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Προς τη Βουλή των Ελλήνων 

 
 
 
Κυρίεσ και Κφριοι Βουλευτζσ, 
 
Κατακζτουμε προσ ςυηιτθςθ ςτθ Βουλι των Ελλινων τον Κρατικό Προχπολογιςμό του ζτουσ 2021, 
ςε μια περίοδο κατά τθν οποία οι κοινωνίεσ και θ παγκόςμια οικονομία ςυνεχίηουν να δοκιμάηονται 
από τθ ςοβαρότερθ υγειονομικι κρίςθ τθσ τελευταίασ εκατονταετίασ και τθ -ςυνεπακόλουκθ- χει-
ρότερθ ετιςια παγκόςμια φφεςθ από το τζλοσ του Δευτζρου Παγκοςμίου Πολζμου.  
 
Ο προχπολογιςμόσ του 2021 καταρτίηεται, δυςτυχϊσ, υπό παράδοξεσ και εξαιρετικά αντίξοεσ ςυν-
κικεσ και υπό το κακεςτϊσ μεγάλθσ αβεβαιότθτασ, που ςυνεπάγεται θ ευμετάβλθτθ πικανολόγθςθ 
του τελικοφ χρόνου λιξθσ τθσ πανδθμίασ ςε διεκνζσ επίπεδο, αλλά και των επιπτϊςεων ςτθν ελλθ-
νικι οικονομία από ενδεχόμενεσ αποφάςεισ υγειονομικοφ χαρακτιρα ςτο διάςτθμα που κα μεςο-
λαβιςει μζχρι θ παγκόςμια οικονομία να επιςτρζψει ςε τροχιά κανονικότθτασ, ςθμαντικισ ανάτα-
ξθσ και διατθριςιμθσ ανάπτυξθσ. 
 
Η εγγενισ αυτι αβεβαιότθτα και οι μεταφερόμενεσ οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ ςυνζπειεσ τθσ 
φφεςθσ το επόμενο ζτοσ, οδιγθςαν τα ευρωπαϊκά κεςμικά όργανα ςτθν απόφαςθ να ιςχφςει, και το 
2021, ςτα δθμοςιονομικά των χωρϊν μελϊν τθσ ευρωηϊνθσ, θ γενικι ριτρα διαφυγισ. Απόφαςθ 
που ζχει ωσ ςτόχο να προφυλαχκεί, ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό, από τισ επιπτϊςεισ τθσ πανδθμίασ ο 
παραγωγικόσ και κοινωνικόσ ιςτόσ και να μθν παρεμποδιςτεί θ ςθμαντικι ανάκαμψθ που, ςε κάκε 
περίπτωςθ, προβλζπεται για το επόμενο ζτοσ. Στο πλαίςιο τθσ γενικισ ριτρασ διαφυγισ, αποκτά 
ακόμα μεγαλφτερθ ςθμαςία κατά τθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ, θ εμπιςτοςφνθ που απολαμ-
βάνει θ χϊρα τόςο ςτισ αγορζσ όςο και μεταξφ των εταίρων και πιςτωτϊν τθσ. Αυτι αντανακλάται 
ςτα επιτόκια των ελλθνικϊν ομολόγων, που βρίςκονται ςιμερα ςε ιςτορικά χαμθλά και είναι κατά 
τάξεισ μεγζκουσ μικρότερα από αυτά με τα οποία δανειηόταν θ προθγοφμενθ Κυβζρνθςθ. Διαπί-
ςτωςθ που αφορά τόςο το διάςτθμα πριν ξεκινιςει θ πανδθμία όςο και τα επιτόκια όπωσ ζχουν 
ςιμερα διαμορφωκεί. 
 
Επίςθσ πολφ ςθμαντικό ρόλο διαδραματίηουν ςτον προχπολογιςμό του 2021 οι ευρωπαϊκοί πόροι 
που θ χϊρα διαςφάλιςε ςτθ διαπραγμάτευςθ του Ιουλίου του 2020 και κα αρχίςουν να ειςρζουν το 
2021 ςτα πλαίςια του Ταμείου Ανάκαμψθσ και του React EU. Η ανάπτυξθ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ 
για το 2021, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ενίςχυςθ τθσ ανάκαμψθσ μζςω τθσ αξιοποίθςθσ των               
ευρωπαϊκϊν πόρων, αλλά και τισ επιπτϊςεισ του δεφτερου κφματοσ τθσ πανδθμίασ, που ζχουν ςο-
βαρι επίπτωςθ εκ μεταφοράσ και ςτο 2021 (carry-over), εκτιμάται ςε 4,8%. Υλοποιείται δθλαδι το 
δυςμενζσ ςενάριο που προζβλεπε το προςχζδιο του προχπολογιςμοφ του 2021, το οποίο κατατζ-
κθκε τον περαςμζνο Οκτϊβριο. 
  
Η ανάκαμψθ θ οποία προβλζπεται για το 2021 διευκολφνεται από τα μζτρα μείωςθσ του φορολογι-
κοφ και αςφαλιςτικοφ βάρουσ και ενκάρρυνςθσ τθσ δθμιουργίασ νζων κζςεων εργαςίασ, που περι-
λαμβάνονται ςτον προχπολογιςμό του 2021. Μζτρα που αφοροφν -μεταξφ άλλων- ςτθ μείωςθ των 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατά τρεισ μονάδεσ από τθν 1.1.2021, ςτθν κατάργθςθ τθσ ειςφοράσ αλλθ-
λεγγφθσ για τα ειςοδιματα που προζρχονται από ιδιωτικι οικονομικι δραςτθριότθτα και ςτθ δυνα-
τότθτα προςλιψεων χωρίσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ για ζξι μινεσ και υπό ελάχιςτεσ γραφειοκρατικζσ 
προχποκζςεισ, θ οποία ιδθ ξεκίνθςε από τθν 1θ Οκτωβρίου του 2020.  
 
Η ανάκαμψθ διευκολφνεται επίςθσ από τα εκτεταμζνα και ςτοχευμζνα, αλλά ςυνετά μζτρα ςτιριξθσ 
του 2020, που ζχουν δθμοςιονομικζσ επιπτϊςεισ και το 2021, αλλά και από επιπλζον μζτρα φψουσ 
3 δις. ευρϊ που ζχουν προβλεφκεί ωσ ειδικό αποκεματικό το 2021 για τθν αντιμετϊπιςθ των οικο-



νομικϊν ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ. Το ςυνολικό φψοσ των μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ των οικο-
νομικϊν ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ αναμζνεται να αγγίξει τα 31,4 δις. ευρϊ, εκ των οποίων τα 23,9 
δις. ευρϊ αφοροφν το ζτοσ 2020 και τα 7,5 δις. ευρϊ το ζτοσ 2021. 
 
Τα ανωτζρω δθμοςιονομικά μζτρα αλλά και οι ςυνζπειεσ τθσ φφεςθσ του 2020 οδθγοφν ςε πρό-
βλεψθ πρωτογενοφσ ελλείμματοσ φψουσ 3,88% του ΑΕΠ για το 2021, ποςοςτό που ςυνδυάηει τθ 
ςυνζχιςθ τθσ επιβαλλόμενθσ από τισ περιςτάςεισ επεκτατικισ δθμοςιονομικισ πολιτικισ με τθν, α-
ναγκαία όμωσ, ςφνεςθ που απαιτεί θ διαςφάλιςθ τθσ μακροχρόνιασ ιςορροπίασ τθσ Ελλθνικισ οικο-
νομίασ.  
 
Ο προχπολογιςμόσ του 2021, εκ τθσ φφςεϊσ του αλλά και λόγω των υποχρεϊςεων όλων των χωρϊν 
ςτο πλαίςιο των ευρωπαϊκϊν κεςμικϊν οργάνων, δεν μπορεί να περιλαμβάνει μόνιμα δθμοςιονο-
μικά μζτρα. Η αξιοποίθςθ των ευρωπαϊκϊν πόρων, για τον ταχφτατο θλεκτρονικό εκςυγχρονιςμό 
των κρατικϊν δομϊν και οι παράλλθλεσ μεταρρυκμίςεισ που προγραμματίηουν τα Υπουργεία Οικο-
νομικϊν και Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων για τθν αποτελεςματικι καταπολζμθςθ τθσ φο-
ροδιαφυγισ και τθσ αδιλωτθσ εργαςίασ, ςε ςυνδυαςμό με τθ ςυνολικι πολιτικι τθσ κυβζρνθςθσ για 
τθν ενκάρρυνςθ νζων επενδφςεων, που ενιςχφεται ςθμαντικά και από το Ταμείο Ανάκαμψθσ, ανα-
μζνεται ότι κα δθμιουργιςουν μόνιμο δθμοςιονομικό χϊρο από το 2022 και εντεφκεν. Η δυναμικι 
ανάκαμψθ κα επιτρζψει, μετά τθ λιξθ τθσ πανδθμίασ, θ Ελλάδα να βελτιϊςει τα δθμοςιονομικά 
μεγζκθ τθσ το 2021, και να ειςζλκει ςτθ ςυνζχεια, με τθ βοικεια των μεταρρυκμίςεων που υλοποι-
οφνται και κα υλοποιθκοφν, ςε τροχιά μείωςθσ του επενδυτικοφ κενοφ, περιοριςμοφ τθσ ανεργίασ 
και μείωςθσ του φορολογικοφ και αςφαλιςτικοφ βάρουσ και ειςόδου ςε ζναν ενάρετο μακροχρόνιο 
κφκλο δθμοςιονομικισ ευςτάκειασ, υψθλισ, διατθριςιμθσ, ζξυπνθσ και πράςινθσ οικονομικισ ανά-
πτυξθσ και αυξανόμενθσ κοινωνικισ ευθμερίασ. 
 
Νοζμβριοσ 2020 
 
 

 

        Χριςτοσ Σταϊκοφρασ        Θόδωροσ Σκυλακάκθσ 
 
 
 
     Υπουργόσ Οικονομικϊν        Αναπλθρωτισ Υπουργόσ Οικονομικϊν 
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Γνώμη του Ελληνικοφ Δημοςιονομικοφ Συμβουλίου 

(παρ. 4, άρθρο 42 του ν.4270/2014) 

 

Οι μακροοικονομικζσ και οι δθμοςιονομικζσ προβλζψεισ, πάνω ςτισ οποίεσ 

βαςίηεται το ςχζδιο του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 

2021, ζχουν υιοθετθθεί από το Δθμοςιονομικό Συμβοφλιο. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 
ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ 
 
1. Γηεζλείο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο 
 
Οη πξννπηηθέο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο κεηά ηελ έμαξζε ηνπ δεχηεξνπ θχκαηνο ηεο παλδεκίαο ην 

θζηλφπσξν ηνπ 2020 θαη ηελ επηβνιή πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ αληηκεηψπηζήο ηεο, θαζψο θαη ηεο αλα-

ζηνιήο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε πνιιέο ρψξεο, πξνδηαγξάθνληαη αβέβαηεο. Σν δεχηεξν 

θχκα ηεο παλδεκίαο, θπξίσο ζην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2020 αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή αξλεηηθή 

επίπησζε ζηηο πξννπηηθέο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οη επξσπατθνί θαη δηεζλείο 

νξγαληζκνί, αλακέλεηαη λα ελζσκαηψζνπλ ηνλ νηθνλνκηθφ αληίθηππν ηεο έμαξζεο ηεο παλδεκίαο γηα 

ηηο πξννπηηθέο ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ ζηηο επφκελεο εθζέζεηο γηα ηηο νηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο. 

 

Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή (ΔΔ)
1
, ζηελ ηειεπηαία έθζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ εθηηκά γηα ηελ 

νηθνλνκία ηεο Δπξσδψλεο χθεζε 7,8% γηα ην 2020 θαη αλάθακςε 4,2%
2
 γηα ην 2021, απφ χθεζε 

8,7% θαη αλάπηπμε 6,1% αληίζηνηρα, ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε έθζεζε ηνπ Ινπιίνπ ηνπ 2020, 

ρσξίο σζηφζν λα έρεη ελζσκαηψζεη ηηο εμειίμεηο ηνπ δεχηεξνπ θχκαηνο ηεο παλδεκίαο. χκθσλα κε 

ηελ έθζεζε, ν νηθνλνκηθφο αληίθηππνο ηεο παλδεκίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ αζχκκεηξεο επηπηψζεηο κε-

ηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο θαη ελ γέλεη ηεο ΔΔ θαη ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο πξννπηηθέο αλά-

θακςεο. O δηαθνξεηηθφο βαζκφο επίδξαζεο ηεο παλδεκίαο ζηηο νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ αληαλαθιά ην 

βαζκφ εμάπισζεο ηνπ ηνχ, ηελ απζηεξφηεηα ησλ κέηξσλ δεκφζηαο πγείαο πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπ, ηε δηάξζξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνκέσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ θαη ηελ έληαζε 

ηεο δεκνζηνλνκηθήο αληίδξαζεο ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ. Ωζηφζν, ν πξνζσξηλφο θαη φρη δηαξζξσ-

ηηθφο ραξαθηήξαο ηεο θξίζεο, θαζψο θαη ε άκεζε, εθηεηακέλε θαη δηεζλψο ζπληνληζκέλε δεκνζηνλν-

κηθή θαη λνκηζκαηηθή αληίδξαζε, ε νπνία παξαηεξήζεθε, θαζψο θαη ε δηαθαηλφκελε αλαθάιπςε απν-

ηειεζκαηηθψλ εκβνιίσλ θαηά ηεο παλδεκίαο, εθηηκάηαη φηη ζα ζπκβάινπλ ζηελ ηαρεία νηθνλνκηθή 

αλάθακςε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. 

 

Σν Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) γηα ηελ Δπξσδψλε, ζηηο αξρέο ηνπ θζηλνπψξνπ θαη  ζχκθσλα 

κε ηα ζηνηρεία ηεο ηειεπηαίαο έθζεζεο
3
, πξνέβιεπε φηη ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ ζα ππνρσξήζεη θαηά 

8,3% γηα ην 2020, ελψ γηα ην 2021 πξνέβιεπε λα αλαθάκςεη θαηά 5,2%, σζηφζν κε αζχκκεηξεο επη-

πηψζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ, ηφζν απφ νηθνλνκηθήο, φζν θαη απφ πγεηνλνκηθήο πιεπξάο. 

 

Οη πξννπηηθέο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ ΓΝΣ, ρσξίο ηελ ελζσκάησζε 

ησλ επηπηψζεσλ ηνπ δεχηεξνπ θχκαηνο, πξνέβιεπαλ βειηίσζε γηα ην 2020 κε χθεζε κηθξφηεξε θαηά 

0,5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, θαη κηθξφηεξε αλάθακςε θαηά 0,2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο γηα ην 2021, ζπ-

γθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε έθζεζε ηνπ Ινπλίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο. Η βειηίσζε ησλ πξνβιέςεσλ γηα 

ην 2020 αληαλαθιά ηα θαιχηεξα απφ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ηνπ 

δεπηέξνπ ηξηκήλνπ, θπξίσο ζηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο, ελψ ε επηδείλσζε γηα ην 2021 αληαλαθιά θπ-

ξίσο ηηο εθηηκήζεηο, κεηά ηελ έμαξζε ηεο παλδεκίαο, γηα ηε ζπλέρηζε επηβνιήο κέηξσλ πεξηνξηζκνχ 

απηήο. 

 

Ωζηφζν, φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, νη πξννπηηθέο πεξηβάιινληαη απφ κεγάιε αβεβαηφηεηα, θαζψο νη 

ζπλέπεηεο ηνπ δεχηεξνπ θχκαηνο ηεο παλδεκίαο ζα ππνινγηζζνχλ θαη απνηππσζνχλ ζηηο επφκελεο εθ-

ζέζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ. Οη πεξηζζφηεξεο ρψξεο πξνρψξεζαλ ζε ηνπηθά ή νιηθά 

lockdown γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεχηεξνπ θχκαηνο εληφο ηνπ Ννεκβξίνπ, γεγνλφο πνπ ζα πξνθα-

ιέζεη ηελ επηδείλσζε ηνπ ηέηαξηνπ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο. πλεπψο, ε κεγαιχηεξε ηεο αξρηθψο εθηηκψ-

κελεο έληαζε ηεο παλδεκίαο ζηελ Δπξψπε ην θζηλφπσξν ηνπ 2020 θαη ε πεξαηηέξσ φμπλζή ηεο εληφο 

                                                 
1  Φζηλνπσξηλέο Οηθνλνκηθέο Πξνβιέςεηο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, Ννέκβξηνο 2020. 
2 Ο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ (εθηφο δψλεο επξψ), ζχκθσλα κε ηελ ΔΚΣ (έθζεζε ηνπ επηεκβξίνπ 2020), εθηηκάηαη ζε  
  -3,7% γηα ην 2020 θαη 6,2% γηα ην 2021, απφ -4,0% θαη 6,0% (έθζεζε Ινπλίνπ 2020). 
3  IMF, World Δconomic Οutlook, Update (Οθηψβξηνο 2020). 
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ηνπ ηέηαξηνπ ηξηκήλνπ δεκηνπξγεί κία αξλεηηθή ζπγθπξία (επίδξαζε κεηαθνξάο) γηα ηηο νηθνλνκηθέο 

πξννπηηθέο ζηελ αξρή ηνπ 2021. Αληίζηνηρα, ε εθδήισζε εχξσζησλ ξπζκψλ αλάθακςεο αλακέλεηαη 

λα θαζπζηεξήζεη λα απνηππσζεί ζηνπο εηήζηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ησλ ρσξψλ ην 2021. Ήδε πξηλ ηε 

ζπκπεξίιεςε ησλ ρεηκεξηλψλ κέηξσλ θαζνιηθνχ lockdown ζε νξηζκέλεο επξσπατθέο νηθνλνκίεο, νη 

πξνβιέςεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (Ννέκβξηνο 2020) ζθηαγξαθνχλ κία εηθφλα κεξηθήο αλάθακ-

ςεο γηα ηελ Δπξσδψλε ην 2021, κε αλάθηεζε κέξνπο ησλ απσιεηψλ ηνπ 2020 ζε φξνπο πξαγκαηηθνχ 

εγρψξηνπ πξντφληνο. 

 

χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έθζεζε ηνπ ΓΝΣ, ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ην ΑΔΠ εθηηκάηαη φηη ζα ππν-

ρσξήζεη θαηά 5,8% γηα ην 2020, ελψ ην 2021 αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζε 3,9% έλαληη εθηηκήζεσλ 

γηα χθεζε 8,0% θαη αλάθακςε 4,8% αληίζηνηρα, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο έθζεζεο ηνπ 

ΓΝΣ (Ινχληνο 2020). Δηδηθφηεξα γηα ηηο ΗΠΑ ην ΓΝΣ, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ Οθησβξίνπ 2020, 

πξνβιέπεη χθεζε 4,3% θαη αλάπηπμε 3,1% γηα ην 2020 θαη 2021 αληίζηνηρα, δειαδή κηθξφηεξε χθεζε 

θαηά 3,7% γηα ην 2020 θαη κηθξφηεξε αλάπηπμε θαηά 1,4% γηα ην 2021, ζπγθξηηηθά κε ηελ έθζεζε ηνπ 

Ινπλίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο. 

 

ηηο αλαδπφκελεο θαη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ίδηαο έθζεζεο ηνπ 

ΓΝΣ, πξνβιέπεηαη ξπζκφο χθεζεο 3,3% γηα ην 2020 θαη ξπζκφο αλάθακςεο 6,0% γηα ην 2021. Η ε-

θηίκεζε απηή αληαλαθιά θπξίσο κηα αλακελφκελε ιηγφηεξν δπλακηθή αλάθακςε ζηηο αλαπηπγκέλεο 

νηθνλνκίεο απφ φ,ηη ζηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο. 

 

Η αλάπηπμε ηεο Κίλαο αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζε 1,9% ην 2020 θαη 8,2% ην 2021, έλαληη 6,1% ην 

2019. Η νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Κίλαο, ε νπνία είλαη ε πξψηε ρψξα πνπ επιήγε απφ ηελ παλ-

δεκία, επαλήιζε ζηελ θαλνληθφηεηα πνιχ λσξίο (απφ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2020). Η νηθνλνκία ηεο 

Κίλαο είλαη ε κνλαδηθή νηθνλνκία πνπ πξνβιέπεηαη λα παξακείλεη ζε ζεηηθφ έδαθνο ην 2020, θαζψο 

θαη ε δεχηεξε, ε νπνία αλακέλεηαη λα επηηχρεη ην κεγαιχηεξν ξπζκφ αλάθακςεο κεηαμχ ησλ αλαδπφ-

κελσλ θαη αλαπηπζζφκελσλ νηθνλνκηψλ ην 2021, κεηά ηελ Ιλδία γηα ηελ νπνία εθηηκάηαη ξπζκφο κε-

γέζπλζεο 8,8%. 

 

Ο πιεζσξηζκφο ζηηο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζε 0,8% θαη 1,6% γηα ην 

2020 θαη 2021 αληίζηνηρα, έλαληη 1,4% ην 2019. Γηα ηηο αλαδπφκελεο αγνξέο θαη ηηο αλαπηπζζφκελεο 

νηθνλνκίεο εθηηκάηαη ζε 5,0% θαη 4,7% γηα ηα έηε 2020 θαη 2021 αληίζηνηρα, έλαληη 5,1% ην 2019. 

χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ε κέζε ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ αλήιζε ζηα 64,1 δνιάξηα ην 

βαξέιη ην 2019. Γηα ην 2020 πξνβιέπεηαη κέζε ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ ζηα 42,6 δνιάξηα ην βαξέ-

ιη θαη γηα ην 2021 ζηα 44,6 δνιάξηα ην βαξέιη. Η απφηνκε πηψζε ηεο ηηκήο πεηξειαίνπ ην 2020, πέ-

ξαλ απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο πεηξειαίνπ, απνδίδεηαη θπξίσο ζε παξάγνληεο ηφζν 

απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο (δηαθνπή αιπζίδσλ παξαγσγήο) φζν θαη ηεο δήηεζεο (απαγφξεπζε 

κεηαθηλήζεσλ). 

 

Ο φγθνο ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ αλακέλεηαη λα κεησζεί θαηά 10,4% ην 2020 θαη λα αλαθάκςεη θα-

ηά 8,3% ην 2021, σζηφζν κε ξπζκφ κεγαιχηεξν απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ζχκ-

θσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο έθζεζεο Οθησβξίνπ 2020 ηνπ ΓΝΣ. Οη δηαηαξάμεηο ζηηο παγθφζκηεο αιπζί-

δεο παξαγσγήο θαη ην απμεκέλν θφζηνο ησλ δηεζλψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ζην πιαίζην ησλ πεξην-

ξηζηηθψλ κέηξσλ ιφγσ ηεο παλδεκίαο έπιεμαλ ην παγθφζκην εκπφξην ην 2020. Δηδηθφηεξα, γηα ηηο 

πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο πξνβιέπεηαη φηη ν ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ εηζαγσγψλ ζα ππνρσξήζεη θαηά 

11,5% θαη ζα αλαθάκςεη θαηά 7,3% γηα ην 2020 θαη 2021 αληίζηνηρα, έλαληη αχμεζεο θαηά 1,7% ην 

2019 θαη γηα ηηο αλαδπφκελεο αγνξέο θαη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο εθηηκάηαη φηη ξπζκφο κεηαβνιήο 

ησλ εηζαγσγψλ ζα κεησζεί θαηά 9,4% θαη ζα απμεζεί θαηά 11,0% ην 2020 θαη 2021 αληίζηνηρα, έλα-

ληη νξηαθήο κείσζεο θαηά 0,6% ην 2019. Ο ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ εμαγσγψλ ζηηο αλαπηπγκέλεο νη-

θνλνκίεο αλακέλεηαη λα θηλεζεί ζε πησηηθή ηξνρηά θαη λα δηακνξθσζεί ζε -11,6% ην 2020 θαη λα απ-

μεζεί θαηά 7,0% ην 2021, αληίζηνηρα, έλαληη αχμεζεο θαηά 1,3% ην 2019. ηηο αλαδπφκελεο αγνξέο 

θαη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο ν ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ εμαγσγψλ εθηηκάηαη φηη ζα κεησζεί θαηά 

7,7% γηα ην 2020 θαη ζα αλαθάκςεη θαηά 9,5% ην 2021, ελψ είρε απμεζεί θαηά 0,9% ην 2019.  
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Πίλαθαο 1.1 Βαζηθά κεγέζε ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκίαο 

(% εηήζηεο κεηαβνιέο, ζηαζεξέο ηηκέο) 

 

 2019 2020* 2021* 

Παγθφζκην ΑΔΠ 2,8 -4,4 5,2 
ΑΔΠ ΔΔ** 1,5 -7,4 4,1 
ΑΔΠ Δπξσδψλεο** 1,3 -7,8 4,2 
ΑΔΠ ΗΠΑ 2,2 -4,3 3,1 
Παγθφζκην Δκπφξην (αγαζά θαη ππεξεζίεο) 1,0 -10,4 8,3 
Πιεζσξηζκφο    
α. Πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο 1,4 0,8 1,6 
β. Αλαδπφκελεο αγνξέο θαη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο 5,1 5,0 4,7 
Σηκή πεηξειαίνπ (Brent, USD/barrel)** 64,1 42,6 44,6 

Πεγέο: IMF, World Δconomic Οutlook, Update (Οθηψβξηνο 2020) 
* Δθηηκήζεηο/Πξνβιέςεηο 
** Φζηλνπσξηλέο Οηθνλνκηθέο Πξνβιέςεηο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, Ννέκβξηνο 2020 
Οη αλσηέξσ πξνβιέςεηο δελ ελζσκαηψλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν απφ ην δεχηεξν θχκα ηεο παλδεκίαο 

 
χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο

4
, ε εμσηεξηθή δήηεζε πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ αλακέλεηαη λα κεησζεί θαηά 12,5% ην 2020 θαη λα απμεζεί θαηά 6,9% 

ην 2021 θαη θαηά 3,7% ην 2022, έλαληη 7,8% θαη 4,2% ην 2021 θαη 2022 αληίζηνηρα, ζπγθξηηηθά κε ηα 

ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο έθζεζεο (Ινχληνο 2020). 

 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηεο ΔΚΣ (επηέκβξηνο 2020), ηα ζεκαληηθά κέηξα δεκνζηνλνκηθήο θαη λν-

κηζκαηηθήο πνιηηηθήο, θαζψο θαη ηα κέηξα πνιηηηθήο γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο πνπ έρνπλ ιεθζεί, ζα 

ζπκβάινπλ ζηε ζηήξημε ησλ εηζνδεκάησλ, ζηε κείσζε ηεο απψιεηαο ζέζεσλ εξγαζίαο, ζηε ζπγθξά-

ηεζε πεξηπηψζεσλ ρξενθνπίαο θαη ζα επηηχρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ λα ζπγθξαηήζνπλ βξαρππξφζεζκα 

ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο θαη ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ηνκέα. Ωζηφζν, νη ζπλζήθεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζηε δψλε ηνπ επξψ γίλνληαη ιηγφηεξν επλντθέο γηα 

ηα επφκελα δχν έηε. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζε 9,4% θαη 8,9% ην 2021 

θαη 2022 αληίζηνηρα, έλαληη 8,3% ην 2020. 

 

Δλ θαηαθιείδη, κεηά ηελ πξνβιεπφκελε ζπξξίθλσζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο ην 2020, αλακέλεηαη 

αλάθακςε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ην 2021. Οη πξννπηηθέο αλάθακςεο, ηφζν ηεο επξσπατ-

θήο φζν θαη ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, εμαξηψληαη αθελφο απφ ηε (δηαθαηλφκελε)  απνηειεζκαηηθφ-

ηεηα ησλ εκβνιίσλ πνπ αλαπηχζζνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ, πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί 

ππφ έιεγρν ε παλδεκία θαη αθεηέξνπ απφ ηελ έληαζε ησλ ππνζηεξηθηηθψλ κέηξσλ πνιηηηθήο πνπ 

ιακβάλνληαη ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ ή δηεζλέο επίπεδν, αιιά θαη απφ ηε ζπλέρηζε ηεο δηεπθνιπληη-

θήο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ αλάθακςε ηφζν ηεο εγρψξηαο φζν θαη ηεο εμσ-

ηεξηθήο δήηεζεο. 

 

Ωζηφζν, πέξαλ ηεο παλδεκίαο, ηξνρνπέδε ζηελ πνξεία ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο απνηειεί ε αλαδσ-

πχξσζε πθηζηάκελσλ θηλδχλσλ, φπσο ε πεξαηηέξσ θιηκάθσζε ησλ γεσπνιηηηθψλ θαη πνιηηηθψλ ε-

ληάζεσλ, νη πηέζεηο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ, ε ελίζρπζε ησλ εκπνξηθψλ εληάζεσλ κεηαμχ ησλ κε-

γάισλ νηθνλνκηψλ, ε κε-ζπκθσλία ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο γηα ηηο 

δηκεξείο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο. Δπηπιένλ, ζηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε δηεζλήο νηθνλνκία, 

ηφζν ζε βξαρππξφζεζκν, φζν θαη ζε καθξνπξφζεζκν επίπεδν, πξνζηίζεληαη ε αχμεζε ησλ καθξννη-

θνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ, ε ρακειή ζπλνιηθή παξαγσγηθφηεηα, ε θιηκαηηθή αιιαγή, ε ςεθηνπνίεζε, 

ε θαηλνηνκία, ν απμαλφκελνο βαζκφο ζπγθέληξσζεο ηεο αγνξάο θαη ε αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ αληζν-

ηήησλ. ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο ηεο παγθφζκηαο πγεηνλνκηθήο θξίζεο, νη πξννπηηθέο αλάθακςεο γηα 

ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη εηδηθφηεξα γηα ηε δψλε ηνπ επξψ πεξηβάιινληαη αθφκα απφ πςειή αβε-

βαηφηεηα θαη ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο. 

 

 

 

                                                 
4  «Μαθξννηθνλνκηθέο πξνβνιέο εκπεηξνγλσκφλσλ ηεο ΔΚΣ γηα ηε δψλε ηνπ επξψ» Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, επηέκβξηνο 2020.. 
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Η ενιαία νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ 

 
Ο ξπζκφο αλφδνπ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε δψλε ηνπ επξψ παξνπζίαζε ην 2018 θαη ην 

2019 ελδείμεηο επηβξάδπλζεο ππφ ηελ επίδξαζε γεσπνιηηηθψλ θηλδχλσλ, ηεο πηνζέηεζεο κέηξσλ ε-

κπνξηθνχ πξνζηαηεπηηζκνχ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη δπζκελψλ εμειίμεσλ ζε νξηζκέλεο αλα-

δπφκελεο αγνξέο. πγθεθξηκέλα, ν εηήζηνο ξπζκφο αλφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ζηε δψλε ηνπ επξψ 

είρε δηακνξθσζεί ζε 1,3% ην 2019 έλαληη 1,9% ην 2018.  

 

Η εμάπισζε ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ ζηηο αξρέο ηνπ 2020 θαη ηα επαθφινπζα κέηξα θνηλσληθήο 

απνζηαζηνπνίεζεο πνπ ειήθζεζαλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο, επέθεξαλ ζνβαξή επηδείλσζε ζηηο πξνν-

πηηθέο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη δεκηνχξγεζαλ ζπλζήθεο έληνλεο αβεβαηφηεηαο. ηε δψλε ηνπ 

επξψ θαηαγξάθεθε πξσηνθαλήο ζπξξίθλσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη νπζηαζηηθή επηδεί-

λσζε ησλ ζπλζεθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δηδηθφηεξα, ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ ζηε δψλε ηνπ επξψ ζπξ-

ξηθλψζεθε ζε φξνπο εηήζησλ κεηαβνιψλ θαηά 3,3% ην α’ ηξίκελν ηνπ 2020, θαηά 14,8% ην β’ ηξίκε-

λν θαη θαηά 4,4% ην γ’ ηξίκελν ηνπ έηνπο. Η παλδεκία θαη ηα κέηξα πεξηνξηζκνχ ηεο, είραλ αξλεηηθφ 

αληίθηππν ζηελ παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ εγρψξηα δήηεζε, θπξίσο φζνλ α-

θνξά ηνλ θιάδν ησλ ππεξεζηψλ - πνπ επεξεάδεηαη θαηεμνρήλ απφ ηα ελ ιφγσ κέηξα - θαη ηεο κεηα-

πνίεζεο. ηε ζπλέρεηα, παξάιιεια κε ηελ πξννδεπηηθή ραιάξσζε ησλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηεο 

παλδεκίαο, ππήξραλ ελδείμεηο ηζρπξήο αλάθακςεο ηεο εγρψξηαο δήηεζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο δξα-

ζηεξηφηεηαο ζηε δηάξθεηα ηνπ γ’ ηξηκήλνπ. Ωζηφζν, ην επίπεδν ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πα-

ξακέλεη αηζζεηά ρακειφηεξν ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν πξηλ απφ ηελ παλδεκία, ελψ ε αλαδσπχξσζε 

ηεο κεηάδνζεο ηνπ ηνχ, κεηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν, επεξεάδεη δπζκελψο ηηο βξαρππξφζεζκεο πξν-

νπηηθέο γηα ηελ αλάθακςε.  

 

Οη θίλδπλνη γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε δψλε ηνπ επξψ ζεσξνχληαη άκε-

ζα ζπλδεφκελνη κε ηελ πξφζθαηε αλαδσπχξσζε ησλ θξνπζκάησλ, ηελ ελίζρπζε ησλ κέηξσλ πεξηνξη-

ζκνχ ηεο παλδεκίαο θαη ηελ πςειή αβεβαηφηεηα γηα ηε δηάξθεηά ηεο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηηο νηθν-

λνκηθέο θαη ρξεκαηνπηζησηηθέο ζπλζήθεο. Ο βαζκφο θαη ε έληαζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο πεξη-

βάιινληαη απφ εμαηξεηηθά πςειή αβεβαηφηεηα θαη ζπλαξηψληαη άκεζα απφ ηελ εμέιημε ηεο παλδεκίαο 

θαη ηελ επηηπρία ησλ κέηξσλ πεξηνξηζκνχ ηεο, πξσηίζησο απφ ηε (δηαθαηλφκελε) απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ εκβνιίσλ. 

 

Ο ξπζκφο πιεζσξηζκνχ ζηε δψλε ηνπ επξψ παξνπζίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο ζεκαληηθή 

επηβξάδπλζε, θπξίσο ιφγσ ππνρψξεζεο ησλ ηηκψλ ηεο ελέξγεηαο θαη γεληθφηεξα ιφγσ ηεο ππνηνληθήο 

δήηεζεο θαη ζεκαληηθήο επηδείλσζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο (Οθηψβξηνο 2020: -0,3%, Γεθέκβξηνο 

2019: 1,3%). Ο ππξήλαο ηνπ πιεζσξηζκνχ (δειαδή ν ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ εθηφο ελέξγεηαο 

θαη εηδψλ δηαηξνθήο) ππνρψξεζε ζεκαληηθά απφ ηνλ Αχγνπζην θαη κεηά (Οθηψβξηνο 2020: 0,2%, 

Γεθέκβξηνο 2019: 1,3%), ελψ θαη νη πιεζσξηζηηθέο πξνζδνθίεο δηαηεξνχληαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα 

αλάινγα κε εθείλα πξν ηεο παλδεκίαο.  

 

χκθσλα κε ηηο πιένλ πξφζθαηεο καθξννηθνλνκηθέο πξνβνιέο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 

(ΔΚΣ) (επηέκβξηνο 2020), ν εηήζηνο ξπζκφο πιεζσξηζκνχ αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί θαηά κέζν 

φξν ζηα θξάηε-κέιε ηεο δψλεο ηνπ επξψ ζε 0,3% γηα ην 2020, ζε 1,0% ην 2021 θαη ζε 1,3% ην 2022. 

Ο ππξήλαο ηνπ πιεζσξηζκνχ αλακέλεηαη λα εληζρπζεί κεζνπξφζεζκα, σο απνηέιεζκα ησλ κέηξσλ 

λνκηζκαηηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο.  

 

ηε δηάξθεηα ηνπ 2020, ην Γ ηεο ΔΚΣ δελ πξνέβε ζε πξνζαξκνγή ησλ επηηνθίσλ πνιηηηθήο, ηα νπνία 

θπκαίλνληαλ ήδε ζε ηζηνξηθά ρακειά επίπεδα.
5
 Ωζηφζν, γηα ηελ άκβιπλζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο παλ-

δεκίαο, ην Δπξσζχζηεκα ζέζπηζε δέζκε κέηξσλ λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

νπνίσλ εληζρχεηαη απφ ηα δεκνζηνλνκηθά θαη επνπηηθά κέηξα πνπ ειήθζεζαλ γηα ηνλ ίδην ζθνπφ.  

 

                                                 
5  Σν επηηφθην ζηηο πξάμεηο θχξηαο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο θαη ην επηηφθην ζηελ πάγηα δηεπθφιπλζε νξηαθήο αλαρξε-

καηνδφηεζεο παξέκεηλαλ 0% θαη 0,25% αληίζηνηρα, δειαδή ζηα επίπεδα ζηα νπνία έρνπλ δηακνξθσζεί απφ ην Μάξηην ηνπ 2016, ελψ 
ην επηηφθην ζηε δηεπθφιπλζε απνδνρήο θαηαζέζεσλ έρεη δηακνξθσζεί ζε -0,50% απφ ην επηέκβξην ηνπ 2019. 
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Με δεδνκέλε ηελ ήδε δηεπθνιπληηθή θαηεχζπλζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, νη παξεκβάζεηο απηέο 

απνζθνπνχζαλ ζηε δηαζθάιηζε επλντθψλ ζπλζεθψλ ξεπζηφηεηαο γηα ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ηελ α-

δηάιεηπηε ξνή ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά θαη ηελ απνηξνπή κηαο πξν-

θπθιηθήο απζηεξνπνίεζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλζεθψλ γηα φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. 

Οη παξεκβάζεηο απηέο αθνξνχλ: 

 

(Α) Δπξείαο θιίκαθαο αγνξέο ηίηισλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. Δηδηθφηεξα, πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρπζεί επαξθψο ε δηεπθνιπληηθή θαηεχζπλζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, ζηηο 12 Μαξηίνπ 2020 

ην Γ ηεο ΔΚΣ πξνζέζεζε πξνζσξηλά ζην ηξέρνλ δηεπξπκέλν πξφγξακκα αγνξάο ηίηισλ (Asset 

Purchase Programme – APP) έλα ζχλνιν επηπξφζζεησλ αγνξψλ χςνπο 120 δηζ. επξψ, ζηνρεχνληαο 

άκεζα ηα ηκήκαηα ηεο αγνξάο φπνπ νη ζπλζήθεο είραλ επηδεηλσζεί ηδηαίηεξα ιφγσ ηεο παλδεκίαο, φ-

πσο ε αγνξά εηαηξηθψλ νκνιφγσλ, ελψ ιίγν αξγφηεξα ηα πνιχ βξαρππξφζεζκα εκπνξηθά ρξεφγξαθα 

(commercial papers) ζπκπεξηειήθζεζαλ ζην πθηζηάκελν πξφγξακκα αγνξάο εηαηξηθψλ νκνιφγσλ κε 

ηξαπεδηθψλ επηρεηξήζεσλ.  

 

Ωζηφζν, βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο απνηέιεζε ε δηεμαγσγή 

ελφο λένπ πξνγξάκκαηνο αγνξάο ηίηισλ έθηαθηεο αλάγθεο ελ φςεη ηεο παλδεκίαο (Pandemic 

Emergency Purchase Programme − ΡΔPΡ), ην νπνίν ζεζπίζηεθε ζηηο 18 Μαξηίνπ 2020 θαη έρεη πξν-

ζσξηλφ ραξαθηήξα, ελψ νη θαζαξέο αγνξέο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ζα δηαξθέζνπλ φζν 

ην απαηηνχλ νη ζπλζήθεο ηεο παλδεκίαο, θαη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηα κέζα ηνπ 2021. Οη αγνξέο ρξεν-

γξάθσλ ζην πιαίζην ηνπ έθηαθηνπ πξνγξάκκαηνο αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ ζπλνιηθά ζε 1.350 δηζ. επ-

ξψ θαη αθνξνχλ φινπο ηνπο ηίηινπο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ είλαη επηιέμηκνη ζην 

ηξέρνλ δηεπξπκέλν πξφγξακκα αγνξάο ηίηισλ. Με δεδνκέλν φκσο φηη ε παλδεκία απνηειεί κία θνηλή 

δηαηαξαρή γηα φια ηα θξάηε-κέιε θαη γηα λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή κεηάδνζε ηεο λνκηζκα-

ηηθήο πνιηηηθήο ζε φια ηα ηκήκαηα ηεο αγνξάο θξαηηθψλ νκνιφγσλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ, ην Γ ηεο 

ΔΚΣ απνθάζηζε ηαπηφρξνλα ηελ επαλαθνξά ηεο άξζεο ηεο ειάρηζηεο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο γηα 

ηίηινπο πνπ έρεη εθδψζεη ην Διιεληθφ Γεκφζην (waiver), ψζηε νη ηίηινη απηνί λα θαηαζηνχλ επηιέμη-

κνη γηα αγνξά ζην πιαίζην ηνπ έθηαθηνπ πξνγξάκκαηνο ΡΔPΡ. ηε ιήςε ηεο απφθαζεο απηήο ζπλεηέ-

ιεζε θαη ε ζπκκφξθσζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο κε ηηο δεζκεχζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη ζην πιαίζην 

εληζρπκέλεο επνπηείαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηα επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα. Σνλ Ινχλην ηνπ 

2020 ην Γ ηεο ΔΚΣ απνθάζηζε φηη ζα επαλεπελδχνληαη ηα θεθάιαηα πνπ απνπιεξψλνληαη θαζψο 

ιήγνπλ ηα ρξεφγξαθα πνπ αγνξάδνληαη κέζσ ηνπ PEPP ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2022.  

 

(Β) Σε δηελέξγεηα πξφζζεησλ πξάμεσλ πην καθξνπξφζεζκεο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπ-

ζηήκαηνο κε πνιχ επλντθά επηηφθηα. Οη ελ ιφγσ πξάμεηο είραλ πξνζσξηλφ ραξαθηήξα θαη δηεμήρζεζαλ 

κεηαμχ Μαξηίνπ 2020 – Ινπλίνπ 2020 κέζσ δεκνπξαζηψλ γηα ηε ρνξήγεζε ξεπζηφηεηαο ρσξίο πνζν-

ηηθφ πεξηνξηζκφ κε ζηαζεξφ επηηφθην, ίζν κε ην κέζν φξν ηνπ επηηνθίνπ ζηε δηεπθφιπλζε απνδνρήο 

θαηαζέζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα θάζε πξάμεο, δει. κε αξλεηηθφ επηηφθην -0,50%. Οη πξφζζεηεο απηέο 

πξάμεηο, επέηξεςαλ ζηηο ηξάπεδεο λα επσθειεζνχλ άκεζα απφ ηα ηζηνξηθψο ρακειά (αξλεηηθά) επί-

πεδα θφζηνπο δαλεηζκνχ, παξέρνληαο ηαπηφρξνλα επειημία ζηηο ηξάπεδεο, ψζηε λα έρνπλ ηε δπλαηφ-

ηεηα λα επσθειεζνχλ απφ ηνπο επλντθνχο φξνπο κεζνπξφζεζκα κεηαθπιίνληαο ηελ αληιεζείζα ξεπ-

ζηφηεηα κέζσ Long Term Refinancing Operations (LTRO) ζηελ πξάμε Targeted Longer-term Refi-

nancing Operations TLTRO-III ηνπ Ινπλίνπ 2020.  

 

(Γ) Σε βειηίσζε ησλ φξσλ θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο άληιεζεο ξεπζηφηεηαο, κέζσ ησλ ζηνρεπκέ-

λσλ πξάμεσλ TLTRO-III. Οη ελ ιφγσ βειηηψζεηο πνπ απνθαζίζηεθαλ απφ ην Γ ηεο ΔΚΣ ζηηο 12 

Μαξηίνπ θαη ζηηο 30 Απξηιίνπ 2020, αθνξνχζαλ θπξίσο κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη αχμεζε ηνπ επηηξε-

πφκελνπ φγθνπ ηεο αληινχκελεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ Ινχλην ηνπ 2020 κέρξη ηνλ Ινχλην ηνπ 2021, 

κε ηηο αιιαγέο ησλ φξσλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ πεξίνδν απηή γηα φια ηα πνζά πνπ έρνπλ αληιεζεί κέ-

ζσ TLTRO. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ην θφζηνο άληιεζεο ξεπζηφηεηαο κέζσ ησλ πξάμεσλ απηψλ, γηα 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηηο 24 Ινπλίνπ 2020 κέρξη ηηο 23 Ινπλίνπ 2021, ην επηηφθην επαλαθαζνξίζηε-

θε θαηά 50 κνλάδεο βάζεο (κ.β.) ρακειφηεξα απφ ην κέζν φξν ηνπ επηηνθίνπ ζηηο πξάμεηο θχξηαο αλα-

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο. Γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, γηα ηηο ηξάπεδεο πνπ θαηά ηελ 

εηδηθή πεξίνδν αλαθνξάο, κεηαμχ 1 Μαξηίνπ 2020 – 31 Μαξηίνπ 2021, ζα δηαηεξήζνπλ ζηαζεξφ χςνο 

ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, δει. ηνπιάρηζηνλ ίζν ή πςειφηεξν κε έλα πξνθα-
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ζνξηζκέλν φξην αλαθνξάο, ζα εθαξκνζηεί ην ειάρηζην επηηφθην, πνπ πξνβιέπεηαη 50 κ.β. ρακειφηεξν 

απφ ην επηηφθην ζηε δηεπθφιπλζε απνδνρήο θαηαζέζεσλ θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν (θαη ηνπιάρηζηνλ ίζν 

κε -100 κ.β.). Οπζηαζηηθά δειαδή ην Δπξσζχζηεκα κεξίκλεζε ψζηε νη ηξάπεδεο, νη νπνίεο γηα έλαλ 

ρξνληθφ νξίδνληα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παλδεκία δελ ζα κεηψζνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξαγκαηη-

θήο νηθνλνκίαο, λα επσθειεζνχλ απφ ην ρακειφηεξν (επί ηνπ παξφληνο αξλεηηθφ) επηηφθην. 

 

πκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο ζηνρεπκέλεο πξάμεηο TLTRO, απνθαζίζηεθε ε δηεμαγσγή κίαο λέαο ζεηξάο 

(κε ζηνρεπκέλσλ) έθηαθησλ πξάμεσλ πην καθξνπξφζεζκεο αλαρξεκαηνδφηεζεο ιφγσ ηεο παλδεκίαο 

(Pandemic Emergency Longer-term Refinancing Operations − PELTROs), ε νπνία απνηειείηαη απφ 

επηά πξφζζεηεο πξάμεηο πην καθξνπξφζεζκεο αλαρξεκαηνδφηεζεο, νη νπνίεο ζα δηεμαρζνχλ κεηαμχ 

Μαΐνπ-Γεθεκβξίνπ ηνπ 2020, ζα έρνπλ βαζκηαία κεηνχκελε δηάξθεηα θαη ζα ιήγνπλ ζηαδηαθά κεηαμχ 

Ινπιίνπ θαη επηεκβξίνπ 2021. Οη έθηαθηεο PELTROs δηεμάγνληαη κέζσ δεκνπξαζηψλ γηα ηε ρνξή-

γεζε ξεπζηφηεηαο ρσξίο πνζνηηθφ πεξηνξηζκφ κε ζηαζεξφ επηηφθην, θαηά 25 κ.β. ρακειφηεξν απφ ην 

κέζν φξν ηνπ επηηνθίνπ ζηηο πξάμεηο θχξηαο αλαρξεκαηνδφηεζεο (ππνινγηδφκελν εθ ησλ πζηέξσλ γηα 

ηε δηάξθεηα θάζε έθηαθηεο πξάμεο), ην νπνίν επί ηνπ παξφληνο δηακνξθψλεηαη ζε -0,25%. Η δηελέξ-

γεηα ησλ PELTROs απνζθνπεί ζηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ζηελ αγνξά ρξήκαηνο θαη ζηε 

κείσζε ηεο αβεβαηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ σο πξνο ηε δπλαηφηεηα άληιεζεο ξεπζηφηεηαο κεηά ηε ιήμε 

ησλ πξφζζεησλ LTROs ηνλ Ινχλην 2020. 

 

(Γ) Σε δηεχξπλζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο εμαζθαιίζεσλ θαη ηε ραιάξσζε ησλ φξσλ κε ηνπο νπνίνπο γί-

λνληαη απνδεθηέο γηα ηελ άληιεζε ξεπζηφηεηαο απφ ην Δπξσζχζηεκα. Δηδηθφηεξα, ην Γ ηεο ΔΚΣ 

απνθάζηζε, ζηηο 7 Απξηιίνπ 2020, λα ηξνπνπνηήζεη πξνζσξηλά κέρξη ην επηέκβξην ηνπ 2021, ηα θξη-

ηήξηα θαηαιιειφηεηαο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ απνδνρή ρξενγξάθσλ σο εμαζθαιίζεσλ ζηηο πξά-

μεηο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο, ψζηε λα επηηξέπεηαη ε απνδνρή ελφο επξχηεξνπ 

θάζκαηνο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη κε πην ραιαξνχο φξνπο, λα απνηξαπεί έιιεηςε δηαζεζηκφηεηαο 

εμαζθαιίζεσλ θαη λα δηεπθνιπλζνχλ νη ηξάπεδεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο πξάμεηο λνκηζκαηηθήο πνιηηη-

θήο. ην πιαίζην απηφ, απνθαζίζηεθε φηη ε επαλαθνξά ηεο άξζεο ηεο ειάρηζηεο πηζηνιεπηηθήο δηα-

βάζκηζεο γηα ηίηινπο πνπ έρεη εθδψζεη ην Διιεληθφ Γεκφζην ζα ηζρχζεη θαη γηα ηελ απνδνρή ηνπο σο 

εμαζθαιίζεσλ ζηηο πξάμεηο ρνξήγεζεο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο. Οη ζεκαληηθφηε-

ξεο ινηπέο ηξνπνπνηήζεηο αθνξνχζαλ πξνζσξηλά ηνλ πεξηνξηζκφ θαηά έλα ζηαζεξφ ζπληειεζηή 20% 

ησλ πεξηθνπψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά ηελ απνηίκεζε ησλ απνδεθηψλ εμαζθαιίζεσλ (haircuts) γηα 

ηελ άληιεζε ξεπζηφηεηαο απφ ην Δπξσζχζηεκα, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα δηεχξπλζεο ηνπ πιαηζίνπ 

ησλ πξφζζεησλ δαλεηαθψλ απαηηήζεσλ (additional credit claims), ψζηε νη εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο 

λα κπνξνχλ λα ζπκπεξηιάβνπλ σο επηιέμηκεο εμαζθαιίζεηο δάλεηα ρακειφηεξεο πηζηνιεπηηθήο δηα-

βάζκηζεο, δάλεηα πξνο ηχπνπο δαλεηνιεπηψλ πνπ δελ είλαη απνδεθηά ζην γεληθφ πιαίζην ηνπ Δπξσ-

ζπζηήκαηνο, δάλεηα ζε μέλν λφκηζκα θιπ. 

 

πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα πξνεγνχκελα κέηξα δηεχξπλζεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο εμαζθαιίζεσλ, θαη θα-

ζψο νη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο ήηαλ πηζαλφλ λα νδεγήζνπλ ζε θχκα ππνβαζκίζεσλ πη-

ζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ ζα κπνξνχζε λα επηθέξεη έιιεηκκα απνδεθηψλ εμαζθαιίζεσλ, απνθα-

ζίζηεθε ζηηο 22 Απξηιίνπ 2020 λα εμαθνινπζήζνπλ λα γίλνληαη απνδεθηά θαη’ εμαίξεζε ηα εκπνξεχ-

ζηκα ρξεφγξαθα θαη νη εθδφηεο ηέηνησλ ρξενγξάθσλ πνπ ζηηο 7 Απξηιίνπ 2020 πιεξνχζαλ ηηο απαη-

ηήζεηο ειάρηζηεο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο. Οη εμαηξέζεηο απηέο ζα ηζρχζνπλ κέρξη ην επηέκβξην 

ηνπ 2021 νπφηε δίλεηαη ε πξψηε επθαηξία ζηηο ηξάπεδεο γηα εζεινληηθή απνπιεξσκή πνζψλ πνπ έ-

ρνπλ αληιεζεί κέζσ TLTRO-III.  

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ έρεη δειψζεη φηη ζα ζπλερίζεη λα παξαθνινπζεί θαη λα αλαιχεη ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο παλδεκίαο γηα ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο, γηα ηηο κεζνπξφζεζκεο πξννπηηθέο ηνπ πιεζσ-

ξηζκνχ θαη γηα ην κεραληζκφ κεηάδνζεο ησλ επηδξάζεσλ ηεο εληαίαο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Σν Δπ-

ξσζχζηεκα βξίζθεηαη ζε εηνηκφηεηα λα πξνζαξκφζεη θαηάιιεια φια ηα κέζα λνκηζκαηηθήο πνιηηη-

θήο πνπ ρξεζηκνπνηεί, εάλ απηφ ρξεηαζηεί πξνθεηκέλνπ: (α) λα δηαηεξεζνχλ επλντθέο νη ζπλζήθεο 

ξεπζηφηεηαο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, (β) λα παξακείλεη νκαιή ε ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ κεηάδν-

ζεο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζε φια ηα θξάηε-κέιε θαη (γ) λα ζπγθιίλεη ν πιεζσξηζκφο ζηε δψλε 

ηνπ επξψ πξνο ηηκέο ιίγν θάησ ηνπ 2%, ζηηο νπνίεο, φπσο είλαη γλσζηφ, ζηνρεχεη ην Δπξσζχζηεκα. 
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2. Οη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα 
 

2.1 Γεληθή επηζθόπεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 
 

ην θαηψθιη ηνπ 2020, νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο εκθάληδαλ ηζρπξή δπλακη-

θή επηηάρπλζεο, ζηε βάζε ησλ επλντθψλ εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ πνπ ππεξ-αληηζηάζκηδαλ ηελ εμα-

ζζέληζε ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο. 

 

Οη παξάγνληεο απηνί απνηεινχλ ζπλάξηεζε ηεο λέαο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφζηεθε απφ ην 

δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2019, θαη ζπλνςίδνληαη ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο νηθν-

λνκίαο, ηελ εμάιεηςε, γηα πξψηε ρξνληά ην 2019, ησλ κεγάισλ ππεξβάζεσλ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

ζηφρσλ, πνπ θαηά ηελ πεξίνδν 2015-2018 είρε ζηεξήζεη ζεκαληηθνχο πφξνπο απφ ηελ πξαγκαηηθή νη-

θνλνκία, θαη ηελ εδξαίσζε ελφο πην επλντθνχ επελδπηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

Δηδηθφηεξα, ηα πξψηα άκεζα κέηξα ηεο λέαο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πεξηιάκβαλαλ, πέξα απφ ηελ εμά-

ιεηςε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ππεξβάζεσλ, ηελ άκεζε ραιάξσζε ησλ ζπλζεθψλ ξεπζηφηεηαο ζηελ νη-

θνλνκία κε ηελ πιήξε άξζε ησλ κέηξσλ πεξηνξηζκνχ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ (επηέκβξηνο 2019), ηε 

ζηήξημε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηελ πξνζπάζεηα δηαρείξηζεο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ 

κέζσ ηνπ ζρεδίνπ «Ηξαθιήο», ηα κφληκα κέηξα ειάθξπλζεο ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο επηρεηξήζεσλ 

θαη λνηθνθπξηψλ, ηε δηακφξθσζε ελφο λένπ αλαπηπμηαθνχ πιαηζίνπ κε επηηάρπλζε ηεο πινπνίεζεο 

ζεκαληηθψλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ θαη ηελ ηαρχηεξε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνηήζεσλ. 

 

Σα σο άλσ κέηξα ελίζρπζαλ γξήγνξα ηηο πξνζδνθίεο επηρεηξήζεσλ θαη λνηθνθπξηψλ, ηηο ζπλζήθεο 

ξεπζηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο σο πξνο ηελ επφδσζε 

ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαη κεηαξξπζκηζηηθψλ ζηφρσλ ηεο Διιάδαο. ε απηφ ζπλεγνξεί ε ζεηηθή πνξεία 

κεγάινπ εχξνπο βξαρπρξφλησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ζην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2019, κεηαμχ ησλ ν-

πνίσλ νη δείθηεο νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο θαη πξνζδνθηψλ, νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηξαπεδηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο επηρεηξήζεσλ θαη αλεξγίαο. 

 

Σν 2019, ν εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο επηηαρχλζεθε ζην 1,9% έλαληη 1,6% ην 2018, ζχκθσλα κε ηα 

αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία εηήζησλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ πνπ αλαθνίλσζε ε Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή 

ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2020. Απηφ αληαλαθιά ηελ πξνο ηα θάησ αλαζεψξεζε ηεο πξαγκαηηθήο αλάπηπμεο 

ηνπ 2018 έλαληη ησλ πξνεγνχκελσλ ζηνηρείσλ (Μαξηίνπ 2020), ζε αληίζεζε κε ηνλ αλεπεξέαζην απφ 

ηελ αλαζεψξεζε ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπ 2019.   

 

Η αλαζεψξεζε ησλ εηήζησλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή θαιχπηεη νιφθιεξε ηελ 

πεξίνδν 2010-2019, θαη κεηαβάιιεη ζεκαληηθά ηελ εηθφλα γηα ηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

ηελ πεξίνδν 2015-2018 έλαληη ησλ πξνεγνχκελσλ ζηνηρείσλ. 

 

Η αλαζεψξεζε απνδίδεηαη ελ κέξεη ζηελ αιιαγή ηνπ έηνπο βάζεο (απφ ην 2010 ζην 2015, ηαθηηθή εξ-

γαζία πνπ δηεμάγεηαη θάζε πέληε ρξφληα), θαζψο θαη ζε ελζσκάησζε κεζνδνινγηθψλ αιιαγψλ θαη 

βειηηψζεσλ, αιιά θαη λέσλ, επηθαηξνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ: έξεπλεο δηάξζξσζεο επηρεη-

ξήζεσλ, έξεπλεο νηθνγελεηαθψλ πξνυπνινγηζκψλ, ζηαηηζηηθέο δηεζλνχο εκπνξίνπ αγαζψλ, ζηνηρεία 

ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ, βξαρπρξφλησλ δεηθηψλ θαη απαζρφιεζεο. Ωο πξνο ηηο κεζνδνινγηθέο αιιαγέο 

κεηαμχ άιισλ ελζσκαηψζεθε ην επηθαηξνπνηεκέλν ζηαηηζηηθφ κεηξψν επηρεηξήζεσλ ηεο ΔΛΣΑΣ 

γηα ηα έηε 2011 θαη εληεχζελ, ην ζηαηηζηηθφ κεηξψν ησλ Με Κεξδνζθνπηθψλ Ιδξπκάησλ πνπ εμππε-

ξεηνχλ λνηθνθπξηά, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηνηθεηηθά θνξνινγηθά ζηνηρεία ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο έξεπλεο 

δηάξζξσζεο επηρεηξήζεσλ, βειηηψζεθε ε κεζνδνινγία γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ππεξεζηψλ ρξεκαηνπη-

ζησηηθήο δηακεζνιάβεζεο πνπ κεηξψληαη έκκεζα θαη βειηηψζεθε ε κεζνδνινγία γηα ηελ εθηίκεζε 

ηεο κεηαβνιήο ησλ απνζεκάησλ θ.ιπ.
6
 

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηα αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία ε χθεζε ησλ εηψλ 2015-2016 έθηαζε ζσξεπηηθά 

ην 0,9% έλαληη ηνπ 2014, απφ εθηηκψκελε ζσξεπηηθή χθεζε 0,6% πξνεγνπκέλσο, ελψ ε αλάθακςε 

                                                 
6   Γειηίν ηχπνπ ΔΛΣΑΣ «Δηήζηνη Δζληθνί Λνγαξηαζκνί 2018, 2019 (2ε εθηίκεζε) αιιαγή έηνπο βάζεο θαη αλαζεψξεζε εηψλ 2010-2017, 

16 Οθησβξίνπ 2020. 
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πνπ αθνινχζεζε ηα έηε 2017-2018 ήηαλ πην αδχλακε, ζηηο 2,9 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ ζσξεπ-

ηηθά έλαληη ηνπ 2016, απφ 3,5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο πνπ ήηαλ ε πξνεγνχκελε εθηίκεζε. 

 

Δπηπιένλ, ε αλάθακςε ηεο πεξηφδνπ 2017-2018 ζηεξίρζεθε σο επί ην πιείζηνλ ζηελ αλαζεσξεκέλε 

πξνο ηα πάλσ πξαγκαηηθή ηδησηηθή θαηαλάισζε (κε δηπιαζηαζκφ ηνπ κέζνπ εηήζηνπ ξπζκνχ ηεο απφ 

ην 1,0% ζην 2,1%), ρσξίο φκσο αλάινγε αλαζεψξεζε ηεο απαζρφιεζεο. Αληίζεηα, νη εηήζηνη ξπζκνί 

ζπλνιηθήο θαη κηζζσηήο απαζρφιεζεο αλαζεσξήζεθαλ πξνο ηα θάησ γηα ηελ πεξίνδν 2017-2018 

(ζσξεπηηθά ζε 0,9% θαη 1,5%, αληίζηνηρα, έλαληη 3,3% θαη 4,1% πξνεγνπκέλσο). Απηφ νδήγεζε ζε 

πξνο ηα θάησ αλαζεψξεζε θαη ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ησλ ακνηβψλ εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζην ζχλνιν 

ηεο νηθνλνκίαο (ζην 4,9% ζσξεπηηθά ζηε δηεηία έλαληη 6,0% πξνεγνπκέλσο), γεγνλφο πνπ δξα πεξην-

ξηζηηθά γηα ηελ εμέιημε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ. 

 

Σαπηφρξνλα, ε ζπκβνιή ηνπ πξαγκαηηθνχ εμσηεξηθνχ ηνκέα ζηελ αλάπηπμε εκθαλίδεηαη κεησκέλε 

ηελ πεξίνδν 2017-2018 ζχκθσλα κε ηα αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία, ζηηο 0,5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο απφ 1,1 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο πξνεγνπκέλσο, ελψ ε ζπκβνιή ησλ πξαγκαηηθψλ επελδχζεσλ δηακνξθψλεηαη 

κελ ζσξεπηηθά ειαθξψο βειηησκέλε έλαληη ησλ ζηνηρείσλ Μαξηίνπ 2020, εληνχηνηο πξαθηηθά κεδε-

ληθή (0,1 πνζνζηηαία κνλάδα ηνπ ΑΔΠ). 

 

Αλαιπηηθφηεξα σο πξνο ηελ πνξεία ησλ επελδχζεσλ, ην επίπεδν ηνπ φγθνπ επελδπηηθήο δξαζηεξηφηε-

ηαο έρεη αλαζεσξεζεί πξνο ηα θάησ γηα φιε ηελ πεξίνδν 1995-2019, ιφγσ ηεο πξνο ηα θάησ αλαζεψ-

ξεζεο ησλ ξπζκψλ κεηαβνιήο ησλ εηψλ 2011, 2015-2017 θαη 2019, αιιά θαη ηεο αιιαγήο ηνπ έηνπο 

βάζεο (2015=100) απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή. Παξά ηελ ηαπηφρξνλε αλαζεψξεζε ηνπ επη-

πέδνπ φγθνπ ηνπ ΑΔΠ ηεο ίδηαο πεξηφδνπ πξνο ηα θάησ
7
, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ πξαγκαηηθψλ 

επελδχζεσλ ζην ΑΔΠ είλαη κεησκέλν πιένλ ηφζν ζηελ πεξίνδν 1995-2009 (θαηά 1,2 πνζνζηηαίεο κν-

λάδεο ηνπ ΑΔΠ θαηά κέζν φξν) φζν θαη ζηελ πεξίνδν αλαζεψξεζεο 2010-2019 (θαηά 0,9 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο θαηά κέζν φξν). 

 

Ωο εθ ηνχηνπ, ην 2019 νη πξαγκαηηθέο επελδχζεηο αλέξρνληαη πιένλ ζην 10,2% ηνπ ΑΔΠ έλαληη 

11,5% ηνπ ΑΔΠ βάζεη ησλ πξνεγνχκελσλ ζηνηρείσλ, κεηξψληαο απψιεηεο ηεο ηάμεο ηνπ 66,4% ηνπ 

φγθνπ ησλ επελδχζεσλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πησηηθήο ηνπο πνξείαο ην 2008 (έλαληη αληίζηνηρσλ απσ-

ιεηψλ ηνπ 63,8% ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία Μαξηίνπ 2020). Απηφ θαηαδεηθλχεη ηε δηφγθσζε ηνπ επελ-

δπηηθνχ θελνχ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηα ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, γεγνλφο πνπ επηηείλεη ηελ α-

λαγθαηφηεηα εθαξκνγήο πνιηηηθψλ γηα ηελ αχμεζε ησλ λέσλ επελδχζεσλ θαη ηε κεζνπξφζεζκε αλά-

θακςε ηνπ απνζέκαηνο θπζηθνχ θεθαιαίνπ, φπσο είλαη ε ζηφρεπζε ηεο λέαο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

 

Δθηφο απφ ηηο επελδχζεηο, επηδείλσζε βάζεη ηεο αλαζεψξεζεο ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο 

πξνθχπηεη θαη γηα ην νλνκαζηηθφ ηζνδχγην αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηα έηε 2015-2019 ζε εζληθνιν-

γηζηηθή βάζε, ζε αληίζεζε κε ηελ πξνο ηα πάλσ αλαζεψξεζε ηνπ ηζνδπγίνπ γηα ηα έηε 2010-2011 θαη 

2013-2014. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ αληίζηνηρε επηδείλσζε ηνπ ηζνδπγίνπ πξσηνγελψλ εηζνδεκάησλ ηεο 

πεξηφδνπ 2014-2019 βάζεη ησλ ζηνηρείσλ Οθησβξίνπ 2020, πξνθχπηεη επηδείλσζε ηνπ εζληθνινγηζηη-

θνχ ειιείκκαηνο Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ ηελ πεξίνδν 2015-2019, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ πξνο ηα θά-

ησ κεηαηφπηζε ηεο θακπχιεο ζην δηάγξακκα 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7  Λφγσ ηεο πξνο ηα θάησ αλαζεψξεζεο ησλ ξπζκψλ κεηαβνιήο πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ηνπ έηνπο 2011, θαη ηεο πεξηφδνπ 2016-2018, αιιά 

θαη ηεο αιιαγήο έηνπο βάζεο (2015=100).  
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Γηάγξακκα 1.1  Δμέιημε ηνπ Ιζνδπγίνπ Σξερνπζώλ πλαιιαγώλ  
(% ηνπ ΑΔΠ,  ηξέρνπζεο ηηκέο) 

 
Πεγή: Δηήζηνη Δζληθνί Λνγαξηαζκνί 2019 (Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή),  
* γηα ηα έηε 2018 θαη 2019, ηα ζηνηρεία ηζνδπγίνπ πξσηνγελψλ εηζνδεκάησλ ηεο θακπχιεο ΙΣ Οθησβξίνπ 2020 είλαη ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, έλαληη 

αληίζηνηρσλ εθηηκήζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζηελ θακπχιε Μαξηίνπ 2020.  
 

Σα σο άλσ αλαζεσξεκέλα δεδνκέλα θαηαδεηθλχνπλ ηε ζηήξημε ηεο αλάθακςεο ηελ πεξίνδν 2017-

2018 ζην πξνυπάξρνλ θαηαλαισηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκίαο, ελ κέζσ ζηαζηκφηεηαο ησλ επελδχζεσλ 

θαη απσιεηψλ ζε φξνπο αληαγσληζηηθφηεηαο παξά ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ πινπνηήζεθαλ 

ζην πιαίζην ηνπ ηξίηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο (2015-2018). 

 

χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Έθζεζε Παγθφζκηαο Αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ Παγθφζκηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Φφξνπκ, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ ηνπ 2019 (κε πεξίνδν αλαθνξάο πξηλ ην δεχηεξν 

εμάκελν 2019), ε εηήζηα θαηάηαμε αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζπλέρηζε λα είλαη 

θζίλνπζα γηα ην 2019 κεηαμχ 141 νηθνλνκηψλ, ράλνληαο 2 ζέζεηο, ζε ζπλέρεηα ηεο ππνβάζκηζεο θαηά 

4 ζέζεηο ην 2018. Η 59
ε
 ζέζε ηνπ 2019 ζπλνςίδεηαη, ζε αδξέο γξακκέο, ζηελ επηδείλσζε ηεο επίδνζεο 

ηεο Διιάδαο ζηνπο δείθηεο θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, δηαθάλεηαο, ηξέρνληνο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη 

δεμηνηήησλ ηνπ, αμηνθξαηίαο θαη παξνρήο θηλήηξσλ, αγνξψλ πξντφλησλ, εμσζηξέθεηαο ηνπ εκπνξίνπ 

θαη ζηαζεξφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ δείθηε επθνιίαο ζηελ άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Πα-

γθφζκηαο Σξάπεδαο («Ease of Doing Business»), ηελ πεξίνδν Ματνπ 2016 – Μαΐνπ 2019 ε Διιάδα 

θαηαηάζζεηαη ζε θζίλνπζα ζέζε ζε ζχλνιν 190 νηθνλνκηψλ. Σν γεγνλφο απηφ αληαλαθιά ηε πεξηνξη-

ζηηθή δξάζε ησλ θαλνληζηηθψλ πξαθηηθψλ ηεο πεξηφδνπ Μαΐνπ 2016 – Ματνπ 2019 (πεξίνδνο αλαθν-

ξάο ησλ εηήζησλ εθζέζεσλ 2017-2020) γηα ηελ ειεχζεξε άζθεζε ηνπ επηρεηξείλ ζηε ρψξα. Γηα ηελ 

πεξίνδν αλαθνξάο Μαΐνπ 2018 – Μαΐνπ 2019, ε Διιάδα θαηαηάρζεθε ζηελ 79
ε 

ζέζε απφ ηελ 72
ε
 ην 

πξνεγνχκελν έηνο
8
, παξά ηελ νξηαθή βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ηεο (68,4 ην 2019 έλαληη 

68,08 ην 2018). Δμ απηνχ ζπκπεξαίλεηαη επηβξάδπλζε ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ ζε ζχ-

γθξηζε κε ηε γεληθή δηεζλή ηάζε, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηνπο ηνκείο ηεο παξνρήο ρξεκαηνδφηεζεο, 

                                                 
8  Γηα ηα έηε 2011-2012, ε θαηάηαμε αθνξά 183 ρψξεο· γηα ην 2013, 185 ρψξεο· γηα ηελ πεξίνδν 2014-2016, 189 ρψξεο θαη γηα ηελ πεξίν-

δν 2017-2020, 190 ρψξεο. 
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ηεο αδεηνδφηεζεο θαηαζθεπψλ, ηεο εθηέιεζεο ζπκβάζεσλ θαη ηεο θαηαγξαθήο δηθαησκάησλ ηδηνθηε-

ζίαο. 

 
Σελ ίδηα ζηηγκή, αλ θαη ηα ηειεπηαία έηε παξαηεξείηαη βειηίσζε σο πξνο ηελ εηζνδεκαηηθή αληζφηε-

ηα
9
, εληνχηνηο κεγάιν κέξνο ηεο ζπκπίεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο έλαληη ηεο πξν 

θξίζεο πεξηφδνπ δηαηεξείηαη. Γηα ην 2019 (κε πεξίνδν αλαθνξάο εηζνδεκάησλ ην 2018), ην αλψηαην 

αηνκηθφ εηζφδεκα γηα ην 75% ηνπ πιεζπζκνχ κε ηα ρακειφηεξα εηζνδήκαηα βξηζθφηαλ ζηα 11.625 

επξψ, ζεκεηψλνληαο κελ αλάθακςε έλαληη ηνπ 2017 (10.933 επξψ), αιιά παξακέλνληαο νξηαθά ρα-

κειφηεξα απφ ην επίπεδν ηνπ 2013 (11.692 επξψ) θαη ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. 

 

Οη απψιεηεο δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ηεο νηθνλνκίαο έθηαζαλ ζην πςειφηεξν ζεκείν ηνπο ηε δηεηία 

2015-2016, ζην 25% ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ηνπ 2008, νδεγψληαο ην κέζν ηζνδχλακν αηνκηθφ 

δηαζέζηκν εηζφδεκα ζην ρακειφηεξν επίπεδν φιεο ηεο πεξηφδνπ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο (8.672 επξψ 

ην 2016). Απηφ ζπκπαξέζπξε πξνο ηα θάησ ην θαηψθιη ηνπ θηλδχλνπ θηψρεηαο, ζηα 4.500 επξψ ην 

2016 απφ ηα 6.480 επξψ ην 2008. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ζε θίλδπλν θηψρεη-

αο ην 2019 κε βάζε ην θαηψθιη θηψρεηαο ηνπ 2008 (πιεζσξηζκέλν κε ηνλ ελαξκνληζκέλν δείθηε ηη-

κψλ θαηαλαισηή), αγγίδεη ην 42%. 

 

Σα παξαπάλσ ζπληείλνπλ ζηελ άπνςε φηη ηα επαλαιακβαλφκελα πθεζηαθά επεηζφδηα ζηελ νηθνλνκία 

ππνλνκεχνπλ ηελ εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο, ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηε ζπκκεηνρή ζηελ αλάπηπμε 

ησλ πην επάισησλ εηζνδεκαηηθψλ ζηξσκάησλ, ελψ δεκηνπξγνχλ αβεβαηφηεηα, ζπαηάιε πφξσλ θαη 

επελδπηηθά αληηθίλεηξα. 

 

Ωο εθ ηνχηνπ, ε ελίζρπζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο έλαληη ησλ νηθνλνκηθψλ δηαηαξαρψλ θαη 

ε απνθπγή λέσλ πθεζηαθψλ επεηζνδίσλ ζα πξέπεη λα απνηειεί βαζηθφ ζηφρν ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηη-

θήο. Μέζσ ηεο εδξαίσζεο ηεο νηθνλνκηθήο εκπηζηνζχλεο, ηεο επηδίσμεο ησλ 17 Βηψζηκσλ ηφρσλ 

Αλάπηπμεο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, θαη ηεο ζηξνθήο ζηελ θαηλνηνκία θαη ηελ αχμεζε ηεο νιηθήο πα-

ξαγσγηθφηεηαο, εθηηκψληαη ζεκαληηθά νθέιε κεζνκαθξνπξφζεζκα, κεηαμχ άιισλ, ζε φξνπο θνηλσ-

ληθήο επεκεξίαο θαη ειάηησζεο ηεο δηαγελεαθήο εηζνδεκαηηθήο αληζφηεηαο. 

 

Αλαπφθεπθηα, σζηφζν, ζην πξψην ηξίκελν ηνπ 2020 ε πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πξνο ηνπο σο 

άλσ ζηφρνπο αλαθφπεθε πξνζσξηλά απφ ηε λέα, εμσγελή απηή ηε θνξά, δηαηαξαρή ιφγσ ηεο παγθφ-

ζκηαο πγεηνλνκηθήο θξίζεο. 

 

Ήδε ηνλ Μάξηην ηνπ 2020, ε εμάπισζε ηεο λφζνπ Covid-19 είρε εμειηρζεί ζηε κεγαιχηεξε παλδεκία 

απφ ηελ ηζπαληθή γξίπε ηνπ 1918, επηβάιινληαο ζηηο ρψξεο ηε ιήςε κέηξσλ απνζηαζηνπνίεζεο γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ ηνχ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο, κε θνξπθαίν κέηξν 

ζε πνιιέο ρψξεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Διιάδαο) ηελ θαζνιηθή απαγφξεπζε θπθινθνξίαο θαη 

ηελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο θιάδσλ επηρεηξήζεσλ (lockdown) θαηά ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2020. 

 

Σα κέηξα απηά επηδείλσζαλ ηηο ήδε εμαζζελεκέλεο πξννπηηθέο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, αθελφο 

κέζσ ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο ησλ θιάδσλ πνπ αλέζηεηιαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, αθεηέξνπ 

κέζσ ησλ δεπηεξνγελψλ επηπηψζεσλ ζε άιινπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο θαη ζηε ζπλνιηθή δήηεζε. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη ζαθέο φηη ε παξνχζα θξίζε είλαη δηηηή, αθελφο πγεηνλνκηθήο θχζεο θαη α-

θεηέξνπ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ. Μέηξα γηα ηελ άκβιπλζε ησλ επηπηψζεσλ ζηελ νηθνλνκία εθαξ-

κφζηεθαλ έγθαηξα ζε εζληθφ επίπεδν, αιιά πηνζεηήζεθαλ θαη ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε α-

ληίδξαζε ηεο νπνίαο ζηελ παξνχζα θξίζε ήηαλ απνθαζηζηηθή. 

 

Παξφια απηά, ην πιήγκα γηα ηελ επξσπατθή νηθνλνκία αλακελφηαλ βαξχ, ήδε πξηλ ηελ επηδείλσζε 

ησλ επηδεκηνινγηθψλ δεδνκέλσλ θαη ην δεχηεξν θχκα ηεο παλδεκίαο πξνο ην ηέινο Οθησβξίνπ 2020. 

                                                 
9  Σν 2019, κε πεξίνδν αλαθνξάο εηζνδεκάησλ ηνπ 2018, ην 75% ηνπ πιεζπζκνχ κε ηα ρακειφηεξα εηζνδήκαηα θαηείρε ην 55,1% ηνπ 

ζπλνιηθνχ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο, έλαληη θαηνρήο ηνπ 52,8%, αληίζηνηρα, ην 2015 θαη ην 2016.  
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Η ηειεπηαία αλαθνηλσζείζα εθηίκεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
10

 γηα ηελ χθεζε ηνπ 2020 αληηζηνη-

ρεί ζε 7,8 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ γηα ηελ Δπξσδψλε θαη ζε 7,4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ 

γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ρσξίο φκσο λα ελζσκαηψλεη ηηο επηπηψζεηο απφ ην ζχλνιν ησλ ζήκεξα 

ηζρπφλησλ κέηξσλ πεξηνξηζκνχ ηνπ δεχηεξνπ θχκαηνο ηεο παλδεκίαο. Σα κέηξα απηά θηάλνπλ, ζε 

αξθεηέο κεγάιεο επξσπατθέο νηθνλνκίεο, σο ην νιηθφ lockdown θαη αλακέλεηαη λα αλαηξέςνπλ ηελ 

εηθφλα αλάθακςεο ηνπ ηέηαξηνπ ηξηκήλνπ 2020 πνπ πξνβιεπφηαλ ζηηο αξρέο ηνπ θζηλνπψξνπ. 

 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο, ζπληειείηαη ππφ 

ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο πνπ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ εθθεχγνπλ ηνπ ειέγρνπ ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ ρσ-

ξψλ, ιφγσ ηεο πγεηνλνκηθήο θχζεο ηνπο. Σα επηδεκηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ε εμέιημε ηεο δηα-

ζπνξάο ηνπ ηνχ, θαζψο θαη ε πξφνδνο ζηελ εμεχξεζε ιχζεσλ απφ ηελ ηαηξηθή επηζηεκνληθή θνηλφηε-

ηα, απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ ζπλερψο λέσλ κέηξσλ, ηφζν γηα ηνλ πεξην-

ξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηεο λφζνπ, φζν θαη γηα ηελ αληηζηάζκηζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ησλ π-

γεηνλνκηθψλ κέηξσλ θαη ηεο αβεβαηφηεηαο. 

 

Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη ιάβεη απφ ηελ αξρή ηεο θξίζεο ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αληηκε-

ηψπηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ζθέινπο ηεο θξίζεο, πνπ δίλνπλ επηπξφζζεηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο ζηηο ε-

ζληθέο θπβεξλήζεηο γηα ηελ παξνρή ζηήξημεο ζηηο νηθνλνκίεο ηνπο, κέζσ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ 

θαη ησλ κέηξσλ ξεπζηφηεηαο θαη εγγπήζεσλ πνπ εθαξκφδνπλ. Μεηαμχ ησλ άκεζσλ πξσηνβνπιηψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, πξσηεχνληα ξφιν είρε ε ραιάξσζε ησλ επξσπατθψλ δεκνζηνλνκηθψλ 

θαλφλσλ γηα ην 2020
11

, δεδνκέλνπ φηη ε θάκςε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

θφζηνο ησλ κέηξσλ ελίζρπζεο ηεο νηθνλνκίαο, ήηαλ πξνδηαγεγξακκέλν φηη ζα επηθέξνπλ ζεκαληηθή 

αχμεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ ησλ θξαηψλ-κειψλ. Η ραιάξσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

ζηφρσλ έιαβε ρψξα αξρηθά κέζσ ηεο δηάηαμεο ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο γηα αζπ-

λήζεηο πεξηζηάζεηο, θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ ηεο γεληθήο ξήηξαο δηαθπγήο
12

, ε νπνία ελεξγνπνηήζεθε 

γηα πξψηε θνξά απφ ηε ζέζπηζή ηεο ην 2011
13

. 

 

Η σο άλσ εμέιημε αλαζηέιιεη ηελ ππνρξέσζε ηεο Διιάδαο γηα επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πξσηνγελνχο 

πιενλάζκαηνο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ίζνπ κε 3,5% ηνπ ΑΔΠ ζε φξνπο εληζρπκέλεο επνπηείαο γηα 

ην ηξέρνλ έηνο, δηεπθνιχλνληαο ηε ιήςε κέηξσλ ζηήξημεο ηεο νηθνλνκίαο ιφγσ παλδεκίαο. 

 

Γηα ην 2020, εθηηκάηαη φηη ην απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζα θπκαλζεί ζην -9,9% ηνπ ΑΔΠ 

θαη ην πξσηνγελέο απνηέιεζκα ζε φξνπο εληζρπκέλεο επνπηείαο ζην -7,2% ηνπ ΑΔΠ. Αξλεηηθφ δε-

κνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα αλακέλεηαη θαη γηα ην 2021, ζην -6,7% ηνπ ΑΔΠ, κε ην πξσηνγελέο απνηέ-

ιεζκα ζε φξνπο εληζρπκέλεο επνπηείαο ζην -3,9% ηνπ ΑΔΠ. εκεηψλεηαη φηη ζηε δηαθνξά ησλ εθηη-

κήζεσλ έλαληη ηνπ Πξνζρεδίνπ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 2021 ζπληειεί (α) ε ιήςε λέσλ κέ-

ηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο, (β) νη καθξννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο απφ 

ηελ έληαζε ηνπ δεχηεξνπ θχκαηνο ηεο παλδεκίαο θαη (γ) ε πξνο ηα θάησ αλαζεψξεζε ηνπ επηπέδνπ 

ηνπ ΑΔΠ πξνεγνχκελσλ εηψλ απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή. εκεηψλεηαη φηη ην Πξνζρέδην ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ είρε πξνβιέςεη ηελ πηζαλφηεηα κηαο δπζκελνχο εμέιημεο πνπ απεηθνλίζηεθε ζην δπ-

ζκελέο ζελάξην πνπ πεξηέιαβε. Σν ζελάξην απηφ δελ εκπεξηείρε ηηο ζπλέπεηεο ηεο αλαζεψξεζεο επί ην 

δπζκελέζηεξν ησλ ζηνηρείσλ ηεο ΔΛΣΑΣ (δειαδή ησλ πξαγκαηηθψλ επηδφζεσλ ηεο νηθνλνκίαο), γηα 

ηελ πεξίνδν 2015-2019.  

 

                                                 
10 Φζηλνπσξηλέο νηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, Ννέκβξηνο 2020.  
11 Σνλ Ινχιην ηνπ 2020 παξαηάζεθε ε ηζρχο ηεο σο ην ηέινο ηνπ 2021. 
12  Σν πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ελέθξηλε ηελ πξφηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο γεληθήο ξήηξαο 

δηαθπγήο ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο ζηηο 23 Μαξηίνπ 2020, ζηε βάζε ηεο πιήξσζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ «ζνβα-
ξήο νηθνλνκηθήο χθεζεο ζηε δψλε ηνπ επξψ ή ζηελ Έλσζε ζπλνιηθά». 

13 Πέξαλ ηεο πξφηαζεο ελεξγνπνίεζεο ηεο γεληθήο ξήηξαο δηαθπγήο, πξσηνβνπιίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο απνηέιεζαλ ε αλα-
ζηνιή ησλ επξσπατθψλ θαλφλσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, κε ηε ζέζπηζε ελφο πξνζσξηλνχ πιαηζίνπ γηα ηε δηεπθφιπλζε ιήςεο κέ-
ηξσλ θξαηηθήο ελίζρπζεο πξνο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη κηα ζεηξά εθηεηακέλσλ κέηξσλ γηα ηε ζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο α-
παζρφιεζεο (ζηήξημε αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ, έιεγρνο ησλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ, ζηήξημε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα θαη ε Πξσ-
ηνβνπιία Δπελδχζεσλ γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ηνπ Κνξσλντνχ, πνπ εηζάγεη ξπζκίζεηο γηα ηε ρξήζε κε δαπαλεζέλησλ θνλδπιίσλ ησλ 
δηαξζξσηηθψλ θαη επελδπηηθψλ ηακείσλ ηεο Πνιηηηθήο πλνρήο ηεο ΔΔ πεξηφδνπ 2014-2020, ζπλνιηθνχ χςνπο 37 δηζ. επξψ, γηα δα-
πάλεο ζρεηηθέο κε ηνλ θνξσλντφ). 
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Δπηβάξπλζε ιφγσ ηεο παλδεκίαο αλακέλεηαη λα ππνζηεί θαη ην ειιεληθφ δεκφζην ρξένο, ρσξίο σζηφ-

ζν λα επεξεαζηεί ε βησζηκφηεηά ηνπ. ε απηφ ζπληειεί ε κεγάιε δηάξθεηα ηνπ ρξένπο θαη ην θφζηνο 

εμππεξέηεζεο πνπ εμαθνινπζεί λα είλαη ρακειφ, φπσο αληαλαθιάηαη θαη ζηηο πξφζθαηεο επηηπρεκέ-

λεο εθδφζεηο νκνιφγσλ. Η πξνθαηαξθηηθή Αλάιπζε Βησζηκφηεηαο Υξένπο γηα ηελ Διιάδα, πνπ δε-

κνζίεπζε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηνλ Μάτν ηνπ 2020, ζην πιαίζην εμέηαζεο ηεο επηιεμηκφηεηαο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσδψλεο ζηε λέα πηζησηηθή γξακκή ηνπ Δπξσπατθνχ Μεραλη-

ζκνχ ηαζεξφηεηαο, θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ην δεκφζην ρξένο ηεο Διιάδαο είλαη βηψζηκν θαη 

θαηαδεηθλχεη ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα εηψλ σο ην ρξνληθφ πεξηζψξην γηα ηελ επηζηξνθή ηεο Διιάδαο 

ζε εχξσζηα επίπεδα αθαζάξηζηνπ πξντφληνο, πνπ ζα ζπκπηέζνπλ ηνλ ιφγν ρξένπο πξνο ΑΔΠ ζε αη-

ζζεηά ρακειφηεξα επίπεδα. 

 

ηελ Διιάδα, απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2020 αλαπηχρζεθε κία δπλακηθή ζηξαηεγηθή παξαθνινχζεζεο ησλ 

επηδεκηνινγηθψλ εμειίμεσλ θαη ηαπηφρξνλεο αλαπξνζαξκνγήο, ηφζν ησλ πγεηνλνκηθψλ κέηξσλ, φζν 

θαη ησλ νηθνλνκηθψλ κέηξσλ ζηήξημεο έλαληη ηεο παλδεκίαο. ηηο 23 Μαξηίνπ 2020, έγηλε ε ιήςε ηνπ 

πξψηνπ θχθινπ κέηξσλ απαγφξεπζεο θπθινθνξίαο θαη αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο θιάδσλ ηεο νηθνλνκί-

αο (lockdown), πνπ παξέκεηλε ζε ηζρχ σο ηε ζηαδηαθή ραιάξσζή ηνπο, ζηηο 4 Μαΐνπ 2020. Σα κέηξα 

πεξηφξηζαλ ηε δηαζπνξά ηνπ ηνχ εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, εκπνδίδνληαο ηελ εμάπισζε ηεο 

λφζνπ θαη αλάγνληαο ηελ Διιάδα ζε κία απφ ηηο πην επηηπρεκέλεο πεξηπηψζεηο δηαρείξηζεο ηνπ πξψ-

ηνπ θχκαηνο ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο παγθνζκίσο. 

 

Ωζηφζν, ε ξαγδαία επηδείλσζε ησλ επηδεκηνινγηθψλ δεδνκέλσλ, πνπ θαηαγξάθεθε δηεζλψο ηνλ Ο-

θηψβξην ηνπ 2020, θαηέζηεζε επηηαθηηθή θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο ηελ εθαξκνγή ελφο δεχηε-

ξνπ θχθινπ κέηξσλ πεξηνξηζκνχ κεηαθηλήζεσλ θαη αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο νιφθιεξσλ νηθνλνκηθψλ 

θιάδσλ. Σν δεχηεξν lockdown ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 9 Ννεκβξίνπ 2020 κε νξίδνληα εθαξκνγήο ηνπιά-

ρηζηνλ ηξηψλ εβδνκάδσλ, ζε αλαινγία κε αληίζηνηρα ηζρπξά κέηξα πεξηνξηζκνχ ηνπ δεχηεξνπ θχκα-

ηνο ηεο παλδεκίαο πνπ ιήθζεθαλ ζε αξθεηέο επξσπατθέο νηθνλνκίεο. 

 

Η εκπεηξία απφ ην lockdown ηνπ Μαξηίνπ 2020 ππνδειψλεη ηζρπξφ απνηχπσκα ζε φξνπο θάκςεο ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. χκθσλα κε ηα σο ζήκεξα δηαζέζηκα ηξηκεληαία ζηνηρεία εζληθψλ ιν-

γαξηαζκψλ ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο
14

, ε ζπλεπαγφκελε χθεζε εθηηκάηαη ζε δηςήθην πνζν-

ζηφ γηα ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2020, ζην -15,2% ζε φξνπο φγθνπ ΑΔΠ σο πξνο ην αληίζηνηρν ηξίκε-

λν ηνπ 2019, ζπλππνινγηδφκελεο ηεο αληηζηαζκηζηηθήο επίδξαζεο ησλ κέηξσλ έθηαθηεο νηθνλνκηθήο 

ζηήξημεο, πνπ ιήθζεθαλ απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε ζην πιαίζην ηεο παλδεκίαο. 

 

Σα κέηξα ζηήξημεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο εξ-

γαζίαο έθηαζαλ κφλν εληφο ηνπ δεχηεξνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2020 ηα 7 δηζ. επξψ. Η απφδνζε ησλ κέηξσλ 

απνηππψλεηαη ζηα δεκνζηεπκέλα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηνπ β’ ηξηκήλνπ. πγθεθξηκέλα, ην πξψην εμά-

κελν ε κείσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ήηαλ 7,9% έλαληη κείσζεο 9,1% ζηελ Δπξσδψλε θαη δηςήθηαο 

κείσζεο ζε Ιζπαλία, Ιηαιία θαη Γαιιία. χκθσλα κε ηα κεληαία ζηνηρεία ηεο αλεξγίαο, ηνλ Ινχιην ην 

πνζνζηφ αλεξγίαο ζηελ Διιάδα απμήζεθε κφλν θαηά 1,2 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ή 7,7% έλαληη ηνπ 

Φεβξνπαξίνπ, φηαλ νη αληίζηνηρεο απμήζεηο ήηαλ 11% γηα ηελ Δπξσδψλε θαη πάλσ απφ 20% γηα ρψ-

ξεο φπσο ε Ιζπαλία, ε Πνξηνγαιία, ε Γεξκαλία θαη ε Οιιαλδία. Η θαιή επίδνζε ηεο ρψξαο ζηελ 

πξνζηαζία ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ζην δηάζηεκα πνπ ε αγνξά εξγαζίαο δνθηκάζηεθε ζε νιφθιεξε ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, θαηαγξάθεθε ζε έξεπλα ηεο Eurostat
15

, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην πνζνζηφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ Διιάδα ζε θίλδπλν λα ράζνπλ ηελ απαζρφιεζή ηνπο ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ ηξέ-

ρνληνο έηνπο ήηαλ ρακειφηεξν απφ ην 2%, ελψ ζηελ Ιζπαλία ήηαλ πςειφηεξν απφ 6,5% θαη ζηελ Ιηα-

ιία κεηαμχ 3,5% θαη 5%. ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο ΔΔ ν θίλδπλνο ηεο απψιεηαο ζέζεσλ απαζρφ-

ιεζεο θπκάλζεθε απφ 2% έσο 3,5%. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηα ηξηκεληαία ζηνηρεία ησλ κε ρξεκαηννη-

θνλνκηθψλ ηνκέσλ ηεο ΔΛΣΑΣ, ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ ην β’ ηξίκελν ηνπ 2020 

κεηψζεθε κφλν θαηά 0,9% έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2019 (ηα ζηνηρεία αθνξνχλ θηλεηφ 

κέζν φξν 4 ηξηκήλσλ). 

                                                 
14  Σα νπνία φκσο ππφθεηληαη ζε αλαζεψξεζε, θαζψο αλακέλεηαη λα ελαξκνληζηνχλ πξνο ηελ αλαζεψξεζε ησλ εηήζησλ εζληθνινγηζηη-

θψλ ζηνηρείσλ ηνπ 2019, ζηηο 4 Γεθεκβξίνπ 2020. 
15  https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20201027-2 
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Γηα ην ζχλνιν ηνπ έηνπο, ηα κέηξα ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ππνινγίδνληαη πιένλ ζηα 23,9 

δηζ. επξψ, πξνζαπμεκέλα έλαληη ηνπ Πξνζρεδίνπ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, σο πξνο ην χςνο 

θαη ηε δηάξθεηά ηνπο, ιφγσ ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο θαη ησλ επηπηψζεψλ 

ηεο. Η ζεηηθή επίδξαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ κέηξσλ ζην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ εθηηκάηαη ην 2020 ζε 7 πνζν-

ζηηαίεο κνλάδεο, εθ ησλ νπνίσλ νη 3,3 κνλάδεο αθνξνχλ ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ έηνπο πνπ επηβαξχ-

λεηαη απφ ην λέν lockdown. 

 

ηα κέηξα ζηήξημεο ηνπ 2020 πεξηιακβάλνληαη, πέξαλ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ (χςνπο 11,6 δηζ. 

επξψ), επηπιένλ κέηξα κε ραξαθηήξα ηφζν αλαζηνιήο πιεξσκήο ππνρξεψζεσλ (χςνπο 1,6 δηζ. επ-

ξψ), φζν θαη ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηεηαο (χςνπο 10,7 δηζ. επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηηκψκε-

λεο κφριεπζεο απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα). Σα κέηξα απηά ζηνρεχνπλ ζηελ θαηά ην δπλαηφλ ηαρχηε-

ξε επαλαθνξά ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζε ζπλζήθεο αλάθακςεο, κέζσ ηεο ζηήξημεο ησλ επηρεηξή-

ζεσλ θαη ηεο απαζρφιεζεο, ε νπνία ζα εμαιείςεη κε ηε ζεηξά ηεο ηελ πξφζθαηξε επηβάξπλζε ησλ κα-

θξνρξφλησλ αληζνξξνπηψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ιφγσ ηεο παλδεκίαο (δεκνζηνλνκηθή αζηάζεηα, 

πςειφ δεκφζην ρξένο, πςειή αλεξγία, πςειφ επελδπηηθφ θελφ). 

 

Σα ζπλνιηθά εζληθά κέηξα (δεκνζηνλνκηθά, αλαζηνιήο πιεξσκήο ππνρξεψζεσλ, ξεπζηφηεηαο) θαιχ-

πηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο έλα επξχ θάζκα ζηήξημεο εηζνδήκαηνο θαη θάιπςεο δαπαλψλ γηα ηα θπζηθά 

θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ επιήγεζαλ απφ ηελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο νηθνλνκηθψλ θιάδσλ θαη εξγαζη-

αθψλ ζπκβάζεσλ, ιφγσ ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο. Σελ ίδηα ζηηγκή, νξηζκέλα εμ απηψλ δηακνξθψλνπλ 

έλα πιαίζην «εγγπεκέλεο απαζρφιεζεο» γηα ην θξίζηκν πξψην δηάζηεκα ραιάξσζεο ησλ κέηξσλ θνη-

λσληθήο απνζηαζηνπνίεζεο, κέζσ ηεο ξήηξαο κε απφιπζεο εξγαδνκέλσλ. 

 

ε απηφ ην πιαίζην εκπίπηεη ε απνδεκίσζε εηδηθνχ ζθνπνχ
16

 χςνπο 534 ή 800 επξψ γηα απηναπαζρν-

ινχκελνπο, επηρεηξεκαηίεο πνπ απαζρνινχλ έσο 20 άηνκα θαη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο πνπ επιήγεζαλ 

απφ ηελ πγεηνλνκηθή θξίζε, θαζψο θαη γηα εξγαδφκελνπο πνπ ε ζχκβαζή ηνπο ηέζεθε ζε αλαζηνιή, κε 

θάιπςε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπο απφ ην θξάηνο, απφ ηνλ Μάξηην 2020 θαη κεηά. 

Άιια θχξηα κέηξα κε δεκνζηνλνκηθφ αληίθηππν
17

 απνηέιεζαλ ε ρξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ κε ηε 

κνξθή επηζηξεπηέαο πξνθαηαβνιήο, κε ηε δηάζεζε πεξί ησλ 5,4 δηζ. επξψ έσο ηα ηέιε ηνπ 2020 (εθ 

ησλ νπνίσλ ηα 3,5 δηζ. επξψ εληφο ηνπ ηέηαξηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2020), ε κείσζε ηεο πξνθαηαβνιήο 

θφξνπ γηα επηρεηξήζεηο πνπ επιήγεζαλ απφ ηελ πγεηνλνκηθή θξίζε, ην πξφγξακκα «Γέθπξα» γηα επη-

δφηεζε δαλείσλ κε ππνζήθε ηελ πξψηε θαηνηθία θαη ν κεραληζκφο «ΤΝ-ΔΡΓΑΙΑ» γηα ηελ νηθν-

λνκηθή ελίζρπζε βξαρπρξφληαο εξγαζίαο, κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο πιήξνπο απαζρφ-

ιεζεο, κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην επξσπατθφ πξφγξακκα SURE. 

 

Σα κέηξα απηά αλακέλεηαη λα έρνπλ επίδξαζε ζην ΑΔΠ, θπξίσο κέζσ ηεο ζηήξημεο ηεο απαζρφιεζεο, 

ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο, θαη δεπηεξεπφλησο κέζσ ησλ επελδχ-

ζεσλ θαη ησλ εμαγσγψλ. Δπηπξφζζεηα, ζηήξημε ηνπ ΑΔΠ κέζσ ηεο δεκφζηαο θαηαλάισζεο αλακέλε-

ηαη λα πξνέιζεη απφ ηηο έθηαθηεο δεκφζηεο δαπάλεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ Covid-19 (ζπκπεξηιακ-

βαλνκέλσλ ησλ λέσλ πξνζιήςεσλ ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη ηνπ έθηαθηνπ επηδφκαηνο Πάζρα 

γηα ηνπο πγεηνλνκηθνχο ππαιιήινπο θαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο). 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηα κέηξα ξεπζηφηεηαο πνπ πηνζεηήζεθαλ ζπγθαηαιέγεηαη, αθελφο, ην πξφ-

γξακκα παξνρήο δαλείσλ θεθαιαίνπ θίλεζεο κε δηεηή επηδφηεζε επηηνθίνπ ιφγσ παλδεκίαο απφ ην 

ΣΔΠΙΥ ΙΙ, πξνο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζε αλαζηνιή ή πεξηνξηζκφ ιεηηνπξγίαο. Αθεηέξνπ, έρεη 

ζπζηαζεί ην Σακείν Δγγπνδνζίαο Δπηρεηξήζεσλ Covid-19, σο αλεμάξηεηε ρξεκαηνδνηηθή κνλάδα ζην 

πιαίζην ηεο Διιεληθήο Αλαπηπμηαθήο Σξάπεδαο, γηα λα ρξεκαηνδνηεζνχλ κε εγγπεκέλα δάλεηα θεθα-

ιαίνπ θίλεζεο νη κηθξέο, κεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο. Σα ζπλνιηθά δηαζέζηκα θεθά-

ιαηα ησλ δχν θχθισλ ηνπ Σακείνπ Δγγπνδνζίαο Δπηρεηξήζεσλ Covid-19 αλέξρνληαη ζε πεξίπνπ 2 δηζ. 

επξψ, πνπ κε ηε κφριεπζε αλακέλεηαη λα μεπεξάζνπλ ηα 6 δηζ. επξψ. 

                                                 
16 Αληίζηνηρν εηδηθφ βνήζεκα 600 επξψ ρνξεγήζεθε ζε έμη επηζηεκνληθνχο ηνκείο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Απξηιίνπ. 
17 Δπηπιένλ απηψλ, ην παθέην ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ζπκπιεξψλεηαη απφ πνηθίιεο δξάζεηο πνπ απνηππψ-

λνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο ζηελ αληίζηνηρε ελφηεηα δεκνζηνλνκηθψλ παξεκβάζεσλ 2020 θαη 2021.  
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Πέξαλ ησλ αλσηέξσ κέηξσλ, ζεζπίζηεθε θαη ην πιαίζην ρνξήγεζεο κηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ (λ. 

4701/2020) γηα ηε ρνξήγεζε δαλείσλ έσο 25.000 επξψ ρσξίο εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο ζε πνιχ κη-

θξέο επηρεηξήζεηο
18

. Οη ρνξεγήζεηο αλακέλεηαη λα μεθηλήζνπλ σο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, δίλν-

ληαο ψζεζε ζηελ αλάθακςε ησλ πιεγεηζψλ πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ κε δπζθνιία εχξεζεο ξεπζηφ-

ηεηαο απφ άιιεο πεγέο. 

 

Σα σο άλσ εζληθά κέηξα ζπκπιεξψλνπλ ηα δηαζέζηκα γηα ηελ Διιάδα εξγαιεία ζηήξημεο πνπ έρνπλ 

πηνζεηεζεί ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην Παλεπξσπατθφ Σακείν Δγγπήζεσλ ππφ 

ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ, ηδηαίηεξα κηθξν-

κεζαίσλ θαη ην κέζν γηα ηελ παξνρή ρξεκαηνδφηεζεο κε ηε κνξθή δαλείσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

απαζρφιεζεο (SURE). 

 

Όθεινο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία πξνθχπηεη θαη απφ ην έθηαθην πξφγξακκα αγνξάο ζηνηρείσλ ε-

λεξγεηηθνχ ιφγσ ηεο παλδεκίαο (PEPP), πνπ απνθαζίζηεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, 

κε ζπλνιηθφ χςνο 1.350 δηζ. επξψ γηα ηελ αγνξά ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ ηίηισλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θξίζεο, επηπιένλ ηνπ πξνγξάκκαηνο χςνπο 120 δηζ. επξψ πνπ είρε απνθαζηζηεί πξνεγνπκέλσο. Η 

Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα απνθάζηζε ππέξ ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ ζην 

πξφγξακκα βάζεη παξέθθιηζεο, αμηνινγψληαο ηηο πξν ηεο παλδεκίαο ζεηηθέο εμειίμεηο ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία θαη ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο
19

. Mεηά ηε ζπκπεξίιεςε ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ, νη 

ρξεκαηνπηζησηηθέο ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα εμνκαιχλζεθαλ, κε ηελ απφδνζε ηνπ δεθαεηνχο νκνιφγνπ 

λα ππνρσξεί ζεκαληηθά, θηάλνληαο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2020 θάησ απφ ην 0,7%, ρακειφηεξα απφ ηα 

πξν-παλδεκίαο επίπεδα. 

 

Απφ ην επφκελν έηνο, ε ειιεληθή νηθνλνκία αλακέλεηαη λα επηζηξέςεη ζηαδηαθά ζε πνξεία αλάπηπ-

μεο, κε ηελ εμέιημε ηεο παλδεκίαο ζε δηεζλέο επίπεδν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2021 λα παξακέλεη θξίζη-

κνο παξάγνληαο γηα ηνλ ξπζκφ αλάθακςεο πνπ ζα δηακνξθσζεί ζην ζχλνιν ηνπ έηνπο. πκβνιή ζηελ 

πξνζπάζεηα αλαζπγθξφηεζεο, κεηά ην ηέινο ηεο παλδεκίαο, αλακέλεηαη λα πξνέιζεη απφ ηε ζπλερηδφ-

κελε πξφνδν ζηηο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο αθφκα θαη 

κέζα ζηελ πεξίνδν ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο. 

 

χκθσλα κε ηνλ επξχ δείθηε πξαγκαηηθήο ζηαζκηζκέλεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο Σξάπεδαο 

ηεο Διιάδνο
20

 (κε βάζε ηνλ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή), ην 2020 εθηηκάηαη βειηίσζε ηεο αληαγσληζηη-

θφηεηαο, ρσξίο φκσο ηα νθέιε λα θεθαιαηνπνηνχληαη άκεζα, ιφγσ ησλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο. 

 

Αθφκα, ζχκθσλα κε ηελ Έθζεζε παξαθνινχζεζεο πξνφδνπ σο πξνο ηνπο ηφρνπο Βηψζηκεο Αλά-

πηπμεο ηεο Δπξσπατθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (έθδνζε Μαΐνπ 2020), ε Διιάδα θαηαγξάθεη πξφνδν θαη 

ζηνπο δεθαεπηά ζηφρνπο, κε πςειφηεξεο επηδφζεηο φζνλ αθνξά ηνπο ζηφρνπο ηεο πγείαο θαη επεκεξί-

αο, ηεο νηθνλνκηθά πξνζηηήο θαη θαζαξήο ελέξγεηαο, ησλ κεησκέλσλ αληζνηήησλ, ηεο κεδεληθήο πεί-

λαο θαη ησλ βηψζηκσλ πφιεσλ θαη θνηλνηήησλ. Θεηηθά βήκαηα επίζεο έρεη επηδείμεη σο πξνο ηελ αμην-

πξεπή εξγαζία θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηε βηνκεραλία, θαηλνηνκία θαη δίθηπν ππνδνκψλ, θαη 

ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο. 

 

Η δηαηήξεζε ηνπ κεηαξξπζκηζηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ην 2020, παξά ηελ επηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

ζπγθπξίαο, αλαγλσξίδεηαη θαη ζηελ θζηλνπσξηλή Έθζεζε Δληζρπκέλεο Δπνπηείαο (επηέκβξηνο 

2020), κε εηδηθέο αλαθνξέο ζηα ζεκαληηθά βήκαηα ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ φζνλ αθνξά ηελ πησρεπηη-

θή λνκνζεζία, ηελ απινχζηεπζε ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδνηήζεσλ επελδπηηθψλ έξγσλ, ηελ ελεξγεηαθή 

πνιηηηθή θαη ηε δεκφζηα δηνίθεζε. ηελ ίδηα έθζεζε, εμαίξεηαη ε πξνψζεζε επηπιένλ κεηαξξπζκίζε-

σλ, νη νπνίεο δελ απνξξένπλ απφ ηηο δεζκεχζεηο ηεο Διιάδαο πξνο ην Eurogroup (Ινχληνο 2018), αιιά 

αλακέλεηαη λα ηνλψζνπλ ην επελδπηηθφ θιίκα θαη λα αλαβαζκίζνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. 

                                                 
18 Καζψο θαη θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ αηνκηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ή πξφθεηηαη λα ζπζηήζνπλ πνιχ κηθξή επηρείξεζε, 

θαη άηνκα πνπ ζέινπλ λα εθπαηδεπηνχλ ψζηε λα κπνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ή πξνέξρνληαη απφ επάισηεο νκάδεο. 
19 Δπηπιένλ, σο κέξνο ηεο δέζκεο πξνζσξηλψλ κέηξσλ γηα ηε ραιάξσζε ησλ θξηηεξίσλ θαηαιιειφηεηαο ησλ εμαζθαιίζεσλ πνπ έιαβε 

πξφζθαηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηα ειιεληθά θξαηηθά ρξεφγξαθα γίλνληαη πξνζσξηλά απνδεθηά σο εμαζθαιίζεηο ζηηο πηζηνδνηη-
θέο πξάμεηο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο, βάζεη παξέθθιηζεο. 

20  Έθζεζε Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο 2019-2020, Ινχληνο 2020, Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 



ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2021      27 

 

Απηέο αθνξνχλ ηελ ςεθηαθή δηαθπβέξλεζε, ηε ράξαμε ηεο λέαο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο, ηελ ε-

παγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο δεκνζίσλ επελδχζεσλ, πνπ απνηειεί 

θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζηφρνπ ηνπ 2021. 

 

Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ 2021 ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο δεκνζίσλ επελδχζε-

σλ ιφγσ ησλ λέσλ επξσπατθψλ πφξσλ πνπ ζα γίλνπλ δηαζέζηκνη γηα ηελ Διιάδα ην 2021 ππφ ην ζρέ-

δην αλάθακςεο ηεο Δπξψπεο ‘Next Generation EU’. Σν ζρέδην εγθξίζεθε απφ ηε χλνδν Κνξπθήο 

ηεο 17
εο

 - 21
εο

 Ινπιίνπ 2020, ζε ζπλέρεηα ηνπ πξψηνπ επξσπατθνχ παθέηνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο, κε ζηφρν ηε ζηήξημε ηεο πξνζπάζεηαο ησλ θξαηψλ-κειψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα αλαθάκςνπλ απφ ηελ πγεηνλνκηθή θξίζε, ηελ ελίζρπζε ηεο εληαίαο αγν-

ξάο θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο πξάζηλεο θαη ςεθηαθήο κεηάβαζεο. Σα ζπλνιηθά θνλδχιηα ηνπ ζρεδίνπ, 

πνπ είλαη επηπξφζζεηα ηνπ λένπ Πνιπεηνχο Γεκνζηνλνκηθνχ Πιαηζίνπ, έρνπλ χςνο 750 δηζ. επξψ, εθ 

ησλ νπνίσλ 390 δηζ. επξψ ππφ κνξθή επηρνξεγήζεσλ θαη 360 δηζ. επξψ ππφ κνξθή δαλείσλ. Δμ απ-

ηψλ, ζηελ Διιάδα έρνπλ θαηαλεκεζεί 32 δηζ. επξψ, εθ ησλ νπνίσλ 19,3 δηζ. επξψ ζε επηρνξεγήζεηο 

θαη 12,7 δηζ. επξψ ππφ κνξθή δαλείνπ. 

 

Με ηα δεδνκέλα απηά, ε Διιάδα επεμεξγάδεηαη έλα ζπλεθηηθφ Δζληθφ ηξαηεγηθφ ρέδην γηα ηε βέι-

ηηζηε παξαγσγηθή αμηνπνίεζε θαη κφριεπζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ απφ ην ‘Next Genera-

tion EU’, θαζψο θαη ησλ πφξσλ απφ ην Πνιπεηέο Γεκνζηνλνκηθφ Πιαίζην 2021-2027, βαζηζκέλν ζηηο 

πξνηάζεηο θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ην ρέδην Αλάπηπμεο 

ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο. 

 

Η πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ, ε νπνία ζα ζπληειεζηεί κε ζπλεξγαζία φισλ ησλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγεί-

σλ, θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ζα ζπληνλίδεηαη απφ ηελ απηνηειή Δηδηθή Τπεξε-

ζία πληνληζκνχ Σακείνπ Αλάθακςεο, ε νπνία ππάγεηαη ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. 

 

Οη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ππφ δηακφξθσζε ζρεδίνπ αθνξνχλ: α) ηε ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

ηελ πξνζέιθπζε ηδησηηθψλ επελδχζεσλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο, β) ηελ ελίζρπζε ηεο απα-

ζρφιεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, γ) ηελ πξάζηλε αλάπηπμε, δ) ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ θαη 

ηελ ηερλνινγηθή αλαβάζκηζε δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, ε) ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ θαη ηε 

ζηήξημε ηεο πεξηθέξεηαο, ζε ζπλδπαζκφ θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηα άιια πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατ-

θήο Έλσζεο, πνπ απνηππψλνληαη ζην Πνιπεηέο Γεκνζηνλνκηθφ Πιαίζην 2021-2027. 

 

Η επηηπρία ηνπ ελ ιφγσ ζρεδίνπ απνηειεί θιεηδί ψζηε λα θαηαζηεί πξφζθαηξε ε επηδείλσζε, ιφγσ ηεο 

παλδεκίαο, ησλ αληζνξξνπηψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ θιεξνδφηεζε ε νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 

2009 ζηελ Διιάδα. ην ίδην πιαίζην, νη ζηφρνη ελζσκαηψλνπλ πηπρέο ηζφξξνπεο αλάπηπμεο θαη ελί-

ζρπζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ε-

ληφο ηνπ επξσπατθνχ νηθνδνκήκαηνο. 

 

2.2     Οη εμειίμεηο ην 2019 

 
χκθσλα κε ηελ αλαζεσξεκέλε δεχηεξε εθηίκεζε εηήζησλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ ηεο Διιεληθήο 

ηαηηζηηθήο Αξρήο γηα ην 2019, ν εηήζηνο ξπζκφο πξαγκαηηθήο αλάπηπμεο παξέκεηλε ακεηάβιεηνο 

έλαληη ηεο πξψηεο εθηίκεζεο ηνπ Μαξηίνπ 2020, ζην 1,9%, εκθαλίδνληαο ηάζε επηηάρπλζεο θαηά 0,3 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο έλαληη ηνπ πξνο ηα θάησ αλαζεσξεκέλνπ ξπζκνχ ηνπ 2018. 

 

Ωζηφζν, αλαζεψξεζε έρεη επέιζεη σο πξνο ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο αλάπηπμεο. χκ-

θσλα κε απηήλ, ε ηάζε ζηήξημεο ηεο αλάπηπμεο ζηε κεγέζπλζε ηεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο ηα πξνε-

γνχκελα έηε παξακέλεη θαη ην 2019. Με βάζε ηα αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ 

2019 απνξξέεη πξσηίζησο απφ ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε (+1,9% έλαληη ηνπ 2018, έλαληη +0,8% πξν-

εγνπκέλσο) θαη δεπηεξεπφλησο απφ ηε δεκφζηα θαηαλάισζε (+1,2%, έλαληη 2,1% πξνεγνπκέλσο), 

ρσξίο λα παξαγλσξίδεηαη ε παξάιιειε αχμεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ εμσηεξηθνχ ηνκέα έλαληη ηνπ 2018, 

απφ ηηο 0,3 ζηηο 0,7 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 
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Σελ ίδηα ζηηγκή, ε δηακνξθνχκελε εηθφλα είλαη επηδεηλσκέλε έλαληη ησλ πξνεγνχκελσλ ζηνηρείσλ γηα 

ην 2019 φζνλ αθνξά ην θιείζηκν ηνπ επελδπηηθνχ θελνχ ζηελ Διιάδα, ελψ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απφ 

ηελ αλαζεψξεζε ζηνηρείσλ πξνθχπηνπλ θαη γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο ην 2019. 

 

Η κεηαβνιή ησλ ηηκψλ κέζα ζην 2019 ππήξμε νξηαθά ζεηηθή (+0,3% βάζεη ηνπ εζληθνχ ΓΣΚ), κε ηνλ 

ππξήλα ηνπ πιεζσξηζκνχ λα παξνπζηάδεη ζηαζηκφηεηα (+0,1%). Αληίζεηα, ν κέζνο νλνκαζηηθφο κη-

ζζφο απμήζεθε πεξηζζφηεξν, θαηά 1,0% ζε εηήζηα βάζε, ππνδειψλνληαο θέξδε ζε φξνπο πξαγκαηη-

θνχ κέζνπ κηζζνχ θαηά 0,8% έλαληη ηνπ 2018. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ επηκέξνπο ηάζε θάζε ζπληζηψζαο ηνπ ΑΔΠ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 2019 κεηά ηελ αλαζεψξεζε ησλ ζηνηρείσλ, απαηηείηαη αλάιπζε ησλ ελαξκνληζκέλσλ 

πξνο ηελ εηήζηα αλαζεψξεζε ηξηκεληαίσλ ζηνηρείσλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ γηα ην 2019, ηα νπνία φ-

κσο αλακέλεηαη λα γίλνπλ δηαζέζηκα απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή ζηηο 4 Γεθεκβξίνπ 2020. 

 

Πάλησο, απφ ηελ εμέηαζε ησλ δηαζέζηκσλ δεηθηψλ πςειήο ζπρλφηεηαο, ππνδειψλεηαη επηηάρπλζε ηεο 

δπλακηθήο ηεο νηθνλνκίαο ζην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2019 έλαληη ηνπ πξνεγνπκέλνπ εμακήλνπ. ηηο 

επλντθέο εμειίμεηο ζπγθαηαιέγεηαη ε ελίζρπζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πξνζδνθηψλ ζηνλ θιάδν ησλ θα-

ηαζθεπψλ, νη νπνίεο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2019  ήηαλ βειηησκέλεο θαηά 35,4 κνλάδεο βάζεο έλαληη ηνπ 

ηέινπο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 2019. Αληίζηνηρα, ην επίπεδν ηνπ Γείθηε Οηθνλνκηθνχ Κιίκαηνο δηα-

κνξθψζεθε ζην ηέινο ηνπ 2019 πςειφηεξα θαηά 7,7 κνλάδεο βάζεο απφ φηη ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ 

εμακήλνπ 2019, παξά ηε κέζε κείσζε 2,0 κνλάδσλ βάζεο ηνπ αληίζηνηρνπ δείθηε γηα ηελ Δπξσδψλε 

εληφο ηνπ ίδηνπ δηαζηήκαηνο. 

 

Οη ζπλζήθεο ξεπζηφηεηαο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ επίζεο, είδαλ βειηίσζε κέζα ζην δεχηεξν εμάκε-

λν ηνπ 2019, κε ην ππφινηπν θαηαζέζεσλ/ξέπνο ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο απμεκέλν ηνλ Γεθέκβξην 

ηνπ 2019 θαηά 6,5 δηζ. επξψ ή 4,3% έλαληη ηνπ Ινπλίνπ ηνπ 2019, ελ κέζσ αληίζηνηρσλ απμήζεσλ 

ζηηο θαηαζέζεηο ησλ λνηθνθπξηψλ (θαηά 4,2 δηζ. επξψ) θαη ησλ επηρεηξήζεσλ (θαηά 2,0 δηζ. επξψ) ζην 

ίδην δηάζηεκα
21

. ε απηφ εθηηκάηαη φηη ζπλέβαιε ε αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2019, νπφηε ζπληειέζηεθε ε πιήξεο άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ θίλεζε θε-

θαιαίσλ. 

 

Αθφκα, ε βειηίσζε ηεο δηεζλνχο εκπηζηνζχλεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία επηθπξψζεθε ηνλ Οθηψβξην 

ηνπ 2019 κε ηελ επηηπρή έθδνζε δεθαεηνχο νκνιφγνπ, κέζσ ηνπ νπνίνπ αληιήζεθε 1,5 δηζ. επξψ κε 

ηζηνξηθά ρακειή απφδνζε 1,5% θαη απμεκέλε ζπκκεηνρή ζεζκηθψλ ραξηνθπιαθίσλ. Σνλ ίδην κήλα, ν 

νίθνο αμηνιφγεζεο S&P αλαβάζκηζε ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Διιάδαο απφ Β+ ζε ΒΒ- κε ζε-

ηηθή πξννπηηθή, αθνινπζνχκελνο απφ ηνλ νίθν DBRS πνπ αλαβάζκηζε ηελ πξννπηηθή ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο απφ ζηαζεξή ζε ζεηηθή εληφο ηεο βαζκίδαο BB (ρακειφ), ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 2019. 

 

2.3 Οη εμειίμεηο ην 2020 
 

Το ΑΕΠ και οι ζςνιζηώζερ ηος 

 
ηελ αξρή ηνπ 2020 θαη πξηλ ην μέζπαζκα ηεο παλδεκίαο, ν εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ πξαγκαηη-

θνχ ΑΔΠ αλακελφηαλ ζην 2,8% γηα θέηνο (πξφβιεςε Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 2020), κε θχξηα ηε 

ζπλεηζθνξά ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο ζηελ αλάπηπμε. 

 

Ωζηφζν, ε πγεηνλνκηθή θξίζε αλέηξεςε ηηο βξαρππξφζεζκεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ ηέινπο ηνπ 

2019 θαη ηηο καθξννηθνλνκηθέο εθηηκήζεηο γηα ην ηξέρνλ έηνο. Η δηάξθεηα ηεο θξίζεο, πνπ ζπζρεηίδε-

ηαη κε ην ρξνληθφ ζεκείν εμάιεηςεο ηνπ πγεηνλνκηθνχ θηλδχλνπ, απνηειεί ζήκεξα ηελ πην ζεκαληηθή, 

αιιά άγλσζηε παξάκεηξν γηα ηε δηαδηθαζία νηθνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ. ε απηφ ην πεξηβάιινλ, θάζε 

άζθεζε πξνβιέςεσλ γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο ζπλνδεχεηαη απφ επηζθάιεηα, φπσο απνδεηθλχεηαη 

απφ ηηο ζπλερείο επί ην ρείξνλ αλαζεσξήζεηο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ πξνζνκνηψζεσλ φισλ ησλ δηε-

ζλψλ νξγαληζκψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2020. 

                                                 
21  χκθσλα κε ηα κεληαία ζηνηρεία ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη θαηαζέζεσλ, ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο.  
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Έλαο επηπξφζζεηνο πεξηνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηε καθξννηθνλνκηθή πξνβιεπηηθή δηαδηθαζία γηα 

ην 2020 πξνζηέζεθε απφ ηελ αλαζεψξεζε ησλ Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ ηνπ 2019 φζνλ αθνξά ηηο ζπλη-

ζηψζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ, δεδνκέλνπ φηη θαηά ηελ θαηάζεζε ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ δελ 

είλαη αθφκα δηαζέζηκα ηα αληίζηνηρα αλαζεσξεκέλα ηξηκεληαία ζηνηρεία (γηα ην 2019 θαη ην πξψην 

εμάκελν ηνπ 2020), πνπ απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εηήζησλ πξνβιέςεσλ. 

 

Γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ε πξψηε εζληθή καθξννηθνλνκηθή πξφβιεςε γηα ηελ επίπησζε ηεο παλ-

δεκίαο έγηλε ζηα κέζα Απξηιίνπ 2020, ππφ ηελ ππφζεζε ηεο εμάληιεζεο ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο κέ-

ζα ζην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2020 θαη αληηζηνηρνχζε ζε χθεζε 4,7% γηα ην 2020, ζχκθσλα κε ην ζε-

λάξην βάζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηαζεξφηεηαο 2020. Μία δεχηεξε εθηίκεζε γηα χθεζε 7,9% ηνπ 

ΑΔΠ ζπκπεξηιήθζεθε σο ελαιιαθηηθφ ζελάξην ζην Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο, ζηε βάζε δπζκελέ-

ζηεξσλ ππνζέζεσλ έλαληη ηνπ βαζηθνχ ζελαξίνπ, φζνλ αθνξά ηελ χθεζε ζηελ Δπξσδψλε θαη ηελ ε-

πίπησζε ηεο παλδεκίαο ζηνλ εμσηεξηθφ ηνπξηζκφ ηεο ρψξαο. 

 

Ωζηφζν, νη δηακνξθνχκελεο εμειίμεηο πέξαλ ηνπ Απξηιίνπ 2020 ζπλέηεηλαλ ζηελ αλάγθε γηα πξνο ηα 

θάησ αλαζεψξεζε ηνπ βαζηθνχ καθξννηθνλνκηθνχ ζελαξίνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηαζεξφηεηαο. Σα 

αίηηα επαλεμέηαζεο ηνπ βαζηθνχ ζελαξίνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε δηάξθεηα ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο θαη ηε 

κεηαηφπηζε ησλ εμσηεξηθψλ ππνζέζεσλ απφ κία βξαρχβηα δηαηαξαρή πνπ δελ ζα εθηεηλφηαλ πέξαλ 

ηνπ δεχηεξνπ ηξηκήλνπ 2020 ζε κία λέα πξαγκαηηθφηεηα κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο παγθνζκίσο. Ήδε 

ηνλ επηέκβξην ηνπ 2020, ε λέα έμαξζε ηεο λφζνπ Covid-19 ζηελ Δπξψπε θαη παγθνζκίσο νδήγεζε 

ζε λέα εθηίκεζε γηα ηελ χθεζε ηνπ 2020 ηεο ηάμεο ηνπ 8,2% έλαληη ηνπ 2019, ζην πιαίζην ηνπ Πξν-

ζρεδίνπ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 2021, ζηε βάζε ηεο βαζχηεξεο χθεζεο ζηελ Δπξσδψλε θαη 

ηεο κεγαιχηεξεο επίπησζεο ζηηο δηεζλείο ηαμηδησηηθέο αθίμεηο, δπζκελέζηεξε αθφκε θαη απφ εθείλεο 

ηνπ ζελαξίνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηαζεξφηεηαο. 

 

Οη λέεο ππνζέζεηο ηνπ Πξνζρεδίνπ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ αλαζεσξήζεθαλ πεξαηηέξσ πξνο 

ην δπζκελέζηεξν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ννεκβξίνπ 2020, ελζσκαηψλνληαο ηελ επίπησζε ηνπ εθηπιηζ-

ζφκελνπ δεχηεξνπ lockdown γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ λένπ, κεγαιχηεξνπ θχκαηνο ηεο παλδεκίαο. Ωο 

εθ ηνχηνπ, νη ηξέρνπζεο ππνζέζεηο ελζσκαηψλνπλ βαζχηεξε χθεζε ζηελ Δπξσδψλε έλαληη ησλ πξνε-

γνχκελσλ εθηηκήζεσλ
22

, κεγαιχηεξε κείσζε ηαμηδησηηθψλ αθίμεσλ κε θαηνίθσλ, ζην δεχηεξν εμάκε-

λν ηνπ έηνπο, άλσ ηνπ 70% έλαληη ηνπ 2019 (πνπ επηθέξνπλ απψιεηα 78% ησλ εηζπξάμεσλ ηνπ 2019 

ζην ζχλνιν ηνπ 2020), πηψζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ηέηαξηνπ ηξηκήλνπ 2020 ιφγσ ηνπ 

λένπ lockdown θαη πην αξγή επαλαθνξά ηεο νηθνλνκίαο ζε ζπλζήθεο θαλνληθφηεηαο, ιφγσ ηεο επα-

πεηινχκελεο ζπλέρηζεο ηεο παλδεκίαο σο ηνλ Απξίιην ηνπ 2021. Λφγσ απηψλ, ε πξνεγνπκέλσο εθηη-

κψκελε νηθνλνκηθή αλάθακςε ηνπ ηέηαξηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2020 (Πξνζρέδην Κξαηηθνχ Πξνυπνινγη-

ζκνχ 2021) έρεη πιένλ αλαζεσξεζεί ζε ηξηκεληαία χθεζε, πνπ ελ ζπλερεία θαζηζηά ζεκαληηθά δπζκε-

λέζηεξε ηελ επίδξαζε κεηαθνξάο ζην 2021. 

 

εκαληηθή θξίλεηαη ε εμέηαζε ησλ έσο ζήκεξα δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ γηα ηα 

δχν πξψηα ηξίκελα ηνπ 2020, θαζψο ζε απηά απνηππψλεηαη ε αξρηθή επίδξαζε ησλ κέηξσλ πεξηνξη-

ζκνχ ηεο παλδεκίαο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Ωζηφζν, θαηφπηλ ηεο αλαζεψξεζεο ησλ ζηνηρείσλ έ-

ηνπο 2019 απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη κφλν 

σο κία αδξή πξψηε εηθφλα ησλ ηάζεσλ ζηελ νηθνλνκία, έσο φηνπ ελαξκνληζηνχλ κε ηελ αλαζεψξεζε 

ηνπ 2019. 

 

Με ηελ επηθχιαμε ησλ αλσηέξσ, ζην πξψην ηξίκελν ηνπ 2020 ε αλζεθηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθν-

λνκίαο ήηαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξε απφ φ,ηη γηα ηνλ κέζν φξν ηεο Δπξσδψλεο (-0,7% ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν ηξίκελν, έλαληη -3,7% γηα ηελ Δπξσδψλε). Σν επλντθφηεξν απηφ απνηέιεζκα πξψηνπ 

ηξηκήλνπ είλαη ζπκβαηφ, αθελφο, κε ηηο ζεηηθέο πξννπηηθέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζηελ Διιάδα ζην ί-

δην δηάζηεκα. Αθεηέξνπ, είλαη ζπκβαηφ κε ηε βειηίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο ηνπο πξψηνπο κή-

λεο ηνπ 2020, ηδίσο ζε φ,ηη αθνξά ηηο επηρεηξεκαηηθέο πξνζδνθίεο ζηε βηνκεραλία, ηνλ δείθηε ππεχζπ-

                                                 
22 Μεγαιχηεξε ηνπ 7,8% πνπ αλαθνίλσζε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζην πιαίζην ησλ θζηλνπσξηλψλ νηθνλνκηθψλ πξνβιέςεψλ ηεο. Γε-

δνκέλνπ φηη νη ελ ιφγσ πξνβιέςεηο δηελεξγήζεθαλ πξηλ ηηο 22 Οθησβξίνπ 2020, δελ ελζσκαηψλνπλ ηνλ θχξην φγθν ησλ λέσλ κέηξσλ 
πεξηνξηζκνχ ηεο παλδεκίαο πνιιψλ επξσπατθψλ ρσξψλ γηα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2020. 
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λσλ πξνκεζεηψλ θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο νηθνλνκίαο. Δλδεηθηηθά, ζηηο 

αξρέο ηνπ 2020, νη απνδφζεηο ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ ζπλέρηδαλ λα θηλνχληαη ζε ηζηνξηθά ρακειά 

επίπεδα, σζψληαο ηνλ νίθν αμηνιφγεζεο Fitch λα αλαβαζκίζεη, ζηηο 24 Ιαλνπαξίνπ 2020, ηελ πηζην-

ιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Διιάδαο απφ BB- ζε ΒΒ κε ζεηηθή πξννπηηθή. 

 

Ωζηφζν, ε παξνχζα θξίζε, κε ηηο αλαπφθεπθηεο άκεζεο επηπηψζεηο ζε φξνπο δηεζλψλ ρξεκαηνπηζησ-

ηηθψλ ζπλζεθψλ θαη αγνξάο εξγαζίαο, αλέθνςε πξνζσξηλά ηφζν ηελ πξν παλδεκίαο δπλακηθή βειηί-

σζεο ηεο θακπχιεο απνδφζεσλ ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ φζν θαη ηε δπλακηθή αχμεζεο ηεο απαζρφ-

ιεζεο. Κη ελψ νη απνδφζεηο ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ ήδε ηνλ Ινχλην ηνπ 2020 είραλ επαλέιζεη ζηα 

αξρηθά επίπεδα ηνπ 2020, ιφγσ ηεο έγθαηξεο ιήςεο κέηξσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, ε 

αγνξά εξγαζίαο αλακέλεηαη λα πιεγεί γηα κεγαιχηεξν δηάζηεκα, ηφζν ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο ζπκκεην-

ρήο ηεο ηνπξηζηηθήο απαζρφιεζεο ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε θαηά ην ηξίην ηξίκελν ηνπ έηνπο, φζν 

θαη ιφγσ ηεο αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο θιάδσλ θαη κείσζεο ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο ιφγσ ηνπ πγεην-

λνκηθνχ θηλδχλνπ ζην ηέηαξην ηξίκελν. 

 

Οη απψιεηεο γηα ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ ζην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2020 αλακέλεηαη λα είλαη κεγάιεο, 

ιφγσ ηεο δηαρξνληθήο ζπγθέληξσζεο πςεινχ πνζνζηνχ δηεζλψλ ηαμηδησηηθψλ αθίμεσλ εληφο απηνχ 

ηνπ ηξηκήλνπ
23

. Σελ πεξίνδν Ινπιίνπ – Απγνχζηνπ, θαηά ηελ νπνία ππήξμε ζηαδηαθή άξζε ησλ πεξην-

ξηζκψλ ζηηο δηεζλείο κεηαθηλήζεηο, ηα ζηνηρεία Ιζνδπγίνπ Πιεξσκψλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο δεί-

ρλνπλ κείσζε ηαμηδησηηθψλ εηζπξάμεσλ θαηά 75% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2019, κε ηελ 

πηψζε ζην ζχλνιν ηνπ πξψηνπ νθηακήλνπ ηνπ 2020 λα αλέξρεηαη ζην 79,7%. 

 

Η χθεζε ζην ζχλνιν ηνπ 2020 νδεγείηαη απφ ηελ θάκςε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην δεχηε-

ξν θαη ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ έηνπο, ε νπνία αληαλαθιά ην θαζνιηθφ «πάγσκα» ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο παξαγσγήο (lockdown) εληφο απηψλ ησλ ηξηκήλσλ ηφζν ζηελ Διιάδα, 

φζν θαη δηεζλψο. Η κεγαιχηεξε επίδξαζε ηνπ lockdown θαίλεηαη λα θαηαγξάθεηαη ζηνπο θιάδνπο ηνπ 

εκπνξίνπ, ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ ηερλψλ, κε ηνπο θιάδνπο ησλ νξπρείσλ/κεηαπνίεζεο θαη ησλ επαγ-

γεικαηηθψλ/επηζηεκνληθψλ δξαζηεξηνηήησλ λα αθνινπζνχλ. 

 

Ωο εθ ηνχηνπ, θαη θαη’ αλαινγία ησλ έσο ζήκεξα δηαζέζηκσλ ηξηκεληαίσλ ζηνηρείσλ γηα ην δεχηεξν 

ηξίκελν, αξλεηηθή πνξεία εθηηκάηαη γηα φιεο ηηο κεηαβιεηέο ηνπ ΑΔΠ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ lockdown 

(θαη ζην ζχλνιν ηνπ έηνπο), εμαηηίαο ηεο δηαηαξαρήο ζηελ παξαγσγή θαη ηεο δεπηεξνγελνχο 

κεηάδνζήο ηεο ζε κε άκεζα πιεηηφκελνπο θιάδνπο κέζσ ηεο κείσζεο ηεο δήηεζεο. Μφλε εμαίξεζε 

αλακέλεηαη λα απνηειέζεη ν φγθνο δεκφζηαο θαηαλάισζεο, δεδνκέλσλ ησλ απμεκέλσλ δαπαλψλ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο. Η παξνδηθή ζπξξίθλσζε ηεο δήηεζεο αλακέλεηαη λα επεξεάζεη 

θαζνδηθά ηνλ πιεζσξηζκφ, πέξαλ ησλ ήδε απμεκέλσλ θαζνδηθψλ πηέζεσλ απφ ηελ πνξεία ησλ 

δηεζλψλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ. Ωο απνηέιεζκα, ην βάζνο ηεο χθεζεο αλακέλεηαη κεγαιχηεξν ζε 

νλνκαζηηθνχο φξνπο έλαληη ησλ φξσλ φγθνπ εγρψξηνπ πξντφληνο. 

 

Δλδεηθηηθά, ζην Γηάγξακκα 1.2 δίλεηαη ε εηθφλα ησλ ηάζεσλ ησλ ζπληζησζψλ ηνπ ΑΔΠ ζην ζχλνιν 

πξψηνπ εμακήλνπ 2020, κε βάζε ηα (ππνθείκελα ζε αλαζεψξεζε) δηαζέζηκα ηξηκεληαία ζηνηρεία 

εζληθψλ ινγαξηαζκψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Σν 2019, ζην ηξίην ηξίκελν ηνπ έηνπο ζπγθεληξψζεθε ην 55% ησλ εηήζησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ απφ ην εμσηεξηθφ (ζηνηρεία Ιζνδπγίνπ 

Πιεξσκψλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο).  
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Γηάγξακκα 1.2 πκβνιή ηωλ ζπληζηωζώλ ΑΔΠ ζηνλ ξπζκό αλάπηπμεο,  
πξώην εμάκελν 2020 

(% ΑΔΠ πξψηνπ εμακήλνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ζε ζηαζεξέο ηηκέο) 

 

 
Πεγή:  Σξηκεληαίνη Δζληθνί Λνγαξηαζκνί 2νπ ηξηκήλνπ 2020 (Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή). 

 
ηε βάζε ησλ αλσηέξσ, ε ζπληζηακέλε ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηα ηξία βαζηθά θαλάιηα 

κεηάδνζεο ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο (παξαγσγή, απαζρφιεζε θαη εγρψξηα δήηεζε, εμσηεξηθφο ηνκέ-

αο) θαη ε κεξηθψο αληηζηαζκηζηηθή δξάζε ησλ κέηξσλ νηθνλνκηθήο ζηήξημεο, ηνπνζεηεί ηελ χθεζε γηα 

ην ζχλνιν ηνπ 2020 ζην 10,5%, θαηά 2,3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ ρακειφηεξα απφ φηη ζην 

Πξνζρέδην ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ ηεο, ε απφθιηζε απηή αληηθαην-

πηξίδεη ηελ εθηηκψκελε επίπησζε ηνπ δεχηεξνπ lockdown ηνπ 2020 ζηε κεηαβνιή ηνπ εηήζηνπ πξαγ-

καηηθνχ εγρψξηνπ πξντφληνο. ε νλνκαζηηθνχο φξνπο, ν ξπζκφο κείσζεο ηνπ ΑΔΠ αλακέλεηαη λα εί-

λαη ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξνο (-11,3%), κε ηνλ απνπιεζσξηζηή ζε αξλεηηθφ έδαθνο (-0,8%). 

 

Η εγρψξηα δήηεζε αλακέλεηαη λα έρεη κεγαιχηεξε αξλεηηθή ζπκβνιή ζην ΑΔΠ ζην ζχλνιν ηνπ έηνπο 

ζε ζρέζε κε ηνλ εμσηεξηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, εμεγψληαο ην 60% ηεο χθεζεο. Η πξαγκαηηθή ηδησ-

ηηθή θαηαλάισζε αλακέλεηαη λα κεησζεί θαηά 7,6% έλαληη ηνπ 2019, ιφγσ κεησκέλσλ επθαηξηψλ γηα 

θαηαλάισζε θαη κείσζεο ηνπ κέζνπ νλνκαζηηθνχ κηζζνχ ελ κέζσ lockdown. H ζπλνιηθή απαζρφιε-

ζε εθηηκάηαη φηη ζα κεησζεί θαηά 5,1% θαη ε απαζρφιεζε ησλ κηζζσηψλ θαηά 5,2%, επηθέξνληαο 

κείσζε ησλ ακνηβψλ εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαηά 8,1%. Ο πξαγκαηηθφο κέζνο κηζζφο εθηηκάηαη φηη ζα 

κεησζεί ιηγφηεξν απφ ηνλ νλνκαζηηθφ, θαηά 2,1% έλαληη ηνπ 2019, ελ κέζσ κείσζεο ηνπ Δλ. ΓΣΚ θα-

ηά 1,1%. Η κέζε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο αλακέλεηαη λα ππνρσξήζεη θαηά 5,7%. 

 

Οη πξαγκαηηθέο επελδχζεηο αλακέλεηαη λα ζεκεηψζνπλ πεξαηηέξσ απψιεηεο ζην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 

έηνπο, θηάλνληαο ζην ζχλνιν ηνπ 2020 ζην -14,3% έλαληη ηνπ 2019, σο αληαλάθιαζε ηνπ ρακεινχ 

επηπέδνπ δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο κεησκέλεο δήηεζεο θαη ηεο αλαδσπχξσζεο 

ηεο αβεβαηφηεηαο δηεζλψο φζνλ αθνξά ηελ επηδεκηνινγηθή εμέιημε ηεο θξίζεο. Ωζηφζν, νη επελδχζεηο 

ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ αλακέλεηαη λα παξακείλνπλ ζε ζεηηθή πνξεία ζην ζχλνιν ηνπ έηνπο, ιφ-

γσ ηνπ ηδηαίηεξα ζεηηθνχ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2020. 

 

Οη εμαγσγέο ππεξεζηψλ αλακέλεηαη λα ππνζηνχλ θαζίδεζε ζην ζχλνιν ηνπ έηνπο (-47,0%), κε θχξηα 

ηελ επίδξαζε ηεο εηζεξρφκελεο ηαμηδησηηθήο θίλεζεο θαη ηηο κηθξφηεξεο απψιεηεο ησλ εηζαγσγψλ π-

πεξεζηψλ λα νδεγνχλ ζε αξλεηηθή ζπκβνιή ηνπ ηζνδπγίνπ ππεξεζηψλ ζην ΑΔΠ θαηά 7,5% ηνπ ΑΔΠ. 

Η κεγάιε αξλεηηθή ζπκβνιή ππεξαληηζηαζκίδεη ηελ θαηά 2,7% ηνπ ΑΔΠ ζεηηθή ζπκβνιή ησλ θαζα-
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ξψλ εμαγσγψλ αγαζψλ, πνπ νθείιεηαη ζηε ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξε πηψζε ηνπ φγθνπ ησλ εηζαγσγψλ 

αγαζψλ
24

 (-14,2%) έλαληη ησλ εμαγσγψλ αγαζψλ (-9,2%). 

 

Η πξν ηεο παλδεκίαο δπλακηθή κείσζεο ηεο αλεξγίαο αλακέλεηαη λα αλαζηξαθεί πξνζσξηλά ην 2020, 

κε ηελ αχμεζε ησλ αλέξγσλ λα θηάλεη ηηο 1,6 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, παξάι-

ιεια κε ηε κείσζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαηά 3,2% έλαληη ηνπ 2019 εμαηηίαο ηεο επηθπιαθηηθφ-

ηεηαο ζηελ πξνζθνξά εξγαζίαο ζε πεξηφδνπο έμαξζεο ηεο παλδεκίαο. 

 

Η πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο αλάθακςεο θαηά ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2020 αλακέλεηαη λα επηδξάζεη 

ζηνλ εηήζην ξπζκφ αλάθακςεο ηνπ επφκελνπ έηνπο, κέζσ ηεο αξλεηηθήο επίδξαζεο κεηαθνξάο (carry 

over). Ωζηφζν, ε ηζρπξή επαλαθνξά ζε ζεηηθνχο ηξηκεληαίνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ζε εηήζηα βάζε 

απφ ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2021, φπσο είρε εθηηκεζεί ζην Πξνζρέδην ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγη-

ζκνχ, ζπλερίδεη λα απνηειεί εθηίκεζε ηνπ βαζηθνχ καθξννηθνλνκηθνχ ζελαξίνπ. 

 
Πληθωπιζμόρ - Τιμέρ 
 

Η πθεζηαθή επίδξαζε ησλ κέηξσλ θαηά ηεο παλδεκίαο αληέζηξεςε, απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2020, ηελ 

πξνεγνπκέλσο αλνδηθή ηάζε ηνπ Δλ.ΓΣΚ, νδεγψληαο ηνπο κέζνπο ξπζκνχο Δλ. ΓΣΚ θαη εζληθνχ 

ΓΣΚ ζην -1,1% γηα ην πξψην δεθάκελν ηνπ 2020, ρακειφηεξα απφ ηνλ κέζν φξν ηεο Δπξσδψλεο 

(+0,4%). Η κείσζε ηεο δηεζλνχο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ, πνπ ζπληέιεζε πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, 

αληαλαθιάηαη ζηνλ ζεκαληηθά ιηγφηεξν αξλεηηθφ ππξήλα ηνπ πιεζσξηζκνχ, πνπ θπκάλζεθε ζην          

-0,2% ηελ ίδηα πεξίνδν. 

 

H αξλεηηθή πνξεία ησλ ηηκψλ εληάζεθε απφ ηνλ Ινχλην ηνπ 2020, κε ηνλ ξπζκφ πιεζσξηζκνχ ηεο πε-

ξηφδνπ Ινπλίνπ – Οθησβξίνπ ζην -2,1% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2019. ηελ εμέιημε απηή 

ζπλέβαιαλ νη κεησκέλνη ζπληειεζηέο έκκεζεο θνξνινγίαο ζηηο κεηαθνξέο πξνζψπσλ, ζηα νξγαλσκέ-

λα ηνπξηζηηθά παθέηα, ζηα εηζηηήξηα ησλ θηλεκαηνγξάθσλ θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο πξντφ-

λησλ θαη ππεξεζηψλ εζηίαζεο (κε αιθννινχρα πνηά), πνπ εθαξκφζηεθαλ απφ ηνλ Ινχλην ηνπ 2020 σο 

κέηξν αληηζηάζκηζεο ησλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο. 

 

ην ζχλνιν ηνπ έηνπο, ν ξπζκφο πιεζσξηζκνχ αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί θνληά ζην επίπεδν δεθα-

κήλνπ (-1,1%), πεξηνξίδνληαο ηηο απψιεηεο ηνπ πξαγκαηηθνχ κέζνπ κηζζνχ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνη-

ρεο ζε φξνπο νλνκαζηηθνχ κηζζνχ, ζην 2,0% ζε εηήζηα βάζε. 

 

Απαζσόληζη – Ανεπγία 
 
Η αλεξγία κεηψζεθε κεηαμχ Φεβξνπαξίνπ θαη Απξηιίνπ 2020 ζην 15,7% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

έλαληη 16,1% ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2020, παξά ηελ εμάπισζε ηεο παλδεκίαο θαη ηελ αλαζηνιή ιεηηνπξ-

γίαο νηθνλνκηθψλ θιάδσλ ηελ ίδηα πεξίνδν. Απηφ εμεγείηαη απφ ηε κεησκέλε δηαζεζηκφηεηα ελφο ηκή-

καηνο ηνπ πιεζπζκνχ λα πξνζθέξεη εξγαζία θαηά ηελ πξψηε έμαξζε ηεο παλδεκίαο, κε απνηέιεζκα 

ην ηκήκα απηφ λα θαηαγξαθεί ζηαηηζηηθά σο νηθνλνκηθά αλελεξγφο πιεζπζκφο ηνπο αληίζηνηρνπο κή-

λεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ππνρψξεζε θαηά 2,7% ηελ πεξίνδν Φεβξνπαξίνπ – Απξηιίνπ 

2020 έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2019 θαη ν κέζνο αξηζκφο ησλ αλέξγσλ κεηψζεθε θαηά 30,7 

ρηιηάδεο έλαληη ηνπ Ιαλνπαξίνπ 2020. 

 
Σνλ Μάην 2020, ε ηάζε ζηαηηζηηθήο θαηαγξαθήο κεησκέλνπ αξηζκνχ αλέξγσλ εμέιεηςε, ιφγσ ππνρψ-

ξεζεο ηεο παλδεκίαο θαη ηνπ πγεηνλνκηθνχ θηλδχλνπ, νδεγψληαο ζηε δηακφξθσζε ηνπ πνζνζηνχ α-

λεξγίαο ζην 17,7% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Δληνχηνηο, απφ ηα κεληαία ζηνηρεία ηεο Έξεπλαο Δξγα-

ηηθνχ Γπλακηθνχ δελ πξνθχπηεη ηάζε πεξαηηέξσ αχμεζεο ησλ αλέξγσλ ηνπο ακέζσο επφκελνπο κή-

λεο, αιιά ζηαδηαθή αλάθακςε ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2020, ν αξηζκφο αλέξγσλ είρε 

κεησζεί θαηά 41 ρηιηάδεο έλαληη ηνπ Μαΐνπ, κε αληίζηνηρε αχμεζε ησλ απαζρνινχκελσλ θαηά 52,3 

ρηιηάδεο. 

 

                                                 
24 ε απηφ ζπκβάιιεη ε ππνρψξεζε ησλ επελδχζεσλ ζε εμνπιηζκφ θαηά 25% ην 2020. 
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Σα ζεκάδηα αλζεθηηθφηεηαο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζεσξείηαη φηη ζεκαηνδνηνχλ ηελ επηηπρία ηνπ κέ-

ηξνπ αλαζηνιήο ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ζηνπο θιάδνπο πνπ έρνπλ πιεγεί απφ ηελ παλδεκία, θαζψο 

θαη ηεο «ξήηξαο κε απνιχζεσλ» γηα ηνπο επσθεινχκελνπο απφ ηα κέηξα νηθνλνκηθήο ζηήξημεο. 

 

ε θάζε πεξίπησζε, ηα λέα κέηξα πεξηνξηζκνχ ηεο εμάπισζεο ηνπ Covid-19, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2020, 

αλακέλεηαη λα επηδεηλψζνπλ ηελ πνξεία ησλ δεηθηψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζην ζχλνιν ηνπ έηνπο, επη-

ηαρχλνληαο ηελ πησηηθή ηάζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηεο απαζρφιεζεο (ζην -3,2% θαη -5,1% 

αληίζηνηρα, ζε εηήζηα βάζε) θαη απμάλνληαο πξφζθαηξα ην πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ θαηά 1,6 πνζν-

ζηηαίεο κνλάδεο έλαληη ηνπ 2019. 

 

Νομιζμαηικέρ και πιζηωηικέρ εξελίξειρ ζηην Ελλάδα 

 
Σν 2020 ν εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ ζπλφινπ ησλ εγρσξίσλ θαηαζέζεσλ επηβξαδχλζεθε έλαληη 

ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη δηακνξθψζεθε, θαηά κέζν φξν ηνπο πξψηνπο ελλέα κήλεο ηνπ έηνπο, ζε 

6,5% (κέζνο εηήζηνο ξπζκφο θαηά ηνπο πξψηνπο ελλέα κήλεο ηνπ 2019: 7,9%). H παξαηεξνχκελε επη-

βξάδπλζε απνδίδεηαη θπξίσο ζηηο θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο έσο 2 έηε, νη νπνίεο ππνρψξεζαλ κε εληεη-

λφκελν ξπζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ ελλέα κελψλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Αληίζεηα, νη θαηαζέ-

ζεηο δηάξθεηαο κίαο εκέξαο απμήζεθαλ κε δηςήθην κέγεζνο εηήζηνπ ξπζκνχ αλφδνπ, ν νπνίνο επηηα-

ρχλζεθε ζηαδηαθά. Η ζπξξίθλσζε ηεο δηαθνξάο ηνπ επηηνθίνπ θαηαζέζεσλ πξνζεζκίαο απφ ην επηηφ-

θην ησλ θαηαζέζεσλ κίαο εκέξαο εθηηκάηαη φηη ζπλέβαιε ζηε κεηαθίλεζε πφξσλ κεηαμχ ησλ δχν θα-

ηεγνξηψλ θαηαζέζεσλ. Δπηπιένλ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο επθαηξίαο δηαθξάηεζεο θαηαζέζεσλ 

κεγαιχηεξεο ξεπζηφηεηαο, ε αχμεζε ηνπ ππνινίπνπ ησλ ηξερνχκελσλ ινγαξηαζκψλ, ησλ θαηαζέζεσλ 

φςεσο θαη ησλ θαηαζέζεσλ ηακηεπηεξίνπ ππνζηεξίρζεθε απφ ηε δέζκε κέηξσλ πνιηηηθήο γηα ηνλ πε-

ξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, ηελ αχμεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο 

ησλ θαηαζέζεσλ σο κέζνπ πιεξσκψλ θαη πηζαλψο ηελ αλαβνιή θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ εθ κέξνπο 

ησλ λνηθνθπξηψλ.  

 

Όζνλ αθνξά ηελ αλάιπζε θαηά ηνκέα, νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ησλ κε ρξεκαηνπηζησηηθψλ επηρεη-

ξήζεσλ απμήζεθαλ ζπλνιηθά πεξίπνπ θαηά 6,2 δηζ. επξψ ηνπο πξψηνπο ελλέα κήλεο ηνπ έηνπο (έλαληη 

αχμεζεο 0,1 δηζ. επξψ ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2019). Η αμηνζεκείσηε άλνδνο ησλ θαηαζέζεσλ ησλ κε 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ επηρεηξήζεσλ πξνήιζε θαηά θχξην ιφγν απφ θαηαζέζεηο κίαο εκέξαο (6/7 ηεο ζπ-

λνιηθήο ξνήο ηνπ ελλεάκελνπ Ιαλνπαξίνπ – επηεκβξίνπ 2020) γεγνλφο πνπ αληαλαθιά ηε ζπγθέ-

ληξσζε δηαζεζίκσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο θαη κεηά, πηζαλψο γηα ιφ-

γνπο πξφλνηαο ή πίζησζεο πξντφληνο δαλείνπ ή ρξεκαηνδνηηθνχ εξγαιείνπ ππέξ ηεο ελίζρπζεο ξεπ-

ζηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ επιήγεζαλ απφ ηελ παλδεκία. Παξά ηελ αξλεηηθή επίδξαζε πνπ ζπ-

λέρηζε λα αζθεί ε ζπξξίθλσζε ησλ ζηεγαζηηθψλ θαη ησλ θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ, νη θαηαζέζεηο ησλ 

λνηθνθπξηψλ απμήζεθαλ θαηά 3,7 δηζ. επξψ (έλαληη αχμεζεο 4,2 δηζ. επξψ ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2019) 

ζε ζπλέπεηα κε ηελ ελίζρπζε ηεο απνηακηεπηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ λνηθνθπξηψλ.  

 

Ο εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ ππνινίπνπ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηνλ ηνκέα ηεο γεληθήο θπβέξ-

λεζεο απφ ην εγρψξην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο), αθνχ 

έιαβε αξλεηηθέο ηηκέο ην 2019, ην 2020 κεηαζηξάθεθε ζε ζεηηθέο ηηκέο θαη επηηαρχλζεθε έληνλα. Α-

λαιπηηθφηεξα, ν ελ ιφγσ ξπζκφο κεηαβνιήο αλήιζε ζε 54,0% ην επηέκβξην ηνπ 2020 (έλαληη -5,5% 

ην Γεθέκβξην ηνπ 2019) θαη ην ελλεάκελν Ιαλνπαξίνπ – επηεκβξίνπ 2020 δηακνξθψζεθε θαηά κέζν 

φξν ζε 24,2% έλαληη -2,5% θαηά ην 2019. Η ζεκαληηθή εηήζηα άλνδνο ηνπ ππνινίπνπ ηεο ρξεκαηνδφ-

ηεζεο πξνο ηνλ ηνκέα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο θαηά κέζν φξν ην ελ ιφγσ δηάζηεκα ηνπ 2020, εληζρχ-

ζεθε απφ ηελ αχμεζε ηεο αμίαο ηνπ απνζέκαηνο ηίηισλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζην ραξηνθπιάθην 

ησλ ΝΥΙ (λνκηζκαηηθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ), θαζψο νη ηίηινη απηνί θαηέζηεζαλ εθ λένπ 

θαη’ εμαίξεζε απνδεθηνί απφ ην Δπξσζχζηεκα σο εμαζθαιίζεηο. Σα ειιεληθά πηζησηηθά ηδξχκαηα 

ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ πξνθεηκέλνπ λα αληιήζνπλ πφξνπο κέζσ πξάμεσλ αλαρξεκαηνδφηεζεο απφ ην 

Δπξσζχζηεκα. Δπίζεο, νη ελ ιφγσ ηίηινη ππήρζεζαλ ζην Pandemic Emergency Purchase Programme 

ηεο ΔΚΣ, γεγνλφο ην νπνίν νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηεο αμίαο ηνπ ζρεηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο Σξαπέ-

δεο ηεο Διιάδνο σο απνηέιεζκα ηεο θηήζεο ηνπο κέζσ ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο. 
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Όζνλ αθνξά ηελ ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ηδησηηθνχ κε ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλν-

κίαο, νη κελ πηζηψζεηο πξνο ηα λνηθνθπξηά ζπλέρηζαλ λα κεηψλνληαη, ε δε ρξεκαηνδφηεζε πξνο ηηο ε-

πηρεηξήζεηο απμήζεθε πεξαηηέξσ. Ο εηήζηνο ξπζκφο κείσζεο ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ πξνο ηα λνηθν-

θπξηά έγηλε εληνλφηεξνο ηνπο πξψηνπο ελλέα κήλεο ηνπ 2020 θαη δηακνξθψζεθε θαηά κέζν φξν ζε -

2,8% έλαληη -2,6% ην 2019 (επηέκβξηνο 2020: -2,5%, Γεθέκβξηνο 2019: -2,9%). Αληίζεηα, ν εηήζηνο 

ξπζκφο πηζησηηθήο επέθηαζεο εθ κέξνπο ησλ ηξαπεδψλ πξνο ηηο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο, 

αθνχ ζεκείσζε επηηάρπλζε θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 2019, κεηά ην Μάξηην ηνπ 2020 μεθίλεζε 

εθ λένπ λα απμάλεηαη αδηαιείπησο θαη ην επηέκβξην ηνπ 2020 αλήιζε ζε 8,3%, ηελ πςειφηεξε ηηκή 

πνπ έρεη ιάβεη κεηά ηνλ Ινχιην ηνπ 2009 (Γεθέκβξηνο 2019: 1,7%). Σν ελλεάκελν Ιαλνπαξίνπ-

επηεκβξίνπ ηνπ 2020 ν ελ ιφγσ ξπζκφο (4,5%) ήηαλ θαηά κέζν φξν πςειφηεξνο έλαληη ηνπ 2019 

(2,2%).  

 

Η ελδπλάκσζε ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο εθ κέξνπο ησλ ηξαπεδψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ην 2020, η-

δηαίηεξα κεηά ην Μάξηην θαηά ηνλ νπνίν μεθίλεζαλ νη επηδξάζεηο απφ ηελ παλδεκία, αληαλαθιά ηελ 

ελίζρπζε ηεο δήηεζεο, θαζψο θαη ηεο πξνζθνξάο ηξαπεδηθψλ δαλείσλ. Όζνλ αθνξά ηε δήηεζε γηα 

λέα δάλεηα, νη πηέζεηο ζηε ξεπζηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ κεηά ηελ έλαξμε ηεο παλδεκίαο θαη ε δηα-

κφξθσζε ησλ επηηνθίσλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ ζε ρακειφ κέζν επίπεδν θαηά ην 2020 είραλ 

απμεηηθή επίδξαζε, ε νπνία ππεξαληηζηάζκηζε ηηο επηπηψζεηο απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαηά ην α΄ θαη β΄ ηξίκελν ηνπ έηνπο. Δλ φςεη ηεο απμεκέλεο αβεβαηφηεηαο ιφγσ ηεο 

παλδεκίαο, νη επηρεηξήζεηο αληηκεηψπηζαλ ηηο πηέζεηο απηέο κε άληιεζε ηξαπεδηθψλ δαλεηαθψλ πφξσλ 

θαη απφ πθηζηάκελεο πηζησηηθέο γξακκέο, εθηφο απφ ηελ ππνβνιή αηηεκάησλ γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηα 

θπβεξλεηηθά πξνγξάκκαηα ζηήξημεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο 

Covid-19.  

 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, νη ζπλζήθεο ξεπζηφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο βειηηψζεθαλ 

ην 2020, κέζσ ηεο ζηήξημεο απφ ηα κέηξα λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο, απφ ηα επν-

πηηθά κέηξα ηνπ Δληαίνπ Δπνπηηθνχ Μεραληζκνχ (SSM) θαη απφ ηα δεκνζηνλνκηθά κέηξα ελίζρπζεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ (θαη ησλ λνηθνθπξηψλ) πνπ έιαβε ε θπβέξλεζε. Δπίζεο, ε παξνρή ηξαπεδηθψλ πη-

ζηψζεσλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο εληζρχζεθε ηδηαηηέξσο, εηδηθά κεηά ηνλ Ινχλην ηνπ 2020, απφ ηα πξν-

γξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ηεο Αλαπηπμηαθήο Σξάπεδαο κε εγγπήζεηο (απφ ην «Σακείν Δγγπν-

δνζίαο Δπηρεηξήζεσλ Covid-19») θαη παξνρήο δαλείσλ θεθαιαίνπ θίλεζεο κε δηεηή επηδφηεζε επηην-

θίνπ ιφγσ παλδεκίαο απφ ην ΣΔΠΙΥ ΙΙ. Ωζηφζν, ζεκαληηθφ πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ πξνζθν-

ξά πηζηψζεσλ εθ κέξνπο ησλ ηξαπεδψλ απνηειεί ε πξννπηηθή ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ κε εμππεξεηνχ-

κελσλ δαλείσλ ιφγσ ηεο χθεζεο. 

 

Η πεξαηηέξσ ζπξξίθλσζε ηνπ ππνινίπνπ ηεο ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηα λνηθνθπξηά, θαηά 

ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν, ζπλδέεηαη κε ηελ επηδείλσζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο θαη 

ηηο εθηηκήζεηο γηα άλνδν ηεο αλεξγίαο, ηελ πεξηζηνιή ησλ θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ θαη ηελ άλνδν ηεο 

νηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο. Οη παξάγνληεο απηνί ζπλέβαιαλ αξλεηηθά ζηε δήηεζε θαη ηελ πξνζθνξά 

δαλείσλ. Δμάιινπ, ηα δάλεηα πξνο ηα λνηθνθπξηά ζπλερίδνπλ λα εκθαλίδνπλ (ζπγθξηηηθά κε ηηο επηρεη-

ξήζεηο) πςειφηεξνπο δείθηεο κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ πεξηνξίδνληαο ηε δηάζεζε ησλ ηξαπεδψλ 

λα δηνρεηεχζνπλ λέεο πηζηψζεηο. Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα, νη αβέβαηεο εθηηκήζεηο 

γηα ηελ εμέιημε ησλ ηηκψλ ζηελ αγνξά ησλ θαηνηθηψλ επέδξαζαλ αλαζηαιηηθά ζηε δήηεζε.  

 

Η επί καθξφλ εμαηξεηηθά δηεπθνιπληηθή θαηεχζπλζε ηεο εληαίαο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηε δψλε ηνπ 

επξψ θαη ε ελίζρπζε ησλ θαηαζέζεσλ, σο πεγήο άληιεζεο ξεπζηφηεηαο εθ κέξνπο ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ, ζπλέβαιαλ ζην λα δηακνξθσζνχλ ηα επηηφθηα ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ ζηελ Διιάδα 

ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν ζε ηζηνξηθά ειάρηζηεο ηηκέο. Σν επηηφθην ησλ θαηαζέζεσλ πξνζεζκίαο, πε-

ξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηαζέζεσλ ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ κε ρξεκαηνπηζησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, 

δηακνξθψζεθε θαηά κέζν φξν ηνπο πξψηνπο ελλέα κήλεο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ζε 0,27%, δειαδή θαηά 

32 κνλάδεο βάζεο ρακειφηεξα έλαληη ηνπ κέζνπ επηηνθίνπ ηεο ίδηαο πεξηφδνπ ηνπ 2019.  

 

Σν θφζηνο ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο δηακνξθψζεθε θα-

ηά κέζν φξν ην 2020 ζε ρακειφηεξν επίπεδν έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη, παξά ηηο απμήζεηο 

πνπ παξαηεξήζεθαλ απφ ηνλ Μάην θαη εμήο, ζπλερίδεη λα θπκαίλεηαη ζε ηζηνξηθά ρακειέο ηηκέο, δηα-
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ζθαιίδνληαο κέρξη ζηηγκήο ππνζηεξηθηηθέο ζπλζήθεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Δηδηθφηε-

ξα, ην κεζνζηαζκηθφ επηηφθην ησλ δαλείσλ πξνο ηηο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο δηακνξθψζε-

θε ζε 3,22%, θαηά κέζν φξν, ηνπο πξψηνπο ελλέα κήλεο ηνπ 2020 (θαηά 77 κνλάδεο βάζεο ρακειφηε-

ξα έλαληη ηνπ κέζνπ επηηνθίνπ ηεο ίδηαο πεξηφδνπ ηνπ 2019). ηελ ειάθξπλζε ηνπ θφζηνπο ηξαπεδη-

θήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζπλέβαιε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ε δηάζεζε ρξεκαηνδνηηθψλ 

εξγαιείσλ αλαπηπμηαθψλ θνξέσλ, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ε-

πιήγεζαλ απφ ηελ παλδεκία. 

 

Όκνηα κε ηηο επηρεηξήζεηο, ην θφζηνο ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ πξνο ηα λνηθνθπξηά δηακνξθψζεθε θαηά 

κέζν φξν ην 2020 ζε ρακειφηεξν επίπεδν έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, κνινλφηη ε πησηηθή ηάζε 

πνπ αθνινπζνχζε αλεθφπε απφ ηνλ Μάην θαη κεηά. Σν κεζνζηαζκηθφ επηηφθην ησλ δαλείσλ πξνο ηα 

λνηθνθπξηά δηακνξθψζεθε ζε 4,89% θαηά κέζν φξν ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ – επηεκβξίνπ ηνπ 2020 

(θαηά 26 κνλάδεο βάζεο ρακειφηεξα απφ ην αληίζηνηρν κέζν επηηφθην ηεο ίδηαο πεξηφδνπ έλα έηνο 

λσξίηεξα).  

  

ε πξαγκαηηθνχο φξνπο, ηα επηηφθηα ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ εληζρχζεθαλ ην 2020 θπξίσο ιφγσ ησλ 

απνπιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ πνπ αζθήζεθαλ κεηά ην α΄ ηξίκελν ηνπ έηνπο. Σν πξαγκαηηθφ επηηφθην
25

 

ησλ δαλείσλ πξνο ηηο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά δηακνξθψζεθε αληίζηνη-

ρα ζε 4,16% θαη 5,84%, θαηά κέζν φξν, ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ – επηεκβξίνπ ηνπ 2020 (πςειφηεξα 

θαηά 72 θαη 124 κνλάδεο βάζεο αληίζηνηρα, έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ κέζσλ φξσλ ηεο ίδηαο πεξηφδνπ 

ηνπ 2019).  

 

Ιζοζύγιο ηπεσοςζών ζςναλλαγών 
  

Σν ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ – επηεκβξίνπ 2020, θαηέγξαςε έι-

ιεηκκα 8,6 δηζ. επξψ, απμεκέλν θαηά 8,5 δηζ. επξψ ζε ζρέζε κε εθείλν ηεο ίδηαο πεξηφδνπ ηνπ 2019. 

 

Η εμέιημε απηή νθείιεηαη ζηε κεγάιε κείσζε ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ησλ ππεξεζηψλ, σο 

απνηέιεζκα θπξίσο ηεο δξακαηηθήο κείσζεο ησλ εηζπξάμεσλ απφ ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο ιφγσ ησλ 

πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο, ηα νπνία επεξέαζαλ αξλεηηθά θαη ηηο κε-

ηαθνξέο (ζαιάζζηεο θαη αεξνπνξηθέο). Ο πεξηνξηζκφο ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ αγαζψλ αληη-

ζηάζκηζε κεξηθψο ην απνηέιεζκα απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βειηίσζε ησλ ηζνδπγίσλ πξσηνγελψλ θαη 

δεπηεξνγελψλ εηζνδεκάησλ. 

 

Σν ηζνδχγην αγαζψλ εκθάληζε έιιεηκκα θαηά 3,3 δηζ. επξψ κηθξφηεξν ζε ζρέζε κε εθείλν ηεο ίδηαο 

πεξηφδνπ ηνπ 2019 θαη δηακνξθψζεθε ζε 14,1 δηζ. επξψ. Η εμέιημε απηή ήηαλ απνηέιεζκα ηεο κείσ-

ζεο ησλ εηζαγσγψλ κε ξπζκφ ηαρχηεξν απφ εθείλνλ ηεο κείσζεο ησλ εμαγσγψλ. ε κεγάιν βαζκφ, ε 

κείσζε ηφζν ησλ εμαγσγψλ φζν θαη ησλ εηζαγσγψλ νθείιεηαη ζηε κείσζε ησλ εμαγσγψλ θαη εηζαγσ-

γψλ θαπζίκσλ πνπ αληαλαθιά θπξίσο ηελ πηψζε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ. Μεηαμχ ησλ ππφινηπσλ 

θιάδσλ εμαγνκέλσλ αγαζψλ, ζεκαληηθή ζεηηθή ζπκβνιή είραλ νη θιάδνη ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

θαη ηξνθίκσλ θαη ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. Όζνλ αθνξά ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή, νη εμαγσγέο 

πξνο ηελ ΔΔ είραλ θαιχηεξε επίδνζε. Γεληθά νη εμαγσγέο αγαζψλ έδεημαλ αληνρή ζηελ πηψζε ηεο 

εμσηεξηθήο δήηεζεο.  

 

Η κείσζε ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ππεξεζηψλ νθείιεηαη θπξίσο ζηε κείσζε ησλ εηζπξάμεσλ 

απφ ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο, ε νπνία δελ αληηζηαζκίζηεθε απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αληίζηνηρσλ πιε-

ξσκψλ. ην ελλεάκελν Ιαλνπαξίνπ – επηεκβξίνπ 2020, ε εηζεξρφκελε ηαμηδησηηθή θίλεζε θαη νη 

ζρεηηθέο εηζπξάμεηο ήηαλ κεησκέλεο θαηά 77,2% θαη 78,2% αληίζηνηρα. Σν γ’ ηξίκελν ηνπ 2020, πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηελ αηρκή ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, νη ηαμηδησηηθέο εηζπξάμεηο δηακνξθψζεθαλ ζην 

26% εθείλσλ ηεο ίδηαο πεξηφδνπ ηνπ 2019. Οη εηζπξάμεηο απφ κεηαθνξέο κεηψζεθαλ θαηά 16,2%, α-

θνχ νη εηζπξάμεηο ηφζν απφ ζαιάζζηεο φζν θαη απφ αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο θαηέγξαςαλ κείσζε.
26

 

                                                 
25 Σν πξαγκαηηθφ επηηφθην εθηηκάηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ νλνκαζηηθνχ επηηνθίνπ θαη ηνπ δσδεθάκελνπ ξπζκνχ πιεζσξηζκνχ. 
26 Οη εηζπξάμεηο απφ ζαιάζζηεο κεηαθνξέο απνηεινχλ ην θπξηφηεξν ζηνηρείν ηνπ ινγαξηαζκνχ κεηαθνξψλ αθνχ αληηζηνηρνχζαλ ζε πε-

ξίπνπ 85% ησλ ζπλνιηθψλ εηζπξάμεσλ ηελ πεξίνδν 2015-2019. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο ήηαλ 11%.  
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πγθεθξηκέλα, νη εηζπξάμεηο απφ ζαιάζζηεο κεηαθνξέο κεηψζεθαλ θαηά 10,3% - αληαλαθιψληαο ηε 

κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ θαη ηνλ αξλεηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο παγθφζκηαο νη-

θνλνκίαο - θαηαγξάθνληαο φκσο ζρεηηθή αληνρή ζπγθξηηηθά κε ηηο εμειίμεηο ζηηο εηζπξάμεηο άιισλ 

ππεξεζηψλ. 

 

Σν έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ πξσηνγελψλ εηζνδεκάησλ πεξηνξίζηεθε, ελψ ην πιεφλαζκα ηνπ ηζνδπγίνπ 

δεπηεξνγελψλ εηζνδεκάησλ ζεκείσζε αχμεζε, κε ζεκαληηθή ζεηηθή ζπκβνιή απφ ηελ εθηακίεπζε 

απφ ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηήξημεο (ESM) ηνπ πνζνχ ησλ 644,4 εθαη. επξψ, πνπ αθνξά ηελ έ-

γθξηζε ηεο επηζηξνθήο ησλ θεξδψλ απφ ηα ειιεληθά νκφινγα (ANFA/SMP), θαζψο θαη ησλ 103 ε-

θαη. επξψ απφ ηελ επηζηξνθή ηνπ πεξηζσξίνπ επηηνθίνπ (step-up margin). Σέινο, ην πιεφλαζκα ηνπ 

ηζνδπγίνπ θεθαιαίσλ παξνπζίαζε άλνδν ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2019.
27

 

 
Ιζοζύγιο σπημαηοοικονομικών ζςναλλαγών 

 
Σελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2020, ζηελ θαηεγνξία ησλ άκεζσλ επελδχζεσλ, νη θαζαξέο 

απαηηήζεηο ησλ θαηνίθσλ έλαληη ηνπ εμσηεξηθνχ ζεκείσζαλ αχμεζε θαηά 494,7 εθαη. επξψ θαη νη θα-

ζαξέο ππνρξεψζεηο ηνπο έλαληη ηνπ εμσηεξηθνχ, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε άκεζεο επελδχζεηο κε θα-

ηνίθσλ ζηελ Διιάδα, θαηέγξαςαλ αχμεζε θαηά 2,4 δηζ. επξψ. 

 

ηηο επελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ, ε θαζαξή αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ θαηνίθσλ έλαληη ηνπ εμσηε-

ξηθνχ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε (θαηά 32,9 δηζ. επξψ) ησλ ηνπνζεηήζεσλ θαηνίθσλ ζε νκφινγα 

θαη έληνθα γξακκάηηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Η θαζαξή κείσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο νθείιεηαη θπξίσο 

ζηε κείσζε (8,2 δηζ. επξψ) ησλ ηνπνζεηήζεσλ κε θαηνίθσλ ζε νκφινγα θαη έληνθα γξακκάηηα ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.
28

 

 

ηελ θαηεγνξία ησλ ινηπψλ επελδχζεσλ, ε θαζαξή αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ θαηνίθσλ έλαληη ηνπ 

εμσηεξηθνχ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε (θαηά 2,5 δηζ. επξψ) ηεο ζηαηηζηηθήο πξνζαξκνγήο πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ έθδνζε ραξηνλνκηζκάησλ. Η θαζαξή αχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ αληαλαθιά θπξίσο 

ηελ αχμεζε (θαηά 41,9 δηζ. επξψ) ησλ ηνπνζεηήζεσλ κε θαηνίθσλ ζε θαηαζέζεηο θαη repos ζηελ Δι-

ιάδα (πεξηιακβάλεηαη θαη ν ινγαξηαζκφο TARGET) θαη ηελ αχμεζε (θαηά 6,2 δηζ. επξψ) ησλ δαλεη-

αθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο κε θαηνίθνπο. 

 

ην ηέινο επηεκβξίνπ 2020, ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο ρψξαο δηακνξθψζεθαλ ζε 9,6 δηζ. 

επξψ, έλαληη 7,5 δηζ. επξψ ζην ηέινο επηεκβξίνπ ηνπ 2019.  

 

  

                                                 
27 Οη εηζπξάμεηο ησλ ινηπψλ πξσηνγελψλ εηζνδεκάησλ θαη ησλ δεπηεξνγελψλ εηζνδεκάησλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο πεξηιακβάλνπλ θπ-

ξίσο ηηο άκεζεο εληζρχζεηο θαη επηδνηήζεηο ζην πιαίζην ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο (ΚΑΠ), θαζψο θαη ηηο απνιήςεηο απφ ην Δπ-
ξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ελψ νη πιεξσκέο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηηο απνδφζεηο πξνο ηνλ Κνηλνηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. Οη εηζπξάμεηο 
θεθαιαίσλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηηο απνιήςεηο απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη ην 
Σακείν πλνρήο. 

28  Δπηζεκαίλεηαη φηη νη αλσηέξσ εμειίμεηο ζηηο θαηεγνξίεο ησλ επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ θαη ησλ ινηπψλ επελδχζεσλ επεξεάδνληαη 
ζεκαληηθά απφ ηηο ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηηηινπνηήζεηο δαλείσλ ζπζηεκηθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.  
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Πίλαθαο 1.2  Ιζνδύγην πιεξωκώλ  
(ζε εθαη. επξώ) 

 

 
Ιαλνπάξηνο-Γεθέκβξηνο Ιαλνπάξηνο-επηέκβξηνο 

2017 2018 2019 2018 2019 2020 
I. Ιζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ (Ι.Α+Ι.Β+Ι.Γ+Ι.Γ) -3.406,2 -5.232,2 -2.725,5 -1.357,3 -90,1 -8.612,1 

 Ιζνδύγην αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ (Ι.Α+Ι.Β)        

 Δμαγσγέο -1.790,2 -3.184,7 -1.717,4 -170,9 952,3 -8.484,4 

 Δηζαγσγέο 61.701,7 69.532,2 72.596,2 53.434,8 56.534,3 38.589,8 
 63.491,9 72.716,9 74.313,6 53.605,7 55.582,0 47.074,2 
Ι.A Ιζνδύγην αγαζώλ ( I.Α.1 - I.Α.2) -19.833,9 -22.489,1 -22.833,3 -16.568,0 -17.468,6 -14.125,3 
I.A.1 Δμαγωγέο αγαζώλ 28.040,5 32.372,8 32.433,6 23.908,9 24.274,5 21.096,2 
 Καχζηκα 7.887,8 10.016,9 9.078,8 7.343,8 6.940,1 4.433,2 
 Πινία (πσιήζεηο) 102,0 130,9 91,5 123,6 58,2 56,1 
 Αγαζά ρσξίο θαχζηκα θαη πινία 20.050,7 22.225,0 23.263,4 16.441,5 17.276,1 16.606,9 
I.A.2 Δηζαγωγέο αγαζώλ 47.874,4 54.861,9 55.266,9 40.476,9 41.743,0 35.221,5 
 Καχζηκα 11.605,4 15.197,5 14.119,3 11.193,8 10.897,2 7.016,1 
 Πινία (αγνξέο) 141,9 187,7 436,6 171,5 339,1 132,8 
 Αγαζά ρσξίο θαχζηκα θαη πινία 36.127,0 39.476,7 40.711,1 29.111,6 30.506,8 28.072,6 
Ι.Β Ιζνδύγην ππεξεζηώλ ( I.Β.1 - I.Β.2) 18.043,7 19.304,4 21.115,9 16.397,1 18.420,9 5.640,9 
I.B.1 Δηζπξάμεηο  33.661,3 37.159,3 40.162,6 29.525,8 32.259,8 17.493,6 
 Σαμηδησηηθφ 14.630,1 16.085,8 18.178,8 14.112,6 16.107,1 3.509,4 
 Μεηαθνξέο 14.473,8 16.629,9 17.303,1 12.178,8 12.847,6 10.765,1 
 Λνηπέο ππεξεζίεο 4.557,3 4.443,6 4.680,7 3.234,4 3.305,1 3.219,1 
I.B.2 Πιεξωκέο  15.617,6 17.854,9 19.046,8 13.128,8 13.838,9 11.852,7 
 Σαμηδησηηθφ 1.904,7 2.191,0 2.743,8 1.605,8 2.012,5 641,2 
 Μεηαθνξέο 9.520,6 11.044,3 11.377,4 8.059,7 8.295,0 7.680,7 
 Λνηπέο ππεξεζίεο 4.192,3 4.619,6 4.925,5 3.463,3 3.531,4 3.530,8 
Ι.Γ Ιζνδύγην πξωηνγελώλ εηζνδεκάηωλ (I.Γ.1 - I.Γ.2) -1.057,3 -1.726,4 -1.591,6 -1.177,2 -1.188,9 -435,5 
I.Γ.1  Δηζπξάμεηο  6.184,1 6.058,5 6.202,9 4.825,5 4.909,3 5.205,2 
 Απφ εξγαζία (ακνηβέο, κηζζνί) 216,6 223,0 246,9 157,3 185,3 150,7 
 Απφ επελδχζεηο (ηφθνη, κεξίζκαηα, θέξδε) 3.148,0 2.731,4 3.046,7 1.946,7 2.199,5 2.185,4 
 Λνηπά πξσηνγελή εηζνδήκαηα 2.819,5 3.104,1 2.909,3 2.721,6 2.524,6 2.869,1 
I.Γ.2  Πιεξωκέο  7.241,3 7.784,9 7.794,5 6.002,8 6.098,2 5.640,7 
 Απφ εξγαζία (ακνηβέο, κηζζνί) 1.343,7 1.363,7 1.411,6 1.007,3 1.060,7 1.034,1 
 Απφ επελδχζεηο (ηφθνη, κεξίζκαηα, θέξδε) 5.492,3 6.019,1 5.975,9 4.683,0 4.695,3 4.275,7 
 Λνηπά πξσηνγελή εηζνδήκαηα 405,4 402,1 407,0 312,5 342,3 330,9 
Ι.Γ Ιζνδύγην δεπηεξνγελώλ εηζνδεκάηωλ (I.Γ.1 - I.Γ.2) -558,7 -321,1 583,5 -9,2 146,5 307,8 
I.Γ.1 Δηζπξάμεηο  1.949,9 2.177,6 3.827,9 1.714,6 2.647,4 2.902,0 
 Γεληθή Κπβέξλεζε  939,8 1.034,7 2.361,2 907,2 1.588,5 1.704,4 
 Λνηπνί ηνκείο  1.010,1 1.142,9 1.466,8 807,4 1.058,9 1.197,6 
I.Γ.2 Πιεξωκέο  2.508,6 2.498,8 3.244,5 1.723,8 2.500,9 2.594,2 
 Γεληθή Κπβέξλεζε  1.792,7 1.702,8 1.830,3 1.195,2 1.463,5 1.383,4 
 Λνηπνί ηνκείο 715,9 796,0 1.414,2 528,5 1.037,3 1.210,8 
IΙ. Ιζνδύγην θεθαιαίωλ (ΙΙ.1-ΙΙ.2) 914,5 353,2 679,8 166,3 214,0 1.331,6 
IΙ.1 Δηζπξάμεηο  1.133,8 1.007,4 1.178,7 511,9 641,8 1.645,0 
 Γεληθή Κπβέξλεζε  1.040,2 627,5 1.023,0 302,7 508,7 1.500,1 
 Λνηπνί ηνκείο  93,6 379,8 155,8 209,1 133,2 144,9 
IΙ.2 Πιεξωκέο                  219,3 654,2 498,9 345,5 427,8 313,4 
 Γεληθή Κπβέξλεζε  3,0 4,1 4,9 2,1 3,0 3,3 
 Λνηπνί ηνκείο 216,3 650,1 494,0 343,4 424,8 310,1 
 Ιζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ θαη θεθαιαίωλ (Ι + ΙΙ) -2.491,7 -4.879,1 -2.045,6 -1.191,0 123,9 -7.280,6 
IΙΙ. Ιζνδύγην ρξεκαηννηθνλνκηθ. ζπλ/γώλ (IΙΙ.Α+ΙΙΙ.Β+ΙΙΙ.Γ+ΙΙΙ.Γ) -1.949,1 -3.923,7 -520,0 -1.216,6 -542,6 -6.495,3 
IΙΙ.Α  Άκεζεο επελδύζεηο* -2.935,8 -2.960,7 -3.910,5 -2.296,8 -2.462,4 -1.921,3 
  Απαηηήζεηο 143,0 437,8 562,4 281,1 409,0 494,7 
 Τπνρξεψζεηο 3.078,8 3.398,5 4.472,9 2.577,9 2.871,4 2.416,1 
IΙΙ.Β  Δπελδύζεηο ραξηνθπιαθίνπ* -20.117,7 73,8 24.231,5 -3.780,3 20.941,1 42.733,5 
  Απαηηήζεηο -19.392,1 1.377,7 25.927,1 -501,7 24.994,8 34.051,7 
  Τπνρξεψζεηο 725,7 1.303,9 1.695,6 3.278,6 4.053,6 -8.681,8 
ΙΙΙ.Γ Λνηπέο επελδύζεηο* 20.986,4 -966,8 -20.925,0 5.013,5 -18.963,4 -48.417,5 
  Απαηηήζεηο -11.744,7 -5.801,8 -1.609,6 -4.249,9 -1.959,1 2.385,8 
  Τπνρξεψζεηο -32.731,0 -4.835,0 19.315,4 -9.263,4 17.004,3 50.803,3 
    ( Δάνεια γενικής κσβέρνησης ) 5.693,7 19.555,0 -4.444,8 20.001,4 -1.966,0 -492,5 
ΙΙΙ.Γ Μεηαβνιή ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαζεζίκωλ** 118,0 -70,0 84,0 -153,0 -58,0 1.110,1 
ΙV. Σαθηνπνηεηέα ζηνηρεία (Ι+ΙΙ-ΙΙΙ+ΙV=0) 542,5 955,4 1.525,7 -25,6 -666,5 785,3 
Ύςνο ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ *** 6.509,0 6.625,0 7.571,0 6.169,0 7.537,0 9.635,0 
* (+) αχμεζε (-) κείσζε.  
** Σα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, πεξηιακβάλνπλ κφλν ην λνκηζκαηηθφ ρξπζφ, ηε "ζπλαιιαγκαηηθή ζέζε" ζην 

Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ηα "εηδηθά ηξαβεθηηθά δηθαηψκαηα" θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζε μέλν λφκηζκα έλαληη θαηνίθσλ ρσξψλ εθηφο ηεο δψλεο ηνπ 
επξψ. Αληίζεηα, δελ πεξηιακβάλνπλ ηηο απαηηήζεηο ζε επξψ έλαληη θαηνίθσλ ρσξψλ εθηφο ηεο δψλεο ηνπ επξψ, ηηο απαηηήζεηο ζε ζπλάιιαγκα θαη ζε επξψ έλαληη θαηνίθσλ 
ρσξψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ, θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζην θεθάιαην θαη ζηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο ΔΚΣ.  

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 
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2.4    Οη πξννπηηθέο ην 2021 
 
Οη πξννπηηθέο ησλ νηθνλνκηψλ παγθνζκίσο ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή αβεβαηφηεηα, ηφζν βξαρπ-

πξφζεζκα φζν θαη κεζνπξφζεζκα. Η αβεβαηφηεηα απηή ζπλδέεηαη κε ην άγλσζην ηεο δηάξθεηαο ηεο 

πγεηνλνκηθήο θξίζεο θαη ηελ ηαρχηεηα εμφδνπ απφ ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα παγθνζκίσο, αιιά θαη κε 

ηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ νηθνλνκηψλ θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα απνξξνθήζνπλ ηε κεγαιχηεξε χθεζε 

πνπ γλψξηζαλ κεηαπνιεκηθά. 

 

Η κεγαιχηεξε ηεο αξρηθψο εθηηκψκελεο έληαζε ηεο παλδεκίαο ζηελ Δπξψπε ην θζηλφπσξν ηνπ 2020 

θαη ε πεξαηηέξσ φμπλζή ηεο εληφο ηνπ ηέηαξηνπ ηξηκήλνπ, δεκηνπξγεί κία αξλεηηθή ζπγθπξία (επί-

δξαζε κεηαθνξάο) γηα ηηο νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο ζηελ αξρή ηνπ 2021. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, ε εθδή-

ισζε εχξσζησλ ξπζκψλ αλάθακςεο αλακέλεηαη λα θαζπζηεξήζεη λα απνηππσζεί ζηνπο εηήζηνπο 

ξπζκνχο αλάπηπμεο ησλ ρσξψλ ην 2021, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο. Ήδε πξηλ ηε ζπκπε-

ξίιεςε ησλ ρεηκεξηλψλ κέηξσλ θαζνιηθνχ lockdown ζε νξηζκέλεο επξσπατθέο νηθνλνκίεο, νη πξν-

βιέςεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (Ννέκβξηνο 2020) ζθηαγξαθνχλ κία εηθφλα κεξηθήο αλάθακςεο 

γηα ηελ Δπξσδψλε ην 2021, κε αλάθηεζε ιηγφηεξνπ απφ ην 50% ησλ απσιεηψλ ηνπ 2020 ζε φξνπο 

πξαγκαηηθνχ εγρψξηνπ πξντφληνο. Η αληίζηνηρε εζληθή πξφβιεςε γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία αληη-

ζηνηρεί ζε αλάθηεζε ηνπ 41,3% ησλ απσιεηψλ ηνπ 2020, ελζσκαηψλνληαο ήδε ηελ πιήξε επίδξαζε 

απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ νιηθνχ lockdown Ννεκβξίνπ 2020. 

 

Ωζηφζν, αξθεηνί παξάγνληεο ζπλεγνξνχλ ζηελ ηαρεία επαλαθνξά ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζε δηα-

ηεξήζηκε ηξνρηά αλάπηπμεο, απφ ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2021. Μεηαμχ απηψλ είλαη, αθελφο, ηα κέ-

ηξα πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ην 2021 γηα ηελ ελίζρπζε ησλ εηζνδεκάησλ θαη ηε ζηήξημε ησλ επηρεηξήζε-

σλ θαη ηεο απαζρφιεζεο ζην πιαίζην αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο, χςνπο 7,5 δηζ. 

επξψ, ηα νπνία αλακέλεηαη λα επηδξάζνπλ ζεηηθά ζην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ θαηά  2,5% ηνπ ΑΔΠ ηνπ 

2020. Αθεηέξνπ, βάζηκε ππφζεζε απνηειεί ε επηηάρπλζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, ελ κέζσ επλντθφηεξεο 

νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο θαη ζηαζεξνχ πνιηηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη, αθφκα θαη 

εληφο ηεο θξίζεο ηεο παλδεκίαο, ε κεηαξξπζκηζηηθή πξφνδνο ζηελ Διιάδα δηαηεξήζεθε, φπσο αλα-

γλσξίζηεθε ζηελ Έβδνκε Έθζεζε Δληζρπκέλεο Δπνπηείαο γηα ηε ρψξα, ηνλ επηέκβξην ηνπ 2020. 

ηελ ίδηα βάζε, ε αλαβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο ρψξαο απφ ηνλ νίθν αμηνιφγεζεο 

Moody’s ζε Βa3 απφ Β1 ζηηο 6 Ννεκβξίνπ 2020, παξά ην αλαθνηλσκέλν δεχηεξν lockdown γηα ην έ-

ηνο, θαηαδεηθλχεη ηνλ πξνζσξηλφ ραξαθηήξα ηεο χθεζεο ηνπ 2020 θαη ηηο πξννπηηθέο γξήγνξεο επα-

λαθνξάο ζε ζπλζήθεο δπλακηθήο αλάπηπμεο γηα ηε ρψξα. 

 

Δπηπιένλ, ε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ησλ επξσπατθψλ θνλδπιίσλ ηνπ Μεραληζκνχ Αλάθακςεο θαη 

Αλζεθηηθφηεηαο (Recovery and Resilience Facility) ηνπ ρεδίνπ Αλάθακςεο αλακέλεηαη λα θηάζεη ην 

2021 ην 2,1% ηνπ ΑΔΠ, θαηαδεηθλχνληαο ηα βξαρπρξφληα νθέιε πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηελ επίδξαζε 

ηνπ Μεραληζκνχ ζε φξνπο καθξνπξφζεζκνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο νηθνλνκίαο. 

 

ηε βάζε ησλ αλσηέξσ, θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαζεσξεκέλεο επί ηα ρείξσ εθηίκεζεο γηα ην 

βάζνο ηεο παλδεκίαο (ζε ζπκβαηφηεηα κε ηελ αλαθνξά ζηνπο θαζνδηθνχο θίλδπλνπο ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξννπηηθψλ πνπ είρε γίλεη ζην Κεθάιαην 1 ηνπ Πξνζρεδίνπ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 2021), ην 

πξαγκαηηθφ ΑΔΠ αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί θάησ απφ ην επίπεδν ηνπ 2019 θαηά 6,2 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο, κε εηήζην ξπζκφ αχμεζεο ζε ζρέζε κε ην 2020, 4,8%. 

 

ηελ αλάθηεζε κέξνπο ηεο ρακέλεο δπλακηθήο αλακέλεηαη λα ζπκβάινπλ φιεο νη ζπληζηψζεο ηεο εγ-

ρψξηαο δήηεζεο πιελ ηεο δεκφζηαο θαηαλάισζεο, ε νπνία πξνβιέπεηαη φηη ζα κεησζεί θαηά 1,9%, έ-

λαληη αχμεζήο ηεο θαηά 2,1% ην 2020 ιφγσ ησλ πςειψλ δαπαλψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκί-

αο. 

 

Η πξαγκαηηθή ηδησηηθή θαηαλάισζε αλακέλεηαη λα ζηεξηρζεί απφ ηελ εθ λένπ ζεηηθή πξννπηηθή ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο, απμαλφκελε θαηά 3,0% έλαληη ηνπ 2020. Η ζπλνιηθή θαη ε κηζζσηή απαζρφιεζε 

εθηηκάηαη φηη ζα απμεζνχλ θαηά 3,8% θαη 4,5% αληίζηνηρα, ελ κέζσ αχμεζεο ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ 

πιεζπζκνχ θαηά 2,7% ζε εηήζηα βάζε. 
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Γηα ηηο πξαγκαηηθέο επελδχζεηο, ε νκαιή θαη έγθαηξε απνξξφθεζε ησλ θνλδπιίσλ απφ ην Σακείν Α-

λάθακςεο απνηειεί θιεηδί, ψζηε λα πξνζεγγίζνπλ ηε ζπλεηζθνξά ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο ζην 

ΑΔΠ ην 2021, αγγίδνληαο ξπζκφ εηήζηαο αχμεζεο 23,2%. Σα θνλδχιηα ηνπ Μεραληζκνχ Αλάθακςεο 

θαη Αλζεθηηθφηεηαο εθηηκάηαη φηη ζα θαηεπζπλζνχλ ζε επελδχζεηο θαηά πνζνζηφ 70% ηεο ζπλνιηθήο 

θαηαλνκήο επηρνξεγήζεσλ θαη δαλείσλ γηα ην έηνο, κε ηζρπξά πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε γηα ην ζχλν-

ιν ηεο νηθνλνκίαο, κέζσ ηεο αλάπηπμεο ππνδνκψλ, δηθηχσλ θαη ησλ ζπλεξγεηψλ ζε ηερλνινγηθνχο 

ηνκείο. 

 

Οη βειηησκέλεο εμσηεξηθέο ππνζέζεηο έλαληη ηνπ 2020 φζνλ αθνξά ην παγθφζκην εκπφξην θαη ηελ α-

λάπηπμε ζηελ Δπξσδψλε, αλακέλεηαη λα ζηεξίμνπλ ηελ αλάθακςε ησλ κεηαθνξψλ θαη, κεηξηνπαζψο, 

ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, κε ηηο θαζαξέο εμαγσγέο ππεξεζηψλ λα ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζην ΑΔΠ θαηά 

3,7 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ην 2021. Αληίζεηα, νη θαζαξέο εμαγσγέο αγαζψλ αλακέλεηαη λα κεησζνχλ 

θαηά 2,9% ηνπ ΑΔΠ ην 2021, εμαηηίαο ηεο κεγάιεο αχμεζεο ησλ εηζαγσγψλ αγαζψλ ελ κέζσ επελδχ-

ζεσλ ζε θαηαζθεπαζηηθφ θαη ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Μεραληζκνχ Αλά-

θακςεο θαη Αλζεθηηθφηεηαο. 

 

Ο πιεζσξηζκφο αλακέλεηαη λα θηλεζεί ειαθξψο αλνδηθά, δεδνκέλεο ηεο αλαζεξκαζκέλεο δήηεζεο, 

ζην 0,6% έλαληη ηνπ 2020, έλαληη αχμεζεο ηνπ νλνκαζηηθνχ κέζνπ κηζζνχ θαηά 1,3% ζε εηήζηα βά-

ζε. 

 

Η αλεξγία πξνβιέπεηαη ζην 17,9% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, βειηησκέλε θαηά 1,0 πνζνζηηαία κνλά-

δα έλαληη ηνπ 2020, θαζψο ν αξηζκφο αλέξγσλ ζα κεηψλεηαη εθ λένπ ην 2021 θαη ν αξηζκφο απαζρν-

ινχκελσλ ζα απμάλεηαη, ηφζν ζηνπο κηζζσηνχο φζν θαη ζηνπο απηναπαζρνινχκελνπο. 

 

 

 

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

 

 2019 2020** 2021** 

ΑΔΠ 1,9 -10,5 4,8 
Ιδησηηθή θαηαλάισζε 1,9 -7,6 3,0 
Γεκφζηα θαηαλάισζε 1,2 2,1 -1,9 
Αθαζάξηζηνο ζρεκαηηζκφο παγίνπ θεθαιαίνπ -4,6 -14,3 23,2 
Δμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 4,8 -30,3 22,5 
Δηζαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 3,0 -17,4 16,4 
Απνπιεζσξηζηήο ΑΔΠ 0,2 -0,8 0,8 
Δλαξκνληζκέλνο Γείθηεο Σηκψλ Καηαλαισηή 0,5 -1,1 0,6 
Απαζρφιεζε* 1,2 -5,1 3,8 
Πνζνζηφ αλεξγίαο* 15,2 16,9 16,0 
Πνζνζηφ αλεξγίαο (Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ) 17,3 18,9 17,9 

Πεγή: Δηήζηνη Δζληθνί Λνγαξηαζκνί (Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή), εθηηκήζεηο/πξνβιέςεηο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 
*  ε εζληθνινγηζηηθή βάζε 
** Δθηηκήζεηο/πξνβιέςεηο 
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ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 
ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΚΑΙ 
ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 
 
 

1. Δπηζθόπεζε δαπαλώλ θαη εζόδωλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
 
Σην επίθεληξν ηεο πνιηηηθήο νξζήο ρξήζεο ησλ δεκφζησλ πφξσλ βξίζθεηαη ην εξγαιείν ηεο επηζθφ-
πεζεο δαπαλψλ. Τν 2020, εληζρχζεθε ε πξαθηηθή δεκηνπξγίαο δεκνζηνλνκηθνχ ρψξνπ γηα ηελ πξνψ-
ζεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο αλάπηπμεο, κε πεξαηηέξσ επηθέληξσζε ηεο επηζθφπεζεο δαπαλψλ θαη 
εζφδσλ ζε κεηαξξπζκηζηηθέο δξάζεηο ησλ Υπνπξγείσλ θαη επνπηεπφκελσλ απφ απηά Φνξέσλ Γεληθήο 
Κπβέξλεζεο (ΦΓΚ). 
 
Η παλδεκία Covid-19 θαη ε επαθφινπζε ραιάξσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ ζε επίπεδν Δπξσπα-
τθήο Έλσζεο έζηξεςαλ ηηο επηζθνπήζεηο δαπαλψλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πινπνίεζεο δηαξζξσηηθψλ 
κεηαξξπζκίζεσλ έλαληη δξάζεσλ πνπ ζηφρεπαλ ζε πεξηνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ δαπαλψλ. 
Οη επηζθνπήζεηο ζηξάθεθαλ ηφζν ζην ζθέινο ησλ δαπαλψλ, φζν θαη ζε απηφ ησλ εζφδσλ, ρσξίο λα 
εμαηξνχλ θαλέλαλ ηνκέα ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ παξεκβάζεηο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε 
ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε παξάιιειν ζεηηθφ πξφζεκν ζηελ θνηλσληθή θαη δεκνζηνλνκηθή απν-
ηειεζκαηηθφηεηα ηεο δξάζεο. 
 
Γηα ην έηνο 2021, ε δηαδηθαζία επηζθφπεζεο ζα εληζρπζεί πεξαηηέξσ κε ηελ παξνρή ηερλνγλσζίαο απφ 
εμεηδηθεπκέλνπο ζπκβνχινπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, κε εκπεηξία ζε αλάινγα έξγα. Η ηερληθή βνήζεηα 
ζα απνζθνπεί ζηελ πηνζέηεζε κεζφδσλ πνπ ζα νδεγνχλ ζε ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο, πξνθεηκέλνπ κε  
ηελ εηζαγσγή εξγαιείσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, νη επηζθνπήζεηο λα είλαη πην ζηνρεπκέλεο θαη λα απαη-
ηείηαη ιηγφηεξνο ρξφλνο γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο. 
 
Αθνινχζσο, αλαιχνληαη δηεμνδηθά νη ζπλερηδφκελεο απφ ην 2020 δξάζεηο θαη απηέο ζηηο νπνίεο ζα 
δνζεί πξνηεξαηφηεηα ην 2021. 
 

1.1 Οξηδόληηεο παξεκβάζεηο 
 
Τν 2020, πξνρψξεζε ε δηεξεχλεζε επίηεπμεο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο κέζα απφ ηνλ βέιηηζην ζπληνλη-
ζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ηεζζάξσλ θχξησλ νξηδφληησλ πεξηνρψλ δξαζηεξηφηεηαο γηα φιε ηε Γεληθή Κπ-
βέξλεζε: δηαρείξηζε θηηξίσλ ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, δηαρείξηζε ζηφινπ θξαηηθψλ νρεκάησλ, κεί-
σζε ησλ ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ θαη δηαρείξηζε δαπαλψλ θαζαξηφηεηαο θαη θχιαμεο δεκνζίσλ 
ππεξεζηψλ. Πξφθεηηαη γηα ηέζζεξηο πεξηνρέο πνπ αθελφο αληηπξνζσπεχνπλ ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ιεη-
ηνπξγηθνχ θφζηνπο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη αθεηέξνπ, παξέρνπλ πξφζθνξν έδαθνο γηα επίηεπμε 
εμνηθνλνκήζεσλ κέζα απφ εμνξζνινγηζκφ ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ηηο δηέπεη αιιά θαη ησλ δηα-
δηθαζηψλ κέζα απφ ηηο νπνίεο παξέρνληαη. Πεξαηηέξσ, δηελεξγήζεθε ζπληνληζκέλα θαη θεληξηθά θα-
ηαγξαθή ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηήζεσλ ησλ ΦΓΚ απφ ηξίηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ ζε ζπζρέ-
ηηζε κε ηπρφλ ζσξεπκέλεο ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαη λα θαηαξηηζηεί ζρέδην δξάζεο γηα ηελ α-
λαδήηεζε θαη είζπξαμή ηνπο. 
 
Αλαιπηηθφηεξα, ην 2020 δηελεξγήζεθε γηα πξψηε θνξά, ππφ ηνλ ζπληνληζκφ ηεο Γηεχζπλζεο Αμηνιφ-
γεζεο Γξάζεσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο, θαηαγξαθή ηνπ ζπλφινπ ησλ θηηξίσλ ηδηνθηεζίαο θνξέσλ γελη-
θήο θπβέξλεζεο αιιά θαη ησλ κηζζσκέλσλ ή παξαρσξεκέλσλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θηηξίσλ ζε απ-
ηέο. Η θαηαγξαθή ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ρξήζεο/εθκεηάιιεπζεο θάζε θηηξίνπ 
θαη ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο, φπνπ απηή πθίζηαηαη. Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία απηή, δεκηνπξγήζεθε κηα 
βάζε δεδνκέλσλ πνπ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ θηηξηαθψλ αλαγθψλ 
ηνπ Γεκνζίνπ. Η δξάζε αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγεηψλ κεηαμχ θνξέσλ Γεληθήο 
Κπβέξλεζεο. Πεξαηηέξσ, θαηά ην επφκελν έηνο, ζα εμεηαζηνχλ θαη νη απαξαίηεηεο λνκνζεηηθέο πα-
ξεκβάζεηο γηα ηελ ηαρχηεξε θαη απνδνηηθφηεξε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ θνξέσλ. 
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Οκνίσο, γηα πξψηε θνξά θαηά ην ηξέρνλ έηνο, ην ζχλνιν ησλ θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο θιήζεθε 
λα θαηαγξάςεη αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα φια ηα νρήκαηα πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ή/ θαη ρξεζηκνπνηεί, 
ζπλνδεπφκελα απφ ηα θφζηε δηαρείξηζήο ηνπο. Η δξάζε ζηνρεχεη ζηελ παξνρή φιεο ηεο απαηηνχκελεο 
πιεξνθφξεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ παξεκβάζεσλ, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε ηαρχηεξε, 
απνηειεζκαηηθφηεξε θαη νηθνλνκηθφηεξε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ θνξέσλ. Γηα ηε δξάζε θηλνχληαη 
απφ θνηλνχ ηα Υπνπξγεία Οηθνλνκηθψλ, Δζσηεξηθψλ, Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη ε ΑΑΓΔ, πνπ έ-
ρνπλ επηζπεχδνληα ξφιν, ψζηε κέζα ζην 2021 λα πινπνηεζνχλ νη αλαγθαίεο λνκνζεηηθέο παξεκβά-
ζεηο.  
 
Σηελ επηζθφπεζε δξαζηεξηνηήησλ, βαζηθή πξνηεξαηφηεηα απνηειεί ν πεξηνξηζκφο ησλ ελεξγεηαθψλ 
θαηαλαιψζεσλ ζε επίπεδν γεληθήο θπβέξλεζεο. Η ζπγθεθξηκέλε δξάζε ζα πινπνηεζεί ζε ζηάδηα θαη 
ζα παξαθνινπζεζεί ζην πιαίζην θαη ηεο ελζσκάησζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ζηνλ πξνυπν-
ινγηζκφ, πνπ αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα. Τν 2020, δεηήζεθε απφ ηνπο θνξείο ε απνηχπσζε ησλ θχξησλ 
ελεξγεηαθψλ αλαιψζεψλ ηνπο θαη ε θαηάξηηζε ελφο πνζνηηθνπνηεκέλνπ πιάλνπ ελεξγεηψλ γηα ηε 
κείσζή ηνπο. Σην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, αλαδείρζεθαλ ζεκαληηθά ζεζκηθά ειιείκκαηα, φπσο 
ν κε νξηζκφο πεξηβαιινληηθά ππεπζχλσλ ησλ θνξέσλ, ε αλάγθε ελεξγεηαθήο πηζηνπνίεζεο ησλ δε-
κνζίσλ θηηξίσλ, αιιά θαη ε αλάγθε γηα ηζρπξφηεξε εγθαζίδξπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ζηε 
ιεηηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Αλαδείρζεθε, πεξαηηέξσ, ε αλάγθε γηα επελδχζεηο, θαηαξρήλ, ψζηε 
λα κπνξέζνπλ λα επηηεπρζνχλ νη αλακελφκελνη πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη θαη ζηφρνη εμνηθνλνκήζεσλ 
(spend-to-save). Μέζα ζην 2021, αλακέλεηαη λα εμεηδηθεπηνχλ πεξαηηέξσ νη ελέξγεηεο ησλ θνξέσλ θαη 
λα δνζεί ε απαηηνχκελε ζεζκηθά θαηεχζπλζε ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ην αληίζηνηρν έξγν πνπ πξφθεηηαη 
λα αλαπηπρζεί ζην πιαίζην ηνπ Τακείνπ Αλζεθηηθφηεηαο θαη Αλάθακςεο, ην νπνίν ζα ζηεξίδεηαη ζηελ 
πξαγκαηνπνίεζε δξάζεσλ, πνπ ζα αμηνπνηνχλ ηελ ηερλνγλσζία θαη ηνπο πφξνπο Δηαηξεηψλ ελεξγεηα-
θψλ ππεξεζηψλ (ESCOs), γηα λα βειηησζεί ε ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ δεκνζίνπ. 
 
Ιδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζηελ απνηχπσζε θαη ζχγθξηζε ηνπ ηξφπνπ θαη θφζηνπο θάιπςεο βαζηθψλ 
ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ κεηαμχ ησλ θνξέσλ γεληθήο θπβέξλεζεο, Γηα ην ιφγν απηφ, κέζα ζην 2020, 
έγηλε αλαιπηηθή θαηαγξαθή ηνπ ηξφπνπ θαη ηνπ θφζηνπο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ γηα ππεξεζίεο θαζα-
ξηφηεηαο θαη θχιαμεο, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Η δηαδη-
θαζία απηή αλέδεημε ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ ζα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηε βέιηηζηε ξχζκηζε ηνπ πθη-
ζηάκελνπ πιαηζίνπ, κε θχξην ξφιν γηα ηα Υπνπξγεία Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ. 
 

1.2 Κύξηεο Σνκεαθέο Γξάζεηο Τπνπξγείωλ 
 
Πέξαλ ησλ νξηδφληησλ παξεκβάζεσλ, ζην πιαίζην δηππνπξγηθψλ νκάδσλ εξγαζίαο, ζπκθσλήζεθε ε 
επηζθφπεζε ηνκεαθψλ δξάζεσλ, αλάινγα κε ην πεδίν αξκνδηνηήησλ θάζε Υπνπξγείνπ. Παξάιιεια, 
παξαθνινπζήζεθε ε πνξεία πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ πνπ είραλ ζπκθσλεζεί θαηά ην πξνεγνχκελν 
έηνο, φπνπ απηή δελ αλαθφπηνληαλ ιφγσ ηεο παλδεκίαο.  
 
Οη θπξηφηεξεο δξάζεηο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά αθνινχζσο. 
 
Βειηίσζε ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνλνηαθψλ παξνρψλ 
θαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 
Τν Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζπληνλίδεη ηελ πξνζπάζεηα εμέηαζεο αδπλακηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο πξν-
λνηαθψλ παξνρψλ θαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κε ζηφρν ηε βειηηζηνπνίεζή ηνπ θαη ηε ιεηηνπξγία 
ηνπ ζε φξνπο θνηλσληθήο αληαπνδνηηθφηεηαο θαη δηθαηνζχλεο. Γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ δηαζηάζεσλ 
ηνπ δεηήκαηνο, απηφ εμεηάδεηαη απφ νκάδα επξείαο ζπκκεηνρήο κε εθπξνζψπεζε φισλ ησλ ζπλαξκφ-
δησλ θνξέσλ: Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ΑΑΓΔ, Υπνπξγείν Δξγαζίαο & Κνηλσληθψλ Υπνζέζεσλ, Υ-
πνπξγείν Υγείαο, Υπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ΟΠΔΚΑ, ΟΑΔΓ, e-ΔΦΚΑ, ΗΓΙΚΑ, ΔΟΠΥΥ. 
Σηφρνο είλαη νη ζπκκεηέρνληεο θνξείο λα εηζεγεζνχλ ηηο απαηηνχκελεο ζεζκηθέο παξεκβάζεηο πνπ ζα 
νδεγήζνπλ ζε εμπγίαλζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη δεκηνπξγία δεκνζηνλνκηθνχ ρψξνπ απφ ην 2022 θαη ε-
μήο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ νη νκάδεο εθείλεο πνπ ην έρνπλ πξαγκαηηθά αλάγθε. Κνκβηθά ζηνη-
ρεία ηεο κεηαξξχζκηζεο ζπληζηνχλ ε θσδηθνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, ε δεκηνπξγία εληαίαο 
δηαιεηηνπξγηθήο βάζεο δεδνκέλσλ ζηελ νπνία ζα έρνπλ πξφζβαζε φινη νη ζπλαξκφδηνη θνξείο θαη ε 
ζέζπηζε εληαίνπ ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη πεξηπηψζεηο θαθήο ρξήζεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο (π.ρ. ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ απφ θαηνίθνπο εμσηεξηθνχ πνπ αλαιεζψο εκθαλίδνληαη ζην 
ζχζηεκα σο θάηνηθνη Διιάδνο).    
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Βειηίσζε ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ηνπ Κέληξνπ Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθψλ Οθεηιψλ (ΚΔΑΟ) 
Η δξάζε πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί κε ζπλεξγαζία ησλ Υπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο θαη 
Κνηλσληθψλ Υπνζέζεσλ, κε ζηφρν ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αχμεζεο ησλ εζφδσλ ηνπ ΚΔΑΟ, κέζα 
απφ ηελ ελίζρπζε ηεο δηαδηθαζίαο εληνπηζκνχ ηεο ζπζηεκαηηθήο απνθπγήο θαηαβνιήο εηζθνξψλ. Η 
ζπγθεθξηκέλε δξάζε εληάζζεηαη ζε έλα επξχηεξν πιέγκα παξεκβάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαπν-
δνηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηελ είζπξαμε νθεηιφκελσλ πνζψλ απφ κεγα-
ιννθεηιέηεο, ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηελ ΑΑΓΔ. 
 
Οηθεηνζειήο απνθάιπςε ηεο κε δεισζείζαο επηθάλεηαο (ηκ) ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (θηηζκάησλ) 
ησλ δεκνηψλ  
Σθνπφο ηεο δξάζεο είλαη ε δηφξζσζε ηεο βάζεο ππνινγηζκνχ ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη αθίλεηεο 
πεξηνπζίαο θαη ηνπ θφξνπ ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ πνπ βεβαηψλνπλ νη Γήκνη. Σην πιαίζην εθαξ-
κνγήο ηεο δξάζεο πνπ απνηέιεζε βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δπηζθφπεζεο Γαπαλψλ 
& Δζφδσλ ην 2020, ππνβιήζεθαλ θαηά ην 2020 1.869.050 δειψζεηο γηα ηα ειεθηξνδνηνχκελα αθίλε-
ηα κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ δεισζέλησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ θαηά 60,6 εθαη. ηκ θαη ηε δε-
κηνπξγία πξφζζεηνπ κφληκνπ δεκνζηνλνκηθνχ ρψξνπ πνπ ππεξβαίλεη ηα 90 εθαη. επξψ εηεζίσο, ν ν-
πνίνο ζα επηηξέςεη ηελ παξνρή επηπξφζζεησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο δεκφηεο ή/θαη ηε κείσζε ησλ ζπ-
ληειεζηψλ, απμάλνληαο ελ ηέιεη ηφζν ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε φζν θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 
δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ. Η αχμεζε γηα ην 2021 αλακέλεηαη κεγαιχηεξε ιφγσ ηεο αλαδξνκηθήο ηζρχνο 
ησλ ζσζηψλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηειψλ απφ 01.01.2020. Σπγθεθξηκέλα, 
ζην πιαίζην θαηάξηηζεο ηνπ Δλνπνηεκέλνπ Πξνυπνινγηζκνχ ησλ ΟΤΑ γηα ην 2021, ε επίδξαζε ηνπ 
κέηξνπ ζηα έζνδα ησλ Γήκσλ έρεη εθηηκεζεί ζην χςνο ησλ 160 εθαη. επξψ. 
 
Δθζπγρξνληζκφο ηεο δηαδηθαζίαο βεβαίσζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ πξνζηίκσλ γηα παξαβάζεηο 
ΚΟΚ 
Η δξάζε απηή ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ησλ εζφδσλ απφ παξαβάζεηο ΚΟΚ αιιά 
θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δηαδηθαζίαο, πνπ ζα απειεπζεξψζεη ζεκαληηθνχο αλζξψπηλνπο πφξνπο. 
Κχξηεο ζπληζηψζεο ηεο δξάζεο απνηεινχλ ε ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ηεο παξάβαζεο, ε ηαπηφρξνλε 
ελεκέξσζε κηαο δηαιεηηνπξγνχζαο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ε ζπλεπαθφινπζε ηαρχηεξε θαη απνηειε-
ζκαηηθφηεξε δηαδηθαζία βεβαίσζεο ηεο νθεηιήο. Μέζα ζην 2021, ζρεδηάδεηαη λα πξνρσξήζνπλ νη 
απαηηνχκελεο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο, ε πηινηηθή εθαξκνγή ηεο δξάζεο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο γηα 
ηελ εθδίπισζή ηεο ζηελ Δπηθξάηεηα. Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ πνπ έρεη πξνρσ-
ξήζεη ζηε λέα δηαδηθαζία, ε βειηίσζε ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ιφγσ ηεο παξέκβαζεο αλακέλεηαη λα είλαη 
ηεο ηάμεο ηνπ 10-15% ηνπιάρηζηνλ. 
 
Μείσζε ηνπ θφζηνπο πξνκήζεηαο παγίσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ (επηζπεχδνλ Υπνπξγείν: Ψε-
θηαθήο Γηαθπβέξλεζεο) 
Κχξηνο άμνλαο ηεο δξάζεο είλαη ε δεκηνπξγία θεληξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ απφ ηηο ππεξεζηαθέο κν-
λάδεο ηνπ ΥΧΗΓ, ζηελ νπνία ζα θαηαγξάθνληαη αλαιψζηκα θαη πάγηα ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ηα 
νπνία κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. Τα πάγηα απηά αθνξνχλ πιηθά (έπηπια, Η/Υ, ηερλνινγηθφ 
εμνπιηζκφ, αλαιψζηκα θ.ιπ.) πνπ απαμηψλνληαη ή δελ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ έλαλ Φνξέα θαη κπν-
ξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ θάπνηνλ άιιν Φνξέα πνπ ηα έρεη αλάγθε δίρσο λα πξνβεί ζε λέα πξν-
κήζεηα ηέηνησλ πιηθψλ. Σθνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε επίηεπμε ζεκαληηθήο νηθνλνκίαο πφξσλ ζην 
Γεκφζην, θαζψο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα έγθαηξεο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ χπαξμε εμνπιηζκνχ πνπ κπν-
ξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί άκεζα απφ δεκφζην θνξέα ρσξίο ηελ αλάγθε λέαο πξνκήζεηάο ηνπ. Σην πιεξν-
θνξηαθφ ζχζηεκα ζα κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ φινη νη Γεκφζηνη Φνξείο. Η πξσηνβνπιία απηή ζα ζπ-
ληειέζεη ζηελ ηαρχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ηνλ 
εμνξζνινγηζκφ ησλ πξνκεζεηψλ θαη ηε δεκηνπξγία νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. Τν Πιεξνθνξηαθφ Σχζηεκα 
ζα αλαπηπρζεί απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ε ν-
πνία ζα αλαιάβεη θαη ηελ ππνζηήξημε θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ. 
 
Δμνξζνινγηζκφο δαπάλεο εθηππψζεσλ θαη πξνψζεζε ειεθηξνληθήο δηαθίλεζεο εγγξάθσλ (επη-
ζπεχδνλ Υπνπξγείν: Ψεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο) 
Η δξάζε αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ εθηππσηηθψλ κνλάδσλ κέζσ π-
ινπνίεζεο ελεξγεηψλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ζε λέεο έμππλεο ηερλνινγίεο, θαζψο θαη ζηελ εθπνίεζε ησλ 
κε ιεηηνπξγηθψλ εθηππσηηθψλ κεραλεκάησλ. Η δξάζε απηή εθηφο απφ δεκνζηνλνκηθφ αλακέλεηαη λα 
έρεη θαη πεξηβαιινληηθφ φθεινο απφ ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ ελεξγνβφξσλ θαη ξππνγφλσλ 
εθηππσηηθψλ κεραλεκάησλ κε λέα. Η βέιηηζηε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε εθηππψζεηο εμεηάδεηαη θαη 
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απφ άιια Υπνπξγεία, βάζεη κειεηψλ γηα ηα νθέιε απφ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, φπσο leasing εθηππσηψλ. 
Σε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθίλεζεο ησλ εγγξάθσλ, αλακέλεηαη 
λα πξνθχςεη εθζπγρξνληζκφο ησλ αθνινπζνχκελσλ πξαθηηθψλ, θαζψο θαη πεξηβαιινληηθφ θαη δεκν-
ζηνλνκηθφ φθεινο. 
 
Δπηζθφπεζε δξάζεσλ ηνκέα Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 
Η παλδεκία ηνπ Covid-19 επεξέαζε ζεκαληηθά ηελ πνξεία ησλ ζπκθσλεζεηζψλ δξάζεσλ κε ην ΥΠ-
ΠΟΑ, ηδίσο ζηνλ ηνκέα ηνπ Πνιηηηζκνχ, φπνπ ην βάξνο είρε δνζεί ζε αλαπηπμηαθέο δξάζεηο, φπσο ε 
απνδνηηθφηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ πσιεηεξίσλ θαη αλαςπθηεξίσλ ησλ κνπζείσλ θαη ε βέιηηζηε αμην-
πνίεζε ησλ εζφδσλ ηνπ ΤΑΠ. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο λέεο ζπλζήθεο, νη θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο γηα 
ην 2021 επηθεληξψλνληαη ζε δξάζεηο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ησλ κνπζείσλ (θαηαξρήλ δέθα κνπ-
ζεία), ηελ επέθηαζε ηνπ e-ticket ζε πεξηζζφηεξνπο ρψξνπο πνιηηηζκνχ επηζθεςηκφηεηαο άλσ ησλ 
20.000 αηφκσλ/ έηνο, κε ηελ απφδνζε απηήο ηεο παξέκβαζεο λα αλακέλεηαη λα θαλεί πιήξσο κε ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο θαλνληθφηεηαο θαη ηελ ςεθηνπνίεζε αξρεηαθνχ πιηθνχ ηνπ ΥΠΠΟΑ πνπ αλακέλε-
ηαη κεηαμχ άιισλ λα νδεγήζεη θαη ζε απνδέζκεπζε ρψξσλ πνπ ζήκεξα κηζζψλνληαη γηα απνζήθεπζε 
αξρείσλ. Δηδηθή κλεία γίλεηαη ζηε δξάζε γηα απνδνηηθφηεξν πιαίζην αζθάιηζεο θαη παξνρήο εγγπή-
ζεσλ γηα έξγα ηέρλεο ηεο ρψξαο πνπ δηαηίζεληαη ζε δηεζλείο εθζέζεηο ή έξγα αιινδαπψλ ρσξψλ πνπ 
εθηίζεληαη ζηελ Διιάδα αληίζηνηρα.  
 
Σηνλ ηνκέα ηνπ Αζιεηηζκνχ, ζα πξνσζεζνχλ δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε δεκηνπξγία εζφδσλ κέζα απφ 
ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ/ ειέγρσλ ληφπηλγθ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Διέγρνπ Νηφπηλγθ ζην εξεπ-
λεηηθφ θέληξν ΔΚΔΦΔ «Γεκφθξηηνο». Πεξαηηέξσ, ζηηο δξάζεηο πνπ ζπκθσλήζεθαλ θαηά ην ηξέρνλ 
έηνο θαη αλακέλεηαη λα πξνρσξήζνπλ ην 2021 πεξηιακβάλεηαη ν εμνξζνινγηζκφο ηνπ πιαηζίνπ ελί-
ζρπζεο ησλ νκνζπνλδηψλ θαη δηαθξηζέλησλ αζιεηψλ, κε ζηφρν ηελ παξάιιειε ελίζρπζε ηνπ κε απν-
θιεηζκνχ θαη ηεο πξνζβαζηκφηεηαο φισλ ζηνλ αζιεηηζκφ. 
 
Δλίζρπζε ηεο αλάπηπμεο ησλ εζφδσλ ησλ Ληκεληθψλ Τακείσλ 
Η δξάζε αθνξά ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ κέζα απφ ηνλ εμνξζνινγηζκφ θαη ηε ζσξάθηζε ηεο δηαδη-
θαζίαο ηηκνιφγεζεο, θαηαγξαθήο θαη είζπξαμεο ησλ εζφδσλ ησλ Ληκεληθψλ Τακείσλ, θαζψο θαη 
ζηνλ θαζνξηζκφ πιαηζίνπ εληαίνπ ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ. 
 
Δθζπγρξνληζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πισηψλ δηαθνκηδψλ αζζελψλ (ζπλεξγαζία Υπνπξγείνπ Ναπηηιίαο 
& Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη ΔΚΑΒ) 
Σην πιαίζην απηήο ηεο δξάζεο, κειεηψληαη νη αλαγθαίεο παξεκβάζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δηα-
δηθαζίαο ησλ δηαθνκηδψλ εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ ηνπ ΔΚΑΒ κέζσ ηδησηηθψλ ζθαθψλ θαη πισηψλ 
κέζσλ. Οη παξεκβάζεηο ζα αθνξνχλ ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζείηαη, κε ζηφρν 
ηε ζσξάθηζή ηεο, ηελ ηαρχηεξε θαη αζθαιέζηεξε αληαπφθξηζε ζηελ αλάγθε ησλ πνιηηψλ θαη ηε δηα-
κφξθσζε ελφο θνηλνχ πιαηζίνπ ηηκνιφγεζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 
 
Δληαία δηαρείξηζε παξνρψλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ κέζσ ρξήζεο έμππλσλ θαξηψλ  
Σηφρνο ηεο δξάζεο είλαη ν εθνδηαζκφο ησλ δηακελφλησλ ζηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηεο Υπεξεζίαο 
Υπνδνρήο θαη Ταπηνπνίεζεο κε έμππλεο θάξηεο θαηαγξαθήο πξφζβαζεο ζηηο δνκέο θαη ησλ παξνρψλ 
θαη ηε ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ ζε έλα θεληξηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Η δξάζε αλακέ-
λεηαη λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο κέζσ ηνπ πιήξνπο ειέγρνπ θαη ηεο εληαίαο δηα-
ρείξηζεο ησλ παξνρψλ. 
 

1.3  Δηδηθέο πηινηηθέο επηζθνπήζεηο ζε ζπλεξγαζία κε εθπξνζώπνπο ηωλ Τπνηνκέωλ ηεο Γελη-
θήο Κπβέξλεζεο 

 
Γηα ηε ζηνρεπκέλε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε πινπνίεζε ησλ επηζθνπήζεσλ αιιά θαη ηνλ εληνπηζκφ 
λέσλ πεξηνρψλ πνπ ρξήδνπλ κεηαξξπζκίζεσλ, ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο έρεη αλαπηχμεη πη-
ινηηθφ ζρεδηαζκφ ζηνλ ηνκέα ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΤΑ) θαη ηεο Υγείαο (Ννζνθνκεία). Τα 
ζπκπεξάζκαηα ηνπ αληίζηνηρνπ πηινηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζα ρξεζηκεχζνπλ γηα ηνλ βέιηηζην ζρεδηαζκφ 
θαη ηελ πινπνίεζε ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ ζηελ Δπηθξάηεηα.  
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Πηινηηθή επηζθφπεζε δξαζηεξηνηήησλ ΟΤΑ Α΄ βαζκνχ 
Οη θχξηνη άμνλεο ηεο επηζθφπεζεο δαπαλψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο αλακέλεηαη ε ζπκβνιή 
ησλ Γήκσλ – πηιφησλ αθνξνχλ ζε (α) θαηαγξαθή ησλ ηνκέσλ πνιηηηθήο ζηνπο νπνίνπο ζπκβάιινπλ 
νη ΟΤΑ Α΄ βαζκνχ θαη ηα Ννκηθά ηνπο Πξφζσπα, (β) απνηχπσζε φισλ ησλ δξάζεσλ θνηλσληθήο  πν-
ιηηηθήο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη (γ) θαηαγξαθή πνιηηηθψλ - δξάζεσλ πεξηβαιινληη-
θνχ ελδηαθέξνληνο θαη βειηίσζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ απνηππψκαηνο ησλ ελ ιφγσ θνξέσλ. Σε απηή ηελ 
πξσηνβνπιία ζπκκεηέρνπλ νθηψ (8) Γήκνη – πηιφηνη. Σθνπφο ηεο πηινηηθήο θαηαγξαθήο, είλαη ε δε-
κηνπξγία ελφο πξφηππνπ εξσηεκαηνινγίνπ (template) γηα ην ζχλνιν ηεο πξσηνβάζκηαο απηνδηνίθε-
ζεο, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα επηρεηξεζεί εληφο ηνπ 2021 ε ζπλνιηθή θαη ζπζηεκαηηθή απνηχπσζε ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ησλ δήκσλ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ. Τν ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα απνζθν-
πεί: α) ζηελ ηξνθνδφηεζε ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ησλ αξκφδησλ ππνπξγείσλ αλά ηνκέα πν-
ιηηηθήο κε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηε ράξαμε πνιηηηθψλ, πάληνηε κε γλψκνλα ηελ εμαζθάιηζε 
ζηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνί-
εζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ηνπ έξγνπ ηεο, β) ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηε δηάρπζε θαιψλ πξαθηηθψλ ηνπη-
θψλ δξάζεσλ πςειήο πξνζηηζέκελεο θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο αμίαο θαη εμνηθνλφκεζεο θφ-
ζηνπο θαη γ) ζηε ζηαδηαθή εηζαγσγή πξαθηηθψλ θαηάξηηζεο θαη εθηέιεζεο ζχγρξνλσλ κνξθψλ πξνυ-
πνινγηζκνχ κε έκθαζε ζηελ ελζσκάησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο (green budgeting) θαη ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ επηδφζεσλ, αλάινγα κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θάζε δήκνπ, θα-
ζψο θαη ζηελ αχμεζε ηεο ινγνδνζίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζρεδηα-
ζκνχ ζε επίπεδν δήκσλ. 
 

Πηινηηθή επηζθφπεζε δξαζηεξηνηήησλ Ννζνθνκείσλ 
Η πηινηηθή επηζθφπεζε δαπαλψλ ζηα Ννζνθνκεία εζηηάδεη θαηαξρήλ ζηνπο ηνκείο - ππιψλεο: (α) δηα-
ρείξηζε - παξαθνινχζεζε απνζεθψλ - παξαθαηαζεθψλ (αλαιψζεσλ) ζηα Ννζνθνκεία θαη (β) βέιηη-
ζηε ρξήζε - εμνηθνλφκεζε ελεξγεηαθψλ πφξσλ. Σην πιαίζην ηεο δξάζεο ζα θαηαγξαθνχλ νη θαιέο 
πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα Ννζνθνκεία – πηιφηνπο θαη ζα δηακνξθσζνχλ ζπγθεθξηκέλεο θα-
ηεπζχλζεηο γηα ηελ επέθηαζή ηνπο ζηνπο ινηπνχο θνξείο. 
 

2.   Πηινηηθόο ζρεδηαζκόο πξνϋπνινγηζκνύ επηδόζεωλ  
 

Καηά ην 2020, ν πηινηηθφο ζρεδηαζκφο πξνυπνινγηζκνχ επηδφζεσλ ζπλερίζηεθε κε ζηφρν ηελ επίηεπ-
με ηεο νινθιήξσζεο ηεο παξνπζίαζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε δνκή πξνγξακκάησλ θαη 
ζηνηρεία επίδνζεο γηα ην έηνο 2022. 
 

Σπγθεθξηκέλα, νη Γηππνπξγηθέο Δπηηξνπέο εξγάζηεθαλ γηα ηε δηακφξθσζε πηινηηθνχ πξνυπνινγη-
ζκνχ επηδφζεσλ 2021 ζηα 13 απφ ηα ζπλνιηθά  18 Υπνπξγεία, ήηνη ηα εμήο: Δζσηεξηθψλ, Υγείαο, Γη-
θαηνζχλεο, Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ, Οηθνλνκηθψλ (ζπκπεξηιακβαλν-
κέλεο ηεο ΑΑΓΔ), Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ, Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο, Δξγαζίαο & 
Κνηλσληθψλ Υπνζέζεσλ, Αλάπηπμεο & Δπελδχζεσλ, Υπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ, Πξνζηαζίαο ηνπ Πν-
ιίηε, Μεηαλάζηεπζεο & Αζχινπ.  
 

Τα πηινηηθά Υπνπξγεία εξγάζηεθαλ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο λέαο ηαμηλφκεζεο βάζεη Πξνγξακκάησλ. 
Σπγθεθξηκέλα, ηα Υπνπξγεία ζπλεξγάζηεθαλ κε ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο γηα ηελ αλάπηπμε 
ηνπ δεχηεξνπ επηπέδνπ ηεο ηαμηλφκεζεο, ήηνη ηα «Πξνγξάκκαηα», κε ηξφπν πνπ απηά λα αληηπξνζσ-
πεχνπλ ηνπο θχξηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο δξαζηεξηνπνηνχληαη.  
 

Οη Τνκείο Πνιηηηθήο -πξψην επίπεδν ηαμηλφκεζεο βάζεη Πξνγξακκάησλ- είλαη νη αθφινπζνη: 
 

ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Οξηδφληηεο / Δηδηθέο Λεηηνπξγίεο ηνπ Κξάηνπο 

Άκπλα 

Αζθάιεηα θαη Πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε 

Οηθνλνκηθή Γξαζηεξηφηεηα θαη Αλάπηπμε 

Πεξηβαιινληηθή Πξνζηαζία θαη Φσξνηαμία 

Υπνδνκέο – Μεηαθνξέο 

Υγεία 

Πνιηηηζκφο – Θξεζθεία  – Αζιεηηζκφο 

Δθπαίδεπζε 

Κνηλσληθή Πξνζηαζία 

Αγξνηηθή Αλάπηπμε 

Τνπηθή Γηαθπβέξλεζε 
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Τα Πξνγξάκκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ επηδφζεσλ ησλ πηινηηθψλ Υπνπξγείσλ θαη ε ρξεκαηνδφηεζή 

ηνπο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ (ηαθηηθφ θαη δεκφζησλ επελδχζεσλ) απνηππψλνληαη ζηνλ πίλα-

θα πνπ αθνινπζεί. 

 

Πίλαθαο 2.1 Υξεκαηνδόηεζε από Κξαηηθό Πξνϋπνινγηζκό αλά Πξόγξακκα 
(ζε επξώ) 

   
Κωδ. Φνξείο Πξνγξάκκαηα 

Σαθηηθόο 
Πξνϋπνινγηζκόο 

ΠΓΔ 
ύλνιν 

Δζληθό πγρξεκαηνδνηνύκελν 

1007 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ 2.814.769.000,00  21.000.000,00  151.000.000,00  2.986.769.000,00  

01.1007.001 ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ   27.886.054,56  0,00  120.000,00  28.006.054,56  

01.1007.002 ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΗΘΑΓΔΝΔΗΑ 11.341.000,00  0,00  0,00  11.341.000,00  

01.1007.003 
ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ  
ΔΚΤΥΡΟΝΗΜΟ ΓΖΜΟΗΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ 

3.423.795,00  0,00  520.000,00  3.943.795,00  

01.1007.004 ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ 11.430.000,00  0,00  380.000,00  11.810.000,00  

01.1007.005 
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΝΓΤΝΑΜΧΖ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ  
ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ 

3.999.780,00  0,00  8.200.000,00  12.199.780,00  

01.1007.006 ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΥΔΔΗ ΜΔ ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΖ 7.197.000,00  0,00  0,00  7.197.000,00  

01.1007.007 ΔΛΔΓΥΟ ΑΚΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΑ  ΛΟΓΟΓΟΗΑ 6.817.000,00  0,00  780.000,00  7.597.000,00  

01.1007.008 ΔΚΛΟΓΔ-ΠΟΛΗΣΗΚΑ ΚΟΜΜΑΣΑ 14.626.720,44  0,00  0,00  14.626.720,44  

01.1007.009 ΣΟΜΔΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ  0,00  1.000.000,00  1.000.000,00  2.000.000,00  

12.1007.001 
ΘΔΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΔΝΓΤΝΑΜΧΖ  
ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 

2.056.247.610,00  20.000.000,00  21.000.000,00  2.097.247.610,00  

12.1007.002 ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΧΝ ΟΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 671.800.040,00  0,00  119.000.000,00  790.800.040,00  

1015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 4.196.596.000,00  20.000.000,00  40.000.000,00  4.256.596.000,00  

07.1015.001 ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΚΑΗ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΤΓΔΗΑ 40.314.746,95  150.000,00  400.000,00  40.864.746,95  

07.1015.002 ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 143.499.216,00  50.000,00  0,00  143.549.216,00  

07.1015.003 ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ 505.531.200,00  2.550.000,00  22.400.000,00  530.481.200,00  

07.1015.004 ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ 3.362.832.267,76  16.450.000,00  4.800.000,00  3.384.082.267,76  

07.1015.005 
ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ. ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ. ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ  
ΔΞΑΡΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΈΚΣΑΚΣΧΝ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ.   

86.289.800,00  800.000,00  12.400.000,00  99.489.800,00  

07.1015.006 ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ  58.128.769,28  0,00  0,00  58.128.769,28  

1017 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ 510.261.000,00  3.000.000,00  20.000.000,00  533.261.000,00  

03.1017.001 ΑΠΟΝΟΜΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ 311.278.500,00  1.500.000,00  10.000.000,00  322.778.500,00  

03.1017.002 ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ 50.841.700,00  0,00  0,00  50.841.700,00  

03.1017.003 ΦΖΦΗΑΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ  48.373.200,00  1.500.000,00  10.000.000,00  59.873.200,00  

03.1017.004 ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ 46.341.100,00  0,00  0,00  46.341.100,00  

03.1017.005 ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΝΖΛΗΚΧΝ 46.426.500,00  0,00  0,00  46.426.500,00  

03.1017.006 ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 7.000.000,00  0,00  0,00  7.000.000,00  

1019 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 4.895.100.000,00  110.000.000,00  600.000.000,00  5.605.100.000,00 

07.1019.001 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ 17.467.868,00  7.005.930,00  0,00  24.473.798,00  

08.1019.001 ΘΡΖΚΔΗΑ 220.177.293,25  0,00  100.000,00  220.277.293,25  

08.1019.002 ΥΟΛΗΚΟ/ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟ 1.512.058,00 0,00  0,00  1.512.058,00 

08.1019.003 ΓΖΜΟΗΔ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΔ/ΓΔΝΗΚΑ ΑΡΥΔΗΑ 20.045.160,00  7.132.655,00  0,00  27.177.815,00  

09.1019.001 ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ/ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 3.522.283.972,00 29.500.000,00  534.217.000,00  4.086.000.972,00 

09.1019.002 ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 926.179.792,00  60.294.070,00  33.338.000,00  1.019.811.862,00  

09.1019.003 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ 49.832.411,60 2.050.000,00  30.180.000,00  82.062.411,60 

09.1019.004 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΟΠΑΗΓΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ 3.977.695,00 0,00  0,00  3.977.695,00 

09.1019.005 ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 6.245.820,75  0,00  0,00  6.245.820,75  

09.1019.006 ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 127.377.929,40 4.017.345,00  2.165.000,00  133.560.274,40 

1021 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 324.100.000,00  15.000.000,00  20.000.000,00  359.100.000,00  

08.1021.001 ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 33.131.227,14  0,00  0,00  33.131.227,14  

08.1021.002 ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΑ ΜΟΤΔΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ-ΜΝΖΜΔΗΑ-ΚΣΗΡΗΑ 168.753.360,61  11.000.000,00  14.500.000,00  194.253.360,61  

08.1021.003 
ΣΔΥΝΔ ΚΑΗ ΓΡΑΜΜΑΣΑ - ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ   
ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΔ ΓΡΑΔΗ 

71.078.929,39  1.000.000,00  5.500.000,00  77.578.929,39  

08.1021.004 ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΟ & ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟ 45.611.807,67  0,00  0,00  45.611.807,67  

08.1021.005 
ΑΘΛΖΖ ΓΗΑ ΟΛΟΤ, ΑΝΑΦΤΥΖ, ΑΘΛΟΣΟΤΡΗΜΟ, ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ  
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΔΗ ΥΔΔΗ 

3.656.593,65  0,00  0,00  3.656.593,65  

08.1021.006 ΔΡΓΑ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 1.868.081,55  3.000.000,00  0,00  4.868.081,55  

1023 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 747.451.464.000,00 1.000.000,00  22.000.000,00  747.474.464.000,00 

01.1023.001 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ & ΔΠΗΣΔΛΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΤΠ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 29.135.586,99  1.000.000,00  10.845.985,50  40.981.572,49  

01.1023.002 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΥΡΔΟΤ 31.716.498,44  0,00  3.504.014,50  35.220.512,94  

01.1023.003 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΖΜΟΗΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 66.508.361,47  0,00  0,00  66.508.361,47  

01.1023.004 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 38.009.203,66 0,00  650.000,00  38.659.203,66 

01.1023.005 ΔΗΦΟΡΔ ΣΖΝ Δ.Δ. ΚΑΗ Δ ΓΗΔΘΝΔΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ 2.305.949.138,82  0,00  0,00  2.305.949.138,82  

01.1023.006 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΥΡΔΟΤ 1.760.000,00  0,00  0,00  1.760.000,00  

01.1023.007 ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΔ ΔΛΣΑΣ 96.499.999,89  0,00  0,00  96.499.999,89  

01.1023.008 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 1.100.000,02  0,00  0,00  1.100.000,02  

01.1023.009 ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ & ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 12.366.209,37 0,00  0,00  12.366.209,37 

01.1023.010 ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 152.100.000,00  0,00  0,00  152.100.000,00  

01.1023.011 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟ ΚΑΣΑΝΟΜΖ 4.307.188.000,00  0,00  0,00  4.307.188.000,00  

01.1023.012 ΚΡΑΣΗΚΔ ΔΓΓΤΖΔΗ 524.660.000,79  0,00  0,00  524.660.000,79  

01.1023.013 ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 6.938.998,63  0,00  0,00  6.938.998,63  

01.1023.014 ΥΡΔΟΛΤΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 737.413.300.000,02 0,00  0,00  737.413.300.000,02 

01.1023.015 ΤΜΜΔΣΟΥΔ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ 1.550.500.000,00  0,00  0,00  1.550.500.000,00  

01.1023.016 ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 6.035.833,50  0,00  0,00  6.035.833,50  

01.1023.017 ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 33.244.166,50  0,00  0,00  33.244.166,50  

01.1023.018 ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ 96.178.118,92 0,00  703.500,00  96.881.618,92 
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Πίλαθαο 2.1 Υξεκαηνδόηεζε από Κξαηηθό Πξνϋπνινγηζκό αλά Πξόγξακκα 
(ζε επξώ) 

   
Κωδ. Φνξείο Πξνγξάκκαηα 

Σαθηηθόο 
Πξνϋπνινγηζκόο 

ΠΓΔ 
ύλνιν 

Δζληθό πγρξεκαηνδνηνύκελν 

01.1023.019 ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 310.637.367,43 0,00  280.700,00  310.918.067,43 

01.1023.020 ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 78.633.252,62 0,00  5.448.800,00  84.082.052,62 

01.1023.021 ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΔΝΗΚΟΤ ΥΖΜΔΗΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 12.880.548,81 0,00  567.000,00  13.447.548,81 

03.1023.001 ΠΡΟΑΠΗΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΔΛΔΤΘΔΡΗΧΝ 2.303.000,00  0,00  0,00  2.303.000,00  

03.1023.002 
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ  
ΓΗΑ ΣΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ 

259.000,00  0,00  0,00  259.000,00  

08.1023.001 ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΗΑ 1.740.000,04  0,00  0,00  1.740.000,04  

09.1023.001 ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 4.504.712,21 0,00  0,00  4.504.712,21 

10.1023.001 ΤΝΣΑΞΔΗ 113.316.001,69  0,00  0,00  113.316.001,69  

10.1023.002 ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ 254.000.000,15  0,00  0,00  254.000.000,15  

1029 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ 296.963.000,00  2.000.000,00  900.000.000,00  1.198.963.000,00  

11.1029.001 ΒΗΧΗΜΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 70.780.379,61  1.750.000,00  772.457.906,70  844.988.286,31  

11.1029.002 ΓΔΧΡΓΗΑ 46.346.854,58  250.000,00  6.041.250,00  52.638.104,58  

11.1029.003 ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ 7.272.753,52  0,00  30.429.843,30  37.702.596,82  

11.1029.004 ΑΛΗΔΗΑ 2.215.574,41  0,00  74.578.500,00  76.794.074,41  

11.1029.005 ΣΡΟΦΗΜΑ 19.616.332,20  0,00  16.492.500,00  36.108.832,20  

11.1029.006 ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 20.675.846,93  0,00  0,00  20.675.846,93  

11.1029.007 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΔ ΓΗΟΡΘΧΔΗ 130.055.258,76  0,00  0,00  130.055.258,76  

1031 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑ 92.375.000,00  20.000.000,00  650.000.000,00  762.375.000,00  

05.1031.001 ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 14.120.000,00  725.000,00  5.800.000,00  20.645.000,00  

05.1031.002 
ΠΡΟΣΑΗΑ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΤΓΑΣΧΝ ΒΑΔΗ ΒΗΧΗΜΖ 
ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

39.205.000,00  6.450.000,00  305.000.000,00  350.655.000,00  

05.1031.003 ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 5.918.000,00  9.965.000,00  45.700.000,00  61.583.000,00  

05.1031.004 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ 33.132.000,00  2.860.000,00  293.500.000,00  329.492.000,00  

1033 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 22.269.305.000,00  20.000.000,00  400.000.000,00  22.689.305.000,00  

10.1033.001 ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ  ΚΑΗ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ  11.463.947,20  2.097,60  3.101.250,00  14.567.294,80  

10.1033.002 
ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ 
ΦΣΧΥΔΗΑ 

4.037.611.359,00  15.292.000,00  80.664.000,00  4.133.567.359,00  

10.1033.003 ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ 16.008.668.500,00  1.100.000,00  8.310.000,00  16.018.078.500,00 

10.1033.004 ΗΟΣΖΣΑ ΦΤΛΧΝ 1.780.500,00  1.860.000,00  901.000,00  4.541.500,00 

10.1033.005 ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 2.209.780.693,80  1.745.902,40  307.023.750,00  2.518.550.346,20 

1035 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 186.196.000,00  2.915.000.000,00  2.200.000.000,00  5.301.196.000,00  

04.1035.001 ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ 6.340.000,00  9.000.000,00  60.359.950,00  75.699.950,00  

04.1035.002 ΔΡΔΤΝΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 141.651.000,00  23.596.090,00  99.053.781,00  264.300.871,00  

04.1035.003 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 8.403.000,00  92.949.020,00  463.887.660,00  565.239.680,00  

04.1035.004 ΠΡΟΔΛΚΤΖ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 16.780.000,00  127.010.800,00  577.876.560,00  721.667.360,00  

04.1035.005 
ΥΔΓΗΑΜΟ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ, ΔΚΣΔΛΔΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 
ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ   

5.657.000,00  2.637.784.090,00  823.698.194,00  3.467.139.284,00  

04.1035.006 ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ 7.365.000,00  24.660.000,00  175.123.855,00  207.148.855,00  

1039 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ & ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 717.688.000,00  122.000.000,00  745.000.000,00  1.584.688.000,00  

06.1039.001 ΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 5.405.544,53  10.290.730,00  221.706.080,00  237.402.354,53  

06.1039.002 ΑΦΑΛΔΗ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΗΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 11.156.001,53  31.471.650,00  347.860.890,00  390.488.541,53  

06.1039.003 
ΑΦΑΛΔΗ ΒΗΧΗΜΔ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΑΠΟΓΟΣΗΚΔ ΚΣΗΡΗΑΚΔ  
ΤΠΟΓΟΜΔ 

67.394.579,77  17.983.800,00  71.356.080,00  156.734.459,77  

06.1039.004 ΒΗΧΗΜΖ ΑΣΗΚΖ ΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 0,00  0,00  83.248.760,00  83.248.760,00  

06.1039.005 ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΦΤΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΧΝ 5.749.485,57  11.189.920,00  0,00  16.939.405,57  

06.1039.006 ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 37.314.368,16  90.000,00  20.828.190,00  58.232.558,16  

06.1039.007 ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΗΣΟΣΖΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 450.352.020,43  50.973.900,00  0,00  501.325.920,43  

06.1039.008 ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ & ΑΦΑΛΔΗΑ ΠΣΖΔΧΝ 650.000,00  0,00  0,00  650.000,00  

06.1039.010 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 139.666.000,00  0,00  0,00  139.666.000,00  

1047 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ 2.414.481.000,00 4.000.000,00  70.000.000,00  2.488.481.000,00 

03.1047.001 ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ  ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ 41.301.699,21 0,00  0,00  41.301.699,21 

03.1047.002 ΑΣΤΝΟΜΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 1.638.200.700,00 89.200,00  2.997.000,00  1.641.286.900,00 

03.1047.003 ΑΦΑΛΔΗΑ ΤΝΟΡΧΝ - ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΧΝ ΡΟΧΝ 59.869.000,00  0,00  61.000.000,00  120.869.000,00  

03.1047.004 ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΑΣΑΣΡΟΦΧΝ 3.817.348,09 0,00  0,00  3.817.348,09 

03.1047.005 ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ  492.540.267,70 3.910.800,00  6.003.000,00  502.454.067,70 

03.1047.006 ΑΝΣΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ/ΧΦΡΟΝΗΜΟ 127.840.000,00  0,00  0,00  127.840.000,00  

09.1047.001 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ 50.415.300,00 0,00  0,00  50.415.300,00 

09.1047.002 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΧΜΑΣΟ 496.685,00 0,00  0,00  496.685,00 

1055 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ & ΑΤΛΟΤ 96.884.000,00  1.000.000,00  30.000.000,00  127.884.000,00  

01.1055.001 ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΚΑΗ ΑΤΛΟΤ 29.080.000,00  0,00  87.967,00  29.167.967,00  

01.1055.002 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΤΛΟΤ 10.836.850,00  0,00  6.725.477,00  17.562.327,00  

01.1055.003 ΝΟΜΗΜΖ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ 49.265.150,00  51.000,00  615.769,00  49.931.919,00  

01.1055.004 ΤΠΟΓΟΥΖ-ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΦΤΓΗΚΧΝ ΡΟΧΝ 7.702.000,00  949.000,00  22.570.787,00  31.221.787,00  

* Γελ πεξηιακβάλεηαη ν ΔΦ 1023.402 

 

Κάζε Πξφγξακκα ζπλνδεχεηαη απφ πιεξνθνξίεο (ζην Δηήζην Σρέδην Πξνγξάκκαηνο/ΔΣΠ) πνπ ελη-

ζρχνπλ ηε δηαθάλεηα αλαθνξηθά κε ηηο δξάζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη θαη ηηο αλακελφκελεο εθξνέο, 

ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ην θάζε Υπνπξγείν γηα ην έηνο πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπο δείθηεο πνπ ζα ρξε-

ζηκνπνηήζεη γηα ηε κέηξεζε ηνπ βαζκνχ επίηεπμήο ηνπο. Αθφκε, πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

θχξηεο πξνθιήζεηο θαη ζρεδηαδφκελεο κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ηνκέα. Πεξαηηέξσ, απνηππψλνληαη δηαθξη-

ηά νη δξάζεηο επηζθφπεζεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, είηε αθνξνχλ αχμε-
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ζε εζφδσλ, είηε εμνηθνλφκεζε δαπαλψλ θαη παξνπζηάδεηαη ην ζχλνιν ησλ πφξσλ -αλζξψπηλσλ θαη 

νηθνλνκηθψλ- πνπ δηαηίζεληαη ζην θάζε Πξφγξακκα, ηφζν απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, φζν θαη απφ 

θνξείο γεληθήο θπβέξλεζεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα. Καηά ηα αλσηέξσ, επηηπγράλεηαη ε 

ζπλνιηθή, ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε θάζε ρξεκαηνδνηνχκελεο πνιηηηθήο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ιήςεο 

απνθάζεσλ, ηελ ελδπλάκσζε ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγη-

ζκνχ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο γηα ηνπο πνιίηεο. 

 

Καηά ην 2021, φια ηα Υπνπξγεία θαη νη Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ζα εξγαζηνχλ γηα ηελ παξνπζία-

ζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο γηα ην 2022 κε ηε λέα δνκή. 

 

Τα Δηήζηα Σρέδηα Πξνγξακκάησλ πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηα πηινηηθά Υπνπξγεία ηξέρνληνο έηνπο εί-

λαη πξνζβάζηκα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (https://www.minfin.gr/proupologismos-

epidoseon).  

 

Αθνινχζσο, παξνπζηάδεηαη ν πξνυπνινγηζκφο έηνπο 2021 ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ αλά Πξφ-

γξακκα, Υπνπξγείν ην νπνίν κεηείρε ζηνλ πηινηηθφ ζρεδηαζκφ γηα πξψηε θνξά θαηά ην ηξέρνλ έηνο.  

 

Σθνπφο ηεο παξνπζίαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Υπνπξγείνπ είλαη λα αλαδεηρζνχλ ηα νθέιε απφ ην λέν 

ζχζηεκα πξνυπνινγηζκνχ, σο πξνο ηελ αλάδεημε ηνπ ζπλφινπ ησλ δξάζεσλ ελφο θνξέα κε ηελ πνιπ-

πινθφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ ΥΠΔΣ θαη νη πξννπηηθέο σο πξνο ηελ απνηχπσζε ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ Υ-

πνηνκέσλ ζηελ πινπνίεζε ηεο θεληξηθήο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο. Τν επφκελν έηνο, ζηφρνο είλαη ε 

παξνπζίαζε απηή λα εληζρπζεί κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα ζπκβάιινπλ νη πηιφηνη ΟΤΑ. 

 
Πηινηηθφο ζρεδηαζκφο πξνυπνινγηζκνχ επηδφζεσλ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

 
Πίλαθαο 2.2 Υξεκαηνδόηεζε Πξνγξακκάηωλ Τπνπξγείνπ Δζωηεξηθώλ 

(ζε επξώ) 

   
Κωδ. Φνξείο Πξνγξάκκαηα 

Σαθηηθόο 
Πξνϋπνινγηζκόο 

ΠΓΔ 
ύλνιν 

Δζληθό πγρξεκαηνδνηνύκελν 

1007 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ 2.814.769.000,00   21.000.000,00   151.000.000,00   2.986.769.000,00   

01.1007.001 ΔΠΙΣΔΛΙΚΟ ΤΝΣΟΝΙΜΟ   27.886.054,56   0,00   120.000,00   28.006.054,56   

101 
Γξαθεία Τπνπξγνύ, Αλαπιεξσηώλ Τπνπξγώλ, Τθππνπξγώλ, Γεληθώλ θαη 
Δηδηθώλ Γξακκαηέσλ, Αλαπιεξσηώλ Γεληθώλ Γξακκαηέσλ θαη Τπεξεζηαθνύ 
Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ  

1.536.000,00   0,00   0,00   1.536.000,00   

0021 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 1.400.000,00   0,00   0,00   1.400.000,00   

0024 Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 136.000,00   0,00   0,00   136.000,00   

103 
Γξαθεία Τπνπξγνύ, Αλαπιεξσηώλ Τπνπξγώλ, Τθππνπξγώλ, Γεληθώλ θαη 
Δηδηθώλ Γξακκαηέσλ, Αλαπιεξσηώλ Γεληθώλ Γξακκαηέσλ ηνπ ηνκέα  
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ 

520.000,00   0,00   0,00   520.000,00   

0021 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 177.000,00   0,00   0,00   177.000,00   

0024 Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 343.000,00   0,00   0,00   343.000,00   

206 Γεληθή Γξακκαηεία Δζσηεξηθώλ θαη Οξγάλσζεο  11.353.629,56   0,00   0,00   11.353.629,56   

0021 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 8.495.900,00   0,00   0,00   8.495.900,00   

0023 Μεηαβηβάζεηο 27.379,56   0,00   0,00   27.379,56   

0024 Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 2.628.000,00   0,00   0,00   2.628.000,00   

0031 Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 202.350,00   0,00   0,00   202.350,00   

207 Γεληθή Γξακκαηεία Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ Γεκνζίνπ Σνκέα 9.424.425,00   0,00   120.000,00   9.544.425,00   

0021 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 8.746.245,00   0,00   0,00   8.746.245,00   

0024 Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 570.880,00   0,00   0,00   570.880,00   

0029 Πηζηώζεηο ππό θαηαλνκή 0,00   0,00   120.000,00   120.000,00   

0031 Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 107.300,00   0,00   0,00   107.300,00   

501 
Λνηπέο κνλάδεο/απηνηειείο κνλάδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, νη νπνίεο 
ππάγνληαη ζηνλ Τπνπξγό/Αλαπιεξσηέο Τπνπξγνύο/Τθππνπξγνύο/ Τπεξεζηα-
θό Γξακκαηέα ή ιεηηνπξγνύλ ζην Τπνπξγείν 

565.000,00   0,00   0,00   565.000,00   

0021 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 565.000,00   0,00   0,00   565.000,00   

503 
Λνηπέο κνλάδεο/απηνηειείο κνλάδεο ηνπ ηνκέα Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, νη νπνίεο ππάγνληαη ζηνλ Τπνπξγό/ Αλαπιεξσηέο 
Τπνπξγνύο/Τθππνπξγνύο 

281.000,00   0,00   0,00   281.000,00   

0021 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 237.000,00   0,00   0,00   237.000,00   

0024 Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 44.000,00   0,00   0,00   44.000,00   

999 
Γεληθή Γηεύζπλζε ηνπ ηνκέα Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηε-
ξηθώλ  

4.206.000,00   0,00   0,00   4.206.000,00   

0021 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 2.397.000,00   0,00   0,00   2.397.000,00   

0023 Μεηαβηβάζεηο 996.000,00   0,00   0,00   996.000,00   

0024 Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 748.000,00   0,00   0,00   748.000,00   

0031 Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 65.000,00   0,00   0,00   65.000,00   

https://www.minfin.gr/proupologismos-epidoseon
https://www.minfin.gr/proupologismos-epidoseon
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Πίλαθαο 2.2 Υξεκαηνδόηεζε Πξνγξακκάηωλ Τπνπξγείνπ Δζωηεξηθώλ 
(ζε επξώ) 

   
Κωδ. Φνξείο Πξνγξάκκαηα 

Σαθηηθόο 
Πξνϋπνινγηζκόο 

ΠΓΔ 
ύλνιν 

Δζληθό πγρξεκαηνδνηνύκελν 

01.1007.002 ΥΔΓΗΑΜΟ & ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΗΘΑΓΔΝΔΗΑ 11.341.000,00   0,00   0,00   11.341.000,00   

202 Γεληθή Γξακκαηεία Ηζαγέλεηαο  11.341.000,00   0,00   0,00   11.341.000,00   

0021 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 9.161.000,00   0,00   0,00   9.161.000,00   

0023 Μεηαβηβάζεηο 2.000.000,00   0,00   0,00   2.000.000,00   

0024 Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 180.000,00   0,00   0,00   180.000,00   

01.1007.003 
ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ  ΚΑΗ ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ  
ΓΖΜΟΗΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ 

3.423.795,00   0,00   520.000,00   3.943.795,00   

207 Γεληθή Γξακκαηεία Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ Γεκνζίνπ Σνκέα 3.423.795,00   0,00   520.000,00   3.943.795,00   

0021 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 2.686.755,00   0,00   0,00   2.686.755,00   

0023 Μεηαβηβάζεηο 115.220,00   0,00   0,00   115.220,00   

0024 Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 544.120,00   0,00   0,00   544.120,00   

0029 Πηζηώζεηο ππό θαηαλνκή 0,00   0,00   520.000,00   520.000,00   

0031 Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 77.700,00   0,00   0,00   77.700,00   

01.1007.004 ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ 11.430.000,00   0,00   380.000,00   11.810.000,00   

207 Γεληθή Γξακκαηεία Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ Γεκνζίνπ Σνκέα 0,00   0,00   380.000,00   380.000,00   

0029 Πηζηώζεηο ππό θαηαλνκή 0,00   0,00   380.000,00   380.000,00   

801 
Γαπάλεο ηεο Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθήο Αξρήο Αλώηαην πκβνύιην Δπηινγήο 
Πξνζσπηθνύ πνπ θαιύπηνληαη από ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσ-
ηεξηθώλ 

11.430.000,00   0,00   0,00   11.430.000,00   

0021 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 10.071.000,00   0,00   0,00   10.071.000,00   

0024 Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 1.209.000,00   0,00   0,00   1.209.000,00   

0031 Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 150.000,00   0,00   0,00   150.000,00   

01.1007.005 
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΝΓΤΝΑΜΧΖ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ  
ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ 

3.999.780,00   0,00   8.200.000,00   12.199.780,00   

207 Γεληθή Γξακκαηεία Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ Γεκνζίνπ Σνκέα 3.999.780,00   0,00   8.200.000,00   12.199.780,00   

0023 Μεηαβηβάζεηο 3.999.780,00   0,00   0,00   3.999.780,00   

0029 Πηζηώζεηο ππό θαηαλνκή 0,00   0,00   8.200.000,00   8.200.000,00   

01.1007.006 ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΥΔΔΗ ΜΔ ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΖ 7.197.000,00   0,00   0,00   7.197.000,00   

802 
Γαπάλεο ηεο Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθήο Αξρήο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε πνπ θαιύ-
πηνληαη από ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ 

7.197.000,00   0,00   0,00   7.197.000,00   

0021 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 6.271.000,00   0,00   0,00   6.271.000,00   

0023 Μεηαβηβάζεηο 6.000,00   0,00   0,00   6.000,00   

0024 Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 820.000,00   0,00   0,00   820.000,00   

0031 Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 100.000,00   0,00   0,00   100.000,00   

01.1007.007 ΔΛΔΓΥΟ ΑΚΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΑ  ΛΟΓΟΓΟΗΑ 6.817.000,00   0,00   780.000,00   7.597.000,00   

207 Γεληθή Γξακκαηεία Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ Γεκνζίνπ Σνκέα 0,00   0,00   780.000,00   780.000,00   

0029 Πηζηώζεηο ππό θαηαλνκή 0,00   0,00   780.000,00   780.000,00   

803 
Γαπάλεο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δζληθή Αξρή Γηαθάλεηαο πνπ θαιύπηνληαη 
από ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ 

6.817.000,00   0,00   0,00   6.817.000,00   

0021 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 3.306.000,00   0,00   0,00   3.306.000,00   

0024 Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 3.007.000,00   0,00   0,00   3.007.000,00   

0031 Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 504.000,00   0,00   0,00   504.000,00   

01.1007.008 ΔΚΛΟΓΔ-ΠΟΛΗΣΗΚΑ ΚΟΜΜΑΣΑ 14.626.720,44   0,00   0,00   14.626.720,44   

206 Γεληθή Γξακκαηεία Δζσηεξηθώλ θαη Οξγάλσζεο  14.626.720,44   0,00   0,00   14.626.720,44   

0021 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 728.220,00   0,00   0,00   728.220,00   

0023 Μεηαβηβάζεηο 13.662.400,44   0,00   0,00   13.662.400,44   

0024 Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 219.000,00   0,00   0,00   219.000,00   

0031 Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 17.100,00   0,00   0,00   17.100,00   

01.1007.009 ΣΟΜΔΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ  0,00   1.000.000,00   1.000.000,00   2.000.000,00   

999 
Γεληθή Γηεύζπλζε ηνπ ηνκέα Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηε-
ξηθώλ  

0,00   1.000.000,00   1.000.000,00   2.000.000,00   

0029 Πηζηώζεηο ππό θαηαλνκή 0,00   1.000.000,00   1.000.000,00   2.000.000,00   

12.1007.001 
ΘΔΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΔΝΓΤΝΑΜΧΖ  
ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 

2.056.247.610,00   20.000.000,00   21.000.000,00   2.097.247.610,00   

206 Γεληθή Γξακκαηεία Δζσηεξηθώλ θαη Οξγάλσζεο  2.056.247.610,00   20.000.000,00   21.000.000,00   2.097.247.610,00   

0021 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 2.184.660,00   0,00   0,00   2.184.660,00   

0023 Μεηαβηβάζεηο 2.053.467.000,00   0,00   0,00   2.053.467.000,00   

0024 Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 547.500,00   0,00   0,00   547.500,00   

0029 Πηζηώζεηο ππό θαηαλνκή 0,00   20.000.000,00   21.000.000,00   41.000.000,00   

0031 Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 48.450,00   0,00   0,00   48.450,00   

12.1007.002 ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΧΝ ΟΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 671.800.040,00   0,00   119.000.000,00   790.800.040,00   

206 Γεληθή Γξακκαηεία Δζσηεξηθώλ θαη Οξγάλσζεο  671.800.040,00   0,00   119.000.000,00   790.800.040,00   

0021 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 728.220,00   0,00   0,00   728.220,00   

0023 Μεηαβηβάζεηο 670.799.220,00   0,00   0,00   670.799.220,00   

0024 Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 255.500,00   0,00   0,00   255.500,00   

0029 Πηζηώζεηο ππό θαηαλνκή 0,00   0,00   119.000.000,00   119.000.000,00   

0031 Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 17.100,00   0,00   0,00   17.100,00   
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Παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα ελδεηθηηθά ην Δηήζην Σρέδην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δπηηειηθφο Σπληνλη-

ζκφο». Αληίζηνηρα ζρέδηα έρνπλ αλαπηπρζεί γηα φια ηα Πξνγξάκκαηα ηνπ Υπνπξγείνπ. 

 

01.1007.001 «Επιτελικός Σσντονισμός»  

 

Πόξνη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 
Αλζξώπηλν Γπλακηθό : 351  
Υξεκαηνδόηεζε 
Σαθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο: 27.886.054,56  
ΠΓΔ: 120.000,00 
πλνιηθή Υξεκαηνδόηεζε: 28.006.054,56 
 

Σηνπο πφξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο (ηαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο) ζην ζθέινο ηνπ ηνκέα πξψελ Γηνηθεηη-

θήο Αλαζπγθξφηεζεο πεξηιακβάλνληαη ε πιεξσκή ελνηθίνπ ησλ δχν θηηξίσλ πνπ ζηεγάδνπλ ηηο νξγα-

ληθέο κνλάδεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Γεκφζηνπ Τνκέα αιιά θαη ζπζηεγα-

δφκελεο ππεξεζίεο φπσο ε Υπεξεζία Αζχινπ ηνπ Υπνπξγείνπ Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζχινπ, ε Πξνε-

δξία ηεο Κπβέξλεζεο, ην γξαθείν Υπνπξγνχ, ην γξαθείν ηνπ Ννκηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, ν 

Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ Γεπηεξνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ, ε επηηειηθή δνκή ηνπ πξν-

γξάκκαηνο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο «Αληψλεο Τξίηζεο» θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ εμφθιεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ζε ειεθηξηθφ ξεχκα, θπζηθφ αέξην, ηειεθσλία θ.ιπ. επί ησλ θηηξίσλ απηψλ. 

 

Αλψηαην επίπεδν ηεξαξρηθήο δνκήο πνπ έρεη ηελ επζχλε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Υπνπξγφο Δζσηεξηθψλ. 

 

Σηξαηεγηθή «πξνγξάκκαηνο», πξνθιήζεηο θαη ζρεδηαδφκελεο εμειίμεηο 

Η άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή δηνηθεηηθή, νηθνλνκηθή, λνκηθή θαη πιεξνθνξηαθή ππνζηήξημε ησλ νξ-

γαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ζην ζχλνιφ ηνπ, θαζψο θαη ησλ Υπεξεζηψλ νηθνλνκη-

θήο επνπηείαο ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπ, κε ζθνπφ ηελ απνδνηηθφηεξε θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία 

ηνπο. 

 

Σηφρνη ή αλακελφκελα απνηειέζκαηα θαη επηπηψζεηο (outcomes) 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο νξγαλσηηθήο δηάξζξσζεο ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ θαη ησλ αλαγθψλ ζε πξνζσ-

πηθφ, θαζψο θαη ε θαηαλνκή, ε εμέιημε θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ δηαζέζηκνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ν 

ζρεδηαζκφο, ν ζπληνληζκφο, ε δηαρείξηζε θαη ε επνπηεία ησλ νηθνλνκηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Υπνπξγεί-

νπ, ε αμηφπηζηε παξνρή δεκνζηνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο νηθνλνκηθέο 

ξνέο αξκνδηφηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ, ν έιεγρνο, ε  έγθαηξε εθθαζάξηζε θαη εμφθιεζε ησλ θάζε είδνπο 

δαπαλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ν 

απνδνηηθφο ζρεδηαζκφο, ε  έγθαηξε πινπνίεζε θαη ε δηαρείξηζε ησλ πξνκεζεηψλ θαη ε απνηειεζκαηη-

θή δηαρείξηζε ηνπ πιηθνχ, ησλ ππνδνκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ν ζρεδηα-

ζκφο, ν ζπληνληζκφο, ε ππνζηήξημε θαη ελ γέλεη ε επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πιεξνθν-

ξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Υπνπξγείν. 

 

Κχξηεο εθξνέο / πξντφληα (outputs) 

Καηάξηηζε θαη παξαθνινχζεζε ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη πξνυπνινγηζκνχ δεκφζησλ επελδχζε-

σλ, αμηνιφγεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ησλ πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ηνπ 

θνξέα, κεηαβνιέο, αλαθαηαλνκέο πξνυπνινγηζκνχ, έιεγρνο δαπαλψλ θαη εθηέιεζε πιεξσκψλ κε α-

πνθπγή δεκηνπξγίαο ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ, έθδνζε ηίηινπ πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ θαη εθθα-

ζάξηζε δαπαλψλ, θαηάξηηζε απνθάζεσλ αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ, παξαγσγή, ζχληαμε, επεμεξγαζία 

νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ θαη έιεγρνο νηθνλνκηθψλ απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξνυπνινγηζκνχ, έγθξηζε 

πξνυπνινγηζκψλ, παξαθνινχζεζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, επηρνξήγεζε επνπηεπφκελσλ θνξέσλ, δη-

ελέξγεηα ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε ζχλαςε θαη εθηέιεζε ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, ρεηξηζκφο ζεκάησλ 

ηεο ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ θνξέα, πινπνίεζε, εμεηδίθεπζε θαη επνπηεία ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ θνξέα, εθθαζάξηζε απνδνρψλ/πξφζζεησλ ακνηβψλ θαη απνδεκηψ-

ζεσλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ εηδηθνχ θνξέα «Δζληθή Αξρή Γηαθάλεηαο», λνκνηερληθή ζπλδξνκή ζηηο νξ-
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γαληθέο κνλάδεο (Υπεξεζία ΝΣΚ), άζθεζε πνιηηηθήο θαη επνπηείαο – ειέγρνπ δξάζεσλ ηεο Γηνίθε-

ζεο γηα ζέκαηα θξαηηθψλ απηνθηλήησλ, παξαρψξεζε νρεκάησλ ζηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ, ρεηξη-

ζκφο ηεο δηαδηθαζίαο απφζπαζεο θαη δηάζεζεο ππαιιήισλ ζηα γξαθεία βνπιεπηψλ θαη πνιηηηθψλ 

θνκκάησλ, δηνηθεηηθή νξγάλσζε θαη ππνζηήξημε ησλ ινηπψλ κνλάδσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ.  

 

Κχξηεο δξαζηεξηφηεηεο - Γξάζεηο Πξνγξάκκαηνο 

Πεξηιακβάλνληαη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή νξγάλσζε θαη ππνζηήξημε ησλ 

θνξέσλ «Γεληθή Γξακκαηεία Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Γεκφζηνπ Τνκέα» θαη «Λνηπέο κνλά-

δεο/απηνηειείο κνλάδεο ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ», πνπ ππάγνληαη ζηνλ Υπνπξγφ/Αλαπιεξσηέο 

Υπνπξγνχο/ Υθππνπξγνχο/Υπεξεζηαθφ Γξακκαηέα ή ιεηηνπξγνχλ ζην Υπνπξγείν. Γξάζεηο δηαρείξη-

ζεο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, θαζψο θαη νξγαλσηηθψλ δεηεκάησλ θαη ζεκάησλ πξνζσπηθνχ, 

δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ηεξνχκελσλ κεηξψσλ, ζπληήξεζεο/δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο 

πιηθνχ θαη ππνδνκψλ, αλάπηπμεο θαη αμηνπνίεζεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ ειε-

θηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, θαζψο θαη δηαρείξηζεο ησλ απαξαίηεησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε ζχλαςε θαη 

εθηέιεζε ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο εηδψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ. 

 

Δπηζθφπεζε δαπαλψλ 

Οξζνινγηθή αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ, εμνξζνινγηζκφο δαπαλψλ γηα αγν-

ξά θαη ζπληήξεζε ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, εμνξζνινγηζκφο δαπαλψλ γηα πξνκήζεηα γξαθίηε-ηφλεξ 

θαη ινηπψλ πξνκεζεηψλ, ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, αμηνιφγεζε θαη εμνξ-

ζνινγηζκφο δαπαλψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, εμνξζνινγηζκφο ησλ δαπαλψλ ζπληήξεζεο θαη δηαρείξη-

ζεο ηνπ ζηφινπ ησλ θξαηηθψλ νρεκάησλ, θαζνιηθή δηαθίλεζε ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ. 

 

Σρεδηαδφκελεο κεηαξξπζκίζεηο 

Γεκηνπξγία Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ Σπζηήκαηνο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ζπζηήκαηα εθινγη-

θψλ δηαδηθαζηψλ, φπσο: Γηαρείξηζε Αηηήζεσλ Διιήλσλ Δμσηεξηθνχ, Γηαρείξηζε Αηηήζεσλ Δηεξνδε-

κνηψλ, Γηαρείξηζε Δηδηθψλ Δθινγηθψλ Καηαιφγσλ (Τνκέαο Δζσηεξηθψλ). Γεκηνπξγία πιεξνθνξηα-

θνχ ζπζηήκαηνο κέζσ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Πληρουοριακό σύστημα κύκλοσ ζωής κρατικών αστοκινή-

των», κε ζθνπφ κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ λα δηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία ηνπ επνπηηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο 

ιήςεο απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα θξαηηθά νρήκαηα (Τνκέαο πξψελ Γηνηθεηηθήο Αλα-

ζπγθξφηεζεο). 

 

Οξηδόληηνη δείθηεο 
 Πξνζσπηθό νξηδόληησλ ππεξεζηώλ  (Γηνίθεζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, ΓΓΟΤ) / ύλνιν πξνζσπηθνύ 

 m2/εξγαδόκελν 

 Κόζηνο / ρηιηόκεηξν (γηα ηα θξαηηθά νρήκαηα) 

 % θάιπςεο ησλ πιεξνθνξηαθώλ αλαγθώλ από Οινθιεξσκέλα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

 Μέζνο ρξόλνο εθθαζάξηζεο ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ 

 % πξνκεζεηώλ αλά δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζην ζύλνιν ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ πξνκεζεηώλ ηνπ θνξέα 

 Υξόλνο νινθιήξσζεο πξνκήζεηαο / δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 

 Αξηζκόο ππεξεζηώλ ηνπ θνξέα πνπ ειέγρνληαη από εζσηεξηθό έιεγρν εηεζίσο 

 Μέζνο ρξόλνο (ώξεο) εθπαίδεπζεο / εξγαδόκελν εηεζίσο 
 

Παρατήρηση 

Οη πξναλαθεξφκελνη νξηδφληηνη δείθηεο έρνπλ πξνηαζεί απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, πξνθεηκέλνπ 

λα παξαθνινπζεζνχλ ζηα επηηειηθά Πξνγξάκκαηα φισλ ησλ Υπνπξγείσλ 

 

3.  Πεξαηηέξω αλάιπζε ηαμηλόκεζεο βάζεη πξνγξακκάηωλ θαη αλάπηπμε ιεηηνπξγηθήο 
ηαμηλόκεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

 

Κχξην ζηφρν ηνπ ζρεδηαζκνχ πξνυπνινγηζκνχ επηδφζεσλ γηα ην επφκελν έηνο απνηειεί ε πξνεηνηκα-

ζία ηεο πεξαηηέξσ αλάιπζεο ηεο ηαμηλφκεζεο βάζεη Πξνγξακκάησλ.  

 

Πξνο ην ζθνπφ απηφ, ήδε απφ ην ηξέρνλ έηνο ηα πηινηηθά ππνπξγεία θιήζεθαλ λα απνηππψζνπλ ηηο 

θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ησλ Πξνγξακκάησλ ηνπο. Η αλάιπζε απηή, ε 
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νπνία ζρεδηάδεηαη λα νινθιεξσζεί γηα ην ζχλνιν ησλ Υπνπξγείσλ θαηά ην επφκελν έηνο, ζα εμεηα-

ζζεί απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο θαη ζα αμηνπνηεζεί ψζηε λα επηηεπρζεί ε επζπγξάκκηζε 

κε ηε ιεηηνπξγηθή ηαμηλφκεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ε νπνία είλαη ππνρξεσηηθή, ζχκθσλα κε ην ΠΓ 

54/2018, ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηελ νηθνλνκηθή θαη ηε δηνηθεηηθή θαη ε αλάπηπμή ηεο παξαθνινπζεί-

ηαη ζην πιαίζην ηεο εληζρπκέλεο επνπηείαο απφ ηνπο Θεζκνχο. 

 

Οη θχξηεο δξάζεηο ησλ Πξνγξακκάησλ πνπ απνηππψζεθαλ απφ ηα πηινηηθά ππνπξγεία ηξέρνληνο έ-

ηνπο αλά Τνκέα Πνιηηηθήο παξνπζηάδνληαη θαη είλαη πξνζβάζηκεο ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Υπνπξγείνπ Οη-

θνλνκηθψλ (https://www.minfin.gr/proupologismos-epidoseon).  

 

4.  Δλζωκάηωζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό  
 (Green Budgeting) 
 

Σην πιαίζην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ επηδφζεσλ, ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζα ελζσκαηψζεη θαη ηελ 

πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε. Σχκθσλα κε ηνλ ΟΟΣΑ, ε πξάζηλε δηάζηαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζπλί-

ζηαηαη ζηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ιήςεο απνθάζεσλ ζε δεηήκαηα δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη πξν-

υπνινγηζκνχ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Πεξηιακβάλεη, θπξίσο, ηελ 

παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ θαη 

ηεο ζπλεθηηθφηεηάο ηνπο κε ηηο εζληθέο θαη δηεζλείο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκα-

ηηθήο αιιαγήο.  

 

Τν Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2020 πξνζρψξεζε ζηε «Σπλεξγαζία ηνπ Παξηζηνχ 

γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Γηάζηαζε ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ» (Paris Collaborative on Green Budgeting), 

πνπ απνηειεί έλα δίθηπν ζπλεξγαζίαο θξαηψλ κε ζηφρν αθξηβψο ηελ ελαξκφληζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

πνιηηηθψλ θαη απνθάζεσλ κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Πεξαηηέξσ, 

ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε φιεο ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ ιακβάλνληαη ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε 

ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ-κειψλ ζηνλ ηνκέα απηφ. 

Καηά ην ηξέρνλ έηνο, ε Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο & Πξνυπνινγηζκνχ/ Γηεχζπλζε 

Αμηνιφγεζεο Γξάζεσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζπλεξγάζηεθε ζηνρεπκέλα κε Υπνπξγεία πνπ κεηείραλ 

ζηνλ πηινηηθφ ζρεδηαζκφ πξνυπνινγηζκνχ επηδφζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ θαη απνηππψζνπλ: 

 

 ζε πνηα Πξνγξάκκαηα ηεο ηαμηλφκεζεο βάζεη Πξνγξακκάησλ αλαπηχζζνληαη δξάζεηο κε ζεηηθφ πε-

ξηβαιινληηθφ απνηχπσκα, 

 πνηα είλαη ε πξνυπνινγηδφκελε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηηο δξάζεηο απηέο, 

 δξάζεηο αξκνδηφηεηαο ηεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο κε ζεηηθφ πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα (ζπλεξγα-

ζία κε ηελ ΑΑΓΔ) θαη 

 ζηνρνζεζία θαη δείθηεο αλαθνξηθά κε πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχλ. 

 

Πεξαηηέξσ, φπσο πξναλαθέξζεθε θαη ζην πιαίζην ηεο επηζθφπεζεο δξαζηεξηνηήησλ δίλεηαη ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα θαη παξαθνινπζνχληαη δηαθξηηά δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε κείσζε ησλ ελεξγεηαθψλ θαηα-

λαιψζεσλ, απνδνηηθφηεξε ρξήζε ελεξγεηαθψλ πφξσλ, βειηίσζε ζηε δηαρείξηζε κνιπζκαηηθψλ απν-

βιήησλ θ.ιπ. 

 

Γηα ην 2021, ε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο/ Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκνζηνλνκηθήο 

Πνιηηηθήο θαη Πξνυπνινγηζκνχ/ Γηεχζπλζε Αμηνιφγεζεο Γξάζεσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζε ζπλεξ-

γαζία κε ηνλ ΟΟΣΑ, ζρεδηάδεη λα πξνβεί ζε: 

 

 εθπφλεζε κεζνδνινγίαο θαη πξνηχπσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο εληαίσλ θαλφλσλ ζηνλ ρα-

ξαθηεξηζκφ δξάζεσλ/ δαπαλψλ σο θηιηθψλ ή κε πξνο ην πεξηβάιινλ κε βάζε θαη ηε ζρεηηθή Δπ-

ξσπατθή λνκνζεζία πνπ ζα εθαξκνζηεί άιισζηε θαη ζε φια ηα έξγα θαη πνιηηηθέο πνπ ζα πξνσζε-

ζνχλ κέζσ ηνπ Τακείνπ Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθφηεηαο θαη 

 πξνζδηνξηζκφ ηνπ εχξνπο ησλ θνξέσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, φπνπ ζα έρεη εθαξκνγή ε 

ελζσκάησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο. 

 

https://www.minfin.gr/proupologismos-epidoseon


ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2    

ΚΡΑΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 2021  53 

Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε πιεξνθνξίαο πνπ ζα παξέρεηαη απφ ηελ ελζσκάησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

δηάζηαζεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πηινηηθνχ ζρεδηαζκνχ ηξέρνληνο έ-

ηνπο. Σεκεηψλεηαη φηη ε ελζσκάησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ζην πιαίζην ηνπ πξνυπνινγη-

ζκνχ επηδφζεσλ απνηππψλεηαη αλαιπηηθφηεξα γηα φια ηα Υπνπξγεία πνπ κεηείραλ ζην εγρείξεκα θαη 

ζηα Δηήζηα Σρέδηα Πξνγξακκάησλ πνπ είλαη πξνζβάζηκα ζην https://www.minfin.gr/proupologismos-

epidoseon.  

 

Πρόγραμμα 03.1047.005 «Πσροσβεστικές Υπηρεσίες» 

 

Η ζηξαηεγηθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πεξη-

νπζίαο ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ Κξάηνπο, ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηδίσο, ηνπ δαζηθνχ πινχηνπ ηεο 

Φψξαο απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ ππξθαγηψλ, ζενκεληψλ θαη ινηπψλ θαηαζηξνθψλ. Δπίζεο, ηελ επζχλε 

γηα ηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ηεο θαηαζηνιήο ησλ ππξθαγηψλ θαη ηελ παξνρή ζπλδξνκήο γηα ηε 

δηάζσζε ησλ αηφκσλ θαη πιηθψλ αγαζψλ, πνπ απεηινχληαη απφ απηέο, θαζψο θαη ηελ επζχλε γηα ηε 

δηεμαγσγή ησλ ππξνζβεζηηθψλ-δηαζσζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ηεο νπνίαο ε 

Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία ζπληζηά ηνλ επηρεηξεζηαθφ βξαρίνλα. 

 

Απφ ην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ έρεη δηαηεζεί ζην ΔΣΠ «Ππξνζβεζηηθέο Υπεξεζίεο» πνζνχ 

501.197.519,09 επξψ, πνζφ χςνπο 451.077.767,18 επξψ πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 90% επί ηνπ πξν-

υπνινγηζκνχ αθνξά ζε δξάζεηο δαζνππξφζβεζεο θαη δαζνπξνζηαζίαο, ζπκβάιινληαο ζεηηθά ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Οη ινηπέο δξάζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο αθνξνχλ ζε αληηκεηψ-

πηζε άιινπ ηχπνπ θαηαζηξνθψλ θαη είλαη νπδέηεξεο γηα ην πεξηβάιινλ. Η θαηαλνκή απηή απνηππψ-

λεηαη ζην Γηάγξακκα 2.1 πνπ αθνινπζεί. 

 

Γηάγξακκα 2.1 Πεξηβαιινληηθό απνηύπωκα Πξνγξάκκαηνο «Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο» 

 
 

Σην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο έρεη ηεζεί θαη ζρεηηθή ζηνρνζεζία. 

 

ηνηρεία Μέηξεζεο ηεο Δπίδνζεο 

Έηνο 2021 
Τπεύζπλνο Τινπνίεζεο 
Πνιηηηθήο 

Αξρεγείν Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο 
 

ηόρνο Πξνζηαζία ηνπ δαζηθνύ πινύηνπ ηεο ρώξαο 
Δλδεηθηηθόο Γείθηεο Μέ-
ηξεζεο /Σύπνο 

Πιήζνο θακέλσλ ζηξεκκάησλ αλά έηνο/ Πιήζνο θακέλσλ ζηξεκκάησλ θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο 
 

Αλάιπζε Γείθηε Ο δείθηεο απηόο κεηξά ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ έγθαηξε αληηκεηώπηζε ησλ δαζη-
θώλ ππξθαγηώλ. Ζ εμεηδίθεπζή ηνπ κε βάζε άιια ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ π.ρ. ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο 
πνπ επηθξάηεζαλ ζε θάζε ζπγθεθξηκέλν έηνο, απνηειεί αληηθείκελν εηδηθήο κειέηεο πνπ πξέπεη λα αλαπηύζ-
ζεηαη αλά δείθηε, ώζηε λα απνηππώλεηαη θαηά ην δπλαηόλ αθξηβέζηεξα ε πξαγκαηηθόηεηα. 

Σηκή-ζηόρνο Δηήζηα κείσζε θαηά 10%  
πρλόηεηα δηεμαγωγήο 
κέηξεζεο  

Δηεζίσο 

Μνλάδα κέηξεζεο Πνζνζηό 

10%

90%

Οπδέηεξεο δξάζεηο

Γξάζεηο κε ζεηηθό πεξηβαιινληηθό 
απνηύπσκα

http://www.minfin.gr/
http://www.minfin.gr/
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Πρόγραμμα 05.1031.004 «Διατείριση Ενέργειας και Ορσκτών Πρώτων Υλών» 

 

Σην Πξφγξακκα πεξηιακβάλνληαη δξάζεηο πξνψζεζεο ησλ ΑΠΔ ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεη-

αο, πξνψζεζεο ηεο ειεθηξνθίλεζεο θαη ησλ «πξάζηλσλ» κεηαθνξψλ, θαζψο θαη δξάζεηο θαζηέξσζεο 

«πξάζηλσλ» θξηηεξίσλ ζηηο πξνκήζεηεο νρεκάησλ απφ ην Γεκφζην. Πεξαηηέξσ, ρξεκαηνδνηνχληαη 

δξάζεηο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο θηηξίσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Τν Πξφγξακκα απηφ πεξηιακβάλεη 

ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζρεδίνπ απνιηγληηνπνίεζεο, δξάζεηο γηα ηε δίθαηε κεηάβαζε ησλ ιηγληηηθψλ πεξη-

νρψλ θαη δξάζεηο θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ. 

 

Τν ζχλνιν ησλ πφξσλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ πνπ δηαηίζεληαη ζην Πξφγξακκα θαηεπζχλεηαη 

γηα ην 2021 ζε δξάζεηο κε ζεηηθφ πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα: 

 

 αλάπηπμε έσο ην ηέινο ηνπ 2021 ηνπιάρηζηνλ 2.000 ζεκείσλ θφξηηζεο ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ 

ζε φιεο ηηο εζληθέο νδνχο θαη ηηο κεγάιεο επαξρηαθέο νδνχο ηεο ρψξαο, ζηα θεληξηθά ζεκεία ησλ 

αζηηθψλ θέληξσλ θαη ζηηο βαζηθέο κεηαθνξέο ππνδνκέο (ιηκάληα, αεξνδξφκηα), 

 πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ππνζηήξημε εξγαζηψλ θαη παξεκβάζεσλ ελεξγεηαθήο αλαβάζκη-

ζεο ζε 80.000 θηίξηα θαη θηηξηαθέο κνλάδεο εληφο ηνπ 2021, 

 επελδχζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ επέθηαζε ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ, 

 νινθιήξσζε έσο ην ηέινο ηνπ 2021, θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ ηζρχνο 234 MW ζηε Γπηηθή Μαθε-

δνλία θαη 50 ΜW ζηε Μεγαιφπνιε, ζην πιαίζην ηνπ Σρεδίνπ Γίθαηεο Αλαπηπμηαθήο Μεηάβαζεο 

γηα ηηο ιηγληηηθέο πεξηνρέο. 

 

 
Σαθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο 33.132.000,00 

εθ ησλ νπνίσλ :  
Πξάζηλε ελέξγεηα θαη θίλεζε 
 

Οξπθηόο Πινύηνο- Απνιηγληηνπνίεζε 
 

 
21.658.388,40 

 
11.473.611,60 

ΠΓΔ 296.360.000,00 

εθ ησλ νπνίσλ:  
Πξάζηλε ελέξγεηα θαη θίλεζε 
 

Οξπθηόο Πινύηνο- Απνιηγληηνπνίεζε 

 
283.853.608,00 

 
12.506.392,00 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 329.492.000,00 

 

 

Γηάγξακκα 2.2 Πεξηβαιινληηθό απνηύπωκα Πξνγξάκκαηνο «Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο  
θαη Οξπθηώλ Πξώηωλ Τιώλ» 

 
 
Οη θχξηνη ζηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο αθνξνχλ ζε: 

 

 απαλζξαθνπνίεζε, ζηξνθή ζηηο «θαζαξέο» κνξθέο ελέξγεηαο θαη αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο,  

92,72%

7,28%

Πξάζηλε ελέξγεηα θαη θίλεζε

Οξπθηόο Πινύηνο -
Απνιηγληηνπνίεζε
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 βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο εμνηθνλφκεζεο θαη απνδνηηθφηεηαο, 

 δηαξζξσηηθέο παξεκβάζεηο ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ ζηφρνπ ηεο βηψζηκεο ελεξγεηαθήο αλάπηπμεο, 

 πξνψζεζε Γηεζλψλ Δλεξγεηαθψλ  Έξγσλ, 

 πξνψζεζε ηεο απνιηγληηνπνίεζεο, κε κέξηκλα γηα ηε δίθαηε αλαπηπμηαθή κεηάβαζε ησλ ιηγληηηθψλ 

πεξηνρψλ. 

 

ηνηρεία Μέηξεζεο ηεο Δπίδνζεο 

Έηνο 2021 
Τπεύζπλνο Τινπνίεζεο 
Πνιηηηθήο 

Τπνπξγόο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 
 

ηόρνο Πξνώζεζε ησλ ΑΠΔ κέζα από αύμεζε ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο Φ/Β πάξθσλ 
Δλδεηθηηθόο Γείθηεο Μέ-
ηξεζεο /Σύπνο 

Ηζρύο Φ/Β πάξθσλ ζηελ Δπηθξάηεηα 
 

Αλάιπζε Γείθηε Ο δείθηεο απηόο κεηξά ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ επέθηαζε ησλ Φ/Β πάξθσλ ζηελ 
Δπηθξάηεηα 

Σηκή-ζηόρνο 3,12 GW (έλαληη 2,93 ζήκεξα) 
πρλόηεηα δηεμαγωγήο 
κέηξεζεο  

Δηεζίσο 

Μνλάδα κέηξεζεο Απόιπηε ηηκή 

 

 

ηνηρεία Μέηξεζεο ηεο Δπίδνζεο 

Έηνο 2021 
Τπεύζπλνο Τινπνίεζεο 
Πνιηηηθήο 

Τπνπξγόο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 
 

ηόρνο Πξνώζεζε ησλ ΑΠΔ ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Δλδεηθηηθόο Γείθηεο Μέ-
ηξεζεο /Σύπνο 

Υξνληθό δηάζηεκα αδεηνδόηεζεο 
 

Αλάιπζε Γείθηε Ο δείθηεο απηόο ζηνρεύεη ζηε κέηξεζε ηνπ κέζνπ ρξόλνπ αδεηνδόηεζεο κε ζηόρν ηελ παξαθνινύζεζε ηεο 
κείσζήο ηνπ ζηα 2 έηε από ηα 5-6 έηε ζήκεξα, κέζα από ηελ πινπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ ζεζκηθώλ παξεκ-
βάζεσλ 

Σηκή-ζηόρνο 2 έηε (έλαληη 5-6 έηε ζήκεξα) 
πρλόηεηα δηεμαγωγήο 
κέηξεζεο  

Δηεζίσο 

Μνλάδα κέηξεζεο Απόιπηε ηηκή 

 

 

5.   Δηζαγωγή θύξηωλ δεηθηώλ επίδνζεο 
 

Η αλάπηπμε θχξησλ δεηθηψλ επίδνζεο (KPIs) απνηέιεζε θχξηα πξνηεξαηφηεηα ζηνλ πηινηηθφ ζρεδηα-

ζκφ γηα ην 2020. Σην πιαίζην ησλ νξηδφληησλ (θφζηνο κηζζσκάησλ θαη ζηφινπ νρεκάησλ, ππεξεζίεο 

θαζαξηφηεηαο/ θχιαμεο θ.ιπ.) θαη ηνκεαθψλ δξάζεσλ επηζθφπεζεο δαπαλψλ αιιά θαη ηνπ πξνυπνιν-

γηζκνχ επηδφζεσλ, αλαδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα ε ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο εξγαιείσλ γηα ηε κέηξεζε/ θα-

ηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, δηελέξγεηα ζπγθξίζεσλ (benchmarking), ζέζε ζηφρσλ θαη κέ-

ηξεζεο ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο απηψλ. 

 

Τα πηινηηθά Υπνπξγεία πξνυπνινγηζκνχ επηδφζεσλ ηξέρνληνο έηνπο ζπλεξγάζηεθαλ κε ην Γεληθφ 

Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο γηα ηε ζεκειίσζε ηεο αλάπηπμεο ελφο ζπζηήκαηνο κέηξεζεο ηεο επίδνζεο, 

ην νπνίν λα αλαδεηθλχεη ηδηαίηεξα ηηο πξνηεξαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη λα κπνξεί λα απνηειέζεη 

ζηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αμηφπηζηε βάζε γηα ιήςε απνθάζεσλ αλαθαηαλνκήο ησλ πφ-

ξσλ θαη πξνψζεζεο κεηαξξπζκηζηηθψλ δξάζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηα ινηπά αλαγθαία δεδνκέλα. 

Έλα ηέηνην ζχζηεκα, ηδηαίηεξα ζε πεξίνδν θξίζεο, ζα ζπκβάιεη ζηνλ εληνπηζκφ πεξηνρψλ πνπ κπνξεί 

λα δεκηνπξγεζεί δεκνζηνλνκηθφο ρψξνο κέζα απφ απνδνηηθφηεξε ρξήζε ησλ πθηζηάκελσλ πεπεξα-

ζκέλσλ πφξσλ. 
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Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ KPIs πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίηεπμεο ησλ θχξησλ ζηφρσλ θά-

ζε Πξνγξάκκαηνο θαηά ην ηξέρνλ έηνο ζπλέβαιε ζηε ζεκειίσζε θνπιηνχξαο δηαζχλδεζεο πφξσλ θαη 

απνηειέζκαηνο θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ πιήξε αλάπηπμε ζπζηήκα-

ηνο κέηξεζεο ηεο επίδνζεο γηα ιφγνπο θαιχηεξεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο (budget relative indica-

tors). Τν επφκελν έηνο, ε πξνζπάζεηα ζα εληαηηθνπνηεζεί, ψζηε λα πηνζεηεζνχλ ζηελ πιήξε αλάπηπμε 

ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο νη δείθηεο εθείλνη πνπ ζα αλαδεηθλχνπλ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο θφζηνπο γηα 

θάζε πνιηηηθή θαη ζα επηηπγράλνπλ ηε βέιηηζηε απνηχπσζε ηνπ βαζκνχ ζπκβνιήο ηνπ θξαηηθνχ       

πξνυπνινγηζκνχ ζηελ ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ νθέινπο.  

 

Πέξαλ ησλ Γεηθηψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ αλσηέξσ γηα ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ην ζχλνιν ησλ 

Κχξησλ Γεηθηψλ Δπίδνζεο πνπ δηακνξθψζεθαλ ζηνλ πηινηηθφ ζρεδηαζκφ ηξέρνληνο έηνπο θαη ζα πα-

ξαθνινπζεζνχλ θαηά ην 2021 πεξηιακβάλνληαη ζηα Δηήζηα Σρέδηα Πξνγξακκάησλ ησλ Υπνπξγείσλ 

πνπ είλαη πξνζβάζηκα ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (https://www.minfin.gr/proupologismos-

epidoseon). 

 

Αθνινχζσο παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά Κχξηνη Γείθηεο Δπίδνζεο πνπ ζα παξαθνινπζεζνχλ ζην πιαίζην 

ησλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Δπηδφζεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Υ-

πνζέζεσλ. 

 

ηνηρεία Μέηξεζεο ηεο Δπίδνζεο 

Έηνο 2021 
Τπεύζπλνο Τινπνίεζεο 
Πνιηηηθήο 

Τθππνπξγόο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ 

ηόρνο Ο αξηζκόο ησλ δηθαηνύρσλ Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο ΔΔΔ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε δξάζεηο 
ελεξγνπνίεζεο θαη έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο λα αλέιζεη ζην ύςνο ησλ 20.000 πεξίπνπ 

Δλδεηθηηθόο Γείθηεο Μέ-
ηξεζεο /Σύπνο 

10% ησλ εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ ηνπ Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο (ΔΔΔ) ζα ζπκκεηέρεη ζε δξάζεηο 
ελεξγνπνίεζεο θαη έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

Αλάιπζε Γείθηε Οη δξάζεηο ελεξγνπνίεζεο απνηεινύλ βαζηθό ππιώλα ηνπ Διάρηζηνύ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο θαη κπν-

ξνύλ λα πξνζθέξνπλ επθαηξίεο γηα ζηαδηαθή (δη)έμνδν από απηό, παξέρνληαο επθαηξίεο γηα επαλέληαμε ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο, βειηηώλνληαο ην εηζόδεκα ησλ σθεινύκελσλ θαη ζπκβάιινληαο νπζηαζηηθά ζηελ θαηαπν-

ιέκεζε ηεο θηώρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ. Ο δείθηεο αθνξά ζηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ ΔΔΔ θαη πα-

ξαθνινπζείηαη από ηηο ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη Καηαπνιέκεζεο ηεο 

θηώρεηαο 

Σηκή-ζηόρνο 20.000 
πρλόηεηα δηεμαγωγήο 
κέηξεζεο  

Δηεζίσο 

Μνλάδα κέηξεζεο Απόιπηνο αξηζκόο  

 

ηνηρεία Μέηξεζεο ηεο Δπίδνζεο 

Έηνο 2021 
Τπεύζπλνο Τινπνίεζεο 
Πνιηηηθήο 

Τθππνπξγόο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ 

ηόρνο Αύμεζε ηεο Φεθηαθήο Απνλνκήο ησλ ππνβαιιόκελσλ ςεθηαθά αηηήζεσλ ζπληαμηνδόηεζεο 
Δλδεηθηηθόο Γείθηεο Μέ-
ηξεζεο /Σύπνο 

Φεθηαθή απνλνκή ηνπ 85% ησλ ππνβαιιόκελσλ ςεθηαθά αηηήζεσλ ζπληαμηνδόηεζεο 

Αλάιπζε Γείθηε Ζ δηαδηθαζία απνλνκήο ζύληαμεο ραξαθηεξίδεηαη έσο ζήκεξα ρξνλνβόξα θαη δεκηνπξγεί δηνηθεηηθό βάξνο 
γηα ηνπο ζπληαμηνύρνπο. Ζ δηαζύλδεζε ηνπ e-ΔΦΚΑ κε ηνπο θνξείο έθδνζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ απνλνκήο 
ζύληαμεο γήξαηνο κέζσ ηεο πιαηθόξκαο “ΑΣΛΑ” ζα ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ ρξόλν απνλνκήο ρσξίο λα απαη-
ηείηαη ε εκπινθή ησλ δηθαηνύρσλ / ζπληαμηνύρσλ ζηε δηαδηθαζία. Ο δείθηεο δείρλεη ην πνζνζηό ησλ ζπληά-
μεσλ πνπ ζα απνλέκνληαη ςεθηαθά κέζα ζην 2021, από αηηήζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ ςεθηαθά ζε ζρέζε κε ην 
αληίζηνηρν κέγεζνο ηνπ 2020 

Σηκή-ζηόρνο Ζ ηηκή βάζεο γηα ην 2020 είλαη πεξίπνπ 30% θαη ζηόρνο είλαη ην 85% έσο ην ηέινο ηνπ 2021 
πρλόηεηα δηεμαγωγήο 
κέηξεζεο  

Δηεζίσο 

Μνλάδα κέηξεζεο Πνζνζηό %  

 
 

http://www.minfin.gr/
http://www.minfin.gr/
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ 
 

 

 

1. Βαζηθά κεγέζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο 2020 
 

Σν έηνο 2019, ην πξσηνγελέο απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ 

Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ (ESA) δηακνξθψζεθε ζε πιεφλαζκα χςνπο 8.304 εθαη. επξψ 

(4,5% ηνπ ΑΔΠ), ελψ ην πξσηνγελέο απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζε φξνπο εληζρπκέλεο ε-

πνπηείαο, δηακνξθψζεθε ζε πιεφλαζκα χςνπο 6.613 εθαη. επξψ ή 3,61% ηνπ ΑΔΠ, κφιηο 0,11% ηνπ 

ΑΔΠ πάλσ απφ ηνλ ζηφρν (3,5% ηνπ ΑΔΠ). 

 

ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2020, ην πξσηνγελέο απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπ-

βέξλεζεο ζε φξνπο εληζρπκέλεο επνπηείαο, είρε εθηηκεζεί φηη ζα δηακνξθσζεί γηα ην 2020 ζε πιεφλα-

ζκα χςνπο 7.070 εθαη. επξψ ή 3,58% ηνπ ΑΔΠ, ελψ κε βάζε ηε κεζνδνινγία ESA είρε εθηηκεζεί 

πιεφλαζκα χςνπο 7.488 εθαη. επξψ ή 3,8% ηνπ ΑΔΠ.  

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο εθηέιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ην πξσηνγελέο απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο γηα ην έηνο 2020 εθηηκάηαη φηη ζε φξνπο εληζρπκέλεο επνπηείαο ζα δηακνξθσζεί ζε έι-

ιεηκκα χςνπο 11.760 εθαη. επξψ ή 7,22% ηνπ ΑΔΠ. ε φξνπο ESA εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζε 

έιιεηκκα χςνπο 11.141 εθαη. επξψ ή 6,8% ηνπ ΑΔΠ. Σν ζχλνιν ησλ εζφδσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζε 

ελνπνηεκέλε βάζε αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζε 81.426 εθαη. επξψ ην 2020, έλαληη 89.827 εθαη. επξψ ην 

2019, παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 9,4%. Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο αλακέλεηαη 

λα αλέιζεη ζε 97.537 εθαη. επξψ ην 2020, έλαληη 87.030 εθαη. επξψ ην 2019, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 

12,1%. εκεηψλεηαη φηη παξά ην γεγνλφο φηη πξνζεγγίδνπκε ζην ηέινο ηνπ έηνπο νη εθηηκήζεηο απηέο 

εμαθνινπζνχλ λα εκπεξηέρνπλ ζηνηρείν επηζθάιεηαο σο ζπλέπεηα ηεο αβεβαηφηεηαο γηα ηελ εμέιημε 

ηεο παλδεκίαο. 

 

Πίλαθαο 3.1  Απνηειέζκαηα Γεληθήο Κπβέξλεζεο πεξηφδνπ 2019 – 2021 
(ζε εθαη. επξψ) 

          

Γεληθή Κπβέξλεζε θαηά ESA αλά ππνηνκέα 
2019 

Πξαγκαη/ζεηο 
2020 

Δθηίκεζε 
2021 

Πξφβιεςε 

1. Ιζνδχγην Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 
(Πξνεδξία ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, Πξνεδξία ηεο Κπβέξλεζεο, Βνπιή, Τπνπξγεία, Πεξηθε-
ξεηαθέο Τπεξεζίεο Τπνπξγείσλ θαη Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο)  

-2.367 -20.228 -14.715 

2. Ιζνδχγην Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο 
(Κξάηνο, ΝΠ, ΓΔΚΟ ηαμηλνκεκέλεο εληφο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη λνζνθνκεία) 

896 -16.367 -12.266 

3. Ιζνδχγην Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) 88 80 -4 

4. Ιζνδχγην Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΟΚΑ) εθηφο λνζνθνκείσλ 1.813 176 754 

5. Ιζνδχγην Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ESA (2+3+4) 2.797 -16.111 -11.516 

 
% ηνπ ΑΔΠ 1,5% -9,9% -6,7% 

6. Δλνπνηεκέλνη ηφθνη Γεληθήο Κπβέξλεζεο 5.507 4.970 4.925 

 
% ηνπ ΑΔΠ 3,0% 3,1% 2,9% 

7. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ESA (5+6) 8.304 -11.141 -6.591 

 % ηνπ ΑΔΠ 4,5% -6,8% -3,8% 

8. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηεο εληζρπκέ-
λεο επνπηείαο 

6.613 -11.760 -6.670 

 % ηνπ ΑΔΠ 3,6% -7,2% -3,9% 

9. Δλνπνηεκέλν Υξένο Γεληθήο Κπβέξλεζεο  331.072 340.000 343.200 

 
% ηνπ ΑΔΠ 180,5% 208,9% 199,6% 

 
ΑΔΠ 183.413 162.776 171.934 

 

 εκείσζε:  Σπρφλ δηαθνξέο πνζψλ θαη πνζνζηψλ ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο. 
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Ζ δεκνζηνλνκηθή θαη νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ αζθήζεθε ην έηνο 2020 επεξεάζηεθε θαζνξηζηηθά απφ 

ηελ εκθάληζε ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο ιφγσ ηνπ θνξσλντνχ, ε νπνία νδήγεζε ζε πξσηφγλσξεο δηα-

θνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο αξρηθά ηεζέληεο ζηφρνπο ηφζν ζηα έζνδα φζν θαη ζηηο δαπάλεο ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Οη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο είλαη απνηέιεζκα ηφζν ηεο κείσζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, φζν θαη ηεο επίπησζεο απφ ηε ιήςε δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ θαη κέηξσλ ελίζρπζεο 

ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. Σα κέηξα απηά, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηελ ελφηεηα 9 ηνπ πα-

ξφληνο θεθαιαίνπ.  

 

Ζ εκθάληζε απηήο ηεο πξσηνθαλνχο πγεηνλνκηθήο θξίζεο είρε σο απνηέιεζκα ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

λα πξνηείλεη ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο γεληθήο ξήηξαο δηαθπγήο ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη Αλά-

πηπμεο. Ζ πξφηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο εγθξίζεθε απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη νδήγεζε ζηε ραιάξσζε ησλ επξσπατθψλ δεκνζηνλνκηθψλ θαλφλσλ γηα ηα έηε 2020 θαη 2021. π-

λεπψο, ε ππνρξέσζε γηα επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ γηα πξσηνγελέο πιεφλαζκα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

Δληζρπκέλεο Δπνπηείαο, χςνπο 3,5% ηνπ ΑΔΠ, δελ ζα ηζρχζεη γηα ηα έηε 2020 θαη 2021. 

 

Οη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ έηνπο 2020 δηαθνξνπνηήζεθαλ ζεκαληηθά, ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο επηδηψμεηο, 

ιφγσ ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο, ε νπνία νδήγεζε ζηε ιήςε κέηξσλ κε βαζηθνχο άμνλεο: 

 

 ηελ ελίζρπζε ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο κε πξνζσπηθφ θαη εμνπιηζκφ, 

 ηελ ελίζρπζε ησλ πιεγέλησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, κέζσ ηεο παξνρήο απνδεκίσζεο 

εηδηθνχ ζθνπνχ θαη ηεο αλαζηνιήο θνξνινγηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ,  

 ηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο κέζσ ηεο επηζηξεπηέαο πξνθαηαβνιήο θαη ησλ ρξεκα-

ηνδνηηθψλ εξγαιείσλ, 

 ηε ζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο, 

 ηελ ελίζρπζε ησλ αλέξγσλ θαη ησλ επνρηθά απαζρνινχκελσλ, 

 ηε ζηήξημε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, ηεο εζηίαζεο, ηνπ πνιηηηζκνχ, ηνπ αζιεηηζκνχ, ησλ κεηαθν-

ξψλ θαη ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα θαη 

 ηε ζηήξημε ησλ επάισησλ δαλεηνιεπηψλ. 

Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε ιήςε ησλ αλσηέξσ κέηξσλ δελ εκπφδηζε ηελ εθαξκνγή εληφο ηνπ 2020 

ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δεκνζηνλνκηθψλ παξεκβάζεσλ φπσο: 

 

 ε παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππνγελλεηηθφηεηαο, κέζσ ηεο ρνξήγεζεο επηδφκαηνο 

2.000 επξψ γηα θάζε γέλλεζε, θαζψο θαη ηεο κείσζεο ηνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ ζε βαζηθά είδε βξεθη-

θήο ειηθίαο, 

 ε αλακφξθσζε ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ κε εηζαγσγηθφ ζπληειεζηή 9% 

θαη αχμεζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ γηα θάζε ηέθλν, 

 ε κείσζε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα απαζρνινχκελνπο πιήξνπο απαζρφιεζεο, 

 ε κείσζε θφξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ απφ 28% ζε 24%, 

 ε κείσζε θνξνινγίαο δηαλεκφκελσλ θεξδψλ απφ ην 10% ζε 5%, 

 ε αλαζηνιή ΦΠΑ ζηηο λέεο νηθνδνκέο γηα 3 έηε, 

 ε θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη δηεχξπλζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο κε κέηξα πξνψζεζεο 

ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ, 

 ε ζπλέρηζε θαη ελίζρπζε ησλ δξάζεσλ ηνπ ΟΠΔΚΑ γηα ηε ζηήξημε ησλ επάισησλ θνηλσληθψλ ν-

κάδσλ, 

 ε επηζθφπεζε δαπαλψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζην ζχλνιν ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγεζεί δεκνζηνλνκηθφο ρψξνο γηα ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ νηθν-

λνκηθή αλάπηπμε θαη 

 ε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθξαηηθνπνηήζεσλ. 
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ηνλ πίλαθα 3.2 δίλνληαη ην ηζνδχγην θαη ην πξσηνγελέο απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαηά 

ESA, ελψ ζηνλ πίλαθα 3.3 δίλεηαη ην πξσηνγελέο απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζε φξνπο ελη-

ζρπκέλεο επνπηείαο.  
 

Ζ παξνπζίαζε ηεο αλάιπζεο εζφδσλ θαη δαπαλψλ ησλ ππνηνκέσλ ζηνλ πίλαθα 3.2 είλαη ζχκθσλα κε 

ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ ESA θαη δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο 

πνπ αθνινπζεί ζηελ αλάιπζε ησλ επηκέξνπο ππνηνκέσλ, φπνπ έρεη πηνζεηεζεί ην ππφδεηγκα ησλ πη-

λάθσλ ηεο εγθπθιίνπ θαηάξηηζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο γηα ην 2021. 
 

Δπίζεο ζηνπο πίλαθεο 3.4 θαη 3.5 παξνπζηάδνληαη ηα θαζαξά έζνδα θαη νη δαπάλεο ηνπ θξαηηθνχ πξν-

υπνινγηζκνχ θαηά κείδνλα θαηεγνξία ζε ηακεηαθή βάζε. 
 

 

Πίλαθαο 3.2 Ιζνδχγην Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία European System  
of Accounts (ESA) 

(ζε εθαη. επξψ) 

 

  
  

2019 2020 2021 
ΓΤΔ Οθησβξί-

νπ 2020 
Πξνυπ/ζκφο Δθηίκεζε Πξφβιεςε 

I. Καζαξά έζνδα θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαηά ESA (α+β+γ+δ+ε+ζη-δ) 53.603 54.710 49.103 52.469 
α. Φφξνη (1+2+3+4+5+6+7) 51.189 52.165 44.265 47.836 
    1. Φφξνη επί αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ  27.869 28.557 23.971 26.401 
        εθ ησλ νπνίσλ: Φφξνη πξνζηηζέκελεο αμίαο  17.678 18.276 15.001 17.466 
                                 Δηδηθνί θφξνη θαηαλάισζεο  7.102 7.214 6.463 6.601 
    2. Φφξνη θαη δαζκνί επί εηζαγσγψλ  298 322 240 286 
    3. Σαθηηθνί θφξνη αθίλεηεο πεξηνπζίαο  2.722 2.829 2.676 2.667 
    4. Λνηπνί θφξνη επί παξαγσγήο 1.060 1.130 1.168 1.109 
    5. Φφξνο εηζνδήκαηνο  16.568 16.663 13.676 14.741 
        εθ ησλ νπνίσλ: Φφξνο εηζνδήκαηνο πιεξσηένο απφ Φπζηθά Πξφζσπα (ΦΠ)  10.920 11.415 10.030 10.193 
                                 Φφξνο εηζνδήκαηνο πιεξσηένο απφ εηαηξίεο (ΝΠ)  4.485 4.017 2.586 3.416 
    6. Φφξνη θεθαιαίνπ  249 273 175 214 
    7. Λνηπνί ηξέρνληεο θφξνη  2.423 2.391 2.359 2.419 
β. Κνηλσληθέο εηζθνξέο  55 55 54 54 
γ. Μεηαβηβάζεηο  4.511 4.592 6.832 6.842 
δ. Πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ  722 687 569 656 
ε. Λνηπά ηξέρνληα έζνδα  2.482 1.806 2.719 2.007 
   εθ ησλ νπνίσλ: ε1. Δπηζηξνθέο δαπαλψλ γηα ηφθνπο 40 0 15 0 
ζη. Πσιήζεηο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 2 332 25 330 
δ. Δπηζηξνθέο εζφδσλ 5.358 4.926 5.360 5.256 
     
Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία: 

    
Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ (ΠΓΔ)1  2.815 4.100 6.230 4.092 
Σακείν Αλάθακςεο θαη ηαζεξόηεηαο2 0 0 0 2.635 
II. Γαπάλεο θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαηά ESA (α+β+γ+δ+ε+ζη+δ+ε+ζ+η) 55.970 57.163 69.332 67.184 
α. Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο  12.914 13.390 13.411 13.531 
β. Κνηλσληθέο παξνρέο  649 134 241 199 
γ. Μεηαβηβάζεηο  28.296 27.844 36.560 30.804 
δ. Αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ  1.500 968 1.702 1.084 
ε. Δπηδνηήζεηο  224 89 102 80 
ζη. Σφθνη (ζε αθαζάξηζηε βάζε)  6.443 6.000 5.850 5.700 
δ. Λνηπέο δαπάλεο  50 71 72 91 
ε. Πηζηψζεηο ππφ θαηαλνκή  5.642 8.245 10.783 14.094 
ζ. Αγνξέο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  252 421 612 1.599 
η. Σηκαιθή  0 0 0 0 
     
Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία: 

    
Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ (ΠΓΔ)1  5.642 6.750 10.421 6.750 
Σακείν Αλάθακςεο θαη ηαζεξόηεηαο2 0 0 0 2.635 
III. Ιζνδχγην θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαηά ESA (Ι-ΙI)  -2.367 -2.453 -20.228 -14.715 
% ΑΔΠ -1,3% -1,2% -12,4% -8,6% 
IV. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαηά ESA (III+II.ζη-I.ε1) 4.036 3.547 -14.393 -9.015 
% ΑΔΠ 2,2% 1,8% -8,8% -5,2% 
     V. Ιζνδχγην λνκηθψλ πξνζψπσλ θαηά ESA 3.521 2.785 3.931 2.463 
Έζνδα  9.559 9.661 10.208 9.302 
Σξέρνπζεο θαη ινηπέο θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο 4.052 4.025 4.793 3.545 
Σφθνη πηζησηηθνί 897 755 700 600 
Φφξνη 1.840 1.936 1.591 2.116 
Αληηθξηδφκελα έζνδα (θαζαξά) -9 -1 0 0 
Λνηπά έζνδα 2.780 2.946 3.124 3.041 
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Πίλαθαο 3.2 Ιζνδχγην Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία European System  
of Accounts (ESA) 

(ζε εθαη. επξψ) 

 

  
  

2019 2020 2021 
ΓΤΔ Οθησβξί-

νπ 2020 
Πξνυπ/ζκφο Δθηίκεζε Πξφβιεςε 

Έμνδα  6.039 6.876 6.276 6.839 
Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 1.272 1.309 1.287 1.317 
Σφθνη ρξεσζηηθνί 436 442 405 388 
Λνηπά έμνδα 2.127 2.240 2.185 2.390 
Δπελδπηηθέο δαπάλεο 796 1.396 843 1.272 
Λνηπέο κεηαβηβάζεηο 349 289 306 322 
Δπηδνηήζεηο 1.058 1.200 1.250 1.150 

     
VΙ. Ιζνδχγην Ννζνθνκείσλ - ΠΦΤ θαηά ESA -258 -25 -70 -14 
Έζνδα 2.353 2.437 2.693 2.690 
Σξέρνπζεο θαη ινηπέο θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο 1.455 1.339 1.584 1.564 
Μεηαβηβάζεηο απφ ΔΟΠΤΤ 738 888 888 888 
Αληηθξηδφκελα έζνδα (θαζαξά) -61 0 0 0 
Λνηπά έζνδα 221 210 221 238 
Έμνδα 2.610 2.461 2.764 2.704 
Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 554 596 648 707 
Σφθνη ρξεσζηηθνί 0 0 0 0 
Λνηπά έμνδα 1.955 1.805 2.016 1.895 
Δπελδπηηθέο δαπάλεο 101 60 100 102 

     
VΙΙ. Ιζνδχγην Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA (ΙII+V+VΙ) 896 308 -16.367 -12.266 

     
VIII. Ιζνδχγην OΣΑ θαηά ESA 88 201 80 -4 
Έζνδα 5.999 6.632 6.342 6.500 
Σξέρνπζεο θαη ινηπέο θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο 3.379 3.820 3.992 3.909 
Σφθνη πηζησηηθνί 50 56 44 50 
Αληηθξηδφκελα έζνδα (θαζαξά) -25 -23 -23 -23 
Φφξνη 1.741 1.953 1.472 1.659 
Λνηπά έζνδα 855 826 858 905 
Έμνδα 5.911 6.432 6.263 6.504 
Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 2.483 2.510 2.558 2.609 
Σφθνη ρξεσζηηθνί 59 55 46 51 
Κνηλσληθέο παξνρέο 167 235 222 149 
Λνηπά έμνδα 1.887 1.993 2.000 1.892 
Δπελδπηηθέο δαπάλεο 1.315 1.639 1.437 1.803 

     
IΥ. Ιζνδχγην OKA θαηά ESA 1.813 1.799 176 754 
Έζνδα 43.619 43.360 44.151 43.455 
Σξέρνπζεο θαη ινηπέο θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο 18.832 18.399 21.566 20.403 
Απνδφζεηο πεξηνπζίαο 1.376 1.282 1.288 1.263 
Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο (πξαγκαηηθέο) 22.409 22.663 20.488 21.197 
Κνηλσληθνί πφξνη 762 764 591 393 
Αληηθξηδφκελα έζνδα (θαζαξά) -54 0 0 0 
Λνηπά έζνδα 294 252 219 199 
Έμνδα 41.806 41.561 43.975 42.701 
Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 370 384 354 361 
Κνηλσληθέο παξνρέο  34.881 35.040 35.708 35.820 

              εθ ησλ νπνίσλ ζπληάμεηο 29.279 29.095 28.881 29.381 
Κνηλσληθέο παξνρέο ζε είδνο 3.687 3.651 3.968 3.942 
Λνηπά έμνδα 370 598 534 555 
Δπελδπηηθέο δαπάλεο 0 12 12 12 
Μεηαβηβάζεηο 1.992 1.500 2.946 1.510 
Δπηδνηήζεηο 506 377 453 500 

  
 

  
Υ. Ιζνδχγην Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA (VII+VΙΙI+IX) 2.797 2.308 -16.111 -11.516 
% ΑΔΠ 1,5% 1,2% -9,9% -6,7% 
ΥI. Δλνπνηεκέλνη Σφθνη Γεληθήο Κπβέξλεζεο 5.507 5.180 4.970 4.925 
% ΑΔΠ 3,0% 2,6% 3,1% 2,9% 

     
ΥΙI. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA (Υ+XI) 8.304 7.488 -11.141 -6.591 
% ΑΔΠ 4,5% 3,8% -6,8% -3,8% 
ΑΔΠ 183.413 197.315 162.776 171.934 
1 Σα έζνδα ηνπ ΠΓΔ πεξηέρνληαη ζηηο κεηαβηβάζεηο θαη ζηα ινηπά ηξέρνληα έζνδα, ελψ νη δαπάλεο ηνπ ΠΓΔ πεξηέρνληαη ζηηο πη-

ζηψζεηο ππφ θαηαλνκή. 
2 Σα  έζνδα ηνπ Σακείνπ Αλάθακςεο θαη ηαζεξφηεηαο πεξηέρνληαη ζηηο κεηαβηβάζεηο, ελψ νη αληίζηνηρεο δαπάλεο πεξηέρνληαη ζηηο 

πηζηψζεηο ππφ θαηαλνκή. 
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Πίλαθαο 3.3 Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο  
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Δληζρπκέλεο Δπνπηείαο 

(ζε εθαη. επξψ) 

 

  

2019 2020 2021 

ΓΤΔ Οθησβξί-
νπ 2020 

Πξνυπ/ζκφο Δθηίκεζε Πξφβιεςε 

          
 

Ι. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA 8.304 7.488 -11.141 -6.591 
           

ΙΙ. Πξνζαξκνγέο εληζρπκέλεο επνπηείαο -1.692 -418 -619 -78 
 Μεηαθνξά εζφδσλ απφ ANFA θαη SMP θαη επηζηξνθή ηφθσλ EFSF -1.683 -251 -999 -163 
 Δπηζηξνθέο εζφδσλ 101 0 0 0 
 Έζνδα απνθξαηηθνπνηήζεσλ -2 -332 -25 -330 
 Γαπάλεο κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ κε αληηθξηδφκελεο 126 165 405 414 
 ηήξημε ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ  -233 0 0 0 
   

    
ΙΙΙ. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζχκθσλα  κε ηε κεζνδνινγία ηεο  

εληζρπκέλεο επνπηείαο (Ι + ΙΙ) 
6.613 7.070 -11.760 -6.670 

 % ΑΔΠ 3,61% 3,58% -7,22% -3,88% 
   

    
IV. ηφρνο εληζρπκέλεο επνπηείαο 6.419 6.906 - - 

 % ΑΔΠ 3,50% 3,50% - - 
   

    
V. Γεκνζηνλνκηθφ Πιεφλαζκα (+) ή Κελφ (-) ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηεο 

εληζρπκέλεο επνπηείαο (III-IV) 
193 164 - - 

 % ΑΔΠ 0,11% 0,08% - - 

 
  

    
  ΑΔΠ 183.413 197.315 162.776 171.934 

 
 
 

Πίλαθαο 3.4  Καζαξά έζνδα Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαηά κείδνλα θαηεγνξία  
ζε ηακεηαθή βάζε 

(ζε εθαη. επξψ) 

 

α/α Μείδνλεο θαηεγνξίεο Πεξηγξαθή 

2019 2020 2021 Μεηαβνιή % 

Πξαγκαην- 
πνηήζεηο 

Δθηηκήζεηο Πξνβιέςεηο 2020/19 2021/20 

1 11 Φφξνη  46.540 37.623 43.587 -19,2 15,9 

2 12 Κνηλσληθέο εηζθνξέο 54 53 53 -1,4 -0,7 

3 13 Μεηαβηβάζεηο 4.407 5.744 6.951 30,3 21,0 

  
εθ ησλ νπνίσλ: ΠΓΔ 2.400 4.516 4.022 88,2 -10,9 

  
 Σακείν Αλάπηπμεο θαη ηαζεξόηεηαο 0 0 2.635 

  4 14 Πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 1.768 539 595 -69,5 10,4 

5 15 Λνηπά ηξέρνληα έζνδα 2.367 2.470 1.454 4,4 -41,1 

  
εθ ησλ νπνίσλ ΠΓΔ 458 950 170 107,5 -82,1 

6 31 Πσιήζεηο Παγίσλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ 10 25 330 138,5 1.223,2 

Α Έζνδα κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ  (1+2+3+4+5+6) 55.146 46.454 52.970 -15,8 14,0 

7 43 Υξεσζηηθνί ηίηινη  286 551 31 92,8 -94,5 

8 45 πκκεηνρηθνί ηίηινη θαη κεξίδηα επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ  40 29 1.453 -26,4 4.849,9 

9 49 Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 16 41 0 157,7 -100,0 

10 52 Τπνρξεψζεηο απφ Νφκηζκα θαη θαηαζέζεηο  26 19 9 -27,4 -54,4 

11 53 Υξεσζηηθνί ηίηινη (ππνρξεψζεηο) 40.992 40.447 37.000 -1,3 -8,5 

12 54 Γάλεηα  1.062.013 1.222.740 701.700 15,1 -42,6 

13 57 Υξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα  1.547 697 0 -54,9 -100,0 

Β Έζνδα Υξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ (7+8+9+10+11+12+13) 1.104.919 1.264.523 740.192 14,4 -41,5 

       
Γ ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ (Α+Β) 1.160.066 1.310.978 793.162 13,0 -39,5 
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Πίλαθαο 3.5 Γαπάλεο Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαηά κείδνλα θαηεγνξία ζε ηακεηαθή βάζε  
(ζε εθαη. επξψ) 

 

α/α 
Μείδνλεο 

Καηεγνξίεο 
Πεξηγξαθή 

2019 2020 2021 Μεηαβνιή % 

Πξαγκαην- 
πνηήζεηο 

Δθηηκήζεηο Πξνβιέςεηο 2020/19 2021/20 

1 21 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο  13.248 13.415 13.544 1,3 1,0 
2 22 Κνηλσληθέο παξνρέο 653 241 199 -63,0 -17,6 
3 23 Μεηαβηβάζεηο 28.205 38.997 31.394 38,3 -19,5 
4 24 Αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 1.464 1.802 1.251 23,1 -30,6 
5 25 Δπηδνηήζεηο 224 102 80 -54,7 -21,1 
6 26 Σφθνη 1 5.225 4.695 4.510 -10,1 -3,9 
7 27 Λνηπέο δαπάλεο 50 72 91 44,3 27,6 
8 29 Πηζηψζεηο ππφ θαηαλνκή 5.642 10.783 14.094 91,1 30,7 

  
εθ ησλ νπνίσλ:           

  
-  ΠΓΔ 5.642 10.421 6.750 84,7 -35,2 

  
-  Σακείν Αλάθακςεο θαη ηαζεξόηεηαο 0 0 2.635     

9 31 Αγνξέο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 562 668 2.646 18,8 296,4 
10 33 Αγνξέο ηηκαιθψλ 0 0 0 2,6 420,0 
Α Γαπάλεο κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) 
55.272 70.774 67.811 28,0 -4,2 

11 45 πκκεηνρηθνί ηίηινη θαη κεξίδηα επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ  20 437 1.562 2.092,9 257,2 
12 49 Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 15 41 0 166,8 -100,0 
13 52 Τπνρξεψζεηο απφ λφκηζκα θαη θαηαζέζεηο  0 0 0     
14 53 Υξεσζηηθνί ηίηινη (ππνρξεψζεηο) 39.305 29.584 26.504 -24,7 -10,4 
15 54 Γάλεηα  1.066.617 1.221.527 704.871 14,5 -42,3 
16 57 Υξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα 2.274 2.314 1.450 1,7 -37,3 
Β Γαπάλεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ 

(11+12+13+14+15+16) 
1.108.231 1.253.903 734.388 13,1 -41,4 

  
          

 
Γ Γεληθφ ζχλνιν δαπαλψλ (Α+Β) 1.163.504 1.324.677 802.198 13,9 -39,4 

1 Σφθνη ζε αθαζάξηζηε βάζε. 

 
 

 

 

 

2. Κξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο 2020 
 

Σν ηζνδχγην ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαηά ESA γηα ην έηνο 2020 εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσ-

ζεί ζε έιιεηκκα 20.228 εθαη. επξψ, έλαληη ζηφρνπ ειιείκκαηνο, χςνπο 2.453 εθαη. επξψ ηεο εηζεγε-

ηηθήο έθζεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 2020. Δπίζεο, ην πξσηνγελέο απνηέιεζκα ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυ-

πνινγηζκνχ θαηά ESA, εθηηκάηαη ζε έιιεηκκα χςνπο 14.393 εθαη. επξψ, έλαληη ζηφρνπ γηα πιεφλα-

ζκα χςνπο 3.547 εθαη. επξψ. 

 

 

2.1 Έζνδα 
 

Σα έζνδα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην έηνο 2020 παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή κείσζε ζε ζρέζε 

κε ηνλ ζηφρν φπσο απηφο απνηππψλεηαη ζηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε Πξνυπνινγηζκνχ 2020, γεγνλφο 

πνπ νθείιεηαη αθελφο ζηε κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ιφγσ ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο, 

αθεηέξνπ ζηελ επίπησζε απφ ηε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ αλαθνχθηζεο γηα ηε ζηήξημε λνηθνθπ-

ξηψλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ παλδεκία. 

 

Σα θαζαξά έζνδα ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε, κεηά ηε κείσζε ησλ επη-

ζηξνθψλ θφξσλ, εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 49.103 εθαη. επξψ, παξνπζηάδνληαο κείσζε θα-

ηά 5.607 εθαη. επξψ ή 10,2%, έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 2020. 
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Αλάιπζε εζφδσλ θαηά κείδνλα θαηεγνξία (ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε) 
 

Έζνδα κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ 
 
Φόξνη 
 

 Φόποι επί αγαθών και ςπηπεζιών 

 
ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη θπξίσο ν ΦΠΑ, νη Δηδηθνί Φφξνη Καηαλάισζεο (ΔΦΚ), νη θφ-

ξνη κε κνξθή ραξηνζήκνπ θαη νη θφξνη επί ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη θεθαιαηαθψλ ζπλαιιαγψλ. Απφ 

θφξνπο επί αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ εθηηκάηαη φηη ζα εηζπξαρζνχλ έζνδα χςνπο 23.971 εθαη. επξψ, 

κεησκέλα θαηά 4.586 εθαη. επξψ ή 16,1% έλαληη ηνπ ζηφρνπ. Δηδηθφηεξα, ε κείσζε ηνπ ΦΠΑ αλακέ-

λεηαη λα αλέιζεη ζηα 3.275 εθαη. επξψ θαη ησλ ΔΦΚ ζηα 752 εθαη. επξψ. 

 

 Φόποι και δαζμοί επί ειζαγωγών 

 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη θπξίσο νη δαζκνί θαη ηα ινηπά ηέιε πνπ επηβάιινληαη ζηηο εη-

ζαγσγέο απφ θξάηε κε κέιε ηεο ΔΔ, κε βάζε ην θνηλφ ηεισλεηαθφ δαζκνιφγην. Δθηηκψληαη έζνδα 

240 εθαη. επξψ, κεησκέλα θαηά 82 εθαη. επξψ, έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

 Τακηικοί θόποι ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ 

 

Απφ ηνπο ηαθηηθνχο θφξνπο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, πνπ πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηνλ ΔΝΦΗΑ, αλακέλεηαη 

λα εηζπξαρζνχλ έζνδα χςνπο 2.676 εθαη. επξψ, κεησκέλα θαηά 152 εθαη. επξψ, έλαληη ηνπ ζηφρνπ 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

 Λοιποί θόποι επί παπαγωγήρ 

 

Σα θχξηα έζνδα ηεο θαηεγνξίαο απηήο πξνέξρνληαη απφ ην ηέινο επηηεδεχκαηνο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

Γεκνζίνπ ζηα θέξδε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Απφ ηνπο ινηπνχο θφξνπο παξαγσγήο εθηηκάηαη φηη 

ζα εηζπξαρζνχλ 1.168 εθαη. επξψ, απμεκέλα θαηά 38 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ. Ζ αχμεζε απηή 

νθείιεηαη ζην απμεκέλν θαηά 100 εθαη. επξψ, ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ ζηφρν, πνζφ πνπ θαηέβαιε ε 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζην Διιεληθφ Γεκφζην. 

 

 Φόπορ ειζοδήμαηορ 

 

Απφ ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο (θπζηθψλ πξνζψπσλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ινηπψλ θαηεγνξηψλ), αλα-

κέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ έζνδα χςνπο 13.676 εθαη. επξψ, παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 2.987 εθαη. 

επξψ ή 17,9%, έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ κείσζε απηή πξνέξρεηαη απφ ηνλ θφξν εη-

ζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ θαηά 1.385 εθαη. επξψ (πεξηιακβάλνληαη ηα κεησκέλα έζνδα απφ ηελ 

παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ησλ κηζζσηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ιφγσ κείσζεο ηεο νηθνλν-

κηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απφ ηε κείσζε πξνθαηαβνιήο θφξνπ ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ θαη απφ 

ηηο αλαζηνιέο θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ αθνξνχλ παξειζφληα νηθνλνκηθά έηε), απφ ηνλ θφξν 

εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαηά 1.431 εθαη. επξψ ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο πξνθαηαβνιήο θφξνπ 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη απφ ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο ινηπψλ θαηεγνξηψλ θαηά 171 εθαη. επξψ. 

 

 Φόποι κεθαλαίος 

 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη νη θφξνη θαη ηα ηέιε θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ, γνληθψλ θαη ινη-

πψλ παξνρψλ. Δθηηκψληαη έζνδα 175 εθαη. επξψ, κεησκέλα θαηά 98 εθαη. επξψ, έλαληη ηνπ ζηφρνπ. 
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 Λοιποί ηπέσονηερ θόποι 

 

Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη θπξίσο ηα ηέιε θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη ηα δηάθνξα κε ηαμηλνκε-

κέλα θνξνινγηθά έζνδα. Σα έζνδα απφ ηνπο ινηπνχο ηξέρνληεο θφξνπο αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ ζην 

πνζφ ησλ 2.359 εθαη. επξψ, κεησκέλα θαηά 33 εθαη. επξψ, έλαληη ηνπ ζηφρνπ. 

 
Κνηλωληθέο εηζθνξέο 
 

Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη θπξίσο ηηο εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα παξνρέο πγείαο απφ ην 

Γεκφζην. Δθηηκψληαη έζνδα 54 εθαη. επξψ, πνιχ θνληά ζηνλ αξρηθφ ζηφρν. 
 

Μεηαβηβάζεηο 
 

ε απηή ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη θπξίσο ηα έζνδα απφ: 

 

 ην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) πνπ αλακέ-

λεηαη λα αλέιζεη ζε 5.580 εθαη. επξψ, θαζψο θαη κέξνο ηνπ εζληθνχ ζθέινπο ηνπ ΠΓΔ, χςνπο 30 

εθαη. επξψ, 

 

 ηε κεηαθνξά απνδφζεσλ ιφγσ ηεο δηαθξάηεζεο νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζηα ραξην-

θπιάθηα ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο (ANFAs) θαη απφ ην Πξφγξακκα Αγν-

ξάο Οκνιφγσλ (SMPs) ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΔΚΣ), θαζψο θαη επηζηξνθή ηφ-

θσλ EFSF ζπλνιηθνχ χςνπο 999 εθαη. επξψ. εκεηψλεηαη φηη ηα έζνδα απηά θαηαηίζεληαη απεπ-

ζείαο ζηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ εμππεξέηεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο (Segregated Account) θαη δελ 

ππνινγίδνληαη ζην απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο εληζρπκέ-

λεο επνπηείαο. 

 

Σν ζχλνιν ησλ εζφδσλ απφ κεηαβηβάζεηο αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζηα 6.832 εθαη. επξψ, απμεκέλα θα-

ηά 2.239 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ, θπξίσο ιφγσ ησλ απμεκέλσλ εζφδσλ ηνπ ΠΓΔ θαηά 1.383 

εθαη. επξψ, θαζψο θαη ηεο είζπξαμεο εζφδσλ απφ ANFAs θαη SMPs θαη απφ επηζηξνθή ηφθσλ EFSF 

χςνπο 748 εθαη. επξψ, ηα νπνία δελ είραλ πξνβιεθζεί ζηνλ αξρηθφ Πξνυπνινγηζκφ 2020. 

 
Πωιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 
 

Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη θπξίσο ηα έζνδα απφ παξάβνια, κηζζψκαηα θηηξίσλ θαη ππνδνκψλ, 

θαζψο θαη απφ πξνκήζεηεο ιφγσ παξνρήο ηεο εγγχεζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Αλακέλεηαη λα εη-

ζπξαρζνχλ έζνδα χςνπο 569 εθαη. επξψ, κεησκέλα θαηά 117 εθαη. επξψ, έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ Πξν-

υπνινγηζκνχ 2020. 

 
Λνηπά ηξέρνληα έζνδα 
 

Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη δηάθνξεο θαηεγνξίεο εζφδσλ, κε θπξηφηεξεο ηα κεξίζκαηα απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ Γεκνζίνπ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην δηαθφξσλ εηαηξεηψλ, ηνπο ηφθνπο απφ νκφινγα πνπ 

θαηέρεη ην Διιεληθφ Γεκφζην, ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο πξνζηίκσλ θαη πξνζαπμήζεσλ, ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ εζληθνχ ζθέινπο ηνπ ΠΓΔ, θαζψο θαη ηηο επηζηξνθέο ηδίσλ πφξσλ απφ ηελ ΔΔ. Σα ινηπά 

ηξέρνληα έζνδα αλακέλεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 2.719 εθαη. επξψ, απμεκέλα θαηά 913 εθαη. επξψ, 

έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηα απμεκέλα 

έζνδα: 

 

 απφ κεξίζκαηα θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαηά 151 εθαη. επξψ, 

 απφ επηζηξνθέο ηδίσλ πφξσλ απφ ηελ ΔΔ θαηά 41 εθαη. επξψ θαη 

 ηνπ εζληθνχ ζθέινπο ηνπ ΠΓΔ θαηά 747 εθαη. επξψ. 
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Πωιήζεηο παγίωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ 
 

Ζ θαηεγνξία απηή αθνξά έζνδα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Διιεληθνχ Γεκν-

ζίνπ, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απνθξαηηθνπνηήζεσλ απφ ην ΣΑΗΠΔΓ. Δθηηκψληαη έζνδα χςνπο 25 εθαη. 

επξψ, κεησκέλα θαηά 307 εθαη. επξψ, έλαληη ηνπ ζηφρνπ, ιφγσ ηεο κε είζπξαμεο ζην έηνο 2020 ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ αληηηίκνπ απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο έθηαζεο ηνπ πξψελ Γηεζλνχο Αεξνδξνκίνπ ηνπ 

Διιεληθνχ θαη ηεο κεηαθνξάο ηεο ζην επφκελν έηνο. 

 

Επηζηξνθέο εζόδωλ 
 

Οη επηζηξνθέο αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ εζφδσλ αλακέλεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 5.360 εθαη. 

επξψ, απμεκέλεο θαηά 434 εθαη. επξψ ή 8,8%, έλαληη ηνπ ζηφρνπ. 

 

Έζνδα Πξνγξάκκαηνο Δεκνζίωλ Επελδύζεωλ 
 

Σα έζνδα ηνπ ΠΓΔ πεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηεγνξίεο «Μεηαβηβάζεηο» θαη «Λνηπά ηξέρνληα έζνδα». 

Δηδηθφηεξα, ηα έζνδα ΠΓΔ αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ ζην πνζφ ησλ 6.230 εθαη. επξψ, απμεκέλα θαηά 

2.130 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ. ηνλ πίλαθα 3.7 παξνπζηάδνληαη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 

ΠΓΔ. 

 

Έζνδα ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζπλαιιαγώλ 
 

Υξεωζηηθνί ηίηινη 
 
Ζ θαηεγνξία απηή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εζφδσλ πεξηιακβάλεη ηα έζνδα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζί-

νπ απφ ρξενιχζηα επελδχζεσλ ζε νκφινγα. Δθηηκψληαη έζνδα 551 εθαη. επξψ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηα ρξενιχζηα νκνιφγσλ ΟΔ θαη ΔΑ, ηα νπνία πέξαζαλ ζηελ θαηνρή ηνπ Γεκνζίνπ κεηά ην PSI 

(πίλαθαο 3.4). 

 

πκκεηνρηθνί ηίηινη 
 
Ζ θαηεγνξία απηή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εζφδσλ πεξηιακβάλεη έζνδα απφ πσιήζεηο κεηνρψλ δηα-

θφξσλ εηζεγκέλσλ θαη κε εηζεγκέλσλ ζην ΥΑ εηαηξεηψλ, θπξηφηεηαο Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή/θαη 

ΣΑΗΠΔΓ ΑΔ. Δθηηκψληαη έζνδα χςνπο 29 εθαη. επξψ (πίλαθαο 3.4). 

 
 
 

2.2 Γαπάλεο 
 

Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ην έηνο 2020 ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε εθηη-

κάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 69.332 εθαη. επξψ, απμεκέλεο θαηά 12.169 εθαη. επξψ, ζε ζρέζε κε 

ηνλ ζηφρν ηνπ ςεθηζκέλνπ Πξνυπνινγηζκνχ 2020. Ζ κεγάιε απηή αχμεζε, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ 

ηελ αλάιπζε ησλ δαπαλψλ θαηά κείδνλα θαηεγνξία, νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο πινπνηνχκελεο 

δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο Covid-19. 
 

Οη πξσηνγελείο δαπάλεο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζε δεκνζην-

λνκηθή βάζε ζηα 63.482 εθαη. επξψ, απμεκέλεο θαηά 12.319 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ηνλ ζηφρν ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ 2020. 
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Αλάιπζε δαπαλψλ θαηά κείδνλα θαηεγνξία (ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε) 
 

Γαπάλεο κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ 
 

Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο  
 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη νη ηαθηηθέο απνδνρέο, νη πξφζζεηεο απνδνρέο, νη παξνρέο ζε 

είδνο, νη παξνρέο θιεξσηψλ θαη νη αληίζηνηρεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο αηξεηψλ, νξγάλσλ δηνίθεζεο, 

ηαθηηθψλ ππαιιήισλ, ππαιιήισλ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη ππαιιήισλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

 

Σν 2020 νη παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζηα 13.411 εθαη. επξψ, απμεκέλεο 

θαηά 21 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ηνλ ζηφρν ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 2020. Ζ κεηαβνιή απηή νθείιεηαη 

θπξίσο ζηνπο θάησζη παξάγνληεο: 

 

 ζηε κείσζε ησλ ηαθηηθψλ απνδνρψλ θαη ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ θαηά 27 εθαη. επξψ θαη 57 

εθαη. επξψ αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηελ επαλεθηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο κηζζνδνζίαο θαη 

 ζηελ αχμεζε ησλ πξφζζεησλ απνδνρψλ θαηά 106 εθαη. επξψ, θπξίσο ιφγσ ηεο θαηαβνιήο έθηα-

θηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηελ πεξίνδν ηνπ Πάζρα ζηνπο εξγαδφκελνπο ησλ λνζνθνκείσλ, ηνπ 

ΔΚΑΒ θαη ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζην πιαίζην ησλ παξεκβάζεσλ πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο Covid-19. 

 

Κνηλωληθέο Παξνρέο  
 

Οη δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ην επίδνκα ζέξκαλζεο, ηηο ζπληά-

μεηο πνπ πιεξψλνληαη απεπζείαο απφ ην θξάηνο, θαζψο θαη ηηο ινηπέο παξνρέο θνηλσληθήο πξφλνηαο 

ζε είδνο θαη ζε ρξήκα θαη εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 241 εθαη. επξψ, απμεκέλεο θαηά 107 

εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ. Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηε ζρεδηαδφκελε θαηαβνιή ηνπ επη-

δφκαηνο ζέξκαλζεο ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ 2020-2021, ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπιάρηζηνλ 84 εθαη. επ-

ξψ. 

 

Μεηαβηβάζεηο  
 

Οη δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο πεξηιακβάλνπλ επηρνξεγήζεηο θαη απνδφζεηο ζε ππνηνκείο ηεο Γε-

ληθήο Κπβέξλεζεο, φπσο ΟΣΑ, ΟΚΑ, λνζνθνκεία θαη ΠΦΤ, θαζψο θαη ζε θνξείο εθηφο Γεληθήο Κπ-

βέξλεζεο, νξγαληζκνχο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη νη επη-

ρνξεγήζεηο γηα επελδχζεηο, νη θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ, νη αλαιήςεηο ρξεψλ θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξ-

λεζεο, θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο ιφγσ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ. 

  

Οη ζπλνιηθέο κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 36.560 εθαη. επξψ, απ-

μεκέλεο θαηά 8.715 εθαη. επξψ, σο επί ην πιείζηνλ, ιφγσ ηεο αλάγθεο νηθνλνκηθήο ζσξάθηζεο ησλ 

πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ απέλαληη ζηελ παλδεκία. 

 

ηνλ πίλαθα 3.6 παξνπζηάδνληαη νη κεηαβηβάζεηο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ζε θνξείο εληφο θαη 

εθηφο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζε ηακεηαθή βάζε. 
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Πίλαθαο 3.6 Μεηαβηβάζεηο Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ζε θνξείο 
εληφο θαη εθηφο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζε ηακεηαθή βάζε 

(ζε εθαη. επξψ) 

 

  

2019 2020 2021 Μεηαβνιή %  

Πξαγκαην- 
πνηήζεηο 

Δθηηκήζεηο Πξνβιέςεηο 2020/19 2021/20 

Μεηαβηβάζεηο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ζε θνξείο εληφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

1 Σξέρνπζεο εγρψξηεο κεηαβηβάζεηο (1α+1β+1γ+1δ) 22.946 26.120 24.623 13,8 -5,7 

  1α) Μεηαβηβάζεηο ζηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε  0 0 2     

  1β) Μεηαβηβάζεηο ζε λνζνθνκεία θαη ΤΠΔ-ΠΔΓΤ 1.379 1.484 1.462 7,7 -1,5 

  1γ) Μεηαβηβάζεηο ζε ΟΣΑ 2.324 2.769 2.549 19,1 -7,9 

  1δ) Μεηαβηβάζεηο ζε ΟΚΑ 19.243 21.867 20.610 13,6 -5,8 

  
 

1δ1.  .Παξνρέο θύξηαο ζύληαμεο 14.840 16.703 14.636 12,6 -12,4 

  
 

1δ2.  Παξνρέο ζε αλέξγνπο (ΟΑΔΓ) 480 585 1.076 21,8 84,0 

  
 

1δ3.  Παξνρέο πγείαο (ΔΟΠΤΤ) 171 608 300 256,3 -50,6 

  
 

1δ4.  Παξνρέο πξνλνηαθνύ ραξαθηήξα 3.070 3.368 4.001 9,7 18,8 

  
 

1δ5.  Λεηηνπξγηθέο & έθηαθηεο δαπάλεο 16 25 18 54,3 -26,4 

    
1δ6.  Αληηπαξνρή έλαληη ηεο ελζσκαησκέλεο ζηε ΓΔΗ ΑΔ πεξηνπζίαο ησλ Σνκέσλ 
         Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνύ ΓΔΗ 

579 579 579 0,0 0,0 

    1δ7.  Έθηαθηε επηρνξήγεζε ζε OKA γηα ηελ εμόθιεζε ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ  30 0 0 -100,0 
 

    1δ8. Έθηαθηε επηρνξήγεζε ζε OKA γηα ηελ εμόθιεζε εθθξεκώλ αηηήζεσλ ζπληαμηνδόηεζεο 57 0 0 
  

2 Μεηαβηβάζεηο ζε ινηπά λνκηθά πξφζσπα 1.825 1.916 2.088 5,0 9,0 

3 Λνηπέο κεηαβηβάζεηο (ηξέρνπζεο εγρψξηεο) 6 7 0 34,1 -99,3 

4 Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ εζσηεξηθνχ  197 191 215 -2,9 12,4 

 
 Δθ ησλ νπνίσλ: 

     

 
Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ εζσηεξηθνχ ζε ΟΣΑ - - 25 

  

 
Κεληξηθνί Απηνηειείο Πφξνη (ΚΑΠ) γηα επελδπηηθέο δαπάλεο Γήκσλ 190 190 190 0,0 0,0 

5 Λνηπέο κεηαβηβάζεηο 458 652 80 42,6 -87,7 

I χλνιν κεηαβηβάζεσλ εληφο ΓΚ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (1+2+3+4+5) 25.431 28.888 27.005 13,6 -6,5 

  
      

Μεηαβηβάζεηο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ζε θνξείο εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

1 Μεηαβηβάζεηο ζε ινηπά λνκηθά πξφζσπα 154 4.712 140 2.969,2 -97,0 

2 Λνηπέο κεηαβηβάζεηο (ηξέρνπζεο εγρψξηεο) 94 2.688 1.187 2.766,6 -55,8 

3 Σξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο πξνο νξγαληζκνχο θαη θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) 1.953 1.981 2.216 2,4 11,9 

4 Λνηπέο κεηαβηβάζεηο 591 728 846 23,1 16,2 

II χλνιν κεηαβηβάζεσλ εθηφο ΓΚ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (1+2+3+4) 2.774 10.109 4.389 264,5 -56,6 

            
    

IIΙ χλνιν κεηαβηβάζεσλ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (Ι+ΙΙ) 28.205 38.997 31.394 38,3 -19,5 

 
 

Σα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο Covid-19, πνπ απνηππψλνληαη ζηελ θαηεγνξία απηή, 

θαηά ην κέξνο πνπ επηβαξχλνπλ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε είλαη ηα εμήο: 

 

 ε απνδεκίσζε εηδηθνχ ζθνπνχ χςνπο 534 επξψ ζε κεληαία βάζε ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ νη 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηίζεληαη ζε πξνζσξηλή αλαζηνιή, 

 ε απνδεκίσζε εηδηθνχ ζθνπνχ χςνπο 600 επξψ ζε έμη επηζηεκνληθνχο θιάδνπο (νηθνλνκνιφγνπο/ 

ινγηζηέο, κεραληθνχο, δηθεγφξνπο, ηαηξνχο, εθπαηδεπηηθνχο θαη εξεπλεηέο), 

 ε θάιπςε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ επί ηνπ νλνκαζηηθνχ 

κηζζνχ, ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ νη ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηίζεληαη ζε πξνζσξηλή αλαζηνιή, 

 ε επηζηξεπηέα πξνθαηαβνιή, 

 ε θάιπςε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ κέξνπο ηνπ δψξνπ Πάζρα πνπ αλαινγεί ζηε ρξν-

ληθή πεξίνδν ηεο πξνζσξηλήο αλαζηνιήο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο, 

 ε επηρνξήγεζε γηα ηε ζηήξημε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Α-

γξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, 

 ε εηζαγσγή άδεηαο εηδηθνχ ζθνπνχ γηα εξγαδφκελνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κε παηδηά πνπ θνηηνχλ 

ζε ζρνιεία (γηα ηελ πεξίνδν πνπ ηα ζρνιεία είλαη θιεηζηά), 

 ε απνδεκίσζε ησλ αθηνπιντθψλ γξακκψλ, 
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 νη πξφζζεηεο πγεηνλνκηθέο δαπάλεο θνξέσλ θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη ηδηαηηέξσο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο, 

 ην θφζηνο επηδφηεζεο πξψηεο θαηνηθίαο γηα δαλεηνιήπηεο πνπ επιήγεζαλ απφ ηνλ θνξσλντφ 

(πξφγξακκα «ΓΔΦΤΡΑ»), 

 ε επηρνξήγεζε γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ θιάδνπ ηνπ πνιηηηζκνχ κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ 

θαη Αζιεηηζκνχ, 

 ην πξφγξακκα βξαρπρξφληαο απαζρφιεζεο «ΤΝΔΡΓΑΗΑ»,  

 ε θάιπςε ηνπ πξφζζεηνπ θφζηνπο ηνπ δψξνπ Υξηζηνπγέλλσλ ησλ ππαιιήισλ πνπ ιακβάλνπλ 

εηδηθή απνδεκίσζε ιφγσ πξνζσξηλήο αλαζηνιήο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο, 

 ε απνδεκίσζε εηδηθνχ ζθνπνχ γηα επνρηαθνχο εξγαδφκελνπο ζηνλ ηνπξηζκφ, 

 ε απνδεκίσζε αλά ζέζε επηβάηε πξνο ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, 

 νη απνδεκηψζεηο ζε εξαζηηερληθνχο αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο, 

 ε θάιπςε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ ππαιιήισλ επνρηαθψλ επηρεηξήζεσλ, 

 ε θάιπςε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ε επηδφηεζε 200 

επξψ ζε πεξίπησζε πξφζιεςεο καθξνρξφληα αλέξγνπ, γηα πεξίνδν 6 κελψλ, ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο γηα ηε δεκηνπξγία 100.000 λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, 

 ε απνδεκίσζε ζε ΣΡΑΗΝΟΔ θαη ΚΣΔΛ ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ζηηο ζέζεηο επηβαηψλ, 

 ε πξφζιεςε έθηαθηνπ πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ΗΓΟΥ, 

 ε ελίζρπζε επηρεηξήζεσλ ηνπ πνιηηηζκνχ ιφγσ πεξηνξηζκνχ ζέζεσλ ζε ζέαηξα, θηλεκαηνγξά-

θνπο, ζπλαπιηαθνχο ρψξνπο, θ.ιπ. θαη 

 ε θάιπςε ησλ εξγνδνηηθψλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ηνπ επηδφκαηνο αδείαο ησλ εξγαδνκέ-

λσλ ζε μελνδνρεία δσδεθάκελεο ιεηηνπξγίαο. 

 

Λνηπέο κεηαβηβαζηηθέο δαπάλεο (πιελ Covid-19), νη νπνίεο νδήγεζαλ ζε αχμεζε ησλ κεηαβηβάζεσλ 

ζε ζρέζε κε ηνλ ζηφρν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2020 είλαη νη εμήο: 

  

 ε απμεκέλε επηρνξήγεζε ζηνλ e-ΔΦΚΑ γηα ηελ θαηαβνιή αλαδξνκηθψλ ζηνπο ζπληαμηνχρνπο 

ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, χςνπο 1.400 εθαη. επξψ πεξίπνπ, θαηφπηλ δηθαζηηθψλ α-

πνθάζεσλ, 

 ην βνήζεκα ζε θπζηθά πξφζσπα (5.000 επξψ) θαη επηρεηξήζεηο (8.000 επξψ) πνπ επιήγεζαλ απφ 

ηνλ Μεζνγεηαθφ θπθιψλα «Ηαλφ», χςνπο 84 εθαη. επξψ, 

 ην πξφγξακκα εμφθιεζεο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ησλ ΟΣΑ χςνπο 116 εθαη. επξψ θαη ε έθηα-

θηε επηρνξήγεζή ηνπο θαηά 171 εθαη. επξψ, 

 ε απμεκέλε επηρνξήγεζε πξνο ηνλ ΔΟΠΤΤ θαηά 507 εθαη. επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αχ-

μεζεο ηνπ νξίνπ ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο) θαη 

 ινηπέο κεηαβηβαζηηθέο δαπάλεο πνπ θαιχθζεθαλ κε κεηαθνξά πηζηψζεσλ απφ ην ηαθηηθφ θαη ην 

εηδηθφ απνζεκαηηθφ χςνπο 363 θαη 52 εθαη. επξψ αληίζηνηρα (παξ. 1 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ λ. 

4270/2014). 

 

Με αληίξξνπν (κεησηηθφ) ραξαθηήξα θηλήζεθαλ νη ηξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο πξνο νξγαληζκνχο θαη 

θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) νη νπνίεο κεηψζεθαλ θαηά 49 εθαη. επξψ (ηξέρνπζα εθηί-

κεζε 1.981 εθαη. επξψ έλαληη ζηφρνπ 2.030 εθαη. επξψ). 

 

Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 
 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη δαπάλεο θαηαλαισηηθνχ ραξαθηήξα. Οη ζρεηηθέο δαπάλεο γηα 

ην έηνο 2020 εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζηα 1.702 εθαη. επξψ, απμεκέλεο θαηά 734 εθαη. επξψ έλαληη 

ηνπ ζηφρνπ, θπξίσο ιφγσ: 

 

 ηεο ελίζρπζεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο κε πηζηψζεηο ηφζν απφ ην ηαθηηθφ φζν θαη απφ ην εηδηθφ α-

πνζεκαηηθφ χςνπο 277 εθαη. επξψ, γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ ππνπξγεί-

σλ,  

 ηεο ελίζρπζεο απφ ηηο ινηπέο ππφ θαηαλνκή πηζηψζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ κεηαλαζηεπηη-

θψλ ξνψλ χςνπο 200 εθαη. επξψ θαη  
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 ηνπ επηπιένλ θφζηνπο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ ππνπξγείσλ ιφγσ ηεο παλδεκίαο. 

 

Επηδνηήζεηο 
 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη θπξίσο νη επηδνηήζεηο ζηα ΔΛΣΑ γηα ηελ θαζνιηθή ηαρπδξν-

κηθή ππεξεζία, θαζψο θαη ζηελ ΣΡΑΗΝΟΔ.  

 

Ζ ζπλνιηθή εθηίκεζε γηα απηή ηελ θαηεγνξία αλέξρεηαη ζε 102 εθαη. επξψ, απμεκέλε θαηά 12 εθαη. 

επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ. 

 

Σόθνη (ζε αθαζάξηζηε βάζε) 
 

Ζ εθηίκεζε γηα ηηο δαπάλεο ηφθσλ ζε αθαζάξηζηε δεκνζηνλνκηθή βάζε, αλέξρεηαη ζε 5.850 εθαη. επ-

ξψ, κεησκέλε θαηά 150 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ αξρηθνχ ζηφρνπ. 

 

Λνηπέο δαπάλεο 
 

Οη ινηπέο δαπάλεο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηε δαπάλε γηα ηηο επηζηξνθέο ζηελ ΔΔ απφ αλεθηέιεζηα 

πξνγξάκκαηα, θαζψο θαη ηε δαπάλε γηα ηα πξφζηηκα πξνο ηελ ΔΔ. 

  

Ζ εθηηκψκελε δαπάλε αλέξρεηαη ζε 72 εθαη. επξψ ρσξίο ζεκαληηθή απφθιηζε απφ ηνλ ζηφρν. 

 

Πηζηώζεηο ππό θαηαλνκή 
 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη θπξίσο νη δαπάλεο ηνπ ΠΓΔ θαη ην ηαθηηθφ θαη εηδηθφ απνζε-

καηηθφ.  

 

Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο γηα ηελ θαηεγνξία απηή εθηηκψληαη ζε 10.783 εθαη. επξψ, απμεκέλεο έλαληη 

ηνπ ζηφρνπ θαηά 2.537 εθαη. επξψ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηηο εθηηκψκελεο απμεκέλεο πιε-

ξσκέο ηνπ ΠΓΔ θαηά 3.671 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ηνλ ζηφρν (10.421 εθαη. επξψ έλαληη 6.750 εθαη. 

επξψ), ιφγσ ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο κε ηα εμήο κέηξα: 

 

 απνδεκίσζε εηδηθνχ ζθνπνχ 534 επξψ γηα απηναπαζρνινχκελνπο, ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη 

εξγνδφηεο (κε έσο θαη 20 ππαιιήινπο) πνπ επιήγεζαλ απφ ηελ θξίζε ηνπ Covid-19, 

 κέξνο ηεο επηζηξεπηέαο πξνθαηαβνιήο (1 δηζ. επξψ εθ ησλ 5,4 δηζ. επξψ, ην ππφινηπν δίδεηαη 

απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη εκθαλίδεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ κεηαβηβάζεσλ), 

 επηδφηεζε επηηνθίνπ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο αλήθνπλ ζε 

πιεηηφκελνπο θιάδνπο, 

 Σακείν Δγγπνδνζίαο ηεο Διιεληθήο Αλαπηπμηαθήο Σξάπεδαο, 

 πξφγξακκα θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ,  

 έμνδα δηαθήκηζεο ηνπ ΔΟΣ θαη 

 θεθάιαην θίλεζεο ζην πιαίζην ηνπ Σακείνπ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΣΔΠΗΥ ΗΗ). 

 

Σν ζχλνιν ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ θαιχπηεηαη ηφζν απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ αξρηθνχ πξνυπνιν-

γηζκνχ 2020, φζν θαη απφ ηηο επηπιένλ πηζηψζεηο πνπ ςεθίζηεθαλ κέζσ ζπκπιεξσκαηηθψλ πξνυπν-

ινγηζκψλ. 

 

εκεησηένλ φηη νη πηζηψζεηο απφ ην απνζεκαηηθφ (ηαθηηθφ θαη εηδηθφ) αλαθαηαλέκνληαη θαηά ηε δηάξ-

θεηα ηνπ έηνπο, πξνο ελίζρπζε άιισλ θαηεγνξηψλ δαπαλψλ. Μέρξη ηηο 12/10/2020 είραλ κεηαθεξζεί 

823 εθαη. επξψ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ δαπάλεο θπξίσο γηα ηελ: 

  

 εθηέιεζε ησλ ηειεζίδηθσλ θαη ακεηάθιεησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, 

 αληηκεηψπηζε ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, 

 πιεξσκή Τπεξεζηψλ Κνηλήο Χθειείαο πεξηφδνπ 2007-2011,  
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 επηρνξήγεζε πξνο ηνλ ΔΛΓΑ, 

 θάιπςε κέξνπο ησλ δαπαλψλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ, 

 επηρνξήγεζε πξνο ηελ ΛΑΡΚΟ, 

 επηρνξήγεζε ηνπ Οξγαληζκνχ πγθνηλσληαθνχ Έξγνπ Θεζζαινλίθεο ΑΔ (ΟΔΘ ΑΔ). 

 

Αγνξέο πάγηωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ 
 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη θπξίσο νη εθηηκψκελεο δαπάλεο αγνξάο νπιηθψλ ζπζηεκάησλ. 

Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο εθηηκψληαη ζε 612 εθαη. επξψ θαη πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηηο θπζηθέο παξαια-

βέο εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 

Δαπάλεο Πξνγξάκκαηνο Δεκνζίωλ Επελδύζεωλ 
 

ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2020 είραλ πξνβιεθζεί αξρηθά γηα ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δ-

πελδχζεσλ (ΠΓΔ) πηζηψζεηο 6.750 εθαη. επξψ, ήηνη 6.000 εθαη. επξψ γηα ην ζθέινο πνπ ζπγρξεκαην-

δνηείηαη απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ΠΓΔ) θαη 750 εθαη. επξψ γηα 

ην ζθέινο πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ακηγψο εζληθνχο πφξνπο (εζληθφ ΠΓΔ). 

 

ην πιαίζην ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλερηδφκελσλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο ηνπ 

θνξσλντνχ (Covid-19), απνθαζίζηεθε ε ρξεκαηνδφηεζε έθηαθησλ δξάζεσλ θαη απφ ηνλ Πξνυπνιν-

γηζκφ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη απμεκέλεο αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο, κε 

ην άξζξν 9 ηνπ λ. 4690/2020 απμήζεθαλ νη πηζηψζεηο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 

ηξέρνληνο έηνπο, θαηά 1.000 εθαη. επξψ ζην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο θαη θαηά 250 εθαη. επξψ 

ζην εζληθφ. ηε ζπλέρεηα θαη γηα ηελ ίδηα αηηία, κε ην άξζξν 26 ηνπ λ. 4737/2020 ςεθίζηεθε εθ λένπ 

ζπκπιεξσκαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο κε ηνλ νπνίν ην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ΠΓΔ απμήζεθε θαηά 500 

εθαη. επξψ θαη ην εζληθφ θαηά 1.021 εθαη. επξψ. Σέινο, ςεθίζηεθε ζηηο 17/11/2020 θαη λένο ζπκπιε-

ξσκαηηθφο πξνυπνινγηζκφο κε ηνλ νπνίν απμάλεηαη ην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ΠΓΔ θαηά 900 εθαη. 

επξψ, δηακνξθψλνληαο ην ηειηθφ πνζφ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ έηνπο 2020 ζε 

10.421 εθαη. επξψ πνπ αλαιχεηαη ζε 8.400 εθαη. επξψ γηα ην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο θαη 2.021 

εθαη. επξψ γηα ην εζληθφ. 

 

Οη δαπάλεο ηνπ ΠΓΔ ην 2020 εθηηκάηαη φηη ζα απνξξνθήζνπλ ην ζχλνιν ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπν-

ινγηζκνχ. εκαληηθφ κέξνο ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο θαη ηε ζηήξημε ηεο νηθνλνκίαο 

θαη ηεο θνηλσλίαο. Βαζηθνί ζηφρνη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ΠΓΔ 2020 ζπλερίδνπλ λα παξακέλνπλ ε 

πιήξεο απνξξφθεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ, κε έκθαζε ζε εθείλνπο πνπ πξνέξρν-

ληαη απφ ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα, ζην πιαίζην ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ θαη ησλ πα-

ξεκβάζεσλ ζηήξημεο ηεο νηθνλνκίαο, θαζψο θαη ε ελίζρπζε ησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ κε 

ρξεκαηνδνηήζεηο απφ εζληθνχο πφξνπο γηα έξγα θαη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ είηε ζε πνιηηηθέο ησλ θν-

ξέσλ, είηε ζηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ αλαγθψλ. 

 

Γαπάλεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ 
 

Οη ζεκαληηθνχ κεγέζνπο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο, νη νπνίεο δελ επεξεάδνπλ ην ηζνδχγην ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ηαμηλνκνχληαη ζηηο εμήο κείδνλεο θαηεγνξίεο: 

 «Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο» θαη «πκκεηνρηθνί ηίηινη θαη κεξίδηα επελδπηηθψλ θεθα-

ιαίσλ» κέζσ ησλ νπνίσλ εμππεξεηείηαη θπξίσο ε ζπκκεηνρή ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζηηο απμή-

ζεηο Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ Δηαηξεηψλ. 

 «Υξεσζηηθνί ηίηινη», «Γάλεηα» θαη «Υξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα» κέζσ ησλ νπνίσλ εμππεξε-

ηείηαη ην δεκφζην ρξένο. 

 

Οη ζρεηηθέο δαπάλεο ησλ ελ ιφγσ θαηεγνξηψλ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα 3.5. 
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3. Βαζηθά κεγέζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο 2021 
 

Γηα ην έηνο 2021, ην πξσηνγελέο απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζε φξνπο εληζρπκέλεο επν-

πηείαο, πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζεί ζε έιιεηκκα χςνπο 6.670 εθαη. επξψ ή 3,88% ηνπ ΑΔΠ. Αληί-

ζηνηρα, ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε ην πξσηνγελέο απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πξνβιέπεηαη λα 

δηακνξθσζεί ζε έιιεηκκα χςνπο 6.591 εθαη. επξψ ή 3,8% ηνπ ΑΔΠ. 

 

Σν ζχλνιν ησλ εζφδσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζε ελνπνηεκέλε βάζε αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζε 87.660 

εθαη. επξψ ην 2021, έλαληη 81.426 εθαη. επξψ ην 2020 θαη 89.827 εθαη. επξψ ην 2019. Σν ζχλνιν ησλ 

δαπαλψλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζε 99.176 εθαη. επξψ ην 2021, έλαληη 97.537 

εθαη. επξψ ην 2020 θαη 87.030 εθαη. επξψ ην 2019. 

 
 

Σα δεκνζηνλνκηθά κεγέζε ηνπ έηνπο 2021, γηα ην νπνίν φπσο πξναλαθέξζεθε δελ ζα ηζρχζεη ν ζηφρνο 

ηεο εληζρπκέλεο επνπηείαο γηα ηελ επίηεπμε πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο Γεληθήο Κπβέξλεζεο χςνπο 

3,5% ηνπ ΑΔΠ, ζα επεξεαζηνχλ ζεκαληηθά απφ ηελ εμέιημε ηεο παλδεκίαο Covid-19, θαζψο θαη απφ 

ην γεγνλφο φηη νξηζκέλεο απφ ηηο παξεκβάζεηο ιφγσ Covid-19 πνπ μεθίλεζαλ ην έηνο 2020, φπσο νη 

κεηψζεηο ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ζε δηάθνξα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ε επηδφηεζε πξψηεο 

θαηνηθίαο γηα δαλεηνιήπηεο πνπ επιήγεζαλ απφ ηελ παλδεκία θαη ε επηδφηεζε γηα 6 κήλεο ησλ αζθα-

ιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζε 100.000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, ζα ζπλερηζηνχλ. 

 

Δπίζεο, ζα μεθηλήζεη ε πινπνίεζε λέσλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο πγεη-

νλνκηθήο θξίζεο, κε βαζηθφ ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ εξγαδφκελσλ ζηνλ ηδησηη-

θφ ηνκέα, ν νπνίνο έρεη πιεγεί ζεκαληηθά απφ απηήλ. Οη θπξηφηεξεο απφ ηηο λέεο απηέο παξεκβάζεηο 

είλαη ε κείσζε θαηά ηξεηο πνζνζηηαίεο κνλάδεο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ κηζζσηψλ ηνπ ηδησ-

ηηθνχ ηνκέα θαη ε αλαζηνιή θαηαβνιήο ηεο Δηδηθήο Δηζθνξάο Αιιειεγγχεο ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ην έηνο 2021. 

 

Δθηφο απφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο, βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα ην έηνο 2021 απν-

ηεινχλ: 

 

 ε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ επξσπατθψλ πφξσλ ηνπ Μεραληζκνχ Αλά-

θακςεο θαη Αλζεθηηθφηεηαο (Recovery and Resilience Facility),  

 ε ελίζρπζε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ, κε ηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ θαη ησλ θπζηθψλ παξαιαβψλ ε-

μνπιηζηηθψλ ζπζηεκάησλ,  

 ε ζηήξημε ησλ επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ θαηαβαιιφκελσλ επηδνκά-

ησλ απφ ηνλ ΟΠΔΚΑ, 

 ε ελίζρπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, κέζσ ηεο πξφζιεςεο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ κνλίκσλ 

εθπαηδεπηηθψλ, 
 ε απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ, κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ ζρεηηθψλ 

δαπαλψλ νη νπνίεο εμαηξνχληαη θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο ζε φ-

ξνπο εληζρπκέλεο επνπηείαο,  
 ε ζέζπηζε ηνπ Κψδηθα δηεπζέηεζεο νθεηιψλ θαη παξνρήο δεχηεξεο επθαηξίαο ζε δαλεηνιήπηεο, 
 ε ελίζρπζε ησλ θαηνίθσλ ησλ κηθξψλ θαη απνκαθξπζκέλσλ λεζηψλ κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

ΔΝΦΗΑ,  
 ε ζπλέρηζε ηεο επηζθφπεζεο δαπαλψλ ζην ζχλνιν ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, πξνθεηκέλνπ λα δεκη-

νπξγεζεί δεκνζηνλνκηθφο ρψξνο γηα ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη ζεηηθφ πξφζεκν ζηελ θνηλσληθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 
 ε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθξαηηθνπνηήζεσλ. 
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4. Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2021 
 
Σν έιιεηκκα ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ην έηνο 2021 πξνβιέπεηαη ζε 14.715 εθαη. επξψ, ζε 

δεκνζηνλνκηθή βάζε, κεησκέλν θαηά 5.513 εθαη. επξψ, ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε εθηίκεζε γηα ην 

2020.  

 

Δπίζεο, ην πξσηνγελέο απνηέιεζκα ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ πξνβιέπεηαη, ζε δεκνζηνλνκηθή 

βάζε, ζε έιιεηκκα χςνπο 9.015 εθαη. επξψ, κεησκέλν θαηά 5.378 εθαη. επξψ, ζε ζρέζε κε ηελ αληί-

ζηνηρε εθηίκεζε γηα ην 2020. 

 

 

4.1 Έζνδα 
 
Σα θαζαξά έζνδα ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε, κεηά ηε κείσζε ησλ επη-

ζηξνθψλ θφξσλ, πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 52.469 εθαη. επξψ, απμεκέλα θαηά 3.366 εθαη. 

επξψ ή 6,9%, έλαληη ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ 2020. 

 

Αλάιπζε εζφδσλ θαηά κείδνλα θαηεγνξία (ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε) 
 

Έζνδα κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ 
 
Φόξνη 
 

 Φόποι επί αγαθών και ςπηπεζιών 

 

Απφ θφξνπο επί αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, πξνβιέπεηαη φηη ζα εηζπξαρζνχλ έζνδα χςνπο 26.401 εθαη. 

επξψ, απμεκέλα θαηά 2.430 εθαη. επξψ ή 10,1% έλαληη ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ 2020. Δηδηθφηεξα: 

 

- Σα έζνδα απφ ΦΠΑ αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ ζηα 17.466 εθαη. επξψ, απμεκέλα θαηά 2.465 εθαη. 

επξψ ή 16,4% έλαληη ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ 2020. 

- Οη θφξνη θαηαλάισζεο πξνβιέπνληαη ζηα 6.601 εθαη. επξψ θαη είλαη απμεκέλνη θαηά 139 εθαη. 

επξψ ή 2,1% έλαληη ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ 2020. 

 

 Φόποι και δαζμοί επί ειζαγωγών 

 

Απφ θφξνπο θαη δαζκνχο επί εηζαγσγψλ πξνβιέπνληαη έζνδα 286 εθαη. επξψ, απμεκέλα θαηά 46 ε-

θαη. επξψ έλαληη ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ 2020. 

 

 Τακηικοί θόποι ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ 

 

Απφ ηνπο ηαθηηθνχο θφξνπο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ έζνδα χςνπο 2.667 ε-

θαη. επξψ, κεησκέλα θαηά 9 εθαη. επξψ έλαληη ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ 2020. 

 

 Λοιποί θόποι παπαγωγήρ 

 

Απφ ηνπο ινηπνχο θφξνπο παξαγσγήο πξνβιέπεηαη φηη ζα εηζπξαρζνχλ 1.109 εθαη. επξψ, κεησκέλα 

θαηά 59 εθαη. επξψ έλαληη ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ 2020.  

 

 Φόπορ ειζοδήμαηορ 

 

Απφ ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ έζνδα χςνπο 14.741 εθαη. επξψ, απμεκέλα 

θαηά 1.065 εθαη. επξψ ή 7,8% έλαληη ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ 2020. Δηδηθφηεξα: 
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- ν θφξνο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζεί ζηα 10.193 εθαη. επξψ, 

απμεκέλνο θαηά 163 εθαη. επξψ έλαληη ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ 2020, θαη 

- ν θφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ πξνβιέπεηαη λα παξνπζηάζεη αχμεζε θαηά 830 εθαη. επ-

ξψ έλαληη ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ 2020 θαη λα δηακνξθσζεί ζηα 3.416 εθαη. επξψ. 

 

 Φόποι κεθαλαίος 

 

Οη θφξνη θεθαιαίνπ πξνβιέπεηαη λα αλέιζνπλ ζε 214 εθαη. επξψ, απμεκέλνη θαηά 39 εθαη. επξψ έλα-

ληη ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ 2020. 

 

 Λοιποί ηπέσονηερ θόποι 

 

Σα έζνδα απφ ηνπο ινηπνχο ηξέρνληεο θφξνπο πξνβιέπεηαη λα αλέιζνπλ ζην πνζφ ησλ 2.419 εθαη. 

επξψ, απμεκέλα θαηά 60 εθαη. επξψ έλαληη ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ 2020. 

 

Κνηλωληθέο εηζθνξέο 
 

Σα έζνδα απφ θνηλσληθέο εηζθνξέο πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 54 εθαη. επξψ, κε παξνπζηά-

δνληαο κεηαβνιή έλαληη ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ 2020. 

 
Μεηαβηβάζεηο 
 

Σα έζνδα απφ κεηαβηβάζεηο αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ ζηα 6.842 εθαη. επξψ, απμεκέλα θαηά 11 εθαη. 

επξψ έλαληη ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ 2020. Δμ απηψλ: 

 

- πνζφ 3.922 εθαη. επξψ αθνξά έζνδα ΠΓΔ, 

- πνζφ 2.635 εθαη. επξψ ζα πξνέιζεη απφ ην Σακείν Αλάθακςεο θαη ηαζεξφηεηαο, θαη 

- πνζφ 163 εθαη. επξψ ζα πξνέιζεη απφ ηε κεηαθνξά απνδφζεσλ απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ιφ-

γσ ηεο δηαθξάηεζεο νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζηα ραξηνθπιάθηα ησλ Κεληξηθψλ Σξα-

πεδψλ ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο (ANFAs), θαζψο θαη απφ ην Πξφγξακκα Αγνξάο Οκνιφγσλ (SMPs) 

ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΔΚΣ), ελψ δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ηα πνζά πνπ αλακέλν-

ληαη απφ ANFAs θαη SMPs απφ ηνλ ESM, ηα νπνία εληάζζνληαη θαη’ έηνο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

αθνχ εηζπξαρζνχλ.  

 

Πωιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 
 

Απφ ηηο πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πξνβιέπεηαη λα εηζπξαρζνχλ έζνδα χςνπο 656 εθαη. επξψ, 

απμεκέλα θαηά 86 εθαη. επξψ έλαληη ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ 2020.  

 

Λνηπά ηξέρνληα έζνδα 
 

Σα ινηπά ηξέρνληα έζνδα πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 2.007 εθαη. επξψ, κεησκέλα θαηά 712 

εθαη. επξψ έλαληη ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ 2020, θπξίσο ιφγσ πξφβιεςεο κεησκέλσλ εζφδσλ απφ κεξί-

ζκαηα θαηά 227 εθαη. επξψ, θαζψο θαη κεησκέλσλ εζφδσλ ζην εζληθφ ζθέινο ηνπ ΠΓΔ θαηά 450 ε-

θαη. επξψ.  

 

Πωιήζεηο παγίωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ 
 

Πξνβιέπνληαη έζνδα 330 εθαη. επξψ απμεκέλα θαηά 305 εθαη. επξψ έλαληη ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ 

2020, θπξίσο ιφγσ ηεο είζπξαμεο ην έηνο 2021 αληί γηα ην 2020 ηνπ αληηηίκνπ απφ ηελ αμηνπνίεζε 

ηεο έθηαζεο ηνπ πξψελ Γηεζλνχο Αεξνδξνκίνπ ηνπ Διιεληθνχ. 
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Επηζηξνθέο εζόδωλ 
 

Οη επηζηξνθέο αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ εζφδσλ πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 5.256 εθαη. 

επξψ, κεησκέλεο θαηά 104 εθαη. επξψ ή 1,9%, έλαληη ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ 2020. 

 

Έζνδα Πξνγξάκκαηνο Δεκνζίωλ Επελδύζεωλ 
 

Σα έζνδα ηνπ ΠΓΔ ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε πξνβιέπεηαη λα αλέιζνπλ ζε 4.092 εθαη. επξψ, κεησκέλα 

θαηά 2.138 εθαη. επξψ, έλαληη ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ 2020. ε ηακεηαθή βάζε πξνβιέπνληαη ζην πνζφ 

ησλ 4.192 εθαη. επξψ, κεησκέλα θαηά 1.274 εθαη. επξψ, έλαληη ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ 2020. 

 

Βαζηθή πεγή εζφδσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ ηνπ ΠΓΔ απνηεινχλ νη εηζξνέο απφ ηελ Δπ-

ξσπατθή Έλσζε θαη εηδηθφηεξα απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), ην 

Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Δγγπήζεσλ (ΔΓΣΔ), ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ), ην Σακείν 

πλνρήο, ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ), ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Θάιαζζαο θαη Αιηείαο (ΔΣΘΑ), θαζψο θαη ηα ηακεία γηα ηε κεηαλάζηεπζε. 

 

Σα έζνδα ηνπ ΠΓΔ θαηά ηακείν γηα ηα έηε 2019, 2020 θαη 2021 κε ηα αληίζηνηρα πνζά παξνπζηάδν-

ληαη ζηνλ πίλαθα 3.7 

 

Πίλαθαο 3.7  Έζνδα ΠΓΔ 
(ζε εθαη. επξψ) 

  

Πεγέο εζφδσλ 
2019 2020 2021 

Πξαγκαη/ζεηο Δθηηκήζεηο Πξνβιέςεηο 

     

Ίδηα έζνδα 475 980 200 

  

   Δπηρνξεγήζεηο ΔΔ 2.383 4.486 3.992 

- ΔΣΠΑ 966 2.379 1.845 

- Σακείν πλνρήο 237 332 585 

- ΔΚΣ 580 1.036 896 

- Λνηπά  54 65 35 

- Σακείν Αιιειεγγχεο θαη Γηαρείξηζεο Μεηαλαζηεπηηθψλ Ρνψλ 46 89 45 

- ΔΓΣΔ (ΔΓΣΠΔ – Σκήκα Δγγπήζεσλ) 6 0 0 

- ΔΓΣΑΑ (ΔΓΣΠΔ – Σκήκα Πξνζαλαηνιηζκνχ) 468 538 520 

- ΔΣΘΑ (ΔΣΑ θαη ΥΜΠΑ) 26 46 67 

  
   

χλνιν 2.858 5.466 4.192 

Πεγέο: ΓΛΚ, Τπεχζπλεο Αξρέο Πηζηνπνίεζεο θαη Πιεξσκήο ΔΠ, Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Τπνπξγείν Αλάπηπμεο. 
 
 
Έζνδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ 
 
Υξεωζηηθνί ηίηινη 
 

Σα έζνδα απφ ρξενιχζηα επελδχζεσλ ζε νκφινγα ΔΑ, ηα νπνία πεξηήιζαλ ζηελ θαηνρή ηνπ Διιελη-

θνχ Γεκνζίνπ κεηά ην PSI πξνβιέπνληαη ζε 31 εθαη. επξψ. 

 

πκκεηνρηθνί ηίηινη 
 

Σα έζνδα απφ πσιήζεηο κεηνρψλ δηαθφξσλ εηζεγκέλσλ θαη κε εηζεγκέλσλ ζην ΥΑ εηαηξεηψλ, θπξηφ-

ηεηαο Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή/θαη ΣΑΗΠΔΓ ΑΔ, πξνβιέπνληαη λα αλέιζνπλ ζηα 1.453 εθαη. επξψ. 
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4.2 Γαπάλεο 
 

Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ην έηνο 2021 πξνβιέπεηαη φηη ζα δηακνξ-

θσζνχλ (ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε) ζε 67.184 εθαη. επξψ, κεησκέλεο θαηά 2.148 εθαη. επξψ ζε ζρέζε 

κε ηελ αληίζηνηρε εθηίκεζε γηα ην 2020. 

 

Οη πξσηνγελείο δαπάλεο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ πξνβιέπεηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζε δεκν-

ζηνλνκηθή βάζε, ζηα 61.484 εθαη. επξψ, κεησκέλεο θαηά 1.998 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνη-

ρε εθηίκεζε γηα ην 2020. 

 

Αλάιπζε δαπαλψλ θαηά κείδνλεο θαηεγνξίεο (ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε) 
 

Γαπάλεο κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ 
 

Παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο 

 
Οη δαπάλεο παξνρψλ ζε εξγαδφκελνπο πξνβιέπεηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζηα 13.531 εθαη. επξψ, απμεκέ-

λεο θαηά 120 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε εθηίκεζε γηα ην 2020. Ζ κεηαβνιή απηή νθείιε-

ηαη ηφζν ζηελ αχμεζε ησλ ηαθηηθψλ απνδνρψλ θαη ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ, φζν θαη ζηε κείσζε 

ησλ πξφζζεησλ απνδνρψλ. 

 

Δηδηθφηεξα, νη ηαθηηθέο απνδνρέο θαζψο θαη νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο αλακέλνληαη ην 2021 απμεκέλεο 

θαηά 185 εθαη. επξψ θαη 34 εθαη. επξψ αληίζηνηρα ζε ζρέζε κε ην 2020, θπξίσο ιφγσ: 

 

 λέσλ πξνζιήςεσλ κνλίκσλ εθπαηδεπηηθψλ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη πξνζ-

ιήςεσλ ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο, 

 αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ ζηηο παξαγσγηθέο ζρνιέο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο 

θαη πξφζιεςεο Μφληκσλ Δπαγγεικαηηψλ Οπιηηψλ (ΔΠΟΠ) θαη Οπιηηψλ Βξαρείαο Αλαθαηάηαμεο 

(ΟΒΑ),  

 λέσλ πξνζιήςεσλ ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα, ζηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζία θαη ζηελ Αζηπλνκία, θα-

ζψο θαη 

 λένπ κηζζνινγίνπ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΑΑΓΔ). 
 

Καηά ην 2021 νη πξφζζεηεο απνδνρέο αλακέλνληαη κεησκέλεο θαηά 98 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην 

2020, σο ζπλέπεηα ηνπ γεγνλφηνο φηη ζηα κεγέζε ηνπ 2020 ζπκπεξηιακβάλεηαη ε θαηαβνιή έθηαθηεο 

νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηελ πεξίνδν ηνπ Πάζρα ζηνπο εξγαδφκελνπο ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ, 

ηνπ ΔΚΑΒ θαη ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζην πιαίζην ησλ παξεκβάζεσλ πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο Covid-19. 

 
Κνηλωληθέο Παξνρέο 

 
Οη δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο πξνβιέπεηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζηα 199 εθαη. επξψ, κεησκέλεο θαηά 

43 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε εθηίκεζε ηνπ 2020.  

 
Μεηαβηβάζεηο 

 
Οη δαπάλεο γηα ηηο κεηαβηβάζεηο ζε θνξείο εληφο θαη εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πξνβιέπεηαη φηη ζα 

δηακνξθσζνχλ ζηα 30.804 εθαη. επξψ, κεησκέλεο θαηά 5.755 εθαη. επξψ έλαληη ηεο εθηίκεζεο γηα ην 

2020, ιφγσ ηεο αλάγθεο εθαξκνγήο ιηγφηεξσλ κέηξσλ αλάζρεζεο ηεο παλδεκίαο, θάλνληαο ηε βαζηθή 

ζεψξεζε φηη νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζα έρνπλ κεηξηαζηεί. 

 

Σα κέηξα θαηά ηνπ Covid-19, ηα νπνία ζα έρνπλ ηε ζεκαληηθφηεξε επίπησζε ην 2021 ζηηο κεηαβηβά-

ζεηο είλαη ηα εμήο: 
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 ε απνδεκίσζε εηδηθνχ ζθνπνχ χςνπο 534 επξψ ζε κεληαία βάζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ νπνίσλ νη 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηίζεληαη ζε πξνζσξηλή αλαζηνιή, 

 ε θάιπςε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ επί ηνπ νλνκαζηηθνχ κη-

ζζνχ ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ νπνίσλ νη ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηίζεληαη ζε πξνζσξηλή αλαζηνιή, 

 ην θφζηνο επηδφηεζεο πξψηεο θαηνηθίαο γηα δαλεηνιήπηεο πνπ επιήγεζαλ απφ ηνλ θνξσλντφ (πξφ-

γξακκα «ΓΔΦΤΡΑ»), 

 ε θάιπςε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ε επηδφηεζε 200 επ-

ξψ ζε πεξίπησζε πξφζιεςεο καθξνρξφληα αλέξγνπ, γηα πεξίνδν 6 κελψλ, ζην πιαίζην ηνπ πξν-

γξάκκαηνο γηα ηε δεκηνπξγία 100.000 λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη 

 ε κείσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

 

 
Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 

 
Ζ πξνβιεπφκελε δαπάλε γηα ην έηνο 2021 αλέξρεηαη ζε 1.084 εθαη. επξψ, κεησκέλε θαηά 618 εθαη. 

επξψ ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε εθηίκεζε γηα ην 2020, θπξίσο δηφηη ε εθηίκεζε ηνπ 2020 ζπκπεξη-

ιακβάλεη φπσο πξναλαθέξζεθε: 

  

 πηζηψζεηο πνπ έρνπλ αλαθαηαλεκεζεί απφ ην ηαθηηθφ θαη ην εηδηθφ απνζεκαηηθφ ηνπ άξζξνπ 59 

ηνπ λ.4270/2014 ζπλνιηθνχ χςνπο 277 εθαη. επξψ πεξίπνπ, 

 πηζηψζεηο πνπ έρνπλ αλαθαηαλεκεζεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ χςνπο 200 

εθαη. επξψ πεξίπνπ θαη  

 επηπιένλ δαπάλεο ησλ ππνπξγείσλ γηα ηελ πγεηνλνκηθή θάιπςε έλαληη ηεο παλδεκίαο.  

 
Επηδνηήζεηο 

 
Ζ πξνβιεπφκελε δαπάλε γηα ην έηνο 2021 είλαη 80 εθαη. επξψ, κεησκέλε θαηά 21 εθαη. επξψ ζε ζρέ-

ζε κε ηελ εθηίκεζε γηα ην 2020, θπξίσο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ην ζχλνιν ηεο δαπάλεο ησλ άγνλσλ 

γξακκψλ ζα εμππεξεηείηαη απφ ην 2021 κέζσ ηνπ ΠΓΔ. 

 
Σόθνη (ζε αθαζάξηζηε βάζε) 
 

Ζ πξφβιεςε γηα ηηο δαπάλεο ηφθσλ ζε αθαζάξηζηε δεκνζηνλνκηθή βάζε, αλέξρεηαη ζε 5.700 εθαη. 

επξψ, κεησκέλε θαηά 150 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ηελ εθηίκεζε γηα ην 2020.  

  
Λνηπέο δαπάλεο 
 

ηελ θαηεγνξία απηή ε πξνβιεπφκελε δαπάλε αλέξρεηαη ζε 91 εθαη. επξψ, 20 εθαη. επξψ κεγαιχηεξε 

απφ ηελ αληίζηνηρε εθηίκεζε ηνπ 2020, ιφγσ ηεο θαζπζηέξεζεο εθθαζάξηζεο ησλ αλεθηέιεζησλ πξν-

γξακκάησλ απφ ηελ ΔΔ. 

 
Πηζηώζεηο ππό θαηαλνκή 
 
Ζ πξφβιεςε γηα ην ζχλνιν ηεο θαηεγνξίαο απηήο αλέξρεηαη ζηα 14.094 εθαη. επξψ θαη ζε ζρέζε κε 

ην 2020 νη πξνβιεπφκελεο δαπάλεο είλαη απμεκέλεο θαηά 3.312 εθαη. επξψ. 

 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη θπξίσο: 

 
 νη δαπάλεο ηνπ ΠΓΔ χςνπο 6.750 εθαη. επξψ,  

 ην ηαθηηθφ θαη εηδηθφ απνζεκαηηθφ ζπλνιηθνχ χςνπο 1.000 εθαη. επξψ,  

 νη ππφ θαηαλνκή πηζηψζεηο γηα κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο (θπξίσο πξνο ηνπο ΟΚΑ) χςνπο 222 ε-

θαη. επξψ,  
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 νη πηζηψζεηο γηα ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο λέεο πξνζιήςεηο ζε θνξείο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο χ-

ςνπο 295 εθαη. επξψ,  

 νη πηζηψζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ξνήο πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ χςνπο 150 εθαη. επξψ,  

 ε δέζκε κέηξσλ ηνπ επηδνηνχκελνπ κέξνπο ηνπ Σακείνπ Αλάθακςεο θαη ηαζεξφηεηαο χςνπο 

2.635 εθαη. επξψ θαη  

 ινηπέο δξάζεηο θαηά ηεο παλδεκίαο, πέξαλ ησλ ήδε πξνζδηνξηζκέλσλ, χςνπο 3.000 εθαη. επξψ. 

 
Αγνξέο πάγηωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ 

 
Ζ πξνβιεπφκελε δαπάλε ζα αλέιζεη ζηα 1.599 εθαη. επξψ, ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ θπζηθψλ παξαια-

βψλ ησλ εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο. 

 

Δαπάλεο Πξνγξάκκαηνο Δεκνζίωλ Επελδύζεωλ 
 

Σν Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) απνηειεί γηα ην Κξάηνο ην ζεκαληηθφηεξν κέζν ρξε-

καηνδφηεζεο ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο, κε δξάζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηνπ ηδησηηθνχ 

θαη δεκφζηνπ θεθαιαίνπ ηεο νηθνλνκίαο θαη ζηεξίδνπλ ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία θαη ηνλ εθζπγ-

ρξνληζκφ ηεο ρψξαο ζε καθξνρξφληα βάζε. Βαζηθή πεγή εζφδσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ 

ηνπ ΠΓΔ απνηεινχλ νη εηζξνέο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ). 

 

Οη αλαπηπμηαθνί ηνκείο πνπ εληζρχνληαη κε ην ΠΓΔ είλαη θαηεμνρήλ νη κεηαθνξέο θαη ην πεξηβάιινλ 

κε έξγα θπξίσο ππνδνκψλ, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ε ελίζρπζε ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ, ε αλά-

πηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη ε ελίζρπζε ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο, ε αμηνπνίεζε ησλ ελεξ-

γεηαθψλ πφξσλ, ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο θαη ε απηνδηνίθεζε κε ζηήξημε ησλ επελδπηηθψλ ηεο 

πξνγξακκάησλ. Δπηπιένλ, κε ηελ αμηνπνίεζε εζληθψλ πφξσλ εληζρχνληαη πνιηηηθέο ηνπ Κξάηνπο γηα 

ζπληήξεζε θαη επέθηαζε θνηλσληθψλ ππνδνκψλ, αληηκεηψπηζε έθηαθησλ αλαγθψλ θαη ινηπέο δξά-

ζεηο. 

 

Με ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2021 ζπλερίδεηαη ε πξνζπάζεηα γηα ηε ζηήξημε θαη ηε δπλακηθή α-

λάθακςε ηεο νηθνλνκίαο θαη παξάιιεια γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ κεγάισλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ 

ζην θξάηνο θαη ηελ νηθνλνκία. Ζ πινπνίεζε ηνπ ΠΓΔ 2021 έρεη σο ζηφρν λα εληζρχζεη ηελ νηθνλνκία 

κε αλαπηπμηαθέο δξάζεηο κε ηαπηφρξνλε ζηήξημε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Βαζηθή επηδίσμε παξακέ-

λεη ε, θαηά ην δπλαηφ, ηαρχηεξε απνξξφθεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ πφξσλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκε-

λσλ πξνγξακκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί έγθαηξα ε εηζξνή ηεο ελσζηαθήο ζπλδξνκήο. 

 

Δηδηθφηεξα, γηα ην 2021 πξνβιέπνληαη γηα ην ΠΓΔ πφξνη χςνπο 6.750 εθαη. επξψ. Οη δαπάλεο απηέο, 

πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 3,9% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο, θαηαλέκνληαη ζε 6.000 εθαη. επξψ γηα έξγα πνπ 

ζα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζε 750 εθαη. επξψ γηα έξγα πνπ ζα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ απνθιεηζηηθά απφ εζληθνχο πφξνπο. 

 

Σέινο, ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ έηνπο 2021, ζην εζληθφ ζθέινο ηνπ Φνξέα «Τ-

πνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ», έρνπλ πξνβιεθζεί νη πηζηψζεηο ησλ δαπαλψλ πνπ ζα ρξεκα-

ηνδνηεζνχλ απφ πφξνπο ηνπ Σακείνπ Αλάθακςεο θαη ηαζεξφηεηαο εληφο ηνπ έηνπο. Οη πηζηψζεηο 

απηέο είλαη επηπιένλ ηνπ ζπλνιηθνχ νξίνπ ησλ 6.750 εθαη. επξψ θαη αλέξρνληαη ζε 2.635 εθαη. επξψ. 

 

Ζ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή πξνσζείηαη κε ηελ ελίζρπζε ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ ηαρεία πινπνίεζε ησλ 

έξγσλ ησλ πξνγξακκάησλ ηεο πεξηφδνπ 2014–2020, ψζηε λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο ηεο απνδέζκεπ-

ζεο πφξσλ, θαζψο θαη κε ηελ πξνψζεζε ησλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2021-

2027. 

 

ε φ,ηη αθνξά ζηηο δξάζεηο ηνπ ΔΠΑ (Δηαηξηθφ χκθσλν γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο) 2014–2020 η-

δηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηνπο ηνκείο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (κέζσ θαη δξάζεσλ ζηήξημεο ζην 

πιαίζην ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο), ησλ κεγάισλ έξ-

γσλ ππνδνκψλ (αζηηθέο κεηαθνξέο, νδηθά έξγα, αζηηθά ιχκαηα θ.ιπ.), ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εθ-

παίδεπζεο, ηεο πγείαο θαη ηεο πξφλνηαο, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ησλ έξγσλ ππνδνκψλ 
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ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ), ησλ δξάζεσλ γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, ηελ παηδεία θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

 

ρεηηθά κε ην ΠΓΔ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ εζληθνχο πφξνπο θαη δεδνκέλσλ ησλ πεξη-

νξηζκέλσλ πφξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ην 2021 πξφθεηηαη λα εληζρπζεί ν κεραληζκφο ηεξάξρεζεο ησλ 

αλαγθψλ κε πξψην θξηηήξην ηελ θάιπςε αλειαζηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θνηλσληθή 

ζπλνρή, κε ην δεδνκέλν ηεο χπαξμεο ηεο παλδεκίαο. Δπίζεο, βαζηθφ θξηηήξην ρξεκαηνδφηεζεο ζα εί-

λαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα, νη ζπλέξγεηεο θαη ε ζθνπηκφηεηα ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ 

εθηέιεζε έξγσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ ΔΔ. 

 

Οη δξάζεηο πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ πεξηιακβάλνπλ θπξίσο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ΟΣΑ β΄ 

βαζκνχ, εληζρχζεηο ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ, 

θαζψο θαη δαπάλεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε έξγα ππνδνκήο απφ ζεηζκνχο, ππξθαγηέο θαη άι-

ιεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο. Δπίζεο, κε ζθνπφ ηελ ππνβνήζεζε θνηλσληθψλ νκάδσλ κε ηδηαίηεξα πξν-

βιήκαηα πεξηιακβάλνληαη δξάζεηο γηα ηελ θνηλσληθή πξφλνηα, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, ηελ 

θξαηηθή αξσγή ζε πιεγέληεο απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο θ.ιπ. 

 
 

Πίλαθαο 3.8 Γηαρξνληθή εμέιημε δαπαλψλ ΠΓΔ (2011-2021) 
(ζε εθαη. επξψ) 

 

Έηε 
ΠΓΔ 

Λνηπνί 
εζληθνί πφξνη 

πγρξεκαηνδνηνχκελν χλνιν 

2011 1.885 4.722 6.608 

2012 1.412 4.710 6.122 

2013 783 5.867 6.650 

2014 710 5.882 6.592 

2015 681 5.725 6.406 

2016 833 5.454 6.287 

2017 1.327 4.623 5.950 

2018 2.638 3.599 6.237 

2019 1.892 3.750 5.642 

2020* 2.021 8.400 10.421 

2021* 750 6.000 6.750 

    

* Σα πνζά ησλ εηψλ 2020 θαη 2021 απνηεινχλ εθηηκήζεηο θαη πξνβιέςεηο αληίζηνηρα. 
Πεγή: Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ (Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ). 
Παξαηήξεζε: ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 2021 δελ πεξηιακβάλεηαη ην πνζφ ησλ 2.635 εθαη. επξψ πνπ αθνξά 
δαπάλεο ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην Σακείν Αλάθακςεο θαη ηαζεξφηεηαο.  

 

 

Ζ εθηίκεζε γηα ηε ζπλνιηθά ζεηηθή ζπκβνιή ηνπ ΠΓΔ ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο παξακέλεη θαη ελη-

ζρχεηαη. Απφ ην 2013 θαη κεηά, νη αθαζάξηζηεο επελδχζεηο παγίνπ θεθαιαίνπ ηεο Γεληθήο Κπβέξλε-

ζεο ζηελ Διιάδα θπκαίλνληαη ζε πνζνζηά πάλσ απφ ην 3,5% ηνπ ΑΔΠ (κε εμαίξεζε ηα έηε 2018 θαη 

2019), ην νπνίν ππεξηεξεί ζπγθξηλφκελν κε ην αληίζηνηρν κέγεζνο ησλ ππφινηπσλ ρσξψλ ηεο Δπξσ-

δψλεο. Σν 2020 εθηηκάηαη φηη ην πνζνζηφ ηνπ ζρεκαηηζκνχ αθαζάξηζηνπ παγίνπ θεθαιαίνπ ηεο Γελη-

θήο Κπβέξλεζεο ηεο ρψξαο ζα αλέιζεη ζην 3,6% ηνπ ΑΔΠ έλαληη 3,1% ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ θξαηψλ 

κειψλ ηεο Δπξσδψλεο. Σν 2021 θαη κε δεδνκέλν φηη, πέξαλ ησλ ζπλήζσλ επελδπηηθψλ δαπαλψλ ε-

ληάζζεηαη ζην επελδπηηθφ ζθέινο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ην ζχλνιν ηνπ Σακείνπ Αλάθακςεο θαη 

ηαζεξφηεηαο, ην ελ ιφγσ πνζνζηφ γηα ηε ρψξα πξνβιέπεηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζην 6,6% πεξίπνπ, 

σζηφζν είλαη πξφσξε ε ζχγθξηζε κε ηνλ κέζν φξν ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσδψλεο ηελ παξνχζα 

ρξνληθή ζηηγκή. 
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Πίλαθαο 3.9  Αθαζάξηζηεο επελδχζεηο παγίνπ θεθαιαίνπ 
Γεληθήο Κπβέξλεζεο (% ΑΔΠ) 

 

Έηε Διιάδα 
Κξάηε – Μέιε Δπξσδψλεο 

(19 κέιε) 

2011 2,5% 3,2% 

2012 2,6% 2,9% 

2013 3,5% 2,9% 

2014 3,7% 2,7% 

2015 3,9% 2,7% 

2016 3,6% 2,6% 

2017 4,5% 2,6% 

2018 3,3% 2,7% 

2019 2,5% 2,8% 

2020 3,6% 3,1% 

Πεγέο: Γηα ηελ Διιάδα: δεκνζηνλνκηθά ζηνηρεία Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο γηα ηελ πεξίνδν 2016-
2019 (δεχηεξε θνηλνπνίεζε 2019, Οθηψβξηνο 2020), πξνβιέςεηο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο 
γηα ηα έηε 2020-2021 (Draft Budgetary Plan 2021). 
Γηα ηα θξάηε-κέιε Δπξσδψλεο, δεκνζηνλνκηθά ζηνηρεία Eurostat γηα ηελ πεξίνδν 2006-2019, εαξηλέο 
εθηηκήζεηο ηεο EC/DG ECFIN γηα ηα έηε 2020-2021 (Statistical Annex of European Economy Spring 
2020). 

 
 
 

Σςγσπημαηοδοηούμενα ππογπάμμαηα ΠΔΕ 
 

Κχξηα πεγή εζφδσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ ηνπ ΠΓΔ απνηεινχλ νη εηζξνέο απφ ηελ ΔΔ. Ζ 

παξνχζα θαηάζηαζε ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζθέινπο ηνπ ΠΓΔ πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ: 

 

Έπγα ΕΣΠΑ Ππογπαμμαηικήρ Πεπιόδος 2014-2020 

  

Γενικά 

 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηα Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Σακεία (ΔΓΔΣ), γηα ηελ πεξίνδν 

2014-2020 αλέξρεηαη ζε 21 δηζ. επξψ. Σν ζεκαληηθφηεξν ηκήκα ησλ πφξσλ απηψλ, πνπ εθηηκάηαη φηη 

καδί κε ηελ εζληθή ζπκκεηνρή ζα θζάζνπλ ζην πνζφ ησλ 27 δηζ. επξψ, αλακέλεηαη λα απνξξνθεζεί 

θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ΠΓΔ έσο ην ηέινο ηνπ 2021. 

 

Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ επηδφζεσλ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ (ΔΠ) ηνπ ΔΠΑ απφ ηελ ΔΔ, 

βάζεη ησλ Δηήζησλ Δθζέζεσλ Τινπνίεζεο ησλ ΔΠ έηνπο 2018, πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

2020 ε επφκελε αλαζεψξεζε ησλ ΔΠ κε ζηφρν ηελ θαηαλνκή ηνπ Απνζεκαηηθνχ Δπίδνζεο, χςνπο 1 

δηζ. επξψ πεξίπνπ, ζε φξνπο Κνηλνηηθήο πκκεηνρήο (Κ).  

 

ηε ζπλέρεηα, ιφγσ λέσλ δεδνκέλσλ πνπ δεκηνχξγεζε ε παλδεκία, έιαβε ρψξα λέα αλαζεψξεζε ησλ 

ΔΠ ηνλ Ηνχλην 2020. ηελ παξνχζα ρξνληθή πεξίνδν, βξίζθεηαη ήδε ζε εμέιημε 2
ε
 αλαζεψξεζε, ε ν-

πνία αθνξά ζπγθεθξηκέλα ηνκεαθά Πξνγξάκκαηα θαη αλακέλεηαη λα εγθξηζεί έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο. 

ε απηήλ ηελ αλαζεψξεζε πξνβιέπεηαη ε κεηαθνξά πφξσλ χςνπο 185,7 εθαη. επξψ ζε φξνπο Κ ζην 

Πξφγξακκα Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Καηλνηνκία (ΔΠΑΝΔΚ) απφ ηα Πξνγξάκκαηα 

Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Μεηαξξχζκηζε Γεκνζίνπ Σνκέα, 

γηα ηελ θάιπςε άκεζσλ αλαγθψλ ηεο παλδεκίαο. Δπηπιένλ, δξνκνινγείηαη ε ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο 

ζπγρξεκαηνδφηεζεο ζε πνζνζηφ 100% αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΠΑΝΔΚ. 

 

Γηα ηελ άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ηεο παλδεκίαο πξνσζήζεθαλ κέζσ ησλ 

ΔΠ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 πφξνη γηα έλα κεγάιν πιέγκα δξάζεσλ πγεηνλνκηθήο θαη θνηλσληθννηθνλν-

κηθήο ζηφρεπζεο, κε θπξηφηεξεο:  

 



ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3    

 

80  ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2021 

 δέζκε δξάζεσλ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ πνπ αθνξά ζηελ παξνρή εγγπήζεσλ, ζηελ επηδφηεζε επη-

ηνθίνπ, ζε επηζηξεπηέα πξνθαηαβνιή ζε θιάδνπο πνπ επιήγεζαλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ζε 

ελίζρπζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο ζε ΜΜΔ πνπ επιήγεζαλ απφ ηελ παλδεκία, 

 πξνκήζεηεο αλαγθαίνπ πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ θαη πξφζιεςε ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξν-

ζσπηθνχ θαη δεκηνπξγία ππνδνκψλ πγείαο, 

 δξάζεηο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο απηναπαζρνινχκελσλ θαη κηθξψλ εηαηξεηψλ κέρξη 20 εξγαδφκε-

λσλ, 

 ζηήξημε ηνπ ηνκέα παηδείαο κέζσ πξνζιήςεσλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πξνκεζεηψλ εθ-

παηδεπηηθνχ θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 

Με βάζε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ ΔΠΑ 

(12/10/2020), ε πνξεία πινπνίεζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ (ΔΠ) ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 

έρεη σο εμήο: 

 

 γηα ην ζχλνιν ησλ ΔΠ έρνπλ δεκνζηεπζεί πξνζθιήζεηο χςνπο 29,4 δηζ. επξψ, 

 ε ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ γηα ην ζχλνιν ηνπ ΔΠΑ αλέξ-

ρεηαη ζηα 26,5 δηζ. επξψ, 

 ε ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε ησλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ γηα ην ζχλνιν ηνπ ΔΠΑ α-

λέξρεηαη ζηα 18,3 δηζ. επξψ, 

 νη ζπλνιηθέο δαπάλεο αλέξρνληαη γηα ην ζχλνιν ηνπ ΔΠΑ ζηα 9,8 δηζ. επξψ. 

 

Υλοποιούμενερ δπάζειρ ΕΣΠΑ 2014-2020 

 

α) Τομεακά Επισειπηζιακά Ππογπάμμαηα 

   

Πεξηιακβάλνληαη ηα ΔΠ: 

 

Ανηαγυνιζηικόηηηα, Δπισειπημαηικόηηηα και Καινοηομία (ΔΠΑΝΔΚ) 

Με ηελ αλαζεψξεζε ην 2020 ηνπ ελ ιφγσ ΔΠ, κε ζθνπφ ηελ αλάγθε ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηε-

ηαο ζην πιαίζην ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο Covid-19 ελεξγν-

πνηήζεθαλ νη παξαθάησ ρξεκαηνδνηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ελίζρπζε επηρεηξήζεσλ πνπ πιήηην-

ληαη: 

 Σακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ΗΗ (ΣΔΠΗΥ ΗΗ), γηα ηελ παξνρή θεθαιαίνπ θίλεζεο ζε επηρεηξήζεηο, κε 

επηδφηεζε επηηνθίνπ. 

 χζηαζε Σακείνπ Δγγπνδνζίαο Δπηρεηξήζεσλ. 

 Δπηδφηεζε ηφθσλ πθηζηάκελσλ δαλείσλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 

 Δλίζρπζε κε ηε κνξθή επηζηξεπηέαο πξνθαηαβνιήο. 

 

Υποδομέρ Μεηαθοπών, Πεπιβάλλον και Αειθόπορ Ανάπηςξη 

Με ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 2020, ην ζχλνιν ηεο ελσζηαθήο ζηήξημεο ηνπ ΔΠ ζα κεησζεί, κε κεηαθνξά 

πφξσλ ζην ΔΠΑΝΔΚ. 

Μεηαμχ ησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζε απηφ είλαη, δξάζεηο πξνψζεζεο ησλ θαζαξψλ αζηηθψλ 

κεηαθνξψλ, δξάζεηο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, δξάζεηο νινθιήξσζεο ησλ ππνδνκψλ ζπιινγήο θαη 

επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ, έξγα δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ, πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο πνπ α-

θνξνχλ έξγα ηνπξηζηηθνχ/πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαηαζθεπή/αλαβάζκηζε απηνθηλεηνδξφκσλ 

ζην Γηεπξσπατθφ Οδηθφ Γίθηπν, ζηδεξφδξνκνη, θ.ά. 

 

Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού - Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη 

Σν ΔΠ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) θαη ηελ Πξσηνβνπιία γηα 

ηελ Απαζρφιεζε ησλ Νέσλ (ΠΑΝ). 

 

Σν Πξφγξακκα πινπνηεί δξάζεηο θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο, ζηήξημεο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, 

θνηλσθεινχο εξγαζίαο, ελαξκφληζεο νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο, ζηήξημεο ησλ λέσλ επη-

ζηεκφλσλ, απφθηεζεο αθαδεκατθήο δηδαθηηθήο εκπεηξίαο, πξαθηηθήο άζθεζεο θνηηεηψλ, καζεηείαο 
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γηα απφθνηηνπο Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ (ΔΠΑΛ), πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ 

(ΔΠΑ) καζεηείαο ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ), ζηήξημεο ηνπ ζρν-

ιείνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο, δηα βίνπ κάζεζεο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπ-

ζεο.  

 

Με ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 2020 απμάλεηαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ΠΑΝ, ελψ ρξεκαηνδνηνχληαη δξά-

ζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο ζηνπο ηνκείο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εθ-

παίδεπζεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη παξαθάησ δξάζεηο ηνπ ελ ιφγσ ΔΠ: 

 

 Μέηξα ζηήξημεο ηεο θνηλσλίαο ιφγσ ηεο αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ γηα ηε κείσζε ηνπ 

θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ Covid-19/Απνδεκίσζε Δηδηθνχ θνπνχ. Ζ δξάζε απνηειεί κέηξν Κξαηη-

θήο Δλίζρπζεο ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ θαη απηναπαζρνινχκελσλ θαη αλαθέξεηαη ζηελ παξνρή 

απνδεκίσζεο, αλά σθεινχκελν, σο αληηζηάζκηζκα γηα ηελ απψιεηα εηζνδήκαηνο ζε θιάδνπο πνπ 

είηε ηέζεθαλ ζε ππνρξεσηηθή αλαζηνιή δξαζηεξηφηεηαο, είηε επιήγεζαλ σο ζπλέπεηα ηνπ πεξηνξη-

ζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Τπνζηήξημε ηεο αζθαινχο θαη νκαιήο επαλαιεηηνπξγίαο ησλ πξνβιεπφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ δξα-

ζηεξηνηήησλ ησλ ΑΔΗ κε ηελ παξνρή πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξή-

ηεο. 

 Τπνζηήξημε ζρνιηθψλ Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απφ Φπρνιφ-

γνπο θαη Κνηλσληθνχο Λεηηνπξγνχο. 

 ηέγαζε ζε μελνδνρεία ησλ θνηηεηψλ ησλ ΑΔΗ θαη αιινδαπψλ επηζθεπηψλ ησλ ΑΔΗ, πνπ βξίζθν-

ληαη ζηελ Διιάδα κέζσ επξσπατθψλ ή δηεζλψλ πξνγξακκάησλ ή ζπλεξγαζηψλ. 

 

Μεηαππύθμιζη Γημόζιος Τομέα 

Έρεη σο ζηφρν λα εληζρχζεη ηελ νξγαλσηηθή, ζεζκηθή θαη επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα ηεο δεκφζηαο δηνί-

θεζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, λα πξνσζήζεη ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ζηνλ Γεκφζην 

Σνκέα θαη λα αλαπηχμεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ.  

Με ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 2020 ην ζχλνιν ηεο ελσζηαθήο ζηήξημεο ηνπ ΔΠ πξφθεηηαη λα κεησζεί, κε 

κεηαθνξά πφξσλ ζην ΔΠΑΝΔΚ. 

Οη δξάζεηο ηνπ ελ ιφγσ ΔΠ αθνξνχλ ηε Γηθηχσζε ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα (ΤΕΔΤΞΗ) θαη ηε ζηήξημε 

ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιή-

καηνο ησλ θφθθηλσλ δαλείσλ, ηεο κεηαξξχζκηζεο ζην ρψξν ηεο Τγείαο κε έκθαζε ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Τγεία, ησλ επηηειηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηεο κεηαξξχζκηζεο ζηελ Σνπηθή Απ-

ηνδηνίθεζε. 

ην πιαίζην αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο Covid-19 έρεη εληαρζεί ην έξγν «Γεκηνπξγία δηθηχνπ λν-

ζειεπηψλ γηα ηε ιήςε δεηγκάησλ βηνινγηθνχ πιηθνχ θαη λνζειεπηηθή βνήζεηα ζηα χπνπηα θξνχζκα-

ηα θνξσλντνχ θαη’ νίθνλ». 

 

Ππόγπαμμα Αγποηική Ανάπηςξη (ΠΑΑ) 

ηνρεχεη ζηε κεηάβαζε ζε έλα ηζρπξφ αγξνδηαηξνθηθφ ζχζηεκα, ζηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο α-

μίαο ζηελ παξαγσγή θαη ηε κεηαπνίεζε γηα ηε δεκηνπξγία πνηνηηθψλ πξντφλησλ θαη ζηελ νινθιεξσ-

κέλε αλάπηπμε ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ. 

 

ην δηάζηεκα απφ ηελ έλαξμε ηεο παλδεκίαο Covid-19 έρνπλ αλαιεθζεί ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο 

θαη εηδηθφηεξα: 

 

• Διήθζε δέζκε κέηξσλ δηεπθφιπλζεο ησλ σθεινπκέλσλ ηνπ ΠΑΑ θαη απινπνίεζεο δηαδηθαζηψλ 

θαη θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ. 

• Δγθξίζεθε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνζσξηλνχ πιαηζίνπ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ γηα ηε ζηήξημε ησλ 

πιεηηφκελσλ επηρεηξήζεσλ απφ ηελ θξίζε ηεο παλδεκίαο, ψζηε αθελφο λα δηεπξπλζεί ην πεδίν ε-

θαξκνγήο ηνπ, πεξηιακβάλνληαο απηναπαζρνινχκελνπο θαη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο θαη ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο, θαζψο θαη επηδφηεζε ησλ πξνκεζεηψλ εγ-

γχεζεο γηα ηα δάλεηα κε ηε κνξθή άκεζσλ επηρνξεγήζεσλ, θαη αθεηέξνπ λα απμεζεί ν πξνυπνιν-
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γηζκφο ηνπ. ηελ θαηεχζπλζε απηή αμηνπνηήζεθε ην λενζπζηαζέλ Σακείν Δγγπνδνζίαο, κε δηαρεη-

ξηζηή ηελ Διιεληθή Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα.  

• Καηνρπξψζεθε ε δπλαηφηεηα ελεξγνπνίεζεο λένπ κέηξνπ Covid-19, κέζσ ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καλ. 

1305/13, γηα ηε ζηήξημε γεσξγψλ θαη κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ) πνπ έρνπλ πιεγεί απφ 

ηελ παλδεκία, ελψ έρεη ήδε ππνβιεζεί ζρεηηθφ αίηεκα ζηελ EE γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΠΑΑ, γηα 

ηε ζηήξημε ησλ ειαηνπαξαγσγψλ. 

• Δπηηαρχλζεθαλ νη δηαδηθαζίεο ελεξγνπνίεζεο ησλ Υξεκαηνδνηηθψλ Δξγαιείσλ ηνπ ΠΑΑ θαη εηδη-

θφηεξα ηνπ Σακείνπ Δγγπνδνζίαο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο γηα ηε ζηήξημε ηεο πινπνίεζεο επελδπηη-

θψλ ζρεδίσλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη ηε κεηαπνίεζε γεσξγηθψλ πξντφλησλ. 

• Σέινο, ζρεδηάδεηαη ε ηξαηεγηθή Σξνπνπνίεζε ηνπ ΠΑΑ, πξνθεηκέλνπ λα αλαθαηαλεκεζνχλ πφ-

ξνη ζηε βάζε ηθαλνπνίεζεο αλειαζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζε κέηξα κεγάιεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχ-

ηεηαο, φπσο ην κέηξν ηεο εμηζσηηθήο απνδεκίσζεο (ελίζρπζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ παξαγσγψλ γηα 

ηε δηαηήξεζε ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε πεξηνρέο κε θπζηθνχο πεξηνξηζκνχο), θαζψο θαη 

δηαζθάιηζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

Αλιεία και Θάλαζζα 

Απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο κνρινχο αλάπηπμεο γηα ηε ρψξα καο θαηά ηελ παξνχζα 

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν, ζηνρεχνληαο ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

αιηείαο, πδαηνθαιιηέξγεηαο θαη κεηαπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ πξντφλησλ, κε ηαπηφρξνλε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Αμηνπνηψληαο ηνπο πφξνπο ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Θάιαζζαο θαη Αιηείαο (ΔΣΘΑ), 

ην ελ ιφγσ ΔΠ ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020», ζηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηεο Κνηλήο Αιηεπηηθήο Πνιηηηθήο (ΚΑιΠ) θαη ηεο Οινθιεξσκέλεο Θαιάζζηαο Πνιηηηθήο 

(ΟΘΠ). 

 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο βξίζθεηαη ζε εμέιημε δξάζε ππνζηήξημεο απψ-

ιεηαο εηζνδήκαηνο ησλ αιηέσλ. Αλακέλεηαη λα δεκνζηεπζεί αληίζηνηρε δξάζε ππνζηήξημεο ηνπ θιά-

δνπ ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο. 

 

Τεσνική Βοήθεια 

Απνηειεί παξέκβαζε νξηδφληηνπ ραξαθηήξα θαη αθνξά ζηελ ππνζηήξημε ησλ θνξέσλ θαη ησλ δνκψλ 

δηνίθεζεο, ζπληνληζκνχ θαη εθαξκνγήο ηνπ ΔΠΑ 2014-2020. 

 

Ππογπάμμαηα Δςπυπαφκήρ Δδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ 

Απφ ηα ζπλνιηθά δηαζέζηκα 456,3 εθαη. επξψ (σσμπεριλαμβάνεται η αναλογία όλων των τωρών ποσ 

σσμμετέτοσν) εληάρζεθαλ έξγα πνπ αθνξνχλ ζηα δηαζπλνξηαθά πξνγξάκκαηα κε Κχπξν, Βνπιγαξία, 

Γεκνθξαηία ηεο Βφξεηαο Μαθεδνλίαο, Αιβαλία, Ηηαιία θαη ην δηαθξαηηθφ πξφγξακκα ζπλεξγαζίαο 

Βαιθαληθήο-Μεζνγείνπ.  

 

Δηδηθφηεξα ζεκεηψλεηαη φηη ζην πξφγξακκα δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο INTERREG Διιάδα – Ηηα-

ιία έρεη εγθξηζεί ήδε ε 1
ε
 αλαζεψξεζε (2019), ελψ αλακέλεηαη ε έγθξηζε ηεο ΔΔ γηα ηε 2

ε
, ε νπνία 

είρε ζαλ θχξην ζηφρν ηελ θάιπςε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο «Πξφζθιεζεο Έθηαθηεο Αλάγθεο». 

 

Πεπιθεπειακά Δπισειπηζιακά Ππογπάμμαηα 

Τινπνηνχληαη 13 Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΠΔΠ) πνπ πεξηιακβάλνπλ έξγα θαη 

δξάζεηο πεξηθεξεηαθήο θιίκαθαο θαη ζηνρεχνπλ λα εμππεξεηήζνπλ ηηο θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ 

ΔΠΑ.  

 

Με ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 2020, ην ζχλνιν ηεο ελσζηαθήο ζηήξημεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ΠΔΠ 

κεηψζεθε κε κεηαθνξά πφξσλ ζην ΔΠAΝEK. 

 

Σα ΠΔΠ ελεξγνπνηνχλ δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Σα-

κείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη δξάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ (ΔΚΣ). 

 

Όζνλ αθνξά ην ΔΣΠΑ, κεηαμχ ησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί είλαη νη δξάζεηο ελίζρπζεο ηεο 

έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, θαζψο θαη ησλ εθαξκνγψλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο 
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(ΣΠΔ), ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, πξνψζεζεο ζηξαηεγηθψλ ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα, δξάζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ ππνδνκψλ, δξάζεηο 

ζηνπο ηνκείο ησλ ππνδνκψλ κεηαθνξψλ θαη βηψζηκσλ κεηαθνξψλ θ.α. 

 

Όζνλ αθνξά ζην ΔΚΣ, έρνπλ ελεξγνπνηεζεί δξάζεηο γηα ηελ πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηπρφλ δηαθξίζεσλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο δηαηεξήζηκεο θαη πνηνηηθήο 

απαζρφιεζεο θαη ηελ ζηήξημε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ πγεηνλνκηθή θξίζε ιφγσ Covid-19, ηα ΠΔΠ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εζληθή πξνζπάζεηα 

αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο, ρξεκαηνδνηψληαο δξάζεηο δηαζθάιηζεο δεκφζηαο πγείαο θαη ελίζρπζεο 

ππεξεζηψλ Τγείαο ζπλνιηθνχ χςνπο 300 εθαη. επξψ. Οη δξάζεηο απηέο αθνξνχλ θπξίσο ζε πξνκήζεη-

εο εηδηθνχ ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ Μνλάδσλ θαη Φνξέσλ Τγείαο κε επηθνπξηθφ 

πξνζσπηθφ. Δπηπιένλ, γηα ηε ζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ αλεπάξθεηα ξεπζηφηεηαο 

θαη πθίζηαληαη ζεκαληηθέο δεκίεο ιφγσ ησλ επηπηψζεσλ απφ ηα κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο έμαξ-

ζεο ηεο παλδεκίαο, ζπγρξεκαηνδνηείηαη δξάζε ελίζρπζεο κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

επιήγεζαλ απφ ηελ παλδεκία, κε ηε κνξθή κε επηζηξεπηέαο επηδφηεζεο ηφθσλ δαλείσλ κε πξνυπνιν-

γηζκφ 800 εθαη. επξψ ην 2021. 

 

β) Μεγάλα Έπγα ΕΣΠΑ 2014-2020  

 

Απφ ηα ζπλνιηθά 33 κεγάια έξγα ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ (ΠΠ) 2014-2020 ζπλνιηθνχ πξνυ-

πνινγηζκνχ 10,5 δηζ. επξψ κε επηιέμηκν θφζηνο ηα 7,3 δηζ. επξψ, ηα 14 έξγα απνηεινχλ ηε θάζε B 

ήδε ρξεκαηνδνηνχκελσλ κεγάισλ έξγσλ (phasing) ηεο ΠΠ 2007-2013 θαη ηα ππφινηπα 19 είλαη λέα 

έξγα. Μέρξη ηνλ Οθηψβξην 2020, απφ ην παξαπάλσ ζχλνιν έξγσλ έρνπλ ππνβιεζεί ηα 25, απφ ηα ν-

πνία ηα 21 είλαη ήδε εγθεθξηκέλα απφ ηελ ΔΔ.  

 

Μησανιζμόρ «Σςνδέονηαρ ηην Εςπώπη» (Connecting Europe Facility) 2014-2020 

 

Πξφθεηηαη γηα ηηο δξάζεηο ησλ Γηεπξσπατθψλ Γηθηχσλ ζηνπο ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ, ηεο ελέξγεηαο 

θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνψζεζε ηεο δηαζχλδεζεο θαη ηεο δηαιεηηνπξγηθφ-

ηεηαο ησλ εζληθψλ δηθηχσλ, ηεο πξφζβαζεο ζε απηά ηα δίθηπα, θαζψο θαη ζηελ αλάγθε λα ζπλδεζνχλ 

νη λεζησηηθέο, νη κεζφγεηεο θαη νη πεξηθεξεηαθέο πεξηνρέο κε ηηο θεληξηθέο πεξηνρέο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Σν CEF ηειεί ππφ ηελ θεληξηθή δηαρείξηζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε ηελ ππνζηήξημε 

εθηειεζηηθνχ νξγαληζκνχ. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ αλέξρεηαη ζε 1.042 

εθαη. επξψ θαη ε αλαινγνχζα ζπλδξνκή απφ ΔΔ ζε 667 εθαη. επξψ. 

 

Ππογπαμμαηική Πεπίοδορ 2021-2027 - Οι νέερ πποοπηικέρ 

 
Πολιτική Σσνοτής 

Οη πφξνη πνπ ζα θαηαλεκεζνχλ ζηελ Διιάδα απφ ηελ Πνιηηηθή πλνρήο γηα ηελ πεξίνδν 2021-2027 

αλέξρνληαη ζηα 18,96 δηζ. επξψ (ζε ηηκέο 2018). Σν πνζφ απηφ είλαη απμεκέλν θαηά 7% ζε ζρέζε κε 

ηελ αληίζηνηρε θαηαλνκή ηεο πεξηφδνπ 2014-2020. Ο θάησζη πίλαθαο παξνπζηάδεη, γηα ηελ Διιάδα, 

ηελ θαηαλνκή αλά Σακείν: 

 

 

Πίλαθαο 3.10  Πφξνη ζην πιαίζην ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 2021-2027 
(ζε εθαη. επξψ) 

 
Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 
(ΔΣΠΑ) 

Δπξσπατθφ 
Κνηλσληθφ Σακείν 

(ΔΚΣ) 

Σακείν πλνρήο 
(Σ) 

Δπξσπατθή  
Δδαθηθή πλεξγαζία 

(ΔΔ) 
χλνιν 

10.156 5.184 3.508* 112 18.960 

* ην πνζφ πεξηιακβάλνληαη 827 εθαη. επξψ πνπ κεηαθέξνληαη απφ ην Σακείν πλνρήο ζηνλ Μεραληζκφ «πλδένληαο ηελ Δπξψπε». 
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Δληφο ηνπ 2020 μεθίλεζε επίζεκα θαη ε δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο ηνπ λένπ ΔΠΑ. Με απφθαζε ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ νξίζηεθαλ ηα φξγαλα θαηάξηηζήο ηνπ θαη, εηδηθφηεξα, ζπζηάζεθε ε Δπηηξνπή ρεδηα-

ζκνχ Πνιηηηθήο ΔΠΑ, ε Οκάδα πληνληζκνχ ηνπ ρεδηαζκνχ ΔΠΑ θαη νη 5 νκάδεο ησλ ηφρσλ 

Πνιηηηθήο.  

 

Με ηελ επίζεκε ππνβνιή ηνπ ΔΠΑ ζηελ ΔΔ, ε νπνία αλακέλεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο, ζα πξέ-

πεη εληφο ηξηψλ κελψλ λα ππνβιεζνχλ θαη ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα.  

 

Next Generation EU 

Σνλ Μάην ηνπ 2020, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή παξνπζίαζε δηεπξπκέλν παθέην εξγαιείσλ πνιηηηθήο 

ζπλδπάδνληαο ην Πνιπεηέο Γεκνζηνλνκηθφ Πιαίζην (ΠΓΠ) 2021-2027 κε ηελ πξνζπάζεηα αλάθακ-

ςεο απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο ζην πιαίζην ηνπ “Δξγαιείνπ Αλάθακςεο Next Generation EU”. 

Ζ πξνζπάζεηα αλάθακςεο είλαη ρξνληθά πεξηνξηζκέλε (θαηαλνκέο πφξσλ ζηα έηε 2021-2023) θαη ε-

ζηηαζκέλε αθελφο ζηελ ελίζρπζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο θαη πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ θξαηψλ κειψλ 

ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ ηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ηεο παλδεκίαο, αθεηέξνπ ζηελ ππνζηήξημε ηνπ 

πξάζηλνπ θαη ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (European Green Deal, Digital 

Agenda).  

 

Απφ ην κέζν “Next Generation EU” ζα πξνέιζνπλ πξφζζεηνη πφξνη γηα ηα θξάηε-κέιε, νη νπνίνη ζε 

επξσπατθφ επίπεδν αλέξρνληαη ζηα 750 δηζ. επξψ, κε ην 52% ησλ πφξσλ λα αθνξά επηρνξεγήζεηο θαη 

ην ππφινηπν δάλεηα.  

 

Ο Μεραληζκφο Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθφηεηαο, σο επηκέξνπο πξφγξακκα ηνπ «Next Generation 

EU», ζρεδηάζηεθε ηφζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο Covid-19, φζν θαη ησλ πξνθιήζεσλ πνπ ζέ-

ηνπλ ε πξάζηλε θαη ε ςεθηαθή κεηάβαζε. Ο κεραληζκφο ζα ζηεξίμεη δεκφζηεο επελδχζεηο θαη κεηαξ-

ξπζκίζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο 

παλδεκίαο, δηαζθαιίδνληαο ζπγρξφλσο ηελ πξάζηλε θαη ηελ ςεθηαθή κεηάβαζε, κε ζηφρν λα θαηα-

ζηνχλ πην βηψζηκεο θαη αλζεθηηθέο. Μέζα ζην έηνο 2021, κέξνο ησλ πφξσλ πνπ ζα θαηαλεκεζνχλ ζηε 

ρψξα, πξφθεηηαη λα εηζξεχζνπλ ζηα έζνδα ηνπ θξάηνπο, ηφζν σο πνζνζηφ πξνθαηαβνιήο πνπ αληη-

ζηνηρεί, αιιά θαη σο κέξνο ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ επελδχζεσλ απφ ην Δζληθφ ρέδην 

Αλάθακςεο. 

 

ΠΔΕ σπημαηοδοηούμενο αμιγώρ από εθνικούρ πόποςρ - Εθνικό Ππόγπαμμα Ανάπηςξηρ (ΕΠΑ) 

 

Με δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 4635/2019, ζεζκνζεηήζεθε ην Δζληθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο (ΔΠΑ), κε ην 

νπνίν ηίζεληαη νη βάζεηο ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ θαηάξηηζε, ηε δηαρείξηζε, ηελ πα-

ξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν εζληθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπ ζθέινπο ηνπ 

ΠΓΔ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη ακηγψο απφ εζληθνχο πφξνπο (εζληθφ ζθέινο ΠΓΔ). 

 

Οη πξνγξακκαηηθέο πεξίνδνη ηνπ ΔΠΑ έρνπλ πεληαεηή δηάξθεηα. Σν ΔΠΑ επηδηψθεη ηελ απνθέληξσζε 

ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ έληαμεο θαη πινπνίεζεο δξάζεσλ/έξγσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εζλη-

θνχο πφξνπο ηνπ ΠΓΔ κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ρξεκαηνδφηεζεο θαη δηαρείξηζεο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ ηα Τπνπξγεία θαη νη Πεξηθέξεηεο ζα έρνπλ ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα φρη κφλν ηεο θαηάξηη-

ζεο, αιιά θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηνπο πξνγξακκάησλ, βάζεη ηνπ πζηήκαηνο Γηα-

ρείξηζεο θαη Διέγρνπ θαη ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηα νπνία ζα ππνζηεξίδνπλ ηελ πινπνίεζε, 

παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ησλ δξάζεσλ/έξγσλ. 

 

Οη αλαπηπμηαθνί ζηφρνη ηνπ ΔΠΑ 2021-2025 αθνξνχλ πέληε ππιψλεο: ηελ Έμππλε Αλάπηπμε, ηελ 

Πξάζηλε Αλάπηπμε, ηελ Κνηλσληθή Αλάπηπμε, ηελ Αλάπηπμε Τπνδνκψλ θαη ηελ Δμσζηξέθεηα. ην 

ΔΠΑ 2021-2025 θαζνξίδνληαη νη πξνηεξαηφηεηεο αλά ηνκέα πνιηηηθήο ζην πιαίζην ησλ αλαπηπμηαθψλ 

ηνπ ζηφρσλ, ν ζπλνιηθφο θαη αλά πξφγξακκα πξνυπνινγηζκφο, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ επη-

δηψθνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ. 
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Με ηελ ππ’ αξηζκ. 95189/14-09-2020 Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ «Κα-

ηάξηηζε θαη Τπνβνιή Σνκεαθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Πξνγξακκάησλ (ΣΠΑ/ΠΠΑ) ηνπ Δζληθνχ Πξν-

γξάκκαηνο Αλάπηπμεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2021-2025» δφζεθε ην πιαίζην ζηα Τπνπξγεία θαη 

ηηο Πεξηθέξεηεο, ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο ηξηκήλνπ  λα θαηαξηίζνπλ, λα ζέζνπλ ζε δηαβνχιεπζε θαη 

λα ππνβάινπλ πξνο έγθξηζε ζην Τπ. Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ, ην δηθφ ηνπο Πξφγξακκα Αλάπηπ-

μεο Σνκεαθφ (ΣΠΑ) θαη Πεξηθεξεηαθφ (ΠΠΑ) αληίζηνηρα. 

 

Ζ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΔΠΑ ην 2021 αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη, κέζσ ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πξν-

γξακκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ εζληθψλ επελδπηηθψλ πφξσλ, ζην ζπλην-

ληζκφ ησλ επελδπηηθψλ επηινγψλ κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο αλάπηπμεο θαη ζηνλ έιεγρν ηεο νινθιήξσζεο 

ησλ έξγσλ. 

 

Γαπάλεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ 
 
Ζ ζπλνιηθή πξφβιεςε γηα ηηο κείδνλεο θαηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ, νη νπνίεο δελ 
επεξεάδνπλ ην ηζνδχγην ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, αλέξρεηαη ζε 734.388 εθαη. επξψ θαη ην κε-
γαιχηεξν κέξνο εκθαλίδεηαη ζηε κείδνλα θαηεγνξία «Γάλεηα» ηελ νπνία δηαρεηξίδεηαη ν ΟΓΓΖΥ, 
φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 3.5. 

 

 

4.3 Υξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 2021 
  

ηνλ πίλαθα 3.11 εκθαλίδνληαη νη ηακεηαθέο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 

2021, νη νπνίεο πξνβιέπεηαη λα αλέιζνπλ ζηα 17.853 εθαη. επξψ, ελψ ν θαζαξφο δαλεηζκφο ηνπ Κξα-

ηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ζα δηακνξθσζεί ζηα 16.361 εθαη. επξψ. 
 

 

 

Πίλαθαο 3.11  Υξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 2021 
(ζε εθαη. επξψ) 

  

Υξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο  

Έιιεηκκα Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (ηακεηαθφ) 14.841 

Απμήζεηο ΜΚ εηαηξεηψλ 1.562 

Υξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα 1.450 

Πψιεζε κεηνρψλ θ.ιπ. -1.492 

Καζαξφο δαλεηζκφο 16.361 

Υξενιχζηα κεζνκαθξνπξφζεζκνπ ρξένπο 5.375 

Μεξηθφ ζχλνιν 21.736 

Πξφβιεςε εμφθιεζεο βξαρππξνζέζκνπ ρξένπο* 726.000 

χλνιν ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ 747.736 

   

Υξεκαηνδφηεζε   

Βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο* 725.000 

Αλάισζε δηαζεζίκσλ 9.036 

Μαθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο 13.700 

χλνιν δαλεηζκνχ 747.736 

 Πεγή: ΟΓΓΗΥ - ΓΠΓΚ 
 

 *  Τπνινγίδεηαη φηη ζα γίλεη επαλέθδνζε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ ιήμεσλ ηνπ βξαρππξφζεζκνπ ρξένπο (έληνθα 
γξακκάηηα θαη repos).  
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4.4 Μεληαία θαηαλνκή εζφδσλ-δαπαλψλ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 2021 
 

ηνλ πίλαθα 3.12 παξαηίζεηαη ελδεηθηηθή κεληαία θαηαλνκή ησλ εζφδσλ θαη ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξαηη-

θνχ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ην έηνο 2021 ζε ζσξεπηηθή βάζε.  

 

 
 

Πίλαθαο 3.12  Μεληαία θαηαλνκή εζφδσλ-δαπαλψλ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2021 
ζε ζσξεπηηθή ηακεηαθή βάζε 

(ζε εθαη. επξψ) 
                            

    Ιαλ. Φεβξ. Μαξ. Απξ. Μάηνο Ινπλ. Ινπι. Απγ. επ. Οθη. Ννεκ. Γεθ. 

I. Έζνδα Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (1+2+3+4+5+6-7) 4.660 8.253 12.167 15.592 18.549 22.239 28.493 32.764 37.723 42.492 46.978 52.970 

1 Φφξνη 3.986 7.560 10.868 14.117 17.052 20.185 25.019 29.067 34.334 39.089 43.557 48.652 

2 Κνηλσληθέο εηζθνξέο 4 9 14 18 23 27 31 36 41 45 50 54 

3 Μεηαβηβάζεηο1, 2 739 1.037 1.538 1.806 2.049 2.597 4.316 4.915 5.028 5.267 5.490 6.951 

4 Πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 51 85 131 188 229 269 356 389 427 489 533 603 

5 Λνηπά ηξέρνληα έζνδα1 145 249 360 456 560 828 963 1.060 1.179 1.342 1.456 1.636 

5α εθ ησλ νπνίσλ: Δπηζηξνθέο δαπαλώλ γηα ηόθνπο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Πσιήζεηο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  0 0 303 303 303 305 305 305 306 306 306 330 

7 Δπηζηξνθέο εζφδσλ 265 687 1.047 1.297 1.666 1.973 2.498 3.008 3.593 4.047 4.414 5.256 

II. Γαπάλεο Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) 

5.751 12.760 18.771 23.360 28.317 33.402 39.012 44.192 49.588 54.736 60.664 67.811 

1 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο  1.081 2.214 3.337 4.443 5.575 6.713 7.844 8.993 10.119 11.236 12.377 13.544 

2 Κνηλσληθέο παξνρέο 4 20 25 32 38 50 57 63 70 80 86 199 

3 Μεηαβηβάζεηο 3.215 5.623 8.609 10.943 13.546 15.968 18.668 20.735 23.612 25.719 28.396 31.394 

4 Αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 6 50 99 214 325 425 541 596 657 759 915 1.251 

5 Δπηδνηήζεηο 1 23 26 29 32 33 41 42 45 48 50 80 

6 Σφθνη  60 1.770 2.240 2.520 2.600 2.980 3.295 4.035 4.110 4.260 4.380 4.510 

7 Λνηπέο δαπάλεο 25 37 37 47 54 55 56 67 67 68 78 91 

8 Πηζηψζεηο ππφ θαηαλνκή1, 2  1.359 2.953 4.039 4.710 5.588 6.522 7.530 8.514 9.637 10.955 12.309 14.094 

9 Αγνξέο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 0 70 358 422 557 656 979 1.146 1.270 1.612 2.073 2.646 

10 Σηκαιθή 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. Σακεηαθφ Ιζνδχγην Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (I-II) -1.091 -4.507 -6.605 -7.768 -9.769 -11.164 -10.519 -11.428 -11.865 -12.244 -13.685 -14.841 

              IV. Σακεηαθφ Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ (IIΙ + II.6 - I.5α) 
-1.031 -2.737 -4.365 -5.248 -7.169 -8.184 -7.224 -7.393 -7.755 -7.984 -9.305 -10.331 

Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία: 

Έζνδα απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) 760 1.060 1.415 1.687 1.937 2.497 2.597 3.197 3.287 3.542 3.767 4.192 

Έζνδα απφ ην Σακείν Αλάθακςεο θαη ηαζεξφηεηαο 0 0 0 0 0 0 1.621 1.621 1.621 1.621 1.621 2.635 

Γαπάλεο απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) 330 590 895 1.295 1.740 2.200 2.795 3.345 4.035 4.830 5.710 6.750 

Γαπάλεο απφ ην Σακείν Αλάθακςεο θαη ηαζεξφηεηαο 0 0 0 0 329 659 988 1.318 1.647 1.976 2.306 2.635 

1 Σα έζνδα ηνπ ΠΓΔ πεξηέρνληαη ζηηο κεηαβηβάζεηο θαη ζηα ινηπά ηξέρνληα έζνδα, ελψ νη δαπάλεο ηνπ ΠΓΔ πεξηέρνληαη ζηηο πηζηψζεηο ππφ θαηαλνκή. 

2 Σα έζνδα ηνπ Σακείνπ Αλάθακςεο θαη ηαζεξφηεηαο πεξηέρνληαη ζηηο κεηαβηβάζεηο, ελψ νη αληίζηνηρεο δαπάλεο πεξηέρνληαη ζηηο πηζηψζεηο ππφ θαηαλνκή. 
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4.5 Υξεκαηνξνέο κεηαμχ Διιάδαο θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο 2019-2021 
 

Οη ρξεκαηνξνέο κεηαμχ Διιάδαο θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηά ηα έηε 2019-2021 απνηππψλνληαη 

ζηνλ πίλαθα 3.13. Απφ ηε ζχγθξηζε απνιήςεσλ θαη απνδφζεσλ πξνθχπηεη φηη ην ηακεηαθφ φθεινο 

ηεο Διιάδαο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ γηα ην έηνο 2019 δηακνξθψζεθε ζηα 2.484 εθαη. επξψ, 

ελψ γηα ην 2020 εθηηκάηαη ζε 4.648 εθαη. επξψ, αληηπξνζσπεχνληαο ην 1,4% θαη ην 2,9% ηνπ ΑΔΠ 

αληίζηνηρα. Γηα ην έηνο 2021 ην ηακεηαθφ φθεινο πξνβιέπεηαη ζε 3.908 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 2,3% 

ηνπ ΑΔΠ. Ζ ζρέζε απνιήςεσλ - απνδφζεσλ αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζε 3,3/1 θαη 2,7/1 αληίζηνη-

ρα γηα ηα έηε 2020 θαη 2021. ην φθεινο απηφ δελ ππνινγίδνληαη νη πφξνη ηνπ Σακείνπ Αλάθακςεο 

θαη Αλζεθηηθφηεηαο. 

 

Οη πφξνη ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ (ΔΣΠΑ, ΔΚΣ) θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο ζπληζηνχλ ην κεγαιχηε-

ξν ηκήκα ηεο επξσπατθήο ρξεκαηνδφηεζεο, ην νπνίν θαηεπζχλεηαη ζε ηνκείο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί θπξίσο ε ζηήξημε ηνπ ζηφρνπ ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο 

ζπλνρήο, ε ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

 

Δηδηθφηεξα, ε κεηαθνξά πφξσλ απφ ηελ ΔΔ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία ζπκβάιιεη ζηελ ρξεκαηνδφηεζε 

ησλ κεγάισλ έξγσλ ππνδνκψλ θπξίσο ζηνπο ηνκείο κεηαθνξψλ, πεξηβάιινληνο θαη ελέξγεηαο, ζηελ 

ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο, ηεο έξεπλαο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Δπίζεο, έλα ζεκαληηθφ 

ηκήκα επξσπατθψλ πφξσλ πξννξίδεηαη γηα ην γεσξγηθφ ηνκέα, αθελφο κέζσ ησλ εηζνδεκαηηθψλ ελη-

ζρχζεσλ απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Δγγπήζεσλ (ΔΓΣΔ) θαη αθεηέξνπ κέζσ ησλ πξνγξακ-

κάησλ γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

(ΔΓΣΑΑ), θαζψο θαη απφ ηα Σακεία γηα ηε Μεηαλάζηεπζε (Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έ-

ληαμεο θαη Σακείν Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο). 
 

Υξεκαηνξνέο κεηαμχ Διιάδαο θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο ην 2020 
 

Απνιήςεηο 
 

Οη ζπλνιηθέο εηζξνέο απφ ηελ ΔΔ θαηά ην έηνο 2020 εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζε 6.696 εθαη. επξψ, 

παξνπζηάδνληαο αχμεζε έλαληη ηνπ 2019, θπξίσο ιφγσ απμεκέλσλ απνιήςεσλ απφ ην Πξφγξακκα 

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ), σο απνηέιεζκα ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ξπζκνχ απνξξφθεζεο ησλ πφξσλ 

ηνπ ΔΠΑ. 

 

Δηδηθφηεξα, ην έηνο 2020 αλακέλνληαη ηα αθφινπζα: 

 

Τακηικόρ πποϋπολογιζμόρ 

 

Μέζσ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ  αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ ζπλνιηθά 153 εθαη. επξψ, εθ ησλ 

νπνίσλ 41 εθαη. επξψ αθνξνχλ επηζηξνθέο ηδίσλ πφξσλ απφ ηελ ΔΔ, 51 εθαη. επξψ πξνκήζεηεο εί-

ζπξαμεο ηδίσλ πφξσλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΔΔ, 45 εθαη. επξψ απνιήςεηο απφ ινηπέο ηξέρνπζεο κεηα-

βηβάζεηο απφ ηα Κνηλνηηθά Σακεία, ελψ 16 εθαη. επξψ αλαινγνχλ ζε δξάζεηο κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ. 

 

Πποϋπολογιζμόρ Δημοζίων Επενδύζεων 

 

Σν 67% ησλ ζπλνιηθψλ απνιήςεσλ απφ ηελ ΔΔ, ήηνη πνζφ χςνπο 4.486 εθαη. επξψ, εθηηκάηαη φηη ζα 

εηζξεχζεη ην 2020 κέζσ ηνπ ΠΓΔ. Οη εηζξνέο ηνπ ΠΓΔ αθνξνχλ ηα θνηλνηηθά ηακεία θαη εηδηθφηεξα, 

ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ), 

ην Σακείν πλνρήο, ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) θαη ην Δπξσπα-

τθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο (ΔΣΘΑ).  
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ηηο εθηηκψκελεο εηζξνέο ηνπ ΠΓΔ ζπκπεξηιακβάλνληαη επίζεο θαη νη απνιήςεηο ησλ Σακείσλ γηα ηε 

Μεηαλάζηεπζε (Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη Σακείν Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο). 

 

Πποϋπολογιζμόρ Ειδικού Λογαπιαζμού Εγγςήζεων Γεωπγικών Πποϊόνηων (ΕΛΕΓΕΠ) 

 

Οη απνιήςεηο ηνπ ηνκέα εγγπήζεσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ΔΛΔΓΔΠ (ΔΓΣΔ / Δγγπήζεηο), ρξεκαηνδνηνχλ ηε ζηήξημε ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπ-

ζκνχ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ. Οη εηζξνέο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Δγγπήζεσλ 

(ΔΓΣΔ) αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ ζε 2.057 εθαη. επξψ γηα ην έηνο 2020, αληηπξνζσπεχνληαο ην 30,7% 

ησλ ζπλνιηθψλ απνιήςεσλ απφ ηελ ΔΔ. 

 

Απνδφζεηο 
 

Οη ζπλνιηθέο ζπλεηζθνξέο ηεο Διιάδαο ζηνλ θνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαηά ην έηνο 2020, εθηηκάηαη 

φηη ζα αλέιζνπλ ζε 2.048 εθαη. επξψ, εθ ησλ νπνίσλ πνζφ 1.308 εθαη. επξψ πξνέξρεηαη απφ ηηο ζπ-

λεηζθνξέο βάζεη Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Δηζνδήκαηνο (ΑΔΔ).  

  
Υξεκαηνξνέο κεηαμχ Διιάδαο θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο ην 2021 
 

Βάζε ησλ πξνβιέςεσλ ησλ ρξεκαηνξνψλ κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ην έηνο 2021 απνηειεί θπξί-

σο ην ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ ηνπ έηνπο απηνχ, ε πξφνδνο πινπνίεζεο ησλ ζπγρξεκαηνδν-

ηνχκελσλ πξνγξακκάησλ θαη νη εηζξνέο πνπ αλακέλνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ΔΛΔΓΔΠ. 

 

Απνιήςεηο 
 

Σν ζχλνιν ησλ εηζξνψλ ηεο Διιάδαο απφ ηελ ΔΔ θαηά ην έηνο 2021 πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζην πν-

ζφ ησλ 6.211 εθαη. επξψ, παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 7,2% ζε ζρέζε κε ην 2020, θπξίσο ιφγσ κεη-

σκέλσλ απνιήςεσλ απφ ην ΠΓΔ.  

 

Δηδηθφηεξα, πξνβιέπνληαη ηα εμήο: 

 

Τακηικόρ πποϋπολογιζμόρ 

 

Οη πξνβιεπφκελεο εηζξνέο γηα ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ αλέξρνληαη ζπλνιηθά ζε 86 εθαη. επξψ, ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ νπνίσλ αθνξά απνιήςεηο γηα πξνκήζεηεο είζπξαμεο ηδίσλ πφξσλ γηα ινγαξηα-

ζκφ ηεο ΔΔ. Γηα ην 2021 ην πνζνζηφ είζπξαμεο ηδίσλ πφξσλ έρεη ππνινγηζηεί ζε 25% επί ησλ απνδη-

δφκελσλ δαζκψλ κε βάζε ην θνηλφ εμσηεξηθφ δαζκνιφγην, αληί γηα 20% πνπ εθαξκνδφηαλ κέρξη θαη 

ην έηνο 2020, ζχκθσλα κε ηε λέα Απφθαζε Ηδίσλ Πφξσλ πνπ αλακέλεηαη λα εγθξηζεί. 

 

Πποϋπολογιζμόρ Δημοζίων Επενδύζεων 

 

Οη εηζξνέο ηνπ ΠΓΔ, ζχκθσλα κε ηνλ ηξέρνληα ζρεδηαζκφ, πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζην χςνο 

ησλ 3.992 εθαη. επξψ ζεκεηψλνληαο κείσζε 11% ζε ζρέζε κε ην 2020. 

 

Πποϋπολογιζμόρ ΕΛΕΓΕΠ 

 

Ζ πξφβιεςε γηα ηηο απνιήςεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ΔΛΔΓΔΠ κέζσ ηνπ ΔΓΣΔ γηα ην 2021 είλαη πνζφ 

χςνπο 2.133 εθαη. επξψ, πνπ αληηζηνηρεί ζε αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 3,7% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκε-

λν έηνο. 

 

Απνδφζεηο 
 

Οη ζπλεηζθνξέο ηεο ρψξαο καο ζηνλ θνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021 πξνβιέ-

πεηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζην πνζφ ησλ 2.303 εθαη. επξψ, θαηαγξάθνληαο ζεηηθή πνζνζηηαία κεηαβνιή 

12,5% ζπγθξηηηθά κε ην 2020. 
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Πίλαθαο 3.13  Υξεκαηνξνέο Διιάδαο θαη ΔΔ 2019 - 2021  
(ζε εθαη. επξψ)  

 

2019 2020 2021 Μεηαβνιή % 

Πξαγκαην- 
πνηήζεηο 

Δθηίκεζε  Πξφβιεςε 2020/19 2021/20 

I Απνιήςεηο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (I.1 + I.2 + I.3) 4.468 6.696 6.211 50 -7 

I.1 Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii) 155 153 86 -1 -44 

i Πξνκήζεηεο είζπξαμεο ηδίσλ πφξσλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΔΔ 60 51 71 -15 39 

ii Δπηζηξνθέο ηδίσλ πφξσλ ΔΔ 60 41 0 -32 -100 

iii Απνιήςεηο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) 3 0 0 -100 - 

iv Λνηπέο ηξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο απφ ηα θνηλνηηθά ηακεία 13 45 15 246 -67 

v Απνιήςεηο γηα δξάζεηο κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο 2 0 0 -100 - 

vi Απνιήςεηο γηα δξάζεηο κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ ινηπψλ ππνπξγείσλ 2 7 0 250 -100 

vii Απνιήςεηο γηα δξάζεηο κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο 12 9 0 -25 -100 

viii Λνηπέο απνιήςεηο γηα ηε κειέηε ή εθηέιεζε δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ 3 0 0 -100 - 

I.2 Πξνυπνινγηζκφο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 2.383 4.486 3.992 88 -11 
I.3 Πξνυπνινγηζκφο Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Δγγπήζεσλ Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ 

(ΔΛΔΓΔΠ) 
1.930 2.057 2.133 7 4 

  Απνιήςεηο από Δπξσπατθό Γεσξγηθό Σακείν Δγγπήζεσλ 1.930 2.057 2.133 7 4 

II Απνδφζεηο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (II.1 + II.2 + II.3) 1.984 2.048 2.303 3 12 

II.1 Ίδηνη θνηλνηηθνί πφξνη (i + ii + iii + iv + v)  1.859 1.902 2.151 2 13 

i Απνδφζεηο δαζκψλ πνπ βεβαηψζεθαλ κε βάζε ην θνηλφ εμσηεξηθφ δαζκνιφγην 299 254 283 -15 11 

ii Απνδφζεηο εηζθνξψλ δάραξεο θαη ηζνγιπθφδεο πνπ βεβαηψζεθαλ 0 0 0 - - 
iii Απνδφζεηο ζηελ ΔΔ ηδίσλ πφξσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ Φφξν Πξνζηηζέκελεο 

Αμίαο (ΦΠΑ) 322 340 234 6 -31 

iv Απνδφζεηο ζηελ ΔΔ βάζεη Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Δηζνδήκαηνο 1.238 1.308 1.580 6 21 

v Ίδηνο πφξνο επί ησλ επί ησλ κε αλαθπθινχκελσλ πιαζηηθψλ ζπζθεπαζηψλ - - 54     

II.2 Λνηπέο ζπλεηζθνξέο-επηζηξνθέο (i + ii + iii)  50 71 150 42 111 

i Πξφζζεηεο ή έθηαθηεο ζπλεηζθνξέο ζηελ ΔΔ θαη ινηπά πξφζηηκα απφ ΔΔ 38 41 0 8 -100 

ii Δπηζηξνθέο απφ αλεθηέιεζηα πξνγξάκκαηα ζηελ ΔΔ 12 30 90 150 200 

iii πκκεηνρή ζην Δπξσπατθφ Σακείν Αλάπηπμεο - - 60 - - 

ΙΙ.3 Λνηπέο ζπλεηζθνξέο εθηφο πξνυπνινγηζκνχ ΔΔ (i + ii) 75 75 2 0 -97 

i πκκεηνρή ζην Δπξσπατθφ Σακείν Αλάπηπμεο 71 71 0 0 -100 

ii Λνηπέο απνδφζεηο 4 4 2 0 -50 

 Απνηέιεζκα (I -II) 2.484 4.648 3.908 87 -16 

 

 

 

4.6 Γαπάλεο θαηά Τπνπξγείν 
 

Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ θνξέσλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο (Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο, Βνπιή ησλ 

Διιήλσλ, Πξνεδξία ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγεία θαη Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο) θαηαξηίδεηαη θαη 

εθηειείηαη ζε ηακεηαθή βάζε. ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ (ηαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο θαη ΠΓΔ) 

πξνβιέπνληαη αλψηαηα φξηα δαπαλψλ γηα θάζε θνξέα (πίλαθαο 3.14). ηνλ ελ ιφγσ πίλαθα πεξηιακ-

βάλνληαη νη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο δαπάλεο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. 

 

Χο πξνο ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, πεξηιακβάλνληαη δαπάλεο γηα ηελ θάιπςε θπξίσο: 

 

 απνδνρψλ αηξεηψλ θαη νξγάλσλ δηνίθεζεο, ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ (κφληκνπ θαη ΗΓΑΥ) θαη πξν-

ζσπηθνχ ΗΓΟΥ, θαζψο θαη ησλ εξγνδνηηθψλ ηνπο εηζθνξψλ. Δηδηθφηεξα, ηα ππνπξγεία θαιχπηνπλ 

ηε δαπάλε κηζζνδνζίαο ησλ ζηειερψλ ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο, ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ δηπισκαηηθνχ ζψκαηνο, ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ, ησλ ηαηξψλ θιάδνπ ΔΤ, 

ησλ κειψλ ΓΔΠ, ησλ θιεξηθψλ θ.ιπ. 
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 αγνξάο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο δαπάλεο κεηαθίλεζεο πξνζσπηθνχ, χδξεπζεο, ελέξγεηαο, 

θαζαξηφηεηαο, κηζζσκάησλ (θηηξίσλ, ππνδνκψλ, νρεκάησλ θ.ά.).  

 

Δπηπιένλ, γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ πξνβιέπνληαη πηζηψζεηο γηα εηδηθέο δξάζεηο, νη ν-

πνίεο αλαπηχζζνληαη είηε απφ ηα ίδηα ηα ππνπξγεία, είηε απφ ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπο θαη 

θαιχπηνληαη θαηά θχξην ιφγν κέζσ κεηαβηβάζεσλ.  

 

Δπηζεκαίλνπκε φηη ζηηο νξνθέο ηνπ έηνπο 2020 έρνπλ ελζσκαησζεί δαπάλεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο Covid-19, νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα παξεκβάζεσλ 3.30 ηεο ε-

λφηεηαο 9 είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο δαπάλεο Covid-19 γηα ην έηνο 2021. Χο εθ ηνχ-

ηνπ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη φηη ζηηο εθηηκήζεηο ηνπ 2020 ησλ Τπνπξγείσλ πεξηιακβάλνληαη δαπάλεο 

πνπ θαιχθζεθαλ απφ ην απνζεκαηηθφ, εγγξαθέο ζε χςνο δαπαλψλ θαη δαπάλεο κεηαλαζηεπηηθψλ 

ξνψλ, ηα κεγέζε πνπ εκθαλίδνληαη ζηα δχν έηε δελ είλαη απεπζείαο ζπγθξίζηκα. Δπίζεο, γηα ην 2021 

κεγάιν κέξνο ησλ πηζηψζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο, χςνπο 3 δηζ. επ-

ξψ, έρεη πξνβιεθζεί ζηνλ εηδηθφ θνξέα «Γεληθέο Κξαηηθέο Γαπάλεο» ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, 

ζηελ θαηεγνξία πηζηψζεηο ππφ θαηαλνκή. Οη πηζηψζεηο απηέο ζα κεηαθέξνληαη ζηνπο θνξείο αλάινγα 

κε ηηο αλάγθεο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. ηνηρεία γηα ηηο δαπάλεο Covid-19 πεξηιακβάλνληαη 

παξαθάησ αλά Τπνπξγείν. 

 

Σέινο, ε θχζε ησλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο θνξείο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο κέζσ 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, πεξηγξάθεθε ζε πξνεγνχκελν εηδηθφ ππνθεθάιαην. 

Καησηέξσ γίλεηαη ζπλνπηηθή αλαθνξά αλά θνξέα. 

 

Πξνεδξία ηεο Κπβέξλεζεο 
 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4622/2019 ηδξχζεθε σο απηνηειήο ππεξεζία ε Πξνεδξία ηεο Κπβέξλεζεο, π-

παγφκελε απεπζείαο ζηνλ Πξσζππνπξγφ. Ζ Πξνεδξία ηεο Κπβέξλεζεο απνηειεί δηαθξηηφ θνξέα ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ, απνηεινχκελν απφ έμη εηδηθνχο θνξείο. Οη πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο ζα θαιχςνπλ πέξαλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο, ηελ επηρνξήγεζε 

ηνπ Αζελατθνχ - Μαθεδνληθνχ Πξαθηνξείνπ Δηδήζεσλ (ΑΠΔ-ΜΠΔ) ΑΔ, θαζψο θαη ηηο επηδνηήζεηο 

γηα ηε δηαθίλεζε ηχπνπ. 

 

Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ θνξέα ζην ΠΓΔ έηνπο 2021 πξνβιέπεηαη ζηα 3 εθαη. επξψ. 

 

Τπνπξγείν Εζωηεξηθώλ 
 

Οη πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ζα θαιχςνπλ πέξαλ ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ηνπ δαπαλψλ θαη δαπάλεο ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ φπσο ηνπ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ 

Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (ΑΔΠ), ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε (ηΠ) θαη ηεο Δζληθήο Αξρήο Γηαθάλεηαο 

(ΔΑΓ), θαζψο θαη ηηο επηρνξεγήζεηο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο 

(ΔΚΓΓΑ), ηνπ Κέληξνπ Γηαθχιαμεο Αγηνξείηηθεο Κιεξνλνκηάο (ΚΔΓΑΚ), ηεο Αιεμάλδξεηαο Εψλεο 

Καηλνηνκίαο ΑΔ, ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη ηηο κεηαβηβάζεηο πφξσλ ζηελ Σν-

πηθή Απηνδηνίθεζε. 

 

Οη κεηαβηβάζεηο πφξσλ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ γηα ηελ θάιπςε 

δαπαλψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Γήκνη - Πεξηθέξεηεο) αθνξνχλ: 

 

 ηελ απφδνζε ησλ Κεληξηθψλ Απηνηειψλ Πφξσλ (ΚΑΠ), 

 ηελ εηδηθή επηρνξήγεζε ησλ Γήκσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο ησλ ζρνιηθψλ ηξνρνλφκσλ 

θαη ηνπ πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θαη 

 ην Πξφγξακκα «Βνήζεηα ζην ζπίηη». 
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Πίλαθαο 3.14 Αλψηαηα φξηα δαπαλψλ Φνξέσλ Κεληξηθήο Γηνίθεζεο Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 
ζε ηακεηαθή θαη δεδνπιεπκέλε βάζε ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ESA γηα ηα έηε 2020 θαη 2021* 

(ζε εθαη. επξψ) 

          

α/α Φνξέαο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 

  2020 2021 

  Δθηηκήζεηο 

εθ ησλ ν-
πνίσλ πα-
ξεκβάζεηο 
Covid-19 

Πξνβιέςεηο 

εθ ησλ ν-
πνίσλ πα-
ξεκβάζεηο 
Covid-19 

1 Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο 
Σακεηαθφ χλνιν 4 0 4 0 
Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4 0 4   
ΠΓΔ 0   0   

2 Βνπιή ησλ Διιήλσλ 
Σακεηαθφ χλνιν 141 0 144 0 
Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 140 0 143   
ΠΓΔ 1   1   

3 Πξνεδξία ηεο Κπβέξλεζεο 
Σακεηαθφ χλνιν 0 0 34 0 
Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 0 0 31   
ΠΓΔ 0   3   

4 Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ1 

Σακεηαθφ χλνιν 3.200 111 2.987 0 
Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3.046 111 2.815   
ΠΓΔ 154   172   

5 Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ 
Σακεηαθφ χλνιν 295 0 276 0 
Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 283 0 262   
ΠΓΔ 12   14   

6 Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο 
Σακεηαθφ χλνιν 3.921 28 5.496 0 
Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3.811 28 5.482   
ΠΓΔ 110   14   

7 Τπνπξγείν Τγείαο2 
Σακεηαθφ χλνιν 4.829 523 4.257 131 
Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4.759 523 4.197 131 
ΠΓΔ 70   60   

8 Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο 
Σακεηαθφ χλνιν 537 1 533 0 
Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 529 1 510   
ΠΓΔ 8   23   

9 Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 
Σακεηαθφ χλνιν 5.568 7 5.605 0 
Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4.828 7 4.895   
ΠΓΔ 740   710   

10 Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ3 

Σακεηαθφ χλνιν 372 12 359 0 
Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 345 12 324   
ΠΓΔ 27   35   

11 Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 
Σακεηαθφ χλνιν 2.255 1.518 800 0 
Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 760 23 777   
ΠΓΔ 1.495 1.495 23   

12 Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ - Γεληθέο Κξαηηθέο Γαπάλεο 
Σακεηαθφ χλνιν 12.749 4.491 12.300 3.000 

Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 12.749 4.491 12.300 3.000 
ΠΓΔ 0   0   

13 Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ4 

Σακεηαθφ χλνιν 1.074 78 1.199 0 
Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 373 78 297   
ΠΓΔ 701   902   

14 Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 
Σακεηαθφ χλνιν 417 0 762 0 
Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 132 0 92   
ΠΓΔ 285   670   

15 Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ 
Σακεηαθφ χλνιν 24.719 3.615 22.689 2.452 
Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 24.549 3.615 22.269 2.452 
ΠΓΔ 170   420   

16 Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ 
Σακεηαθφ χλνιν 5.778 2.727 5.301 880 
Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 167 0 186   
ΠΓΔ 5.611 2.727 2.480 880 

  
Σακείν Αλάθακςεο θαη ηαζεξφηεηαο 0   2.635   

17 Τπνπξγείν Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ5 

Σακεηαθφ χλνιν 1.347 6 1.585 50 
Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 727 6 718 50 
ΠΓΔ 620   867   

18 Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο 
Σακεηαθφ χλνιν 455 39 409 0 
Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 290 6 269   
ΠΓΔ 165 33 140   

19 Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ 
Σακεηαθφ χλνιν 89 49 57 0 
Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 43 6 36   
ΠΓΔ 46 43 21   

20 Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε6 

Σακεηαθφ χλνιν 2.567 63 2.488 0 
Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2.498 63 2.414   
ΠΓΔ 69   74   

21 Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο 
Σακεηαθφ χλνιν 173 11 236 0 
Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 93 11 146   
ΠΓΔ 80   90   
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Πίλαθαο 3.14 Αλψηαηα φξηα δαπαλψλ Φνξέσλ Κεληξηθήο Γηνίθεζεο Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 
ζε ηακεηαθή θαη δεδνπιεπκέλε βάζε ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ESA γηα ηα έηε 2020 θαη 2021* 

(ζε εθαη. επξψ) 

          

α/α Φνξέαο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 

  2020 2021 

  Δθηηκήζεηο 

εθ ησλ ν-
πνίσλ πα-
ξεκβάζεηο 
Covid-19 

Πξνβιέςεηο 

εθ ησλ ν-
πνίσλ πα-
ξεκβάζεηο 
Covid-19 

22 Τπνπξγείν Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζχινπ 
Σακεηαθφ χλνιν 110 0 128 0 
Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 53 0 97   
ΠΓΔ 57   31   

23 Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο 
Σακεηαθφ χλνιν 21 0 19 0 
Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 21 0 19   
ΠΓΔ 0   0   

24 
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Θεζζαιίαο - ηεξεάο Δι-
ιάδαο 

Σακεηαθφ χλνιν 29 0 27 0 
Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 29 0 27   
ΠΓΔ 0   0   

25 
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ηπείξνπ - Γπηηθήο Μαθε-
δνλίαο 

Σακεηαθφ χλνιν 20 0 19 0 
Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 20 0 19   
ΠΓΔ 0   0   

26 
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ - Γπηηθήο 
Διιάδαο θαη Ινλίνπ 

Σακεηαθφ χλνιν 34 0 33 0 
Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 34 0 33   
ΠΓΔ 0   0   

27 Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ 
Σακεηαθφ χλνιν 11 0 10 0 
Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 11 0 10   
ΠΓΔ 0   0   

28 Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Κξήηεο 
Σακεηαθφ χλνιν 12 0 11 0 
Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 12 0 11   
ΠΓΔ 0   0   

29 Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο - Θξάθεο 
Σακεηαθφ χλνιν 45 0 41 0 
Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 45 0 41   
ΠΓΔ 0   0   

Ι Σακεηαθφ χλνιν κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δαπαλψλ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 70.774 13.279 67.811 6.513 
    

  
 

 
 

Α χλνιν δαπαλψλ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ7 60.353 8.981 58.426 5.633 
Ι Πξσηνγελείο δαπάλεο 55.658   53.916   
  εθ ησλ νπνίσλ:         

  
Γαπάλεο αλάιεςεο δαλείσλ από ηνλ Δπξσπατθό Μεραληζκό ηήξημεο (ΔΜ) θαη παξάιιειεο 
δαπάλεο Γεκνζίνπ Υξένπο 43   40   

  Αγνξέο νπιηθώλ ζπζηεκάησλ από εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα  515   2.519   
  Καηαπηώζεηο εγγπήζεσλ (ζε αθαζάξηζηε βάζε) 702   525   
ΙΙ Σφθνη 4.695   4.510   
Β χλνιν ΠΓΔ 10.421 4.298 6.750 880 
Γ Σακείν Αλάθακςεο θαη ηαζεξφηεηαο 0  2.635  
    

 
 

 
 

 
  Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο8 1.442  627  
    

 
 

 
 

 
  χλνιν δαπαλψλ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαηά ESA 69.332  67.184  

 
* ηηο εθηηκήζεηο δαπαλψλ ησλ Τπνπξγείσλ 2020 πεξηιακβάλνληαη δαπάλεο πνπ θαιχθζεθαλ απφ ην ηαθηηθφ θαη ην εηδηθφ απνζεκαηηθφ, εγγξαθέο ζε 

χςνο δαπαλψλ θαη δαπάλεο γηα κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο. Καηά ζπλέπεηα ην χςνο ησλ εθηηκψκελσλ δαπαλψλ έηνπο 2020 δελ είλαη ζπγθξίζηκν κε ηηο πξν-
βιέςεηο πξνυπνινγηζκνχ 2021.  

Παξαηεξήζεηο: 
1. Οη ζπλνιηθέο πηζηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζε παξεκβάζεηο γηα Covid-19 πνπ πινπνηνχληαη απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ην 2020 αλέξρνληαη ζε 171 

εθαη. επξψ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 60 εθαη. πεξηιακβάλνληαη ζηηο νξνθέο ηνπ εηδηθνχ θνξέα «Γεληθέο Κξαηηθέο Γαπάλεο». 
2. ηηο πηζηψζεηο γηα παξεκβάζεηο Covid-19 ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο γηα ην 2020 δελ πεξηιακβάλεηαη ε επηρνξήγεζε χςνπο 263 εθαη. επξψ πξνο ηνλ 

ΔΟΠΤΤ ιφγσ ησλ κεησκέλσλ εζφδσλ απφ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο. 
3. Οη ζπλνιηθέο πηζηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζε παξεκβάζεηο γηα Covid-19 πνπ πινπνηνχληαη απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ην 2020 αλέξ-

ρνληαη ζε 42 εθαη. επξψ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 30 εθαη. πεξηιακβάλνληαη ζηηο νξνθέο ηνπ εηδηθνχ θνξέα «Γεληθέο Κξαηηθέο Γαπάλεο». 
4. Οη ζπλνιηθέο πηζηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζε παξεκβάζεηο γηα Covid-19 πνπ πινπνηνχληαη απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ην 

2020 αλέξρνληαη ζε 150 εθαη. επξψ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 72 εθαη. πεξηιακβάλνληαη ζηηο νξνθέο ηνπ εηδηθνχ θνξέα «Γεληθέο Κξαηηθέο Γαπάλεο». 
5. Οη ζπλνιηθέο πηζηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζε παξεκβάζεηο γηα Covid-19 πνπ πινπνηνχληαη απφ ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ ην 2020 αλέξ-

ρνληαη ζε 108 εθαη. επξψ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 102 εθαη. πεξηιακβάλνληαη ζηηο νξνθέο ηνπ εηδηθνχ θνξέα «Γεληθέο Κξαηηθέο Γαπάλεο». 
6. Οη ζπλνιηθέο πηζηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζε παξεκβάζεηο γηα Covid-19 πνπ πινπνηνχληαη απφ ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ην 2020 αλέξρν-

ληαη ζε 94 εθαη. επξψ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 31 εθαη. πεξηιακβάλνληαη ζηηο νξνθέο ηνπ εηδηθνχ θνξέα «Γεληθέο Κξαηηθέο Γαπάλεο». 
7. ηηο παξεκβάζεηο Covid-19 γηα ην 2021 δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη πηζηψζεηο χςνπο 88 εθαη. επξψ πνπ αθνξνχλ ζε δξάζεηο ηνπ ΟΑΔΓ. 
8. Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο: (+) κείσζε δαπαλψλ / (-) αχμεζε δαπαλψλ. 
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Πίλαθαο 3.15 Αλψηαηα φξηα δαπαλψλ Αλεμάξηεησλ Γηνηθεηηθψλ Αξρψλ θνξέσλ ησλ Τπνπξγείσλ 
(ζε εθαη. επξώ) 

 
Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο1 

2020 2021 

Δθηηκήζεηο Πξνβιέςεηο 

1 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ 24,9 25,4 

Α Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ 11,6 11,4 

Β πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε 7,2 7,2 

Γ Δζληθή Αξρή Γηαθάλεηαο 6,1 6,8 

2 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ 4,0 4,6 

Α Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα 2,6 2,8 

Β Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ 1,3 1,8 

3 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ 0,9 1,1 

Α Αξρή Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 0,1 0,1 

Β Δζληθή Αξρή Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο 0,8 0,9 

Γ Δζληθφο Οξγαληζκφο Δμεηάζεσλ  0,1 0,1 

4 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ 478,3 506,3 

Α Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ 475,2 502,8 

Β Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο 1,1 1,2 

Γ Δζληθφ πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο 2,0 2,3 

5 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 1,8 1,8 

Α πλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή 1,8 1,8 

6 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 1,5 1,7 

Α Δπηηξνπή Γηεξεχλεζεο Αηπρεκάησλ θαη Αζθάιεηαο Πηήζεσλ 0,5 0,7 

Β Ρπζκηζηηθή Αξρή ηδεξνδξφκσλ 1,0 1,0 

Γ Δπηηξνπή Γηεξεχλεζεο ηδεξνδξνκηθψλ Αηπρεκάησλ θαη πκβάλησλ 0,0 0,0 

 
ΤΝΟΛΟ  511,4 541,0 

1 Οη αλσηέξσ δαπάλεο ησλ ΑΓΑ είλαη κέξνο ησλ αλσηάησλ νξίσλ ησλ δαπαλψλ ησλ Τπνπξγείσλ (βι. πίλαθα 3.14) θαη αθνξνχλ δαπάλεο Σαθηηθνχ 
Πξνυπνινγηζκνχ. 

 

 

 

Δηδηθφηεξα: 

 
Κεληξηθνί Απηνηειείο Πφξνη (ΚΑΠ) θαη ινηπέο κεηαβηβάζεηο ζηνπο ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ 

 

Ζ βαζηθφηεξε πεγή εζφδσλ ησλ ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ είλαη νη Κεληξηθνί Απηνηειείο Πφξνη (ΚΑΠ). 

Οη ΚΑΠ απνδίδνληαη κέζσ ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη πξνζδη-

νξίδνληαη βάζεη ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη επελδπηηθψλ δαπα-

λψλ ηνπο. Οη ΟΣΑ α’ βαζκνχ ιακβάλνπλ πεξαηηέξσ εηδηθή επηρνξήγεζε γηα ηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέ-

λσλ αλαγθψλ, επηρνξήγεζε γηα βνεζήκαηα έλδεηαο θαη αληηκεηψπηζεο άκεζσλ βηνηηθψλ αλαγθψλ ιφ-

γσ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη απνδφζεηο γηα ινηπνχο ζθνπνχο. 

 
ΟΣΑ α’ βαζκνχ 
 

Σν 2020, νη απνδφζεηο ησλ ΚΑΠ ζηνπο ΟΣΑ α’ βαζκνχ εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζην πνζφ ησλ 

1.857 εθαη. επξψ. Πέξαλ ησλ απνδφζεσλ ΚΑΠ νη ΟΣΑ α’ βαζκνχ ζα ιάβνπλ επηπιένλ:  

 

 εηδηθή επηρνξήγεζε πνζνχ χςνπο 172 εθαη. επξψ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε δαπάλε κη-

ζζνδνζίαο ησλ ζρνιηθψλ ηξνρνλφκσλ, ησλ ζρνιηθψλ θαζαξηζηξηψλ, ην θφζηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

«Βνήζεηα ζην ζπίηη» θαη ε ζπλέρηζε ηεο Γξάζεο «Δλαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

δσήο» έηνπο 2019-2020, 
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  επηρνξήγεζε πνζνχ χςνπο 28 εθαη. επξψ γηα βνεζήκαηα έλδεηαο θαη αληηκεηψπηζεο άκεζσλ βην-

ηηθψλ αλαγθψλ ιφγσ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, 

  έθηαθηε επηρνξήγεζε πνζνχ χςνπο 116 εθαη. επξψ γηα ηελ εμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ,  

  επηρνξήγεζε πνζνχ χςνπο 171 εθαη. επξψ (εθ ησλ νπνίσλ 60 εθαη. πεξηιακβάλνληαη ζηηο Γεληθέο 

Κξαηηθέο Γαπάλεο) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ Covid-19, 

θαη 

 ινηπέο απνδφζεηο πνζνχ χςνπο 5 εθαη. επξψ σο έθηαθην αληηζηαζκηζηηθφ ηέινο ζηνπο Οξγαλη-

ζκνχο Ληκέλνο Πεηξαηψο θαη Θεζζαινλίθεο ΑΔ. 

 

Σν 2021, νη απνδφζεηο ησλ ΚΑΠ ζηνπο ΟΣΑ α’ βαζκνχ, πξνβιέπεηαη λα αλέιζνπλ ζην πνζφ ησλ 

1.914 εθαη. επξψ. Δπηπιένλ, ζα ιάβνπλ εηδηθή επηρνξήγεζε χςνπο 155 εθαη. επξψ, ε νπνία ζα θαιχ-

ςεη ην θφζηνο κηζζνδνζίαο ησλ ζρνιηθψλ ηξνρνλφκσλ, ηνπ πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ θαζψο θαη ην θφζηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην ζπίηη», ινηπέο απνδφζεηο χςνπο 5 

εθαη. επξψ θαη ινηπέο επηρνξεγήζεηο 2 εθαη. επξψ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. 

 
ΟΣΑ β’ βαζκνχ 

 

Σν 2020 νη απνδφζεηο ησλ ΚΑΠ ζηνπο ΟΣΑ β’ βαζκνχ, εθηηκάηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 652 εθαη. 

επξψ, ελψ γηα ην 2021 πξνβιέπεηαη λα αλέιζνπλ ζηα 646 εθαη. επξψ. 

 

 

Πίλαθαο 3.16  Μεηαβηβάζεηο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ζηνπο ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ 
(ζε εθαη. επξψ) 

 

    Καηεγνξία 
2020 2021 

Δθηηκήζεηο Πξνβιέςεηο 
   

Α. ΟΣΑ Α΄ βαζκνχ – Γήκνη (Ι + ΙΙ + ΙΙΙ + IV + V + VI) 2.290 2.076 

  Ι.  ΚΑΠ Γήκσλ (α + β + γ) 1.857 1.914 

 α. Απφδνζε ζηνπο Γήκνπο πνζνζηνχ επί ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο 668 725 

 β. Απφδνζε ζηνπο Γήκνπο πνζνζηνχ επί ησλ θαζαξψλ ζπλνιηθψλ εηήζησλ εηζπξάμεσλ ηνπ 
θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ 1088 1.088 

 γ. Απφδνζε ζηνπο Γήκνπο πνζνζηνχ επί ηνπ ΔΝΦΙΑ 101 101 

  ΙΙ. Δηδηθή επηρνξήγεζε ζε ΟΣΑ α’ βαζκνχ 172 155 

 III. Λνηπέο απνδφζεηο ζε ΟΣΑ α’ βαζκνχ  5 5 

 IV. Λνηπέο επηρνξεγήζεηο ζε ΟΣΑ α’ βαζκνχ 29 2 

 V. Έθηαθηε επηρνξήγεζε εμφθιεζεο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ 116 0 

 VI. Γαπάλεο Covid-19 111 0 

Β. ΟΣΑ Β’ βαζκνχ – Πεξηθέξεηεο (Ι + ΙΙ) 652 646 

  Ι.  ΚΑΠ Πεξηθεξεηψλ (α+β) 652 646 

 α. Απφδνζε ζηηο Πεξηθέξεηεο πνζνζηνχ επί ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο 202 190 

 β. Απφδνζε ζηηο Πεξηθέξεηεο πνζνζηνχ επί ησλ θαζαξψλ ζπλνιηθψλ εηήζησλ εηζπξάμεσλ ηνπ 
θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ 450 456 

 ΙΙ. Λνηπέο επηρνξεγήζεηο ζε ΟΣΑ β’ βαζκνχ 0 0 

Γ. ΚΑΠ OTA α’ θαη β’ βαζκνχ (Α.Ι + Β.Ι) 2.509 2.560 

   

Γ. χλνιν κεηαβηβάζεσλ απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ (Α + Β) 2.942 2.722 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ γηα ην 2020 εληζρχζεθε εθηφο ησλ 

άιισλ θαη γηα δαπάλεο ιφγσ Covid-19 κε πνζφ χςνπο 171 εθαη. επξψ (εθ ησλ νπνίσλ 60 εθαη. πεξη-

ιακβάλνληαη ζηηο Γεληθέο Κξαηηθέο Γαπάλεο), πξνθεηκέλνπ λα επηρνξεγεζνχλ νη ΟΣΑ α’ βαζκνχ γηα 

ηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ θαη θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ, γηα ηε ιήςε κέηξσλ δηαθχιαμεο ηεο δεκφ-

ζηαο πγείαο εληφο θαη πέξημ ησλ θαηαπιηζκψλ ησλ Ρνκά, γηα ηελ πινπνίεζε επηζηηηζηηθψλ πξνγξακ-

κάησλ, γηα ηελ απψιεηα εζφδσλ ηνπο ιφγσ ηεο παλδεκίαο, θαζψο θαη γηα ηελ θάιπςε ησλ εξγνδνηη-

θψλ εηζθνξψλ ηνπ απμεκέλνπ αξηζκνχ ζρνιηθψλ θαζαξηζηξηψλ ιφγσ κεηαηξνπήο ηεο ζρέζεο εξγαζί-

αο ζε ΗΓΟΥ απφ ην επηέκβξην ηνπ 2020. 
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εκαληηθά θνλδχιηα ζα δηαηεζνχλ απφ ην ΠΓΔ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ γηα ηελ ηνπηθή απην-

δηνίθεζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

 

ην πιαίζην απηφ ρξεκαηνδνηνχληαη δξάζεηο γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηηο θνηλσληθέο ηεο ππν-

δνκέο (π.ρ. Πξφγξακκα Φηιφδεκνο Η θαη ΗΗ, θ.α), ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε δεκηψλ/ θαηαζηξν-

θψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ζενκελίεο ζηνπο ΟΣΑ, ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο 

ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ηελ άξζε δηνηθεηηθψλ εκπνδίσλ, ηε δηνηθεηηθή δηαθάλεηα θαη ηελ θαηαπν-

ιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, ηελ ελίζρπζε ηεο δηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο, ηε κεηαηξνπή ησλ Κέληξσλ 

Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) ζε θέληξα νινθιεξσκέλσλ ζπλαιιαγψλ θ.α. 

Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ζην ΠΓΔ έηνπο 2021 πξνβιέπεηαη ζηα 172 εθαη. επξψ. 

 

Τπνπξγείν Εμωηεξηθώλ 
 

Οη πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ζα θαιχςνπλ θπξίσο δαπά-

λεο γηα: 

 

 εηζθνξέο θαη άιιεο ππνρξεψζεηο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζε Γηεζλείο 

Οξγαληζκνχο, ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, ηεο Τπεξεζηαθήο Γεληθήο Γξακκαηείαο, ηεο Γεληθήο Γξακκα-

ηείαο Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ θαη Δμσζηξέθεηαο, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Γη-

πισκαηίαο θαη Απνδήκνπ Διιεληζκνχ, θαζψο θαη ησλ Αξρψλ Δμσηεξηθήο Τπεξεζίαο, θαη 

 δξάζεηο ζηνλ ηνκέα παξνρήο δηκεξνχο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο ζε ηξίηεο ρψξεο. 

 

Μέζσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ηνπ θνξέα ρξεκαηνδνηνχληαη θπξίσο νξηδφληηεο 

δξάζεηο γηα ηνλ δηνηθεηηθφ εθζπγρξνληζκφ ησλ νηθείσλ ππεξεζηψλ, ηελ ελίζρπζε ηεο εμαγσγηθήο επη-

ρεηξεκαηηθφηεηαο, θαζψο θαη δαπάλεο ζηνλ κεηαλαζηεπηηθφ ηνκέα ζην πιαίζην ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ. 

Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ζην ΠΓΔ έηνπο 2021 πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζηα 14 εθαη. 

επξψ. 

 

Τπνπξγείν Εζληθήο Άκπλαο 
 

ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ έρνπλ πξνβιεθζεί πηζηψζεηο πνπ ζα θαιχςνπλ δαπάλεο 

γηα: 

 

 ηελ πεξίζαιςε ησλ ζηειερψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, 

 ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ρηιίσλ εμαθνζίσλ 

(1.600) Δπαγγεικαηηψλ Οπιηηψλ (ΔΠΟΠ) θαη ρηιίσλ (1.000) Οπιηηψλ Βξαρείαο Αλαθαηάηαμεο 

(ΟΒΑ),  

 ηε ζπκκεηνρή ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ζε εηξελεπηηθέο απνζηνιέο, 

 ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ γηα ηα ζηξαηησηηθά λνζνθνκεία,  

 ηηο εζληθέο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζην ΝΑΣΟ, 

 ηηο εηζθνξέο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη θπξίσο ηεο Δζληθήο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο ζε Γηεζλείο Οξ-

γαληζκνχο, θαη 

 ηηο λέεο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πινπνίεζε ζεκαληηθψλ εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκά-

ησλ. 

 

ηηο εθηηκήζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2020, κεηαμχ άιισλ, πεξηιακβάλνληαη θαη δαπάλεο χςνπο 

27,85 εθαη. επξψ γηα δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηη-

θψλ ζπλεπεηψλ ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο, φπσο έθηαθηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ππεξεηνχλησλ ζηα 

ηξαηησηηθά Ννζνθνκεία θαη ζην ΝΗΜΣ, πξνζιήςεηο επηθνπξηθνχ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ, πξνκήζεηα 

θαξκαθεπηηθνχ θαη πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, θαζψο θαη γηα εμνπιηζκφ ησλ ΜΔΘ ζηα αλσηέξσ λνζνθν-

κεία. 

 

Μέζσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ηνπ θνξέα ρξεκαηνδνηνχληαη δαπάλεο ζηξαηησηη-

θψλ έξγσλ θαη δαπάλεο ζηνλ κεηαλαζηεπηηθφ ηνκέα ζην πιαίζην ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ. 
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Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ζην ΠΓΔ έηνπο 2021 πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζηα 14 εθαη. 

επξψ. 
 

Τπνπξγείν Τγείαο 
 

ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ πξνβιέπνληαη πηζηψζεηο γηα ηελ εχξπζκε θαη απνηειε-

ζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ παξνρήο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ηεο 

ρψξαο.  

 

ην πιαίζην απηφ, νη κεηαβηβάζεηο πξνο ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα, ηηο κνλάδεο πγείαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο (ΠΦΤ) θαη ηνλ ΔΟΠΤΤ απνζθνπνχλ ζηε δηαξθή βειηίσζε ηνπ επη-

πέδνπ ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο ησλ αζζελψλ, 

ζηελ αλαλέσζε θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηφζν ηνπ ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ φζν θαη ησλ θηηξηαθψλ ππν-

δνκψλ, θαζψο θαη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο δηαδηθαζίαο εθνδηαζκνχ κε ηαηξνθαξκαθεπηηθφ 

θαη ινηπφ πιηθφ. 

 

Δπηπξφζζεηα, νη κεηαβηβάζεηο πξνο ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπ Τπνπξγείνπ πξννξίδνληαη λα 

θαιχςνπλ ηφζν ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο, φζν θαη ηηο εμεηδηθεπκέλεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαηά ηνκέ-

α. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη αλάγθεο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο, ε ζπλέρηζε παξνρήο ππεξε-

ζηψλ απφ ηηο κνλάδεο ςπρηθήο πγείαο, ε θαηαπνιέκεζε ησλ λαξθσηηθψλ θαη ε παξνρή ζρεηηθήο θξν-

ληίδαο, ε δηαθνκηδή έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ ρξήδνπλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, θαζψο θαη ε α-

ληηκεηψπηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ θαη πγεηνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

 

ηα αλψηαηα φξηα δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο έρνπλ πεξηιεθζεί δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πινπνίεζε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ ζπλνιη-

θνχ χςνπο 523 εθαη. επξψ θαη 131 εθαη. επξψ γηα ηα έηε 2020 θαη 2021 αληίζηνηρα. Δπηπιένλ, θαηά 

ην έηνο 2020 ν ΔΟΠΠΤ επηρνξεγήζεθε κε επηπιένλ 507 εθ. επξψ, εθ ησλ νπνίσλ 263 εθαη. επξψ α-

θνξνχλ δαπάλεο ζπλδεφκελεο κε απψιεηα εζφδσλ ιφγσ ηεο παλδεκίαο. 

 

Μέζσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ηνπ θνξέα ρξεκαηνδνηνχληαη δαπάλεο γηα ηελ Τ-

γεία – Πξφλνηα πνπ εμεηδηθεχνληαη ζε δαπάλεο γηα εμνπιηζκφ ησλ λνζνθνκείσλ, γηα ιεηηνπξγία παηδη-

θψλ ζηαζκψλ θαη γεξνθνκείσλ, γηα δεκηνπξγία δνκψλ απναζπινπνίεζεο ςπρηθά αζζελψλ, φπσο θαη 

δνκψλ παξνρήο θξνληίδαο ςπρηθήο πγείαο. Δπίζεο ην Τπνπξγείν πινπνηεί δξάζεηο ζηνλ κεηαλαζηεπ-

ηηθφ ηνκέα ζην πιαίζην ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ. 

Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ζην ΠΓΔ έηνπο 2021 πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζηα 60 εθαη. 

επξψ. 

 

Τπνπξγείν Δηθαηνζύλεο 
 

Οη πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζα θαιχςνπλ, εθηφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ινηπψλ δαπα-

λψλ θαη δαπάλεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ (Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσ-

πηθνχ Υαξαθηήξα θαη Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ). 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο ζην έηνο 2020 εληζρχζεθε εθηφο 

ησλ άιισλ θαη γηα δαπάλεο ιφγσ Covid-19 κε πνζφ χςνπο 1 εθαη. επξψ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ 

δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε απνιπκάλζεηο θηηξίσλ θαη πξνκήζεηεο καζθψλ, αληηζεπηηθψλ θαη θνξεηψλ 

ππνινγηζηψλ. 

 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ ρξεκαηνδνηνχλ θπξίσο ν-

ξηδφληηεο δξάζεηο γηα ηνλ δηνηθεηηθφ εθζπγρξνληζκφ ησλ νηθείσλ ππεξεζηψλ θαη δνκψλ. 

Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ζην ΠΓΔ έηνπο 2021 πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζηα 23 εθαη. 

επξψ. 
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Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ 
 

ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ έρνπλ πξνβιεθζεί πηζηψζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ πνιηηηθψλ θαη δξάζε-

σλ ηνπ Τπνπξγείνπ πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (θαη ηηο 3 βαζκίδεο), αιιά 

θαη ηνπο ηνκείο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, Καηάξηηζεο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο. 

 

Δηδηθφηεξα, έρνπλ πξνβιεθζεί νη απαξαίηεηεο πηζηψζεηο γηα: 

 

 ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ επηρνξεγνχκελσλ απφ ην Τπνπξγείν θνξέσλ (ΑΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, 

θαη ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ), πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο, 

 ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο,  

 ηελ θάιπςε ιεηηνπξγίαο ησλ δεκφζησλ ΗΔΚ,  

 ηελ θάιπςε κεληαίαο επηδφηεζεο εηζηηεξίνπ γηα ηε δσξεάλ κεηαθνξά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηα 

ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, απφ ηελ θαηνηθία ηνπο ζηελ έδξα ηεο δνκήο πνπ ζπνπδάδνπλ,  

 ηελ πξνκήζεηα θνηηεηηθψλ ζπγγξακκάησλ, 

 ηε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη 

 ηελ εηδηθή ελίζρπζε, κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπνπδάδνπλ καθξηά 

απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο, θαζψο θαη ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ζίηηζεο απηψλ.  

 

ηηο εθηηκήζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 κεηαμχ άιισλ δαπαλψλ πεξηιακβάλν-

ληαη θαη δαπάλεο ζπλνιηθνχ χςνπο 6,8 εθαη. επξψ, νη νπνίεο δηαηέζεθαλ γηα δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ πινπνίεζε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ηνλ Covid-19 θαη ζπγθεθξηκέλα γηα 

ηελ θάιπςε έθηαθηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ησλ θαζαξηζηξηψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, γηα ηελ ππν-

ζηήξημε απνκαθξπζκέλεο δηδαζθαιίαο, πξφζζεηεο απνδεκηψζεηο εθπαηδεπηηθψλ ιφγσ αιιαγήο ηεο 

εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ, γηα θάιπςε έθηαθησλ αλαγθψλ ησλ λνζνθν-

κείσλ Αηγηλήηεην θαη Αξεηαίεην (έθηαθηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε πξνζσπηθνχ, αγνξά πγεηνλνκηθνχ πιη-

θνχ, εθεκεξίεο επηθνπξηθψλ ηαηξψλ). 

 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ ρξεκαηνδνηνχλ έξγα ππν-

δνκήο, θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ ησλ ΑΔΗ θαη ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο, ε δηαξθήο αλάγθε απφθηεζεο λέσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηή-

ησλ ππεξεηείηαη κέζσ ησλ δξάζεσλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ πνπ α-

θνξνχλ ζηελ Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ νπνίσλ πινπνηεί ην ζπ-

γθεθξηκέλν Τπνπξγείν. Σέινο απφ ην ΠΓΔ ηνπ Τπνπξγείνπ θαιχπηνληαη δαπάλεο ζηνλ κεηαλαζηεπηη-

θφ ηνκέα ζην πιαίζην ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ. 

ηηο εθηηκήζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ επελδχζεσλ 2020 πεξηιακβάλεηαη ε πιεξσκή αλα-

πιεξσηψλ θαη σξνκίζζησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη Δηδηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ θαη Βνεζεηηθνχ Πξν-

ζσπηθνχ, γηα ηελ θάιπςε έθηαθησλ αλαγθψλ. 

Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ζην ΠΓΔ έηνπο 2021 πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζηα 710 εθαη. 

επξψ. 

 

Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ 
 

Οη πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ζα θαιχ-

ςνπλ θπξίσο δαπάλεο: 

 

 κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη πξφζιεςεο επνρηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηε θχιαμε ησλ κνπζείσλ 

θαη ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, 

 ζπληήξεζεο, δηακφξθσζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κνπζείσλ, κε ζηφρν ηελ 

πξνζηαζία θαη ηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, 

 ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ αξραηνινγηθψλ ππεξεζηψλ, 

 ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ αλάπηπμε «Δζληθήο Πιαηθφξκαο Αζιεηηθήο Αθεξαηφηεηαο», κε 

ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ρεηξαγψγεζεο αζιεηηθψλ αγψλσλ, 
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 επηρνξεγήζεσλ θνξέσλ πνπ πξνάγνπλ ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνλ αζιεηηζκφ κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ λε-

νζχζηαηνπ ΝΠΗΓ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν Πνιηηηζκνχ θαη Γεκηνπξγίαο ΑΚΡΟΠΟΛ», 

 θάιπςεο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, ζπλεδξίσλ θαη πξνγξακκάησλ δηάδνζεο ηνπ ειιεληθνχ πνιη-

ηηζκνχ θαη 

 πξνβνιήο ησλ πνιηηηζηηθψλ ζεζαπξψλ ηεο ρψξαο, κε ζθνπφ ηελ θαζηέξσζή ηεο σο πξννξηζκφ π-

ςεινχ πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

 

ηηο εθηηκήζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2020, κεηαμχ άιισλ, πεξηιακβάλνληαη θαη δαπάλεο ζπλνιη-

θνχ χςνπο 42εθαη. επξψ (εθ ησλ νπνίσλ 30 εθαη. πεξηιακβάλνληαη ζηηο Γεληθέο Κξαηηθέο Γαπάλεο) 

γηα δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο 

πγεηνλνκηθήο θξίζεο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ ελίζρπζε πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ ζην πιαίζην ηνπ πξν-

γξάκκαηνο «Όιε ε Διιάδα έλαο πνιηηηζκφο» θαη πξφζζεηε επηρνξήγεζε ζε θνξείο ηεο Γεληθήο Κπ-

βέξλεζεο ιφγσ απψιεηαο εζφδσλ εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο. 

 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ ρξεκαηνδνηνχλ έξγα, φπσο 

ε θαηαζθεπή, βειηίσζε θαη αλαδηνξγάλσζε κνπζείσλ, ε ζπληήξεζε κλεκείσλ θαη αξραηνινγηθψλ 

ρψξσλ θαη ε ζπλνιηθή αλάδεημή ηνπο, θαζψο θαη ε θαηαζθεπή θαη βειηίσζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηά-

ζεσλ. 

Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ζην ΠΓΔ έηνπο 2021 πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζηα 35 εθαη. 

επξψ. 

 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ  
 

ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ, πέξαλ ησλ πηζηψζεσλ πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, πεξηιακβάλνληαη πηζηψζεηο θαη γηα ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξά-

ηνπο, ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο Ηδησηηθνχ Υξένπο, ηελ Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα 

ηνπ Αλζξψπνπ, θαζψο θαη γηα ηε λέα Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ Σακείνπ Αλάθακςεο. 

 

Δπίζεο, πεξηιακβάλνληαη θαη νη πηζηψζεηο γηα ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ, ηελ Αξρή 

Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη ην Δζλη-

θφ πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο. 

 

Σέινο, πεξηιακβάλεηαη θαη ν εηδηθφο θνξέαο «Γεληθέο Κξαηηθέο Γαπάλεο» γηα ηελ αληηκεηψπηζε δηα-

θφξσλ νξηδφληησλ ζεκάησλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο. Οη πηζηψζεηο ηνπ εκθαλίδνληαη δηαθξηηά ζηνλ 

πίλαθα θαη πξνβιέπεηαη λα θαιχςνπλ, κεηαμχ άιισλ, ην απνζεκαηηθφ, ηηο πηζηψζεηο ππφ θαηαλνκή 

γηα λέεο πξνζιήςεηο, ηηο ζπληάμεηο πνπ πιεξψλνληαη απεπζείαο απφ ην θξάηνο, ηηο Τπεξεζίεο Κνηλήο 

Χθέιεηαο, ηηο απνδφζεηο ζηελ ΔΔ, ην επίδνκα ζέξκαλζεο, ηηο θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ κε εγγπεηή ην 

Διιεληθφ Γεκφζην, ηνπο ηφθνπο θαη ηα ζπλαθή ηξαπεδηθά έμνδα. 

 

ηηο εθηηκήζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ επελδχζεσλ 2020 ηνπ Τπνπξγείνπ χςνπο 1.495 εθαη. 

επξψ, πεξηιακβάλνληαη ε ρνξήγεζε ελίζρπζεο κε ηε κνξθή επηζηξεπηέαο πξνθαηαβνιήο ζε επηρεηξή-

ζεηο πνπ επιήγεζαλ νηθνλνκηθά ιφγσ ηεο εκθάληζεο θαη δηάδνζεο ηεο λφζνπ ηνπ θνξσλντνχ Covid-

19 (πεξίπνπ 1.000 εθαη. επξψ) θαη ε απνδεκίσζε εηδηθνχ ζθνπνχ γηα ηελ ελίζρπζε επηρεηξήζεσλ θαη 

απηναπαζρνινχκελσλ, ην ππφινηπν πνζφ. 

Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ζην ΠΓΔ έηνπο 2021 πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζηα 23 εθαη. 

επξψ. 

 

Ανεξάπηηηη Απσή Γημοζίυν Δζόδυν 

 

ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ θαη εηδηθφηεξα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζε 

μερσξηζηνχο εηδηθνχο θνξείο, πεξηιακβάλεηαη θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκν-

ζίσλ Δζφδσλ (ΑΑΓΔ).  

 

Δηδηθφηεξα, ζηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ έρνπλ πξνβιεθζεί ζπλνιηθέο πηζηψζεηο χςνπο 502,8 εθαη. 

επξψ έλαληη πξφηαζήο ηεο γηα πηζηψζεηο χςνπο 553,8 εθαη. επξψ θαη αλψηαηνπ νξίνπ δαπαλψλ χςνπο 
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448,0 εθαη. επξψ πνπ πξνβιέπνληαλ γηα ηελ ΑΑΓΔ ζηε ζρεηηθή εγθχθιην θαηάξηηζεο πξνυπνινγη-

ζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021. εκεηψλεηαη φηη ζηελ θαηεγνξία «Παξνρέο ζε 

εξγαδνκέλνπο» έρνπλ πεξηιεθζεί ζπλνιηθέο πηζηψζεηο χςνπο 45,4 εθαη. επξψ γηα ηελ θάιπςε ηνπ ε-

πηπιένλ θφζηνπο επαλαζρεδηαζκνχ ηνπ κηζζνινγίνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΑΑΓΔ. 

 

Σέινο, ε ΑΑΓΔ ζπκκεηέρεη κε έξγα ηεο ζε κεγάιν κέξνο ηνπ ΠΓΔ ηνπ θνξέα. 

 

Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκωλ 
 

ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ έρνπλ πξνβιεθζεί πηζηψζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο α-

πνζηνιήο ηνπ θαη ηδίσο γηα ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο ηνπ αγξνηηθνχ ην-

κέα, ηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ εμαγσγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ηελ εμαζθάιηζε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο αζθάιεηαο ησλ παξαγφκελσλ θαη ησλ 

εηζαγφκελσλ ηξνθίκσλ ζηε ρψξα θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο 

(ΚΑΠ) θαη ηεο Κνηλήο Αιηεπηηθήο Πνιηηηθήο (ΚΑιΠ). 

 

εκαληηθφ κέξνο ησλ πηζηψζεσλ απηψλ ζα δηαηεζεί γηα: 

 

 ηελ θαηαβνιή ζηνπο αγξφηεο θξαηηθψλ νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ, πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ ΔΔ, 

κέζσ ηνπ Οξγαληζκνχ Διιεληθψλ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (ΔΛΓΑ), 

 ηελ επηρνξήγεζε επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν θνξέσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο ζην πιαίζην ηεο πξναγσγήο ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. Μεηαμχ άιισλ, 

γηα ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ΔΛΓΑ κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπ δαπαλψλ έρνπλ πξν-

βιεθζεί πηζηψζεηο χςνπο 30 εθαη. επξψ θαη  

  ηελ θάιπςε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Δγγπήζεσλ Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ 

(ΔΛΔΓΔΠ). 

 

Οη ζπλνιηθέο πηζηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζε παξεκβάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θν-

ξσλντνχ ζα αλέιζνπλ ην 2020 ζε 150 εθαη. επξψ θαη πεξηιακβάλνπλ κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ α-

γξνηηθνχ ηνκέα. 

 

Σα έξγα ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΠΓΔ πεξηιακβάλνπλ έξγα ππνδνκψλ γηα 

ηε βειηίσζε ζπλζεθψλ κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο γε-

σξγηθψλ πξνγξακκάησλ, βειηηψζεηο θαη εμνπιηζκφ θηεληαηξηθψλ εξγαζηεξίσλ ζε αθξηηηθέο πεξηνρέο, 

εγγεηνβειηησηηθά έξγα, έξγα ελίζρπζεο ηεο αιηείαο θ.ιπ. ηηο δαπάλεο ηνπ Τπνπξγείνπ ην 2021 πεξη-

ιακβάλνληαη κέηξα ζηήξημεο αγξνηψλ. 

Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ζην ΠΓΔ έηνπο 2021 πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζηα 902 εθαη. 

επξψ. 

 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Ελέξγεηαο  
 

Οη πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ζα θαιχ-

ςνπλ θπξίσο: 

 

 ηελ επηρνξήγεζε ησλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Φνξέσλ (ΔΑΓΜΔ, ΟΦΤΠΔΚΑ, ΚΑΠΔ), 

 ηηο απνδφζεηο εζφδσλ ζην Πξάζηλν Σακείν, ζηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Αλαθχθισζεο (ΔΟΑΝ) θαη 

ζην Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΚΑΠΔ) θαη 

 ηε ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ πξνζηαζίαο ηνπ δαζηθνχ πινχηνπ ηεο ρψξαο. 

 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ ρξεκαηνδνηνχλ έξγα πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε βηψζηκε νηθηζηηθή αλάπηπμε, 

θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ. ηηο δαπάλεο γηα ελέξγεηα πεξηιακβάλνληαη νη επηρνξεγήζεηο ζε 

ελδηάκεζνπο θνξείο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 
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Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ζην ΠΓΔ έηνπο 2021 πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζηα 670 εθαη. 

επξψ. 

 

Τπνπξγείν Εξγαζίαο θαη Κνηλωληθώλ Τπνζέζεωλ 
 
Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ ζα δηαηεζεί ζε 

κεηαβηβάζεηο πξνο ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΟΚΑ) θαη εηδηθφηεξα πξνο ηνλ           

e-ΔΦΚΑ γηα ηε ζηήξημε ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο, πξνο ηνλ Οξγαληζκφ Απαζρφιε-

ζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ) γηα ηελ θάιπςε ησλ αλέξγσλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ελεξγεηηθψλ 

πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο θαη πξνο ηνλ Οξγαληζκφ Πξνλνηαθψλ Δπηδνκάησλ θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγ-

γχεο (ΟΠΔΚΑ).  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηνπ ΟΠΔΚΑ πξνβιέπεηαη λα θαηαβιεζνχλ: 

 

 ην επίδνκα παηδηνχ,  

 ην ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα, 

 ην επίδνκα ζηέγαζεο, 

 ην επίδνκα θνηλσληθήο αιιειεγγχεο αλαζθάιηζησλ ππεξειίθσλ θαη ε παξνρή ζε αλαζθάιηζηνπο 

ππεξήιηθεο, 

 νη πξνλνηαθέο παξνρέο ζε ρξήκα ζε άηνκα κε αλαπεξία, 

 ε θαηαβνιή επηδφκαηνο 2.000 επξψ ζε νηθνγέλεηεο γηα θάζε λέα γέλλεζε παηδηνχ, θαη 

 ινηπά πξνγξάκκαηα, δξάζεηο θαη ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ πξνλνηαθέο πνιηηηθέο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ (ρνξήγεζε ζρνιηθψλ γεπκάησλ, νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζε 

αλάδνρνπο γνλείο, εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε νηθνγελεηψλ πνπ δηαβηνχλ ζε νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο 

πεξηνρέο). 

 

Δπηπξφζζεηα, αλακέλεηαη λα δηαηεζνχλ πηζηψζεηο γηα: 

  

 ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Κέληξσλ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη ησλ ινηπψλ πξνλνηαθψλ θνξέσλ, 

 ηελ επηδφηεζε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα λένπο εξγαδφκελνπο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πξφ-

ζβαζήο ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

 ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηέγαζε θαη Δξγαζία γηα ηνπο αζηέγνπο θαη 

 ηε ρνξήγεζε voucher γηα βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο.  

 

Δπηζεκαίλεηαη, ηέινο, φηη ζηα αλψηαηα φξηα δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τ-

πνζέζεσλ έρνπλ πεξηιεθζεί δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ αληηκεηψπηζεο ησλ 

αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο χςνπο 3.615 εθαη. επξψ θαη 2.452 εθαη. επξψ γηα ηα 

έηε 2020 θαη 2021 αληίζηνηρα.  

 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

 

 ε κείσζε θαηά ηξεηο πνζνζηηαίεο κνλάδεο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ κηζζσηψλ ηνπ ηδησηη-

θνχ ηνκέα, 

 ε θάιπςε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ επί ηνπ νλνκαζηηθνχ κη-

ζζνχ ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ νη ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηίζεληαη ζε πξνζσξηλή αλαζηνιή, θα-

ζψο θαη ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ ησλ ππαιιήισλ ησλ επνρηθψλ επηρεηξήζεσλ, 

 ε θάιπςε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη επηδφηεζε 200 επξψ 

ζε πεξίπησζε πξφζιεςεο καθξνρξφληα αλέξγνπ, γηα πεξίνδν 6 κελψλ, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκ-

καηνο γηα ηε δεκηνπξγία 100.000 λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, 

 ην Πξφγξακκα «ΓΔΦΤΡΑ» πνπ αθνξά ζηελ επηδφηεζε ηεο πξψηεο θαηνηθίαο γηα δαλεηνιήπηεο 

πνπ επιήγεζαλ απφ ηελ παλδεκία Covid-19, 

 ε θαηαβνιή απνδεκίσζεο εηδηθνχ ζθνπνχ χςνπο 534 επξψ ζε κεληαία βάζε ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ 

νπνίσλ νη ζπκβάζεηο εξγαζίαο έρνπλ ηεζεί ζε πξνζσξηλή αλαζηνιή, 
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 ε θάιπςε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ κέξνπο ηνπ δψξνπ Πάζρα πνπ αλαινγεί ζηε ρξνλη-

θή πεξίνδν ηεο πξνζσξηλήο αλαζηνιήο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο, 

 ε πξνζαχμεζε απνδεκίσζεο εηδηθνχ ζθνπνχ γηα ηνλ κήλα Ννέκβξην 2020 θαη ε θάιπςε ηνπ πξφ-

ζζεηνπ θφζηνπο ηνπ δψξνπ Υξηζηνπγέλλσλ ησλ ππαιιήισλ πνπ ιακβάλνπλ απνδεκίσζε εηδηθνχ 

ζθνπνχ ιφγσ πξνζσξηλήο αλαζηνιήο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο θαη 

 ην Πξφγξακκα βξαρπρξφληαο απαζρφιεζεο «ΤΝΔΡΓΑΗΑ» κε θάιπςε 60% ηνπ θαζαξνχ κη-

ζζνχ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ επί ηνπ νλνκαζηηθνχ κηζζνχ γηα ηνλ ρξφλν κεησκέλεο απα-

ζρφιεζεο. 

 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ ρξεκαηνδνηνχλ δξάζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο κε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη επαλεθπαίδεπζεο, ηελ 

ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζσ ρξεκαηνδνηηθψλ εληζρχζεσλ γηα ηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηη-

θψλ πξσηνβνπιηψλ ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε πξνηεξαηφηεηα ζε 

θιάδνπο θαη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο πνπ ελζσκαηψλνπλ ηελ θαηλνηνκία. Θεκαηηθά εξγαζηήξηα, ππεξε-

ζίεο θαζνδήγεζεο, ελδπλάκσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ππνζηήξημεο, θαζψο θαη παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο 

ππνζηήξημεο ησλ λέσλ, απνηεινχλ θάπνηα απφ ηα κέζα επίηεπμεο ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ. Δηδηθά γηα 

ηνπο λένπο εληζρχνληαη ζπζηεκαηηθά πξνγξάκκαηα κεηάβαζεο απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ εξγαζία, 

ψζηε λα ππνζηεξηρζεί ε απφθηεζε πξψηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο, θαζψο θαη ε πξνψζεζε ηεο επηρεη-

ξεκαηηθφηεηαο. 

εκαληηθή παξάκεηξν απνηειεί ε ζπλέξγεηα κε δξάζεηο άιισλ Τπνπξγείσλ κε ζθνπφ ηνλ ζπληνληζκφ 

θαη ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα απηψλ. 

 

Σέινο, απφ ην ΠΓΔ ηνπ Τπνπξγείνπ θαιχπηνληαη δαπάλεο ζηνλ κεηαλαζηεπηηθφ ηνκέα ζην πιαίζην 

ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ. 

Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ζην ΠΓΔ έηνπο 2021 πξνβιέπεηαη ζηα 420 εθαη. επξψ. 

 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Επελδύζεωλ  
 

Οη πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ πξνβιέπεηαη λα θαιχςνπλ θπξίσο δαπά-

λεο γηα:  

 

 ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηελ πξνζέιθπζε παξαγσγηθψλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ θαη 

ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο, 

 ηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο 

βηνκεραλίαο θαη ησλ κεζαίσλ, κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,  

 ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη άζθεζεο 

ησλ ηερληθψλ επαγγεικάησλ, θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ βηνκε-

ραληθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, 

 ηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο, ηελ πξναγσγή ηεο ηερλνινγίαο, ηελ ελζσκάησζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ 

παξαγσγή, ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ εζληθψλ 

ππνδνκψλ έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο,  

 ηε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο πξνο φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηνπ π-

γηνχο αληαγσληζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ θαηαλα-

ισηψλ, ηελ πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζή ηνπο,  

 ηε ιεηηνπξγία ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Καηαλαισηή θαη 

 ηε ιεηηνπξγία ηεο λενζχζηαηεο Γηππεξεζηαθήο Μνλάδαο Διέγρνπ Αγνξάο. 

 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ ρξεκαηνδνηνχλ πνιηηηθέο 

ελίζρπζεο ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ κέζσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο δξάζεσλ ζηνπο ηνκείο βηνκεραλίαο-

βηνηερλίαο, ηνπξηζκνχ, πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Βαζηθφ πιαίζην 

γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ ελίζρπζεο ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ απνηεινχλ νη αλαπηπμηαθνί 

λφκνη. 
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Δπίζεο, γηα ηελ αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ησλ ππεξεζηψλ εκπνξίνπ εληζρχνληαη απφ ην ΠΓΔ δξάζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ρεξζαίσλ εκπνξεπκαηηθψλ θαη νδηθψλ κεηαθνξψλ. 

 

Δπηπιένλ, κέζσ ηνπ ΠΓΔ, ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ παξεκβαίλεη γηα λα ρξεκαηνδν-

ηήζεη δξάζεηο ζηήξημεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, κε πινπνί-

εζε πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο 

κεηαπνίεζεο, ηνπ ηνπξηζκνχ, ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ. 

 

Σν Τπνπξγείν ρξεκαηνδνηεί επίζεο κέζσ ηνπ ΠΓΔ, δξάζεηο γηα ηελ έξεπλα, ηελ ηερλνινγία, ηελ αλά-

πηπμε βηνκεραληθψλ εξεπλψλ, ηελ ελίζρπζε εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ θαη παξεκβάζεηο γεληθφηεξνπ νη-

θνλνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

Μέζσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ επίζεο, δηαηίζεληαη νη πφξνη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

έξγσλ ησλ 13 Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο. 

ηηο εθηηκήζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ επελδχζεσλ 2020 ηνπ Τπνπξγείνπ, χςνπο 5.611 εθαη. 

επξψ, κεγάιν κέξνο ηεο δαπάλεο αθνξά κεηαβηβάζεηο ζηελ Διιεληθή Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα ΑΔ, κέ-

ζσ ηεο νπνίαο ζα δηαηεζνχλ πφξνη θπξίσο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Σακείνπ Δγγπνδνζίαο Δπηρεηξήζεσλ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο Covid-19 χςνπο 1.780 εθαη. επξψ θαη ηνπ Σακεί-

νπ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ΗΗ (ΣΔΠΗΥ ΗΗ), χςνπο 768 εθαη. επξψ γηα ηνλ ίδην ζθνπφ. Δπίζεο, ζηηο εθηη-

κήζεηο πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε γηα ην κέηξν ηεο επηδφηεζεο δαλείσλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επη-

ρεηξήζεσλ πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ ίδηα αηηία, χςνπο 179 εθαη. επξψ πεξίπνπ. 

Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ζην ΠΓΔ έηνπο 2021 πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζηα 2.480 ε-

θαη. επξψ, εθ ησλ νπνίσλ πνζφ χςνπο 1.310 εθαη. επξψ αθνξά ην Πεξηθεξεηαθφ ΠΓΔ. ηηο πηζηψζεηο 

ηνπ Τπνπξγείνπ πεξηιακβάλεηαη πνζφ 800 εθαη. επξψ πνπ ζα δηαηεζεί ζην Πεξηθεξεηαθφ ΠΓΔ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο κέζσ ηνπ κέηξνπ κε επηζηξεπηέαο επηδφηεζεο ηφθσλ δαλείσλ 

κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη 80 εθαη. επξψ γηα ινηπέο δξάζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ 

ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο Covid-19. 

 

Τπνπξγείν Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ 
 
ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ έρνπλ πξνβιεθζεί πηζηψζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο α-

πνζηνιήο ηνπ, φπσο είλαη ε πινπνίεζε ησλ έξγσλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο θαη ε αλάπηπμε κεηαθνξηθψλ 

θαη ζπγθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο. Οη πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Τπνπξγείνπ πξνβιέπεηαη λα θαιχςνπλ θπξίσο δαπάλεο γηα: 

 

 ηελ επηρνξήγεζε ησλ ζπγθνηλσληαθψλ θνξέσλ, 

 ηελ απνδεκίσζε ησλ ζπγθνηλσληαθψλ θνξέσλ γηα ηελ απψιεηα εζφδσλ ιφγσ ησλ απαιιαγψλ θα-

ηαβνιήο θνκίζηξνπ ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, 

 ηελ επηδφηεζε ηεο ΣΡΑΗΝΟΔ ΑΔ, 

 ηε ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, 

 ηελ επηρνξήγεζε ησλ ινηπψλ θνξέσλ επνπηείαο ηνπ, φπσο Κηηξηαθέο Τπνδνκέο ΑΔ, Οξγαληζκφο 

Αληηζεηζκηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πξνζηαζίαο, 

 ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Γηεξεχλεζεο Αηπρεκάησλ θαη Αζθάιεηαο Πηήζεσλ θαη 

 ηε ιεηηνπξγία ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο ηδεξνδξφκσλ. 

 

Οη ζπλνιηθέο πηζηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζε παξεκβάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θν-

ξσλντνχ ζα αλέιζνπλ ην 2020 ζε 108 εθαη. επξψ θαη πεξηιακβάλνπλ θπξίσο κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε 

ησλ ζπγθνηλσληαθψλ θνξέσλ. 

 

Σν πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ πεξηιακβάλεη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηα-

ζθεπή εζληθψλ νδηθψλ αμφλσλ, έξγσλ κεηξφ, λένπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, επέθηαζε ηνπ πξναζηηα-

θνχ ζηδεξνδξφκνπ Αζελψλ, ιηκεληθψλ έξγσλ θαη έξγσλ γηα ηα αεξνδξφκηα, θαζψο θαη έξγσλ ηνπ ε-

παξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο ρψξαο. Δπίζεο, πεξηιακβάλνληαη έξγα θηηξηαθψλ ππνδνκψλ πνπ ζπκ-

βάιινπλ ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ησλ ηνκέσλ ηεο πγείαο, παηδείαο θαη δηθαηνζχλεο (λνζνθνκεία, 
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ζρνιεία, δηθαζηηθά κέγαξα, ζσθξνληζηηθά ηδξχκαηα), θαζψο θαη έξγα γηα ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ 

χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο. 

Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ζην ΠΓΔ έηνπο 2021 πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζηα 867 εθαη. 

επξψ. 

 
Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζηωηηθήο Πνιηηηθήο 
 

Οη πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ ζα θαιχςνπλ θπξίσο δαπάλεο γηα: 

 

 ηηο δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο, 

 ηε θχιαμε ησλ ζαιαζζίσλ νδψλ εηζφδνπ ζηε ρψξα θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηηο κεηαλαζηεπηηθέο θαη πξνζθπγηθέο ξνέο, 

 ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο - Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο θαη 

ηε λαπηηθή εθπαίδεπζε, 

 ηε ρνξήγεζε ζηεγαζηηθνχ επηδφκαηνο ζε ζπνπδαζηέο ησλ Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ πνπ 

ζπνπδάδνπλ καθξηά απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο, 

 ηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο θαη ηελ αζθάιεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο ζηε ζάιαζζα,  

 ηηο δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ πνιηηηζκφ, ηνλ αζιεηηζκφ, ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ ηνπ Αηγαίνπ,  

 ηηο δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο εζληθήο λεζησηηθήο πνιηηηθήο, 

θαη 

 ηηο απνδφζεηο εζφδσλ ζην Κεθάιαην Ναπηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΝΔ), ζην Μεηνρηθφ Σακείν Ναπηη-

θνχ (ΜΣΝ) θαη ζηε Γεκφζηα Αξρή Ληκέλσλ. 

 

ηηο εθηηκήζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2020 πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ θαη δαπάλεο χςνπο 6,3 ε-

θαη. επξψ γηα δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλε-

πεηψλ ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο πνπ αθνξνχλ δαπάλεο επηρνξήγεζεο ηνπ Οίθνπ Ναχηνπ γηα απνδεκί-

σζε εηδηθνχ ζθνπνχ ζηνπο λαπηηθνχο θαη γηα ηελ θαηαβνιή επηδφκαηνο αλεξγίαο ζε άλεξγνπο λαπηη-

θνχο, θαζψο θαη άιιεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ Τπνπξγείνπ. 

 

Σν πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ ρξεκαηνδνηεί δξάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ κε αληηθείκελν ηελ επη-

δφηεζε ησλ άγνλσλ γξακκψλ, ηελ αλάπηπμε ησλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ θαη ηελ θάιπςε ησλ ηνπηθψλ 

θνηλσληθψλ αλαγθψλ, θαζψο θαη δξάζεηο ζην κεηαλαζηεπηηθφ ηνκέα, ζην πιαίζην ηεο αξκνδηφηεηάο 

ηνπ. 

Μεγάιν κέξνο ησλ εθηηκψκελσλ πιεξσκψλ έηνπο 2020 απφ ην εζληθφ ζθέινο, αθνξά ζπκβάζεηο αλά-

ζεζεο δεκφζηαο ππεξεζίαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ειάρηζηεο ζαιάζζηαο ζπγθνηλσληαθήο εμππεξέηε-

ζεο λεζησηηθψλ πεξηνρψλ, ιφγσ έθηαθησλ ζπλζεθψλ, χςνπο 33 εθαη. επξψ. 

Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ζην ΠΓΔ έηνπο 2021 πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζηα 140 εθαη. 

επξψ. 

 

Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 
 

ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ έρνπλ πξνβιεθζεί πηζηψζεηο πνπ ζα θαιχςνπλ θπξίσο 

δαπάλεο γηα: 

  

 ηε ιεηηνπξγία ησλ αζηπλνκηθψλ επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ, ηελ πξνκήζεηα ζχγρξνλσλ θαη απνηειε-

ζκαηηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηε ζπληήξεζε θαη πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ ησλ 

ππεξεζηαθψλ νρεκάησλ,  

 ηε ζίηηζε ησλ πξνζσξηλά εκεδαπψλ θξαηνχκελσλ ζηα θαηά ηφπνπο θαηαζηήκαηα θξάηεζεο, 

 ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ απφ ππξθαγηέο κε ηε ρξήζε επίγεησλ κνλάδσλ θαη ελαέξησλ κέζσλ ηνπ 

Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο,  

 ηε ζίηηζε θαη δηακνλή ησλ αιινδαπψλ ζηα πξναλαρσξεζηαθά θέληξα, ζε ελαξκφληζε κε ην δηε-

ζλψο επηθξαηνχλ πιαίζην, 



ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3    

 

104  ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2021 

 ηελ θάιπςε δαπαλψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο, ζην πιαίζην ηφζν ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο φζν θαη επξχηεξα 

ηνπ ζπληνληζκνχ ηνπ ζπλφινπ ησλ δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θν-

ξέσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πάζεο θχζεσο θαηαζηξνθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηξεληθήο πεξηφδνπ, 

 ηελ εθαξκνγή ηεο ζσθξνληζηηθήο θαη αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο θαη ηέινο, 

 ηελ πινπνίεζε θαη επίβιεςε ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή λένπ, αλαβάζκηζε-επηζθεπή πθηζηάκελνπ ηε-

ρλεηνχ εκπνδίνπ θαη ζπλαθψλ έξγσλ θαηά κήθνο ηεο νξηνγξακκήο ηεο Διιελνηνπξθηθήο Μεζνξί-

νπ ζηελ ΠΔ Έβξνπ», γηα ηελ αλάζρεζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ. 

 

Σν 2020 ζα δηαηεζνχλ πηζηψζεηο χςνπο 94 εθαη. επξψ (εθ ησλ νπνίσλ 31 εθαη. πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

Γεληθέο Κξαηηθέο Γαπάλεο) γηα δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο 

δεκφζηαο πγείαο απφ ηνλ θνξσλντφ.  

 

Σν πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ παξέρεη ζεκαληηθή ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

ζηνλ κεηαλαζηεπηηθφ ηνκέα, ζην πιαίζην ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ. 

Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ζην ΠΓΔ έηνπο 2021 πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζηα 74 εθαη. 

επξψ. 

 
Τπνπξγείν Σνπξηζκνύ 
 

Οη πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζα θαιχςνπλ θπξίσο δαπάλεο γηα: 

 

 ηελ πξνβνιή ηεο ρψξαο ζην εμσηεξηθφ σο ζεκαληηθνχ θαη ειθπζηηθνχ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ, 

 ηελ ηνπξηζηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε,  

 ηε ιεηηνπξγία λέσλ ρνιψλ Ξελαγψλ ζηελ Κέξθπξα, Κξήηε θαη Ρφδν, 

 ηε ρνξήγεζε ζηεγαζηηθνχ επηδφκαηνο ησλ θνηηεηψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ρνιψλ Σνπξηζηη-

θψλ Δπαγγεικάησλ, πνπ ζπνπδάδνπλ καθξηά απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο, 

 ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, 

 ηελ εθπφλεζε ζπκβνπιεπηηθψλ κειεηψλ απφ εμεηδηθεπκέλνπο θνξείο θαη ηε δηεμαγσγή πξσηνγε-

λνχο έξεπλαο ζηηο μέλεο αγνξέο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ γηα ηελ αλά-

θακςε ηνπ ηνπξηζκνχ, 

 ηελ πξνψζεζε αλαπηπμηαθψλ πξσηνβνπιηψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη 

 ηελ επηρνξήγεζε θαη απφδνζε εζφδσλ ζηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ. 

 

Σν 2020 δηαηέζεθαλ πηζηψζεηο χςνπο 5,7 εθαη. επξψ γηα δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε 

κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηνπ θνξσλντνχ Covid-19 θαη αθνξνχλ δαπάλεο επη-

ρνξήγεζεο ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (ΔΟΣ) γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ιφγσ απψιεηαο 

εζφδσλ, θαζψο θαη κίζζσζεο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ δεκφζηαο πγείαο. 

 

εκαληηθφ κέξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο δξάζεο ηνπ Τπνπξγείνπ πξνέξρεηαη απφ ην πξφγξακκα 

δεκνζίσλ επελδχζεσλ. Σν 2020 ε εθηηκψκελε δαπάλε πεξηιακβάλεη πιεξσκέο γηα ην πξφγξακκα 

«Σνπξηζκφο γηα φινπο», θαζψο θαη γηα ηε δηαθεκηζηηθή δαπάλε ηνπ ΔΟΣ ζπλνιηθνχ χςνπο 43 εθαη. 

επξψ. 

Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ζην ΠΓΔ έηνπο 2021 πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζηα 21 εθαη. 

επξψ. 

 

Τπνπξγείν Φεθηαθήο Δηαθπβέξλεζεο 
 

ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ έρνπλ πξνβιεθζεί πηζηψζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο α-

πνζηνιήο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ςεθηαθήο πνιηηηθήο, ηελ πξνψζεζε 

ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ αλάπηπμε ηειεπηθνηλσληαθψλ θαη ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ 

πςειήο πνηφηεηαο. ην πιαίζην απηφ, έρνπλ πξνβιεθζεί, κεηαμχ άιισλ, πηζηψζεηο γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ έξγνπ ΤΕΔΤΞΗ ΗΗ θαη γηα ηελ θάιπςε ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο ηεο ρψξαο γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο 

ζηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Γηαζηήκαηνο (ESA). 
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εκαληηθά πνζά ζα δηαηεζνχλ ην 2021 απφ ην ΠΓΔ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

ζηνλ ηνκέα αλάπηπμεο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, δηθηχσζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (ΤΕΔΤΞΗ 

ΗΗ), ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ςεθηαθήο ζχγθιηζεο. 

Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ζην ΠΓΔ έηνπο 2021 πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζηα 90 εθαη. 

επξψ. 

 

Τπνπξγείν Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζύινπ 
 
ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ έρνπλ πξνβιεθζεί πηζηψζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο α-

πνζηνιήο ηνπ θαη θπξίσο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηε κεηαλά-

ζηεπζε, ηφζν ζρεηηθά κε ηε λφκηκε είζνδν, δηακνλή θαη θνηλσληθή έληαμε ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ 

ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, φζν θαη ζρεηηθά κε ηελ ηαπηνπνίεζε θαη ππνδνρή πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ 

πνπ εηζέξρνληαη ζηε ρψξα ρσξίο ηηο λφκηκεο δηαηππψζεηο, θαζψο θαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πιν-

πνίεζε ηεο εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηε ρνξήγεζε αζχινπ ή άιισλ κνξθψλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πηζηψζεσλ απηψλ ζα δηαηεζεί γηα: 

 

 ηελ εχξπζκε εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηε ιεηηνπξγηθή εηνηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ζπιιν-

γήο θαη δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ δηακνλήο ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ, 

 ηε ιεηηνπξγία ηεο Αξρήο Πξνζθπγψλ, 

 ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δξάζε ησλ ππεξεζηψλ ππνδνρήο θαη ηαπηνπνίεζεο θαη 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ίδξπζεο θαη επέθηαζεο θέληξσλ ππνδνρήο θαη δνκψλ θηινμελίαο,  

 ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ επνπηεία ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

αζπλφδεπησλ θαη ησλ ρσξηζκέλσλ απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο αλειίθσλ,  

 ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηνλ έιεγρν Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ (ΝΠΗΓ) κε θεξδνζθνπη-

θνχ Υαξαθηήξα θαη Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ,  

 ηελ παξνρή πξνζηαζίαο ησλ αηηνχλησλ θαη ησλ αηφκσλ πνπ δηαπηζησκέλα ρξήδνπλ δηεζλνχο 

πξνζηαζίαο θαη 

 ηε ζηήξημε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ πνπ επηβαξχλνληαη απφ ηε ιεηηνπξγία κνλάδσλ θηινμελίαο. 

 

Σν λενζπζηαζέλ Τπνπξγείν αλέιαβε ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ έξγσλ κε αληηθείκελν ηνλ κεηαλα-

ζηεπηηθφ ηνκέα, ηα νπνία κέρξη ην 2019 εληάζζνληαλ ζην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. 

Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ζην ΠΓΔ έηνπο 2021 πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζηα 31 εθαη. 

επξψ. 

 
Απνθεληξωκέλεο Δηνηθήζεηο 
 

Οη πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ πξνβιέπεηαη κεηαμχ 

άιισλ λα θαιχςνπλ δαπάλεο γηα: 

 

 ηηο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα αιινδαπψλ θαη κεηαλάζηεπζεο θαη 

 ηε ρσξνηαμία, ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη ηελ επνπηεία, θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία θαη εθκε-

ηάιιεπζε ησλ δαζψλ. 
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5. Ννκηθά Πξφζσπα Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο  
 

 

5.1 Λνηπά λνκηθά πξφζσπα  
 

Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο απεηθνλίδεηαη ζηνπο 

πίλαθεο 3.17, 3.18, 3.19 θαη 3.20. 

 

 

Πίλαθαο 3.17  Πξνυπνινγηζκφο ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 
Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο (πεξηιακβάλνληαη νη ΑΓΑ θαη ην ΑΚΑΓΔ) 

(ζε εθαη. επξψ) 

   
  2020 2021 

  Εκτιμήσεις Προβλέψεις 

Έζνδα 5.897 6.468 

Έζνδα ππέξ ηξίησλ 69 88 

Πσιήζεηο 403 447 

Έζνδα απφ ηφθνπο 599 511 

Μεηαβηβάζεηο απφ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ 1.511 1.491 

Μεηαβηβάζεηο απφ ΠΓΔ 545 585 

Λνηπά έζνδα 2.769 3.347 

Γαπάλεο 4.117 4.324 

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 705 721 

Απνδφζεηο εζφδσλ ππέξ ηξίησλ 69 88 

Λνηπέο κεηαβηβάζεηο 259 154 

Σφθνη 99 110 

Γαπάλεο επελδχζεσλ 381 594 

Λνηπέο δαπάλεο 2.604 2.658 

Ιζνδχγην 1.780 2.145 

Μεηαβνιή απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ1 8 42 

Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 1.023 20 

Ιζνδχγην θαηά ESA  2.810 2.207 
1 Σν ζεηηθφ πξφζεκν ζηε κεηαβνιή ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ ζεκαίλεη βειηίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο. 

 

Με βάζε ηελ πνξεία εμέιημεο ησλ κεγεζψλ ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ Κε-

ληξηθήο Κπβέξλεζεο, ην ηζνδχγην γηα ην 2020 εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζε πιεφλαζκα χςνπο 

2.810 εθαη. επξψ, ελψ γηα ην 2021 πξνβιέπεηαη φηη ζα αλέιζεη ζηα 2.207 εθαη. επξψ, κεησκέλν θαηά 

603 εθαη. επξψ.  

 

Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηηο απμεκέλεο κεηαβηβάζεηο απφ ην ΠΓΔ ην έηνο 2020 πξνο  ην Σα-

κείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ΗΗ (ΣΔΠΗΥ ΗΗ) θαη ην Σακείν Δγγπνδνζίαο Δπηρεηξήζεσλ Covid-19 (ηα ν-

πνία δηαρεηξίδεηαη ε Διιεληθή Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα ΑΔ) ζην πιαίζην ησλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηεο 

παλδεκίαο. 

Ζ αλσηέξσ επίπησζε ζην ηζνδχγην ηνπ 2021 αληηζηαζκίδεηαη ελ κέξεη απφ ηε βειηίσζε ηνπ απνηειέ-

ζκαηνο άιισλ θνξέσλ, θαζψο θαη ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο θαη π-

κπαξαγσγήο Ζιεθηξηζκνχ Θεξκφηεηαο Τςειήο Απφδνζεο (ΑΠΔ θαη ΖΘΤΑ). 

 

ηνλ πίλαθα 3.18 εκθαλίδνληαη ηα δεκνζηνλνκηθά απνηειέζκαηα (ζηφρνη), πνπ αλακέλεηαη λα πεηχ-

ρνπλ νη θνξείο γηα ην έηνο 2021. ηνπο ζηφρνπο απηνχο πεξηιακβάλνληαη νη πξνζαξκνγέο πνπ αθν-

ξνχλ ζηε κεηαβνιή ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη νη ινηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκν-

γέο.  
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Πίλαθαο 3.18 Ιζνδχγην ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο 
(εθηφο ΑΓΑ θαη ΑΚΑΓΔ) αλά Τπνπξγείν 

(ζε εθαη. επξψ) 
    

    2020 2021 

    Δθηηκήζεηο Πξνβιέςεηο 

1 Πξνεδξία ηεο Κπβέξλεζεο - -1 
  Ιζνδύγην - -1 
  Μεηαβνιή απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ - 0 
2 Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 2 1 
  Ιζνδύγην 2 1 
  Μεηαβνιή απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ 0 0 
3 Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ 4 1 
  Ιζνδύγην 4 1 
  Μεηαβνιή απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ 0 0 
4 Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο  1 0 
  Ιζνδύγην 1 0 
  Μεηαβνιή απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ 0 0 
5 Τπνπξγείν Τγείαο 44 22 
  Ιζνδύγην 45 -4 
  Μεηαβνιή απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ -1 26 
6 Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο 32 21 
  Ιζνδύγην 35 9 
  Μεηαβνιή απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ -3 12 
7 Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 76 59 
  Ιζνδύγην 67 58 
  Μεηαβνιή απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ 9 2 
8 Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ -66 2 
  Ιζνδύγην -68 1 
  Μεηαβνιή απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ 3 1 
9 Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 240 288 
  Ιζνδύγην 230 268 
  Μεηαβνιή απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ 0 0 

 
Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 10 20 

10 Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 20 10 
  Ιζνδύγην 20 10 
  Μεηαβνιή απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ 0 0 

11 Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο -278 155 
  Ιζνδύγην -278 155 
  Μεηαβνιή απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ 0 0 

12 Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ 2 3 
  Ιζνδύγην 2 2 
  Μεηαβνιή απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ 0 1 

13 Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ 1.056 52 
  Ιζνδύγην 43 52 
  Μεηαβνιή απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ 0 0 

 
Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 1.013 0 

14 Τπνπξγείν Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ 104 50 
  Ιζνδύγην 104 50 
  Μεηαβνιή απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ 0 0 

15 Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο -7 5 
  Ιζνδύγην -7 5 
  Μεηαβνιή απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ 0 0 

16 Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 0 0 
  Ιζνδύγην 0 0 
  Μεηαβνιή απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ 0 0 

17 Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο -1 0 
  Ιζνδύγην -1 0 
  Μεηαβνιή απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ 0 0 
  χλνιν Τπνπξγείσλ θαηά ESA 1.230 668 
  Ιζνδχγην 199 606 
  Μεηαβνιή απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ1 8 42 
  Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 1.023 20 

1 Σν ζεηηθφ πξφζεκν ζηε κεηαβνιή ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ ζεκαίλεη βειηίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο. 
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Ννκηθά πξφζσπα αλά ππνπξγείν πιελ ΑΓΑ θαη ΑΚΑΓΔ 
 
Πξνεδξία ηεο Κπβέξλεζεο 
 
ηελ επνπηεία ηεο Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο ππάγεηαη ην Αζελατθφ Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ - Μαθε-

δνληθφ Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ (ΑΠΔ-ΜΠΔ) ΑΔ, γηα ην νπνίν πξνβιέπεηαη ην 2021 αξλεηηθφ απνηέιε-

ζκα χςνπο 0,6 εθαη. επξψ. Ο ελ ιφγσ θνξέαο, ην έηνο 2020, ππαγφηαλ ζηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ.    

 
Τπνπξγείν Εζωηεξηθώλ 
 
ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ πεξηιακβάλνληαη ην Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απην-

δηνίθεζεο (ΔΚΓΓΑ), ην Κέληξν Γηαθχιαμεο Αγηνξείηηθεο Κιεξνλνκηάο (ΚεΓΑΚ), ε  ΔΤΑΘ Παγίσλ, 

θαζψο θαη ε  Αιεμάλδξεηα Εψλε Καηλνηνκίαο ΑΔ.  

Σν απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ λνκηθψλ πξνζψπσλ γηα ην έηνο 2020 εθηηκάηαη ζε πιεφλαζκα χςνπο 2,2 

εθαη. επξψ, ελψ γηα ην έηνο 2021 ζε πιεφλαζκα χςνπο 1 εθαη. επξψ.  

 
Τπνπξγείν Εμωηεξηθώλ 
 
ηα λνκηθά πξφζσπα επνπηείαο ηνπ Τπνπξγείνπ πεξηιακβάλνληαη ε Διιεληθή Δηαηξεία Δπελδχζεσλ 

θαη Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ AE, κε θχξην ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε, ηελ ππνδνρή θαη ηε δηαηήξεζε επελ-

δχζεσλ ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε θάζε είδνπο εμαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ε 

Διιεληθή Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηελ UNESCO. 

Γηα ην 2021 νη αλσηέξσ θνξείο πξνβιέπεηαη λα εκθαλίζνπλ πιεφλαζκα χςνπο 1 εθαη. επξψ, ην νπνίν 

ζα πξνέιζεη απφ ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Δπελδχζεσλ θαη Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ AE.  

 
Τπνπξγείν Εζληθήο Άκπλαο 
 

ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ πεξηιακβάλνληαη έμη λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ην ζχλνιν 

ησλ νπνίσλ πξνβιέπεηαη λα εκθαλίζεη ζεηηθφ απνηέιεζκα χςνπο 0,4 εθαη. επξψ γηα ην 2021. Σν κε-

γαιχηεξν κέξνο ησλ εζφδσλ ηνπο πξνέξρεηαη απφ ίδηα έζνδα, ελψ νη δαπάλεο ηνπο αθνξνχλ θπξίσο 

επελδχζεηο θαη απνδφζεηο εζφδσλ ππέξ ηξίησλ.  

 

Τπνπξγείν Τγείαο 
 
Σα λνκηθά πξφζσπα επνπηείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ην Δζληθφ Κέληξν 

Άκεζεο Βνήζεηαο (ΔΚΑΒ), ν Δζληθφο Οξγαληζκφο Φαξκάθσλ (ΔΟΦ), ην Δζληθφ Κέληξν Αηκνδνζίαο 

(ΔΚΔΑ), ε Αλψλπκε Δηαηξεία Μνλάδσλ Τγείαο (ΑΔΜΤ) ΑΔ, ην Δξεπλεηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ηλζηη-

ηνχην Φπρηθήο Τγηεηλήο (ΔΠΗΦΤ), ν Οξγαληζκφο Καηά ησλ Ναξθσηηθψλ (ΟΚΑΝΑ), ην Κέληξν Θε-

ξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ (ΚΔΘΔΑ), ην Ηλζηηηνχην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ (ΗΤΠ), ην Διιεληθφ Κέ-

ληξν Φπρηθήο Τγηεηλήο θαη Δξεπλψλ (ΔΚΔΦΤΔ) θαη ν Δζληθφο Οξγαληζκφο Μεηακνζρεχζεσλ 

(ΔΟΜ), αλακέλεηαη λα εκθαλίζνπλ ζεηηθφ απνηέιεζκα χςνπο 22,4 εθαη. επξψ γηα ην 2021. 

 

Τπνπξγείν Δηθαηνζύλεο  
 
Σν Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο έρεη ζηελ επνπηεία ηνπ ην Σακείν Υξεκαηνδφηεζεο Γηθαζηηθψλ Κηηξίσλ 

(ΣΑΥΓΗΚ), ηελ Δζληθή ρνιή Γηθαζηψλ θαη ηηο Δηαηξείεο Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ. 

 

Σα λνκηθά πξφζσπα ηνπ ελ ιφγσ Τπνπξγείνπ πξνβιέπεηαη λα εκθαλίζνπλ ζεηηθφ απνηέιεζκα χςνπο 

31,5 εθαη. επξψ γηα ην 2020 θαη 20,7 εθαη. επξψ γηα ην 2021, ην νπνίν πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ ΣΑΥΓΗΚ.                   
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Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ 
 

ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ πεξηιακβάλνληαη ηφζν λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ (ΑΔΗ, 

ΑΠΑΗΣΔ,  βηβιηνζήθεο,  θ.ιπ.), φζν θαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ (Δηδηθνί Λνγαξηαζκνί 

Κνλδπιίσλ Έξεπλαο, ην Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο (ΗΝΔΓΗΒΗΜ), ην Ηλζηηηνχην Σερλν-

ινγίαο Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» θ.ιπ.), ην ζχλνιν ησλ νπνίσλ πξνβιέπεηαη γηα 

ην 2021 λα παξνπζηάζεη πιεφλαζκα χςνπο 59,4 εθαη. επξψ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη θχξηα πεγή εζφδσλ ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ απνηεινχλ νη κεηαβηβάζεηο απφ 

ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, θαζψο θαη νη πφξνη απφ ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα απφ ηελ Δπ-

ξσπατθή Έλσζε. 

 

Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ 
 

Απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ επνπηεχνληαη απφ ην ελ ιφγσ Τπνπξγείν, πξν-

βιέπεηαη φηη ην 2021 ζα πξνθχςεη ζεηηθφ απνηέιεζκα χςνπο 2 εθαη. επξψ, ην νπνίν ζα πξνέιζεη απφ 

ην Σακείν Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ θαη Απαιινηξηψζεσλ (ΣΑΠΑ), παξφιν πνπ ηα έζνδά ηνπ ζα επε-

ξεαζζνχλ απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο ηνπ Covid-19.  

 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 
 

ηα επνπηεπφκελα λνκηθά πξφζσπα ηνπ Τπνπξγείνπ πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ην Σακείν Πα-

ξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ (ΣΠΓ), ε Διιεληθή Δηαηξεία πκκεηνρψλ θαη Πεξηνπζίαο (ΔΔΤΠ) ΑΔ, 

ην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (ΣΥ), ην Σακείν Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο 

ηνπ Γεκνζίνπ (ΣΑΗΠΔΓ) ΑΔ, ε Δηαηξεία Αθηλήησλ Γεκνζίνπ (ΔΣΑΓ) ΑΔ θαη ην Σακείν Δγγχεζεο 

Καηαζέζεσλ θαη Δπελδχζεσλ (ΣΔΚΔ).  

 

Οη θνξείο ηνπ ελ ιφγσ Τπνπξγείνπ πξνβιέπεηαη λα εκθαλίζνπλ γηα ην έηνο 2021 πιεφλαζκα χςνπο 

287,7 εθαη. επξψ, ην νπνίν ζα πξνέιζεη θπξίσο απφ ην ΣΔΚΔ, ην ΣΠΓ θαη ηελ ΔΣΑΓ ΑΔ. 

 
Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκωλ  
 
Σν Τπνπξγείν έρεη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ, κεηαμχ άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ην Σακείν Γεσξγίαο θαη 

Κηελνηξνθίαο (ΣΓΚ), ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη θαη δηαζέηεη ηνπο πφξνπο θαη ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνη-

ρεία κε ζθνπφ ηε γεσξγηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο, θαη ηνλ Δληαίν Φνξέα Διέγρνπ Σξνθίκσλ (ΔΦΔΣ) κε 

βαζηθή απνζηνιή ηνπ ηε δηαζθάιηζε ηεο εηζαγσγήο, παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο πγηεηλψλ ηξνθίκσλ. 

ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπ Τπνπξγείνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ν Διιεληθφο Γεσξγηθφο Οξγαλη-

ζκφο «ΓΖΜΖΣΡΑ» (ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ), ν νπνίνο δηαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο θαη κεξη-

κλά γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη γηα ηελ πξναγσγή ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο. 

 

Σα λνκηθά πξφζσπα ηνπ ελ ιφγσ Τπνπξγείνπ πξνβιέπεηαη λα εκθαλίζνπλ ην 2021 πιεφλαζκα χςνπο 

10,1 εθαη. επξψ, ην νπνίν πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ην ΣΓΚ θαη ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ. 

 
Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη  Ελέξγεηαο    
 
Σα λνκηθά πξφζσπα επνπηείαο ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ην έηνο 2020 εθηηκάηαη φηη ζα εκθαλίζνπλ αξλεηη-

θφ απνηέιεζκα χςνπο 277,7 εθαη. επξψ, ην νπνίν πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο θαη πκπαξαγσγήο Ζιεθηξηζκνχ Θεξκφηεηαο Τςειήο Απφδνζεο 

(ΑΠΔ θαη ΖΘΤΑ), ηα έζνδα ηνπ νπνίνπ επεξεάζηεθαλ απφ ηελ παλδεκία ηνπ Covid-19. Γηα ην έηνο 

2021 πξνβιέπεηαη πιεφλαζκα χςνπο 154,5 εθαη. επξψ, πνπ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηνλ Δηδηθφ Λνγα-

ξηαζκφ ΑΠΔ θαη ΖΘΤΑ.  

ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπ ελ ιφγσ Τπνπξγείνπ πεξηιακβάλνληαη επίζεο, κεηαμχ άιισλ,  ε 

Διιεληθή Αξρή Γεσινγηθψλ θαη Μεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ (ΔΑΓΜΔ), ην Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πε-

γψλ θαη Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο (ΚΑΠΔ), ν Διιεληθφο Οξγαληζκφο Αλαθχθισζεο (ΔΟΑΝ), ε Δι-
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ιεληθή Γηαρεηξηζηηθή Δηαηξεία Τδξνγνλαλζξάθσλ (ΔΓΔΤ) ΑΔ, θαζψο θαη ε Γεκφζηα Δηαηξεία πκ-

κεηνρψλ Αλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΓΔ ΑΓΜΖΔ) ΑΔ.  

 
Τπνπξγείν Εξγαζίαο θαη Κνηλωληθώλ Τπνζέζεωλ 

 
ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπ Τπνπξγείνπ πεξηιακβάλνληαη ηα Κέληξα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο 

Πεξηθεξεηψλ (ΚΚΠΠ), ην Κέληξν Δθπαίδεπζεο θαη Απνθαηάζηαζεο Σπθιψλ (ΚΔΑΣ), ην Δζληθφ Ί-

δξπκα Κσθψλ (ΔΗΚ), ην Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ΔΚΚΑ), ην Δζληθφ Ηλζηηηνχην 

Δξγαζίαο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (ΔΗΔΑΓ), θαζψο επίζεο θαη ην Κέληξν Δξεπλψλ γηα Θέκαηα 

Ηζφηεηαο (ΚΔΘΗ). 

 

Γηα ην έηνο 2021 νη αλσηέξσ θνξείο πξνβιέπεηαη λα παξνπζηάζνπλ πιεφλαζκα χςνπο 3 εθαη. επξψ. 

 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Επελδύζεωλ 
 

ηα λνκηθά πξφζσπα επνπηείαο ηνπ Τπνπξγείνπ, κεηαμχ άιισλ, πεξηιακβάλνληαη ε Διιεληθή Αλα-

πηπμηαθή Σξάπεδα ΑΔ, πνπ έρεη σο βαζηθφ ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο θαηλν-

ηνκίαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ επηρεη-

ξήζεσλ ζε πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, θαζψο θαη ε Διιεληθή Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ ΑΔ, κε 

θχξην ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε επελδπηηθά ζρήκαηα, ηα νπνία ζα 

πξέπεη λα επελδχνπλ απνθιεηζηηθά ζε κηθξέο θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα. 

 

Δπίζεο, ζηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπ Τπνπξγείνπ πεξηιακβάλνληαη εξεπλεηηθνί, ηερλνινγηθνί 

θνξείο θαη εηδηθνί ινγαξηαζκνί θνλδπιίσλ έξεπλαο, κε βαζηθή απνζηνιή ηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο, 

ηελ πξναγσγή ηεο ηερλνινγίαο, ηεο θαηλνηνκίαο, ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ εξεπλεηηθνχ δπλακη-

θνχ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ εζληθψλ ππνδνκψλ έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο.  

 

Σα λνκηθά πξφζσπα ηνπ Τπνπξγείνπ πξνβιέπεηαη λα εκθαλίζνπλ ην 2021 πιεφλαζκα χςνπο 51,9 ε-

θαη. επξψ. 

 

Τπνπξγείν Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ 
 

Οη επνπηεπφκελνη θνξείο ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ην έηνο 2021 πξνβιέπεηαη λα εκθαλίζνπλ πιεφλαζκα, 

χςνπο  49,7 εθαη. επξψ, ην νπνίν πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηελ εηαηξεία Κηηξηαθέο Τπνδνκέο (ΚΣΤΠ) 

ΑΔ, ε νπνία απνηειεί ηνλ εληαίν θαηαζθεπαζηηθφ θνξέα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 

 
Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζηωηηθήο Πνιηηηθήο 
 
Σα λνκηθά πξφζσπα επνπηείαο ηνπ Τπνπξγείνπ, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη Οξγαληζκνί Ληκέλσλ θαη 

Ληκεληθά Σακεία, πξνβιέπεηαη λα εκθαλίζνπλ ην 2021 πιεφλαζκα χςνπο 4,6 εθαη. επξψ, ην νπνίν 

πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηνπο Οξγαληζκνχο Ληκέλσλ. Οη θνξείο απηνί πινπνηνχλ ζεκαληηθνχ χςνπο 

επελδπηηθά πξνγξάκκαηα εθζπγρξνληζκνχ θαη αζθάιεηαο ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο, ηα νπνία ρξεκα-

ηνδνηνχληαη απφ ην πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαη απφ ίδηνπο πφξνπο. 

 

Δπίζεο, πεξηιακβάλεηαη θαη ε απηνηειήο θαη αλεμάξηεηε ππεξεζηαθή κνλάδα, Γεκφζηα Αξρή Ληκέ-

λσλ, πνπ έρεη σο βαζηθφ ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζηφρσλ ηνπ ειιεληθνχ ιηκεληθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

 
Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 
 
Σν Τπνπξγείν επνπηεχεη ην Κέληξν Μειεηψλ Αζθάιεηαο (ΚΔΜΔΑ) θαη ην Κέληξν Δπαλέληαμεο Α-

πνθπιαθηδνκέλσλ «ΔΠΑΝΟΓΟ», ηα νπνία αλακέλεηαη λα παξνπζηάζνπλ νξηαθά ζεηηθφ απνηέιεζκα 

ην έηνο 2021. 

 
 



ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3    

ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2021   111 

Τπνπξγείν Φεθηαθήο Δηαθπβέξλεζεο 
 

Σν Τπνπξγείν επνπηεχεη, ην Δζληθφ Κέληξν Οπηηθναθνπζηηθψλ Μέζσλ θαη Δλεκέξσζεο (ΔΚΟΜΔ) 

ΑΔ, πνπ ιεηηνπξγεί σο θνξέαο αλάπηπμεο ηεο βηνκεραλίαο ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ, ηεο επηζηε-

κνληθήο έξεπλαο, κειέηεο θαη πξνψζεζεο λέσλ ηερλνινγηψλ, ην Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο θαη Ζ-

ιεθηξνληθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΔΚΣ), κε ζεζκηθφ ξφιν ηε ζπιινγή, ζπζζψξεπζε, νξγάλσζε, ηεθκεξίσ-

ζε, δηάρπζε εληφο θαη εθηφο ηεο ρψξαο θαη ηελ ςεθηαθή δηαηήξεζε ηεο επηζηεκνληθήο, ηερλνινγηθήο 

θαη πνιηηηζηηθήο πιεξνθνξίαο πνπ παξάγεηαη ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ην Δζληθφ Γίθηπν Τπνδνκψλ 

Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο (ΔΓΤΣΔ) ΑΔ, ην νπνίν παξέρεη δηθηπαθέο θαη ππνινγηζηηθέο ππεξεζίεο ζε 

αθαδεκατθά θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, ζε θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη ζε θνξείο 

ηνπ δεκφζηνπ, επξχηεξνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα.   

 

Σν έηνο 2020 ηαμηλνκήζεθε ζηε γεληθή θπβέξλεζε ε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Κνηλσληθήο Αζθά-

ιηζεο (ΖΓΗΚΑ) ΑΔ, ε νπνία ππνζηεξίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαη παξνρήο πγείαο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, κέζσ ηεο παξνρήο ζχγρξνλσλ ειε-

θηξνληθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ην Διιεληθφ Κέληξν Γηαζηήκαηνο (ΔΛΚΔΓ), κε βαζηθφ ζθνπφ ηε 

δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο ζηνλ ηνκέα ηνπ δηαζηήκαηνο.  

 

Οη επνπηεπφκελνη θνξείο ηνπ ελ ιφγσ Τπνπξγείνπ πξνβιέπεηαη λα εκθαλίζνπλ ην 2021 πιεφλαζκα 

χςνπο 0,4 εθαη. επξψ. 

 

Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο (ΑΓΑ) 
 

ην ηζνδχγην ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην απνηέ-

ιεζκα ησλ Αλεμάξηεησλ Γηνηθεηηθψλ Αξρψλ (ΑΓΑ) πνπ έρνπλ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη είλαη νη 

αθφινπζεο: 

 

Αξρή Εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ (ΑΕΠΠ) 
 

Ζ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ έρεη σο απνζηνιή ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ α-

λαθχπηνπλ θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ησλ ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ, πξνκε-

ζεηψλ θαη ππεξεζηψλ χζηεξα απφ ηελ άζθεζε πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο Αξρήο γηα ην 2021 πξνβιέπεηαη λα είλαη ηζνζθειηζκέλνο. 

 

Εζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή (ΕΑΑ) 

 
Ζ Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή έρεη σο βαζηθή απνζηνιή ηελ εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο θαη ηεο 

θνηλσληθήο αληαπνδνηηθφηεηαο ηνπ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο ζπ-

γθαηαιέγνληαη ε ζχληαμε αλαινγηζηηθψλ εθζέζεσλ αλαθνξηθά κε ηε βησζηκφηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ν θαζνξηζκφο ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ αλαινγηζηηθψλ κειεηψλ, ν έιεγρνο ηεο νηθνλνκη-

θήο ιεηηνπξγίαο θαη βησζηκφηεηαο ησλ ηακείσλ επαγγεικαηηθήο αζθάιηζεο αλαθνξηθά κε ην πξφ-

γξακκα παξνρψλ θαη επελδχζεσλ, θαζψο θαη ε γλσκνδφηεζε γηα εηδηθφηεξα ζέκαηα αλαινγηζηηθήο 

απνηίκεζεο αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ.  

Γηα ην έηνο 2021 ε Αξρή πξνβιέπεηαη λα παξνπζηάζεη πιεφλαζκα χςνπο 0,6 εθαη. επξψ. 

 

Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (EETT)  
 

Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ απνηειεί ηνλ εζληθφ ξπζκηζηή πνπ επνπηεχεη 

θαη ειέγρεη ηελ αγνξά ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη νη εηαηξείεο ζηα-

ζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο, αζχξκαησλ επηθνηλσληψλ θαη δηαδηθηχνπ, θαζψο θαη ηελ ηαρπδξνκηθή 

αγνξά ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη νη εηαηξείεο παξνρήο ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ 

ηαρπκεηαθνξάο. Δπηπιένλ, ε Αξρή αζθεί αξκνδηφηεηεο γηα ηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ ζηηο ελ ιφγσ 

αγνξέο. 
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Γηα ην έηνο 2020 εθηηκάηαη φηη ε Αξρή ζα εκθαλίζεη έιιεηκκα χςνπο 11 εθαη. επξψ, ελψ γηα ην 2021 

πξνβιέπεηαη ζεηηθφ απνηέιεζκα χςνπο 1,7 εθαη. επξψ. Ζ βειηίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο Αξρήο 

νθείιεηαη θπξίσο ζηελ απφδνζε ρακειφηεξνπ κεξίζκαηνο ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

 

Ειιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΕΛΣΑΣ) 
 

Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή έρεη σο ζθνπφ ηε ζπζηεκαηηθή παξαγσγή επίζεκσλ ζηαηηζηηθψλ, θα-

ζψο θαη ηε δηελέξγεηα επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ θαη ηελ θαηάξηηζε κειεηψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ φινπο 

ηνπο ηνκείο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ππνζηεξίδνπλ ηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ, ράξαμεο θαη αμηνιφγεζεο πνιηηηθψλ ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκν-

ζίνπ, ππνβάιινληαη ζε δηεζλείο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο θαη αθνξνχλ ζην γελη-

θφ θνηλφ ή ζε θαηεγνξίεο ρξεζηψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζην εζσηεξηθφ ή ζην εμσηεξηθφ. 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο Αξρήο γηα ην 2021 πξνβιέπεηαη λα είλαη ηζνζθειηζκέλνο. 

 
Ειιεληθό Δεκνζηνλνκηθό πκβνύιην (ΕΔ) 
 

Tν Διιεληθφ Γεκνζηνλνκηθφ πκβνχιην έρεη σο θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηελ αμηνιφγεζε ησλ καθξννη-

θνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ, ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη ην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηε-

γηθήο (ΜΠΓ) θαη ν εηήζηνο Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο, ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ δεκνζη-

νλνκηθψλ θαλφλσλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην εζληθφ πιαίζην δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, θαζψο επί-

ζεο θαη ηελ παξαθνινχζεζε σο πξνο ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο αξηζκεηηθνχο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφ-

λεο.  

Σν 2021 πξνβιέπεηαη ηζνζθειηζκέλνο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ Αξρή. 

 
Εληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Δεκνζίωλ πκβάζεωλ (ΕΑΑΔΗΤ) 
 

Ζ Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ έρεη σο βαζηθφ ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθά-

λεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο ζπλνρήο θαη ηεο ελαξκφληζεο ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο θαη ε-

θηέιεζεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε ην εζληθφ θαη ην επξσπατθφ δίθαην, ηε δηαξθή βειηίσζε ηνπ 

λνκηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, θαζψο θαη ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζήο ηνπ απφ ην Γεκφζην 

θαη ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο.  

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο Αξρήο γηα ην 2021 πξνβιέπεηαη λα είλαη ηζνζθειηζκέλνο. 

 

Επηηξνπή Αληαγωληζκνύ 
 

Ζ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ έρεη σο βαζηθή απνζηνιή ηε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

αγνξάο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ, πνπ νδεγεί ζε κείσζε ησλ ηηκψλ, βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ εχξνπο ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, δηεχξπλζε ησλ επηινγψλ 

γηα ηνπο θαηαλαισηέο θαη αχμεζε ηεο αγνξαζηηθήο ηνπο δχλακεο, θαζψο θαη ζε ελίζρπζε ηεο επηρεη-

ξεκαηηθφηεηαο θαη ζε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο. 

Γηα ην 2021 ε Αξρή πξνβιέπεηαη λα εκθαλίζεη έιιεηκκα χςνπο 1 εθαη. επξψ. 

  
Επηηξνπή Επνπηείαο θαη Ειέγρνπ Παηγλίωλ (ΕΕΕΠ) 
 

Ζ Δπηηξνπή Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ έρεη σο απνζηνιή ηε ξχζκηζε, ηελ επνπηεία θαη ηνλ έ-

ιεγρν ησλ αγνξψλ παξνρήο ππεξεζηψλ δηεμαγσγήο παηγλίσλ, ηε κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παη-

θηψλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, εηδηθφηεξα δε ησλ αλειίθσλ θαη ησλ επάισησλ νκάδσλ ηνπ πιε-

ζπζκνχ, θαζψο θαη ηνλ έιεγρν ηεο απφδνζεο ησλ δεκφζησλ εζφδσλ. 

Γηα ην έηνο 2021 ε Αξρή πξνβιέπεηαη λα παξνπζηάζεη έιιεηκκα χςνπο 4 εθαη. επξψ. 

 

Ρπζκηζηηθή Αξρή Ελέξγεηαο (ΡΑΕ) 

 
Ζ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο παξαθνινπζεί θαη επνπηεχεη ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ελέξγεηαο θαη 

γλσκνδνηεί ζηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηε ρνξήγεζε 
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αδεηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαζψο θαη γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ πνπ α-

θνξνχλ ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ. 

Γηα ην 2021 ε Αξρή πξνβιέπεηαη λα εκθαλίζεη πιεφλαζκα χςνπο 2 εθαη. επξψ. 

 

Ρπζκηζηηθή Αξρή Ληκέλωλ (ΡΑΛ) 
 
Ζ Ρπζκηζηηθή Αξρή Ληκέλσλ έρεη σο απνζηνιή ηελ επνπηεία θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο λνκηκφηεηαο ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ ηνπ εζληθνχ ιηκεληθνχ ζπζηήκαηνο, κε έκθαζε ζηελ 

ηήξεζε ηεο ζπκβαηηθήο ηάμεο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο πεξί ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ. 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο Αξρήο γηα ην 2021
 
πξνβιέπεηαη λα είλαη ηζνζθειηζκέλνο.  

 
 

Πίλαθαο 3.19  Ιζνδχγην Αλεμάξηεησλ Γηνηθεηηθψλ Αξρψλ (ΑΓΑ) 
(ζε εθαη. επξψ) 

 

 2020 
Δθηηκήζεηο 

2021 
Πξνβιέςεηο 

Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ 0 0 

Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή 1 1 

Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ -11 2 

Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή 22  0  

Διιεληθφ Γεκνζηνλνκηθφ πκβνχιην 0  0 

Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 0  0  

Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ 0  -1 

Δπηηξνπή Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ -4  -4 

Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο 2  2 

Ρπζκηζηηθή Αξρή Ληκέλσλ 0 0 

Ιζνδχγην θαηά ESA 9 -1 

 

 
 
Αζθαιηζηηθφ Κεθάιαην Αιιειεγγχεο Γελεψλ (ΑΚΑΓΔ) 
 

Σν ΑΚΑΓΔ ζπζηάζεθε κε ην άξζξν 149 ηνπ λ. 3655/2008 κε βαζηθφ ζθνπφ ηε δεκηνπξγία απνζεκα-

ηηθψλ ζην πιαίζην ηεο δηαζθάιηζεο ησλ ζπληάμεσλ ησλ λέσλ γελεψλ. 

 

Οη πεγέο εζφδσλ ηνπ ΑΚΑΓΔ είλαη: 

 

 ε επηρνξήγεζε απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ,  

 ηα έζνδα απφ ηελ Δηζθνξά Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ (ΔΑ) πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θχξηα θαη 

ηελ επηθνπξηθή ζχληαμε,  

 ε κεηαβίβαζε πνζψλ απφ ηνλ ΔΦΚΑ σο αληηζηάζκηζκα ηεο κείσζεο ησλ εζφδσλ ηνπ απφ ηελ αι-

ιαγή πνπ επήιζε ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο Δηζθνξάο Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ κε βάζε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4585/2018 θαη  

 ηα έζνδα απφ ηελ απφδνζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ. 

 
Σν δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα ηνπ ΑΚΑΓΔ γηα ην 2021 πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζεί ζε πιεφλαζκα 

χςνπο 1.539 εθαη. επξψ, κεησκέλν θαηά 32 εθαη. επξψ έλαληη ησλ εθηηκήζεσλ γηα ην 2020. Ζ κεηα-

βνιή νθείιεηαη αθελφο ζηε ζπλνιηθή κείσζε ησλ εζφδσλ ηνπ θαηά 68 εθαη. επξψ θαη εηδηθφηεξα: 

 ζηε κείσζε θαηά 20 εθαη. επξψ ηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο, ε νπνία ηζνχηαη κε πνζνζηφ 4% επί 

ησλ εηεζίσλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ απφ ην ΦΠΑ (λ. 4254/2014), 

 ζηε κείσζε θαηά 35 εθαη. επξψ ησλ εζφδσλ απφ ηφθνπο θαη πξνζφδνπο θηλεηψλ αμηψλ θαη  

 ζηε κείσζε θαηά 13 εθαη. επξψ ησλ κεηαβηβάζεσλ απφ ΟΚΑ (λ. 4585/2018) 
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θαη αθεηέξνπ ζηελ αχμεζε θαηά 34 εθαη. επξψ ησλ εζφδσλ απφ ηελ εηζθνξά αιιειεγγχεο ζπληα-

μηνχρσλ επί ηεο θχξηαο θαη ηεο επηθνπξηθήο ζχληαμεο. 

 

 

Πίλαθαο 3.20  Πξνυπνινγηζκφο ΑΚΑΓΔ 
(ζε εθαη. επξψ) 

 

 2020 
Δθηηκήζεηο 

2021 
Πξνβιέςεηο 

Έζνδα 1.573 1.539 

Δηζθνξά αιιειεγγχεο ζπληαμηνχρσλ (θχξηα ζχληαμε) 236 247 

Δηζθνξά αιιειεγγχεο ζπληαμηνχρσλ (επηθνπξηθή ζχληαμε) 124 147 

Έζνδα απφ ηφθνπο θαη πξνζφδνπο θηλεηψλ αμηψλ 215 180 

Μεηαβηβάζεηο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ (λ. 4254/2014) 585 565 

Μεηαβηβάζεηο απφ ΟΚΑ (λ. 4585/2018) 413 400 

Γαπάλεο 2 0 

Μεηαβηβάζεηο γηα ην Πξφγξακκα "Βνήζεηα ζην ζπίηη" 2 0 

Ιζνδχγην θαηά ESA 1.571 1.539 
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5.2 Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί 
 

ηνλ ππνηνκέα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη πξνυπν-

ινγηζκνί ησλ επαλαηαμηλνκεκέλσλ Γεκφζησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ, ηνπ ΔΛΔΓΔΠ, θαζψο 

θαη ησλ πέληε (5) ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο απηνθηλεηνδξφκσλ. Οη θνξείο απηνί, αλά Τπνπξγείν, εκ-

θαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 3.21. 

 

Πίλαθαο 3.21  ΓΔΚΟ αλά Τπνπξγείν 

 
1 Πξνεδξία ηεο Κπβέξλεζεο 

 Διιεληθή Ραδηνθσλία Σειεόξαζε (ΔΡΣ) ΑΔ 
2 Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο 

 Διιεληθά  Ακπληηθά πζηήκαηα (ΔΑ) ΑΒΔΔ  
3 Τπνπξγείν Τγείαο  

 Δζληθόο Οξγαληζκόο Γεκόζηαο Τγείαο (ΔΟΓΤ)  
4 Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

 Διιεληθή Αεξνπνξηθή Βηνκεραλία (ΔΑΒ) ΑΔ 
5 Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

 Οξγαληζκόο Διιεληθώλ Γεσξγηθώλ Αζθαιίζεσλ (ΔΛΓΑ) 
Οξγαληζκόο Πιεξσκώλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθώλ Δληζρύζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη Δγγπήζεσλ (ΟΠΔΚΔΠΔ) 
Δηδηθόο Λνγαξηαζκόο Δγγπήζεσλ Γεσξγηθώλ Πξντόλησλ (ΔΛΔΓΔΠ) 

6 Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 

 Πξάζηλν Σακείν 
7 Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ  

 Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθώλ Πξνγξακκάησλ (ΜΟΓ) ΑΔ  
8 Τπνπξγείν Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ  

 ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ 
ΔΓΝΑΣΙΑ ΟΓΟ ΑΔ 
ΟΔ ΑΔ 
ΔΡΓΟΔ ΑΔ 
Οξγαληζκόο Αζηηθώλ πγθνηλσληώλ Αζελώλ (ΟΑΑ) ΑΔ 
Οδηθέο πγθνηλσλίεο (ΟΤ) ΑΔ 
ηαζεξέο πγθνηλσλίεο (ΣΑΤ) ΑΔ 
Οξγαληζκόο πγθνηλσληαθνύ Έξγνπ  Θεζζαινλίθεο (ΟΔΘ) ΑΔ 
Οξγαληζκόο Αζηηθώλ πγθνηλσληώλ Θεζζαινλίθεο (ΟΑΘ) ππό εθθαζάξηζε 
πκβάζεηο Παξαρώξεζεο Απηνθηλεηνδξόκσλ 

9 Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ 

 Διιεληθόο Οξγαληζκόο Σνπξηζκνύ (ΔΟΣ) 
10 Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο  (ΚηΠ) ΑΔ 

  
 

ηνλ πίλαθα 3.22 απνηππψλνληαη ηα ζπλνιηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ αλσηέξσ 

θνξέσλ γηα ηα έηε 2020 θαη 2021, ελψ ζηνλ πίλαθα 3.23 απεηθνλίδεηαη ην ηζνδχγηφ ηνπο αλά ππνπξ-

γείν, ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία ΔSΑ. 

  

Πίλαθαο 3.22  Πξνυπνινγηζκφο ΓΔΚΟ θαηά ΔSA 
(ζε εθαη. επξψ) 

 

 2020 
Δθηηκήζεηο 

2021 
Πξνβιέςεηο 

Έζνδα 2.841 3.018 
Έζνδα απφ πσιήζεηο 836 1.071 
Έζνδα απφ ηφθνπο 100 87 
Μεηαβηβάζεηο απφ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ 505 584 
Μεηαβηβάζεηο απφ ΠΓΔ 567 775 
Λνηπά έζνδα 833 501 
Γαπάλεο  2.337 2.838 
Ακνηβέο  πξνζσπηθνχ 583 599 
Σφθνη 306 278 
Γαπάλεο επελδχζεσλ 463 678 
Λνηπέο δαπάλεο 985 1.283 
Ιζνδχγην (πξν θαηαπηψζεσλ εγγπήζεσλ) 504 180 
    

Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο (θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ*) 618 77 
   
Ιζνδχγην θαηά ESA (κε θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ)  1.122 257 

               * Οη θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ είλαη ζε αθαζάξηζηε βάζε. 
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Πίλαθαο 3.23  Ιζνδχγην ΓΔΚΟ αλά Τπνπξγείν θαηά ESA  
(ζε εθαη. επξψ) 

   
  

2020 
Δθηηκήζεηο 

2021 
Πξνβιέςεηο 

1 Πξνεδξία ηεο Κπβέξλεζεο - 8 
 Ιζνδύγην - 8 
 Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο - 0 

2 Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο  47 34 
 Ιζνδύγην 9 -2 
 Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 37 36 

3 Τπνπξγείν Τγείαο  9 1 
 Ιζνδύγην 9 1 
 Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 

4 Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 19 1 
 Ιζνδύγην 19 1 
 Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 

5 Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 349 91 
 Ιζνδύγην 349 91 
 Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 

6 Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο  240 172 
 Ιζνδύγην 240 172 
 Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 

7 Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ  0 0 
 Ιζνδύγην 0 0 
 Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 

8 Τπνπξγείν Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ  448 -55 
 Ιζνδύγην -133 -96 
 Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 581 41 

9 Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ 11 5 
 Ιζνδύγην 11 5 
 Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 
10 Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο 0 0 

 Ιζνδύγην 0 0 
 Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 
 χλνιν Τπνπξγείσλ θαηά ESA (κε θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ) 1.122 257 
 Ιζνδχγην (πξν θαηαπηψζεσλ εγγπήζεσλ) 504 180 
 Λνηπέο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο (θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ) 618 77 

 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ αλσηέξσ πίλαθα 3.23 ην ηζνδχγην ησλ ΓΔΚΟ θαηά ΔSA (κε θα-

ηαπηψζεηο εγγπήζεσλ) ζην έηνο 2021, πξνβιέπεηαη ζε πιεφλαζκα χςνπο 257 εθαη. επξψ, έλαληη εθηί-

κεζεο γηα πιεφλαζκα πνζνχ 1.122 εθαη. επξψ ζην έηνο 2020.  

 

Ζ κείσζε απηή πξνθχπηεη θπξίσο απφ ηε δηακφξθσζε ζην έηνο 2021 ηνπ πνζνχ ησλ θαηαπηψζεσλ 

εγγπήζεσλ ζε ηδηαίηεξα ρακειφηεξα επίπεδα (77 εθαη. επξψ ζην έηνο 2021, έλαληη 618 εθαη. επξψ 

ζην έηνο 2020), επίπησζε ε νπνία σζηφζν είλαη νπδέηεξε ζε επίπεδν γεληθήο θπβέξλεζεο. 

 

Κχξηεο πεγέο εζφδσλ ησλ αλσηέξσ θνξέσλ, απνηεινχλ ηα έζνδα απφ πσιήζεηο ππεξεζηψλ θαη νη επη-

ρνξεγήζεηο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε επελδπηηθψλ δαπαλψλ, ηδηαίηεξα ζηνπο 

ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ, ησλ ππνδνκψλ, ηεο πιεξνθνξηθήο, ησλ επηθνηλσληψλ θαη ησλ λέσλ ηερλνιν-

γηψλ. 

 

Ζ αλάιπζε ησλ ΓΔΚΟ αλά Τπνπξγείν, έρεη σο εμήο: 

 

- ηελ Πξνεδξία ηεο Κπβέξλεζεο αλήθεη ε επνπηεία ηεο Διιεληθήο Ραδηνθσλίαο θαη Σειεφξαζεο 

(ΔΡΣ ΑΔ), βαζηθή απνζηνιή ηεο νπνίαο είλαη ε πνηνηηθή θαη πνιπδηάζηαηε ελεκέξσζε θαη ςπρα-

γσγία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, κέζσ ηεο ζπλερνχο αλαβάζκηζεο ηνπ ξαδηνηειενπηηθνχ πξνγξάκ-

καηνο, κε ειεχζεξε πξφζβαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζε φιεο ηηο κνξθέο κεηάδνζεο, ηφζν γηα ην 

ζχλνιν ηεο Δπηθξάηεηαο φζν θαη γηα ηνλ απφδεκν ειιεληζκφ. Σν δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο 

ΔΡΣ γηα ην έηνο 2021 πξνβιέπεηαη ζεηηθφ ζην πνζφ ησλ 8 εθαη. επξψ, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη 

θαη απφδνζε κεξίζκαηνο ζην Διιεληθφ Γεκφζην πνζνχ 16 εθαη. επξψ. Ζ κείσζε ηνπ απνηειέζκα-
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ηνο ζην έηνο 2021 ζε ζρέζε κε ην έηνο 2020, θαηά ην νπνίν ππαγφηαλ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκη-

θψλ, κε εθηηκψκελν απνηέιεζκα πνζνχ 40 εθαη. επξψ, νθείιεηαη θπξίσο ζηηο απμεκέλεο δαπάλεο 

πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ελεκεξσηηθνχ θαη ςπραγσγηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

 

- ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο πεξηιακβάλεηαη ε εηαηξεία Διιεληθά Ακπληηθά πζηήκαηα (ΔΑ) 

ΑΒΔΔ, ην δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο νπνίαο πξνβιέπεηαη ζεηηθφ ζηα 34 εθαη. επξψ ζην έηνο 

2021, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 47 εθαη. επξψ ζην έηνο 2020.  

 

- ην Τπνπξγείν Τγείαο επνπηεπφκελε ΓΔΚΟ είλαη ν Δζληθφο Οξγαληζκφο Γεκφζηαο Τγείαο 

(ΔΟΓΤ), ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηε βειηίσζε ηεο π-

γείαο θαη ηελ αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο ηνπ πιεζπζκνχ, εληζρχνληαο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο, κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απεηιψλ απφ κεηα-

δηδφκελα λνζήκαηα. Γηα ην έηνο 2021 πξνβιέπεηαη πιεφλαζκα πνζνχ 1 εθαη. επξψ, έλαληη 9 εθαη. 

επξψ ζην έηνο 2020.  

 

- ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ επνπηεπφκελνο θνξέαο είλαη ε Διιεληθή Αεξνπνξηθή Βηνκεραλία 

(ΔΑΒ) ΑΔ, κε ζεηηθφ απνηέιεζκα ζην έηνο 2021 πνζνχ 1 εθαη. επξψ, έλαληη εθηηκψκελνπ αξλεηη-

θνχ απνηειέζκαηνο πνζνχ 21 εθαη. επξψ ζην έηνο 2020. εκεηψλεηαη φηη κέρξη ην έηνο 2020 ππα-

γφηαλ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη ε Διιεληθή Ραδηνθσλία Σειεφξαζε (ΔΡΣ) ΑΔ, κε εθηηκψ-

κελν απνηέιεζκα πνζνχ 40 εθαη. επξψ, ελψ απφ ην έηνο 2021 ν ελ ιφγσ θνξέαο αλήθεη ζηελ επν-

πηεία ηεο Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο.  

 

- ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ππάγνληαη ν Οξγαληζκφο Διιεληθψλ Γεσξγη-

θψλ Αζθαιίζεσλ (ΔΛΓΑ), ν νπνίνο απνηειεί θεληξηθφ θνξέα αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ησλ γεσξγη-

θψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζηελ Διιάδα, ν Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζε-

σλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ (ΟΠΔΚΔΠΔ), κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζε ησλ εηζξνψλ απφ ην 

Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Δγγπήζεσλ (ΔΓΣΔ), ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Α-

λάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο (ΔΣΘΑ), θαζψο θαη ν Δηδη-

θφο Λνγαξηαζκφο Δγγπήζεσλ Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ (ΔΛΔΓΔΠ). ηε δηακφξθσζε ηνπ δεκνζην-

λνκηθνχ απνηειέζκαηνο ζε ρακειφηεξν επίπεδν ζην έηνο 2021 έλαληη ηνπ έηνπο 2020, ζπλεηέιεζε 

ηδηαίηεξα ην απνηέιεζκα ηνπ ΔΛΔΓΔΠ.  

 

- ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο πεξηιακβάλεηαη ν θνξέαο «Πξάζηλν Σακείν», ηα έ-

ζνδα ηνπ νπνίνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηε ξχζκηζε απζαηξέησλ θηηζκάησλ, ηα ηέιε δηαδηθαζηψλ 

πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο, ηα πξφζηηκα απφ παξαβάζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο, 

θαζψο θαη ηα έζνδα απφ πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη ζηνπο παξαβάηεο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο. Σν 

απνηέιεζκα ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ ζην έηνο 2021 πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζεί ζην πνζφ ησλ 

171,8 εθαη. επξψ θαη είλαη κεησκέλν ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ έηνπο 2020, ιφγσ ηεο πξνβιε-

πφκελεο αχμεζεο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ρξεκαηνδνηεί ν ελ ιφγσ θνξέαο, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε 

ηεο αλάπηπμεο κέζσ δξάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 

- ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ ππάγεηαη ε Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο 

Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ (ΜΟΓ) ΑΔ, κε απνζηνιή ηε ζηήξημε θαη ελίζρπζε ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη εθαξκνγή ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκε-

λσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, θαιχπηνληαο θπξίσο αλάγθεο ζε 

εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ, ζπζηήκαηα, εξγαιεία θαη δηαδηθαζίεο, κεηαθνξά ηερλνγλσζί-

αο θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο ΜΟΓ ΑΔ πξνβιέπεηαη λα είλαη ηζνζθειη-

ζκέλνο ζην έηνο 2021.  

 

- ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ πεξηιακβάλνληαη νη θνξείο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ, 

ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ ΑΔ, Οξγαληζκφο ηδεξνδξφκσλ Διιάδνο (ΟΔ) ΑΔ, ΔΡΓΟΔ ΑΔ, Οξγαληζκφο 

Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ Αζελψλ (ΟΑΑ) ΑΔ, Οδηθέο πγθνηλσλίεο (ΟΤ) ΑΔ, ηαζεξέο πγθνη-

λσλίεο (ΣΑΤ) ΑΔ, Οξγαληζκφο πγθνηλσληαθνχ Έξγνπ Θεζζαινλίθεο (ΟΔΘ) ΑΔ, Οξγαλη-

ζκφο Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ Θεζζαινλίθεο (ΟΑΘ) - ππφ εθθαζάξηζε, θαζψο θαη νη ζπκβάζεηο 

παξαρψξεζεο πέληε (5) απηνθηλεηνδξφκσλ. Σν ηζνδχγην ησλ θνξέσλ ηνπ ελ ιφγσ Τπνπξγείνπ ζην 
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έηνο 2021 πξνβιέπεηαη αξλεηηθφ χςνπο 55 εθαη. επξψ, έλαληη εθηηκψκελνπ πιενλάζκαηνο 448 ε-

θαη. επξψ ζην έηνο 2020. Κχξηνο ιφγνο είλαη νη κεησκέλεο κεηαβηβάζεηο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπν-

ινγηζκφ γηα θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ ηεο ΟΔ ΑΔ, σζηφζν ε ζρεηηθή επίπησζε είλαη νπδέηεξε ζε 

επίπεδν γεληθήο θπβέξλεζεο.  

 

- ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ πεξηιακβάλεηαη ν επνπηεπφκελνο θνξέαο Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπ-

ξηζκνχ (ΔΟΣ), θπξηφηεξε δξάζε ηνπ νπνίνπ απνηειεί ε δηαθήκηζε θαη ε πξνβνιή ηεο ρψξαο σο 

ζεκαληηθνχ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. Σα έζνδα ηνπ ΔΟΣ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ απφδνζε 

πνζνζηνχ επί ησλ κηθηψλ θεξδψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Καδίλν Κέξθπξαο θαη Πάξλεζαο, θαζψο θαη 

απφ ηελ ελίζρπζή ηνπ απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ θάιπςε ηφζν ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

φζν θαη ησλ επελδπηηθψλ δαπαλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλαθεξφκελεο αλσηέξσ θχξηαο 

δξαζηεξηφηεηαο. Ζ νηθνλνκηθή επίδνζε ηνπ νξγαληζκνχ γηα ην έηνο 2020 εθηηκάηαη λα δηακνξθσ-

ζεί ζην πνζφ ησλ 11 εθαη. επξψ, ελψ γηα ην έηνο 2021 πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζεί ζην πνζφ ησλ 

5 εθαη. επξψ. 

 
- Σέινο, ζην Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο πεξηιακβάλεηαη ε Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 

(ΚηΠ) ΑΔ, ε νπνία αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζεη ζην έηνο 2021 φζν θαη θαηά ηα επφκελα έηε έλαλ 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαη θξίζηκν ξφιν γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ «Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηη-

ζκνχ» ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, κέζσ ηεο δηαρείξηζεο θαη εθηέιεζεο κεγάιεο θιίκαθαο δξάζεσλ 

θαη έξγσλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ εληαίνπ δηθηχνπ «ΤΕΔΤΞΗ ΗΗ». Σν επελδπηηθφ 

πξφγξακκα ηεο εηαηξείαο ρξεκαηνδνηείηαη απφ πφξνπο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Σν απνηέ-

ιεζκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζην έηνο 2021 αλακέλεηαη ηζνζθειηζκέλν. 
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5.3 Ννζνθνκεία – Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο (ΠΦΤ) 
 

Καηά ην ηξέρνλ έηνο ν ηνκέαο ηεο πγείαο, ελ κέζσ ηεο παλδεκίαο Covid-19 αληηκεησπίδεη πξσηνθα-

λείο πξνθιήζεηο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά αλαγθαία ηε ζηήξημε θαη ζσξάθηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηφζν 

ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν ρξεκαηνδφηεζεο. Παξάιιεια ζπλερίδνληαη νη πξνζπά-

ζεηεο γηα ηελ πινπνίεζε δηαξζξσηηθψλ παξεκβάζεσλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξε-

ζηψλ πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη ηνπο αλαζθάιηζηνπο πνιίηεο.  

 

Οη κεηαξξπζκηζηηθέο δξάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε αθνξνχλ θπξίσο: 

 ηελ απνδνηηθφηεξε παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε απνζεθψλ θαη παξαθαηαζεθψλ, 

 ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ πιαηζίνπ πξνκεζεηψλ ησλ λνζνθνκείσλ, 

 ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε λνζνθνκείσλ, θαζψο θαη ηελ απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε κνιπζκαηηθψλ 

απνβιήησλ. 

 

Σα δεκφζηα λνζνθνκεία θαη ην ζχζηεκα Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο (ΠΦΤ) εθηηκάηαη φηη ζην 

ηέινο ηνπ 2020 ζα παξνπζηάζνπλ αξλεηηθφ δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα χςνπο 70 εθαη. επξψ. Σα έμν-

δα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο απνηππψλνπλ ηε ζεκαληηθή ελίζρπζε ησλ λνζνθνκείσλ-ΠΦΤ ζε πξνζσπη-

θφ, εμνπιηζκφ θαη πγεηνλνκηθφ πιηθφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ ζηηο πγεηνλνκη-

θέο κνλάδεο ιφγσ ηεο ελζθήςαζαο παλδεκίαο. Οη έθηαθηνη απηνί παξάγνληεο αλακέλεηαη λα επεξεά-

ζνπλ ελ κέξεη, αιιά ζε κηθξφηεξν βαζκφ θαη ην επφκελν έηνο. Γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηηαθηη-

θψλ απηψλ αλαγθψλ απμήζεθαλ ζεκαληηθά θαη νη κεηαβηβάζεηο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ζε 

ζρέζε κε ην 2019.   

 

Γηα ην έηνο 2021 πξνβιέπεηαη αξλεηηθφ δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα χςνπο 14 εθαη. επξψ, βειηησκέ-

λν θαηά 56 εθαη. επξψ έλαληη ησλ εθηηκήζεσλ γηα ην έηνο 2020.   

Ζ εθηίκεζε ησλ πιεξσκψλ γηα ην 2021 ζηνλ αθφινπζν πίλαθα ζε ζρέζε κε ηα έμνδα (ζε δεδνπιεπκέ-

λε βάζε) είλαη πξνζαπμεκέλε θαηά ην πνζφ ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ παξειζφλησλ νηθνλνκη-

θψλ εηψλ (ζε θαζαξή/net βάζε) χςνπο 450  εθαη. επξψ πεξίπνπ, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη αλαιήςεηο 

θαη νη πιεξσκέο ηνπο εληφο ηνπ έηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δεκνζηνινγηζηηθέο δηαηάμεηο, ιακβάλνληαο 

ππφςε θαη ηε δέζκεπζε ηεο ρψξαο ζην πιαίζην ηεο εληζρπκέλεο επνπηείαο γηα ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ κέρξη ηα κέζα ηνπ 2021.  

 

Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ην επηηξεπφκελν φξην ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ησλ δεκφζησλ λνζνθνκεί-

σλ ζε δεδνπιεπκέλε βάζε γηα ην έηνο 2021 παξακέλεη ζηα ίδηα επίπεδα κε ην 2020 θαη δηακνξθψλεηαη 

ζε 528 εθαη. επξψ. Απφ ην επίπεδν απηφ θαη πέξα ελεξγνπνηείηαη ν κεραληζκφο απηφκαηεο επηζηξν-

θήο (clawback). 

  



ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3    

 

120  ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2021 

 

 

Πίλαθαο 3.24 Σακεηαθνί πξνυπνινγηζκνί Ννζνθνκείσλ θαη ΠΦΤ  
(ζε εθαη. επξψ) 

   

 2020 
Δθηηκήζεηο 

2021 
Πξνβιέςεηο 

Ι. Ννζνθνκεία     
Έζνδα 2.675 2.765 
Ίδηα έζνδα 192 206 
Μεηαβηβάζεηο απφ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 1.236 1.310 
Μεηαβηβάζεηο απφ θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 888 888 
Μεηαβηβάζεηο απφ ΠΓΔ 62 64 
Αληηθξηδφκελα έζνδα 297 298 
Γαπάλεο 2.846 3.199 
Αγαζά 1.324 1.456 
Γαπάλεο πξνζσπηθνχ 599 658 
Τπεξεζίεο 564 723 
Γαπάλεο γηα επελδχζεηο 62 64 
Αληηθξηδφκελα έμνδα 297 298 
Σακεηαθφ Ιζνδχγην -171 -434 
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 67 405 
Ιζνδχγην θαηά ESA  -104 -28 
ΙΙ. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο (ΠΦΤ)     
Έζνδα 342 248 
Ίδηα έζνδα 29 32 
Μεηαβηβάζεηο απφ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 249 152 
Μεηαβηβάζεηο απφ θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 0 0 
Μεηαβηβάζεηο απφ ΠΓΔ 38 38 
Αληηθξηδφκελα έζνδα 26 26 
Γαπάλεο 307 289 
Αγαζά 100 82 
Γαπάλεο πξνζσπηθνχ 49 49 
Τπεξεζίεο 94 94 
Γαπάλεο γηα επελδχζεηο 38 38 
Αληηθξηδφκελα έμνδα 26 26 
Σακεηαθφ Ιζνδχγην 34 -41 
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο -1 55 
Ιζνδχγην θαηά ESA  33 14 
Ννζνθνκεία θαη ΠΦΤ ζπγθεληξσηηθά  (Ι+ΙΙ)     
Έζνδα 3.017 3.014 
Ίδηα έζνδα 221 238 
Μεηαβηβάζεηο απφ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 1.484 1.462 
Μεηαβηβάζεηο απφ θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 888 888 
Μεηαβηβάζεηο απφ ΠΓΔ 100 102 
Αληηθξηδφκελα έζνδα 323 324 
Γαπάλεο 3.153 3.488 
Αγαζά 1.424 1.538 
Γαπάλεο πξνζσπηθνχ 648 707 
Τπεξεζίεο 658 817 
Γαπάλεο γηα επελδχζεηο 100 102 
Αληηθξηδφκελα έμνδα 323 324 
Σακεηαθφ Ιζνδχγην -136 -474 
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 66 460 
Ιζνδχγην θαηά ESA  -70 -14 
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6. Κνηλσληθφο πξνυπνινγηζκφο 
 

 
Οξγαληζκνί Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 
 

Σν ηζνδχγην ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Αζθαιηζηηθά Σακεία, ΟΑΔΓ, ΔΟΠΤΤ, 

ΟΠΔΚΑ θαη ΝΑΣ) γηα ην 2021 πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζεί θαηά ESA ζε πιεφλαζκα χςνπο 754 ε-

θαη. επξψ, παξνπζηάδνληαο βειηίσζε θαηά 578 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην 2020. 

 

Αζθαιηζηηθά Σακεία 
 

Σν ηζνδχγην ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαηά ESA γηα ην 2021 πξνβιέπεηαη λα παξνπζηάζεη πιεφλα-

ζκα χςνπο 418 εθαη. επξψ, κεησκέλν θαηά 283 εθαη. επξψ έλαληη ησλ εθηηκήζεσλ γηα ην νηθνλνκηθφ 

έηνο 2020. 

 

Δηδηθφηεξα, ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ εθηηκάηαη φηη ζα ζεκεησζεί κείσζε χςνπο 1.085 εθαη. επξψ, γε-

γνλφο πνπ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε κείσζε ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαηά 1.978 εθαη. επ-

ξψ, δεδνκέλνπ φηη εληφο ηνπ 2020 ν e-ΔΦΚΑ επηρνξεγήζεθε κε ην πνζφ ησλ 1.400 εθαη. επξψ γηα ηελ 

εθάπαμ θαηαβνιή ησλ αλαδξνκηθψλ ησλ ζπληάμεσλ. Δπηπιένλ, κεησκέλεο θαηά 632 εθαη. επξψ ζε 

ζρέζε κε ην 2020 αλακέλεηαη λα είλαη θαη νη έθηαθηεο κεηαβηβάζεηο πνπ ιακβάλεη ν e-ΔΦΚΑ γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ παλδεκία Covid-19, 

ιφγσ ηεο αλάγθεο εθαξκνγήο ιηγφηεξσλ κέηξσλ αλάζρεζεο ηεο παλδεκίαο εληφο ηνπ 2021. 

Αληίζεηα, εθηηκάηαη φηη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζφδσλ απφ ξπζκίζεηο 

νθεηιψλ, ζα είλαη απμεκέλεο θαηά 1.088 εθαη. επξψ, ελφςεη ηεο αλακελφκελεο επαλεθθίλεζεο ηεο νη-

θνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο. 

 

Οη δαπάλεο εθηηκάηαη φηη ην 2021 ζα παξνπζηάζνπλ κείσζε θαηά 1.046 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην 

ηξέρνλ έηνο, απεηθνλίδνληαο απφ ηε κία ηηο κεησκέλεο κεηαβηβάζεηο πξνο ηξίηνπο ιφγσ ηεο θαηαβνιήο 

ησλ αλαδξνκηθψλ ησλ ζπληάμεσλ εληφο ηνπ 2020 θαη απφ ηελ άιιε ηελ αχμεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο 

δαπάλεο θαηά 499 εθαη. επξψ, ε νπνία θπξίσο νθείιεηαη ζηελ εθθαζάξηζε εθθξεκψλ αηηήζεσλ ζπ-

ληαμηνδφηεζεο εληφο ηνπ 2021.  

 

Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ) 
 

Σν ηζνδχγην ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ) γηα ην 2021 εθηηκάηαη φηη 

ζα αλέιζεη ζε πιεφλαζκα χςνπο 91 εθαη. επξψ, έλαληη ηεο εθηίκεζεο γηα έιιεηκκα χςνπο 720 εθαη. 

επξψ ην 2020, παξνπζηάδνληαο βειηίσζε θαηά 811 εθαη. επξψ 

Σν έιιεηκκα γηα ην 2020 νθείιεηαη ζηελ πινπνίεζε θαη ρξεκαηνδφηεζε παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξν-

ζηαζία ησλ αλέξγσλ πνπ επιήγεζαλ απφ ηελ παλδεκία Covid-19 εθηηκψκελνπ χςνπο 932 εθαη. επξψ.  

 

Χο πξνο ην ζθέινο ησλ εζφδσλ, νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ην 2021, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εζφδσλ απφ ηε ξχζκηζε νθεηιψλ, αλακέλεηαη λα είλαη κεησκέλεο θαηά 650 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην 

2020. Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηελ εθαξκνγή απφ 1/1/2021 ηνπ κέηξνπ ηεο κείσζεο θαηά 

ηξεηο πνζνζηηαίεο κνλάδεο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ κηζζσηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κε ζπλν-

ιηθφ θφζηνο 816 εθαη. επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απψιεηαο ζηνλ e-ΔΦΚΑ), ζην πιαίζην 

ησλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο Covid-19.  

 

Γηα ηελ αλαπιήξσζε ησλ εζφδσλ απηψλ, έρεη πξνβιεθζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξ-

γαζίαο & Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ έηνπο 2021 ηζφπνζε (816 εθαη. επξψ) κεηαβίβαζε πξνο ηνπο Οξ-

γαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη εηδηθφηεξα: ην πνζφ ησλ 571,2 εθαη. επξψ ζα δνζεί σο επηρν-

ξήγεζε πξνο ηνλ ΟΑΔΓ, θαιχπηνληαο ηελ θαζαξή απψιεηα εζφδσλ γηα ηνλ Οξγαληζκφ, ελψ πνζφ 

χςνπο 244,8 εθαη. επξψ πνπ ζα έπξεπε λα επηζηξαθεί απφ ηνλ ΟΑΔΓ ζηνλ e-ΔΦΚΑ σο θνηλσληθφο 

πφξνο ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ. 3863/10 ζα δνζεί απεπζείαο σο επηρνξήγεζε ζηνλ e-ΔΦΚΑ.   
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ην ζθέινο ησλ δαπαλψλ πξνβιέπεηαη φηη ζα παξνπζηαζηεί κείσζε θαηά 972 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε 

ην 2020, θπξίσο ιφγσ ηεο αλάγθεο εθαξκνγήο ιηγφηεξσλ κέηξσλ ζηήξημεο ησλ αλέξγσλ εληφο ηνπ 

2021 εμαηηίαο ηεο αλακελφκελεο αλάζρεζεο ηεο παλδεκίαο. Δθηηκάηαη σζηφζν φηη ε δαπάλε γηα ηελ 

εθαξκνγή ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο ζα είλαη απμεκέλε θαηά 47 εθαη. επξψ. 

 

Δζληθφο Οξγαληζκφο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο (ΔΟΠΤΤ) 
 

Σν ηζνδχγην ηνπ ΔΟΠΤΤ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020 εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζε πιεφλαζκα χςνπο 

263 εθαη. επξψ, ελψ γηα ην 2021 πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζεί ζηα 248 εθαη. επξψ. 

 

Σα έζνδα ηνπ θνξέα εθηηκάηαη φηη ζα παξνπζηάζνπλ κείσζε θαηά 57 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην 2020.   

Ζ κεηαβνιή απηή νθείιεηαη απφ ηε κία ζηελ αλακελφκελε αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ αζθαιηζηηθέο εη-

ζθνξέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζφδσλ απφ ξπζκίζεηο νθεηιψλ, θαηά 255 εθαη. επξψ σο  απνηέ-

ιεζκα ηεο επαλεθθίλεζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη 

απφ ηελ άιιε ζηε κείσζε ησλ κεηαβηβάζεσλ απφ ην θξάηνο θαηά 308 εθαη. επξψ.   

 

Δηδηθφηεξα, εθηηκάηαη φηη ην χςνο ησλ πξφζζεησλ επηρνξεγήζεσλ πνπ ζα εηζπξάμεη ν ΔΟΠΤΤ εληφο 

ηνπ 2020 ζα αλέιζεη ζε 500 εθαη. επξψ πεξίπνπ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ αλάγθε απνθαηάζηαζεο 

ηεο απαηηνχκελεο ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο πνπ πξνθιήζεθε απφ ηε κείσζε ησλ εζφδσλ ηνπ απφ α-

ζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ελ κέζσ παλδεκίαο, ζηελ εμαίξεζε απφ ην φξην ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο 

ηεο δαπάλεο ησλ εκβνιίσλ πνπ εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα εζληθνχ εκβνιηαζκνχ κε δεκνζηνλνκηθφ 

θφζηνο 100 εθαη. επξψ γηα ην 2020 θαη ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ζπκςεθηζκνχ ηνπ clawback ηεο 

θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο κε πνζνζηά επί ησλ δαπαλψλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (άξζξν 11 ηνπ λ. 

4052/2012, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη). 

 

Γηα ην 2021, ε επηρνξήγεζε ηνπ ΔΟΠΤΤ εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζε 300 εθαη. επξψ, πξνθεηκέλνπ λα 

θαιπθζεί ε εμαίξεζε απφ ην φξην ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ηεο δαπάλεο ησλ εκβνιίσλ πνπ εληάζ-

ζνληαη ζην πξφγξακκα εζληθνχ εκβνιηαζκνχ κε δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο 170 εθαη. επξψ. 

 

Παξάιιεια, επηζεκαίλεηαη ε ζπλερηδφκελε πξνζπάζεηα κείσζεο ηνπ χςνπο ησλ απιήξσησλ ππν-

ρξεψζεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ πξνο ηξίηνπο, κέζσ ηεο επηηάρπλζεο ησλ πιεξσκψλ απφ ηα ηακεηαθά δηα-

ζέζηκα θαη ηνπ ζπκςεθηζκνχ ππνρξεψζεσλ κε νθεηιφκελα πνζά απφ ηνπο κεραληζκνχο απηφκαησλ 

επηζηξνθψλ θαη εθπηψζεσλ (clawback θαη rebate). 

 

Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ηα επηηξεπφκελα φξηα ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο θαη ηεο δαπάλεο ησλ παξφ-

ρσλ πγείαο ζε δεδνπιεπκέλε βάζε γηα ην έηνο 2021 παξακέλνπλ ζηαζεξά ζε ζρέζε κε ην 2020 θαη δη-

ακνξθψλνληαη ζε 2.088 εθαη. επξψ (εθ ησλ νπνίσλ 87 εθαη. επξψ γηα ηε λνζνθνκεηαθή θαξκαθεπηη-

θή δαπάλε θαη 2.001 εθαη. επξψ γηα ηε ινηπή θαξκαθεπηηθή δαπάλε ηνπ ΔΟΠΤΤ) θαη 1.553 εθαη. 

επξψ αληίζηνηρα.   

 

ΟΠΔΚΑ – ΝΑΣ 
 

Σν ηζνδχγην ηνπ Οξγαληζκνχ Πξνλνηαθψλ Δπηδνκάησλ θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ΟΠΔΚΑ) θαη 

ηνπ Ναπηηθνχ Απνκαρηθνχ Σακείνπ (ΝΑΣ) γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020 εκθαλίδεηαη αξλεηηθφ θαηά 

68 εθαη. επξψ, ιφγσ θάιπςεο ηεο δαπάλεο ζρνιηθψλ γεπκάησλ απφ επηρνξεγήζεηο πξνεγνχκελσλ 

εηψλ πξνο ηνλ Οξγαληζκφ. Γηα ην 2021 πξνβιέπεηαη φηη ην ηζνδχγην ζα είλαη αξλεηηθφ θαηά 4 εθαη. 

επξψ, παξνπζηάδνληαο βειηίσζε χςνπο 64 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην 2020. 

 

Γηα ην 2021 πξνβιέπεηαη ε ζπλέρηζε ηεο θαηαβνιήο ησλ πξνλνηαθψλ παξνρψλ θαη νηθνλνκηθψλ ελη-

ζρχζεσλ πνπ έρνπλ ήδε λνκνζεηεζεί θαη πινπνηνχληαη, φπσο: 

 

 ε παξνρή ζε αλαζθάιηζηνπο ππεξήιηθεο, 

 ην επίδνκα θνηλσληθήο αιιειεγγχεο αλαζθάιηζησλ ππεξειίθσλ, 

 ην επίδνκα παηδηνχ, 
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 ην ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα,  

 ε επηδφηεζε ζηέγαζεο, 

 νη πξνλνηαθέο παξνρέο ζε ρξήκα ζε άηνκα κε αλαπεξία, 

 ε ρνξήγεζε επηδφκαηνο χςνπο 2.000 επξψ γηα θάζε λέν παηδί πνπ γελληέηαη θαη 

 ινηπά πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ πξνλνηαθέο πνιηηηθέο. 

 

Δπηπξφζζεηα, ζην πιαίζην ησλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο 

Covid-19 ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΓΔΦΤΡΑ» πνπ 

αθνξά ζηελ επηδφηεζε ηεο πξψηεο θαηνηθίαο γηα δαλεηνιήπηεο πνπ επιήγεζαλ απφ ηελ παλδεκία χ-

ςνπο 108 θαη 280 εθαη. επξψ γηα ηα έηε 2020 θαη 2021 αληίζηνηρα, ελψ παξάιιεια ν ΟΠΔΚΑ αλα-

ιακβάλεη ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο ζηέγαζεο πνπ ζεζπίδεη ν θψδηθαο δηεπζέηεζεο νθεηιψλ θαη 

παξνρήο δεχηεξεο επθαηξίαο ζε δαλεηνιήπηεο, κε δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο 100 εθαη. επξψ γηα ην 2021. 

 

 

 

Πίλαθαο 3.25  Πξνυπνινγηζκνί Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο  
(ζε εθαη. επξψ) 

 
 2020 

Δθηηκήζεηο 
2021 

Πξνβιέςεηο 

Οξγαληζκνί Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο     
α) Αζθαιηζηηθά Σακεία     
Έζνδα 43.731 42.646 
Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 13.001 13.927 
Ρχζκηζε νθεηιψλ 1.032 1.194 
Μεηαβηβάζεηο απφ ΑΚΑΓΔ 0 0 
Κνηλσληθνί πφξνη 591 393 
Μεηαβηβάζεηο απφ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ(1) 16.838 14.860 
Αληηθξηδφκελα έζνδα   
Απφδνζε πεξηνπζίαο 1.108 1.108 
Δηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 11.015 11.043 
Λνηπά έζνδα 146 121 
Γαπάλεο 43.298 42.252 
πληάμεηο 28.736 29.235 
    Κύξηαο αζθάιηζεο 24.825 25.451 
    Δπηθνπξηθήο αζθάιηζεο 3.911 3.784 
Λνηπέο παξνρέο αζζέλεηαο 216 216 
Πξνλνηαθέο παξνρέο 807 633 
Λνηπέο κεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο 2.027 610 
Απφδνζε εηζπξάμεσλ ηξίησλ 11.015 11.043 
Λνηπέο δαπάλεο 334 340 
Γαπάλεο πξνζσπηθνχ 294 316 
Σακεηαθφ ηζνδχγην 432 393 
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 269 25 
Ιζνδχγην θαηά ESA  701 418 
β) ΟΑΔΓ     
Έζνδα 2.824 2.664 
Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 1.677 998 
Ρχζκηζε νθεηιψλ 185 214 
Μεηαβηβάζεηο απφ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 585 1.076 
Μεηαβηβάζεηο απφ ΠΓΔ 150 150 
Απφδνζε πεξηνπζίαο 71 71 
Δηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 98 98 
Λνηπά έζνδα 58 58 
Γαπάλεο 3.544 2.573 
Δπηδφκαηα αλεξγίαο 2.148 1.328 
Πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο 453 500 
Λνηπέο πξνλνηαθέο παξνρέο 111 104 
Μεηαβηβάζεηο ζην ΙΚΑ 511 313 
Απφδνζε εηζπξάμεσλ ηξίησλ 98 98 
Γαπάλεο πξνζσπηθνχ 99 106 
Δπελδπηηθέο δαπάλεο 12 12 
Λνηπέο δαπάλεο 112 112 
Σακεηαθφ ηζνδχγην -720 91 
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 
Ιζνδχγην θαηά ESA -720 91 
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Πίλαθαο 3.25  Πξνυπνινγηζκνί Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο  
(ζε εθαη. επξψ) 

 

 2020 
Δθηηκήζεηο 

2021 
Πξνβιέςεηο 

γ) ΔΟΠΤΤ      
Έζνδα 5.566 5.509 
Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 4.144 4.363 
Ρχζκηζε νθεηιψλ 229 265 
Μεηαβηβάζεηο απφ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 608 300 
Μεηαβηβάζεηο απφ θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 215 230 
Απφδνζε πεξηνπζίαο 95 70 
Δηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 260 260 
Λνηπά έζνδα 15 20 
Γαπάλεο 5.852 5.610 
Φαξκαθεπηηθή δαπάλε 2.488 2.358 
Λνηπέο παξνρέο αζζέλεηαο 2.030 1.934 
Απφδνζε εηζπξάμεσλ ηξίησλ 260 260 
Γαπάλεο πξνζσπηθνχ 41 44 
Λνηπέο  δαπάλεο 115 114 
Μεηαβηβάζεηο πξνο θνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 919 900 
   εθ ησλ νπνίσλ ζε λνζνθνκεία 888 888 
Σακεηαθφ ηζνδχγην -287 -102 
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 550 350 
Ιζνδχγην θαηά ESA 263 248 
δ) ΟΠΔΚΑ, ΝΑΣ (κε αζθαιηζηηθέο αξκνδηφηεηεο)     
Έζνδα 3.555 4.186 
Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 6 6 
Απφδνζε πεξηνπζίαο 14 14 
Μεηαβηβάζεηο απφ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 3.385 4.017 
Δηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 150 150 
Γαπάλεο 3.623 4.190 
Παξνρέο ζε αλαζθάιηζηνπο ππεξήιηθεο 145 145 
Οηθνγελεηαθά επηδφκαηα 1.065 1.153 
Διάρηζην Δγγπεκέλν Δηζφδεκα 672 767 
Δπηδφκαηα ΑκΔΑ 816 825 
Δπηδφηεζε ηεο πξψηεο θαηνηθίαο γηα δαλεηνιήπηεο πνπ επιήγεζαλ απφ ηελ παλδεκία 
Covid-19 (Πξφγξακκα Γέθπξα) 

108 280 

ρνιηθά γεχκαηα 60 74 
Δπίδνκα γέλλεζεο 125 170 
ηεγαζηηθφ Δπίδνκα 360 402 
Κψδηθαο Γηεπζέηεζεο Οθεηιψλ θαη παξνρήο δεχηεξεο επθαηξίαο ζε δαλεηνιήπηεο 0 100 
Λνηπά πξνγξάκκαηα 97 99 
Απφδνζε εηζπξάμεσλ ηξίησλ 150 150 
Γαπάλεο πξνζσπηθνχ 12 12 
Λνηπέο δαπάλεο 13 13 
Σακεηαθφ ηζνδχγην -68 -4 
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 0 0 
Ιζνδχγην θαηά ESA -68 -4 
πλνιηθφ ηακεηαθφ ηζνδχγην ΟΚΑ  -643 379 
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 819 375 
πλνιηθφ ηζνδχγην ΟΚΑ θαηά ESA  176 754 
 

 
 

Πεξαηηέξσ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ δξάζεηο θαη πνιηηηθέο απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνη-

λσληθψλ Τπνζέζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ: 

 

α) Κοινωνική Αζθάλιζη (Αζθαλιζηικά Ταμεία) 

 

Καηά ην έηνο 2021 πινπνηνχληαη ζε εθαξκνγή ηνπ λ. 4670/2020 ζεκαληηθέο ηνκέο ζην ζχζηεκα θνη-

λσληθήο αζθάιηζεο κε ηελ ςεθηνπνίεζε θαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ / ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο πξνο ηνπο πνιίηεο. 

 

Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «ΑΣΛΑ» απνηειεί κηα ζεκαληηθή κεηαξξχζκηζε ζην ζχζηεκα κε άκεζε 

αληαλάθιαζε ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζηνλ πνιίηε. Μηα γξαθεηνθξαηηθή, ρξνλνβφξα θαη δαηδα-

ιψδεο δηαδηθαζία πνπ απνηεινχζε ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα εδψ θαη δεθαεηίεο γηα φινπο ηνπο αζθα-
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ιηζκέλνπο πνπ νινθιεξψλνπλ ηνλ εξγαζηαθφ ηνπο βίν θαη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, αιιάδεη. Με ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ, ε δηαδηθαζία απνλνκήο ζχληαμεο κεηαζρεκαηί-

δεηαη θαη αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ ςεθηαθή απνλνκή ζχληαμεο κέζσ ηεο πιαηθφξκαο "ΑΣΛΑ", εια-

ρηζηνπνηψληαο ηνλ ρξφλν απνλνκήο ρσξίο λα απαηηείηαη ε εκπινθή ησλ δηθαηνχρσλ/ζπληαμηνχρσλ ζηε 

δηαδηθαζία.  

 

Ζ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηεο ςεθηαθήο απνλνκήο ζχληαμεο μεθίλεζε ην 2020 κε ζηφρν έσο ην ηέινο 

ηνπ 2021 λα απνλέκεηαη ςεθηαθά ην 85% ησλ ππνβαιιφκελσλ αηηήζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο. Παξάι-

ιεια, ζεζπίδεηαη κηα λέα πξσηνβνπιία, ε ππνρξεσηηθή, πεξηνδηθή δεκνζίεπζε ηεο έθζεζεο 

«ΑΣΛΑ», κε ηελ νπνία παξνπζηάδνληαη θξίζηκα θαη ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηή-

καηνο θαη ηνπ e-ΔΦΚΑ πνπ κέρξη ηψξα απνηεινχζαλ κφληκν πεδίν ακθηζβεηήζεσλ, πνιηηηθψλ δηελέ-

μεσλ θαη θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ. ηφρνο ηεο θαηλνηνκίαο απηήο είλαη ε δηαθαλήο απεηθφληζε ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε αμηφπηζηε ελεκέξσζε ησλ κειινληηθψλ ζπληαμηνχρσλ, ηεο πνξείαο 

νινθιήξσζεο ησλ εθθξεκψλ ζπληάμεσλ θαη ηεο πξνφδνπ ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο δηαδη-

θαζίαο απνλνκήο ζπληάμεσλ.  

 

εκαληηθή επίζεο κεηαξξχζκηζε πνπ ζρεδηάδεηαη ην 2021 ζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα είλαη ε κεηάβα-

ζε απφ ην δηαλεκεηηθφ ζην θεθαιαηνπνηεηηθφ ζχζηεκα επηθνπξηθήο αζθάιηζεο. Με ηε ζέζπηζε επη-

θνπξηθήο αζθάιηζεο θεθαιαηνπνηεηηθνχ ραξαθηήξα επηδηψθεηαη ε άκβιπλζε ηνπ δεκνγξαθηθνχ θαη 

ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θηλδχλσλ, δεκηνπξγείηαη εζληθή απνηακίεπζε θαη εληζρχνληαη νη εγρψξηεο επελ-

δχζεηο πξνο φθεινο ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο.  

 

Γηα ηε ζηήξημε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο εθαξκφδεηαη κέζα ζην 2021 ε πε-

ξαηηέξσ κείσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαηά 3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 

πλππνινγίδνληαο ηελ ήδε εθαξκνζζείζα κείσζε απφ ην β΄ εμάκελν ηνπ 2020 θαηά 0,9 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζηε κηζζσηή εξγαζία κεηψλνληαη ζσξεπηηθά θαηά 3,90 πνζνζηηαί-

εο κνλάδεο (απφ 40,56% ζε 36,66%). Ζ κείσζε ηνπ κε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο κέζσ ηεο κείσζεο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ αλακέλεηαη λα επηδξάζεη ζεηηθά ζηελ απαζρφιεζε, απμάλνληαο ηα θίλεηξα 

γηα πξνζιήςεηο θαη κεηψλνληαο αληίζηνηρα ηα θίλεηξα γηα αδήισηε απαζρφιεζε θαη ηνλψλνληαο ην 

δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ κηζζσηψλ. Ζ πξνγξακκαηηδφκελε κείσζε ησλ εηζθνξψλ εθαξκφδεηαη ζηηο 

εηζθνξέο ππέξ ηξίησλ θαη δελ ζίγεη ηηο αληαπνδνηηθέο εηζθνξέο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο.  

 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2021 έρεη ελζσκαησζεί ε κείσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. Γηα ηελ θά-

ιπςε ηεο απψιεηαο εζφδσλ πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνλ ΟΑΔΓ θαη ζηνλ e-EΦΚΑ έρεη αληίζηνηρα απμεζεί 

ε θξαηηθή επηρνξήγεζε.  

 

β) Αγοπά επγαζίαρ 

 

ηνλ ηνκέα ηεο αγνξάο εξγαζίαο δεκηνπξγνχληαη λέεο πξννπηηθέο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κε ζαθέο 

θαη ζχγρξνλν ζεζκηθφ πιαίζην εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. 

 

Σν λέν εξγαζηαθφ ζεζκηθφ πιαίζην εθζπγρξνλίδεη ηνπο ζεζκνχο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ππνζηεξίδεη 

ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ εμσζηξέθεηα. ελψ ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε θηιηθνχ, 

επελδπηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζηελ πξνζέιθπζε ζηε ρψξα 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη λέσλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ.  

 

Γηα ηελ αλάθηεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο εθαξκφδνληαη ζπλεπείο πνιηηη-

θέο πνπ εληζρχνπλ ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αλζεθηηθφ-

ηεηα ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Σν έηνο 2021 είλαη ζε εμέιημε ην πξφγξακκα γηα ηε δεκηνπξγία 100.000 

λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο κέζσ επηδφηεζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα έμη κήλεο θαζψο θαη επη-

πιένλ επηδφηεζεο ζε πεξίπησζε πξφζιεςεο καθξνρξφληα αλέξγσλ. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, αλαβαζκίδεηαη ην πθηζηά-

κελν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ΔΡΓΑΝΖ κε ζηφρν ηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηε δηεχξπλ-

ζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο θαη νινθιεξψλεηαη ε κειέηε γηα ηε δηαδηθαζία θαζνιηθήο εθαξκνγήο ηεο 

αλάιπζεο θηλδχλνπ ζηνπο ειέγρνπο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο.  
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γ)  Οπγανιζμόρ Απαζσόληζηρ Επγαηικού Δςναμικού 

 

Οη πνιηηηθέο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ην 2021 αθνξνχλ δξάζεηο επηδνκαηηθήο πνιηηηθήο κε ζηφρν ηελ άκ-

βιπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλεπεηψλ ηεο αλεξγίαο, πξνγξάκκαηα ελεξγεηηθψλ πνιηηη-

θψλ κε ζηφρν ηελ αλάζρεζε ηεο αλεξγίαο θαη βειηίσζε ησλ πξννπηηθψλ απαζρφιεζεο ησλ αλέξγσλ. 

Δπίζεο ζα εθαξκνζηνχλ πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζε αξκνλία κε ηελ εζληθή ζηξαηε-

γηθή θαη ζπκθσλία κε ηηο ηνπηθέο αλάγθεο ελψ ζα εληζρπζεί ν ζεζκφο ηεο καζεηείαο κε εηζαγσγή λέσλ 

εηδηθνηήησλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

 

δ)  Κοινωνική Αλληλεγγύη 

 

ηνλ ηνκέα ηεο Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο απνηεινχλ: 

 

 θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ε ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηη-

θφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο ζηήξημεο, 

 ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη 

 ε πξνψζεζε ζχγρξνλσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ πνιηηηθψλ ζηήξημεο ηεο νηθνγέλεηαο 

 

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο ζηήξημεο, πξνσζνχληαη δξά-

ζεηο αλαβάζκηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

(θέληξα πξφλνηαο θαη ππεξεζίεο θνηλσληθήο κέξηκλαο ειηθησκέλσλ) θαη αθεηέξνπ ηε βειηίσζε ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ παηδηθήο πξνζηαζίαο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

σο ΝΠΗΓ.  

 

Δπίζεο δξάζεηο γηα ηελ επηηξνπεία ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ, σο ην πιένλ θαηάιιειν κέηξν γηα ηελ 

θάιπςε ηεο πιήξνπο πξνζηαζίαο ηνπο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Μεηαλάζηεπζεο. 

 

Με ηνλ εζληθφ κεραληζκφ ζπληνληζκνχ παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο 

έληαμεο εμαζθαιίδεηαη ε ελνπνίεζε ησλ αηηήζεσλ γηα ηα εζληθά θνηλσληθά επηδφκαηα, νη νπνίεο κε 

ηελ νινθιήξσζε ηεο δξάζεο, ζα ππνβάιινληαη κέζσ ηνπ Δζληθνχ Μεηξψνπ Χθεινπκέλσλ. 

 

Δπίζεο ζρεδηάδεηαη δέζκε έξγσλ γηα ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ Ρνκά κε έκθαζε ζε ζηέγαζε, 

εθπαίδεπζε, πγεία θαη απαζρφιεζε ελψ πξνσζνχληαη δξάζεηο ππνζηήξημεο επάισησλ θνηλσληθά ν-

κάδσλ φπσο ησλ παηδηψλ, ησλ παηδηψλ/λέσλ κε αλαπεξία κε άμνλεο ηελ πξφιεςε ηεο ηδξπκαηνπνίε-

ζήο ηνπο, ηελ απντδξπκαηνπνίεζε θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε.  

 

Γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία πξνσζνχληαη δξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ 

ζηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ηελ ελίζρπζε ηεο απηφλνκεο δηαβί-

σζήο ηνπο, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη ηελ εμάιεηςε ησλ εκπνδίσλ ζηελ ηζφ-

ηηκε θνηλσληθή ζπκκεηνρή.  

Δπίζεο πινπνηνχληαη πξνγξάκκαηα ελεξγνχο έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα άηνκα κε αλαπεξία 

φπσο πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη πξνγξάκκαηα πξνψζεζεο ηεο απαζρφιε-

ζεο. 

 

Γηα ηελ πξνψζεζε ζχγρξνλσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ πνιηηηθψλ ζηήξημεο ηεο νηθνγέλεηαο αλαιακβά-

λνληαη δξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ παξνρή θαηάιιεισλ θαη πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο ησλ 

παηδηψλ, αθελφο κέζσ ηεο θχιαμεο ζε βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο θαη αθεηέξνπ κε ηελ παξνρή ππε-

ξεζηψλ θχιαμεο παηδηψλ, δεκηνπξγψληαο έλα πιαίζην αζθαιείαο γηα ηελ νκαιή ζπκκεηνρή ησλ γπ-

λαηθψλ κεηέξσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

 

Γηα ηε ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο ζπλερίδεηαη ε  ρνξήγεζε ηνπ επηδφκαηνο γέλλεζεο ζε θάζε νηθνγέλεηα 

πνπ απνθηά παηδί, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνγελεηαθήο ζπλνρήο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δε-

κνγξαθηθψλ πξνθιήζεσλ. 
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Δθζπγρξνλίδεηαη ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ αλαδνρή θαη ηελ πηνζεζία, κε φξνπο απνηε-

ιεζκαηηθφηεηαο θαη δηαθάλεηαο, κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο παξακνλήο ησλ παηδηψλ ζε δνκέο 

θξνληίδαο. 

 

ρεδηάδεηαη πξφγξακκα πξψηκεο παξέκβαζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο, 

μεθηλάεη απφ ηνλ πξνγελλεηηθφ έιεγρν ηεο κεηέξαο θαη δηαηξέρεη ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ απφ ηε 

ζηηγκή ηεο γέλλεζήο ηνπ κέρξη θαη ηα 6 έηε. 

 

Σέινο γίλεηαη ραξηνγξάθεζε θαη αλάιπζε ππεξεζηψλ ησλ πθηζηάκελσλ βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ ν-

ινθιεξσκέλεο θξνληίδαο ζε παηδηά βξεθηθήο θαη πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε αλαπεξία κε ζηφρν ηελ ε-

πέθηαζή ηνπο. 

 

ε) Πποώθηζη πολιηικών για ίζη μεηασείπιζη και ίζερ εςκαιπίερ ηων δύο θύλων  

 

ηα κέηξα ελίζρπζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ πεξηιακβάλεηαη ε ζεζκνζέηεζε ηεο άδεηαο παηξφηεηαο 

πνπ απνηειεί θνκβηθήο ζεκαζίαο έξγν ζηε γεθχξσζε ηεο αληζφηεηαο κεηαμχ ησλ θχισλ ζηελ εξγα-

ζία. Σν λέν ζεζκηθφ πιαίζην παξέρεη επθαηξίεο ζηνπο παηέξεο γηα αλάιεςε κέξνπο ηεο κε ακεηβφκε-

λεο εξγαζίαο πνπ αλαιακβάλνπλ νη γπλαίθεο - κεηέξεο, νη νπνίεο αληίζηνηρα ζα απνθηήζνπλ πεξηζζφ-

ηεξν ρξφλν γηα ακεηβφκελε απαζρφιεζε. Σν κέηξν απηφ καθξνπξφζεζκα αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη 

ζεηηθά ζηε βειηίσζε ηνπ δείθηε πνπ κεηξάεη ην ράζκα ζηελ απαζρφιεζε κεηαμχ ησλ δχν θχισλ. 

 

Οινθιεξψλεηαη ην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ πνπ πξνβιέπεη νξηδφληηεο θαη θάζεηεο 

παξεκβάζεηο γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζηηο επί κέξνπο πνιηηηθέο θαη ηελ άξζε 

ησλ αληζνηήησλ. 

 

Τινπνηνχληαη δξάζεηο γηα ηε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ θαζψο θαη γηα ηελ 

παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο θαη ππνζηήξημεο ζηα ζχκαηα απφ εμεηδηθεπκέλεο δνκέο.  
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7. Δλνπνηεκέλνο πξνυπνινγηζκφο Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 
 

Οη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) απνηεινχλ ππνηνκέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Ο ελ 

ιφγσ ππνηνκέαο απνηειείηαη απφ ηνπο Γήκνπο (ΟΣΑ α’ βαζκνχ), ηηο Πεξηθέξεηεο (ΟΣΑ β’ βαζκνχ) 

θαη ηα λνκηθά πξφζσπα απηψλ, ηα νπνία είλαη θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Γηα ηελ εθπιήξσζε 

ηεο απνζηνιήο θαη ηεο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο κεηαθέξνληαη πφξνη απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυ-

πνινγηζκφ, νη νπνίνη είλαη αλαγθαίνη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

Σν ηακεηαθφ ηζνδχγην ηνπ ελνπνηεκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ΟΣΑ πξνθχπηεη απφ ηε δηαθνξά ησλ 

ηακεηαθψλ, κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εζφδσλ θαη ησλ δαπαλψλ. Πξνζζέηνληαο ηελ εζληθνινγηζηηθή 

πξνζαξκνγή γηα ηε κεηαβνιή ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ ιακβάλνπκε ην ηζνδχγην θαηά ESA. Σα 

έζνδα δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθά θαη έθηαθηα, εθ ησλ νπνίσλ ηηο θπξηφηεξεο πεγέο απνηεινχλ νη Κε-

ληξηθνί Απηνηειείο Πφξνη (ΚΑΠ), νη νπνίνη απνδίδνληαη κέζσ ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, νη επηρνξεγήζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) θαη ηα 

ινηπά ίδηα έζνδα. Αληίζηνηρα, ηα έμνδα δηαθξίλνληαη ζε ακνηβέο πξνζσπηθνχ, δαπάλεο γηα επελδχζεηο 

θαη ινηπέο δαπάλεο.  

 

Δθηηκήζεηο  2020 
 

Σν δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα ηνπ ελνπνηεκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο γηα ην 

2020, ζχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζε πιεφλαζκα χςνπο 80 εθαη. επξψ, 

κεησκέλν θαηά 121 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ηνλ δεκνζηνλνκηθφ ζηφρν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2020.  

 

Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ απφθιηζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο είλαη, 

ε ζεκαληηθή πζηέξεζε ησλ ινηπψλ (ηδίσλ) εζφδσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ιφγσ ησλ επηπηψζεσλ 

ηεο παλδεκίαο, θαζψο θαη ε παξάηαζε ησλ δηαζηαπξψζεσλ θαη επαιεζεχζεσλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ ηε-

ηξαγσληθψλ κέηξσλ θαη εηζνδεκάησλ γηα ηνλ νξζφ ππνινγηζκφ ησλ ηειψλ, πνπ ζα είραλ ζεηηθή επί-

πησζε ζηα ινηπά ίδηα έζνδά ηνπο θαη ε νπνία κεηαηέζεθε ζην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο. 

 

Οη επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απνηξνπή ηεο δηάδνζεο θαη δηαζπνξάο ηνπ 

ηνχ, είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ ινηπψλ (ηδίσλ) εζφδσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνί-

θεζεο θαη ζε αληηζηάζκηζε ηεο κείσζεο απηήο κεηαβηβάζηεθαλ πφξνη απφ ην θξάηνο χςνπο 171 εθαη. 

επξψ (εθ ησλ νπνίσλ 60 εθαη. επξψ πεξηιακβάλνληαη ζηηο Γεληθέο Κξαηηθέο Γαπάλεο) γηα ηελ πξνκή-

ζεηα πγεηνλνκηθνχ/θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ, ηελ παξνρή κέζσλ πξνζηαζίαο ζηνπο εξγαδφκελνπο ησλ 

ΟΣΑ, ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ζρνιηθψλ θηεξίσλ, ηελ πινπνίεζε επηζηηη-

ζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ινηπά. 

 

Πέξαλ απηψλ, απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, νη ΟΣΑ επηρνξεγήζε-

θαλ εθηάθησο κε πνζφ χςνπο 116 εθαη. επξψ γηα ηελ εμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πξνο ηξί-

ηνπο. Ζ επηρνξήγεζε απηή ζπγθξάηεζε ηελ πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ απνηειέζκα-

ηνο.  

 

Δπηπιένλ, κεηαβηβάζηεθαλ πφξνη χςνπο 28 εθαη. επξψ ζηνπο Γήκνπο γηα βνεζήκαηα έλδεηαο θαη α-

ληηκεηψπηζεο άκεζσλ βηνηηθψλ αλαγθψλ ιφγσ ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ πνπ έπιεμαλ δηάθνξεο πε-

ξηνρέο ηεο ρψξαο, πέξαλ ην πνζψλ πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ.  

 

Πξνβιέςεηο  2021 
 
Σν δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα ηνπ ελνπνηεκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο γηα ην 

2021, βάζεη ηνπ ηξέρνληνο καθξννηθνλνκηθνχ ζελαξίνπ αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζε έιιεηκκα χ-

ςνπο 4 εθαη. επξψ, ρακειφηεξν θαηά 84 εθαη. επξψ, έλαληη ηεο εθηίκεζεο γηα ην 2020. Ο θπξηφηεξνο 

ιφγνο ηεο επηδείλσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο είλαη ε απμεκέλε πξφβιεςε επελδπηηθψλ δαπαλψλ ιφγσ 

ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 



ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3    

ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2021   129 

Σα ινηπά έζνδα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ην 2021 εκθαλίδνληαη απμεκέλα έλαληη ηεο εθηίκεζεο 

ηνπ 2020, θπξίσο ιφγσ ηεο κεηάζεζεο ηεο ζεηηθήο δεκνζηνλνκηθήο επίπησζεο ζηα ινηπά ίδηα έζνδα 

απφ ηηο δηαζηαπξψζεηο θαη επαιεζεχζεηο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ γηα ηνλ νξζφ ππν-

ινγηζκφ ησλ ηειψλ, ην 2021. 

 

Οη κεηαβηβάζεηο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ εκθαλίδνληαη κεησκέλεο, ιφγσ κε ζρεηηθήο πξφβιε-

ςεο γηα ζπλέπεηεο ηεο παλδεκίαο θαη γηα εμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηξίηνπο. ηελ 

θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη εθηφο ησλ ΚΑΠ, ηεο εηδηθήο επηρνξήγεζεο θαη ησλ ινηπψλ απνδφ-

ζεσλ θαη επηρνξεγήζεσλ, θαη κεηαβηβάζεηο απφ άιια Τπνπξγεία, εθηφο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

θαη εηδηθφηεξα, απφ ην Τπνπξγείν Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζχινπ πνζφ χςνπο 25 εθαη. επξψ. 

 

εκεηψλεηαη φηη ε κείσζε ησλ πξνλνηαθψλ παξνρψλ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηε ρξεκαηνδφηεζε ε-

ληφο ηνπ 2020 πνζνχ χςνπο 74 εθαη. επξψ ηεο δαπάλεο γηα ηε Γξάζε «Δλαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο δσήο» απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ αληί ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχ-

ζεσλ. Γηα ηελ νξζή απνηχπσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ην αλσηέξσ πνζφ εκθα-

λίζηεθε ζηα έζνδα ησλ κεηαβηβάζεσλ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζηηο δαπάλεο ζηελ θαηε-

γνξία ησλ πξνλνηαθψλ παξνρψλ γηα ην 2020, δηαδηθαζία ε νπνία δελ επαλαιακβάλεηαη ην 2021, θα-

ζψο απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2020-2021 ην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ελ ιφγσ Γξάζεο, ην νπνίν 

είλαη απμεκέλν, ρξεκαηνδνηείηαη φπσο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα εμ νινθιήξνπ απφ ην Πξφγξακκα Γε-

κνζίσλ Δπελδχζεσλ. 
 

 

Πίλαθαο 3.26  Μεηαβηβάζεηο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ζηνπο ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ 
(ζε εθαη. επξψ) 

 

Καηεγνξία 
2020 2021 

Δθηηκήζεηο Πξνβιέςεηο 

   

 I. Απνδφζεηο Κεληξηθψλ Απηνηειψλ Πφξσλ (ΚΑΠ)  2.509 2.560 

 α. ΚΑΠ Γήκσλ 1.857 1.914 

 β. ΚΑΠ Πεξηθεξεηψλ 652 646 

 II. Μεηαβηβάζεηο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 433 162 

 α. Δηδηθή επηρνξήγεζε ζε ΟΣΑ α΄ βαζκνχ 172 155 

 β. Λνηπέο απνδφζεηο ζε ΟΣΑ α΄ βαζκνχ 5 5 

 γ. Λνηπέο επηρνξεγήζεηο ζε ΟΣΑ α΄ βαζκνχ 29 2 

 δ. Έθηαθηε επηρνξήγεζε εμφθιεζεο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ 116 0 

 ε. Γαπάλεο Covid-19 ζε ΟΣΑ α΄ βαζκνχ 111 0 

 IIΙ. Μεηαβηβάζεηο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ινηπψλ Τπνπξγείσλ 18 41 

χλνιν κεηαβηβάζεσλ απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ζηνπο ΟΣΑ (Ι + ΙΙ + ΙΙΙ) 2.960 2.764 
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Πίλαθαο 3.27  Δλνπνηεκέλνο πξνυπνινγηζκφο ΟΣΑ 
(ζε εθαη. επξψ) 

 

Καηεγνξία 
2020 2021 

Δθηηκήζεηο Πξνβιέςεηο 

Α Έζνδα (1+2+3+4+5+6) 7.287 7.462 

1 Μεηαβηβάζεηο απφ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ 2.960 2.764 
2 Δπηρνξεγήζεηο απφ ΠΓΔ  1.032 1.145 
3 Σφθνη 44 50 
4 Έζνδα απφ πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ 33 33 
5 Λνηπά έζνδα 2.297 2.532 
 - Έζνδα από αληαπνδνηηθά ηέιε θαη δηθαηώκαηα 1.009 1.128 
 - Έζνδα από θόξνπο, ινηπά ηέιε, δηθαηώκαηα θαη παξνρή ππεξεζηώλ 429 500 
 - Λνηπά ίδηα έζνδα 347 353 
 - Έζνδα ΠΟΔ 512 551 

6 Δηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ  922 939 

Β Γαπάλεο (1+2+3+4+5+6) 7.322 7.420 

1 Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 2.558 2.609 
2 Πξνλνηαθέο παξνρέο 222 149 
3 Σφθνη 46 51 
4 Γαπάλεο γηα επελδχζεηο  1.494 1.780 
5 Λνηπέο δαπάλεο 2.057 1.869 
 - Πιεξσκέο ΠΟΔ  429 263 
 - Μεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο 292 273 
 - Λνηπέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο 1.335 1.333 

6 Απνδφζεηο εζφδσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 945 962 

Γ Σακεηαθφ ηζνδχγην (Α – Β) -35 42 

    

Γ Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 115 -46 

    

Δ Ιζνδχγην θαηά ESA (Γ + Γ) 80 -4 
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8. Λεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πξνο ηξίηνπο 
 
Ζ εμφθιεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πξνο ηξίηνπο, ε απνθπγή 

δεκηνπξγίαο λέσλ, θαζψο θαη ε ζέζπηζε θαη πινπνίεζε κεηαξξπζκίζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπη-

ζηνχλ ηα δνκηθά αίηηα δεκηνπξγίαο ηνπο, ζπληζηνχλ ζην πιαίζην ηεο εληζρπκέλεο επνπηείαο
1
 ηφζν απ-

ηνηειείο ζηφρνπο φζν θαη επηκέξνπο ζπληζηψζεο γηα ηελ εμπγίαλζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ θνξέσλ 

ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (ΦΓΚ) θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. 

 

Γηα ηελ ππνβνήζεζε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ΦΓΚ σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ 

αλσηέξσ ζηφρσλ, ζπζηάζεθε ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ/Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο ήδε απφ 

ηα ηέιε ηνπ 2019
2
 πληνληζηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηξίηνπο ησλ ΦΓΚ (εθεμήο: πληνληζηηθή Δπηηξνπή). 

 

ην πιαίζην ηνπ έξγνπ ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο, πηνζεηήζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2019 έλα επξχ 

ζρέδην δξάζεο γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ησλ ΦΓΚ, ην νπνίν πεξηιακβά-

λεη νξηδφληηεο θαη ηνκεαθέο δξάζεηο, θαζψο θαη πνζνηηθνπνηεκέλνπο ζηφρνπο αλά ππνηνκέα ή ΦΓΚ. 

χκθσλα κε ην ελ ιφγσ ζρέδην, ην χςνο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ζε θαζαξή βάζε
3
 ησλ 

ΦΓΚ πξνο ηξίηνπο, αιιά θαη ην χςνο ησλ εθθξεκψλ επηζηξνθψλ θφξσλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ειαρηζην-

πνηεζεί κέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο (2020). Αληίζηνηρα, ην ζρέδην πξνβιέπεη ηελ εθθα-

ζάξηζε θαη απνπιεξσκή ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ εθθξεκείο 

αηηήζεηο ζπληαμηνδφηεζεο κέρξη ηα κέζα ηνπ 2021. 

 

Χζηφζν, ε πινπνίεζε ηνπ πξναλαθεξφκελνπ ζρεδίνπ δξάζεο επεξεάζηεθε αξλεηηθά θπξίσο ζε φξνπο 

ρξφλνπ θαη πνζψλ απνπιεξσκήο, ιφγσ ηεο ελζθήςαζαο πγεηνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ κέηξσλ πνπ πη-

νζεηήζεθαλ γηα ηελ αλάζρεζε ηεο παλδεκίαο. Ηδίσο ηα κέηξα απαγφξεπζεο θπθινθνξίαο (lockdown) 

θαηά ην β΄ θπξίσο ηξίκελν ηνπ 2020 είραλ σο απνηέιεζκα ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο ζηηο δηαδηθαζίεο 

εθθαζάξηζεο θαη πιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ΦΓΚ. 

  

Πξνο ηνλ ζθνπφ απνθαηάζηαζεο ηνπ ξπζκνχ πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ 

ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεψλ ηνπο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζπλαθψλ ζηφρσλ ειαρηζηνπνίεζεο ή/θαη 

κεδεληζκνχ απηψλ, νη θνξείο έρνπλ πηνζεηήζεη θαηά πεξίπησζε κέηξα γηα ηελ θαηά ην δπλαηφλ ηαρχ-

ηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε απνκείσζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. 

 

Δλδεηθηηθά παξαηίζεληαη ηα αθφινπζα: 

 

 Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) 
 

Οη ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ησλ ΟΣΑ πξνο ηξίηνπο αλήιζαλ ηνλ κήλα επηέκβξην ζην πνζφ ησλ 

230 εθαη. επξψ θαη αθαηξνπκέλσλ ησλ πξνζαξκνγψλ ζε 180 εθαη. επξψ. 

 

Γηα ηελ ηαρεία εθθαζάξηζε θαη απνπιεξσκή ηνπο, ηα Τπνπξγεία Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ ζπκ-

θψλεζαλ ζηελ πινπνίεζε, κέρξη ηα ηέιε Ννεκβξίνπ 2020, πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο ησλ ΟΣΑ απφ 

ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, πνπ αλέξρεηαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 120 εθαη. επξψ
4
. χκθσλα κε ηε 

                                                 
1 ΔU Commission, Enhanced Surveillance Report Greece, November 2019, p. 1-145. 
2  Η Δπηηξνπή ζπζηάζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 138560 ΔΞ 2019/5.12.2019 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο 

(η. Τ.Ο.Γ.Γ. 1056). 
3 Σν χςνο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ζε θαζαξή (net) βάζε πξνθχπηεη χζηεξα απφ ηελ αθαίξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

ζπκςεθίδνληαη κε clawback/rebate. Δμαηξνχληαη, επίζεο, αηηήζεηο επηζηξνθήο θφξσλ θάησ ησλ ελελήληα (90) εκεξψλ, θαζψο θαη 
πεξηπηψζεηο πνπ ν δηθαηνχρνο δελ έρεη αληαπνθξηζεί παξά ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζή ηνπ θαη, ηέινο, νη αηηήζεηο επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ. 
Δπίζεο, έρνπλ ζπκθσλεζεί ινηπέο πξνζαξκνγέο (ηδίσο νθεηιέο ππφ δηθαζηηθή δηακάρε, θαηαζρέζεηο, πάγηεο πξνθαηαβνιέο), γηα ηηο 
νπνίεο ζπιιέγνληαη κεληαία ζηνηρεία απφ δείγκα θνξέσλ. 

4  Άξζξν 6 λ. 4281/2014 (Α΄ 160), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 69 ηνπ λ. 4714/2020 (Α΄ 148) θαη ππ’ αξηζκ. 2/31648/ΓΠΓΚ/2020 
(Β' 3238), 2/35908/ΓΠΓΚ/2020 (Β’4211) ππνπξγηθέο απνθάζεηο. 
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ζρεηηθή δηάηαμε, ην 60% ησλ πηζηψζεσλ πνπ δηαηίζεληαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο, παξαθξα-

ηείηαη ηζφπνζα θαηά ηα έηε 2022 έσο θαη 2027 απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ζηα άξζξα 259 θαη 260 ηνπ 

λ.3852/2010 πφξνπο πνπ εγγξάθνληαη θαη’ έηνο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

γηα ηνπο ΟΣΑ. 

 

Σα ελ ιφγσ πνζά παξαθξαηνχληαη απφ ηνπο ππφρξενπο ΟΣΑ, ζην πιαίζην ηεο κεληαίαο δηαδηθαζίαο 

θαηαλνκήο απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ησλ απνδηδφκελσλ ζε απηνχο Κεληξηθψλ Απηνηειψλ Πφ-

ξσλ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2022. 

 

Σν πξφγξακκα απηφ απνηειεί κέξνο ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηε ζπλνιηθή αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο 

ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηξίηνπο απφ ηνπο ΟΣΑ. Δηδηθφηεξα, ζπ-

κπιεξψλεηαη απφ έλαλ λέν κεραληζκφ απνηξνπήο ζψξεπζεο ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ, πνπ πιν-

πνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ (ΣΠ&Γ)
5
. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηη-

θφ ηνπ λένπ κεραληζκνχ απνηειεί ε ζέζπηζε ππνρξέσζεο δέζκεπζεο απφ ηνπο ΟΣΑ πνζνχ ηακεηαθψλ 

δηαζεζίκσλ ίζνπ κε ην ζχλνιν ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηνπο ζε ηξίηνπο ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ 

πνπ ζα ηεξείηαη αλά θνξέα ζην ΣΠ&Γ. ε πεξίπησζε πιεκκεινχο ή κε ηήξεζεο ηεο ππνρξέσζεο απ-

ηήο, ηπρφλ έιιεηκκα ζα παξαθξαηείηαη απφ ην ζθέινο ησλ Κεληξηθψλ Απηνηειψλ Πφξσλ πνπ αθν-

ξνχλ ζε ιεηηνπξγηθέο θαη ινηπέο δαπάλεο ησλ ΟΣΑ. 

 

 Οξγαληζκνί Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΟΚΑ) 
 

Οη ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ησλ ΟΚΑ πξνο ηξίηνπο αλήιζαλ ηνλ κήλα επηέκβξην ζην πνζφ ησλ 

410 εθαη. επξψ θαη αθαηξνπκέλσλ ησλ πξνζαξκνγψλ ζε 156 εθαη. επξψ. Παξαηεξήζεθε δειαδή κεί-

σζε χςνπο 144 εθαη. επξψ ζηηο ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζε θαζαξή βάζε, ζε ζρέζε κε ηηο αληί-

ζηνηρεο ηνπ Ηνπιίνπ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηηο πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή. πγθεθξηκέλα: 

 

Δπεηδή ην κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ πξνέξρεηαη απφ παιαηέο νθεηιέο ηνπ θιάδνπ 

πγείαο ησλ ηέσο ΟΚΑ, πνπ εληάρζεθαλ ζηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 

(ΔΟΠΤΤ), ν Ζιεθηξνληθφο Δζληθφο Φνξέαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (e-ΔΦΚΑ) έζεζε ζε πιήξε ιεη-

ηνπξγία απφ 25 Απγνχζηνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο κηα λέα ειεθηξνληθή πιαηθφξκα – κεραληζκφ εθθα-

ζάξηζεο θαη εμφθιεζεο ησλ ελ ιφγσ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ
6
. Οη πηζαλνί δηθαηνχρνη, ήηνη θπ-

ζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πάξνρνη ππεξεζηψλ πγείαο, ππνβάιινπλ πξναηξεηηθά ζηελ πιαηθφξκα ηηο 

αηηήζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εμφθιεζε ησλ απαηηήζεψλ ηνπο. Ζ πξνζηηζέκελε αμία ηεο 

πιαηθφξκαο, ε νπνία απνηππψζεθε ζηηο επηδφζεηο ηνπ επηεκβξίνπ, έγθεηηαη ζην φηη δηεπθνιχλεη ηνλ 

εληνπηζκφ νθεηιψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα απνπιεξσζνχλ γηα ιφγνπο λνκηθνχο ή δηαδηθαζηη-

θνχο/ηερληθνχο πνπ δελ αλάγνληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε δηθαζηηθή 

δηεθδίθεζε ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ, ε πάξνδνο κεγάινπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκηνπξγία 

ηεο νθεηιήο, αιιά θαη ε ειιηπήο ηεθκεξίσζε απφ ηελ πιεπξά ησλ πηζαλψλ δηθαηνχρσλ. ηηο πεξηπηψ-

ζεηο απηέο, ηα πνζά ησλ νθεηιψλ εληάρζεθαλ ζηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο πξνζαξκνγψλ, κεηψλνληαο 

ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ππνηνκέα πξνο ηξίηνπο. 

 

Αληίζηνηρε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ιεηηνπξγεί ζηνλ ΔΟΠΤΤ, πξνθεηκέλνπ λα απνπιεξσζνχλ ιεμη-

πξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο παξφρνπο θαη αζθαιηζκέλνπο γηα ηηο νθεηιέο ηνπ πξψελ ΟΠΑΓ/Σνκέαο 

Αζθαιηζκέλσλ Γεκνζίνπ, θαζψο θαη ησλ πξψελ Οίθνπ Ναχηνπ θαη ΣΑΤΣΔΚΧ, νη νπνίεο είραλ δε-

κηνπξγεζεί πξηλ ηελ έληαμή ηνπο ζηνλ ΔΟΠΤΤ, ήηνη πξηλ απφ ην 2012. 

Μεηαμχ ησλ δξάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ν θνξέαο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο ελ ιφγσ πιαηθφξκαο, πεξηιακβάλεηαη ν ζπληνληζκφο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ ηνπ Γηεπζχλζεσλ 

(ΠΔΓΗ), ψζηε λα δηελεξγείηαη έιεγρνο θαηά πεξίπησζε, αιιά θαη ε απνζηνιή νδεγηψλ γηα ηελ επηηά-

                                                 
5  Άξζξν 107 λ. 4714/2020 (Α’148) θαη ζρεηηθή αηηηνινγηθή έθζεζε. 
6  Άξζξν 118 λ. 4714/2020(Α΄148) θαη ηελ Κ.Τ.Α. ππ’ αξηζκ. νηθ. 32518/10263/10.8.2020 (Β΄ 3484) ησλ Τπνπξγψλ Δξγαζίαο & Κνηλσ-

ληθψλ Τπνζέζεσλ θαη Δπηθξαηείαο, θαζψο θαη Κ.Τ.Α. ππ’ αξηζκ. νηθ. 32377/1796/7.8.2020 (Β΄ 3520) ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη 
Δξγαζίαο & Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ. 
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ρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο εμφθιεζεο. Δπηπιένλ, δηαηππψλνληαη ζπζηάζεηο θαη παξέρνληαη θαηεπζχλζεηο, 

πξνθεηκέλνπ νη νθεηιέο λα δηαηππψλνληαη νξζά ζην ζχζηεκα θαη λα είλαη δπλαηή ε ζπκπεξίιεςή ηνπο 

ζηηο πξνζαξκνγέο, κεηψλνληαο ηειηθά ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ νθεηιψλ. 

 

 Δθθξεκείο αηηήζεηο ζπληαμηνδφηεζεο 
 

Πξφθεηηαη γηα ηελ θαηεγνξία νθεηιψλ ζηελ νπνία απνηππψζεθε έληνλα ε επίπησζε ηεο πγεηνλνκηθήο 

θξίζεο, θαζψο επεξεάζηεθε απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ηνπ εκπιεθφκελνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ lockdown, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο είρε ζεκεησζεί 

αμηφινγε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λέσλ αηηήζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ε πεξαηηέξσ ζψξεπζε νθεηιψλ ζηελ θαηεγνξία απηή, πηνζεηήζεθαλ δξά-

ζεηο πνπ απαληνχλ ζε δνκηθά πξνβιήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ βαζηθφηεξε θαηλνηνκία αθνξά ζηελ 

Ζιεθηξνληθή Τπεξεζία Τπνβνιήο Αίηεζεο πληαμηνδφηεζεο, ε νπνία παξέρεη ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιεη ειεθηξνληθά αίηεζε γηα απνλνκή ζχληαμεο εμ ηδίνπ δηθαηψκαηνο ή γηα 

απνλνκή ή κεηαβίβαζε ιφγσ ζαλάηνπ ζηνλ e-ΔΦΚΑ. Μάιηζηα, κέξνο ηεο ππεξεζίαο απηήο πνπ αθν-

ξά ζηελ αίηεζε απνλνκήο ζχληαμεο γήξαηνο ζε αγξφηεο θαη αίηεζε κεηαβίβαζεο ιφγσ ζαλάηνπ ιεη-

ηνπξγεί ήδε απφ 23/7/2020 ζην πιαίζην ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο «ΑΣΛΑ», παξέρνληαο κε-

ξηθή απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζηε ζπιινγή ησλ δηθαηνιν-

γεηηθψλ. Καηά ηνλ ηξφπν απηφ, απειεπζεξψλνληαη ηαπηφρξνλα πνιχηηκνη πφξνη ζε αλζξψπηλν δπλα-

κηθφ, πξνθεηκέλνπ λα επηηαρπλζεί ν ξπζκφο εθθαζάξηζεο ησλ εθθξεκψλ αηηήζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο 

ζηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο. 

 

Σέινο, δπλάκεη ησλ νξηδνκέλσλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 115 θαη 116 ηνπ λ.4714/2020 θαη πξνο ηνλ 

ζθνπφ αληηκεηψπηζεο ηεο ζπλερηδφκελεο ζψξεπζεο εθθξεκψλ αηηήζεσλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ζπληά-

μεσλ, ζεζπίζηεθε απμεκέλν χςνο πξνζσξηλήο ζχληαμεο. 

 

Ζ εμέιημε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ησλ εθθξεκψλ επηζηξνθψλ 

θφξσλ παξαηίζεηαη ζηνπο πίλαθεο 3.28 θαη 3.29 αληίζηνηρα. 

 

 

 

Πίλαθαο 3.28  Δμέιημε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
Γεθέκβξηνο 2018 – επηέκβξηνο 2020* 

(ζε εθαη. επξψ) 

 
Φνξέαο Γεληθήο Κπβέξλεζεο Γεθ. 2018 Γεθ. 2019 Μάξη. 2020 Ινχλ. 2020 επη. 2020 

Κξάηνο  49 55 99 52 75 

Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) 187 176 257 265 230 

Οξγαληζκνί Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΟΚΑ) 668 506 484 507 410 

Ννζνθνκεία 294 344 680 756 778 

Λνηπά Ννκηθά Πξφζσπα 300 244 279 269 206 

Λεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο Γελ. Κπβέξλεζεο 1.498 1.326 1.799 1.849 1.699 

 * ηηο ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ησλ λνζνθνκείσλ θαη ηνπ ΔΟΠΤΤ πεξηιακβάλνληαη θαη πνζά clawback θαη rebate πνπ δελ έρνπλ 
ζπκςεθηζηεί. 
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Πίλαθαο 3.29   Δμέιημε εθθξεκψλ επηζηξνθψλ θφξσλ 
Γεθέκβξηνο 2018 – επηέκβξηνο 2020 

(ζε εθαη. επξψ) 

 

 
Γεθ. 
2018 

Γεθ. 
2019 

Μάξη. 
2020 

Ινχλ. 
2020 

επη. 
2020 

Δθθξεκείο επηζηξνθέο θφξσλ 506 667 610 612 1.002 

Δθθξεκείο επηζηξνθέο θφξσλ άλσ ησλ 90 εκεξψλ (ιεμηπξφζεζκεο επη-
ζηξνθέο) απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ΑΦΔΚ 

340 371 433 288 307 

α) εθ ησλ νπνίσλ πνζό πνπ δε κπνξεί λα απνπιεξσζεί ιόγσ εμσ-
γελώλ παξαγόλησλ (κε αληαπόθξηζε δηθαηνύρνπ ή κε πξνζθόκηζε 
δηθαηνινγεηηθώλ)  

254 290 337 247 243 

β) ινηπέο εθθξεκείο επηζηξνθέο θόξσλ άλσ ησλ 90 εκεξώλ (ιεμη-
πξόζεζκεο επηζηξνθέο)  

85 81 96 41 64 

Δθθξεκείο επηζηξνθέο θφξσλ θάησ ησλ 90 εκεξψλ (κε ιεμηπξφζεζκεο 
επηζηξνθέο) απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ΑΦΔΚ 

166 296 177 323 695 
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9. Γεκνζηνλνκηθέο παξεκβάζεηο 2020-2021 
 

 

Ζ Διιεληθή πνιηηεία θιήζεθε λα αληηκεησπίζεη εληφο ηνπ 2020, ζε φξνπο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, 

κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο ζηε ζχγρξνλε ηζηνξία ηνπ ηφπνπ. Ζ παλδεκία Covid-19 επηθέξεη 

ζε παγθφζκην επίπεδν, αιιά θαη ζηε ρψξα καο, δπζκελείο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο νη νπνίεο μεπεξλνχλ 

ζε έληαζε θαη εχξνο ηηο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο νπνηνπδήπνηε άιινπ γεγνλφηνο κεηά ηνλ Γεχηεξν Πα-

γθφζκην Πφιεκν.  

 

Παξφιν πνπ ε αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο ππήξμε ε κεγαιχηεξε πξφ-

θιεζε γηα ην ηξέρνλ έηνο, ε νηθνλνκηθή θαη δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ εζληθψλ ζεκάησλ, κέζσ 

ηεο ελίζρπζεο ηεο Δζληθήο Άκπλαο θαη ησλ δαπαλψλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ, 

νδήγεζαλ ζε πξφζζεηεο έθηαθηεο παξεκβάζεηο, νη νπνίεο επηβαξχλνπλ ην δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα 

ηνπ ηξέρνληνο θαη ησλ επφκελσλ εηψλ.  

 

Δπηπιένλ, εληφο ηνπ 2020 παξνπζηάδνληαη απμεκέλεο δαπάλεο γηα απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ απφ 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο (απνδεκηψζεηο θαη έξγα ππνδνκψλ γηα πιεκκχξεο ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 

Δπβνίαο, ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο απφ ηνλ Μεζνγεηαθφ Κπθιψλα «Ηαλφ» θαη ηελ πξφζθαηε ζεη-

ζκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα άκνπ). Παξάιιεια, εληφο ηνπ 2020 δηαηίζεληαη 

θαη ηα απαξαίηεηα θνλδχιηα γηα ηελ θαηαβνιή αλαδξνκηθψλ πνζψλ ζηνπο ζπληαμηνχρνπο ηνπ δεκν-

ζίνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

 

Γεκνζηνλνκηθέο παξεκβάζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο 
 

Με ηελ εκθάληζε ηεο παλδεκίαο Covid-19 θαηά ην 1
ν
 εμάκελν ηνπ 2020, ε πνιηηεία έζεζε ζε άκεζε 

εθαξκνγή κία ζεηξά παξεκβάζεσλ κε ζηφρν ηελ αλαραίηηζε ηεο εμάπισζεο ηνπ ηνχ θαη ηελ νηθνλνκη-

θή ελίζρπζε ησλ πιεηηφκελσλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο. Οη παξεκβάζεηο απηέο ρσξίδνληαη ζε 62 θαηε-

γνξίεο κέηξσλ (πίλαθαο 3.30) ζπλνιηθήο αμίαο 31.437 εθαη. επξψ, εθ ησλ νπνίσλ 23.891 εθαη. επξψ 

αθνξνχλ ην 2020 θαη 7.546 εθαη. επξψ αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ην δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα ηνπ 

2021.  

 

Σα κέηξα απηά ζρεδηάζηεθαλ θαη εθαξκφζηεθαλ άκεζα, δεδνκέλνπ φηη δελ ππήξρε πξνεγνχκελε ε-

κπεηξία γηα ηελ αληηκεηψπηζε παξφκνηνπ ηζηνξηθνχ ζπκβάληνο, ηνπιάρηζηνλ ζηε κεηαπνιεκηθή ηζην-

ξία, ψζηε λα έρνπλ αλαπηπρζεί πξφηππεο εγρψξηεο ή δηεζλείο πξαθηηθέο. Πνιιά απφ ηα κέηξα απηά πη-

νζεηήζεθαλ ζε Δπξσπατθφ επίπεδν θαη πιένλ απνηεινχλ εξγαιεηνζήθε γηα κειινληηθή αληηκεηψπηζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ αλάινγσλ επηδεκηνινγηθψλ θαηλνκέλσλ. ε απηφ ην πιαίζην, αμίδεη λα 

αλαθεξζεί ε ζεκαληηθή ζπκβνιή ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Δξ-

γαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θαη ησλ ζπλαξκφ-

δησλ Τπνπξγείσλ θαη θνξέσλ, πνπ εξγάζηεθαλ αθαηάπαπζηα γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ πιήζνπο 

πνιηηηθψλ ζε αζθπθηηθά ρξνληθά πεξηζψξηα. 

 

Οη 62 θαηεγνξίεο κέηξσλ απνηεινχληαη απφ πνιιαπιάζηα κέηξα θαη θαλνληζηηθέο πξνζαξκνγέο, δηφηη 

ε πιεηνλφηεηά ηνπο αλαπξνζαξκφδνληαλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, είηε σο πξνο ηελ πεξίκεηξν ησλ δηθαη-

νχρσλ βάζεη ησλ ΚΑΓ ή άιισλ θξηηεξίσλ, είηε σο πξνο ηε δνκή ηνπο, κε αιιαγέο ζην χςνο ηεο σθέ-

ιεηαο ή ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ απηήο, είηε σο πξνο ηε ρξνληθή δηάξθεηα ή ηελ ηερληθή εθαξκνγή 

ηνπο. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη απφ ηηο 25 Φεβξνπαξίνπ 2020 θαη έσο ηηο 19 Ννεκβξίνπ 2020 έρνπλ εθδν-

ζεί 978 θαλνληζηηθέο πξάμεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηδεκηνινγηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ 

ηεο παλδεκίαο. 

 

Οη παξεκβάζεηο ζηνρεχνπλ ζηε ζηήξημε ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη επηρεηξήζεσλ, δειαδή ηνπ ηδησ-

ηηθνχ ηνκέα, αιιά θαη ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο ηα νπνία θαη επιήγεζαλ ηδηαίηεξα απφ ηελ 

παλδεκία Covid-19. Δηδηθφηεξα, νη παξεκβάζεηο εζηηάδνπλ ζηε ζηήξημε: 

 

 ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξνπζηάδνπλ κείσζε εζφδσλ ιφγσ ηεο παλδεκίαο, 
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 ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ πιεηηφκελσλ θιάδσλ, κε εηδηθή κέξηκλα γηα ηνπο επνρηθά εξγαδφκελνπο θαη 

ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηνπο θιάδνπο ηνπ ηνπξηζκνχ, ηνπ πνιηηηζκνχ, ηνπ αζιεηηζκνχ, ηεο ςπρα-

γσγίαο θαη ηνπ επηζηηηζκνχ, 

 ησλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ θαη απηναπαζρνινχκελσλ, 

 ησλ αλέξγσλ, 

 ησλ αγξνηψλ, 

 ησλ ηδηνθηεηψλ αθηλήησλ, 

 ησλ δαλεηνιεπηψλ, 

 ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο κε ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ θαη ηελ ελί-

ζρπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, 

 ησλ κεηαθνξψλ κε εηδηθή πξφλνηα γηα ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο, ηελ αθηνπινΐα, ηηο ρεξζαίεο κε-

ηαθνξέο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ζπγθνηλσληαθψλ θνξέσλ θαη 

 ησλ θιάδσλ ηνπ ηνπξηζκνχ, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ αζιεηηζκνχ.  

 

Οη 62 θαηεγνξίεο κέηξσλ, ρσξίδνληαη ζε: 

 

 22 παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε κείσζε ησλ εζφδσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο κε θφζηνο 4.920 

εθαη. επξψ ην 2020 θαη 1.783 εθαη. επξψ ην 2021. εκεηψλεηαη φηη ην χςνο ησλ παξεκβάζεσλ γηα 

ην 2021 αλέξρεηαη ζε 2.239 εθαη. επξψ, σζηφζν 223 εθαη. επξψ αλακέλεηαη λα επηζηξαθνχλ απφ 

αλαζηνιέο θνξνινγηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 2020, απφ ηνλ Μάην ηνπ 2021 θαη 

έπεηηα, ζην πιαίζην ησλ 12 ή 24 δφζεσλ (παξεκβάζεηο Α, πίλαθαο 3.30), 

 34 παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ αχμεζε δαπαλψλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο, κε θφζηνο 10.730 εθαη. επ-

ξψ ην 2020 θαη 5.539 εθαη. επξψ ην 2021. Απφ απηέο, δαπάλεο χςνπο 1.749 εθαη. επξψ ην 2020 

θαη 880 εθαη. επξψ ην 2021 ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΠΓΔ (παξεκβάζεηο Β θαη Δ, πίλαθαο 

3.30), 

 4 παξεκβάζεηο δεκνζηνλνκηθά νπδέηεξεο, πνπ σζηφζν ήηαλ ζεκαληηθέο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ηδη-

σηηθήο νηθνλνκίαο ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη ηε ζρέζε απηήο κε ην Σξαπεδηθφ ζχζηε-

κα (παξεκβάζεηο Γ, πίλαθαο 3.30) θαη  

 2 παξεκβάζεηο παξνρήο ξεπζηφηεηαο, ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην ΠΓΔ, πνπ έρνπλ ηακεηαθή 

επηβάξπλζε 2.548 εθαη. επξψ γηα ην 2020, νη νπνίεο κε ηε κφριεπζε ησλ πνζψλ πνπ δηαηίζεληαη 

απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα αληηζηνηρνχλ ζε παξνρή ξεπζηφηεηαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο Διιελη-

θή νηθνλνκίαο χςνπο 8.241 εθαη. επξψ (παξεκβάζεηο Γ, πίλαθα 3.30). 

 

Δπηπιένλ, έρεη πξνβιεθζεί πφζν 3 δηζ. επξψ σο εηδηθφ απνζεκαηηθφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νηθν-

λνκηθψλ ζπλεπεηψλ ηνπ θνξσλντνχ ην 2021, ππφ ηε κνξθή πηζηψζεσλ ππφ θαηαλνκή ζηηο γεληθέο 

θξαηηθέο δαπάλεο. 

 

Οη 62 παξεκβάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ, έρνπλ ζπλνιηθφ χςνο 31.437 

εθαη. επξψ, εθ ησλ νπνίσλ 23.891 εθαη. επξψ αθνξνχλ ην 2020 (ζπκπεξηιακβάλνληαο ηε κφριεπζε 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ χςνπο 5.693 εθαη. επξψ). Σν ηακεηαθφ θφζηνο γηα ην 2020 αλέξ-

ρεηαη ζε 18.198 εθαη. επξψ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο, ήηνη πνζφ 11.625 εθαη. επξψ επηθέξεη άκεζν δε-

κνζηνλνκηθφ θφζηνο, πνζφ 1.567 εθαη. επξψ αθνξά αλαζηνιέο θνξνινγηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ ππν-

ρξεψζεσλ θαη πνζφ 5.006 εθαη. επξψ αθνξά παξεκβάζεηο παξνρήο ξεπζηφηεηαο. Σν χςνο ησλ πα-

ξεκβάζεσλ γηα ην 2021 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 7.546 εθαη. επξψ, εθ ησλ νπνίσλ 6.936 εθαη. πξνθα-

ινχλ δεκνζηνλνκηθή επίπησζε θαη 610 εθαη. εθηηκάηαη φηη ζα δαπαλεζνχλ ζε παξεκβάζεηο παξνρήο 

ξεπζηφηεηαο πνπ πξνθαινχλ ηακεηαθή επίπησζε. 

 

Δηδηθά γηα ην 2021 νη παξεκβάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ην δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα αθνξνχλ: 

 

 ηε κείσζε θαηά ηξεηο πνζνζηηαίεο κνλάδεο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ κηζζσηψλ ηνπ ηδησηη-

θνχ ηνκέα, κε θφζηνο 816 εθαη. επξψ, 

 ηελ αλαζηνιή θαηαβνιήο Δηδηθήο Δηζθνξάο Αιιειεγγχεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κε θφζηνο 767 ε-

θαη. επξψ, 
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 ηελ θάιπςε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ηελ επηδφηεζε 200 

επξψ, ζε πεξίπησζε πξφζιεςεο καθξνρξφληα αλέξγνπ, γηα πεξίνδν 6 κελψλ, ζην πιαίζην ηνπ πξν-

γξάκκαηνο γηα ηε δεκηνπξγία 100.000 λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, κε θφζηνο 322 εθαη. επξψ γηα ην 

2021, 

 ην πξφγξακκα «ΓΔΦΤΡΑ», πνπ αθνξά ζηελ επηδφηεζε ηεο πξψηεο θαηνηθίαο γηα δαλεηνιήπηεο 

πνπ επιήγεζαλ απφ ηελ παλδεκία Covid-19, κε θφζηνο 280 εθαη. επξψ γηα ην 2021, 

 ηελ επέθηαζε ηεο κείσζεο ηνπ ΦΠΑ θαη αλαζηνιέο ηειψλ ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο αγαζψλ θαη π-

πεξεζηψλ θιάδσλ πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ παλδεκία έσο ηνλ Απξίιην ηνπ 2021, κε ζπλνιηθφ θφ-

ζηνο 113 εθαη. επξψ γηα ην 2021. 

 

Παξάιιεια, ε θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ εηδηθνχ ζθνπνχ ζε απαζρνινχκελνπο ή επηρεηξήζεηο πνπ 

βξίζθνληαη, είηε ζε πξνζσξηλή αλαζηνιή εξγαζηψλ, είηε ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα 

«ΤΝΔΡΓΑΗΑ» θαηά ηα ηέιε ηνπ 2020, αλακέλεηαη λα ιάβεη ρψξα ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2021 θαη ζπ-

λεπψο λα επεξεάζεη ην δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα ηνπ ελ ιφγσ έηνπο. 

 

Δπηπιένλ, ην δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα ηνπ 2021 επεξεάδεηαη απφ ηελ θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ 

έθηαθηνπ πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ πξνζιήθζεθε εληφο ηνπ 2020 θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

πξνζιακβάλεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο.  

 

Σν εηδηθφ απνζεκαηηθφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ ηνπ θνξσλντνχ ην 2021 

χςνπο 3 δηζ. επξψ, έρεη πξνβιεθηεί ψζηε λα θαιχςεη αλακελφκελεο δαπάλεο απφ ηελ επέθηαζε ηνπ 

κέηξνπ ηεο επηζηξεπηέαο πξνθαηαβνιήο, ηελ επέθηαζε κέηξσλ ζηήξημεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηνπ εη-

ζνδήκαηνο θαη επηπιένλ δαπάλεο Τγείαο ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2021. Ζ θαηαλνκή κεηαμχ ησλ κέ-

ηξσλ ζηήξημεο ζα εμαξηεζεί απφ αληηθεηκεληθά γεγνλφηα, φπσο νη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηνπ δεχηε-

ξνπ θχκαηνο ηεο παλδεκίαο ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ δηθαηνχ-

ρσλ. 

 

 

 

Πίλαθαο 3.30 Παξεκβάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο Covid-19 
ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία ηελ πεξίνδν 2020-2021 

(ζε εθαη. επξψ) 
    

α/α Πεξηγξαθή 2020 2021 

Α Παξεκβάζεηο ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο -4.920 -1.783 

1 Μείσζε θαηά ηξεηο πνζνζηηαίεο κνλάδεο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ κηζζσηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 0 -816 

2 Αλαζηνιή θαηαβνιήο Δηδηθήο Δηζθνξάο Αιιειεγγχεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 0 -767 

3 Μείσζε πξνθαηαβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ζε ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη 
επηρεηξήζεηο πνπ επιήγεζαλ απφ ηελ παλδεκία Covid-19 

-1.600 0 

4 Κάιπςε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ επί ηνπ νλνκαζηηθνχ κηζζνχ, ησλ εξγαδν-
κέλσλ ησλ νπνίσλ νη ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηίζεληαη ζε πξνζσξηλή αλαζηνιή 

-838 -246 

5 Κάιπςε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ησλ εξγνδνηηθψλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ ππαιιήισλ ησλ επνρη-
θψλ επηρεηξήζεσλ 

-240 0 

6 Αλαζηνιή πιεξσκψλ ΦΠΑ ζε επηρεηξήζεηο, απηναπαζρνινχκελνπο θαη ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο -744 174 

7 Αλαζηνιή πιεξσκψλ ησλ ηξερνπζψλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα επηρεηξήζεηο, απηναπαζρνινχκελνπο θαη ειεχ-
ζεξνπο επαγγεικαηίεο 

-315 46 

8 Αλαζηνιή πιεξσκψλ βεβαησκέλσλ νθεηιψλ θαη δφζεσλ ξπζκίζεσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα επηρεηξήζεηο, 
απηναπαζρνινχκελνπο, εξγαδφκελνπο θαη ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο 

-251 0 

9 Αλαζηνιή πιεξσκψλ δφζεσλ ξπζκίζεσλ νθεηιψλ πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία γηα επηρεηξήζεηο, απηναπαζρν-
ινχκελνπο θαη ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο 

-247 0 

10 Αλαζηνιή πιεξσκήο θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηνπο ηδηνθηήηεο αθηλήησλ πνπ έιαβαλ κεησκέλν ελνίθην -10 4 

11 πκςεθηζκφο θαηά 25% κε κειινληηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο ΦΠΑ -154 0 

12 Έθπησζε θαηά 25% ζηηο ξπζκηζκέλεο θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο νθεηιέο πνπ πιεξψζεθαλ εκπξφζεζκα, απφ 
εξγαδφκελνπο εηαηξεηψλ πνπ επιήγεζαλ απφ ηελ παλδεκία θαζψο θαη απφ επηρεηξήζεηο, ειεχζεξνπο επαγγεικαηί-
εο θαη  απηναπαζρνινχκελνπο 

-101 0 

13 Με θαηαβνιή δεκνηηθψλ ηειψλ γηα επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία αλεζηάιε κε θξαηηθή εληνιή ιφγσ ηεο 
παλδεκίαο Covid-19 

-160 0 

14 Μείσζε ζπληειεζηή ΦΠΑ ζηηο ππεξεζίεο κεηαθνξάο πξνζψπσλ θαη ησλ απνζθεπψλ ηνπο -94 -54 

15 Μείσζε ζπληειεζηή ΦΠΑ ζε κε αιθννινχρα πνηά θαη ζε ππεξεζίεο δηάζεζεο κε αιθννινχρσλ πνηψλ θαη ξνθε-
κάησλ 

-67 -38 

16 Μείσζε ζπληειεζηή ΦΠΑ ζηα εηζηηήξηα θηλεκαηνγξάθσλ, ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ θαη ζπλαπιηψλ -11 -6 
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Πίλαθαο 3.30 Παξεκβάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο Covid-19 
ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία ηελ πεξίνδν 2020-2021 

(ζε εθαη. επξψ) 
    

α/α Πεξηγξαθή 2020 2021 

17 Μείσζε ζπληειεζηή ΦΠΑ ζην ηνπξηζηηθφ παθέην απφ 80/20 ζε 90/10 -1 -1 

18 Μείσζε ζπληειεζηή ΦΠΑ απφ 24% ζε 6%, γηα πξντφληα θαη παξαζθεπάζκαηα αηνκηθήο πγηεηλήο (κάζθεο, γάληηα 
θιπ.) 

-0,4 -0,3 

19 Αλαζηνιή πιεξσκήο ηέινπο ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο -5 -14 

20 Έθπησζε θφξνπ, γηα εθκηζζσηέο αθηλήησλ πνπ έιαβαλ κεησκέλν κίζζσκα ιφγσ ηεο παλδεκίαο -69 0 

21 Απψιεηα εζφδσλ ΔΣΑΓ θαη ΟΣΑ απφ ηελ κείσζε θαηά 40% γηα επαγγεικαηηθέο κηζζψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ ε-
πιήγεζαλ απφ ηελ παλδεκία Covid-19 

-13 -1 

22 Απψιεηα θνξνινγηθψλ εζφδσλ απφ ηελ κείσζε 40% ζηηο κηζζψζεηο θχξηαο θαηνηθίαο εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε 
ζχκβαζε εξγαζίαο είλαη ζε αλαζηνιή, ζηηο κηζζψζεηο γηα ηελ θάιπςε ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ θνηηεηψλ πνπ είλαη 
ηέθλα/εμαξηεκέλα κέιε ησλ σο άλσ, θαζψο θαη ζηηο επαγγεικαηηθέο κηζζψζεηο επηρεηξήζεσλ 

0 -63 

Β Παξεκβάζεηο ζην ζθέινο ησλ δαπαλψλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο -10.730 -2.539 

1 Υξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ κε ηε κνξθή επηζηξεπηέαο πξνθαηαβνιήο -5.368 0 

2 Κάιπςε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη επηδφηεζε 200 επξψ ζε πεξίπησζε 
πξφζιεςεο καθξνρξφληα αλέξγνπ, γηα πεξίνδν 6 κελψλ, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηε δεκηνπξγία 
100.000 λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

-26 -322 

3 Πξφγξακκα «ΓΔΦΤΡΑ» πνπ αθνξά ζηελ επηδφηεζε ηεο πξψηεο θαηνηθίαο γηα δαλεηνιήπηεο πνπ επιήγεζαλ απφ 
ηελ παλδεκία Covid-19 

-108 -280 

4 Απνδεκίσζε εηδηθνχ ζθνπνχ χςνπο 534 επξψ ζε κελαία βάζε ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ νη ζπκβάζεηο εξγα-
ζίαο έρνπλ ηεζεί ζε πξνζσξηλή αλαζηνιή 

-1.624 -439 

5 Κάιπςε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ κέξνπο ηνπ δψξνπ Πάζρα πνπ αλαινγεί ζηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο 
πξνζσξηλήο αλαζηνιήο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο 

-130 0 

6 Κάιπςε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ησλ εξγνδνηηθψλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ηνπ επηδφκαηνο αδείαο 
ησλ εξγαδνκέλσλ ζε μελνδνρεία δσδεθάκελεο ιεηηνπξγίαο 

-23 0 

7 Πξνζαχμεζε απνδεκίσζεο εηδηθνχ ζθνπνχ γηα ηνλ κήλα Ννέκβξην 2020 θαη θάιπςε ηνπ πξφζζεηνπ θφζηνπο ηνπ 
δψξνπ Υξηζηνπγέλλσλ ησλ ππαιιήισλ πνπ ιακβάλνπλ απνδεκίσζε εηδηθνχ ζθνπνχ ιφγσ πξνζσξηλήο αλαζην-
ιήο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο 

-215 -301 

8 Απνδεκίσζε εηδηθνχ ζθνπνχ χςνπο 534 επξψ ζε κεληαία βάζε ζηνπο επνρηθά εξγαδφκελνπο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιά-
δνπ 

-208 0 

9 Απνδεκίσζε εηδηθνχ ζθνπνχ χςνπο 534 επξψ ζε κελαία βάζε γηα απηναπαζρνινχκελνπο, ηδηνθηήηεο κηθξψλ επη-
ρεηξήζεσλ (κε έσο θαη 20 ππαιιήινπο) θαη ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο πνπ επιήγεζαλ απφ ηελ παλδεκία  Covid -
19, βάζε ζπγθεθξηκέλσλ ΚΑΓ 

-495 0 

10 Απνδεκίσζε εηδηθνχ ζθνπνχ χςνπο 600 επξψ ζε έμη επηζηεκνληθνχο θιάδνπο (νηθνλνκνιφγνπο/ ινγηζηέο, κεραλη-
θνχο, δηθεγφξνπο, ηαηξνχο, εθπαηδεπηηθνχο θαη εξεπλεηέο) 

-103 0 

11 Πξφγξακκα βξαρπρξφληαο απαζρφιεζεο «ΤΝΔΡΓΑΙΑ» κε θάιπςε 60% ηνπ θαζαξνχ κηζζνχ θαη ησλ αζθαιη-
ζηηθψλ εηζθνξψλ επί ηνπ νλνκαζηηθνχ κηζζνχ γηα ην ρξφλν κεησκέλεο απαζρφιεζεο 

-76 -24 

12 Κάιπςε πξφζζεηνπ θφζηνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο βξαρπρξφληαο απαζρφιεζεο «ΤΝΔΡΓΑΙΑ» γηα θαηαβνιή επη-
δφκαηνο αδείαο θαη δψξνπ Υξηζηνπγέλλσλ 

0 -18 

13 Παξάηαζε ηνπ ηαθηηθνχ επηδφκαηνο αλεξγίαο, θαζψο θαη ηνπ επηδφκαηνο καθξνρξφληαο αλεξγίαο θαηά δχν κήλεο -770 -78 

14 Έθηαθην επίδνκα αλεξγίαο, χςνπο 400 επξψ, ζε θπζηθά πξφζσπα πνπ έγηλαλ καθξνρξφληα άλεξγνη -117 0 

15 Δπέθηαζε ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο ζηνπο επνρηθνχο εξγαδφκελνπο -28 0 

16 Δπηδφηεζε επηηνθίνπ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο αλήθνπλ ζε πιεηηφκελνπο θιά-
δνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο δηαηήξεζεο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

-179 0 

17 Κάιπςε δαπαλψλ ιφγσ ηεο παλδεκίαο Covid-19 γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (εμνπιηζκφο/ 
ππνδνκέο θαη αλαιψζηκα) 

-367 0 

18 Πξνζιήςεηο έθηαθηνπ πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ -85 -131 

19 Καηαβνιή έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ην Πάζρα ζηνπο εξγαδφκελνπο ησλ λνζνθνκείσλ, ηνπ ΔΟΓΤ, ηνπ  
ΔΚΑΒ, θαη ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

-90 0 

20 Κάιπςε ησλ έθηαθησλ δαπαλψλ, ιφγσ ηεο παλδεκίαο Covid-19, ησλ θνξέσλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο -292 0 

21 Νέεο πξνζιήςεηο ζηα κέζα κεηαθνξάο (ΟΤ/ΣΑΤ), ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (leasing) επηπιένλ ιεσθνξείσλ θαη 
ζχκβαζε κε ΚΣΔΛ 

-4 -50 

22 Άδεηα εηδηθνχ ζθνπνχ γηα εξγαδφκελνπο κε παηδηά πνπ θνηηνχλ ζε ζρνιεία (γηα ηελ πεξίνδν πνπ ηα ζρνιεία είλαη  
θιεηζηά ιφγσ ηεο παλδεκίαο Covid-19) 

-20 0 

23 Δλίζρπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ -20 -80 

24 Δλίζρπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ ηνπ ΟΑΔΓ -17 -10 

25 Κάιπςε ηεο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο ηνπ ΔΟΣ -23 0 

26 Δπηπξφζζεηε ζηήξημε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα παξαγσγήο απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ -150 0 

27 Δπηπιένλ επηρνξήγεζε ζην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ γηα ηελ ελίζρπζε  ηνπ θιάδνπ ηνπ πνιηηηζκνχ -25 0 

28 Απνδεκίσζε ζε εηαηξείεο ΚΣΔΛ θαη ηελ ΣΡΑΙΝΟΔ γηα ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβιήζεθαλ ζηηο ζέζεηο επηβαηψλ -49 0 

29 Απνδεκίσζε αθηνπιντθψλ γξακκψλ -53 0 

30 Απνδεκίσζε ζε εξαζηηερληθνχο αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο -12 0 

31 Απνδεκίσζε αλά ζέζε επηβάηε ζηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο -6 0 

32 Καηαβνιή ηνπ 50% ηνπ απνιεζζέληνο κηζζψκαηνο ζηνπο ηδηνθηήηεο αθηλήησλ πνπ εηζπξάηηνπλ κεησκέλν ελνίθην 
θαηά 40% ιφγσ ηεο παλδεκίαο 

-29 0 

33 Δλίζρπζε επηρεηξήζεσλ ηνπ πνιηηηζκνχ ιφγσ πεξηνξηζκνχ ζέζεσλ ζε ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνπο, ζπλαπιηαθνχο 
ρψξνπο θιπ. 

-19 -6 

34 Με επηζηξεπηέα επηρνξήγεζε ζε κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο κέζσ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνί- 0 -800 
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Πίλαθαο 3.30 Παξεκβάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο Covid-19 
ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία ηελ πεξίνδν 2020-2021 

(ζε εθαη. επξψ) 
    

α/α Πεξηγξαθή 2020 2021 

θεζεο 

Γ Γεκνζηνλνκηθά νπδέηεξεο παξεκβάζεηο 0 0 

1 Αλαζηνιή απνπιεξσκήο δφζεσλ ησλ ελήκεξσλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ γηα επηρεηξήζεηο πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ 
παλδεκία 

0 0 

2 Αλαζηνιή πιεξσκήο επηηαγψλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ παλδεκία 0 0 

3 Παξνρή δπλαηφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ παλδεκία λα ζέζνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπο ζε 
κεξηθή απαζρφιεζε, γηα δχν εβδνκάδεο αλά κήλα 

0 0 

4 Απνπιεξσκή φισλ ησλ εθθξεκψλ επηζηξνθψλ θφξσλ έσο θαη 30.000 επξψ πνπ βξίζθνληαη ππφ ηε δηαδηθαζία 
ειέγρνπ απφ ηε θνξνινγηθή αξρή 

0 0 

Γ Παξεκβάζεηο παξνρήο ξεπζηφηεηαο -2.548 0 

1 Σακείν Δγγπνδνζίαο ηεο Διιεληθήο Αλαπηπμηαθήο Σξάπεδαο -1.780 0 

2 Κεθάιαην θίλεζεο ζην πιαίζην ηνπ Σακείνπ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΣΔΠΙΥ ΙΙ) -768 0 

Δ Πηζηψζεηο ππφ θαηαλνκή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο Covid-19   -3.000 

  πλνιηθφ Σακεηαθφ Κφζηνο ησλ Παξεκβάζεσλ ( Α+Β+Γ+Γ+Δ) -18.198 -7.323 

 Δθ ησλ νπνίσλ:   

Α. Παξεκβάζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ αλαβνιή είζπξαμεο εζόδσλ -1.567 223 

Β. Παξεκβάζεηο πνπ επηβαξύλνπλ άκεζα  ην δεκνζηνλνκηθό απνηέιεζκα  -11.625 -6.936 

Γ. Παξεκβάζεηο παξνρήο ξεπζηόηεηαο (πξν κόριεπζεο) -5.006 -610 

Παξεκβάζεηο αλά θαηεγνξία θαη πεγή ρξεκαηνδφηεζεο 

1 Μείσζε εζφδσλ -4.920 -2.239 

2 Γεκνζηνλνκηθέο δαπάλεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ -8.981 -4.427 

3 Γεκνζηνλνκηθέο δαπάλεο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΠΓΔ -1.749 -880 

4 Υξεκαηνδνηηθά εξγαιεία πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΠΓΔ -2.548  

5 Μφριεπζε ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΠΓΔ   -5.693  

  πλνιηθή Αμία ησλ Παξεκβάζεσλ ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5)  -23.891 -7.546 

εκείσζε: ην ζεηηθό πξόζεκν (+) δειώλεη αύμεζε εζόδνπ ή κείσζε δαπάλεο θαη ην αξλεηηθό πξόζεκν (-) δειώλεη κείσζε εζόδνπ ή αύμεζε  δαπάλεο 

 

 

Λνηπέο δεκνζηνλνκηθέο παξεκβάζεηο 
 

Δθηφο απφ ηηο δεκνζηνλνκηθέο παξεκβάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο, ε δεκνζηνλνκηθή απνηχπσζε ησλ εηψλ 2020 θαη 2021 επεξεάδεηαη απφ κηα 

ζεηξά άιισλ παξεκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ, είηε αληηκεηψπηζε έθηαθησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θξάηνπο θαη 

δεκίεο απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο, είηε λέεο αλαπηπμηαθέο παξεκβάζεηο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ: 

 

 ηελ θαηαβνιή αλαδξνκηθψλ πνζψλ ζε ζπληαμηνχρνπο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, χςνπο 1,4 

δηζ. επξψ πεξίπνπ ην 2020, 

 ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δεκηψλ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο, κε θφζηνο πνπ αλακέλεηαη λα μεπεξάζεη 

ζηα 230 εθαη. επξψ ην 2020, 

 ηελ εμαίξεζε ηεο δαπάλεο ησλ εκβνιίσλ πνπ εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα εζληθνχ εκβνιηαζκνχ, 

απφ ην φξην ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ηνπ ΔΟΠΤΤ, κε δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο 100 εθαη. επξψ 

γηα ην 2020 θαη 170 εθαη. επξψ γηα ην έηνο 2021, 

 ηελ αχμεζε ηνπ νξίνπ ηεο λνζνθνκεηαθήο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ηνπ ΔΟΠΤΤ θαηά 30 εθαη. επ-

ξψ γηα ηα έηε 2020 θαη 2021, 

 ηελ απμεκέλε επηρνξήγεζε πξνο ηνλ ΔΟΠΤΤ θαηά 377 εθαη. επξψ ην 2020, επηπιένλ ηεο αχμεζεο 

ηνπ νξίνπ ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο αλσηέξσ θαηά 30 εθαη. επξψ θαη ηεο εμαίξεζεο ησλ εκβν-

ιίσλ απφ ην φξην ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, κε δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο 100 εθαη. επξψ, 

 ην πξφγξακκα εμφθιεζεο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ησλ ΟΣΑ χςνπο πεξίπνπ 116 εθαη. επξψ, 

 ηε ζέζπηζε ηνπ θψδηθα δηεπζέηεζεο νθεηιψλ θαη παξνρήο δεχηεξεο επθαηξίαο ζε δαλεηνιήπηεο, κε 

δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο 100 εθαη. επξψ γηα ην 2021, 

 ηελ ππεξαπφζβεζε δαπαλψλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (R&D), κε δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο 35 εθαη. 

επξψ γηα ην 2021, 

 ηελ ππεξέθπησζε γηα επελδχζεηο ζε πξάζηλε νηθνλνκία, ελέξγεηα θαη ςεθηνπνίεζε (επηβαξχλεη ην 

δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα ηνπ έηνπο 2022), 



ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3    

 

140  ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2021 

 ηελ θαηάξγεζε ηνπ ΔΝΦΗΑ ζε κηθξά θαη απνκαθξπζκέλα λεζηά κε δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο 1,5 ε-

θαη. επξψ γηα ην 2020 θαη 1,5 εθαη. επξψ γηα ην 2021, 

 ηελ έθηαθηε ελίζρπζε ησλ επάισησλ λνηθνθπξηψλ, κε ηελ δηπιή θαηαβνιή ηνπ ειάρηζηνπ εγγπε-

κέλνπ εηζνδήκαηνο, χςνπο πεξίπνπ 55 εθαη. επξψ, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2020. 

 

Παξάιιεια, ηφζν γηα ην 2020 φζν θαη γηα ην 2021 έρεη δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζε παξεκβάζεηο πνπ α-

θνξνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ζεκάησλ Δζληθήο Άκπλαο θαη Αζθάιεηαο, θαζψο θαη κεηαλαζηεπηηθψλ 

ξνψλ (πίλαθαο 3.31). Δηδηθφηεξα, νη πιεξσκέο γηα ηελ Δζληθή Άκπλα (εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα) α-

λακέλεηαη λα αλέιζνπλ ζην πνζφ ησλ 2,5 δηζ. επξψ ην 2021, απμεκέλεο θαηά 2 δηζ. επξψ πεξίπνπ ζε 

ζρέζε κε ην 2020. Οη δαπάλεο γηα ηηο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο ην 2021 πξνβιέπεηαη λα αλέιζνπλ ζε 564 

εθαη. επξψ, εθ ησλ νπνίσλ 414 εθαη. επξψ θαιχπηνληαη απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, ην ζχλνιν ησλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο Διιεληθήο νη-

θνλνκίαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πνιιαπιψλ θξίζεσλ (πγεηνλνκηθή, νηθνλνκηθή, κεηαλαζηεπηηθή, 

θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ) πξνζεγγίδεη ηα 27 δηζ. επξψ ην 2020 θαη αλακέλεηαη λα ππεξβεί ηα 10 δηζ. 

επξψ ην 2021, ρσξίο λα ιεθζνχλ ππφςε νη πφξνη πνπ ζα απνξξνθεζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ Μεραληζκνχ 

Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθφηεηαο. 

 

 

Πίλαθαο 3.31 Δζληθή Άκπλα θαη Μεηαλαζηεπηηθφ 

(ζε εθαη. επξψ) 
 

 2020 2021 

Δμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα   

Πιεξσκέο 515* 2.519 

Φπζηθέο παξαιαβέο 460 1.472 

Γαπάλεο κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ    

Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 405 414 

Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 200 150 

 

 

Μεραληζκφο Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθφηεηαο 
 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή δεκηνχξγεζε έλα λέν έθηαθην κέζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαη ησλ θνηλσληθψλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο, ην Next Generation EU. Σν Next Generation EU ζην-

ρεχεη ζηε ζηήξημε ησλ θξαηψλ-κειψλ γηα λα αλαθάκςνπλ, λα αλαζπληαρζνχλ θαη εμέιζνπλ απφ ηελ 

θξίζε πην δπλαηά κέζα απφ έλα θάζκα κέζσλ γηα ηε ζηήξημε επελδχζεσλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ ζηα 

θξάηε-κέιε. Βαζηθά εξγαιεία απνηεινχλ ν λένο Μεραληζκφο Αλάθακςεο θαη Αλζεηηθφηεηαο θαη ε 

πξσηνβνπιία REACT EU. 

 

Ζ Διιεληθή νηθνλνκία ζα εληζρπζεί κε ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ηνπ Μεραληζκνχ Αλάθακςεο θαη 

Αλζεθηηθφηεηαο, κέζσ ηνπ Σακείνπ Αλάθακςεο θαη ηαζεξφηεηαο, φπσο απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 

3.32. Καηά ηελ πεξίνδν 2021-2026 ε ειιεληθή νηθνλνκία αλακέλεηαη λα σθειεζεί κε 32 δηζ. επξψ, εθ 

ησλ νπνίσλ 19,3 δηζ. επξψ αθνξνχλ επηρνξεγήζεηο θαη 12,7 δηζ. επξψ δάλεηα κε επλντθφ επηηφθην θαη 

φξνπο. Δηδηθφηεξα απφ ηα 19,3 δηζ. επξψ, ηα 16,2 δηζ. επξψ αθνξνχλ ην πξφγξακκα Recovery and 

Resilience Facility, πνζφ 2,3 δηζ. επξψ ην REACT-EU, πνζφ 0,4 δηζ. επξψ ην Just Transition Fund 

θαη πνζφ 0,4 δηζ. επξψ ην European Agricultural Fund for Rural Development. 
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Πίλαθαο 3.32  Μεραληζκφο Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθφηεηαο & REACT-EU 
(ζε εθαη. επξψ) 

 

 2020 2021 

 Recovery and Resilience Facility 
 

Δπηρνξεγήζεηο 0 2.635* 

Γάλεηα 0 1.272 

REACT-EU Δπηρνξεγήζεηο 0 1.600** 

χλνιν   5.507 

* Σν πνζφ ησλ 2.635 έρεη πεξηιεθζεί σο έζνδν ζηηο κεηαβηβάζεηο θεληξηθήο θπβέξλεζεο θαη σο δαπάλε ζηηο πηζηψζεηο ππφ θαηαλνκή 
ηνπ πίλαθα 3.2 

** Σν πνζφ απηφ είλαη επηπιένλ ησλ δαπαλψλ ηνπ ΠΓΔ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα 3.2. 
 

 
Γηα ηε ρξήζε ηνπ Recovery and Resilience Facility ηα θξάηε κέιε ζα θαηαξηίζνπλ εθνικά ζσέδια α-

νάκαμτηρ και ανθεκηικόηηηαρ, ζηα νπνία παξνπζηάδεηαη ε κεηαξξπζκηζηηθή θαη επελδπηηθή αηδέ-

ληα ηνπο γηα ηα έηε 2021-26. Σα ζρέδηα ζα επαλεμεηαζηνχλ θαη ζα πξνζαξκνζηνχλ αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ην 2022, ψζηε λα ιεθζεί ππφςε ε ηειηθή θαηαλνκή ησλ θνλδπιίσλ γηα ην 2023. 

 

Ζ Δπηηξνπή ζα αμηνινγήζεη ηα ζρέδηα αλάθακςεο θαη αλζεθηηθφηεηαο εληφο δχν κελψλ απφ ηελ ππν-

βνιή ηνπο βαζηδφκελε ζε κία ζεηξά θξηηεξίσλ, φπσο: 

 

 ζπλεθηηθφηεηα κε ηηο εηδηθέο αλά ρψξα ζπζηάζεηο,  

 ελίζρπζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ δπλακηθνχ, δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη νηθνλνκηθή θαη θνηλσλη-

θή αλζεθηηθφηεηα ηνπ θξάηνπο κέινπο θαη 

 απνηειεζκαηηθή ζπκβνιή ζηελ πξάζηλε θαη ςεθηαθή κεηάβαζε, πνπ αλακέλεηαη φηη ηειηθά ζα 

πξέπεη λα απνξξνθήζνπλ ην 37% θαη ην 20% αληίζηνηρα, ησλ πφξσλ ηνπ Σακείνπ Αλάθακςεο θαη 

ηαζεξφηεηαο. 

 

Ζ ζεηηθή αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ πιεξσκψλ ζα εμαξηεζεί απφ ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθπιήξσζε ησλ 

ζρεηηθψλ νξνζήκσλ θαη ζηφρσλ. 

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ ζρεδίσλ αλάθακςεο θαη ζηαζεξφηεηαο εγθξίλεηαη απφ ην πκβνχιην, κε εηδηθή 

πιεηνςεθία βάζεη πξφηαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, κέζσ ζρεηηθήο εθηειεζηηθήο πξάμεο. Οη λν-

κηθέο δεζκεχζεηο ζα αλαιεθζνχλ έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2023. Οη ζρεηηθέο πιεξσκέο ζα γίλνπλ έσο 

ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2026. 

 

Σν πξνζρέδην ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Αλάθακςεο θαηαηέζεθε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηηο 18 Νν-

εκβξίνπ 2020 θαη μεθίλεζε ε ζρεηηθή δηαβνχιεπζε κε ηελ Δπηηξνπή. ηηο 25 Ννεκβξίνπ ζα μεθηλήζεη 

θαη ε ζρεηηθή δεκφζηα δηαβνχιεπζε επί ησλ ζηξαηεγηθψλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ ρεδίνπ, ελψ ην ηειηθφ 

Δζληθφ ρέδην Αλάθακςεο θαη ηαζεξφηεηαο αλακέλεηαη λα ππνβιεζεί ζηα Δπξσπατθά Όξγαλα θαηά 

ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2021 θαη λα εγθξηζεί ζην ακέζσο επφκελν ηξίκελν, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνί-

νπ αλακέλεηαη λα ππάξμεη ε πξψηε εθηακίεπζε (πξνθαηαβνιή) γηα ηνλ Μεραληζκφ Αλάθακςεο θαη 

Αλζεθηηθφηεηαο, ελψ είλαη πηζαλφ λα ππάξμεη εληφο ηνπ 2021 θαη κηα αθφκα εθηακίεπζε, αθνχ απηέο 

είλαη εμακεληαίεο.  

 

Ο Μεραληζκφο Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθφηεηαο αθνξά επελδχζεηο, πξνγξάκκαηα (φπσο πξνγξάκκα-

ηα θαηάξηηζεο ή ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο), θαζψο θαη κεηαξξπζκίζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ απφ ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 2020 θαη εληεχζελ, ζπλεπψο ε απνξξφθεζε ησλ ζρεηηθψλ πφξσλ κπνξεί θαη πξφθεη-

ηαη λα μεθηλήζεη πξηλ ηελ επίζεκε έγθξηζή ηνπ. Ζ καθξννηθνλνκηθή επίπησζε ησλ παξεκβάζεσλ πνπ 

ζα γίλνπλ ζην πιαίζην απηφ εληφο ηνπ 2021, ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ επελδπηηθψλ δαπαλψλ πνπ πεξη-

ιακβάλεη ν Μεραληζκφο ζα επεξεάζνπλ ζεηηθά ην ΑΔΠ θαη ηα δεκφζηα έζνδα ηφζν ηνπ 2021 φζν θαη 

ηνπ 2022 θαη ησλ επφκελσλ εηψλ. 
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Πέξαλ ηνπ Μεραληζκνχ Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθφηεηαο, θαηά ην 2021 ζεκαληηθή ζα είλαη θαη ε 

ζπκβνιή ηνπ React-EU, ην νπνίν αθνξά ζε έλα πξφγξακκα γέθπξα, πεξηιακβάλνληαο δξάζεηο θαη 

δαπάλεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο Covid-19. Σν πξφγξακκα απηφ επηθε-

ληξψλεηαη ζηελ ελίζρπζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο, ηε δηαηήξεζε θαη δεκηνπξγία 

ζέζεσλ εξγαζίαο, ηελ ελίζρπζε ησλ νηθνλνκηθά επάισησλ πνιηηψλ, ηελ παξνρή θεθαιαίνπ θίλεζεο 

θαη ηελ ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. εκαληηθνί πφξνη ζηνπο 

ηνκείο απηνχο ζα δηνρεηεπηνχλ εληφο ηνπ 2021 κέζσ ηνπ React-EU. 

 

Αζξνηζηηθά νη πφξνη πνπ πξνβιέπνληαη ην 2021 απφ φια ηα εξγαιεία ηνπ κεραληζκνχ ηνπ Next Gen-

eration EU, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δαλείσλ αλακέλεηαη λα μεπεξάζνπλ ηα 5,5 δηζ. επξψ κε αληί-

ζηνηρν πνζνζηφ απνξξφθεζεο, κε ηελ εμαίξεζε κφλν θάπνησλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 

2020 θαη ζα πιεξσζνχλ, εθφζνλ πεξηιεθζνχλ ζηα ζρεηηθά εξγαιεία, ην 2021.  
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10. Κχξηεο πεγέο θηλδχλνπ γηα ηηο δεκνζηνλνκηθέο πξνβιέςεηο 
 

Πέξα απφ ηελ αβεβαηφηεηα πνπ επηζεκάλζεθε θαη παξαπάλσ φηη ελέρνπλ νη καθξννηθνλνκηθέο θαη 

δεκνζηνλνκηθέο πξνβιέςεηο ιφγσ ηεο παλδεκίαο θαη ηνπ ηξφπνπ εμέιημήο ηεο, ππάξρνπλ πάληα θαη 

άιινη εμσγελείο θίλδπλνη (φπσο γεσπνιηηηθέο θαη πνιηηηθέο εληάζεηο, κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο θιπ) πνπ 

κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηα νηθνλνκηθά κεγέζε.  

 

 

Ι.   Αλάιπζε επαηζζεζίαο 
 

Τπφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο, νη ζεκαληηθφηεξνη θίλδπλνη ζρεηίδνληαη κε ηελ εμέιημε ηεο παλδεκίαο 

θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ έθηαζε θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ, θαζψο θαη κε ηε 

ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ζα θαηαζηεί εθηθηφο ν εκβνιηαζκφο ηνπ πιεζπζκνχ. ε πεξίπησζε 

πνπ ε εμάπισζε ηεο παλδεκίαο απαηηήζεη ηζρπξφηεξα ή κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο πεξηνξηζηηθά κέηξα, 

ζα ππάξμεη αξλεηηθφο αληίθηππνο ζηα καθξννηθνλνκηθά θαη δεκνζηνλνκηθά κεγέζε. Σν ίδην ζα ζπκβεί 

θαη εάλ ππάξμνπλ θαζπζηεξήζεηο ζηε δηαδηθαζία νινθιήξσζεο ησλ θιηληθψλ δνθηκψλ θαη έγθξηζεο 

ηνπ εκβνιίνπ ή ζηε δηαδηθαζία εκβνιηαζκνχ. Αληηζέησο, ζε πεξίπησζε ηαρείαο ππνρψξεζεο ηνπ δεχ-

ηεξνπ θχκαηνο ηεο παλδεκίαο θαη επλντθψλ εμειίμεσλ σο πξνο ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ηνπ εκβν-

ιίνπ, ν αληίθηππνο ζα είλαη ζεηηθφο θαη ε ηαρχηεξε νηθνλνκηθή αλάθακςε ζα επηδξάζεη ζεηηθά ζηα 

δεκνζηνλνκηθά κεγέζε. 

 

Ζ παξνχζα αλάιπζε επαηζζεζίαο απνζθνπεί ζην λα εθηηκήζεη ηελ πνξεία ησλ θχξησλ δεκνζηνλνκη-

θψλ κεηαβιεηψλ θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ππνζέζεηο πεξί ηνπ ξπζκνχ κεγέζπλζεο ηεο ειιεληθήο νηθν-

λνκίαο θαηά ην 2021. πγθεθξηκέλα, ζην πιαίζην ηεο αλάιπζεο έρεη εθηηκεζεί ε επίδξαζε ζην εθηη-

κψκελν δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα γηα ην 2021 απφ κία κείσζε ηνπ ξπζκνχ νλνκαζηηθήο κεγέζπλ-

ζεο ηνπ ΑΔΠ θαηά 1,5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε ζρέζε κε ην βαζηθφ καθξννηθνλνκηθφ ζελάξην ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ. Ζ επίπησζε απηή έρεη εθηηκεζεί κέζσ ησλ ειαζηηθνηήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο δεκνζηνλνκηθήο επνπηείαο θαη νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηελ έθδνζε ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο “Report on Public Finances in EMU 2018”.  

 

Ζ κείσζε ηνπ ξπζκνχ νλνκαζηηθήο κεγέζπλζεο θαηά 1,5 πνζνζηηαία κνλάδα ζε ζρέζε κε ην βαζηθφ 

καθξννηθνλνκηθφ ζελάξην ζπλεπάγεηαη φηη ην ΑΔΠ ηνπ 2021 (ζε ηξέρνπζεο ηηκέο) ζα δηακνξθσζεί ζε 

169,5 δηζ. επξψ απφ 162,8 δηζ. επξψ ην 2020, έλαληη νλνκαζηηθνχ ΑΔΠ χςνπο 171,9 δηζ. επξψ ην 

2021 ζχκθσλα κε ην βαζηθφ ζελάξην. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο επαηζζεζίαο, κία 

ηέηνηα κεηαβνιή ηνπ επηπέδνπ ηνπ νλνκαζηηθνχ ΑΔΠ ζα νδεγνχζε ζε επηδείλσζε ηνπ δεκνζηνλνκη-

θνχ απνηειέζκαηνο θαηά 0,74% ηνπ ΑΔΠ ζε ζρέζε κε ην ζελάξην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 2021. 

 

πγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίπησζε απηή ην ηζνδχγην ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA ζα δηακνξθσλφ-

ηαλ ζε -7,4% ηνπ ΑΔΠ έλαληη -6,7% ηνπ ΑΔΠ, ελψ ην πξσηνγελέο δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα θαηά 

ESA ζα δηακνξθσλφηαλ ζε -4,5% ηνπ ΑΔΠ έλαληη -3,8% ηνπ ΑΔΠ. ε απφιπηνπο φξνπο, ν κεησκέλνο 

απηφο νλνκαζηηθφο ξπζκφο κεγέζπλζεο ζα νδεγνχζε ζε επηπιένλ δεκνζηνλνκηθή επηβάξπλζε ηεο ηά-

μεο ηνπ 1,1 δηζ. επξψ.      

 

Αλαθνξηθά κε ην δεκφζην ρξένο θαη πψο ζα επεξεαδφηαλ κε κηα ππφζεζε αχμεζεο ησλ επηηνθίσλ θα-

ηά 1%, επηζεκαίλεηαη φηη ζηηο 30/9/2020 ην ρξένο ζηαζεξνχ επηηνθίνπ αληηπξνζψπεπε ην 96,6% ηνπ 

ζπλνιηθνχ ρξένπο, έλαληη  3,4% ηνπ ρξένπο κε θπκαηλφκελν επηηφθην. Ζ ζρέζε απηή θαηαδεηθλχεη ηε 

κηθξή επίδξαζε πνπ αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη κηα κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ ζηα κεγέζε ηνπ ρξένπο. 

 

Έηζη, ζε κία ππνηηζέκελε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ θαηά 1%, ζε φιν ην θάζκα ηεο θακπχιεο απνδφζε-

σλ, ε επίδξαζε ζην ρξένο θαη ζηνπο ηφθνπο γηα ην 2020 είλαη κεδεληθή, ελψ γηα ην 2021 ππνινγίδεηαη 

ζε επίπεδα ιίγν θάησ ηνπ 0,1% ηνπ ΑΔΠ. 
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ΙΙ.   Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο 
 

χκθσλα κε ηελ Οδεγία 2011/85/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηα δεκνζηνλνκηθά 

πιαίζηα ησλ θξαηψλ κειψλ, ηα θξάηε κέιε δεκνζηεχνπλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ελδερφκελεο 

ππνρξεψζεηο ησλ ππνηνκέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, νη νπνίεο είλαη πηζαλφ λα έρνπλ ζεκαληηθφ α-

ληίθηππν ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πε-

ξηιακβάλνπλ ηηο θξαηηθέο εγγπήζεηο, ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξέ-

νπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ αλσηέξσ Οδεγία πξνβιέπεη επίζεο ηε δεκνζί-

επζε πιεξνθνξηψλ γηα ηηο ζπκκεηνρέο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζην θεθάιαην ηδησηηθψλ θαη δεκφζη-

σλ επηρεηξήζεσλ γηα ζεκαληηθά απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πνζά.  

 

ην πιαίζην απηφ, ε παξνχζα ελφηεηα παξαζέηεη ηα λεφηεξα επίζεκα ζηνηρεία ηεο Eurostat αλαθνξηθά 

κε ηξεηο θαηεγνξίεο ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ. Απηέο είλαη νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ζπ-

κπξάμεηο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα (ΓΗΣ) πνπ θαηαγξάθνληαη εθηφο πξνυπνινγηζκνχ (off-

balance sheet), ην χςνο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί απφ θνξείο ηεο Γελη-

θήο Κπβέξλεζεο, θαζψο θαη νη ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο θνξέσλ πνπ ηαμηλνκνχληαη εθηφο ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο αιιά ειέγρνληαη απφ ην Κξάηνο ή απφ άιινπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Αλαιπ-

ηηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ην χςνο ησλ θξαηηθψλ εγγπήζεσλ θαη ησλ ζπκκεηνρψλ θνξέσλ ηεο Γελη-

θήο Κπβέξλεζεο ζην θεθάιαην δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ παξαηίζεληαη ζηα θεθάιαηα 4 θαη 

5 αληίζηνηρα. 

 

 

 

Πίλαθαο 3.33  Τπνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ πκπξάμεηο Γεκνζίνπ-Ιδησηηθνχ 
Σνκέα (ΓΙΣ) πνπ θαηαγξάθνληαη εθηφο πξνυπνινγηζκνχ (off-balance sheet) 

 
  2016 2017 2018 

ζε εθαη. επξώ 

Γεληθή θπβέξλεζε 221,3 233,95 270,2 

Κεληξηθή Κπβέξλεζε 221,3 233,95 270,2 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 0 0 0 

Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 0 0 0 

σο % ηνπ ΑΔΠ 

Γεληθή θπβέξλεζε 0,13 0,13 0,15 

Κεληξηθή Κπβέξλεζε 0,13 0,13 0,15 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 0 0 0 

Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 0 0 0 

         Πεγή: Eurostat 

 

 

Σα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο ηξεηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ παξαηίζεληαη ηφζν 

γηα ην ζχλνιν ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο φζν θαη γηα θάζε ππνηνκέα απηήο μερσξηζηά, εθ’ φζνλ είλαη 

δηαζέζηκα. Σα ζηνηρεία γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ εθηφο πξνυπνινγηζκνχ ΓΗΣ είλαη 

εθθξαζκέλα ζε φξνπο πξνζαξκνζκέλεο αμίαο θεθαιαίνπ (adjusted capital value), ε νπνία ιακβάλεη 

ππ’ φςηλ ηελ απφζβεζε ησλ θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ θαη αληαλαθιά ηελ παξνχζα αμία ηνπο θαηά ηελ 

εθάζηνηε ρξνληθή ζηηγκή. Χο εθ ηνχηνπ, αληαλαθιά θαη ηε δπλεηηθή επίδξαζε ζην δεκφζην ρξένο ζε 

πεξίπησζε κεηαηξνπήο ηεο ελδερφκελεο ππνρξέσζεο ζε πξαγκαηηθή.  

 

Σα ζηνηρεία γηα ην χςνο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί απφ θνξείο ηεο Γελη-

θήο Κπβέξλεζεο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ελνπνηεκέλα ζε επίπεδν Γεληθήο Κπβέξλεζεο.  
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Πίλαθαο 3.34  Με εμππεξεηνχκελα δάλεηα ρνξεγεζέληα απφ θνξείο ηεο 
Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

 
  2016 2017 2018 

ζε εθαη. επξώ 

Γεληθή θπβέξλεζε 419,0 549,0 471,0 

Κεληξηθή Κπβέξλεζε 419,0 549,0 471,0 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 0 0 0 

Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 
   σο % ηνπ ΑΔΠ 

Γεληθή θπβέξλεζε 0,24 0,31 0,26 

Κεληξηθή Κπβέξλεζε 0,24 0,31 0,26 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 0 0 0 

Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 
         Πεγή:   Eurostat      
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ΓΗΜΟΙΟ ΥΡΔΟ – ΔΓΓΤΗΔΙ  
 

 

 

 

ΓΗΜΟΙΟ ΥΡΔΟ 
 

Σα πςειά ηακεηαθά δηαζέζηκα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πεξηνξηζκέλεο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηνπ Δι-

ιεληθνχ Γεκνζίνπ γηα ην ηξέρνλ έηνο δεκηνχξγεζαλ επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηηπρε-

κέλεο παξνπζίαο ηεο ρψξαο ζηηο θεθαιαηαγνξέο, ε νπνία είρε σο εθαιηήξην ηελ έθδνζε δεθαπεληαε-

ηνχο νκνιφγνπ ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ γηα πξψηε θνξά κεηά απφ ην 2009. Αθνινχζεζαλ ηέζζεξηο 

αθφκα εθδφζεηο νκνιφγσλ νη νπνίεο είραλ κεγάιν πνζνζηφ ππεξθάιπςεο ηνπ βηβιίνπ πξνζθνξψλ 

ηνπο θαη δηαηέζεθαλ θπξίσο ζε ηειηθνχο επελδπηέο. Η ζπλέρηζε ηεο εθδνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο νκα-

ινπνίεζε ην πξνθίι ιήμεσλ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη εκπινχηηζε πεξαηηέξσ ηελ θακπχιε απνδφζεσλ 

αλαθνξάο ησλ ειιεληθψλ θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ, ηφζν ζε φγθν φζν θαη ζε ξεπζηφηεηα.  

 

Δμίζνπ ηθαλνπνηεηηθή ήηαλ θαη ε πνξεία δηαπξαγκάηεπζεο ησλ νκνιφγσλ ζηε δεπηεξνγελή αγνξά, 

παξά ηελ πξφζθαηξε επηδείλσζε θαηά ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ έηνπο ιφγσ ηεο θξίζεο ηνπ θνξσλντνχ, 

ε νπνία ζπλεπηθνπξνχκελε απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ ειιεληθψλ θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ ζην πξφγξακκα 

αγνξάο ρξενγξάθσλ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο νδήγεζε ζηαδηαθά ηηο απνδφζεηο ηνπο ζε 

ηζηνξηθά ρακειά επίπεδα. 

  

Δηδηθφηεξα, νη ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2020 θαιχθ-

ζεθαλ απφ θνηλνπξαθηηθέο εθδφζεηο νκνιφγσλ ζηαζεξνχ επηηνθίνπ, δεθαπεληαεηνχο, επηαεηνχο θαη 

δεθαεηνχο δηάξθεηαο, ζπλνιηθνχ χςνπο 12.000 εθαη. επξψ θαη αλαρξεκαηνδφηεζε βξαρππξφζεζκνπ 

ρξένπο. Ο βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ εθδφζεσλ 

εληφθσλ γξακκαηίσλ ηξίκελεο, εμάκελεο θαη εηήζηαο δηάξθεηαο, θαζψο επίζεο θαη κέζσ πξάμεσλ δη-

αρείξηζεο ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο ππφ ηε κνξθή repo agreements, ηηο νπνίεο ζπλάπηεη ν Οξγαληζκφο 

Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Υξένπο (ΟΓΓΗΥ) γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαζεζίκσλ, θπξίσο, ησλ θνξέσλ 

ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο.  

 

Δπηπιένλ εληφο ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 2020 εθηακηεχζεθε πνζφ 2.000 εθαη. επξψ, επί ζπλφινπ 2.728 ε-

θαη. επξψ, πνπ ζα ρνξεγεζεί ζηελ Διιάδα σο δάλεην απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο “SURE” κε εμαηξεηηθά ρακειφ έσο κεδεληθφ θφζηνο δαλεηζκνχ.    

 

ηηο 30/09/2020 ην ζχλνιν ησλ δαλείσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ηνλ Μεραληζκφ ηήξημεο αλήιζε ζε 

248.713,8 εθαη. επξψ, εθ ησλ νπνίσλ ηα δάλεηα απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν δηακνξθψζεθαλ 

ζε 5.475,2 εθαη. επξψ. 

 

 
 

1. Υξένο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
 

Σν ρξένο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζηα 370.800 εθαη. επξψ ή 227,8% 

σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζην ηέινο ηνπ 2020, έλαληη 356.015 εθαη. επξψ ή 194,1% σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ 

ην 2019.  

 

Σν 2021 ην χςνο ηνπ ρξένπο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο πξνβιέπεηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζηα 376.200 

εθαη. επξψ ή 218,8% σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 9,0 πνζνζηηαίεο κνλάδεο 

έλαληη ηνπ 2020 (πίλαθαο 4.1). 
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Σν ρξένο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζηα 340.000 εθαη. επξψ ή 208,9% 

σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζην ηέινο ηνπ 2020, έλαληη 331.072 εθαη. επξψ ή 180,5% σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ 

ην 2019. Σν 2021 ην ρξένο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πξνβιέπεηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζηα 343.200 

εθαη. επξψ (πίλαθαο 4.2) ή 199,6% σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 9,3 πνζν-

ζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ έλαληη ηνπ 2020 (πίλαθαο 4.3). 

 

 

 

 

Πίλαθαο 4.1 ύλζεζε ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 
(ζε εθαη. επξώ) 

 

  2018 2019 2020* 2021** 

Α. Οκόινγα 51.551 55.601 66.226 75.722 

 Οκόινγα ζηελ αγνξά εζσηεξηθνύ 49.779 53.886 64.519 74.015 

 Οκόινγα ζηηο αγνξέο εμσηεξηθνύ 1.742 1.715 1.707 1.707 

 Σηηινπνηήζεηο ζην εμσηεξηθό 30 0 0 0 

       

Β. Βξαρππξόζεζκνη Σίηινη 15.280 12.613 11.800 10.800 

 Έληνθα Γξακκάηηα 15.280 12.613 11.800 10.800 

       

Γ. Γάλεηα 267.597 258.898 259.774 256.678 

 Γάλεηα Σξαπέδεο Διιάδνο 2.377 1.908 1.439 967 

 Λνηπά Γάλεηα Δζσηεξηθνύ 229 212 197 187 

 Δηδηθά θαη Γηαθξαηηθά Γάλεηα 7.721 7.646 7.753 7.378 

 Γάλεηα Μεραληζκνύ ηήξημεο 253.104 249.010 248.264 244.331 

 Λνηπά Γάλεηα Δμσηεξηθνύ 4.166 122 2.121 3.815 

       

Γ. Βξαρππξόζεζκα δάλεηα 24.521 28.903 33.000 33.000 

 Πώιεζε ηίηισλ κε ζύκθσλν επαλαγνξάο (repos) 24.521 28.903 33.000 33.000 

       

Δ. ύλνιν ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο (Α+Β+Γ+Γ) 358.949 356.015 370.800 376.200 

 (σο % ηνπ ΑΔΠ) 199,7% 194,1% 227,8% 218,8% 

 ΑΔΠ 179.727 183.413 162.776 171.934 

* Δθηηκήζεηο      **Πξνβιέςεηο  
Πεγή:  ΟΓΓΗΥ 
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Πίλαθαο 4.2  Υξένο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
(ζε εθαη. επξώ) 

 

 2018 2019 2020* 2021** 

     

Α. Υξένο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 358.949 356.015 370.800 376.200 

Β Υξένο ΝΠ, θέξκαηα θ.ιπ. κείνλ επελδύζεηο ζε ηίηινπο ΔΓ -7.724 -8.281 -12.800 -13.600 

Γ. Υξένο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA (A+B) 351.225 347.734 358.000 362.600 

Δ Υξένο ΟΣΑ, OKA κείνλ ελδνθπβεξλεηηθό ρξένο -16.504 -16.662 -18.000 -19.400 

Ε. Υξένο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (Γ+Γ) 334.721 331.072 340.000 343.200 

  (σο % ηνπ ΑΔΠ) 186,2% 180,5% 208,9% 199,6% 

ΑΔΠ 179.727 183.413 162.776 171.934 

* Δθηηκήζεηο  ** Πξνβιέςεηο 
Πεγή:  ΟΓΓΗΥ 

 
 

Πίλαθαο 4.3  Δμέιημε δεκόζηνπ ρξένπο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
(ζε εθαη. επξώ) 

 

  
  

  
  

2020* 2021** 
Γηαθνξά 

2021-2020 

(1) (2) (3)=(2)-(1) 

Σακεηαθό απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο 22.187 11.731 -10.456 

 Αποτέλεσμα Γενικής Κσβέρνησης κατά ESA 16.111 11.516 -4.595 

 Εθνικολογιστικές προσαρμογές Γενικής Κσβέρνησης 6.076 215 -5.861 

Υξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα 1.690 1.450 -240 

Απμήζεηο ΜΚ εηαηξεηώλ, ζπκκεηνρή ζηελ ΔΣΔπ, θ.ιπ. 478 1.562 1.084 

Αληηθαηάζηαζε βξαρππξόζεζκνπ ρξένπο -813 -1.000 -187 

Μεηαβνιή δηαζεζίκσλ θαη ελδνθπβεξλεηηθνύ ρξένπο -13.700 -8.800 4.900 

Πώιεζε κεηνρώλ θ.ιπ. -89 -1.461 -1.372 

Έζνδα από επελδύζεηο ζε ηίηινπο θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο -551 -31 520 

Πξνζαξκνγέο ζην άξηην, ινηπέο πξνζαξκνγέο -274 -251 23 

Μεηαβνιή από πξνεγνύκελν έηνο 8.928 3.200 -5.728 

       

Υξένο Γεληθήο Κπβέξλεζεο  340.000 343.200 3.200 

Υξένο Γεληθήο Κπβέξλεζεο σο % ηνπ ΑΔΠ  208,9% 199,6% -9,3% 

ΑΔΠ 162.776 171.934   

   * Δθηηκήζεηο    **Πξνβιέςεηο 
    Πεγή:  ΟΓΓΗΥ 

 
 
 

2.  Γνκή θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 
 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθαξκνγήο ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη κεζνπξφζεζκσλ κέηξσλ ειάθξπλ-

ζεο ηνπ ρξένπο ν ρξνληθφο νξίδνληαο ησλ ιήμεσλ ηνπ ρξένπο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, ζηηο 

30/9/2020, εθηείλεηαη κέρξη ην έηνο 2070 (πίλαθαο 4.4, δηάγξακκα 4.1). Η πεξαηηέξσ δαλεηνδφηεζε 

ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κέζσ ησλ αγνξψλ ηα επφκελα έηε αλακέλεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ζηαδηαθά 

ηα δάλεηα κε νκφινγα. 
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\ 
Πίλαθαο 4.4 Υξνλνδηάγξακκα ιήμεο ρξένπο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ηελ 30/9/2020 

(ζε εθαη. επξώ) 

 

Έηνο 
Έληνθα 

γξακκάηηα 

πκθσλίεο 
Δπαλαγν-

ξάο 
 (Repos) 

Οκόινγα 

Γάλεηα  
από ΓΝΣ 

(κεηά 
swap) 

Γάλεηα από 
ρώξεο Δπ-
ξσπατθήο 
Έλσζεο 

(GLF) 

Γάλεηα από 
EFSF & ESM 

Γάλεηα από  
EIB θαη 
CEDB 

Γάλεηα από 
Σξάπεδα 
Διιάδνο 

Λνηπά 
δάλεηα 

ύλνιν 
Πνζνζηό 

απόζβεζεο 

2020 6.802,3 29.573,2 0,0 -17,3 262,5 0,0 37,0 2,2 2,4 36.662,3 10,05% 

2021 6.201,3   503,8 1.869,2 2.073,8 0,0 375,0 472,3 16,2 11.511,4 3,16% 

2022 0,0   4.312,2 1.857,0 2.645,0 0,0 376,9 472,3 16,1 9.679,4 2,65% 

2023 0,0   4.906,4 1.297,5 2.645,0 1.738,0 380,1 494,7 16,1 11.477,8 3,15% 

2024 0,0   4.250,9 284,6 2.645,0 1.738,0 391,0 0,0 122,2 9.431,7 2,59% 

2025 0,0   3.485,8 0,0 2.645,0 1.738,0 406,3 0,0 16,1 8.291,2 2,27% 

2026 0,0   3.649,0 0,0 2.645,0 1.738,0 564,8 0,0 16,1 8.612,8 2,36% 

2027 0,0   2.160,6 0,0 2.645,0 1.738,0 1.371,3 0,0 16,1 7.930,9 2,17% 

2028 0,0   6.346,0 0,0 2.645,0 1.832,2 717,4 0,0 16,1 11.556,6 3,17% 

2029 0,0   4.164,8 0,0 2.645,0 1.832,2 173,3 0,0 16,1 8.831,3 2,42% 

2030 0,0   5.755,4 0,0 2.645,0 1.832,2 734,7 0,0 16,1 10.983,4 3,01% 

2031 0,0   129,0 0,0 2.645,0 1.832,2 475,9 0,0 16,1 5.098,1 1,40% 

2032 0,0   126,2 0,0 2.645,0 1.832,2 770,9 0,0 16,1 5.390,3 1,48% 

2033 0,0   6.238,1 0,0 2.645,0 1.832,2 473,1 0,0 9,6 11.198,1 3,07% 

2034 0,0   468,3 0,0 2.645,0 2.958,5 95,8 0,0 8,8 6.176,5 1,69% 

2035 0,0   2.644,4 0,0 2.645,0 2.975,9 195,5 0,0 0,0 8.460,8 2,32% 

2036 0,0   166,2 0,0 2.645,0 2.993,3 170,3 0,0 0,0 5.974,8 1,64% 

2037 0,0   5.083,7 0,0 2.645,0 3.010,7 16,0 0,0 0,0 10.755,4 2,95% 

2038 0,0   146,9 0,0 2.645,0 2.707,4 9,5 0,0 0,0 5.508,8 1,51% 

2039 0,0   135,1 0,0 2.645,0 2.724,8 9,5 0,0 0,0 5.514,4 1,51% 

2040 0,0   141,9 0,0 1.938,8 2.742,2 9,5 0,0 0,0 4.832,4 1,32% 

2041 0,0   136,8 0,0 571,3 2.763,1 9,5 0,0 0,0 3.480,6 0,95% 

2042 0,0   4.767,4 0,0 0,0 2.783,9 0,3 0,0 0,0 7.551,5 2,07% 

2043 0,0   0,0 0,0 0,0 3.624,6 0,3 0,0 0,0 3.624,9 0,99% 

2044 0,0   0,0 0,0 0,0 3.695,9 0,3 0,0 0,0 3.696,2 1,01% 

2045 0,0   0,0 0,0 0,0 3.768,8 0,3 0,0 0,0 3.769,0 1,03% 

2046 0,0   0,0 0,0 0,0 3.843,2 0,3 0,0 0,0 3.843,4 1,05% 

2047 0,0   0,0 0,0 0,0 3.919,2 0,3 0,0 0,0 3.919,4 1,07% 

2048 0,0   0,0 0,0 0,0 3.996,8 0,1 0,0 0,0 3.996,9 1,10% 

2049 0,0   0,0 0,0 0,0 4.076,2 0,0 0,0 0,0 4.076,2 1,12% 

2050 0,0   3.314,3 0,0 0,0 4.160,7 0,0 0,0 0,0 7.475,0 2,05% 

2051 0,0   0,0 0,0 0,0 6.216,6 0,0 0,0 0,0 6.216,6 1,70% 

2052 0,0   0,0 0,0 0,0 6.333,5 0,0 0,0 0,0 6.333,5 1,74% 

2053 0,0   0,0 0,0 0,0 6.443,1 0,0 0,0 0,0 6.443,1 1,77% 

2054 0,0   0,0 0,0 0,0 6.565,6 0,0 0,0 0,0 6.565,6 1,80% 

2055 0,0   0,0 0,0 0,0 6.690,7 0,0 0,0 0,0 6.690,7 1,83% 

2056 0,0   0,0 0,0 0,0 6.819,0 0,0 0,0 0,0 6.819,0 1,87% 

2057 0,0   1.198,7 0,0 0,0 6.950,3 0,0 0,0 0,0 8.149,0 2,23% 

2058 0,0   0,0 0,0 0,0 7.084,7 0,0 0,0 0,0 7.084,7 1,94% 

2059 0,0   0,0 0,0 0,0 7.214,8 0,0 0,0 0,0 7.214,8 1,98% 

2060 0,0   0,0 0,0 0,0 7.360,4 0,0 0,0 0,0 7.360,4 2,02% 

2061 0,0   0,0 0,0 0,0 4.071,5 0,0 0,0 0,0 4.071,5 1,12% 

2062 0,0   0,0 0,0 0,0 4.193,7 0,0 0,0 0,0 4.193,7 1,15% 

2063 0,0   0,0 0,0 0,0 4.319,5 0,0 0,0 0,0 4.319,5 1,18% 

2064 0,0   0,0 0,0 0,0 4.449,1 0,0 0,0 0,0 4.449,1 1,22% 

2065 0,0   0,0 0,0 0,0 4.582,5 0,0 0,0 0,0 4.582,5 1,26% 

2066 0,0   0,0 0,0 0,0 4.720,0 0,0 0,0 0,0 4.720,0 1,29% 

2067 0,0   0,0 0,0 0,0 4.861,6 0,0 0,0 0,0 4.861,6 1,33% 

2068 0,0   0,0 0,0 0,0 5.007,4 0,0 0,0 0,0 5.007,4 1,37% 

2069 0,0   0,0 0,0 0,0 5.157,7 0,0 0,0 0,0 5.157,7 1,41% 

2070 0,0   0,0 0,0 0,0 5.312,4 0,0 0,0 0,0 5.312,4 1,46% 

ύλνιν 13.003,6 29.573,2 64.231,9 5.291,1 52.456,3 190.782,3 7.765,0 1.441,5 319,7 364.864,6 100,00% 
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Γηάγξακκα 4.1  Υξνλνδηάγξακκα ιήμεο ρξένπο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 
ηελ 30/9/2020 

(ζε εθαη. επξώ) 

 
    Πεγή:  ΟΓΓΗΥ 

 

 

ηηο 30/09/2020 ην χςνο ησλ Οκνιφγσλ Δζσηεξηθνχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πεξηνξίζηεθε ζην 

17,1% ηνπ ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο (έλαληη 91% ην 2009) θαη αληηθαηαζηάζεθε κε δάλεηα πνπ 

ειήθζεζαλ απφ ην Μεραληζκφ ηήξημεο, ηα νπνία απνηεινχλ πιένλ ην 68,1% ηνπ ρξένπο Κεληξηθήο 

Γηνίθεζεο (δηάγξακκα 4.2). 

 

Γηάγξακκα 4.2  ύλζεζε ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 
ηελ 30/09/2020 

 
Πεγή:  ΟΓΓΗΥ 
 

 

Η κέζε ππνιεηπφκελε θπζηθή δηάξθεηα ηνπ ρξένπο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ήηαλ 6,3 έηε ην 2011, 

ελψ ζηηο 30/9/2020 έρεη ππεξηξηπιαζηαζηεί θαη δηακνξθψλεηαη ζηα 19,90 έηε (πίλαθαο 4.5).  
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Πίλαθαο 4.5   Μέζε ππνιεηπόκελε θπζηθή 
δηάξθεηα ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 

  

Ηκεξνκελία 

Μέζε Γηάξθεηα ζε έηε  

Υξένο ζε επξώ 
Υξένο εθηόο δώλεο 

επξώ 
πλνιηθό ρξένο 

31/12/2011 6,28 3,21 6,30 

31/12/2012 15,72 2,36 15,29 

31/12/2013 16,54 3,76 16,02 

31/12/2014 16,70 4,20 16,16 

31/12/2015 17,21 4,28 16,76 

31/12/2016 17,00 3,73 16,60 

31/12/2017 18,74 3,01 18,32 

31/12/2018 18,50 2,46 18,17 

31/12/2019 20,72 2,83 20,53 

30/09/2020 20,11 1,82 19,90 

Πεγή:  ΟΓΓΗΥ 

 
 
ηηο 30/09/2020, πνζνζηφ 76,3% ηνπ ρξένπο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο είρε ππνιεηπφκελε θπζηθή 

δηάξθεηα κεγαιχηεξε ησλ πέληε εηψλ, ιφγσ ηεο επηκήθπλζεο ησλ δαλείσλ ηνπ Μεραληζκνχ ηήξημεο 

θαη ηεο έθδνζεο λέσλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζην πιαίζην ηεο αληαιιαγήο νκνιφγσλ 

(PSI) (πίλαθαο 4.6). 

 

 

Πίλαθαο 4.6   Υξένο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο σο πξνο ηελ 
ππνιεηπόκελε θπζηθή δηάξθεηα (%) 

  

Γηάξθεηα 30/09/2020 

Βξαρππξόζεζκν (κέρξη 1 έηνο) 12,9% 

Μεζνπξόζεζκν (1 έσο 5 έηε) 10,8% 

Μαθξνπξόζεζκν (άλσ ησλ 5 εηώλ) 76,3% 

ύλνιν 100,0% 

    Πεγή:  ΟΓΓΗΥ 

 

 

3.  Γαπάλεο εμππεξέηεζεο ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 
 

Οη δαπάλεο εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ην 2020 εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσ-

ζνχλ ζε 12.985 εθαη. επξψ, έλαληη 23.965 εθαη. επξψ ην έηνο 2019 (πίλαθαο 4.7). 
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Πίλαθαο 4.7   Γαπάλεο εμππεξέηεζεο ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο  
(ζε εθαη. επξώ) 

 

 
Έηνο 

 

Υξενιύζηα Σόθνη Παξάιιειεο 
δαπάλεο 

Σόθνη θαη  
παξαι. δαπάλεο 

Γεληθό ζύλνιν 
πλαι. Δζλ. λνκ. ύλνιν πλαι. Δζλ. λνκ. ύλνιν 

    (1)     (2) (3) (2+3) (1+2+3) 

1999 2.682 6.569 9.251 1.532 7.758 9.290 101 9.391 18.642 
2000 4.640 8.491 13.131 1.922 7.577 9.499 58 9.557 22.688 
2001 2.566 9.052 11.618 719 8.570 9.289 39 9.328 20.946 
2002 2.397 17.883 20.280 391 8.144 8.535 59 8.594 28.874 
2003 1.204 19.559 20.763 180 9.028 9.208 70 9.278 30.041 
2004 667 17.777 18.444 85 9.198 9.283 72 9.355 27.799 
2005 751 19.628 20.379 108 9.508 9.616 71 9.687 30.066 
2006 65 16.524 16.589 92 9.349 9.441 56 9.497 26.086 
2007 43 22.152 22.195 74 9.583 9.657 71 9.728 31.923 
2008 424 25.822 26.246 82 11.052 11.134 72 11.206 37.452 
2009 375 28.760 29.135 39 12.145 12.184 141 12.325 41.460 
2010 159 19.390 19.549 104 12.873 12.977 246 13.223 32.772 
2011 -129 28.976 28.847 372 15.758 16.130 218 16.348 45.195 
2012 -1.353 25.261 23.908 603 11.530 12.133 631 12.764 36.672 
2013 2.110 10.647 12.757 848 5.173 6.021 150 6.171 18.928 
2014 2.367 22.453 24.820 955 4.573 5.528 82 5.610 30.430 
2015 3.242 23.981 27.223 760 5.040 5.800 178 5.978 33.201 
2016 1.159 6.401 7.560 426 5.162 5.588 55 5.643 13.203 
2017 790 94.575 95.365 370 5.838 6.208 69 6.277 101.642 
2018 1.325 6.264 7.589 342 5.212 5.554 139 5.693 13.282 
2019 3.816 14.113 17.929 277 5.724 6.001 35 6.036 23.965 
2020* 0 6.622 6.622 75 6.245 6.320 43 6.363 12.985 

* Δθηηκήζεηο 
εκεηώζεηο: α) Από ην 2008 θαη εμήο πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο πξνζαξκνγώλ ESA 95.  
 β) Γελ πεξηιακβάλνληαη εμνθιήζεηο βξαρππξόζεζκνπ ρξένπο (έληνθα γξακκάηηα ηδησηηθνύ ηνκέα, βξαρππξόζεζκνη ηίηινη εμσηεξηθνύ, 

ηακεηαθέο δηεπθνιύλζεηο θαη repos), νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 4.8. 
 γ) Από ην 2012 ζηηο παξάιιειεο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη θαη πξνκήζεηεο εθηακίεπζεο δαλείσλ από ην ΔΣΥ θαη ΔΜ 
 δ)  Οη δαπάλεο είλαη κεηά SWAP. 
 ε) Η αύμεζε ησλ ρξενιπζίσλ ην 2017 νθείιεηαη ζηελ εθαξκνγή ησλ βξαρππξόζεζκσλ κέηξσλ θαη ζηηο αληαιιαγέο νκνιόγσλ. 
Πεγή:  ΟΓΓΗΥ 

 

 
Οη δαπάλεο γηα εμφθιεζε βξαρππξφζεζκσλ ηίηισλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, νη νπνίεο απφ ην 2012 

έσο ην 2013 πεξηιακβάλνπλ κφλν έληνθα γξακκάηηα ηδησηηθνχ ηνκέα, ελψ απφ ην 2014 πεξηιακβά-

λνπλ θαη repos, εθηηκάηαη φηη ην 2020 ζα δηακνξθσζνχλ ζε 1.244.416 εθαη. επξψ, έλαληη 1.087.904 

εθαη. επξψ ην 2019 (πίλαθαο 4.8).  

 

εκεηψλεηαη φηη νη δαπάλεο εμφθιεζεο εληφθσλ γξακκαηίσλ θαη repos αθνξνχλ ηηο ζπλνιηθέο εηήζηεο 

εμνθιήζεηο νη νπνίεο αλαρξεκαηνδνηνχληαη κε λέεο αληίζηνηρεο εθδφζεηο, δεδνκέλνπ φηη ην πθηζηάκε-

λν ζπλνιηθφ χςνο ησλ ΔΓΔΓ δελ μεπεξλά ηα 12.000 εθαη. επξψ θαη ην πθηζηάκελν ππφινηπν ησλ re-

pos δελ μεπεξλά ηα 33.000 εθαη. επξψ (πίλαθαο 4.1).  

 

Πίλαθαο 4.8   Δμνθιήζεηο βξαρππξόζεζκνπ ρξένπο 
 (ζε εθαη. επξώ) 

    

Έηνο 
Έληνθα γξακκάηηα 

ηδησηηθνύ ηνκέα 
Βξαρππξόζεζκα δάλεηα 

(Repos) 
ύλνιν 

2012 47.008 0 47.008 

2013 44.703 0 44.703 

2014 40.558 88.549 129.107 

2015 40.457 699.971 740.428 

2016 40.941 490.322 531.263 

2017 41.087 525.911 566.998 

2018 34.668 772.604 807.272 

2019 30.552 1.057.382 1.087.904 

2020* 24.416 1.220.000 1.244.416 

*    Δθηηκήζεηο     
Πεγή:  ΟΓΓΗΥ  
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Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 4.9, νη δαπάλεο γηα ηφθνπο ηνπ ρξένπο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο δηακνξ-

θψλνληαη θνληά ζηα επίπεδα ησλ 5.500-6.300 εθαη. επξψ, ελψ ην χςνο ησλ δαπαλψλ γηα ηφθνπο δηα-

κνξθψλεηαη πεξίπνπ ζην 3%-3,9% σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. Οη κεησκέλεο δαπάλεο ηφθσλ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ζε ζρέζε κε ηελ πξν PSI επνρή, νθείινληαη ζηε κείσζε ηνπ χςνπο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο κεηά 

ηελ αληαιιαγή ησλ νκνιφγσλ (PSI) ηνπ Μαξηίνπ 2012 θαη ηελ επαλαγνξά ηνπ Γεθεκβξίνπ 2012, ηε 

κείσζε ησλ επηηνθίσλ ησλ δαλείσλ ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο θαη ηελ αλαβνιή θαηαβνιήο ηφθσλ γηα 

ηα δάλεηα πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο, θαζψο ε-

πίζεο θαη ζηελ πηψζε ησλ επηηνθίσλ ηνπ επξψ. Σέινο, νη δηαρξνληθέο δηαθνξέο ζην χςνο εηήζησλ δα-

παλψλ ηφθσλ πξν θαη κεηά swap πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 4.9 νθείινληαη θπξίσο i) ζε πθηζηά-

κελεο δηαρεηξηζηηθέο πξάμεηο αληηζηάζκηζεο επηηνθηαθνχ θηλδχλνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πξν-PSI 

επνρή θαη ησλ νπνίσλ νη ππνθείκελεο ππνρξεψζεηο δελ πθίζηαληαη πιένλ ιφγσ ηεο αλαδηάξζξσζεο 

ρξένπο πνπ έιαβε ρψξα ην 2012, ii) ζε πξνθαηαβνιέο ηφθσλ πνπ ην ΔΓ θαηέβαιε απφ ην έηνο 2018 

θαη κεηά, ζηα πιαίζην ηνπ αληίζηνηρνπ δηαρεηξηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο, νη νπνίεο έιαβαλ ρψξα πξνθεη-

κέλνπ λα γίλεη βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηνπ ΔΓ, δηαρξνληθή εμνκάιπλζε ησλ 

εηήζησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ηνπ θαη πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ αλαρξεκαηνδφηεζεο θαη 

iii) ζηε ξαγδαία κείσζε ησλ επηηνθίσλ ηνπ επξψ κεηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2020, εμαηηίαο ηεο παλ-

δεκίαο ηνπ Covid-19 θαη ηεο επαπεηινχκελεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ απηή ζπλεπάγεηαη. 

 

Πίλαθαο 4.9  Ύςνο δαπαλώλ γηα ηόθνπο ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 
(πνζά ζε εθαη. επξώ) 

 

 2016 2017 2018 2019 2020* 2021** 

Σόθνη πξν Swap 5.077 5.693 4.671 5.185 4.630 4.510 

Σόθνη κεηά Swap 5.588 6.208 5.554 6.001 6.320 5.960 

Σόθνη κεηά Swap  σο % ηνπ ΑΔΠ 3,2% 3,5% 3,1% 3,3% 3,9% 3,5% 

 *  Δθηηκήζεηο     **  Πξνβιέςεηο 
Πεγή:  ΟΓΓΗΥ 
 

Γηάγξακκα 4.3  Γαπάλεο γηα ηόθνπο ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 
(πνζά ζε εθαη. επξώ) 

 
 *  Δθηηκήζεηο    **  Πξνβιέςεηο 
Πεγή:  ΟΓΓΗΥ 
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4. Η ελνπνηεκέλε αγνξά επξσνκνιόγσλ 
 

ηηο 18 Μαξηίνπ ηνπ 2020 ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, επηπιένλ ησλ ηαθηηθψλ κεληαίσλ αγνξψλ 

χςνπο 20 δηζ. επξψ, αλαθνίλσζε έλα λέν παθέην κέηξσλ ζηήξημεο ηεο νηθνλνκίαο ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ 

εμάπισζεο ηνπ Covid-19 (“Pandemic Emergency Purchase Programme” –PEPP) ην νπνίν πεξηιακβά-

λεη έλα πξνζσξηλφ πξφγξακκα αγνξάο ρξενγξάθσλ χςνπο 750 δηζ. επξψ, θαηαξρήλ έσο ην ηέινο ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο θαη κε πξννπηηθή ηε ζπλέρηζή ηνπ ηνπιάρηζηνλ έσο ηνλ Ινχλην ηνπ 2021. ην λέν 

πξφγξακκα πνζνηηθήο ραιάξσζεο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ειιεληθά νκφινγα, γεγνλφο πνπ έρεη ήδε 

πνιιαπιά νθέιε ηφζν ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ φζν θαη ζηελ ε-

λίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. Δπηπιένλ, ηα ειιεληθά ρξεφγξαθα είλαη πιένλ απνδεθηά 

απφ ηελ ΔΚΣ σο ελέρπξα γηα ηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο. Καηά ην πξψην δίκε-

λν ηνπ 2020 νη απνδφζεηο ησλ θξαηηθψλ ηίηισλ ησλ πεξηζζνηέξσλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο ζπλέρηζαλ 

λα δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ηζηνξηθά ρακειά επίπεδα ζε φιεο ηηο δηάξθεηεο, ελψ απφ ηηο αξρέο Μαξηίνπ 

ππήξμε πξνζσξηλή άλνδνο ησλ απνδφζεσλ κέρξη ηελ αλαθνίλσζε ηνπ PEPP νπφηε ζηε ζπλέρεηα δηα-

κνξθψλνληαη εθ λένπ ζηα επίπεδα πξηλ ηελ θξίζε ηνπ Covid-19. 

 

 

5. Αγνξά ηίηισλ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ 
 

Σν βξαρπρξφλην θφζηνο δαλεηζκνχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, φπσο απνηππψλεηαη ζηηο δεκνπξαζίεο 

εληφθσλ γξακκαηίσλ 13, 26 θαη 52 εβδνκάδσλ, εμαθνινπζεί λα θηλείηαη ζε ηζηνξηθά ρακειά επίπεδα 

παξά ηελ πξφζθαηξε άλνδν θαηά ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ έηνπο. ηηο πξφζθαηεο δεκνπξαζίεο ηνπ ε-

πηεκβξίνπ θαη ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 2020 απηφ δηακνξθψζεθε ζην -0,16% γηα ηα ηξίκελα, -0,10% γηα 

ηα εμάκελα θαη ζε ηζηνξηθά ρακειά επίπεδα, 0,0%, γηα ηα εηήζηα έληνθα γξακκάηηα γεγνλφο πνπ ν-

θείιεηαη ζηε δηεζλή πησηηθή πνξεία ησλ επηηνθίσλ, ηελ έληαμε ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ ζην PEPP 

θαη ηηο επηηπρεκέλεο εμφδνπο ηεο ρψξαο ζηηο αγνξέο θεθαιαίσλ ηνλ Φεβξνπάξην, ηνλ Απξίιην, ηνλ 

Ινχλην, ηνλ επηέκβξην θαη ηνλ Οθηψβξην. 

 

Η θακπχιε απνδφζεσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ έρεη ζεηηθή θιίζε (steepening curve) γηα κεζνπξφ-

ζεζκεο δηάξθεηεο θαη γηα καθξνπξφζεζκεο δηάξθεηεο κέρξη 25 έηε, ελψ ην βξαρππξφζεζκν ηκήκα ηεο 

είλαη ζρεδφλ επίπεδν κε αξλεηηθέο απνδφζεηο γηα δηάξθεηεο απφ ηξεηο κήλεο κέρξη έλα έηνο (δηάγξακκα 

4.4). 

 

Γηάγξακκα 4.4   Κακπύιε απνδόζεσλ ηίηισλ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ 

 
                   Πεγή:  ΟΓΓΗΥ 
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Η δηαθνξά απφδνζεο (yield spread) κεηαμχ ηνπ δεθαεηνχο ειιεληθνχ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ γεξκαληθνχ 

νκνιφγνπ αλαθνξάο θηλήζεθε, σο επί ην πιείζηνλ, ζηα επίπεδα ησλ 140-160 κνλάδσλ βάζεο ην πξψ-

ην δίκελν ηνπ 2020, ελψ κεηά ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ φπνπ μέζπαζε ε θξίζε ηνπ θνξσλντνχ αλέβεθε 

κέρξη ηηο 400 κνλάδεο βάζεο. ηε ζπλέρεηα, κεηά ηηο 18 Μαξηίνπ, νπφηε αλαθνηλψζεθε ην έθηαθην 

παθέην κέηξσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, ην πεξηζψξην απφδνζεο ππνρσξεί ζηαδηαθά 

έλαληη ηνπ γεξκαληθνχ θάησ απφ ηηο 200 κνλάδεο θαη δηακνξθψλεηαη ζηα ηξέρνληα επίπεδα ησλ 163 

κνλάδσλ βάζεο, κε ηελ ηξέρνπζα απφδνζε ηνπ δεθαεηνχο νκνιφγνπ λα δηακνξθψλεηαη ιίγν θάησ απφ 

ην 1%.  

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2020 νη απνδφζεηο ησλ 10εηψλ θξαηηθψλ ηίηισλ ησλ ππφινηπσλ ρσξψλ ηεο επ-

ξσδψλεο εμαθνινχζεζαλ λα δηακνξθψλνληαη ζε ηζηνξηθά ρακειά επίπεδα, κε εμαίξεζε ην δίκελν 

Μαξηίνπ – Απξηιίνπ, ελψ γηα νξηζκέλεο ρψξεο φπσο ην Βέιγην, ε Γαιιία θαη ε Ιξιαλδία νη απνδφζεηο 

ησλ 10-εηψλ νκνιφγσλ ηνπο ήηαλ, σο επί ην πιείζηνλ, αξλεηηθέο (δηάγξακκα 4.5). 

 

 

Γηάγξακκα 4.5   Απνδόζεηο 10εηώλ θξαηηθώλ ηίηισλ 
(εκεξήζηα ζηνηρεία – απνδόζεηο) 

 
           Πεγή:  ΟΓΓΗΥ 

 
Πξσηνγελήο αγνξά ηίηισλ 
 
Σν Διιεληθφ Γεκφζην πξαγκαηνπνίεζε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2020 θνηλνπξαθηηθή έθδνζε δεθαπεληα-

εηνχο νκνιφγνπ χςνπο 2.500 εθαη. επξψ κε ζηαζεξφ επηηφθην 1,875%, γηα πξψηε θνξά κεηά ην 2009. 

Αθνινχζεζε, ηνλ Απξίιην ηνπ 2020, ε θνηλνπξαθηηθή έθδνζε επηαεηνχο νκνιφγνπ χςνπο 2.000 εθαη. 

επξψ κε ζηαζεξφ επηηφθην 2%. ηε ζπλέρεηα, ηνλ Ινχλην ηνπ 2020 πξαγκαηνπνηήζεθε θνηλνπξαθηηθή 

έθδνζε δεθαεηνχο νκνιφγνπ χςνπο 3.000 εθαη. επξψ κε ζηαζεξφ επηηφθην 1,5%, ελψ αθνινχζεζε 

θνηλνπξαθηηθή επαλέθδνζε ηνπ ίδηνπ νκνιφγνπ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2020 χςνπο 2.500 εθαη. επξψ κε 

απφδνζε 1,187%. Σέινο, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2020 πξαγκαηνπνηήζεθε θνηλνπξαθηηθή επαλέθδνζε ηνπ 

δεθαπεληαεηνχο νκνιφγνπ χςνπο 2.000 εθαη. επξψ κε απφδνζε 1,152%.   
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Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ην Διιεληθφ Γεκφζην ζπλέρηζε λα εθδίδεη ηίηινπο βξαρππξφζεζκεο δηάξ-

θεηαο. Η βξαρππξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε κεληαίεο εθδφζεηο εληφθσλ γξακκα-

ηίσλ δηάξθεηαο 13 θαη 26 εβδνκάδσλ θαη ηξηκεληαίεο 52 εβδνκάδσλ, θαζψο επίζεο θαη ζχλαςε ζπκ-

θσληψλ repos θπξίσο κε ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. ηηο 30/09/2020 ην αλεμφθιεην ππφ-

ινηπν ησλ ΔΓΔΓ δηακνξθψζεθε ζε 13.003,58 εθαη. επξψ, ελψ ηα repos αλήιζαλ ζε 29.573,17 εθαη. 

επξψ.  

 

Ο κεζνζηαζκηθφο ζπληειεζηήο θάιπςεο ησλ δεκνπξαζηψλ ΔΓΔΓ δηακνξθψζεθε ζην 2,09. Σν κέζν 

ζηαζκηθφ επηηφθην λένπ δαλεηζκνχ ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηηο εθδφζεηο εληφθσλ γξακκαηίσλ θαη 

νκνιφγσλ θαζψο επίζεο θαη απφ ηα δάλεηα ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ θαη ηεο Σξάπεδαο 

Αλάπηπμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, έσο 30/09/20 δηακνξθψζεθε ζην 1%, ελψ ε κέζε θπζηθή 

δηάξθεηα ηνπ λένπ δαλεηζκνχ δηακνξθψζεθε ζε 8,17 έηε έλαληη 3,3 έηε ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξί-

νδν. 

 

Γεπηεξνγελήο αγνξά ηίηισλ 
 
Η ζπλνιηθή αμία ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ θαηαγξάθεθε ζην χζηεκα Άπισλ Σίηισλ ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο αγνξαπσιεζίεο ηίηισλ θαη ηηο ζπκθσλίεο επαλαγνξάο ζηελ εμσ-

ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά (over-the-counter) θαη ηηο ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο δηαπξαγκάηεπζεο, δηα-

κνξθψζεθε ζε 74,75 δηζ. επξψ ην γ΄ ηξίκελν ηνπ 2020 έλαληη 123,64 δηζ. επξψ ην β’ ηξίκελν ηνπ 

2020, ελψ ην α’ ηξίκελν ηνπ 2020 είρε δηακνξθσζεί ζε 134.04 δηζ. επξψ.  

 

Καηά ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2020, ην 11,7% ηεο ζπλαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Ηιεθηξνληθή 

Γεπηεξνγελή Αγνξά Σίηισλ (ΗΓΑΣ) επηθεληξψζεθε ζηνπο ηίηινπο κε δηάξθεηα έσο 5 έηε, ην 71,2% 

ζηνπο ηίηινπο κε δηάξθεηα απφ 5 έσο 10 έηε θαη ην 17,1% ζε ηίηινπο κε δηάξθεηα απφ 10 έσο 30 έηε.   

 

Η θαηαλνκή ηεο αμίαο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο ΗΓΑΣ αλάινγα κε ηελ ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα ησλ ηίη-

ισλ, θαηά ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2020, παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα 4.6. 

 
 

Γηάγξακκα 4.6  Αμία ζπλαιιαγώλ ζηελ ΗΓΑΣ γ΄ ηξίκελν 2020 
(κε βάζε ηελ ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα ησλ ηίηισλ) 

 
Πεγή: Σξάπεδα Διιάδνο, ΗΓΑΣ 
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Σν ελλεάκελν ηνπ 2020 ε ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Ηιεθηξνληθή Γεπηεξνγελή Αγνξά Σίη-

ισλ (ΗΓΑΣ) θηλήζεθε ζε αξθεηά πςειφηεξα επίπεδα ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Η εμέιημε 

ηεο αμίαο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ ΗΓΑΣ γηα ηα ελλεάκελα ησλ εηψλ 2019 θαη 

2020, αλά κήλα, παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα 4.7.  

 

Γηάγξακκα 4.7  Μεληαίνο όγθνο ζπλαιιαγώλ επί ηίηισλ ηνπ Γεκνζίνπ ζηελ ΗΓΑΣ  
(ζε εθαη. επξώ) 

 
 Πεγή: Σξάπεδα Διιάδνο, ΗΓΑΣ 

 

Η ζχλζεζε ηεο νκάδαο ησλ βαζηθψλ δηαπξαγκαηεπηψλ αγνξάο θαηά ην ηξέρνλ έηνο απνηειείηαη απφ 4 

ειιεληθά θαη 16 δηεζλή πηζησηηθά ηδξχκαηα. 

 

6. Βαζηθέο θαηεπζύλζεηο δαλεηζκνύ θαη δηαρεηξηζηηθνί ζηόρνη έηνπο 2021 
 

Καηά ην έηνο 2020, παξά ηελ έιεπζε ηεο παλδεκίαο ηνπ Covid-19 θαη ηελ αλάγθε απμεκέλσλ ρξεκα-

ηνδνηηθψλ αλαγθψλ παγθνζκίσο, γηα ην ΔΓ ζπλερίζηεθε ε δηαηήξεζε, ε αμηνπνίεζε θαη ε βέιηηζηε 

δηαρείξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θξαηηθψλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ, δηαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα αληίζηνηρν 

φθεινο σο πξνο ην δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, κε ζσξεπηηθά ζεηηθέο επη-

πηψζεηο γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο.  

 

Η βξαρππξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ γηα φιν ην έηνο 2020 ζπλερίζηεθε λα 

πινπνηείηαη θαη κέζσ εθδφζεσλ εληφθσλ γξακκαηίσλ, δηάξθεηαο 13, 26 θαη 52 εβδνκάδσλ, εμαζθαιί-

δνληαο ζπλερή εθδνηηθή παξνπζία ζε φιν ην βξαρπρξφλην ηκήκα ηεο θακπχιεο απνδφζεσλ, δηαηεξψ-

ληαο ζηα ίδηα επίπεδα ηε κέζε ζηαζκηθή σξίκαλζε ηνπ βξαρπρξφληνπ δαλεηζκνχ θαζψο θαη ηνπο δεί-

θηεο θηλδχλνπ αλαρξεκαηνδφηεζεο. 

 

Σν ζχλνιν ησλ κηθηψλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ γηα ην 2020, πνπ πξνέθπ-

ςαλ επηπξνζζέησο ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο παλδεκίαο, θαιχθζεθε θπξίσο απφ θνηλνπξαθηηθέο εθ-

δφζεηο νκνιφγσλ ζηαζεξνχ επηηνθίνπ, δεθαπεληαεηνχο, επηαεηνχο θαη δεθαεηνχο δηάξθεηαο, ζπλνιη-

θνχ χςνπο 12.000 εθαη. επξψ, πινπνηψληαο ην εγθεθξηκέλν δαλεηαθφ πξφγξακκα ηνπ έηνπο, θαιχπην-

ληαο ζπγρξφλσο ηα θελά ιεθηφηεηαο ηεο θακπχιεο απνδφζεσλ, κε επαξθνχο ξεπζηφηεηαο νκνινγηα-

θέο εθδφζεηο αλαθνξάο (benchmark issues), βειηηψλνληαο εμαηξεηηθά ηνπο φγθνπο ζπλαιιαγψλ ηεο 

δεπηεξνγελνχο αγνξάο ειιεληθψλ θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ, θηάλνληαο ζε πςειά 10-εηίαο, δηαζθαιίδν-

ληαο έηζη ηελ πεξαηηέξσ κείσζε  ησλ πεξηζσξίσλ (spreads) δαλεηζκνχ ηνπ ΔΓ.   
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Γεδνκέλσλ ησλ πςειψλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηνπ ΔΓ, ησλ αλακελφκελσλ απμεκέλσλ εθηακηεχζεσλ 

πξνο ην ΔΓ απφ ηα δηάθνξα ζρήκαηα πνπ έρνπλ ήδε απνθαζηζζεί ζε επξσπατθφ επίπεδν γηα ηελ αληη-

κεηψπηζε ηεο παλδεκίαο, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθά πεξηνξηζκέλσλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ηνπ γηα ην 

έηνο 2021, ε δαλεηαθή ζηξαηεγηθή γηα ην επφκελν έηνο αλακέλεηαη λα είλαη παξφκνηα κε απηή ηνπ 

2020. πγθεθξηκέλα, ε ζηφρεπζε ηεο δαλεηαθήο ζηξαηεγηθήο ζα είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο εθ-

δνηηθήο παξνπζίαο ηνπ ΔΓ ζηηο δηεζλείο αγνξέο θεθαιαίσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ επ-

θαηξηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζην PEPP, ε πεξαηηέξσ παξνρή εθδφζεσλ πςε-

ιήο ξεπζηφηεηαο κε επέθηαζε ηεο θπζηθήο σξίκαλζήο ηνπο, ε πεξαηηέξσ κείσζε ησλ πεξηζσξίσλ δα-

λεηζκνχ ηνπ ΔΓ, θαζψο θαη ε πεξαηηέξσ δηαζθάιηζε ηεο ζπλέπεηαο ηνπ ΔΓ σο θξαηηθνχ εθδφηε κε 

ραξαθηεξηζηηθά ρψξαο ηεο επξσδψλεο.  

 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, ζα επηδησρζεί, ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο πξσηνγελνχο α-

γνξάο, πιένλ ηεο εθδνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, λα εθαξκνζηεί πνιηηηθή δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ κέ-

ζσ ηεο νπνίαο ζα δηαζθαιίδεηαη ν αλαγθαίνο ρψξνο γηα ηε ζπλερή παξνπζία ηνπ ΔΓ ζηηο αγνξέο, ε 

πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ αλαρξεκαηνδφηεζεο, ε παξνρή ηεο αλαγθαίαο ξεπζηφηεηαο θαη ε 

βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δεπηεξνγελνχο αγνξάο ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ, κε ηαπηφρξνλε αμην-

πνίεζε ηεο εθάζηνηε θιίζεο ηεο ειιεληθήο θακπχιεο απνδφζεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε βέιηηζηνπ απν-

ηειέζκαηνο αλαθνξηθά κε ην θφζηνο δαλεηζκνχ.  

 

Καηά ην επφκελν έηνο, ζα δηαηεξεζνχλ νη βαζηθνί κεζνπξφζεζκνη ζηφρνη δηαρείξηζεο ηνπ ραξηνθπ-

ιαθίνπ δεκνζίνπ ρξένπο, φπσο είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ ζηα ζεκεξηλά ειά-

ρηζηα επίπεδα γηα ηα δάλεηα εθηφο επξψ θαη ε δηαηήξεζε ηεο πθηζηάκελεο αλαινγίαο ρξένπο ζηαζεξνχ 

επηηνθίνπ ζην ζχλνιν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. 
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ΔΓΓΤΗΔΙ  
 

Η ρνξήγεζε εγγπήζεσλ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην απνηειεί εξγαιείν ζηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο πνιη-

ηηθήο, ην νπνίν έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ, δηεπθν-

ιχλνληαο ηελ άληιεζε ξεπζηφηεηαο ρσξίο ηελ άκεζε επηβάξπλζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

Σν Διιεληθφ Γεκφζην νθείιεη λα παξέρεη ηελ εγγχεζή ηνπ ζχκθσλα κε δηαθαλή θαη αληηθεηκεληθά 

θξηηήξηα, φπσο πξνβιέπνληαη ζηνλ λ.4549/2018 (άξζξα 91-108) θαη ζηελ επξσπατθή λνκνζεζία πεξί 

θξαηηθψλ εληζρχζεσλ (άξζξα 107-108 ηεο ΛΔΔ). 

 

Σν 2020 παξαζρέζεθαλ θξαηηθέο εγγπήζεηο: 

 

 γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ πξνεξρφκελσλ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο ή άιια έθηαθηα γεγνλφηα, 

 ζην πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.3723/2008, πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή εγγπήζεσλ γηα ηε ξεπζηφ-

ηεηα ησλ ηξαπεδψλ θαη 

 ζε επξσπατθνχο ή δηεζλείο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο γηα δάλεηα πνπ ρνξεγνχλ ζε δεκφζη-

εο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο, θαζψο θαη ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα, απνθιεηζηηθά γηα επελδπηη-

θνχο θαη θνηλσληθνχο ζθνπνχο.  

 

Γηα ην έηνο 2020 ηα ζηνηρεία ησλ εγγπήζεσλ εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ σο εμήο: 

 

 νη λέεο εγγπήζεηο ζα αλέιζνπλ ζην 0,28% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη 0,23% ην 2019, 

 νη πιεξσκέο απφ θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ ζα δηακνξθσζνχλ ζην 0,05% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη 0,01% ην 

2019 θαη  

 ην αλεμφθιεην εγγπεκέλν ππφινηπν δαλείσλ κε ηελ εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζα αλέιζεη 

ζην 5,68% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη 5,36% ην 2019. 

 

Γηα ην έηνο 2021 ε πνιηηηθή εγγπήζεσλ πξνβιέπεηαη φηη ζα ζπλερίζεη λα ππφθεηηαη ζην πιαίζην θξη-

ηεξίσλ θαη ζηφρσλ ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

 

Δπηπξφζζεηα, κε ηελ απφθαζε SA 53519/10.10.2019 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο εγθξίζεθε εγγπεηηθφ 

ζρήκα, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε παξνρή ηεο εγγχεζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαιχπηεη νκνινγίεο 

πςειήο δηαβάζκηζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηηινπνηήζεηο Με Δμππεξεηνχκελσλ Γαλείσλ ησλ ειιελη-

θψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (πξφγξακκα «ΗΡΑΚΛΗ» ηνπ λ.4649/2019). Οη εγγπήζεηο απηέο ζπκπε-

ξηιακβάλνληαη ζηηο εμαηξέζεηο ηνπ αλψηαηνπ εηήζηνπ νξίνπ ζηελ παξνρή θξαηηθψλ εγγπήζεσλ.  

 

Παξάιιεια, γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο επεμεξγαζίαο θαη πιεξσκήο ησλ αηηεκάησλ θαηάπησζεο εγγπή-

ζεσλ πνπ ππνβάιινπλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα (ηα νπνία αθνξνχλ ηε ρνξήγεζε εγγπεκέλσλ δαλείσλ 

ζε θπζηθά πξφζσπα θαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο), πινπνηείηαη έλα ζρέδην δξάζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ θξαηηθψλ εγγπήζεσλ. Σν ελ ιφγσ ζρέδην πξνβιέπεη ηε ρξήζε ςεθηαθψλ δπλαηνηή-

ησλ, φπσο ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο βεβαίσζεο νθεηιψλ ζηηο ΓΟΤ θαη ηεο παξαθνινχζεζεο θάζε δα-

λεηνιήπηε κε ηε ρξήζε δηεπαθψλ αλάκεζα ζην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Γεκνζηνλν-

κηθήο Πνιηηηθήο θαη ην Taxis, αιιά θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο «Ηιεθηξνληθφο Φάθεινο Γα-

λεηνιήπηε», πνπ ήδε νινθιεξψζεθε, γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε ησλ εγγξάθσλ πνπ ζπλνδεχνπλ 

ηα αηηήκαηα θαηάπησζεο. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα θαη ηνπ δηαγξάκκαηνο δελ πεξηιακβάλνπλ ηηο εγγπήζεηο πνπ 

έρνπλ παξαζρεζεί πξνο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ηφζν ζην πιαίζην ηεο ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηεηάο ηνπο 

φζν θαη ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. 
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Πίλαθαο 4.10 Δγγπήζεηο, αλεμόθιεην εγγπεκέλν ππόινηπν, θαηαπηώζεηο θαη 
πξνκήζεηεο εγγπήζεσλ θαηά ηα έηε 2006-2020 

(ζε εθαη. επξώ) 

      

 

Δγγπήζεηο 
Αλεμόθιεην εγγπεκέλν 

ππόινηπν 
Καηαπηώζεηο 

Έζνδα από 
πξνκήζεηεο εγγπήζεσλ 

ηνπ Γεκνζίνπ θαη 
εηζπξάμεηο από ΓΟΤ 

Καηαπηώζεηο πνπ 
ηειηθά βαξύλνπλ  

ην Γεκόζην 

 (1) (2) (3) (4) (5) = (3)-(4) 

 1/1-31/12 ηελ 31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 

Έηνο Πνζά 
Δγγπήζεηο 
σο % ηνπ 

ΑΔΠ 
Πνζά 

Τπόινηπν 
σο % ηνπ ΑΔΠ 

Πνζά 
Καηαπηώζεηο 
σο % ηνπ ΑΔΠ 

Πνζά Πνζά 
Καηαπηώζεηο 
σο % ηνπ ΑΔΠ 

2006 1.736,0 0,80 17.936,1 8,23 94,6 0,04 49,2 45,4 0,02 

2007 1.656,6 0,71 19.929,0 8,56 42,3 0,02 57,3 -15,0 -0,01 

2008 1.788,0 0,74 23.232,0 9,60 434,1 0,18 68,4 365,7 0,15 

2009 1.563,7 0,66 25.586,6 10,77 704,8 0,30 70,7 634,1 0,27 

2010 1.254,4 0,56 22.438,2 10,01 974,2 0,43 78,5 895,7 0,40 

2011 1.804,9 0,89 19.950,8 9,81 1.442,0 0,71 135,8 1.306,2 0,64 

2012 688,0 0,37 19.314,7 10,25 796,0 0,42 72,6 723,4 0,38 

2013 634,7 0,35 17.234,4 9,60 877,5 0,49 170,0 707,5 0,39 

2014 536,6 0,30 16.315,0 9,20 588,2 0,33 83,0 505,2 0,28 

2015 65,0 0,04 15.121,2 8,59 702,1 0,40 72,0 630,1 0,36 

2016 162,9 0,09 13.122,9 7,53 412,3 0,24 108,4 303,9 0,17 

2017 266,6 0,15 11.546,4 6,52 676,7 0,38 57,4 619,3 0,35 

2018 184,9 0,10 10.326,7 5,75 85,6 0,05 58,5 27,1 0,02 

2019 428,9 0,23 9.823,5 5,36 13,4 0,01 71,2 -57,8 -0,03 

2020 459,5 0,28 9.243,7 5,68 81,1 0,05 63,7 17,4 0,01 

*Τα στοιτεία για το έτος 2020 αποτελούν εκτίμηση. 
** Οι καταπτώσεις αυορούν εγγσήσεις προηγούμενων ετών 

 

Γηάγξακκα 4.8 Δγγπήζεηο, θαηαπηώζεηο θαη αλεμόθιεην εγγπεκέλν ππόινηπν 
θαηά ηα έηε 2006-2020 

(σο % ηνπ ΑΔΠ) 

       
         Πεγή: Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ΔΓΓΤΗΔΙ σο % ηνπ ΑΔΠ 0,80% 0,71% 0,74% 0,66% 0,56% 0,89% 0,37% 0,35% 0,30% 0,04% 0,09% 0,15% 0,10% 0,23% 0,28%

ΚΑΣΑΠΣΩΔΙ σο  % ηνπ ΑΔΠ 0,04% 0,02% 0,18% 0,30% 0,43% 0,71% 0,42% 0,49% 0,33% 0,40% 0,24% 0,38% 0,05% 0,01% 0,05%

ΤΠΟΛΟΙΠΟ σο % ηνπ ΑΔΠ 8,23% 8,56% 9,60% 10,77% 10,01% 9,81% 10,25% 9,60% 9,20% 8,59% 7,53% 6,52% 5,75% 5,36% 5,68%
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Δλίζρπζε ηεο ξεπζηόηεηαο ησλ ηξαπεδώλ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο  
 

Σν λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηνλ 

λ.3723/2008, είλαη αθφκα ζε ηζρχ, φκσο ε ρξήζε ηνπ πεξηνξίδεηαη ζπλερψο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο 

νη θξαηηθέο εγγπήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ην ζρεηηθφ πξφγξακκα αλήιζαλ ζηηο 30/09/2020 ζε 320 ε-

θαη. επξψ. Οη ελ ιφγσ εγγπήζεηο παξέρνληαη έλαληη πξνκήζεηαο, ε νπνία απνηειεί έζνδν ηνπ Διιελη-

θνχ Γεκνζίνπ. πγθεθξηκέλα, απφ ηελ 01/01/2020 κέρξη ηηο 30/09/2020 εηζπξάρζεθαλ 1,74 εθαη. επ-

ξψ, ελψ κέρξη ηηο 31/12/2020 αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ ζπλνιηθά 3,48 εθαη. επξψ. 

 

Δπηπξφζζεηα, ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ρνξεγεί δάλεηα ζηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφ-

ηεζε κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, γηα ηελ εθηέιεζε επελδπηηθψλ έξγσλ.  

 

Οη εγγπήζεηο πνπ έρνπλ παξαζρεζεί πξνο ηελ ΔΣΔπ γηα ηελ θάιπςε ησλ ελ ιφγσ δαλείσλ αλέξρνληαη 

ζε 1,881 δηζ. επξψ, ην αλεμφθιεην ππφινηπν απηψλ ησλ δαλείσλ είλαη 1,612 δηζ. επξψ θαη έρεη εη-

ζπξαρζεί πξνκήζεηα 12,53 εθαη. επξψ κέρξη ηηο 30/09/2020. 

  

ήκεξα ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ έρεη ζέζεη ζε εθαξκνγή ηα εμήο λέα πξνγξάκκαηα: 

 

 «Loan for Youth Employment & Female Empowerment» χςνπο 500 εθαη. επξψ. θνπφο ηνπ πξν-

γξάκκαηνο είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ηα νπνία ζα ρξεκαηνδνηνχλ ηα ε-

πελδπηηθά ζρέδηα πνπ πξνσζνχληαη απφ κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη επηρεηξήζεηο 

κεζαίαο θεθαιαηνπνίεζεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε επηιέμηκνπο απφ ηελ ΔΣΔπ ηνκείο θαη κε 

έκθαζε ζηελ απαζρφιεζε λέσλ θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζέζεο ηεο γπλαίθαο ζε ζέζεηο επζχλεο. 

 

 «Greece Leasing Loan for SMEs & MidCaps» ηνπ 2018, πξφγξακκα ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ γηα αληηθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ επηρεηξήζεσλ χςνπο 400 εθαη. 

επξψ.  

 

 «Private Finance for Energy Efficiency» ηνπ 2018, πηινηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ ελεξγεηαθή απφ-

δνζε επηρεηξήζεσλ, ΝΠΓΓ θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ χςνπο 100 εθαη. επξψ. ην πξφγξακκα απηφ 

ζπκκεηέρεη ε Σξάπεδα Πεηξαηψο. 

 

 «Greece Loan for Agriculture and Bioeconomy» πξφγξακκα ελίζρπζεο κηθξψλ θαη κεζαίσλ επη-

ρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο βηννηθνλνκίαο 

χςνπο 210 εθαη. επξψ. 

 

 «Greece Loan for Climate Action and Other Priorities» ην νπνίν εθηφο απφ ηελ έκθαζε πνπ ζα δί-

λεη ζηελ απαζρφιεζε ησλ λέσλ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ ζα 

ζηνρεχεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ πνπ πινπνηνχλ ζρέδηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή χςνπο 500 εθαη. επξψ.  

 

 «EU PL Response to COVID-19 Crisis for SMEs & MidCaps» πηινηηθφ πξφγξακκα ελίζρπζεο κη-

θξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο Covid-19, 

χςνπο 150 εθαη. επξψ. ην πξφγξακκα απηφ ζπκκεηέρεη ε Σξάπεδα Eurobank. 

 

 «Greece COVID-19 Response for SMEs & MidCaps» πξφγξακκα ελίζρπζεο κηθξψλ θαη κεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο Covid-19 χςνπο 450 εθαη. επ-

ξψ. ην πξφγξακκα απηφ ζπκκεηέρνπλ θαη νη ηξάπεδεο Alpha Bank, Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

θαη Πεηξαηψο. 
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ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ – 
ΑΠΟΚΡΑΣΙΚΟΠΟΙΗΔΙ 
 
εκαληηθφ κέξνο ηεο δηαρείξηζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ έρεη κεηαβη-

βαζηεί ζηελ Διιεληθή Δηαηξεία πκκεηνρψλ θαη Πεξηνπζίαο (ΔΔΤΠ), κε ζθνπφ ηε γεληθφηεξε αλά-

πηπμή ηνπο θαη ηελ επαχμεζε ηεο αμίαο ηνπο. Άκεζε ζπγαηξηθή ηεο είλαη θαη ην Σακείν Αμηνπνίεζεο 

Ιδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ (ΣΑΙΠΔΓ), ην νπνίν πξνσζεί ηελ πινπνίεζε ησλ ηδησηηθνπνηή-

ζεσλ κε ζηφρν, κεηαμχ άιισλ, θαη ηελ απνκείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Η παξαθνινχζεζε ησλ εζφ-

δσλ απφ ηηο αλσηέξσ απνθξαηηθνπνηήζεηο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε Μνλάδα Απνθξαηηθνπνηήζεσλ, 

Γηαρείξηζεο Κηλεηψλ Αμηψλ θαη Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ (ΜΑΓΚΑΔ), ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο 

νπνίαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θηλεηψλ αμηψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 

πξνο ην ζθνπφ ηεο επίηεπμεο ηνπ κέγηζηνπ δεκνζηνλνκηθνχ νθέινπο.  

 

Δλληνική Δηαιπεία ςμμεηοσών και Πεπιοςζίαρ 
 

Η Διιεληθή Δηαηξεία πκκεηνρψλ θαη Πεξηνπζίαο (ΔΔΤΠ), απφ ηελ ίδξπζή ηεο, θαη αθφκε πεξηζ-

ζφηεξν απφ ηηο αξρέο ηνπ 2018, νπφηε θαη ηεο κεηαβηβάζζεθε ζεκαληηθφο αξηζκφο Γεκφζησλ Δπηρεη-

ξήζεσλ, απνηειεί ηνλ θνξέα ηεο εληαίαο δηαρείξηζεο ελφο ζεκαληηθνχ κέξνπο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνη-

ρείσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. ην ραξηνθπιάθηφ ηεο έρνπλ εληαρζεί δεκφζηεο επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θνκβηθνχο ηνκείο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, θαζψο θαη ζεκαληηθφο αξηζκφο αθη-

λήησλ ηεο ηδησηηθήο πεξηνπζίαο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ν νπνίνο είλαη ηθαλφο λα δεκηνπξγήζεη ηηο 

θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επίηεπμε ηνπηθψλ ή επξχηεξσλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, κε ζηφρν ηε 

γεληθφηεξε αλάπηπμε. 

 

Η ΔΔΤΠ έρεη αλαιάβεη ζεκαληηθφ ξφιν, αθελφο, σο πξνο ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκφζη-

σλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο θαη αθεηέξνπ σο πξνο ηε δεκηνπξγία πφ-

ξσλ νη νπνίνη ζα θαηεπζχλνληαη ζε επελδχζεηο. Δηδηθφηεξα, ε ζηαδηαθή δεκηνπξγία εζφδσλ κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο ηεο κεξηζκαηηθήο θαη επελδπηηθήο πνιηηηθήο, ζα δηνρεηεχζεη θεθάιαηα γηα επελδχζεηο ζηελ 

Διιεληθή νηθνλνκία ή ζηηο ζπγαηξηθέο ηεο ΔΔΤΠ, ψζηε ε εηαηξεία λα ζπλεηζθέξεη ζηελ επίηεπμε 

ελφο λένπ, βηψζηκνπ θαη ζχγρξνλνπ παξαγσγηθνχ κνληέινπ αλάπηπμεο, κε ζπλερψο βειηηνχκελνπο 

νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο δείθηεο. ε απηήλ ηελ απνζηνιή ηεο ΔΔΤΠ πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ν 

έκκεζνο ξφινο ηεο ζηελ αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα, θαζψο ε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ ζα έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηηο επελδπηηθέο θαη θαηαλαισηηθέο απνθάζεηο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα, θαζψο θαη ζε άιια θξίζηκα κεγέζε φπσο ε ηδησηηθή θαηαλάισζε, ε απαζρφιεζε, 

θαη ε ελ γέλεη αληαγσληζηηθφηεηα θαη κεγαιχηεξε εμσζηξέθεηα ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο. 

 

Η ζέζε ηεο Δηαηξείαο ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία θαη ε ζρέζε ηεο κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κπνξεί επηπιέ-

νλ λα ζπλδξάκεη θαζνξηζηηθά ζηελ αλάδεημε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ θαη ηελ αλαδηάξζξσζε 

ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο, ψζηε λα γίλνπλ αλζεθηηθφηεξεο ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα κεηά ην μέζπαζκα 

ηεο παλδεκίαο. Έηζη θαη αιιηψο ην δηεζλέο νηθνλνκηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ γίλεηαη νινέλα 

θαη πην ζχλζεην θαη απαηηεηηθφ, αζθψληαο κεγαιχηεξε πίεζε ζηηο επηρεηξήζεηο γηα ην κέιινλ, είηε α-

λαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο θαη ηνλ απμαλφκελν αληαγσληζκφ, είηε κε ηε λέα ςεθηαθή ε-

πνρή θαη ηηο λέεο πξνθιήζεηο ή επθαηξίεο πνπ απηή δεκηνπξγεί ζηα παξαδνζηαθά κνληέια ιεηηνπξγίαο 

ή εμππεξέηεζεο ησλ θαηαλαισηψλ, είηε ζε ζπλερψο απμαλφκελεο ξπζκηζηηθέο απαηηήζεηο, εηδηθά σο 

πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή.  

 

Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο, ε Δηαηξεία ελεξγεί κε ηξφπν αλεμάξηεην θαη επαγγεικαηηθφ, κε 

καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή ζηελ επίηεπμε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, ζχκθσλα κε ηνλ Δζσηεξηθφ ηεο 

Καλνληζκφ, ζηνρεχνληαο: 

 

 λα απνηππψζεη ζπλνιηθά θαη κε δηαθάλεηα ηελ πεξηνπζία ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, 
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 λα δηακνξθψζεη κηα αμηφπηζηε θαη καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, πνπ ζα αμηνπνηεί ηα ζπγθξηηηθά ηνπο πιενλεθηήκαηα, ζα παξάγεη θαιχηεξα νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα γηα ην Γεκφζην θαη ζα ππνζηεξίδεη ηελ παξνρή θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 

πνιίηεο, 

 λα ππνζηεξίμεη ηε κεηάβαζε ζε έλα λέν βηψζηκν κνληέιν αλάπηπμεο. 

 

Σν 2019 απνηέιεζε γηα ηελ ΔΔΤΠ νπζηαζηηθά ην δεχηεξν έηνο πιήξνπο ιεηηνπξγίαο, εθφζνλ ε κε-

ηαβίβαζε ζηελ Δηαηξεία ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο έιαβε ρψξα ηελ 

01.01.2018 θαη νινθιεξψζεθε ε νξγάλσζε θαη ζηειέρσζε ηνπ νξγαληζκνχ, κε πξνζσπηθφ κε ηζρπξφ 

αθαδεκατθφ ππφβαζξν θαη δηεζλή εκπεηξία ή εκπεηξία απφ κεγάιεο εηαηξείεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, 

φπσο πξνβιέπνπλ θαη νη θαηεπζχλζεηο ηνπ Μνλαδηθνχ ηεο Μεηφρνπ, αιιά θαη ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο.  

 

Αλαγλσξίδνληαο ην ζεκαληηθφ απνηχπσκα πνπ έρνπλ νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ζε βαζηθά κεγέζε ηεο 

νηθνλνκίαο, αιιά θαη ηηο πνιιέο πξνθιήζεηο πνπ ζσξεχηεθαλ είηε σο απνηέιεζκα ηεο θξίζεο, είηε σο 

απνηέιεζκα έιιεηςεο ζηξαηεγηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ γηα πνιιά ρξφληα, αιιά θαη ελφο 

αλεμάξηεηνπ θαη δηαθαλνχο πιαηζίνπ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ην έηνο 2019, θαζψο θαη εληφο ηνπ 

έηνπο 2020, ε ΔΔΤΠ ζπλέρηζε ηηο ζηνρεπκέλεο δξάζεηο ζηνπο θάησζη βαζηθνχο ππιψλεο: 

 

(α) Γηνηθεηηθά Σπκβνύιηα & Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 

 Οινθιήξσζε ηελ απνζηνιή ηεο ζην λα αμηνινγήζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα 

ησλ εηαηξεηψλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο. 

 Δπαηζζεηνπνίεζε φιεο ηηο ζπγαηξηθέο ηεο ζε ζέκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, κε ηελ πηνζέηεζε Δπη-

ηξνπψλ Διέγρνπ θαη ηε δεκηνπξγία ή ελίζρπζε ηκεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο επίζεο θαη 

ζε ζέκαηα ελαξκφληζεο κε ηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ζε ζέκαηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, θαλνλη-

ζηηθήο ζπκκφξθσζεο, δηαθάλεηαο θαη αμηνθξαηίαο.  

 Πξνάγεη ηηο ίζεο επθαηξίεο, κε ζεκαληηθή θαηαγξαθή γπλαηθψλ ζηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ ζπ-

γαηξηθψλ εηαηξεηψλ. 

 Γηακφξθσζε εγρεηξίδην Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (Corporate Governance Toolkit) κε ζθνπφ ηελ 

ελαξκφληζε ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ κε βέιηηζηεο πξαθηηθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ εγρεηξηδί-

νπ ιεηηνπξγηψλ Γ θαη Δπηηξνπψλ. 

 

(β) Σηξαηεγηθό Πιάλν & Δπηρεηξεκαηηθνί ζηόρνη 

 Οινθιήξσζε ηε ζηνρνζέηεζε ησλ ζπγαηξηθψλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζήο ηνπο, κέζσ 

ηεο εμεηδίθεπζεο ηνπ ηξαηεγηθνχ ηεο ρεδίνπ κε ηε δεκηνπξγία ηξηεηνχο Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδί-

νπ.  

 Με ηελ πξνψζεζε  ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ Μεραληζκνχ πληνληζκνχ, γηα πξψηε θν-

ξά κέζσ ηεο ΔΔΤΠ, ην θξάηνο δηακνξθψλεη μεθάζαξα ηελ απνζηνιή (mandates) θαη ηηο πξνζδν-

θίεο (Statement of commitments) γηα ηηο Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο, ζηφρνη πνπ είλαη ζεκαληηθνί γηα 

ηελ θαιχηεξε άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο - φπσο γηα παξάδεηγκα ζπκβαίλεη κε ηηο εηδηθέο θαηε-

γνξίεο κεηαθηλνχκελσλ ζηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο ηεο Αζήλαο. 

 

(γ) Πιαίζην Παξαθνινύζεζεο θαη θαλόλεο Πιεξνθόξεζεο θαη Αλαθνξώλ 

 Οινθιήξσζε ην ζρεδηαζκφ ηνπ πιαηζίνπ παξαθνινχζεζεο θαη ησλ θαλφλσλ πιεξνθφξεζεο θαη 

αλαθνξψλ, εθαξκφδνληαο δηαδηθαζίεο πνπ εληζρχνπλ ηε ινγνδνζία θαη ηε δηαθάλεηα γηα ηελ       

ΔΔΤΠ θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο.  

 

(δ) Σηόρεπζε εθζπγρξνληζκνύ (Οηθνλνκηθή θαη Λεηηνπξγηθή Απνδνηηθόηεηα, Τερλνινγία, Αλ-

ζξώπηλν Γπλακηθό, Κνηλωληθή Αμία) κε ζπγθεθξηκέλα KPIs ζε βάζνο ηξηεηίαο. 

 Δπηθαηξνπνίεζε ηνπο ζηφρνπο φισλ ησλ ΓΔΚΟ πνπ αλήθνπλ ζην ραξηνθπιάθην, κε ζηφρν ηελ πε-

ξαηηέξσ αλάπηπμε θαη θεξδνθνξία ηνπο, κέζα ζε έλα πιαίζην ζχγρξνλνπ επηρεηξείλ, έρνληαο πάληα 

ζαλ θχξην γλψκνλα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ Έιιελα θαηαλαισηή.  

 Πξνψζεζε θαη ζπλερίδεη λα πξνσζεί ην ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ Γεκφζησλ Δπηρεηξήζεσλ 

κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ, ελψ παξάιιεια ηνπνζέηεζε ζηα Γηνηθεηηθά 
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πκβνχιηα ησλ Γεκφζησλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο ηνπιάρηζηνλ έλα άηνκν κε ηζρπ-

ξέο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πάλσ ζε ζέκαηα ηερλνινγηψλ θαη θαηλνηνκίαο, πξνεξρφκελα απφ ηελ 

αθαδεκατθή θνηλφηεηα θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

 Παξάιιεια, δεκηνχξγεζε Γίθηπν Καηλνηνκίαο (Innovation Network) κε ζπκκεηνρή κειψλ δηνίθε-

ζεο ησλ ζπγαηξηθψλ κε βαζηέο γλψζεηο θαη εκπεηξία ζε ηερλνινγία θαη ζηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκα-

ηηζκφ, γηα ηελ πην νξγαλσκέλε δηεξεχλεζε εκπεηξηψλ, λέσλ ηερλνινγηψλ θαη λέσλ πξνηχπσλ θαη-

λνηνκίαο ζε δηεζλέο επίπεδν. 

 Δπαηζζεηνπνίεζε ηηο επηρεηξήζεηο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη αεηθνξίαο.   

 Υξεκαηνδφηεζε θαη πξνζέθεξε πφξνπο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηερλνγλσζίαο θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο 

ζπλεθηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηνλ δηαξζξσηηθφ παξαγσγηθφ επαλαπξνζαλαηνιηζκφ, επαλαηνπνζέ-

ηεζε θαη αλάπηπμε ησλ ιηγληηηθψλ πεξηνρψλ (πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη Γήκνο Μεγαιφ-

πνιεο).  

 Έρεη εθθηλήζεη ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο 5G Ventures («πκκεηνρέο 5G ΑΔ»), σο 

ζπγαηξηθήο ηεο πνπ ζα αλαιάβεη λα δηαρεηξηζηεί ην «Σακείν Φαηζηφο». Σν Σακείν ζα έρεη σο απν-

θιεηζηηθφ ζθνπφ «ηηο επελδχζεηο ζε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ έξεπλα ή/θαη αλά-

πηπμε πξντφλησλ ή/θαη ππεξεζηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ππνδνκέο 5G (ή ζρεηηθέο κε απηέο) ζηελ 

Διιάδα, ελδεηθηηθά ζηνπο αθφινπζνπο θιάδνπο: κεηαθνξέο/εθνδηαζηηθή (logistics), κεηαπνίεζε, 

βηνκεραλία, αγαζά θαη δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο, πγεία, ηνπξηζκφο, πιεξνθφξεζε θαη κέζα ελεκέ-

ξσζεο». 

 

Η αλσηέξσ πξνζπάζεηα απέδσζε θαξπνχο, κε ζπλέπεηα θαηά ην έηνο 2019 λα ζπλερηζηεί ε βειηίσζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ επηδφζεσλ ηεο ΔΔΤΠ θαη ησλ Άκεζσλ θαη Λνηπψλ ζπγαηξηθψλ 

ηεο. 

 

Δηδηθφηεξα ηα  θέξδε ηεο ΔΔΤΠ απμήζεθαλ εληφο ηνπ έηνπο 2019 απφ 13,1 εθαη. επξψ ζε 57,2 εθαη. 

επξψ θαη ην κέξηζκα πνπ ζα απνδνζεί ζην Διιεληθφ Γεκφζην απμήζεθε απφ 7,2 εθαη. επξψ ζε 42,1 

εθαη. επξψ. Σα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ηεο ΔΔΤΠ θαη ησλ εηαηξεηψλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο ε-

πηδεηθλχνπλ ελίζρπζε θεξδνθνξίαο (ελνπνηεκέλα θαζαξά θέξδε ρξήζεο 2019, πνζνχ 191,7 εθαη. επ-

ξψ) έλαληη δεκηψλ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, κε βειηίσζε ησλ κεγεζψλ ζρεδφλ ζην ζχλνιν ησλ ε-

ηαηξεηψλ. 

 

Έσο θαη ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2020, νη επηδφζεηο ηεο πιεηνςεθίαο εθ ησλ αλσηέξσ εηαηξεηψλ ζπλέρη-

ζαλ ηε βειηίσζή ηνπο, θαη απφ άπνςε εζφδσλ θαη απφ άπνςε θεξδνθνξίαο, φπσο παξαηεξήζεθε θαηά 

ηελ πεξίνδν απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο έσο ηα κέζα Μαξηίνπ 2020.  

 

Χζηφζν, απφ ηα κέζα Μαξηίνπ 2020 ην μέζπαζκα ηεο παλδεκίαο, επεξέαζε απξφβιεπηα θαη ζεκα-

ληηθά φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Διιάδα, φπσο θαη παγθνζκίσο. Καηά 

ζπλέπεηα, δελ ζα κπνξνχζε λα αθήζεη αιψβεηεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζπγαηξηθψλ θαη ζπγγελψλ 

εηαηξεηψλ ηεο ΔΔΤΠ, επεξεάδνληαο έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Η επίδξαζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ αλακέλεηαη λα είλαη ζεκαληηθή ζε θιάδνπο πνπ έρνπλ ζρέζε κε: 

 

 ηηο κεηαθνξέο (έζνδα ΟΑΑ) ή αεξνπνξηθέο κεηαθηλήζεηο (έζνδα Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα Αζελψλ) 

θαζψο απηέο πεξηνξίζηεθαλ ζεκαληηθά, 

 ηα έζνδα απφ αθίλεηα, εηδηθά ζε ηνκείο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηνλ ηνπξηζκφ (ηνπξηζηηθά αθίλεηα, 

δηειεχζεηο δηψξπγαο Κνξίλζνπ, θηι), 

 ηνλ ηνκέα δηνξγάλσζεο εθζέζεσλ (νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΓΔΘ αλεζηάιεζαλ γηα ζεκαληηθφ δηά-

ζηεκα), αιιά θαη ζε άιινπο ηνκείο. 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππήξμαλ ηνκείο πνπ ζηάζεθαλ αλζεθηηθνί ζηελ θξίζε, φπσο γηα παξάδεηγκα ν 

ηνκέαο ηεο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο (ΔΤΓΑΠ θαη ΔΤΑΘ) θαη ν ηνκέαο ησλ θεληξηθψλ αγνξψλ  

(ΟΚΑΑ θαη ΚΑΘ). 

 

Η επίδξαζε ηνπ θαηλνκέλνπ αλέθνςε ηελ ηαρεία αλνδηθή πνξεία ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, σζηφζν απηή 

ε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ πνπ πξνεγήζεθε επηηξέπεη ζηηο πεξηζζφηεξεο εθ ησλ ζπγαηξηθψλ λα έρνπλ 
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επαξθή ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη θέξδε πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ γηα λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηε ζεκαληηθή απηή πξφθιεζε.  

 

Σελ ίδηα ζηηγκή, θαη θαηφπηλ ηεο πξσηνβνπιίαο γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Αλάθακςεο, ε ΔΔΤΠ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο ζπγαηξηθέο ηεο έρεη θαηαζέζεη αξρηθή ιίζηα κε επηιεγκέλα έξγα (γχξσ απφ ηνπο 

άμνλεο ηεο ςεθηαθήο αλακφξθσζεο, πξάζηλεο νηθνλνκίαο θαη ππνδνκψλ), ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

είλαη επηιέμηκα γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Σακείν. Σέινο, κία ζεηξά απφ πξσηνβνπιίεο ηηο νπνίεο έ-

ρνπλ αλαιάβεη νη ζπγαηξηθέο ηεο ΔΔΤΠ, έρνπλ πεξηιεθζεί ζην αλαζεσξεκέλν Δπηρεηξεκαηηθφ ρέ-

δην ηεο Δηαηξείαο, νη νπνίεο ιακβάλνπλ ππφςε ηηο λέεο πξνθιήζεηο αιιά θαη ηηο επθαηξίεο ζηελ κεηά 

Covid -19 επνρή.   

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο απεηθνλίδεη ηηο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο ζηηο άκεζεο θαη ινηπέο ζπγαηξηθέο ηεο κε 

βάζε ην άξζξν 188 ηνπ λ.4389/2016, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε. 

 

Πίνακαρ 5.1 Μεηοσολόγιο Δλληνικήρ Δηαιπείαρ ςμμεηοσών και Πεπιοςζίαρ (ΔΔΤΠ) ΑΔ 

    

ΔΙΗΓΜΔΝΔ ΣΟ ΥΑ  

Δηαιπεία 
ςνολικόρ απιθμόρ 

μεηοσών 
Απιθμόρ μεηοσών 
κςπιόηηηαρ ΔΔΤΠ 

Ποζοζηό ΔΔΤΠ 
επί ηος ΜΚ (%) 

Γεκόζηα Δπηρεέξεζε Ζιεθηξηζκνύ (ΓΔΖ) ΑΔ 232.000.000 79.165.114 34,12 

Δηαηξεέα Ύδξεπζεο θαη ΑπνρΫηεπζεο Θεζζαινλέθεο (ΔΤΑΘ) ΑΔ 36.300.000 18.150.001 50% + 1 κεηνρά 

Δηαηξεέα Ύδξεπζεο θαη ΑπνρΫηεπζεο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ) ΑΔ 106.500.000 53.250.001 50% + 1 κεηνρά 

Folli Follie ΑΔ* 66.948.210 643.887 0,96 

ΜΗ ΔΙΗΓΜΔΝΔ ΣΟ ΥΑ 

Δηαιπεία 
ςνολικό μεηοσικό  

κεθάλαιο  
(ζε εςπώ) 

Μεηοσικό κεθάλαιο 
κςπιόηηηαρ ΔΔΤΠ 

(ζε εςπώ) 

Ποζοζηό ΔΔΤΠ 
επί ηος ΜΚ (%) 

Δηαηξεέα Αθηλάησλ Γεκνζένπ (ΔΣΑΓ) ΑΔ 309.050.000 309.050.000 100,00 

Σακεέν Αμηνπνέεζεο Ηδησηηθάο Πεξηνπζέαο ηνπ Γεκνζένπ (ΣΑΗΠΔΓ) ΑΔ 30.000.000 30.000.000 100,00 

Σακεέν Υξεκαηνπηζησηηθάο ηαζεξόηεηαο (ΣΥ) ** 42.163.557.748 42.163.557.748 100,00 

Οξγαληζκόο Αζηηθώλ πγθνηλσληώλ Αζελώλ (ΟΑΑ) ΑΔ 1.994.937.035 1.994.937.035 100,00 

Αλώλπκνο Δηαηξεέα Γηώξπγνο Κνξέλζνπ (ΑΔΓΗΚ)  11.818.950 11.818.950 100,00 

ΔιιεληθΪ Σαρπδξνκεέα (ΔΛΣΑ) ΑΔ 340.814.324 306.732.891 90,00 

Οξγαληζκόο Κεληξηθώλ Αγνξώλ θαη Αιηεέαο (ΟΚΑΑ) ΑΔ 37.667.065 37.667.065 100,00 

Κεληξηθά ΑγνξΪ Θεζζαινλέθεο (ΚΑΘ) ΑΔ 18.953.760 18.953.760 100,00 

Γηεζλάο Έθζεζε Θεζζαινλέθεο Helexpo (ΓΔΘ Helexpo) ΑΔ 136.747.600 136.747.600 100,00 

ΔιιεληθΫο ΑιπθΫο ΑΔ 6.966.167 3.844.627 55,19 

ΓΑΗΑΟΔ ΑΔ 42.149.200 42.149.200 100,00 

Γηεζλάο ΑεξνιηκΫλαο Αζελώλ ΑΔ 300.000.000 75.000.000 25,00 

ΔΣΒΑ ΒηνκεραληθΫο ΠεξηνρΫο ΑΔ  191.155.200 66.904.320 35,00 

* Προέρτεηαι από ηη ζσμμεηοτή ηοσ Δλληνικού Γημοζίοσ ζηην εηαιρεία Καηαζηήμαηα Αθορολόγηηων Διδών ΑΔ. 
**Το αναθερόμενο ποζό για ηο ΤΧΣ, αθορά ζηο καηαβληθέν κεθάλαιο και ότι ζε μεηοτικό κεθάλαιο.  

 

 

Σαμείο Αξιοποίηζηρ  Ιδιυηικήρ Πεπιοςζίαρ ηος Γημοζίος (ΣΑΙΠΔΓ) 
 

Σν πξφγξακκα απνθξαηηθνπνηήζεσλ είλαη έλα θηιφδνμν πξφγξακκα αμηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξνζέιθπζε ζεκαληηθψλ δηεζλψλ 

ξνψλ θεθαιαίνπ, πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ νηθνλνκηθφ εμνξζνινγηζκφ θαη ηελ επαλεθθίλεζε ηεο Δι-

ιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηξνθνδνηνχλ ηε βηψζηκε θαη δηαξθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Σν ά-

λνηγκα ηνκέσλ ηεο αγνξάο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκβάιιεη κεηαμχ άιισλ 

ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ, ηε βειηίσζε ηεο εμσζηξέθεηαο 

θαη αληαγσληζηηθφηεηαο βαζηθψλ ηνκέσλ ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, ελψ ε ζπλνιηθφηεξε πξνψζεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγεί ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ εδξαίσζεο θαη ελίζρπζεο ηεο αμηνπηζηίαο 
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ηεο ρψξαο ζην εμσηεξηθφ. Η αμηνπνίεζε επηιεγκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

έρεη πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε γηα ηελ Διιεληθή νηθνλνκία πνπ πεξηιακβάλνπλ:  

 

 ηελ άκεζε κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, 

 ην άλνηγκα ησλ αγνξψλ θαη ηελ ελίζρπζε  ηνπ αληαγσληζκνχ, 

 ηελ αλαδηνξγάλσζε, εθζπγρξνληζκφ θαη αμηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ, πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ρψξαο θαη ηδηαίηεξα ηεο πεξη-

θέξεηαο, νδεγψληαο ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, λέσλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαη θαιχ-

ηεξσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, 

 ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ έξγσλ, ηα νπνία ζα ζπκβάιινπλ πε-

ξαηηέξσ ζηελ αλάθακςε, ζηε βηψζηκε θαη καθξνπξφζεζκε αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, 

θαζψο θαη ζηελ αλαβάζκηζε θξίζηκσλ θιάδσλ φπσο νη ππνδνκέο, νη κεηαθνξέο, ε ελέξγεηα θαη ν 

ηνπξηζκφο,  

 ηελ εηζαγσγή λέσλ θαη επελδπηηθά ειθπζηηθψλ κεραληζκψλ αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφ-

ληνο (ΔΥΑΓΑ, ΔΥΑΔ, θ.ιπ.),  

 ηε ζπλδξνκή ζηε δηακφξθσζε ελφο ζχγρξνλνπ, ζηαζεξνχ, απνηειεζκαηηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ 

ξπζκηζηηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ επελδχζεσλ. 

 

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, έλα επξχ ραξηνθπιάθην πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έρεη κεηαθεξζεί ζην 

ΣΑΙΠΔΓ απφ ηε ζχζηαζή ηνπ, ηελ 1
ε
 Ινπιίνπ 2011 θαη κεηά. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πεξηήιζαλ 

ζην ΣΑΙΠΔΓ έσο ζήκεξα θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο: 

 

 ππνδνκέο, ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη καξίλεο, ιηκάληα, αεξνδξφκηα, απηνθηλεηφδξνκνη, 

 ελέξγεηα, ζηελ νπνία εληάζζνληαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ θιάδσλ δηαλνκήο-απνζήθεπζεο αε-

ξίνπ, δηχιηζεο πεηξειαίνπ (ΔΛΠΔ) θαη παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ (ΓΔΗ),  

 κεηνρέο εηαηξηψλ, φπσο ησλ ΟΛΠ θαη ΟΛΘ, ηεο ΣΡΑΙΝΟΔ, ηεο ΔΔΣΤ, ησλ ΔΤΓΑΠ θαη 

ΔΤΑΘ, ηξαπεδψλ θ.ιπ., 

 ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ, νη άδεηεο εθκεηάιιεπζεο 

ησλ θξαηηθψλ ιαρείσλ θαη ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ θ.ιπ., 

 επηιεγκέλα αθίλεηα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 

 
Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ην ΣΑΙΠΔΓ πινπνηεί έλα επξχ πξφγξακκα αμηνπνίεζεο ηεο ηδησηηθήο αθί-

λεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ. Γηα ην ζχλνιν ησλ αθηλήησλ πνπ έρνπλ πεξηέιζεη ζην ΣΑΙΠΔΓ ζην 

παξειζφλ θαη γηα εθείλα πνπ παξακέλνπλ ζην ραξηνθπιάθηφ ηνπ, ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα Γ ηνπ 

λφκνπ 4389/2016, απαηηείηαη ζπλήζσο κηα καθξά πεξίνδνο ελεξγεηψλ λνκηθήο θαη ηερληθήο σξίκαλ-

ζεο, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε έλαξμε δηαδηθαζίαο αμηνπνίεζεο. εκαληηθά έζνδα πξνήιζαλ απφ έλαλ 

κεγάιν αξηζκφ αθηλήησλ κέρξη ζήκεξα, ελψ κεηά ην 2016 παξέκεηλαλ ζην ΣΑΙΠΔΓ πεξί ηα 91 αθίλε-

ηα (ή clusters αθηλήησλ). Δμ απηψλ ήδε έρνπλ αμηνπνηεζεί ηα 37, ελψ βξίζθνληαη ζε ψξηκε θάζε πξνο 

αμηνπνίεζε άιια 15. 

  
Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σακείνπ απφ ην 2011 έσο θαη ην 2020:  

 

 πινπνηήζεθαλ 48 έξγα κε ηελ ππνβνιή δεζκεπηηθψλ πξνζθνξψλ ζπλνιηθήο αμίαο ζρεδφλ 9,1 δηζ. 

επξψ,   

 εηζπξάρζεθαλ έζνδα απφ νινθιεξσκέλεο ζπλαιιαγέο ζπλνιηθήο αμίαο 6,9 δηζ. επξψ (Πίλαθαο 

5.4). 

 

εκεηψλεηαη πσο ε δηαθνξά ησλ 2,1 δηζ. επξψ έγθεηηαη αθελφο, ζε πξνγξακκαηηζκέλε θαηαλνκή δφ-

ζεσλ γηα έξγα, ζηα νπνία ην νηθνλνκηθφ θιείζηκν έρεη ήδε γίλεη θαη αθεηέξνπ ζε έξγα, γηα ηα νπνία 

ππάξρεη δεζκεπηηθή πξνζθνξά θαη ην νηθνλνκηθφ θιείζηκν αλακέλεηαη ζε επφκελν ρξφλν. 

 

Δπηπξφζζεηα, ζεκεηψλεηαη φηη πέξαλ ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο πνπ θαηαβάιιεηαη γηα έλα πεξηνπζηα-

θφ ζηνηρείν, νη επελδπηέο, αλάινγα κε ην είδνο ηεο ζπλαιιαγήο θαη εθφζνλ ην επηηξέπεη ε θχζε ηνπ 
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πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, δεζκεχνληαη ζε έλα ειάρηζην χςνο επελδπηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ πξνγξακ-

κάησλ. 

 

Δληφο ηνπ 2020: 

 

 Δηζπξάρζεθε ε πξψηε δφζε χςνπο 0,6 εθαη. επξψ, απφ ην ζπλνιηθφ ηίκεκα ησλ 6,2 εθαη. επξψ 

φπσο πξνβιέπεηαη ζηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο, ιεηηνπξγίαο, δηαρείξηζεο 

θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο καξίλαο Υίνπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ζπλνιηθή αμία ηεο ζπκθσλίαο πεξηιακ-

βάλεη ην εθάπαμ θαηαβιεηέν πνζφ ζπλ εηήζηα ακνηβή παξαρψξεζεο πιένλ πνζνζηνχ επί ησλ εηή-

ζησλ εζφδσλ ηεο καξίλαο. 

 Ο δηαγσληζκφο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αθηλήηνπ Castello Bibelli ζηελ Κέξθπξα νινθιεξψζεθε 

θαη θαηαβιήζεθε ε πξψηε δφζε ησλ 1,6 εθαη. επξψ, έλαληη ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ησλ 4,2 εθαη. 

επξψ. 

 Τπεγξάθε ε ζχκβαζε πψιεζεο (SPA) γηα ην Βφξεην Αθάληνπ Ρφδνπ θαη ε πξψηε δφζε χςνπο 

13,5 εθαη. επξψ, απφ ην ζπλνιηθφ ηίκεκα ησλ 26,9 εθαη. επξψ, πξφθεηηαη λα εηζπξαρζεί κέζα ζην 

2020. 

 Αλαθεξχρζεθε πξνηηκεηένο επελδπηήο γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο, ιεηηνπξγίαο, 

δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο καξίλαο Αιίκνπ, γηα πεξίνδν 40 εηψλ θαη ε πξψηε δφζε χςνπο 

27,8 εθαη. επξψ, απφ ην ζπλνιηθφ ηίκεκα, ην νπνίν ππεξβαίλεη ηα 177 εθαη. επξψ, πξφθεηηαη λα εη-

ζπξαρζεί κέζα ζην έηνο 2020. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ζπλνιηθή αμία ηεο ζπκθσλίαο πεξηιακβάλεη 

εθάπαμ θαηαβιεηέν πνζφ θαηά ηελ έλαξμε ηεο παξαρψξεζεο ζπλ εηήζηα ακνηβή παξαρψξεζεο 

πιένλ πνζνζηνχ επί ησλ εηήζησλ εζφδσλ ηεο καξίλαο.  

 Πξνρσξά ε δηαδηθαζία θαη γίλνληαη νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιια-

γήο πνπ αθνξά ζηελ πψιεζε ηνπ 100% ησλ κεηνρψλ ηεο «Διιεληθφ ΑΔ». Η πξψηε δφζε ηνπ ηη-

κήκαηνο 300 εθαη. επξψ αλακέλεηαη λα θαηαβιεζεί ην 1o ηξίκελν 2021. 

 
Έρνπλ ήδε εθθηλήζεη εληφο ηνπ 2020 νη εμήο δηαγσληζκνί: 

 

 ΓΔΠΑ Δκπνξίαο, 

 ΓΔΠΑ Τπνδνκψλ, 

 Οξγαληζκφο Ληκέλνο Αιεμαλδξνχπνιεο, 

 Οξγαληζκφο Ληκέλνο Καβάιαο, 

 Οξγαληζκφο Ληκέλνο Ηγνπκελίηζαο, 

 Μαξίλα Ιηέαο, 

 Τπφγεηα απνζήθε Ν. Καβάιαο, 

 E-auction ΙΥ  κε επηά (7) αθίλεηα, θαζψο θαη 

 πξψελ εξγνζηαζηαθφο ρψξνο έξγνπ δεχμεο Ρίνπ – Αληηξξίνπ. 

 
Σέινο, βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε πξνπαξαζθεπή θαη σξίκαλζε ησλ παξαθάησ: 

  

 ηνπ 30% ησλ κεηνρψλ ηνπ Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα Αζελψλ ΑΔ, 

 ηεο καθξνρξφληαο (35 έηε) παξαρψξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο, ιεηηνπξγίαο, ζπληή-

ξεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ «Δγλαηία Οδφο» θαη ησλ επί ηνπ απηνθηλεηνδξφ-

κνπ ηξηψλ Κάζεησλ Αμφλσλ, 

 πεξηθεξεηαθψλ ιηκέλσλ θαη καξίλσλ (Ο.Λ. Ηξαθιείνπ, καξίλα Αξεηζνχο Θεζζαινλίθεο), 

 ινηπψλ αθηλήησλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζην ραξηνθπιάθην ηνπ ΣΑΙΠΔΓ, φπσο είλαη ην αθίλεην ζηελ 

Κχζλν, ην αθίλεην «Πξψελ Ακεξηθαληθήο Βάζεο Γνπξλψλ», ην Οιπκπηαθφ Ιππηθφ Κέληξν Μαξ-

θφπνπινπ θαη άιια αθίλεηα.  

 
Σα ζπλνιηθά έζνδα γηα ην 2020, ηα νπνία αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ην ΣΑΙΠΔΓ, αλέξ-

ρνληαη ζε 58,5 εθαη. επξψ, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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Πίνακαρ 5.2  ηόσορ εζόδυν 2021* 
(ζε εκαη. εςπώ) 

   

1 
Πξνζδνθώκελα Ϋζνδα από δηαγσληζκνύο, γηα ηνπο νπνένπο Ϋρνπλ ππνβιεζεέ δεζκεπηηθΫο 
πξνζθνξΫο, κε αλακελόκελε πξώηε εθηακέεπζε ην 2021 

300,0 

2 Έζνδα από θαηαβνιΫο δόζεσλ, νινθιεξσκΫλσλ  ζπλαιιαγώλ πξνεγνύκελσλ εηώλ  21,4 

3 (1+2) ύνολο (πίνακαρ 5.4) 321,4 

4 Δθηηκώκελα Ϋζνδα από δηαγσληζκνύο Ϋξγσλ, νη νπνένη αλακΫλεηαη λα νινθιεξσζνύλ ην 2021 1.469,3 

5 (3+4) ύνολο εκηιμώμενυν (ππορ είζππαξη) εζόδυν 2021 1.790,7 

 * ΔθπεθξαζκΫλα ζε ηακεηαθά βΪζε 

 

Πίνακαρ 5.3 Πποβολή ηπιμηνιαίυν εζόδυν* 
(ζε εκαη. εςπώ) 

 
 

2020 2021 

  
1ο 

Σπίμηνο 
2ο 

Σπίμηνο 
3ο 

Σπίμηνο 
4ο 

Σπίμηνο ύνολο  
1ο 

Σπίμηνο 
2ο 

Σπίμηνο 
3ο 

Σπίμηνο 
4ο 

Σπίμηνο ύνολο  

Έζοδα ανά ηπίμηνο 4,9 2,4 0,9 46,3 54,5 303,3 9,5 0,9 1.477,0 1.790,7 

ΔΣΑΙΡΙΚΑ & ΤΠΟΓΟΜΔ 

  

 

ΜεηνρΫο ΟΠΑΠ 3% +1% 
   

3,0 3,0       3,0 3,0 

Γηθαηώκαηα πρλνηάησλ (Κηλεηά Σειεθσλέα) 
    

0,0   7,1     7,1 

ΠεξηθεξεηαθΪ Αεξνδξόκηα 
    

0,0         0,0 

ΔΔΣΤ 
    

0,0         0,0 
ΓηεζλΫο Αεξνδξόκην Αζελώλ (ΔπΫθηαζε ύκβαζεο 
Παξαρώξεζεο) 

    
0,0         0,0 

Μαξέλα Υένπ 0,7 
   

0,7         0,0 

Μαξέλα Αιέκνπ 
   

27,8** 27,8 0,4       0,4 

Έξγα ζε ζηΪδην πξνεηνηκαζέαο  
    

0,0       1.450,0 1.450,0 

ύνολο Δηαιπικών & Τποδομών 0,7 0,0 0,0 30,8 31,5 0,4 7,1 0,0 1.453,0 1.460,5 

ΑΚΙΝΗΣΑ 

  

 

Καζζηώπε 
   

2,0** 2,0       2,0 2,0 

Νόηην ΑθΪληνπ 
    

0,0         0,0 

Βόξεην ΑθΪληνπ 
   

13,5** 13,5       2,7 2,7 

E-auction I - IX 2,2 2,4 0,9 
 

5,5 1,7 2,4 0,9   5,0 

ΑγνξΪ ΜνδηΪλν Θεζζαινλέθεο 0,4 
   

0,4 0,4       0,4 

Διιεληθό 
    

0,0 300       300,0 

Castello Bibelli 1,6 
   

1,6 0,8       0,8 

ΛνηπΪ αθέλεηα ζε ζηΪδην πξνεηνηκαζέαο 
    

0,0       19,3 19,3 

ύνολο Ακινήηυν 4,2 2,4 0,9 15,5 23,0 302,9 2,4 0,9 24,0 330,2 

Πεγά: ΣΑΗΠΔΓ 
*  ηνηρεέα ηεο 13/11/2020 
** ΠνζΪ ηα νπνέα δελ Ϋρνπλ εηζπξαρζεέ Ϋσο ηηο 13/11/2020 

 

Η δηαρξνληθή εμέιημε ησλ εζφδσλ απφ απνθξαηηθνπνηήζεηο ησλ εηψλ 2011-2020 απεηθνλίδεηαη ζηνπο 

πίλαθεο 5.4 έσο 5.6. 
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Πίνακαρ 5.4  Έζοδα από αποκπαηικοποιήζειρ 
(ζε εκαη. εςπώ) 

 

Έπγο 
ςνολικό 

Σίμημα 

Καηαβε-
βλημένο 

Οικ. 
κλείζι-

μο 
ζςν/γήρ 
Α’ κα-

ηαβολή 
ηιμ/ηορ 

Γόζειρ / Σέλη Παπασώπηζηρ 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Υνξάγεζε δηθαησκΪησλ ρξάζεσο ξαδηνζπρλν-
ηάησλ ζηηο δώλεο ησλ 900 MHz  θαη 1800 MHz 

408,4 408,3 2011 316,7       34,2 35,1 22,3 
  

    

Πώιεζε Ϊδεηαο εγθαηΪζηαζεο θαη ιεηηνπξγέαο 
παηγληνκεραλεκΪησλ (VLTs) 

560,0 560,0 2011 474,0   86,0               

ΔπΫθηαζε δηΪξθεηαο ζύκβαζεο δηθαηώκαηνο 
δηεμαγσγάο παηγλέσλ κεηαμύ Διιεληθνύ Γεκνζέ-
νπ θαη ΟΠΑΠ γηα 10 ρξόληα 

375,0 375,0 2011 375,0                   

ΜεηνρΫο ΔΣΔ - ALPHA - ΠΔΗΡΑΗΧ 14,7 14,7 2012   5,2 9,5               
Πώιεζε επηιεγκΫλσλ θηηξέσλ εμσηεξηθνύ (Λνλ-
δέλν, ΣαζθΫλδε, ΒξπμΫιιεο) 

30,3 30,3 2013     30,3               

Πώιεζε Ϊδεηαο Κξαηηθώλ Λαρεέσλ 190,0 190,0 2013     190,0               
Πώιεζε 33% κεηνρώλ ΟΠΑΠ 652,0 643,0 2013     622,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
ΜεηνρΫο ΟΠΑΠ 1% 21,6 21,6 2013     21,6               
Δθκέζζσζε γηα 90 Ϋηε ηνπ θηηξένπ Γηεζλνύο 
ΚΫληξνπ Ραδηνηειεόξαζεο (IBC)  

81,0 81,0 2013     81,0               

E-AUCTION I  11,0 11,18 2014       8,0 2,0 0,43 0,34 0,32 0,1   
Πώιεζε επηιεγκΫλσλ θηηξέσλ εμσηεξηθνύ (Νηέ-
ζειληνξθ) 

0,8 0,8 2014       0,8             

Παιηνύξη 14,0 14,0 2014       7,0 3,0 2,0 2,0       
Φεθηαθό ΜΫξηζκα 388,57 388,57 2014       114,0 189,8 29,6 28,27 26,9     
Πώιεζε θαη επαλακέζζσζε επηιεγκΫλσλ θηηξέ-
σλ ηνπ Γεκνζένπ (28 αθέλεηα) 

261,3 261,3 2014       261,3             

E-AUCTION II 1,8 2,21 2015         0,5 0,3 0,3 0,8 0,2 0,2  
E-AUCTION III 10,3 10,86 2015         5,5 0,8 2,0 2,1 0,5 0,4*  
Πώιεζε επηιεγκΫλσλ θηηξέσλ εμσηεξηθνύ (Βειη-
γξΪδη) 

2,4 2,4 2015         2,4           

Ξελέα θηΪζνπ 2,6 2,6 2015         2,6           
Άγηνο ΗσΪλλεο 9,6 9,6 2015         9,6           
Ακνηβαέν Ηππνδξνκηαθό ηνέρεκα 40,5 40,5 2015         8,1 12,2 20,2       
αλαηόξην ΜΪλα 0,8 0,116 2015     0,008 0,008 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 
E-AUCTION IV  0,5 0,47 2015         0,10 0,16 0,06 0,05 0,05 0,05  
Πώιεζε επηιεγκΫλσλ θηηξέσλ εμσηεξηθνύ    (ΝΫα 
Τόξθε, ΟπΪζηγθηνλ) 

10,6 10,6 2016           10,6         

Πώιεζε επηιεγκΫλσλ θηηξέσλ εμσηεξηθνύ   (Ρώ-
κε, ΔξεβΪλ) 

10,2 10,2 2016           10,2         

Πώιεζε επηιεγκΫλσλ θηηξέσλ εμσηεξηθνύ (Λνπ-
κπιηΪλα) 

0,6 0,6 2016           0,6         

Οξγαληζκόο ΛηκΫλνο ΠεηξαηΪ (51% + 16%) 368,5 280,5 2016           280,5         
E-AUCTION VI 18,5 21,3 2016           4,6 3,7 4,5 4,5 4,0 4,0 
Αζηάξ ΒνπιηαγκΫλεο 94,4 94,4 2016           94,4         
Καζζηώπε 23,0 19,0 2016           10,0 3,0 4,0 2,0 2,0* 2,0 
Πώιεζε 2 Airbus 3,84 3,84 2016           3,84         
ΑγνξΪ ΜνδηΪλν, Θεζζαινλέθε 1,90 0,4 2017           0,4   0,38* 0,38 
E-AUCTION V 0,8 0,92 2017             0,8   0,12    
ΠεξηθεξεηαθΪ Αεξνδξόκηα  
Περιθερειακά Αεροδρόμια EBITDA 

2.150,0 1.273,9 2017             1.234,0 16,7 23,2   

ΣΡΑΗΝΟΔ 45,0 45,0 2017             45,0       
Πώιεζε κεηνρώλ ΑΓΜΖΔ 0,4 0,4 2017             0,4       
E-AUCTION VII, VIII 14,8 9,3 2017             1,92 6,0 1,38 0,96* 1,0 
ΟΛΘ (67%) 231,9 291,9 2018               231,9     
ΟΣΔ 5% 284,0 284,0 2018               284,0     
ΓΔΦΑ 251,3  251,3 2018               251,3     
Υνξάγεζε δηθαησκΪησλ ρξάζεσο ξαδηνζπρλν-
ηάησλ 2018-2035 

201,5 166,0 2018               166,0    7,1 

ΑΗΑ – ΔπΫθηαζε ζύκβαζεο 1.131,6  1.131,6 2019                 1.131,6   
Ν. ΑθΪληνπ, Ρόδνο 15,2  15,2 2019                15,2   
ΔΔΣΤ 22,0  22,0 2019                 22,0   
Μαξέλα Υένπ 6,2 0,6 2019          0,6  
Castello Bibelli, Corfu 4,2 1,6 2019                  1,6 0,8 
Αμηνπνέεζε Ϋθηαζεο Διιεληθνύ 915,0  2021                   300,0 
Μαξέλα Αιέκνπ 177,0  2020          27,8* 0,4 
Β. ΑθΪληνπ, Ρόδνο 26,9  2020          13,5* 2,7 
ύλνιν ππνγεγξακκΫλσλ Ϋξγσλ: 48 9.086,41 6.943,1  1.165,7 5,2 1.040,4 394,1 260,8 498,3 1.367,7 997,5 1.203,9 54,5 321,4 

εκεέσζε: ηα Ϋξγα όπνπ ην θαηαβεβιεκΫλν πνζό μεπεξλΪ ην ζπλνιηθό ηέκεκα, ην επηπιΫνλ πνζό αθνξΪ ζε ηόθνπο  
ΓΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟΤ  

ΟΛΘ             25,5          
ΔΛΠΔ               22,8          
ΔΤΑΘ        4,4       
ΔΤΓΑΠ                  11,0      
ΓΔΠΑ              1,2     29,6     
ΟΛ ΠΑΣΡΑ            2,0   
ΟΛ ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ            3,0   
ΟΛ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ             4,0  
ύνολο αποθεμαηικών       0,0 0,0 0,0 25,5 28,4 0,0 11,0 29,6 5,0 4,0 0,0 
ύνολο εζόδυν από αποκπαηικοποιήζειρ 9.086,4 6.943,1  1.165,7 5,2 1.040,4 419,6 289,2 498,3 1.378,7 1.027,1 1.208,9 58,5 321,4 

* ΠνζΪ ηα νπνέα δελ Ϋρνπλ εηζπξαρζεέ Ϋσο ηηο 13/11/2020.  ημείυζη: ηα Ϋξγα πνπ ην θαηαβεβιεκΫλν πνζό μεπεξλΪ ην ζπλνιηθό ηέκεκα, ην επηπιΫνλ πνζό αθνξΪ ζε ηόθνπο. 
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Πίνακαρ 5.5 Πλάνο αποκπαηικοποιήζευν* 
 (ζε εκαη. εςπώ) 

       

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 Διζππάξειρ Δκηίμηζη Ππόβλετη Ππόβλετη Ππόβλετη Ππόβλετη 

          
ςνολικέρ ειζππάξειρ/πποβλέτειρ  1.203,88 54,48 1.790,71 1.708,23 153,74 1.154,86 
υπεςηικό (από ηο 2019) 1.203,88 1.258,36 3.049,07 4.757,30 4.910,04 6.065,90 
ΔΣΑΙΡΙΚΑ & ΤΠΟΓΟΜΔ 1.179,90 31,50 1.460,50 1.523,80 92,10 1.101,77 
ΟΠΑΠ 33% κεηνρηθό θεθΪιαην + 1% κεηνρηθό θεθΪιαην 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00   
Γηθαηώκαηα πρλνηάησλ (Κηλεηά Σειεθσλέα)     7,10 7,10 7,10 7,10 
ΠεξηθεξεηαθΪ Αεξνδξόκηα 23,20 0,00 0,00 0,00 24,50 24,80 
ΠεξηθεξεηαθΪ Αεξνδξόκηα - αλαινγέα EBITDA*         54,70 66,97 
ΔΔΣΤ 22,00           
ΟΛΠ       88,00     
ΓΑΑ - επΫθηαζε ζύκβαζεο 1.131,70           
Μαξέλα Υένπ   0,70         
Μαξέλα Αιέκνπ   27,80 0,40 0,70 2,80 2,90 
Έξγα ζην ζηΪδην πξνεηνηκαζέαο (ΛνηπΪ ΔηαηξηθΪ & 
ΤπνδνκΫο)**     1.450,00 1.425,00   1.000,00 
ΑΚΙΝΗΣΑ 23,98 22,98 330,21 184,43 61,64 53,09 
e-auction I - VIII 6,78 5,50 5,03 0,80 0,46 0,04 
Καζζηώπε 2,00 2,00 2,00 2,00     
Νόηην ΑθΪληνπ 15,20           
Βόξεην ΑθΪληνπ   13,50 2,70 2,70 2,70 2,70 
Διιεληθό     300,00 167,00 45,00 45,00 
ΑγνξΪ ΜνδηΪλν (Θεζζαινλέθε)   0,38 0,38 0,38 0,38   
Castello Bibelli   1,60 0,80 0,80 1,00   
Έξγα ζην ζηΪδην πξνεηνηκαζέαο (ΛνηπΪ αθέλεηα) **     19,30 10,75 12,10 5,35 

 
      σξεπη. Δηαηξ. & ΤπνδνκΫο (από ην 2019) 1.179,90 1.211,40 2.671,90 4.195,70 4.287,80 5.389,57 

σξεπη. Αθέλεηα (από ην 2019) 23,98 46,96 377,17 561,60 623,24 676,33 

Πεγά: ΣΑΗΠΔΓ 
* Τπόζεζε βαζηζκΫλε ζην business plan 
**  Δθηηκάζεηο Ϋξγσλ γηα ηα νπνέα δελ Ϋρεη δηεμαρζεέ αθόκα δηαγσληζκόο ά δελ Ϋρεη αλαθεξπρζεέ πιεηνδόηεο 
 

 

Πίνακαρ 5.6  Έζοδα ππογπάμμαηορ αποκπαηικοποιήζευν 
(ζε εκαη. εςπώ) 

    

2011-2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Διζππάξειρ Διζππάξειρ Διζππάξειρ Διζππάξειρ Διζππάξειρ Διζππάξειρ Διζππάξειρ Διζππάξειρ 
Διζππάξειρ  

+ Δκηιμήζειρ 
Πποβλέτειρ 

1.170,9 1.040,4 419,6 289,2 498,3 1.378,7 1.027,1 1.208,9 
 

58,5* 
 

1.790,7 

Πεγά: ΣΑΗΠΔΓ, ΝνΫκβξηνο 2020 
ύλνιν εηζπξΪμεσλ/εθηηκάζεσλ/πξνβιΫςεσλ 
* ΔηζπξΪμεηο 13,5 εθαη. επξώ (απνθξαηηθνπνηάζεηο + απνζεκαηηθΪ) + 45,0 εθαη. επξώ εθηέκεζε εηζπξΪμεσλ (ππνγεγξακκΫλα Ϋξγα, γηα ηα νπνέα 

δελ Ϋρεη νινθιεξσζεέ ην νηθνλνκηθό θιεέζηκν θαη απνζεκαηηθΪ πξνο εέζπξαμε). 

 

 

Αθνινπζεί πίλαθαο κε ην κεηνρνιφγην ΣΑΙΠΔΓ. 
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Πίνακαρ 5.7  Μεηοσολόγιο Σαμείος Αξιοποίηζηρ Ιδιυηικήρ Πεπιοςζίαρ ηος Γημοζίος 
(ΣΑΙΠΔΓ) ΑΔ 

(αθοπά μεηοσέρ κςπιόηηηαρ ΔΓ πος πεπιλαμβάνονηαι ζηο Ππόγπαμμα Αποκπαηικοποιήζευν  
και μεηαθέπθηκαν με απόθαζη ηηρ ΓΔΑΑ ζηο ΣΑΙΠΔΓ ΑΔ ζύμθυνα με ηο Ν. 3986/2011) 

    

ΔΙΗΓΜΔΝΔ ΣΟ ΥΑ 

Δηαιπεία ςνολικόρ απιθμόρ 
μεηοσών 

Απιθμόρ μεηοσών 

κςπιόηηηαρ ΣΑΙΠΔΓ 

Ποζοζηό ΣΑΙΠΔΓ 

επί ηος ΜΚ (%) 

ΔιιεληθΪ ΠεηξΫιαηα ΑΔ 305.635.185 108.430.304 35,48 

ΔΤΑΘ 36.300.000 8.717.999 24,02 

ΔΤΓΑΠ 106.500.000 12.069.739 11,33 

ΟΛΘ 10.080.000 732.594 7,27 

ΟΛΠ 25.000.000 1.784.440* 7,14 

ΓΔΖ 232.000.000 39.440.000 17,00 

* Οη ππόινηπεο 4.000.000 κεηνρΫο πνπ θαηεέρε ην ΣΑΗΠΔΓ Ϋρνπλ θαηαηεζεέ ζε ινγαξηαζκό κεζεγγύεζεο θαη ην ΣΑΗΠΔΓ δηαηεξεέ 
κόλν ην δηθαέσκα ςάθνπ. 

ΜΗ ΔΙΗΓΜΔΝΔ ΣΟ ΥΑ 

Δηαιπεία 
ςνολικό μεηοσικό 

κεθάλαιο 
(ζε εςπώ) 

Μεηοσικό κεθάλαιο 
κςπιόηηηαρ ΣΑΙΠΔΓ 

(ζε εςπώ) 

Ποζοζηό ΣΑΙΠΔΓ 
επί ηος ΜΚ (%) 

Διιεληθό ΑΔ 3.800.000 3.800.000 100,00 

Γηεζλάο ΑεξνιηκΫλαο Αζελώλ ΑΔ 300.000.000 90.000.000 30,00 

ΛΑΡΚΟ  109.327.663 60.337.942 55,19 

ΓΔΠΑ ΑΔ 991.238.046 644.304.730 65,00 
Οξγαληζκόο Γηεμαγσγάο Ηππνδξνκηώλ ΔιιΪδνο (ΟΓΗΔ) ΑΔ 
(ππό εθθαζΪξηζε) 

124.512.087 124.512.087 100,00 

Οξγαληζκόο ΛηκΫλνο Αιεμαλδξνύπνιεο ΑΔ 1.354.741 1.354.741 100,00 

Οξγαληζκόο ΛηκΫλνο Βόινπ ΑΔ 8.192.157 8.192.157 100,00 

Οξγαληζκόο ΛηκΫλνο Διεπζέλαο ΑΔ 895.400 895.400 100,00 

Οξγαληζκόο ΛηκΫλνο Ζγνπκελέηζαο ΑΔ 9.783.640 9.783.640 100,00 

Οξγαληζκόο ΛηκΫλνο Ζξαθιεένπ ΑΔ 1.533.515 1.533.515 100,00 

Οξγαληζκόο ΛηκΫλνο ΚαβΪιαο ΑΔ 7.605.775 7.605.775 100,00 

Οξγαληζκόο ΛηκΫλνο ΚΫξθπξαο ΑΔ 2.500.206 2.500.206 100,00 

Οξγαληζκόο ΛηκΫλνο Λαπξένπ ΑΔ 303.051 303.051 100,00 

Οξγαληζκόο ΛηκΫλνο Παηξώλ ΑΔ 17.389.590 17.389.590 100,00 

Οξγαληζκόο ΛηκΫλνο Ραθάλαο ΑΔ 864.090 864.090 100,00 

Πεγά: ΣΑΗΠΔΓ  

 

Αθνινπζνχλ πίλαθεο κε ην κεηνρνιφγην ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (Πίλαθεο 5.8 έσο 5.10) 
  

Πίνακαρ 5.8  Μεηοσολόγιο Δλληνικού Γημοζίος 
Ππονομιούσερ μεηοσέρ άπθπος 1 ηος ν. 3723/2008 

 

Πιζηυηικά ιδπύμαηα (ςπό ειδική εκκαθάπιζη) 
Ππονομιούσερ μεηοσέρ 

(ζε εςπώ) 

Παλειιάληα ΣξΪπεδα 28.300.000,00 

Proton Bank 79.999.995,79 

Σαρπδξνκηθό Σακηεπηάξην  224.960.000,00 

FBB-ΠΡΧΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΔ 50.000.000,00 

ύνολο  383.259.995,79 

 Πεγά: Γεληθά Γξακκαηεέα Οηθνλνκηθάο Πνιηηηθάο-ΜνλΪδα Απνθξαηηθνπνηάζεσλ, Γηαρεέξηζεο Κηλεηώλ Αμηώλ θαη 
   Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδηαζκνύ-Σκάκα Γ’ Γηαρεέξηζεο Κηλεηώλ Αμηώλ 
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Πίνακαρ 5.9  Μεηοσολόγιο Δλληνικού Γημοζίος 

Διζηγμένερ ζηο ΥΑ 

    

Δηαιπεία 
ςνολικόρ απιθμόρ 

μεηοσών 
Απιθμόρ μεηοσών 

κςπιόηηηαρ ΔΓ 
Ποζοζηό ΔΓ 

επί ηος ΜΚ (%) 

ΟΣΔ 490.150.389 4.901.507 1,00 

ΣξΪπεδα ΔιιΪδνο 19.864.886 1.774.088 8,93 

ΣΗΣΑΝ CEMENT INTERNATIONAL SA 77.063.568 30.464 0,04 

ATTICA AE ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ 191.660.320 110 0,00 

ΚΔΚΡΟΦ  19.804.134 1.888 0,01 

ΚΔΡΑΜΔΗΑ ΑΛΛΑΣΗΝΖ-ΑΣΗΚΑ ΑΚΗΝΖΣΑ  24.619.524 317.887 1,29 

 Πεγά: Γεληθά Γξακκαηεέα Οηθνλνκηθάο Πνιηηηθάο-ΜνλΪδα Απνθξαηηθνπνηάζεσλ, Γηαρεέξηζεο Κηλεηώλ Αμηώλ θαη  
  Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδηαζκνύ-Σκάκα Γ’ Γηαρεέξηζεο Κηλεηώλ Αμηώλ 

 

 

 

Πίνακαρ 5.10  Μεηοσολόγιο Δλληνικού Γημοζίος 

Μη ειζηγμένερ ζηο ΥΑ 
   

Δηαιπεία 
ςνολικό μεηοσικό 

κεθάλαιο 
(ζε εςπώ) 

Μεηοσικό κεθάλαιο 
κςπιόηηηαρ ηος ΔΓ 

(ζε εςπώ) 

Ποζοζηό ΔΓ 
επί ηος ΜΚ (%) 

ΔΔΤΠ (ν.4512/18)    
Διιεληθά Δηαηξεέα πκκεηνρώλ θαη Πεξηνπζέαο (ΔΔΤΠ) ΑΔ 10.000.000 10.000.000 100,00 
    

ΑΜΤΝΣΙΚΔ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΔ    

Διιεληθά Αεξνπνξηθά Βηνκεραλέα (ΔΑΒ) ΑΔ 1.279.847.670 1.276.136.112 99,71 

ΔιιεληθΪ ΑκπληηθΪ πζηάκαηα (ΔΑ) ΑΒΔΔ 1.518.334.454 1.517.409.415 99,94 
    

ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΔ    

ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ 6.017.007.047 6.017.007.047 100,00 

Οξγαληζκόο πγθνηλσληαθνύ Έξγνπ Θεζ/λέθεο (ΟΔΘ) ΑΔ 6.000.000 6.000.000 100,00 

Οξγαληζκόο ηδεξνδξόκσλ ΔιιΪδνο (ΟΔ) ΑΔ 4.799.198.400 4.799.198.400 100,00 
    

ΚΣΗΜΑΣΙΚΔ    

ΚηηξηαθΫο ΤπνδνκΫο ΑΔ-ΚΣΤΠ (πγρώλεπζε ΟΚ, ΓΔΠΑΝΟΜ θαη ΘΔΜΗ) 532.560.824 532.560.824 100,00 
    

ΓΙΑΦΟΡΔ    

ΑΔ Δθκεηαιιεύζεσο Αθηλάησλ 1.126.910 439.495 39,00 
ΑΔ ΜνλΪδσλ Τγεέαο (ΑΔΜΤ) ΑΔ 12.000.000 12.000.000 100,00 
ΑΓΔΣ ΖΡΑΚΛΖ ΑΔ 120.841.000 1.261 0,001 
Αζελατθό Πξαθηνξεέν Δηδάζεσλ - Μαθεδνληθό Πξαθηνξεέν Δηδάζεσλ (ΑΠΔ-ΜΠΔ) ΑΔ  5.820.170 5.820.170 100,00 
ΑιεμΪλδξεηα Εώλε Καηλνηνκέαο ΑΔ 60.000 60.000 100,00 
ΑλΪπιαζε Αζάλαο ΑΔ 10.050.000 10.050.000 100,00 
Αλώλπκε Διι. Δηαηξεέα Τιώλ Οηθνδνκηθάο Ο ΑΣΛΑ 584.640 334 0,06 
Γεκόζηα Δηαηξεέα πκκεηνρώλ ΑλεμΪξηεηνο Γηαρεηξηζηάο ΜεηαθνξΪο Ζιεθηξηθάο 
ΔλΫξγεηαο (ΓΔ ΑΓΜΖΔ) ΑΔ 297.000.000 297.000.000 100,00 
Γεκνηηθά Δπηρεέξεζε Λέκλεο Ησαλλέλσλ ΑΔ 247.104 24.710 10,00 
ΓΗΟΝΤΟ Αλώλπκνο Γεσξγηθά Βηνκεραληθά Δκπνξηθά Κηεκαηηθά 
& Σνπξηζηηθά Δηαηξεέα 

99.566.379 20.716 0,02 

Δγλαηέα Οδόο ΑΔ 7.050.000.000 7.050.000.000 100,00 
Δζληθό ΚΫληξν Οπηηθναθνπζηηθώλ ΜΫζσλ & Δπηθνηλσλέαο (ΔΚΟΜΔ) 25.000 25.000 100,00 
Διιεληθά Αλαπηπμηαθά ΣξΪπεδα Δπελδύζεσλ (πξώελ ΔΣΔΑΝ, πξώελ ΣΔΜΠΜΔ) 942.479.700 942.479.700 100,00 
Διιεληθά Αλαπηπμηαθά ΣξΪπεδα  Δπελδύζεσλ ΑΔ (πξώελ ΣΑΝΔΟ ΑΔ) 96.300.000 36.324.350 37,72 
Διιεληθόο Γηαζηεκηθόο Οξγαληζκόο (ΔΛΓΟ) ΑΔ 60.000 60.000 100,00 
Διιεληθά Δηαηξεέα Γηαρεέξηζεο ΓηθαησκΪησλ Πλεπκαηηθάο θαη Βηνκεραληθάο Ηδηνθηεζέαο 
Διιεληθνύ Γεκνζένπ ΑE 45.000.000 45.000.000 100,00 
Διιεληθά Δηαηξεέα Δπελδύζεσλ & Δμσηεξηθνύ Δκπνξένπ ΑΔ- 
Enterprise Greece Invest & Trade (πξώελ Invest in Greece ΑΔ,ΔΛΚΔ) 293.400 293.400 100,00 
Διιεληθά Δηαηξεέα Σνπηθάο ΑλΪπηπμεο & Απηνδηνέθεζεο (ΔΔΣΑΑ) ΑΔ 2.000.000 480.000 24,00 
Διιεληθά Γηαρεηξηζηηθά Δηαηξεέα ΤδξνγνλαλζξΪθσλ (ΔΓΔΤ) ΑΔ 3.000.000 3.000.000 100,00 
Διιεληθό ΦεζηηβΪι ΑΔ 210.000 210.000 100,00 
ΔΡΣ ΑΔ 5.000.000 5.000.000 100,00 
Δηαηξεέα Γηαρεέξηζεο Δηδηθνύ Κεθαιαένπ ΣΑΠ-ΟΣΔ (ΔΓΔΚΣ ΟΣΔ) ΑΔΠΔΤ 300.000 15.000 5,00 
Δηαηξεέα Αμηνπνέεζεο Δθθιεζηαζηηθάο Αθέλεηεο Πεξηνπζέαο (ΔΑΔΑΠ) 300.000 150.000 50,00 
Δηαηξεέα Βηνκεραληθάο Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθάο ΑλΪπηπμεο θαη Δξγαζηεξηαθώλ δνθη-
κώλ, Πηζηνπνέεζεο θαη Πνηόηεηαο ΑΔ (ΔΒΔΣΑΜ) ΑΔ (ζπγρώλεπζε κε ΔΚΔΠΤ, ΔΣΑΚΔΗ 
θαη ΔΛΟΣ) 6.017.400 5.343.100 88,79 
Ζιεθηξνληθά ΓηαθπβΫξλεζε Κνηλσληθάο ΑζθΪιηζεο (ΖΓΗΚΑ) ΑΔ 3.000.000 3.000.000 100,00 
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Πίνακαρ 5.10  Μεηοσολόγιο Δλληνικού Γημοζίος 

Μη ειζηγμένερ ζηο ΥΑ 
   

Δηαιπεία 
ςνολικό μεηοσικό 

κεθάλαιο 
(ζε εςπώ) 

Μεηοσικό κεθάλαιο 
κςπιόηηηαρ ηος ΔΓ 

(ζε εςπώ) 

Ποζοζηό ΔΓ 
επί ηος ΜΚ (%) 

ΚΑΨΡ ΡΟΓΟΤ 576.720 21.694 3,76 
ΚΫληξν Σεθκεξέσζεο & Κνζηνιόγεζεο Ννζνθνκεηαθώλ Τπεξεζηώλ (ΚΔΣΔΚΝΤ) ΑΔ 
πξώελ Δηαηξεέα πζηάκαηνο Ακνηβώλ Ννζνθνκεέσλ (ΔΑΝ) ΑΔ 1.000.000 1.000.000 100,00 
ΚΫληξν Πνιηηηζκνύ Ίδξπκα ηαύξνο ΝηΪξρνο (ΚΠΗΝ) 473.751.262 473.751.262 100,00 
ΚισζηΫο ΜπξηγηΪλ 2.275.289 146.181 6,42 
Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο ΑΔ (ζπγρώλεπζε κε ΦεθηαθΫο Δληζρύζεηο ΑΔ) 7.017.500 7.017.500 100,00 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΑΠΔ & ΔΓΓΤΖΔΧΝ ΠΡΟΔΛΔΤΖ (ΓΑΠΔΔΠ) ΑΔ 
(πξώελ ΓΔΜΖΔ ΑΔ θαη πξώελ ΛΑΓΖΔ ΑΔ) 293.500 293.500 100,00 
ΜνλΪδα ΟξγΪλσζεο ηεο Γηαρεέξηζεο Αλαπηπμηαθώλ ΠξνγξακκΪησλ (ΜΟΓ) ΑΔ 129.140 129.140 100,00 
Οξγαληζκόο ΑλΪπηπμεο Κξάηεο (ΟΑΚ) ΑΔ 532.800 271.728 51,00 
Οξγαληζκόο ΛηκΫλσλ Ν. Δπβνέαο (ΟΛΝΔ) ΑΔ 4.092.714 4.092.714 100,00 

Δηαηξεέεο Οκέινπ αξαθΪθε (κεηαθνξΪ από ραξηνθπιΪθην ΓΔΚΑ ΑΔ)       

 Απόλλων ΑΔ Μεζιηείας Αζθαλίζεων 74.000 560 0,76 
 Αθοι Σαρακάκη ΑΔΒΜΔ(Σσγτώνεσζη με Γενική Ασηοκινήηων, Σαρακάκης Λιανική,  
 Ιάζων) 14.070.000 29.700 0,211 
 Σαρακάκης Σενηερ ΑΔΤΔ 17.576.260 239.220 1,36 
 Κηημαηική και Νασηική ΑΔ 9.732.270 254.680 2,62 
    

ΔΠΟΠΣΔΤΟΜΔΝΔ ΑΠΟ ΣΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ    

Δζληθό Γέθηπν Τπνδνκώλ Σερλνινγέαο θαη Έξεπλαο (ΔΓΤΣΔ) 25.850.000 25.850.000 100,00 

Δπηζηεκνληθό ΠΪξθν Παηξώλ (ΔΠΠ) 1.537.558 1.537.558 100,00 
    

ΔΣΑΙΡΔΙΔ ΠΟΤ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΣΟΤ ΔΟΜΜΔΥ    

Βηνηερληθό ΠΪξθν Θεζπξσηέαο (ΒΗΟΠΑΘΔ) ΑΔ 1.458.959 161.425 11,88 

Δζληθό ΚΫληξν Αμηνιόγεζεο ηεο Πνηόηεηαο θαη ηεο Σερλνινγέαο ζηελ Τγεέα 

 (πξώελ ΔΚΔΒΤΛ) ΑΔ (ΔΚΑΠΣΤ) 
1.194.200 141.110 11,82 

Βηνηερληθό ΠΪξθν Γξεβελώλ (ΒΗΟΠΑΓΡΔ) ΑΔ 175.800 3.516 2,00 

Βηνηερληθό ΠΪξθν Υαλέσλ ΑΔ 60.000 17.400 29,00 

ΚΫληξν Παξαδνζηαθάο Βηνηερλέαο Ησαλλέλσλ (ΚΔΠΑΒΗ) ΑΔ 147.000 6.027 4,10 

Δθζεηάξην Γεκνπξαηάξην Γνύλαο ΑΔ  319.680 1.305 0,41 
    

ΤΠΟ ΔΙΓΙΚΗ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ (Απ. 14α ν. 3429/2005)    

ΟιπκπηαθΫο ΑεξνγξακκΫο 130.385.000 130.385.000 100,00 

Οιπκπηαθά Αεξνπνξέα Τπεξεζέεο 354.946.354 354.946.354 100,00 

ΔιιεληθΪ πζηάκαηα Παξαγσγάο Πνιηηηθώλ Πξντόλησλ ΑΒΔΔ 21.166.191 21.138.740 99,87 

Διιεληθά Βηνκεραλέα ΟρεκΪησλ (ΔΛΒΟ) ΑΒΔ 115.790.000 98.987.900 85,49 
    

ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ    

Πιζηωηικά ιδρύμαηα    

Αγξνηηθά ΣξΪπεδα ηεο ΔιιΪδνο 1.050.573.329 973.710.056 92,68 

Σαρπδξνκηθό Σακηεπηάξην 1.277.484.067 583.273.165 45,66 

Λοιπές    

Αγξνγά ΑΔ 5.870.000 5.870.000 100,00 
ΑΠΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΑΔΓΑ 51.365.564 4.375 0,01 
ΑΣΔ Σερληθά Πιεξνθνξηθά 4.049.896 280.565 6,93 
Γεκόζηα Δπηρεέξεζε Πνιενδνκέαο & ηΫγαζεο (ΓΔΠΟ) ΑΔ 13.006.822 13.006.822 100,00 
ΔιιεληθΪ πζηάκαηα Πιεξνθνξηθάο (ΔΛΤΠ) ΑΔ  (πξνάιζε από θαηΪξγεζε ΔΟΜΜΔΥ) 784.552 159.892 20,38 
Διιεληθά Αλαπηπμηαθά Δηαηξεέα Δπελδύζεσλ (ΔΑΔΔ) ΑΔ 26.208.640 26.208.640 100,00 
Διιεληθό ΚΫληξν ΑξγηινκΪδεο (ΔΛΚΔΑ) ΑΔ  (πξνάιζε από θαηΪξγεζε ΔΟΜΜΔΥ) 1.444.393 1.092.539 75,64 
Διιεληθό ΚΫληξν Αξγπξνρξπζνρνΐαο (ΔΛΚΑ) ΑΔ  (πξνάιζε από θαηΪξγεζε ΔΟΜΜΔΥ) 58.700 38.713 65,95 
Διιεληθό ΚΫληξν Σερλνινγέαο θαη ρεδηαζκνύ (ΔΛΚΔΓΔ) ΑΔ  
(πξνάιζε από θαηΪξγεζε ΔΟΜΜΔΥ) 

452.577 230.860 51,01 

Διιεληθόο Οξγαληζκόο Δμσηεξηθνύ Δκπνξένπ (ΟΠΔ) ΑΔ 623.797 424.182 68,00 
Δλνπνέεζε Αξραηνινγηθώλ Υώξσλ θαη ΑλαπιΪζεηο ΑΔ 121.449.478 121.449.478 100,00 
Δηαηξεέα Σερλνινγηθάο ΑλΪπηπμεο Σξνθέκσλ (ΔΣΑΣ) ΑΔ 505.000 503.662 99,74 
Ηρζπνθαιιηεξγεηηθό ΚΫληξν Αρειώνπ (ΗΥΘΤΚΑ) ΑΔ 5.827.950 3.271.268 56,13 
ΚΫληξν Διιεληθάο Γνύλαο (ΚΔΓ) ΑΔ  (πξνάιζε από θαηΪξγεζε ΔΟΜΜΔΥ) 58.600 29.886 51,00 
ΝΫα Αλώλπκε Δηαηξεέα Γηώξπγνο Κνξέλζνπ (ΝΑΔΓΚ) 395.833 294.104 74,30 
NUTRIART ABEE 23.506.704 77.807 0,331 
ΠεηδεηΪθηο ΑΔ 7.674.944 38.657 0,504 
Σακεέν Δζληθάο Οδνπνηέαο (ΣΔΟ) ΑΔ 56.407.000 56.407.000 100,00 
    

Πεγά: Γεληθά Γξακκαηεέα Οηθνλνκηθάο Πνιηηηθάο-ΜνλΪδα Απνθξαηηθνπνηάζεσλ, Γηαρεέξηζεο Κηλεηώλ Αμηώλ θαη Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδηα-
ζκνύ-Σκάκα Γ’ Γηαρεέξηζεο Κηλεηώλ Αμηώλ 
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Γενική Γπαμμαηεία Φοπολογικήρ Πολιηικήρ και Γημόζιαρ Πεπιοςζίαρ  

 

Γηα ην έηνο 2021, φζνλ αθνξά ζηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Φνξνινγηθήο Πν-

ιηηηθήο θαη Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο θαη εηδηθφηεξα ζηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ απνηε-

ιεί θπβεξλεηηθή πξνηεξαηφηεηα ε βέιηηζηε αμηνπνίεζε απηήο, κε θπξηφηεξνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ηελ 

εμαζθάιηζε ζεκαληηθψλ θαη ζηαζεξψλ εζφδσλ γηα ην Γεκφζην ζε καθξνρξφληα βάζε, ηελ απνκείσζε 

ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ηε δεκηνπξγία πξφζζεηνπ αλαπηπμηαθνχ νθέινπο γηα ηελ Διιεληθή Οηθνλν-

κία. Η πνιηηηθή απηή έρεη σο βαζηθνχο άμνλεο ηελ θαηαγξαθή, ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

δεκφζηαο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, θαζψο θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

θαη ηνπ πθηζηάκελνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. 

 

Α. Καηαγξαθή 

 

ρεηηθά κε ηελ θαηαγξαθή ηεο Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο, δχν έξγα βξίζθνληαη ζε θάζε ιεηηνπξγίαο θαη 

έλα ζε θάζε πξνγξακκαηηζκνχ: 

 

Έξγα ζε θάζε ιεηηνπξγίαο 

 

 Ψεθηαθέο Υπεξεζίεο Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο θαη Δζληθώλ Κιεξνδνηεκάηωλ (ΨΥΓΗΠΔΔΚ) 

Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ησλ Φεθηαθψλ Τπεξεζηψλ Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο θαη Δζληθψλ Κιεξνδν-

ηεκάησλ (ΦΤΓΗΠΔΔΚ) ιεηηνπξγεί κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ Τπεξεζηψλ 

ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο θαη Κνηλσθειψλ Πεξηνπζηψλ, κέζσ ηεο ςεθηνπνίεζεο 

δηαγξακκάησλ θαη εγγξάθσλ, θαζψο θαη ηεο δεκηνπξγίαο πεξηγξαθηθήο θαη γεσγξαθηθήο βάζεο δεδν-

κέλσλ. Σν έξγν βξίζθεηαη ήδε ζε θάζε ιεηηνπξγίαο θαη ζπλερνχο ελεκέξσζεο ησλ δεδνκέλσλ απηνχ.  

 

ηφρνη είλαη:  

 

- ε ελεκέξσζε ηεο γεσρσξηθήο πιεξνθνξίαο κε ηελ επηθαηξνπνηεκέλε βάζε ηνπ Δζληθνχ Κηεκαην-

ινγίνπ, 

- ε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, 

- ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ην ΣΑΥΙS, γηα ηελ απεπζείαο βεβαίσζε ησλ πξσηνθφιισλ απνδεκίσζεο 

απζαίξεηεο ρξήζεο ζηηο νηθείεο ΓΟΤ, 

- ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ζρεηηθά κε ηηο ζπληειεζκέλεο α-

παιινηξηψζεηο θαη 

- ε πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθίλεζεο εγγξάθσλ, κε ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ. 

 

 Μεηξών Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (ΜΑΠ) 

Σν Απηνηειέο Σκήκα Μεηξψνπ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο έρεη σο βαζηθή αξκνδηφηεηα ηνλ ζπληνληζκφ 

ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο φισλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκφ-

ζηνπ Σνκέα ζε εληαίν Μεηξψν Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (ΜΑΠ). Σν ΜΑΠ ιεηηνπξγεί σο έλα ζπλερψο ε-

πηθαηξνπνηνχκελν γεσγξαθηθφ θαη πεξηγξαθηθφ κεηξψν, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ηα δεδνκέλα ησλ 

βάζεσλ ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο ζπλνιηθά. Η αλαγθαηφηεηα ηνπ έξγνπ ζπλίζηαηαη ζηε δπλαηφηεηα 

πνπ παξέρεη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο (ΓΓΦΠ&ΓΠ) 

λα ζπληνλίδεη θαη λα ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε 

ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, κέζσ ηεο ςεθηαθήο ζπζηεκαηηθήο θαηαγξαθήο, ηαμηλφκεζεο 

θαη επεμεξγαζίαο. 

 

ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή ην ΜΑΠ ζα απνηειέζεη ην βαζηθφ εξγαιείν εληνπηζκνχ θαη θαηαγξαθήο ηεο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε ηε ζηαδηαθή ιεηηνπξγηθή κεηαηξνπή ηνπ ζε Γεκφ-

ζην Κηεκαηνιφγην.  

 

ηφρνη γηα ην 2021 είλαη: 
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 ε δεκηνπξγία λέσλ αλαθνξψλ ΒΙ (Business Intelligence),  

 ε επηθαηξνπνίεζε ηεο ςεθηαθήο πιαηθφξκαο, ψζηε λα ελαξκνληζηεί πιήξσο κε ηελ πθηζηάκελε 

λνκνζεζία (λ. 4389/2016), 

 ε κέξηκλα γηα ηελ θαηαρψξεζε ζηελ ειεθηξνληθή βάζε ΦΤΓΗΠΔΔΚ, ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο Μεηξψνπ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο θαη 

αθνξoχλ ζην λνκηθφ θαη πξαγκαηηθφ θαζεζηψο ησλ 10.119 ΚΑΔΚ ππφ κεηαβίβαζε αθηλήησλ ζηελ 

ΔΣΑΓ ΑΔ, 

 ε πινπνίεζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηηο ςεθηαθέο βάζεηο φισλ ησλ δεκφζησλ θνξέσλ πνπ δη-

αρεηξίδνληαη αθίλεηα (Διιεληθφ Κηεκαηνιφγην, Τπνπξγεία θ.ιπ.) θαη 

 ε επνπηεία ηεο ζπκπιήξσζεο θαη επηθαηξνπνίεζεο ηνπ Μεηξψνπ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο, κέζσ ησλ 

Κηεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ.  

 
ηφρνο ηεο ΓΓΦΠ&ΓΠ είλαη ε έληαμε έξγνπ γηα ηε «πκπιήξσζε θαη Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ Μεηξψνπ 

Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο», ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2021-27 κε ζηφρν ηελ ηαρχηεξε επίηεπμε ηεο πιήξνπο 

θαη επηθαηξνπνηεκέλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ςεθηαθνχ κεηξψνπ ζε φ,ηη αθνξά ζηα αθίλεηα ηνπ Τπνπξγεί-

νπ Οηθνλνκηθψλ. Σν έξγν απηφ ζα απνηειέζεη νδεγφ γηα αληίζηνηρεο δξάζεηο ζηα ινηπά ππνπξγεία. 

 

Έξγν ππό πξνγξακκαηηζκό:  

 

 Δληνπηζκόο θαη αθξηβήο πξνζδηνξηζκόο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηδηαίηεξνπ θπζηθνύ θάιινπο 

ην πιαίζην ηεο αλάδεημεο ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο ε ΓΓΦΠ&ΓΠ ζρεδηάδεη λα πξνρσξήζεη κε ηε 

ζχκπξαμε εμεηδηθεπκέλσλ ηκεκάησλ Διιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ, ζηνλ αθξηβή γεσρσξηθφ πξνζδηνξη-

ζκφ ησλ νξίσλ δεκφζησλ αθηλήησλ ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο ή ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθήο ή πνιηηη-

ζηηθήο ζεκαζίαο, ηα νπνία δελ ήηαλ ηερληθά εθηθηφ κέρξη ζήκεξα λα νξηνζεηεζνχλ κε ηα ππάξρνληα 

κέζα (π.ρ. Καιληέξα λήζνπ Θήξαο). Ο αθξηβήο εληνπηζκφο ηέηνησλ αθηλήησλ αλακέλεηαη λα επηθέξεη 

ζεκαληηθά νθέιε γηα ην Γεκφζην. 

 

Β. Πξνζηαζία 

 

 Αμηνπνίεζε γεωρωξηθώλ δεδνκέλωλ 

ηφρνο ηεο ΓΓΦΠ&ΓΠ είλαη ε ελεκέξσζε ηνπ ΦΤΓΗΠΔΔΚ κέζσ ηεο ζπλερνχο θαηαρψξηζεο ησλ 

ρσξηθψλ κεηαβνιψλ ησλ δεκφζησλ θηεκάησλ (ιφγσ ξπκνηνκηθψλ αιιαγψλ, απαιινηξηψζεσλ, θαηα-

παηήζεσλ θ.α.), ησλ αθηψλ (ιφγσ δηαβξψζεσλ, ηερληθψλ έξγσλ θ.α.) θαη ησλ θνηλφρξεζησλ δσλψλ 

αηγηαινχ κε ηελ αμηνπνίεζε γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ παξέρνληαη απφ ην ΦΤΓΗΠΔΔΚ. Με ηελ 

επεμεξγαζία ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο Κηεκαηηθέο Τπεξεζίεο λα δηαπη-

ζηψλνπλ κεηά απφ απηνςίεο ηηο ηπρφλ ρσξηθέο κεηαβνιέο θαη ηε λνκηκφηεηα απηψλ. 

 

Γ. Αμηνπνίεζε 

 

 Σηέγαζε δεκόζηωλ ππεξεζηώλ – εμνξζνινγηζκόο θαη εμνηθνλόκεζε δαπαλώλ 

πλερίδεηαη ην 2021 ε πξνζπάζεηα εμνξζνινγηζκνχ ησλ αλαγθψλ ζηέγαζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γε-

κνζίνπ. Γηελεξγνχληαη λένη δηαγσληζκνί ζηέγαζεο, κε ζθνπφ ηε δξαζηηθή κείσζε ησλ ζρεηηθψλ ιεη-

ηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηνπο λένπο Καλνληζκνχο θαη απαηηήζεηο (αζθάιεηαο θ.ιπ.). 

 

 Καηερόκελα θαη Αληαιιάμηκα Κηήκαηα 

Η ηαθηνπνίεζε ησλ θαηερνκέλσλ Γεκφζησλ θαη Αληαιιαμίκσλ Κηεκάησλ αλακέλεηαη λα εμαζθαιί-

ζεη ζεκαληηθά έζνδα γηα ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ θαη απνηειεί ιχζε αμηνπνίεζεο ηεο Γεκφζηαο 

Πεξηνπζίαο κε πνιιαπιή ζηφρεπζε: 

 

-  ηελ εμάιεηςε θνηλσληθψλ αδηθηψλ ηζηνξηθά ηεθκεξησκέλσλ θαη ζπγθξνχζεσλ θαη δηεθδηθήζεσλ θά-

ζε κνξθήο, πνπ εθδειψλνληαη θάζε θνξά πνπ ε Πνιηηεία πξνζπαζεί λα πξνζηαηεχζεη κε ζπγθεθξη-

κέλα κέηξα, αιιά κε ζεκαληηθή ρξνληθή πζηέξεζε, ηελ πεξηνπζία ηεο, 
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- ηελ εηζξνή ζεκαληηθψλ εζφδσλ ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία 

ηεο θνηλφρξεζηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο θαη ηεο πεξηνπζίαο πνπ ζα απνθαιπθζεί κε ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ θαη 

- ηελ απειεπζέξσζε ησλ αξκφδησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ δηθαζηεξίσλ απφ ζεκαληηθφ α-

ξηζκφ δηθψλ, εμφδσλ θαη γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 

Δπηκέξνπο παξεκβάζεηο 

 

 Σρνιάδνπζεο Κιεξνλνκηέο 

Άκεζα έζνδα κπνξνχλ λα εμαζθαιηζζνχλ απφ ηηο ρνιάδνπζεο Κιεξνλνκηέο, κέζσ ηεο πινπνίεζεο 

πξνγξάκκαηνο ηαρείαο εθθαζάξηζήο ηνπο, ψζηε λα κελ παξακέλνπλ ππνζέζεηο εθθξεκείο γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

 Κιεξνδνηήκαηα 

ηφρνο ηεο ΓΓΦΠ&ΓΠ είλαη λα ελεξγνπνηήζεη ηνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ επί ησλ ηδξπκάησλ θαη 

θιεξνδνηεκάησλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ έξγνπ θαη ε 

εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ πνπ έρνπλ αλαιάβεη, ζχκθσλα κε ηελ επηζπκία ηνπ δηαζέηε. Δπίζεο, ζηφρνο 

ηεο είλαη ε επίηεπμε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο δεκνζηφηεηαο ζηηο ρνξεγνχκελεο απφ ηα ηδξχκαηα ππνηξν-

θίεο, πξνο ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ δηθαηνχρσλ. 

 

 Αηγηαινί θαη Παξαιίεο 

Η δηελέξγεηα ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ γηα ηελ παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο γηα έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ζέζεσλ, αλακέλεηαη 

λα επεθηαζεί, θαη λα θαιχςεη θαη άιια αληηθείκελα πξνο δεκνπξαζία, κέζσ πθηζηάκελνπ ειεθηξνλη-

θνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

Δπίζεο, ζηφρνο ηεο ΓΓΦΠ&ΓΠ είλαη ε επηθαηξνπνίεζε θαη ε απινχζηεπζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζί-

νπ, κε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Η ζηφρεπζε ζα είλαη δηπιή: αθελφο λα δηαζθαιίδεηαη ε 

πξνζηαζία ηνπ Αηγηαινχ θαη ηεο Παξαιίαο θαη αθεηέξνπ λα πξνσζείηαη θαη λα δηεπθνιχλεηαη ε αλα-

πηπμηαθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο. 

 

 Δπαλεμέηαζε ηνπ Κώδηθα Απαιινηξηώζεωλ 

ηφρνο ηεο ΓΓΦΠ&ΓΠ είλαη ε επαλεμέηαζε ηνπ θψδηθα απαιινηξηψζεσλ κε γλψκνλα ηελ απινπνίε-

ζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ ελαξκφληζε κε ηηο θνηλνηηθέο δεζκεχζεηο ηεο ρψξαο. 

 

Γ. Απηνηειέο Γξαθείν Διιεληθνύ   

 

Σν Απηνηειέο Γξαθείν Διιεληθνχ ιεηηνπξγεί σο ππεξεζία κηαο ζηάζεο γηα ηε ρνξήγεζε θάζε άδεηαο 

θαη έγθξηζεο πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζην Μεηξνπν-

ιηηηθφ Πφιν Διιεληθνχ - Αγ. Κνζκά (ΜΠΔΑΚ), θαζψο θαη γηα ηελ επίβιεςε ηεο αλέγεξζεο πάζεο 

θχζεσο θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. 

 

Σν 2021 αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνχλ νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ Απηνηεινχο 

Γξαθείνπ Διιεληθνχ, ην νπνίν ζα παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο ζχκθσλα κε ηελ θεί-

κελε λνκνζεζία. 

 

ηφρνη ηνπ Απηνηεινχο Γξαθείνπ Διιεληθνχ είλαη: 

 

 ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ Ο-

ινθιεξσκέλεο Αλάπηπμεο θαηά ην αξ. 3 ηνπ λ. 4062/2012, 

 ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ θαη ε ππφδεημε ιχζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ηπρφλ 

δηνηθεηηθψλ δπζρεξεηψλ θαη πξνβιεκάησλ, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ πινπνίεζε ηεο αδεηνδν-

ηηθήο ή άιιεο ζπλαθνχο δηαδηθαζίαο ζε φ,ηη αθνξά ηα έξγα, ηηο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη ηα 

θηίξηα θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, 
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 ε επεμεξγαζία ζρεδίσλ, γεληθψλ νδεγηψλ, εγθπθιίσλ θαη απνθάζεσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο α-

δεηνδφηεζεο ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο, 

 ε έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ εληφο ηνπ ΜΠΔΑΚ θαη 

 ε έθδνζε δηαπηζησηηθψλ πξάμεσλ γηα ηελ θαηεδάθηζε πθηζηάκελσλ θηεξίσλ θαη θηηζκάησλ. 
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