 Έσοδα από την ΕΕ θεωρούνται, κατά τον ESA, οι απαιτήσεις που δημιουργούνται κατά τη διάρ-

κεια του έτους έναντι των ταμείων της ΕΕ και όχι οι εισπράξεις που πραγματοποιούνται. Οι απαι-
τήσεις αυτές προσδιορίζονται από τις αιτήσεις χρηματοδότησης που υποβάλλονται στη διάρκεια 
του έτους και διαφέρουν από τις εισπράξεις που πραγματοποιούνται στο ίδιο έτος, γιατί οι αιτή-
σεις που υποβάλλονται στο τέλος του έτους εισπράττονται στο επόμενο έτος. 

 Η εμφάνιση αρνητικών ποσών στο 2008 και 2009 σημαίνει ότι οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν υ-
στερούν των ποσών που εισπράχθηκαν στα ίδια έτη.  

 
 Προκαταβολές από την ΕΕ 
 Οι προκαταβολές από τα ταμεία της ΕΕ δεν καταγράφονται ως έσοδο στο χρόνο που εισπράττο-

νται, αλλά στο χρόνο που πραγματοποιείται η απόσβεση. Τα θετικά ποσά που εμφανίζονται στα 
έτη 2008-2010 αφορούν προκαταβολές που εισπράχθηκαν με την έναρξη του Γ΄ ΚΠΣ. Τα ποσά 
αυτά στο παρελθόν δεν είχαν καταγραφεί στα έσοδα, αλλά καταγράφονται στο έτος που κλείνουν 
τα χρηματοδοτούμενα έργα και γίνεται η απόσβεση των προκαταβολών.   

 
Άλλη κατηγορία προσαρμογών αφορά δραστηριότητες οι οποίες στον προϋπολογισμό θεωρούνται 
έσοδα ή δαπάνες και υπολογίζονται στο έλλειμμα, ενώ κατά το ESA θεωρούνται ως χρηματοοικονο-
μικές συναλλαγές που δεν πρέπει να επηρεάζουν το έλλειμμα. Παραδείγματα τέτοιων συναλλαγών 
αποτελούν τα έσοδα από ακύρωση swaps, τα έσοδα του προϋπολογισμού από την κατάργηση ειδικών 
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λογαριασμών, τα οποία δεν αποτελούν έσοδο της τρέχουσας χρήσης, αφού είχαν καταγραφεί στα απο-
τελέσματα προηγούμενων χρήσεων κ.λπ. 
 
Τέλος, τρίτη κατηγορία προσαρμογών αφορά δραστηριότητες της κεντρικής κυβέρνησης που δεν πε-
ριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό. Ως τέτοιες δραστηριότητες αναφέρονται οι ειδικοί εκτός προϋ-
πολογισμού λογαριασμοί, οι καταπτώσεις εγγυήσεων κ.λπ.  
 
 
1.2 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 
 
Οι πληρωμές του ΠΔΕ μέχρι το τέλος του 2009 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν συνολικά σε 9.500 εκατ. 
ευρώ, από τα οποία 6.700 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για έργα συγχρηματοδοτούμενα από πόρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα υπόλοιπα 2.800 εκατ. ευρώ για έργα που χρηματοδοτούνται αμιγώς από 
εθνικούς πόρους. Η αναθεώρηση των πιστώσεων του ΠΔΕ 2009 με την προσαύξηση κατά 700 εκατ. 
ευρώ, ήτοι από 8.800 εκατ. ευρώ (ψηφισθείς προϋπολογισμός από τη Βουλή) σε 9.500 εκατ. ευρώ, 
υλοποιείται συμβάλλοντας στην τόνωση της ενεργού ζήτησης και στην ενίσχυση της πραγματικής οι-
κονομίας μέσα από τις δημόσιες επενδύσεις. 
 
Στο ΠΔΕ 2009, δόθηκε έμφαση στην αντιμετώπιση των αναγκών που προέκυψαν λόγω της ολοκλή-
ρωσης του Γ΄ ΚΠΣ, των κοινοτικών πρωτοβουλιών, των έργων του Ταμείου Συνοχής και σε μικρότε-
ρο βαθμό στην έναρξη υλοποίησης δράσεων του ΕΣΠΑ 2007-2013. Σε συνέχεια μιας σειράς αναθεω-
ρήσεων και παρατάσεων, το Γ΄ ΚΠΣ 2000-2006 ολοκληρώνεται συνολικά στις 31/12/2009. 
 
Τα έργα ΕΣΠΑ, που ήδη έχουν ενταχθεί στο ΠΔΕ 2009, αφορούν κυρίως στους τομείς βιομηχανίας-
βιοτεχνίας, διοικητικής μεταρρύθμισης, κατάρτισης, ψηφιακής σύγκλισης, περιφερειακών προγραμ-
μάτων, εγγειοβελτιωτικών έργων, γεωργικών δράσεων και συγκοινωνιακών έργων. Ο συνολικός προ-
ϋπολογισμός των ενταγμένων έργων στο ΠΔΕ ανέρχεται στα 4.350 εκατ. ευρώ (στοιχεία ΠΔΕ 
31/10/09). 
 
H δυναμική της ελληνικής οικονομίας ενισχύεται και με τις Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα 
(ΣΔΙΤ), οι οποίες αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο στήριξης της παραγωγής και διάθεσης δημοσίων 
έργων, αγαθών και υπηρεσιών, αρκεί να προωθούνται με τρόπο που να διασφαλίζεται ότι η προστιθέ-
μενη αξία είναι για το κοινωνικό σύνολο. Παράλληλα, οι ΣΔΙΤ δεν πρέπει να λειτουργούν ως άλλοθι 
μείωσης των δημοσίων επενδύσεων με τη συστηματική μετακίνηση έργων δημόσιας υποδομής στις 
ΣΔΙΤ. Στο παρελθόν έγινε χρήση του θεσμού τους για την υλοποίηση έργων με συμβάσεις παραχώ-
ρησης με συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα σε πολύ μεγάλα έργα υποδομής (αεροδρόμιο Ελ. Βε-
νιζέλος, περιφερειακός δακτύλιος Αθήνας-Αττική οδός, ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου), καθώς και σε έργα 
μικρότερης κλίμακας (φυσικό αέριο, μαρίνες, κ.α). Οι συμβάσεις αυτές ήταν περιορισμένης κλίμακας 
και αφορούσαν έργα για τα οποία δεν υπήρχε η τεχνογνωσία στη χώρα μας ή απαιτούνταν να τελειώ-
σουν σε συγκεκριμένο χρόνο, λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων. 
   
Τρία χρόνια μετά τη νέα θεσμοθέτηση των ΣΔΙΤ (ν. 3389/2005), ενώ έχουν γίνει ανακοινώσεις εγκρί-
σεων και διαγωνισμοί, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις υπογραφής σχετικών συμβάσεων, ουσιαστικά 
δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίησή τους. Έτσι, τα έργα ΣΔΙΤ, των οποίων ο προϋπολογισμός ανέρχεται 
στα 275 εκατ. ευρώ, και είναι ενταγμένα στο εθνικό τμήμα του ΠΔΕ 2009 (στοιχεία 31/10/09) αφο-
ρούν κυρίως τους συμβούλους για την υλοποίηση των συμβάσεων για τα έργα που θα υλοποιηθούν 
στους τομείς της παιδείας, της υγείας, του περιβάλλοντος, της δικαιοσύνης, της άμυνας, της στέγασης 
δημοσίων υπηρεσιών, των λιμενικών υποδομών, των μεταφορών και επικοινωνιών, του τουρισμού και 
των αθλητικών υποδομών.  
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2. Κρατικός προϋπολογισμός έτους 2010 
 
 
Ο προϋπολογισμός του 2010 αποτελεί την αφετηρία για την υλοποίηση ενός προγράμματος στήριξης 
της οικονομίας, ενίσχυσης της κοινωνικής δικαιοσύνης, αποκατάστασης της διαφάνειας και της αξιο-
πιστίας των δημοσιονομικών στοιχείων, και δημοσιονομικής βιωσιμότητας. 
 
Πρωταρχικός και άμεσος δημοσιονομικός στόχος είναι η σημαντική μείωση του ελλείμματος και η 
συγκράτηση του ρυθμού αύξησης του δημόσιου χρέους.  Για την επίτευξη του στόχου αυτού έχουν 
σχεδιασθεί και θα υλοποιηθούν σημαντικές παρεμβάσεις, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο 
σκέλος των δαπανών, που αποβλέπουν στην αντιστροφή της πορείας επιδείνωσης των δημοσιονομι-
κών δεικτών, με την ταυτόχρονη ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την επανεκκίνηση της οικονομι-
κής δραστηριότητας, τη δικαιότερη διανομή του εισοδήματος και την απαλλαγή του προϋπολογισμού 
από αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις. 
 
Με τον προϋπολογισμό του 2010 επιδιώκονται επίσης: 
 
 η ενίσχυση των εσόδων με μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, 
 η δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών, 
 η ενεργοποίηση των ελεγκτικών και εισπρακτικών μηχανισμών, 
 η περιστολή της κρατικής σπατάλης και η μείωση των δημόσιων δαπανών που δεν συνεισφέρουν 

στην εκπλήρωση κοινωνικών και αναπτυξιακών στόχων ή δεν ανταποκρίνονται σε πραγματικές 
ανάγκες των πολιτών, 

 η στήριξη των εισοδημάτων με αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό για τους μισθούς και τις συ-
ντάξεις, 

 η ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού, 
 η στήριξη της απασχόλησης και 
 η υλοποίηση της δέσμευσης για αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση και την υγεία. 
 
Ο στόχος για τη μείωση του ελλείμματος και τη συγκράτηση της αύξησης του δημόσιου χρέους  πρέ-
πει να επιτευχθεί μέσα σε ένα εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. Ο ρυθμός ανάπτυξης είναι 
αρνητικός, η ανεργία αυξάνεται, η αγορά έχει εξασθενήσει.  Η ανάπτυξη πρέπει να στηριχθεί, οι οικο-
νομικά ασθενέστεροι πρέπει να ενισχυθούν, οι άνεργοι πρέπει να βοηθηθούν να εισέλθουν στην αγο-
ρά εργασίας και όλα αυτά να γίνουν χωρίς παρέκκλιση από το στόχο της δημοσιονομικής προσαρμο-
γής, καθώς είναι ανάγκη να συνεχιστεί η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της οικονομίας από τις αγορές, 
τουλάχιστον όσο το έλλειμμα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. 
 
Μαζί με τον προϋπολογισμό του 2010 η χώρα πρέπει να κερδίσει και ένα τριπλό στοίχημα.  Την ανά-
κτηση της αξιοπιστίας της οικονομικής πολιτικής απέναντι στους πολίτες, τους εταίρους στην ΕΕ και 
τις διεθνείς αγορές, την ανάκτηση της αξιοπιστίας των στατιστικών δεδομένων και την ανάκτηση της 
αξιοπιστίας του ίδιου του προϋπολογισμού και των στοιχείων που περιέχει.  
 
Στον προϋπολογισμό του 2010 προβλέπεται δημοσιονομική προσαρμογή, μείωση του ελλείμματος, 
της τάξεως των 8,4 δισ. ευρώ ή 3,6 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ.  Ταυτόχρονα εξασφαλίζονται μέ-
σω αναδιάταξης δαπανών πόροι ύψους 2,6 δισ. ευρώ ή 1,1% του ΑΕΠ για τη στήριξη των ασθενέστε-
ρων, του κοινωνικού κράτους, της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. 
 
Η μείωση του ελλείμματος κατά 8,4 δισ. ευρώ ή 3,6 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ προκύπτει σχεδόν 
ισόποσα από τη μείωση των δαπανών και την αύξηση των εσόδων.  Συγκεκριμένα: 
 
 4,5 δισ. ευρώ ή 1,8% του ΑΕΠ προέρχονται από τα καθαρά έσοδα (κεντρική κυβέρνηση), 
 2,3 δισ. ευρώ ή 0,9% του ΑΕΠ προκύπτει από τη μείωση των πρωτογενών δαπανών (κεντρική κυ-

βέρνηση), 
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 1,4 δισ. ευρώ ή 0,6% του ΑΕΠ οφείλεται στη μείωση των δαπανών για προμήθειες νοσοκομείων 
(γενική κυβέρνηση), 

 0,5 δισ. ευρώ ή 0,2% του ΑΕΠ προέρχεται από τη μείωση των δαπανών για παραλαβές εξοπλιστι-
κών προγραμμάτων (γενική κυβέρνηση). 

 
Το έλλειμμα του ΠΔΕ μειώνεται κατά 754 εκατ. ευρώ ή κατά 0,3% του ΑΕΠ, ενώ οι δαπάνες για τό-
κους αυξάνονται κατά 600 εκατ. ευρώ ή 0,25% του ΑΕΠ λόγω των μεγάλων δανειακών αναγκών και 
του υψηλού κόστους δανεισμού των προηγούμενων ετών. 
 
Μέσω της αναδιάταξης των δαπανών και την έκτακτη ενίσχυση των εσόδων καθίσταται εφικτή ακόμη 
και σε αυτές τις δημοσιονομικές συνθήκες η υλοποίηση των προγραμματικών δεσμεύσεων της κυβέρ-
νησης και στηρίζεται το εισόδημα των ασθενέστερων, η απασχόληση, η ανάπτυξη και η ανταγωνιστι-
κότητα.  Ειδικότερα: 
 
 αυξάνονται οι δαπάνες για την εκπαίδευση,  
 χορηγείται έκτακτο επίδομα αλληλεγγύης, 
 αυξάνεται η επιστροφή ΦΠΑ αγροτών, 
 πραγματοποιούνται προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού, 
 αυξάνεται το επίδομα ανεργίας ώστε σταδιακά να φτάσει το 70% του βασικού μισθού, 
 αυξάνονται οι αγροτικές συντάξεις, 
 εισοδηματική πολιτική σε μισθούς και συντάξεις πάνω από τον πληθωρισμό και 
 αυξάνονται οι δαπάνες του ΠΔΕ. 
 
 
 
2.1 Βασικά μεγέθη προϋπολογισμού 2010 
 
 
Στον προϋπολογισμό του έτους 2010 τα καθαρά έσοδα προβλέπεται να διαμορφωθούν στο ύψος των 
57.560 εκατ. ευρώ (53.700 τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού και 3.860 εκατ. ευρώ του ΠΔΕ).  
Σύμφωνα με την πρόβλεψη αυτή τα έσοδα διαμορφώνονται στο 23,6% του ΑΕΠ από 21,5% του έτους 
2009. 
 
Οι συνολικές (πλην χρεολυσίων) δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού περιορίζονται στο 32,8% 
του ΑΕΠ από 33,7% του έτους 2009, παρά τα σημαντικά κονδύλια ύψους 1.850 εκατ. ευρώ περίπου 
(0,8% του ΑΕΠ) που έχουν περιληφθεί στις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού για τη χρηματο-
δότηση των μέτρων της κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής, τις αυξημένες δαπάνες για τόκους 
(0,2 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ), καθώς και τα ιδιαίτερα αυξημένα κονδύλια του ΠΔΕ που από 
3,95% του ΑΕΠ στο 2009 διαμορφώνονται στο 4,22% το 2010. 
 
Με βάση τις παραπάνω προβλέψεις το έλλειμμα της κεντρικής κυβέρνησης μειώνεται στο 9,2% του 
ΑΕΠ, από 12,2% το 2009, ενώ σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης περιορίζεται στο 9,1% του ΑΕΠ από 
12,7% το 2009. 
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Πίνακας 3.8   Μεγέθη κρατικού προϋπολογισμού  
(σε εκατ. ευρώ) 

 
 

Μεταβολές % 
Εκτέλεση 

2008 
Προϋπ/σμός 

2009 
Εκτίμηση 

2009 
Πρόβλεψη 

2010 2009/2008 2010/2009 

 

(1) (2) (3) (4) (3:1) (4:3) 

Τακτικός προϋπολογισμός       

Έσοδα  55.334 65.572 54.260 58.350 -1,9 7,5 
 Φορολογικά έσοδα 51.085 60.915 50.585 54.145 -1,0 7,0 
   Μη φορολογικά και ΕΕ 4.249 3.285 2.555 2.805 -39,9 9,8 
 Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών  972 1.065 1.120  5,2 
 Έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας 

λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης 
 400 55 280   

Επιστροφές φόρων  (-) 3.654 3.300 5.000 4.650 36,8 -7,0 
Καθαρά έσοδα  51.680 62.272 49.260 53.700 -4,7 9,0 
       
Πρωτογενείς δαπάνες  50.435 53.978 59.098 56.846 17,2 -3,8 
Αποδοχές και συντάξεις 22.871 25.193 25.492 26.213 11,5 2,8 
Ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία 13.447 14.462 17.228 15.555 28,1 -9,7 
Λειτουργικές και άλλες δαπάνες 8.783 9.240 10.670 9.513 21,5 -10,8 
Αποδιδόμενοι πόροι (ΚΑΠ κ.λπ.) 4.624 5.082 4.939 4.855 6,8 -1,7 
Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στους Τομείς Ασφάλι-
σης Προσωπικού ΔΕΗ 

710  770 710 8,5 -7,8 

Πρωτογενές αποτέλεσμα ΤΠ 1.245 8.294 -9.838 -3.146 -890,4 -68,0 
       
Τόκοι 11.207 12.000 12.340 12.950 10,1 4,9 
       
Σύνολο δαπανών   ΤΠ 61.642 65.978 71.438 69.796 15,9 -2,3 
       
Έλλειμμα ΤΠ -9.962 -3.706 -22.178 -16.096 122,6 -27,4 
Χρεολύσια 26.246 29.158 29.140 19.510 11,0 -33,0 
Εξοπλιστικά προγράμματα ΥΕΘΑ 2.597 2.200 2.200 2.000 -15,3 -9,1 
       

Πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων       
Έσοδα  5.018 3.700 2.306 3.860 -54,0 67,4 
Δαπάνες  9.624 8.800 9.500 10.300 -1,3 8,4 
       
Έλλειμμα ΠΔΕ -4.607 -5.100 -7.194 -6.440 56,2 -10,5 
       
Γενικός κρατικός προϋπολογισμός       
Έσοδα 56.698 65.972 51.566 57.560 -9,1 11,6 
Δαπάνες 71.266 74.778 80.938 80.096 13,6 -1,0 
       
Έλλειμμα κεντρικής κυβέρνησης -14.568 -8.806 -29.372 -22.536 101,6 -23,3 
       
Πηγή: Υπ. Οικονομικών 
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Πίνακας 3.9  Μεγέθη κρατικού προϋπολογισμού 
(% του ΑΕΠ) 

 
 

 
Εκτέλεση 

2008 
Προϋπ/σμός 

2009 
Εκτίμηση 

2009 
Πρόβλεψη 

2010 

Τακτικός προϋπολογισμός 
    

Έσοδα  23,1 25,2 22,6 23,9 
 Φορολογικά έσοδα 21,4 23,4 21,1 22,2 
   Μη φορολογικά και ΕΕ 1,8 1,3 1,1 1,1 
 Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών  0,4 0,4 0,5 
 Έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπι-

στωτικής κρίσης 
 0,2  0,1 

Επιστροφές φόρων(-) 1,5 1,3 2,1 1,9 
Καθαρά έσοδα 21,6 23,9 20,5 22,0 
     
Πρωτογενείς δαπάνες 21,1 20,7 24,6 23,3 
Αποδοχές και συντάξεις 9,6 9,7 10,6 10,7 
Ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία 5,6 5,6 7,2 6,4 
Λειτουργικές και άλλες δαπάνες 3,7 3,6 4,4 3,9 
Αποδιδόμενοι πόροι (ΚΑΠ κ.λπ.) 1,9 2,0 2,1 2,0 
Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στους Τομείς Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ 0,3 0,0 0,3 0,3 
Πρωτογενές αποτέλεσμα ΤΠ 0,5 3,2 -4,1 -1,3 
     
Τόκοι 4,7 4,6 5,1 5,3 
     
Σύνολο δαπανών   ΤΠ 25,8 25,4 29,7 28,6 
     
Έλλειμμα ΤΠ -4,2 -1,4 -9,2 -6,6 
Χρεολύσια 11,0 11,2 12,1 8,0 
Εξοπλιστικά προγράμματα ΥΕΘΑ 1,1 0,8 0,9 0,8 
     

Πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων     
Έσοδα  2,1 1,4 1,0 1,6 
Δαπάνες  4,0 3,4 4,0 4,2 
     
Έλλειμμα ΠΔΕ -1,9 -2,0 -3,0 -2,6 
     
Γενικός κρατικός προϋπολογισμός     
Έσοδα 23,7 25,3 21,5 23,6 
Δαπάνες 29,8 28,7 33,7 32,8 
     
Έλλειμμα κεντρικής κυβέρνησης -6,1 -3,4 -12,2 -9,2 
     
ΑΕΠ (αναθεωρημένο) 239.141 260.248 240.150 244.233 

        Πηγή: Υπ. Οικονομικών 
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Πίνακας 3.10  Χρηματοδοτικές ανάγκες  κεντρικής κυβέρνησης 2010 
(σε εκατ. ευρώ) 

  

Χρηματοδοτικές ανάγκες  
Καθαρό έλλειμμα 22.536 
Εξοπλιστικά προγράμματα ΥΕΘΑ 2.000 
Χρηματοδότηση στην κοινωνική ασφάλιση 550 
Χρεολύσια 19.510 
Σύνολο 44.596 

Χρηματοδότηση  
Δανεισμός εκτός ζώνης ευρώ 3.000 
Δανεισμός σε ευρώ 41.596 

Σύνολο 44.596* 

                                Πηγή: Υπ. Οικονομικών 
 

* Δεν περιλαμβάνεται ο δανεισμός για τη χρηματοδότηση των εξοφλήσεων βραχυπρόθεσμων τίτλων (έντοκα 
 γραμμάτια ιδιωτικού τομέα, βραχυπρόθεσμοι τίτλοι εξωτερικού ECP) και βραχυπρόθεσμης ταμειακής 
 διευκόλυνσης. 

 
 
2.2 Τακτικός προϋπολογισμός 
 
Έσοδα  
 
Βασικές συνιστώσες της φορολογικής πολιτικής της Κυβέρνησης για το οικονομικό έτος 2010 και οι 
οποίες σε ένα βαθμό θα έχουν επίπτωση το επόμενο έτος αποτελούν: 
 
 η εφαρμογή ενιαίας τιμαριθμοποιημένης προοδευτικής κλίμακας φορολογίας φυσικών προσώπων, 
 η φορολόγηση των διανεμόμενων κερδών (μερισμάτων) με βάση τη φορολογία εισοδήματος φυσι-

κών προσώπων, μετά την αφαίρεση του φόρου που έχει παρακρατηθεί κατά τη διανομή του μερί-
σματος, καθώς και του ποσού που του αναλογεί και έχει αποδοθεί από την εταιρεία ως φόρος εισο-
δήματος νομικών προσώπων, 

 η φορολόγηση με χαμηλό συντελεστή των αδιανέμητων κερδών των επιχειρήσεων για προώθηση 
των επενδύσεων, 

 η φορολόγηση των συναλλαγών με εξωχώριες (offshore) εταιρείες φορολογικών παραδείσων, 
 η κατάργηση των χαριστικών φοροαπαλλαγών, 
 η αναμόρφωση της φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, 
 η έκτακτη αύξηση του συντελεστή του ενιαίου τέλους ακινήτων (ΕΤΑΚ) για το έτος 2009, ως κοι-

νωνική συνεισφορά της μεγάλης ακίνητης περιουσίας, 
 η αντικατάσταση του ΕΤΑΚ από το 2010 με  προοδευτική φορολόγηση της μεγάλης ακίνητης πε-

ριουσίας, χωρίς εξαιρέσεις, 
 η επιβολή έκτακτης εφάπαξ εισφοράς κοινωνικής ευθύνης, στις επιχειρήσεις με μεγάλη κερδοφο-

ρία για τη χρήση 2008, 
 η αύξηση του συντελεστή επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες, για πωλήσεις προϊόντων ζωικής και 

φυτικής παραγωγής από 7% σε 11% και 
 η επιτάχυνση της διαδικασίας είσπραξης φόρων και ανείσπρακτων οφειλών προς το Δημόσιο. 
 
Η φορολογική πολιτική έτους 2010 στοχεύει στη σημαντική ενίσχυση των εσόδων και συμβάλλει 
στην αποκλιμάκωση του ελλείμματος.  
 
Οι προβλέψεις του προϋπολογισμού εσόδων για το οικονομικό έτος 2010 βασίζονται στην τάση μετα-
βολής (buoyancy) των φορολογικών εσόδων σε σχέση με την εκτιμώμενη μεταβολή του ονομαστικού 

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010      67 



ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3    
 

ΑΕΠ, στις προαναφερόμενες φορολογικές ρυθμίσεις, στα σχεδιαζόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση 
της φοροδιαφυγής και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, καθώς και σε επιμέρους παράγοντες που 
επηρεάζουν τις διάφορες κατηγορίες εσόδων. 
 
Η υψηλή τάση μεταβολής των φορολογικών εσόδων το 2010 (διάγραμμα 3.2) οφείλεται στην αναμε-
νόμενη απόδοση των νέων φορολογικών μέτρων συμπεριλαμβανομένης και της έκτακτης φορολόγη-
σης των επιχειρήσεων και της ακίνητης περιουσίας και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.  
 
Η εξαιρετικά αρνητική τάση μεταβολής του ΦΠΑ (διάγραμμα 3.3) το 2009 οφείλεται πέραν της μείω-
σης της ιδιωτικής κατανάλωσης και στην έξαρση της φοροδιαφυγής στις συναλλαγές.  
 
Τα έσοδα, προ μείωσης επιστροφών, για το οικονομικό έτος 2010 (πίνακας 3.3) προβλέπεται να δια-
μορφωθούν στα 58.350 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,5% έναντι του 2009.  
 
Στην αύξηση αυτή, πέραν των προαναφερόμενων μέτρων, θα συντελέσουν: 
 
 η πλήρης απόδοση της αναπροσαρμογής από 26/6/2009 του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην α-

μόλυβδη βενζίνη, 
 η πλήρης απόδοση της αναπροσαρμογής του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και της ε-

πιβολής τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας και 
 η ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού και η εντατικοποίηση των φορολογικών και τελωνειακών 

ελέγχων με σκοπό τον περιορισμό της παραοικονομίας και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής 
και του λαθρεμπορίου.  

 

Διάγραμμα 3.4  Ποσοστιαία σύνθεση εσόδων ΤΠ 2010 

Άμεσοι φόροι
40,7%

Έμμεσοι φόροι
52,1%

Μη φορολογικά έσοδα
4,8%

Μη τακτικά έσοδα
2,4%

 
* Στα μη τακτικά έσοδα περιλαμβάνονται τα έσοδα από τους καταργηθέντες ειδικούς λογαριασμούς και τα έσο-

δα του προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης. 
 
 
Άμεσοι φόροι 
 
Τα έσοδα από την άμεση φορολογία προβλέπεται να ανέλθουν στα 23.725 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας 
αύξηση κατά 8,8% έναντι του 2009. 
 
Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος προβλέπονται αυξημένα κατά 3,5% λόγω της κατάργησης σημα-
ντικών φοροαπαλλαγών με την ένταξη όλων των εισοδημάτων στην ενιαία φορολογική κλίμακα.  Το 
μέτρο εκτιμάται ότι θα αποδώσει 250 εκατ. ευρώ μέσω της αυξημένης παρακράτησης φόρου στα εν 
λόγω εισοδήματα. 
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Τα έσοδα από φόρους στην περιουσία προβλέπονται ενισχυμένα λόγω της φορολόγησης της μεγάλης 
ακίνητης περιουσίας χωρίς εξαιρέσεις και της αναμόρφωσης της φορολογίας κληρονομιών, δωρεών 
και γονικών παροχών. 
 

Από άμεσους φόρους ΠΟΕ προβλέπεται να εισπραχθούν 2.725 εκατ. ευρώ, λόγω της επιτάχυνσης της 
είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών (σημαντικό μέρος του βεβαιωθέντος ανείσπρακτου υπολοί-
που) προς το Δημόσιο με την πλήρη ενεργοποίηση του ελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού. 
 

Τα έσοδα από λοιπούς άμεσους φόρους εκτιμώνται να ανέλθουν σε 2.760 εκατ. ευρώ λόγω της έκτα-
κτης φορολόγησης των επιχειρήσεων με υψηλή κερδοφορία και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας.  
Από τα δύο αυτά μέτρα προβλέπεται να εισπραχθούν 870 εκατ. ευρώ και 180 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα. 
 
Έμμεσοι φόροι 
 

Τα έσοδα από την έμμεση φορολογία προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 30.420 εκατ. ευρώ, αυξημέ-
να κατά 5,7% σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του 2009.  
 
Τα έσοδα από τον ΦΠΑ αναμένεται να εμφανίσουν αύξηση της τάξης του 5,3% και να ανέλθουν σε 
17.315 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της περαιτέρω ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών 
υπηρεσιών και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής κατά 500 εκατ. ευρώ. 
 
Τα έσοδα από φόρους κατανάλωσης αναμένεται να ανέλθουν σε 10.986 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας 
αύξηση κατά 8,0% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, λόγω της πλήρους απόδοσης της αναπροσαρ-
μογής των τελών κινητής τηλεφωνίας, της επιβολής του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, της αύξη-
σης του ΕΦΚ βενζίνης από 26/6/09, καθώς και της κατάργησης του μέτρου της μείωσης κατά 50% 
του τέλους ταξινόμησης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.  
 
Επίσης, από την αναπροσαρμογή της φορολογίας στα αλκοολούχα ποτά και τα τσιγάρα αναμένονται 
πρόσθετα έσοδα 250 εκατ. ευρώ. 
 
Από έμμεσους φόρους ΠΟΕ προβλέπονται αυξημένα έσοδα λόγω της αναμενόμενης βελτίωσης της 
εισπραξιμότητας των ληξιπρόθεσμων οφειλών. 
 
Τα έσοδα από λοιπούς έμμεσους φόρους προβλέπεται να αυξηθούν κατά 7,7%. 
 
Μη φορολογικά έσοδα 
 
Τα μη φορολογικά έσοδα αναμένεται να εμφανίσουν αύξηση 9,8% έναντι του 2009 και να διαμορφω-
θούν σε 2.805 εκατ. ευρώ.  
 
Μη τακτικά έσοδα 
 
Τα έσοδα από καταργηθέντες ειδικούς λογαριασμούς προβλέπεται να ανέλθουν σε 1.120 εκατ. ευρώ, 
εμφανίζοντας αύξηση 5,2% έναντι του προηγουμένου έτους. Από το πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευ-
στότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης που τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή το 2009 και το μεγα-
λύτερο μέρος των εσόδων του οποίου εισπράττονται μετά την υλοποίησή του, αναμένεται να εισπρα-
χθούν 280 εκατ. ευρώ. 
 
Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων 
 
Οι επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων το έτος 2010 προβλέπεται να διαμορφωθούν  στα 
4.650 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνουν τις αυξημένες, κατά 150 εκατ. ευρώ, επιστροφές ΦΠΑ στους 
αγρότες. 
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Διάγραμμα 3.5  Σύνθεση συνολικών εσόδων τακτικού προϋπολογισμού 2010 (%) 
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Διάγραμμα 3.6   Σύνθεση συνολικών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού 2010 (%) 
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(1) Στην ασφάλιση περιλαμβάνεται και ποσό 550 εκατ. ευρώ που δίνεται με τη μορφή ομολόγων  
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Δαπάνες 
 
Οι συνολικές (πλην χρεολυσίων) πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού προβλέπεται να διαμορ-
φωθούν στο 28,6% του ΑΕΠ από 29,7% τoυ έτους 2009. Η μείωση αυτή επιτυγχάνεται  παρά το γε-
γονός ότι στις πρωτογενείς δαπάνες περιλαμβάνονται και πιστώσεις ύψους 1.850 εκατ. ευρώ περίπου 
(0,8% του ΑΕΠ) για τη χρηματοδότηση των μέτρων της κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής και 
τις αυξημένες δαπάνες για τόκους (κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ). 
 
Επισημαίνεται ότι από το ποσό των 1.850 εκατ. ευρώ θα αντιμετωπισθούν κυρίως: 
 η αύξηση των δαπανών για την παιδεία, 
 η αύξηση των δαπανών για την υγεία και ο διορισμός ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, 
 η χορήγηση εισοδηματικής πολιτικής πάνω από τον πληθωρισμό, 
 η αύξηση των αγροτικών συντάξεων, 
 η σταδιακή αύξηση του επιδόματος ανεργίας και 
 η χορήγηση της β’ δόσης του έκτακτου επιδόματος αλληλεγγύης. 
 
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον περιορισμό των καταναλωτικού χαρακτήρα δαπανών (μετακινήσεις, 
λειτουργικές δαπάνες, δημόσιες σχέσεις, προμήθειες κ.λπ.), των λοιπών παροχών (υπερωρίες, συμμε-
τοχή σε επιτροπές και συμβούλια) και των κονδυλίων υπό κατανομή. Τα κονδύλια αυτά είναι μειωμέ-
να κατά 1.070 εκατ. ευρώ περίπου (0,44% του ΑΕΠ) σε σχέση με τις εκτιμήσεις του 2009.  
 
Ανάλυση δαπανών κατά κατηγορία 
 
Αποδοχές και συντάξεις 
 
Οι δαπάνες αποδοχών και συντάξεων αποτελούν περίπου το 46,1% των πρωτογενών δαπανών. Το 
2010 οι δαπάνες αυτές προβλέπεται να αυξηθούν κατά 2,8% έναντι του προηγούμενου έτους. 
 
Η αύξηση αυτή οφείλεται: 
 στην εισοδηματική πολιτική του έτους 2010, 
 στη μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού, 
 στις δαπάνες νέων προσλήψεων, οι οποίες θα περιορισθούν σε νοσηλευτικό, αστυνομικό και εκ-

παιδευτικό προσωπικό και 
 στην αύξηση των συντάξεων, λόγω της εισοδηματικής πολιτικής, των νέων συνταξιοδοτικών ρυθ-

μίσεων και των νέων συνταξιούχων. 
 
Αντίθετα, μειωμένες κατά 75 εκατ. ευρώ (ή 7,8%) είναι οι δαπάνες για πρόσθετες παροχές (υπερωρί-
ες, συμμετοχή σε επιτροπές και συμβούλια κ.λπ.) του προσωπικού της κεντρικής διοίκησης και των 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων σε σχέση με το έτος 2009, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τον περιορισμό 
τέτοιου είδους δαπανών στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα. 
 
 

Πίνακας 3.11  Αριθμός συνταξιούχων του Δημοσίου 
(στοιχεία Οκτωβρίου) 

      

Κατηγορία 2005 2006 2007 2008 2009 
Πολιτικοί 170.090 175.951 182.276 193.602 204.662 
Στρατιωτικοί 95.647 98.276 100.965 106.345 110.851 
Σχετιζόμενοι με πολέμους 29.501 27.791 26.146 24.303 22.846 
ΟΣΕ 8.497 8.078 7.693 7.288 6.961 
Δημοτικοί-κοινοτικοί 25.833 26.363 27.024 27.909 28.929 
Εθνική αντίσταση-ΟΓΑ 30.934 28.666 26.921 24.959 23.408 
ΤΑΚΕ 5.016 5.086 5.215 5.329 5.376 
Σύνολο 365.518 370.211 376.240 389.735 403.033 
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Πίνακας 3.12   Έσοδα και δαπάνες ΤΠ για συντάξεις Δημοσίου 
  (σε εκατ. ευρώ) 

 
     
 2009 2010 
 2007 2008 Προϋπ/σμός Εκτιμήσεις Προβλέψεις 
      

Δαπάνες      
Συντάξεις 5.127 6.000 6.491 6.602 7.100 
Πολιτικών υπαλλήλων 2.531 2.894 3.119 3.215 3.487 
Δικαστικών λειτουργών 78 123 160 170 195 
Στρατιωτικών, οργάνων ΕΛ-ΑΣ κ.λπ. 1.863 2.285 2.459 2.480 2.617 
Θυμάτων πολέμου και αγωνιστών εθνικής αντίστασης 196 206 219 207 222 
Δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων 210 234 251 260 284 
Πρωθυπουργών και βουλευτών 34 37 43 36 39 
Κληρικών κ.λπ. 62 67 72 70 77 
Υπαλλήλων ΟΣΕ 99 97 102 96 105 
Προσωπικές  4 4 5 5 5 
Χορηγίες δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων 50 53 61 63 69 
Λειτουργικές δαπάνες 8 8 8 8 8 
      
Γενικό σύνολο δαπανών (Ι) 5.135 6.008 6.499 6.610 7.108 
      
Έσοδα      
Εισφορές      
5% στα τακτικά έσοδα των κοινοτήτων υπέρ συντάξεων κοινοτικών 
υπαλλήλων και 8% στις καταβαλλόμενες αποδοχές των κοινοτικών 
υπαλλήλων που βαρύνουν τις κοινότητες 

7 7 9 8 9 

10% στα έξοδα παράστασης των εν ενεργεία δημάρχων και προέ-
δρων κοινοτήτων 

4 4 5 6 7 

Συνταξιοδότησης από το Δημόσιο (6.67%, άρθ. 22 ν. 2084/92) 753 846 960 891 940 
Αναγνώρισης προϋπηρεσίας και συμπληρωματικής 7% για ανα-
γνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα 

17 20 22 20 21 

Συνταξιούχων 1     
Λοιπές 20 24 28 19 21 
      
Α. Σύνολο εισφορών εργαζομένων και συνταξιούχων 802 901 1.024 944 998 
Β. Τεκμαρτή συνεισφορά του Δημοσίου κατ’ εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθ.22 ν.2084/92 (23,33%) 
2.634 2.959 3.358 3.116 3.288 

      
Γενικό σύνολο εσόδων (ΙΙ) 3.436 3.860 4.382 4.060 4.286 
      

Γ. Έλλειμμα (Ι-ΙΙ) 1.699 2.148 2.117 2.550 2.822 
      
Συμμετοχή στις δαπάνες για συντάξεις Δημοσίου      
Συμμετοχή εργαζομένων (Α) 802 901 1.024 944 998 
 % 15,6% 15,0% 15,8% 14,3% 14,0% 
Συμμετοχή Δημοσίου (Β+Γ) 4.333 5.107 5.475 5.666 6.110 
 % 84,4% 85,0% 84,2% 85,7% 86,0% 
Περιλαμβάνεται στις δαπάνες συντάξεων η επιστροφή της ειδικής μηνιαίας εισφοράς (άρθρο 2, ν. 3408/05) και η έκτακτη παροχή στους συνταξιού-
χους δικαστικούς (άρθρο 5, ν. 3620/2007). 

 
 

Πίνακας 3.13  Ανάλυση λοιπών παροχών της κεντρικής διοίκησης 
(σε εκατ. ευρώ) 

 
     

2008 2009 2010 Μεταβολή % 
Είδος δαπάνης Πραγμ/σεις Εκτιμήσεις 

πραγμ/σεων Προβλέψεις 2009/08 2010/09 

Υπερωρίες, εξαιρέσιμα 102 99 82 -2,9 -16,8 
Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών 13 25 23 85,7 -7,2 
Ειδική αποζημίωση πλέον πενθημέρου 145 156 142 7,3  -8,9 
Συμβούλια και επιτροπές 42 58 49 38,2 -15,8 
Διάφορες άλλες παροχές 52 60 52 15,6 -13,7 
Σύνολο 354 398 348 12,3 -12,5 
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Ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία 
 
Οι δαπάνες ασφάλισης, περίθαλψης και κοινωνικής προστασίας αντιπροσωπεύουν το 27,4% του συ-
νόλου των πρωτογενών δαπανών.  Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής χρηματοδοτούν δαπάνες κοινω-
νικού χαρακτήρα. 
 
Ειδικότερα με τις πιστώσεις της κατηγορίας αυτής θα αντιμετωπισθούν κυρίως: 
 η αύξηση των αγροτικών συντάξεων του έτους 2009 και αυτή που θα δοθεί στο 2010,  
 η χρηματοδότηση του ΙΚΑ (1% του ΑΕΠ), 
 η κάλυψη των αναγκών των λοιπών ασφαλιστικών ταμείων, 
 η κρατική συμμετοχή στη χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης, 
 το ΕΚΑΣ, 
 η καταβολή των επιδομάτων πρόνοιας, 
 η χορήγηση του πολυτεκνικού επιδόματος και του επιδόματος σε τρίτεκνες οικογένειες, 
 η χρηματοδότηση του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών και  
 η καταβολή της β’ δόσης του επιδόματος αλληλεγγύης. 
 
Λειτουργικές και λοιπές δαπάνες 
 
Οι πιστώσεις της κατηγορίας αυτής είναι σημαντικά περιορισμένες έναντι του έτους 2009 (μείωση 
κατά 10,8%).  Το συνολικό ύψος των δαπανών αυτών ανέρχεται στα 9.513 εκατ. ευρώ και αντιπρο-
σωπεύει το 16,7% του συνόλου των πρωτογενών δαπανών, από 18,1% του έτους 2009, παρά τις αυ-
ξημένες δαπάνες που έχουν περιληφθεί για νέες δράσεις στην παιδεία και την υγεία και την επιχορή-
γηση του ΟΑΕΔ για την αύξηση του επιδόματος ανεργίας κ.λπ. 
 
Στη μείωση αυτή, πέραν των δαπανών που δεν επαναλαμβάνονται στο έτος 2010 - όπως μέρος των 
δαπανών για εκλογές, εξόφληση μέρους των παλαιών οφειλών των νοσοκομείων προς τους προμη-
θευτές τους, εκτέλεση αποφάσεων του διαιτητικού δικαστηρίου υπέρ της Ολυμπιακής Αεροπορίας - 
συντελεί κυρίως ο περιορισμός των επιχορηγήσεων, των καταναλωτικών δαπανών και των πιστώσεων 
υπό κατανομή στο πλαίσιο της προσπάθειας συγκράτησής τους στα απολύτως αναγκαία επίπεδα. 
Σημειώνεται ότι στις λοιπές επιχορηγήσεις περιλαμβάνονται αυξημένα κονδύλια συνολικού ύψους 
140 εκατ. ευρώ περίπου, για τη χρηματοδότηση των φορέων των Υπουργείων Παιδείας Δια Βίου Μά-
θησης και Θρησκευμάτων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Α-
σφάλισης. 
 
Από τις πιστώσεις της κατηγορίας αυτής σημαντικά κονδύλια θα διατεθούν για επιχορηγήσεις κυρίως 
σε ΑΕΙ-ΤΕΙ για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας τους, στον ΟΣΚ και στον ΕΛΓΑ για την εξυπηρέ-
τηση των δανείων τους, σε ερευνητικά ιδρύματα, στον ΟΑΕΔ, στους οργανισμούς και ιδρύματα υγεί-
ας και κοινωνικής προστασίας, για εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς, επιδοτήσεις στη γεωργία και 
αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Σημαντικά περιορισμένες είναι οι καταναλωτικές δαπάνες, οι οποίες είναι μειωμένες κατά 897 εκατ. 
ευρώ ή κατά 25,5% σε σχέση με το έτος 2009 και τα κονδύλια υπό κατανομή τα οποία είναι περιορι-
σμένα κατά 100 εκατ. ευρώ (μείωση κατά 19,3%).   
 
Αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης περιουσίας στους Τομείς Ασφάλισης Προσωπικού της ΔΕΗ  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 2773/99 στον κρατικό προϋπολογισμό εγγράφεται κατ’ έτος το ανα-
γκαίο ποσό χρηματοδότησης του ΟΑΠ – ΔΕΗ για την κάλυψη της διαφοράς μεταξύ εσόδων και πα-
ροχών του φορέα. 
 
Το ποσό αυτό αποτελεί αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ ΑΕ περιουσίας των τομέων 
ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ και για το 2010 προϋπολογίζεται στο ποσό των 710 εκατ. ευρώ. 
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Πίνακας 3.14  Προσωπικό Δημοσίου, περιφερειών, νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων και σωμάτων ασφαλείας(1)(2) 

    

Κατηγορία υπαλλήλων Υπηρετούντες  
30/06/2007 

Υπηρετούντες 
30/06/2008 

Υπηρετούντες 
30/6/2009 

1. Τακτικοί 443.031 445.826 449.109 

 Υπουργείων 263.145 265.108 266.822 

 Σωμάτων ασφαλείας 68.116 68.737 70.573 

 Νοσηλευτικών ιδρυμάτων 87.193 87.936 87.702 

 (εκ των οποίων ιατρικό προσωπικό)  (11.329) (9.939) (11.534) 

 Περιφερειών 8.830 8.576 8.338 

 Ν.Α. 15.747 15.469 15.667 
    

2. Αορίστου Χρόνου 25.020 25.491 25.981 

 Υπουργείων 21.355 22.034 22.274 

 Νοσηλευτικών ιδρυμάτων 1.781 1.667 1.780 

 Περιφερειών 586 588 703 

 Ν.Α. 1.298 1.202 1.224 
    

3. Ορισμένου χρόνου 35.119 35.363 36.823 

 Υπουργείων 6.049 6.896 6.268 

 Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί 10.891 10.242 10.896 

 Σωμάτων ασφαλείας 6.017 5.510 5.510 

 Νοσηλευτικών ιδρυμάτων 11.432 11.349 13.020 

 (εκ των οποίων ιατρικό προσωπικό)  (10.744) (10.295) (12.057) 

 Περιφερειών 314 323 230 

 Ν.Α. 416 1.043 899 
    

Γενικό σύνολο  503.170 506.680 511.913 
(1) Δεν περιλαμβάνεται το στρατιωτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. 
(2) Πίνακας βάσει στοιχείων που υποβάλλουν οι φορείς. 
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Πίνακας 3.15   Ανάλυση καταναλωτικών δαπανών 

(σε εκατ. ευρώ) 
    
 2009 

Εκτιμ. Πραγμ/σεων 
20010 

Προβλέψεις 
Μεταβολή 

 % 
    
  Μετακινήσεις 406 329 -19,0 
    
  Λειτουργικές 1.109 1.053 -5,0 
  Μισθώματα κτιρίων 179 186 4,0 
  Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης 8 9 21,2 
  Μισθώσεις ελικοπτέρων δασοπυρόσβεσης 20 20 0,0 
  Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο 0 19  
  Δαπάνες τηλεπικοινωνιών 101 100 -0,4 
  Δαπάνες ύδρευσης 18 18 -0,3 
  Δαπάνες φωτισμού 67 67 -0,3 
  Δημοσιεύσεις, δαπάνες δημόσιων σχέσεων κ.λπ. 27 26 -3,5 
  Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού 144 143 -0,5 
  Αμοιβές φυσικών και νομικών προσώπων 141 134 -4,9 
  Προμήθεια Τράπεζας της Ελλάδος 74 60  
  Δαπάνες εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων 93 49 -47,3 
  Απόρρητες δαπάνες 74 57 -22,2 
  Λοιπές λειτουργικές δαπάνες 165 165 -0,2 
    
  Προμήθειες 891 836 -6,1 
  Γραφική ύλη  34 30 -13,8 
  Προμήθεια συγγραμμάτων για σπουδαστές 48 45 -7,6 
  Υγειονομικό υλικό, αντιδραστήρια κλπ.** 91 69 -23,7 
  Υλικά καθαριότητας  13 12 -6,1 
  Είδη συντήρησης και επισκευής  166 163 -2,2 
  Είδη διατροφής και ιματισμού  157 155 -1,1 
  Καύσιμα, λιπαντικά  248 244 -1,4 
  Διάφορες προμήθειες 35 29 -16,7 
  Κεφαλαιακός εξοπλισμός 38 33 -14,7 
  Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 61 58 -5,3 
    
  Διάφορες άλλες δαπάνες 573 405 -29,4 
  Επιδοτήσεις άγονων γραμμών 85 91 6,6 
  Λοιπές επιδοτήσεις 8 7 -9,2 
  Δαπάνες ΝΑΤΟ με εθνική συμμετοχή 50 50 0,7 
  Απαλλοτριώσεις  2 3 35,2 
  Έκτακτο αποθεματικό Βουλής 2 2 -18,4 
  Σωστικές ανασκαφές και συστήματα ασφαλείας μουσείων 21 20  
  Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα 16 12 -29,8 
  Δαπάνες χρηματοδοτούμενες από το ΤΕΑΑ 79   
  Δαπάνες συντήρησης αρχαιολογικών χώρων 17 15  
  Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων 68   
  Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περίθαλψης πολιτικών 
  φυγάδων 

8 7 -5,8 

  Δαπάνες για τη λήψη μέτρων προστασίας της δημόσιας 
   υγείας από το AIDS 

1 1  

  Δαπάνες ελαιοπροστασίας 34 33 -4,4 
  Δαπάνες δασοπροστασίας 16 16  
  Δαπάνες ΟΣΔΕ 16 16  
  Δαπάνες προετοιμασίας διεξαγωγής στατιστικών ερευνών 
  (απογραφή 2011) 

1 6 400,0 

  Κάθε είδους δαπάνες (νέα μέτρα και πολιτικές) για την 
   υλοποίηση του προγράμματος «Πολιτεία» 

5 5  

  Δαπάνες διακίνησης του τύπου 41 39 -3,9 
  Προγράμματα ΕΕ*** 6 4 -43,4 
  Συναλλαγματικές διαφορές 3 3 0,2 
  Εκτέλεση έργων 2 1 -20,0 
  Λοιπές σύνθετες δαπάνες υπουργείων 92 74 -19,5 
    
  ΜΕΔ* 541   
    
 Σύνολο 3.520 2.623 -25,5 
* ΜΕΔ: Μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες 
** Στις εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περιλαμβάνονται δαπάνες ύψους 28,2 εκατ. ευρώ για το μοριακό 

έλεγχο αίματος, ενώ στο έτος 2010 οι αντίστοιχες πιστώσεις προβλέφθηκαν στην επιχορήγηση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. 
*** Στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στις εκτιμήσεις του 2009 περιλαμβάνεται ποσό 1,3 εκατ. ευρώ που αφορά κοινοτι-

κό και διεθνές σήμα (ΚΑΕ 5355 Ε.Φ. 35-140). 
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Πίνακας 3.16   Ανάλυση επιχορηγήσεων τακτικού προϋπολογισμού 
(σε εκατ. ευρώ) 

 
    

Επιχορηγούμενοι φορείς 
2009 

Εκτιμήσεις 
πραγμ/σεων 

2010 
Προβλέψεις 

Μεταβολή % 
2010/09 

Οργανισμοί γεωργικής ασφάλισης και ελέγχου 337 351 4,4 
ΟΤΑ α’ βαθμού 63 46 -27,5 
ΟΤΑ β’ βαθμού 159 281 76,1 
 (Επιχορήγηση ΟΤΑ β’ βαθμού για μεταφορές μαθητών)1 (156) (280)  
Βιοτεχνικοί, βιομηχανικοί, τουριστικοί οργανισμοί 41 36 -12,1 
Οργανισμοί και ιδρύματα υγείας 326 382 17,1 
Οργανισμοί και ιδρύματα πρόνοιας 111 108 -2,9 
Ερευνητικά, επιστημονικά ιδρύματα 144 149 3,1 
Εκπαιδευτικά ιδρύματα 498 525 5,4 
Σχολές, οργανισμοί εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 90 92 2,8 
Πολιτιστικά ιδρύματα 118 111 -5,9 
Οργανισμοί κοινωνικής πολιτικής 152 213 39,7 
Συγκοινωνιακοί φορείς 268 257 -4,1 
Λοιποί φορείς 430 391 -8,9 
Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς 129 143 10,4 
Σύνολο 2.867 3.085 7,6 
ΜΕΔ* 394   
Σύνολο 3.261 3.085 -5,4 

        *  Μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες 
 1   Το 2010 περιλαμβάνεται και ποσό 90 εκατ. ευρώ για την εξόφληση οφειλών παρελθόντων ετών.  

 
 
 

Πίνακας 3.17   Χρηματοδότηση ασφαλιστικών ταμείων 
(σε εκατ. ευρώ) 

 
     

2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 10 
Πραγματοποιήσεις Εκτιμ.  Πραγ/σεων Προβλέψεις 
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2010/09 
% 

              
 ΟΓΑ(1) (2) 4.178 1.100 571 5.849 4.350 1.150 531 6.031 4.550 1.168 575 6.293 4,3 
 ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 2.404   2.404 2.600   2.600 2.450   2.450 -5,8 
 ΟΑΕΕ  551 66 397 1.014 1.080 44 400 1.524 600 58 450 1.108 -27,3 
 ΝΑΤ 1.222   1.222 1.300   1.300 1.300   1.300  
 ΤΑΠ - ΟΤΕ 753   753 800   800 753   753 -5,9 
 ΕΤΑΑ  95  95  88 130 218  53 80 133 -39,0 
 ΤΑΥΤΕΚΩ       20 20   20 20  
 Λοιποί ασφαλ. οργαν/σμοί 30 2  32 34 2  36 34 3  37 56,9 
 ΕΚΑΣ (πλην Δημοσίου) 1.064   1.064 1.142   1.142 1.142   1.142  
 ΑΚΑΓΕ      580  580  630  630 8,6 
 Αναδρομικά ΛΑΦΚΑ 53   53          
 ΜΕΔ   5  5 865 9  874      

 Σύνολο  10.255 1.268 968 12.491 12.171 1.873 1.081 15.125 10.829 1.912 1.125 13.866 -8,3 
  (1) Δεν συμπεριλαμβάνονται τα πολυτεκνικά επιδόματα. 
   (2)                Το ποσό για τριμερή χρηματοδότηση στον ΟΓΑ αποδίδεται στον εν λόγω οργανισμό με την έκδοση ειδικών ομολόγων. 
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Πίνακας 3.18   Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων 
(σε εκατ. ευρώ) 

  
Υπουργείο Προβλέψεις  2010 

  
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 5,7 
Εξωτερικών 5,4 
Εθνικής Άμυνας 5,0 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 27,0 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιώματα 1,2 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 96,6 
Οικονομικών 5,6 
Γενικές κρατικές δαπάνες 36,5 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 0,4 
Προστασίας του Πολίτη 55,9 

Σύνολο 239,2 

 
 
Αποδιδόμενοι πόροι 
 
Το υπόλοιπο μέρος των πρωτογενών δαπανών (8,5%) αφορά αποδόσεις πόρων που εισπράττονται από 
το Δημόσιο για λογαριασμό τρίτων (ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΕΛΓΑ κ.λπ.) Οι 
δαπάνες αυτές προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 4.855 εκατ. ευρώ έναντι 4.939 εκατ. ευρώ το 2009. 
 
 

Πίνακας 3.19   Αποδιδόμενοι πόροι 
(σε εκατ. ευρώ) 

     
Μεταβολή % 

Φορείς 2008 
Πληρωμές 

2009 
Εκτιμήσεις  
πραγμ/σεων 

2010 
Προβλέψεις 2009/08 2010/09 

      

Ασφαλιστικά Ταμεία 1.263 1.284 1.281 1,7 -0,3 
ΟΓΑ 1.100 1.150 1.168 4,5 1,5 
ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ) 66 44 58 -33,6 32,2 
ΕΤΑΑ (Ταμείο Νομικών κ.λπ.) 95 88 53 -7,4 -39,8 
Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία 2 3 3 4,4 0,0 
      
ΟΤΑ α΄ βαθμού 2.514 2.866 2.925 14,0 2,1 
      
ΟΤΑ β΄ βαθμού 452 437 425 -3,2 -2,8 
      
Λοιπές αποδόσεις 354 209 179 -41,0 -14,0 
ΕΤΕΡΠΣ 31 32 32 3,2 0,0 
ΤΕΟ ΑΕ 16 16 14  -15,0 
Ενίσχυση κινηματογράφου 7 10 10 30,9 5,3 
Απόδοση βάσει ν. 2227/94 188     
ΕΟΦ 8 8 8 4,0 0,0 
ΕΛΓΑ 62 86 67 38,9 -22,1 
Λοιπά 42 57 49 36,7 -14,6 
      
Επιστροφές δασμών 37 40 45 8,2 12,5 
ΜΕΔ* 5 103    
Σύνολο 4.624 4.939 4.855 6,8 -1,7 

    *  ΜΕΔ:  Μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες 
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Δαπάνες κατά υπουργείο 
 
 
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
 
Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέ-
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα καλύψουν κυρίως: 
 
 τις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του υπουργείου και των περιφερειών, 
 τις αμοιβές προσωπικού μερικής απασχόλησης των ΟΤΑ α΄ βαθμού, νομαρχιακών αυτοδιοικήσε-

ων και περιφερειών, 
 την κατά 15% αύξηση του αποδιδόμενου ποσοστού επί των εσόδων του Εθνικού Τυπογραφείου, 
 τις αποδόσεις των θεσμοθετημένων πόρων στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και την καταβολή της β΄ 

δόσης (214 εκατ. ευρώ)  της ρύθμισης των οφειλόμενων ΚΑΠ παρελθόντων ετών, 
 τις δαπάνες διενέργειας των δημοτικών-νομαρχιακών εκλογών, 
 τις δαπάνες περίθαλψης πολιτικών φυγάδων, 
 την ετήσια δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) κρατικών αυτοκινήτων και 
 την ενίσχυση του ΑΣΕΠ για να ανταπεξέλθει στο νέο ρόλο του. 
 
Στο πλαίσιο της συγκράτησης των δαπανών στον προϋπολογισμό του 2010 έχουν περιορισθεί σημα-
ντικά οι πιστώσεις για: 
 
 υπερωρίες, αμοιβές επιτροπών και δαπάνες προμηθειών του υπουργείου και των περιφερειών, 
 αμοιβές νομικών προσώπων, 
 δαπάνες διενέργειας διαγωνισμών για πρόσληψη προσωπικού στο δημόσιο τομέα μέσω ΑΣΕΠ, 

καθώς κατά το 2010 δεν θα πραγματοποιηθεί γραπτός διαγωνισμός για την πρόσληψη εκπαιδευτι-
κών. 

 
Υπουργείο Εξωτερικών 
 
Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εξωτερικών θα καλύψει κυρίως: 
 
 τη μισθοδοσία του προσωπικού που υπηρετεί τόσο στην κεντρική υπηρεσία όσο και στις αρχές ε-

ξωτερικού, 
 τις εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς και τη συνεισφορά της χώρας μας στις δαπάνες των ειρηνευ-

τικών αποστολών, 
 τις λειτουργικές δαπάνες των διπλωματικών αρχών και των γραφείων εξωτερικού εμπορίου, 
 τις δαπάνες παροχής διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας προς τρίτες χώρες, 
 τις δαπάνες από τη συμμετοχή της χώρας στην τρόικα του ΟΑΣΕ ως απερχόμενη Προεδρία και 
 τα προγράμματα και τις δράσεις για τον απόδημο ελληνισμό. 
 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 
 
Από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εκτός των λειτουργικών δαπανών των υ-
πηρεσιών του, καλύπτονται και οι πρόσθετες υποχρεώσεις που προκαλούνται από: 
 
 τη συμμετοχή της χώρας μας σε διασυμμαχικές επιχειρήσεις και διεθνείς υποχρεώσεις, όπως αυτές 

προκύπτουν από την εφαρμογή της ακολουθούμενης εξωτερικής πολιτικής, 
 τη διασφάλιση του αξιόμαχου των ενόπλων δυνάμεων μέσω των προγραμμάτων συντήρησης και 

επισκευής των οπλικών συστημάτων, 
 τη δημιουργία υποδομών και την υποστήριξη των νεοπαραλαμβανόμενων οπλικών συστημάτων, 
 την επιμόρφωση και την κατάρτιση του προσωπικού με τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικά προ-

γράμματα και ασκήσεις.  
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Από τον εξορθολογισμό των δαπανών του υπουργείου προβλέπεται να πραγματοποιηθούν σημαντικές 
εξοικονομήσεις πόρων, κυρίως λόγω του περιορισμού των καταναλωτικών δαπανών του και των δα-
πανών για εξοπλισμούς. 
 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
 
Οι αυξημένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
κατά το έτος  2010 θα καλύψουν: 
 
 τη μισθοδοσία του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων 

και ιδρυμάτων πρόνοιας της χώρας, 
 την πρόσληψη 2.000 γιατρών ΕΣΥ και επιπλέον 3.000 νοσηλευτών για τις ανάγκες των νοσηλευτι-

κών ιδρυμάτων, 
 τις ανάγκες των εποπτευόμενων φορέων, 
 τις δαπάνες περίθαλψης των ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ, 
 τα επιδόματα των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών,  
 την αύξηση των βοηθημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας, 
 τη σημαντική αύξηση επιχορήγησης του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛ-

ΠΝΟ) για δαπάνες πρόσληψης προσωπικού και δαπάνες υλοποίησης επιστημονικών δράσεων και 
λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της νέας γρίπης, 

 την αύξηση των δαπανών για τη συνέχιση των προγραμμάτων ψυχικής υγείας,  
 τη σημαντική αύξηση επιχορήγησης του ΟΚΑΝΑ για την αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων 

των κέντρων πρόληψης και 
 τη σημαντική αύξηση επιχορήγησης των ιδρυμάτων πρόνοιας για δαπάνες λειτουργίας τους. 
 
Στο πλαίσιο της συγκράτησης των δαπανών έχουν μειωθεί πιστώσεις του υπουργείου που αφορούν 
κυρίως: 
 δαπάνες υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων και αμοιβών για τη συμμετοχή σε επιτροπές, 
 δαπάνες καταβολής πρόσθετων παροχών στο προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και 
 δαπάνες μετακινήσεων και λοιπές καταναλωτικές δαπάνες. 
 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
 
Οι αυξήσεις των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων οφείλονται στην καταβολή αναδρομικών αποδοχών των δικαστικών λειτουρ-
γών, στην πληρωμή της δ΄ δόσης της έκτακτης οικονομικής παροχής προς τους δικαστικούς και στη 
στελέχωση των δικαστικών υπηρεσιών και των καταστημάτων κράτησης. 
 
Η μείωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού αφορά κυρίως επιχορηγήσεις, μετακινήσεις προσωπι-
κού και προμήθειες. 
 
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
 
Η παιδεία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς πολιτικής της νέας κυβέρνησης και η ανά-
πτυξή της είναι στρατηγική επιλογή. Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθη-
σης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), παρά τις δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες και τη διεθνή οι-
κονομική κρίση, ενισχύεται συνολικά από τον κρατικό προϋπολογισμό με 1 δισ. ευρώ, προκειμένου 
να υλοποιηθούν συγκεκριμένες αναπτυξιακές και διαρθρωτικές πολιτικές στους τομείς της εκπαίδευ-
σης, της κατάρτισης και της έρευνας. 
 
 
 

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010      79 



ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3    
 

Πίνακας 3.20   Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού κατά υπουργείο 
(σε εκατ. ευρώ) 

        

2008 2009 2010 Μεταβολή % 
Υπουργεία-φορείς Πραγμ/σεις Προϋπ/σμός ΠΣΑ Εκτιμ.πραγμ. Προβλέψεις 2009/2008 2010/2009 

Προεδρία της Δημοκρατίας 5 6 6 6 6 12,0 1,7 
Βουλή των Ελλήνων 205 222 222 222 218 8,0 -1,7 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 3.824 4.503 4.503 4.214 4.261 10,2 1,1 
Εξωτερικών 431 489 489 470 436 9,0 -7,3 
Εθνικής Άμυνας 4.112 4.328 4.328 4.169 4.089 1,4 -1,9 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 5.947 6.408 6.408 6.646 6.855 11,8 3,1 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 686 796 796 780 812 13,6 4,2 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 6.961 7.284 7.284 7.303 7.808 4,9 6,9 
Πολιτισμού και Τουρισμού 516 504 504 755 707 46,2 -6,3 
Οικονομικών 921 820 820 810 801 -12,0 -1,1 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 1.235 1.321 1.321 1.346 1.299 9,0 -3,6 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 340 359 359 369 369 8,3 0,1 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης(1) 11.425 11.385 12.185 13.253 12.857 16,0 -3,0 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 1.384 1.419 1.419 1.492 1.497 7,8 0,3 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 586 591 591 600 609 2,4 1,4 
Προστασίας του Πολίτη 2.314 2.584 2.584 2.539 2.528 9,7 -0,4 
Γενικές Γραμματείες Επικοινωνίας και Ενημέρωσης 82 90 90 87 84 5,3 -2,6 
Γενικές κρατικές δαπάνες 9.109 9.938 9.938 10.818 10.803 18,8 -0,1 
Δαπάνες εκλογών   50 50 244 50   
Μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες 206   2.026    
 Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρον. Διακυβέρνησης 13   64    
 Εθνικής Άμυνας    14    
 Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 42   487    
 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 2   31    
 Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων    11    
 Πολιτισμού και Τουρισμού    28    
 Οικονομικών 10       
 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων   47    20 

   31    Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  
 Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης    874    
 Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 2   2    
 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων    18    
 Προστασίας του Πολίτη 31   144    
 Γενικές Γραμματείες Επικοινωνίας και Ενημέρωσης    22    
 Γενικές κρατικές δαπάνες 85   252    
Αντικριζόμενες δαπάνες (σε ύψος) 106   123    
 Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρον. Διακυβέρνησης    13    
 Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης    4    
 Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας    3    
 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 106   103    
 Προστασίας του Πολίτη    2    
Δαπάνες καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών 37 882 882 828 755  -8,7 
Ι. Σύνολο πρωτογενών δαπανών ΤΠ  50.435 53.978 54.778 59.098 56.846 17,2 -3,8 
ΙΙ. Τόκοι  11.207 12.000 12.100 12.340 12.950 10,1 4,9 
ΙΙΙ. Σύνολο δαπανών ΤΠ (πλην χρεολυσίων) (Ι+ΙΙ) 61.642 65.978 66.878 71.438 69.796 15,9 -2,3 
IV. Χρεολύσια 26.246 29.158 29.158 29.140 19.510 11,0 -33,0 
V. Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθν. Άμυνας(2) (3) 2.597 2.200 2.200 2.200 2.000 -15,3 -9,1 
(1) Περιλαμβάνεται και ποσό ύψους 210 εκατ. ευρώ στο έτος 2008 που έχει ήδη εκταμιευθεί και δεν έχει εκδοθεί το σχετικό συμψηφιστικό ένταλμα. 
(2) Στο έτος 2008 συμπεριλαμβάνεται ποσό ύψους 465,2 εκατ. ευρώ το οποίο έχει εκταμιευθεί και δεν έχουν εκδοθεί τα σχετικά συμψηφιστικά εντάλματα. 
(3) Τα μεγέθη είναι σε ταμειακή βάση. 
 
Δεν περιλαμβάνονται: 
Α’ Δαπάνες που αντικρίζονται με ισόποσα έσοδα 52 1.455 655 65 52 
Β’ Δαπάνες για βραχυπρόθεσμους τίτλους δημοσίου, 

ειδικές εκδόσεις ομολόγων και βραχυπρόθεσμη τα-
μειακή διευκόλυνση 

27.417 575 575 42.704 550 

 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 27.469 2.030 1.230 42.769 602 
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Με τον προϋπολογισμό επιχειρείται η χρηματοδότηση εκπαιδευτικών πολιτικών που στοχεύουν:  
 στην παροχή υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας,  
 στη σύνδεση των παρεχόμενων υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τις εκάστοτε διαμορφω-

μένες ανάγκες της αγοράς εργασίας, τις νέες τεχνολογίες και τις εξελίξεις στον τομέα των επιστη-
μών, 

 στη θεσμοθέτηση συστήματος αξιολόγησης των υπηρεσιών εκπαίδευσης, που παρέχουν τα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα των τριών βαθμίδων με βάση τις αρχές της αποτελεσματικότητας, αποδοτικότη-
τας και οικονομίας, 

 στη μείωση της διαρροής των μαθητών από τη βασική εκπαίδευση, με την ανίχνευση και εξάλειψη 
των αιτιών που την προκαλούν, 

 στη διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών λειτουργών τόσο στον τομέα της επιστήμης τους, όσο 
και στον τομέα διοίκησης του εκπαιδευτικού συστήματος και της φιλοσοφίας που το διέπει, 

 στην εύρυθμη λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων με την εξάλειψη του φαινομένου των λει-
τουργικών κενών κατά την έναρξη ή τη διάρκεια του σχολικού έτους, 

 στην ενίσχυση των σχολικών μονάδων όπου παρατηρείται χαμηλό μαθησιακό επίπεδο, 
 στην ανάπτυξη του θεσμού της δια βίου εκπαίδευσης με την ενεργό συμμετοχή των ΑΕΙ και 
 στη δημιουργία εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα υποστηρίζεται από τις κατάλληλες υ-

ποδομές και θα προκαλεί την συμμετοχή των εκπαιδευόμενων και την ανάδειξη των ικανοτήτων 
και δεξιοτήτων τους. 

 
Στον προϋπολογισμό του ΥΠΔΒΜΘ έχουν προβλεφθεί οι απαραίτητες πιστώσεις για την κάλυψη: 
 της μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών (μονίμων, αναπληρωτών, ωρομισθίων) που στελεχώνουν τις 

σχολικές μονάδες, 
 των αμοιβών των συμβασιούχων καθαριστριών των σχολικών μονάδων, 
 των δαπανών υλοποίησης του προγράμματος πρόσθετης διδακτικής στήριξης και λειτουργίας των 

ολοήμερων σχολείων, 
 των δαπανών λειτουργίας και υποστήριξης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, 
 των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του τετραετούς ακαδημαϊκού προγραμματι-

σμού των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ). 
 
Η αποτελεσματικότερη εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών στη σύγχρονη κοινωνία αναπόφευκτα 
περνά μέσα από τους τομείς της έρευνας και τεχνολογίας. Οι ερευνητικοί φορείς ενισχύονται και εξα-
σφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβασή τους σε επιστημονικά περιοδικά και βιβλιοθήκες με την πρό-
βλεψη ειδικής πίστωσης για τη χρηματοδότηση της κοινοπραξίας βιβλιοθηκών ερευνητικών κέντρων 
της ΓΓΕΤ. 
 
Στον προϋπολογισμό του ΥΠΔΒΜΘ έχουν εξασφαλισθεί και οι απαραίτητες πιστώσεις για τη στήριξη 
και την ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η αναβάθμιση του ανθρώπινου 
δυναμικού, η ενίσχυση των ευκαιριών για μάθηση, η βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων εκ-
παίδευσης και κατάρτισης και ο συντονισμός γίνεται μέσω του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ), το οποίο εποπτεύε-
ται πλέον από το ΥΠΔΒΜΘ και αποκτά αυξημένο και ουσιαστικό ρόλο συντονιστή των συστημάτων 
κατάρτισης και απασχόλησης. 
 
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού 
 
Οι πιστώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού θα καλύψουν κυρίως: 
 
 δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του υπουργείου, 
 δαπάνες πρόσληψης του απαραίτητου έκτακτου προσωπικού για την ομαλή λειτουργία των μου-

σείων και των αρχαιολογικών χώρων κατά τις περιόδους αιχμής, 
 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συνέδρια και προγράμματα διάδοσης και προβολής του ελληνικού πολι-

τισμού, 
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 τη χρηματοδότηση μεγάλων φορέων παραγωγής και διάδοσης πολιτιστικών αγαθών, όπως η Εθνι-
κή Λυρική Σκηνή, το Εθνικό Θέατρο, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας, το νέο Μουσείο της 
Ακρόπολης κ.λπ., 

 συντηρήσεις, διαμορφώσεις και προστασία αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, 
 δαπάνες πραγματοποίησης των απαραίτητων σωστικών ανασκαφών για την προστασία της πολιτι-

στικής κληρονομιάς της χώρας,  
 δαπάνες στήριξης και ανάπτυξης του μαζικού και σωματειακού αθλητισμού, 
 δαπάνες λειτουργίας του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) για τη 

συνέχιση των εκπαιδευτικών του δράσεων, 
 δαπάνες του ΕΟΤ με στόχο τον εμπλουτισμό, τη διεύρυνση και την αναβάθμιση του προσφερόμε-

νου τουριστικού προϊόντος και την προβολή της χώρας στο εξωτερικό για την ανάδειξή της ως ελ-
κυστικού τουριστικού προορισμού. 

 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
 
Οι πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 
και αυτές που αφορούν δραστηριότητες που υλοποιούνται από τις περιφέρειες, θα καλύψουν, εκτός 
από τις λειτουργικές δαπάνες των υπηρεσιών του και δαπάνες: 
 
 

Πίνακας 3.21   Οικονομικές ενισχύσεις στον αγροτικό τομέα 
(σε εκατ. ευρώ) 

     

2008 2009 2010 Μεταβολή %  
Πραγματ. Προϋπ. Εκτ.πραγμ. Προβλέψεις 2009/08 2010/09 

       

 Από εθνικούς πόρους 5.810 6.224 6.286 6.411 8,2 2,0 
Εθνικές ενισχύσεις προσανατολισμού και διαρθρώσεων 4 5 27 4 636,9 -85,5 
Οικονομικές ενισχύσεις με ευρωπαϊκή συμμετοχή 568 559 530 521 -6,8 -1,6 
Εθνική συμμετοχή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από ΕΕ 13 15 15 15 17,6 -0,7 
Κάλυψη ελλείμματος Ειδικού Λογ/σμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊό-
ντων  (ΕΛΕΓΕΠ) 

173 174 174 140 0,4 -19,3 

Επιδοτήσεις επιτοκίων 28 40 30 33 8,3 10,0 
Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 590 610 686 685 16,3 -0,1 
Συντάξεις ΟΓΑ 4.000 4.350 4.200 4.550 5,0 8,3 
Πληρωμές μέσω ΕΛΓΑ 424 460 611 450 44,3 -26,4 
 (Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ) 387 410 576 400 48,8 -30,6 
 (Ενισχύσεις ΠΣΕΑ) 37 50 35 50 -4,2 42,9 
Επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων 10 11 13 13 32,0 1,6 
       

 Από ΕΕ (FEOGA – Eγγυήσεις) 2.228 2.723 2.489 2.755 11,7 10,7 

       

Γενικό σύνολο οικονομικών ενισχύσεων στον αγροτικό τομέα 8.038 8.947 8.775 9.166 9,2 4,5 

 
 
 
 καταβολής επιδοτήσεων για την υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων, προγραμμάτων 

πρόωρης συνταξιοδότησης, εξισωτικής αποζημίωσης κ.λπ., 
 καταβολής ενισχύσεων στη γεωργία, αποκατάστασης ζημιών από πλημμύρες σε εγγειοβελτιωτικά 

έργα, ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων κ.λπ., 
 βελτίωσης της παραγωγής γεωργικών προϊόντων, 
 προώθησης και προβολής των ποιοτικών ελληνικών αγροτικών προϊόντων, 
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 ενθάρρυνσης της καλλιέργειας βιολογικών προϊόντων και καλλιεργειών ολοκληρωμένης διαχείρι-
σης, 

 στήριξης της αγροτικής έρευνας, 
 υλοποίησης προγραμμάτων προστασίας της αγροτικής παραγωγής, 
 ενεργοποίησης των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, 
 αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών τόσο του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, όσο και των εποπτευόμενων από αυτό οργανισμών και  
 έγκαιρης καταβολής αποζημιώσεων στους αγρότες που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. 
 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
 
Οι πιστώσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατά το 2010 θα 
καλύψουν: 
 
 τις δαπάνες εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του νέου υπουργείου, 
 τις ανάγκες των εποπτευόμενων φορέων (ΟΚΧΕ, οργανισμών ρυθμιστικού σχεδίου και προστασί-

ας περιβάλλοντος Αθήνας – Θεσσαλονίκης – Ιωαννίνων) για λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες 
μισθοδοσίας του προσωπικού τους, 

 τις αποδόσεις εσόδων στο ΕΤΕΡΠΣ, 
 τις δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ (δάσωση γεωργικών εκτάσεων), 
 την υλοποίηση προγραμμάτων προστασίας του δασικού πλούτου της χώρας, 
 τις δαπάνες δασοπροστασίας, 
 τις υποχρεώσεις από τη συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Διεθνής Οργανι-

σμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA), ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, ο Ευρωπαϊκός 
Χάρτης Ενέργειας κ.λπ., 

 τις δαπάνες υλοποίησης δράσεων που σχετίζονται με την αγορά και την πολιτική τιμών υγρών 
καυσίμων, 

 τη χρηματοδότηση εποπτευόμενων από το υπουργείο φορέων (ΙΓΜΕ, ΚΑΠΕ), προκειμένου να συ-
νεχισθεί απρόσκοπτα το επιστημονικό και ερευνητικό τους έργο και 

 τις δαπάνες για τον ομαλό εφοδιασμό προβληματικών περιοχών της χώρας με πετρελαιοειδή. 
 
 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
 
Οι πιστώσεις  του προϋπολογισμού του έτους 2010 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά-
λισης θα καλύψουν κυρίως: 
 
 την αύξηση της βασικής σύνταξης του ΟΓΑ κατά 30 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη αύξησή της 

κατά 20 ευρώ από 1 Ιουλίου 2010, 
 τη χρηματοδότηση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (1% του ΑΕΠ), 
 την κρατική συμμετοχή στη χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης, 
 το ΕΚΑΣ, 
 την κάλυψη των αναγκών των λοιπών ασφαλιστικών ταμείων, 
 τη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος και 
 την επιχορήγηση του ΟΑΕΔ για την αύξηση των επιδομάτων ανεργίας, καθώς και για δαπάνες 

πρόνοιας. 
 
Στο πλαίσιο της συγκράτησης των δημόσιων δαπανών που επιχειρείται με τον προϋπολογισμό του 
2010 έχουν περιορισθεί σημαντικά οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης  για δαπάνες υπερωριακής εργασίας, αμοιβές επιτροπών, καθώς και δαπάνες 
προμηθειών. 
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Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
 
Με τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εξασφαλί-
ζονται οι απαραίτητοι πόροι για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών του και τη 
χρηματοδότηση των εποπτευόμενων από αυτό φορέων ώστε να συνεχισθεί απρόσκοπτα η δραστηριό-
τητά τους και η υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων που στοχεύουν: 
 
 στον έλεγχο των τιμών και της ποιότητας των παραγόμενων και κυκλοφορούντων στην αγορά προ-

ϊόντων, 
 την πάταξη της αισχροκέρδειας, 
 τη διασφάλιση του ανταγωνισμού και τον περιορισμό της ακρίβειας,  
 την προστασία και την ενημέρωση του καταναλωτή, 
 την κάλυψη των ελλειμμάτων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), του Οίκου Ναύτου 

(ΚΑΑΝ) και του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ) και 
 την επιδότηση των άγονων γραμμών. 
 
Παράλληλα, διασφαλίζεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις και 
από τη συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς (OMPI, IAIS κ.λπ.). 
 
 
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
 
Από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για το 
έτος 2010 θα καλυφθούν: 
 
 Οι δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του, οι ανάγκες των εποπτευόμενων φορέων (ΟΣΚ, ΔΕ-

ΠΑΝΟΜ, ΟΑΣΠ, ΙΤΣΑΚ, ΙΟΚ, ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ παγίων) και οι αποδόσεις εσόδων στην ΤΕΟ 
ΑΕ. 

 Ειδικότερα θα αντιμετωπισθούν οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού, η αντισταθμιστική κα-
ταβολή στους συγκοινωνιακούς φορείς (ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ), οι αμοιβές των ιατρών για την εξέτα-
ση των υποψήφιων οδηγών, η προμήθεια μηχανημάτων εξοπλισμού για τα ΚΤΕΟ και κινητών μο-
νάδων ελέγχου καυσαερίων, η κατασκευή πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής και τέλος οι δαπάνες 
για τη βελτίωση των αεροδρομίων. 

 Για την εύρυθμη λειτουργία των αεροδρομίων, την εκτέλεση των απαραίτητων έργων συντήρησης  
και βελτίωσής τους, καθώς και την προμήθεια εξελιγμένων τεχνολογικά συστημάτων, ο προϋπο-
λογισμός της ΥΠΑ ενισχύεται κατά τη διάρκεια του έτους και από τα τέλη εκσυγχρονισμού και 
ανάπτυξης αεροδρομίων (ΤΕΑΑ). 

 Δαπάνες λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, δαπάνες επιδό-
τησης των άγονων γραμμών, χρηματοδότηση δράσεων που συνδέονται με τον πολιτισμό, την προ-
στασία της εθνικής κληρονομιάς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιωτικών περιοχών. 

 
 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
 
Από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για το οικονομικό έτος 2010 θα α-
ντιμετωπισθούν οι δαπάνες μισθοδοσίας του αστυνομικού, πυροσβεστικού και λιμενικού προσωπικού.  
 
Επίσης, θα αντιμετωπιστούν και οι δαπάνες χορήγησης της ειδικής αποζημίωσης για εργασία πέραν 
του πενθημέρου του ένστολου προσωπικού, της αποζημίωσης για πραγματοποίηση πεζής περιπολίας 
του αστυνομικού προσωπικού και των αμοιβών των εποχικών πυροσβεστών. 
 
Αντίθετα, τα κονδύλια που έχουν προβλεφθεί για την κάλυψη των λοιπών λειτουργικού χαρακτήρα 
δαπανών περιορίζονται σημαντικά, στο πλαίσιο της προσπάθειας συγκράτησης των δαπανών αυτών 
στα αναγκαία επίπεδα.  
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Ωστόσο, έχει δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα στην: 
 
 Ασφάλεια και προστασία των πολιτών, την προάσπιση των ατομικών δικαιωμάτων, την ενίσχυση 

της αντεγκληματικής πολιτικής, την πάταξη του οικονομικού και ηλεκτρονικού εγκλήματος και 
την οδική ασφάλεια και προστασία από τα τροχαία ατυχήματα. Για την επίτευξη των στόχων αυ-
τών έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την προμήθεια ατομικού εξοπλισμού, εξάρτυσης και μέσων 
ατομικής προστασίας του προσωπικού, τη συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και προμήθεια ανταλ-
λακτικών, ελαστικών και καυσίμων του στόλου των υπηρεσιακών οχημάτων, τη λειτουργία και 
συντήρηση του συστήματος ασφαλείας C4Ι και τη μετακίνηση του ένστολου προσωπικού για την 
εκτέλεση υπηρεσίας και την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων. 

 Αναβάθμιση της ευρύτερης προσφοράς υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας στο κοινωνικό σύ-
νολο και την έκδοση των νέου τύπου διαβατηρίων και νέων δελτίων ταυτότητας. 

 Προστασία των δασών από πυρκαγιές με πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί για τη μίσθωση ελικο-
πτέρων δασοπυρόσβεσης και τη συντήρηση και πτητική υποστήριξη των ιδιόκτητων ελικοπτέρων 
του Πυροσβεστικού Σώματος. 

 Αντιμετώπιση του φαινομένου της λαθρομετανάστευσης και την αποτελεσματικότερη φύλαξη των 
θαλασσίων συνόρων και των σημείων εισόδου της χώρας. Για το σκοπό αυτό έχουν προβλεφθεί 
πιστώσεις για την τεχνική υποστήριξη των εναέριων μέσων του Λιμενικού Σώματος, τη συντήρη-
ση και επισκευή των περιπολικών σκαφών και τη βελτίωση της σίτισης και των συνθηκών διαβίω-
σης και κράτησης των προσωρινά κρατούμενων, σε εναρμόνιση με τις διεθνώς επικρατούσες συν-
θήκες. 

 
 
Γενικές Γραμματείες Επικοινωνίας και Ενημέρωσης  
 
Από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των Γενικών Γραμματειών Επικοινωνίας και Ενημέρωσης θα 
αντιμετωπισθούν κυρίως οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού που υπηρετεί τόσο στην κεντρική 
υπηρεσία, όσο και αυτών που υπηρετούν στα γραφεία τύπου στο εξωτερικό, η διαφορά ταχυδρομικού 
τέλους διακίνησης του ημερήσιου και περιοδικού τύπου και η δαπάνη προβολής εθνικών θεμάτων στο 
εξωτερικό.  
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2.3 Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 
 
 
Η Ελλάδα για να κατακτήσει την πραγματική σύγκλιση του επιπέδου ευημερίας της με τις ανεπτυγμέ-
νες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να επιτυγχάνει σταθερά υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης 
από τους Ευρωπαίους εταίρους της. Στο πλαίσιο αυτό, για το 2010, στοχεύουμε σε μια ισόρροπη ανά-
πτυξη σε επίπεδο χώρας με βασικό αναπτυξιακό εργαλείο το ΠΔΕ και παράλληλα στη στήριξη της 
πραγματικής οικονομίας με μια συστηματική και κοινωνικά δίκαιη δημοσιονομική προσαρμογή. 
 
Η κατανομή των προβλεπόμενων δαπανών στο ΠΔΕ 2010 κατά Τομέα διαφοροποιείται ενόψει του 
νέου τρόπου κατάρτισης του Προϋπολογισμού με την μορφή Προγραμμάτων. Έτσι, ο τομέας δάση-
αλιεία αναμορφώνεται σε δύο νέους τομείς δάση και αλιεία. 
 
Η αναπτυξιακή πολιτική προωθείται με την εντατικοποίηση της υλοποίησης των προγραμμάτων του 
ΕΣΠΑ, με τη στήριξη του ΠΔΕ που το 2010 οι συνολικές δαπάνες προβλέπεται να φθάσουν τα 10.300 
εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 8,4% σε σχέση με το 2009.  Οι δαπάνες αυτές αντιπροσωπεύουν το 4,2% 
του ΑΕΠ και κατανέμονται σε 6.950 εκατ. ευρώ για έργα που συγχρηματοδοτούνται από πόρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε 3.350 εκατ. ευρώ για τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από 
εθνικούς πόρους. 
 
Η κατανομή των σχετικών κονδυλίων έγινε με γνώμονα την επίσπευση και την ολοκλήρωση της α-
πορρόφησης των πόρων του Γ΄ ΚΠΣ, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και έργων του Ταμείου Συνο-
χής καθώς και την εντατικοποίηση της χρηματοδότησης των δράσεων του ΕΣΠΑ. Για την κάλυψη 
των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ το 2010 η συνολική δημόσια δαπάνη προβλέ-
πεται να φτάσει τα 6.950 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων δαπανών 6.700 εκατ. ευρώ το 2009. 
 
 
Διαχρονική  εξέλιξη του ΠΔΕ  και συμμετοχή του στο ΑΕΠ 
 
Στον πίνακα 3.22 παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του ΠΔΕ (εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο 
τμήμα) από το 2000 έως το 2010 και η ποσοστιαία συμμετοχή του στο ΑΕΠ της χώρας. 
 
 

Πίνακας 3.22  Διαχρονική εξέλιξη ΠΔΕ (2000-2010) 
(σε εκατ. ευρώ) 

 
ΠΔΕ 

Έτη 
Λοιποί 

εθνικοί πόροι Συγχρηματοδοτούμενο Σύνολο 

Μεταβολή % 
σε σχέση με προηγούμενο 

έτος 
Ως % 

του ΑΕΠ 

2000 2.109 5.312 7.421 - 5,4 
2001 2.590 5.252 7.842 5,7 5,3 
2002 3.131 3.883 7.014 -10,6 4,5 
2003 3.974 4.461 8.435 20,2 4,9 
2004 4.639 4.883 9.522 12,8 5,1 
2005 2.569 4.955 7.524 -21,0 3,9 
2006 2.673 5.511 8.184 8,8 3,9 
2007 2.763 6.046 8.809 7,6 3,9 
2008 2.559 7.065 9.624 9,2 4,0 
2009 2.800 6.700 9.500 -1,3 3,9 
2010 3.350 6.950 10.300 8,4 4,2 

Πηγή:  ΠΔΕ, ΓΔΟΠ 
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Πίνακας 3.23  Δαπάνες ΠΔΕ κατά τομέα 
(σε εκατ. ευρώ) 

 
2 0 0 8* 2 0 0 9 2 0 10 

Πραγματοποιήσεις Εκτιμ. πραγματοποιήσεων Προβλέψεις 
Μεταβολή 

% 

Ονομασία τομέων 
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2009/08 2010/09 

Επικοινωνίες 27   27 0,3 27   27 0,3 20   20 0,2 -1,5 -25,9 
Γεωργία 357 20 377 3,9 346 23 369 3,9 330 25 355 3,4 -2,2 -3,8 
Δάση 6 5 11 0,1 15 7 22 0,2 40 10 50 0,5 104,7 127,3 
Αλιεία 32   32 0,3 65   65 0,7 40   40 0,4 100,1 -38,5 
Εγγειοβελτιωτικά έργα 94 76 170 1,8 110 120 230 2,4 110 130 240 2,3 35,4 4,3 
Βιομηχανία – βιοτεχνία 930 139 1.069 11,1 1.450 100 1.550 16,3 1.400 260 1.660 16,1 45,0 7,1 
Ενέργεια 171  171 1,8 168 1 169 1,8 160 10 170 1,7 -1,1 0,6 
Συγκοινωνίες 1.562 259 1.820 18,9 1.880 345 2.225 23,4 1.900 500 2.400 23,3 22,2 7,9 
Τουρισμός 47 33 79 0,8 33 77 110 1,2 50 62 112 1,1 38,6 1,8 
Πολιτισμός 209 20 229 2,4 107 25 132 1,4 70 60 130 1,3 -42,3 -1,5 
Εκπαίδευση 475 254 729 7,6 292 243 535 5,6 630 420 1.050 10,2 -26,6 96,3 
Κατάρτιση 445   445 4,6 255   255 2,7 400   400 3,9 -42,7 56,9 
Οικισμός – περιβάλλον 146 92 238 2,5 140 130 270 2,8 121 155 276 2,7 13,5 2,2 
Υγεία – πρόνοια 120 36 156 1,6 138 60 198 2,1 115 120 235 2,3 27,2 18,7 
Ύδρευση – αποχέτευση 152 10 161 1,7 110 25 135 1,4 91 59 150 1,5 -16,3 11,1 
Δημόσια διοίκηση 45 18 63 0,7 122 10 132 1,4 87 6 93 0,9 108,0 -29,5 
Γενικός οικονομικός σχεδιασμός 193 117 310 3,2 167 81 248 2,6 80 80 160 1,6 -19,9 -35,5 
Εξωτερικές υποθέσεις 1 11 13 0,1 2 14 16 0,2 6 24 30 0,3 25,0 87,5 
Άμυνα 4   4 0,0 2 6 8 0,1 10 7 17 0,2 88,2 112,5 
Δικαιοσύνη 3 33 35 0,4 4 14 18 0,2 6 20 26 0,3 -49,1 44,4 
Δημόσια ασφάλεια 26 7 33 0,3 68 7 75 0,8 44 34 78 0,8 126,4 4,0 
Έρευνα –  τεχνολογία 167 2 168 1,7 87 4 91 1,0 85 10 95 0,9 -46,0 4,4 
Έργα ΟΤΑ α’ βαθμού   948 948 9,8   1.002 1.002 10,5   800 800 7,8 5,7 -20,2 
Νομαρχιακά έργα 374 84 458 4,8 225 88 313 3,3 232 110 342 3,3 -31,7 9,3 
Περιφερειακά προγράμματα 1.462 109 1.571 16,3 857 120 977 10,3 883 200 1.083 10,5 -37,8 10,8 
Διάφορα 18 121 139 1,4 30 93 123 1,3 30 50 80 0,8 -11,5 -35,0 
Απασχόληση   32 32 0,3   65 65 0,7   68 68 0,7 103,1 4,6 
Αθλητισμός   45 45 0,5   54 54 0,6   50 50 0,5 20,9 -7,4 
Ολυμπιακά έργα   90 90 0,9   86 86 0,9   70 70 0,7 -4,6 -18,6 
Αποθεματικό                 10 10 20 0,2    
Γενικό σύνολο 7.066 2.559 9.624 100,0 6.700 2.800 9.500 100,0 6.950 3.350 10.300 100,0 -1,3% 8,4 
* Πληρωμές 2008 σύμφωνα με το οριστικό κλείσιμο του έτους (31/3/2009). 
Στα έργα ΟΤΑ δεν περιλαμβάνεται το ποσό του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ. 
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Πίνακας 3.24  Δαπάνες ΠΔΕ κατά φορέα 

(σε εκατ. ευρώ) 
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2009/08 2010/09 

Βουλή των Ελλήνων 3   3 0,0 2   2 0,0 2   2 0,0 -33,3   

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

59 1.075 1.134 11,8 125 1.097 1.222 12,9 95 869 964 9,4 7,8 -21,1 

Οικονομικών 6 1 7 0,1 7 2 9 0,1 9 5 14 0,1 28,6 55,6 

Εξωτερικών 1 11 12 0,1 2 14 16 0,2 6 24 30 0,3 33,3 87,5 

Εθνικής Άμυνας 4 3 7 0,1 2 9 11 0,1 10 11 21 0,2 57,1 90,9 

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη-
τας και Ναυτιλίας 

1.508 317 1.825 19,0 1.844 256 2.100 22,1 1.705 431 2.136 20,7 15,1 1,7 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής 

322 45 367 3,8 323 43 366 3,9 321 79 400 3,9 -0,3 9,3 

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων 

849 128 977 10,2 474 78 552 5,8 914 231 1.145 11,1 -43,5 107,4 

Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων 

1.825 624 2.449 25,4 2.109 829 2.938 30,9 2.117 1.068 3.185 30,9 20,0 8,4 

Εργασίας και Κοινωνικής Α-
σφάλισης 

223 32 255 2,6 155 65 220 2,3 200 68 268 2,6 -13,7 21,8 

Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης 

60 20 80 0,8 71 30 101 1,1 37 65 102 1,0 26,3 1,0 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων 

464 28 492 5,1 501 27 528 5,6 455 45 500 4,9 7,3 -5,3 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

3 2 5 0,1 4 2 6 0,1 6 3 9 0,1 20,0 50,0 

Προστασίας του Πολίτη 19 10 29 0,3 58 6 64 0,7 40 25 65 0,6 120,7 1,6 

Πολιτισμού και Τουρισμού 258 120 378 3,9 166 202 368 3,9 140 186 326 3,2 -2,6 -11,4 

Γ.Γ. Περιφερειών 1.462 143 1.605 16,7 857 140 997 10,5 883 230 1.113 10,8 -37,9 11,6 

Αποθεματικό                 10 10 20 0,2     

Σύνολο 7.066 2.559 9.624 100 6.700 2.800 9.500 100,0 6.950 3.350 10.300 100,0 -1,3 8,4 

 
 
 
 
Η θετική συμβολή του ΠΔΕ στην οικονομία της χώρας επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι, συ-
γκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου της γε-
νικής κυβέρνησης στην Ελλάδα, χωρίς τις κεφαλαιακές μεταβιβάσεις, κυμαίνονται μεταξύ 2,9% και 
3,7% του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2000-2010, το οποίο υπερτερεί των αντίστοιχων μεγεθών των κρα-
τών μελών της Ευρωζώνης που κυμαίνονται μεταξύ 2,4% και 2,9%. Τα συγκριτικά αυτά στοιχεία εμ-
φανίζονται στον πίνακα 3.25. 
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Πίνακας 3.25   Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου 
της γενικής κυβέρνησης (% του ΑΕΠ) 

   

Έτη Ελλάδα Χώρες  
Ευρωζώνης 

2000 3,6 2,5 
2001 3,6 2,5 
2002 3,4 2,4 
2003 3,6 2,5 
2004 3,7 2,5 
2005 2,9 2,5 
2006 3,0 2,5 
2007 3,0 2,5 
2008 2,9 2,5 
2009 3,0 2,9 
2010 3,0 2,7 

                           Πηγή: EC, General Government Data Forecast Autumn 2009 
   
 
Προγράμματα ΠΔΕ 2010 χρηματοδοτούμενα αμιγώς από εθνικούς πόρους 
 
Στο ΠΔΕ που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους και θα φθάσει στα 3.350 εκατ. ευ-
ρώ το 2010, η επιλογή των έργων θα γίνει με κριτήριο τη συμπληρωματικότητα, τις συνέργιες και τη 
σκοπιμότητά τους σε σχέση με την εκτέλεση έργων συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ. Περιλαμβά-
νονται σημαντικές κατηγορίες έργων, όπως: επενδυτικές δραστηριότητες των ΟΤΑ α΄ βαθμού σε όλη 
τη χώρα, ενισχύσεις των ιδιωτικών επενδύσεων στο πλαίσιο υλοποίησης των αναπτυξιακών νόμων, 
δαπάνες για την αποκατάσταση ζημιών σε έργα υποδομής και ενισχύσεις σε πληγέντες από σεισμούς, 
πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές  
 
Το ΠΔΕ, πέραν της χρηματοδότησης των παραπάνω τομέων, συμβάλλει αποφασιστικά στo πλαίσιο 
της ασκούμενης κοινωνικής πολιτικής και στην υποβοήθηση κοινωνικών ομάδων με ιδιαίτερα προ-
βλήματα διαθέτοντας σημαντικά κονδύλια αποκλειστικά από εθνικούς πόρους για την κοινωνική πρό-
νοια, τη λαϊκή κατοικία, την καταπολέμηση της ανεργίας, τη δωρεάν κρατική αρωγή στους σεισμό-
πληκτους και τη δωρεάν κρατική αρωγή για την αποκατάσταση παλιννοστούντων από χώρες της Α-
νατολικής Ευρώπης. 
 
 
Έργα για υποδομές, δημόσια διοίκηση, βιομηχανία–μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενέργεια και αγροτικό 
τομέα 
 
Η συμβολή του ΠΔΕ στην οικονομική ανάπτυξη αποτυπώνεται στα προγράμματα των υπουργείων 
που υλοποιούν μεγάλα έργα υποδομών όπως: την κατασκευή των εθνικών οδικών αξόνων, την κατα-
σκευή της επέκτασης του Μετρό Αθηνών, τον εκσυγχρονισμό του ΟΣΕ, την κατασκευή του Μετρό 
Θεσσαλονίκης, την κατασκευή της επέκτασης του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, τα λιμενικά 
– ναυτιλιακά έργα, τα έργα για τα αεροδρόμια, καθώς και τα έργα του συνολικού εθνικού και επαρχι-
ακού οδικού δικτύου της χώρας. 
 
Τα έργα της κατηγορίας αυτής απορροφούν το μεγαλύτερο τμήμα του ΠΔΕ 2010, σε σχέση με τα λοι-
πά έργα του προγράμματος. Οι προβλεπόμενες πιστώσεις ανέρχονται σε 2.420 εκατ. ευρώ, το οποίο 
αποτελεί το 23,5% του συνόλου των δαπανών ΠΔΕ. 
 
Τα έργα του γεωργικού τομέα, της αλιείας και των δασών συνιστούν μια άλλη πολύ σημαντική κατη-
γορία έργων που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ 2010. Περιλαμβάνονται έργα υποδομών για τη βελ-
τίωση συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, οικονομικές ενισχύσεις γεωργικών 
προγραμμάτων, κατασκευαστικές βελτιώσεις και εξοπλισμός κτηνιατρικών εργαστηρίων σε ακριτικές 
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περιοχές κ.λπ.  Για τα έργα αυτά, δεσμεύονται πιστώσεις 445 εκατ. ευρώ, ενώ για τα εγγειοβελτιωτικά 
έργα πιστώσεις ύψους 240 εκατ. ευρώ. 
  
Οι δράσεις βιομηχανίας-βιοτεχνίας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων, χρηματο-
δοτούνται επίσης από το ΠΔΕ. Σημαντικό εργαλείο αποτελεί ο επενδυτικός νόμος που ενισχύει την 
ανάπτυξη τόσο νέων όσο και παλαιών βιομηχανικών, βιοτεχνικών, ξενοδοχειακών και ναυπηγοεπι-
σκευαστικών επιχειρήσεων, τον εκσυγχρονισμό τους, την προώθηση των νέων τεχνολογιών και της 
καινοτομίας, την απασχόληση και την ανάπτυξη της περιφέρειας. Επίσης στον τομέα αυτό περιλαμ-
βάνονται και οι δαπάνες για την ανάπτυξη και λειτουργία κέντρων υποδοχής επενδυτών στη χώρα 
όπως και οι επιχορηγήσεις στον ΕΟΜΜΕΧ για αποζημιώσεις επιχειρήσεων που επλήγησαν από θεο-
μηνίες. Για το σκοπό αυτό δεσμεύονται πιστώσεις 1.660 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτελεί το 16,1% του 
συνόλου των πιστώσεων του ΠΔΕ 2010. 
 
Στις δαπάνες για ενέργεια περιλαμβάνονται και οι επιχορηγήσεις σε ενδιάμεσους φορείς (όπως Κέ-
ντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – ΚΑΠΕ) για την πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι δαπάνες αυτές προβλέπονται να φθάσουν τα 170 εκατ. ευρώ. 
 
Σημαντικά είναι επίσης τα κονδύλια που θα διατεθούν για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της 
λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό χρηματοδοτούνται δράσεις για τη βελτίωση 
της παραγωγικότητας και ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών, για την άρση διοικητικών εμποδίων, 
για την αποφυγή δημιουργίας συνθηκών αποκλεισμού από την κοινωνία της γνώσης, για τη διοικητι-
κή διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς, για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνη-
σης, για την δια βίου μάθηση και εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων, για την ενίσχυση της διαπε-
ριφερειακής συνεργασίας και για την μετατροπή των ΚΕΠ σε κέντρα ολοκληρωμένων συναλλαγών. 
Τα ποσά που δεσμεύονται ανέρχονται στα 404 εκατ. ευρώ και αφορούν σε έργα των τομέων της δη-
μόσιας διοίκησης, του γενικού οικονομικού σχεδιασμού, της δικαιοσύνης, των εξωτερικών υποθέσε-
ων, της άμυνας και της δημόσιας ασφάλειας. 
 
 
Έργα για την παιδεία, τον πολιτισμό, την υγεία – πρόνοια, το περιβάλλον και λοιπές δράσεις 
 
Οι επενδυτικές δαπάνες για την παιδεία, τον πολιτισμό, την υγεία - πρόνοια αποτελούν σημαντικό μέ-
ρος του ΠΔΕ μέσα από τη στήριξη δράσεων που συμβάλλουν στην πνευματική, πολιτιστική και κοι-
νωνική ανάπτυξη. Η εκπαίδευση, η επιστημονική έρευνα, η τεχνολογία και η καινοτομία ως βασικά 
στοιχεία της οικονομίας της γνώσης, συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της παραγωγικότητας και 
στη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. 
 
Το ΠΔΕ χρηματοδοτεί δράσεις για την έρευνα και την τεχνολογία, για προγράμματα ανάπτυξης βιο-
μηχανικών ερευνών, καθώς και για προγράμματα ενίσχυσης ερευνητικού δυναμικού. Οι προβλεπόμε-
νες πιστώσεις για το σκοπό αυτό ανέρχονται σε 95 εκατ. ευρώ. 
 
Η ταχύτητα των τεχνολογικών και οργανωτικών αλλαγών στην παραγωγική διαδικασία, δημιουργεί 
συνεχώς την ανάγκη απόκτησης νέων γνώσεων και ανάπτυξης ποικίλων δεξιοτήτων στο κοινωνικό 
σύνολο. Ο ρόλος της κατάρτισης και της εκπαίδευσης καθίσταται πρωταρχικός, τόσο για τους άνερ-
γους όσο και για τους εργαζόμενους και με ιδιαίτερη βαρύτητα στους νέους και τις γυναίκες, στον το-
μέα της ενίσχυσης των προοπτικών απασχόλησης, αλλά και της επαγγελματικής ανέλιξης αντίστοιχα. 
Το σχετικό κονδύλι που εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται στα 400 εκατ. ευρώ. 
 
Ειδικότερα στον τομέα της παιδείας καταβάλλεται τεράστια προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό των 
υποδομών και τη διάχυση της γνώσης στους νέους μέσω στοχευμένων δράσεων. Το κονδύλι που εγ-
γράφεται στο ΠΔΕ του 2010 ανέρχεται στα 1.050 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο 10,19% του 
συνόλου των δημοσίων επενδύσεων. Τα έργα της παιδείας καλύπτουν υποδομές, κτιριακές εγκατα-
στάσεις και εξοπλισμό των ΑΕΙ και των ΤΕΙ.  Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνεται το κατασκευαστι-
κό πρόγραμμα του ΟΣΚ για σχολικά κτήρια και υποστηρικτικές εκπαιδευτικές εργασίες σε βιβλιοθή-
κες και στην επιμόρφωση ενηλίκων. 
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Οι δαπάνες για την υγεία – πρόνοια, προβλέπεται να ανέλθουν στα 235 εκατ. ευρώ. Στις δαπάνες αυ-
τές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, δαπάνες για κτιριακές υποδομές και εξοπλισμό των νοσοκομεί-
ων, για λειτουργία παιδικών σταθμών και γηροκομείων, για δημιουργία δομών αποασυλοποίησης ψυ-
χικά ασθενών όπως και δομών παροχής φροντίδας ψυχικής υγείας, καθώς και δαπάνες για την αντιμε-
τώπιση εκτάκτων αναγκών. 
 
Σημαντική είναι και η συμμετοχή του ΠΔΕ για έργα πολιτισμού, όπως η κατασκευή – επισκευή μου-
σείων, η συντήρηση μνημείων και αρχαιολογικών χώρων όπως και η συνολική ανάδειξή τους. Για το 
σκοπό αυτό προβλέπεται να διατεθούν 130 εκατ. ευρώ. 
 
Σημαντική είναι και η συμμετοχή του ΠΔΕ για έργα που συμβάλλουν στην προστασία και αναβάθμι-
ση του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται να διατε-
θούν 276 εκατ. ευρώ. 
 
Παράλληλα, το ΠΔΕ χρηματοδοτεί δράσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού, τη βελτίωση των υπο-
δομών στην ύδρευση και την αποχέτευση, τον αθλητισμό, την απασχόληση και την προστασία των 
ανέργων και άλλες δράσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και ευημερία των πολιτών.  
 
 
Χρηματοδότηση έργων περιφερειακών, νομαρχιακών και τοπικών (ΟΤΑ α’ βαθμού) προγραμμάτων 
 
Πολύ σημαντική είναι η συμβολή του ΠΔΕ στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιφέρει-
ας. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 2010 για έργα περιφερειακών προγραμ-
μάτων ανέρχονται στο ποσό των 1.113 εκατ. ευρώ (883 εκατ. ευρώ για έργα συγχρηματοδοτούμενα 
από την ΕΕ και 230 εκατ. ευρώ για έργα χρηματοδοτούμενα αμιγώς από εθνικούς πόρους), έναντι 997 
εκατ. ευρώ το 2009 και 1.606 εκατ. ευρώ το 2008.  Στον πίνακα 3.26 παρουσιάζονται στοιχεία για τη 
χρηματοδότηση από το ΠΔΕ έργων που εκτελούνται από τις περιφέρειες. 
 
 

Πίνακας 3.26  Χρηματοδότηση έργων ΠΔΕ που εκτελούνται από τις περιφέρειες 
(σε εκατ. ευρώ) 

      

 2008 
Πληρωμές 

2009 
Εκτιμήσεις 
πληρωμών 

2010 
Προβλέψεις 

Μεταβολή 
2009/2008 

Μεταβολή 
2010/2009 

      
Χρηματοδοτήσεις έργων περιφέρειας με κοινοτι-
κή συμμετοχή 

1.462 857 883 -41,4 3,0 

      
Χρηματοδοτήσεις έργων περιφέρειας από εθνι-
κούς πόρους 

143 140 230 -2,2 64,3 

      

Σύνολο 1.606 997 1.113 -37,9 11,6 

Πηγή:  ΠΔΕ 

 
Εκτός από τα έργα περιφερειακών προγραμμάτων, μέσω του ΠΔΕ χρηματοδοτούνται και έργα νομαρ-
χιακών προγραμμάτων και έργων ΟΤΑ α΄ βαθμού. Το συνολικό ύψος των δαπανών για τα έργα της 
κατηγορίας αυτής προβλέπεται να ανέλθει στα 1.142 εκατ. ευρώ το 2010, εκ των οποίων 232 εκατ. 
ευρώ για συγχρηματοδοτούμενα έργα και 910 εκατ. ευρώ για έργα χρηματοδοτούμενα αμιγώς από ε-
θνικούς πόρους (χωρίς να υπολογίζονται οι δαπάνες του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ που θα καθορι-
στούν μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού). Οι αντίστοιχες δαπάνες το 2009 θα ανέλθουν στα 
1.315 εκατ. ευρώ, ενώ το 2008 ανήλθαν στα 1.406 εκατ. ευρώ.  Στον πίνακα 3.27 παρουσιάζονται 
στοιχεία για τη χρηματοδότηση από το ΠΔΕ έργων της κατηγορίας αυτής για την περίοδο 2008 -2010. 
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Πίνακας 3.27  Χρηματοδότηση έργων ΠΔΕ που εκτελούνται από τις ΝΑ και ΟΤΑ α’ βαθμού 
(σε εκατ. ευρώ) 

      
 2008 

Πληρωμές 
2009 

Εκτιμήσεις 
πληρωμών 

2010 
Προβλέψεις 

Μεταβολή 
2009/2008 

Μεταβολή 
2010/2009 

      
Χρηματοδοτήσεις νομαρχιακών έργων με κοινο-
τική συμμετοχή 

374 225 232 -39,9 3,1 

      
Χρηματοδοτήσεις νομαρχιακών έργων από ε-
θνικούς πόρους 

84 88 110 5,4 25,0 

      

Χρηματοδοτήσεις έργων ΟΤΑ α’ βαθμού από 
εθνικούς πόρους 

948 
(ΣΑΤΑ και 
ΘΗΣΕΑΣ) 

1.002 
(ΣΑΤΑ και 
ΘΗΣΕΑΣ) 

800 

(ΣΑΤΑ)(1) 
5,7 -20,2 

      

Σύνολο 1.406 1.315 1.142 -6,4 -13,2 
Πηγή:   ΠΔΕ 
 (1) Δεν περιλαμβάνονται οι προβλεπόμενες δαπάνες για το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», καθότι θα καθοριστούν μετά την ψήφιση του κρατι-

κού προϋπολογισμού. 

 
Δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση και ανάπτυξη της περιφέρειας, η χρηματοδότηση των έργων των πε-
ριφερειακών και των νομαρχιακών προγραμμάτων, για το 2010 προβλέπεται να ανέλθει στα 2.255 ε-
κατ. ευρώ, το οποίο αποτελεί το 21,90% του συνολικού ΠΔΕ (πίνακες 3.27 και 3.28). 
 
Σε ό,τι αφορά την υποστήριξη των ΟΤΑ α’ βαθμού σημειώνεται ότι υλοποιείται ικανοποιητικά το α-
ναπτυξιακό πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΘΗΣΕΑΣ (ν.3274/2004). Μεγάλο μέρος του προ-
γράμματος αυτού θα χρηματοδοτηθεί και το 2010 από αμιγώς εθνικούς πόρους. Το ύψος της χρημα-
τοδότησης και η κατανομή του στους φορείς θα καθοριστεί μετά την ψήφιση του κρατικού προϋπολο-
γισμού στην εγκύκλιο κατάρτισης του ΠΔΕ 2010. 
 
 

Πίνακας 3.28   Περιφερειακά προγράμματα ΠΔΕ 2010 
(σε εκατ. ευρώ) 

    

Χρηματοδοτούμενο αμιγώς από εθνικούς πόρους Συγχρηματο- 
δοτούμενο Ολυμπιακά έργα 

(Ελλάδα 2004) Λοιπά έργα Σύνολο 
Γενικό 
σύνολο Περιφέρειες 

(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5)=(1)+(4) 
Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης 80 3 12 15 95 
Κεντρικής Μακεδονίας 124 6 30 36 160 
Δυτικής Μακεδονίας 40 2 3 5 45 
Ηπείρου 72 4 7 11 83 
Θεσσαλίας 60 4 4 8 68 
Ιονίων Νήσων 66 1 5 6 72 
Δυτικής Ελλάδας 75 4 17 21 96 
Στερεάς Ελλάδας 50 1 23 24 74 
Αττικής 80 1 24 25 105 
Πελοποννήσου 37   23 23 60 
Βορείου Αιγαίου 20   7 7 27 
Νοτίου Αιγαίου 14 2 5 7 21 
Κρήτης 165 2 40 42 207 
Σύνολο 883 30 200 230 1.113 

 
 
Συμμετοχή του ΠΔΕ στο μετοχικό κεφάλαιο των ΔΕΚΟ και ΑΕ του Δημοσίου 
 
Σημαντικό μέρος των μεγάλων έργων που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ υλοποιείται από τις ΔΕΚΟ 
και ΑΕ του δημόσιου τομέα με μεταβίβαση πιστώσεων στους οργανισμούς αυτούς. Συγκεκριμένα κα-
τά το έτος 2010 το ύψος των επιχορηγήσεων ανέρχεται στα 1.570 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί 
στο 15,24% του ΠΔΕ. Το μεγαλύτερο μέρος των επιχορηγήσεων αφορά σε μεγάλα έργα υποδομής 
όπως τα έργα της Εγνατίας ΑΕ, του Μετρό Αθηνών, του ΟΣΕ και του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων 
(ΟΣΚ). 
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Πίνακας 3.29  Συμμετοχή του ΠΔΕ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 
των ΔΕΚΟ και λοιπών επιχειρήσεων του Δημοσίου 

 (σε εκατ. ευρώ) 
    

2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 10 
Πραγματοποιήσεις Εκτιμήσεις πραγμ/σεων Προβλέψεις 

Δημόσιες επιχειρήσεις Συγχρημα-
τοδοτούμενο 

ΠΔΕ 
Εθνικό 
ΠΔΕ Σύνολο 

Συγχρηματο-
δοτούμενο 

 ΠΔΕ 
Εθνικό 
ΠΔΕ Σύνολο 

Συγχρημα-
τοδοτούμενο 

 ΠΔΕ 
Εθνικό 
ΠΔΕ Σύνολο 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 97   97 70   70 120   120 
ΔΕΠΑΝΟΜ 60 17 77 67 30 97 78 55 133 
ΕΓΝΑΤΙΑ 315 1 316 300   300 360   360 
ΕΑΧΑ 1 2 3 2 2 4   3 3 
ΕΟΜΜΕΧ 34 9 43 81 4 85 79 7 86 
ΕΛΟΤ 1   1 2   2     0 
ΕΡΤ   3 3     0   4 4 
ΘΕΜΙΣ ΑΕ   31 31   13 13   18 18 
ΚΕΔ   5 5   8 8   15 15 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ 29 30 59 65 29 94 30 45 75 
ΟΑΣΑ 3   3 90   90 50 10 60 
ΟΣΕ 406   406 524   524 400   400 
ΟΣΚ 1 130 131 3 170 173 1 202 203 
ΟΠΕ 5 16 21 1 9 10 1 11 12 
ΟΠΕΠ   1 1 3   3 1   1 
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ 2   2 50   50 50   50 
ΤΡΑΜ ΑΕ 1   1 2   2 30   30 

Σ ύ ν ο λ ο 953 244 1.197 1.260 265 1.525 1.200 370 1.570 

 
 
Πηγές χρηματοδότησης του ΠΔΕ 
 
Η αποτελεσματική αξιοποίηση των πηγών χρηματοδότησης και η επίσπευση της απορρόφησης των 
πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΠΔΕ καθίσταται για τη 
χώρα μας σημαντική. 
 
Βασική πηγή εσόδων για τη χρηματοδότηση των έργων του ΠΔΕ αποτελούν οι εισροές από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Αλιείας, το Ταμείο Συνοχής, τα Ταμεία για τα έργα του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 - ΕΓΤΑΑ (γεωργικό) και ΕΤΑ (αλιείας) - κα-
θώς και το Ταμείο αλληλεγγύης και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών. Τα έσοδα από την ΕΕ για το 
2010, προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στα 3.710 εκατ. ευρώ, τα οποία καλύπτουν το 36% περίπου του 
συνόλου των δαπανών του ΠΔΕ. 
 
Σημειώνεται ότι, το 2009 τα έσοδα από τις επιχορηγήσεις της ΕΕ μειώθηκαν κατά 54,9% σε σχέση με 
το 2008, ενώ το 2010 προβλέπεται να αυξηθούν κατά 76,2% έναντι αυτών του 2009. 
 
Τέλος, τα πιστωτικά έσοδα του ΠΔΕ και η αύξηση των στοιχείων του ενεργητικού του Δημοσίου το 
2009 παρουσιάζουν άνοδο σε σχέση με το 2008 κατά 56,2%, ενώ το 2010 παρουσιάζουν μείωση κατά 
10,5% σε σχέση με το 2009. 
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Πίνακας 3.30  Πηγές χρηματοδότησης ΠΔΕ 
(σε εκατ. ευρώ) 

 
Μεταβολή % Πηγές εσόδων 2008 

Πραγματ/σεις 
2009 

Εκτιμήσεις 
2010 

Προβλέψεις 2009/2008 2010/2009 
      

Έσοδα δημόσιων επενδύσεων 5.018 2.306 3.860 -54,0 67,4 
      

Ίδια έσοδα 350 200 150 -42,9 -25,0 
      

Επιχορηγήσεις ΕΕ 4.668 2.106 3.710 -54,9 76,2 
- ΕΤΠΑ (2.853) (1.283) (2.037) (-55,0) (58,8) 
- ΕΓΤΑΑ (504) (81) (8) (-83,9) (-90,1) 
- Ταμείο Συνοχής (200) (481) (608) (140,5) (26,4) 
- Ταμείο Αλιείας (30) (24)  (-20,0)  
- ΕΚΤ (992) (155) (744) (-84,4) (380,0) 
- Ταμείο Αλληλεγγύης (89)     
- Πρόγραμμα αλληλεγγύης και διαχείρισης 
μεταναστευτικών ροών 

 (24) (40)  (66,7) 

- ΕΓΤΑΑ (2007-2013)  (57) (243)  (326,3) 
- ΕΤΑ (2007-2013)  (1) (30)  (2.900,0) 

      

Πιστωτικά έσοδα και αύξηση στοιχείων 
ενεργητικού 4.606 7.194 6.440 56,2 -10,5 
      

Σύνολο 9.624 9.500 10.300 -1,3 8,4 
Πηγή:  ΥΠΟΙΟ – Αρχή Πληρωμής 
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). 

 
Κατανομή χρηματοδότησης του ΠΔΕ 
 
Η κατανομή των προβλεπόμενων πιστώσεων του ΠΔΕ 2010 κατά τομέα και φορέα, καθώς και οι 
πραγματοποιήσεις και εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων κατά τα έτη 2008 και 2009 αντίστοιχα, παρου-
σιάζονται στους πίνακες 3.23 και 3.24. 
 
Οι πηγές χρηματοδότησης του ΠΔΕ κατά τα έτη 2008, 2009 και 2010 με τα αντίστοιχα ποσά παρου-
σιάζονται στον πίνακα 3.30. 
 
Η κατανομή των προβλεπόμενων πιστώσεων του ΠΔΕ 2010 για τις ΔΕΚΟ και ΑΕ του Δημοσίου δί-
δεται στον πίνακα 3.29.  
 
Η κατανομή των προβλεπόμενων πιστώσεων του ΠΔΕ 2010 για τις περιφέρειες δίδεται στον πίνακα 
3.28. 
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Π 
3. Χρηματορροές μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 
Το δημοσιονομικό όφελος της Ελλάδας από τον κοινοτικό προϋπολογισμό διαμορφώθηκε στα 4.833 
εκατ. ευρώ για το 2008, αντιπροσωπεύοντας το 2,0% του ΑΕΠ, ενώ εκτιμάται σε 2.211 εκατ. ευρώ, ή 
ποσοστό 0,9% του ΑΕΠ για το 2009.  Η σχέση απολήψεων/αποδόσεων για το 2009 αναμένεται να δι-
αμορφωθεί περίπου στο 1,8:1.  Για το έτος 2010 η σχέση απολήψεων/αποδόσεων αναμένεται να κυ-
μανθεί περίπου στο 2,5:1. 
 
Οι πόροι που προέρχονται από την ΕΕ απορροφώνται από: 
 
 τον αγροτικό τομέα (58% το 2009) μέσω εισοδηματικών ενισχύσεων σε γεωργούς και κτηνοτρό-

φους από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), αλλά και προγραμμάτων για την 
αγροτική ανάπτυξη και την ενίσχυση της υπαίθρου και του πληθυσμού της από το Ευρωπαϊκό Γε-
ωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και 

 
 τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας χρηματοδοτώντας κυρίως προγράμματα υποδομών, κατάρ-

τισης κ.λπ. με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της παραγωγικότητας και 
του ποσοστού απασχόλησης. 

 
 
 

3.1 Χρηματικές ροές με την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2009 
 
Απολήψεις 
 
Οι εισροές από την ΕΕ κατά το έτος 2009 εκτιμώνται σε 4.843 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 
κατά 35,3%, έναντι του 2008. Η μείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην καθυστέρηση έναρξης 
υλοποίησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, καθώς και στη φθίνουσα πορεία των απολήψεων που πα-
ρουσιάζεται στα έργα της περιόδου 2000-2006 (Γ΄ ΚΠΣ) λόγω της επικείμενης ολοκλήρωσής τους, 
ενώ οι προκαταβολές του ΕΣΠΑ δεν εμφανίζονται στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού. 
 
Ειδικότερα, το 2009: 
 
Τακτικός προϋπολογισμός (ΤΠ) 
 
Οι απολήψεις του ΤΠ αναμένεται να διαμορφωθούν στα 239 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 
58,7%, σε σχέση με το 2008, κυρίως λόγω της μείωσης των απολήψεων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για τη χρηματοδότηση των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης. 
Μέσω του ΤΠ συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ προγράμματα και δράσεις όπως αγροτοπεριβαλλο-
ντικά μέτρα (βιολογική γεωργία, μακροχρόνια παύση, κτηνοτροφία), στήριξη ορεινών και μειονεκτι-
κών περιοχών, δάσωση, κ.λπ.  Η κοινοτική συνδρομή το 2009, για τα ανωτέρω μέτρα, στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της περιόδου 2007-2013, αναμένεται να διαμορφω-
θεί, έπειτα από αναθεωρημένες εκτιμήσεις, στο ποσό των 152 εκατ. ευρώ. 
 
Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 
 
Το ύψος των εσόδων του ΠΔΕ από την ΕΕ εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει το ποσό των  2.106 εκατ. ευ-
ρώ, σημειώνοντας μείωση 54,9%, σε σύγκριση με το 2008. Τούτο οφείλεται, όπως τονίστηκε και α-
νωτέρω, στην καθυστέρηση έναρξης υλοποίησης των έργων και προγραμμάτων που εντάσσονται στο 
ΕΣΠΑ. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι στις απολήψεις για το 2009, στο πλαίσιο του ΠΔΕ, δεν 
περιλαμβάνονται οι προκαταβολές του ΕΣΠΑ. 
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Πίνακας 3.31   Χρηματορροές μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ 2008-2010 
(σε εκατ. ευρώ) 

 
       

2008 2009 2010 2009/08 2010/09   
  

Πραγμ/σεις Προϋπ/σμός Εκτιμήσεις 
πραγμ/σεων Προβλέψεις Μεταβολή % 

Αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ι) 2.649 2.540 2.632 2.713 -0,6 3,1 

Ίδιοι κοινοτικοί πόροι 2.299 2.431 2.418 2.636 5,2 9,0 
Δασμοί ΚΕΔ και αντιντάμπιγκ 298 313 258 261 -13,5 1,2 
Γεωργικές εισφορές 7      
Εισφορές ζάχαρης και ισογλυκόζης 2 1 2 1 -0,5 -30,0 
Συνεισφορές βάσει ΦΠΑ 577 619 537 495 -6,9 -7,9 
Συνεισφορές βάσει ΑΕΕ 1.415 1.498 1.621 1.879 14,5 15,9 
        
Λοιπές συνεισφορές-επιστροφές  310 65 171 30 -44,9 -82,5 
Πρόσθετες έκτακτες συνεισφορές 136 15 165 20 21,3 -87,9 
Επιστροφές από ανεκτέλεστα προγράμματα 174 50 6 10 -96,6 66,7 
        
Λοιπές συνεισφορές εκτός προϋπολογισμού ΕΕ  40 44 43 47 9,6 8,0 
Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης 40 44 43 47 9,6 8,0 

Απολήψεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΙΙ) 7.482 6.634 4.843 6.856 -35,3 41,6 

Τακτικός προϋπολογισμός  579 405 239 372 -58,7 55,4 
Έξοδα είσπραξης παραδοσιακών ιδίων πόρων 77 79 65 66 -15,4 0,8 
Απολήψεις ΕΓΤΑΑ 492 317 152 297 -69,1 95,4 
Λοιπές απολήψεις 10 9 22 9 117,7 -59,1 
        
Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων 4.668 3.500 2.106 3.710 -54,9 76,2 
Απολήψεις ΕΤΠΑ 2.853 2.169 1.283 2.037 -55,0 58,8 
Απολήψεις ΕΓΤΑΑ 504 188 139 251 -72,4 80,6 
Απολήψεις Ευρ. Ταμείο Αλιείας 30 42 24 30 -18,8 25,4 
Απολήψεις ΕΚΤ 992 587 155 744 -84,4 380,0 
Απολήψεις Ταμείο Συνοχής 200 492 481 608 141,2 26,3 
Απολήψεις Πρόγραμμα αλληλεγγύης και διαχείρισης μετα-
ναστευτικών ροών  22 24 40  68,1 
Λοιπές απολήψεις 90      
  (Διάφορες απολήψεις) (1)      
  (Ταμείο Αλληλεγγύης) (90)      
       
Προϋπολογισμός ΕΛΕΓΕΠ 2.228 2.723 2.489 2.755 11,7 10,7 
Απολήψεις από ΕΓΤΕ 2.228 2.723 2.489 2.755 11,7 10,7 
        
Προϋπολογισμός τρίτων 7 6 9 20 30,9 117,3 
Απολήψεις ΕΤΠΑ 5      
Απολήψεις ΕΖΕΣ 2 6 9 20 319,1 127,4 
Δημοσιονομικό όφελος ( ΙΙ-Ι ) 4.833 4.094 2.211 4.144 -54,3 87,4 
 (ως % του ΑΕΠ) 2,0% 1,6% 0,9% 1,7%   
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Προϋπολογισμός ΕΛΕΓΕΠ 
 
Μέσω του προϋπολογισμού ΕΛΕΓΕΠ (ΕΓΤΕ/Εγγυήσεις) χρηματοδοτούνται κυρίως άμεσες εισοδη-
ματικές ενισχύσεις στον αγροτικό πληθυσμό, με βάση τη συμφωνία για την αναθεώρηση της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) το 2003, και ειδικότερα για τα μεσογειακά προϊόντα (καπνός, ελαιόλα-
δο, βαμβάκι) τον Απρίλιο του 2004, όπως αναθεωρήθηκε πρόσφατα, το 2009. Οι εισροές από το Ευ-
ρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 2.489 εκατ. ευ-
ρώ. 
 
Αποδόσεις 
 
Οι συνολικές συνεισφορές της χώρας μας στον κοινοτικό προϋπολογισμό εκτιμάται ότι θα ανέλθουν 
σε 2.632 εκατ. ευρώ περίπου, σημειώνοντας οριακή μείωση κατά 0,6% σε σχέση με το 2008. Η μείω-
ση αυτή, παρά την αύξηση της συνεισφοράς με βάση τον πόρο Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος λό-
γω της αύξησης των δαπανών του κοινοτικού προϋπολογισμού και του αναθεωρημένου ΑΕΠ, οφείλε-
ται στις μειωμένες αποδόσεις για δασμούς, στις μειωμένες συνεισφορές με βάση τον πόρο ΦΠΑ και 
στις οριακές επιστροφές (6 εκατ. ευρώ) από ανεκτέλεστα προγράμματα, σε σχέση με τις αντίστοιχες 
αποδόσεις έτους 2008. 
 
Δημοσιονομικό όφελος 
 
Το δημοσιονομικό όφελος για το 2009 εκτιμάται στα  2.211 εκατ. ευρώ (0,9% του ΑΕΠ), σημειώνο-
ντας μείωση 54,3% περίπου, σε σύγκριση με το αντίστοιχο όφελος του οικoνομικού έτους 2008. 
 
 
 
3.2 Χρηματικές ροές με την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2010 
 
 
Οι προβλέψεις για τις εισροές και εκροές της χώρας από και προς τον κοινοτικό προϋπολογισμό κατά 
το οικονομικό έτος 2010 βασίζονται στο σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ του έτους αυτού, στις απο-
πληρωμές των προγραμμάτων της περιόδου 2000-2006, στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ και στις εισροές 
που αναμένονται στον προϋπολογισμό ΕΛΕΓΕΠ (ΕΓΤΕ). 
 
 
Απολήψεις 
 
Οι απολήψεις από την ΕΕ κατά το έτος 2010 αναμένεται να ανέλθουν στα 6.856 εκατ. ευρώ, έναντι 
4.843 εκατ. ευρώ, το 2009. Ειδικότερα: 
 
Τακτικός προϋπολογισμός 
 
Οι προβλεπόμενες εισροές ανέρχονται σε 372 εκατ. ευρώ (αύξηση 55,4%, σε σχέση με το 2009), οι 
οποίες αφορούν κυρίως τη χρηματοδότηση μέτρων αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ ύψους 297 
εκατ. ευρώ και τα έξοδα είσπραξης παραδοσιακών ιδίων πόρων τα οποία προβλέπεται να ανέλθουν σε 
66 εκατ. ευρώ. 
 
Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων 
 
Οι πόροι του ΠΔΕ προβλέπεται να διαμορφωθούν στο ύψος των 3.710 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν 
στο 54% περίπου των συνολικών εισροών από την ΕΕ, σημειώνοντας προβλεπόμενη αύξηση 76,2%, 
σε σύγκριση με το 2009. Από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης αναμένονται εισροές 
ύψους 2.037 εκατ. ευρώ, ενώ από το Ταμείο Συνοχής 608 εκατ. ευρώ.  
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Στις εκτιμώμενες εισροές στο ΠΔΕ συμπεριλαμβάνεται και ποσό ύψους 40 εκατ. ευρώ το οποίο αφο-
ρά απολήψεις από το πρόγραμμα της ΕΕ «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών». 
 
Προϋπολογισμός ΕΛΕΓΕΠ 
 
Οι απολήψεις του προϋπολογισμού ΕΛΕΓΕΠ από το ΕΓΤΕ, προβλέπεται ότι θα ανέλθουν σε 2.755 
εκατ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει το 40,2% των συνολικών εισπράξεων από την ΕΕ για το 2010. 
Οι απολήψεις του ΕΛΕΓΕΠ εμφανίζονται αυξημένες κατά 10,7% σε σχέση με το 2009. 
 
 
Αποδόσεις 
 
Οι συνεισφορές στον κοινοτικό προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2010, προβλέπεται να ανέλ-
θουν σε 2.713 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3% περίπου σε σχέση με το 2009.  
 
 
Δημοσιονομικό όφελος 
 
Το δημοσιονομικό όφελος για το 2010 προβλέπεται στα 4.144 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 87,4%, σε 
σχέση με το εκτιμώμενο όφελος για το 2009. Το προβλεπόμενο δημοσιονομικό όφελος για το 2010 
αντιπροσωπεύει το 1,7% του ΑΕΠ. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Κεφάλαιο 4 ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

 
 
 
 
 



ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4    

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
 
 
 
 
 
ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ 
 
 
Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση, που οδήγησε την παγκόσμια οικονομία σε ύφεση, μετά τις προ-
σπάθειες των κρατών να στηρίξουν τις οικονομίες τους με την ανάληψη μέτρων ενίσχυσης της ρευ-
στότητας του πιστωτικού συστήματος και της συναλλακτικής δραστηριότητας, φαίνεται να πλησιάζει 
στο τέλος και να εμφανίζονται αμυδρά σημάδια ανάκαμψης της οικονομίας. Τα μέτρα που έλαβαν οι 
χώρες της ευρωζώνης επηρέασαν άμεσα το ύψος του δημόσιου χρέους με αποτέλεσμα την αύξησή 
του. 
 
Η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στις διεθνείς αγορές ομολόγων είχε θετική επίδραση στους τίτ-
λους των ευρωπαϊκών χωρών με αποτέλεσμα να μειωθούν αισθητά οι διαφορές των αποδόσεων των 
ομολόγων των χωρών αυτών, έναντι των αντίστοιχων γερμανικών αποδόσεων. 
 
Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της 
υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των δαπανών, σε συνδυασμό με τον αρνητικό ρυθμό α-
νάπτυξης της οικονομίας, είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική απόκλιση του χρέους, τόσο σε απόλυτο 
μέγεθος, όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ, από τους στόχους που ετέθησαν στον προϋπολογισμό του 
2009. 
 
Ο δανεισμός το τρέχον έτος έφθασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, προκειμένου να καλυφθούν τα υπερ-
βολικά ταμειακά ελλείμματα.  Παρά τη σχετική βελτίωση του διεθνούς οικονομικού κλίματος, ιδίως 
κατά το δεύτερο εξάμηνο, και τη μείωση της διαφοράς αποδόσεων (spread) μεταξύ του 10ετούς ομο-
λόγου αναφοράς και του αντίστοιχου γερμανικού, το κόστος δανεισμού για τη χώρα μας παρέμεινε 
υψηλότερο σε σχέση με τις χώρες της ευρωζώνης.  
 
Οι δεδομένες συνθήκες επέβαλαν την υιοθέτηση μιας στρατηγικής εκδόσεων που επικεντρώθηκε στις 
βραχείες και μεσοπρόθεσμες διάρκειες, στρατηγική που ακολούθησαν όλες οι χώρες της ευρωζώνης. 
Στην περίπτωση της χώρας μας, αντίθετα με τις άλλες χώρες, λόγω της ήδη υψηλής μέσης υπολειπό-
μενης διάρκειας του χρέους, η επίπτωση στη μέση διάρκεια αναχρηματοδότησής του ήταν μικρότερη.  
 
Το δημόσιο χρέος αναμένεται να διαμορφωθεί στο τέλος του 2010, ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε ιστορικά 
υψηλά επίπεδα και συνεπώς θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην αποκλιμάκωσή του στα προσεχή έτη, 
προκειμένου να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις στο κόστος δανεισμού, που ήδη άρχισαν να εμφανίζονται.  
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Πίνακας 4.1 Σύνθεση χρέους κεντρικής κυβέρνησης 
(σε εκατ. ευρώ) 

  2007 2008 2009* 2010** 

Α. Χρέος σε ευρώ 237.742 260.439 299.570 325.225 

  (ως % του ΑΕΠ) 105,0% 108,9% 124,8% 133,2% 

  1. Βραχυπρόθεσμοι τίτλοι 1.989 6.576 10.945 10.860 

   (Έντοκα γραμμάτια δημόσιου τομέα) 137 129 126 110 

   (Έντοκα γραμμάτια ιδιωτικού τομέα) 822 962 8.938 8.950 

   (Βραχυπρόθεσμοι τίτλοι στην Ευρωαγορά – ECP)  1.030 5.485 1.881 1.800 

  
2. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 
    Δημοπρασίες και λοιπές εκδόσεις 

200.968 216.614 254.316 283.040 

   (Ομολογιακά δάνεια ΕΔ) 199.920 216.614 254.316 283.040 

   (Ομολογιακά δάνεια οικον. εξυγίανσης) 1.048 0 0 0 

  3. Κοινοπρακτικά και λοιπά ομολογιακά δάνεια σε ευρώ 26.314 29.342 26.950 24.520 

  4. Οφειλές Δημοσίου προς Τράπεζα Ελλάδος σε ευρώ 7.521 7.051 6.581 6.110 

  
5. Προσαρμογές ESA    
    ( τιτλοποιήσεις) 950 856 778 695 

Β. Χρέος σε νομίσματα εκτός ζώνης ευρώ 1.916 1.632 1.230 1.080 

  (ως % του ΑΕΠ) 0,8% 0,7% 0,5% 0,4% 
       
Γ. Σύνολο χρέους κεντρικής κυβέρνησης (Α+Β) 239.658 262.071 300.800 326.305 

  (ως % του ΑΕΠ) 105,8% 109,6% 125,3% 133,6% 

  ΑΕΠ 226.437 239.141 240.150 244.233 
* Εκτιμήσεις      **Προβλέψεις 
Πηγή:  Υπουργείο Οικονομικών 
 

Πίνακας 4.2  Χρέος γενικής κυβέρνησης 
(σε εκατ. ευρώ) 

 2007 2008 2009* 2010** 
     
Α. Χρέος κεντρικής κυβέρνησης  239.658 262.071 300.800 326.305 

Β1. Χρέος ΝΠΔΔ, κέρματα κ.λπ. 1.243 1.276 1.523 1.590 

Β2. Επενδύσεις ΝΠΔΔ σε τίτλους ΕΔ (-) -118 -893 -2.907 -3.000 

Γ. Χρέος κεντρικής κυβέρνησης κατά ESA (A+B1+Β2) 240.783 262.454 299.416 324.895 

Δ1. Χρέος ΟΤΑ, OKA 1.663 1.671 1.730 1.800 

Δ2. Ενδοκυβερνητικό χρέος (-) -26.044 -26.929 -28.846 -31.745 

Ε. Χρέος γενικής κυβέρνησης (Γ+Δ1+Δ2) 216.402 237.196 272.300 294.950 

  (ως % του ΑΕΠ) 95,6% 99,2% 113,4% 120,8% 

ΑΕΠ 226.437 239.141 240.150 244.233 
*Εκτιμήσεις     ** Προβλέψεις 
Πηγή:  Υπουργείο Οικονομικών 
 
 
 
 

1. Χρέος κεντρικής και γενικής κυβέρνησης 
 
Το χρέος της κεντρικής και γενικής κυβέρνησης 
 
Το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης στο τέλος του έτους 2009 εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 300.800 
εκατ. ευρώ ή 125,3% του ΑΕΠ, έναντι  262.071 εκατ. ευρώ ή 109,6% του ΑΕΠ το 2008, παρουσιάζο-
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ντας αύξηση το 2009 κατά 15,7 ποσοστιαίες μονάδες περίπου του ΑΕΠ. Το έτος 2010 το ύψος του 
χρέους της κεντρικής κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα 326.305 εκατ. ευρώ ή 133,6% 
του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,3 ποσοστιαίες μονάδες του Α.Ε.Π. έναντι του 2009 (πίνα-
κας 4.1). 
 
Το χρέος της γενικής κυβέρνησης στο τέλος του 2009 εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 272.300 εκατ. ευ-
ρώ ή 113,4% του ΑΕΠ, έναντι 237.196 εκατ. ευρώ ή 99,2% του ΑΕΠ το 2008, παρουσιάζοντας αύξη-
ση κατά 14,2 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Το χρέος της γενικής κυβέρνησης του έτους 2010 προ-
βλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα 294.950 εκατ. ευρώ ή 120,8% του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας αύξηση 
κατά 7,4 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ έναντι του 2009 (πίνακας 4.2). 
 
2. Εξέλιξη δημοσίου χρέους 
 
Η αύξηση του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης από 31/12/2008 μέχρι 31/12/2009 εκτιμάται ότι θα 
ανέλθει σε 38.729 εκατ. ευρώ, ενώ η αντίστοιχη αύξηση από 31/12/2009 έως 31/12/2010 προβλέπεται 
να φθάσει τα 25.505 εκατ. ευρώ (πίνακας 4.3). Οι αυξήσεις αυτές οφείλονται, κυρίως, στην κάλυψη 
του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού, στην ανάληψη υποχρεώσεων ασφαλιστικών οργανι-
σμών και ΟΤΑ, στην αγορά μετοχών τραπεζών και του ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, καθώς και στην υλοποίηση 
των εξοπλιστικών προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 
 

Πίνακας 4.3  Εξέλιξη δημοσίου χρέους 
(σε εκατ. ευρώ) 

 
    2009* 2010** Διαφορά 

2010-2009 
    (1) (2) (3)=(2)-(1) 

1 Δανειακές επιβαρύνσεις  32.103 25.086 -7.017 

  Έλλειμμα κεντρικής κυβέρνησης 29.372 22.536 -6.836 

  Χρηματοδότηση εξοπλιστικών προγραμμάτων κ.λπ. 2.200 2.000 -200 

  Ανάληψη υποχρεώσεων ασφαλιστικών φορέων και ΟΤΑ 531 550 19 

        

2 Αποκρατικοποιήσεις, κεφαλαιακές συναλλαγές 5.214 300 -4.914 

  Έσοδα αποκρατικοποιήσεων -746 ***  746 

  Πληρωμές εγγυήσεων 480 300 -180 

 Αγορά μετοχών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τραπεζών κ.λπ. 5.480 0 -5.480 

       

3 Μεταβολή χρέους από χρηματοπιστωτικές πράξεις 1.412 119 -1.293 

  Προσαρμογές στο άρτιο, λοιπές προσαρμογές 1.412 119 -1.293 

       

4 Αύξηση χρέους (1+2+3) 38.729 25.505 -
13.224 

5 Χρέος κεντρικής κυβέρνησης   300.800 326.305 25.505 

  Χρέος κεντρικής κυβέρνησης ως % ΑΕΠ (5:8) 125,3% 133,6% 8,3% 

6 Ενδοκυβερνητικό χρέος, χρέος ΟΤΑ - ΟΚΑ - Δημ. Οργαν., κέρματα -28.500 -31.355 -2.855 

7 Χρέος γενικής κυβέρνησης (5+6)              272.300 294.950 22.650 

  Χρέος γενικής κυβέρνησης ως % του ΑΕΠ (7:8)   113,4% 120,8% 7,4% 

8 ΑΕΠ 240.150 244.233   
* Εκτιμήσεις    
** Προβλέψεις   
*** Το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων είναι υπό αναθεώρηση και θα ανακοινωθεί από την κυβέρνηση στο προσεχές διάστημα.  
Πηγή:  Υπουργείο Οικονομικών 
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3.  Δομή και χαρακτηριστικά του χρέους κεντρικής κυβέρνησης 
 
Χρέος σε ευρώ 
 
Στις 31/10/2009 τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου εξακολουθούσαν να αποτελούν τον κύριο όγκο 
του χρέους σε ευρώ της κεντρικής κυβέρνησης φθάνοντας το 82,6% (διάγραμμα 4.1).  
 
 

Διάγραμμα 4.1  Σύνθεση χρέους σε ευρώ της κεντρικής κυβέρνησης 
την 31/10/2009 

Έντοκα 
γραμμάτια

3,1%

Ομόλογα ΕΔ
82,6%

Δαν. Τρ. Ελλ.
2,2%

Κοινοπρακτικά 
κ.λπ. δάνεια

12,1%

             Πηγή:  Υπουργείο Οικονομικών 
 
 
Η μέση υπολειπόμενη φυσική διάρκεια του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης μετά τη συνεχή αύξηση 
των τελευταίων ετών, το 2009 παρουσιάζει πτώση η οποία οφείλεται στην έκδοση περισσότερων βρα-
χυπρόθεσμων τίτλων έναντι των μακροπρόθεσμων (πίνακας 4.4). Σημειώνεται ότι ποσοστό 48,1% του 
χρέους κεντρικής κυβέρνησης στις 31/10/2009 είχε υπολειπόμενη φυσική διάρκεια μεγαλύτερη των 
πέντε ετών (πίνακας 4.5). 
 
 

Πίνακας 4.4   Μέση υπολειπόμενη φυσική 
διάρκεια χρέους κεντρικής κυβέρνησης 

  

Μέση Διάρκεια σε έτη  
Ημερομηνία Χρέος σε ευρώ Χρέος εκτός ζώνης 

ευρώ Συνολικό χρέος 

31/12/2006 7,20 4,11 7,17 
31/12/2007 8,13 3,19 8,09 
31/12/2008 8,45 2,99 8,42 
31/10/2009 7,76 2,96 7,74 

 
Πηγή:  Υπουργείο Οικονομικών 

 
 

Πίνακας 4.5   Χρέος κεντρικής κυβέρνησης ως προς την 
υπολειπόμενη φυσική διάρκεια 

  

Διάρκεια 31/10/2009 
Βραχυπρόθεσμο (μέχρι 1 έτος) 12,2% 
Μεσοπρόθεσμο (1 έως 5 έτη) 39,7% 
Μακροπρόθεσμο (άνω των 5 ετών) 48,1% 
Σύνολο 100,0% 

    Πηγή:  Υπουργείο Οικονομικών 
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Στο διάγραμμα 4.2 παρουσιάζεται το χρονοδιάγραμμα λήξεων (ληξιάριο) του χρέους της κεντρικής 
κυβέρνησης στις 31/10/2009. Σημαντικό μέρος των ετήσιων λήξεων έχει εξομαλυνθεί διαχρονικά σε 
μεγάλο βάθος χρόνου. 
 
 

Διάγραμμα 4. 2   Χρονοδιάγραμμα λήξης χρέους της κεντρικής κυβέρνησης 
την 31/10/2009 (σε εκατ. ευρώ) 
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Πηγή:  Υπουργείο Οικονομικών 
 
 
 
Χρέος σε νομίσματα εκτός ζώνης ευρώ 
 
Στις 31/12/2009 το χρέος σε νομίσματα εκτός ζώνης ευρώ αναμένεται να διαμορφωθεί στο 0,4% του 
συνολικού χρέους, έναντι 0,6% το 2008 και 0,8% του έτους 2007 (πίνακας 4.1). 
 
Στις 31/10/2009 η σύνθεση του χρέους σε νομίσματα εκτός ζώνης ευρώ είχε ως εξής: USD (19,5%), 
CHF (69,7%), JPY (4,2%) και GBP (6,6%). 
 
 
 
4.  Συσσώρευση χρέους για λογαριασμό τρίτων 
 
Το ανεξόφλητο χρέος που έχει αναληφθεί από το Ελληνικό Δημόσιο για λογαριασμό τρίτων στις 
31/12/2008 ανέρχεται στα 16.530 εκατ. ευρώ (πίνακας 4.6), το οποίο αντιστοιχεί στο 6,3% του χρέους 
της κεντρικής κυβέρνησης και στο 6,9% του ΑΕΠ (διάγραμμα 4.3). 
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Πίνακας  4.6   Συσσώρευση χρεών για λογαριασμό τρίτων 
(σε εκατ. ευρώ) 

 
  Ανεξόφλητα υπόλοιπα χρεών την 31/12 έκαστου έτους 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Δάνεια οικονομικής εξυγίανσης (I)             
Ασφαλιστικά ταμεία 136 95 42 33    
Αμυντική βιομηχανία 85 62 29 21    
Συγκοινωνιακοί φορείς 97 70 32 23    
Συνεταιριστικές οργανώσεις 1.467 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048  
Οργανισμός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (ΟΑΕ) 88 59 38 26    
Λοιπά 18 15 6 3    
Σύνολο (Ι) 1.891 1.349 1.195 1.154 1.048 1.048  
Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο τραπεζών κ.λπ. (II)           
ΕΤΒΑ 807 484 235 235 235 235  
ΕΛΤΑ 117 59 59 59    
ΕΡΤ 62 47 47     
ΑΤΕ    29 29   
Σύνολο (ΙΙ) 986 590 341 323 264 235  
Ειδικά δάνεια (III)           
Ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων 478 478 754 754 646 291 144 
Ρύθμιση διαφορών αποδοχών δικαστικών και βουλευτών 18 6      
Εισφορά του κράτους στα ασφαλιστικά ταμεία 2.976 4.769 7.577 7.504 7.842 7.574 8.901 
Υποχρεώσεις προς την Τράπεζα Ελλάδος κ.λπ. 10.327 9.925 9.543 9.337 8.780 7.972 7.485 
Σύνολο (ΙΙΙ) 13.799 15.178 17.874 17.595 17.268 15.837 16.530 
Γενικό σύνολο (Ι+ΙΙ +ΙΙΙ) 16.676 17.117 19.410 19.072 18.580 17.120 16.530 
ως % επί χρέους κεντρικής κυβέρνησης 9,8% 9,4% 9,6% 8,9% 8,2% 7,1% 6,3% 
ως % επί ΑΕΠ 10,6% 10,0% 10,5% 9,8% 8,8% 7,6% 6,9% 

     Πηγή:  Υπουργείο Οικονομικών 
 
 
 

Διάγραμμα 4.3  Συσσωρευμένο χρέος για λογαριασμό τρίτων 
(ως % στο χρέος κεντρικής κυβέρνησης και ΑΕΠ) 
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ως % επί χρέους κεντρικής κυβέρνησης ως % επί ΑΕΠ

    Πηγή:  Υπουργείο Οικονομικών 
 
Η εξέλιξη του αναλαμβανόμενου χρέους για λογαριασμό τρίτων εμφανίζει σταδιακή μείωση τα τελευ-
ταία έτη για τους περισσότερους φορείς, εκτός των ασφαλιστικών ταμείων το χρέος των οποίων πα-
ραμένει αρκετά υψηλό (διάγραμμα 4.4). 
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Διάγραμμα 4.4  Συσσώρευση χρεών για λογαριασμό τρίτων 
(ανεξόφλητα υπόλοιπα την 31/12) 

(σε εκατ. ευρώ) 
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 Πηγή:  Υπουργείο Οικονομικών 
 
5.  Δαπάνες εξυπηρέτησης χρέους κεντρικής κυβέρνησης 
 
Οι δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης το 2009 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν 
στα 41.340 εκατ. ευρώ, έναντι 37.452 το έτος 2008 (πίνακας 4.7). Η διατήρηση των δαπανών εξυπη-
ρέτησης σε σχετικά υψηλά επίπεδα οφείλεται, κυρίως, στις πληρωμές χρεολυσίων.  
 

Πίνακας 4.7    Δαπάνες εξυπηρέτησης χρέους κεντρικής κυβέρνησης  
(σε εκατ. ευρώ) 

           

Χρεολύσια Τόκοι Παράλληλες δαπάνες 
Συναλ. Εθν. νομ. Σύνολο Συναλ. Εθν. νομ. Σύνολο Συναλ. Εθν. νομ. Σύνολο 

Γενικό 
σύνολο 

  
  
      (1)     (2)     (3) (1+2+3) 
1991 716 1.987 2.703 545 3.658 4.203 13 33 46 6.952 
1992 1.539 4.867 6.406 622 3.501 4.123 19 52 71 10.600 
1993 1.400 3.307 4.707 692 5.536 6.228 26 109 135 11.070 
1994 1.619 5.543 7.162 913 8.077 8.990 26 164 190 16.342 
1995 1.952 5.955 7.907 1.214 7.884 9.098 26 281 307 17.312 
1996 1.894 8.369 10.263 1.263 8.378 9.641 47 292 339 20.243 
1997 3.057 7.088 10.145 1.348 7.461 8.809 29 279 308 19.262 
1998 3.550 6.132 9.682 1.625 7.393 9.018 28 142 170 18.870 
1999 2.682 6.569 9.251 1.532 7.758 9.290 18 83 101 18.642 
2000 4.640 8.491 13.131 1.922 7.577 9.499 20 38 58 22.688 
2001 2.566 9.052 11.618 719 8.570 9.289 8 31 39 20.946 
2002 2.397 17.883 20.280 391 8.144 8.535 4 55 59 28.874 
2003 1.204 19.559 20.763 180 9.028 9.208 6 64 70 30.041 
2004 667 17.777 18.444 85 9.198 9.283 3 69 72 27.799 
2005 751 19.628 20.379 108 9.508 9.616 4 67 71 30.066 
2006 65 16.524 16.589 92 9.349 9.441 1 55 56 26.086 
2007 43 22.152 22.195 74 9.583 9.657 1 70 71 31.923 
2008 424 25.822 26.246 82 11.052 11.134 1 71 72 37.452 
2009* 370 28.630 29.000 40 12.155 12.195 3 142 145 41.340 

             
* Εκτιμήσεις 
Σημειώσεις:  α) Από το 2008 και έπειτα περιλαμβάνονται και οι δαπάνες προσαρμογών ESA 95  
                     β) Δεν περιλαμβάνονται εξοφλήσεις βραχυπρόθεσμου χρέους (έντοκα γραμμάτια ιδιωτικού τομέα, βραχυπρόθεσμοι τίτλοι εξωτερικού και    
                         ταμειακές διευκολύνσεις) οι οποίες εμφανίζονται στον πίνακα 4.8. 
Πηγή:  Υπουργείο Οικονομικών 
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Οι δαπάνες για εξόφληση βραχυπρόθεσμων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια ιδιω-
τικού τομέα, βραχυπρόθεσμοι τίτλοι εξωτερικού ECP και ταμειακές διευκολύνσεις) εκτιμάται ότι θα 
ανέλθουν συνολικά σε 36.904 εκατ. ευρώ, έναντι 25.674 εκατ. ευρώ το 2008 (πίνακας 4.8). 
 
 

Πίνακας 4.8     Εξοφλήσεις βραχυπρόθεσμων τίτλων 
 (σε εκατ.  ευρώ) 

    

Έτος Έντοκα γραμμάτια 
ιδιωτικού τομέα 

Βραχυπρόθεσμοι τίτλοι εξωτερικού(1) - Βρα-
χυπρόθεσμες ταμειακές διευκολύνσεις Σύνολο 

2003 2.178 50 2.228 

2004 1.571 6.060 7.631 

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 
*    Εκτιμήσεις     
(1)   Euro Commercial Paper (ECP)  
(2)   Από το 2008 περιλαμβάνονται οι βραχυπρόθεσμες ταμειακές διευκολύνσεις. 

   Πηγή:  Υπουργείο Οικονομικών 
 
Οι δαπάνες για τόκους του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ είχαν πτωτική 
πορεία από 4,6% το 2006 σε 4,3% το 2007. Το 2008 παρατηρήθηκε άνοδος λόγω της αύξησης του 
χρέους για κάλυψη ελλειμμάτων και το 2009 συνεχίστηκε λόγω της ύφεσης. Για το 2010, οι δαπάνες 
για τόκους προβλέπεται να φθάσουν στο 5,3% ως ποσοστό του ΑΕΠ (πίνακας 4.9, διάγραμμα 4.5). 
  

Πίνακας 4.9   Ύψος δαπανών για τόκους χρέους κεντρικής κυβέρνησης 
(ποσά σε εκατ. ευρώ) 

        

 2006 2007 2008* 2009* 2010** 

 Τόκοι 9.589 9.796 11.207 12.340 12.950 

 ως % του ΑΕΠ 4,6%  4,3% 4,7 5,1% 5,3% 

 *  Εκτιμήσεις     **  Προβλέψεις 
Πηγή:  Υπουργείο Οικονομικών 
 

Διάγραμμα 4.5  Δαπάνες για τόκους χρέους κεντρικής κυβέρνησης 
(% του ΑΕΠ) 

4,0%

4,5%

5,0%

5,5%

2006 2007 2008 2009* 2010**

 
         *  Εκτιμήσεις    **  Προβλέψεις 

             Πηγή:  Υπουργείο Οικονομικών 
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6. Η ενοποιημένη  αγορά  ευρωομολόγων 
 
Στις αγορές ομολόγων, οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων αυξήθηκαν σε σχέση με τις αντίστοιχες του 
Μαρτίου 2009, αφενός λόγω των προσδοκιών για οικονομική ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο, η ο-
ποία οδήγησε με τη σειρά της στη μείωση της ζήτησης για επενδύσεις σταθερών αποδόσεων και αφε-
τέρου λόγω των αυξημένων χρηματοδοτικών αναγκών των κρατών. Συγκεκριμένα η απόδοση των δε-
καετών γερμανικών ομολόγων από 3% που ήταν στα τέλη Μαρτίου 2009 ανήλθε στα επίπεδα του 
3,55% στα μέσα Ιουνίου, ενώ σήμερα βρίσκεται στα επίπεδα του 3,3%.  
 
Κατά την ίδια χρονική περίοδο, τα περιθώρια (spreads) των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων σε 
ευρώ, σε σχέση με τις αποδόσεις των αντίστοιχων γερμανικών ομολόγων, μειώθηκαν από τα ιστορικά 
υψηλά τους επίπεδα του Μαρτίου αντικατοπτρίζοντας αφενός τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου 
αναφορικά με τους κρατικούς τίτλους και αφετέρου ένα γενικότερο κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας 
για βελτίωση της οικονομίας.  
 
7. Οι αγορές τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου 
 
Οι τιμές των κρατικών ομολόγων στις διεθνείς αγορές το γ΄ τρίμηνο του 2009 κατέγραψαν κέρδη με 
αποτέλεσμα να μειωθούν οι αποδόσεις τους. Από τους βασικούς παράγοντες που συνέβαλαν στην ε-
ξέλιξη αυτή, ήταν η αναζωπύρωση των ανησυχιών των επενδυτών υπό το πρίσμα της αβεβαιότητας 
των οικονομικών εξελίξεων. Παράλληλα, ευρεία ήταν η πεποίθηση ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν 
στα τρέχοντα χαμηλά επίπεδα στις μεγαλύτερες οικονομίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.  
Η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στις διεθνείς αγορές ομολόγων ευνόησε και τους ελληνικούς 
τίτλους με αποτέλεσμα να μειωθούν αισθητά οι διαφορές των αποδόσεών τους έναντι των αντίστοι-
χων γερμανικών αποδόσεων. Η εξέλιξη αυτή έχει επίδραση κυρίως στη δευτερογενή αγορά και λιγό-
τερο στην πρωτογενή λόγω του εμπροσθοβαρούς προγράμματος του 2009. 
 
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της αγοράς των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου κατά το γ΄ τρίμηνο 
του 2009 ήταν τα ακόλουθα:  
• η άνοδος των τιμών των κρατικών τίτλων σε όλες τις διάρκειες,  
• η μείωση των αποδόσεων σε όλες τις διάρκειες, ιδιαίτερα στους μεσοπρόθεσμους και μακροπρό-

θεσμους τίτλους.  
 
Το 2009 οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών χρεογράφων στο σύνολό τους παρουσιάζουν πτώση 
σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όπως αυτό αποτυπώνεται και στο σχετικό διάγραμμα. Η πτώση αυ-
τή οφείλεται κυρίως στη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση και όχι στη μείωση των περιθωρίων πιστω-
τικού κινδύνου (credit spreads). Επιπλέον, η ελληνική καμπύλη αποδόσεων παρουσιάζει έντονα ανο-
δική κλίση κυρίως λόγω της μεγαλύτερης πτώσης των βραχυχρόνιων επιτοκίων σε σχέση με τα μα-
κροχρόνια (steeper yield curve) (διάγραμμα 4.6).  
 

Διάγραμμα 4.6   Καμπύλη αποδόσεων τίτλων Ελληνικού Δημοσίου 

2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
5,0%
5,5%
6,0%

3E 5Ε 7Ε 10Ε 15Ε 30Ε

31/10/2009

31/10/2008

 
                       Πηγή:  Υπουργείο Οικονομικών 
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Το γ΄ τρίμηνο του 2009 η μέση ημερήσια διαφορά απόδοσης (yield spread) μεταξύ του 10ετούς 
ελληνικού (αλλά και των ομολόγων της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, του Βελγίου, της Ιρλανδίας και 
της Ισπανίας) και του αντίστοιχου γερμανικού ομολόγου αναφοράς μειώθηκε στην περιοχή των 
120 μονάδων βάσης, από τις περίπου 300μ.β. του α΄ τριμήνου του 2009. 

Από τις αρχές Οκτωβρίου του 2009 και μετά, το περιθώριο αυτό διευρύνθηκε φτάνοντας στην πε-
ριοχή των 150 μ.β., σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στις υπόλοιπες χώρες, ως αποτέλεσμα της σημα-
ντικής απόκλισης των δημοσιονομικών μεγεθών από τους στόχους του αναθεωρημένου Προ-
γράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης το 2009 (διάγραμμα 4.7). 

 
Διάγραμμα 4.7  Αποδόσεις 10ετών κρατικών τίτλων 

(ημερήσια στοιχεία – εκατοστιαίες μονάδες) 
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Πρωτογενής αγορά τίτλων 
 
Το δανειακό πρόγραμμα του έτους 2009 υλοποιήθηκε σε μηνιαία βάση.  Παράλληλα, υιοθετήθηκε μια 
πιο ευέλικτη στρατηγική που επικεντρώνεται στην έκδοση τίτλων βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθε-
σμης διάρκειας με τη μέθοδο της κοινοπραξίας για τα ομόλογα αναφοράς 3ετούς, 5ετούς και 10ετούς 
διάρκειας και τη μέθοδο της δημοπρασίας για τα έντοκα γραμμάτια (που άλλαξε από δημοπρασία τύ-
που ανταγωνιστικών προσφορών - “competitive auction” ή “multiple price auction” - σε δημοπρασία 
στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή - “cut off price”). Επίσης έγινε μία έκδοση με 
ιδιωτική τοποθέτηση 4ετούς ομολόγου κυμαινόμενου επιτοκίου λήξης 20/2/2013, ακολουθούμενη 
από επανέκδοση, συνολικού ύψους 5,8 δισ. ευρώ. 
 
Κατά το τρέχον έτος, μέχρι 31/10/2009, πραγματοποιήθηκαν 3 ειδικές εκδόσεις ομολόγων κυμαινόμε-
νου επιτοκίου συνολικού ύψους 5,3 δισ. ευρώ. Οι εκδόσεις αφορούσαν την ανάληψη προνομιούχων 
μετοχών πιστωτικών ιδρυμάτων εκ μέρους του Δημοσίου, στο πλαίσιο του ν.3723/2008 για την ενί-
σχυση της ρευστότητας της οικονομίας, καθώς και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του        
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. 
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Το μέσο σταθμικό επιτόκιο νέου δανεισμού μέχρι 18/11/2009 διαμορφώθηκε στο 4,09%, αρκετά χα-
μηλότερο του αντίστοιχου επιτοκίου του 2008, το οποίο ήταν 4,63%, λόγω και της  πτωτικής πορείας 
των επιτοκίων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά και λόγω της μείωσης της μεσοσταθμικής διάρ-
κειας του χαρτοφυλακίου. Η μέση φυσική διάρκεια του νέου δανεισμού διαμορφώθηκε στα 5,6 έτη, 
έναντι 12,48 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, λόγω της έκδοσης περισσότερων βραχυπρόθεσμων 
τίτλων έναντι των μακροπρόθεσμων. 
 
 
Δευτερογενής αγορά τίτλων 
 
Η μέση ημερήσια αξία των συναλλαγών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ), στο οποίο περιλαμβάνο-
νται οι συναλλαγές στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) και στην εξωχρηματιστη-
ριακή αγορά τίτλων (over the counter), το γ΄ τρίμηνο του 2009 ανήλθε σε 23,290 δισ. ευρώ, έναντι 
27,245 δισ. ευρώ που ήταν το β΄ τρίμηνο του 2009. 
 
Κατά το ίδιο τρίμηνο το 69,4% της συναλλακτικής δραστηριότητας αφορούσε μεσοπρόθεσμους τίτ-
λους με διάρκεια από 5 μέχρι 10 έτη. Το νέο 10ετές ομόλογο αναφοράς, λήξεως 19.07.2019, αποτέλε-
σε το επίκεντρο των συναλλαγών στην κατηγορία των μεσοπρόθεσμων τίτλων, ακολουθούμενο από 
το νέο 5ετές ομόλογο αναφοράς λήξεως 20/08/2014.  
 
Η κατανομή της αξίας των συναλλαγών της ΗΔΑΤ, ανάλογα με την εναπομένουσα διάρκεια των τίτ-
λων, κατά το γ΄ τρίμηνο του 2009 εμφανίζεται στο διάγραμμα 4.8. 
 

Διάγραμμα 4.8  Αξία συναλλαγών στην ΗΔΑΤ γ΄ τρίμηνο 2009 
(με βάση την εναπομένουσα διάρκεια των τίτλων) 

μέχρι 5 έτη 
18,3%
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έτη 12,3%

5-10 έτη 
69,4%

 
      Πηγή: Τράπεζα Ελλάδος, ΗΔΑΤ 
 
Ο συνολικός όγκος των συναλλαγών στην ΗΔΑΤ το γ΄ τρίμηνο του 2009 ανήλθε σε 100,74 δισεκ. ευ-
ρώ έναντι 60,30 δισεκ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 80,56 δισεκ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο του 2008, 
αντικατοπτρίζοντας τη συνεχή βελτίωση του κλίματος στις οργανωμένες αγορές. Η εξέλιξη της αξίας 
των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκε στην ΗΔΑΤ για την περίοδο Ιανουαρίου 2007–Σεπτ. 2009 
ανά μήνα παρουσιάζεται στο διάγραμμα 4.9.  
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Διάγραμμα 4.9  Μηνιαίος όγκος συναλλαγών επί τίτλων του Δημοσίου στην ΗΔΑΤ  
(σε εκατ. ευρώ) 
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         Πηγή: Τράπεζα Ελλάδος, ΗΔΑΤ 

 

Ο συνολικός αριθμός των εντολών που εκτελέστηκαν στην ΗΔΑΤ το γ΄ τρίμηνο του 2009 ανήλθε σε 
18.961, από 11.394 το β΄ τρίμηνο του 2009, με τις εντολές αγοράς να ξεπερνούν τις εντολές πώλησης 
(53,29% αγορές έναντι 46,71% πωλήσεις). 

Ο όγκος των συναλλαγών και οι προτιμήσεις των επενδυτών με βάση την εναπομένουσα διάρκεια πα-
ρουσιάζονται στο διάγραμμα 4.10. 
 

Διάγραμμα 4.10  Όγκος συναλλαγών και προτιμήσεις επενδυτών 
με βάση την εναπομένουσα διάρκεια έως τη λήξη 
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            Πηγή: Τράπεζα Ελλάδος, ΗΔΑΤ 
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Η σύνθεση της ομάδας των βασικών διαπραγματευτών αγοράς κατά το τρέχον έτος παρέμεινε αμετά-
βλητη, αποτελούμενη από 5 ελληνικά και 16 διεθνή  πιστωτικά ιδρύματα. Τα 15 από τα διεθνή συμμε-
τέχουν στην ΗΔΑΤ από την έδρα τους στο εξωτερικό.  
 
 
8. Βασικές κατευθύνσεις δανεισμού και διαχειριστικοί στόχοι έτους 2010 
 
Το πλαίσιο διαχείρισης του δημοσίου χρέους θα στηρίζεται στους ακόλουθους πυλώνες: 
 
• την πλήρη διαφάνεια κατά την εκτέλεση του προγράμματος του δανεισμού, 
• το σαφή προσδιορισμό του αναλαμβανόμενου κινδύνου του ελληνικού χαρτοφυλακίου. 
 
Το δανειακό πρόγραμμα για το 2010 σχεδιάζεται με βάση το χρονοδιάγραμμα των ταμειακών υπο-
χρεώσεων που προκύπτουν από τις ανάγκες αναχρηματοδότησης δανείων που λήγουν κατά τη διάρ-
κεια του έτους, καθώς και από την κάλυψη του ελλείμματος του προϋπολογισμού. Η στρατηγική που 
θα ακολουθηθεί κατά το 2010, θα εξαρτηθεί από τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς με στόχο την επί-
τευξη της απαιτούμενης ευελιξίας.  
 
 Η άντληση κεφαλαίων θα πραγματοποιηθεί μέσω κοινοπρακτικών εκδόσεων, δημοπρασιών και ιδιω-
τικών τοποθετήσεων σε διαφορετικά νομίσματα και αγορές και θα αποτελεί συνδυασμό βραχυπρόθε-
σμων και μεσοπρόθεσμων εκδόσεων διάρκειας μέχρι 15 έτη. 
 
Οι στόχοι της διαχείρισης του δημοσίου χρέους για το 2010 θα είναι: 
  
• η μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους,  
• η εξομάλυνση της μεταβλητότητας των χρηματορροών, κυρίως μέσω στρατηγικών επιτοκιακής 

προστασίας,  
• το μέγιστο ποσοστό χρέους που αναχρηματοδοτείται μέσα στα επόμενα 5 έτη να μην ξεπερνά το 

55% του συνολικού χαρτοφυλακίου χρέους και  
• η διατήρηση της χρηματοοικονομικής διάρκειας κοντά στα 4 έτη. 
 
Η υλοποίηση των ανωτέρω στόχων διαχείρισης εξαρτάται από τις συνθήκες που θα επικρατούν στην 
αγορά το έτος 2010. 
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ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
 
 
 
Η εγγύηση του Δημοσίου αποτελεί σημαντικό μέσο άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής και χρησιμο-
ποιείται ευρύτατα για τη χρηματοδότηση φορέων της οικονομίας με στόχο τόσο την οικονομική, όσο 
και την κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. 
 
Βασική επιδίωξη του Υπουργείου Οικονομικών είναι ο περιορισμός και η ορθότερη αξιολόγηση των 
παρεχόμενων εγγυήσεων στο πλαίσιο των σχετικών νομοθετικών διατάξεων που διέπουν τις εγγυή-
σεις του Ελληνικού Δημοσίου και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί α-
νταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων (άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ).  
 
Η πολιτική εγγυήσεων είναι προσαρμοσμένη στην επίτευξη των στόχων της ακολουθούμενης οικονο-
μικής πολιτικής και αποβλέπει: 
  
• στη μείωση του κόστους με την αυστηρότερη αξιολόγηση των παρεχόμενων εγγυήσεων, 
• στη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης με την προώθηση και χρηματοδότηση σημαντικών επεν-

δυτικών σχεδίων και 
• στην ενίσχυση των κοινωνικά ασθενέστερων ομάδων, των πληγέντων από σεισμούς, πυρκαγιές, 

πλημμύρες κ.λπ. 
 
Για το έτος 2009 οι εγγυήσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ θα διαμορφωθούν στο 0,8%, ενώ για το έτος 
2008 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 0,7%.  Οι καταπτώσεις ανέρχονται στο 0,03% του ΑΕΠ και το 
0,26% του ανεξόφλητου εγγυημένου υπολοίπου (πίνακας 4.10).  Συνεχίζεται επίσης και η ποιοτική 
βελτίωση των παρεχομένων εγγυήσεων, οι οποίες στην πλειοψηφία τους αφορούν δάνεια με επενδυ-
τικούς ή κοινωνικούς σκοπούς. 
 
 
 

Πίνακας 4.10  Εγγυήσεις, ανεξόφλητο εγγυημένο υπόλοιπο, καταπτώσεις και 
προμήθειες εγγυήσεων κατά τα έτη 2000-2009 

(σε εκατ. ευρώ) 

      

 
Εγγυήσεις Ανεξόφλητο εγγυημένο 

υπόλοιπο Καταπτώσεις 
Έσοδα από 

προμήθειες εγγυήσεων 
του Δημοσίου και 

εισπράξεις από ΔΟΥ 

Καταπτώσεις που 
τελικά βαρύνουν  

το Δημόσιο 
 (1) (2) (3) (4) (5) = (3)-(4) 
 1/1-31/12 την 31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 

Έτος Ποσά 
Εγγυήσεις 
ως % του 
ΑΕΠ 

Ποσά Υπόλοιπο 
ως % του ΑΕΠ Ποσά Καταπτώσεις 

ως % του ΑΕΠ Ποσά Ποσά 
Καταπτώσεις 
ως  % του 

ΑΕΠ 
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 8,8 42,3 0,02 57,3 -15,0 -0,01 
2008 1.788,0 0,7 23.232,0 9,7 54,0 0,02 68,4 -14,4 -0,01 
2009 2.040,0 0,8 26.176,0 10,9 80,0 0,03 80,0 0,0 0,00 

Τα στοιχεία για το έτος 2009 αποτελούν εκτίμηση. 
 
 
Ειδικότερα, εντός του έτους 2009, καθορίσθηκε το προσωρινό πλαίσιο στήριξης της πρόσβασης των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχου-
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σας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, με την παροχή κρατικών εγγυήσεων μέχρι του ποσού 
των 2 δισ. ευρώ και εξειδικεύθηκαν οι όροι παροχής των εγγυήσεων αυτών.  Επίσης, καθορίσθηκε η 
ακολουθητέα διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την παροχή της εγγύησης του Ελλη-
νικού Δημοσίου προς τις τράπεζες και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για δάνεια αγοράς κα-
τοικίας και επαγγελματικής στέγης και σε ποσοστό μέχρι και 25% επί του τιμήματος αγοράς του ακι-
νήτου. 
 
Για το έτος 2010, το Υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει, στο πλαίσιο της προσπάθειας για δημοσιονο-
μική εξυγίανση, οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία, τη συνέχιση της πολιτικής βελτίωσης 
τόσο των μεγεθών όσο και της σύνθεσης των εγγυήσεων. 
 

Διάγραμμα 4.11  Εγγυήσεις, καταπτώσεις και ανεξόφλητο εγγυημένο υπόλοιπο 
 κατά τα έτη 2000-2009 

(ως % του ΑΕΠ) 
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Εγγυήσεις ως % του ΑΕΠ 1,1% 0,7% 0,6% 0,9% 1,0% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,8%

Καταπτώσεις ως  % του ΑΕΠ 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,1% 0,02% 0,02% 0,03%

Υπόλοιπο ως % του ΑΕΠ 6,2% 6,0% 6,2% 7,1% 7,8% 8,2% 8,4% 8,8% 9,7% 10,9%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Οι καταπτώσεις (μπλε στήλη) αφορούν εγγυήσεις προηγούμενων ετών.

 
 
Ενίσχυση ρευστότητας της οικονομίας 
 
Με την ψήφιση του ν. 3723/2008 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοοικονομικής κρίσης και άλλες διατάξεις» επιχειρήθηκε η θω-
ράκιση της ελληνικής οικονομίας από τις επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης με την ενίσχυση της ρευ-
στότητας.  Σκοπός ήταν να αποκτήσουν οι τράπεζες επιπλέον κεφάλαια για την άνετη χορήγηση πι-
στώσεων στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και να αμβλυνθούν οι πιέσεις στα επιτόκια χορηγήσεων. 
 
Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι: 
 
• Η ανάληψη από το Ελληνικό Δημόσιο προνομιούχων μετοχών ανώνυμων τραπεζικών εταιρειών 

που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι του συνολικού ποσού των 
5 δισ. ευρώ.  Οι προνομιούχες αυτές μετοχές, προέρχονται από την αύξηση του μετοχικού κεφα-
λαίου των παραπάνω τραπεζικών εταιρειών και παρέχουν δικαίωμα σταθερής απόδοσης 10% ετη-
σίως επί του εισφερόμενου κεφαλαίου.  Στο μέτρο αυτό έχουν ενταχθεί δέκα (10) πιστωτικά ιδρύ-
ματα και το συνολικό ποσό που αντλήθηκε ανέρχεται σε 3,8 δισ. ευρώ. 
Η αξία αγοράς των μετοχών καλύφθηκε από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου με επιτόκιο Euri-
bor. 

• Η παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου μέχρι συνολικού ποσού 15 δισ. ευρώ προς τις 
τράπεζες, που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και καλύπτουν το δεί-
κτη κεφαλαιακής επάρκειας που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος για δάνεια που θα συναφθούν μέχρι 
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31/12/2009 με ή χωρίς έκδοση τίτλων και θα έχουν διάρκεια από τρεις μήνες έως τρία έτη.  Η πα-
ραπάνω εγγύηση παρέχεται έναντι προμήθειας ή επαρκών εξασφαλίσεων. 
Στο μέτρο αυτό έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα τρία (3) πιστωτικά ιδρύματα και το συνολικό ποσό 
παροχής εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε 3 δισ. ευρώ. 

 
• Η έκδοση ειδικών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας έως 3 έτη, συνολικού ύψους 8 δισ. 

ευρώ, και η διάθεσή τους προς τις τράπεζες που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα 
της Ελλάδος και καλύπτουν το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος.  
Η διάθεση αυτή γίνεται έναντι σχετικής προμήθειας που καταβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα. 
Οι παραπάνω τίτλοι διατίθενται στα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να τους χρησιμοποιήσουν 
για να αντλήσουν ρευστότητα από την εσωτερική ή εξωτερική κεφαλαιαγορά και θα τους επιστρέ-
ψουν στη λήξη τους για να ακυρωθούν.  Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί και διατεθεί με δανεισμό σε 
δεκατρία (13) πιστωτικά ιδρύματα, τίτλοι συνολικού ύψους 4,6 δισ. ευρώ. 

 

Πίνακας 4.11  Ενίσχυση ρευστότητας πιστωτικών ιδρυμάτων 

(ν. 3723/2008) 
    

Πιστωτικό ίδρυμα Προνομιούχες μετοχές Εγγυήσεις ΕΔ Ειδικοί τίτλοι 

Τράπεζα Πειραιώς 370.000.000  865.000.000 
Attica Bank 100.200.000  200.000.000 
ATE 675.000.000  807.000.000 
Alpha Bank 940.000.000 2.000.000.000 1.138.000.000 
Proton Bank 80.000.000  78.000.000 
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 224.960.000   
EFG Eurobank 950.125.000 500.000.000 1.025.000.000 
ΕΤΕ 350.000.000 500.000.000  
Millennium Bank   98.000.000 
Γενική Τράπεζα   158.000.000 
FBB 50.000.000  60.000.000 
Πανελλήνια Τράπεζα 28.300.000  41.000.000 
ΑΣΠΙΣ BANK   86.000.000 
Αχαïκή Συνεταιριστική   11.000.000 
Παγκρήτια Συνεταιριστική   50.000.000 
Σύνολο 3.768.585.000 3.000.000.000 4.617.000.000 

 
 
Περαιτέρω, με το άρθρο 22 του ν. 3775/2009 ρυθμίζονται τα θέματα της αύξησης του μετοχικού κε-
φαλαίου της εταιρείας ΤΕΜΠΜΕ κατά 1,5 δισ. ευρώ, η οποία καλύφθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο 
με την έκδοση και διάθεση στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ομολόγων ίσης ονομαστικής αξίας, διάρκειας 5 ετών, 
τα οποία εκδόθηκαν ειδικά για το σκοπό αυτό.  Το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε 
από τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παροχή εγγυήσεων 
που χορηγούνται μέχρι 3 έτη πριν τη λήξη των ομολόγων. 
 
Τα ομόλογα διακρατούνται από την εταιρεία μέχρι τη λήξη τους κατά την οποία και επιστρέφονται 
στο Ελληνικό Δημόσιο, κατά το μέρος που δεν έχουν δεσμευθεί λόγω τυχούσας κατάπτωσης των πα-
ρεχόμενων από την ΤΕΜΠΜΕ εγγυήσεων, με ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρεί-
ας. 
 
Η προμήθεια για τις εγγυήσεις επί δανείων μειώνεται μέχρι 0,25% (έναντι 1% που ισχύει) επί του α-
ναλαμβανόμενου κινδύνου, γεγονός που καθιστά σημαντικά φθηνότερο το κόστος για τη δανειοδότη-
ση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
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Πίνακας 4.12  Μετοχολόγιο Ελληνικού Δημοσίου1 

Εισηγμένες στο ΧΑ 
    

Εταιρεία Συνολικός αριθμός 
μετοχών 

Αριθμός μετοχών 
κυριότητας ΕΔ 

Ποσοστό ΕΔ επί του 
ΜΚ (%) 

ΑΤΕ 905.444.444   700.016.294    77,31 
ΔΕΗ 232.000.000  118.605.114    51,12 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 305.635.185 108.430.304    35,48 
ΕΥΑΘ 36.300.000 26.868.000 74,02 
ΕΥΔΑΠ 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 
ΟΠΑΠ 319.000.000    108.460.468    34,00 
ΟΤΕ 490.150.389    78.424.065    16,00 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 284.465.964 96.841.396 34,04 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 607.021.884 2.987.788 0,49 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 336.272.519 8.521.429    2,53 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 19.864.886 1.774.088    8,93 
ALPHA BANK 410.976.652 3.306.202    0,80 
KAE 52.675.000    1.480.262    2,81 
ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ 24.956.646    128.857    0,52 
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ 17.585.374    317.887    1,81 
ΚΕΚΡΟΨ 3.300.689    3.777    0,11 
ΤΙΤΑΝ 76.916.244  30.464    0,04 
ΚΑΤΣΕΛΗΣ Χ. & ΥΙΟΙ 42.501.273    140.784 0,33 
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 73.366.520    6.250    0,01 

  
 1   Περιλαμβάνονται και οι μετοχές της ΔΕΚΑ ΑΕ. 
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Πίνακας 4.13   Μετοχολόγιο Ελληνικού Δημοσίου1 

Μη εισηγμένες στο ΧΑ 
   

Εταιρεία Μετοχικό κεφάλαιο 
σε ευρώ 

Μετοχικό κεφάλαιο 
κυριότητας του ΕΔ 

Ποσοστό ΕΔ επί του 
ΜΚ (%) 

    
ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ       
Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) ΑΕ 909.257.640 905.652.840 99,60 
Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ) ΑΕ 34.290.000 17.487.900 51,00 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΑΣ) ΑΒΕΕ 493.010.887 492.058.396 99,81 
       
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ       
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ 2.768.719.952 2.768.719.952 100,00 
Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνα (ΟΑΣΑ) 2.223.200.862 2.223.200.862 100,00 
Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) 4.799.198.000 4.799.198.000 100,00 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ 503.043.400 503.043.400 100,00 
       
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ       
ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. 5.870.000 5.870.000 100,00 
Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων (ΔΕΠΑΝΟΜ) ΑΕ 586.941 586.941 100,00 
Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ) ΑΕ 12.506.822 12.506.822 100,00 
Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) ΑΕ  301.850.000 301.850.000 100,00 
Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ) AE 13.206.163 13.206.163 100,00 
Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) ΑΕ 264.750.137 264.750.137 100,00 
Κτηματολόγιο ΑΕ 695.799.867 695.799.867 100,00 
ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική 229.493.656 228.965.410 99,77 
       
ΛΙΜΕΝΕΣ       
Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης 1.354.741 1.354.741 100,00 
Οργανισμός Λιμένος Βόλου 8.192.157 8.192.157 100,00 
Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας 895.400 895.400 100,00 
Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας 9.783.640 9.783.640 100,00 
Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου 1.533.515 1.533.515 100,00 
Οργανισμός Λιμένος Καβάλας 8.605.775 8.605.775 100,00 
Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας 2.500.206 2.500.206 100,00 
Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου 303.051 303.051 100,00 
Οργανισμός Λιμένος Πατρών 17.389.590 17.389.590 100,00 
Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας 681.409 681.409 100,00 
       
ΔΙΑΦΟΡΕΣ       
HELEXPO AE 1.546.888 1.546.888 100,00 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ 5.969.420 5.969.420 100,00 
ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 503.318 196.294 39,00 
Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ) 12.019.950 12.019.950 100,00 
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) ΑΕ 128.088.490 128.088.490 100,00 
Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών (ΔΕΚΑ) ΑΕ 150.000 150.000 100,00 
Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) ΑΕ 991.238.046 644.304.730 65,00 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΑΘΗΝΩΝ 300.000.000 165.000.000 55,00 
Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) ΑΕ 623.797 424.182 68,00 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ 6.440.418 3.554.467 55,19 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 210.000 210.000 100,00 
Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) ΑΕ 340.814.324 306.732.892 90,00 
Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ) ΑΕ 264.993.810 264.993.810 100,00 
ΕΤΒΑ Βιομηχανικές Περιοχές (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ) ΑΕ 191.155.200 66.904.320 35,00 
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Πίνακας 4.13   Μετοχολόγιο Ελληνικού Δημοσίου1 

Μη εισηγμένες στο ΧΑ 
   

Εταιρεία Μετοχικό κεφάλαιο 
σε ευρώ 

Μετοχικό κεφάλαιο Ποσοστό ΕΔ επί του 
ΜΚ (%) κυριότητας του ΕΔ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΑΘ) ΑΕ 18.953.760 18.953.760 100,00 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΕ (πρ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ) 5.000.000 5.000.000 100,00 
ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ 109.025.528 60.555.185 55,54 
Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ) ΑΕ 94.512.044 94.512.044 100,00 
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΟΔΔΥ) ΑΕ 18.648.594 18.648.594 100,00 
Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (ΟΚΑΑ) ΑΕ 38.151.360 38.151.360 100,00 
Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ) ΑΕ 56.407.000 56.407.000 100,00 
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ΑΕ 200.010 200.010 100,00 
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ΑΕ 4.592.816 4.592.816 100,00 
Ελληνικός Οργανισμός Μικρών Μεσαίων Επιχ/σεων & Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) ΑΕ 444.046.989 444.046.989 100,00 
Ταμείο Εγγυήσεων Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) ΑΕ 1.740.000.000 1.740.000.000 100,00 
Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ 60.000 60.000 100,00 
Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας ΑΕ 115.333.907 115.333.907 100,00 
Εγνατία Οδός ΑΕ 6.150.000.000 6.150.000.000 100,00 
Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ 129.140 129.140 100,00 
ΑΕ Μονάδων Υγείας 12.000.000 12.000.000 100,00 
Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛΚΕ)  ΑΕ 293.400 293.400 100,00 
Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου ΤΑΠ-ΟΤΕ (ΕΔΕΚΤ ΟΤΕ) ΑΕΠΕΥ 2.935.000 146.750 5,00 
Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ 2.000.000 2.000.000 100,00 
Εταιρεία Σημάτων ΟΑ 45.000.000 45.000.000 100,00 
    
ΕΠΟΠΤ. ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ       
Εταιρεία Βιομηχ/ικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων (ΕΒΕΤΑΜ) ΑΕ 426.559 248.556 58,27 
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) 3.146.435 3.146.435 100,00 
Εταιρεία Κεραμικών – Πυριμάχων (ΕΚΕΠΥ) 1.333.429 1.258.106 94,35 
Επιστημονικό Πάρκο Πατρών 1.337.568 1.337.568 100,00 
Εταιρεία Τεχνολ/κής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης, Ινών (ΕΤΑΚΕΙ) ΑΕ 1.659.930 1.562.671 94,14 
Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Τροφίμων (ΕΤΑΤ) ΑΕ 505.000 502.475 99,50 
Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου (ΙΧΘΥΚΑ) ΑΕ 3.877.957 3.274.550 84,44 
       
ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ       
Ολυμπιακές Αερογραμμές 130.385.000 130.385.000 100,00 
Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες 354.946.354 354.946.354 100,00 
Ελληνικά Σιδηροκράματα (ΕΛΣΙ) ΑΕ  14.007.630 5.282.277 37,71 
Ελληνική Εταιρεία Βιομηχανικών & Μεταλλευτικών Επενδύσεων (ΕΛΕΒΜΕ) ΑΕ 23.553.896 14.810.690 62,88 
Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία Επενδύσεων (ΕΑΕΕ) ΑΕ 26.208.640 26.208.640 100,00 
Νέα Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου (ΝΑΕΔΚ) 395.833 294.104 74,30 

1  Περιλαμβάνονται και οι μετοχές της ΔΕΚΑ ΑΕ 
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ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 
 
Οι ΔΕΚΟ αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την προώθηση της ανάπτυξης, των δημοσίων αγαθών, 
του υγιούς ανταγωνισμού και της κοινωνικής συνοχής προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, της 
οικονομίας και των πολιτών. Κεντρικός στόχος του οικονομικού προγράμματος της κυβέρνησης είναι, 
μέσω των ΔΕΚΟ, να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης όλων των πολιτών σε καθολικές υπηρεσίες και 
προϊόντα υψηλής ποιότητας, επαρκούς ποσότητας και προσιτών τιμών, διασφαλίζοντας όμως τον υγιή 
ανταγωνισμό και την αποτελεσματικότητα των δημοσίων δαπανών ως προς το όφελος για τους πολί-
τες. 
 
Το κυβερνητικό πρόγραμμα για την οικονομική ανάπτυξη δίνει έμφαση στις δημόσιες και ιδιωτικές 
επενδύσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν σε αναβάθμιση της υποδομής και της παραγωγικής βάσης της 
χώρας. Το κράτος και οι δημόσιες επιχειρήσεις κατέχουν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια ανάπτυ-
ξης της χώρας. Οι δημόσιες επιχειρήσεις, ειδικότερα, έχουν ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βα-
σικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, το δε αποτέλεσμα της λειτουργίας τους διαχέεται σε όλο το 
οικονομικό σύστημα και επηρεάζει άμεσα βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας όπως τις επενδύ-
σεις, το έλλειμμα και το δημόσιο χρέος, την απασχόληση και το ρυθμό της οικονομικής μεγέθυνσης. 
 
 
Οικονομική πολιτική για τις δημόσιες επιχειρήσεις 
 
Στο χώρο των δημοσίων επιχειρήσεων απαιτούνται σημαντικές αλλαγές στην κατεύθυνση της αποδο-
τικότερης και διαφανούς διαχείρισης, της εξυγίανσης και του εκσυγχρονισμού της λειτουργίας και του 
πεδίου δράσης τους. 
 
Η διαχείριση των δημοσίων επιχειρήσεων πρέπει να διέπεται από τους ίδιους κανόνες διαφάνειας, α-
ποτελεσματικής διαχείρισης, ελέγχου των δαπανών και περιστολής της σπατάλης που θα ισχύσουν για 
το σύνολο του δημόσιου τομέα. Ειδικότερα, η κυβερνητική πολιτική για τις δημόσιες επιχειρήσεις πε-
ριλαμβάνει: 
 
• την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, αποτυπώνο-

ντας ποσοτικά και ποιοτικά τις στρατηγικές προτεραιότητες και τους προγραμματικούς στόχους, 
• τον έλεγχο του ΑΣΕΠ όσον αφορά την πρόσληψη τακτικών υπαλλήλων, 
• την αντικειμενική και αξιοκρατική αξιολόγηση της προσφερόµενης εργασίας, ενθαρρύνοντας την 

άμιλλα, επιβραβεύοντας τις αποκτώμενες δεξιότητες και αµείβοντας το παραγόμενο έργο, 
• την κινητικότητα και τη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων, 
• τον περιορισμό των αμοιβών των διοικήσεων, που προκαλούν το κοινό αίσθημα, ιδιαίτερα στις 

περιπτώσεις μονοπωλίων και οπουδήποτε δεν υπάρχει καμία σύνδεση με το αποτέλεσμα, 
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• την καθιέρωση τιμολογιακής πολιτικής που θα ενισχύει την κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης 
και θα δικαιολογεί το δημόσιο χαρακτήρα των επιχειρήσεων αυτών, 

• την έμφαση στον έλεγχο της σκοπιμότητας των δαπανών των επιχειρήσεων, παράλληλα με τον 
έλεγχο της νομιμότητας που ήδη υφίσταται,  

• την καθιέρωση των αρχών «δανεισμός µόνο για επενδύσεις», «καμιά πρόσθετη δαπάνη δίχως 
πρόβλεψη αντίστοιχων εσόδων», «καμία περικοπή στα έσοδα δίχως ανάλογη αναπλήρωσή της», 

• την επιχειρηματική εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας, ώστε να εξοικονομούνται πόροι για 
την κάλυψη των στεγαστικών και λειτουργικών τους αναγκών, 

• τη δημόσια χρηματοδότηση των επιχειρήσεων µε βάση τα αποτελέσματα και τους ποσοτικούς και 
ποιοτικούς δείκτες λειτουργίας και απόδοσής τους, 

• την επιβράβευση των φορέων που επιτυγχάνουν και ξεπερνούν τους ποιοτικούς και ποσοτικούς 
στόχους, 

• τη διαφάνεια όσον αφορά τη διαχείριση των δημόσιων επιχειρήσεων με την ανάρτηση στο διαδί-
κτυο όλων των αποφάσεων των διοικήσεων. 

 
Παράλληλα, έχει ήδη αναπτυχθεί και αξιοποιείται ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα με σκοπό 
την άμεση συλλογή της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που απαιτείται για το σχεδιασμό και τη 
χάραξη της οικονομικής πολιτικής για τις δημόσιες επιχειρήσεις και μελετάται η επέκτασή του για 
τους φορείς γενικής κυβέρνησης. 
 
Μια εύρωστη οικονομία προϋποθέτει εύρωστες επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Το κριτήριο παρου-
σίας του κράτους στις αγορές είναι να εγγυάται ποιοτικές και προσιτές υπηρεσίες σε όλους τους πολί-
τες, είτε παρέχονται από δημόσιες είτε από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για τις δημόσιες επιχειρήσεις, 
σκοπός της κυβέρνησης είναι οι επιχειρήσεις αυτές να συνεργαστούν με τον ιδιωτικό τομέα της οικο-
νομίας και να προσελκύσουν ξένα κεφάλαια και τεχνογνωσία για την ανανέωση της παραγωγικής 
τους δομής.  
 
Το κυβερνητικό πρόγραμμα απορρίπτει τις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων επιχειρήσεων που γίνονται με 
εισπρακτικά κριτήρια όπου το κρατικό μονοπώλιο υποκαθίσταται από ένα ανεξέλεγκτο ιδιωτικό. Οι 
ιδιωτικοποιήσεις, οι μετοχοποιήσεις και οι ποικίλες μορφές συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού το-
μέα δεν αποτελούν αυτοσκοπό αλλά μέσο εφόσον υπάρχουν οφέλη που διαχέονται στους φορολογού-
μενους και  τους καταναλωτές. 
 
Στόχος είναι να δημιουργηθεί το περιβάλλον για την εδραίωση ισχυρών ελληνικών δημόσιων επιχει-
ρήσεων, ικανών να πετύχουν το κατάλληλο ανταγωνιστικό μέγεθος και να αναδειχθούν σε εθνικούς 
και περιφερειακούς πρωταθλητές, με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση της ελληνικής οικονομίας, την 
ισόρροπη ανάπτυξη και τέλος την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης για την αποφασιστική αντιμε-
τώπιση της ανεργίας.  
 
 
Οικονομικά μεγέθη 
 
Το έλλειμμα των πενήντα δύο (52) δημόσιων επιχειρήσεων (ΔΕΚΟ) για το έτος 2008 ανήλθε σε 
1.678,70 εκατ. ευρώ (0,70% του ΑΕΠ) ενώ για το έτος 2009 εκτιμάται σε 1.628,76 εκατ. ευρώ (0,68% 
του ΑΕΠ). 
 
Η μείωση του ελλείμματος οφείλεται κυρίως στη συγκράτηση δαπανών μισθοδοσίας, την ευνοϊκή ε-
ξέλιξη των τιμών των καυσίμων και το σημαντικό περιορισμό των λοιπών δαπανών. 
 
Οι επενδύσεις για το έτος 2009 εκτιμώνται σε 1.558,32 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μεγάλη αύξηση 
της τάξεως του 40% περίπου σε σχέση με το 2008, γεγονός που οφείλεται στην αύξηση των επενδύ-
σεων των ομίλων ΟΣΕ, ΟΑΣΑ, καθώς και του ΟΣΚ.  
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Ο ακαθάριστος δανεισμός για το έτος 2009 προβλέπεται να σημειώσει μείωση της τάξεως του 22,65% 
και να ανέλθει σε 1.635,40 εκατ. ευρώ ( 0,68% του ΑΕΠ) έναντι 2.114,35 εκατ. ευρώ του έτους 2008 
(0,88% του ΑΕΠ). Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα αφενός μεν της αύξησης των επιχορηγήσεων από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και αφετέρου των μειωμένων αναγκών για αποπληρωμή δα-
νείων. 
 
Για το έτος 2010 το έλλειμμα των δημοσίων επιχειρήσεων προβλέπεται να ανέλθει σε 1.578,81 εκατ. 
ευρώ (0,65% του ΑΕΠ) σημειώνοντας μείωση 3% περίπου έναντι του έτους 2009. 
  
Η δαπάνη μισθοδοσίας προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,04%, ποσοστό που ενσωματώνει την αναμε-
νόμενη μείωση του προσωπικού και τον περιορισμό των προσλήψεων. Στις επιχειρήσεις που υπάρ-
χουν εγκεκριμένες προσλήψεις για το έτος 2010 η δαπάνη μισθοδοσίας θα αναθεωρηθεί συνυπολογί-
ζοντας τις αποχωρήσεις και τον περιορισμό των υπερωριών. 
  
Οι συνολικές επενδύσεις κατά το έτος 2010 θα ανέλθουν στο ποσό των 1.592,47 εκατ. ευρώ, σημειώ-
νοντας αύξηση κατά 2,19%  έναντι του έτους 2009. 
 
Ο ακαθάριστος δανεισμός για το έτος 2010 προβλέπεται να ανέλθει σε 2.665,33  εκατ. ευρώ (1,09% 
του ΑΕΠ) έναντι 0,68% του ΑΕΠ αντίστοιχα του έτους 2009. Ο κύριος παράγοντας που συντελεί 
στην εξέλιξη αυτή συνδέεται με τις αυξημένες ανάγκες αποπληρωμής δανείων επιπλέον ποσού ύψους 
1.068,00 εκατ. ευρώ έναντι του έτους 2009 που αφορά στους ομίλους  ΟΣΕ, ΟΑΣΑ και την ΕΑΒ. 
  
Η εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών των δημοσίων επιχειρήσεων, τόσο συγκεντρωτικά όσο 
και κατά επιχείρηση παρουσιάζεται στους πίνακες 5.1. έως 5.5. 
 
 

Πίνακας 5.1  Δανειακές ανάγκες δημόσιων επιχειρήσεων 
(σε εκατ. ευρώ) 

 
Εκτιμήσεις Προβλέψεις  

Απολογισμός 
2008 2009 % 

09/08 2010 % 
10/09 

Ι. Ανάγκες σε κεφάλαια      
1.  Πρωτογενές αποτέλεσμα (1.094,46) (1.000,12) -8,62 (880,37) -11,97 
% ΑΕΠ 0,46% 0,42%   0,36%   
2.  Οικονομικό αποτέλεσμα (έλλειμμα)                    (1.678,70) (1.628,76) -2,98 (1.578,81) -3,07 
% ΑΕΠ 0,70% 0,68%   0,65%   
3.  Επενδύσεις 1.111,91 1.558,32 40,15 1.592,47 2,19 
4.  Λοιπές ανάγκες 228,23 96,32 -57,80 96,56 0,26 
Σύνολο αναγκών (-2+3+4) 3.018,84 3.283,40 8,76 3.267,85 -0,47 
ΙΙ. Πηγές χρηματοδότησης      
5. Αποσβέσεις 254,59 259,04 1,75 264,90 2,26 
6. Ειδικοί πόροι 1.135,67 1.484,08 30,68 1.427,94 -3,78 
Σύνολο πηγών χρηματοδότησης (5+6) 1.390,26 1.743,12 25,38 1.692,85 -2,88 
ΙΙΙ. Δημοσιονομικός δανεισμός (Ι-ΙΙ) 1.628,58 1.540,27 -5,42 1.575,00 2,25 
% ΑΕΠ 0,68% 0,64%   0,64%   
7. Κεφάλαιο κινήσεως (9,90) 372,28   84,18 -77,39 
IV. Καθαρός δανεισμός (ΙΙΙ+7) 1.618,67 1.912,56 18,16 1.659,18 -13,25 
% ΑΕΠ 0,68% 0,80%   0,68%   
8. Χρεολ. + Εξόφλ. Πιστώσ.–Νέες πιστώσεις 495,68 (277,16)   1.006,15   
V. Ακαθάριστος δανεισμός (ΙV+8) 2.114,35 1.635,40 -22,65 2.665,33 62,98 
% ΑΕΠ 0,88% 0,68%   1,09%   
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Πίνακας 5.2 Οικονομικό αποτέλεσμα και επενδύσεις κατά δημόσια επιχείρηση 

(σε εκατ. ευρώ) 
 

Οικονομικό αποτέλεσμα Επενδύσεις 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 
Δημόσιες επιχειρήσεις 

Απολ/σμός Εκτίμηση Στόχοι Απολ/σμός Εκτίμηση Στόχοι 
HELEXPO 2,87 0,79 0,28 6,42 6,34 5,86 
ΑΓΡΟΤΗΜΑ 0,00 (0,45)  (2,23)  0,00 0,30 0,29 
ΑΕΜΥ (0,79)  (0,41)  0,42 0,69 3,55 4,44 
ΓΑΙΑΟΣΕ 0,22 (0,98)  1,74 0,00 0,57 0,57 
ΔΕΘ 1,83 1,51 0,63 9,40 0,13 0,13 
ΔΕΠΑΝΟΜ 0,00 0,00 0,00 105,04 97,16 133,08 
ΕΑΒ (65,85)  (71,91)  (68,00)  18,98 5,00 5,00 
ΕΑΣ (125,32)  (145,66)  (138,00)  18,30 5,70 8,00 
ΕΔΙΣΥ (176,57)  (169,39)  (168,99)  0,60 1,32 0,00 
ΕΘΕΛ (286,32)  (304,06)  (322,80)  5,99 80,00 50,00 
ΕΚΕΒΥΛ 0,01 0,03 0,04 0,30 0,00 0,00 
ΕΚΚ 2,35 0,25 (3,69)  6,37 3,28 8,54 
ΕΛΚΑ 0,07 0,08 0,09 0,02 0,01 0,14 
ΕΛΚΕ 4,04 (4,08)  (2,05)  0,07 0,14 0,14 
ΕΛΚΕΑ 0,01 0,02 0,03 0,06 0,01 0,00 
ΕΛΚΕΔΕ (0,04)  0,01 0,07 0,17 0,17 0,70 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ 0,38 0,51 0,18 0,95 0,20 0,17 
ΕΛΛ. ΦΕΣΤΙΒΑΛ (4,85)  (2,24)  (2,97)  0,40 0,17 0,71 
ΕΛΟΤ 0,02 (1,09)  (0,70)  2,22 1,17 0,01 
ΕΟΜΜΕΧ 0,08 (0,66)  (0,38)  57,86 100,00 87,00 
ΕΠΑΚΑΤ 1,68 (4,61)  0,00 0,08 0,00 0,00 
ΕΤΑ 11,42 9,02 22,61 20,13 5,00 4,00 
ΕΤΑΝΑΛ 0,21 0,13 0,09 0,05 0,03 0,07 
ΗΔΙΚΑ 0,00 0,00 0,00 1,33 0,46 8,46 
ΗΛΠΑΠ (62,15)  (70,96)  (69,61)  14,59 7,93 10,00 
ΗΣΑΠ (77,80)  (86,03)  (89,46)  53,11 50,83 50,00 
ΙΦΕΤ (3,19)  (0,13)  (1,57)  0,04 0,03 0,00 
ΚΑΘ 0,12 (0,05)  0,03 4,91 3,37 0,04 
ΚΕΓ 0,08 0,09 0,11 0,03 0,02 0,14 
ΚΕΔ (0,85)  (2,93)  3,60 0,38 0,05 0,40 
ΜΒΗ (2,59)  (1,72)  (2,70)  0,00 0,00 0,00 
ΟΑΣΑ (7,76)  (9,88)  (9,87)  1,30 1,64 3,00 
ΟΔΔΥ (0,77)  (1,98)  (1,88)  0,02 0,29 0,00 
ΟΔΙΕ (30,35)  (25,18)  (22,04)  1,52 0,55 0,58 
ΟΚΑΑ 0,04 1,62 0,09 2,53 1,92 9,57 
ΟΛΑ (0,10)  (0,12)  0,03 0,00 0,04 0,06 
ΟΛΒ 0,94 0,55 0,79 0,95 0,79 1,17 
ΟΛΕ 0,99 1,22 1,20 0,04 0,41 0,58 
ΟΛΗ 0,99 (0,16)  0,09 1,40 2,94 2,24 
ΟΛΗΓ 0,84 0,59 0,70 0,38 0,15 0,57 
ΟΛΚ 0,08 (0,35)  (0,10)  0,32 0,24 1,59 
ΟΛΚΕ 0,97 1,13 0,91 0,87 0,00 0,00 
ΟΛΛ 1,17 0,69 0,31 0,44 0,32 0,35 
ΟΛΠΑ 1,50 2,17 1,74 5,41 3,02 3,00 
ΟΛΡ 0,33 0,25 0,13 0,62 1,42 0,85 
ΟΠΕ (3,86)  (3,72)  0,01 1,52 0,01 0,00 
ΟΣΕ (601,09)  (507,83)  (548,13)  653,18 985,25 1.000,00 
ΟΣΚ 0,32 10,12 18,00 109,64 185,30 190,00 
ΠΑΕΠ 0,49 0,29 0,83 1,07 0,99 1,00 
ΤΕΟ (32,38)  (30,60)  4,00 0,36 0,00 0,00 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ (229,86)  (213,53)  (182,76)  1,76 0,00 0,00 
ΨΗΦ. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (0,27)  0,85 0,37 0,10 0,11 0,06 

Γενικό σύνολο (1.678,70)  (1.628,76)  (1.578,81)  1.111,91 1.558,32 1.592,47 
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Διάγραμμα 5.1  Πρωτογενές αποτέλεσμα και οικονομικό αποτέλεσμα (έλλειμμα)  ως % του ΑΕΠ 
2008-2010 
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Διάγραμμα 5.2  Εξέλιξη επενδύσεων – ακαθάριστου δανεισμού 
2008-2010 
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Διάγραμμα 5.3  Οι ΔΕΚΟ με τις υψηλότερες δανειακές ανάγκες 2008-2010 
(βάσει ακαθάριστου δανεισμού) 
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Διάγραμμα 5.4  Οικονομικό αποτέλεσμα και επενδύσεις 2008-2010 
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Διάγραμμα 5.5   Οι ΔΕΚΟ με τις μεγαλύτερες ζημιές 2008-2010 
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Διάγραμμα 5.6   Οι ΔΕΚΟ με τις μεγαλύτερες επενδύσεις 2008-2010 
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Διάγραμμα 5.7 Εξέλιξη εσόδων 2008-2010 
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Διάγραμμα 5.8   Έσοδα χρήσης και επιχορηγήσεις ΤΠ 2008-2010 
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Πίνακας 5.3 Δανειακές ανάγκες και πηγές χρηματοδότησης δημόσιων επιχειρήσεων 
Απολογιστικά 2008 

(σε εκατ. ευρώ) 
 

   Άνοιγμα εκμετάλλευσης Άνοιγμα επενδύσεων    
  Οικονομ. 

αποτέλ. 
Επιχορ. 

ΤΠ 
Άνοιγμα 
εκμ/σης Επενδύσεις  Αποσβ. 

Άνοιγμα 
επενδύσ. 

Λοιπές 
ανάγκες 

Λοιποί 
πόροι 

Δανειακές 
ανάγκες 

Δημόσιες 
Επιχειρήσεις 

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4)  (5) (6)=(4)-(5) (7) (8) (9)= -(3)+ 
(6)+(7)-(8) 

HELEXPO 2,87 0,00 2,87 6,42  0,55 5,87 0,01 1,69 1,32 
ΑΓΡΟΤΗΜΑ 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ΑΕΜΥ (4,83)  4,03 (0,79)  0,69  1,32 (0,63)  (0,05)  1,75 (1,63)  
ΓΑΙΑΟΣΕ 0,22 0,00 0,22 0,00  0,02 (0,02)  0,00 0,00 (0,24)  
ΔΕΘ 1,83 0,00 1,83 9,40  2,96 6,44 0,02 8,97 (4,35)  
ΔΕΠΑΝΟΜ (6,29)  6,29 0,00 105,04  0,14 104,90 0,00 76,50 28,40 
ΕΑΒ (65,85)  0,00 (65,85)  18,98  7,58 11,40 9,61 14,96 71,90 
ΕΑΣ (125,32)  0,00 (125,32)  18,30  6,51 11,79 39,68 43,27 133,53 
ΕΔΙΣΥ (176,57)  0,00 (176,57)  0,60  0,20 0,40 4,49 0,94 180,52 
ΕΘΕΛ (359,71)  73,39 (286,32)  5,99  17,81 (11,83)  7,49 22,55 259,43 
ΕΚΕΒΥΛ 0,01 0,00 0,01 0,30  0,19 0,11 0,11 0,23 (0,02)  
ΕΚΚ (1,75)  4,10 2,35 6,37  4,09 2,28 0,00 0,71 (0,78)  
ΕΛΚΑ 0,07 0,00 0,07 0,02  0,02 (0,01)  0,04 0,09 (0,13)  
ΕΛΚΕ 4,04 0,00 4,04 0,07  0,03 0,04 0,00 0,00 (4,00)  
ΕΛΚΕΑ 0,01 0,00 0,01 0,06  0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 
ΕΛΚΕΔΕ (0,04)  0,00 (0,04)  0,17  0,27 (0,10)  0,37 0,06 0,25 
ΕΛΛ. ΑΛΥΚΕΣ 0,38 0,00 0,38 0,95  0,27 0,68 0,91 1,12 0,08 
ΕΛΛ.ΦΕΣΤΙΒΑΛ (9,95)  5,10 (4,85)  0,40  0,41 (0,01)  0,00 2,88 1,97 
ΕΛΟΤ (2,26)  2,28 0,02 2,22  0,83 1,39 0,14 0,91 0,60 
ΕΟΜΜΕΧ (10,09)  10,17 0,08 57,86  1,69 56,17 0,99 46,73 10,35 
ΕΠΑΚΑΤ 1,68 0,00 1,68 0,08  0,11 (0,02)  0,26 0,00 (1,45)  
ΕΤΑ 11,42 0,00 11,42 20,13  7,22 12,91 21,05 27,68 (5,14)  
ΕΤΑΝΑΛ 0,21 0,00 0,21 0,05  0,02 0,03 0,16 0,15 (0,17)  
ΗΔΙΚΑ 0,00 0,00 0,00 1,33  0,63 0,69 0,15 2,61 (1,77)  
ΗΛΠΑΠ (82,34)  20,18 (62,15)  14,59  12,46 2,13 0,00 11,68 52,60 
ΗΣΑΠ (102,57)  24,77 (77,80)  53,11  22,28 30,83 0,00 29,39 79,23 
ΙΦΕΤ (3,19)  0,00 (3,19)  0,04  0,38 (0,34)  0,00 0,13 2,71 
ΚΑΘ 0,12 0,00 0,12 4,91  0,93 3,98 0,17 3,18 0,85 
ΚΕΓ 0,08 0,00 0,08 0,03  0,08 (0,04)  0,04 0,04 (0,11)  
ΚΕΔ (0,85)  0,00 (0,85)  0,38  0,12 0,26 42,20 6,05 37,27 
ΜΒΗ (2,59)  0,00 (2,59)  0,00  0,12 (0,12)  0,00 0,00 2,48 
ΟΑΣΑ (7,76)  0,00 (7,76)  1,30  1,78 (0,48)  0,00 26,75 (19,48)  
ΟΔΔΥ (0,77)  0,00 (0,77)  0,02  0,30 (0,28)  2,25 0,00 2,74 
ΟΔΙΕ (30,35)  0,00 (30,35)  1,52  9,91 (8,40)  0,18 29,24 (7,11)  
ΟΚΑΑ 0,04 0,00 0,04 2,53  1,97 0,56 0,73 0,46 0,79 
ΟΛΑ (0,10)  0,00 (0,10)  0,00  0,07 (0,07)  0,00 0,01 0,02 
ΟΛΒ 0,94 0,00 0,94 0,95  0,68 0,27 0,11 0,15 (0,71)  
ΟΛΕ 0,99 0,00 0,99 0,04  0,17 (0,13)  0,38 0,00 (0,74)  
ΟΛΗ 0,99 0,00 0,99 1,40  1,57 (0,17)  0,00 2,85 (4,00)  
ΟΛΗΓ 0,84 0,00 0,84 0,38  0,47 (0,09)  0,46 0,24 (0,71)  
ΟΛΚ 0,08 0,00 0,08 0,32  0,73 (0,41)  0,00 0,00 (0,49)  
ΟΛΚΕ 0,97 0,00 0,97 0,87  0,28 0,59 0,45 0,71 (0,63)  
ΟΛΛ 1,17 0,00 1,17 0,44  0,20 0,24 0,67 1,13 (1,41)  
ΟΛΠΑ 1,50 0,00 1,50 5,41  1,28 4,13 0,00 3,43 (0,80)  
ΟΛΡ 0,33 0,00 0,33 0,62  0,25 0,37 0,56 0,39 0,20 
ΟΠΕ (8,13)  4,28 (3,86)  1,52  0,25 1,26 0,22 2,60 2,74 
ΟΣΕ (601,09)  0,00 (601,09)  653,18  143,43 509,75 63,61 462,86 711,59 
ΟΣΚ (36,45)  36,77 0,32 109,64  0,53 109,11 0,00 62,89 45,90 
ΠΑΕΠ 0,49 0,00 0,49 1,07  0,08 0,99 0,00 0,50 0,00 
ΤΕΟ (32,38)  0,00 (32,38)  0,36  1,37 (1,01)  30,75 3,54 58,57 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ (229,86)  0,00 (229,86)  1,76  0,00 1,76 0,00 231,62 0,00 
ΨΗΦ. ΕΝΙΣΧΥ-
ΣΕΙΣ (0,27)  0,00 (0,27)  0,10  0,00 0,10 0,00 2,00 (1,63)  

Γενικό σύνολο (1.870,06)  191,36 (1.678,70)  1.111,91  254,59 857,32 228,23 1.135,67 1.628,58 

 
 

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010      131 



ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5   
 

 
Πίνακας 5.4 Δανειακές ανάγκες και πηγές χρηματοδότησης δημόσιων επιχειρήσεων 

Εκτιμήσεις 2009 
(σε εκατ. ευρώ) 

 
   Άνοιγμα εκμετάλλευσης Άνοιγμα επενδύσεων    

  Οικονομ. 
αποτέλ. 

Επιχορ. 
ΤΠ 

Άνοιγμα 
εκμ/σης Επενδύσεις  Αποσβ. 

Άνοιγμα 
Επενδύς. 

Λοιπές 
ανάγκες 

Λοιποί 
πόροι 

Δανειακές 
ανάγκες 

Δημόσιες 
Επιχειρήσεις 

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4)  (5) (6)=(4)-(5) (7) (8) (9)= -(3)+ 
(6)+(7)-(8) 

HELEXPO 0,79 0,00 0,79 6,34  0,55 5,79 0,00 1,51 3,50 
ΑΓΡΟΤΗΜΑ (0,45)  0,00 (0,45)  0,30  0,02 0,28 0,00 0,73 0,00 
ΑΕΜΥ (4,41)  4,00 (0,41)  3,55  1,32 2,23 (0,02)  2,67 (0,05)  
ΓΑΙΑΟΣΕ (0,98)  0,00 (0,98)  0,57  0,04 0,53 0,00 1,91 (0,40)  
ΔΕΘ 1,51 0,00 1,51 0,13  2,94 (2,82)  2,64 0,40 (2,09)  
ΔΕΠΑΝΟΜ (6,55)  6,55 0,00 97,16  0,10 97,06 0,00 97,00 0,06 
ΕΑΒ (71,91)  0,00 (71,91)  5,00  7,23 (2,23)  4,80 10,00 64,48 
ΕΑΣ (145,67)  0,01 (145,66)  5,70  6,18 (0,48)  0,00 2,07 143,11 
ΕΔΙΣΥ (169,39)  0,00 (169,39)  1,32  0,21 1,11 5,89 1,50 174,88 
ΕΘΕΛ (379,29)  75,23 (304,06)  80,00  20,30 59,70 0,00 100,23 263,53 
ΕΚΕΒΥΛ 0,03 0,00 0,03 0,00  0,16 (0,16)  0,19 0,00 0,00 
ΕΚΚ (3,05)  3,30 0,25 3,28  3,53 (0,25)  0,06 0,01 (0,45)  
ΕΛΚΑ 0,08 0,00 0,08 0,01  0,01 (0,00)  0,00 0,00 (0,09)  
ΕΛΚΕ (4,08)  0,00 (4,08)  0,14  0,08 0,06 0,00 0,00 4,14 
ΕΛΚΕΑ 0,02 0,00 0,02 0,01  0,03 (0,02)  0,05 0,00 0,00 
ΕΛΚΕΔΕ 0,01 0,00 0,01 0,17  0,26 (0,09)  0,21 0,06 0,05 
ΕΛΛ. ΑΛΥΚΕΣ 0,51 0,00 0,51 0,20  0,26 (0,07)  0,00 0,00 (0,58)  
ΕΛΛ.ΦΕΣΤΙΒΑΛ (7,01)  4,77 (2,24)  0,17  0,42 (0,25)  0,00 2,50 (0,51)  
ΕΛΟΤ (3,17)  2,09 (1,09)  1,17  1,01 0,16 0,17 2,13 (0,71)  
ΕΟΜΜΕΧ (10,46)  9,80 (0,66)  100,00  1,84 98,16 0,00 85,00 13,82 
ΕΠΑΚΑΤ (4,61)  0,00 (4,61)  0,00  0,04 (0,04)  (4,56)  0,00 0,00 
ΕΤΑ 9,02 0,00 9,02 5,00  7,89 (2,89)  25,40 15,47 (1,97)  
ΕΤΑΝΑΛ 0,13 0,00 0,13 0,03  0,02 0,01 0,04 0,00 (0,08)  
ΗΔΙΚΑ 0,00 0,00 0,00 0,46  0,74 (0,28)  0,00 0,00 (0,28)  
ΗΛΠΑΠ (92,52)  21,56 (70,96)  7,93  13,00 (5,07)  5,59 8,03 63,44 
ΗΣΑΠ (112,18)  26,15 (86,03)  50,83  24,53 26,31 0,00 58,47 53,86 
ΙΦΕΤ (0,13)  0,00 (0,13)  0,03  0,38 (0,35)  0,00 0,00 (0,22)  
ΚΑΘ (0,05)  0,00 (0,05)  3,37  1,08 2,30 0,23 3,30 (0,72)  
ΚΕΓ 0,09 0,00 0,09 0,02  0,02 0,00 0,16 0,03 0,04 
ΚΕΔ (2,93)  0,00 (2,93)  0,05  0,15 (0,10)  30,86 26,59 7,10 
ΜΒΗ (1,72)  0,00 (1,72)  0,00  0,11 (0,11)  0,00 0,00 1,61 
ΟΑΣΑ (9,88)  0,00 (9,88)  1,64  1,74 (0,10)  4,20 165,43 (151,45)  
ΟΔΔΥ (1,98)  0,00 (1,98)  0,29  0,29 0,00 0,00 3,00 (1,02)  
ΟΔΙΕ (25,18)  0,00 (25,18)  0,55  8,59 (8,04)  13,38 43,02 (12,50)  
ΟΚΑΑ 1,62 0,00 1,62 1,92  1,99 (0,07)  0,60 0,06 (1,15)  
ΟΛΑ (0,12)  0,00 (0,12)  0,04  0,07 (0,04)  0,01 0,02 0,08 
ΟΛΒ 0,55 0,00 0,55 0,79  0,49 0,30 0,00 0,00 (0,25)  
ΟΛΕ 1,22 0,00 1,22 0,41  0,16 0,25 0,75 0,00 (0,22)  
ΟΛΗ (0,16)  0,00 (0,16)  2,94  1,42 1,52 0,67 1,75 0,61 
ΟΛΗΓ 0,59 0,00 0,59 0,15  0,49 (0,34)  0,97 0,00 0,04 
ΟΛΚ (0,35)  0,00 (0,35)  0,24  0,71 (0,47)  0,00 0,00 (0,12)  
ΟΛΚΕ 1,13 0,00 1,13 0,00  0,39 (0,39)  1,52 0,00 0,00 
ΟΛΛ 0,69 0,00 0,69 0,32  0,21 0,11 0,98 0,30 0,10 
ΟΛΠΑ 2,17 0,00 2,17 3,02  1,55 1,48 0,65 (3,29)  3,25 
ΟΛΡ 0,25 0,00 0,25 1,42  0,33 1,09 0,18 1,08 (0,06)  
ΟΠΕ (8,30)  4,59 (3,72)  0,01  0,23 (0,21)  0,00 0,11 3,40 
ΟΣΕ (507,83)  0,00 (507,83)  985,25  143,00 842,25 0,00 520,99 829,09 
ΟΣΚ (29,81)  39,93 10,12 185,30  0,54 184,76 0,69 118,67 56,65 
ΠΑΕΠ 0,29 0,00 0,29 0,99  0,08 0,91 0,00 0,62 0,00 
ΤΕΟ (30,60)  0,00 (30,60)  0,00  1,47 (1,47)  0,00 0,00 29,13 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ (213,53)  0,00 (213,53)  0,00  0,82 (0,82)  0,00 212,71 0,00 
ΨΗΦ. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (1,55)  2,40 0,85 0,11  0,04 0,08 0,00 0,00 (0,77)  

Γενικό σύνολο (1.829,12)  200,36 (1.628,76)  1.558,32  259,04 1.299,28 96,32 1.484,08 1.540,27 
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Πίνακας 5.5 Δανειακές ανάγκες και πηγές χρηματοδότησης δημόσιων επιχειρήσεων 

Στόχοι 2010 
(σε εκατ. ευρώ) 

 
   Άνοιγμα εκμετάλλευσης Άνοιγμα επενδύσεων    

  Οικονομ. 
αποτέλ. 

Επιχορ. 
ΤΠ 

Άνοιγμα 
εκμ/σης Επενδύσεις  Αποσβ. 

Άνοιγμα 
επενδύσ. 

Λοιπές 
ανάγκες 

Λοιποί 
πόροι 

Δανειακές 
ανάγκες 

Δημόσιες 
Επιχειρήσεις 

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4)  (5) (6)=(4)-(5) (7) (8) (9)= -(3)+ 
(6)+(7)-(8) 

HELEXPO 0,28 0,00 0,28 5,86  0,55 5,31 0,00 0,48 4,56 
ΑΓΡΟΤΗΜΑ (2,23)  0,00 (2,23)  0,29  0,09 0,20 0,00 2,68 (0,25)  
ΑΕΜΥ (3,58)  4,00 0,42 4,44  1,35 3,08 2,51 5,24 (0,07)  
ΓΑΙΑΟΣΕ 1,74 0,00 1,74 0,57  0,04 0,53 0,00 0,00 (1,22)  
ΔΕΘ 0,63 0,00 0,63 0,13  2,87 (2,74)  1,92 0,55 (2,00)  
ΔΕΠΑΝΟΜ (6,55)  6,55 0,00 133,08  0,08 133,00 0,00 133,00 0,00 
ΕΑΒ (68,00)  0,00 (68,00)  5,00  7,00 (2,00)  10,00 20,00 56,00 
ΕΑΣ (138,00)  0,00 (138,00)  8,00  6,40 1,60 0,00 4,85 134,75 
ΕΔΙΣΥ (168,99)  0,00 (168,99)  0,00  0,25 (0,25)  0,00 2,00 166,74 
ΕΘΕΛ (399,87)  77,06 (322,80)  50,00  25,17 24,83 0,00 70,00 277,63 
ΕΚΕΒΥΛ 0,04 0,00 0,04 0,00  0,16 (0,16)  0,20 0,00 0,00 
ΕΚΚ (7,29)  3,60 (3,69)  8,54  4,73 3,81 0,00 7,50 0,00 
ΕΛΚΑ 0,09 0,00 0,09 0,14  0,02 0,12 0,03 0,00 0,06 
ΕΛΚΕ (2,05)  0,00 (2,05)  0,14  0,08 0,06 0,00 0,00 2,11 
ΕΛΚΕΑ 0,03 0,00 0,03 0,00  0,04 (0,04)  0,05 0,00 (0,03)  
ΕΛΚΕΔΕ 0,07 0,00 0,07 0,70  0,51 0,19 0,02 0,28 (0,14)  
ΕΛΛ. ΑΛΥΚΕΣ 0,18 0,00 0,18 0,17  0,31 (0,14)  0,00 0,00 (0,32)  
ΕΛΛ.ΦΕΣΤΙΒΑΛ (7,77)  4,80 (2,97)  0,71  0,46 0,26 0,00 1,71 1,52 
ΕΛΟΤ (3,05)  2,35 (0,70)  0,01  0,98 (0,97)  0,03 0,13 (0,37)  
ΕΟΜΜΕΧ (10,48)  10,10 (0,38)  87,00  1,80 85,20 0,00 86,00 (0,42)  
ΕΠΑΚΑΤ 0,00 0,00 0,00 0,00  0,10 (0,10)  0,10 0,00 0,00 
ΕΤΑ 22,61 0,00 22,61 4,00  8,00 (4,00)  14,93 6,35 (18,03)  
ΕΤΑΝΑΛ 0,09 0,00 0,09 0,07  0,03 0,04 0,01 0,14 (0,18)  
ΗΔΙΚΑ 0,00 0,00 0,00 8,46  0,75 7,71 0,00 0,00 7,71 
ΗΛΠΑΠ (92,55)  22,94 (69,61)  10,00  11,50 (1,50)  0,00 4,09 64,02 
ΗΣΑΠ (116,98)  27,52 (89,46)  50,00  24,84 25,16 0,00 49,78 64,83 
ΙΦΕΤ (1,57)  0,00 (1,57)  0,00  0,45 (0,45)  0,00 0,00 1,12 
ΚΑΘ 0,03 0,00 0,03 0,04  1,20 (1,16)  0,84 0,00 (0,35)  
ΚΕΓ 0,11 0,00 0,11 0,14  0,08 0,06 0,16 0,20 (0,09)  
ΚΕΔ 3,60 0,00 3,60 0,40  0,40 0,00 41,60 33,60 4,40 
ΜΒΗ (2,70)  0,00 (2,70)  0,00  0,12 (0,12)  0,00 0,00 2,58 
ΟΑΣΑ (9,87)  0,00 (9,87)  3,00  1,90 1,10 0,00 67,77 (56,80)  
ΟΔΔΥ (1,88)  0,00 (1,88)  0,00  0,25 (0,25)  0,27 0,00 1,90 
ΟΔΙΕ (22,04)  0,00 (22,04)  0,58  8,54 (7,97)  15,99 36,16 (6,10)  
ΟΚΑΑ 0,09 0,00 0,09 9,57  2,09 7,48 0,10 0,00 7,49 
ΟΛΑ 0,03 0,00 0,03 0,06  0,07 (0,01)  0,01 0,00 (0,03)  
ΟΛΒ 0,79 0,00 0,79 1,17  0,67 0,49 0,00 0,00 (0,29)  
ΟΛΕ 1,20 0,00 1,20 0,58  0,13 0,45 0,79 0,00 0,05 
ΟΛΗ 0,09 0,00 0,09 2,24  1,43 0,81 0,07 0,67 0,13 
ΟΛΗΓ 0,70 0,00 0,70 0,57  0,53 0,04 0,92 0,00 0,25 
ΟΛΚ (0,10)  0,00 (0,10)  1,59  0,73 0,86 0,19 0,00 1,15 
ΟΛΚΕ 0,91 0,00 0,91 0,00  0,36 (0,36)  1,27 0,00 0,00 
ΟΛΛ 0,31 0,00 0,31 0,35  0,21 0,14 0,45 0,28 0,00 
ΟΛΠΑ 1,74 0,00 1,74 3,00  0,98 2,02 3,27 1,49 2,05 
ΟΛΡ 0,13 0,00 0,13 0,85  0,51 0,35 0,13 0,45 (0,11)  
ΟΠΕ (4,59)  4,60 0,01 0,00  0,22 (0,22)  0,22 0,15 (0,15)  
ΟΣΕ (548,13)  0,00 (548,13)  1.000,00  143,00 857,00 0,00 550,00 855,13 
ΟΣΚ (24,50)  42,50 18,00 190,00  0,55 189,45 0,50 160,45 11,50 
ΠΑΕΠ 0,83 0,00 0,83 1,00  0,17 0,83 0,00 0,01 (0,01)  
ΤΕΟ 4,00 0,00 4,00 0,00  1,37 (1,37)  0,00 0,00 (5,37)  
ΤΡΑΙΝΟΣΕ (182,76)  0,00 (182,76)  0,00  0,82 (0,82)  0,00 181,94 0,00 
ΨΗΦ. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 0,37 0,00 0,37 0,06  0,05 0,01 0,00 0,00 (0,36)  

Γενικό σύνολο (1.784,83)  206,02 (1.578,81)  1.592,47  264,90 1.327,57 96,56 1.427,94 1.575,00 
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Διάγραμμα 5.9  Εξέλιξη εξόδων  2008-2010 
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Διάγραμμα 5.10  Διάρθρωση εξόδων  χρήσης  2008-2010 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
 
  
Οικονομική δραστηριότητα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
 
 
Εκτιμήσεις έτους 2009 
 
Τα στοιχεία των προϋπολογισμών των έξι Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΙΚΑ-
ETAM, ΟΓΑ, ΝΑΤ & ΚΑΑΝ, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και OEE), όσον αφορά τα βασικά οικονομικά μεγέθη (α-
πολογιστικά για το 2008, εκτιμήσεις για το 2009 και προβλέψεις για το 2010) παρουσιάζονται στον 
πίνακα 5.6. Το οικονομικό αποτέλεσμα του έτους 2009 σε σύγκριση με το έτος 2008, δείχνει αύξηση 
του ελλείμματος των παραπάνω ΟΚΑΠ. Αυτή προήλθε κυρίως από τις αυξημένες δαπάνες του ΙΚΑ-
ETAM, του ΟΓΑ και του ΟΑΕΔ για συντάξεις και προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας, αλλά 
και από τη μείωση των εσόδων κυρίως του ΙΚΑ-ETAM. Συγκεκριμένα, το έλλειμμα αυτό προβλέπε-
ται ότι θα αυξηθεί κατά 2.630,88 εκατ. ευρώ (από 9.165,33 εκατ. ευρώ το 2008 σε 11.796,21 εκατ. 
ευρώ το 2009). Ως ποσοστό του ΑΕΠ προβλέπεται ότι το 2009 θα ανέλθει σε 4,91% έναντι 3,83% το 
2008. 
 

Πίνακας 5.6 Δανειακές ανάγκες οργανισμών κοιν. ασφάλισης και πρόνοιας (ΟΚΑΠ) 
(σε εκατ. ευρώ) 

 
Εκτιμήσεις Προϋπολογισμός  Απολογισμός 

2008 2009 % 
09/08 2010 % 

10/09 
Ι. Ανάγκες σε κεφάλαια (-1+2+3+4+5) 9.739,63 12.483,03 28,17 14.453,47 15,78 
  % ΑΕΠ 4,07 5,20  5,92  

 1.  Οικονομικό αποτέλεσμα (+πλεόνασμα-έλλειμμα) -9.165,33 -11.796,21 28,70 -13.485,90 14,32 

  % ΑΕΠ -3,83 -4,91  -5,52  

 2. Επενδύσεις* 113,31 251,12 121,62 493,52 96,53 

 3. Χρεολύσια      

 4. Κεφάλαιο κίνησης 343,56 309,00 -10,06 340,00 10,03 

 5. Λοιπές ανάγκες 117,43 126,70 7,89 134,05 5,80 

 ΙΙ. Πηγές χρηματοδότησης (6+7) 8.733,33 9.263,46 6,07 9.469,80 2,23 

   % ΑΕΠ 3,65 3,86  3,88  

 6. Επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπ/σμό (α+β+γ) 8.731,00 9.261,16 6,07 9.467,50 2,23 

   % ΑΕΠ 3,65 3,86  3,88  

   α. ΤΠ (με ΕΚΑΣ) 8.459,00 9.019,69 6,63 9.172,00 1,69 

   β. ΠΔΕ 255,00 220,00 -13,73 270,00 22,73 

   γ. Λοιπές 17,00 21,47 26,29 25,50 18,77 

 7. Αποσβέσεις 2,33 2,30 -1,29 2,30  

ΙΙΙ. Ακαθάριστος δανεισμός (Ι-ΙΙ) 1.006,30 3.219,57 219,94 4.983,67 54,79 

  % ΑΕΠ 0,42 1,34  2,04  

 IV. Καθαρός δανεισμός**  (ΙΙΙ-3) 1.006,30 3.219,57 219,94 4.983,67 54,79 

  % ΑΕΠ 0,42 1,34  2,04  

V. Δημοσιονομικός δανεισμός (IV-4) 
662,74 

2.910,57 339,17 4.643,67 59,55 

   % ΑΕΠ 0,28 1,21  1,90  
*   Η ανάλυση κατά ΟΚΑΠ του οικονομικού αποτελέσματος και των επενδύσεων παρουσιάζεται στον πίνακα 5.7 
**  Ο Δανεισμός σε δημοσιονομική βάση κατά ΟΚΑΠ καθώς και ο τρόπος υπολογισμού του απεικονίζεται στον πίνακα 5.8 

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 135 



ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  
 

Στις επενδύσεις (το μέγεθος αυτό αναφέρεται κυρίως στα στεγαστικά προγράμματα του ΟΕΚ) παρα-
τηρείται αύξηση κατά 121,62%. Το ύψος των επενδύσεων από 113,31 εκατ. ευρώ που ήταν το 2008 
εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 251,12 εκατ. ευρώ το 2009. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην 
υλοποίηση το 2009 μέρους του προγραμματισμένου στεγαστικού προγράμματος του ΟΕΚ του 2008. 
 
Οι ανωτέρω οργανισμοί εμφανίζουν σημαντική αύξηση των αναγκών σε κεφάλαια κατά 2.743,40 ε-
κατ. ευρώ και από 9.739,63 εκατ. ευρώ το 2008 θα ανέλθουν σε 12.483,03 εκατ. ευρώ το 2009 και ως 
ποσοστό επί του ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα ανέλθουν το 2009 σε 5,20% έναντι 4,07% το 2008. 
 
Η συνολική χρηματοδότηση προς τους ανωτέρω φορείς εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει αύξηση κατά 
6,07% δηλαδή, από 8.733,33 εκατ. ευρώ το 2008 θα ανέλθει σε 9.263,46 εκατ. ευρώ το 2009 και ως 
ποσοστό του ΑΕΠ προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί το 2009 σε 3,86% έναντι 3,65% το 2008. Ειδικό-
τερα, η επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό θα ανέλθει σε 9.019,69 εκατ. ευρώ παρουσιάζο-
ντας αύξηση κατά 6,63% σε σύγκριση με το 2008, ενώ η επιχορήγηση από το ΠΔΕ θα ανέλθει σε 220 
εκατ. ευρώ εμφανίζοντας μείωση κατά 13,73% σε σχέση με το 2008. Επίσης, οι λοιπές επιχορηγήσεις 
για το 2008 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 21,47 εκατ. ευρώ, ενώ οι αποσβέσεις θα φθά-
σουν τα 2,30 εκατ. ευρώ για το ίδιο έτος.  
  
Ο ακαθάριστος, όπως και ο καθαρός  δανεισμός των ανωτέρω φορέων εκτιμάται ότι θα ανέλθει το 
2009 σε 3.219,57 εκατ. ευρώ, ή 1,34% του ΑΕΠ, ενώ o δημοσιονομικός δανεισμός διαμορφώνεται σε 
2.910,57 εκατ. ευρώ, ή 1,21% του ΑΕΠ.   
 
Στον επόμενο πίνακα 5.7 εμφανίζονται το οικονομικό αποτέλεσμα και οι επενδύσεις των Οργανισμών 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (απολογιστικά για το 2008, εκτιμήσεις για το 2009 και προβλέ-
ψεις για το 2010).  
 
 

Πίνακας 5.7 Οικονομικό αποτέλεσμα και επενδύσεις κατά οργανισμό 
κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας (ΟΚΑΠ) 

(σε εκατ. ευρώ) 
 

Οικονομικό αποτέλεσμα Επενδύσεις 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 
ΟΚΑΠ 

Απολ/σμός Εκτίμηση Στόχοι Απολ/σμός Εκτίμηση Στόχοι 
       

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (4.055,90)  (5.210,86)  (6.020,79)  36,70 75,60 80,88 

ΟΓΑ (4.399,53)  (5.104,76)  (5.943,45)  0,21 42,34 11,65 

ΝΑΤ-ΚΑΑΝ (1.130,48)  (1.238,79)  (1.301,23)  0,87 4,23 3,67 

ΟΑΕΔ 121,10 (503,00)  (822,82)  7,14 40,00 40,00 

ΟΕΚ 284,56 381,00 684,00 63,70 72,00 344,00 

ΟΕΕ 14,92 (119,80)  (81,61)  4,69 16,95 13,32 

       

Σύνολο (9.165,33) (11.796,21) (13.485,90) 113,31 251,12 493,52 
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Προοπτικές για το 2010 
  
Όπως και στο 2009, οι αυξημένες δαπάνες για τις συντάξεις, τη χορήγηση δανείων για τη στέγαση και 
τα προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας και η συνεχιζόμενη μείωση των εσόδων κυρίως του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του ελλείμματος των παραπάνω ΟΚΑΠ το 2010. 
Τα οικονομικό αποτέλεσμα του έτους 2010 σε σύγκριση με το έτος 2009 αναμένεται να εμφανίσει αύ-
ξηση του ελλείμματος κατά 1.689,69 εκατ. ευρώ (από 11.796,21 εκατ. ευρώ το 2009 σε 13.485,90 ε-
κατ. ευρώ το 2010). Ως ποσοστό του ΑΕΠ προβλέπεται ότι θα ανέλθει το 2010 σε 5,52% έναντι 
4,91% το 2009.    
Στις  επενδύσεις, όπως και το 2009, παρατηρείται μεγάλη αύξηση (96,53%), λόγω της προβλεπόμενης 
υλοποίησης του στεγαστικού προγράμματος του ΟΕΚ που μεταφέρεται από προηγούμενα έτη. Το ύ-
ψος των επενδύσεων από 251,12 εκατ. ευρώ που εκτιμάται ότι θα ανέλθει το 2009, προβλέπεται να 
διαμορφωθεί στα 493,52 εκατ. ευρώ το 2010.  
  
Έτσι οι ανάγκες σε κεφάλαια προβλέπονται να ανέλθουν το 2010 σε 14.453,47 εκατ. ευρώ (αύξηση 
κατά 1.970,44 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2009) και ως ποσοστό του ΑΕΠ προβλέπεται ότι θα δια-
μορφωθούν το 2010 σε 5,92% έναντι 5,20% το 2009. 
 
Η συνολική χρηματοδότηση προς τους ανωτέρω φορείς προβλέπεται ότι θα παρουσιάσει αύξηση κατά 
2,23%, δηλαδή από 9.263,46 εκατ. ευρώ το 2009 αναμένεται να ανέλθει σε 9.469,80 εκατ. ευρώ το 
2010, ενώ ως ποσοστό του ΑΕΠ προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί το 2010 σε 3,88% έναντι 3,86% το 
2009. Ειδικότερα, η επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό θα ανέλθει σε 9.172,00  εκατ. ευρώ 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,69% σε σύγκριση με το 2009, ενώ η επιχορήγηση από το ΠΔΕ θα α-
νέλθει σε 270 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας αύξηση 22,73% σε σχέση με το 2009. Οι λοιπές επιχορηγή-
σεις για το 2010 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 25,50 εκατ. ευρώ. ενώ οι αποσβέσεις θα πα-
ραμείνουν στα ίδια επίπεδα με το 2009 (2,3 εκατ. ευρώ).  
 
Ο ακαθάριστος όσο και ο καθαρός δανεισμός  προβλέπεται ότι θα ανέλθουν το 2010 σε 4.983,67 εκατ. 
ευρώ, ή 2,04% του ΑΕΠ, ενώ o δημοσιονομικός δανεισμός σε 4.643,67 εκατ. ευρώ, ή 1,90% του Α-
ΕΠ. 
 
Στον επόμενο πίνακα 5.8 εμφανίζονται τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία των εν λόγω οργανισμών 
(απολογιστικά για το 2008, εκτιμήσεις για το 2009 και προβλέψεις για το 2010).   
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Πίνακας 5.8 Δανειακές ανάγκες οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας (ΟΚΑΠ) 

κατά οργανισμό και πηγές χρηματοδότησης 
(σε εκατ. ευρώ) 

 

Απολογισμός 2008 
Ανάγκες σε κεφάλαια Πηγές χρηματοδότησης 

Επιχορηγήσεις 
Οικονομ. 
 αποτέλ. Επενδύσεις Χρεολύσια Κεφάλαιο  

κίνησης 
Λοιπές 

 ανάγκες 
Σύνολο 
αναγκών 

 σε κεφάλαια ΤΠ* 
 

ΠΔΕ** 
 

Λοιπές 
Αποσβ. Σύνολο πηγών 

χρηματ/σης 

Δανειακές 
ανάγκες ΟΚΑΠ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(-1+2+3+4+5) (7) (8) (9) (10) (11)=(7+8+9+10) (12)=(6)-(11) 
             
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (4.055,90) 36,70    4.092,60 2.939,00 14,00   2.953,00 1.139,60 

ΟΓΑ (4.399,53) 0,21    4.399,74 4.178,00   0,10 4.178,10 221,64 

ΝΑΤ-
ΚΑΑΝ (1.130,48) 0,87   117,43 1.248,78 1.222,00    1.222,00 26,78 

ΟΑΕΔ 121,10 7,14    (113,96) 120,00 241,00   361,00 (474,96) 

ΟΕΚ 284,56 63,70  343,56  122,70      122,70 

ΟΕΕ 14,92 4,69    (10,23)   17,00 2,23 19,23 (29,46) 

Σύνολο (9.165,33) 113,31  343,56 117,43 9.739,63 8.459,00 255,00 17,00 2,33 8.733,33 1.006,30 

             

Εκτιμήσεις 2009 
             
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (5.210,86) 75,60    5.286,46 3.230,00    3.230,00 2.056,46 

ΟΓΑ (5.104,76) 42,34    5.147,10 4.350,00   0,10 4.350,10 797,00 

ΝΑΤ-
ΚΑΑΝ (1.238,79) 4,23   126,70 1.369,72 1.300,00    1.300,00 69,72 

ΟΑΕΔ (503,00) 40,00    543,00 139,69 201,00   340,69 202,31 

ΟΕΚ 381,00 72,00  309,00         

ΟΕΕ (119,80) 16,95    136,75  19,00 21,47 2,20 42,67 94,08 

Σύνολο (11.796,21) 251,12  309,00 126,70 12.483,03 9.019,69 220,00 21,47 2,30 9.263,46 3.219,57 

             

Προϋπολογισμός 2010 
             
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (6.020,79) 80,88    6.101,67 3.080,00    3.080,00 3.021,67 

ΟΓΑ (5.943,45) 11,65    5.955,10 4.550,00   0,10 4.550,10 1.405,00 

ΝΑΤ-
ΚΑΑΝ (1.301,23) 3,67   134,05 1.438,95 1.342,00    1.342,00 96,95 

ΟΑΕΔ (822,82) 40,00    862,82 200,00 218,00   418,00 444,82 

ΟΕΚ 684,00 344,00  340,00    2,00   2,00 (2,00) 

ΟΕΕ (81,61) 13,32    94,93  50,00 25,50 2,20 77,70 17,23 

Σύνολο (13.485,90) 493,52  340,00 134,05 14.453,47 9.172,00 270,00 25,50 2,30 9.469,80 4.983,67 
* Οικονομικά στοιχεία από το ΓΛΚ και τη ΓΓΚΑ  
** Οικονομικά στοιχεία από τη Δ/νση Δημόσιων Επενδύσεων του ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ.Ν. 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
Η τοπική αυτοδιοίκηση, θεσμός διοικητικός και πολιτικός, προγραμματίζει και υλοποιεί δράσεις στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, με στόχο την ικανοποίηση των ενδιαφερόντων και των αναγκών των 
πολιτών και την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτισμική ανάπτυξη. 
 
Το Σύνταγμα προβλέπει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.  
 
Η διοικητική αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης έχει έρεισμα αφενός στον αποκεντρωτικό χαρα-
κτήρα της οργάνωσης του κράτους, αφετέρου στο διαφορετικό χαρακτήρα των γενικών υποθέσεων τις 
οποίες επιμελείται το κράτος και των τοπικών υποθέσεων που αποτελούν αρμοδιότητα της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Η οικονομική αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης συνίσταται στην εξασφάλιση 
των απαραίτητων πόρων προκειμένου να εκπληρώνει με επιτυχία τους στόχους και τα προγράμματά 
της. 
 
 
1. ΟΤΑ α’ βαθμού (δήμοι-κοινότητες) 
 
Η κυριότερη πηγή εσόδων των ΟΤΑ α’ βαθμού είναι οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ), οι οποίοι 
αποδίδονται τόσο μέσω του τακτικού προϋπολογισμού, όσο και μέσω του προϋπολογισμού δημοσίων 
επενδύσεων. Η καθιέρωση των ΚΑΠ στοχεύει στη χρηματοδότηση των ΟΤΑ από δυναμικούς πόρους 
του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος των οποίων ορίζεται ρητά από τις σχετικές διατάξεις. Οι εν 
λόγω αποδιδόμενοι πόροι βοηθούν αποφασιστικά τους δήμους και τις κοινότητες στην εκπλήρωση 
των σκοπών τους, και την υλοποίηση των προγραμμάτων τους που σχετίζονται με την εκτέλεση τοπι-
κών έργων και την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. 
 
Επίσης, έχουν θεσπισθεί και άλλοι πόροι για χρηματοδότηση έργων των ΟΤΑ α’ βαθμού, οι οποίοι   
διατίθενται μέσω του αναπτυξιακού προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» από τον προϋπολογισμό δημοσίων 
επενδύσεων. 
 
Πέραν των ανωτέρω εσόδων από τους ΚΑΠ, στους ΟΤΑ α’ βαθμού διατίθενται και άλλοι πόροι από 
τον κρατικό προϋπολογισμό με τη μορφή επιχορήγησης. 
  
Επιπλέον η πολιτεία καθιέρωσε με νομοθετικές ρυθμίσεις την απόδοση στους ΟΤΑ και άλλων σημα-
ντικών πόρων εκτός του κρατικού προϋπολογισμού, όπως ποσοστό επί των εισπραττόμενων εσόδων 
από τα παράβολα χορήγησης και ανανέωσης αδειών παραμονής αλλοδαπών και τέλη διαφήμισης και 
ακίνητης περιουσίας. 
  
Πόροι ΟΤΑ α’ βαθμού  
 
Οι συνολικές πιστώσεις που προβλέπονται στον τακτικό προϋπολογισμό έτους 2010 για τους  ΟΤΑ α’ 
βαθμού, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού που αφορά τη ρύθμιση των οφειλομένων παρελθόντων 
ετών, ανέρχονται στο ποσό των 3.386,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 0,8% σε σχέση με το 2009 (πίνα-
κας 5.9). 
 
Επιχορηγήσεις 
 
Για επιχορηγήσεις το 2010 έχουν προβλεφθεί συνολικές πιστώσεις ποσού 108,2 εκατ. ευρώ, μειωμέ-
νες κατά 32,7% σε σχέση με το τρέχον έτος. Η μείωση αυτή οφείλεται, κυρίως, στο γεγονός ότι οι πι-
στώσεις για τη μερική απασχόληση προσωπικού και άλλες δαπάνες εγγράφονται στον προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και άλλων 
υπουργείων και μεταφέρονται στους ΟΤΑ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανάλογα 
με τα εγκεκριμένα προγράμματα.  
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Πίνακας 5.9  Πόροι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού 
από τον τακτικό προϋπολογισμό 

(σε εκατ. ευρώ) 
 

2009 2010 
Κατηγορία Εκτιμ 

πραγματ. Προϋπ/σμός 
Μεταβολή % 

2010/2009 

Επιχορηγήσεις     
• Επιχορηγήσεις για αναπτυξιακούς σκοπούς 4,7   
• Επιχορηγήσεις  για λοιπούς σκοπούς 23,1 22,2 -4,2 
• Επιχορήγηση ΔΕΥΑ για την αναπλήρωση των εσόδων τους που απωλέσθηκαν λόγω κατάργησης 

των τελών ύδρευσης στα ακίνητα 33,0 23,0 -30,2 

• Επιχορήγηση για δαπάνες ΚΕΠ 58,0 63,0 8,6 
• Επιχορήγηση για μερική απασχόληση* 42,0   
Σύνολο (Ι) 160,6 108,2 -32,7 
Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι     
• Απόδοση σε ΟΤΑ α’ βαθμού του ποσοστού που τους αναλογεί από τους εισπραττόμενους φόρους 

κατά τη μεταβίβαση ακινήτων ή πλοίων κλπ. 26,4 15,1 -42,8 

• Απόδοση στους ΟΤΑ α’ βαθμού του ειδικού εσόδου (90%) επί των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων 886,5 982,6 10,8 
• Απόδοση στους ΟΤΑ α’ βαθμού ποσοστού 90% επί των 2/3 του 19,5% από τις συνολικές ετήσιες 

εισπράξεις του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, για δαπάνες πέραν του 
προγρ/τος «ΘΗΣΕΑΣ» 

1.460,8 1.436,1 -1,7 

• Απόδοση στους ΟΤΑ α’ βαθμού ποσοστού 10% επί των 2/3 του 19,5% από τις συνολικές ετήσιες 
εισπράξεις του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, για δαπάνες που είναι ενταγ-
μένες στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» 

162,3 159,6 -1,7 

• Απόδοση στους ΟΤΑ α’ βαθμού ποσοστού 20% επί του 20% του εσόδου που προέρχεται από τις 
καθαρές ετήσιες εισπράξεις του φόρου των τόκων καταθέσεων, για δαπάνες πέραν του προγρ/τος 
«ΘΗΣΕΑΣ» 

18,4 18,2 -1,2 

• Απόδοση στους ΟΤΑ α’ βαθμού ποσοστού 80% επί του 20% του εσόδου που προέρχεται από τις 
καθαρές ετήσιες εισπράξεις του φόρου των τόκων καταθέσεων, για δαπάνες που είναι ενταγμένες 
στο προγρ/μα «ΘΗΣΕΑΣ» 

73,7 72,8 -1,2 

• Απόδοση στους ΟΤΑ α’ βαθμού από τη ρύθμιση των οφειλομένων παρελθόντων ετών 213,9 213,9  
Σύνολο (ΙΙ) 2.841,9 2.898,3 2,0 
Αποδόσεις τοπικού χαρακτήρα     

• Απόδοση του 20% του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων σε ΟΤΑ α’ βαθ-
μού  Δωδεκανήσου 18,7 20,6 10,2 

• Απόδοση στους Δήμους Μεσολογγίου, Αιτωλικού κ.λπ. των ποσοστών επί των εσόδων που 
προβλέπονται από τις διατάξεις των ν.δ. 420/70, ν. 1080/80, ν. 1144/70 και της παρ. 7 του άρ-
θρου 3 του ν. 1740/87 

0,1 0,3 195,7 

   Σύνολο (ΙΙΙ) 18,8 20,9 11,3 
Λοιπές αποδόσεις σε ΟΤΑ α’ βαθμού    

• Απόδοση ποσοστού 30% επί εισπραχθέντων παραβόλων για χορήγηση και ανανέωση α-
δειών παραμονής και εργασίας αλλοδαπών 13,7 6,0 -56,2 

• Αποδόσεις εισπράξεων από παραβάσεις του ΚΟΚ. 2,1   
Σύνολο (IV) 15,8 6,0 -62,1 
Σύνολο (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ+IV) 3.037,2 3.033,4 0,1 
 Χορηγίες –  συντάξεις    

• Χορηγία σε δημάρχους και προέδρους κοινοτήτων 63,3 69,0 9,0 
• Συντάξεις δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων 260,4 284,0 9,1 

Σύνολο χορηγιών – συντάξεων 323,7 353,0 9,1 
Σύνολο πόρων από τακτικό προϋπολογισμό  3.360,9 3.386,4 0,8 
*  Οι πιστώσεις για τη μερική απασχόληση εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

μεταφέρονται στους ΟΤΑ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προϋπολογισμού. 
    Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών 
- Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
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Πάντως, το μεγαλύτερο μέρος των επιχορηγήσεων αφορά στην αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών 
και δαπανών μισθοδοσίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ (63 εκατ. ευρώ), ποσό αυξημένο κατά 8,6% σε 
σχέση με το 2009. Τέλος, ποσό 23 εκατ. ευρώ προορίζεται για επιχορήγηση των Δημόσιων Επιχειρή-
σεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), για την αντιμετώπιση των λειτουργικών τους αναγκών. 
 
Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)  
 
Οι πόροι των ΚΑΠ που αποδίδονται από τον κρατικό προϋπολογισμό προέρχονται από:  
 
• το 19,5% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προ-

σώπων. Από το αποδιδόμενο ποσό τα 2/3 εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό και διατίθε-
νται για γενικές δαπάνες και το 1/3 αποδίδεται μέσω του ΠΔΕ και διατίθεται για τη χρηματοδότη-
ση επενδυτικών δραστηριοτήτων, 

• το 90% του ποσού που εισπράττεται από τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων, 
• το 20% των συνολικών καθαρών ετήσιων εισπράξεων του φόρου εισοδήματος που προέρχεται από 

τους τόκους καταθέσεων και  
• το 3% των φόρων εξ επαχθούς αιτίας μεταβίβασης ακινήτων και πλοίων. 
 
Οι ΚΑΠ από το 2009 ενισχύθηκαν σημαντικά λόγω της αύξησης του ποσοστού απόδοσης των τελών 
κυκλοφορίας από 50% σε 90% (άρθρο 34 του ν. 3697/2008).  
 
Η κατανομή των ΚΑΠ κάθε χρόνο γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέ-
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση 
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ), βάσει ειδικών κριτηρίων και αποσκοπεί 
στην άμβλυνση των δημοσιονομικών και γεωγραφικών ανισοτήτων των ΟΤΑ. 
 
Για το έτος 2010, οι συνολικές πιστώσεις των ΚΑΠ που προβλέπονται για απόδοση στους ΟΤΑ α’ 
βαθμού ανέρχονται στο ποσό των 2.898,3 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 2% σε σχέση με το τρέχον έ-
τος. 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ΚΑΠ από την καθιέρωσή τους μέχρι σήμερα παρουσιάζουν σημαντική μέ-
ση ετήσια αύξηση. Τα ποσά που αποδόθηκαν τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται στον πίνακα 5.10. 
 
 

Πίνακας 5.10  Αποδόσεις ΚΑΠ στους ΟΤΑ α’ βαθμού 
ετών 2004-2010 
(σε εκατ. ευρώ) 

 
Έτη Ποσά Μεταβολή % 
2004 1.789,0 14,2 

2005 2.049,0 14,5 

2006 2.165,1 5,7 

2007 2.284,9 5,5 

2008 2.481,2 8,6 

2009 2.841,9 14,5 

2010 2.898,3 2,0 

 
 
Αποδόσεις τοπικού χαρακτήρα 
 
Οι σχετικές αποδόσεις αφορούν σε ειδικά έσοδα στο νομό Δωδεκανήσου και τους δήμους Μεσολογ-
γίου, Αιτωλικού κ.λπ. Για το έτος 2010 προβλέπονται αυξημένες αποδόσεις κατά 11,3%. 
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Λοιπές αποδόσεις 
 
Στην κατηγορία αυτή εμφανίζονται για το 2010 πιστώσεις που θα χρησιμοποιηθούν  για την εξόφληση 
οφειλών προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού από τις εισπράξεις των παραβόλων των αλλοδαπών με τις οποίες 
καλύπτεται πλήρως η υποχρέωση του κράτους προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού. Επισημαίνεται ότι τα έσοδα 
αυτά εισπράττονται πλέον απευθείας από τους ΟΤΑ. 
  
Χορηγίες-συντάξεις 
 
Για το έτος 2010 οι προβλεπόμενες πιστώσεις ανέρχονται στο ποσό των 353 εκατ. ευρώ, αυξημένες 
κατά 9,1% σε σχέση με το τρέχον έτος και προορίζονται για την καταβολή συντάξεων σε δημάρχους 
και προέδρους κοινοτήτων, καθώς επίσης και σε δημοτικούς-κοινοτικούς υπαλλήλους. 
 
Ρύθμιση οφειλομένων παρελθόντων ετών 
 
Από την καθιέρωση των ΚΑΠ έως και το 2008 δημιουργήθηκαν υπέρ των ΟΤΑ α’ βαθμού οφειλές, 
ως διαφορά μεταξύ των ποσών που προκύπτουν από την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και αυ-
τών που τούς έχουν αποδοθεί έως σήμερα. 
 
Το ποσό αυτό προσδιορίσθηκε με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων και της ΚΕΔΚΕ στο ύψος 
των 1.711 εκατ. ευρώ και έγινε σχετική ρύθμιση για την καταβολή του σε οκτώ ετήσιες ισόποσες δό-
σεις, αρχής γενομένης από το 2009. 
 
 
2. ΟΤΑ β’ βαθμού (νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις) 
 
Ο ρόλος των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (ΝΑ) για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμά-
των και δράσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικός. 
 
Η οικονομική αυτοτέλεια των ΝΑ θεσπίστηκε με το ν. 2672/98, ο οποίος καθιέρωσε για πρώτη φορά 
την απόδοση σε αυτές Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ). Ο περαιτέρω, όμως, εκσυγχρονισμός 
του θεσμικού πλαισίου χρηματοδότησής τους και της ενίσχυσης του ρόλου τους ώστε να αναδειχθούν 
σε μοχλό ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών έγινε με το ν. 3345/05. Βασικό πυρήνα των ρυθμίσεων 
του ανωτέρω νόμου αποτέλεσε η πρόβλεψη ότι η καταβολή των βοηθημάτων υγειονομικής περίθαλ-
ψης και επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας θα γίνεται πλέον με επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπο-
λογισμό.  
 
Η παραπάνω ρύθμιση είχε ως αποτέλεσμα την αποδέσμευση σημαντικών πόρων των ΝΑ και σημα-
ντική αύξηση των ΚΑΠ, με τους οποίους οι εν λόγω φορείς μπορούν να υλοποιούν αποτελεσματικό-
τερα τα προγράμματά τους.  
 
Πόροι ΟΤΑ β’ βαθμού 
 
Οι κυριότεροι πόροι των ΝΑ προέρχονται από τους ΚΑΠ, από επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπο-
λογισμού και από ίδια έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα). 
  
Εκτός των ανωτέρω τακτικών εσόδων, οι ΝΑ έχουν και έκτακτα έσοδα, τα οποία προέρχονται από 
δάνεια, δωρεές και χρηματοδοτήσεις από την ΕΕ. 
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Πίνακας 5.11  Πόροι νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό 
(σε εκατ. ευρώ) 

 
2009 2010 

Κατηγορία Εκτιμ. 
πραγματ. Προϋπ/σμός 

Μεταβολή % 
2010/2009 

    

 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι (ΚΑΠ)    

    

• Απόδοση στις ΝΑ του 10% επί των τελών  κυκλοφορίας αυτοκινήτων 98,5 109,2 10,8 

• Απόδοση στις ΝΑ του 2% επί του φόρου προστιθεμένης αξίας 337,7 313,5 -7,1 

Σύνολο Ι 436,2 422,7 -3,1 

    

Λοιπές αποδόσεις σε ΝΑ    

    

• Απόδοση σε ΝΑ Δωδεκανήσου 1,3 2,5 92,3 

Σύνολο ΙΙ 1,3 2,5 92,3 

    

Επιχορηγήσεις σε ΝΑ     

    
• Βοηθήματα υγειονομικής περίθαλψης και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας  738,0 791,5 7,2 

• Δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 23,0 25,0 8,7 

• Λοιπές δαπάνες  37,1 36,0 -2,9 

• Αναπλήρωση του εσόδου που χάθηκε από τα εισιτήρια των λεωφορείων  2,6   

• Μεταφορά μαθητών 156,0 280,0 79,5 

• Δαπάνες λειτουργίας ΚΕΠ 2,2 2,2 0,0 

• Απόσυρση δικύκλων  0,1 0,1 0,0 

• Συντήρηση οδικού δικτύου  20,0   

Σύνολο ΙII 979,0 1.134,8 15,9 

Γενικό  σύνολο (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ) 1.416,5 1.560,0 10,1 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών 
 - Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 

 
 
Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) 
 
Για το έτος 2010 οι ΚΑΠ των ΝΑ εμφανίζονται μειωμένοι κατά 3,1% σε σχέση με το τρέχον έτος και 
προέρχονται από το 10% των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και από το 2% των εισπράξεων του 
ΦΠΑ.  
 

Από τους παραπάνω αποδιδόμενους πόρους, τα μεν τέλη κυκλοφορίας διατίθενται για την αποκατά-
σταση και συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας των οικείων ΝΑ, ενώ οι πόροι από το ΦΠΑ 
διατίθενται κατά το ήμισυ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των ΝΑ και κατά το υπόλοιπο 
ήμισυ για την κάλυψη δαπανών που αφορούν επενδύσεις των ΝΑ χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά 
από εθνικούς πόρους. 
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Οι αποδόσεις των ΚΑΠ κατανέμονται στις ΝΑ με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Απο-
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρό-
ταση της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (ΕΝΑΕ). 
 
Λοιπές αποδόσεις 
 
Στην κατηγορία αυτή εμφανίζονται οι πιστώσεις που αποδίδονται στη ΝΑ Δωδεκανήσου. 
 
Επιχορηγήσεις 
 
Το μεγαλύτερο μέρος των πιστώσεων που έχουν προβλεφθεί στην κατηγορία αυτή (791,5 εκατ. ευρώ) 
προορίζεται για επιχορήγηση των ΝΑ, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δαπάνες των βοηθημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης και επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας. 
 
Επίσης, σημαντικό ποσό 25 εκατ. ευρώ αφορά σε δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοια-
κών ιδρυμάτων. 
 
Το ποσό που εμφανίζεται στις λοιπές δαπάνες για το 2010 (36 εκατ. ευρώ) προορίζεται κυρίως για την 
αντιμετώπιση δαπανών δακοκτονίας. 
  
Σημαντικό επίσης μέρος των πιστώσεων στην κατηγορία αυτή για το 2010 αφορά σε δαπάνες μετα-
φοράς μαθητών (280 εκατ. ευρώ).  
 
Τέλος, στην ίδια κατηγορία προβλέπονται πιστώσεις 2,2 εκατ. ευρώ για δαπάνες των ΚΕΠ.  
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 ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
 
 
Με το ν. 3697/2008  οι ειδικοί λογαριασμοί που λειτουργούσαν με ίδιες διαχειρίσεις σε υπουργεία και 
νπδδ καταργήθηκαν. 
 
Τα έσοδα και οι δαπάνες των καταργημένων ειδικών λογαριασμών των υπουργείων εντάχθηκαν στον  
κρατικό προϋπολογισμό. Τα έσοδα και οι δαπάνες των καταργημένων ειδικών λογαριασμών των νπδδ 
εντάχθηκαν αντίστοιχα στους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων.  
 
 
 

Πίνακας  5.12 Εισροές-εκροές διατηρούμενων ειδικών λογαριασμών υπουργείων 
εκτός κρατικού προϋπολογισμού  

(σε χιλ. ευρώ) 

 

2008 2009 2010 
Εκτιμήσεις έτους Προβλέψεις Υπουργείο 

Αρ
ιθμ

ός
 

Λο
γ/σ

μώ
ν 

Υπόλ. 2007 
Εισπράξεις Πληρωμές Υπόλ. 2008 Εισπράξεις Πληρωμές 

Πιθανό 
ταμειακό 
υπόλοιπο 

2009 Εισπράξεις Πληρωμές 

Οικονομικών 
(πρ. Οικονομίας & Οικονομικών) 6 2.021.994 2.484.913 2.042.346 2.464.561 2.595.813 2.154.200 2.906.174 1.635.300 923.200 

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
& Ναυτιλίας (πρώην Ανάπτυξης) 2 12.968 167.184 167.174 12.979 199.079 199.733 12.324 324.846 325.646 

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
& Ναυτιλίας (πρώην Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής 
Πολιτικής) 

1 741 14.105 12.252 2.594 14.000 13.000 3.594 0 0 

Εξωτερικών 1 4.287 1 0 4.287 1 0 4.289 1 1 

Εργασίας & Κοινων. Ασφάλισης 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας &  
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  1 1.545 2.931 3.370 1.106 2.800 3.500 406 2.900 3.400 

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης  
& Θρησκευμάτων  5 99.078 142.736 144.786 97.028 78.894 83.910 92.013 60.100 50.100 

Προστασίας του Πολίτη 2 12.619 5.002 1.326 16.295 5.410 2.236 19.470 5.668 4.859 

Υποδομών,Μεταφορών & Δικτύων 1 181 51.825 51.831 175 154.294 116.353 38.116 0 0 

Βουλή 1 23.920 8.163 7.313 24.770 0 0 24.770 0 0 

Εθνικής Άμυνας 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Γεν. σύνολο ειδικών λογ/σμών 21 2.177.334 2.876.860 2.430.398 2.623.796 3.050.292 2.572.932 3.101.156 2.028.815 1.307.207 

Παρατηρήσεις: 1. Πίνακες Γ.Λ.Κ. βάσει στοιχείων που υποβάλλουν οι φορείς (υπουργεία) 
2. Οι λογ/σμοί χρηματοδότησης προγρ/των ΚΠΣ βιομηχανίας, ο λογ/σμός για την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση, ο λογ/σμός 

της Βουλής, καθώς και οι λογ/σμοί των σχολικών φορέων ελληνικών σχολείων κρατιδίων Άνω Βαυαρίας, Αμβούργου και Νυρεμβέργης δεν 
υπέβαλαν τα οικον. στοιχεία. 
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Πίνακας  5.13 Εισροές-εκροές διατηρούμενων ειδικών λογαριασμών ΝΠΔΔ 
εκτός κρατικού προϋπολογισμού  

(σε χιλ. ευρώ) 

 

2008 2009 2010 
Εκτιμήσεις έτους Προβλέψεις Υπουργείο 

Αρ
ιθμ

ός
 

Λο
γ/σ

μώ
ν 

Υπόλ. 2007 
Εισπράξεις Πληρωμές Υπόλ. 2008 Εισπράξεις Πληρωμές 

Πιθανό 
ταμειακό 
υπόλοιπο 

2009 Εισπράξεις Πληρωμές 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας  
& Κλιματικής Αλλαγής  
(πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ) 

2 7.128 3.473 3.381 7.220 5.000 11.800 420 5.000 5.000 

Κονδύλια έρευνας ΑΕΙ-ΤΕΙ 38 336.641 1.196.261 1.177.016 355.885 614.087 635.494 334.478 450.839 454.740 

Ερευνητικά Κέντρα 9 63.163 68.471 71.424 60.210 40.253 39.565 60.898 40.019 41.796 

Ε.Λ.Κ.Ε.Α. των Δ.Υ.ΠΕ. 7 4.413 7.004 5.991 5.426 9.000 8.246 6.180 9.650 9.230 

Γεν. σύνολο ειδικών λογ/σμών 56 411.344 1.275.210 1.257.812 428.741 668.340 695.105 401.976 505.508 510.766 
Παρατηρήσεις : Πίνακες Γ.Λ.Κ. βάσει στοιχείων που υποβάλλουν οι φορείς (ΝΠΔΔ) 

 
 
Έτσι επιτεύχθηκαν: 
 
• η συμμόρφωση προς την ρητή επιταγή του άρθρου 79 του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία 

όλα τα έσοδα και τα έξοδα του κράτους αναγράφονται στον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογι-
σμό, 

• διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων των εν λόγω λογαριασμών,  
• ο καλύτερος και αποτελεσματικότερος έλεγχος των σχετικών δαπανών (Ελεγκτικό Συνέδριο, προ-

ληπτικός έλεγχος από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου) και  
• εφαρμογή των διατάξεων περί Δημοσίου Λογιστικού, προκειμένου να εξασφαλιστεί πλήρης νομι-

μότητα και κανονικότητα στις οικείες δαπάνες. 
  
Τα χρηματικά υπόλοιπα των καταργημένων ειδικών λογαριασμών των υπουργείων μεταφέρθηκαν στα 
έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού. 
 
Με το άρθρο 3 του ανωτέρω νόμου διατηρήθηκαν εκτός προϋπολογισμού ορισμένοι ειδικοί λογαρια-
σμοί. Η διατήρησή τους είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση του ευαίσθητου τομέα της έρευνας ή ε-
πιβάλλεται από διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας μας, νομικές ή συμβατικές, με δυνατότητα όμως ου-
σιαστικής παρέμβασης από πλευράς του αρμόδιου υπουργού Οικονομικών προς την κατεύθυνση βελ-
τίωσης του οργανωτικού πλαισίου τους. 
 
Οι ειδικοί λογαριασμοί που διατηρήθηκαν εκτός προϋπολογισμού, εξακολουθούν να ισχύουν μόνο για 
την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο συστάθηκαν με την υποχρέωση να υποβάλουν, μέσω των 
διαχειριστικών επιτροπών ή των αρμόδιων διοικητικών αρχών, μέχρι την 30η Δεκεμβρίου, για έλεγχο 
στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τους προϋπολογισμούς, τους απολογισμούς και τις λογιστικές 
τους καταστάσεις (παρ. 1 & 3, άρθρο 4, ν. 3697/2008). 
  
Οι διατηρούμενοι ειδικοί, εκτός προϋπολογισμού, λογαριασμοί  μπορούν να ομαδοποιηθούν στις εξής 
κατηγορίες: 
 
• Λογαριασμοί για την αντιμετώπιση ορισμένων σκοπών (Υπουργείων) 
• Λογαριασμοί κονδυλίων έρευνας (λειτουργούν στα ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, ΔΥΠΕ.) 
• Λογαριασμοί εφαρμογής προγραμμάτων επιδοτούμενων από την ΕΕ. 
 

146  ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 
 



ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5    
 

Διατηρήθηκαν επίσης και ορισμένοι ειδικοί λογαριασμοί ή λογαριασμοί που λειτουργούν ως ενδιάμε-
σοι, τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και τα έσοδά τους μεταφέρονται στα έσοδα του κρατικού 
προϋπολογισμού, μέσω του οποίου εκπληρώνονται οι σκοποί  για τους οποίους συστήθηκαν. 
 

 
 
 

Πίνακας  5.14 Εισροές-εκροές διατηρούμενων ειδικών λογαριασμών  
εντός κρατικού προϋπολογισμού  

(σε χιλ. ευρώ) 

 

2008 2009 2010 
Εκτιμήσεις έτους Προβλέψεις Υπουργείο 

Αρ
ιθμ

ός
 

Λο
γ/σ

μώ
ν 

Υπόλ. 2007 
Εισπράξεις Πληρωμές Υπόλ. 2008 Εισπράξεις Πληρωμές 

Πιθανό 
ταμειακό 
υπόλοιπο 

2009 Εισπράξεις Πληρωμές 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 5 15.433 224.859 224.339 15.954 225.521 225.324 16.150 225.521 225.350 

Οικονομικών (πρώην Οικονομί-
ας και Οικονομικών  18 34.906 173.547 160.535 47.918 165.986 161.908 51.722 155.221 155.006 

Λογ/σμοί ΦΠΑ Περιφερειών3 1 13.308 1.725 78 14.954 912 31 15.835 1.554 136 

 Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη-
τας & Ναυτιλίας 
(πρώην Ανάπτυξης) 

2 44.378 79.116 121.294 2.199 5.502 63 7.638 5.507 65 

 Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη-
τας & Ναυτιλίας  
(πρώην Εμπορικής Ναυτιλίας) 

2 182 2.031 2.003 210 1.920 1.961 169 3.007 3.001 

Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων 

3 57.777 184.886 240.375 2.287 120.434 122.001 720 116.000 116.000 

Εθνικής Άμυνας 1 0 0 0 0 215 215 0 10 10 

Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης 1 0 0 0 0 1 1 0 500 500 

Πολιτισμού  1 0 0 0 0 0 0 0 100 100 

Ειδικοί λογ/σμοί ταμείων  
ανάπτυξης αεροδρομίων2

1 45.110 224.990 232.361 37.740 215.052 230.703 22.089 217.311 209.520 

Γεν. σύνολο ειδικών λογ/σμών 35 211.094 891.155 980.986 121.262 735.543 742.207 114.325 724.731 709.688 

    Παρατηρήσεις : 1. Η διαμόρφωση του πίνακα έγινε από το Γεν. Λογιστήριο του Κράτους βάσει στοιχείων που υποβάλλουν οι φορείς (υπουργεία & ΝΠΔΔ) 
  2. Οι ειδικοί λογαριασμοί Ταμείων Ανάπτυξης Αεροδρομίων είναι 42 συνολικά  
  3. Οι ειδικοί λογαριασμοί ΦΠΑ είναι 13 συνολικά 
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ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
 
1.  Εισαγωγή 
 
 
Σημαντικός αριθμός χωρών έχουν εισάγει, εδώ και αρκετά χρόνια, στο δημόσιο τομέα τη λογιστική 
δεδουλευμένης βάσης στην πλήρη της μορφή. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η λογιστική δεδουλευμένης 
βάσης εφαρμόζεται από το 2001, ενώ από τις αρχές του 2007 η εφαρμογή αυτής έχει επεκταθεί σε ό-
λους τους κρατικούς λογαριασμούς. Στη Γαλλία το νέο σύστημα λογιστικής δεδουλευμένης βάσης έ-
χει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από τις αρχές του 2006.  
 
Κάποιες άλλες χώρες και φορείς εφαρμόζουν τις αρχές της δεδουλευμένης λογιστικής σε ορισμένες 
μόνο συναλλαγές, (κυρίως στην αναγνώριση εσόδων - εξόδων, απαιτήσεων - υποχρεώσεων) με απώ-
τερο στόχο, την επέκταση της εφαρμογής της σε όλο το φάσμα της δημοσιονομικής διαχείρισης. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ως οργανισμός, έχει θέσει σε εφαρμογή τη λογιστική δεδουλευμένης βάσης, από 
τις αρχές του 2005, για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικονομικού της αποτελέσματος. 
 
Στη χώρα μας, ύστερα από σχετικές συστάσεις διεθνών οργανισμών, έχει δρομολογηθεί ο εκσυγχρο-
νισμός των λογιστικών διαδικασιών της κεντρικής διοίκησης. Στόχος του εκσυγχρονισμού της λογι-
στικής αποτελεί η παροχή περισσότερων στοιχείων, η ενίσχυση της διαφάνειας και η βελτίωση της 
ποιότητας των λογιστικών πληροφοριών που θα δημοσιεύονται κατά μήνα και κατ’ έτος. 
 
Για την επίτευξη του στόχου αυτού προαπαιτείται η ανάπτυξη και εισαγωγή λογαριασμών λογιστικής 
αλλά και η διαμόρφωση κανόνων, σύμφωνα με τους οποίους θα προσδιορίζεται σαφώς και θα διακρί-
νεται η έννοια του εσόδου από την είσπραξή του, του εξόδου από την πληρωμή του, της απαίτησης 
και υποχρέωσης και τέλος εφόσον είναι εφικτό της εμφάνισης στοιχείων κεφαλαιουχικού εξοπλισμού 
και συμμετοχών της κεντρικής διοίκησης σε ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα. Τα ανωτέρω συστατικά 
στοιχεία προσδίδουν, στο πρότυπο της λογιστικής της κεντρικής διοίκησης χαρακτηριστικά λογιστικής 
τροποποιημένης ταμειακής βάσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι συναλλαγές της κεντρικής διοίκησης, θα 
καταγράφονται στη βάση των αρχών και των κανόνων που θα καθορισθούν, ενώ η πορεία εκτέλεσης 
του κρατικού προϋπολογισμού θα παρακολουθείται όπως σήμερα. Επισημαίνεται ότι οι έννοιες έσο-
δα, έξοδα όπως θα ορίζονται στην τροποποιημένη ταμειακή βάση δεν θα πρέπει να συγχέονται με την 
έννοια που θα έχουν οι όροι αυτοί στον προϋπολογισμό καθώς σε αυτόν, ως «έσοδα» ή «έξοδα»,  θα 
εξακολουθήσουν να χαρακτηρίζονται αντίστοιχα, όλες οι εισπράξεις και πληρωμές που προβλέπεται 
να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους. 
 
Οι παραπάνω προσδιορισμοί διαφοροποιούν το νέο λογιστικό σύστημα από την υφιστάμενη λογιστική 
της κεντρικής διοίκησης. Το συγκριτικό πλεονέκτημα της μετάβασης στη λογιστική τροποποιημένης 
ταμειακής βάσης θα γίνει εμφανές από το πρώτο έτος εφαρμογής αυτής, καθώς θα καταστήσει δυνατή 
την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων για την κεντρική διοίκηση, που θα παρέχουν ποιοτικές 
πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση και τον έλεγχο των δημοσίων πόρων, σε δο-
μημένη μορφή, προσεγγίζοντας τα λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί και από άλλες χώρες. 
Μέσω των καταστάσεων αυτών θα  προσδιορίζεται το πραγματικό ταμειακό αποτέλεσμα και θα  επι-
τρέπεται η σταδιακή αναγνώριση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού και η εξαγωγή του 
οικονομικού αποτελέσματος για λογαριασμό της κεντρικής διοίκησης.   
 
Βασικό προτέρημα της λογιστικής τροποποιημένης ταμειακής βάσης μπορεί να θεωρηθεί  το ότι με-
ταθέτει σε μελλοντικό χρόνο την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ακόμη και σήμερα αρκε-
τές από τις χώρες, που επιχείρησαν τον εκσυγχρονισμό της δημοσιονομικής τους διαχείρισης, μέσω 
της άμεσης κατάργησης της παραδοσιακής λογιστικής ταμειακής βάσης και της υιοθέτησης της πλή-
ρως δεδουλευμένης λογιστικής. Οι εν λόγω δυσκολίες αναφέρονται κυρίως στη διενέργεια απογραφής 
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έναρξης, προκειμένου να προσδιοριστούν η αξία των περιουσιακών στοιχείων της κεντρικής διοίκη-
σης, καθώς και το ύψος των συσσωρευμένων απαιτήσεων και υποχρεώσεων.  
 
Πέραν της στήριξης των προωθούμενων αλλαγών από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, κρίσιμο ρόλο στην 
επιτυχή μετάβαση και εφαρμογή αυτών θα διαδραματίσει η αρχιτεκτονική των πληροφοριακών συ-
στημάτων, που θα αναπτυχθούν για την καταγραφή όχι μόνο των ταμειακών κινήσεων, αλλά κάθε λο-
γιστικού γεγονότος, όσο το δυνατόν πιο κοντά στη στιγμή που αυτό λαμβάνει χώρα. 
 
Προς την κατεύθυνση αυτή δομείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής 
Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο οποίο έχουν ξεκινήσει οι ενέργειες 
για την παραμετροποίηση του συνόλου των οικονομικών γεγονότων που αφορούν τον τακτικό προϋ-
πολογισμό και υπολείπεται αυτό του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων. Στο συνέχεια παρου-
σιάζεται το πλαίσιο εκσυγχρονισμού της λογιστικής της κεντρικής διοίκησης, όπως σχεδιάζεται να 
υλοποιηθεί.  
 
 
2.  Μετάβαση στη λογιστική τροποποιημένης ταμειακής βάσης     
 
 
Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της λογιστικής της κεντρικής διοίκησης, προβλέπεται, όπως αναφέ-
ρεται και ανωτέρω, η σταδιακή μετάβαση από την υφιστάμενη λογιστική, στη λογιστική τροποποιη-
μένης ταμειακής βάσης. Όπως και στα περισσότερα κράτη που έχουν προχωρήσει στον εκσυγχρονι-
σμό των συστημάτων δημοσιονομικής τους διαχείρισης, με την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης, λει-
τουργούν παράλληλα, με τη βοήθεια των κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων, δύο «διακριτά» 
λογιστικά κυκλώματα. Βάσει της διεθνούς αυτής πρακτικής προβλέπεται στη χώρα μας η συν-
λειτουργία της λογιστικής:  
 
• ταμειακής βάσης για την υλοποίηση του κρατικού προϋπολογισμού και 
• τροποποιημένης ταμειακής βάσης, η οποία θα παρέχει το απαιτούμενο υπόβαθρο για την κατάρτι-

ση ενός δομημένου συνόλου δημοσιονομικών πληροφοριών, μέσω των χρηματοοικονομικών κα-
ταστάσεων. 

 
Για τη συν-λειτουργία των ανωτέρω λογιστικών κυκλωμάτων επιβάλλεται να γίνουν προσαρμογές και 
προσθήκες στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο περί δημόσιου λογιστικού, δεδομένου ότι στη λογι-
στική τροποποιημένης ταμειακής βάσης μεταβάλλονται οι έννοιες εσόδων και εξόδων και εμφανίζο-
νται νέοι όροι, όπως αυτοί του ενεργητικού, του παθητικού, των οικονομικών καταστάσεων της κε-
ντρικής διοίκησης κ.α.  
 
Επιπρόσθετα, η εισαγωγή διπλογραφικής λογιστικής τροποποιημένης ταμειακής βάσης στην κεντρική 
διοίκηση, προϋποθέτει την έκδοση προεδρικού διατάγματος που θα καθορίζει με λεπτομέρειες τις αρ-
χές εφαρμογής αυτής, το σχέδιο λογαριασμών που θα υποστηρίζει την αποτύπωση των δημοσιονομι-
κών μεγεθών, τους κανόνες διασύνδεσης, αλλά και συν-λειτουργίας των ανωτέρω λογιστικών κυκλω-
μάτων, καθώς και κάθε άλλο θέμα που θα κριθεί ότι απαιτείται να προσδιοριστεί με κανονιστική πρά-
ξη.  
 
 
3.  Λογιστικά κυκλώματα λογιστικής και προϋπολογισμού    
 
Το λογιστικό κύκλωμα του προϋπολογισμού λειτουργεί υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος περί 
δημόσιου λογιστικού (ν. 2362/1995 Α’ 247) για την έκδοση των συναφών τίτλων πληρωμής και εί-
σπραξης. Με το  υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο η εμφάνιση μιας πληρωμής στην εκτέλεση του κρα-
τικού προϋπολογισμού προϋποθέτει τη συνύπαρξη των ακόλουθων δύο συνθηκών:  
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• Εκροή χρημάτων από τα ταμειακά διαθέσιμα και  
• Έκδοση νόμιμου τίτλου πληρωμής  
 
Στο εν λόγω κύκλωμα θα παρακολουθείται λεπτομερώς ο τρόπος εκτέλεσης/ανάλωσης του ψηφισθέ-
ντος από τη Βουλή των Ελλήνων ετήσιου προϋπολογισμού. 
 
Στο λογιστικό κύκλωμα που θα αναπτύσσεται σύμφωνα με τις αρχές της λογιστικής τροποποιημένης 
ταμειακής βάσης, οι συναλλαγές θα λογιστικοποιούνται όταν αυτές πραγματοποιούνται και όχι όταν 
υλοποιούνται οι συναφείς ταμειακές ροές, θα προσδιορίζεται το λογιστικό αποτέλεσμα κάθε οικονο-
μικού έτους και θα απεικονίζεται καλύτερα η οικονομική κατάσταση της κεντρικής διοίκησης, με τα 
περισσότερα από τα στοιχεία ενεργητικού (περιουσιακά στοιχεία1, συμμετοχές, απαιτήσεις, διαθέσι-
μα) και παθητικού (καθαρή θέση πολιτών, δανειακή επιβάρυνση, λοιπές υποχρεώσεις). Σε μηνιαία 
βάση θα παρακολουθούνται όλες οι συναλλαγές που επηρεάζουν τα ταμειακά διαθέσιμα και βάσει αυ-
τών θα προκύπτει το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης.  
 
Η λογιστική τροποποιημένης ταμειακής βάσης απαλλαγμένη σε μεγάλο βαθμό από την αναγκαία 
συνθήκη της έκδοσης των σχετικών τίτλων πληρωμής και είσπραξης, φιλοδοξεί να ενισχύσει την αξι-
οπιστία των δημοσιονομικών πληροφοριών και να καταγράφει το σύνολο των διενεργούμενων συ-
ναλλαγών, προκειμένου τα λογιστικά στοιχεία να αντικατοπτρίζουν πλήρως τα πραγματικά - ταμεια-
κά.  
 
Στο πλαίσιο της λογιστικής τροποποιημένης ταμειακής βάσης η μεταβολή των διαθεσίμων αρχής και 
τέλους της εξεταζόμενης περιόδου, στην οποία θα καταλήγει η κατάσταση ταμειακών ροών, θα πα-
ρουσιάζει την πραγματική μεταβολή του συνόλου των διαθεσίμων της κεντρικής διοίκησης, κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αυτής.  
 
Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κεντρική φιλοσοφία της υφιστάμενης λογιστικής «ταμεια-
κής βάσης» για τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και αυτή των καινοτομικών δράσεων δημοσιονο-
μικής πολιτικής, του προϋπολογισμού προγραμμάτων και της λογιστικής τροποποιημένης ταμειακής 
βάσης. 

                                                 
1 Περιορισμούς στην αποτύπωση της πλήρους οικονομικής κατάστασης της κεντρικής διοίκησης επιβάλλει η 
αδυναμία στην παρούσα φάση, διενέργειας αναλυτικής απογραφής και αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων 
που της ανήκουν. Κατά την πρώτη φάση της λογιστικής τροποποιημένης ταμειακής βάσης θα 
λογιστικοποιηθούν μόνο τα ενσώματα πάγια στοιχεία που περιέρχονται στην κυριότητα της κεντρικής 
διοίκησης, μετά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του κυκλώματος της λογιστικής τροποποιημένης 
ταμειακής βάσης. 
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Λογιστικά κυκλώματα λογιστικής τροποποιημένης ταμειακής βάσης 

και προϋπολογισμού 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λογιστική 
τροποποιημένης 
ταμειακής βάσης 

 
 
 

Αναγνωρίζει στοιχεία 
Ενεργητικού, Παθητικού, 
προσδιορίζει οικονομικό 
αποτέλεσμα βάσει εσόδων 
εξόδων οικονομικού έτους, 
ενώ οι ταμειακές ροές 
εμφανίζουν πλήρως, τη 
συνολική πραγματική 

μεταβολή των οριζόμενων 
ως ταμειακών διαθεσίμων 
της κεντρικής διοίκησης  
(ταμειακό αποτέλεσμα)  

 

 
Π/Υ κονδυλίων (ταμειακή βάση) 
Αποτυπώνει την υλοποίηση του Π/Υ. 
Παρουσιάζει προϋπολογιστικά και 
απολογιστικά τις εκροές ανά φορέα 
ειδικό φορέα και ΚΑΕ, υπό την 
προϋπόθεση της έκδοσης του 

σχετικού τίτλου πληρωμής και τις 
εισροές  υπό την προϋπόθεση της 
έκδοσης του σχετικού τίτλου 

είσπραξης. 

ή 
 Π/Υ προγραμμάτων 

(ταμειακή βάση) 
Παρακολουθεί 

προϋπολογιστικά και 
απολογιστικά τις εκροές όπως 
προσδιορίζονται ανωτέρω, ανά 
Λειτουργία/Πρόγραμμα/Δράση 

και τις εισροές. 
(Επικεντρώνεται στην επίτευξη 
στόχων και αποτελεσμάτων 

των υπηρεσιών που  
παρέχονται και των 
δραστηριοτήτων που 
πραγματοποιούνται) 
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4. Λογαριασμοί λογιστικής και συσχέτισή τους με τους κωδικούς αριθμούς εσόδων 
και εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού 

 
 
Για την οικονομική ταξινόμηση των στοιχείων του κρατικού προϋπολογισμού χρησιμοποιούνται οι 
κωδικοί αριθμοί εσόδων και εξόδων (ΚΑΕ). Οι έννοιες όμως των όρων έσοδο και έξοδο δεν θα πρέπει 
να συγχέονται με την έννοια που έχουν οι όροι αυτοί στη λογιστική τροποποιημένης ταμειακής βάσης, 
καθώς στον  προϋπολογισμό ως «έξοδα» ή «έσοδα» αντίστοιχα χαρακτηρίζονται όλες οι πληρωμές ή 
οι εισπράξεις που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους. 
 
Με την έναρξη εφαρμογής του νέου λογιστικού συστήματος οι κωδικοί αριθμοί εσόδων και εξόδων 
του κρατικού προϋπολογισμού θα  εξακολουθήσουν να υφίστανται και να καλύπτουν τις ανάγκες της 
οικονομικής ταξινόμησης αυτού. Παράλληλα και με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών της λογι-
στικής, οι κωδικοί αυτοί θα  αντιστοιχηθούν στους ελαχιστοβάθμιους λογαριασμούς λογιστικής του 
νέου λογιστικού σχεδίου της κεντρικής διοίκησης. Το υπό ανάπτυξη λογιστικό σχέδιο θα είναι ενιαίο 
συμπεριλαμβάνοντας ΚΑΕ τόσο του τακτικού προϋπολογισμού, όσο και του προϋπολογισμού δημο-
σίων επενδύσεων, συγκροτώντας έτσι ένα δομημένο σύνολο χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που 
θα περιλαμβάνει στοιχεία και από τα δύο μέρη του κρατικού προϋπολογισμού.  
 
Οι ελαχιστοβάθμιοι λογαριασμοί, στους οποίους θα έχουν αντιστοιχηθεί οι υφιστάμενοι κωδικοί α-
ριθμοί εσόδων και εξόδων, θα σχηματίζουν πρωτοβάθμιους λογαριασμούς, οι οποίοι με τη σειρά τους, 
θα αποτελούν επιμέρους τμήματα ομάδων λογαριασμών. Η περιγραφόμενη οικονομική ταξινόμηση 
εσόδων και εξόδων αποτελεί αναγκαίο στοιχείο τόσο για την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας και 
κατανόησης των παρεχόμενων δημοσιονομικών στοιχείων, όσο και για την άσκηση ουσιαστικής δη-
μοσιονομικής διαχείρισης.  
 
Προκειμένου να επιτευχθεί η κατηγοριοποίηση εσόδων και εξόδων ανάλογα με την αιτία και τη φύση 
αυτών, θεωρείται επιβεβλημένη η αναμόρφωση της υφιστάμενης κωδικής κατάταξης εσόδων και εξό-
δων του κρατικού προϋπολογισμού, προκειμένου να διαχωριστούν πλήρως κωδικοί αριθμοί εσόδων 
και εξόδων που σήμερα είναι μικτοί και περιλαμβάνουν κονδύλια διαφορετικών δραστηριοτήτων 
(λειτουργικές, επενδυτικές και χρηματοδοτικές) της κεντρικής διοίκησης2. 
 
 
5.  Λογιστική τροποποιημένης ταμειακής βάσης στην κεντρική διοίκηση  
 
 
Ως λογιστική τροποποιημένης ταμειακής βάσης ορίζεται η μέθοδος κατά την οποία σε πρώτη φάση θα 
λογιστικοποιούνται οι προσθήκες κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, οι επενδύσεις, οι απαιτήσεις, οι συμ-
μετοχές της κεντρικής διοίκησης, καθώς και οι υποχρεώσεις αυτής. Επιπρόσθετα, στο τέλος του οικο-
νομικού έτους θα δημιουργούνται προβλέψεις για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν, αλλά δεν έχει 
εκδοθεί ο νόμιμος τίτλος πληρωμής, καθώς και εκ του νόμου προκύπτουσες θεσμοθετημένες υποχρε-
ωτικές αποδόσεις για διαφόρους φορείς. Τα δημοσιονομικά δεδομένα θα αποτυπώνονται στις χρημα-
τοοικονομικές καταστάσεις της κεντρικής διοίκησης, οι οποίες διακρίνονται σε: 
 
 Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (ΚΧΘ)  

 όπου παρουσιάζονται τα στοιχεία ενεργητικού (πάγια, συμμετοχές, απαιτήσεις και διαθέσιμα) και 
παθητικού (καθαρή θέση πολιτών, μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μεταξύ 
των οποίων περιλαμβάνεται και το ύψος του δημοσίου χρέους) της κεντρικής διοίκησης. 

 
 
 

                                                 
2 Για παράδειγμα ΚΑΕ που αναφέρονται σε έσοδα εκμετάλλευσης, παραχώρησης και εκποίησης περιουσιακών 
στοιχείων του δημοσίου   
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 Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης (ΚΧΕ) 
στην οποία μέσω των αποτελεσματικών λογαριασμών εσόδων και εξόδων προσδιορίζεται το λο-
γιστικό αποτέλεσμα της δραστηριότητας της κεντρικής διοίκησης για ένα πλήρες οικονομικό έ-
τος3.  
 

 Κατάσταση Ταμειακών Ροών (ΚΤΡ)  
 στην οποία αποτυπώνονται πλήρως το σύνολο των λειτουργικών, επενδυτικών και χρηματοδοτι-

κών εισροών και εκροών της κεντρικής διοίκησης, που επηρέασαν τα οριζόμενα ως διαθέσιμα αυ-
τής, προσδιόρισαν την ετήσια μεταβολή αυτών και κατά επέκταση διαμόρφωσαν το ταμειακό α-
ποτέλεσμα τέλους χρήσης της κεντρικής διοίκησης.  

 
 Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσης Πολιτών  

 στην οποία προσδιορίζονται τα συστατικά στοιχεία της μεταβολής. 
 
 Προσάρτημα 

 στο οποίο παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία, προκειμένου να είναι περισσότερο 
πλήρης η παρεχόμενη πληροφόρηση, σχετικά με τους περιλαμβανόμενους στις ΚΧΘ και ΚΧΕ 
λογαριασμούς.   
 

Στη συνέχεια προσδιορίζονται αναλυτικά τα συστατικά στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστά-
σεων της κεντρικής διοίκησης, που θα καταρτίζονται βάσει των προσδιοριζόμενων κανόνων εφαρμο-
γής της λογιστικής τροποποιημένης ταμειακής βάσης. 
 
Έσοδα   
 
Ως έσοδα στη λογιστική τροποποιημένης ταμειακής βάσης λογίζονται τα ποσά που βεβαιώνονται, είτε 
κατά την είσπραξή τους, είτε πριν από αυτήν, από οποιαδήποτε αρμόδια προς βεβαίωση υπηρεσία, 
κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους. Από τα έσοδα αυτά  το σημαντικότερο μέρος προέρχεται 
από τα φορολογικά έσοδα (άμεση – έμμεση φορολογία). Τα λοιπά έσοδα όπως οι εισροές από Ε.Ε. 
(πλην των επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων που δεν θα θεωρούνται έσοδα) και διεθνείς οργανισμούς, 
η πώληση αγαθών4, η παροχή υπηρεσιών και τα μη φορολογικά έσοδα βεβαιώνονται ταυτόχρονα με 
την είσπραξή τους.  
 
Σημειώνεται ότι, όσον αφορά τα έσοδα (έννοια και φύση αυτών) προκύπτει μια από τις σημαντικές  
διαφοροποιήσεις  με το υφιστάμενο λογιστικό σύστημα, καταγραφής της εκτέλεσης του προϋπολογι-
σμού, στο οποίο τα επονομαζόμενα ως (πραγματοποιηθέντα) έσοδα  είναι ουσιαστικά οι εισπράξεις 
που έχουν πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους.  
 
Στη λογιστική τροποποιημένης ταμειακής βάσης με την βεβαίωσή των εσόδων θα πιστώνεται ο αντί-
στοιχος λογαριασμός εσόδων σε χρέωση των απαιτήσεων.    
 
Απαιτήσεις   
 
Ως απαιτήσεις της κεντρικής διοίκησης μπορούν να χαρακτηρισθούν όλες οι χρηματικές αξιώσεις κα-
τά φυσικών ή νομικών προσώπων. Οι αξιώσεις αυτές στο μεγαλύτερο μέρος τους πηγάζουν από τους 
βεβαιωμένους φόρους. Πέραν των βεβαιωθέντων φόρων που δεν έχουν εισπραχθεί και δεν έχουν δια-
γραφεί από τις αρμόδιες προς βεβαίωση και είσπραξη υπηρεσίες, θα συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των 
απαιτήσεων της κεντρικής διοίκησης και: 

                                                 
3 Η κατάρτιση ΚΧΘ & ΚΧΕ σε τακτά χρονικά διαστήματα μικρότερα του οικονομικού έτους, δεν οδηγεί σε 
ασφαλή συμπεράσματα, δεδομένου ότι προβλέψεις και αποτιμήσεις διενεργούνται μόνο στη λήξη του 
οικονομικού έτους, σε αντίθεση με την ΚΤΡ που θα συντάσεται σε μηνιαία βάση και θα αποτυπώνει πλήρως την 
μεταβολή των εισροών και εκροών της κεντρικής διοίκησης. 
4 Ειδική αντιμετώπιση απαιτείται για τα έσοδα από πώληση συμμετοχών (αποκρατικοποιήσεις) και εκποίηση 
λοιπών περιουσιακών στοιχείων.     
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• Δάνεια που πιθανόν έχουν δοθεί από την κεντρική διοίκηση σε διάφορους φορείς (διαχωρίζοντας 
το μακροπρόθεσμο από το βραχυπρόθεσμο τμήμα αυτών) 

• Ποσά που αφορούν απαίτηση που πηγάζει από κατάπτωση δόσεων δανείων διαφόρων φορέων που 
έχουν χορηγηθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. 

• Ποσά που χορηγούνται ως προκαταβολές μισθοδοσίας στους υπαλλήλους η μισθοδοσία των ο-
ποίων επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της κεντρικής διοίκησης. 

• Ποσά που χορηγούνται για την πραγματοποίηση δαπανών για λογαριασμό της κεντρικής διοίκη-
σης, είτε με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (ΧΕΠ), είτε με πάγια προκαταβολή.  

• Προκαταβολές που δίδονται σε διαφόρους φορείς. 
 
Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις θα διαχωρίζονται από τις βραχυπρόθεσμες και θα παρουσιάζονται σε 
διακριτό λογαριασμό λογιστικής. Στις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις περιλαμβάνονται εκείνες που είναι 
εισπρακτέες το μέγιστο μέχρι το τέλος του επόμενου οικονομικού έτους.  
 
Επισφαλείς Απαιτήσεις - Διαγραφές 
 
Κατά την παρουσίαση των απαιτήσεων θα προσδιορίζεται και η τυχόν επισφάλειά τους, δηλαδή το 
ύψος των απαιτήσεων, για την είσπραξη των οποίων έχουν εξαντληθεί τα νόμιμα δικαστικά και διοι-
κητικά μέτρα και οι αρμόδιες προς βεβαίωση και είσπραξη υπηρεσίες τις θεωρούν «ανεπίδεκτες εί-
σπραξης». 
 
Οι επισφαλείς αυτές απαιτήσεις θα εμφανίζονται διακριτά από τις λοιπές απαιτήσεις. Τυχόν διαγραφές 
απαιτήσεων (περιλαμβανομένων και των παραγραφών) που διενεργούνται με διοικητική πράξη, θα 
μειώνουν τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Οι εν λόγω μειώσεις θα λογίζονται ως έκτακτη ζημία, η οποία 
θα μειώνει το λογιστικό αποτέλεσμα του οικονομικού έτους που διενεργείται η διαγραφή/παραγραφή, 
αφού τα έσοδα αυτά είχαν συμπεριληφθεί στην κατάσταση χρηματοοικονομικής επίδοσης του οικο-
νομικού έτους στο οποίο βεβαιώθηκαν. 
 
Εισπράξεις   
 
Εισπράξεις είναι τα ποσά που εισρέουν στο ταμείο της κεντρικής διοίκησης κατά τη διάρκεια του οι-
κονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο βε-
βαίωσης του σχετικού εσόδου. Οι εισπράξεις αυτές που προσαυξάνουν το χρεωστικό υπόλοιπο των 
ταμειακών διαθεσίμων, που εμφανίζει η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, αποτυπώνονται ως 
απόλυτα ποσά στην κατάσταση ταμειακών ροών. Η διαφορά των εισπράξεων από το σύνολο των 
πληρωμών (ταμειακές εκροές) του ίδιου οικονομικού έτους, αντικατοπτρίζει την πραγματική μεταβο-
λή των ταμειακών διαθεσίμων της κεντρικής διοίκησης κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης χρονικής 
περιόδου.  
 
Η εν λόγω μεταβολή θα αντικατοπτρίζει πλήρως το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης, 
δεδομένου ότι εισροές και εκροές ταμειακών διαθεσίμων στη λογιστική τροποποιημένης ταμειακής 
βάσης θα είναι απαλλαγμένες από τη συνθήκη της έκδοσης συναφούς τίτλου είσπραξης ή πληρωμής.  
 
Έξοδα   
 
Ως έξοδα προσδιορίζονται εκείνες οι δαπάνες (πλην της αγοράς παγίων περιουσιακών στοιχείων, τις 
δαπάνες επενδύσεων, τις πληρωμές χρεολυσίων βλ. παρακάτω) που έφτασαν στο στάδιο της “προς ε-
ντολή πληρωμής” και ειδικότερα μετά το πέρας της θεώρησης/έγκρισης των νόμιμων τίτλων πληρω-
μής, από τις αρμόδιες προς προληπτικό έλεγχο υπηρεσίες, ανεξάρτητα από την χρονική στιγμή εξό-
φλησής τους. Επιπρόσθετα, ως έξοδα θα λογίζονται και οι δαπάνες σταθερού και διαρκούς χαρακτήρα 
που εξαιρούνται από την άσκηση προληπτικού ελέγχου (αποδοχές, μισθώματα, βοηθήματα κλπ.). 
 
Βάσει του ανωτέρω ορισμού το έξοδο στη λογιστική τροποποιημένης ταμειακής βάσης διαφέρει από 
την πληρωμή του. Η τελευταία αποτελεί «έξοδο» μόνο για το λογιστικό κύκλωμα εκτέλεσης του κρα-
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τικού προϋπολογισμού, ενώ στη λογιστική της τροποποιημένης ταμειακής βάσης, η πληρωμή αποτε-
λεί ταμειακή εκροή (και όχι έξοδο), η οποία αποτυπώνεται στην κατάσταση ταμειακών ροών και προ-
καλεί μείωση των ταμειακών διαθεσίμων. 
 
Δεν λογίζονται ως έξοδα οι προκαλούμενες εκροές ταμειακών διαθεσίμων για : 
• Πάγια περιουσιακά στοιχεία και συμμετοχές. 
• Πάγιες προκαταβολές κατά τη χρονική στιγμή της σύστασής τους.  
• Προκαταβολές σε νπδδ έναντι εσόδων επόμενης χρήσης ή χρήσεων. 
• Πληρωμές χρεολυσίων. 
• Προπληρωμές με χρηματικά εντάλματα προπληρωμής (ΧΕΠ).  
• Πληρωμές που γίνονται για έργα του ΠΔΕ, πριν την έκδοση των προαπαιτούμενων τίτλων πληρω-

μής. 
 
Προβλέψεις Δαπανών  
 
Δαπάνες του έτους αναφοράς για τις οποίες, για διάφορους λόγους, δεν εκδόθηκε ο νόμιμος τίτλος 
πληρωμής όπως π.χ. υποχρεώσεις σε φορείς για παρασχεθείσες υπηρεσίες ή παραληφθέντα υλικά, α-
ναπόδοτα των διαχειριστών των παγίων προκαταβολών, δεδουλευμένοι τόκοι του δημοσίου χρέους θα 
εμφανίζονται στη λήξη του οικονομικού έτους με λογιστικές εγγραφές σε αντίστοιχους λογαριασμούς 
εξόδων ή παγίων υπό τακτοποίηση.   
 
 
Μέσω των προβλέψεων, η δαπάνη που πραγματοποιείται σε ένα οικονομικό έτος, αλλά για διάφορους 
λόγους δεν έχει εκδοθεί ο νόμιμος τίτλος πληρωμής, επιβαρύνει το οικονομικό έτος που πραγματικά 
έγινε και όχι αυτό στο οποίο θα εξαλειφθεί η υποχρέωση που αναλήφθηκε από την εν λόγω δαπάνη. Η 
ενσωμάτωση των προβλέψεων στον λογιστικό εκσυγχρονισμό της κεντρικής διοίκησης προσεγγίζει τη 
λογιστική δουλευμένης βάσης και υπερκαλύπει τις αναγκαίες συνθήκες της λογιστικής τροποποιημέ-
νης ταμειακής βάσης.  
 
Υποχρεώσεις  
 
Ως υποχρεώσεις νοούνται οι οφειλές της κεντρικής διοίκησης που προέκυψαν από παρελθούσες συ-
ναλλαγές, η τακτοποίηση των οποίων θα προκαλέσει οπωσδήποτε εκροή στοιχείων του ενεργητικού 
(πληρωμή μετρητών ή/και μεταβίβαση στοιχείων του ενεργητικού).  
Οι υποχρεώσεις διακρίνονται, ανάλογα με το χρόνο λήξης τους, σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθε-
σμες. Μακροπρόθεσμες είναι οι υποχρεώσεις εκείνες για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεώς τους λή-
γει μετά το τέλος του οικονομικού έτους που ακολουθεί. Οι λοιπές υποχρεώσεις, δηλαδή εκείνες για 
τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεώς τους λήγει ως το τέλος του οικονομικού έτους που ακολουθεί, 
θεωρούνται βραχυπρόθεσμες. Οι υποχρεώσεις θα λογιστικοποιούνται στο σκέλος του παθητικού της 
κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης της κεντρικής διοίκησης και περιλαμβάνουν: 
 
• Το δημόσιο χρέος (μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο) 
• Τις θεσμοθετημένες αποδόσεις υπέρ τρίτων στο τέλος της χρήσης.  
• Τις κάθε είδους δεδουλευμένες δαπάνες τα δικαιολογητικά των οποίων κατά τη λήξη του οικονο-

μικού έτους είτε έχουν παραληφθεί από τις αρμόδιες προς δημοσιονομικό έλεγχο υπηρεσίες αλλά 
δεν έχει εκδοθεί ο νόμιμος τίτλος πληρωμής, είτε βρίσκονται στους φορείς. Οι υποχρεώσεις αυτές 
όπως αναφέρεται και παραπάνω, θα αντικρίζονται με αντίστοιχους λογαριασμούς εξόδων ή παγίων 
υπό τακτοποίηση με την διαδικασία των προβλέψεων. 

 
 
Πληρωμές  
 
Ως πληρωμές ορίζονται τα ποσά που εκταμιεύονται σε βάρος των οριζόμενων ως ταμειακών διαθεσί-
μων της κεντρικής διοίκησης, κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους ανεξάρτητα από την χρονική 
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περίοδο κατά την οποία γεννήθηκε η συναφής υποχρέωση. Στο πλαίσιο της λογιστικής τροποποιημέ-
νης ταμειακής βάσης κάθε πληρωμή, από τα οριζόμενα ως διαθέσιμα της κεντρικής διοίκησης, θα α-
ποτυπώνεται στην μεταβολή των διαθεσίμων που θα εμφανίζει η κατάσταση ταμειακών ροών, ακόμη 
και αν δεν έχει εκδοθεί για την εν λόγω εκροή ο σχετικός τίτλος πληρωμής και υλοποιείται με απλή 
εντολή. 
  
Διαθέσιμα  
 
Η διασύνδεση μεταξύ των διακριτών λογιστικών γεγονότων της καταγραφής των εσόδων, των απαι-
τήσεων και των εισπράξεων αυτών, της λογιστικοποίησης των εξόδων, της αναγνώρισης των υπο-
χρεώσεων και των πληρωμών αυτών, καθώς και των επιμέρους ροών επενδυτικών και χρηματοδοτι-
κών δραστηριοτήτων της κεντρικής διοίκησης, επηρεάζουν το ύψος των πραγματικών ταμειακών δια-
θεσίμων.  
 
Ως διαθέσιμα κατά την απογραφή έναρξης θα καταγραφούν αυτά που η κεντρική διοίκηση έχει στην 
αποκλειστική της διάθεση για να αντιμετωπίσει τις ταμειακές της ανάγκες. Οποιαδήποτε μεταβολή 
αυτών θα αποτυπώνεται πλήρως, στην κατάσταση ταμειακών ροών της λογιστικής τροποποιημένης 
ταμειακής βάσης. Η μεταβολή των ταμειακών διαθεσίμων που θα εμφανίζει η εν λόγω κατάσταση θα 
συμφωνεί πλήρως με την πραγματική μεταβολή των ταμειακών διαθεσίμων της κεντρικής διοίκησης, 
προσδιορίζοντας και το ταμειακό αποτέλεσμα (πλεόνασμα ή έλλειμμα). 
 
 
6. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις κεντρικής διοίκησης 
 
Συγκριτικό πλεονέκτημα της σχεδιαζόμενης λογιστικής τροποποιημένης ταμειακής βάσης για τις ανά-
γκες της κεντρικής διοίκησης, σε σχέση με την υφιστάμενη αποτύπωση των δημοσιονομικών μεγε-
θών, είναι η δυνατότητα κατάρτισης μιας δομημένης παρουσίασης της θέσης της κεντρικής διοίκησης 
και των συναλλαγών που έχουν διενεργηθεί από αυτήν. Η παρουσίαση αυτή επιτυγχάνεται μέσω της 
κατάρτισης των καταστάσεων, χρηματοοικονομικής θέσης και επίδοσης, ταμειακών ροών, της κατά-
στασης μεταβολής καθαρής θέσης πολιτών και του προσαρτήματος πληροφοριών και επεξηγήσεων. 
Οι σχετικές πληροφορίες που εμπεριέχονται στις καταστάσεις αυτές, προέρχονται από την ανάπτυξη 
οκτώ ομάδων5 λογαριασμών λογιστικής. 
 
Το ανωτέρω σύνολο παρέχει πληροφορίες προς κάθε εν δυνάμει ενδιαφερόμενο, σχετικά με τις προ-
σθήκες περιουσιακών στοιχείων, τις υποχρεώσεις, τα έσοδα και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων κερ-
δών και ζημιών), καθώς και τις ταμειακές ροές της κεντρικής διοίκησης, ενώ αποτυπώνει και το ύψος 
της καθαρής θέσης των πολιτών. Πιο αναλυτικά : 
 
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 
 
Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης θα απεικονίζει, σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, όλα τα πε-
ριουσιακά στοιχεία υλικά ή άυλα και όλες τις υποχρεώσεις της κεντρικής διοίκησης, παρουσιάζοντας 
τα σωρευτικά υπόλοιπα των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού κατά την ημέρα αναφοράς. Τα 
στοιχεία του ενεργητικού θα διακρίνονται βάσει της δυνατότητας ρευστοποίησής τους σε κυκλοφο-
ρούν και μη κυκλοφορούν ενεργητικό, ενώ αυτά του παθητικού θα παρουσιάζουν, πέρα από τις μα-
κροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, το υπολειμματικό6 στοιχείο της καθαρής θέσης των 
πολιτών, που ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ ενεργητικού και παθητικού.   

                                                 
5 Από τις ομάδες αυτές θα χρησιμοποιηθούν οι επτά ομάδες καθώς η 2η ομάδα, στην οποία καταχωρούνται τα 
εμπορεύσιμα αποθέματα δεν θα χρησιμοποιείται λόγω της μη ύπαρξης τέτοιων στοιχείων στην κεντρικη 
διοίκηση 
6 Δεδομένου ότι στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατή η πλήρης καταγραφή και αποτίμηση της αξίας των 
στοιχείων του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού, η κυριότητα των οποίων ανήκει στην κεντρική διοίκηση, η 
καθαρή θέση των πολιτών, η οποία αποτελεί στην ουσία, τη συνεισφορά τους στη διαμόρφωση της 
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Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  
Αντιστοιχεί στην 1η ομάδα του Νέου Λογιστικού Σχεδίου που αναπτύσσεται για τις ανάγκες της κε-
ντρικής διοίκησης, και περιλαμβάνει το σύνολο των αγαθών, αξιών και δικαιωμάτων, που προορίζεται 
να παραμείνουν μακροχρόνια στην κυριότητα αυτής με την ίδια περίπου μορφή, καθώς και τα έξοδα 
πολυετούς απόσβεσης (ουσιαστικά μερισμού αυτών σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη δεδομέ-
νου ότι δεν θα διενεργούνται αποσβέσεις στη λογιστική τροποποιημένης ταμειακής βάσης) και τις μα-
κροπρόθεσμες απαιτήσεις.  
 

1η Ομάδα – Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό

10  Εδαφικές εκτάσεις 

11  Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων-Τεχνικά έργα 

12  Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις-Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 

13  Μεταφορικά μέσα 

14  Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 

15  Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση  

16  Ασώματες ακινητοποιήσεις 

17  Πάγια ενόπλων δυνάμεων 

18  Τίτλοι πάγιας επένδυσης και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

19  Προμήθειες παγίων περιουσιακών στοιχείων υπό τακτοποίηση 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κυκλοφορούν ενεργητικό  
Πρόκειται για στοιχεία του ενεργητικού που αναμένεται να ρευστοποιηθούν υπό φυσιολογικές συν-
θήκες, σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 12 μηνών από την ημερομηνία αναφοράς της ΚΧΘ 
Συμπεριλαμβάνονται σε αυτό οι κάθε είδους απαιτήσεις, τα χρεόγραφα (βραχυπρόθεσμες επενδύσεις), 
καθώς και τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3η Ομάδα – Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων Απαιτήσεων, Χρεογράφων & Διαθεσίμων  
30.      …………………………………………………………………. 
31.  Απαιτήσεις από φόρους, κοινωνικούς πόρους, επιχορηγήσεις & παρεπόμενες ασχολίες 
32       ........................................................................................... 
33. Χρεώστες διάφοροι 
34. Χρεόγραφα 
35. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 
36.  Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 
38. Χρηματικά διαθέσιμα 

 
Όπως αναφέρεται και παραπάνω ως απαιτήσεις νοούνται οι εις χρήμα αξιώσεις της κεντρικής διοίκη-
σης κατά φυσικών και νομικών προσώπων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι βεβαιωμένες α-
παιτήσεις φόρων, οι κάθε είδους προκαταβολές που έχουν χορηγηθεί, καθώς και κάθε άλλη αξίωση 
που τυχόν υπάρχει (βραχυπρόθεσμη απαίτηση από χορηγηθέντα δάνεια, ή από πληρωμή εγγυήσεων 
                                                                                                                                                         
χρηματοοικονομικής θέσης της κεντρικής διοίκησης, θα προκύψει ως διαφορά μεταξύ των μετρήσιμων λοιπών 
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. 
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δανείων κλπ.). Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις θεωρούνται εκείνες που κατά το κλείσιμο της κατάστα-
σης χρηματοοικονομικής θέσης, είναι εισπρακτέες μέσα στο οικονομικό έτος που ακολουθεί. Σύμφω-
να με την έννοια αυτή, κάθε απαίτηση της κεντρικής διοίκησης, για την οποία η προθεσμία εξόφλη-
σής της λήγει, το αργότερο, μέσα στο επόμενο οικονομικό έτος, καταχωρείται στον οικείο λογαρια-
σμό των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων. 
 
Παθητικό – Καθαρή θέση πολιτών – Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  
Στο παθητικό σκέλος της ΚΧΘ αντιστοιχούν τα σωρευτικά υπόλοιπα των λογαριασμών της  καθαρής 
θέσης πολιτών και των υποχρεώσεων της κεντρικής διοίκησης. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4η Ομάδα – Καθαρή Θέση Πολιτών – Προβλέψεις – Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις – Λογ/σμοί Συνδέσμου 
40.  Καθαρή θέση πολιτών  
41.  Αποθεματικά - Διαφορές αναπροσαρμογής  
42. Αποτελέσματα εις νέον  
43. Επιχορηγήσεις επενδύσεων  
44. Προβλέψεις*  
45.  Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  
48. Λογαριασμοί συνδέσμου 

* Στην παρούσα φάση (λογιστική τροποποιημένης ταμειακής βάσης) ο λογαριασμός αυτός δε θα ενεργοποιηθεί καθώς 
μακροπρόθεσμες προβλέψεις δεν θα πραγματοποιούνται. 

 
Παθητικό – Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  
Τα σωρευτικά πιστωτικά υπόλοιπα των επιμέρους λογαριασμών της 5ης ομάδας του Νέου Λογιστικού 
Σχεδίου της κεντρικής διοίκησης, εμφανίζονται στο σκέλος του παθητικού της ΚΧΘ και αποκαλύ-
πτουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί. Πρόκειται δηλαδή για υποχρεώσεις 
που υπό κανονικές συνθήκες, θα πρέπει να τακτοποιηθούν – πληρωθούν, προκαλώντας εκροή στοι-
χείου του ενεργητικού, μέσα στο επόμενο οικονομικό έτος. Η εν λόγω ομάδα λογαριασμών αναλύεται 
ως ακολούθως: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5η Ομάδα Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
50.  Προμηθευτές  
51.        ……………………………...............................................  

52. Βραχυπρόθεσμα δάνεια   
53. Πιστωτές διάφοροι   
54. ……………………………………………………………….  
55.  Ασφαλιστικοί οργανισμοί 
56. Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού  

 
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης  
Τα προοδευτικά υπόλοιπα των επιμέρους λογαριασμών των ομάδων 1 έως 5 του ΝΛΣ θα απεικονίζο-
νται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της κεντρικής διοίκησης. Ως κανόνας ισχύει ότι οι 
λογαριασμοί με χρεωστικό υπόλοιπο απεικονίζονται στο σκέλος του ενεργητικού της ΚΧΘ, ενώ αυτοί 
με πιστωτικό υπόλοιπο στο σκέλος του παθητικού. Στον πίνακα 6.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται υ-
πόδειγμα κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης, σε συνοπτική ανάλυση.  
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ 200Χ ΠΟΣΑ 200Χ-1
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Γήπεδα, κτίρια, τεχνικά έργα
Εδαφικές εκτάσεις
Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Τεχνικά έργα
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 
Προβλ. Δαπ. Προμ. παγίων περ. στοιχείων

Εξοπλισμός
Μηχ/τα-τεχνικές εγκ/σεις-λοιπός μηχ/κός εξ/σμός
Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Πάγια Ενόπλων Δυνάμεων 

Ασώματες ακινητοποιήσεις
Συμμετοχές και Απαιτήσεις Μακροπρόθεσμες
Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Δαπάνες Πολυετούς Απόσβεσης
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Χρεώστες
Επισφαλείς Χρεώστες
Προκαταβολές
Βραχυπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Επενδύσεις
Διαθέσιμα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                ( Ι )

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ 200Χ ΠΟΣΑ 200Χ-1

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα Δάνεια

Mακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Πιστωτές
Προμηθευτές
Πιστωτές Διάφοροι
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια
Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακρ/μων δανείων
Σύνολο Υποχρεώσεων ( ΙΙ )

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ( ΙΙΙ= Ι - ΙΙ )

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ             

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

Πίνακας 6.1 Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Κεντρικής Διοίκησης 
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης  
 
Η κατάσταση χρηματοοικονομικής επίδοσης (ΚΧΕ) απεικονίζει το λογιστικό - οικονομικό αποτέλε-
σμα που πέτυχε η κεντρική διοίκηση κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους, καθώς και τους προσ-
διοριστικούς παράγοντες του αποτελέσματος αυτού. Τα συστατικά στοιχεία της κατάστασης είναι τα 
έσοδα και τα έξοδα, όπως αυτά προσδιορίζονται στη λογιστική τροποποιημένης ταμειακής βάσης και 
όχι οι εισπράξεις και πληρωμές που ορίζει η υφιστάμενη λογιστική «ταμειακής βάσης» ως έσοδα και 
έξοδα, καθώς και τα κέρδη και οι ζημίες.  
Το οικονομικό αποτέλεσμα προσδιορίζεται ως : 
 

 
Οργανικά Έσοδα (7η Ομάδα του Ν.Λ.Σ) 

Μείον  
  Οργανικά Έξοδα (6η Ομάδα του Ν.Λ.Σ.) 
Συν  
 Έκτακτα & ΑνόργαναΈσοδα & Κέρδη (μέρος 8ης Ομάδας Ν.Λ.Σ.) 
Μείον 
 Έκτακτα & ΑνόργαναΈξοδα & Ζημίες (μέρος 8ης Ομάδας Ν.Λ.Σ) 
    = 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (Λογιστικό) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οργανικά Έσοδα (Ομάδα 7)  
Τα οργανικά έσοδα που αφορούν στη συνήθη δραστηριότητα λογιστικοποιούνται σε διακριτούς λογα-
ριασμούς, μόλις βεβαιωθούν και πιστώνονται στο οικείο οικονομικό έτος. Στα οργανικά έσοδα παρα-
κολουθούνται σε χωριστούς πρωτοβάθμιους λογαριασμούς οι άμεσοι και  οι έμμεσοι φόροι. Με τους 
δύο αυτούς λογαριασμούς καλύπτεται το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων του κρατικού προϋπολο-
γισμού. Οι επιστροφές φόρων μειώνουν τα έσοδα του οικονομικού έτους μόνο στην περίπτωση που 
αφορούν το τρέχον έτος, ενώ στις περιπτώσεις που αφορούν σε έσοδα προηγουμένων οικονομικών 
ετών λογίζονται ως ανόργανα έξοδα.  
 
Οι λογαριασμοί της ομάδας των οργανικών εσόδων αναλύονται ως ακολούθως: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7η Ομάδα – Οργανικά Έσοδα κατ’ είδος 
70. Άμεσοι φόροι 
71. Έμμεσοι φόροι  
72. Μη φορολογικά έσοδα 
73. Έσοδα από υπηρεσίες  
74. Έσοδα από επιχορηγήσεις 
75. Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες, δωρεές και κληροδοτήματα 
76. Έσοδα κεφαλαίων και συμμετοχών  
................................................... 
78. Ιδιοπαραγωγή παγίων  
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Οργανικά έξοδα (Ομάδα 6)  
Τα οργανικά έξοδα, όπως προσδιορίζονται στη λογιστική τροποποιημένης ταμειακής βάσης, καταχω-
ρούνται σε αυτοτελή ομάδα του ΝΛΣ της κεντρικής διοίκησης και διακρίνονται σε:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6η Ομάδα – Οργανικά Έξοδα κατ’ είδος 
60. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού - Συντάξεις 
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων  
62 Παροχές τρίτων  
63 Αναλώσεις αποθεμάτων - Προμήθειες αγαθών  
64 Διάφορα έξοδα 
65 Τόκοι και συναφή έξοδα 
66 Αποσβέσεις 
67 Χρηματοδοτήσεις -Παροχές - Χορηγίες- Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις  
68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως  

 
Επισημαίνεται ότι δαπάνες που κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους και μέχρι τη λήξη αυτού, για 
διάφορους λόγους δεν λογιστικοποιήθηκαν, επιβαρύνουν το προσδιοριζόμενο ετήσιο οικονομικό απο-
τέλεσμα, μέσω της διενέργειας προβλέψεων. Με τον τρόπο αυτό απεικονίζονται στο τέλος του οικο-
νομικού έτους όλα τα δεδουλευμένα έξοδα αυτού.  

 
Έκτακτο και ανόργανο αποτέλεσμα – Έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων 
Προκειμένου να προκύψει το ολικό οικονομικό αποτέλεσμα του οικονομικού έτους, η ΚΧΕ της κε-
ντρικής διοίκησης θα λαμβάνει υπόψη της, πέρα από τους λογαριασμούς τακτικών εσόδων και εξό-
δων, το τυχόν έκτακτο και ανόργανο αποτέλεσμα, καθώς και τα έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρή-
σεων. Το πρώτο προκύπτει, ως η διαφορά μεταξύ των εσόδων και εξόδων που αποκαλούνται έκτακτα 
και ανόργανα, καθώς προκύπτουν από εξαιρετικές και έκτακτες πράξεις και εργασίες, όπως καταπτώ-
σεις εγγυήσεων, συναλλαγματικές διαφορές, κάλυψη ελλειμμάτων δημοσίων υπολόγων, τόκους υπε-
ρημερίας, καταλογισμούς κ.λπ.  
Τέλος, λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ εξόδων και εσόδων 
που πραγματοποιούνται μέσα στη χρήση, ο χρόνος όμως και τα αίτια δημιουργίας τους ανάγονται σε 
δραστηριότητες προηγούμενων χρήσεων. Ως τέτοια έξοδα λογίζονται για παράδειγμα αυτά που προ-
κύπτουν από αποφάσεις δικαστηρίων που αφορούν προηγούμενες χρήσεις ή αναδρομικές αποδοχές 
προσωπικού, καθώς και όσα προκύπτουν από την επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων 
κατά τις προηγούμενες χρήσεις (φόροι, εισφορές, τέλη κ.λπ.) κατά την χρήση αναφοράς. Ως έσοδα 
προηγούμενων χρήσεων νοούνται και όσα αφορούν σε προηγούμενα οικονομικά έτη, αλλά βεβαιώνο-
νται για πρώτη φορά στο αναφερόμενο οικονομικό έτος.  
 
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης  
Το χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο των αποτελεσματικών λογαριασμών (ομάδες 6-8 του ΝΛΣ) με-
ταφέρεται στις κατάλληλες γραμμές (τίτλους) της ΚΧΕ, προσδιορίζοντας το λογιστικό – οικονομικό 
αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης, κατά το οικονομικό έτος αναφοράς, το οποίο διαφέρει τόσο από 
το πραγματικό ταμειακό που αποκαλύπτει η κατάσταση ταμειακών ροών (που θα καταρτίζεται στο 
πλαίσιο της λογιστικής τροποποιημένης ταμειακής βάσης), όσο και από το αποτέλεσμα της υλοποίη-
σης του κρατικού προϋπολογισμού, βάσει των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού. Στον πίνακα 6.2 
που ακολουθεί παρουσιάζεται υπόδειγμα της εν λόγω κατάστασης για λογαριασμό της κεντρικής διοί-
κησης.  
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΣΑ 200Χ ΠΟΣΑ 200Χ-1
Σύνολο Φορολογικών Εσόδων 
Άμεσοι φόροι
Έμμεσοι φόροι 

Επιχορηγήσεις από Ε.Ε.
 Έσοδα από Επιχορηγήσεις

Λοιπά μη Φορολογικά Έσοδα
Μη φορολογικά έσοδα
 Έσοδα από Υπηρεσίες 
Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες, δωρεές & κληρ.

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ            (I)

Χρηματοοικονομικά Έσοδα                     (III)
ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (V) =(I) + (III)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Αμοιβές - Παροχές & Έξοδα τρίτων
Αμοιβές - Παροχές Κεντ.Διοίκησης & ΝΠΔΔ 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 
Παροχές Τρίτων 

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα & Λοιπές Δαπάνες
Αναλώσεις Αποθεμάτων - Προμήθειες Αγαθών
Διάφορα Έξοδα

Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις 
Επιχορηγήσεις (ΟΚΑ, ν.π.δ.δ.) - Χρηματοδοτήσεις - Επιδοτήσεις - Παροχές

Περίθαλψη
Υγειονομική Περίθαλψη Ασφ. Δημοσίου
Λοιπά έξοδα Ασφ. Δημοσίου

Αποδόσεις
Αποδόσεις

Συντάξεις Δημοσίων Υπαλλήλων- Λειτουργών
Συντάξεις δημοσίου 
Λοιπές συντάξεις 
Συντάξεις  κονωνικού χαρακτήρα

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ              ( I I )

Χρηματοοικονομικά Έξοδα & Τόκοι Δημοσίου Χρέους ( IV )
ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ  ( VI )   =  ( II ) + ( IV )

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ( VIII )
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( VΙΙ ) + ( VIII )

Πίνακας 6.2  Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης Κεντρικής Διοίκησης 

ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ VΙΙ ( = V - VI )
Λοιπά Αποτελέσματα

(+) ή (-)  Έκτακτο & ανόργανο αποτέλεσμα 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
 
Η κατάσταση ταμειακών ροών παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε η κεντρική διοίκη-
ση τα ταμειακά της διαθέσιμα και τα ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων και καταλήγει στην ποσοτική 
μεταβολή αυτών κατά την περίοδο αναφοράς. Στην ουσία παρουσιάζει σε κατηγορίες τα λογιστικά 
γεγονότα, που επηρέασαν θετικά ή αρνητικά, κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, το «ορι-
ζόμενο» ως σύνολο ταμειακών διαθεσίμων της κεντρικής διοίκησης.  
 
Η εν λόγω κατάσταση παρουσιάζει το αποτέλεσμα που προκύπτει από την εφαρμογή πλήρους και κα-
θαρής λογιστικής ταμειακής βάσης για την κεντρική διοίκηση. Στην περίπτωση που το υφιστάμενο 
δημόσιο λογιστικό και κατ’ επέκταση η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, βασιζόταν σε μια 
πλήρως ταμειακή βάση, για το σύνολο των διαθεσίμων της κεντρικής διοίκησης, ο ετήσιος απολογι-
σμός του κρατικού προϋπολογισμού θα ισοδυναμούσε με την κατάσταση ταμειακών ροών της λογι-
στικής της τροποποιημένης ταμειακής βάσης που θα αποκάλυπτε το ταμειακό αποτέλεσμα της κε-
ντρικής διοίκησης. Η διαφορά που προβλέπεται ότι θα υπάρχει μεταξύ των δύο αυτών καταστάσεων 
θα προκύπτει από τις αρχές της λογιστικής τροποποιημένης ταμειακής βάσης, στο πλαίσιο της οποίας 
ανεξάρτητα από το εάν μια συναλλαγή καταγράφεται ως έσοδο ή ως έξοδο, από τη στιγμή που προ-
καλεί ταμειακή μεταβολή θα αποτυπώνεται στην κατάσταση ταμειακών ροών. 
 
Ως ταμειακές ροές εννοούνται οι εισροές (εισπράξεις) και εκροές (πληρωμές) μετρητών και μετρητών 
ισοδυνάμων. Έχει επικρατήσει η παρουσίαση των μεταβολών των μετρητών και μετρητών ισοδυνά-
μων7 να ακολουθεί τις τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες δηλαδή τη λειτουργική, την 
επενδυτική και τη χρηματοοικονομική.  
 
Ως λειτουργικές αναγνωρίζονται οι δραστηριότητες που είναι συνήθεις και είναι καθοριστικές για το 
κατεξοχήν λειτουργικό αποτέλεσμα (για παράδειγμα έσοδα από φόρους, δαπάνες μισθοδοσίας και συ-
ντάξεων, χορηγούμενες επιχορηγήσεις, αποδόσεις από και προς την ΕΕ κ.λπ.). Επενδυτικές είναι οι 
δραστηριότητες που αφορούν στην απόκτηση και εκποίηση στοιχείων του μη κυκλοφορούντος ενερ-
γητικού, ενώ ως χρηματοδοτικές νοούνται οι ενέργειες που μεταβάλλουν είτε το μέγεθος και τη σύν-
θεση της καθαρής θέσης των πολιτών, είτε το δημόσιο χρέος. Στον πίνακα 6.3 παρουσιάζεται υπό-
δειγμα της κατάστασης ταμειακών ροών για την κεντρική διοίκηση. 
 
 

                                                 
7 Ως μετρητά ισοδύναμα εννοούνται τα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του ενεργητικού, τα στοιχεία δηλαδή 
εκείνα που μετατρέπονται άμεσα σε μετρητά χωρίς σημαντικό ρίσκο για την μεταβολή της αξίας τους. 
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Ποσό Ποσό
200Χ 200Χ-1

Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες:
+ Εισπράξεις από φόρους
+ Εισπράξεις από Ε.Ε.
+ Εισπράξεις από λοιπά μη φορολογικά έσοδα
+ Εισπράξεις από τόκους
+ Προεισπράξεις - Προπληρωμές
- Πληρωμές για Προκαταβολές & Πάγιες Προκατ
- Πληρωμές για Αμοιβές – Κεντ Διοίκ.
- Πληρωμές για Αμοιβές – ΝΠΔΔ
- Πληρωμές για παροχές τρίτων
- Πληρωμές για λοιπά λειτουργικά έξοδα και λοιπές δαπάνες
- Πληρωμές για Επιδοτήσεις – Επιχορηγήσεις
- Πληρωμές για ασφάλιση και περίθαλψη
- Πληρωμές για επιστροφές – αποδόσεις
- Πληρωμές για συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων- λειτουργών
- Πληρωμές για τόκους & συναφή έξοδα

Καθ. Εισπρ. (Πληρ.) από Λειτ. Δραστηριότητες

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες:
+ Εισπράξεις από πώληση παγίων και επενδύσεων 
- Πληρωμές για αγορά παγίων και επενδύσεων 

Καθαρές Εισπρ. (Πληρ.) για Επενδ. Δραστηριότητες

Καθαρές Εισπρ. (Πληρ.) από Λειτ. & Επενδ.Δραστ.

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες:
+ Εισπράξεις από δάνεια και παρεμφερή εργαλεία
- Πληρωμές για δάνεια και παρεμφερή εργαλεία

Καθαρές Εισπρ. (Πληρ.) για Χρηματοδοτικες Δραστ.
"+ ή - "  Εισροές (Εκροές) απ΄ευθείας στην ΚΘΠ

Καθαρή μεταβολή στα χρηματικά διαθέσιμα

Χρηματικά διαθέσιμα αρχής περιόδου
Χρηματικά διαθέσιμα τέλους περιόδου

% μεταβολή

Πίνακας 6.3  Κατάσταση Ταμειακών Ροών (κατά είδος)
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Συντομογραφίες 
 
AEE : Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα 
ΑΕ : Ανώνυμη Εταιρεία 
ΑΕΔΙΚ : Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου  
ΑΕΙ : Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  
ΑΕΜΥ : Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας 
ΑΕΠ : Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
ΑΚΑΓΕ : Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών 
ΑΜΕΑ : Άτομα με Ειδικές Ανάγκες 
ΑΜΚΑ : Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 
ΑΝΥ : Ανάληψη Νέων Υποχρεώσεων 
ΑΠΕ : Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
ΑΣΕΠ : Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού 
ΑΣΤΕ : Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης 
ΑΤΕ : Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος 
ΑΦΜ : Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 
ΑΧΕ : Ανώνυμος Χρηματιστηριακή Εταιρεία 
ΒΙΠΕ : Βιομηχανική Περιοχή 
ΓΓΑ : Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 
ΓΓΕΤ : Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας 
ΓΓΟΑ : Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων 
ΓΓΠΣ : Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 
ΓΔΔΕ : Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικού Ελέγχου 
ΓΔΤΚ : Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 
ΓΚ : Γενική Κυβέρνηση 
ΓΚΠ : Γενικός Κρατικός Προϋπολογισμός 
ΓΛΚ : Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
ΓΧΚ : Γενικό Χημείο του Κράτους 
ΔΑΑ : Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 
ΔΕΑ : Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων  
ΔΕΗ : Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 
ΔΕΘ : Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 
ΔΕΚΑ : Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών 
ΔΕΚΟ : Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 
ΔΕΠ : Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου 
ΔΕΠΑ : Δημόσια Επιχείρηση Αερίου 
ΔΕΠΑΝΟΜ : Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων 
ΔΕΠΟΣ : Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδόμησης, Οικισμού, Στέγασης 
ΔΕΣΔΙΤ : Διϋπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ 
ΔΕΣΜΗΕ : Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
ΔΕΣΦΑ : Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 
ΔΕΥΑ : Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 
ΔΕΦΑ : Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου 
ΔΝΤ : Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
ΔΟΥ : Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 
ΔΤΚ : Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 
ΔΤΧ : Δείκτης Τιμών Χονδρικής 
ΔΥΠΕ : Διεύθυνση Υγειονομικής Περιφέρειας 
ΔΧ : Δημόσιας Χρήσης 
ΕΑΒ : Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία 
ΕΑΝΤ : Εταιρεία Ανάπτυξης Ναυτικής Τεχνολογίας 
ΕΑΣ : Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα 
ΕΑΧΑ : Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας 
ΕΒΕΤΑΜ : Εταιρεία Βιομηχανικής Εκμετάλευσης και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων 



ΕΓΛΣ : Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 
ΕΓΣΣΕ : Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 
ΕΓΤΑΑ : Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
ΕΓΤΕ : Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων 
ΕΓΤΠΕ : Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού-Εγγυήσεων 
ΕΔ : Ελληνικό Δημόσιο 
ΕΔ : Ένοπλες Δυνάμεις 
ΕΔΕΛ : Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου 
ΕΔΕΤ : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας 
ΕΔΙΣΥ : Εθνικός Διαχειριστής Σιδηροδρομικής Υποδομής 
ΕΔΤΚ : Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 
ΕΕ : Ετερόρρυθμη Εταιρεία 
ΕΕ : Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΕΕ : Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ΕΕΣ : Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
ΕΕΤΑΑ : Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 
ΕΕΤΤ : Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
ΕΖΕΣ : Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων συναλλαγών 
ΕΘΕΚ : Εθνικά Ελεγκτικά Κέντρα 
ΕΘΕΛ : Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων 
ΕΙΑΑ : Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων 
ΕΙΝ : Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας 
ΕΙΠΚ : Εθνικό Ίδρυμα Προστασίας Κωφαλάλων 
ΕΙΥΑΠΟΕ : Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Παλ/ντων Ομογενών Ελλήνων 
ΕΚΑΒ : Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 
ΕΚΑΚΒ : Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας 
ΕΚΑΣ : Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 
ΕΚΑΧ : Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα – Χάλυβα 
ΕΚΕΒΥΛ : Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών ΑΕ 
ΕΚΕΠΙΣ : Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης 
ΕΚΕΠΥ : Εταιρεία Κεραμικών και Πυριμάχων  
ΕΚΕΦΕ : Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών 
ΕΚΚ : Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ΑΕ 
ΕΚΟ : Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια   
ΕΚΣΕΔ : Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης 
ΕΚΤ : Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
ΕΚΤ : Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
ΕΛΑΣ : Ελληνική Αστυνομία 
ΕΛΒΙΟΝΥ : Ελληνική Βιομηχανία Νοσοκομειακού Υλικού ΑΕ 
ΕΛΒΟ : Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων 
ΕΛΓΑ : Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις 
ΕΛΔΑ : Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου 
ΕΛΕΒΜΕ : Ελληνική Εταιρεία Βιομηχανικών και Μεταλλευτικών Επενδύσεων 
ΕΛΕΓΕΠ : Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων 
ΕΛΙΑ : Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο 
ΕΛΚΑ : Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοΐας ΑΕ 
ΕΛΚΕ : Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων 
ΕΛΚΕΑ : Ελληνικό Κέντρο Αργυλομάζης ΑΕ 
ΕΛΟΤ : Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης 
ΕΛΠΕ : Ελληνικά Πετρέλαια 
ΕΛΣΙ : Ελληνικά Σιδηροκράματα  
ΕΛΤΑ : Ελληνικά Ταχυδρομεία 
ΕΜΠΑΕ : Ενιαίο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Εκσυγχρονισμού  
ΕΝΑΕ : Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας 
ΕΟΜΜΕΧ : Εθνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχ/σεων και  Χειροτεχνίας 

  



ΕΟΤ : Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 
ΕΟΦ : Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων 
ΕΠ : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
ΕΠΑ : Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
ΕΠΑΑ : Έγγραφο Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης 
ΕΠΑΚΑΤ : Επαγγελματική Κατάρτιση ΑΕ 
ΕΠΑΛ : Επαγγελματικά Λύκεια  
ΕΠΑΝ : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας 
ΕΠΑΣ : Επαγγελματικές Σχολές 
ΕΠΕ : Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 
ΕΠΕΑΕΚ : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγ/κής Κατάρτισης 
ΕΠΕΠ : Εθνικό Πρόγραμμα Επικοινωνιακής Πολιτικής 
ΕΠΕΥ : Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 
ΕΠΥ : Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης 
ΕΠΥ :  Επιτροπή Προμηθειών Υγείας 
ΕΡΤ : Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση 
ΕΣΕΠΕΙ : Εθνικό Σύστημα Ελεύθερης Επιλογής Ιατρών 
ΕΣΛ : Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών 
ΕΣΟΑΒ : Εθνικό Σχέδιο για την Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων 
ΕΣΟΕ : Ειδικό Συντονιστικό Όργανο Ελέγχου 
ΕΣΠ : Εθνικό Σχέδιο Προγραμμάτων 
ΕΣΠΑ : Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 
ΕΣΣ : Εθνικό Συμβούλιο Σιδηροδρόμων 
ΕΣΥ : Εθνικό Σύστημα Υγείας 
ΕΣΥΕ : Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας 
ΕΣΥΚΦ : Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας 
ΕΣΥΛ : Εθνικό Συμβούλιο Λογιστικής 
ΕΣΥΠ : Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας 
ΕΣΦΑ : Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου 
ΕΤΑ : Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης 
ΕΤΑΑ : Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων 
ΕΤΑΚΕΙ : Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας Ένδυσης και Ινών 
ΕΤΑΜ : Ενιαίο Ταμείο Μισθωτών 
ΕΤΑΤ : Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Τροφίμων 
ΕΤΒΑ : Εθνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης 
ΕΤΕ 
ΕΤΕ 

: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
: Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 

ΕΤΕΑΜ : Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών 
ΕΤΕΡΠΣ : Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων 
ΕΤΜΟΑ : Ειδικό Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Αθηνών 
ΕΤΠΑ : Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
ΕΥΑΘ : Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης 
ΕΥΔΑΠ : Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης 
ΕΥΠ : Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών 
ΕΦΕΤ : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων 
ΕΦΚ : Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 
ΕΦΤΕ : Ειδικός Φόρος Τραπεζικών Εργασιών 
ΕΧΑΕ : Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ 
ΗΔΑΤ : Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων 
ΗΛΠΑΠ : Ηλεκτρικά Λεωφορεία Περιοχής Αθήνας – Πειραιά 
ΗΣΑΠ : Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθήνας – Πειραιά 
ΙΕΚ : Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης 
ΙΚΑ : Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
ΙΚΥ : Ίδρυμα  Κρατικών Υποτροφιών 
ΙΝΘΥΑΕ : Ινστιτούτο Έρευνας Νοσημάτων Θώρακος Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 

  



ΙΟΒΕ : Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών 
ΙΟΚ : Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών 
ΙΤΣΑΚ : Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών 
ΙΦΕΤ : Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας 
ΙΧΘΥΚΑ : Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου 
ΚΑΑΝ : Κεφάλαιο Ανεργίας και Ασθένειας Ναυτικών 
ΚΑΕ : Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών 
ΚΑΘ : Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης 
ΚΑΠ 
ΚΑΠ 

: Κοινή Αγροτική Πολιτική 
: Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι 

ΚΑΠΕ : Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
ΚΒΣ : Κώδικας Βιβλίων Στοιχείων 
ΚΔΑΥ : Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης Υποστήριξης 
ΚΕΑΔ : Κεντρική Επιτροπή Απλούστευσης Διαδικασιών 
ΚΕΑΝ : Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών 
ΚΕΓ : Κέντρο Ελληνικής Γούνας ΑΕ 
ΚΕΔ : Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου 
ΚΕΔΚΕ : Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος 
ΚΕΕΛ : Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων 
ΚΕΕΛΠΝΟ : Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 
ΚΕΘΕΑ : Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων 
ΚΕΠ : Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 
ΚΕΠΑΤ : Κέντρα Προπονητικού και Αθλητικού Τουρισμού 
ΚΕΠΕ : Κέντρο Προγραμματισμού και Ερευνών 
ΚΕΠΥΟ : Κέντρο Πληροφορικής Υπουργείου Οικονομικών 
ΚΕΣΥΤ : Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Υψηλής Τεχνολογίας 
ΚΕΤΑ : Κέντρα Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
ΚΘΒΕ : Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος 
ΚΚ : Κεντρική Κυβέρνηση 
ΚΟΙΣΠΕ : Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης 
ΚΟΚ : Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας 
ΚΠ : Κρατικός Προϋπολογισμός 
ΚΠΑ : Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης 
ΚΠΣ 
ΚΠΣ 

: Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
: Κρατικοί Παιδικοί Σταθμοί 

ΚΤΓΚ & Δ : Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών 
ΚΤΕΟ : Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 
ΚτΠ : Κοινωνία της Πληροφορίας 
ΚΥΑ : Κοινή Υπουργική Απόφαση 
ΚΥΕ : Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών 
ΚΥΣΕΑ : Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας 
ΚΦΕ : Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος 
ΛΑΦΚΑ : Λογαριασμός Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 
ΛΣ : Λιμενικό Σώμα 
ΜΑ-ΒΕ : Μεταλλεία Αμιάντου Β. Ελλάδος 
ΜΑΤΥ : Μονάδα Ανάλυσης και Τεχνικής Υποστήριξης 
ΜΕΑ : Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία 
ΜΒΗ : Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου ΑΕ 
ΜΕΔ : Μη Επαναλαμβανόμενες Δαπάνες 
ΜΕΘ : Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 
ΜΜΕ : Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
ΜΜΕ : Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΜΟΠ : Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα 
ΜΣΙ : Μηχανισμός Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 
ΜΤΠΥ : Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων 

  



ΝΑ : Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
ΝΑΕΔΚ : Νέα Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου 
ΝΑΤ : Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο 
ΝΑΤ (ΚΑΑΝ) : Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Κεφάλαιο Ανεργίας & Ασθένειας Ναυτικών) 
ΝΕΕ : Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες 
ΝΕΛΕ : Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης  
ΝΙΜΤΣ : Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού 
ΝΠΔΔ : Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
ΝΠΙΔ : Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 
ΝΣΚ : Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 
ΝΧΙ : Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 
ΟΑ 
ΟΑ 

: Ολυμπιακή Αεροπορία 
: Ολυμπιακοί Αγώνες 

ΟΑΕ : Οργανισμός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων 
ΟΑΕΔ : Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
ΟΑΕΕ : Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελμάτων 
ΟΑΘ : Οργανισμός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης 
ΟΑΠ-ΔΕΗ : Οργανισμός Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ 
ΟΑΣΑ : Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών 
ΟΑΣΘ : Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης 
ΟΑΣΠ : Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας 
ΟΓΑ : Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων 
ΟΓΕΕΚΑ : Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και 

Απασχόλησης 
ΟΔΔΗΧ : Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 
ΟΔΔΥ : Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού 
ΟΔΙΕ : Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος 
ΟΕΔΒ : Οργανισμός Έκδοσης Διδακτικών Βιβλίων 
ΟΕΕ : Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
ΟΕΕ : Οργανισμός Εργατικής Εστίας 
ΟΕΚ : Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας 
ΟΕΟΑ : Οργανισμός Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων 
ΟΗΕ : Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 
ΟΚΑ : Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης 
ΟΚΑΑ : Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών 
ΟΚΑΝΑ : Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών 
ΟΚΑΠ : Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
ΟΚΕ : Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
ΟΚΧΕ : Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος 
ΟΛΑ : Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης 
ΟΛΕ : Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας 
ΟΛΗ : Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου 
ΟΛΗΓ : Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας 
ΟΛΘ : Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης 
ΟΛΚ : Οργανισμός Λιμένος Καβάλας 
ΟΛΚΕ : Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας 
ΟΛΛ : Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου 
ΟΛΠ : Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς 
ΟΛΠΑ : Οργανισμός Λιμένος Πατρών 
ΟΛΡ : Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας 
ΟΝΕ : Οικονομική Νομισματική Ένωση 
ΟΟΣΑ : Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
ΟΑΣΕ : Οργανισμός για την Ασφάλεια  και τη Συνεργασία στην Ευρώπη 
ΟΠΑΔ : Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου 
ΟΠΑΠ : Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου 

  



ΟΠΕ : Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών 
ΟΠΕΓΕΠ : Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων 
ΟΠΕΚ : Οργανισμός Πετρελαιοπαραγωγών Κρατών 
ΟΠΕΚΕΠΕ :  Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & 

Εγγυήσεων  
ΟΠΕΠ : Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού 
ΟΠΙΛΟΓ : Οργανισμός Πιστοποίησης Λογαριασμών 
ΟΠΣ : Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 
ΟΠΣΔΠ : Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής 
ΟΠΣΤ : Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Τελωνείων 
ΟΣΕ : Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας 
ΟΣΚ : Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων 
ΟΤΑ : Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
ΟΤΕ : Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος 
ΟΤΕΚ : Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
ΟΥΘ : Οργανισμός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης 
ΠΑΕΠ : Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική 
ΠΔ : Προεδρικό Διάταγμα 
ΠΔΕ : Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων  
ΠΕΚ : Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα 
ΠΕΚ : Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα 
ΠΕΠ : Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 
ΠΕΣΥ : Περιφερειακό Σύστημα Υγείας 
ΠΟΕ : Παρελθόντα Οικονομικά Έτη 
ΠΟΕ : Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου 
ΠΟΠΣ : Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων 
ΠΣ : Πυροσβεστικό Σώμα 
ΠΣΑ : Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
ΠΣΕΑ : Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης 
ΠΣΕΕΣ : Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Συνταξιούχων 
ΠΥΣ : Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 
ΣΑΕΠ : Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας 
ΣΑΝΑ : Συλλογική Απόφαση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
ΣΑΤ : Σύστημα Άϋλων Τίτλων 
ΣΑΤΑ : Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
ΣΔΕ : Σώμα Δημοσιονομικών Ελεγκτών 
ΣΔΙΤ : Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα 
ΣΕΕ : Σύνολο Ετήσιων Εκμεταλλεύσεων  
ΣΕΚ : Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση 
ΣΕΠΕ : Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας 
ΣΕΥΥΟ : Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών 
ΣΚΑ : Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών 
ΣΟΛΠ : Σύστημα Ολικής Λογιστικής Παρακολούθησης 
ΣΠΑ : Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
ΣΣΕ : Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 
ΣΤΕΠ : Σταθμός Εξυπηρέτησης Πολιτών 
ΣΥΝΕΛ : Συνεταιριστική Εταιρεία Λιπασμάτων 
ΤΑΕ : Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων 
ΤΑΚΕ : Ταμείο Κληρικών Ελλάδος 
ΤΑΝΕΟ : Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας 
ΤΑΣΕ : Ταμείο Ανάπτυξης Συμβουλίου Ευρώπης 
ΤΑΧΔΙΚ :  Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων 
ΤΕ : Τράπεζα Ελλάδος 
ΤΕΑΑ : Τέλη Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων 
ΤΕΑΥΦΕ : Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εταιρειών 

  



ΤΕΒΕ : Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος 
ΤΕΕ : Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια 
ΤΕΘΑ : Ταμείο Εθνικής Άμυνας 
ΤΕΙ : Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
ΤΕΚ : Τοπικά Ελεγκτικά Κέντρα 
ΤΕΜΠΜΕ : Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 
ΤΕΟ : Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας 
ΤΚΑΣΕ : Ταμείο Κοινωνικής Ανάπτυξης Συμβουλίου Ευρώπης 
ΤΠ : Τακτικός Προϋπολογισμός 
ΤΠΔ : Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
ΤΠΕ : Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
ΤΣΑ : Ταμείο Συντάξεων Αυτοκινητιστών 
ΤΣΑΥ : Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφάλισης Υγειονομικών 
ΤΣΜΕΔΕ : Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
ΤΣΝ : Ταμείο Συντάξεως Νομικών 
ΤΣΠ ΗΣΑΠ : Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ 
ΤΤ : Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 
ΤΥΔΚ : Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων 
ΥΓΟΣ : Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος 
ΥΔΕ : Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου 
ΥΕΒ : Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων 
ΥΕΘΑ : Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 
ΥΠΑ : Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
ΥΠΑΑΤ : Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
ΥΠΑΔ : Υπηρεσία Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου 
ΥΠΑΣΥΔ : Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 
ΥΠΕΕ : Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων 
ΥΠΕΘΑ : Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 
ΥΠΕΘΟ : Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 
ΥΠΕΠΘ : Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
ΥΠΕΣ  : Υπουργείο Εσωτερικών 
ΥΠΕΧΩΔΕ : Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων  
ΥΠΟΙΟ : Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 
ΥΠΠΟ : Υπουργείο Πολιτισμού 
ΥΥΚΑ : Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
ΦΕΚ : Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
ΦΚΕ : Φόρος Κύκλου Εργασιών 
ΦΜΑΠ : Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας 
ΦΜΥ : Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 
ΦΠΑ : Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 
ΧΑ :  Χρηματιστήριο Αθηνών 
ΧΑΔΑ : Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων 
ΧΕΔ : Χρέος Ενόπλων Δυνάμεων 
ΧΜΠΑ : Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού και Αλιείας 
ΧΥΚ : Χάρτης Υποχρεώσεων Καταναλωτή 
 

DAC : Development Assistance Committee (Διμερής Αναπτυξιακή Βοήθεια) 
EMU : European Monetary Union 
ESA : European System Accounts 
FEOGA : Fonds Europeen d’ Orientation et de Garantie Agricole 
ICIS : Integrated Customs Information System 
NATO : North Atlantic Treaty Organisation 
OLAF : The European Anti-Fraud Office 
TAXIS : Tax Information System 
VIES : VAT Information Exchange System 
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