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Προς τη Βουλή των Ελλήνων 

 

 

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, 

 

Καταθέτουμε προς συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων τον Κρατικό Προϋπολογισμό του έτους 2022. 

 

Παρότι ο Προϋπολογισμός του 2022 καταρτίζεται για δεύτερο συνεχόμενο έτος υπό το καθεστώς 

αβεβαιότητας που προκαλεί η παγκόσμια υγειονομική κρίση και μολονότι οι τρέχουσες διεθνείς 

εξελίξεις στις τιμές αποτελούν πρόσθετο παράγοντα αβεβαιότητας, έχουν ήδη καταγραφεί τα πρώ-

τα θετικά μακροοικονομικά αποτελέσματα, μετά τη σταδιακή υποχώρηση των άμεσων οικονομικών 

επιπτώσεων της πανδημικής κρίσης. Για αυτό τον σκοπό ο ρυθμός ανάπτυξης για το έτος 2021 ανα-

θεωρείται σημαντικά προς τα άνω, από 3,6% που προβλεπόταν στο ΜΠΔΣ 2022-2025 και 6,1% στο 

προσχέδιο Προϋπολογισμού 2022, σε 6,9%. Αυτό σηματοδοτεί ότι σε σχέση με την ύφεση ύψους 

9,0% που παρατηρήθηκε το 2020, η οικονομία έχει ήδη καλύψει άνω των δύο τρίτων του απολεσθέ-

ντος εγχώριου προϊόντος, εντός μάλιστα ενός έτους που κατά το πρώτο εξάμηνο υπήρχαν ακόμη σε 

ισχύ σημαντικά περιοριστικά μέτρα στην άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας. 

 

Επιπλέον, η σωρευτική ανάπτυξη των ετών 2021-2022 αυξάνεται στο 11,7%, 1,6% υψηλότερα σε 

σχέση με τις προβλέψεις στο ΜΠΔΣ 2022-2025, σηματοδοτώντας ότι κατά το έτος 2022 όχι μόνο 

αναμένεται να αποκατασταθεί το επίπεδο του εγχώριου προϊόντος του 2019, αλλά αυτό να αυξηθεί 

περαιτέρω, κατά 1,7%. Χαρακτηριστικό και δομικό στοιχείο της οικονομικής ανάπτυξης που ήδη 

βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι η σημαντική μείωση του ποσοστού ανεργίας, από 16,5% τον Σεπτέμβριο 

του 2020, σε 13% τον Σεπτέμβριο του 2021. 

 

Το ανωτέρω αποτέλεσμα δεν οφείλεται προφανώς μόνο στην άρση των περιοριστικών υγειονομι-

κών μέτρων, αλλά σε μεγάλο βαθμό στην πρωτόγνωρη σε ύψος οικονομική ενίσχυση νοικοκυριών 

και επιχειρήσεων που ξεπερνά τα 43 δισ. ευρώ σε ταμειακή βάση, και τα 31 δισ. ευρώ σε δημοσιο-

νομική βάση, την περίοδο 2020-2022. Παράλληλα, τα ταμειακά διαθέσιμα παραμένουν σε ασφαλή 

επίπεδα, ενώ η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης με τη βοήθεια των πρόσθετων πόρων του Ε-

θνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», περιορίζει καθοριστικά τις μακροχρό-

νιες δημοσιονομικές συνέπειες της πανδημίας, και διασφαλίζει την πορεία αποκλιμάκωσης του δη-

μοσίου χρέους, ως ποσοστού του ΑΕΠ, στα αμέσως επόμενα χρόνια. 

 

Η πληθώρα παρεμβάσεων, που περιλαμβάνει άνω των 70 κατηγοριών μέτρων, πολλά από τα οποία 

ανανεώνονταν και ενισχύονταν σε μηναία βάση, κατάφερε να στηρίξει την οικονομική δραστηριό-

τητα της χώρας, έτσι ώστε να είναι έτοιμη να κάνει το άλμα ανάπτυξης στη μετα-κορωνοϊό εποχή. 

Επίσης, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ενισχύεται και η χώρα αναβαθμίζεται, παρά την ανα-

γκαστική επιβάρυνση του δημοσίου χρέους – όπως έγινε πανευρωπαϊκά – στη διάρκεια της πανδη-

μίας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της υλοποίησης ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου σχεδίου με-

ταρρυθμίσεων, σε όλα τα πεδία της δημόσιας σφαίρας, η δυσκολία εφαρμογής του οποίου στη 

διάρκεια και υπό τους περιορισμούς της πανδημίας, δεν εμπόδισε την ταχεία και αποτελεσματική 

του πρόοδο. 



 

Ο Προϋπολογισμός 2022 εισάγει μια σειρά καινοτομιών που αποσκοπούν στην αύξηση της αποτε-

λεσματικότητας του κράτους στη βάση δεικτών επίδοσης, στον έλεγχο των δαπανών και εσόδων και 

στην αύξηση της διαθέσιμης πληροφόρησης και διαφάνειας. Σε αυτό το πλαίσιο: 

 παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε ξεχωριστό τόμο ο προϋπολογισμός επιδόσεων έτους 2022 για 

όλους τους Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και τη Βουλή των Ελλήνων, με την εισαγωγή ενός 

συνεκτικού πλαισίου αξιολόγησης της επίδοσης των προγραμμάτων των φορέων μέσα από δεί-

κτες μέτρησης του βαθμού επίτευξης του στόχου (Key Performance Indicators), οι οποίοι στη 

φάση αυτή έχουν πιλοτικό χαρακτήρα και σκοπεύουν στην εξοικείωση των φορέων με τις διαδι-

κασίες της στοχοθεσίας με βάση δείκτες επιδόσεων, 

 επιπλέον εμφανίζονται δείκτες μέτρησης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος συγκεκριμένων 

πολιτικών που σχετίζονται με προγράμματα των φορέων, ως πρώτο βήμα για τη σταδιακή εφαρ-

μογή της μεταρρύθμισης του Green Budgeting, 

 παρουσιάζεται η Λειτουργική Ταξινόμηση των δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης. Έτσι πλέον από 

το 2022 οι πολίτες θα γνωρίζουν το σύνολο των δαπανών όλων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης 

ανά τομέα λειτουργίας του κράτους όπως είναι η Εκπαίδευση, η Υγεία, η Κοινωνική Προστασία, η 

Αγροτική Ανάπτυξη, η Περιβαλλοντική Προστασία, ο Πολιτισμός, η Άμυνα, οι Υποδομές και λοι-

ποί τομείς πολιτικής.  

 

Η νέα εποχή ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης σηματοδοτεί τη στροφή προς ένα οικονομικό μοντέλο 

περισσότερο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό και πράσινο, προς ένα κράτος πιο αποτελεσματικό, με λι-

γότερη γραφειοκρατία, ψηφιακά αναβαθμισμένο, με δραστικά μειωμένη παραοικονομία, με φορο-

λογικό σύστημα φιλικό προς την ανάπτυξη και ένα ανθεκτικότερο κοινωνικό «δίχτυ» προστασίας. 

Ταυτόχρονα, η περαιτέρω μείωση της ανεργίας, σε συνδυασμό με τα κίνητρα για μετάβαση σημα-

ντικού μέρους της οικονομικής δραστηριότητας από την αδήλωτη στη «λευκή» οικονομία, που απο-

τελεί κεντρικό στόχο της οικονομικής πολιτικής, αναμένεται να οδηγήσει σε αναθέρμανση από την 

πλευρά της ζήτησης στην αγορά εργασίας και σε σταδιακή άνοδο των μισθών. 

 

Η Ελλάδα έχοντας διαθέσιμα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, με αιχμή το Ταμείο Ανάκαμψης και Αν-

θεκτικότητας και το ΕΣΠΑ 2021-2027, είναι έτοιμη για τη μετάβαση σε νέα εποχή, που συνδυάζει 

την οικονομική αποτελεσματικότητα με την κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη. Η σειρά πρωτοπόρων 

παρεμβάσεων προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της απασχόλησης, της παραγωγικής οικονομίας και 

της νέας γενιάς, σηματοδοτούν την κατεύθυνση του παρόντος Προϋπολογισμού προς το μέλλον και 

την ευημερία της χώρας.  

 
 
Νοέμβριος 2021 
 
        Χρήστος Σταϊκούρας        Θόδωρος Σκυλακάκης 
 
 
 
     Υπουργός Οικονομικών        Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 
ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ 
 
1. Γηεζλείο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο 
 
Η αλάθακςε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο απφ ηε βαζηά χθεζε ηνπ 2020 ιφγσ ηεο παλδεκίαο ζπλερίδε-

ηαη, σζηφζν γίλεηαη φιν θαη πην αζχκκεηξε, άληζε θαη αζπγρξφληζηε. Καζψο νη απνθιίζεηο, ηφζν κε-

ηαμχ ρσξψλ φζν θαη κεηαμχ πεξηθεξεηψλ εληείλνληαη, πιήηηνληαη ηδηαίηεξα αθελφο νη ρψξεο κε ρακε-

ιφηεξν εηζφδεκα, φπνπ ηα πνζνζηά εκβνιηαζκνχ είλαη ζπγθξηηηθά κηθξφηεξα, θαη αθεηέξνπ νη επηρεη-

ξήζεηο θαη νη εξγαδφκελνη ζε ηνκείο κε απμεκέλε θπζηθή επαθή, φπνπ ε δήηεζε δελ έρεη αθφκε επα-

λέιζεη πιήξσο. Σελ ίδηα ζηηγκή, νη πνιιαπινί θίλδπλνη σο πξνο ηηο παγθφζκηεο νηθνλνκηθέο πξννπηη-

θέο εληείλνπλ ην θιίκα αβεβαηφηεηαο, κεηξηάδνληαο ηε δηαθαηλφκελε ηζρπξή αλάθακςε κεηά ηελ επα-

λεθθίλεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο δηεζλψο θαη εγείξνληαο ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο πνιηηη-

θήο. 

 

χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έθζεζή ηνπ γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο (World 

Economic Outlook, Οθηψβξηνο 2021), ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ), πξνέβε ζε νξηαθή α-

λαζεψξεζε επί ηα ρείξσ ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ ζε 5,9% γηα ην 2021 (θαηά 0,1 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο έλαληη ηεο πξνεγνχκελεο έθζεζεο, Ινπιίνπ 2021), ελψ δηαηήξεζε ακεηάβιεηε 

ηελ αληίζηνηρε πξφβιεςε γηα ην 2022, ζε 4,9%. Η αλαζεψξεζε γηα ην 2021 απνδίδεηαη, ζε φ,ηη αθνξά 

ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, θπξίσο ζηηο δηαηαξάμεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο, ελψ 

ζε φ,ηη αθνξά ηηο ρακεινχ εηζνδήκαηνο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, θπξίσο ζηελ επηδείλσζε ηεο παλδε-

κίαο.  

 

Αλαιπηηθφηεξα, ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ην ΓΝΣ εθηηκά επηφηεξε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ην 2021 έλαληη 

ησλ πξνβιέςεσλ Ινπιίνπ, ζε 5,2% (απφ 5,6% πξνεγνπκέλσο), θαη ειαθξψο απμεκέλε ην 2022, ζε 

4,5% (απφ 4,4% πξνεγνπκέλσο). πγθεθξηκέλα γηα ηηο ΗΠΑ, ε πξνο ηα ρείξσ αλαζεψξεζε ηνπ 2021 

είλαη κεγαιχηεξε, ζε 6,0% ην 2021 (απφ 7,0% πξνεγνπκέλσο), κε ζπγθξηηηθά κηθξφηεξε αλαβάζκηζε 

ην 2022, ζε 5,2% (απφ 4,9% πξνεγνπκέλσο). ε φ,ηη αθνξά ζηελ Δπξσδψλε, νη νηθνλνκηθέο πξννπηη-

θέο πξνδηαγξάθνληαη επνίσλεο, αληαλαθιψληαο θπξίσο ηελ επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηε-

ξηφηεηαο, ράξηλ ηεο πξνφδνπ ηνπ εκβνιηαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Δηδηθφηεξα, πξνβιέπεηαη ξπζκφο α-

λάπηπμεο 5,0% ην 2021 (0,4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο πςειφηεξνο έλαληη ηεο έθζεζεο Ινπιίνπ), κε ακεηά-

βιεηε ηελ πξφβιεςε γηα ην 2022 ζε 4,3%. χκθσλα κε ηηο θζηλνπσξηλέο πξνβιέςεηο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο ε νηθνλνκία ηεο Δπξσδψλεο ζα αλαπηπρζεί ηαρχηεξα απ’ φ,ηη αλακελφηαλ γηα ην 2021 θαη 

ζα ζπλερίζεη λα επεθηείλεηαη ηζρπξά ην 2022 (πίλαθαο 1.1). ην πιαίζην απηφ, ην γεγνλφο φηη νη πξν-

βιέςεηο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλάπηπμε ζηελ Διιάδα ππεξβαίλνπλ ηνλ κέζν φξν ηεο Δπξσδψλεο 

ζηαζεξά γηα ηελ ηξηεηία 2021-2023 αλαδεηθλχεη ηε δπλακηθή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

 

ηηο αλαδπφκελεο αγνξέο θαη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο, ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο Οθησβξίνπ ηνπ 

ΓΝΣ, πξνβιέπεηαη νξηαθά κεγαιχηεξνο ξπζκφο αλάθακςεο ην 2021 έλαληη ησλ πξνβιέςεσλ Ινπιίνπ, 

ζε 6,4% ην 2021 (απφ 6,3% πξνεγνπκέλσο) θαη κηθξή αληηζηαζκηζηηθή αλαζεψξεζε γηα ην 2022, ζε 

5,1% (απφ 5,2% πξνεγνπκέλσο). Οη πξννπηηθέο ησλ αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ δηαθέξνπλ κεηαμχ ρσ-

ξψλ, κε ηηο αζζελέζηεξεο πξνβιέςεηο λα αθνξνχλ ζηηο αζηαηηθέο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο, ελ κέζσ 

ηεο εμάπισζεο ηεο κεηάιιαμεο Γέιηα. Καιχηεξεο πξννπηηθέο εθηηκά ην ΓΝΣ γηα ηηο ππφινηπεο αλα-

δπφκελεο νηθνλνκίεο, ελ κέζσ πςειφηεξσλ ηηκψλ βαζηθψλ αγαζψλ, αχμεζεο ηεο εμσηεξηθήο δήηεζεο 

απφ αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο θαη επεθηαηηθψλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ. Η Κίλα, πνπ είλαη ε πξψηε 

ρψξα πνπ επιήγε απφ ηελ παλδεκία αιιά επαλήιζε ζηελ θαλνληθφηεηα πνιχ λσξίο, αλακέλεηαη λα 

αλαπηπρζεί θαηά 8,0% ην 2021 θαη 5,6% ην 2022, ειαθξψο επηφηεξα ζε ζρέζε κε ηελ εθηίκεζε Ινπ-

ιίνπ (8,1% θαη 5,7% αληίζηνηρα). Γηα ηελ Ιλδία, νη ηειεπηαίεο εθηηκήζεηο δελ παξνπζηάδνπλ αλαζεψ-

ξεζε θαη δείρλνπλ ξπζκφ κεγέζπλζεο 9,5% ην 2021 θαη 8,5% ην 2022.  
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Μεηά ην 2022, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ ΓΝΣ αλακέλνληαη επηφηεξνη ξπζκνί αλάπηπμεο ηεο πα-

γθφζκηαο νηθνλνκίαο (3,3% ην 2026), κε αλάινγε ηάζε ζην ζχλνιν ηφζν ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ 

(1,6%), φζν θαη ησλ αλαπηπζζφκελσλ (4,4%). ηηο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, ην παξαγφκελν πξντφλ 

πξνβιέπεηαη λα αλαθηήζεη ην πξν-παλδεκίαο επίπεδν ην 2022 θαη λα ην μεπεξάζεη θαηά 0,9% ην 

2024. Αληίζεηα, ζηηο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο (εθηφο ηεο Κίλαο) ην παξαγφκελν πξντφλ πξνβιέπε-

ηαη λα παξακέλεη ην 2024 θάησ απφ ην επίπεδν ησλ πξν-παλδεκίαο πξνβιέςεσλ θαηά 5,5 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο, αληαλαθιψληαο ηε, ζε ζχγθξηζε κε ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, βξαδχηεξε δηάζεζε ησλ εκβν-

ιίσλ, θαζψο θαη ιηγφηεξν εθηεηακέλε ππνζηεξηθηηθή πνιηηηθή.  

 

Ο φγθνο ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 9,7% ην 2021, παξακέλνληαο ακεηά-

βιεηνο έλαληη ησλ πξνβιέςεσλ Ινπιίνπ ηνπ ΓΝΣ, θαη θαηά 6,7% ην 2022, κεησκέλνο θαηά 0,3 πνζν-

ζηηαίεο κνλάδεο αληίζηνηρα. Δηδηθφηεξα, ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ εηζαγσγψλ πξνβιέπεηαη, αθελφο γηα 

ηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο, ζε 9,0% ην 2021 θαη 7,3% ην 2022 (αλαζεσξεκέλνο επί ηα ρείξσ θαηά 0,7 

θαη 0,3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο αληίζηνηρα), ελψ γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο ζε 12,1% ην 2021 

(αλνδηθά αλαζεσξεκέλνο θαηά 0,7 πνζνζηηαίεο κνλάδεο) θαη ζε 7,1% ην 2022 (κε αλαζεσξεκέλνο). 

Αληίζηνηρα, ν ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ εμαγσγψλ, ζηηο κελ αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο εθηηκάηαη απφ ην 

ΓΝΣ ζηαζεξά ζε 8,0% ην 2021 θαη 6,6% ην 2022, ζηηο δε αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο ζε 11,6% γηα 

ην 2021 (κεγαιχηεξνο θαηά 0,8 πνζνζηηαίεο κνλάδεο έλαληη ησλ πξνβιέςεσλ Ινπιίνπ) θαη γηα ην 2022 

ζε 5,8% (κηθξφηεξνο θαηά 0,9 πνζνζηηαίεο κνλάδεο).  

 

Γηα ηελ Δπξσδψλε, ε εμσηεξηθή δήηεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ βάζεη ησλ εθηηκήζεσλ ηεο Δπξσ-

πατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (επηέκβξηνο 2021) αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 9,2% ην 2021, 5,5% ην 

2022 θαη 3,7% ην 2023, αληαλαθιψληαο αλαβαζκηζκέλε δπλακηθή ζε επίπεδν ηξηεηίαο έλαληη ησλ 

πξνεγνχκελσλ πξνβιέςεσλ Ινπλίνπ 2021 (8,6%, 5,2% θαη 3,4% αληίζηνηρα). 

 

Πίλαθαο 1.1 Βαζηθά κεγέζε ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκίαο 

(% εηήζηεο κεηαβνιέο, ζηαζεξέο ηηκέο) 

 

 2020 2021* 2022* 

Παγθφζκην ΑΔΠ -3,1 5,9 4,9 
ΑΔΠ ΔΔ** -5,9 5,0 4,3 
ΑΔΠ Δπξσδψλεο** -6,4 5,0 4,3 
ΑΔΠ ΗΠΑ -3,4 6,0 5,2 
Παγθφζκην Δκπφξην (αγαζά θαη ππεξεζίεο) -8,2 9,7 6,7 
Πιεζσξηζκφο       
α. Πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο 0,7 2,8 2,3 
β. Αλαδπφκελεο αγνξέο θαη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο 5,1 5,5 4,9 
Σηκή πεηξειαίνπ (Brent, USD/barrel)** 43,4 71,6 78,9 

Πεγέο: IMF, World Δconomic Οutlook (Οθηψβξηνο 2021) 
* Δθηηκήζεηο/Πξνβιέςεηο 
** Φζηλνπσξηλέο πξνβιέςεηο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, Ννέκβξηνο 2021 

 

O πιεζσξηζκφο εκθάληζε ζεκαληηθή άλνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2021, θπξίσο εμαηηίαο ησλ επηδξά-

ζεσλ ρακειήο βάζεο ηνπ 2020 θαη ηεο ζπζζσξεπκέλεο δήηεζεο πνπ βξέζεθε ζε αληζνξξνπία κε ηελ 

πξνζθνξά, σζηφζν αλακέλεηαη λα επαλέιζεη ζηα πξν-παλδεκίαο επίπεδα γχξσ ζηα κέζα ηνπ 2022. 

χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ ΓΝΣ, ζε φ,ηη αθνξά ηηο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ε αχμεζε ηνπ πιεζσ-

ξηζκνχ αλακέλεηαη λα θνξπθσζεί θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 2021, δηακνξθνχκελνο ζε 2,8% 

ζην ζχλνιν ηνπ έηνπο, θαη ζηε ζπλέρεηα λα πεξηνξηζηεί ζε πεξίπνπ 2% κέρξη ηα κέζα ηνπ επφκελνπ 

έηνπο, αλεξρφκελνο θαηά κέζν φξν ζε 2,3% ζην ζχλνιν ηνπ 2022. ηηο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο, 

εθηηκάηαη κεγαιχηεξν πξφζθαηξν άικα ηνπ πιεζσξηζκνχ ζε 6,8% πξνο ην ηέινο ηνπ 2021, πνπ νδεγεί 

ηνλ ξπζκφ αλφδνπ ησλ ηηκψλ ζην ζχλνιν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ζε 5,5%, θαη αθνινχζσο κεηξηαζκφ ηνπ 

ζε πεξίπνπ 4%, πνπ ηνλ νδεγεί ρακειφηεξα ζην ζχλνιν ηνπ 2022, ζε 4,9%.  

 

ηελ σο άλσ εμνκαιπληηθή ηάζε ζπκβάιινπλ νη κειινληηθέο ηηκέο πεηξειαίνπ, πνπ δείρλνπλ ππνρψ-

ξεζε. Μεηά ηελ αχμεζε ηεο κέζεο ηηκήο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ θαηά 59% ην 2021 έλαληη ηνπ 2020 

(65,68 δνιάξηα ην βαξέιη), ην 2022 αλακέλεηαη κείσζε θαηά 1,8% ζε εηήζηα βάζε (64,52 δνιάξηα ην 



ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ  ΚΔΦΑΛΑΙΟ  1 

 

ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2022      15 

 

βαξέιη), κε πεξαηηέξσ ζπκπίεζε λα εθηηκάηαη σο ην ηέινο ηεο κεζνπξφζεζκεο πεξηφδνπ (ζηα 56,3 δν-

ιάξηα ην βαξέιη ην 2026). Οη παξάγνληεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ αλνδηθφηεξα ή θαζνδηθφηεξα 

ηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ είλαη ηζνξξνπεκέλνη ζην εγγχο κέιινλ, κε θχξηνπο θηλδχλνπο γηα πεξαηηέξσ 

άλνδν ηε ρακειή παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα παγθνζκίσο θαη ηελ παξαηεηακέλε ζηήξημε ησλ ηηκψλ 

απφ ηνλ OPEC+. Παξάγνληεο θαζνδηθφηεξσλ εμειίμεσλ απνηεινχλ ε εμάπισζε ηεο κεηάιιαμεο Γέι-

ηα, ε κεγαιχηεξε παξαγσγή πεηξειαίνπ απφ κε δεζκεπφκελα κέιε ηνπ OPEC+ (Ιξάλ, Ληβχε, Βελε-

δνπέια) θαη ε παξαγσγή ζρηζηνιηζηθνχ πεηξειαίνπ απφ ηηο ΗΠΑ. Δπηπξνζζέησο, ζχκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε κέζε ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ αλακέλεηαη λα απμεζεί θαη λα 

δηακνξθσζεί ζε 71,6 δνιάξηα ην βαξέιη ην 2021 θαη 78,9 δνιάξηα ην βαξέιη ην 2022 (πίλαθαο 1.1). 

 

Δλ θαηαθιείδη, αλ θαη νη πξννπηηθέο ηεο παγθφζκηαο θαη ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο πξνδηαγξάθνληαη 

αηζηφδνμεο, πεξηθιείνπλ πςειφ βαζκφ αβεβαηφηεηαο, ιφγσ ηεο ζπλχπαξμεο ηξηψλ παξάιιεισλ θξί-

ζεσλ ην ηξέρνλ δηάζηεκα (πγεηνλνκηθή, ελεξγεηαθή θαη θιηκαηηθή). Βαζηθνί θίλδπλνη πνπ ε πξαγκα-

ηνπνίεζή ηνπο ζα ζπκπίεδε ηελ παγθφζκηα αλάπηπμε, είλαη αθελφο κία δπζκελέζηεξε ηνπ αλακελφκε-

λνπ εμέιημε ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο, θαη αθεηέξνπ κία πην επίκνλε θαηαγξαθή πιεζσξηζηηθψλ πηέ-

ζεσλ (θπξίσο ζηηο  αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο), ε νπνία ζα ζπλνδεπφηαλ απφ ηνλ θίλδπλν ηεο πξφσ-

ξεο άξζεο ηεο αζθνχκελεο δηεπθνιπληηθήο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, κε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ θαη δε-

κηνπξγία ζπλζεθψλ πεξαηηέξσ νηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο επηδείλσζεο. Σέινο, 

ζηηο πνιιαπιέο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε παγθφζκηα νηθνλνκία, ηφζν βξαρπρξφληα φζν θαη 

καθξνρξφληα, πεξηιακβάλνληαη ε ελδερφκελε δηεχξπλζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ απφ 

ηε κε ζηαδηαθή άξζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ ζηήξημεο, θαη ε δεκηνπξγία «κφληκσλ νπιψλ» 

ζηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ ησλ νηθνλνκηψλ σο θιεξνδφηεκα ηεο  παλδεκηθήο θξίζεο («scarring effects»). 

 

Η εληαία λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ζηε δώλε ηνπ επξώ 
 

Μεηά ηελ πξσηνθαλή ζπξξίθλσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Δπξσδψλε ζηε δηάξθεηα 

ηνπ 2020 θαη ηηο αξρέο ηνπ 2021, σο απνηέιεζκα ηεο εμάπισζεο ηεο παλδεκίαο θαη ηεο αβεβαηφηεηαο 

πνπ ηε ζπλφδεπζε, ηεο θαηά δηαζηήκαηα αλαδσπχξσζεο ησλ θξνπζκάησλ ηνπ ηνχ θαη ησλ επαθφινπ-

ζσλ κέηξσλ θνηλσληθήο απνζηαζηνπνίεζεο, ε νηθνλνκία ζηελ Δπξσδψλε αλέθακςε δπλακηθά ην δεχ-

ηεξν ηξίκελν ηνπ 2021. Η αλάθακςε ζπλερίζηεθε θαη ην ηξίην ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ελψ ζην 

ηέινο ηνπ έηνπο ην επίπεδν ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο αλακέλεηαη λα ππεξβεί εθείλν πξν ηεο 

παλδεκίαο. Η επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο εκβνιηαζκνχ ζηελ Δπξψπε ζπλεηέιεζε απνθαζηζηηθά πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε απηή, επηηξέπνληαο ην ζρεδφλ πιήξεο άλνηγκα ηεο νηθνλνκίαο πνπ νδήγεζε ζηελ ελί-

ζρπζε ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο θαη ηεο παξαγσγήο ησλ επηρεηξήζεσλ. Δηδηθφηεξα, ην πξαγκαηηθφ 

ΑΔΠ ζηελ Δπξσδψλε, αθνχ ζπξξηθλψζεθε ζε εηήζηα βάζε θαηά 1,2% ην α΄ ηξίκελν ηνπ 2021, αλέ-

θακςε δπλακηθά θαηά 14,2% ην β΄ ηξίκελν θαη θαηά 3,7% ην γ΄ ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.  

 

Η άλνδνο ηνπ πιεζσξηζκνχ απφ ηηο αξρέο ηνπ 2021 απνδίδεηαη ζε παξνδηθνχο θπξίσο παξάγνληεο, 

φπσο ε εκθάληζε πεξηνξηζκψλ ζηε ζπλνιηθή πξνζθνξά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαζέξκαλζε ηεο εγ-

ρψξηαο δήηεζεο, πνπ αλακέλεηαη λα ππνρσξήζνπλ ζηαδηαθά ζηε δηάξθεηα ηνπ 2022. Οη ππνθείκελεο 

πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο εθηηκάηαη φηη εληζρχνληαη ζηαδηαθά, δεδνκέλεο ηεο ζπγθξάηεζεο ησλ κηζζνιν-

γηθψλ απμήζεσλ. Δηδηθφηεξα, ν ξπζκφο πιεζσξηζκνχ ζηελ Δπξσδψλε παξνπζίαζε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ 2021 ζεκαληηθή επηηάρπλζε, θπξίσο ιφγσ ηεο έληνλεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ηεο ελέξγεηαο πνπ έρεη 

μεθηλήζεη απφ ηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 2020, θαζψο θαη ησλ ειιείςεσλ ζε πιηθά, εμνπιηζκφ θαη επίζεο 

ζε εξγαηηθά ρέξηα (Οθηψβξηνο 2021: 4,1%, Γεθ. 2020: -0,3%). Ο ππξήλαο ηνπ πιεζσξηζκνχ (δει. ν 

ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ εθηφο ελέξγεηαο θαη εηδψλ δηαηξνθήο) εληζρχζεθε ζεκαληηθά απφ ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 2021 θαη κεηά (Οθηψβξηνο 2021: 2,1%, Γεθέκβξηνο 2020: 0,2%), ελψ θαη νη καθξν-

πξφζεζκεο πιεζσξηζηηθέο πξνζδνθίεο δείρλνπλ λα εληζρχνληαη θαη ηειεπηαία λα πιεζηάδνπλ ην επί-

πεδν ηνπ 2%.  

 

Οη θίλδπλνη γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Δπξσδψλε ζεσξνχληαη γεληθά 

ηζνξξνπεκέλνη. Η νηθνλνκηθή αλάθακςε κπνξεί λα ππεξβεί ηηο πξνζδνθίεο εάλ εληζρπζεί ε εκπηζην-

ζχλε ησλ θαηαλαισηψλ θαη κεησζεί ε απνηακίεπζε απφ ηα ηξέρνληα πςειά επίπεδα, ή εάλ ππάξμεη 

ηαρχηεξε απνθιηκάθσζε ηεο παλδεκίαο. Ωζηφζν, νη πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο κπνξεί λα θαηαζηνχλ πε-

ξηζζφηεξν επίκνλεο αλ νη παξαηεξνχκελεο δηαηαξαρέο απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο κεηαθξαζηνχλ 
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ζε πςειφηεξεο ηνπ αλακελφκελνπ κηζζνινγηθέο απμήζεηο. Οη νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο κπνξεί επίζεο 

λα επηδεηλσζνχλ εάλ ππάξμεη δπζκελήο εμέιημε ηεο παλδεκίαο, γεγνλφο πνπ ζα θαζπζηεξνχζε ην πιή-

ξεο άλνηγκα ηεο νηθνλνκίαο, ή εάλ νη ειιείςεηο απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο επηκείλνπλ πεξηζζφηε-

ξν δπζρεξαίλνληαο ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

 

χκθσλα κε ηηο πιένλ πξφζθαηεο καθξννηθνλνκηθέο πξνβνιέο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 

(ΔΚΣ) (επηέκβξηνο 2021), ν εηήζηνο ξπζκφο πιεζσξηζκνχ αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί θαηά κέζν 

φξν ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσδψλεο ζε 2,2% γηα ην 2021, ζε 1,7% ην 2022 θαη ζε 1,5% ην 2023. Ο 

ππξήλαο ηνπ πιεζσξηζκνχ αλακέλεηαη λα εληζρπζεί ζηαδηαθά κεζνπξφζεζκα, κε ηε ζηήξημε ηεο δηεπ-

θνιπληηθήο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο.  

 

ηε δηάξθεηα ηνπ 2021, ην Γ ηεο ΔΚΣ δελ πξνέβε ζε πξνζαξκνγή ησλ επηηνθίσλ πνιηηηθήο, ηα νπνία 

είραλ ήδε δηακνξθσζεί ζε ηζηνξηθά ρακειά επίπεδα.
1
 Δμαθνινπζεί λα θξίλεηαη αλαγθαία ε ζπλέρηζε 

ηεο δηαζθάιηζεο πνιχ επλντθψλ ζπλζεθψλ ρξεκαηνδφηεζεο γηα φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο κε 

ηελ εθαξκνγή πνιχ δηεπθνιπληηθήο θαηεχζπλζεο εθ κέξνπο ηεο εληαίαο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. ηε 

λνκηζκαηηθή ραιάξσζε ζπλεηέιεζαλ νη εθηεηακέλεο παξεκβάζεηο πνπ πηνζεηήζεθαλ ην 2020 απφ ην 

Δπξσζχζηεκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο. Κεληξηθφ ζεκείν ησλ παξεκβά-

ζεσλ απηψλ απνηέιεζε ε δηεμαγσγή ηνπ έθηαθηνπ πξνγξάκκαηνο αγνξάο ηίηισλ ιφγσ ηεο παλδεκίαο 

(Pandemic Emergency Purchase Programme - PEPP), ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ νη ηίηινη πνπ έρεη εθ-

δψζεη ην Διιεληθφ Γεκφζην θαηέζηεζαλ επηιέμηκνη γηα αγνξά κεηά ηε ρνξήγεζε παξέθθιηζεο απφ ηηο 

απαηηήζεηο ειάρηζηεο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο (waiver) απφ ην Γ ηεο ΔΚΣ. 

 

Δηδηθφηεξα ην 2021: 

 ζπλερίζηεθαλ νη θαζαξέο αγνξέο ηίηισλ κε ξπζκφ 20 δηζ. επξψ κεληαίσο ππφ ην ηξέρνλ δηεπξπκέ-

λν πξφγξακκα αγνξάο ηίηισλ (Asset Purchase Programme - APP), παξάιιεια κε ηελ πνιηηηθή 

πιήξνπο επαλεπέλδπζεο ησλ απνπιεξσκψλ θεθαιαίνπ ησλ ηίηισλ πνπ ιήγνπλ, 

 ζπλερίζηεθε ε δηεμαγσγή θαζαξψλ αγνξψλ ηίηισλ ζην πιαίζην ηνπ έθηαθηνπ PEPP, νη νπνίεο α-

λακέλεηαη λα δηαξθέζνπλ ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην ηέινο Μαξηίνπ 2022 θαη ζπλνιηθά λα αλέιζνπλ 

έσο 1.850 δηζ. επξψ. Η επαλεπέλδπζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ απνπιεξψλνληαη θαζψο ιήγνπλ ηα 

ρξεφγξαθα πνπ αγνξάδνληαη κέζσ ηνπ PEPP, πξνβιέπεηαη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2023. 

Οη αγνξέο ππφ ην PEPP πξαγκαηνπνηνχληαη κε επειημία σο πξνο ην είδνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνη-

ρείσλ, ηνλ ρξφλν ησλ αγνξψλ θαη ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ αθνξνχλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιη-

ζηεί ε νκαιή κεηάδνζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2021 ην Γ ηεο ΔΚΣ 

αλαθνίλσζε φηη νη θαζαξέο αγνξέο ππφ ην PEPP ζα δηεμάγνληαη κε θάπσο ρακειφηεξν ξπζκφ απφ 

ηα ακέζσο πξνεγνχκελα ηξίκελα, 

 ην Δπξσζχζηεκα εμαθνινχζεζε λα παξέρεη άθζνλε ξεπζηφηεηα κε πνιχ επλντθνχο φξνπο πξνο 

ηνπο αληηζπκβαιιφκελνχο ηνπ θπξίσο κέζσ ησλ ζηνρεπκέλσλ πξάμεσλ TLTRO III, νη νπνίεο ππν-

βνεζνχλ ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ επηρεηξήζεσλ θαη λνηθνθπξηψλ. Με ηηο ελ ιφγσ πξάμεηο, ην Δπ-

ξσζχζηεκα κεξίκλεζε ψζηε νη ηξάπεδεο, νη νπνίεο γηα έλα ρξνληθφ νξίδνληα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

παλδεκία δελ ζα κεηψζνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, λα επσθειεζνχλ απφ 

ην ρακειφηεξν (επί ηνπ παξφληνο αξλεηηθφ) επηηφθην. 

 

Σνλ Ινχιην 2021 νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιη-

ηηθήο. H λέα ζηξαηεγηθή πηνζεηεί ζπκκεηξηθφ ζηφρν γηα ξπζκφ πιεζσξηζκνχ 2% κεζνπξφζεζκα, πνπ 

ζεκαίλεη φηη νη αξλεηηθέο θαη νη ζεηηθέο απνθιίζεηο ηνπ πιεζσξηζκνχ απφ ηνλ ζηφρν απηφ είλαη εμί-

ζνπ αλεπηζχκεηεο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ, κεηαμχ άιισλ, επηβεβαίσζε φηη ηα επηηφθηα 

πνιηηηθήο ηεο ΔΚΣ εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ ην πξσηαξρηθφ κέζν άζθεζεο λνκηζκαηηθήο πνιηηη-

θήο. Σα άιια κέζα, φπσο ε παξνρή ελδείμεσλ ζρεηηθά κε ηε κειινληηθή θαηεχζπλζε ηεο λνκηζκαηη-

θήο πνιηηηθήο, νη αγνξέο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη νη πξάμεηο πην καθξνπξφζεζκεο αλαρξεκαηνδφ-

ηεζεο, ηα νπνία ηελ ηειεπηαία δεθαεηία βνήζεζαλ ζηε κείσζε ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ δεκηνπξγεί ην 

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

καηνδφηεζεο παξέκεηλαλ 0% θαη 0,25% αληίζηνηρα, δει. ζηα επίπεδα ζηα νπνία έρνπλ δηακνξθσζεί απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2016 ελψ ην 
επηηφθην ζηε δηεπθφιπλζε απνδνρήο θαηαζέζεσλ έρεη δηακνξθσζεί ζε -0,50% απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2019. 
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θαηψηαην επίπεδν ησλ νλνκαζηηθψλ επηηνθίσλ, ζα εμαθνινπζήζνπλ λα απνηεινχλ αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηεο εξγαιεηνζήθεο ηεο ΔΚΣ θαη ζα εθαξκφδνληαη θαηά πεξίπησζε. 

 

 

2. Οη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα 
 

2.1 Γεληθή επηζθόπεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 
 

Σν 2020 ήηαλ έηνο νξφζεκν γηα ηελ παγθφζκηα ηζηνξία θαη νηθνλνκία. Ήηαλ ην έηνο ηεο παγθφζκηαο 

εμάπισζεο ηεο λφζνπ Covid-19, ε νπνία εμειίρζεθε ζηε κεγαιχηεξε παλδεκία ησλ ηειεπηαίσλ ηνπ-

ιάρηζηνλ εθαηφ εηψλ, πνπ ζπλερίδεηαη κε ηελ ίδηα έληαζε θαη ην 2021. Η παλδεκία νξηνζέηεζε λένπο 

ζηφρνπο θαη επαλαπξνζδηφξηζε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ελψ αλέδεημε ηε ζηελή 

εμάξηεζε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο απφ ηηο πγεηνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ θνηλσλία. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο θαηαγξάθνληαη ηφζν ζηνλ πγεηνλνκηθφ ηνκέα, κε ηνλ α-

ξηζκφ ησλ θξνπζκάησλ θαη ησλ ζαλάησλ, φζν θαη ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα, κε ηνλ αξηζκφ ησλ επηρεη-

ξήζεσλ θαη εξγαδνκέλσλ πνπ αλαγθάζηεθαλ λα πξνβνχλ ζε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο θαη εξγαζίαο, κε 

απνηέιεζκα ηε βαζεηά χθεζε ηνπ 2020.  

 

Η θπβεξλεηηθή αληίδξαζε ηφζν δηεζλψο φζν θαη ζηελ Διιάδα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο 

ππήξμε άκεζε, κε ηελ εθαξκνγή απζηεξψλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ γηα ηε κείσζε ηεο δηαζπνξάο κε 

ηαπηφρξνλε παξνρή εληζρπηηθψλ νηθνλνκηθψλ κέηξσλ γηα ηελ άκβιπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζε-

σλ ζηα λνηθνθπξηά θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ νηθνλνκηθψλ κέηξσλ πνπ εθαξκφ-

ζηεθαλ ήηαλ ην πξσηνθαλέο χςνο ηνπο θαη ν κεγάινο αξηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ (θπζηθψλ 

πξνζψπσλ θαη επηρεηξήζεσλ) πνπ θαιχθζεθαλ. Η έγθαηξε εθαξκνγή ηνπο ζε εζληθφ επίπεδν κε ηε 

ζπλεξγαζία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία πηνζέηεζε θαη εθάξκνζε κέηξα ελίζρπζεο θαη δηεπ-

θφιπλζεο ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ, ζπλεηέιεζαλ ζηελ άκβιπλζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο. Η 

πγεηνλνκηθή θξίζε απέδεημε φηη ε ζπκβνιή κηαο θνηλήο επξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο. Ωζηφζν είλαη πξνθαλέο φηη δελ ππήξρε θά-

πνην ζρέδην ζε δηεζλέο επίπεδν γηα πξνηεηλφκελα ζπγθεθξηκέλα κέηξα δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, νχ-

ηε πξνεγνχκελε ζρεηηθή εκπεηξία. Γηα απηφ ην ζθνπφ ηα θξάηε κέιε θιήζεθαλ λα ζρεδηάζνπλ θαη λα 

πινπνηήζνπλ ζε πνιχ ζηελά ρξνληθά πεξηζψξηα ηα δηθά ηνπο κέηξα δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο. ε απηά ηα πιαίζηα ε Διιεληθή Κπβέξ-

λεζε θαη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα έλα 

πινχζην πιέγκα κέηξσλ, γηα φιεο ηηο πιεηηφκελεο θνηλσληθέο νκάδεο, ην νπνίν αλαζεσξείην ζε κε-

ληαία βάζε αθινπζψληαο ηελ πνξεία ηεο παλδεκίαο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη πνιιά απφ απηά ηα πξσ-

ηνπνξηαθά κέηξα πηνζεηήζεθαλ ζηε ζπλέρεηα απφ άιιεο ρψξεο δηεζλψο. 

 

Η πξνζηαζία θαηά πξνηεξαηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο απφ ηελ ηαρχηαηε εμάπισζε ηνπ ηνχ SARS-

Cov-2 έιαβε, ιφγσ ηεο πςειήο κεηαδνηηθφηεηαο ηνπ ηνχ, δηαζηάζεηο πξσηφγλσξσλ κέηξσλ πνπ αθν-

ξνχζαλ ηηο κεηαθηλήζεηο, ηελ θηλεηηθφηεηα, αθφκε θαη ηηο θνηλσληθέο επαθέο ησλ πνιηηψλ, δειαδή ηηο 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ ηεο ρψξαο. 

 

ηελ Διιάδα εθαξκφζηεθαλ απζηεξά πεξηνξηζηηθά κέηξα απαγφξεπζεο ηεο θπθινθνξίαο θαη αλα-

ζηνιήο ιεηηνπξγίαο θιάδσλ επηρεηξήζεσλ, θπξίσο ζηηο ππεξεζίεο, ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο, 

κία ζηελ αξρή ηεο εμάπισζεο ηεο παλδεκίαο ηνλ Μάξηην-Απξίιην ηνπ 2020 (ε νπνία δηήξθεζε 6 ε-

βδνκάδεο, πξψην «lockdown»), δεχηεξε ζην ηέινο ηνπ 2020 (ε νπνία δηήξθεζε πεξίπνπ 7 εβδνκάδεο, 

δεχηεξν «lockdown») θαη ηξίηε ζηηο αξρέο ηνπ 2021 (ε νπνία θαηέιαβε ζρεδφλ εμνινθιήξνπ ην πξψ-

ην ηξίκελν ηνπ 2021, σο παξάηαζε ηνπ δεχηεξνπ «lockdown») θαηά αληηζηνηρία ησλ ηξηψλ θπκάησλ 

ηεο λφζνπ. πλνιηθά νη απζηεξνί πεξηνξηζκνί δηήξθεζαλ πεξίπνπ ην 1/5 ησλ ζπλνιηθψλ εκεξψλ ηεο 

πεξηφδνπ 2020-21. 

 

Σα πεξηνξηζηηθά κέηξα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο επηδείλσζαλ ηηο αηζηφδνμεο πξννπηηθέο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, φπσο είραλ αξρίζεη λα δηακνξθψλνληαη ην 2019 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 2020, ράξε 
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ζην θπβεξλεηηθφ αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα πνπ είρε αξρίζεη λα εθαξκφδεηαη, κέζσ ηεο ζηαδηαθήο ειά-

θξπλζεο ησλ θφξσλ, ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη πξνψζεζεο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. 

 

Απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2020, νη  πγεηνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ ήηαλ δξακαηηθέο, παξά ηηο 

θαηά γεληθή παξαδνρή ηθαλνπνηεηηθέο πξνζπάζεηεο αληηκεηψπηζεο θαη πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ 

απφ ηελ θπβέξλεζε, ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο ζπγθξίζεηο. Απφ πγεηνλνκηθήο  πιεπξάο, ην απνηέιεζκα 

ήηαλ λα ζεκεησζνχλ 138.850 επηβεβαησκέλα θξνχζκαηα ηεο λφζνπ θαη 4.838 ζάλαηνη γηα ην ζχλνιν 

ηνπ έηνπο 2020. Απφ καθξννηθνλνκηθήο πιεπξάο, θαηαγξάθεθε ε δεχηεξε κεγαιχηεξε χθεζε (9,0%) 

ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ππνιεηπφκελε κφλν ηεο κεγάιεο χθεζεο ηνπ 

2011 (10,1%) πνπ ζεκεηψζεθε ηελ πεξίνδν ηεο κεγάιεο θξίζεο ηνπ ρξένπο.  

 

ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηεο χθεζεο, απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο, ε ζπξξίθλσζε ησλ εμαγσ-

γψλ ππεξεζηψλ θαη ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο επέδξαζαλ αξλεηηθά ζην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ, 

ελψ ε αληνρή πνπ επέδεημαλ νη εμαγσγέο αγαζψλ θαη νη επελδχζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηεο 

δεκφζηαο θαηαλάισζεο, κεηξίαζαλ σο έλα βαζκφ ηηο κεγάιεο απψιεηεο.  

 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, νη απψιεηεο ππήξμαλ ηδηαίηεξα εθηεηακέλεο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξε-

ζηψλ θαη θπξίσο ζηνπο ηνκείο πνπ ζπλδένληαη ηφζν κε ηνλ ηνπξηζκφ φζν θαη κε ηελ εγρψξηα δήηεζε, 

φπσο ηα ηαμίδηα, ε θηινμελία, ε εζηίαζε, ε ςπραγσγία θαη ην ιηαληθφ εκπφξην. Οη απψιεηεο ζηνλ δεπ-

ηεξνγελή ηνκέα ήηαλ πεξηνξηζκέλεο, ιφγσ ηεο θαιχηεξεο απφδνζεο δπλακηθψλ κεηαπνηεηηθψλ θιά-

δσλ, φπσο νη εηαηξίεο παξαγσγήο ρεκηθψλ νπζηψλ θαη πξντφλησλ, θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη 

ζθεπαζκάησλ θαη νη εηαηξίεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ησλ ν-

πνίσλ ε παξαγσγή απμήζεθε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ έθηαθησλ αλαγθψλ πνπ δεκηνχξγεζε ε παλδε-

κία.  

 

Απφ πιεπξάο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ θαηέγξαςαλ κε-

γάιε πηψζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο, κε ηηο ζεκαληηθφηεξεο απψιεηεο λα θαηαγξάθνληαη ζηνλ ηξη-

ηνγελή ηνκέα. Δηδηθφηεξα ηνλ Μάξηην 2020 ηέζεθαλ 210.217 επηρεηξήζεηο ζε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο, 

κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπο λα ζπξξηθλψλεηαη θαηά 36,0%, έλαληη κείσζεο θαηά 13,4% ζην ζχλνιν 

ηεο νηθνλνκίαο. Μεηαμχ ησλ δεθαπέληε θαηαγξαθφκελσλ θιάδσλ ζε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο, νη ηέζζε-

ξηο
2
 επζχλνληαη γηα ην 95,8% ηεο κείσζεο ηδίξνπ ην 2020 ιφγσ ησλ αλαζηνιψλ, κε βάζε ηα ζηνηρεία 

επηρεηξήζεσλ πνπ ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία: ν θιάδνο θαηαιπκάησλ (-4 δηζ. επξψ έλαληη ηνπ 

2019), ιηαληθνχ εκπνξίνπ πιελ νρεκάησλ (-1,7 δηζ. επξψ), ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαη ζηνηρεκάησλ (-1,4 

δηζ. επξψ) θαη εζηίαζεο (-0,6 δηζ. επξψ). 

 

Οη ζπλέπεηεο απηέο ζα ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξεο ρσξίο ην δίρηπ πξνζηαζίαο πνπ εθάξκνζε ε θπβέξλε-

ζε, κε εληζρπηηθά κέηξα ζπλνιηθνχ χςνπο 40 δηζ. επξψ ηε δηεηία 2020-21 (23,1 δηζ. επξψ γηα ην 2020 

θαη 16,9 δηζ. επξψ γηα ην 2021) γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, 

ηε ζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ, ηελ ηφλσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Σα κέηξα, πνπ έιαβαλ ηε κνξθή νηθνλνκηθήο 

ζηήξημεο
3
, αλαζηνιήο πιεξσκήο ππνρξεψζεσλ

4
 θαη ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηεηαο

5
, είραλ ζεηηθή ζπκβν-

ιή ζηε κεηαβνιή ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ε νπνία εθηηκάηαη ζε 7,1 πνζνζηηαίεο κνλάδεο γηα ην 2020 

θαη ζε 4,8 πνζνζηηαίεο κνλάδεο γηα ην 2021.  

 

                                                 
2  Βάζεη Κχθινπ Δξγαζηψλ Δπηρεηξήζεσλ κε ππνρξέσζε ηήξεζεο δηπινγξαθηθψλ βηβιίσλ ζε Αλαζηνιή Λεηηνπξγίαο ιφγσ ηεο παλδεκί-

αο COVID-19 θαηά NACE Αλαζ. 2, Πεηξακαηηθέο ηαηηζηηθέο, ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, Aχγνπζηνο 2021. 
3  Όπσο, κεηαμχ άιισλ, ε κείσζε ηνπ ΦΠΑ ζε θιάδνπο ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπξηζκφ θαη αλαςπρή, νη απνδεκηψζεηο εηδηθνχ 

ζθνπνχ γηα πιεηηφκελνπο εξγαδφκελνπο θαη ε ρξνληθή επέθηαζε ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο, ε ζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη ησλ 
δεκφζησλ κεηαθνξψλ, ε ρξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ κε ηε κνξθή επηζηξεπηέαο πξνθαηαβνιήο, ην πξφγξακκα «Γέθπξα» γηα επηδφ-
ηεζε δαλείσλ κε ππνζήθε ηελ πξψηε θαηνηθία θαη ν κεραληζκφο «ΤΝ-ΔΡΓΑΙΑ» γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε βξαρπρξφληαο εξγαζί-
αο. 

4  Όπσο ε αλαζηνιή πιεξσκψλ ΦΠΑ, θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δφζεσλ ζε ξχζκηζε θαη αζθαιηζηηθψλ εη-
ζθνξψλ. 

5  Σν πξφγξακκα παξνρήο δαλείσλ θεθαιαίνπ θίλεζεο πξνο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο κε δηεηή επηδφηεζε επηηνθίνπ ιφγσ παλδεκίαο 
απφ ην ΣΔΠΙΥ ΙΙ θαη ην Σακείν Δγγπνδνζίαο Δπηρεηξήζεσλ Covid-19, ζην πιαίζην ηεο Διιεληθήο Αλαπηπμηαθήο Σξάπεδαο, κε εγγπεκέ-
λα δάλεηα θεθαιαίνπ θίλεζεο γηα κηθξέο, κεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο. 
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Σν χςνο ησλ κέηξσλ ελίζρπζεο εληάζεθε ζην δεχηεξν «lockdown» έλαληη ηνπ πξψηνπ, κε ηελ αζξνη-

ζηηθή επίδξαζή ηνπο ζην ηέηαξην ηξίκελν 2020 θαη ζην πξψην ηξίκελν 2021 λα θηάλεη ην 6,2% ηνπ 

πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ηνπ 2020.  

 

Πέξαλ ησλ κέηξσλ ελίζρπζεο, ζηε ζηαδηαθή απνθιηκάθσζε ηεο επηβάξπλζεο ηεο νηθνλνκίαο κεηαμχ 

ησλ δχν lockdown εθηηκάηαη φηη ζπλέβαιαλ: (α) ε ζηαδηαθή πξνζαξκνγή ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο, κε ηε κεηαζηξνθή επηρεηξήζεσλ θαη λνηθνθπξηψλ ζε λένπο δηαχ-

ινπο θαηαλάισζεο (ειεθηξνληθφ εκπφξην, click away, click in shop), (β) ηα πξννδεπηηθά ιηγφηεξν 

απζηεξά κέηξα θνηλσληθήο απνζηαζηνπνίεζεο θαη ε πην ραιαξή εθαξκνγή ηνπο απφ ηνλ πιεζπζκφ, 

φπσο ππνδειψλεηαη απφ ηνπο δείκτες κινητικότητας ζηελ θνηλφηεηα γηα ηνλ Covid-19
6
, (γ) ε ηφλσζε 

ησλ πξνζδνθηψλ γηα ηε ιήμε ηεο παλδεκίαο ελ κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο εκβνιηαζηη-

θψλ πξνγξακκάησλ δηεζλψο.  

 

Αθφκα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ επηηαρχλζεθε ε ςεθηαθή κεηάβαζε ηεο νηθνλν-

κίαο, πνπ ππαγνξεχηεθε απφ ηελ αλάγθε απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο. Σν ςεθηαθφ άι-

κα ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο ζέηεη σζηφζν επηκέξνπο πξνθιήζεηο γηα ηελ πεξίνδν κεηά ηελ θξίζε ζε 

φ,ηη αθνξά ηελ θάιπςε αληζνηήησλ σο πξνο ηε δηάρπζε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ θαη δεμηνηήησλ 

κεηαμχ θιάδσλ, κεγεζψλ επηρεηξήζεσλ θαη νκάδσλ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.  

 

ε ζχγθξηζε κε ηηο απψιεηεο ζε φξνπο πξντφληνο, νη επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

ήηαλ επηφηεξεο ιφγσ ηεο αληηζηαζκηζηηθήο δξάζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ, ηα νπνία ζηφρεπαλ 

ζηε δηαηήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Οη ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο ζηήξημεο ηεο απαζρφιε-

ζεο πνπ εθαξκφζηεθαλ ην 2020 θαη ζπλερίδνληαη ην 2021, κε έκθαζε ζηελ επηδφηεζε ησλ εηζνδεκά-

ησλ κηζζσηψλ θαη ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ θαη ηαπηφρξνλα ζηελ απνηξνπή απνιχζεσλ, είραλ σο 

απνηέιεζκα φρη κφλν ηε ζπγθξάηεζε αιιά θαη ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο. ην ζχλνιν ηνπ 

2020, ην πνζνζηφ αλεξγίαο δηακνξθψζεθε ζε 16,3%, απφ 17,3% ην 2019. Αληίζηνηρα, ζην ηειεπηαίν 

ηξίκελν ηνπ 2020 ε αλεξγία αλεξρφηαλ ζε 16,1% σο πνζνζηφ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, έλαληη 16,6% 

ζην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2019 (πξηλ ηελ παλδεκία). 

 

Σν 2021 ζεκαηνδνηεί ηε ζηαδηαθή κεηάβαζε ζε κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα. Απφ πγεηνλνκηθήο πιεπξάο, 

ε έλαξμε ηνπ καδηθνχ εκβνιηαζκνχ ππήξμε νξφζεκν ζηελ παγθφζκηα πξνζπάζεηα λα ηεζεί ππφ έιεγ-

ρν ε δηαζπνξά ηεο λφζνπ θαη λα επηιπζεί ε πγεηνλνκηθή θξίζε. ηελ Διιάδα, ην 2021 μεθίλεζε κε η-

δηαίηεξε αηζηνδνμία σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο, θαζψο άξρηζε ε πινπνίεζε ηνπ πξν-

γξάκκαηνο «Διεπζεξία» γηα ηνλ εκβνιηαζκφ ηνπ πιεζπζκνχ, φκσο νη κεηαιιάμεηο ηνπ ηνχ επέθεξαλ 

ηξίην θαη ηέηαξην θχκα εμάπισζεο ηεο λφζνπ θαη λέα πεξηνξηζηηθά κέηξα, πεξηζζφηεξν ζε ηνπηθφ ε-

πίπεδν. Σα λέα πεξηνξηζηηθά κέηξα ήηαλ ζαθψο επηφηεξα ζε ζρέζε κε ην 2020, φπσο πξνθχπηεη απφ 

ηε κεγαιχηεξε θηλεηηθφηεηα ησλ πνιηηψλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ θαηαζθεπψλ. 

 

Σν δίρηπ πξνζηαζίαο ηεο θπβέξλεζεο ζπλερίδεηαη γηα φιν ην 2021, ελψ ν εκβνιηαζκφο ηεο πιεηνςε-

θίαο ηνπ πιεζπζκνχ απέηξεςε λέν θαζνιηθφ πεξηνξηζκφ ησλ κεηαθηλήζεσλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο δξα-

ζηεξηφηεηαο ζηα πξφηππα ηνπ 2020. εκαληηθή επίζεο ήηαλ ε πξσηνβνπιία ηεο ειιεληθήο θπβέξλε-

ζεο γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ εκβνιηαζκνχ, ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ειέγρνπο γηα 

ηε δηαζπνξά ηεο λφζνπ επέηξεςε ηελ αζθαιή επαλεθθίλεζε ηνπ ηνπξηζκνχ. 

 

Ήδε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ζην νηθνλνκηθφ πεδίν είλαη επλντθά, θαζψο ην Αθαζάξη-

ζην Δγρψξην Πξντφλ ζε ζηαζεξέο ηηκέο απμάλεηαη θαηά 6,3%, ελψ γηα ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο νηθνλνκίαο, ν θχθινο εξγαζηψλ ην πξψην εμάκελν ηνπ 2021 αλήιζε ζε 

141,9 δηζ. επξψ ζεκεηψλνληαο αχμεζε 11,1% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2020, πνπ είρε 

αλέιζεη ζε 127,7 δηζ. επξψ, παξά ην γεγνλφο φηη ζην πξψην ηξίκελν ηνπ 2021 ππήξρε πεξηνξηζκφο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, ελψ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2020 ε νηθνλνκία ήηαλ ζε ηξνρηά αλάπηπμεο. 

 

ην πγεηνλνκηθφ ζθέινο, νη εμειίμεηο ήηαλ αληίζεηεο ησλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ, θαζψο ζην πξψην 

εμάκελν ηνπ 2021 θαηαγξάθεθαλ 283.606 επηβεβαησκέλα θξνχζκαηα ηεο λφζνπ θαη 7.849 ζάλαηνη, 

                                                 
6 "Αλαθνξά Κηλεηηθφηεηαο Κνηλφηεηαο γηα ηνλ COVID-19" ηεο Google. 
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σο απνηέιεζκα ηεο απμεκέλεο κεηαδνηηθφηεηαο ηεο κεηάιιαμεο «Γέιηα» ηνπ ηνχ θαη ηνπ πνζνζηνχ 

ηνπ κε εκβνιηαζκέλνπ πιεζπζκνχ.   

 

Η εκθάληζε ηεο παλδεκίαο αλέηξεςε ηελ πνξεία ήπηαο αλάθακςεο ζηελ νπνία είρε εηζέιζεη ε ειιελη-

θή νηθνλνκία κεηά ηε καθξά πεξίνδν ηεο θξίζεο ρξένπο θαη ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. ε α-

ληίζεζε φκσο κε ηελ παξαηεηακέλε χθεζε πνπ ζεκεηψζεθε ζηελ θξίζε ρξένπο, ε νπνία δηήξθεζε 8 

ρξφληα (2009-2016), κε κνλαδηθή αλαιακπή ην 2014 (αλάπηπμε 0,5%), ε χθεζε ηελ πεξίνδν ηεο παλ-

δεκίαο δηήξθεζε έλα έηνο (2020), ζεκεηψλνληαο αλάθακςε ηχπνπ V (δηάγξακκα 1.1). Οη πξφζθαηεο 

εμειίμεηο ησλ δεηθηψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ησλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ γηα ην 2021 δείρλνπλ φηη ε νηθν-

λνκία αλαθάκπηεη θαη επηβεβαηψλνπλ φηη ε πξφζθαηε χθεζε δελ ζα έρεη ηηο κεζνπξφζεζκεο επηπηψ-

ζεηο ηεο πξνεγνχκελεο θξίζεο. Γηα ην 2021 πξνβιέπεηαη αλάθακςε 6,9%, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αλά-

θηεζε άλσ ησλ δχν ηξίησλ ησλ απσιεηψλ φγθνπ ΑΔΠ ηνπ 2020 (69,5%), παξά ην «lockdown» ηνπ 

πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο. 

 

Γηάγξακκα 1.1  ύγθξηζε ηωλ επηπηώζεωλ ηωλ δύν θξίζεωλ 
 (ηξηκεληαίν ΑΔΠ ζε ζηαζεξέο ηηκέο θαη πιεζωξηζκόο) 

 

 
          Πεγή: Σξηκεληαίνη Δζληθνί Λνγαξηαζκνί θαη Γείθηεο Σηκψλ (Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή) 

 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε ζπγθξηηηθή πνξεία ηνπ πιεζσξηζκνχ θαηά ηηο πεξηφδνπο ησλ δχν θξίζε-

σλ. Σελ πεξίνδν ηεο θξίζεο ρξένπο θαη ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, ζεκεηψζεθε κείσζε ησλ 

εηζνδεκάησλ κε απνηέιεζκα ηελ παξαηεηακέλε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο, κε επαθφινπζν ηε 

ζηαδηαθή κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ. ε αληίζεζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο παλδεκίαο ν πεξηνξηζκφο ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο αληηζηαζκίζηεθε σο πξνο ηηο εηζνδεκαηηθέο επηπηψζεηο ηνπ απφ ηα θπ-

βεξλεηηθά κέηξα, κε επαθφινπζν ηελ αχμεζε ησλ θαηαζέζεσλ, θαη ηελ άκεζε απνζπκπίεζε ηεο δή-

ηεζεο κεηά ηε ιήμε ησλ κέηξσλ, κε απνηέιεζκα ηελ απνθπγή ελφο απνπιεζσξηζηηθνχ ζπηξάι.  

 

Μάιηζηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2021 παξνπζηάζηεθαλ γηα πξψηε θνξά επί ζεηξά εηψλ (εμσγελείο) 

πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο ηφζν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε φζν θαη ζε άιιεο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο, ιφγσ 

ηεο δηεζλνχο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ζηελ ελέξγεηα αιιά θαη ζε βαζηθά αγαζά, πξψηεο χιεο, θαη θφζηε 

κεηαθνξψλ, ελ κέζσ ηεο αλαζέξκαλζεο ηεο δήηεζεο θαη ησλ πθηζηάκελσλ δηαηαξαρψλ ζηηο παγθφ-

ζκηεο εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο.  

 

Σφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη δηεζλψο, νη πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο αλακέλεηαη λα είλαη παξνδηθέο θαη λα 

εμαζζελίζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2022, κε ηε ζηελή παξαθνινχζεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ λα είλαη σζηφζν επηβεβιεκέλε ψζηε λα κελ παξαβιεθζνχλ νη θίλδπλνη κηαο πην κφληκεο 

πιεζσξηζηηθήο ηάζεο. Πάλησο, ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ε ΔΚΣ απνδίδεη ην θαηλφκελν θπξίσο ζε κεηα-

βαηηθνχο παξάγνληεο
7
, φπσο ζε επηδξάζεηο βάζεο απφ ηε κείσζε ηηκψλ ηνπ 2020 εμαηηίαο ηεο ζπκπηε-

                                                 
7  ε ζπκθσλία κε ηελ αιιαγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΚΣ σο πξνο ηνλ ζηφρν πιεζσξηζκνχ ζε ζπκκεηξηθή (Ινχιηνο 2021), πνπ ζεκαίλεη φηη 

ε κεζνπξφζεζκα αξλεηηθή απφθιηζε ηνπ πιεζσξηζκνχ έλαληη ηνπ 2% ζεσξείηαη πιένλ εμίζνπ αλεπηζχκεηε κε ηελ πξνο ηα πάλσ απφ-
θιηζε, απνκαθξχλνληαο κηα πξφσξε απζηεξνπνίεζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο.  
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ζκέλεο δήηεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο, θαη ζηελ ηξέρνπζα δήηεζε πνπ ππεξβαίλεη ηελ πξν-

ζθνξά ζε νξηζκέλνπο θιάδνπο θαζψο νη νηθνλνκίεο αλαζεξκαίλνληαη κε ηαρείο ξπζκνχο.  

 

Σν κέγεζνο ησλ αλαηηκήζεσλ ζε φξνπο γεληθνχ επηπέδνπ ηηκψλ (βάζεη Δλ. ΓΣΚ) ζηελ Διιάδα είλαη 

έσο ζήκεξα κηθξφηεξν έλαληη ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δπξσδψλεο, φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 1.2, ελψ 

αληίζηνηρε ηάζε κεηαμχ Διιάδαο θαη Δπξσδψλεο θαηαγξάθεηαη φζνλ αθνξά ηνπο ππνδείθηεο πεηξε-

ιαίνπ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ πεξίνδν δηαζέζηκσλ ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ (Ιαλνπαξίνπ-

επηεκβξίνπ 2021). Αληίζεηα, ε πνξεία ηεο ηηκήο θπζηθνχ αεξίνπ εκθαλίδεηαη ζπγθξηηηθά πην αλνδηθή 

ζηελ Διιάδα ην ηειεπηαίν δηάζηεκα. Η εμέιημε απηή ελζσκαηψλεη ηελ επίδξαζε ρακειήο βάζεο ηνπ 

2020, σζηφζν δεκηνπξγεί πξνβιεκαηηζκφ δεδνκέλνπ ηνπ επεξρφκελνπ ρεηκψλα θαη ηεο, ζε δηεζλέο 

επίπεδν, δπλεηηθήο επίδξαζεο ζηελ ηηκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

 

Οη βξαρπρξφληεο αλνδηθέο πηέζεηο ζηηο ηηκέο αλακέλεηαη λα επηβαξχλνπλ ηνπο νηθνγελεηαθνχο πξνυ-

πνινγηζκνχο θαη ην θφζηνο παξαγσγήο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηδίσο ηα επάισηα λνηθνθπξηά
8 

θαη ηηο κη-

θξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ πξνζπαζνχλ λα αλαθάκςνπλ απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο παλδεκηθήο θξίζεο, 

θαζψο θαη ηε βηνκεραλία, θαη ηνλ θιάδν ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο. Πξνο αληηκεηψπηζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ, ζηηο 13 Οθησβξίνπ 2021 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαθνίλσζε κία εξγαιεηνζήθε ά-

κεζσλ
9
 θαη κεζνπξφζεζκσλ

10
 κέηξσλ, κε ην Δπξσπατθφ πκβνχιην λα θαιεί ηα θξάηε-κέιε λα ηελ 

αμηνπνηήζνπλ κε επείγνληα ηξφπν. 

 

ην ίδην πιαίζην αληηκεηψπηζεο ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο, ε ειιεληθή θπβέξλεζε έρεη ήδε πξνρσξήζεη 

ζε κέηξα ζηήξημεο ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ πνιηηψλ. Μεηαμχ απηψλ είλαη ε αχμεζε ηνπ επηδφ-

καηνο ζέξκαλζεο (πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην) ππφ αλαζεσξεκέλεο παξακέηξνπο εηζνδεκαηηθψλ θαη πε-

ξηνπζηαθψλ θξηηήξησλ επηιεμηκφηεηαο, πνπ αλεβάδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ θαιππηφκελσλ λνηθνθπξηψλ 

άλσ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ θαη κε εχξνο αχμεζεο κεηαμχ 36% (γηα λνηθνθπξηά άλεπ ηέθλσλ) θαη 68% 

(γηα λνηθνθπξηά κε ηξία ηέθλα). Δπηπιένλ, κέζσ ηεο ζχζηαζεο ηνπ Σακείνπ Δλεξγεηαθήο Μεηάβαζεο 

ζεζκνζεηήζεθε ε επηδφηεζε ηεο ηηκνινγεηέαο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνπο ινγαξηα-

ζκνχο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνξξνθεζεί κέξνο ησλ αλαηηκήζεσλ 

ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα.  

 

ηελ θξίζε ηεο παλδεκίαο θαη ησλ θαηαινίπσλ ηεο, πξέπεη γεληθφηεξα λα ηνληζηεί ν ζεκαληηθφο ξφ-

ινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ), ε νπνία κε ηηο πνιηηηθέο πνπ ελέθξηλε ελίζρπζε ηνπο βαζκνχο ε-

ιεπζεξίαο ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ γηα επεθηαηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή. πγθεθξηκέλα ε ΔΔ 

έιαβε απφ ηελ αξρή ηεο θξίζεο ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

ζθέινπο ηεο θξίζεο, κέζσ ηεο ραιάξσζεο ησλ επξσπατθψλ δεκνζηνλνκηθψλ θαλφλσλ, ηεο άξζεο ησλ 

πεξηνξηζκψλ ζηελ παξνρή θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαη εγγπήζεσλ γηα ηε δαλεηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ, 

ηεο ιήςεο δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ γηα ηελ εξγαζία θαη έγθξηζεο ησλ κέηξσλ ξεπζηφηεηαο πνπ εθάξ-

κνδαλ νη θπβεξλήζεηο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Δλεξγεηαθά θησρά, θαη κηθξνχ θαη κεζαίνπ εηζνδήκαηνο λνηθνθπξηά, ηα νπνία δαπαλνχλ ζεκαληηθά πςειφηεξα κεξίδηα ησλ εηζνδεκά-

ησλ ηνπο γηα ελέξγεηα. 
9 Δηζνδεκαηηθήο ζηήξημεο έθηαθηεο αλάγθεο θαη απνθπγήο απνζπλδέζεσλ απφ ην δίθηπν, θνξνινγίαο, θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, θαη ελί-

ζρπζεο ηεο επνπηείαο ηεο αγνξάο. 
10 Μέζσ κέηξσλ αχμεζεο ηεο δπλακηθφηεηαο απνζήθεπζεο θαη ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ΔΔ, θαζψο θαη κέηξσλ 

αχμεζεο ησλ επελδχζεσλ ζηελ ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκεο πεγέο θαη ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε. 
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Γηάγξακκα 1.2: Μεληαία εμέιημε Δλαξκνληζκέλνπ ΓΣΚ θαη ππνδεηθηώλ ζε Διιάδα θαη Δπξωδώλε 
(% κεηαβοιή έλαληη ηοσ αληίζηοητοσ κήλα προεγούκελοσ έηοσς) 

  

  
 
Πεγή: Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αρτή, Eurostat (γηα ηελ Εσρωδώλε: δηαζέζηκα ζηοητεία σποδεηθηώλ Ελ.ΔΤΚ έως ηολ Σεπηέκβρηο ηοσ 2021, γηα 
ηελ Ειιάδα: έως ηολ Οθηώβρηο 2021) 

 

 

Ιδηαίηεξα πξέπεη λα ηνληζηεί ε πξσηνβνπιία ηεο ΔΔ γηα ηελ ραιάξσζε ησλ επξσπατθψλ δεκνζηνλνκη-

θψλ θαλφλσλ, 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 θαη ηνπ ρξένπο ησλ θξαηψλ-κειψλ. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

πξσηνβνπιίαο απηήο ηνλίδεη ηελ αλάγθε απινπνίεζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαλφλσλ, φηαλ επαλέι-

ζνπλ ζε ιεηηνπξγία κεηά ηελ θξίζε, ζε λέεο βάζεηο πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηε καθξνπξφζεζκε δηαηεξε-

ζηκφηεηα ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο εθαξκνγήο αμηφπηζησλ αληηθπθιηθψλ δε-
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κνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ, πξνζθέξνληαο επειημία ζηελ αληηκεηψπηζε θξίζεσλ, ελψ ηαπηφρξνλα ζα 

πξνζηαηεχνπλ θαη ζα ελζαξξχλνπλ ηηο επελδχζεηο. 

 

Η άιιε ζεκαληηθή πξσηνβνπιία ηεο ΔΔ είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ αλάθακςεο Next 

Generation EU (NGEU). Σν NGEU θαη θπξίσο ν ρξεκαηνδνηηθφο κεραληζκφο κέζσ ηνπ Σακείνπ Α-

λάθακςεο θαη Αλζεθηηθφηεηαο (Recovery and Resilience Facility – RRF) πξνζθέξνπλ ζε φια ηα θξά-

ηε-κέιε ηεο ΔΔ ηνπο απαξαίηεηνπο θεθαιαηαθνχο πφξνπο γηα ηζρπξφηεξε θαη αλζεθηηθφηεξε αλάπηπ-

με. Σν NGEU ιεηηνπξγεί έκκεζα θαη σο κεραληζκφο δεκνζηνλνκηθψλ κεηαβηβάζεσλ ζε επξσπατθφ 

επίπεδν. Ο κεραληζκφο ζα ρξεκαηνδνηεζεί γηα πξψηε θνξά, κέζσ θνηλήο έθδνζεο ρξένπο, γεγνλφο 

πνπ εληζρχεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πιαηζίνπ νηθνλνκηθήο δηα-

θπβέξλεζεο ηεο ΔΔ. 

 

Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ εζληθνχ ζρεδίνπ αλάθακςεο θαη αλζεθηηθφηεηαο ηεο Διιάδαο («Διιάδα 2.0») 

απφ ηελ ΔΔ ζηηο 17 Ινπλίνπ 2021, έρεη αλνίμεη ν δξφκνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ θαζνξηζηηθνχ απηνχ 

αλαπηπμηαθνχ εξγαιείνπ. Βάζεη ηνπ ζρεδίνπ, ηα ζπλνιηθά 17,8 δηζ. επξψ ησλ επηρνξεγήζεσλ θαη 12,7 

δηζ. επξψ ησλ δαλείσλ ηνπ Σακείνπ Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθφηεηαο γηα ηελ πεξίνδν 2021-2026 αλα-

κέλεηαη λα θηλεηνπνηήζνπλ πνιιαπιάζηνπο επελδπηηθνχο πφξνπο κέζσ αλαπηπμηαθψλ επελδπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη κεηαξξπζκίζεσλ, εληαζζφκελσλ ζε ηέζζεξηο ππιψ-

λεο (πξάζηλεο κεηάβαζεο, ςεθηαθήο κεηάβαζεο, απαζρφιεζεο/δεμηνηήησλ θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο, 

ηδησηηθψλ επελδχζεσλ θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο νηθνλνκίαο).  

 

Καζνξηζηηθφο επίζεο ήηαλ θαη ν ξφινο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΔΚΣ) ζηελ θξίζε ηεο 

παλδεκίαο, κε ηε δηεπθνιπληηθή εληαία λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο, απφ ηα νθέιε ηεο νπνίαο δελ απν-

θιείζηεθε θαλέλα θξάηνο-κέινο, λα εληζρχεηαη, κεηαμχ άιισλ, απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ έθηαθηνπ πξν-

γξάκκαηνο αγνξάο ηίηισλ ιφγσ ηεο παλδεκίαο (PEPP). Σν πξφγξακκα αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί ηνπ-

ιάρηζηνλ σο ηνλ Μάξηην ηνπ 2022, ελψ αθφκα θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ, ε ΔΚΣ πξνηίζεηαη λα επαλεπελ-

δχεη ηα νκφινγα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο ηνπιάρηζηνλ έσο ην ηέινο ηνπ 2023. Σν γεγνλφο απηφ επε-

θηείλεη ρξνληθά ην φθεινο ηεο ηξέρνπζαο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ Διιάδα, δηαηεξψληαο ην 

θφζηνο δαλεηζκνχ ηεο ρακειφ γηα πεξίνδν πνπ αγγίδεη ην θαη’ εθηίκεζε ρξνληθφ ζεκείν επαλάθηεζεο 

επελδπηηθήο βαζκίδαο
11

 θαη ζπκπεξίιεςεο ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ ζην ηαθηηθφ πξφγξακκα αγνξάο 

ηεο ΔΚΣ (Asset Purchase Program). εκαληηθή ήηαλ θαη ε επειημία ηελ νπνία παξείρε ν Δληαίνο Δπν-

πηηθφο Μεραληζκφο (SSM) ζηελ θξίζε ηεο παλδεκίαο, επηηξέπνληαο ζηηο ηξάπεδεο λα ρξεζηκνπνηή-

ζνπλ ηα θεθαιαηαθά απνζέκαηα αζθαιείαο ηνπο, γεγνλφο πνπ ηηο βνήζεζε λα δηαηεξήζνπλ ηελ παξν-

ρή ξεπζηφηεηαο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο δεκίεο πνπ ηνπο πξνθάιεζε ε 

παλδεκία. 

 

Ο ζπλδπαζκφο ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ θαη ηεο ΔΚΣ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ζηαζεξφ πξνζαλαηνιηζκφ 

ηεο εζληθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζηε ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, νδήγεζε ζε αλαβάζκηζε ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Διιάδαο απφ ηέζζεξηο νίθνπο αμηνιφγεζεο κέζα ζηελ παλδεκία
12

 θαη 

ζηελ πξνζέιθπζε ζεκαληηθψλ επελδχζεσλ (π.ρ. Microsoft, Pfizer, Cisco, Digital Realty, Deloitte, 

Volkswagen θ.ά.).  

 

Η ζεηηθή αμηνιφγεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ηφζν απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο, φζν θαη ζην 

πιαίζην ηεο εληζρπκέλεο επνπηείαο
13

, δηεπθφιπλε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2021 ηε ρξεκαηνδφηεζε κεγά-

ινπ κέξνπο ηεο επεθηαηηθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο κέζσ ησλ αγνξψλ, βάζεη ηεο πνιηηηθήο ζηφ-

ρεπζεο γηα δηαηήξεζε πςειψλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ αζθαιείαο. Απφ ηελ αξρή ηνπ 2021 σο ηνλ Ο-

θηψβξην, δηελεξγήζεθαλ ζπλνιηθά πέληε λέεο επηηπρεκέλεο έμνδνη ηεο Διιάδαο ζηηο αγνξέο (Ιαλνπα-

                                                 
11 ε θάζε πεξίπησζε, ε επαλάθηεζε ζπλαξηάηαη κε ηελ εμπγίαλζε ησλ ηζνινγηζκψλ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη ηελ πεξαηηέξσ κείσζε 

ηνπ απνζέκαηνο κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ. 
12 Μεηαμχ ησλ νπνίσλ ηξεηο αλαβαζκίζεηο εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, απφ ηνπο νίθνπο Scope Ratings (απφ ΒΒ ζε ΒΒ+) θαη DBRS (απφ 

ΒΒ ρακειφ ζε ΒΒ, κε ζεηηθέο πξννπηηθέο), ηνλ επηέκβξην 2021, θαη Standard and Poor’s (απφ ΒΒ- ζε ΒΒ κε ζεηηθέο πξννπηηθέο), ηνλ 
Απξίιην 2021. 

13 ηελ 11ε Έθζεζε Δληζρπκέλεο Δπνπηείαο (επηέκβξηνο 2021), νη ζεζκνί αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάθακςε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κε 
ξπζκνχο ηαρχηεξνπο απ’ φ,ηη αλακελφηαλ, θαη ηελ θαηαγξαθή πξνφδνπ ζηελ πινπνίεζε ησλ δεζκεχζεσλ θαη ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο 
πξνζπάζεηαο ηεο ρψξαο, παξά ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο πνπ πξνθάιεζε ε παλδεκία.  
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ξίνπ, Μαξηίνπ, Μαΐνπ, Ινπλίνπ θαη επηεκβξίνπ). Απφ απηέο, έρνπλ αληιεζεί ζπλνιηθά 14 δηζ. επξψ 

κε φξνπο πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ πεξαηηέξσ εμνκάιπλζε ηεο ειιεληθήο θακπχιεο απνδφζεσλ
14

 παξά 

ηε δπζκελή ζπγθπξία.  

 

πκπεξαζκαηηθά ε θξίζε ηεο παλδεκίαο, παξά ην ηεξάζηην πγεηνλνκηθφ θφζηνο ζε αλζξψπηλεο δσέο, 

αλέδεημε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο θνηλήο επξσπατθήο δεκνζηνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηεο αιιεινβνή-

ζεηαο κεηαμχ θξαηψλ-κειψλ, ηεο ζπλεξγαζίαο δεκνζηνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. αιιά θαη 

ην ζεκαληηθφ ξφιν ηεο εζληθήο θξαηηθήο αξσγήο ζε έθηαθηεο θαηαζηάζεηο. 

 

ε εζληθφ επίπεδν ε πγεηνλνκηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε αλέδεημε ηελ αλάγθε δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζ-

κίζεσλ, ζε ηνκείο φπνπ ε ρψξα πζηεξνχζε. Δηδηθφηεξα ε παλδεκία επίζπεπζε αλαγθαίεο δηαξζξσηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο, νη νπνίεο ζε θαλνληθέο πεξηφδνπο ζα απαηηνχζαλ κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ε-

θαξκνγήο. Σέηνηεο κεηαξξπζκίζεηο είλαη:  

 

 Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο νηθνλνκίαο, ψζηε λα κεησζεί θαη ην ςεθηαθφ ράζκα ηεο ρψξαο 

ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ.  

 

 Η αχμεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ειεθηξνληθψλ αγνξψλ, εληζρχνληαο ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην θαη δηακνξθψλνληαο λέα θαηαλαισηηθά πξφηππα. 

 

 Ο εθζπγρξνληζκφο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο δεκηνπξγήζεθαλ ζπλζήθεο 

επηηάρπλζεο ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Αλαπηχρζεθαλ δεκφζηεο πξσ-

ηνβνπιίεο κε επξχηεξε απνδνρή, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Ο εθζπγ-

ρξνληζκφο (ειεθηξνληθά βηβιία, ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε, κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο αληηθεη-

κεληθνχ πξνζδηνξηζκνχ αμηψλ αθηλήησλ θ.ά.) ζα έρεη θαη επξχηεξα ζεηηθά απνηειέζκαηα, φπσο εί-

λαη ε δηεχξπλζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο (απφ θνηλνχ κε ηε ρνξήγεζε θηλήηξσλ ππέξ ησλ ειεθηξν-

ληθψλ ζπλαιιαγψλ).   

 

 Η επίζπεπζε δνκηθψλ αιιαγψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Η απαζρφιεζε γίλεηαη πην επέιηθηε θαη 

πξνζθέξεηαη εμ απνζηάζεσο κέζσ ηεο ηειεξγαζίαο, ελψ νη «ςεθηαθνί λνκάδεο» ζα απνηειέζνπλ 

ηε λέα ηάζε ζηηο ζχγρξνλεο κνξθέο απαζρφιεζεο. Πξηλ ηελ παλδεκία, ε Διιάδα ήηαλ κία απφ ηηο 

ρψξεο κε ηα ρακειφηεξα πνζνζηά ηειεξγαδνκέλσλ ζηελ Δπξψπε: ην 2019 θαηαηαζζφηαλ 20ε 

ζηελ ΔΔ-27 σο πξνο ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη ηαθηηθά ή θάπνηεο θνξέο απφ ην ζπίηη 

(5,2%), κε ην πνζνζηφ απηφ λα είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξν απφ ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ-27 (14,4%). 

 

 Η Διιάδα ήηαλ απφ ηηο πξψηεο ρψξεο ζηελ θαηάξηηζε Δζληθνχ ρεδίνπ Αλάθακςεο θαη Αλζεθηη-

θφηεηαο, γηα ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπ NGEU, ζε ζπλάθεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηε-

ηα κε ην λέν ΔΠΑ 2021-2027. Οη ζπλνιηθνί δηαζέζηκνη πφξνη (εθηηκψληαη ζε 70 δηζ. επξψ γηα ηα 

επφκελα επηά έηε) αλακέλεηαη λα απνηειέζνπλ ηνλ θηλεηήξην κνριφ γηα ηελ θάιπςε ηνπ κεγάινπ 

θελνχ ζε επελδχζεηο, παξαγσγηθφηεηα θαη απαζρφιεζε. 

 

Σέινο, βαζηθνί ζηφρνη ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο γηα ην έηνο 2022 ζα είλαη ε δηαηήξεζε πςεινχ ξπζ-

κνχ αλάθακςεο (κε θχξηνπο κνρινχο ηελ αλαζεξκαζκέλε θαηαλάισζε ησλ λνηθνθπξηψλ, ηηο επελδχ-

ζεηο θαη ηηο εμαγσγέο), ε ζπλέρηζε ηεο εμπγίαλζεο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα (κε κείσζε ηνπ 

πνζνζηνχ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ) θαη ε ζηαδηαθή επίηεπμε δεκνζηνλνκηθήο ηζνξξνπίαο. 

 
 
 

                                                 
14 H έθδνζε Μαξηίνπ 2021 ήηαλ ηξηαθνληαεηήο γηα πξψηε θνξά απφ ην 2007, κε πξνζθνξέο πνπ μεπέξαζαλ ην δεθαπιάζην ηνπ ζηφρνπ, 

ελψ ζηελ έθδνζε πεληαεηνχο νκνιφγνπ Μαΐνπ 2021 ην θνππφλη δηακνξθψζεθε ζην 0% γηα πξψηε θνξά ζηα ειιεληθά ρξνληθά. Σνλ 
Ινχλην 2021, ε επαλέθδνζε ηνπ δεθαεηνχο νκνιφγνπ ηνπ Ιαλνπαξίνπ, αμίαο 2,5 δηζ. επξψ, πξνζέιθπζε δσδεθαπιάζηεο πξνζθνξέο (ά-
λσ ησλ 30 δηζ. επξψ), πνπ απνηεινχλ ξεθφξ βηβιίνπ πξνζθνξψλ κεηαμχ φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ. Σέινο, ηνλ 
επηέκβξην ηνπ 2021 θαηά ηελ επαλέθδνζε ηνπ πεληαεηνχο θαη ηξηαθνληαεηνχο νκνιφγνπ, χςνπο 2,5 δηζ. επξψ, νη πάλσ ησλ 300 εγ-
γξαθέο πξνζθνξψλ θαηέδεημαλ ην δηεζλέο επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ, κε άλσ ηνπ 80% λα απνηεινχλ ζεζκηθνχο επελδπηέο. 
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2.2     Οη εμειίμεηο ην 2020 
 

Καηά ηε δεχηεξε εθηίκεζε ησλ εηήζησλ Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ γηα ην 2020 (Οθηψβξηνο 2021), ε Δι-

ιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή αλαζεψξεζε ηελ νηθνλνκηθή χθεζε ηνπ 2020 απφ ην 8,2% ζην 9,0%. ε ν-

λνκαζηηθνχο φξνπο, ε αλαζεψξεζε ηεο χθεζεο ήηαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξε, απφ 9,6% ζε 9,8% ζε ε-

ηήζηα βάζε, ιφγσ ηεο πξνο ηα πάλσ αλαζεψξεζεο ηνπ απνπιεζσξηζηή ΑΔΠ απφ -1,5% ζε -0,8%.  

 

Η πξνο ην ρείξνλ αλαζεψξεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ πξνήιζε απφ ηε λέα εθηίκεζε γηα κεγαιχηεξε 

ζπξξίθλσζε ηεο πξαγκαηηθήο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο (θαηά 2,7%), ηεο απαζρφιεζεο κε ζρέζε εμαξ-

ηεκέλεο εξγαζίαο (θαηά 0,8% έλαληη ηεο πξψηεο εθηίκεζεο ηνπ Μαξηίνπ 2021) θαη ησλ ακνηβψλ κη-

ζζσηήο εξγαζίαο (θαηά 1,6%). Αληίζεηα, ν εηήζηνο ξπζκφο κείσζεο ησλ εμαγσγψλ ππεξεζηψλ θαη 

ησλ επελδχζεσλ αλαζεσξήζεθε νξηαθά πξνο ην βέιηηνλ (θαηά 0,4% θαη 0,3% αληίζηνηρα), ελψ ν εηή-

ζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηεο δεκφζηαο θαηαλάισζεο ζπκπηέζηεθε κφλν νξηαθά έλαληη ηεο πξψηεο εθηί-

κεζεο, θαηά 0,1%.  

 

Η ηδησηηθή θαηαλάισζε θαη νη θαζαξέο εμαγσγέο ππεξεζηψλ (ηνπξηζκφο, κεηαθνξέο) ζπλέρηζαλ βάζεη 

ησλ αλαζεσξεκέλσλ ζηνηρείσλ λα απνηεινχλ ηα θαλάιηα δηάρπζεο ησλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο 

ζηελ νηθνλνκία ην 2020, κε ηηο αζξνηζηηθέο απψιεηέο ηνπο λα ππεξβαίλνπλ ζε αξλεηηθή ζπκβνιή ην 

ηειηθψο δηακνξθνχκελν χςνο ηεο χθεζεο θαηά 3,8 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Οη ππεξβάιινπζεο απψιεηεο 

αληηζηαζκίδνληαη απφ ηελ αχμεζε ηεο δεκφζηαο θαηαλάισζεο (θαηά 2,6% ζε εηήζηα βάζε) θαη ησλ 

εμαγσγψλ αγαζψλ (θαηά 4,2% ζε εηήζηα βάζε), κε ηηο ηειεπηαίεο λα έρνπλ ζεκαληηθή ζεηηθή ζπκβν-

ιή 2,0% ζην ΑΔΠ ζε θαζαξνχο φξνπο, ιφγσ ηεο ηαπηφρξνλεο κείσζεο ησλ εηζαγσγψλ αγαζψλ θαηά 

4,4%. Οη πξαγκαηηθέο επελδχζεηο ηνπ 2020 ήηαλ νπζηαζηηθά ζηάζηκεο παξά ηε δπζκελή ζπγθπξία 

(κφιηο 58 εθαη. επξψ ρακειφηεξα απφ ην 2019), κε κεδεληθή ζπκβνιή ζηε κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ. 

 

Αλαθνξηθά κε ηα αίηηα ηεο πηψζεο ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο, νη πεξηνξηζκνί ζηε δξαζηεξηφηεηα 

νιφθιεξσλ νηθνλνκηθψλ θιάδσλ πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε δηαζπνξά ηνπ θνξσλντνχ ζπκπίεζαλ ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ λνηθνθπξηψλ λα θαηαλαιψζνπλ, ελψ νη παξάγνληεο ηνπ θφβνπ λφζεζεο κε ηνλ 

Covid-19 θαη ηεο πξνιεπηηθήο απνηακίεπζεο (ιφγσ ηεο αβεβαηφηεηαο γηα ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο θαη 

γηα ηελ επίπησζε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζην άκεζν κέιινλ) επέηεηλαλ ηε κείσζε ηεο ηειηθήο δαπάλεο, 

κεηαζηξέθνληαο παξάιιεια ηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ησλ λνηθνθπξηψλ πξνο ηνπο ελαπνκείλαληεο 

δηαζέζηκνπο ζθνπνχο θαηαλάισζεο.   

 

πγθεθξηκέλα, ε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο ππεξεζηψλ (ππεξεζίεο εζηίαζεο 

θαη θαηαιπκάησλ, κεηαθνξψλ, αλαςπρήο θαη πνιηηηζκνχ) νδήγεζε ζηε κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

ελ ιφγσ θαηεγνξηψλ ζηε ζπλνιηθή αηνκηθή θαηαλαισηηθή δαπάλε ηνπ 2020, επηζχξνληαο κείσζε θαη 

ησλ θαηαλαισηηθψλ αλαγθψλ γηα είδε έλδπζεο θαη ππφδεζεο (δηάγξακκα 1.3).  

 

Γηάγξακκα 1.3  Σειηθή δαπάλε ηωλ λνηθνθπξηώλ ζηελ Διιάδα, αλά ζθνπό θαηαλάιωζεο 
(% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο) 
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Αληίζεηα, νη δαπάλεο γηα εθπαίδεπζε, νηθηαθφ εμνπιηζκφ, επηθνηλσλίεο, πγεία θαη ηξφθηκα απμήζεθαλ 

σο πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο αηνκηθήο θαηαλάισζεο ην 2020, θαζψο νη λέεο ζπλζήθεο πνπ δηακφξθσζε 

ε παλδεκία ππαγφξεπζαλ ηελ αχμεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ δαπαλψλ (κάζθεο, αληηζεπηηθά θ.α.) θαη ησλ 

δαπαλψλ γηα επηθνηλσλίεο (απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε θ.α.) θαη εθπαίδεπζε, ελψ παξάιιεια νδήγε-

ζαλ ζηελ ππνθαηάζηαζε ησλ εμσηεξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο κε ηξφπνπο θαη’ νίθνλ ςπραγσ-

γίαο (ηξφθηκα, πνηά, δαπάλεο νηθηαθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο).   

 

Ωζηφζν, παξά ηε ζπξξίθλσζε ηνπ φγθνπ ηεο ζπλνιηθήο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο θαηά 7,9% έλαληη 

ηνπ 2019, ε ζπκκεηνρή ηεο ζην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ απμήζεθε ην 2020 θαηά ζρεδφλ κία πνζνζηηαία κν-

λάδα, ζε 70,1%. Απηφ ζεκαηνδνηεί ηε ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή επίπησζε ηνπ δεχηεξνπ 

παξάγνληα δηακφξθσζεο ηεο χθεζεο ηνπ 2020, ησλ πξαγκαηηθψλ εμαγσγψλ ππεξεζηψλ.  

 

Με ηε κείσζε ηνπ θαζαξνχ κεγέζνπο ηνπο θαηά 13,5 δηζ. επξψ ην 2020 (ζπκβνιή ζην ΑΔΠ -7,4%), νη 

εμαγσγέο ππεξεζηψλ ππέζηεζαλ ζεκαληηθφ πιήγκα απφ ηε δηεζλή αλαζηνιή νηθνλνκηθψλ δξαζηεξην-

ηήησλ θαη ηελ απαγφξεπζε δηεζλψλ κεηαθηλήζεσλ ηνπ δεχηεξνπ ηξηκήλνπ 2020, πνπ εθκεδέληζαλ ηηο 

εηζπξάμεηο ηνπ νλνκαζηηθνχ ηαμηδησηηθνχ ηζνδπγίνπ εληφο απηνχ ηνπ ηξηκήλνπ (4,5 δηζ. επξψ ρακε-

ιφηεξα ηνπ 2019) θαη έθεξαλ θάκςε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ κεηψλνληαο θαηά ην έλα έθην ηηο ηξηκε-

ληαίεο νλνκαζηηθέο εηζπξάμεηο κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ ζε εηήζηα βάζε, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία Ιζν-

δπγίνπ Πιεξσκψλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. ηε ζπλέρεηα, ζην ηξίην ηξίκελν ηνπ έηνπο ε αξγή α-

λάθακςε ηνπ εμσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ (ζε πνζνζηφ 27,4% ηνπ επηπέδνπ ηνπ 2019), σο απφξξνηα ηεο 

επηθπιαθηηθφηεηαο ησλ ηαμηδησηψλ θαη ηεο αβεβαηφηεηαο γηα ηελ πνξεία ηεο παλδεκίαο δηεζλψο, επέ-

ηεηλε ηηο απψιεηεο γηα ηηο εηήζηεο εμαγσγέο ππεξεζηψλ θαη θαη’ επέθηαζε γηα ην εηήζην ΑΔΠ, δεδνκέ-

λεο ηεο πςειήο επνρηθφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ (δηάγξακκα 1.4).  

 

Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαηήξεζε κεησκέλσλ νλνκαζηηθψλ εηζπξάμεσλ απφ ππεξεζίεο 

κεηαθνξψλ γηα ην ππφινηπν έηνο (θαηά 27,8% ζην ηξίην ηξίκελν θαη 31,6% ζην ηέηαξην ηξίκελν έλα-

ληη ηνπ 2019) νδήγεζε ζε ζπξξίθλσζε ηνπ νλνκαζηηθνχ ηζνδπγίνπ ππεξεζηψλ θαηά 13,8 δηζ. επξψ ην 

2020, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία Ιζνδπγίνπ Πιεξσκψλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Μεηαθξαδφκελε ζε 

απψιεηεο φγθνπ, ε ζπξξίθλσζε ησλ εηήζησλ εμαγσγψλ ππεξεζηψλ πξνζνκνηάδεη ζε κέγεζνο ηηο ζπλν-

ιηθέο εζληθνινγηζηηθέο απψιεηεο εηήζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο (16,6 δηζ. επξψ). Απφ ην ζχλνιν ησλ ελ 

ιφγσ απσιεηψλ φγθνπ, ην 76,6% νθείιεηαη ζηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ (-12,8 δηζ. επξψ έλαληη ηνπ 

2019), γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ην κέγεζνο ηεο έθζεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζηνλ εμσηεξηθφ 

ηνπξηζκφ.  
 

 

Γηάγξακκα 1.4  Μεληαίεο εμαγωγέο ηαμηδηωηηθνύ ηζνδπγίνπ 
(ηρέτοσζες ηηκές, εθαη. εσρώ) 

 

 
 

Η αλαινγηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο έθζεζεο κηαο ρψξαο ζηνλ εμσηεξηθφ ηνπξηζκφ θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο 

επίπησζεο ηεο παλδεκίαο ζηελ νηθνλνκία επηβεβαηψλεηαη απφ ην κέγεζνο ηεο χθεζεο ηνπ 2020 θαη ζε 

άιιεο επξσπατθέο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ κε ζεκαληηθέο αγνξέο ηνπξηζκνχ. Δλδεηθηηθά, ζεκαληηθά 

πςειφηεξα απφ ηνλ κέζν φξν χθεζεο ηνπ 2020 ζηελ Δπξσδψλε (6,4%) θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(5,9%) δηακνξθψζεθε ε χθεζε ζηελ Ιζπαλία (10,8%), ηελ Ιηαιία (8,9%) θαη ηελ Πνξηνγαιία (8,4%).   

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

0

1000

2000

3000

4000

5000

Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ

ςωρευτικι μείωςθ 2020 2020 2019



ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ  ΚΔΦΑΛΑΙΟ  1 

 

ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2022      27 

 

πλνιηθά, απφ ηα αλαζεσξεκέλα εηήζηα ζηνηρεία εζληθψλ ινγαξηαζκψλ πξνθχπηεη επηδείλσζε ηεο 

ζπκβνιήο ηεο εγρψξηαο δήηεζεο ζηε κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ ηνπ 2020 ζε -5,0%, απφ -3,1% βάζεη ηεο 

πξψηεο εθηίκεζεο γηα ην 2020, ιφγσ ηεο επί ην ρείξνλ αλαζεψξεζεο ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο. ε 

ζπκβαηφηεηα κε ηελ επηδείλσζε απηή, ν εηήζηνο ξπζκφο κείσζεο ησλ εηζαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξε-

ζηψλ αλαζεσξήζεθε πξνο ηα θάησ γηα ην 2020 θαηά 0,8% έλαληη ηεο πξψηεο εθηίκεζεο, κεηξηάδνληαο 

ηελ αξλεηηθή ζπκβνιή ηνπ εμσηεξηθνχ ηνκέα ζηελ αλάπηπμε θαηά 0,4% (ζε -5,3%).   

 

Απφ ηα παξαπάλσ, ε ζσξεπηηθή αξλεηηθή ζπκβνιή ζην ΑΔΠ απφ φιεο ηηο ζπληζηψζεο πιελ ηεο κε-

ηαβνιήο απνζεκάησλ θαη ησλ ζηαηηζηηθψλ δηαθνξψλ αλέξρεηαη ην 2020 ζε 10,3%, θνληά ζηελ εθηί-

κεζε ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 2021 (Γεθέκβξηνο 2020) γηα χθεζε ηεο ηάμεο ηνπ 10,5% ην 

2020. Ωζηφζν, ε αχμεζε ηνπ φγθνπ απνζεκάησλ
15

 σο απνηέιεζκα ηεο πεξηζηνιήο ηεο εζσηεξηθήο θαη 

εμσηεξηθήο δήηεζεο έθηαζε ην 1,2% ηνπ ΑΔΠ ην 2020, πεξηνξίδνληαο ην κέγεζνο ηεο χθεζεο ζε 

9,0%. 

 

Γεδνκέλνπ φηη νη πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ εθαξκφζηεθαλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο κφλν 

θιάδνπο ζπλαιιαγψλ πνπ απαηηνχλ θπζηθή παξνπζία, νη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο π-

πήξμαλ αζχκκεηξεο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. χκθσλα κε ηα 

αλαζεσξεκέλα εζληθνινγηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 2020 γηα ηνπο 64 θιάδνπο παξαγσγήο, ε κείσζε ηεο 

πξαγκαηηθήο Αθαζάξηζηεο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΑΠΑ) θαη ηεο ζπλνιηθήο θαη κηζζσηήο απαζρφιε-

ζεο ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο έλαληη ηνπ 2019 (-9,0%, -1,2% θαη -1,8% αληίζηνηρα) ππνθξχπηνπλ 

κεγάιεο αζπκκεηξίεο ζε θιαδηθφ επίπεδν.   

 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ αζπκκεηξηψλ, νη θιάδνη ηεο νηθνλνκίαο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξεηο νκά-

δεο αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ απσιεηψλ ΑΠΑ ηνπο ην 2020 έλαληη ηνπ 2019 (κείσζε κεγαιχηεξε 

ηνπ 10%, κείσζε κηθξφηεξε ηνπ 10% θαη αχμεζε ΑΠΑ). ηελ πξψηε νκάδα κε ηε κεγαιχηεξε κείσ-

ζε ΑΠΑ εληάζζνληαη 21 θιάδνη ή 33% ηνπ ζπλφινπ ησλ 63 ελεξγψλ θιάδσλ
16

. ηε δεχηεξε νκάδα 

κε ηελ πην πεξηνξηζκέλε κείσζε ΑΠΑ εληάζζνληαη 25 θιάδνη ή 40% ηνπ ζπλφινπ ησλ ελεξγψλ θιά-

δσλ. ηελ ηξίηε νκάδα κε ηελ αχμεζε ΑΠΑ εληάζζνληαη 17 θιάδνη ή ην 27% ηνπ ζπλφινπ ησλ ελεξ-

γψλ θιάδσλ.  

 

ην δηάγξακκα 1.5, απεηθνλίδνληαη νη αζπκκεηξίεο ησλ ηξηψλ νκάδσλ σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηελ ηειηθή κεηαβνιή ηεο ΑΠΑ ην 2020, κε παξάιιειε απνηχπσζε ηεο ηάζεο σο πξνο ηε κεηαβνιή 

ηεο απαζρφιεζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 πκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηαηηζηηθψλ δηαθνξψλ. 
16 Απφ ηελ αλάιπζε εμαηξείηαη ν αλελεξγφο θιάδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ εμσεδαθηθψλ νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ. 
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Γηάγξακκα 1.5: πκκεηνρή νκαδνπνηεκέλωλ θιάδωλ ηεο νηθνλνκίαο ζηε κείωζε ΑΠΑ θαη απαζρόιεζεο 
ηεο νηθνλνκίαο ην 2020 (νκαδνπνίεζε βάζεη κεγέζνπο απωιεηώλ ΑΠΑ) 

(ΑΠΑ ζε δηζ. εσρώ/ ζηαζερές ηηκές, απαζτόιεζε ζε τηιηάδες άηοκα/ εζληθοιογηζηηθή βάζε) 

  
                           Πεγή: Δηήζηνη Δζληθνί Λνγαξηαζκνί ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (Οθηψβξηνο 2021) 

 

 

Δηδηθφηεξα, ζηελ πξψηε νκάδα ε κέζε πνζνζηηαία κείσζε ΑΠΑ αλήιζε ζε 28,2% έλαληη ηνπ 2019, 

ελψ νη αζξνηζηηθέο απψιεηεο ΑΠΑ μεπέξαζαλ ζε κέγεζνο ηελ ηειηθψο δηακνξθνχκελε κείσζε ΑΠΑ 

ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο θαηά 20,6%. Μεηαμχ ησλ 21 θιάδσλ, ηε κεγαιχηεξε αξλεηηθή ζπκβνιή 

είραλ νη θιάδνη ησλ ππεξεζηψλ θαηαιπκάησλ θαη εζηίαζεο (-5,3 δηζ. επξψ έλαληη ηνπ 2019), δηαρείξη-

ζεο πεξηνπζίαο (-2,9 δηζ. επξψ), πισηψλ κεηαθνξψλ (-1,3 δηζ. επξψ), ηερλψλ θαη δηαζθέδαζεο (-0,7 

δηζ. επξψ), ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ (-0,6 δηζ. επξψ), ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ (-0,5 δηζ. επξψ) θαη αε-

ξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ (-0,5 δηζ. επξψ), ζε επζεία αληηζηνίρηζε κε ηελ, απφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο δαπά-

λεο, αλάιπζε ηεο επίπησζεο ηεο παλδεκίαο ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ηηο κεηαθνξέο.    

 

ε φξνπο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο
17

, νη απψιεηεο ζέζεσλ εξγαζίαο ησλ 21 θιάδσλ (-56,3 ρηιηάδεο α-

παζρνινχκελνη) ζρεδφλ άγγημαλ ζε αξηζκφ ηε ζπλνιηθή κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ζηελ νηθνλνκία (-

57,9 ρηιηάδεο απαζρνινχκελνη), μεπεξλψληαο ηελ κάιηζηα ζε φξνπο κηζζσηήο απαζρφιεζεο (-62,5 

ρηιηάδεο κηζζσηνί έλαληη -60,8 ρηιηάδσλ ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο). Σε ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξε 

ζπκκεηνρή ζηε κείσζε απαζρφιεζεο είρε ν θιάδνο θαηαιπκάησλ θαη εζηίαζεο, ζε πνζνζηφ 87,7% 

φζνλ αθνξά ηε ζπλνιηθή θαη 81,2% φζνλ αθνξά ηε κηζζσηή απαζρφιεζε, αλαινγηθά κεγαιχηεξν απφ 

ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ θιάδνπ ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ησλ 21 θιάδσλ (45,4% ηεο ζπλνιηθήο 

θαη 50% ηεο κηζζσηήο απαζρφιεζεο). Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεη, θαη απφ ηελ άπνςε ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο, ηε δπζαλάινγα κεγάιε επίπησζε ηεο παλδεκίαο ζε θιάδνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξη-

ζκφ.  

 

ηε δεχηεξε νκάδα, νη κέζεο απψιεηεο ΑΠΑ ην 2020 ήηαλ 3,6% έλαληη ηνπ 2019, ελψ αζξνηζηηθά α-

ληηζηνηρνχλ ζην 14,4% ηεο κείσζεο ΑΠΑ ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο. Μεηαμχ ησλ 25 θιάδσλ, νη κε-

γαιχηεξεο κεηψζεηο αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ (-0,4 δηζ. επξψ),  ηε 

θπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή (-0,3 δηζ. επξψ), ηε δεκφζηα δηνίθεζε, άκπλα θαη ππνρξεσηηθή θνηλσληθή 

αζθάιηζε (-0,2 δηζ. επξψ) θαη ην ιηαληθφ εκπφξην πιελ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηψλ 

(-0,2 δηζ. επξψ). ηνπο ηέζζεξηο απηνχο θιάδνπο ζπγθεληξψζεθε ζρεδφλ ην 60% ησλ αζξνηζηηθψλ 

απσιεηψλ ΑΠΑ ησλ 25 θιάδσλ, ππνδειψλνληαο φηη αθφκα θαη εληφο ηεο ίδηαο νκάδαο ππάξρεη ζεκα-

ληηθή αζπκκεηξία σο πξνο ηελ επίπησζε ηεο παλδεκίαο. 

 

                                                 
17 ε εζληθνινγηζηηθή βάζε. 
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Ομάδα 1                                     
(21 κλάδοι με 

μείωςθ ΑΠΑ > 10%)

Ομάδα 2                                
(25 κλάδοι με 

μείωςθ ΑΠΑ  < 10%)

Ομάδα 3                                    
(17 κλάδοι με 
αφξθςθ ΑΠΑ)

Σφνολο τθσ 
οικονομίασ

διαφορά ΑΠΑ 2020/2019
διαφορά ςυνολικισ απαςχόλθςθσ 2020/2019 (δεξ. άξονασ)
διαφορά μιςκωτισ απαςχόλθςθσ 2020/2019 (δεξ. άξονασ)
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Ωο πξνο ηελ απαζρφιεζε, ε ζσξεπηηθή κείσζε ζηνπο 25 θιάδνπο ηεο δεχηεξεο νκάδαο ήηαλ ήπηα 

(θαηά 4,6 ρηιηάδεο γηα ηε ζπλνιηθή θαη 0,1 ρηιηάδεο γηα ηε κηζζσηή απαζρφιεζε), αληηζηνηρψληαο ζε 

7,9% θαη 0,2% ηεο κείσζεο ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο, αληίζηνηρα. Οη κεγαιχηεξεο κεηψζεηο θαηα-

γξάθεθαλ ζηνπο θιάδνπο θπηηθήο θαη δσηθήο παξαγσγήο, θαηαζθεπψλ, ινηπψλ δηνηθεηηθψλ δξαζηε-

ξηνηήησλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, ελψ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζεκεηψζεθε ζε 14 απφ 

ηνπο 25 θιάδνπο, παξά ηε κείσζε ηεο ΑΠΑ ηνπο (θπξίσο ζην ρνλδξηθφ εκπφξην πιελ κεραλνθίλεησλ 

νρεκάησλ, ζηηο ππεξεζίεο αλζξψπηλεο πγείαο, ηε δεκφζηα δηνίθεζε, θαη ηηο ηαρπδξνκηθέο θαη ηαρπκε-

ηαθνξηθέο ππεξεζίεο θαη δεπηεξεπφλησο ζε νξηζκέλνπο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο). 

  

ηελ ηξίηε νκάδα, παξά ηε δπζκελή ζπγθπξία θαηαγξάθεθε κέζε εηήζηα αχμεζε ηεο πξαγκαηηθήο 

ΑΠΑ θαηά 14,3%, ε νπνία αζξνηζηηθά αληηζηάζκηζε ην 25,9% ησλ απσιεηψλ ΑΠΑ ζηνπο ππφινηπνπο 

θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. Οη κεγαιχηεξεο απμήζεηο ζεκεηψζεθαλ ζηνπο θιάδνπο παξαγσγήο νπηάλ-

ζξαθα θαη πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ (+3,3 δηζ. επξψ), βαζηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ 

(+0,2 δηζ. επξψ) θαη ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ (+0,2 δηζ. επξψ), ελ κέξεη αληαλαθιψληαο ηελ άλν-

δν ησλ πξαγκαηηθψλ εμαγσγψλ αγαζψλ ηεο ρψξαο ην 2020.  

 

Η ζπλνιηθή θαη κηζζσηή απαζρφιεζε ζηελ ηξίηε νκάδα απμήζεθε θαηά 3,0 ρηιηάδεο θαη 1,9 ρηιηάδεο 

ζέζεηο απαζρφιεζεο αληίζηνηρα. Απηφ αληαλαθιά ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξεο απμήζεηο ζηνπο 9 εθ ησλ 

17 θιάδσλ πνπ ζεκείσζαλ αχμεζε ηεο απαζρφιεζήο ηνπο (κε θπξηφηεξνπο εθείλνπο ησλ δξαζηεξην-

ηήησλ αξρηηεθηφλσλ θαη κεραληθψλ, θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ πξντφλησλ θαη παξαγσγήο βαζηθψλ κε-

ηάιισλ θαη ρεκηθψλ νπζηψλ). ηνπο ππφινηπνπο 8 θιάδνπο, νη απαζρνινχκελνη κεηψζεθαλ νξηαθά 

παξά ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο, θπξίσο ζηνπο θιάδνπο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ, 

επηθνηλσληψλ, θαη επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο.  

 

Οη αζπκκεηξίεο απηέο είλαη ελδεηθηηθέο ηνπ αλαρψκαηνο πνπ πξνζέθεξαλ ηα νηθνλνκηθά κέηξα ελί-

ζρπζεο έλαληη ηεο εκθάληζεο, αξρηθά, ζεκαληηθψλ δεπηεξνγελψλ νηθνλνκηθψλ απσιεηψλ ζηνπο κε 

άκεζα πιεηηφκελνπο θιάδνπο θαη θαη’ επέθηαζε, δξακαηηθψλ επηπηψζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  
  
Η ζπλνιηθή απαζρφιεζε κεηψζεθε πεξηνξηζκέλα ην 2020, θαηά 57,9 ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο ζε ε-

ζληθνινγηζηηθή βάζε, ράξε ζηε «ξήηξα κε απφιπζεο», πνπ απνηέιεζε πξνυπφζεζε γηα ηε ρξεκαην-

δφηεζε επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο επηζηξεπηέαο πξνθαηαβνιήο, αιιά θαη ζηα ινηπά κέηξα ζηήξημεο ηεο 

απαζρφιεζεο (πξφγξακκα ΤΝ-ΔΡΓΑΙΑ, αλαζηνιή ζπκβάζεσλ εξγαζίαο κε απνδεκίσζε εηδηθνχ 

ζθνπνχ εξγαδνκέλσλ, αλαζηνιή αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ). Ο αξηζκφο ησλ αλέξγσλ επίζεο κεηψ-

ζεθε, θαηά 64 ρηιηάδεο, ελ κέζσ κεγάισλ εθξνψλ απφ ηνλ ζηαηηζηηθά θαηαγξαθφκελν νηθνλνκηθά ε-

λεξγφ πιεζπζκφ, ιφγσ κεησκέλεο δηαζεζηκφηεηαο γηα εξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηδεηλσκέλσλ 

πγεηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ. Ωζηφζν, θαη παξά ηε δξακαηηθή κείσζε ηνπ ΑΔΠ, ην πνζνζηφ αλεξγίαο επί 

ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ δηακνξθψζεθε ρακειφηεξα απφ ην 2019 θαηά 1 πνζνζηηαία κνλάδα, ζην 

16,3%
18

. Η αλαηξνπή ησλ ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ σο πξνο ηελ επαηζζεζία ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο ζηε 

κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ επηβεβαηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θπβεξλεηηθψλ κέηξσλ ζηήξημεο ηεο 

απαζρφιεζεο.  

 

Οη ακνηβέο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ππνρψξεζαλ ην 2020 θαηά 2,5% έλαληη ηνπ 2019, κε ηνλ κέζν κη-

ζζφ λα ππνρσξεί ιηγφηεξν, θαηά 0,7%. Σελ ίδηα ζηηγκή, ν ξπζκφο πιεζσξηζκνχ θηλήζεθε θαζνδηθά 

κέζα ζην έηνο, ζε -1,3% απφ 0,5% ην 2019 βάζεη ηνπ ΔλΓΣΚ, εμαηηίαο ηεο κεησκέλεο ελεξγνχ δήηε-

ζεο, ηεο πηψζεο ζηε δηεζλή ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ κέηξσλ κείσζεο ΦΠΑ ζε θαηεγνξίεο αγα-

ζψλ θαη ππεξεζηψλ ιφγσ ηεο παλδεκίαο (κεηαθνξέο, θαθέ θαη κε αιθννινχρα πνηά, εηζηηήξηα θηλε-

καηνγξάθσλ θαη ζεάηξσλ, ηνπξηζηηθά παθέηα). Ωο εθ ηνχηνπ, ν πξαγκαηηθφο κέζνο κηζζφο εληζρχζε-

θε, παξά ηε δπζκελή ζπγθπξία, θαηά 0,3% έλαληη ηνπ 2019
19

.  

 

Σν αθαζάξηζην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ ζε φξνπο φγθνπ κεηψζεθε ην 2020 θαηά 1,7% 

ζε εηήζηα βάζε, πνζνζηφ ζρεδφλ πέληε θνξέο κηθξφηεξν απφ ηνλ ξπζκφ κείσζεο ηεο πξαγκαηηθήο η-

δησηηθήο θαηαλάισζεο (-7,9%). Η ζπγθξηηηθά κηθξφηεξε κείσζε ελίζρπζε ηηο (αλαγθαζηηθέο θαη πξν-

                                                 
18 Bάζεη ηεο Έξεπλαο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο. 
19 Καζψο ε κείσζε ηνπ απνπιεζσξηζηή ηδησηηθήο θαηαλάισζεο ήηαλ 1,0% ην 2020. 
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ιεπηηθέο) απνηακηεχζεηο ησλ λνηθνθπξηψλ. ην ζχλνιν ηνπ έηνπο, ζεκεηψζεθε ζεηηθή αθαζάξηζηε 

απνηακίεπζε ησλ λνηθνθπξηψλ θαηά 3,1 δηζ. επξψ
20

, έλαληη αξλεηηθήο θαηά 4,7 δηζ. επξψ ην 2019, θαη 

αχμεζε ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεψλ ηνπο θαηά 10,0 δηζ. επξψ
21

. Η ζπζζψξεπζε απνηακηεχζεσλ ηνπ 

2020 εθηηκάηαη σο θχξηνο παξάγνληαο αλαζέξκαλζεο ηεο εγρψξηαο δήηεζεο ην ηξέρνλ έηνο, κεηά ηελ 

επαλεθθίλεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε αλαζηνιή, ηνλ Απξίιην ηνπ 2021.  

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην αθαζάξηζην ιεηηνπξγηθφ πιεφλαζκα ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο ζπξξηθλψ-

ζεθε θαηά 8,6% ην 2020 έλαληη ηνπ 2019
22

, αληαλαθιψληαο ην βαξχ πιήγκα απφ ηηο αλαζηνιέο ιεη-

ηνπξγίαο ζην εηζφδεκα ησλ επηρεηξήζεσλ. ηηο κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο εηαηξείεο
23

, ε ζπξξίθλσζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ πιενλάζκαηνο ην 2020 έθηαζε ηα 4,1 δηζ. επξψ ή 16,8% ηνπ επηπέδνπ ηνπ 2019. Ωζηφ-

ζν, ε ζπκπίεζε ηνπ αθαζάξηζηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηφο ηνπο ήηαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξε (1,4 δηζ. 

επξψ), θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ ηξερφλησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο/πινχηνπ θαηά 2,0 δηζ. επξψ, ελ 

κέζσ ηεο αλαζηνιήο πιεξσκψλ ππνρξεψζεσλ.  

 

Σελ ίδηα ζηηγκή, νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εηαηξεηψλ απμήζεθαλ θαηά 

9,1 δηζ. επξψ ζην ζχλνιν ηνπ 2020
24

, αληαλαθιψληαο ηε δηεπξπκέλε παξνρή ξεπζηφηεηαο κέζσ ησλ 

θπβεξλεηηθψλ κέηξσλ, είηε απεπζείαο απφ ην Γεκφζην (επηζηξεπηέα πξνθαηαβνιή) ή κε ηξαπεδηθή 

δηακεζνιάβεζε (πξφγξακκα θεθαιαίνπ θίλεζεο κε δηεηή επηδφηεζε επηηνθίνπ κέζσ ηνπ Σακείνπ Δ-

πηρεηξεκαηηθφηεηαο ΙΙ, Σακείν Δγγπνδνζίαο Δπηρεηξήζεσλ Covid-19 ηεο Διιεληθήο Αλαπηπμηαθήο 

Σξάπεδαο).  

 

Σν απφζεκα κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ (ΜΔΓ) κεηψζεθε θαηά 31,1% ή 21,3 δηζ. επξψ ην 2020 έ-

λαληη ηνπ 2019
25

, κε ζεκαληηθή ζπκβνιή απφ ην πξφγξακκα «Ηξαθιήο» γηα ηελ παξνρή θξαηηθήο εγ-

γχεζεο ζε ηηηινπνηήζεηο δαλείσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Ωζηφζν, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο εθηηκά φηη 

ηελ πεξίνδν κεηά ηελ άξζε ησλ θπβεξλεηηθψλ κέηξσλ ζηήξημεο ζα ππάξμεη αχμεζε ησλ ΜΔΓ, ηελ 

ζηηγκή πνπ ν ιφγνο ΜΔΓ πξνο ην ζχλνιν ησλ δαλείσλ παξακέλεη ζήκεξα πνιιαπιάζηνο ηνπ επξσπα-

τθνχ κέζνπ φξνπ. Η επηδείλσζε αλακέλεηαη λα είλαη παξνδηθή, κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Σξάπεδαο γηα ην 

ηέινο ηνπ 2022
26

 λα ππνδειψλνπλ ηε δπλαηφηεηα κείσζεο ηνπ δείθηε ΜΔΓ ζε κνλνςήθην πνζνζηφ ζε 

επίπεδν ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηε βάζε ησλ επηζεηηθψλ πνιηηηθψλ κείσζεο ΜΔΓ πνπ εθαξκφδν-

ληαη απφ ηηο ζπζηεκηθέο θπξίσο ηξάπεδεο.   

 

Αλαπφθεπθηα, ε θξίζε ηεο παλδεκίαο δηέθνςε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2020 ηελ πνξεία βειηίσζεο ησλ 

«δίδπκσλ ειιεηκκάησλ» ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, δεδνκέλσλ ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ θξαηηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο επίπησζεο ηεο παλδεκίαο ζην εμσηεξηθφ ηζνδχγην ππεξε-

ζηψλ. Δζληθνινγηζηηθά, ην έιιεηκκα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ επηδεηλψζεθε ζε 7,9% ηνπ ΑΔΠ έλαληη 

2,4% ην 2019, πνπ αληηζηνηρεί ζηε ρεηξφηεξε επίδνζε απφ ην 2011 (-9,3%). Σν απνηέιεζκα ηνπ ηζν-

δπγίνπ γεληθήο θπβέξλεζεο κεηαζηξάθεθε ζε έιιεηκκα 10,1% ηνπ ΑΔΠ
27

, απφ πιεφλαζκα ηα πξνε-

γνχκελα ηέζζεξα έηε θαη ην ρξένο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο αλήιζε ζε 206,3% ηνπ ΑΔΠ, απφ 180,7% 

ηνπ ΑΔΠ ην 2019. Δπηπιένλ, ην ελνπνηεκέλν ρξένο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα αλήιζε ζε 125,3% ηνπ ΑΔΠ, 

απφ 110,5% ην 2019, ελψ ε θαζαξή δηεζλήο επελδπηηθή ζέζε ηεο Διιάδαο επηδεηλψζεθε θαηά 20,8 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ, ζε -175,0%.
28

  

 

Δλ γέλεη, ε (αλακελφκελε) επηδείλσζε ησλ αληζνξξνπηψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ην 2020 εθηηκάηαη 

φηη ζα αλαζηξαθεί ζην βξαρππξφζεζκν δηάζηεκα, ράξε ζηελ άξζε ησλ εμσγελψλ παξαγφλησλ πνπ 

ηελ πξνθάιεζαλ θαη ζηελ επάλνδν ζε ζπλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκίαο θαη βηψζηκεο 

δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο.  

                                                 
20 Δηήζηνη κε ρξεκαηννηθνλνκηθνί ινγαξηαζκνί ζεζκηθψλ ηνκέσλ, Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Οθηψβξηνο 2021). 
21 ηνηρεία ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 
22 2ε εθηίκεζε Δηήζησλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ, Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Οθηψβξηνο 2021). 
23 Δηήζηνη κε ρξεκαηννηθνλνκηθνί ινγαξηαζκνί ζεζκηθψλ ηνκέσλ, Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Οθηψβξηνο 2021). 
24 ηνηρεία ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 
25 Έθζεζε Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, Ινχληνο 2021. 
26 Έθζεζε Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο 2020-2021 ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, Ινχληνο 2021. 
27 ηνηρεία ΓΤΔ Οθησβξίνπ 2021, Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή. 
28 χκθσλα κε ηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ δεηθηψλ ηνπ Μεραληζκνχ Δηδνπνηήζεσλ ηεο ΔΔ (Alert Mechanism Scoreboard). 
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2.3 Οη εμειίμεηο ην 2021 
 

Το ΑΕΠ και οι σσνιστώσες τοσ 

 
ηελ αξρή ηνπ 2021 ε πεξαηηέξσ ρεηξνηέξεπζε ησλ επηδεκηνινγηθψλ δεδνκέλσλ δηεζλψο νδήγεζε 

πνιιέο ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηελ Διιάδα, ζηε δηαηήξεζε πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ ζηηο κεηαθη-

λήζεηο θαη ηελ νηθνλνκία γηα καθξχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην ζρεδηαδφκελν. ηελ Διιάδα, ην 

ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα θαηέιαβε φιν ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2021, νδεγψληαο ζε επηδείλσζε ησλ κα-

θξννηθνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ κεηαμχ ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 2021 θαη ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο ηαζεξφηεηαο 2021/ ΜΠΓ 2022-2025.  

 

Δλ ηνχηνηο, ε ζηαδηαθή επαλεθθίλεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κεηά ηελ άξζε ηνπ δεχηεξνπ 

«lockdown», ηνλ Απξίιην ηνπ 2021, ζπλνδεχηεθε απφ εμνκάιπλζε ηεο πίεζεο ζην εζληθφ ζχζηεκα 

πγείαο, ζηε βάζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ζρεδίαζεο ηνπ εκβνιηαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο ρψξαο. ή-

κεξα, παξά ηε λέα πξφθιεζε ηνπ ηέηαξηνπ θχκαηνο ηεο παλδεκίαο, κε ηελ νπνία βξίζθεηαη αληηκέησ-

πε ε παγθφζκηα θνηλφηεηα απφ ηνλ Αχγνπζην, ν θίλδπλνο εμάξζεσλ ηνπ Covid-19 είλαη πιένλ νξην-

ζεηεκέλνο σο πξνο ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, κε ην ειιεληθφ εκβνιηαζηηθφ πξφ-

γξακκα θαη ηα ινηπά κέηξα δεκφζηαο πγείαο λα δξνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εγγχεζεο ηεο απξφ-

ζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ νηθνλνκηθψλ θιάδσλ, απνζνβψληαο ηελ πηζαλφηεηα λέσλ νξη-

δφληησλ αλαζηνιψλ ιεηηνπξγίαο. 

 

Παξάιιεια, ε πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ηφζν ζηηο ζπλζήθεο παξάηαζεο ηνπ δεχηεξνπ 

«lockdown» ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ 2021, φζν θαη ζηελ επαλέλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ επιήγε-

ζαλ απφ ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ έηνπο, ππήξμε αξθνχλησο ηαρεία θαη δπλακηθή, ψζηε λα νδεγήζεη ηνλ 

επηέκβξην 2021 ζε αλαζεψξεζε πξνο ηα άλσ ηεο εθηίκεζεο γηα ην ΑΔΠ ηνπ 2021 έλαληη ηνπ ΜΠΓ 

2022-2025.  

 

ην πξψην ηξίκελν 2021, ην δεχηεξν «lockdown» είρε κηθξφηεξε επίπησζε ζηελ νηθνλνκία απφ φ,ηη 

ζην πξνεγνχκελν ηξίκελν
29

, παξά ηε ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξε δηάξθεηά ηνπ. Σν πξαγκαηηθφ ΑΔΠ απ-

μήζεθε θαηά 4,5% κεηαμχ ησλ δχν ηξηκήλσλ, ελψ ζπλεπήο παξέκεηλε ε ηάζε ησλ πξνεγνχκελσλ ηξη-

κήλσλ ηφζν σο πξνο ηα θαλάιηα δηάρπζεο ησλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο ζηελ νηθνλνκία (ηδησηηθή 

θαηαλάισζε, εμαγσγέο ππεξεζηψλ), φζν θαη σο πξνο ηηο ζπληζηψζεο ηνπ ΑΔΠ πνπ, παξά ηε δχζθνιε 

ζπγθπξία, αχμεζαλ ηνλ φγθν ηνπο (επελδχζεηο, εμαγσγέο αγαζψλ).  

 

ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2021, ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ εληζρχζεθε πεξαηηέξσ έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ 

ηξηκήλνπ θαηά 3,4%, ράξε ζην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ βειηίσζε πεξαηηέξσ 

ηηο πξνζδνθίεο γηα ηελ εγρψξηα δήηεζε θαη δηαηήξεζε αλνδηθέο ηηο επελδχζεηο, ηνπο δείθηεο παξαγσ-

γήο ζηε βηνκεραλία θαη ηηο εμαγσγέο, νδεγψληαο παξάιιεια ζε αχμεζε απνζεκάησλ
30

. Ο ξπζκφο κε-

ηαβνιήο ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ ηξηκήλνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θηλήζεθε 

ζεηηθά (θαηά 16,2%) γηα πξψηε θνξά απφ ην ηέηαξην ηξίκελν 2019, ελψ ην επίπεδν ηνπ πξαγκαηηθνχ 

ΑΔΠ δηακνξθψζεθε θαηά 0,7% πςειφηεξα απφ ην πξν θξίζεο επίπεδν (ηέηαξην ηξίκελν 2019). 

 

ην ζχλνιν ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 2021, ε αλάθηεζε ησλ απσιεηψλ ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο έλα-

ληη ηεο πξν θξίζεο πεξηφδνπ (2
ν
 εμάκελν 2019), έθηαζε ζε νλνκαζηηθνχο φξνπο ην 97,2%. πγθξίλν-

ληαο ην πνζνζηφ αλάθηεζεο κε ην αληίζηνηρν ηεο Δπξσδψλεο, ε κηθξή πξνο ηα θάησ απφθιηζε γηα ηελ 

Διιάδα ππνδειψλεη ηνλ αθφκε αξλεηηθφ απνπιεζσξηζηή ΑΔΠ θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2021          

(-0,8%), έλαληη ζεηηθνχ ζηελ Δπξσδψλε (+1,0%). Σν γεγνλφο απηφ ζεκαηνδνηεί ηε κεγαιχηεξε ζσ-

ξεπηηθή αλάθηεζε πξαγκαηηθψλ απσιεηψλ ΑΔΠ, ιφγσ ηεο παλδεκίαο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία έλαληη 

ηεο Δπξσδψλεο ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 2021, θαηά 99,0% έλαληη 96,3% αληίζηνηρα (δηά-

γξακκα 1.6). ε φξνπο εηήζησλ κεηαβνιψλ, ε πξαγκαηηθή αλάθακςε ζηελ Διιάδα αλήιζε ζε 6,3% 

ζην πξψην εμάκελν 2021, έλαληη 6,0% ζηελ Δπξσδψλε. Σν χςνο ησλ θπβεξλεηηθψλ κέηξσλ ζηήξημεο 

                                                 
29 Βάζεη ησλ έσο ζήκεξα δηαζέζηκσλ ηξηκεληαίσλ ζηνηρείσλ Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ. 
30 Η ζπκβνιή ηεο αχμεζεο απνζεκάησλ θαη ησλ ζηαηηζηηθψλ δηαθνξψλ ζηελ αχμεζε ηνπ ηξηκεληαίνπ ΑΔΠ έθηαζε ηηο 6,7 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο, αληηζηνηρψληαο ζην 41,1% ηεο αχμεζήο ηνπ απφ φιεο ηηο ζπληζηψζεο ΑΔΠ. 
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ιφγσ ηεο παλδεκίαο ππεξέβε ηα 9 δηζ. επξψ εληφο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 2021, ζπλεηζθέξνληαο ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάθακςε θαηά ην 79% ηεο ζπλνιηθήο ζεηηθήο επίδξαζεο γηα ην έηνο.  

 

 
Γηάγξακκα 1.6  Απόθιηζε αμίαο, όγθνπ θαη απνπιεζωξηζηή ΑΔΠ από ην πξν παλδεκίαο επίπεδν  

ζε Διιάδα θαη Δπξωδώλε 

 
Πεγή: Σξηκεληαίνη Δζληθνί Λνγαξηαζκνί (Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, Eurostat, επηέκβξηνο 2021), ππνινγηζκνί Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

 
Θεηηθή ζπκβνιή ζηελ αλάθακςε ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 2021 είραλ φιεο νη ζπληζηψζεο ηνπ ΑΔΠ, 

πιελ ησλ θαζαξψλ εμαγσγψλ ππεξεζηψλ.   

 

Η πξαγκαηηθή ηδησηηθή θαηαλάισζε απμήζεθε ζε επίπεδν εμακήλνπ θαηά 4,0% έλαληη ηνπ 2020. Η 

ζπκβνιή ηεο ζηελ εμακεληαία αλάθακςε θαηά 2,8 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ήηαλ ε κεγαιχηεξε κεηαμχ 

φισλ ησλ ζπληζησζψλ
31

 θαη αληαλαθιά ηνλ δηςήθην ξπζκφ αχμεζήο ηεο ζην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 

2021 (13,2% ζε εηήζηα βάζε, πνπ ελζσκαηψλεη ηελ επίδξαζε ρακειήο βάζεο ηνπ δεχηεξνπ ηξηκήλνπ 

2020). Μεηά ην άλνηγκα ηεο νηθνλνκίαο, ε ηδησηηθή θαηαλάισζε κεηαηξάπεθε απφ θχξηνο πξνζδηνξη-

ζηηθφο παξάγνληαο ηεο χθεζεο ζε θηλεηήξην κνριφ ηεο αλάθακςεο, εμεγψληαο ην 55,5% ηεο ηξηκε-

ληαίαο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ζην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2021. Δληζρπηηθή ηεο πνξείαο ηεο ηδησηηθήο θαηα-

λάισζεο ζην δεχηεξν ηξίκελν ππήξμε ε αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο θαηά 

5,5%
32

 ζε εηήζηα βάζε, θαη νη ζεηηθέο πξνζδνθίεο πνπ ζπκπίεζαλ ηελ αθαζάξηζηε απνηακίεπζε ησλ 

λνηθνθπξηψλ ζε ρακειφηεξν χςνο έλαληη ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ 2021 (1,2 δηζ. επξψ έλαληη 2,8 δηζ. επ-

ξψ).  

 

Σελ ίδηα ζηηγκή, ν δεχηεξνο πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο χθεζεο, νη θαζαξέο εμαγσγέο ππεξε-

ζηψλ, δηαηήξεζαλ ηελ αξλεηηθή ζπκβνιή ηνπο ζην εμακεληαίν ΑΔΠ θαηά 2,7 δηζ. επξψ, ε νπνία φκσο 

νθείιεηαη εμ νινθιήξνπ ζην «lockdown» ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ 2021. ην δεχηεξν ηξίκελν, ε δηεζλήο 

άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ έδσζε ψζεζε ζηηο νλνκαζηηθέο εμαγσγέο ηφζν ηνπ ηαμηδησηηθνχ ηζνδπγίνπ (ζε 

επίπεδν νθηαπιάζην ηνπ δεχηεξνπ ηξηκήλνπ 2020), φζν θαη ησλ ηζνδπγίσλ κεηαθνξψλ θαη ινηπψλ π-

πεξεζηψλ (θαηά 26,0% θαη 29,6% ζε εηήζηα βάζε, αληίζηνηρα), νδεγψληαο ζε φξνπο φγθνπ ζε εθκε-

δέληζε ηεο αξλεηηθήο ζπκβνιήο ησλ θαζαξψλ εμαγσγψλ ππεξεζηψλ ζην ΑΔΠ, ελ κέζσ ηζφπνζεο αχ-

μεζεο ησλ πξαγκαηηθψλ εηζαγσγψλ ππεξεζηψλ.   

 

Η πξαγκαηηθή δεκφζηα θαηαλάισζε θαηέγξαςε ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε ζπκβνιή ζηελ αλάθακςε ηνπ 

πξψηνπ εμακήλνπ 2021 (1,5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο), κεηνχκελε κφιηο θαηά 0,7% κεηαμχ πξψηνπ θαη 

δεπηέξνπ ηξηκήλνπ θαη απμαλφκελε θαηά 7,1% έλαληη ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2020, ζηε βάζε ησλ 

ζπλερηδφκελσλ κέηξσλ ζηήξημεο ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο αχμεζεο ηεο ελδηάκεζεο αλάισζεο θαηά 

0,5 δηζ. επξψ.    

                                                 
31 Ίδηνπ χςνπο ζπκβνιή ζηελ αλάθακςε ηνπ εμακεληαίνπ ΑΔΠ πξνήιζε απφ ηηο ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο βάζεη επνρηθά δηνξζσκέλσλ ζηνη-

ρείσλ.  
32 Σξηκεληαίνη κε ρξεκαηννηθνλνκηθνί ινγαξηαζκνί ζεζκηθψλ ηνκέσλ, Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (2ν ηξίκελν 2021, Οθηψβξηνο 2021). 
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Οη πξαγκαηηθέο επελδχζεηο δηαηεξήζεθαλ ζε αλνδηθή ηξνρηά ζε φιν ην πξψην εμάκελν ηνπ 2021, θα-

ηαγξάθνληαο δηςήθηα αχμεζε 11,8% έλαληη ηνπ 2020 θαη ζεηηθή ζπκβνιή απφ φιεο ηηο θαηεγνξίεο 

επελδχζεσλ (πιελ ησλ θαηνηθηψλ πνπ είραλ κεδεληθή). Η κεγαιχηεξε ζπκβνιή ζην εμακεληαίν ΑΔΠ 

πξνήιζε απφ ηηο επελδχζεηο ζε κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ (+0,4%), αθνινπζνχκελε απφ ηε ζπκβνιή 

ησλ επελδχζεσλ ζε κεηαθνξηθφ εμνπιηζκφ (+0,4%) θαη ζε εμνπιηζκφ ηερλνινγίαο (+0,3%). ε νλν-

καζηηθνχο φξνπο, ν αθαζάξηζηνο ζρεκαηηζκφο παγίνπ θεθαιαίνπ ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εηαη-

ξηψλ ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ θπκάλζεθε πςειφηεξα απφ ηελ (ζεηηθή θαηά 7,9 δηζ. επξψ) αθαζάξηζηε 

απνηακίεπζή ηνπο, νδεγψληαο ζε ειαθξψο αξλεηηθφ ηζνδχγην ηνπ ζεζκηθνχ ππνηνκέα ηνπο. Σα θπ-

βεξλεηηθά κέηξα ζηήξημεο ιφγσ ηεο παλδεκίαο, πνπ ζπλερίζηεθαλ κε πςειφ ξπζκφ πινπνίεζεο ζε 

φιν ην πξψην εμάκελν, ελίζρπζαλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ηελ καθξννηθνλνκηθή ε-

πίδξαζε απφ ην κέηξν ηεο επηζηξεπηέαο πξνθαηαβνιήο λα εθηηκάηαη ζε 3,4 δηζ. επξψ.  

 

Οη θαζαξέο εμαγσγέο αγαζψλ ζπλέβαιαλ νξηαθά ζεηηθά ζηελ εμακεληαία αλάθακςε (θαηά 0,1 πνζν-

ζηηαίεο κνλάδεο), θαζψο ζην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2021 ε ζπκβνιή ηνπο έγηλε αξλεηηθή (-2,3 πνζν-

ζηηαίεο κνλάδεο) εμαηηίαο ηεο ηαρχηεξεο αλάθακςεο ησλ εηζαγσγψλ αγαζψλ έλαληη ησλ εμαγσγψλ, 

θαηά πεξίπνπ 1 δηζ. επξψ. Η επηηάρπλζε ηεο αλφδνπ ησλ εηζαγσγψλ αγαζψλ ζην δεχηεξν ηξίκελν 

(+19,7% έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ ηξηκήλνπ 2020, ιφγσ επίδξαζεο ρακειήο βάζεο) ζπλδέεηαη κε ηελ 

αλάθακςε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο, ηδίσο ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο θαη ησλ επελδχζεσλ ζε εμνπιη-

ζκφ. Πάλησο, νη πξαγκαηηθέο εμαγσγέο αγαζψλ δηαηήξεζαλ θαη απηέο αλνδηθή πνξεία έλαληη ηνπ 2020 

θαη ζηα δχν πξψηα ηξίκελα ηνπ 2021 (+12,8% ζην ζχλνιν ηνπ εμακήλνπ), θαηαγξάθνληαο ζην δεχηε-

ξν ηξίκελν ην ηζηνξηθά πςειφηεξν επίπεδφ ηνπο έλαληη φιεο ηεο πεξηφδνπ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ 

(1995-2021). Απηφ ζπλαξηάηαη κε ηε κεγαιχηεξε εμσζηξέθεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο θαη ππνδειψλεη δπλεηηθά δηαηεξήζηκα νθέιε γηα ηε κεηά ηελ παλδεκία επν-

ρή.  

 

Λφγσ ησλ παξαπάλσ, ζην Πξνζρέδην ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 2022 ε εθηίκεζε γηα ηνλ ξπζκφ 

αλάθακςεο ηνπ 2021 αλαζεσξήζεθε πξνο ηα άλσ έλαληη ηνπ ΜΠΓ 2022-2025 θαηά 2,5 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο, ζε 6,1%, ππφ ηδηαίηεξα ζπληεξεηηθνχο φξνπο. Απνηειψληαο ην θάησ φξην ηνπ εχξνπο ησλ 

αλαζεσξεκέλσλ πξνβιέςεσλ γηα ην ΑΔΠ ηνπ 2021, ε ελ ιφγσ εθηίκεζε πξνθξίζεθε εμαηηίαο ηεο α-

θφκα πςειήο αβεβαηφηεηαο νηθνλνκηθψλ θαη πγεηνλνκηθψλ παξαγφλησλ ζηελ ηξέρνπζα ζπγθπξία, 

αιιά θαη ησλ ηερληθψλ επηζθαιεηψλ απφ ηελ πςειή ζπκβνιή ηεο κεηαβνιήο απνζεκάησλ θαη ζηαηη-

ζηηθψλ δηαθνξψλ ζην πξψην εμάκελν 2021 (θαηά 3,9% ηνπ εμακεληαίνπ ΑΔΠ).  

 

Αθνινχζσο, κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο δεχηεξεο εθηίκεζεο εηήζησλ Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ απφ ηελ 

Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή γηα ην 2020 (Οθηψβξηνο 2021), δηακνξθψζεθε αθελφο κία επίδξαζε πςε-

ιφηεξεο βάζεο ζην ηξέρνλ έηνο, φζνλ αθνξά ηε ζπκβνιή ηεο κεηαβνιήο απνζεκάησλ θαη ζηαηηζηηθψλ 

δηαθνξψλ θαη αθεηέξνπ κία επίδξαζε ρακειφηεξεο βάζεο φζνλ αθνξά ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε. 

Τπφ ηελ ππφζεζε ηεο δηαηήξεζεο ζπλεπνχο ηάζεο ησλ ζπληζησζψλ ηνπ ΑΔΠ κεηαμχ ηξηκήλσλ
33

, νη 

κεηαβνιέο απηέο σζνχλ ηελ εθηίκεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ αθφκα πςειφηεξα, ζε 6,9% έλαληη ηνπ 

2020, δηαηεξψληαο ηελ ζηε κεηξηνπαζή πιεπξά ηνπ εχξνπο εθηηκήζεσλ γηα ην έηνο.  

 

Όπσο επηζεκάλζεθε ζην Πξνζρέδην ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, απφ ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2021 

κεηαβαηηθνί θίλδπλνη απφ ηελ άξζε ησλ κέηξσλ ζηήξημεο ιφγσ ηεο παλδεκίαο ζθηάδνπλ ηε δπλακηθή 

αλάθακςεο βξαρππξφζεζκα (cliff-effects). Αθφκα, πεγέο δπλεηηθήο επηβξάδπλζεο ηεο αλάθακςεο 

ζην δεχηεξν εμάκελν ηνπ έηνπο απνηεινχλ ε επίδξαζε πςειήο βάζεο πνπ απνξξέεη απφ ηελ εκπξν-

ζζνβαξή αλάθηεζε ησλ νηθνλνκηθψλ απσιεηψλ ηνπ 2020 ζην πξνεγνχκελν εμάκελν θαη νη ηξέρνπζεο 

δηεζλείο εμειίμεηο ζηηο ηηκέο βαζηθψλ αγαζψλ, ελέξγεηαο θαη κεηαθνξψλ.   

 

Γηα ηελ απνθπγή πξαγκαηνπνίεζεο απηψλ ησλ θηλδχλσλ, κέζα ζην 2021 ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζρε-

δίαζε θαη πινπνηεί κηα δέζκε λέσλ κέηξσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε κεηάβαζε ησλ επηρεηξή-

                                                 
33 Γεδνκέλνπ φηη αλακέλεηαη ε επηθαηξνπνίεζε ησλ ηξηκεληαίσλ ζηνηρείσλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ ζε ζπκθσλία κε ηα αλαζεσξεκέλα εηή-

ζηα ζηνηρεία ηνπ 2020, πνπ ζα αλαθνηλσζεί απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή ζηηο 6 Γεθεκβξίνπ 2021. 
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ζεσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ ζηε κεηά-Covid επνρή, αιιά θαη λα ζηεξηρζεί ην πξαγκαηηθφ δηαζέζηκν 

εηζφδεκα έλαληη ησλ πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ πνπ εκθαλίζηεθαλ ηνλ πεξαζκέλν Ινχλην.  

 

Κεληξηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ κέηξσλ κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ θαηά ησλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο 

είλαη ε ζηήξημε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, δεδνκέλεο ηεο πςειήο ζπγθέληξσζεο ησλ ζπλνιηθά 

απαζρνινχκελσλ ζηνλ ηνκέα απηφ, αιιά θαη ηεο εθηίκεζεο γηα ηεηξαπιάζην εηήζην ξπζκφ κείσζεο 

ηεο ΑΠΑ ησλ ειιεληθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ην 2020, έλαληη ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ
34

. 

ηα ελ ιφγσ κέηξα πεξηιακβάλνληαη ε κε επηζηξεπηέα επηρνξήγεζε πξνο κηθξέο επηρεηξήζεηο κέζσ 

ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ην λέν πξφγξακκα εγγπεκέλεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα πνιχ 

κηθξέο επηρεηξήζεηο απφ ην Σακείν Δγγπνδνζίαο Δπηρεηξήζεσλ Covid-19 ηεο Διιεληθήο Αλαπηπμηα-

θήο Σξάπεδαο θαη ην πξφγξακκα «Γέθπξα 2» γηα επηδφηεζε δαλείσλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

πιεγεηζψλ απφ ηελ παλδεκία.  

 

Δπηπξφζζεηα κεηαβαηηθά κέηξα ζηήξημεο, κε έλαξμε εθαξκνγήο ην 2021, απνηεινχλ ε αλαζηνιή ηεο 

εηζθνξάο αιιειεγγχεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ε κείσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηδησηηθψλ π-

παιιήισλ θαηά 3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο γηα ηελ πεξίνδν 2021-2022, ην πξφγξακκα επηδφηεζεο παγίσλ 

δαπαλψλ πιεγεηζψλ επηρεηξήζεσλ, ε κε επηζηξνθή κέξνπο ησλ εληζρχζεσλ ηεο επηζηξεπηέαο πξνθα-

ηαβνιήο (ζε ζχλδεζε κε ηε κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ), ην πξφγξακκα θεθαιαίνπ θίλεζεο γηα ηελ 

εζηίαζε θαη ηνλ ηνπξηζκφ, ε παξνρή ξεπζηφηεηαο κε ηε κνξθή επηδνηήζεσλ γηα μελνδνρεία, γπκλα-

ζηήξηα θαη παηδφηνπνπο, θαη ε κείσζε ηνπ ΦΠΑ ζε γπκλαζηήξηα θαη ζρνιέο ρνξνχ.  

 

Πέξαλ ησλ κεηαβαηηθψλ απηψλ κέηξσλ, παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε πςεινχ αλαπηπ-

μηαθνχ ξπζκνχ ζην δεχηεξν εμάκελν (ηεο ηάμεο ηνπ 7,5%) είλαη ε εχξσζηε πνξεία ηνπ εμσηεξηθνχ 

ηνπξηζκνχ ηελ πεξίνδν Ινπιίνπ-Απγνχζηνπ 2021 θαη ε έλαξμε πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ηνπ Σακείνπ 

Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθφηεηαο.  

 

Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηνλ ηνπξηζκφ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία Ιζνδπγίνπ Πιεξσκψλ ηεο Σξάπεδαο 

ηεο Διιάδνο, νη κεληαίεο εηζπξάμεηο ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ην εμσηεξηθφ αλήιζαλ ζην πξψην 

νθηάκελν ηνπ έηνπο ζε 6,6 δηζ. επξψ, πςειφηεξα ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ 2020 θαηά 135,7%, αλα-

ινγψληαο ζην 49,8% ηνπ πξψηνπ νθηακήλνπ ηνπ 2019. Απηφ είλαη ζπκβαηφ κε ηελ εθηίκεζε εηήζησλ 

ηαμηδησηηθψλ εηζπξάμεσλ απφ ην εμσηεξηθφ χςνπο ηνπιάρηζηνλ 50% ηνπ επηπέδνπ ηνπ 2019, θαζψο ε 

δπλακηθή εθηηκάηαη φηη ζπλερίζηεθε ηνλ επηέκβξην θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2021.   

 

Οη σο άλσ ζεηηθέο εμειίμεηο ζπλέβαιαλ ζηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ πξνζδνθηψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

λνηθνθπξηψλ κεηά ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 2021, κε ηνλ Γείθηε Οηθνλνκηθνχ Κιίκαηνο λα θπ-

καίλεηαη, απφ ηνλ Μάην ηνπ 2021, ζηαζεξά πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν ηεο δηεηίαο πξν ηεο παλδεκίαο 

(θαηά ζρεδφλ 6 κνλάδεο βάζεο, θαη άλσ ησλ 110 κνλάδσλ θαηά κέζν φξν) θαη κε αλάινγεο ζεηηθέο 

εμειίμεηο ζηνπο δείθηεο πξνζδνθηψλ ζηε κεηαπνίεζε, ηε βηνκεραλία, ηηο θαηαζθεπέο θαη ην ιηαληθφ 

εκπφξην, βάζεη ησλ βξαρπρξφλησλ δεηθηψλ Ινπιίνπ-Οθησβξίνπ 2021. Σνλ Οθηψβξην 2021, ν δείθηεο 

επηρεηξεκαηηθψλ πξνζδνθηψλ ζηε βηνκεραλία ήηαλ εληζρπκέλνο ζεκαληηθά, ζηηο 112,9 κνλάδεο απφ 

106,9 ηνλ επηέκβξην, ην δεχηεξν κεγαιχηεξν επίπεδν απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2007. Σνλ ίδην κήλα, ζε-

καληηθή ήηαλ ε ελίζρπζε θαη ηνπ δείθηε πξνζδνθηψλ ζην ιηαληθφ εκπφξην, ζηηο 114,7 κνλάδεο απφ 

103,6 ηνλ επηέκβξην, ελ κέζσ ελίζρπζεο ησλ πξνβιέςεσλ γηα ηελ απαζρφιεζε (+40 κνλάδεο) θαη 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ σο πξνο ηελ εθηηκψκελε πνξεία ησλ ηηκψλ (κε ηηο κηζέο επηρεηξή-

ζεηο λα αλακέλνπλ ζηαζεξφηεηα ηηκψλ θαη ην 46% ησλ επηρεηξήζεσλ άλνδν). Οη πξφδξνκνη δείθηεο 

γηα ην ιηαληθφ εκπφξην ζηεξίδνπλ ηελ πξνο ηα άλσ αλαζεψξεζε ηνπ ξπζκνχ αλάθακςεο ηεο ηδησηηθήο 

θαηαλάισζεο ζην ζχλνιν ηνπ 2021. 

 

Απφ φια ηα παξαπάλσ, ε εθηίκεζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο ην 2021 ηνπνζεηείηαη 

ζήκεξα ζε 6,9%. Ο ξπζκφο απηφο ηζνδπλακεί κε αλάθηεζε ηνπ 69,5% ησλ απσιεηψλ ηνπ 2020, ράξε 

ζηελ πςειή επίδνζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο θαη ζηηο εθηηκήζεηο γηα 

ζεκαληηθή αλάθακςε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη γηα πεξαηηέξσ άλνδν ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο θαη ησλ 

επελδχζεσλ ζην ηξίην ηξίκελν ηνπ έηνπο.  

                                                 
34 Πξνβιέςεηο ζην πιαίζην ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο γηα ηηο Δπξσπατθέο ΜΜΔ, Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Ινχιηνο 2021. 
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ε νλνκαζηηθνχο φξνπο, ν ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο ηνπ 2021 εθηηκάηαη πςειφηεξα, ζε 7,4%, 

θαζψο ν απνπιεζσξηζηήο ηνπ ΑΔΠ αλακέλεηαη λα θπκαλζεί ζε ζεηηθφ έδαθνο ζην δεχηεξν εμάκελν 

ηνπ έηνπο (+0,5% ζην ζχλνιν ηνπ 2021), ιφγσ ησλ ηξερνπζψλ αλαηηκήζεσλ ζε πξψηεο χιεο, βαζηθά 

αγαζά θαη κεηαθνξέο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο απνπιεζσξηζηέο ησλ επηκέξνπο ζπληζησζψλ ηνπ. Όζνλ 

αθνξά ην γεληθφ επίπεδν ηηκψλ, βάζεη ηνπ ΔλΓΣΚ αλακέλεηαη αχμεζε έλαληη ηνπ 2020 ηεο ηάμεο ηνπ 

0,6%, κε ην χςνο ηεο λα ζπγθξαηείηαη ιφγσ ησλ αξλεηηθψλ κεηαβνιψλ ηνπ πξψηνπ πεληακήλνπ 2021. 

 

Η πξαγκαηηθή εγρψξηα δήηεζε αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη θαηά 66,6% ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ην 2021, 

κε δηακφξθσζε αλνδηθψλ ηάζεσλ γηα φιεο ηηο ζπληζηψζεο ηεο, παξά ηε ζρεηηθή εμνκάιπλζε ηεο πν-

ξείαο ηνπο πξνο ην ηέινο ηνπ έηνπο.  

 

Η πξαγκαηηθή ηδησηηθή θαηαλάισζε αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 3,3% ζε εηήζηα βάζε, ελ κέζσ ε-

θηηκψκελσλ θεξδψλ ζε φξνπο δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο θαη ην 2021 θαη αλζεθηηθφηεηαο ηεο ζπλνιηθήο 

απαζρφιεζεο έλαληη ηνπ 2020. Οη εθηηκήζεηο γηα νξηαθή κείσζε ηνπ πιήζνπο ησλ κηζζσηψλ θαη ησλ 

ακνηβψλ εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζην ζχλνιν ηνπ έηνπο απνξξένπλ θπξίσο απφ ηα ζηνηρεία πξψηνπ ε-

μακήλνπ (-3,2% θαη -1,7%
35

), κε ηηο αληίζηνηρεο εθηηκήζεηο γηα ην δεχηεξν εμάκελν λα είλαη ζεηηθέο.  

 

Ο ξπζκφο εηήζηαο αχμεζεο ησλ πξαγκαηηθψλ επελδχζεσλ εθηηκάηαη ζε 11,7%, θνληά ζηνλ κέζν φξν 

ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 2021, ελ κέζσ εθηηκψκελεο ψζεζεο ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο επελδχζεσλ (εμν-

πιηζκφ, θαηαζθεπέο, αγξνηηθά θαη ινηπά πξντφληα).  

 

Η πξαγκαηηθή δεκφζηα θαηαλάισζε αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 4,1% ην 2021, απνθιηκαθνχκελε 

απφ ηνλ ξπζκφ 7,1% πνπ θαηέγξαςε ζην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο, ιφγσ ηεο ζηαδηαθά κηθξφηεξεο 

επίδξαζεο ησλ θπβεξλεηηθψλ κέηξσλ ζηήξημεο ζην δεχηεξν εμάκελν θαη ηεο πςειήο βάζεο ηνπ δεχ-

ηεξνπ εμακήλνπ ηνπ 2020.   

 

Ο εμσηεξηθφο ηνκέαο αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζπλνιηθά ζεηηθά ζηελ αλάθακςε ην 2021, θαηά 2 πν-

ζνζηηαίεο κνλάδεο. Η ζεηηθή ζπκβνιή απνξξέεη εμ νινθιήξνπ απφ ηηο θαζαξέο εμαγσγέο ππεξεζηψλ 

(2,9 κνλάδεο), αληίζεηα κε ηελ επηδείλσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ειιείκκαηνο ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην θαηά 

1,3 δηζ. επξψ εμαηηίαο ηεο ζπλαξηψκελεο κε ηελ αλάθακςε αχμεζεο ησλ εηζαγσγψλ αγαζψλ. ε νλν-

καζηηθνχο φξνπο
36

, ην έιιεηκκα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ αλακέλεηαη λα παξακείλεη άλσ ηνπ πξν παλ-

δεκίαο χςνπο ηνπ, θαηαγξάθνληαο ηε δεχηεξε ρεηξφηεξε επίδνζε απφ ην 2011 (κεηά ην 2020). Ωζηφ-

ζν, ζε εηήζηα βάζε εθηηκάηαη βειηίσζή ηνπ θαηά 2,6% ηνπ ΑΔΠ, ζεκαηνδνηψληαο ηε βαζκηαία επα-

λαθνξά ζηα πξν θξίζεο επίπεδα.  

 

Πληθωρισμός - Τιμές 
 

ηελ Διιάδα, ν Δλ. ΓΣΚ πέξαζε ζε ζεηηθφ έδαθνο ηνλ Ινχλην ηνπ 2021, κεηά απφ κηα πεξίνδν πησηη-

θήο ηάζεο πνπ δηήξθεζε πεξηζζφηεξν απφ έλα ρξφλν, ζπλδεδεκέλε κε ηελ ππνηνληθή δήηεζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θξίζεο ηεο παλδεκίαο. Οη ηδηαίηεξα πςειφηεξεο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ
37

 δηεζλψο, απφ ηνλ 

Μάξηην ηνπ 2021 θαη ηνπ θιάδνπ ηεο ελέξγεηαο γεληθφηεξα, ζπλέβαιαλ ζηελ άλνδν ηνπ Δλ. ΓΣΚ, πα-

ξάιιεια κε ηελ άλνδν ησλ ηηκψλ ζηα ηξφθηκα θαη ζηηο κεηαθνξέο, θαη ηελ εμαζζέληζε ηεο θαζνδηθήο 

πίεζεο ζηηο εγρψξηεο ηηκέο απφ ηε κείσζε ηνπ ΦΠΑ ζε θαηεγνξίεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ είρε 

εθαξκνζηεί ηνλ Ινχλην ηνπ 2020.  

 

Μεηά ηνλ Ινχλην, ν ξπζκφο πιεζσξηζκνχ ζπλέρηζε πξννδεπηηθά απμαλφκελνο έλαληη ηνπ 2020, κε ηε 

κέζε αχμεζε ηεο πεξηφδνπ Ινπλίνπ-Οθησβξίνπ ζε 1,4% βάζεη Δλ. ΓΣΚ
38

, έλαληη κείσζεο 2,1% ηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2020. Η ζχγθξηζε ησλ δχν πεξηφδσλ δείρλεη φηη, παξά ηελ αλνδηθή ηάζε, έσο 

ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2021 ην επίπεδν ηηκψλ παξέκεηλε θαηά κέζν φξν θάησ απφ ην πξν θξίζεο επίπεδν 

                                                 
35  ε εζληθνινγηζηηθή βάζε. 
36  Δζληθνινγηζηηθή βάζε. 
37 Μεηαμχ Μαξηίνπ θαη Οθησβξίνπ 2021, ε κέζε αχμεζε ηνπ πεηξειαίνπ Brent έθηαζε ην 99,7% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ 2020, 

αληηζηνηρψληαο φκσο ζε πνιχ πην κεηξηνπαζή αχμεζε έλαληη ηνπ 2019 (11,2%).  
38 Αληίζηνηρα, νη απμήζεηο ζηνπο ππνδείθηεο ηεο ελέξγεηαο έθηαζαλ ην 57,3% θαηά κέζν φξν γηα ηνλ Δλ. ΓΣΚ ζην θπζηθφ αέξην/πγξαέξην, 

ην 32,2% γηα ηνλ Δλ. ΓΣΚ ζην πεηξέιαην θαη ην 4,3% γηα ηνλ Δλ. ΓΣΚ ζην ειεθηξηθφ ξεχκα. 
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ηνπ 2019, κε ην κέγεζνο ηνπ παξαηεξνχκελνπ ξπζκνχ αχμεζεο λα επεξεάδεηαη ηερληθά απφ ηε ρακε-

ιή βάζε πνπ δηακνξθψζεθε ην 2020. ην ζχλνιν ηνπ δεθακήλνπ 2021, ν Δλ. ΓΣΚ παξακέλεη νξηαθά 

αξλεηηθφο (-0,1%), εμαηηίαο ησλ αξλεηηθψλ κεηαβνιψλ ηνπ ζην πξψην πεληάκελν ηνπ έηνπο, ελψ ε 

εθηίκεζε ηνπ Δλ. ΓΣΚ γηα ην ζχλνιν ηνπ 2021 (0,6%) ππνδειψλεη θιηκάθσζε ηεο απμεηηθήο ηάζεο 

ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ έηνπο. 

 

Σνλ επηέκβξην 2021, ν Δλ. ΓΣΚ απμήζεθε θαηά 1,9% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη αχμεζεο 3,4% ζηελ 

Δπξσδψλε. Οη κεγαιχηεξεο απμήζεηο αθνξνχζαλ ηνπο ππνδείθηεο ηεο δηαηξνθήο θαη κε αιθννινχρσλ 

πνηψλ (3,5%, ελ κέζσ αχμεζεο 11,0% ζηα νπσξνθεπεπηηθά), ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ/πγξαεξίνπ 

(66,5%), ηνπ πεηξειαίνπ (28,9%), ησλ κεηαθνξψλ (5,1%), θαη ησλ μελνδνρείσλ/θαθέ/εζηηαηνξίσλ 

(1,0%). Αληίζεηα, πηψζε έλαληη ηνπ επηεκβξίνπ 2020 ζεκεηψζεθε γηα ηνπο ππνδείθηεο ησλ επηθνη-

λσληψλ (-2,5%), έλδπζεο θαη ππφδεζεο (-0,3%), αλαςπρήο θαη πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (-0,2%), 

κε ζηαζηκφηεηα λα θαηαγξάθεηαη ζηνλ ππνδείθηε αιθννινχρσλ πνηψλ θαη θαπλνχ. Γεδνκέλεο ηεο 

επίδξαζεο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ηεο ελέξγεηαο ζηελ αχμεζε ηνπ Δλ.ΓΣΚ, ν δνκηθφο πιεζσξη-

ζκφο παξέκεηλε νξηαθά αξλεηηθφο έσο θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2021, κεηαζηξεθφκελνο ηνλ επηέκβξην 

ζε κεηξηνπαζψο ζεηηθφ (0,5%).  

 

Η αλνδηθή ηάζε ησλ ηηκψλ ζηελ Διιάδα εληάζεθε πεξαηηέξσ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2021, δηακνξθνχκε-

λε ζε 2,8% ζε εηήζηα βάζε (έλαληη 4,1% ζηελ Δπξσδψλε), ελ κέζσ ζεκαληηθήο αχμεζεο ηεο ηηκήο 

ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έλαληη ησλ πξνεγνχκελσλ κελψλ (+18,9% ζε εηήζηα βάζε έλαληη ζηαζεξνχ 

ξπζκνχ πεξίπνπ +0,8% ηελ πεξίνδν Ινπλίνπ-επηεκβξίνπ), αιιά θαη ηαρχηεξσλ απμήζεσλ έλαληη ηνπ 

επηεκβξίνπ ζηελ ηηκή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ/πγξαεξίνπ (+82,1% ζε εηήζηα βάζε), ηνπ πεηξειαίνπ 

(+45,9%) θαη ησλ κεηαθνξψλ (+5,8%). Οη ηηκέο ζηα ηξφθηκα θαη ζηα μελνδνρεία/θαθέ/εζηηαηφξηα ζπ-

λέρηζαλ επίζεο λα απμάλνληαη ζε εηήζηα βάζε (θαηά 2,9% θαη 1,5% αληίζηνηρα), ελψ νξηαθή αχμεζε 

ζεκεηψζεθε θαη ζηα είδε έλδπζεο θαη ππφδεζεο, κεηά ηηο αξλεηηθέο κεηαβνιέο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

ηξηκήλνπ ζε εηήζηα βάζε.   

 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο γηα ηνλ πιεζσξηζκφ ηνπ 2021 θαη ηνπ 2022 ελ-

ζσκαηψλνπλ ηελ εμσηεξηθή ππφζεζε ησλ Δλδηάκεζσλ Θεξηλψλ Οηθνλνκηθψλ Πξνβιέςεσλ ηεο ΔΔ 

φζνλ αθνξά ηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ, έλαληη ηεο νπνίαο νη ηειεπηαίεο εμειίμεηο ηηκψλ ζηελ ελέξγεηα, 

αιιά θαη γεληθφηεξα, εληείλνπλ ηηο ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο θαη ηνπο αλνδηθνχο θηλδχλνπο θιηκάθσζεο 

ηνπ θαηλνκέλνπ ην πξνζερέο δηάζηεκα. 

 

Ωζηφζν, ε άλνδνο ηνπ πιεζσξηζκνχ ζηελ Διιάδα ζεσξείηαη θπξίσο εηζαγφκελε, ιφγσ ησλ δηεζλψλ 

εμειίμεσλ ζηηο ηηκέο ελέξγεηαο, πξψησλ πιψλ θαη βαζηθψλ αγαζψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, αλ θαη αλακέλεηαη 

πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ πξνο ην ηέινο ηνπ έηνπο, εθηηκάηαη ζηαδηαθή εμνκάιπλζε ηεο 

ηάζεο πνπ ζα μεθηλήζεη θαηά ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2022. Η παξνδηθή επίπησζε ζηελ αγνξαζηηθή 

δχλακε ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ζηα ιεηηνπξγηθά θφζηε ησλ επηρεηξήζεσλ αλακέλεηαη λα επηβξαδχλεη 

ηελ αηνκηθή θαηαλαισηηθή δαπάλε, ηηο επελδχζεηο θαη ηνλ φγθν ησλ εμαγσγψλ αγαζψλ πξνο ην ηέινο 

ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ζε βαζκφ πνπ φκσο είλαη κεηξηαζκέλνο ιφγσ ησλ άκεζσλ θπβεξλεηηθψλ κέηξσλ 

θαηά ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο.   

 

Απαστόληση – Ανεργία 
 
ην πξψην εμάκελν 2021, θαηαγξάθεθε κείσζε ζηηο ακνηβέο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζην ζχλνιν ηεο 

νηθνλνκίαο θαηά 1,7% ζε εηήζηα βάζε, ε νπνία φκσο ήηαλ κηθξφηεξε ηεο κείσζεο ζηνλ αξηζκφ ησλ 

κηζζσηψλ
39

 (-3,2%), ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ κέζνπ κηζζνχ θαηά 1,5%. Η ζπλνιηθή απαζρφιεζε κεηψ-

ζεθε αληίζηνηρα θαηά 2,4%, ελ κέζσ κεγαιχηεξεο αλζεθηηθφηεηαο ηεο απαζρφιεζεο ζηνπο απηναπα-

ζρνινχκελνπο.  Όζνλ αθνξά ηελ ηάζε εληφο ηνπ εμακήλνπ, ζην δεχηεξν ηξίκελν 2021 ε ππνρψξεζε 

ηεο κηζζσηήο απαζρφιεζεο εθκεδελίζηεθε, ελψ ε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ζεκείσζε αχμεζε 0,5% ζε 

εηήζηα βάζε, γηα πξψηε θνξά απφ ην πξψην ηξίκελν 2020. ην ίδην ηξίκελν, νη απηναπαζρνινχκελνη 

απμήζεθαλ έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ ηξηκήλνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο (+1,6%), γηα πξψηε θνξά απφ ην 

ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2018.   

                                                 
39 ηνηρεία ζε εζληθνινγηζηηθή βάζε. 
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χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο κεληαίαο Έξεπλαο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ, ζην πξψην νθηάκελν ηνπ 2021 

ην πνζνζηφ αλεξγίαο αλήιζε ζε 15,6% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, κεησκέλν θαηά 0,9 πνζνζηηαίεο κν-

λάδεο έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2020. Η θχξηα κείσζε ησλ αλέξγσλ θαηαγξάθεηαη απφ ηνλ 

Ινχλην 2021, ζπκπίπηνληαο κε ην άλνηγκα ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε ρψξα. Ωο απνηέιεζκα, 

ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2021 ην πνζνζηφ αλεξγίαο ήηαλ κεησκέλν ζην 13,9% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, 

απφ 16,3% ηνλ πξψην κήλα ηνπ έηνπο. Αθφκα, απφ ηνλ Μάην ηνπ 2021 θαηαγξάθνληαη δηαδνρηθέο απ-

μήζεηο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε εηήζηα βάζε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2019 (+2,4% 

θαηά κέζν φξν), κε ηνλ αξηζκφ ησλ νηθνλνκηθά ελεξγψλ αηφκσλ ζην πςειφηεξν επίπεδν απφ ηνλ ε-

πηέκβξην ηνπ 2020.  
 

Ωζηφζν, ε κείσζε ηεο αλεξγίαο ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο ζην πξψην νθηάκελν ηνπ 2021 ππνθξχ-

πηεη ηε δηεχξπλζε ησλ δηαξζξσηηθψλ ζηξεβιψζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ 

γπλαηθψλ κεηψζεθε κφλν νξηαθά έλαληη ηνπ νθηακήλνπ 2020 (-0,1 πνζνζηηαίεο κνλάδεο), δηαηεξνχ-

κελν ζε ζεκαληηθφ χςνο (19,8%). Καηά ζπλέπεηα, ε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο αλεξγίαο αληηθαηνπηξίδεη 

σο επί ην πιείζηνλ ηε βειηίσζε ηεο αλεξγίαο ζηνπο άλδξεο (-1,6 πνζνζηηαίεο κνλάδεο), ζε πνζνζηφ 

ζεκαληηθά ρακειφηεξν ησλ γπλαηθψλ (12,3%). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην πνζνζηφ καθξνρξφληαο α-

λεξγίαο κεηψζεθε ζην πξψην εμάκελν ηνπ 2021 θαηά ζρεδφλ 8 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, κεηαθξαδφκελν 

ζε ηεηξαπιάζηα κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ έλαληη ηνπ ζπλφινπ ησλ αλέξγσλ.  
 

Η αλεξγία ησλ λέσλ εκθαλίδεηαη απμεκέλε ζην πξψην νθηάκελν ηνπ 2021, ζην 38,4% ηνπ λεαληθνχ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, απφ 35,7% ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2020. Ωζηφζν, ε επηδείλσζε αθνξά ηελ 

πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ-Μαΐνπ 2021, πνπ εκπεξηέρεη ην δηάζηεκα ηνπ δεχηεξνπ «lockdown», ελψ απφ ηνλ 

Ινχλην 2021 ην πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 15-24 θπκαίλεηαη ρακειφηεξα απφ φ,ηη 

ηνπο αληίζηνηρνπο κήλεο ηνπ 2020 θαηά ζρεδφλ 5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο θαηά κέζν φξν.  
 

Η κέζε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, κεηά ηελ αλακελφκελα δξακαηηθή ζπξξίθλσζή ηεο αλά απα-

ζρνινχκελν ζην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2020 (-11,0% ζε εηήζηα βάζε), αλέπηπμε επηηαρπλφκελν ξπζκφ 

αλφδνπ ζε φξνπο δηαδνρηθψλ ηξηκήλσλ, ν νπνίνο θιηκαθψζεθε ζην πξψην ηξίκελν 2021 (+6,1%). Η 

αλνδηθή ηάζε ζπλερίζηεθε ζην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2021 (+1,4%), δηακνξθψλνληαο ηε κέζε παξα-

γσγηθφηεηα ζην πςειφηεξν επίπεδφ ηεο απφ ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2015.  
 

Γηα ην ζχλνιν ηνπ έηνπο, εθηηκάηαη κηθξή αχμεζε ηεο αλεξγίαο ζε ζρέζε κε ην πξψην νθηάκελν ηνπ 

έηνπο, ζε 15,9% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ζηε βάζε ηεο εθηίκεζεο γηα κεξηθή αλάθηεζε ησλ απσ-

ιεηψλ ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ φζν πξνρσξά ε επηζηξνθή ζηελ θαλνληθφηεηα. Η εζληθν-

ινγηζηηθή απαζρφιεζε αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη βειηηνχκελε ζην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2021, δηακνξ-

θνχκελε ζην ζχλνιν ηνπ 2021 ζην ίδην επίπεδν κε ην 2020.  

 

Ννκηζκαηηθέο θαη πηζηωηηθέο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα 
 

Σν 2021 ν εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ ζπλφινπ ησλ εγρψξησλ θαηαζέζεσλ επηηαρχλζεθε έλαληη 

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

13,2% (κέζνο εηήζηνο ξπζκφο θαηά ηνπο πξψηνπο ελλέα κήλεο ηνπ 2020: 6,5%). Η παξαηεξνχκελε 

επηηάρπλζε απνδίδεηαη ζηηο θαηαζέζεηο δηάξθεηαο κίαο εκέξαο, ν εηήζηνο ξπζκφο αλφδνπ ησλ νπνίσλ 

δηπιαζηάζηεθε (Ιαλ.-επη. 2021 κ.ν.: 26,2%, Ιαλ.-επη. 2020 κ.ν.: 13,1%). Η αλνδηθή πνξεία απηήο 

ηεο θαηεγνξίαο θαηαζέζεσλ εθηηκάηαη φηη νθείιεηαη, ηδηαίηεξα ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ έηνπο, ζηα 

δεκνζηνλνκηθά κέηξα ελίζρπζεο ησλ πιεηηφκελσλ απφ ηελ παλδεκία. Δπηπξφζζεηα, ε αβεβαηφηεηα 

σο πξνο ηηο πξννπηηθέο απαζρφιεζεο ελδέρεηαη λα ζπλέβαιε ζε ελίζρπζε ησλ απνηακηεχζεσλ ηνπ εγ-

ρψξηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Αληίζεηα πξνο ηηο θαηαζέζεηο δηάξθεηαο κίαο εκέξαο, νη θαηαζέζεηο πξνζε-

ζκίαο έσο 2 έηε ππνρψξεζαλ κε δηςήθην ξπζκφ κεηαβνιήο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ ελλέα κε-

λψλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο (2021 κ.ν.: -15,4%, 2020 κ.ν.: -5,2%). Η ζπξξίθλσζε ηεο δηαθνξάο ηνπ επη-

ηνθίνπ θαηαζέζεσλ πξνζεζκίαο απφ ην επηηφθην ησλ θαηαζέζεσλ κίαο εκέξαο εθηηκάηαη φηη ζπλέβαιε 

ζηε κεηαθίλεζε πφξσλ κεηαμχ ησλ δχν αλσηέξσ θαηεγνξηψλ θαηαζέζεσλ.  

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

ξήζεσλ απμήζεθαλ ζπλνιηθά πεξίπνπ θαηά 4,0 δηζ. επξψ ηνπο πξψηνπο ελλέα κήλεο ηνπ έηνπο (έλαληη 
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αχμεζεο 6,2 δηζ. επξψ ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2020). Η άλνδνο ησλ θαηαζέζεσλ ησλ κε ρξεκαηνπηζησ-

ηηθψλ επηρεηξήζεσλ πξνήιζε απνθιεηζηηθά απφ θαηαζέζεηο κίαο εκέξαο αληαλαθιψληαο, κεηαμχ άι-

ισλ, ηε ζπγθέληξσζε δηαζεζίκσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο, σο απνηέιεζκα αθελφο ησλ κέηξσλ αλαζην-

ιήο πιεξσκψλ δαλεηαθψλ θαη θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ, αθεηέξνπ ηεο αχμεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ 

δαλεηζκνχ θαη ησλ άκεζσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. Παξά ηελ αξλεηηθή επίδξαζε πνπ ζπλέρηζε λα α-

ζθεί ε ζπξξίθλσζε ησλ ζηεγαζηηθψλ θαη ησλ θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ, νη θαηαζέζεηο ησλ λνηθνθπ-

ξηψλ απμήζεθαλ ζεκαληηθά, θαηά 5,6 δηζ. επξψ (έλαληη αχμεζεο 3,7 δηζ. επξψ ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 

2020), σο ζπλέπεηα ηεο ελίζρπζεο ηεο απνηακηεπηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ λνηθνθπξηψλ γηα ιφγνπο 

πξφλνηαο έλαληη κειινληηθψλ αλαγθψλ.  
 

Σν ππφινηπν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηνλ ηνκέα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ζεκείσζε ζεκαληηθή εηή-

ζηα άλνδν, ε νπνία ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηελ απφθηεζε ηίηισλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ απφ ηελ Σξά-

πεδα ηεο Διιάδνο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). 

Οη ειιεληθέο εκπνξηθέο ηξάπεδεο επίζεο πξνέβεζαλ ζε ζεκαληηθέο αγνξέο νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ.  
 

Ο εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ηδησηηθνχ κε ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο ήηαλ ζεηηθφο ην 2021, θαζψο ν ξπζκφο αλφδνπ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο 

δηαηεξήζεθε ζεηηθφο, ελψ νη πηζηψζεηο πξνο ηα λνηθνθπξηά ζπλέρηζαλ λα θαηαγξάθνπλ αξλεηηθφ εηή-

ζην ξπζκφ κεηαβνιήο. Δηδηθφηεξα, ν εηήζηνο ξπζκφο κείσζεο ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ πξνο ηα λνηθν-

θπξηά παξέκεηλε ζρεδφλ ακεηάβιεηνο ηνπο πξψηνπο ελλέα κήλεο ηνπ 2021, θαζψο δηακνξθψζεθε θα-

ηά κέζν φξν ζε -2,6% έλαληη -2,7% ην 2020 (επηέκβξηνο 2021: -2,7%, Γεθέκβξηνο 2020: -2,5%). Ο 

εηήζηνο ξπζκφο πηζησηηθήο επέθηαζεο εθ κέξνπο ησλ ηξαπεδψλ πξνο ηηο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο επη-

ρεηξήζεηο, αθνχ ζεκείσζε κεγάιε επηηάρπλζε θαηά ην 2020, ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2021 έθηαζε ζην 

10,4%, ηελ πςειφηεξε ηηκή πνπ έρεη ιάβεη κεηά ηνλ Απξίιην ηνπ 2009, αιιά έθηνηε επηβξαδχλζεθε 

αδηάιεηπηα θαη δηακνξθψζεθε ζε 2,8% ην επηέκβξην ηνπ 2021 (Γεθέκβξηνο 2020: 10,0%). Δπίζεο, 

ην ελλεάκελν Ιαλνπαξίνπ – επηεκβξίνπ 2021 ν ξπζκφο απηφο (6,5%) ήηαλ θαηά κέζν φξν πςειφηε-

ξνο έλαληη εθείλνπ ηνπ έηνπο 2020 (5,6%).  
 

Η επηβξάδπλζε ηνπ εηήζηνπ ξπζκνχ ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο εθ κέξνπο ησλ ηξαπεδψλ πξνο ηηο επη-

ρεηξήζεηο ην 2021, ηδηαίηεξα κεηά ηνλ Μάξηην ηνπ 2021 αληαλαθιά ελ κέξεη ην φηη έιεμε ε ζεκαληηθή 

ζεηηθή επίδξαζε ζηνλ ελ ιφγσ ξπζκφ απφ ηελ ηδηαίηεξα απμεκέλε θαζαξή ξνή πηζηψζεσλ (χςνπο 1,6 

δηζ. επξψ) ηνλ ίδην κήλα ηνπ 2020, θαζψο ζηελ αξρή ηεο παλδεκίαο νη επηρεηξήζεηο είραλ αληιήζεη 

πςειά πνζά απφ ηα πθηζηάκελα φξηα ρξεκαηνδφηεζεο. Δπίζεο, αληηθαηνπηξίδεη θαη ην γεγνλφο φηη ην 

επηζθνπνχκελν δηάζηεκα ηνπ 2021 ιηγφηεξνη πφξνη, ζε ζχγθξηζε κε ην 2020, απφ ηα πξνγξάκκαηα ηα 

νπνία δηαρεηξίδεηαη ε Διιεληθή Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα ήηαλ δηαζέζηκνη, κεηά ηελ ηθαλνπνηεηηθή α-

πνξξφθεζή ηνπο ην 2020. Πάλησο, ε ζεηηθή επίδξαζή ηνπο ζηνλ εηήζην ξπζκφ αλφδνπ ηεο ρξεκαην-

δφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ην 2021 παξέκεηλε ζεκαληηθή. Σέινο, ε αλαζηνιή πιεξσκψλ ρξενιπζίσλ, 

έπαςε επίζεο λα επηδξά ζεηηθά ζηηο θαζαξέο ξνέο ησλ πηζηψζεσλ, θαζψο έπαςε λα ηζρχεη ζην ηέινο 

ηνπ 2020. 
 

Η επηβξάδπλζε ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο πξνο ηηο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο κεηά ηηο αξρέο 

ηνπ έηνπο ζπλδέεηαη ελ κέξεη θαη κε κεηξηαζκφ ηεο δήηεζεο γηα δάλεηα, θαζψο ε εηαηξηθή ξεπζηφηεηα 

αλέθακςε ζε επαξθέζηεξα επίπεδα. Η αλάθακςε απηή ζπλδέεηαη κε ηε ζηαδηαθή επάλνδν ησλ εηαηξη-

θψλ εζφδσλ ζε πην επηζπκεηά επίπεδα, κεηά ηελ επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θα-

ζψο θαη κε ην νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηα θπβεξλεηηθά κέηξα ζηήξημεο (πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ κέ-

ηξνπ ηεο επηζηξεπηέαο πξνθαηαβνιήο). Δπίζεο, ν πεξηνξηζκφο ηεο πξνζθπγήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο 

ηξάπεδεο γηα δάλεηα δηθαηνινγείηαη ζε θάπνην βαζκφ θαη απφ ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζήο ηνπο ζε πφ-

ξνπο απφ ελαιιαθηηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, φπσο νη αγνξέο νκνιφγσλ, ηδηαίηεξα γηα ηηο κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο, θαη ε απεπζείαο ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ θαη ηελ 

EBRD. Αληίζεηα, ε δηακφξθσζε ησλ επηηνθίσλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ ζε ρακειφ κέζν επίπε-

δν θαηά ην 2021, είρε απμεηηθή επίδξαζε ζηε δήηεζε γηα λέα δάλεηα. 

 

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

επλντθέο ην 2021, θαζψο ηα ειιεληθά πηζησηηθά ηδξχκαηα ζπλέρηζαλ λα αληινχλ πφξνπο απφ ην Δπ-

ξσζχζηεκα θαη λα δηεπθνιχλνληαη απφ ηα επνπηηθά κέηξα ηνπ Δληαίνπ Δπνπηηθνχ Μεραληζκνχ 
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(SSM). ηελ ίδηα ζεηηθή θαηεχζπλζε ζπλέβαιαλ επίζεο ηα δεκνζηνλνκηθά κέηξα ελίζρπζεο ησλ επη-

ρεηξήζεσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ έιαβε ε θπβέξλεζε θαη ην 2021. Η επέθηαζε ηξαπεδηθψλ δαλεί-

σλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ζπλέρηζε λα εληζρχεηαη απφ ηα πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ηεο Α-

λαπηπμηαθήο Σξάπεδαο κε εγγπήζεηο (απφ ην «Σακείν Δγγπνδνζίαο Δπηρεηξήζεσλ Covid-19») θαη επη-

δφηεζε επηηνθίνπ, θαζψο θαη απφ ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπ νκίινπ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελ-

δχζεσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο λέσλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, ιφγσ 

ηεο πξνεγεζείζαο χθεζεο θαη ε νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ παλδεκία ιεη-

ηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά γηα ηελ πηζηνδνηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ηξαπεδψλ. 
 

Η πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ππνινίπνπ ηεο ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηα λνηθνθπξηά, θαηά ην ελ-

λεάκελν Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2021, ζπλδέεηαη κε ηε δηαηήξεζε ηεο νηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο 

θαη ηηο ζπλεπαγφκελεο επηπηψζεηο ζηε δήηεζε θαη ηελ πξνζθνξά δαλείσλ. Σα δάλεηα πξνο ηα λνηθν-

θπξηά εκθαλίδνπλ (ζπγθξηηηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο) πςειφηεξνπο δείθηεο κε εμππεξεηνχκελσλ δαλεί-

σλ, απνζαξξχλνληαο ηε ρνξήγεζε λέσλ πηζηψζεσλ εθ κέξνπο ησλ ηξαπεδψλ. Δπίζεο, ε ιήμε ηεο α-

λαζηνιήο πιεξσκψλ δφζεσλ είρε αξλεηηθή επηξξνή ζηηο θαζαξέο ξνέο δαλείσλ πξνο ηα λνηθνθπξηά 

κεηά ηνλ Γεθέκβξην. Σα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο θαη ε πεξηζηνιή θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ αξρηθά 

θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν είραλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηε δήηεζε γηα θαηαλαισηηθά δάλεηα. Σέινο, φ-

ζνλ αθνξά ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα, ε επαλεθθίλεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ αγνξά ησλ θαηνηθηψλ θα-

ηά ην 2021 ζπλέβαιε ζε αλάθακςε ηεο δήηεζεο (ζχκθσλα θαη κε ηηο ελδείμεηο πξφζθαησλ ζηνηρείσλ 

πνπ αθνξνχλ ηηο ζπκβάζεηο γηα λέα δάλεηα).  
 

Σα επηηφθηα ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ ζηελ Διιάδα ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν δηαηεξήζεθαλ ζε λέ-

εο ρακειέο ηηκέο. Δηδηθφηεξα, ην επηηφθην ησλ θαηαζέζεσλ πξνζεζκίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηα-

ζέζεσλ ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ κε ρξεκαηνπηζησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, δηακνξθψζεθε θαηά κέζν 

φξν ηνπο πξψηνπο ελλέα κήλεο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ζε 0,14%, δειαδή θαηά 11 κνλάδεο βάζεο ρακε-

ιφηεξα έλαληη ηνπ κέζνπ επηηνθίνπ ηνπ 2020.  
 

Γεληθά, ε δηεπθνιπληηθή θαηεχζπλζε ηεο εληαίαο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη ε αμηνζεκείσηε αχμεζε 

ησλ θαηαζέζεσλ ιηαληθήο, ησλ νπνίσλ ηα επηηφθηα ηείλνπλ λα κεδεληζηνχλ, δηαζθάιηζαλ ζηηο ειιελη-

θέο ηξάπεδεο ππνζηεξηθηηθέο ζπλζήθεο ξεπζηφηεηαο, νη νπνίεο κεηαθξάζηεθαλ ζε δηαηήξεζε ησλ επ-

λντθψλ φξσλ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ εγρψξηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Δηδηθφηεξα, ην κεζνζηαζκηθφ επηηφθην 

ησλ δαλείσλ πξνο ηηο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο δηακνξθψζεθε ζε 3,1%, θαηά κέζν φξν, 

ηνπο πξψηνπο ελλέα κήλεο ηνπ 2021 (12 κνλάδεο βάζεο ρακειφηεξα έλαληη ηνπ κέζνπ επηηνθίνπ ηνπ 

2020). Σν θφζηνο ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ πξνο ηα λνηθνθπξηά παξέκεηλε ακεηάβιεην θαηά κέζν φξν 

ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2021, έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ζε 4,8%. Μεηαμχ ησλ επηκέξνπο θαηεγν-

ξηψλ, κηθξή ππνρψξεζε ζεκεηψζεθε ζην νλνκαζηηθφ επηηφθην ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, ζε αληίζεζε 

κε ην επηηφθην ησλ θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ ην νπνίν απμήζεθε. 
 

ε πξαγκαηηθνχο φξνπο, ηα επηηφθηα ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ επεξεάζηεθαλ ην 2021 απφ ηηο απνπιε-

ζσξηζηηθέο πηέζεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ ην α’ πεληάκελν ηνπ έηνπο. Έθηνηε, νη απνπιεζσξηζηηθέο 

πηέζεηο αλαζηξάθεθαλ φπσο άιινηε αλακελφηαλ. Σν πξαγκαηηθφ επηηφθην
40

 ησλ δαλείσλ πξνο ηηο κε 

ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά δηακνξθψζεθε αληίζηνηρα ζε 3,6% θαη 5,2%, θαηά 

κέζν φξν, ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2021 (ρακειφηεξα θαηά 91 θαη 87 κνλάδεο βάζεο α-

ληίζηνηρα, έλαληη ησλ κέζσλ φξσλ ηνπ 2020). 

 

Ισοζύγιο τρετοσσών σσναλλαγών 
  

Σελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ-Απγνχζηνπ 2021, ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαηέ-

γξαςε κείσζε θαηά 2,5 δηζ. επξψ ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2020 θαη δηακνξθψζεθε ζε 

5,4 δηζ. επξψ. Η εμέιημε απηή νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ππεξεζηψλ 

θαη ζηε βειηίσζε ησλ ηζνδπγίσλ πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ εηζνδεκάησλ, νη νπνίεο αληηζηαζκί-

ζηεθαλ ελ κέξεη απφ ηελ επηδείλσζε ηνπ ηζνδπγίνπ αγαζψλ. 
 

                                                 
40  Σν πξαγκαηηθφ επηηφθην εθηηκάηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ νλνκαζηηθνχ επηηνθίνπ θαη ηνπ δσδεθάκελνπ ξπζκνχ πιεζσξηζκνχ. 
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Πίλαθαο 1.2  Ιζνδύγην πιεξωκώλ  
(ζε εθαη. επξώ) 

 

 
Ιαλνπάξηνο-Γεθέκβξηνο Ιαλνπάξηνο-Αύγνπζηνο 

2018 2019 2020 2019 2020 2021 

I. Ιζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ (Ι.Α+Ι.Β+Ι.Γ+Ι.Γ) -5.232,2 -2.725,5 -11.144,2 -1.004,3 -7.904,1 -5.417,0 

 Ιζνδύγην αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ (Ι.Α+Ι.Β)  -3.184,7 -1.717,4 -11.249,7 -217,4 -7.966,8 -7.535,8 

 Δμαγσγέο 69.532,2 72.596,2 51.615,7 48.993,9 34.024,9 45.968,7 

 Δηζαγσγέο 72.716,9 74.313,6 62.865,5 49.211,4 41.991,6 53.504,5 
       
Ι.A Ιζνδύγην αγαζώλ ( I.Α.1 - I.Α.2) -22.489,1 -22.833,3 -18.528,1 -15.479,4 -12.634,0 -15.492,7 
I.A.1 Δμαγωγέο αγαζώλ 32.372,8 32.433,6 28.904,4 21.578,3 18.716,0 24.384,2 
 Καχζηκα 10.016,9 9.078,8 6.102,5 6.158,2 3.961,7 6.043,0 
 Πινία (πσιήζεηο) 130,9 91,5 153,1 56,8 54,5 67,9 
 Αγαζά ρσξίο θαχζηκα θαη πινία 22.225,0 23.263,4 22.648,9 15.363,3 14.699,8 18.273,4 
I.A.2 Δηζαγωγέο αγαζώλ 54.861,9 55.266,9 47.432,5 37.057,8 31.350,0 39.876,9 
 Καχζηκα 15.197,5 14.119,3 9.298,4 9.686,7 6.586,7 9.066,0 
 Πινία (αγνξέο) 187,7 436,6 217,9 336,9 129,6 103,8 
 Αγαζά ρσξίο θαχζηκα θαη πινία 39.476,7 40.711,1 37.916,1 27.034,2 24.633,7 30.707,1 
Ι.Β Ιζνδύγην ππεξεζηώλ ( I.Β.1 - I.Β.2) 19.304,4 21.115,9 7.278,3 15.262,0 4.667,2 7.956,9 
I.B.1 Δηζπξάμεηο  37.159,3 40.162,6 22.711,3 27.415,6 15.308,9 21.584,5 
 Σαμηδησηηθφ 16.085,8 18.178,8 4.318,8 13.220,9 2.792,5 6.581,7 
 Μεηαθνξέο 16.629,9 17.303,1 13.814,2 11.310,6 9.672,4 11.379,4 
 Λνηπέο ππεξεζίεο 4.443,6 4.680,7 4.578,3 2.884,2 2.844,0 3.623,3 
I.B.2 Πιεξωκέο  17.854,9 19.046,8 15.433,0 12.153,6 10.641,6 13.627,6 
 Σαμηδησηηθφ 2.191,0 2.743,8 792,9 1.798,6 607,1 610,4 
 Μεηαθνξέο 11.044,3 11.377,4 9.873,0 7.298,2 6.891,8 9.117,1 
 Λνηπέο ππεξεζίεο 4.619,6 4.925,5 4.767,1 3.056,8 3.142,7 3.900,1 
Ι.Γ Ιζνδύγην πξωηνγελώλ εηζνδεκάηωλ (I.Γ.1 - I.Γ.2) -1.726,4 -1.591,6 -275,9 -1.131,8 -323,8 921,9 
I.Γ.1  Δηζπξάμεηο  6.058,5 6.202,9 6.324,1 4.510,7 4.754,5 5.248,8 
 Απφ εξγαζία (ακνηβέο, κηζζνί) 223,0 246,9 201,4 166,7 137,1 130,5 
 Απφ επελδχζεηο (ηφθνη, κεξίζκαηα, θέξδε) 2.731,4 3.046,7 2.942,0 1.902,5 1.863,0 2.265,2 
 Λνηπά πξσηνγελή εηζνδήκαηα 3.104,1 2.909,3 3.180,7 2.441,5 2.754,4 2.853,1 
I.Γ.2  Πιεξωκέο  7.784,9 7.794,5 6.599,9 5.642,5 5.078,3 4.326,9 
 Απφ εξγαζία (ακνηβέο, κηζζνί) 1.363,7 1.411,6 1.336,4 945,2 934,5 833,6 
 Απφ επελδχζεηο (ηφθνη, κεξίζκαηα, θέξδε) 6.019,1 5.975,9 4.838,8 4.381,7 3.835,9 3.129,8 
 Λνηπά πξσηνγελή εηζνδήκαηα 402,1 407,0 424,7 315,6 307,9 363,6 
Ι.Γ Ιζνδύγην δεπηεξνγελώλ εηζνδεκάηωλ (I.Γ.1 - I.Γ.2) -321,1 583,5 561,2 344,9 386,4 1.196,9 
I.Γ.1 Δηζπξάμεηο  2.177,6 3.827,9 4.064,5 2.480,0 2.725,3 3.705,6 
 Γεληθή Κπβέξλεζε  1.034,7 2.361,2 2.452,7 1.560,8 1.666,1 2.745,4 
 Λνηπνί ηνκείο  1.142,9 1.466,8 1.611,9 919,2 1.059,2 960,2 
I.Γ.2 Πιεξωκέο  2.498,8 3.244,5 3.503,4 2.135,1 2.339,0 2.508,7 
 Γεληθή Κπβέξλεζε  1.702,8 1.830,3 1.914,9 1.312,4 1.252,9 1.544,0 
 Λνηπνί ηνκείο 796,0 1.414,2 1.588,5 822,7 1.086,0 964,8 
IΙ. Ιζνδύγην θεθαιαίωλ (ΙΙ.1-ΙΙ.2) 353,2 679,8 2.733,6 261,6 1.420,1 3.034,8 
IΙ.1 Δηζπξάμεηο  1.007,4 1.178,7 3.124,5 636,0 1.638,6 3.717,3 
 Γεληθή Κπβέξλεζε  627,5 1.023,0 2.932,0 507,9 1.499,5 3.347,5 
 Λνηπνί ηνκείο  379,8 155,8 192,5 128,0 139,1 369,8 
IΙ.2 Πιεξωκέο                  654,2 498,9 390,9 374,3 218,4 682,5 
 Γεληθή Κπβέξλεζε  4,1 4,9 4,4 2,4 3,0 3,0 
 Λνηπνί ηνκείο 650,1 494,0 386,5 371,9 215,5 679,4 
 Ιζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ θαη θεθαιαίωλ (Ι + ΙΙ) -4.879,1 -2.045,6 -8.230,9 -742,6 -6.484,0 -2.382,2 
IΙΙ. Ιζνδύγην ρξεκαηννηθνλνκηθ. ζπλ/γώλ (IΙΙ.Α+ΙΙΙ.Β+ΙΙΙ.Γ+ΙΙΙ.Γ) -3.923,7 -2.247,0 -7.927,4 -1.110,6 -6.196,0 -1.742,4 
IΙΙ.Α  Άκεζεο επελδύζεηο* -2.960,7 -3.910,5 -2.332,3 -2.480,3 -1.689,3 -2.779,8 
  Απαηηήζεηο 437,8 562,4 568,6 261,6 350,7 745,5 
 Τπνρξεψζεηο 3.398,5 4.472,9 2.900,9 2.741,8 2.040,0 3.525,3 
IΙΙ.Β  Δπελδύζεηο ραξηνθπιαθίνπ* 73,8 24.231,5 48.339,5 -2.169,8 40.335,8 16.616,8 
  Απαηηήζεηο 1.377,7 25.927,1 35.443,0 1.888,2 30.420,0 18.648,1 
  Τπνρξεψζεηο 1.303,9 1.695,6 -12.896,5 4.058,0 -9.915,8 2.031,3 
ΙΙΙ.Γ Λνηπέο επελδύζεηο* -966,8 -22.652,0 -55.291,1 3.690,5 -45.780,5 -17.951,6 
  Απαηηήζεηο -3.050,8 -3.605,6 2.362,1 -1.677,4 755,7 3.526,2 
  Τπνρξεψζεηο -2.084,0 19.046,4 57.653,2 -5.367,9 46.536,2 21.477,8 
    ( Δάλεηα γεληθής θσβέρλεζες ) 19.555,0 -4.444,8 1.342,6 -1.794,4 -206,9 234,2 
ΙΙΙ.Γ Μεηαβνιή ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαζεζίκωλ** -70,0 84,0 1.536,2 -151,0 937,9 2.372,2 
ΙV. Σαθηνπνηεηέα ζηνηρεία (Ι+ΙΙ-ΙΙΙ+ΙV=0) 955,4 -201,3 483,2 -368,0 288,0 639,8 
Ύςνο ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ *** 6.625 7.571 9.739 7.489 9.558 12.147 
* (+) 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 
 



ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ  ΚΔΦΑΛΑΙΟ  1 

 

ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2022      41 

 

Η αχμεζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ αγαζψλ νθείιεηαη ζηε κεγαιχηεξε αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ 

έλαληη ησλ εμαγσγψλ ζε απφιπηα κεγέζε. Αλαιπηηθφηεξα, νη εμαγσγέο ζεκείσζαλ αχμεζε θαηά 

30,3% θαη 13,5% ζε ηξέρνπζεο θαη ζηαζεξέο ηηκέο αληίζηνηρα θαη νη εηζαγσγέο ζεκείσζαλ αχμεζε 

θαηά 27,2% ζε ηξέρνπζεο ηηκέο θαη 9,2% ζε ζηαζεξέο ηηκέο. Δηδηθφηεξα, νη εμαγσγέο θαη νη εηζαγσγέο 

αγαζψλ ρσξίο θαχζηκα ζε ηξέρνπζεο ηηκέο απμήζεθαλ ζρεδφλ κε ηνλ ίδην ξπζκφ (πεξίπνπ 24%), ελψ 

ζε ζηαζεξέο ηηκέο απμήζεθαλ θαηά 19,7% θαη 22,8% αληίζηνηρα. Η κεγαιχηεξε ζπκβνιή ζηελ άλνδν 

ησλ εμαγσγψλ ρσξίο θαχζηκα πξνέξρεηαη απφ ηηο εμαγσγέο ησλ θιάδσλ ησλ ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θα-

πλνχ, ησλ θαξκαθεπηηθψλ, ησλ κεηάιισλ θαη ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο θαη ελδχκαηνο. Η αχμεζε ησλ 

εηζαγσγψλ ρσξίο θαχζηκα, νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ ελδηάκεζσλ αγαζψλ, πνπ 

αληαλαθιά ηε ζεηηθή πνξεία ηνπ δείθηε βηνκεραληθήο παξαγσγήο, αιιά θαη ησλ θεθαιαηαθψλ θαη θα-

ηαλαισηηθψλ αγαζψλ ιφγσ ηεο αλάθακςεο ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο θαηαλάισζεο.   

 

Η αχμεζε ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ππεξεζηψλ νθείιεηαη πξσηίζησο ζηε βειηίσζε ηνπ ηζνδπ-

γίνπ ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ, ε νπνία φκσο αληηζηαζκίζηεθε ελ κέξεη απφ ηε κείσζε ηνπ πιενλά-

ζκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ κεηαθνξψλ. Οη αθίμεηο κε θαηνίθσλ ηαμηδησηψλ απμήζεθαλ θαηά 79,2% θαη νη 

ζρεηηθέο εηζπξάμεηο θαηά 135,7% ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2020, αληηπξνζσπεχνληαο ην 40% 

θαη ην 50% ησλ αληίζηνηρσλ κεγεζψλ ηνπ 2019. Παξάιιεια, ζεκεηψζεθε αχμεζε ηεο κέζεο δαπάλεο 

αλά ηαμίδη θαηά 30,5%. Οη θαζαξέο εηζπξάμεηο απφ κεηαθνξέο παξνπζίαζαλ κείσζε θαηά 18,6% ιφ-

γσ ηεο επηδείλσζεο ηνπ ηζνδπγίνπ ησλ ινηπψλ - εθηφο ζαιάζζησλ - κεηαθνξψλ.
41

 Η εμέιημε απηή 

ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηελ αχμεζε ησλ πιεξσκψλ γηα κεηαθνξέο εηζαγφκελσλ αγαζψλ. Αλ θαη νη εη-

ζπξάμεηο απφ ζαιάζζηεο κεηαθνξέο απμήζεθαλ θαηά 19,1%, νη ζρεηηθέο πιεξσκέο θαηέγξαςαλ πην 

γξήγνξν ξπζκφ αλφδνπ, κε απνηέιεζκα ην πιεφλαζκα ηνπ ηζνδπγίνπ απφ ζαιάζζηεο κεηαθνξέο λα δη-

αηεξεζεί ζε αληίζηνηρν επίπεδν κε εθείλν ηνπ 2020. πγθεθξηκέλα, ην κέζν επίπεδν ησλ λαχισλ απ-

μήζεθε θαηά πεξίπνπ 69% - ζχκθσλα κε ην δείθηε ClarkSea - ζπγθξηηηθά κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν 

ηνπ 2020, αληαλαθιψληαο θπξίσο δχν αληίζεηεο ηάζεηο: αθελφο ηελ αμηνζεκείσηε άλνδν ησλ λαχισλ 

γηα ηα πινία κεηαθνξάο μεξνχ (ρχδελ) θνξηίνπ θαη αθεηέξνπ ηε κείσζε ησλ λαχισλ γηα ηα πεηξειαη-

νθφξα πινία.
42  

 

Σν ηζνδχγην πξσηνγελψλ εηζνδεκάησλ θαηέγξαςε πιεφλαζκα, έλαληη ειιείκκαηνο ηελ αληίζηνηρε πε-

ξίνδν ηνπ 2020, θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ θαζαξψλ πιεξσκψλ γηα ηφθνπο, κεξίζκαηα θαη θέξδε, 

ελψ ην πιεφλαζκα ηνπ ηζνδπγίνπ δεπηεξνγελψλ εηζνδεκάησλ απμήζεθε ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ θαζα-

ξψλ εηζπξάμεσλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο νη νπνίεο εληζρχζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ εθηακίεπζε 

ηεο πξνρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 13% ζην πιαίζην ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Σακείν Αλάθακςεο θαη 

Αλζεθηηθφηεηαο (Recovery and Resilience Fund – RRF). 

 

Ισοζύγιο τρηματοοικονομικών σσναλλαγών 
 

Σελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ-Απγνχζηνπ 2021, ζηελ θαηεγνξία ησλ άκεζσλ επελδχζεσλ, νη απαηηήζεηο 

ησλ θαηνίθσλ έλαληη ηνπ εμσηεξηθνχ ζεκείσζαλ αχμεζε θαηά 746 εθαη. επξψ θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ 

θαηνίθσλ έλαληη ηνπ εμσηεξηθνχ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε άκεζεο επελδχζεηο κε θαηνίθσλ ζηελ Διιάδα, 

θαηέγξαςαλ αχμεζε θαηά 3,5 δηζ. επξψ. 

 

ηηο επελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ, ε αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ θαηνίθσλ έλαληη ηνπ εμσηεξηθνχ ν-

θείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε θαηά 16,8 δηζ. επξψ ησλ ηνπνζεηήζεσλ θαηνίθσλ ζε νκφινγα θαη έλην-

θα γξακκάηηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Η αχμεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ ηνπνζε-

ηήζεσλ κε θαηνίθσλ ζε κεηνρέο ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαηά 1,3 δηζ. επξψ θαη ζε νκφινγα θαη έ-

ληνθα γξακκάηηα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαηά 684 εθαη. επξψ. 

 

                                                 
41 Σελ πεξίνδν 2015-2019, νη εηζπξάμεηο απφ ζαιάζζηεο κεηαθνξέο αλέξρνληαλ πεξίπνπ ζην 85% ησλ ζπλνιηθψλ εηζπξάμεσλ απφ κε-

ηαθνξέο, ελψ ην πνζνζηφ ησλ αληίζηνηρσλ πιεξσκψλ ζην 65%.   
42 Οη λαχινη ησλ πινίσλ μεξνχ (ρχδελ) θνξηίνπ ζρεδφλ ηξηπιαζηάζηεθαλ, αληαλαθιψληαο ηε δήηεζε γηα εηζαγσγέο πξψησλ πιψλ θπξίσο 

απφ ηελ Κίλα, ηε ζπκθφξεζε ζηνπο ιηκέλεο, θαζψο θαη ην ρακειφ επίπεδν ησλ λαχισλ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2020 ιφγσ ηεο 
παλδεκίαο. Οη λαχινη ησλ πεηξειαηνθφξσλ θαηέγξαςαλ αμηνζεκείσηε κείσζε ελ κέξεη ιφγσ θαη ηνπ πςεινχ επηπέδνπ πνπ είραλ θαηα-
γξάςεη ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2020.  
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ηελ θαηεγνξία ησλ ινηπψλ επελδχζεσλ, ε αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ θαηνίθσλ έλαληη ηνπ εμσηε-

ξηθνχ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε θαηά 2,8 δηζ. επξψ ησλ δαλείσλ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζε κε θαηνίθνπο, 

ε νπνία αληηζηαζκίζηεθε ελ κέξεη απφ ηε κείσζε θαηά 1,3 δηζ. επξψ ησλ ηνπνζεηήζεσλ θαηνίθσλ ζε 

θαηαζέζεηο θαη repos ζην εμσηεξηθφ. Η αχμεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο αληαλαθιά θπξίσο ηελ αχμε-

ζε θαηά 16,4 δηζ. επξψ ησλ ηνπνζεηήζεσλ κε θαηνίθσλ ζε θαηαζέζεηο θαη repos ζηελ Διιάδα (πεξη-

ιακβάλεηαη θαη ν ινγαξηαζκφο TARGET). 

 

ην ηέινο Απγνχζηνπ ηνπ 2021, ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο ρψξαο δηακνξθψζεθαλ ζε 12,1 

δηζ. επξψ, θαηαγξάθνληαο αχμεζε θαηά πεξίπνπ 2,6 δηζ. επξψ έλαληη ηνπ ηέινπο Απγνχζηνπ ηνπ 

2020, θπξίσο ιφγσ ηεο λέαο θαηαλνκήο ησλ SDR απφ ην ΓΝΣ.  

 
2.4    Οη πξννπηηθέο ην 2022 
 

Σν 2022 αλακέλεηαη έηνο επαλαθνξάο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζε ζπλζήθεο θαλνληθφηεηαο. ην ηέ-

ηαξην ηξίκελν ηνπ έηνπο, αλακέλεηαη λα έρεη αλαθηεζεί ην ζχλνιν ησλ εηήζησλ απσιεηψλ ΑΔΠ ηνπ 

2020
43

, κε ην επίπεδν πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ζην ηέινο ηνπ 2022 λα ππεξβαίλεη ην αληίζηνηρν επίπεδν ηνπ 

2019 θαηά 1,7%.  

 

Πξσηεχνληα παξάγνληα γηα ηελ ψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ην 2022 απνηειεί ην ειιελη-

θφ ζρέδην αλάθακςεο θαη αλζεθηηθφηεηαο, κε ηηο πξαγκαηνπνηνχκελεο δαπάλεο απφ ηνλ πξνυπνινγη-

ζκφ ηνπ Σακείνπ Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθφηεηαο.Ωο απνηέιεζκα, εληφο ηνπ 2022 ε πινπνίεζε ηνπ 

ζρεδίνπ αλακέλεηαη λα πξνζδψζεη ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία επηπιένλ 2,9 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ 

ΑΔΠ, ρσξίο ηε ζπκπεξίιεςε ηεο κφριεπζεο, ζπκβάιινληαο ζηε κείσζε ηνπ καθξνρξφληνπ επελδπηη-

θνχ θελνχ θαη ζέηνληαο ηηο βάζεηο γηα ηε δηακφξθσζε πςειψλ ξπζκψλ αλάπηπμεο κεζνπξφζεζκα, 

κέζσ ηεο ζπκβνιήο ηνπ ζθέινπο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ.  

 

Άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο επηηάρπλζεο ηεο αλάπηπμεο έλαληη ηνπ 2021 είλαη ε ζηαδηαθή επη-

ζηξνθή ζε ζπλζήθεο θαλνληθφηεηαο απφ πγεηνλνκηθήο άπνςεο, ζηε βάζε ηνπ πινπνηνχκελνπ πξν-

γξάκκαηνο εκβνιηαζκψλ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα επηηξέςεη ηελ πιήξε νκαινπνίεζε ηεο ιεηηνπξ-

γίαο ηεο αγνξάο, αληιψληαο επηπιένλ νθέιε απφ ηα «θέξδε» ηεο πεξηφδνπ ηεο παλδεκίαο ζε φξνπο 

ςεθηνπνίεζεο θαη εμσζηξέθεηαο ηεο νηθνλνκίαο. Η επηζηξνθή ζηελ θαλνληθφηεηα αλακέλεηαη λα δη-

επθνιχλεη ηελ πεξαηηέξσ αλάθακςε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, κε ηηο εηζπξάμεηο απφ ην εμσηεξηθφ λα 

απμάλνληαη έλαληη ηνπ 2021 θαηά 60%, ππνζηεξίδνληαο παξάιιεια ηελ εμνκάιπλζε ησλ δεκνζηνλν-

κηθψλ κεγεζψλ. 

 

Μεηά ηε δηακφξθσζε ηνπ ειιείκκαηνο γεληθήο θπβέξλεζεο ην 2021 θνληά ζην χςνο ηνπ 2020, ιφγσ 

ηεο αθφκα εθαξκνδφκελεο επεθηαηηθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, ε επηζηξνθή ζε ζπλζήθεο αλάπηπ-

μεο ην 2022 αλακέλεηαη λα πεξηνξίζεη ην έιιεηκκα αηζζεηά, θαηά 5,6 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ 

θαηά ESA, κε επαλαθνξά ζε πξσηνγελή πιενλάζκαηα απφ ην 2023. Αλάινγε βειηίσζε εθηηκάηαη θαη 

γηα ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, θαηά 1,5 πνζνζηηαία κνλάδα ηνπ ΑΔΠ
44

, κε 

πξνζέγγηζε ηνπ πξν θξίζεο επηπέδνπ ηνπ. 

 

Αθφκα, επλντθφο παξάγνληαο γηα ηε δηακφξθσζε πςεινχ ξπζκνχ αλάπηπμεο ην 2022 είλαη ε έλαξμε 

πινπνίεζεο νξηζκέλσλ αλαπηπμηαθψλ κέηξσλ ζηε ινγηθή ηεο βειηίσζεο ηνπ επελδπηηθνχ πεξηβάιιν-

ληνο θαη ηεο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο ησλ λνηθνθπξηψλ, φπσο είρε ζρεδηαζηεί πξηλ ηελ επέιαζε ηεο 

παλδεκίαο. ηα κέηξα απηά πεξηιακβάλεηαη ε κείσζε ηνπ ζπληειεζηή θφξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθψλ 

πξνζψπσλ απφ ην 24% ζην 22%, ε παξνρή θηλήηξσλ γηα ζπλελψζεηο θαη ζπλεξγαζίεο κεζαίσλ, κη-

θξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, ε ζέζπηζε θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ γηα ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνλη-

θψλ ζπλαιιαγψλ, ε θαηάξγεζε ηνπ θφξνπ γνληθψλ παξνρψλ θαη δσξεψλ γηα παξνρέο θαη δσξεέο έσο 

800.000 επξψ θαη ε αχμεζε ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ. 

 

                                                 
43 Παξφηη ζχκθσλα κε ηα αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία ηνπ 2020 νη απψιεηεο ηνπ 2020 είλαη θαηά 1,4 δηζ. επξψ κεγαιχηεξεο έλαληη ηεο πξψηεο 

εθηίκεζεο γηα ην έηνο (ζηνηρεία Πξνζρεδίνπ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 2022). 
44 ε εζληθνινγηζηηθή βάζε. 
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Πέξαλ ησλ αλσηέξσ κέηξσλ, ηνλ επηέκβξην ηνπ 2021 κία αθφκε δέζκε κέηξσλ ελζσκαηψζεθε ζηνλ 

πνιηηηθφ ζρεδηαζκφ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη επηπηψζεηο ησλ παξνδηθψλ πιεζσξηζηηθψλ 

πηέζεσλ πνπ θαηαγξάθνληαλ δηεζλψο ην ηξέρνλ δηάζηεκα, λα απνζνβεζεί ν θίλδπλνο πζηεξήζεσλ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν κεηά ηελ παλδεκία θαη λα απνθεπρζνχλ αληζφηεηεο 

πξφζβαζεο ζηελ ςεθηαθή κεηάβαζε. Μεηαμχ απηψλ, ζπγθαηαιέγνληαη, ε πξνζαπμεκέλε έθπησζε γηα 

δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε πξάζηλε νηθνλνκία/ελέξγεηα/ςεθηνπνίεζε, ην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηε 

λενιαία, κε ηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα έληαμε ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο (πξψην έλζεκν), ε κείσ-

ζε ηνπ ηέινπο ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, ε θαηάξγεζε γηα ηνπο λένπο έσο 29 εηψλ θαη ε ζχ-

ζηαζε ηνπ Σακείνπ Δλεξγεηαθήο Μεηάβαζεο.  

 

Με βάζε φια ηα παξαπάλσ, ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ πξνβιέπεηαη λα απμεζεί ην 2022 θαηά 4,5% έλαληη 

ηνπ 2021, κε θηλεηήξηνπο κνρινχο ηνλ δηαηεξνχκελν πςειφ ξπζκφ αχμεζεο ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισ-

ζεο (3,0% ζε εηήζηα βάζε), ηε ζεκαληηθή ψζεζε ησλ επελδχζεσλ θαηά 21,9% θαη ηελ πεξαηηέξσ α-

λάθακςε ησλ εμαγσγψλ ππεξεζηψλ θαηά 21%, ελ κέζσ αλφδνπ ηνπ εμσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ.  

 

Η αχμεζε ηεο πξαγκαηηθήο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο ην 2022 αλακέλεηαη λα ζηεξηρζεί, πέξα απφ ηε 

ρξήζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απνηακηεχζεσλ, ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαηά 2,6%, κε ην 83,3% 

ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο λα αθνξά ζέζεηο κηζζσηήο απαζρφιεζεο, αιιά θαη ζηελ αχμεζε ηνπ νλν-

καζηηθνχ κέζνπ κηζζνχ θαηά 1,1%. Απφ ηηο εθηηκήζεηο απηέο πξνθχπηεη ψζεζε ησλ ακνηβψλ εμαξηε-

κέλεο εξγαζίαο θαηά 4,1% πάλσ απφ ην επίπεδν ηνπ 2021. Ο ξπζκφο πιεζσξηζκνχ αλακέλεηαη κεηξη-

νπαζψο ζεηηθφο ζην ζχλνιν ηνπ 2022 (0,8%), θαζψο νη πιεζσξηζηηθέο ηάζεηο ηνπ 2021 αλακέλεηαη λα 

αξρίζνπλ λα ππνρσξνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2022, επηηξέπνληαο φθεινο ζε 

φξνπο πξαγκαηηθνχ κέζνπ κηζζνχ θαηά 0,2% έλαληη ηνπ 2021 ζην ζχλνιν ηνπ έηνπο.  

 

Η επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ησλ πξαγκαηηθψλ επελδχζεσλ ην 2022 ζηεξίδεηαη ζηελ πινπνίεζε 

ησλ έξγσλ ηνπ Σακείνπ Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθφηεηαο, κε άλσ ηνπ 88% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλνκήο 

επηρνξεγήζεσλ θαη δαλείσλ γηα ην έηνο λα θαηεπζχλνληαη ζε επελδχζεηο, εθ ησλ νπνίσλ ην 41,6% ζε 

δεκφζηεο επελδχζεηο κε πςειή πνιιαπιαζηαζηηθή επίδξαζε. 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν φγθνο δεκφζηαο θαηαλάισζεο αλακέλεηαη ην 2022 λα πξνζαξκνζηεί εγγχηε-

ξα ζηα πξν παλδεκίαο επίπεδα, κεηνχκελνο θαηά 2,8% ζε εηήζηα βάζε, ελψ ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξη-

θνχ ηζνδπγίνπ ζε φξνπο φγθνπ αλακέλεηαη λα επηδεηλσζεί θαηά 1,8 πνζνζηηαία κνλάδα ηνπ ΑΔΠ, ελ 

κέζσ ηεο αχμεζεο εηζαγσγψλ εμνπιηζκνχ ζην πιαίζην ηνπ «Διιάδα 2.0». 

 

 

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

 

 2020 2021** 2022** 

ΑΔΠ -9,0 6,9 4,5 
Ιδησηηθή θαηαλάισζε -7,9 3,3 3,0 
Γεκφζηα θαηαλάισζε 2,6 4,1 -2,8 
Αθαζάξηζηνο ζρεκαηηζκφο παγίνπ θεθαιαίνπ -0,3 11,7 21,9 
Δμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ -21,5 14,1 11,1 
Δηζαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ -7,6 6,6 8,9 
Απνπιεζσξηζηήο ΑΔΠ -0,8 0,5 1,0 
Δλαξκνληζκέλνο Γείθηεο Σηκψλ Καηαλαισηή -1,3 0,6 0,8 
Απαζρφιεζε* -1,2 0,0 2,6 
Πνζνζηφ αλεξγίαο* 14,0 13,7 12,2 
Πνζνζηφ αλεξγίαο (Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ) 16,3 15,9 14,2 

Πεγή: Δηήζηνη Δζληθνί Λνγαξηαζκνί (Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή), εθηηκήζεηο/πξνβιέςεηο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 
*  ε εζληθνινγηζηηθή βάζε 
** Δθηηκήζεηο/πξνβιέςεηο 

 
Οη πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πεξηβάιινληαη ζήκεξα απφ απμεκέλνπο εμσηεξηθνχο θηλδχ-

λνπο, δεδνκέλσλ ησλ αβεβαηνηήησλ πνπ ζπλαξηψληαη, πξψηνλ, κε ηελ εμέιημε ηεο παλδεκίαο (εκθά-

ληζε κεηαιιάμεσλ θαη ζπλζεθψλ πςειφηεξεο κεηάδνζεο ηνπ ηνχ, δηαηήξεζε εκβνιηαζηηθήο θάιπςεο 
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ηνπ πιεζπζκνχ), δεχηεξνλ, κε ηνλ ηπρφλ πην κφληκν ραξαθηήξα ησλ ηξερνπζψλ πιεζσξηζηηθψλ πηέ-

ζεσλ δηεζλψο θαη ηξίηνλ, κε ηηο γεσπνιηηηθέο εληάζεηο θαη κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο ζηελ επξχηεξε πεξη-

νρή ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ.  

 

Δπηπξφζζεηνη εμσγελείο θίλδπλνη γηα ηελ ειιεληθή αλάθακςε δηακνξθψλνληαη δπλεηηθά απφ ηνλ θιη-

καηηθφ παξάγνληα. Η φιν θαη ζπρλφηεξε επέιαζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ επηδξά αξλεηηθά ζηελ ει-

ιεληθή νηθνλνκία ηφζν βξαρππξφζεζκα (φπσο ην νηθνλνκηθφ θαη δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο ησλ ππξθα-

γηψλ ηνπ Απγνχζηνπ 2021), φζν θαη καθξνπξφζεζκα, ζε φξνπο δηαηεξεζηκφηεηαο ησλ πςειψλ ξπζ-

κψλ αλάπηπμεο θαη δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Αλαγλσξίδνληαο ηε ζπνπ-

δαηφηεηα ηνπ θηλδχλνπ, ηνλ επηέκβξην ηνπ 2021 ζπζηάζεθε απηφλνκν Τπνπξγείν Κιηκαηηθήο Κξί-

ζεο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε απνζηνιή ηε δηαρείξηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη θξίζεσλ θαη 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Απφ ην 2022 έσο ην 2025, ν ζρεηηθφο πνιηηηθφο ζρεδηα-

ζκφο πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε δηακφξθσζε ελφο δηθηχνπ πξφιεςεο θαη άκεζεο αληίδξαζεο ζε θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο, κε θάιπςε κέξνπο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Σακείν Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθφηε-

ηαο θαη ην ΔΠΑ.  

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ελδνγελείο θίλδπλνη γηα ηελ επφδσζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξννπηηθψλ ηνπ 2022 

είλαη ηα ηπρφλ εκπφδηα ζηελ έγθαηξε πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ αλάθακςεο θαη αλζεθηηθφηεηαο, θαζψο 

θαη ην ελδερφκελν εκθάληζεο πζηεξήζεσλ ή «κφληκσλ νπιψλ» απφ ηελ παλδεκία ζηνλ παξαγσγηθφ 

ηζηφ ηεο νηθνλνκίαο θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο, κεηά ηε ιήμε ησλ θπβεξλεηηθψλ κέηξσλ νηθνλνκηθήο 

ελίζρπζεο. 

 

Σν ζχλνιν ησλ σο άλσ (θπξίσο εμσγελψλ) θηλδχλσλ δεκηνπξγεί έλα πεξηβάιινλ έληνλσλ επηζθα-

ιεηψλ γηα ηηο καθξννηθνλνκηθέο θαη ηηο δεκνζηνλνκηθέο πξνβιέςεηο, θαζψο θάζε κεηαβνιή ζηηο ζπ-

γθεθξηκέλεο εμσηεξηθέο ππνζέζεηο έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζην απνηέιεζκα ηεο πξνβιεπηηθήο δηαδη-

θαζίαο. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΠΙΓΟΔΩΝ-  
ΔΠΙΚΟΠΖΔΙ ΓΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΓΩΝ 
 
 

1. Μεηαξξπζκίζεηο ζηε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε 
 
Τν 2021 ζπληζηά έλα έηνο νξφζεκν ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε, 
θαζψο νινθιεξψλεηαη ν πηινηηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ επηδφζεσλ, δεκηνπξγψληαο έλα 
λέν πεξηβάιινλ φπνπ ε δεκνζηνλνκηθή πιεξνθνξία ζπλνδεχεηαη απφ ζηνηρεία πνπ ζπκβάινπλ ζηελ 
αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ θνξέσλ. Ο πξνυπνινγηζκφο επηδφζεσλ εηζάγεη θαη ηε λέα ηαμηλφκεζε 
βάζεη Πξνγξακκάησλ, κε ην θάζε Πξφγξακκα λα πεξηέρεη, κεηαμχ άιισλ, ζηνηρεία ηφζν γηα ηηο επη-
ζθνπήζεηο δαπαλψλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα φζν θαη γηα ηηο δξάζεηο πνπ ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε 
ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο ησλ δξάζεσλ ηνπ θνξέα.  
 

1.1 Δπηζθόπεζε δαπαλώλ θαη εζόδωλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
 
Οη επηζθνπήζεηο δαπαλψλ θαη εζφδσλ απνηεινχλ θχξην δεκνζηνλνκηθφ εξγαιείν ζηελ θαηεχζπλζε 
ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο ρξήζεο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ απφ πιεπξάο ησλ Υπνπξγείσλ θαη ησλ ινη-
πψλ θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο, αιιά θαη ηεο δεκηνπξγίαο δεκνζηνλνκηθνχ ρψξνπ κέζα απφ αλα-
πηπμηαθνχ/επελδπηηθνχ ηχπνπ παξεκβάζεηο κε απνδφζεηο πνπ αληαλαθιψληαη ζε αχμεζε ησλ δεκφζη-
σλ εζφδσλ. Tν Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ησλ επηζθνπήζεσλ σο βαζηθνχ εξγα-
ιείνπ γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ζεκαληηθψλ θπβεξλεηηθψλ 
κεηαξξπζκίζεσλ θαηά ηελ έμνδν απφ ην πεξηβάιινλ ηεο παλδεκίαο. 
 
Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ηα Υπνπξγεία ζπλεξγάζηεθαλ θαη θαηά ην ηξέρνλ έηνο ζηελά κε ην Γελη-
θφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο γηα ηε βειηίσζε ηεο επίδνζήο ηνπο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε 
ησλ πφξσλ ηνπο. Απμεκέλε βαξχηεηα δφζεθε ζε δηαξζξσηηθνχ ηχπνπ παξεκβάζεηο πνπ αλακέλεηαη λα 
νδεγήζνπλ ζε απνηειεζκαηηθφηεξε θξαηηθή ιεηηνπξγία θαη πνηνηηθφηεξε παξνρή ππεξεζηψλ πξνο 
ηνπο πνιίηεο, κε παξάιιειε εμνηθνλφκεζε πφξσλ. 
 
Οη θπξηφηεξεο εμειίμεηο αλαθνξηθά κε ηηο νξηδφληηεο θαη ηνκεαθέο δξάζεηο αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα. 
 

1.1.1 Οξηδόληηεο παξεκβάζεηο 
 
Τν 2021, αλαθνξηθά κε ηηο ηέζζεξηο θχξηεο πεξηνρέο νξηδφληησλ δξάζεσλ -δηαρείξηζε θηηξίσλ ηδην-
θηεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, δηαρείξηζε ζηφινπ θξαηηθψλ νρεκάησλ, κείσζε ησλ ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψ-
ζεσλ θαη δηαρείξηζε δαπαλψλ θαζαξηφηεηαο θαη θχιαμεο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ- ζπλερίζηεθε ε ζπ-
γθέληξσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ζηνηρείσλ θαηά πεξίπησζε. Πεξαηηέξσ, νινθιεξψζεθε ην πφξηζκα 
αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν θαη ην θφζηνο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ γηα θαζαξηφηεηα θαη θχιαμε ζε επίπε-
δν Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Δληφο ηνπ 2022, ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο ζρεδηάδεη ηελ επηθαηξν-
πνίεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ αλάιπζή ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε εμεηδηθεπκέλνπο ηδηψηεο ζπκβνχινπο, 
κε ζηφρν ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ζπγθεθξηκέλεο επηηειηθέο παξεκβάζεηο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε 
δεκνζηνλνκηθφ φθεινο θαζψο θαη ηε δηακφξθσζε ελφο ζπλεθηηθνχ ζπζηήκαηνο δεηθηψλ γηα ηελ πα-
ξαθνινχζεζε ηεο ζρεηηθήο πξνφδνπ. 
 

1.2.1 Σνκεαθέο Γξάζεηο Τπνπξγείωλ 
 
Σην πιαίζην ησλ δηππνπξγηθψλ νκάδσλ εξγαζίαο εμεηάζηεθε ζεηξά ηνκεαθψλ δξάζεσλ, αλάινγα κε 
ην πεδίν αξκνδηφηεηαο ηνπ θάζε Υπνπξγείνπ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ απφ απηφ λνκηθψλ πξνζψπσλ. 
Παξάιιεια, παξαθνινπζήζεθε ε πνξεία πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ πνπ είραλ ζπκθσλεζεί θαηά ην 
πξνεγνχκελν έηνο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηή δελ επεξεαδφηαλ αλαζρεηηθά απφ ηελ παλδεκία.  
 
Βαζηθέο δξάζεηο ηνκεαθψλ επηζθνπήζεσλ αθνξνχλ ζε: 
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 ζσξάθηζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνλνηαθψλ παξνρψλ θαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο έλαληη θαηαρξεζηη-
θήο πξφζβαζεο ζε απηφ (Υπ. Δξγαζίαο θαη Υγείαο), 

 ελίζρπζε ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ησλ πξνζηίκσλ απφ παξαβάζεηο ΚΟΚ (Υπνπξγείν Υπνδνκψλ & 
Μεηαθνξψλ θαη Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ), 

 ελίζρπζε ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ησλ θχξησλ θαηεγνξηψλ εζφδσλ ησλ ΟΤΑ (Υπνπξγείν Δζσηεξη-
θψλ), 

 βειηίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο ησλ ζπγθνηλσληαθψλ θνξέσλ κέζα απφ δξάζεηο ελί-
ζρπζεο ησλ εζφδσλ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο εηζηηεξηναπνθπγήο (Υ-
πνπξγείν Υπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ), 

 εμνξζνινγηζκφ ηνπ πιαηζίνπ πξνκεζεηψλ θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ αλαιψζεσλ ζηνλ ηνκέα 
ηεο πγείαο (Υπνπξγείν Υγείαο), 

 εμνξζνινγηζκφ ηνπ πιαηζίνπ ακνηβψλ ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ (Υπνπξγείν Γηθαηνζχλεο), 

 ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δξάζεο επνπηεπφκελσλ θνξέσλ (Υπνπξγείν Πεξηβάιιν-
ληνο & Δλέξγεηαο), 

 ελίζρπζε ησλ εζφδσλ ησλ κνπζείσλ θαη πνιηηηζηηθψλ ρψξσλ κέζα απφ δξάζεηο φπσο επέθηαζε 
ηνπ ειεθηξνληθνχ εηζηηεξίνπ ζε πεξηζζφηεξνπο ρψξνπο πνιηηηζκνχ, αμηνπνίεζε πσιεηεξίσλ θαη 
αλαςπθηεξίσλ, αμηνπνίεζε ρψξσλ πνιηηηζκνχ γηα νξγάλσζε εθδειψζεσλ ηξίησλ θ.ιπ. (Υπνπξ-
γείν Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ). 

 
Τν 2021 δφζεθε επηπιένλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε δξάζεσλ «πξάζηλσλ» επηζθνπήζεσλ, ήηνη 
δξάζεσλ βειηίσζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ απνηππψκαηνο ησλ θνξέσλ κέζα απφ εμνξζνινγηζκφ ηεο ελεξ-
γεηαθήο δαπάλεο θαη θαηαλάισζεο ζε επίπεδν Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 
 
Τέινο, ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ ΟΟΣΑ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζηξαηεγη-
θήο επηζθφπεζεο δαπαλψλ, ζηελ νπνία απνηππψλνληαη ηα θχξηα δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηηο επη-
ζθνπήζεηο θαη ηα ζεκεία ζχλδεζήο ηνπο κε ηε δηαδηθαζία πξνυπνινγηζκνχ, ζπγθεξάδνληαο ηε δηεζλή 
πξαθηηθή κε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. 
 
Τν 2022 ζα δνζεί ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ δξάζεσλ επηζθφπεζεο πνπ έρνπλ ζπκ-
θσλεζεί κε ηα Υπνπξγεία, ζην πιαίζην ηεο πεξαηηέξσ ελζσκάησζήο ηνπο ζηε δηαδηθαζία  πξνυπνιν-
γηζκνχ.  
 
Τν ζχλνιν ησλ δξάζεσλ επηζθφπεζεο ησλ Υπνπξγείσλ αλά Τνκέα Πνιηηηθήο θαη Πξφγξακκα πεξη-
ιακβάλεηαη ζηα Δηήζηα Σρέδηα Πξνγξακκάησλ ησλ Υπνπξγείσλ ζηελ εηδηθή έθδνζε Προϋπολογιζμός 
Επιδόζεων 2022 πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα. 
 

1.2 Πξνϋπνινγηζκόο επηδόζεωλ  
 
Καηά ην ηξέρνλ έηνο, ν πηινηηθφο ζρεδηαζκφο πξνυπνινγηζκνχ επηδφζεσλ επεθηάζεθε, γηα ηελ επί-
ηεπμε ηεο νινθιήξσζεο ηεο παξνπζίαζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2022 κε δνκή πξνγξακκάησλ θαη 
ζηνηρεία επίδνζεο, γηα φινπο ηνπο Φνξείο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, κε ελζσκάησζε ζηνηρείσλ γηα ηε δα-
πάλε Γεληθήο Κπβέξλεζεο αλά Τνκέα Πνιηηηθήο θαη Πξφγξακκα. 
 
Απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο, Γηππνπξγηθέο Δπηηξνπέο κεηαμχ ησλ θνξέσλ Κεληξηθήο Γηνίθεζεο (Υπνπξ-
γεία, Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο, Πξνεδξία ηεο Κπβέξλεζεο) εξγάζηε-
θαλ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο λέαο ηαμηλφκεζεο βάζεη Πξνγξακκάησλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ θνξέ-
σλ, ηαθηηθνχ θαη δεκνζίσλ επελδχζεσλ, θαη ηελ απνηχπσζε ησλ θχξησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αμηνιφγε-
ζε ηεο επίδνζεο θάζε Πξνγξάκκαηνο, ηεο ζηνρνζεζίαο ηνπ θαη θχξησλ δεηθηψλ επίδνζεο γηα ηε κέ-
ηξεζε ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ. Σεκεηψλεηαη φηη θαη ε Βνπιή ησλ Διιήλσλ δηακφξθσζε 
ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζηε βάζε Πξνγξακκάησλ. 
 
Τα Πξνγξάκκαηα απνηεινχλ ην δεχηεξν επίπεδν ηεο λέαο ηαμηλφκεζεο πνπ δηακνξθψλεηαη ζε ηξία 
επίπεδα σο εμήο: Τνκείο Πνιηηηθήο- Πξνγξάκκαηα- Υπνπξνγξάκκαηα. 
 
Οη Τνκείο Πνιηηηθήο ζηνπο νπνίνπο εληάζζνληαη ηα Πξνγξάκκαηα ησλ θνξέσλ είλαη νη αθφινπζνη: 
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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 

 

 
Κάζε Πξφγξακκα ζπλνδεχεηαη απφ ην Δηήζην Σρέδην Πξνγξάκκαηνο (ΔΣΠ) ζην νπνίν απνηππψλνληαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ππεχζπλνπο παξαθνινχζεζεο θάζε Πξνγξάκκαηνο, ηε ζηξαηεγηθή ηνπ, ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, ηηο θχξηεο εθξνέο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

κε εηδηθή αλαθνξά ζε φζεο έρνπλ ζεηηθφ πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα, ηηο δξάζεηο επηζθφπεζεο δαπα-

λψλ ζηνλ ηνκέα. Πεξαηηέξσ, πεξηιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ εξγάδεηαη 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηφζν απφ ηνλ ίδην ηνλ θνξέα φζν θαη απφ ινηπνχο 

Φνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην ηνκέα πνιηηηθήο. Οη πιεξνθνξίεο απ-

ηέο δηακνξθψλνπλ κηα ζπλεθηηθή εηθφλα γηα ηε ρξεκαηνδνηνχκελε πνιηηηθή, ψζηε λα ππνζηεξίδεηαη ν 

απνηειεζκαηηθφο θνηλνβνπιεπηηθφο δηάινγνο, ε βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπ, αιιά θαη ε ελί-

ζρπζε ηεο δηαθάλεηαο γηα ηνπο πνιίηεο. 

 

Δηδηθά γηα ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη ηελ ΑΑΓΔ, ζην πιαίζην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ επηδφζεσλ 

παξαθνινπζνχληαη θαη δείθηεο γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ΑκεΑ ζε θηίξηα φπνπ ζηεγάδνληαη Υπε-

ξεζίεο ησλ θνξέσλ απηψλ. Η δξάζε απηή πνπ εληάζζεηαη ζην Δζληθφ Σρέδην Γξάζεο γηα ηα Γηθαηψ-

καηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία αλακέλεηαη λα επεθηαζεί ζηαδηαθά θαη ζηα ππφινηπα Υπνπξγεία.  

 

Η πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε αλά Πξφγξακκα ηφζν γηα ην Κξάηνο (ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη πξνυ-

πνινγηζκφ δεκνζίσλ επελδχζεσλ) φζν θαη γηα ηνπο θνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

πίλαθα 2.1. 

 

Πίλαθαο 2.1 Πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε Γεληθήο Κπβέξλεζεο αλά Πξόγξακκα 
(ζε επξώ) 

 

Κωδ. Σνκέαο Πνιηηηθήο / Πξόγξακκα 
 

Κεληξηθή Γηνίθεζε1 
Λνηπνί θνξείο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο1 
ύλνιν1 

01 ΟΡΙΕΟΝΣΙΔ/ ΔΙΓΙΚΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ   13.423.797.844,70   989.048.364,40   14.412.846.209,10   

01.1001.001 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΣΔΛΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΠηΓ ΠΡΟΔΓΡΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 4.462.000,00   0,00   4.462.000,00   

01.1003.001 ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΟ ΒΟΤΛΖ 86.114.000,00   0,00   86.114.000,00   

01.1003.002 ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΖ ΚΑΗ ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΒΟΤΛΖ 34.515.000,00   0,00   34.515.000,00   

01.1003.003 
ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ, ΥΔΔΗ ΜΔ ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΖ, ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ 
ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΑ ΚΑΗ ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ 

ΒΟΤΛΖ 21.702.000,00   0,00   21.702.000,00   

01.1003.004 ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΒΟΤΛΖ 3.599.000,00   0,00   3.599.000,00   

01.1004.001 ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΠΡΟΔΓΡΗΑ ΣΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ ΠΡΟΔΓΡΗΑ ΚΤΒΔΡΝΖΖ 13.325.830,00   0,00   13.325.830,00   

01.1004.002 ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΡΟΔΓΡΗΑ ΚΤΒΔΡΝΖΖ 4.314.320,00   0,00   4.314.320,00   

01.1004.003 
ΤΝΟΥΖ ΚΑΗ ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΝΟΜΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗ-
ΚΑΗΑ 

ΠΡΟΔΓΡΗΑ ΚΤΒΔΡΝΖΖ 10.874.570,00   0,00   10.874.570,00   

01.1007.001 ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΤΠ. ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ 28.622.909,36   9.651.816,00   38.274.725,36   

01.1007.002 ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΗΘΑΓΔΝΔΗΑ ΤΠ. ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ 11.699.000,00   0,00   11.699.000,00   

01.1007.003 
ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΔΚΤΥΡΟΝΗ-
ΜΟ ΓΖΜΟΗΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ 

ΤΠ. ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ 9.770.990,00   0,00   9.770.990,00   

01.1007.004 ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ ΤΠ. ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ 17.164.000,00   0,00   17.164.000,00   

01.1007.005 
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΝΓΤΝΑΜΧΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 
ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ 

ΤΠ. ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ 4.398.270,00   10.275.000,00   14.673.270,00   

01.1007.006 ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΥΔΔΗ ΜΔ ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΖ ΤΠ. ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ 7.594.000,00   0,00   7.594.000,00   

01.1007.007 ΔΛΔΓΥΟ, ΑΚΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΑ ΛΟΓΟΓΟΗΑ ΤΠ. ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ 8.311.000,00   0,00   8.311.000,00   

01.1007.008 ΔΚΛΟΓΔ-ΠΟΛΗΣΗΚΑ ΚΟΜΜΑΣΑ ΤΠ. ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ 14.779.969,00   0,00   14.779.969,00   

01.1009.001 ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΤΠ. ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ 24.275.110,00   298.726,20   24.573.836,20   

01.1009.002 ΓΗΔΘΝΔΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΥΔΔΗ ΤΠ. ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ 22.368.430,00   5.188.071,60   27.556.501,60   
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Πίλαθαο 2.1 Πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε Γεληθήο Κπβέξλεζεο αλά Πξόγξακκα 
(ζε επξώ) 

 

Κωδ. Σνκέαο Πνιηηηθήο / Πξόγξακκα 
 

Κεληξηθή Γηνίθεζε1 
Λνηπνί θνξείο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο1 
ύλνιν1 

01.1009.003 ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΔ ΑΡΥΔ/ΠΡΟΧΘΖΖ ΔΘΝΗΚΧΝ ΤΜΦΔΡΟΝΣΧΝ ΤΠ. ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ 178.764.260,00   487.726,20   179.251.986,20   

01.1009.004 ΑΠΟΓΖΜΟ ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΤΠ. ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ 35.227.740,00   0,00   35.227.740,00   

01.1011.001 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΡΗΔΧΝ – ΠΡΟΦΤΓΗΚΔ ΡΟΔ ΤΠ. ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ 24.580.365,75   0,00   24.580.365,75   

01.1023.001 
ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ  

ΤΠ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 1.145.419.486,30   0,00   1.145.419.486,30   

01.1023.002 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΠ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 53.358.529,00   162.196.504,10   215.555.033,10   

01.1023.003 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΖΜΟΗΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΤΠ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 43.367.393,10   52.399.262,10   95.766.655,20   

01.1023.004 ΓΔΝΗΚΔ ΚΡΑΣΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΠ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 10.433.504.198,94   2.086.000,00   10.435.590.198,94   

01.1023.005 ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΔ ΔΛΣΑΣ ΤΠ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 51,56   109.500.991,00   109.501.042,56   

01.1023.006 ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΠ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 182.100.000,00   0,00   182.100.000,00   

01.1023.007 ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΤΠ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 41.300.000,00   0,00   41.300.000,00   

01.1023.008 ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΤΠ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 61.902.881,60   0,00   61.902.881,60   

01.1023.009 ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 329.340.817,60   0,00   329.340.817,60   

01.1023.010 ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 102.606.488,60   0,00   102.606.488,60   

01.1023.011 ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΔΝΗΚΟΤ ΥΖΜΔΗΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΤΠ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 16.062.036,40   6.165.000,00   22.227.036,40   

01.1053.001 ΦΖΦΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΑΠΛΟΤΣΔΤΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ 
ΤΠ. ΦΖΦΗΑΚΖ ΓΗΑΚΤ-
ΒΔΡΝΖΖ 

115.772.157,49   630.799.267,20   746.571.424,69   

01.1055.001 
ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΤΠ. ΜΔΣΑΝΑ-
ΣΔΤΖ ΚΑΗ ΑΤΛΟΤ 

ΤΠ. ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ 78.893.000,00   0,00   78.893.000,00   

01.1055.002 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΤΛΟΤ ΤΠ. ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ 34.302.800,00   0,00   34.302.800,00   

01.1055.003 ΝΟΜΗΜΖ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΤΠ. ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ 10.966.200,00   0,00   10.966.200,00   

01.1055.004 ΤΠΟΓΟΥΖ - ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΦΤΓΗΚΧΝ ΡΟΧΝ ΤΠ. ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ 94.480.000,00   0,00   94.480.000,00   

01.1057.001 ΑΦΑΛΔΗΑ ΤΝΟΡΧΝ - ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΧΝ ΡΟΧΝ ΤΠ. ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΟΛΗΣΖ 59.349.000,00   0,00   59.349.000,00   

01.1901.001 ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ Α.Γ.Α. ΑΠΟΚ. ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΣΣΗΚΖ 4.631.600,00   0,00   4.631.600,00   

01.1901.002 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ ΚΑΗ ΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑ-
Ζ Α.Γ.Α. 

ΑΠΟΚ. ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΣΣΗΚΖ 4.604.400,00   0,00   4.604.400,00   

01.1902.001 ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ Α.Γ.Θ..Δ. 
ΑΠΟΚ. ΓΗΟΗΚΖΖ ΘΔΑ-
ΛΗΑ ΣΔΡΔΑ  

5.132.650,00   0,00   5.132.650,00   

01.1902.002 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ ΚΑΗ ΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑ-
Ζ Α.Γ.Θ..Δ. 

ΑΠΟΚ. ΓΗΟΗΚΖΖ ΘΔΑ-
ΛΗΑ ΣΔΡΔΑ  

1.887.550,00   0,00   1.887.550,00   

01.1903.001 ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ Α.Γ.Ζ.Γ.Μ. 
ΑΠΟΚ. ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ 
ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

5.370.170,00   0,00   5.370.170,00   

01.1903.002 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ ΚΑΗ ΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑ-
Ζ Α.Γ.Ζ.Γ.Μ. 

ΑΠΟΚ. ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ 
ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

1.258.890,00   0,00   1.258.890,00   

01.1904.001 ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ Α.Γ.Π.Γ.Δ.Η.Ν 
ΑΠΟΚ. ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟ-
ΠΟΝΝΖΟΤ 

7.754.110,00   0,00   7.754.110,00   

01.1904.002 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ ΚΑΗ ΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑ-
Ζ Α.Γ.Π.Γ.Δ.Η.Ν 

ΑΠΟΚ. ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟ-
ΠΟΝΝΖΟΤ 

1.895.670,00   0,00   1.895.670,00   

01.1905.001 ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ Α.Γ.ΑΗΓ. ΑΠΟΚ. ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΗΓΑΗΟΤ 3.038.626,50   0,00   3.038.626,50   

01.1905.002 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ ΚΑΗ ΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑ-
Ζ Α.Γ.ΑΗΓ. 

ΑΠΟΚ. ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΗΓΑΗΟΤ 1.179.373,50   0,00   1.179.373,50   

01.1906.001 ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ Α.Γ.Κ. ΑΠΟΚ. ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΡΖΣΖ 3.814.900,00   0,00   3.814.900,00   

01.1906.002 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ ΚΑΗ ΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑ-
Ζ Α.Γ.Κ. 

ΑΠΟΚ. ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΡΖΣΖ 1.060.100,00   0,00   1.060.100,00   

01.1907.001 ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ Α.Γ.Μ.Θ. 
ΑΠΟΚ. ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΑΚΔ-
ΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ 

8.486.320,00   0,00   8.486.320,00   

01.1907.002 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ ΚΑΗ ΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑ-
Ζ Α.Γ.Μ.Θ. 

ΑΠΟΚ. ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΑΚΔ-
ΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ 

4.495.680,00   0,00   4.495.680,00   

02 ΑΜΤΝΑ   6.036.847.635,05   133.308.035,00   6.170.155.670,05   

02.1011.001 
ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΑΠΔΗΛΧΝ - ΔΓΓΤΖΖ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗ-
Α ΣΖ ΑΜΤΝΑ ΣΖ ΥΧΡΑ 

ΤΠ. ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ 5.887.880.271,75   43.531.991,00   5.931.412.262,75   

02.1011.002 ΓΗΔΘΝΔΗ ΥΔΔΗ/ΓΡΑΔΗ ΤΠΔΘΑ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΤΠ. ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ 99.109.803,30   0,00   99.109.803,30   

02.1011.003 
ΤΛΛΟΓΖ – ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ – ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ 
ΔΠ΄ ΧΦΔΛΔΗΑ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 

ΤΠ. ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ 36.558.000,00   0,00   36.558.000,00   

02.1011.004 ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ ΤΠ. ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ 13.299.560,00   0,00   13.299.560,00   

02.1023.001 ΑΜΤΝΣΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΠ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 0,00   89.776.044,00   89.776.044,00   

03 ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΖ   3.315.014.418,04   67.773.677,00   3.382.788.095,04   

03.1011.001 
ΤΝΔΗΦΟΡΑ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΠΟΛΗ-
ΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΤΠ. ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ 61.327.412,20   0,00   61.327.412,20   

03.1017.001 ΑΠΟΝΟΜΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΤΠ. ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ 494.604.489,60   51.151.477,40   545.755.967,00   

03.1017.002 ΠΡΟΑΠΗΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΤΠ. ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ 11.206.382,40   1.709.797,60   12.916.180,00   

03.1017.003 ΦΖΦΗΑΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΤΠ. ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ 37.977.768,00   0,00   37.977.768,00   

03.1017.004 ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΤΠ. ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ 12.485.948,00   205.000,00   12.690.948,00   

03.1017.005 ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΝΖΛΗΚΧΝ ΤΠ. ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ 5.745.424,00   1.347.449,00   7.092.873,00   

03.1017.006 ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΤΠ. ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ 4.114.000,00   0,00   4.114.000,00   

03.1023.001 ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΤΠ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 862,50   706.000,00   706.862,50   

03.1041.001 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΘΑΛΑΗΧΝ ΤΝΟΡΧΝ ΤΠ .ΝΑΤΣΗΛΗΑ 26.148.000,00   0,00   26.148.000,00   

03.1041.002 
ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΑΣΤΝΟΜΔΤΖ ΘΑΛΑΗΟΤ 
ΥΧΡΟΤ, ΛΗΜΔΝΧΝ- ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΓΗΑΧΖ 

ΤΠ .ΝΑΤΣΗΛΗΑ 202.084.320,00   0,00   202.084.320,00   

03.1053.001 ΚΤΒΔΡΝΟΑΦΑΛΔΗΑ 
ΤΠ. ΦΖΦΗΑΚΖ ΓΗΑΚΤ-
ΒΔΡΝΖΖ 

2.294.404,00   0,00   2.294.404,00   

03.1057.001 ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΤΠ. ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΤΠ. ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΟΛΗΣΖ 30.262.000,00   0,00   30.262.000,00   

03.1057.002 ΑΣΤΝΟΜΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠ. ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΟΛΗΣΖ 1.692.084.110,00   9.800.953,00   1.701.885.063,00   

03.1057.003 ΑΝΣΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ/ΧΦΡΟΝΗΜΟ ΤΠ. ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΟΛΗΣΖ 142.215.000,00   190.000,00   142.405.000,00   

03.1059.001 
ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΚΡΗΖ 
ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΤΠ. ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΚΡΗΖ 
ΚΑΗ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΑΗΑ 

5.365.000,00   0,00   5.365.000,00   
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Πίλαθαο 2.1 Πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε Γεληθήο Κπβέξλεζεο αλά Πξόγξακκα 
(ζε επξώ) 

 

Κωδ. Σνκέαο Πνιηηηθήο / Πξόγξακκα 
 

Κεληξηθή Γηνίθεζε1 
Λνηπνί θνξείο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο1 
ύλνιν1 

03.1059.002 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΤΠ. ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΚΡΗΖ 
ΚΑΗ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΑΗΑ 

4.085.871,09   2.663.000,00   6.748.871,09   

03.1059.003 
ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΑΣΑΣΡΟ-
ΦΧΝ 

ΤΠ. ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΚΡΗΖ 
ΚΑΗ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΑΗΑ 

583.013.426,25   0,00   583.013.426,25   

04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΖ   1.878.033.024,95   749.856.214,81   2.627.889.239,76   

04.1035.001 ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΤΠ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ  17.975.100,00   5.910.000,00   23.885.100,00   

04.1035.002 
ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗ-
ΡΖΔΗ 

ΤΠ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ  211.574.104,12   292.337.000,00   503.911.104,12   

04.1035.003 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΤΠ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ  117.618.000,00   7.291.000,00   124.909.000,00   

04.1035.004 ΠΡΟΔΛΚΤΖ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΤΠ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ  526.679.000,00   0,00   526.679.000,00   

04.1035.005 
ΥΔΓΗΑΜΟ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ, ΔΚΣΔΛΔΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟ-
ΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 

ΤΠ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ  29.791.484,29   74.563.000,00   104.354.484,29   

04.1035.006 ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΤΠ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ  289.512.000,00   0,00   289.512.000,00   

04.1035.007 
ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ 
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 

ΤΠ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ  213.797.320,00   4.150.000,00   217.947.320,00   

04.1041.001 
ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ 
ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΝΖΗΧΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΤΠ. ΝΑΤΣΗΛΗΑ 99.010.280,00   0,00   99.010.280,00   

04.1041.002 ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΠΛΟΗΧΝ ΤΠ. ΝΑΤΣΗΛΗΑ 78.332.390,00   0,00   78.332.390,00   

04.1041.003 ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΘΑΛΑΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟ ΝΖΗΧΣΗΚΟ ΥΧΡΟ ΤΠ. ΝΑΤΣΗΛΗΑ 26.457.000,00   0,00   26.457.000,00   

04.1041.004 ΛΗΜΔΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - ΤΠΟΓΟΜΔ - ΘΑΛΑΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΤΠ. ΝΑΤΣΗΛΗΑ 1.344.690,17   54.810.410,00   56.155.100,17   

04.1045.001 
ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑ-
ΠΣΤΞΖ 

ΤΠ. ΣΟΤΡΗΜΟΤ 28.511.109,80   20.092.000,00   48.603.109,80   

04.1045.002 ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΤΠ. ΣΟΤΡΗΜΟΤ 15.525.500,86   0,00   15.525.500,86   

04.1045.003 ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΤΠ. ΣΟΤΡΗΜΟΤ 8.096.559,28   0,00   8.096.559,28   

04.1053.001 
ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΦΖΦΗΑΚΖ ΓΗΑΚΤ-
ΒΔΡΝΖΖ 

ΤΠ. ΦΖΦΗΑΚΖ ΓΗΑΚΤ-
ΒΔΡΝΖΖ 

24.293.000,00   0,00   24.293.000,00   

04.1053.002 
ΦΖΦΗΑΚΟ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΖΜΟ-
ΗΟΤ ΣΟΜΔΑ 

ΤΠ. ΦΖΦΗΑΚΖ ΓΗΑΚΤ-
ΒΔΡΝΖΖ 

8.298.209,72   39.175.455,26   47.473.664,98   

04.1053.003 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ 
ΤΠ. ΦΖΦΗΑΚΖ ΓΗΑΚΤ-
ΒΔΡΝΖΖ 

1.187.492,62   14.735.509,78   15.923.002,40   

04.1053.004 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ, ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ (ΣΠΔ) ΚΑΗ 
ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΖΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΤΠ. ΦΖΦΗΑΚΖ ΓΗΑΚΤ-
ΒΔΡΝΖΖ 

45.392.147,94   176.555.814,14   221.947.962,08   

04.1053.005 ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ-ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 
ΤΠ. ΦΖΦΗΑΚΖ ΓΗΑΚΤ-
ΒΔΡΝΖΖ 

657.451,50   34.935.654,20   35.593.105,70   

04.1053.006 ΓΗΑΣΖΜΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 
ΤΠ. ΦΖΦΗΑΚΖ ΓΗΑΚΤ-
ΒΔΡΝΖΖ 

16.094.144,50   4.441.457,80   20.535.602,30   

04.1053.007 ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ (ΔΚΟΜΔ) 
ΤΠ. ΦΖΦΗΑΚΖ ΓΗΑΚΤ-
ΒΔΡΝΖΖ 

117.886.040,15   20.858.913,63   138.744.953,78   

05 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΖ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ   1.368.348.972,00   1.974.380.234,00   3.342.729.206,00   

05.1011.001 ΤΝΔΗΦΟΡΑ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΤΠ. ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ 9.530.124,00   0,00   9.530.124,00   

05.1031.001 
ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΤΠ. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 517.896.000,00   0,00   517.896.000,00   

05.1031.002 
ΠΡΟΣΑΗΑ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΤΓΑΣΧΝ ΒΑΔΗ 
ΒΗΧΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΤΠ. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 388.143.686,50   88.780.758,17   476.924.444,67   

05.1031.003 ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΤΠ. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 15.612.880,00   32.914.584,00   48.527.464,00   

05.1031.004 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΤΠ. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 336.804.321,50   1.852.684.891,83   2.189.489.213,33   

05.1901.001 ΦΤΗΚΟ ΚΑΗ ΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Α.Γ.Α. ΑΠΟΚ. ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΣΣΗΚΖ 8.256.000,00   0,00   8.256.000,00   

05.1902.001 ΦΤΗΚΟ ΚΑΗ ΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Α.Γ.Θ..Δ. 
ΑΠΟΚ. ΓΗΟΗΚΖΖ ΘΔΑ-
ΛΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛ. 

19.365.800,00   0,00   19.365.800,00   

05.1903.001 ΦΤΗΚΟ ΚΑΗ ΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Α.Γ.Ζ.Γ.Μ. 
ΑΠΟΚ. ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ 
ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

11.817.940,00   0,00   11.817.940,00   

05.1904.001 ΦΤΗΚΟ ΚΑΗ ΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Α.Γ.Π.Γ.Δ.Η.Ν 
ΑΠΟΚ. ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟ-
ΠΟΝΝΖΟΤ 

22.136.220,00   0,00   22.136.220,00   

05.1905.001 ΦΤΗΚΟ ΚΑΗ ΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Α.Γ.ΑΗΓ. ΑΠΟΚ. ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΗΓΑΗΟΤ 6.244.000,00   0,00   6.244.000,00   

05.1906.001 ΦΤΗΚΟ ΚΑΗ ΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Α.Γ.Κ. ΑΠΟΚ. ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΡΖΣΖ 5.969.000,00   0,00   5.969.000,00   

05.1907.001 ΦΤΗΚΟ ΚΑΗ ΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Α.Γ.Μ.Θ. 
ΑΠΟΚ. ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΑΚΔ-
ΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ 

26.573.000,00   0,00   26.573.000,00   

06 ΤΠΟΓΟΜΔ - ΜΔΣΑΦΟΡΔ   1.026.018.398,10   1.609.077.249,69   2.635.095.647,79   

06.1039.001 ΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΒΗΧΗΜΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΡΧΝ 
ΤΠ. ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΟ-
ΓΟΜΧΝ 

24.037.486,00   8.372.581,11   32.410.067,11   

06.1039.002 ΑΦΑΛΔΗ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΗΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 
ΤΠ. ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΟ-
ΓΟΜΧΝ 

511.229.879,00   537.335.275,08   1.048.565.154,08   

06.1039.003 
ΑΦΑΛΔΗ, ΒΗΧΗΜΔ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΑΠΟΓΟΣΗΚΔ ΚΣΗΡΗΑ-
ΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 

ΤΠ. ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΟ-
ΓΟΜΧΝ 

44.033.973,00   84.988.267,50   129.022.240,50   

06.1039.004 ΒΗΧΗΜΖ ΑΣΗΚΖ ΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 
ΤΠ. ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΟ-
ΓΟΜΧΝ 

3.188.588,30   353.900.000,00   357.088.588,30   

06.1039.005 
ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΗ  ΤΠ. ΤΠΟΓΟΜΧΝ 
ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 

ΤΠ. ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΟ-
ΓΟΜΧΝ 

43.115.938,70   27.996.000,00   71.111.938,70   

06.1039.006 
ΠΟΗΟΣΖΣΑ, ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΗΣΟΣΖΣΑ ΜΔ-
ΣΑΦΟΡΧΝ 

ΤΠ. ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΟ-
ΓΟΜΧΝ 

237.874.533,10   596.485.126,00   834.359.659,10   

06.1039.007 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟ-
ΡΗΑ 

ΤΠ. ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΟ-
ΓΟΜΧΝ 

162.538.000,00   0,00   162.538.000,00   

07 ΤΓΔΙΑ   2.364.025.924,40   9.378.869.168,00   11.742.895.092,40   

07.1011.001 ΠΑΡΟΥΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ ΤΠ. ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ 257.334.645,00   40.960.000,00   298.294.645,00   

07.1015.001 
ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΚΑΗ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ 
ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΤΓΔΗΑ 

ΤΠ. ΤΓΔΗΑ 126.053.820,40   0,00   126.053.820,40   

07.1015.002 ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΠ. ΤΓΔΗΑ 43.303.170,67   381.550.055,00   424.853.225,67   
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Πίλαθαο 2.1 Πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε Γεληθήο Κπβέξλεζεο αλά Πξόγξακκα 
(ζε επξώ) 

 

Κωδ. Σνκέαο Πνιηηηθήο / Πξόγξακκα 
 

Κεληξηθή Γηνίθεζε1 
Λνηπνί θνξείο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο1 
ύλνιν1 

07.1015.003 ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΤΠ. ΤΓΔΗΑ 423.665.660,70   886.863.500,00   1.310.529.160,70   

07.1015.004 ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΠ. ΤΓΔΗΑ 1.474.020.171,69   7.921.779.847,00   9.395.800.018,69   

07.1015.005 ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΤΠ. ΤΓΔΗΑ 23.302.769,94   100.377.200,00   123.679.969,94   

07.1015.006 ΔΝΗΥΤΖ ΝΠΗΓ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΤΠ. ΤΓΔΗΑ 64.116,00   6.950.500,00   7.014.616,00   

07.1019.001 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ ΤΠ. ΠΑΗΓΔΗΑ 16.281.570,00   40.388.066,00   56.669.636,00   

08 ΠΟΛΙΣΙΜΟ- ΘΡΖΚΔΙΑ- ΑΘΛΖΣΙΜΟ   594.798.972,20   439.491.281,57   1.034.290.253,77   

08.1004.001 ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΡΟΔΓΡΗΑ ΚΤΒΔΡΝΖΖ 7.829.280,00   185.741.000,00   193.570.280,00   

08.1019.001 ΘΡΖΚΔΗΑ ΤΠ. ΠΑΗΓΔΗΑ 224.444.080,00   0,00   224.444.080,00   

08.1019.002 ΥΟΛΗΚΟ/ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟ ΤΠ. ΠΑΗΓΔΗΑ 2.109.380,00   90.000,00   2.199.380,00   

08.1019.003 ΓΖΜΟΗΔ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΔ/ ΓΔΝΗΚΑ ΑΡΥΔΗΑ ΤΠ. ΠΑΗΓΔΗΑ 16.943.677,00   7.654.051,53   24.597.728,53   

08.1021.001 
ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ 
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

ΤΠ. ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΘΛΖΣΗ-
ΜΟΤ 

83.808.875,20   10.707.155,50   94.516.030,70   

08.1021.002 
ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΑ ΜΟΤΔΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ-ΜΝΖΜΔΗΑ-
ΚΣΗΡΗΑ 

ΤΠ. ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΘΛΖΣΗ-
ΜΟΤ 

173.377.295,20   55.800.570,16   229.177.865,36   

08.1021.003 
ΣΔΥΝΔ ΚΑΗ ΓΡΑΜΜΑΣΑ - ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ 
ΛΟΗΠΔ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΔ ΓΡΑΔΗ 

ΤΠ. ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΘΛΖΣΗ-
ΜΟΤ 

14.449.141,30   145.601.852,38   160.050.993,68   

08.1021.004 ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΟ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟ 
ΤΠ. ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΘΛΖΣΗ-
ΜΟΤ 

67.275.750,90   21.141.702,40   88.417.453,30   

08.1021.005 
ΑΘΛΖΖ ΓΗΑ ΟΛΟΤ, ΑΝΑΦΤΥΖ, ΑΘΛΟΣΟΤΡΗΜΟ, ΔΠΗΣΖ-
ΜΟΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΔΗ ΥΔΔΗ 

ΤΠ. ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΘΛΖΣΗ-
ΜΟΤ 

200.369,20   7.877.532,10   8.077.901,30   

08.1021.006 ΔΡΓΑ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 
ΤΠ. ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΘΛΖΣΗ-
ΜΟΤ 

311.049,20   2.358.517,50   2.669.566,70   

08.1023.001 ΠΟΛΗΣΗΜΟ - ΘΡΖΚΔΗΑ ΤΠ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 4.050.074,20   2.518.900,00   6.568.974,20   

09 ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ   5.231.192.992,52   989.101.874,00   6.220.294.866,52   

09.1009.001 
ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΑΚΑΓΖΜΗΑ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝ-
ΘΡΧΠΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ 

ΤΠ. ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ 2.386.460,00   0,00   2.386.460,00   

09.1011.001 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ ΤΠ. ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ 73.819.818,00   578.399,00   74.398.217,00   

09.1019.001 ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ/ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠ. ΠΑΗΓΔΗΑ 4.106.874.830,00   42.397.000,00   4.149.271.830,00   

09.1019.002 ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠ. ΠΑΗΓΔΗΑ 559.535.756,00   845.087.707,00   1.404.623.463,00   

09.1019.003 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΤΠ. ΠΑΗΓΔΗΑ 369.170,00   100.366.393,00   100.735.563,00   

09.1019.004 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΟΠΑΗΓΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΤΠ. ΠΑΗΓΔΗΑ 3.773.140,00   0,00   3.773.140,00   

09.1019.005 ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠ. ΠΑΗΓΔΗΑ 4.983.870,00   672.375,00   5.656.245,00   

09.1019.006 
ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ 
ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 

ΤΠ. ΠΑΗΓΔΗΑ 392.508.170,00   0,00   392.508.170,00   

09.1023.001 ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 7.206.775,80   0,00   7.206.775,80   

09.1041.001 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΑΤΣΗΚΧΝ ΤΠ. ΝΑΤΣΗΛΗΑ 12.679.690,00   0,00   12.679.690,00   

09.1045.001 ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΠ. ΣΟΤΡΗΜΟΤ 15.551.830,06   0,00   15.551.830,06   

09.1057.001 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΤΠ. ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΟΛΗΣΖ 50.972.280,00   0,00   50.972.280,00   

09.1059.001 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΧΜΑΣΟ 
ΤΠ. ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΚΡΗΖ 
ΚΑΗ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΑΗΑ 

531.202,66   0,00   531.202,66   

10 ΚΟΙΝΩΝΙΚΖ ΠΡΟΣΑΙΑ   1.757.368.884,50   37.541.531.372,00   39.298.900.256,50   

10.1011.001 ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΤΠ. ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ 0,00   524.681.037,00   524.681.037,00   

10.1015.001 ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ ΔΞΑΡΣΖΔΧΝ ΤΠ. ΤΓΔΗΑ 40.267.413,20   66.052.820,00   106.320.233,20   

10.1023.001 ΓΡΑΔΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΤΠ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 312.826.913,40   0,00   312.826.913,40   

10.1033.001 
ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ, ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΚΑΗ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ 
ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΘΔ-
ΔΧΝ 

ΤΠ. ΔΡΓΑΗΑ 265.371.575,60   0,00   265.371.575,60   

10.1033.002 
ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ 
ΣΖ ΦΣΧΥΔΗΑ 

ΤΠ. ΔΡΓΑΗΑ 28.675.626,66   3.776.083.519,00   3.804.759.145,66   

10.1033.003 ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΤΠ. ΔΡΓΑΗΑ 588.884.000,00   31.014.791.231,00   31.603.675.231,00   

10.1033.004  ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΓΓ ΓΟΠΗΦ ΤΠ. ΔΡΓΑΗΑ 380.765,00   3.253.155,00   3.633.920,00   

10.1033.005 
ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ Α-
ΠΑΥΟΛΖΖ 

ΤΠ. ΔΡΓΑΗΑ 323.406.534,74   2.051.083.200,00   2.374.489.734,74   

10.1039.001 
ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΦΤΗΚΧΝ ΚΑΣΑ-
ΣΡΟΦΧΝ 

ΤΠ. ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΟ-
ΓΟΜΧΝ 

197.556.055,90   0,00   197.556.055,90   

10.1041.001 ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΛΗΜΔΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΚΧΝ ΤΠ. ΝΑΤΣΗΛΗΑ 0,00   22.117.410,00   22.117.410,00   

10.1057.001 ΔΦΑΠΑΞ ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΠΑΡΟΥΔ ΠΡΟΝΟΗΑ ΤΠ. ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΟΛΗΣΖ 0,00   83.469.000,00   83.469.000,00   

11 ΑΓΡΟΣΙΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ   930.287.684,00   337.193.749,00   1.267.481.433,00   

11.1029.001 ΒΗΧΗΜΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ 781.307.990,88   84.217.556,63   865.525.547,51   

11.1029.002 ΦΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΤΠ. ΑΓΡΟΣ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ 31.667.759,80   230.443.140,00   262.110.899,80   

11.1029.003 ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΤΠ. ΑΓΡΟΣ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ 22.297.899,80   3.214.560,00   25.512.459,80   

11.1029.004 ΑΛΗΔΗΑ ΤΠ. ΑΓΡΟΣ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ 52.580.891,60   266.400,00   52.847.291,60   

11.1029.005 ΣΡΟΦΗΜΑ ΤΠ. ΑΓΡΟΣ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ 28.503.762,92   19.052.092,37   47.555.855,29   

11.1029.006 
ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΤΠ. ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ 
ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

ΤΠ. ΑΓΡΟΣ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ 13.929.379,00   0,00   13.929.379,00   

12 ΣΟΠΙΚΖ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΖΖ   139.902.497,55   6.943.538.238,86   7.083.440.736,41   

12.1007.001 ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠ. ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ 139.902.497,55   6.943.538.238,86   7.083.440.736,41   
1 Γελ πεξηιακβάλνληαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο 

 

Τα Δηήζηα Σρέδηα Πξνγξακκάησλ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ θαη φισλ ησλ Φνξέσλ Κεληξηθήο Γηνί-

θεζεο πεξηιακβάλνληαη ζην ηεχρνο «Πξνυπνινγηζκφο Δπηδφζεσλ 2022» πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα.  
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Τα αλσηέξσ ζεκαηνδνηνχλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ κεηάβαζεο ζε πξνυπνινγηζκφ επη-

δφζεσλ, πνπ ζχκθσλα κε ηνλ ΟΟΣΑ θαιείηαη presentational approach, ήηνη παξνπζίαζε ηνπ πξνυ-

πνινγηζκνχ ζπλνδεπφκελνπ κε πιεξνθνξίεο γηα ηηο εθξνέο, ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα θαη ηνπο 

δείθηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε απηψλ. Τελ πεξίνδν 2022-2024, ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζα μεθηλήζεη 

ηε ζηαδηαθή παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ Πξνγξακκάησλ, ψζηε λα πξνεηνηκαζηεί ε κεηάβαζε 

ζην επφκελν ζηάδην γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαξξχζκηζεο, ζηε βάζε θαη ηεο ππνζηήξημήο ηεο απφ 

ην θαηάιιειν νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. 

 

Τα ζπκπεξάζκαηα απφ ηε ζηαδηαθή νινθιήξσζε ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο ησλ Πξν-

γξακκάησλ ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηε δηακφξθσζε λέσλ θαλφλσλ ςήθηζεο, εθηέιεζεο, παξαθν-

ινχζεζεο, δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ην λέν ζχζηεκα. 

 

Τα αλακελφκελα νθέιε απφ ηελ πιήξε κεηάβαζε ζην λέν ζχζηεκα, πξνζδηνξίδνληαη ζπλνπηηθά σο 

εμήο: 

 

Ι. Δημοζιονομικά 

α) Βειηίσζε ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ππνζηήξημε νπζηαζηηθφηεξνπ ειέγρνπ επί ηεο ρξήζεο ησλ δεκφ-

ζησλ πφξσλ απφ ηα Υπνπξγεία θαη ηνπο θνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

β) Υπνζηήξημε επρεξέζηεξεο θαη βειηησκέλεο παξαθνινχζεζεο ηνπ θφζηνπο ζπγθεθξηκέλσλ, ζεκα-

ληηθψλ ζε φξνπο δαπάλεο ηνκέσλ, φπσο ε πξνλνηαθή πνιηηηθή, ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ε πεξη-

βαιινληηθή πνιηηηθή θ.ιπ., κέζα απφ θαηάιιειν ζχζηεκα αλαθνξψλ θαη ηαμηλφκεζεο ησλ δαπα-

λψλ. 

γ) Δλίζρπζε ηεο ινγνδνζίαο ζηε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε, κέζα απφ ηελ εληζρπκέλε παξαθνινχζε-

ζε ηφζν ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηε δαπάλε (cost drivers) φζν θαη ελφο ζπλεθηηθνχ πιαη-

ζίνπ θχξησλ δεηθηψλ επίδνζεο (KPIs). 

 

ΙΙ. Θεζμικά 

α) Δλίζρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ παξέρεηαη ζην Κνηλνβνχιην θαη ππνζηήξημε ηεο βειηίσζεο ηνπ 

θνηλνβνπιεπηηθνχ δηαιφγνπ γηα ζέκαηα πξνυπνινγηζκνχ. 

β) Υπνζηήξημε ηνπ θαιχηεξνπ ζπληνληζκνχ ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ θαη ηεο ζέζεο ησλ θαηάιιεισλ 

πξνηεξαηνηήησλ. 

γ) Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

δ) Δλίζρπζε ηεο δηεζλνχο εηθφλαο ηεο ρψξαο. 

 

 

1.3 Αλάπηπμε ιεηηνπξγηθήο ηαμηλόκεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 
 

Τν Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, πέξαλ ηεο βάζεη Πξνγξακκάησλ ηαμηλφκεζεο, εληζρχεη πεξαηηέξσ ηε 

δεκνζηνλνκηθή πιεξνθφξεζε εηζάγνληαο θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηαμηλφκεζεο (func-

tional classification) ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Η ιεηηνπξγηθή ηαμηλφκεζε ππνζηεξίδεη ηε βειηίσζε ησλ 

δηεζλψλ αλαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ θαηεχζπλζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ, θαζψο δελ είλαη εηδηθή γηα θάζε 

θξάηνο αιιά βαζίδεηαη ζην δηεζλέο πξφηππν CoFoG (Classification of Functions of Government).  

 

Η πξφνδνο ζηε κεηαξξχζκηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ επηδφζεσλ θαη ε ελίζρπζε ηεο πιεξνθνξίαο ζε 

επίπεδν Πξνγξάκκαηνο απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξψηνπ βαζκνχ ηεο ιεηηνπξγη-

θήο ηαμηλφκεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζε επίπεδν Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Σε θνηλή νκάδα εξγαζίαο, ην 

Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη ε ΔΛΣΤΑΤ ζπκθψλεζαλ ηε κεζνδνινγία αληηζηνίρεζεο ησλ Πξνγξακ-

κάησλ κε ηηο Λεηηνπξγίεο ηεο COFOG. Γεδνκέλνπ φηη είλαη ην πξψην έηνο θαηά ην νπνίν γίλεηαη ε 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ηα ζηνηρεία αλά Λεηηνπξγία απνηεινχλ βάζε πεξαηηέξσ αλάπηπμεο εθεμήο θαη 

δελ είλαη ζπγθξίζηκα κε πξνεγνχκελεο ζρεηηθέο αλαθνξέο. 

 

Ο δεχηεξνο βαζκφο ηεο ιεηηνπξγηθήο ηαμηλφκεζεο ζηνρεχεηαη λα αλαπηπρζεί ην 2022 γηα ην Μεζν-

πξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο. 
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Αθνινχζσο παξνπζηάδεηαη ε ιεηηνπξγηθή ηαμηλφκεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2022 ζε πξψην επί-

πεδν αλάιπζεο. 

 

 

Πίλαθαο 2.2  Λεηηνπξγηθή ηαμηλόκεζε πξνϋπνινγηζκνύ  
Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

(ζε εθαη. επξώ) 

 
Λεηηνπξγία βάζεη cofog Πξνϋπνινγηζκόο ΓΚ 2022 

01 - ΓΔΝΗΚΔ ΓΖΜΟΗΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 21.418,61 

02 - ΑΜΤΝΑ  3.875,16 

03 - ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ 3.424,09 

04 - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 8.419,78 

05 - ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ  ΠΡΟΣΑΗΑ  1.104,71 

06 - ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ 209,96 

07 - ΤΓΔΗΑ 11.742,90 

08 - ΑΝΑΦΤΥΖ, ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΗΑ   1.194,74 

09 - ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 6.234,97 

10 - ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ   39.298,90 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 96.923,81 

* Γελ πεξηιακβάλνληαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο 
**  Οη ακπληηθέο δαπάλεο ππνινγίδνληαη ζηε βάζε ηωλ θπζηθώλ παξαιαβώλ 

 

Η κεγαιχηεξε αλάιπζε θαη βειηίσζε ηεο πιεξνθφξεζεο ζε επίπεδν Πξνγξακκάησλ / Υπνπξνγξακ-

κάησλ, αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη θαη ζηελ πεξαηηέξσ εμέιημε ηεο πιεξνθνξίαο ηεο ιεηηνπξγηθήο ηαμη-

λφκεζεο. 

 

 

1.4 Δλζωκάηωζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό  
 (Green Budgeting) 
 

Η νιηζηηθή - ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ζηε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ ελζσκά-

ησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε ρξήζε ησλ εξγα-

ιείσλ ιήςεο απνθάζεσλ ζε δεηήκαηα δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ επίηεπ-

με ησλ ζηφρσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Πεξηιακβάλεη, θπξίσο, ηελ παξνπζίαζε θαη αμηνιφ-

γεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο ησλ δεκνζίσλ πνιηηηθψλ ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ θαη δηε-

ζλψλ πξνηεξαηνηήησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή.  

 

Τν Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ εξγάδεηαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπκπεξίιεςε ηεο «πξάζηλεο» δηάζηα-

ζεο ζηε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε εληάζζνληαο απηή ηφζν ζηηο επηζθνπήζεηο δαπαλψλ φζν θαη ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ επηδφζεσλ. 

 

Μεηά ηελ πξνζρψξεζή ηνπ, θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, ζηε «Σπλεξγαζία ηνπ Παξηζηνχ γηα ηελ Πεξη-

βαιινληηθή Γηάζηαζε ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ» (Paris Collaborative on Green Budgeting), θαηά ην 2021 

ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο ζπκκεηείρε ελεξγά ζε νκάδεο εξγαζίαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξν-

πήο θαη ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ ΟΟΣΑ γηα ηελ αλάπηπμε κεζνδνινγίαο θαη πξνηχπσλ απεηθφληζεο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

Σε απηφ ην πιαίζην, ην ρξνλνδηάγξακκα εηζαγσγήο πξνυπνινγηζκνχ κε ελζσκαησκέλε ηελ πεξηβαι-

ινληηθή δηάζηαζε, δηακνξθψλεηαη σο πξνο ηα θχξηα ζεκεία ηνπ σο εμήο: 
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Έηνο Υξνλνδηάγξακκα ελεξγεηώλ γηα ηελ ελζωκάηωζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο 

2021 - ύζηαζε νκάδαο εξγαζίαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ - Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο γηα ηε ζέζπηζε ηωλ γεληθώλ 
θαλόλωλ, ηεο κεζνδνινγίαο, θαζώο θαη ηνπ ηξόπνπ παξακεηξνπνίεζεο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ελζωκάηωζεο ηεο πεξηβαιινληη-
θήο δηάζηαζεο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό (Green Budgeting) – νινθιεξώζεθε ην α΄εμάκελν ηνπ 2021 

- Γηακόξθωζε βαζηθήο κεζνδνινγίαο- Γηακόξθωζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηε κεηαξξύζκηζε 

2022 - Γηακόξθωζε βαζηθήο κεζνδνινγίαο θαηάηαμεο θηιηθώλ – επηβαξπληηθώλ - νπδέηεξωλ πξνο ην πεξηβάιινλ ρξεκαηνδνηνύκε-
λωλ πνιηηηθώλ 

- Πηινηηθή εθαξκνγή ζε επηιεγκέλα Πξνγξάκκαηα ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ επηδόζεωλ 

2023 - Δπέθηαζε ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ζε πεξηζζόηεξα Πξνγξάκκαηα 

- Γηακόξθωζε ζηαδηαθήο πηινηηθήο επέθηαζεο ζην ζθέινο ηωλ εζόδωλ 

2024 - Πξνζδηνξηζκόο θαηεγνξηώλ δαπαλώλ θαη εζόδωλ ζηα νπνία ζα εθαξκόδεηαη ε αθνινπζνύκελε κεζνδνινγία 

- πζηεκαηηθή εηζαγωγή δεηθηώλ ζε επηιεγκέλα Πξνγξάκκαηα 

2025 - Δπέθηαζε ηεο απεηθόληζεο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ απνηππώκαηνο όιωλ ηωλ Πξνγξακκάηωλ πνπ εκπίπηνπλ ζηε δηακνξθωκέλε 
κεζνδνινγία 

 

Η πηινηηθή απνηχπσζε θχξησλ δξάζεσλ θάζε Πξνγξάκκαηνο πνπ ζπκβάινπλ ζεηηθά ζην πεξηβαιιν-

ληηθφ απνηχπσκα ηνπ θνξέα πινπνίεζεο πεξηιακβάλεηαη ζηα ΔΣΠ ησλ Φνξέσλ Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 

ζην ηεχρνο «Πξνυπνινγηζκφο Δπηδφζεσλ 2022» πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 

 

 

1. Βασικά μεγέθη Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης 2021 
 

Το έτος 2020, το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του 

Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA), διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 11.726 εκατ. ευρώ 

(7,1% του ΑΕΠ), ενώ το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε όρους Ενισχυμένης 

Εποπτείας, διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 13.036 εκατ. ευρώ ή 7,9% του ΑΕΠ. Τα ανωτέρω με-

γέθη έχουν διαμορφωθεί σε σημαντικό βαθμό από την πρωτοφανή υγειονομική κρίση, η οποία άρχισε 

να επηρεάζει και τη χώρα μας από το πρώτο τρίμηνο του 2020. Το πρωτόγνωρο αυτό γεγονός είχε ως 

αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει την ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής του 

Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εγκρίθηκε από το 

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οδήγησε στη χαλάρωση των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών 

κανόνων για τα έτη 2020, 2021 και 2022. Συνεπώς, η υποχρέωση για επίτευξη του στόχου για πρωτο-

γενές πλεόνασμα, σύμφωνα με τους όρους της Ενισχυμένης Εποπτείας, ύψους 3,5% του ΑΕΠ, δεν τί-

θεται σε ισχύ για τα έτη 2020, 2021 και 2022. 

 

Στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2022-2025, το πρωτογενές απο-

τέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης, σε όρους Ενισχυμένης Εποπτείας για το έτος 2021, είχε εκτιμηθεί 

ότι θα διαμορφωθεί σε έλλειμμα ύψους 12.334 εκατ. ευρώ ή 7,2% του ΑΕΠ, ενώ με βάση τη μεθοδο-

λογία ESA είχε εκτιμηθεί έλλειμμα ύψους 12.247 εκατ. ευρώ ή 7,1% του ΑΕΠ.  

 

 

Πίνακας 3.1  Αποτελέσματα Γενικής Κυβέρνησης περιόδου 2020 – 2022 
(σε εκατ. ευρώ) 

          

Γενική Κυβέρνηση κατά ESA ανά υποτομέα 
2020 

ΔΥΕ Οκτωβρίου 
2021 

2021 
Εκτίμηση 

2022 
Πρόβλεψη 

1. Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού 
(Προεδρία της Δημοκρατίας, Προεδρία της Κυβέρνησης, Βουλή, Υπουργεία, Περιφερειακές 
Υπηρεσίες Υπουργείων και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις)  

-21.219 -19.921 -10.170 

2. Ισοζύγιο Κεντρικής Κυβέρνησης 
(Κράτος, ΝΠ, ΔΕΚΟ ταξινομημένες εντός της Γενικής Κυβέρνησης και νοσοκομεία) 

-17.320 -17.313 -8.436 

3. Ισοζύγιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 66 -152 60 

4. Ισοζύγιο Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) εκτός νοσοκομείων 581 392 960 

5. Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τη μεθοδολογία ESA (2+3+4) -16.674 -17.073 -7.416 

 
% του ΑΕΠ -10,1% -9,6% -4,0% 

6. Ενοποιημένοι τόκοι Γενικής Κυβέρνησης 4.948 4.728 4.736 

 
% του ΑΕΠ 3,0% 2,7% 2,5% 

7. Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τη μεθοδολογία ESA (5+6) -11.726 -12.345 -2.680 

 % του ΑΕΠ -7,1% -7,0% -1,4% 

8. Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τη μεθοδολογία της ενισχυ-
μένης εποπτείας 

-13.036 -12.882 -2.296 

 % του ΑΕΠ -7,9% -7,3% -1,2% 

9. Ενοποιημένο Χρέος Γενικής Κυβέρνησης  341.086 350.000 355.000 

 
% του ΑΕΠ 206,3% 197,1% 189,6% 

 
ΑΕΠ 165.326 177.608 187.278 

 

 

 
 

Σημείωση:  Τυχόν διαφορές ποσών και ποσοστών στους πίνακες που ακολουθούν οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, το πρωτογενές αποτέλεσμα 

της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι σε όρους Ενισχυμένης Εποπτείας θα διαμορφωθεί σε έλλειμμα 

ύψους 12.882 εκατ. ευρώ ή 7,3% του ΑΕΠ. Σε όρους ESA εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε έλλειμμα 

ύψους 12.345 εκατ. ευρώ ή 7,0% του ΑΕΠ.  

 

Η δημοσιονομική και οικονομική πολιτική που ασκήθηκε κατά το τρέχον έτος επηρεάστηκε καθορι-

στικά, όπως άλλωστε και το 2020, από τη συνεχιζόμενη εμφάνιση της υγειονομικής κρίσης λόγω του 

κορωνοϊού, η οποία οδήγησε αναπόφευκτα στη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και στην α-

νάγκη για λήψη δημοσιονομικών μέτρων και δράσεων ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας. Τα 

μέτρα αυτά, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στην ενότητα 9 του παρόντος κεφαλαίου, έχουν ως 

βασικούς στόχους: 

 

 την ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγείας με προσωπικό και εξοπλισμό, 

 την ανάσχεση της πανδημίας με την κάλυψη των αναγκών για εμβόλια και διαγνωστικούς ελέγ-

χους, καθώς και την παροχή κινήτρων εμβολιασμού σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, 

 την ενίσχυση των πληγέντων φυσικών και νομικών προσώπων, μέσω της παροχής αποζημίωσης 

ειδικού σκοπού και της αναστολής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, 

 την παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις, μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής και ποικίλων 

χρηματοδοτικών εργαλείων, 

 την ενίσχυση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, με τη μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες 

των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών και την αναστολή καταβολής της Ειδικής Εισφοράς 

Αλληλεγγύης, 

 τη στήριξη της απασχόλησης, 

 την ενίσχυση των ανέργων και των εποχικά απασχολούμενων, 

 τη στήριξη του τουριστικού κλάδου, της εστίασης, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των μεταφο-

ρών και του πρωτογενούς τομέα και 

 τη στήριξη των ευάλωτων δανειοληπτών. 

 

Εκτός από την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, βασικές προτεραιότητες για το έτος 2021 απο-

τελούν: 

 

 η ανάπτυξη της οικονομίας, μέσω της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων του Μηχανισμού Ανά-

καμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility),  

 η στήριξη των νοικοκυριών και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε σχέση με τις ανατιμήσεις 

στις τιμές της ενέργειας, μέσω  της επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος, της αύξησης του επιδό-

ματος θέρμανσης, καθώς και της καταβολής διπλής δόσης του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 

κατά τον μήνα Δεκέμβριο, 

 η στήριξη των πληγέντων από φυσικές καταστροφές και η ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής 

προστασίας, 

 η στήριξη της παιδείας, μέσω της πρόσληψης μεγάλου αριθμού μονίμων και αναπληρωτών εκπαι-

δευτικών, 

 η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, με την αύξηση των δαπανών και των φυσικών παραλαβών ε-

ξοπλιστικών συστημάτων,  

 η αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών,  

 η εφαρμογή του νέου πτωχευτικού κώδικα, 

 η συνέχιση της επισκόπησης δαπανών και εσόδων στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, με στόχο 

την αποτελεσματικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων από πλευράς των Υπουργείων και των 

λοιπών ΦΓΚ και τη δημιουργία δημοσιονομικού χώρου για την εφαρμογή δράσεων με προσανα-

τολισμό στην οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση των κοινωνικών δαπανών και 

 η συνέχιση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων. 
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Στον πίνακα 3.2 δίνονται το ισοζύγιο και το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης κατά 

ESA, ενώ στον πίνακα 3.3 δίνεται το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε όρους 

Eνισχυμένης Eποπτείας. Η παρουσίαση της ανάλυσης εσόδων και δαπανών των υποτομέων στον πί-

νακα 3.2 είναι σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της μεθοδολογίας του ESA και διαφοροποιείται από 

τον τρόπο παρουσίασης που ακολουθεί στην ανάλυση των επιμέρους υποτομέων, όπου έχει υιοθετη-

θεί το υπόδειγμα των πινάκων της εγκυκλίου κατάρτισης του Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης 

για το 2022. 
 

 
Πίνακας 3.2 Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τη μεθοδολογία  

European System of Accounts (ESA) 
(σε εκατ. ευρώ) 

 
  2020 2021 2022 

  
ΔΥΕ Οκτωβρίου 

2021 
ΜΠΔΣ 

2022-2025 
Εκτίμηση 

ΜΠΔΣ 
2022-2025 

Πρόβλεψη 

I. Καθαρά έσοδα κρατικού προϋπολογισμού κατά ESA (α+β+γ+δ+ε+στ-ζ) 47.500 50.489 50.927 54.822 55.425 
α. Φόροι (1+2+3+4+5+6+7) 44.489 45.530 46.558 49.433 50.055 
    1. Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών  24.219 25.919 26.217 28.315 28.491 
        εκ των οποίων: Φόροι προστιθέμενης αξίας  15.355 16.998 17.112 18.797 18.755 
                                 Ειδικοί φόροι κατανάλωσης  6.392 6.594 6.561 7.009 7.067 
    2. Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών  245 271 274 292 297 
    3. Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας  2.536 2.620 2.563 2.578 2.503 
    4. Λοιποί φόροι επί παραγωγής 1.139 1.128 1.123 1.077 1.034 
    5. Φόρος εισοδήματος  13.869 13.023 14.040 14.549 15.348 
        εκ των οποίων: Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ)  10.233 9.585 9.699 10.157 10.352 
                                 Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ)  2.638 2.309 3.180 3.211 3.794 
    6. Φόροι κεφαλαίου  173 215 182 220 170 
    7. Λοιποί τρέχοντες φόροι  2.308 2.352 2.159 2.404 2.213 
β. Κοινωνικές εισφορές  54 55 55 55 55 
γ. Μεταβιβάσεις  5.666 6.541 5.842 7.164 7.567 
δ. Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών  556 649 577 726 665 
ε. Λοιπά τρέχοντα έσοδα  2.409 2.197 2.525 2.289 2.027 
   εκ των οποίων: ε1. Επιστροφές δαπανών για τόκους 163 0 0 0 0 
στ. Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 2 336 30 26 13 
ζ. Επιστροφές εσόδων 5.677 4.820 4.660 4.871 4.957 

    
 

 
Πληροφοριακά στοιχεία: 

   
 

 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)1  4.216 4.800 4.392 4.290 4.490 
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας2 0 1.600 600 3.199 3.199 

    
 

 
II. Δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού κατά ESA (α+β+γ+δ+ε+στ+ζ+η+θ+ι)3 68.719 70.071 70.847 62.994 65.594 
α. Παροχές σε εργαζόμενους  13.334 13.476 13.468 13.468 13.599 
β. Κοινωνικές παροχές  127 194 271 198 221 
γ. Μεταβιβάσεις  38.123 36.161 37.946 29.548 29.825 
δ. Αγορές αγαθών και υπηρεσιών  1.474 1.685 1.961 1.202 1.136 
ε. Επιδοτήσεις  233 80 345 80 80 
στ. Τόκοι 5.920 5.560 5.560 5.600 5.550 
ζ. Λοιπές δαπάνες  29 91 89 51 101 
η. Πιστώσεις υπό κατανομή  8.711 11.179 9.621 12.214 13.922 
θ. Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων  768 1.644 1.586 632 1.160 
ι. Τιμαλφή  0 0 1 0 0 

    
 

 
Πληροφοριακά στοιχεία: 

   
 

 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)1 10.647 8.000 8.350 7.250 7.800 
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας2 0 1.600 600 3.199 3.199 

    
 

 
III. Ισοζύγιο κρατικού προϋπολογισμού κατά ESA (Ι-ΙI)  -21.219 -19.582 -19.921 -8.172 -10.170 
% ΑΕΠ -12,8% -11,4% -11,2% -4,4% -5,4% 
IV. Πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού κατά ESA (III+II.στ-
I.ε1) 

-15.462 -14.022 -14.361 -2.572 -4.620 

% ΑΕΠ -9,4% -8,1% -8,1% -1,4% -2,5% 

    
 

 
V. Ισοζύγιο νομικών προσώπων κατά ESA 4.165 2.715 2.789 1.925 1.953 
Έσοδα  10.341 9.250 9.841 8.741 9.877 
Τρέχουσες και λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 4.722 3.504 3.886 3.244 3.711 
Τόκοι πιστωτικοί 626 587 582 577 580 
Φόροι 1.638 2.106 2.424 1.822 2.331 
Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά) -6 -4 -5 -3 -7 
Λοιπά έσοδα 3.361 3.057 2.953 3.101 3.262 
Έξοδα 6.176 6.534 7.052 6.816 7.924 
Παροχές σε εργαζόμενους 1.284 1.313 1.339 1.301 1.328 
Τόκοι χρεωστικοί 401 368 362 359 358 
Λοιπά έξοδα 1.953 2.315 2.493 2.533 2.845 
Επενδυτικές δαπάνες 762 1.087 944 1.154 1.288 
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Πίνακας 3.2 Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τη μεθοδολογία  

European System of Accounts (ESA) 
(σε εκατ. ευρώ) 

 
  2020 2021 2022 

  
ΔΥΕ Οκτωβρίου 

2021 
ΜΠΔΣ 

2022-2025 
Εκτίμηση 

ΜΠΔΣ 
2022-2025 

Πρόβλεψη 

Λοιπές μεταβιβάσεις 432 301 341 319 348 
Επιδοτήσεις 1.345 1.150 1.573 1.150 1.758 

    
 

 
VΙ. Ισοζύγιο Νοσοκομείων - ΠΦΥ κατά ESA -266 -119 -181 -78 -220 
Έσοδα4 2.431 2.671 3.023 2.675 2.689 
Τρέχουσες και λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 1.497 1.571 1.943 1.512 1.582 
Μεταβιβάσεις από ΕΟΠΥΥ 777 888 902 942 902 
Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά) -51 0 0 0 0 
Λοιπά έσοδα 208 212 178 221 205 
Έξοδα 2.697 2.790 3.204 2.753 2.909 
Παροχές σε εργαζόμενους 611 685 751 631 690 
Τόκοι χρεωστικοί 0 0 0 0 0 
Λοιπά έξοδα 1.947 2.003 2.252 2.018 2.099 
Επενδυτικές δαπάνες 139 102 202 105 120 

    
 

 
VΙΙ. Ισοζύγιο Κεντρικής Κυβέρνησης κατά ESA (ΙII+V+VΙ) -17.320 -16.985 -17.313 -6.325 -8.436 

    
 

 
VIII. Ισοζύγιο OΤΑ κατά ESA 66 -143 -152 230 60 
Έσοδα 6.370 6.276 6.796 6.985 7.018 
Τρέχουσες και λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 3.978 3.838 4.260 4.247 4.276 
Τόκοι πιστωτικοί 39 37 35 39 39 
Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά) -12 -23 -23 -23 -23 
Φόροι 1.609 1.654 1.721 1.885 1.897 
Λοιπά έσοδα 757 770 802 837 830 
Έξοδα 6.305 6.419 6.948 6.756 6.958 
Παροχές σε εργαζόμενους 2.559 2.586 2.708 2.556 2.622 
Τόκοι χρεωστικοί 39 54 36 83 71 
Κοινωνικές παροχές 189 134 119 167 167 
Λοιπά έξοδα 1.992 1.940 2.070 1.872 1.942 
Επενδυτικές δαπάνες 1.525 1.706 2.014 2.078 2.156 

    
 

 
IΧ. Ισοζύγιο OKA κατά ESA 581 138 392 384 960 
Έσοδα 44.194 43.607 44.251 43.862 44.836 
Τρέχουσες και λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 20.339 20.360 20.522 20.136 20.562 
Αποδόσεις περιουσίας 1.347 1.257 1.221 1.257 1.221 
Ασφαλιστικές εισφορές (πραγματικές) 21.509 21.358 21.812 21.792 22.330 
Κοινωνικοί πόροι 774 426 465 471 492 
Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά) -3 0 0 0 0 
Λοιπά έσοδα 229 206 231 206 231 
Έξοδα 43.613 43.469 43.858 43.478 43.876 
Παροχές σε εργαζόμενους 360 358 361 355 377 
Κοινωνικές παροχές  35.264 35.927 36.091 36.099 36.447 
              εκ των οποίων συντάξεις 28.875 29.429 29.622 29.688 29.938 
Κοινωνικές παροχές σε είδος 4.550 4.420 4.574 4.417 4.428 
Λοιπά έξοδα 394 495 502 496 514 
Επενδυτικές δαπάνες 5 12 12 12 12 
Μεταβιβάσεις 2.770 1.758 1.818 1.598 1.598 
Επιδοτήσεις 271 500 500 500 500 

 
   

 
 Χ. Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA (VΙΙ+VIII+IX) -16.674 -16.990 -17.073 -5.712 -7.416 

% ΑΕΠ -10,1% -9,9% -9,6% -3,1% -4,0% 
ΧΙ. Ενοποιημένοι Τόκοι Γενικής Κυβέρνησης 4.948 4.743 4.728 4.800 4.736 
% ΑΕΠ 3,0% 2,8% 2,7% 2,6% 2,5% 

    
 

 
ΧΙΙ. Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA (Χ+ΧΙ) -11.726 -12.247 -12.345 -912 -2.680 
% ΑΕΠ -7,1% -7,1% -7,0% -0,5% -1,4% 
ΑΕΠ 165.326 172.089 177.608 184.658 187.278 

1 Τα έσοδα του ΠΔΕ περιέχονται στις μεταβιβάσεις και στα λοιπά τρέχοντα έσοδα, ενώ οι δαπάνες του ΠΔΕ περιέχονται στις πιστώσεις υπό κατανομή. 
2 Τα έσοδα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περιέχονται στις μεταβιβάσεις, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες περιέχονται στις πιστώσεις υπό 

κατανομή. 
3 Οι δαπάνες της Κεντρικής Διοίκησης αναλύονται σύμφωνα με τις μείζονες κατηγορίες του Προεδρικού Διατάγματος 54/2018. 
4 Στα έσοδα των νοσοκομείων-ΠΦΥ για το έτος 2022 δεν περιλαμβάνονται μεταβιβάσεις που αφορούν την κάλυψη δαπανών για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας Covid-19, με την εξαίρεση της μεταβίβασης ύψους 136 εκατ. ευρώ για τη μισθοδοσία επικουρικού προσωπικού. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια 
του έτους, ο προϋπολογισμός τους θα ενισχυθεί από τις υπό κατανομή πιστώσεις των Γενικών Κρατικών Δαπανών, ανάλογα με τις ανάγκες που θα 
προκύψουν.  
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Πίνακας 3.3  Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης  
σύμφωνα με τους όρους της Ενισχυμένης Εποπτείας 

(σε εκατ. ευρώ) 

 
 

2020 2021 2022 

ΔΥΕ Οκτωβρίου 
2021 

ΜΠΔΣ 
2022-2025 

Εκτίμηση 
ΜΠΔΣ 

2022-2025 
Πρόβλεψη 

           
 

Ι. Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA -11.726 -12.247 -12.345 -912 -2.680 
             

ΙΙ. Προσαρμογές Ενισχυμένης Εποπτείας -1.309 -87 -537 373 384 
 Μεταφορά εσόδων από ANFA και SMP και επιστροφή τόκων EFSF -1.643 -163 -910 0 0 
 Επιστροφές εσόδων 34 0 0 0 0 
 Έσοδα αποκρατικοποιήσεων -1 -336 -30 -26 -13 
 Δαπάνες μεταναστευτικών ροών μη αντικριζόμενες 367 412 403 399 398 
 Στήριξη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων  -67 0 0 0 0 
 

    
 

 
ΙΙΙ. Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα  με τη μεθοδολογία 

της  Ενισχυμένης Εποπτείας (Ι + ΙΙ) 
-13.036 -12.334 -12.882 -539 -2.296 

 % ΑΕΠ -7,9% -7,2% -7,3% -0,3% -1,2% 
  ΑΕΠ 165.326 172.089 177.608 184.658 187.278 

 

 

 
 

1.1 Κρατικός προϋπολογισμός 2021 
 

Το ισοζύγιο του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά ESA για το έτος 2021 εκτιμάται ότι θα διαμορφω-

θεί σε έλλειμμα 19.921 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου ελλείμματος, ύψους 19.582 εκατ. ευρώ του ΜΠΔΣ 

2022-2025. Επίσης, το πρωτογενές αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά ESA, εκτιμάται 

σε έλλειμμα ύψους 14.361 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα ύψους 14.022 εκατ. ευρώ. 

 

 

1.1.1 Έσοδα σε δημοσιονομική βάση 
 

Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε δημοσιονομική βάση, μετά την αφαίρεση των 

επιστροφών φόρων, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 50.927 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 

κατά 438 εκατ. ευρώ ή 0,9%, έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2022-2025. 

 

Ανάλυση εσόδων 
 
Φόροι 
 

 Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών 

 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κυρίως ο ΦΠΑ, οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης (ΕΦΚ), οι φό-

ροι με μορφή χαρτοσήμου και οι φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών. Οι 

φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στο ύψος των 26.217 εκατ. ευρώ, 

αυξημένοι κατά 298 εκατ. ευρώ ή 1,1% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2022-2025. Ειδικότερα, τα έ-

σοδα από τον ΦΠΑ αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 17.112 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 113 

εκατ. ευρώ από τον στόχο, ενώ τα έσοδα από τους ΕΦΚ εκτιμώνται στο ποσό των 6.561 εκατ. ευρώ, 

ελαφρώς μειωμένα έναντι του στόχου. 

 

 Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών 

 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κυρίως οι δασμοί και τα λοιπά τέλη που επιβάλλονται στις ει-

σαγωγές από κράτη μη μέλη της ΕΕ, με βάση το κοινό τελωνειακό δασμολόγιο. Εκτιμώνται έσοδα 

274 εκατ. ευρώ, πολύ κοντά στον στόχο που είχε περιληφθεί στο ΜΠΔΣ. 
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 Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας 

 

Οι τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας, που περιλαμβάνουν κυρίως τον ΕΝΦΙΑ, αναμένεται να δια-

μορφωθούν στο ύψος των 2.563 εκατ. ευρώ, μειωμένοι κατά 57 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου. 

 

 Λοιποί φόροι επί παραγωγής 

 

Τα κύρια έσοδα της κατηγορίας αυτής προέρχονται από το τέλος επιτηδεύματος και από τη συμμετο-

χή του Δημοσίου στα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι λοιποί φόροι παραγωγής εκτιμάται ότι θα 

διαμορφωθούν σε 1.123 εκατ. ευρώ. 
 

 Φόρος εισοδήματος 

 

Το ύψος του φόρου εισοδήματος (φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και λοιπών κατηγοριών), 

αναμένεται να διαμορφωθεί στα 14.040 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.016 εκατ. ευρώ ή 

7,8%, έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2022-2025. Ειδικότερα, εκτιμάται ότι τα έσοδα από τον φόρο ει-

σοδήματος φυσικών προσώπων θα ανέλθουν σε 9.699 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 115 εκατ. ευρώ από 

τον στόχο, ενώ τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων εκτιμώνται στο ποσό των 

3.180 εκατ. ευρώ και θα είναι αυξημένα κατά 872 εκατ. ευρώ από τον στόχο. Η σημαντική αυτή αύ-

ξηση οφείλεται στα βεβαιωμένα ποσά από τις δηλώσεις του φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 

2020 και αντανακλά το γεγονός ότι η μείωση των κερδών των επιχειρήσεων, λόγω της πανδημίας 

Covid-19, ήταν χαμηλότερη σε σχέση με την αρχικώς εκτιμηθείσα. 

 

 Φόροι κεφαλαίου 

 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι φόροι και τα τέλη κληρονομιών, δωρεών, γονικών και λοι-

πών παροχών. Εκτιμώνται έσοδα 182 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 33 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου. 

 

 Λοιποί τρέχοντες φόροι 

 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει κυρίως τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων και τα διάφορα μη ταξινομη-

μένα φορολογικά έσοδα. Τα έσοδα από τους λοιπούς τρέχοντες φόρους αναμένεται να ανέλθουν στο 

ποσό των 2.159 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 192 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου, λόγω της εκτιμώμε-

νης μείωσης, κατά 190 εκατ. ευρώ, των εσόδων που καταχωρούνται στα μη ταξινομημένα φορολογι-

κά έσοδα. 
 
Κοινωνικές εισφορές 
 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει κυρίως τις εισφορές των εργαζομένων για παροχές υγείας από το 

Δημόσιο. Εκτιμώνται έσοδα 55 εκατ. ευρώ, χωρίς απόκλιση από τον στόχο. 

 
Μεταβιβάσεις 
 

Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται κυρίως τα έσοδα από: 

 

 το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) που αναμένε-

ται να ανέλθει σε 3.980 εκατ. ευρώ, καθώς και μέρος του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ, ύψους 30 ε-

κατ. ευρώ, 

 

 τη μεταφορά αποδόσεων λόγω της διακράτησης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στα χαρτο-

φυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs) και από το Πρόγραμμα Αγο-

ράς Ομολόγων (SMPs) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), καθώς και επιστροφή τόκων 

EFSF, συνολικού ύψους 910 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα αυτά κατατίθενται απευθείας στον ειδικό λο-

γαριασμό εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους (Segregated Account) και δεν υπολογίζονται στο 

αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τους όρους της Ενισχυμένης Εποπτείας. 
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Το σύνολο των εσόδων από μεταβιβάσεις αναμένεται να ανέλθει στα 5.842 εκατ. ευρώ, μειωμένα κα-

τά 700 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2022-2025, κυρίως λόγω των μειωμένων εσόδων του 

συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ κατά 610 εκατ. ευρώ. 

  
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 
 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει κυρίως τα έσοδα από παράβολα, μισθώματα κτιρίων και υποδομών, 

καθώς και από προμήθειες λόγω παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου. Οι πωλήσεις αγαθών 

και υπηρεσιών αναμένεται να διαμορφωθούν στο ύψος των 577 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 72 εκατ. 

ευρώ έναντι του στόχου. 

 
Λοιπά τρέχοντα έσοδα 
 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει διάφορες κατηγορίες εσόδων, με κυριότερες τα μερίσματα από τη 

συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο διαφόρων εταιρειών, τους τόκους από ομόλογα που 

κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο, τις διάφορες κατηγορίες προστίμων και προσαυξήσεων, το κύριο μέρος 

του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ, καθώς και τις επιστροφές ιδίων πόρων από την ΕΕ. Τα λοιπά τρέχοντα 

έσοδα αναμένεται να διαμορφωθούν στα 2.525 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 328 εκατ. ευρώ έναντι του 

στόχου του ΜΠΔΣ 2022-2025. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στα αυξημένα έσοδα από 

μερίσματα φορέων του Δημοσίου κατά 113 εκατ. ευρώ και από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ κατά 202 

εκατ. ευρώ. 

 

Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 
 

Η κατηγορία αυτή αφορά έσοδα από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ελληνικού Δημο-

σίου, μέσω της διαδικασίας αποκρατικοποιήσεων από το ΤΑΙΠΕΔ. Εκτιμώνται έσοδα ύψους 30 εκατ. 

ευρώ, μειωμένα κατά 307 εκατ. ευρώ από τον στόχο του ΜΠΔΣ 2022-2025. Η μείωση αυτή οφείλεται 

στο γεγονός ότι η είσπραξη του τιμήματος από την αξιοποίηση της έκτασης του πρώην Διεθνούς Αε-

ροδρομίου του Ελληνικού, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο 2021, αναγνωρίστηκε ως χρηματοοικο-

νομική συναλλαγή στην κατηγορία «Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων» (δηλα-

δή ως πώληση μετοχών). 

 

Επιστροφές φόρων 
 

Οι επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 4.660 εκατ. 

ευρώ, μειωμένες κατά 159 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. 

 

Έσοδα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
 

Τα έσοδα του ΠΔΕ περιλαμβάνονται στις κατηγορίες «Μεταβιβάσεις» και «Λοιπά τρέχοντα έσοδα». 

Ειδικότερα, τα έσοδα ΠΔΕ αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 4.392 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 

408 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2022-2025.  

 

1.1.2 Δαπάνες σε δημοσιονομική βάση 
 

Οι συνολικές δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2021 σε δημοσιονομική βάση εκτι-

μάται ότι θα διαμορφωθούν στα 70.847 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 777 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τον 

στόχο του ΜΠΔΣ 2022-2025. Η αύξηση αυτή, όπως προκύπτει και από την ανάλυση των δαπανών 

κατά μείζονα κατηγορία, οφείλεται κατά κύριο λόγο στις υλοποιούμενες δράσεις για την αντιμετώπι-

ση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19. 
 

Οι πρωτογενείς δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε δημοσιο-

νομική βάση στα 65.287 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 777 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο του 

ΜΠΔΣ 2022-2025. 
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Ανάλυση δαπανών  
 

Παροχές σε εργαζομένους  
 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι τακτικές αποδοχές, οι πρόσθετες αποδοχές, οι παροχές σε 

είδος, οι παροχές κληρωτών και οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές αιρετών, οργάνων διοίκησης, 

τακτικών υπαλλήλων, καθώς και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου. 

 

Για το 2021 οι δαπάνες στην εν λόγω κατηγορία αναμένεται να ανέλθουν στα 13.468 εκατ. ευρώ, πο-

λύ κοντά στον στόχο του ΜΠΔΣ 2022-2025. Η τρέχουσα εκτίμηση είναι αποτέλεσμα μείωσης της δα-

πάνης για τακτικές αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές και (μικρότερης) αύξησης της δαπάνης για 

πρόσθετες αποδοχές και οφείλεται κυρίως σε γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του β΄ εξα-

μήνου του 2021.  

 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις τακτικές αποδοχές και τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές που επι-

βαρύνουν την κεντρική διοίκηση, αυτές εμφανίζονται μειωμένες κατά 32 εκατ. ευρώ, κυρίως εξαιτίας 

των ιδιαίτερα αυξημένων αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης τακτικού προσωπικού του Υπουργεί-

ου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες υπερέβησαν κατά πολύ τις προηγούμενες εκτιμήσεις, κα-

θώς και του ετεροχρονισμού των προσλήψεων 11.700 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-

μιας εκπαίδευσης. Η συνολική μείωση των εκτιμήσεων λόγω αυτών των αιτιών ανέρχεται σε 78 εκατ. 

ευρώ, όμως μέρος αυτής αντισταθμίζεται κυρίως από την αύξηση κατά 41 εκατ. ευρώ στα Υπουργεία 

Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού και Οικονομικών (συμπεριλαμβανομένης της ΑΑΔΕ) σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης 

του 2021 και των προσλήψεων που υλοποιήθηκαν κατά το β΄ εξάμηνο. 

 

Αντίθετα, οι πρόσθετες αποδοχές παρουσίασαν αύξηση κατά 24 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, η αύξηση 

αυτή οφείλεται κυρίως στην καταβολή εφάπαξ διαφορών αποδοχών στους δικαστικούς λειτουργούς, 

κατ’ εφαρμογή της αριθ. 2/81897/ΔΕΠ/21.12.2020 ΚΥΑ, καθώς και στις αυξημένες ανάγκες για κα-

ταβολή πρόσθετων αποδοχών στα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Υποδομών και Μεταφορών 

και Μετανάστευσης και Ασύλου.  

 

Κοινωνικές Παροχές  
 

Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το επίδομα θέρμανσης, τις συντά-

ξεις που συνεχίζουν να καταβάλλονται απευθείας από το κράτος (παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 

4387/2016), καθώς και τις λοιπές παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος και σε χρήμα και εκτιμάται 

ότι θα διαμορφωθούν στα 271 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 77 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του 

ΜΠΔΣ 2022-2025. Η αύξηση αυτή οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση των δαπανών που θα καταβλη-

θούν εντός του 2021 για το επίδομα θέρμανσης από 84 εκατ. ευρώ σε 167 εκατ. ευρώ. 

 

Μεταβιβάσεις  
 

Οι μεταβιβαστικές πληρωμές περιλαμβάνουν επιχορηγήσεις και αποδόσεις σε υποτομείς της Γενικής 

Κυβέρνησης, όπως ΟΤΑ, ΟΚΑ, νοσοκομεία και ΠΦΥ, καθώς και σε λοιπούς φορείς εντός και εκτός 

Γενικής Κυβέρνησης, οργανισμούς του εξωτερικού και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, περιλαμβά-

νονται οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις, οι καταπτώσεις εγγυήσεων, οι αναλήψεις χρεών φορέων Γε-

νικής Κυβέρνησης, καθώς και οι αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων. 

  

Οι συνολικές μεταβιβαστικές πληρωμές εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε 37.946 εκατ. ευρώ, αυξη-

μένες κατά 1.784 εκατ. ευρώ, ως επί το πλείστον, λόγω της ανάγκης επιπρόσθετης οικονομικής ενί-

σχυσης των πολιτών και των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. 
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Συγκεκριμένα, οι επιπλέον δαπάνες, ύψους 1.325 εκατ. ευρώ, οι οποίες υλοποιήθηκαν μέσω των μέ-

τρων που ελήφθησαν, συνέτειναν στην αύξηση της εκτίμησης του τρέχοντος έτους σε σχέση με το 

ΜΠΔΣ 2022-2025. Τα επιπλέον μέτρα που ελήφθησαν αφορούσαν: 

 

 την αποζημίωση ειδικού σκοπού των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται 

σε προσωρινή αναστολή, από 1.593 εκατ. ευρώ σε 1.620 εκατ. ευρώ, δηλαδή αύξηση κατά 27 

εκατ. ευρώ, 

 την κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών επί του ονομαστικού 

μισθού των εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε προσωρινή αναστολή, 

από 1.053 εκατ. ευρώ σε 1.068 εκατ. ευρώ, δηλαδή αύξηση κατά 15 εκατ. ευρώ, 

 την επιπρόσθετη στήριξη του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας μέσω του Υπουργείου Αγροτι-

κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από 70 εκατ. ευρώ σε 88 εκατ. ευρώ, δηλαδή αύξηση κατά 18 ε-

κατ. ευρώ, 

 τη δαπάνη για την κάλυψη άδειας ειδικού σκοπού για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα με παι-

διά που φοιτούν σε σχολεία (για την περίοδο που τα σχολεία ήταν κλειστά), από 5 εκατ. ευρώ σε 

19 εκατ. ευρώ, δηλαδή αύξηση κατά 14 εκατ. ευρώ, 

 τις πρόσθετες έκτακτες δαπάνες λόγω της πανδημίας, φορέων του Υπουργείου Υγείας, από 85 

εκατ. ευρώ σε 449 εκατ. ευρώ, δηλαδή αύξηση κατά 364 εκατ. ευρώ, 

 τις πρόσθετες έκτακτες δαπάνες λόγω της πανδημίας, φορέων κεντρικής διοίκησης πλην του Υ-

πουργείου Υγείας, από 42 εκατ. ευρώ σε 127 εκατ. ευρώ, δηλαδή αύξηση κατά 85 εκατ. ευρώ, 

 την αποζημίωση ιδιοκτητών-εκμισθωτών ακινήτων που εισπράττουν μειωμένο ενοίκιο λόγω της 

πανδημίας, από 670 εκατ. ευρώ σε 728 εκατ. ευρώ, δηλαδή αύξηση κατά 58 εκατ. ευρώ, 

 την αποζημίωση ειδικού σκοπού στους εποχικά εργαζόμενους του τουριστικού κλάδου, από 71 

εκατ. ευρώ σε 91 εκατ. ευρώ, δηλαδή αύξηση κατά 20 εκατ. ευρώ, 

 την πρόσληψη έκτακτου υγειονομικού προσωπικού, από 131 εκατ. ευρώ σε 196 εκατ. ευρώ, δη-

λαδή αύξηση κατά 65 εκατ. ευρώ, 

 την πρόβλεψη για μη αποπληρωμή από τις επιχειρήσεις ενός ποσοστού από την επιστρεπτέα 

προκαταβολή, από 569 εκατ. ευρώ σε 1.093 εκατ. ευρώ, δηλαδή αύξηση κατά 524 εκατ. ευρώ, 

 το νέο μέτρο παροχής κινήτρων για τον εμβολιασμό των νέων, με κόστος 75 εκατ. ευρώ και 

 το νέο μέτρο της παροχής των διαγνωστικών self-tests προς τους μαθητές, με κόστος 60 εκατ. 

ευρώ. 

 

Επιπλέον, διατέθηκαν στους ΟΤΑ 101 εκατ. ευρώ για την κάλυψη της απώλειας των εσόδων τους λό-

γω της πανδημίας, καθώς και 72 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών 

τους. 

 

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 
 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δαπάνες καταναλωτικού χαρακτήρα. Οι σχετικές δαπάνες για 

το έτος 2021 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 1.961 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 276 εκατ. ευρώ έναντι 

του στόχου (1.685 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω: 

 

 της ενίσχυσης της κατηγορίας αυτής με πιστώσεις, τόσο από το τακτικό όσο και από το ειδικό 

αποθεματικό (παρ. 1 και παρ. 8 του άρθρου 59 του ν.4270/2014 αντίστοιχα) ύψους 243 εκατ. ευ-

ρώ, έως την 6
η
 Οκτωβρίου 2021, για την ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών των υπουργείων, 

 των εγγραφών πιστώσεων από αντίστοιχα έσοδα, που δεν είχαν προβλεφθεί στον κρατικό προϋ-

πολογισμό (άρθρο 74 του ν.4270/2014) ύψους 42 εκατ. ευρώ και  

 του επιπλέον κόστους των λειτουργικών δαπανών, κυρίως του Υπουργείου Προστασίας του Πο-

λίτη ύψους 50 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών διατέθηκε για την επιχειρησιακή αντιμε-

τώπιση των έκτακτων αναγκών, λόγω θεομηνιών. 
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Επιδοτήσεις 
 

Η συνολική εκτίμηση για αυτή την κατηγορία ανέρχεται σε 345 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 265 εκατ. 

ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της ανακατανομής του μέτρου της κρατικής ενίσχυσης επιχει-

ρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών ύψους 243 εκατ. ευρώ (κατά το μέρος που αφορά 

συμψηφισμό με ασφαλιστικές εισφορές). 

 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται επίσης οι επιδοτήσεις προς τα ΕΛΤΑ για την καθολική ταχυ-

δρομική υπηρεσία και προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. 

 

Τόκοι (σε ακαθάριστη βάση) 
 

Η εκτίμηση για τις δαπάνες τόκων σε ακαθάριστη δημοσιονομική βάση, ανέρχεται σε 5.560 εκατ. ευ-

ρώ, διατηρώντας τον αρχικό στόχο. 

 

Λοιπές δαπάνες 
 

Οι λοιπές δαπάνες περιλαμβάνουν κυρίως τη δαπάνη για τις επιστροφές στην ΕΕ από ανεκτέλεστα 

προγράμματα, καθώς και τη δαπάνη για τα πρόστιμα προς την ΕΕ. 

  

Η εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται σε 89 εκατ. ευρώ, χωρίς σημαντική απόκλιση από τον στόχο. 

 

Πιστώσεις υπό κατανομή 
 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κυρίως οι δαπάνες του ΠΔΕ, του Ταμείου Ανάκαμψης και Αν-

θεκτικότητας, καθώς και το τακτικό και ειδικό αποθεματικό.  

 

Οι συνολικές δαπάνες για την κατηγορία αυτή, εκτιμώνται σε 9.621 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι του 

στόχου κατά 1.558 εκατ. ευρώ. 

 

Σημειώνεται ότι εντός του 2021 η κατηγορία αυτή ενισχύθηκε, σε σχέση με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις 

του ΜΠΔΣ 2022-2025, με πιστώσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των φυσικών κατα-

στροφών. Η ενίσχυση προέκυψε μέσω της ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού για κάλυψη 

δαπανών τόσο του τακτικού προϋπολογισμού (άρθρο 4 του ν.4824/2021) όσο και του ΠΔΕ (άρθρο 5 

του ν.4824/2021). Συγκεκριμένα, οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 150 

εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, ενώ οι πιστώσεις του ΠΔΕ αυξήθηκαν κατά 350 εκατ. ευρώ δια-

μορφώνοντας το ύψος του ορίου δαπανών του στα 8.350 εκατ. ευρώ έναντι στόχου ύψους 8.000 εκατ. 

ευρώ. 

 

Τέλος, τονίζεται ότι οι πιστώσεις από το αποθεματικό (τακτικό και ειδικό) ανακατανέμονται κατά τη 

διάρκεια του έτους, προς ενίσχυση άλλων κατηγοριών δαπανών. Μέχρι την 6
η
 Οκτωβρίου 2021 είχαν 

μεταφερθεί 840 εκατ. ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπισθούν δαπάνες κυρίως για την: 

  

 εκτέλεση τελεσίδικων και αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, 

 αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και ενίσχυση των πληγέντων, 

 εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών των ΟΤΑ, 

 ενίσχυση του ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη της απώλειας εσόδων, λόγω απαλλαγής της συμμετοχής 

στη φαρμακευτική δαπάνη των πρώην δικαιούχων του ΕΚΑΣ (άρθρο 3, ν.4771/2021), 

 έκτακτη επιχορήγηση προς τη ΛΑΡΚΟ και τον ΟΣΕΘ και 

 καταβολή στον ΕΛΓΑ μέρους της δαπάνης για επιχορηγήσεις των ετών 2011-2017 για την κάλυψη 

των λειτουργικών δαπανών του (άρθρο 7 του ν. 3877/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 208 

του ν. 4820/2021). 
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Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων  
 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι αποκτήσεις πάγιου εξοπλισμού των φορέων της Κεντρικής 

Διοίκησης και οι δαπάνες αγοράς οπλικών συστημάτων. Οι συνολικές δαπάνες εκτιμώνται σε 1.586 

εκατ. ευρώ και περιλαμβάνουν κυρίως τις φυσικές παραλαβές εξοπλιστικών προγραμμάτων. 

 

 

1.2 Νομικά πρόσωπα 
 

Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του συνόλου των νομικών προσώπων της κεντρικής κυβέρνησης πλην 

των Νοσοκομείων και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για το έτος 2021, αναμένεται να διαμορ-

φωθεί στα 2.789 εκατ. ευρώ υψηλότερο κατά 74 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τον στόχο του ΜΠΔΣ 2022-

2025, κυρίως λόγω αυξημένων μεταβιβάσεων που συνδέονται με την αντιμετώπιση των συνεπειών 

της πανδημίας του Covid-19. 

 

 

1.3 Νοσοκομεία – Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) 
 

Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των δημόσιων νοσοκομείων και του συστήματος Πρωτοβάθμιας Φρο-

ντίδας για το 2021 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε έλλειμμα ύψους 181 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας 

επιδείνωση σε σχέση με τον στόχο του ΜΠΔΣ 2022-2025 κατά 63 εκατ. ευρώ.  

 

Ειδικότερα, στο σκέλος των εσόδων εκτιμάται ότι θα παρουσιαστεί αύξηση κατά 352 εκατ. ευρώ που 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στις αυξημένες μεταβιβάσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και το ΠΔΕ 

για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, καθώς και στην αύξηση των μεταβιβάσεων από τον 

ΕΟΠΥΥ προς τα νοσοκομεία εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Αρεταίειο, Αι-

γινήτειο) και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΝΙΜΤΣ). 

 

Αντίστοιχα, τα έξοδα εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν αύξηση κατά 415 εκατ. ευρώ, απεικονίζοντας 

κυρίως την αύξηση των δαπανών για τη λήψη μέτρων πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης και 

περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού. 

 

1.4 ΟΤΑ 
 

Το ισοζύγιο των ΟΤΑ κατά ESA το 2021, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις αναμένεται να 

διαμορφωθεί σε έλλειμμα ύψους 152 εκατ. ευρώ, το οποίο δεν διαφοροποιείται σημαντικά από την 

εκτίμηση του ΜΠΔΣ 2022-2025 για έλλειμμα 143 εκατ. ευρώ. Οι κυριότεροι λόγοι που συνέβαλαν 

στο τελικό αποτέλεσμα είναι η αυξημένη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων και των γενικότερων 

επιπτώσεων της πανδημίας, με επίδραση στην αύξηση των αμοιβών προσωπικού, στη δαπάνη μετα-

φοράς μαθητών και στην αύξηση των λοιπών δαπανών, και οι υψηλές επενδυτικές δαπάνες. Επιπλέον, 

οι αυξημένες μεταβιβάσεις, κυρίως από το ΠΔΕ και τα λοιπά ίδια έσοδα συνέβαλαν στη συγκράτηση 

του ελλείμματος. 

 

1.5 ΟΚΑ 
 

Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (Ασφαλιστικά Ταμεία, 

ΟΑΕΔ, ΕΟΠΥΥ, ΟΠΕΚΑ και ΝΑΤ) για το 2021 εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει βελτίωση κατά 255 

εκατ. ευρώ, σε σχέση με τις προβλέψεις του ΜΠΔΣ 2022-2025 και αναμένεται να διαμορφωθεί σε 

πλεόνασμα ύψους 392 εκατ. ευρώ. 

 

Ειδικότερα, τα συνολικά έσοδα εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν αύξηση κατά 644 εκατ. ευρώ, αντικα-

τοπτρίζοντας κυρίως την εκτιμώμενη αύξηση των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές κατά 454 εκατ. 

ευρώ. Η αναθεωρημένη εκτίμηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επίδραση του αυξημένου ρυθμού 

ανάπτυξης της οικονομίας επί των εισφορών, σε σχέση με τις προβλέψεις του ΜΠΔΣ.  
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Αντίστοιχα, οι δαπάνες εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 389 εκατ. ευρώ έναντι των προβλέψεων του 

ΜΠΔΣ 2022-2025. Η εν λόγω μεταβολή οφείλεται κατά κύριο λόγο: 
 

 στην αύξηση κατά 164 εκατ. ευρώ των κοινωνικών παροχών, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην 

αυξημένη δαπάνη για την καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων και τη συνεπακόλουθη 

αυξημένη δαπάνη καταβολής εφάπαξ αποζημίωσης, ως αποτέλεσμα της επιτάχυνσης του ρυθμού 

εκκαθάρισης εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, αλλά και στην εφαρμογή των διατάξεων του 

ν. 4670/2020, ως προς τα ποσοστά αναπλήρωσης των κύριων συντάξεων και 

 στην αυξημένη, κατά 154 εκατ. ευρώ, δαπάνη των κοινωνικών παροχών σε είδος, αντανακλώντας 

την προσπάθεια κάλυψης της αυξημένης ζήτησης για υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης εν μέσω 

πανδημίας. 

 

 

2. Βασικά μεγέθη Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης 2022 
 

Στο ΜΠΔΣ 2022-2025, το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε όρους Ενισχυμένης 

Εποπτείας για το έτος 2022, είχε προβλεφθεί ότι θα διαμορφωθεί σε έλλειμμα ύψους 539 εκατ. ευρώ ή 

0,3% του ΑΕΠ, ενώ με βάση τη μεθοδολογία ESA είχε εκτιμηθεί έλλειμμα ύψους 912 εκατ. ευρώ ή 

0,5% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις για το έτος 2022, το πρωτογενές απο-

τέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε όρους Ενισχυμένης Εποπτείας, προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 

έλλειμμα ύψους 2.296 εκατ. ευρώ ή 1,2% του ΑΕΠ. Αντίστοιχα, σε δημοσιονομική βάση το πρωτογε-

νές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται να διαμορφωθεί σε έλλειμμα ύψους 2.680 ε-

κατ. ευρώ ή 1,4% του ΑΕΠ. 
 

Τα δημοσιονομικά μεγέθη του έτους 2022, για το οποίο όπως προαναφέρθηκε δεν θα ισχύσει ο στόχος 

της ενισχυμένης εποπτείας για την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος Γενικής Κυβέρνησης ύψους 

3,5% του ΑΕΠ, αναμένεται να επηρεαστούν από την πανδημία Covid-19 σε μικρότερο βαθμό σε σχέ-

ση με τα δύο προηγούμενα έτη, γεγονός που αποτυπώνεται στις προβλέψεις για αυξημένα έσοδα και 

μειωμένες δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς και για βελτιωμένο πρωτογενές αποτέλε-

σμα σε σχέση με τα δύο προηγούμενα έτη. Τα μεγέθη αυτά αποτυπώνουν την εκτίμηση για σταδιακή 

επιστροφή στην κανονικότητα. Ασφαλώς, τα ανωτέρω δεν σημαίνουν την πλήρη παύση της εφαρμο-

γής μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, όμως η δημοσιονομική επίπτωση 

των μέτρων αυτών θα είναι πλέον πολύ μικρότερη. Τα κυριότερα από τα μέτρα αυτά που θα επιβαρύ-

νουν και το έτος 2022, είναι η μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών 

και η αναστολή καταβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού 

τομέα, η επέκταση του προγράμματος για την επιδότηση νέων θέσεων εργασίας για άλλες 50.000 θέ-

σεις και η επέκταση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις μεταφορές, τον καφέ και μη αλκοολούχα 

ποτά και στα εισιτήρια κινηματογράφων, θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών έως τον Ιούνιο του 

2022. Αναλυτικότερη παρουσίαση των δημοσιονομικών παρεμβάσεων αποτυπώνεται στην ενότητα 9 

του παρόντος κεφαλαίου. 

 

Εκτός από την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, βασικές προτεραιότητες για το έτος 2022 απο-

τελούν: 

 

 η ανάπτυξη της οικονομίας μέσω της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων του Μηχανισμού Ανά-

καμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility),  

 η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, με την αύξηση των δαπανών και των φυσικών παραλαβών ε-

ξοπλιστικών συστημάτων,  

 η ενίσχυση των επιχειρήσεων, πλέον των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, με τη μείωση του 

φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, τη μείωση του φόρου συγκέ-

ντρωσης κεφαλαίου και τη μείωση του φόρου σε περίπτωση συγχώνευσης (για μεσαίες, μικρές και 

πολύ μικρές επιχειρήσεις),  
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 η ενίσχυση των νέων, μέσω της κατάργησης του φόρου γονικών παροχών-δωρεών για παροχές-

δωρεές αξίας έως 800.000 ευρώ για συγγενείς πρώτου βαθμού, της επέκτασης του στεγαστικού ε-

πιδόματος και στους σπουδαστές των δημοσίων ΙΕΚ, της ενίσχυσης των νέων χωρίς εργασιακή 

εμπειρία για τους πρώτους 6 μήνες απασχόλησής τους και της κατάργησης του τέλους συνδρομη-

τών κινητής τηλεφωνίας για τους νέους έως 29 ετών (με παράλληλη μείωσή του για τους λοιπούς 

συνδρομητές), 

 η θέσπιση φορολογικών κινήτρων για τη χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών για δαπάνες σε 

συγκεκριμένους κλάδους και 

 η ενίσχυση της πράσινης οικονομίας και των ψηφιακών επενδύσεων, μέσω της θέσπισης εκπτώ-

σεων φόρου για δαπάνες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγο-

ρίες. 

 

2.1 Κρατικός προϋπολογισμός 2022 
 
Το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2022 προβλέπεται σε 10.170 εκατ. ευρώ, σε 

δημοσιονομική βάση, αυξημένο κατά 1.998 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τον στόχο του ΜΠΔΣ 2022-

2025.  

 

Επίσης, το πρωτογενές αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού προβλέπεται, σε δημοσιονομική 

βάση, σε έλλειμμα ύψους 4.620 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 2.048 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τον στόχο 

του ΜΠΔΣ 2022-2025.  

 

2.1.1 Έσοδα σε δημοσιονομική βάση 
 
Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε δημοσιονομική βάση, μετά την αφαίρεση των 

επιστροφών φόρων, προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 55.425 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 602 εκατ. 

ευρώ ή 1,1%, έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2022-2025. 

 

Ανάλυση εσόδων  
 
Φόροι 
 

 Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών 

 

Τα έσοδα από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 28.491 ε-

κατ. ευρώ, αυξημένα κατά 176 εκατ. ευρώ ή 0,6%, έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2022-2025. Ειδικό-

τερα: 

 

- τα έσοδα από ΦΠΑ αναμένεται να ανέλθουν στα 18.755 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 42 εκατ. ευρώ 

έναντι του στόχου, 

- οι φόροι κατανάλωσης προβλέπονται στα 7.067 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένοι κατά 58 εκατ. ευ-

ρώ έναντι του στόχου. 

 

 Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών 

 

Από φόρους και δασμούς επί εισαγωγών προβλέπονται έσοδα 297 εκατ. ευρώ, οριακά αυξημένα ένα-

ντι του στόχου. 

 

 Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας 

 

Τα έσοδα από τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 

2.503 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 75 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. 
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 Λοιποί φόροι παραγωγής 

 

Από τους λοιπούς φόρους παραγωγής προβλέπονται έσοδα ύψους 1.034 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 

43 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2022-2025.  

 

 Φόρος εισοδήματος 

 

Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 15.348 εκατ. ευρώ, αυ-

ξημένα κατά 799 εκατ. ευρώ ή 5,5% έναντι του στόχου. Ειδικότερα: 

 

- ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 10.352 εκατ. ευρώ, 

αυξημένος κατά 196 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου και 

- ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων προβλέπεται να παρουσιάσει αύξηση κατά 582 εκατ. ευ-

ρώ έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2022-2025 και να διαμορφωθεί στα 3.794 εκατ. ευρώ, λόγω επι-

καιροποίησης του μακροοικονομικού πλαισίου μεγέθυνσης της οικονομίας που σχετίζεται με τα 

κέρδη των επιχειρήσεων μετά την πανδημία. 

 

 Φόροι κεφαλαίου 

 

Οι φόροι κεφαλαίου προβλέπεται να ανέλθουν σε 170 εκατ. ευρώ, μειωμένοι κατά 50 εκατ. ευρώ ένα-

ντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2022-2025, κυρίως λόγω της κατάργησης του φόρου γονικών παροχών - 

δωρεών έως 800.000 ευρώ, για συγγενείς πρώτου βαθμού. 

 

 Λοιποί τρέχοντες φόροι 

 

Τα έσοδα από τους λοιπούς τρέχοντες φόρους προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 2.213 εκατ. 

ευρώ, μειωμένα κατά 190 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2022-2025, κυρίως λόγω των 

μειωμένων μη ταξινομημένων φορολογικών εσόδων και της ορθής ταξινόμησής τους, ανάλογα με τη 

φύση τους, στις κατηγορίες εσόδων. 

 

Κοινωνικές εισφορές 
 

Τα έσοδα από κοινωνικές εισφορές προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 55 εκατ. ευρώ, μη παρουσιά-

ζοντας μεταβολή έναντι του στόχου. 

 
Μεταβιβάσεις 
 

Τα έσοδα από μεταβιβάσεις αναμένεται να ανέλθουν στα 7.567 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 402 εκατ. 

ευρώ έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2022-2025, λόγω των αυξημένων εσόδων ΠΔΕ του συγχρηματο-

δοτούμενου σκέλους. Ειδικότερα, ποσό 4.265 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ και ποσό 3.199 εκατ. ευ-

ρώ έσοδα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  

 

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 
 

Από τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προβλέπονται έσοδα ύψους 665 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 

61 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.  

 

Λοιπά τρέχοντα έσοδα 
 

Τα λοιπά τρέχοντα έσοδα προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 2.027 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 262 

εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2022-2025, κυρίως λόγω πρόβλεψης μειωμένων εσόδων 

στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ κατά 202 εκατ. ευρώ.  
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Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 
 

Προβλέπονται έσοδα 13 εκατ. Ευρώ, μειωμένα κατά 12 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. 

 

Επιστροφές εσόδων 
 

Οι επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 4.957 εκατ. 

ευρώ, αυξημένες κατά 86 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. 

 

Έσοδα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
 

Τα έσοδα του ΠΔΕ σε δημοσιονομική βάση προβλέπεται να ανέλθουν σε 4.490 εκατ. ευρώ, αυξημένα 

κατά 200 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2022-2025.  

 

2.1.2 Δαπάνες σε δημοσιονομική βάση 
 

Οι συνολικές δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2022 προβλέπεται ότι θα διαμορ-

φωθούν (σε δημοσιονομική βάση) σε 65.594 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 2.600 εκατ. ευρώ σε σχέση 

με την αντίστοιχη πρόβλεψη για το ΜΠΔΣ 2022-2025. Οι κύριες αιτίες της αύξησης είναι η περαιτέ-

ρω οικονομική ενίσχυση των πολιτών και των επιχειρήσεων απέναντι στην πανδημία, καθώς και οι 

αυξημένες φυσικές παραλαβές των εξοπλιστικών προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 

 

Οι πρωτογενείς δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν σε δημο-

σιονομική βάση, στα 60.044 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 2.650 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοι-

χη πρόβλεψη για το ΜΠΔΣ 2022-2025. 

 

Ανάλυση δαπανών 
 

Παροχές σε εργαζόμενους 
 

Για το 2022 οι δαπάνες στην εν λόγω κατηγορία αναμένεται να ανέλθουν στα 13.599 εκατ. ευρώ, αυ-

ξημένες κατά 131 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο του ΜΠΔΣ 2022-2025. Το γεγονός αυτό οφείλε-

ται κυρίως στους κάτωθι παράγοντες: 

 

 στις αυξημένες κατά 48 εκατ. ευρώ τακτικές αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές, λόγω διορισμών 

και προσλήψεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το β΄ εξάμηνο του 2021 και επιβαρύνουν το 2022, 

στα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Δικαιοσύνης, 

 στις αυξημένες κατά 25 εκατ. ευρώ τακτικές αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές του Υπουργείου 

Εθνικής Άμυνας, λόγω της επανεκτίμησης των στοιχείων αποχωρήσεων προσωπικού της περιόδου 

2021-2022, καθώς και της εκτέλεσης του 2021,  

 στους επιπλέον διορισμούς 1.200 εκπαιδευτικών κατά το β’ εξάμηνο του 2021 στο Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και στις νέες προσλήψεις περίπου 3.000 αναπληρωτών εκπαι-

δευτικών για το 2022, συνολικού ύψους 26 εκατ. ευρώ και 

 στις αυξημένες κατά 12 εκατ. ευρώ τακτικές αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές του νεοσύστατου 

Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, λόγω της εκτέλεσης του 2021, καθώς 

και της ανανέωσης 311 συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ μέχρι 30/6/2022, προ-

κειμένου ο φορέας να ανταπεξέλθει στις αυξημένες αρμοδιότητες λόγω της πανδημίας Covid-19. 
 
Κοινωνικές Παροχές 

 
Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στα 221 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 

23 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη πρόβλεψη του ΜΠΔΣ 2022-2025, κυρίως λόγω της ανα-

προσαρμογής και της καταβολής αναδρομικών για τις συντάξεις που συνεχίζουν να καταβάλλονται 

από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.4387/2016). 
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Μεταβιβάσεις 
 

Οι δαπάνες για τις μεταβιβάσεις σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης, προβλέπεται ότι θα 

διαμορφωθούν στα 29.825 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 277 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 

2022-2025, κυρίως λόγω της πρόβλεψης των μεταβιβαστικών πληρωμών από έσοδα από το πράσινο 

τέλος στο diesel κίνησης ύψους 103 εκατ. ευρώ και της επιχορήγησης προς τον ΕΟΠΥΥ ύψους 75 

εκατ. ευρώ, για τον αναμενόμενο συμψηφισμό των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης των επιχειρήσε-

ων με το οφειλόμενο clawback. 

 
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 
 

Η προβλεπόμενη δαπάνη για το έτος 2022 ανέρχεται σε 1.136 εκατ. ευρώ, μειωμένη κατά 66 εκατ. 

ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη πρόβλεψη του ΜΠΔΣ 2022-2025, κυρίως λόγω της ανακατανομής 

δαπανών για την αντιμετώπιση της πανδημίας στην κατηγορία των υπό κατανομή πιστώσεων.  

 

Επιδοτήσεις 
 

Η προβλεπόμενη δαπάνη για το έτος 2022 ανέρχεται στα 80 εκατ. ευρώ, χωρίς απόκλιση από τον στό-

χο που είχε τεθεί στο ΜΠΔΣ 2022-2025 και περιλαμβάνει κυρίως επιδοτήσεις προς τα ΕΛΤΑ για την 

καθολική ταχυδρομική υπηρεσία και για παροχή Υπηρεσιών Υποχρέωσης Δημόσιας Υπηρεσίας 

(ΥΔΥ) στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές. 

 

Τόκοι (σε ακαθάριστη βάση) 
 

Η πρόβλεψη για τις δαπάνες τόκων σε ακαθάριστη δημοσιονομική βάση, ανέρχεται σε 5.550 εκατ. 

ευρώ, μειωμένη κατά 50 εκατ. ευρώ σε σχέση με την πρόβλεψη του ΜΠΔΣ 2022-2025.  

  

Λοιπές δαπάνες 
 

Στην κατηγορία αυτή η προβλεπόμενη δαπάνη ανέρχεται σε 101 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 50 εκατ. 

ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη πρόβλεψη του ΜΠΔΣ 2022-2025, λόγω της αυξημένης δαπάνης για 

επιστροφές από ανεκτέλεστα προγράμματα στην ΕΕ. 

 

Πιστώσεις υπό κατανομή 
 
Η πρόβλεψη για το σύνολο της κατηγορίας αυτής ανέρχεται στα 13.922 εκατ. ευρώ και σε σχέση με 

τον στόχο του ΜΠΔΣ 2022-2025, οι προβλεπόμενες δαπάνες είναι αυξημένες κατά 1.708 εκατ. ευρώ. 

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις κάτωθι αιτίες: 

 

 στην αναθεώρηση του ανώτατου ορίου δαπανών του ΠΔΕ κατά 550 εκατ. ευρώ και 
 στην πρόβλεψη πιστώσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας ύψους 1.000 εκατ. ευρώ.  
 

Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων 
 

Η προβλεπόμενη δαπάνη θα ανέλθει στα 1.160 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 529 εκατ. ευρώ, κυρίως 

λόγω της αύξησης των φυσικών παραλαβών των εξοπλιστικών προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνι-

κής Άμυνας. 

 

Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
 
Οι δαπάνες του ΠΔΕ (Εθνικό – Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος) προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό 

των 7.800 εκατ. ευρώ. 
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Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
 

Η δαπάνη για την υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται από το σκέλος των επιχορηγήσεων του 

Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προϋπολογίζεται για το 2022 σε 3.199 εκατ. ευρώ. Οι σχε-

τικές πιστώσεις προβλέπονται πέραν του ύψους πιστώσεων του ΠΔΕ (Εθνικό - Συγχρηματοδοτούμενο 

σκέλος). 

 

2.2 Νομικά πρόσωπα 
 

Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του συνόλου των νομικών προσώπων της κεντρικής κυβέρνησης πλην 

των Νοσοκομείων και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για το έτος 2022, αναμένεται να διαμορ-

φωθεί στα 1.953 εκατ. ευρώ, υψηλότερο κατά 28 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο του ΜΠΔΣ 2022-

2025. 

 

2.3 Νοσοκομεία – Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) 
 

Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των Νοσοκομείων και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προβλέ-

πεται ότι θα διαμορφωθεί σε έλλειμμα ύψους 220 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας επιδείνωση σε σχέση 

με την πρόβλεψη του ΜΠΔΣ 2022-2025 κατά 141 εκατ. ευρώ.   
 

Ειδικότερα, τα έσοδα προβλέπεται να διαμορφωθούν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με τον στόχο του 

ΜΠΔΣ 2022-2025, σημειώνοντας οριακή αύξηση ύψους 14 εκατ. ευρώ, ενώ τα έξοδα αναμένεται να 

είναι αυξημένα κατά 155 εκατ. ευρώ αποτυπώνοντας τόσο την αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης 

και της δαπάνης για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, όσο και την αυξημένη δαπάνη μισθοδοσίας 

του επικουρικού προσωπικού που προσλήφθηκε για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19.  
 

2.4 ΟΤΑ 
 

Το ισοζύγιο των ΟΤΑ κατά ESA το 2022, διαμορφώνεται σε πλεόνασμα ύψους 60 εκατ. ευρώ, σημα-

ντικά μειωμένο έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2022-2025 για πλεόνασμα ποσού ύψους 230 εκατ. ευ-

ρώ. Βασικοί παράγοντες διαφοροποίησης του αποτελέσματος, είναι η πρόβλεψη για μεταφορά στο 

έτος 2022 μέρους της αύξησης των παροχών σε εργαζόμενους και των λοιπών εξόδων, καθώς και η 

σημαντική αύξηση της επενδυτικής δαπάνης.  

 

2.5 ΟΚΑ 
 

Το ισοζύγιο των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης προβλέπεται να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα 

ύψους 960 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση, σε σχέση με την εκτίμηση του ΜΠΔΣ 

2022-2025, κατά 576 εκατ. ευρώ.  
 
Τα συνολικά έσοδα προβλέπεται ότι θα παρουσιάσουν αύξηση κατά 974 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις 

εκτιμήσεις του ΜΠΔΣ 2022-2025. Ειδικότερα, η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στην αναμενόμε-

νη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 538 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της προσδοκώμενης 

αύξησης της απασχόλησης, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία εκτέλεσης και το αναθεωρημένο μακρο-

οικονομικό σενάριο. Ταυτόχρονα, αυξημένες προβλέπονται και οι μεταβιβάσεις από τον κρατικό προ-

ϋπολογισμό, γεγονός που οφείλεται κυρίως: 
 

 στην αυξημένη επιχορήγηση που εκτιμάται ότι θα λάβει ο ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη της δαπάνης 

συμψηφισμού της αυτόματης επιστροφής (clawback) φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστά επί των 

δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή 

υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής και  

 στην αύξηση της επιχορήγησης για την κάλυψη της απώλειας εσόδων του e-ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ 

από την παράταση και για το έτος 2022 της μείωσης κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλι-

στικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. 
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Αντίστοιχα, οι δαπάνες των ΟΚΑ προβλέπεται ότι θα είναι αυξημένες σε σχέση με την εκτίμηση του 

ΜΠΔΣ 2022-2025 κατά 399 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση 

της δαπάνης για την καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων, εφάπαξ παροχών και παροχών 

ασθένειας σε είδος. Ειδικότερα, η αύξηση της δαπάνης των κύριων συντάξεων αντικατοπτρίζει την 

αναμενόμενη αύξηση του αριθμού των νέων συνταξιούχων, καθώς και την εφαρμογή των διατάξεων 

του ν. 4670/2020 ως προς τα ποσοστά αναπλήρωσης, ενώ η αυξημένη δαπάνη για την καταβολή των 

επικουρικών συντάξεων και των εφάπαξ παροχών αποδίδεται στην επιτάχυνση του ρυθμού εκκαθάρι-

σης των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.  

 

Στην ενότητα 3 παρουσιάζονται τα έσοδα και οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά μείζο-

να κατηγορία σε ταμειακή βάση, πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία, καθώς και τα ανώτατα όρια δα-

πανών των φορέων του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

 

Στις ενότητες 4, 5, 6 και 7 παρουσιάζονται οι συνοπτικοί προϋπολογισμοί και οι δημοσιονομικοί στό-

χοι των Λοιπών Νομικών Προσώπων της Κεντρικής Κυβέρνησης, των Νοσοκομείων και των Υποτο-

μέων ΟΚΑ και ΟΤΑ αντίστοιχα. 

 

3. Κρατικός Προϋπολογισμός σε ταμειακή βάση 
 

Στους πίνακες 3.4 και 3.5 παρουσιάζονται τα καθαρά έσοδα και οι δαπάνες του κρατικού προϋπολο-

γισμού κατά μείζονα κατηγορία σε ταμειακή βάση. 
 
 

Πίνακας 3.4  Καθαρά έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού κατά μείζονα κατηγορία  
σε ταμειακή βάση 

(σε εκατ. ευρώ) 
 

α/α 
Μείζονες 

κατηγορίες 
Περιγραφή 

2020 2021 2022 Μεταβολή % 

Πραγματο- 
ποιήσεις 

Εκτιμήσεις Προβλέψεις 2021/20 2022/21 

1 11 Φόροι  37.732 42.368 45.654 12% 8% 

2 12 Κοινωνικές εισφορές 54 55 55 1% 0% 

3 13 Μεταβιβάσεις 6.536 8.176 7.376 25% -10% 

  
εκ των οποίων: ΠΔΕ 4.684 4.623 3.830 -1% -17% 

  
 Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας 0 2.310 3.436 0% 49% 

4 14 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 535 577 2.092 8% 262% 

5 15 Λοιπά τρέχοντα έσοδα 2.552 2.213 1.911 -13% -14% 

  
εκ των οποίων ΠΔΕ 873 170 170 -81% 0% 

6 31 Πωλήσεις Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων 8 30 13 292% -57% 

Α Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών  (1+2+3+4+5+6) 47.417 53.420 57.101 13% 7% 

7 43 Χρεωστικοί τίτλοι  551 31 31 -94% 2% 

8 45 Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων  33 809 687 2.339% -15% 

9 49 Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 15 33 0 117% -100% 

10 51 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs) 0 0 0 - - 

11 52 Υποχρεώσεις από Νόμισμα και καταθέσεις  18 15 6 -16% -60% 

12 53 Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) 45.530 45.800 36.954 1% -19% 

13 54 Δάνεια  1.264.155 1.119.889 701.846 -11% -37% 

14 57 Χρηματοοικονομικά παράγωγα  699 680 0 -3% -100% 

Β Έσοδα Χρηματοοικονομικών συναλλαγών (7+8+9+10+11+12+13+14) 1.311.001 1.167.257 739.524 -11% -37% 

       

Γ Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α+Β) 1.358.418 1.220.677 796.625 -10% -35% 
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Πίνακας 3.5 Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού κατά μείζονα κατηγορία σε ταμειακή βάση  
(σε εκατ. ευρώ) 

 

α/α 
Μείζονες 

Κατηγορίες 
Περιγραφή 

2020 2021 2022 Μεταβολή % 

Πραγματο- 
ποιήσεις 

Εκτιμήσεις Προβλέψεις 2021/20 2022/21 

1 21 Παροχές σε εργαζομένους  13.335 13.472 13.610 1% 1% 

2 22 Κοινωνικές παροχές 137 271 221 98% -19% 

3 23 Μεταβιβάσεις 38.751 37.605 30.583 -3% -19% 

4 24 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 1.626 2.044 1.355 26% -34% 

5 25 Επιδοτήσεις 248 345 80 39% -77% 

6 26 Τόκοι 1 4.774 4.801 4.600 1% -4% 

7 27 Λοιπές δαπάνες 29 89 101 205% 14% 

8 29 Πιστώσεις υπό κατανομή 10.647 9.621 13.922 -10% 45% 

  
εκ των οποίων: ΠΔΕ 10.647 8.350 7.800 -22% -7% 

  
 Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας 0 600 3.199 - 433% 

9 31 Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων 631 2.657 3.456 321% 30% 

10 33 Αγορές τιμαλφών 0 1 0 - -96% 
Α Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) 
70.178 70.906 67.929 1% -4% 

11 44 Δάνεια2 0 0 3.510 - - 

12 45 Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων  117 753 1.062 542% 41% 

13 49 Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 15 33 0 117% -100% 

14 52 Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις  0 0 0 -100% - 

15 53 Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) 34.527 30.260 29.153 -12% -4% 

16 54 Δάνεια3  1.256.568 1.116.620 703.687 -11% -37% 

17 57 Χρηματοοικονομικά παράγωγα 2.315 2.105 1.400 -9% -33% 
Β Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών 

(11+12+13+14+15+16+17) 
1.293.543 1.149.771 738.812 -11% 36% 

  
  

     

Γ Γενικό σύνολο δαπανών (Α+Β) 1.363.721 1.220.677 806.741 -10% -34% 
1 Τόκοι σε ακαθάριστη βάση. 
2 Στην κατηγορία 44 «Δάνεια» περιλαμβάνονται τα ποσά των δανείων που χορηγεί το κράτος σε χρεώστες. 
3 Στην κατηγορία 54 «Δάνεια» περιλαμβάνονται τα ποσά για εξοφλήσεις δανείων που έχουν χορηγηθεί στο κράτος. 

 

3.1 Χρηματοδοτικές ανάγκες Κρατικού Προϋπολογισμού 2022 
  

Στον πίνακα 3.6 εμφανίζονται οι ταμειακές χρηματοδοτικές ανάγκες του Κρατικού Προϋπολογισμού 

2022, οι οποίες προβλέπεται να ανέλθουν στα 24.115 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός του Κρα-

τικού Προϋπολογισμού προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 16.075 εκατ. ευρώ. Οι χρηματοδοτικές ανά-

γκες θα καλυφθούν μέσω μακροπρόθεσμου δανεισμού ύψους 14.000 εκατ. ευρώ και ανάλωσης διαθε-

σίμων ύψους 10.115 εκατ. ευρώ. 
 

Πίνακας 3.6 Χρηματοδοτικές ανάγκες Κρατικού Προϋπολογισμού 2022 
(σε εκατ. ευρώ) 

  

Χρηματοδοτικές ανάγκες  
Έλλειμμα Κρατικού Προϋπολογισμού επί των μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών  (ταμειακό) 10.827 
Αυξήσεις ΜΚ εταιρειών κ.λπ. 1.062 
Πώληση μετοχών κ.λπ. -724 
Χορηγήσεις δανείων σε επιχειρήσεις από πόρους ΤΑΑ κ.λπ. 3.510 
Χρηματοοικονομικά παράγωγα 1.400 
Καθαρός δανεισμός 16.075 
Χρεολύσια μεσομακροπρόθεσμου χρέους 8.040 
Μερικό σύνολο 24.115 
Πρόβλεψη εξόφλησης βραχυπροθέσμου χρέους* 724.800 
Σύνολο χρηματοδοτικών αναγκών 748.915 
 

  

Χρηματοδότηση   
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός* 724.800 
Ανάλωση διαθεσίμων 10.115 
Μακροπρόθεσμος δανεισμός 14.000 
Σύνολο δανεισμού 748.915 
Πηγή: ΟΔΔΗΧ - ΔΠΓΚ 
* Υπολογίζεται ότι θα γίνει επανέκδοση (rollover) του μεγαλύτερου μέρους των λήξεων του βραχυπρόθεσμου χρέους (έντοκα γραμμάτια και repos).  
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3.2 Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία μειζόνων κατηγοριών Κρατικού Προϋπολογισμού 
 

 

3.2.1 Έσοδα 
 

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού κατά μείζονα κατηγορία σε ταμειακή βάση παρου-

σιάζονται στον πίνακα 3.4. 

 

Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών 
 
Τα καθαρά έσοδα των μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών για το έτος 2022 προβλέπονται σε 57.101 

εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3.682 εκατ. ευρώ ή 7%, έναντι των αντιστοίχων εκτιμήσεων για το έτος 

2021. Ειδικότερα οι κυριότερες μεταβολές αφορούν: 

 

 τα έσοδα από φόρους που αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 45.654 εκατ. ευρώ, παρουσιάζο-

ντας αύξηση κατά 3.286 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αναμενόμενης μεγέθυνσης της οικονομίας 

μετά την πανδημία, με βάση το προβλεπόμενο μακροοικονομικό σενάριο, 

 

 τα έσοδα από μεταβιβάσεις τα οποία προβλέπονται σε 7.376 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 

800 εκατ. ευρώ, λόγω κυρίως της μη πρόβλεψης είσπραξης εσόδων από ANFAs και από τόκους 

EFSF το έτος 2022, έναντι ποσού 910 εκατ. ευρώ που έχει ήδη εισπραχθεί μέχρι και τον μήνα Σε-

πτέμβριο 2021, 

 

 τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών τα οποία ανέρχονται σε 2.092 εκατ. ευρώ και είναι 

αυξημένα κατά 1.515 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της προβλεπόμενης είσπραξης ποσού 1.496 εκατ. 

ευρώ από την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρόμου 

της Εγνατίας Οδού και τριών κάθετων οδικών αξόνων της, για χρονική περίοδο 35 ετών, 

 

 τα λοιπά τρέχοντα έσοδα τα οποία προβλέπονται σε 1.911 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 302 

εκατ. ευρώ.  

 

Έσοδα ΠΔΕ 
 

Τα ταμειακά έσοδα του ΠΔΕ αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 4.000 εκατ. ευρώ και είναι μειω-

μένα κατά 793 εκατ. ευρώ έναντι του 2021. Ποσό 3.800 εκατ. ευρώ αφορά το συγχρηματοδοτούμενο 

σκέλος και περιλαμβάνεται στην κατηγορία «Μεταβιβάσεις» και ποσό 200 εκατ. ευρώ αφορά το εθνι-

κό σκέλος και περιλαμβάνεται στις κατηγορίες «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» κατά 170 εκατ. ευρώ και 

«Μεταβιβάσεις» κατά 30 εκατ. ευρώ. 

 

Βασική πηγή εσόδων για τη χρηματοδότηση των έργων του ΠΔΕ αποτελούν οι εισροές από την Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), καθώς και τα ταμεία για 

τη μετανάστευση. Τα έσοδα του ΠΔΕ κατά ταμείο για τα έτη 2020, 2021 και 2022 με τα αντίστοιχα 

ποσά παρουσιάζονται στον πίνακα 3.7. 
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Πίνακας 3.7  Έσοδα ΠΔΕ 
(σε εκατ. ευρώ) 

  

Πηγές εσόδων 
2020 2021 2022 

Πραγματ/σεις Εκτιμήσεις Προβλέψεις 

     

Ίδια έσοδα 881 200 200 

        

Επιχορηγήσεις ΕΕ 4.677 4.593 3.800 

- ΕΤΠΑ 2.958 2.920 1.681 

- Ταμείο Συνοχής 269 239 441 

- ΕΚΤ 673 671 863 

- Λοιπά  147 112 58 

- Ταμείο Αλληλεγγύης και Διαχείρισης Μεταναστευτικών Ροών 89 50 45 

- ΕΓΤΑΑ (ΕΓΤΠΕ – Τμήμα Προσανατολισμού) 507 554 650 

- ΕΤΘΑ (ΕΤΑ και ΧΜΠΑ) 34 47 62 

        

Σύνολο 5.557 4.793 4.000 

Πηγές: ΓΛΚ, Υπεύθυνες Αρχές Πιστοποίησης και Πληρωμής ΕΠ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Υπουργείο Ανάπτυξης και  
Επενδύσεων. 

 

 

Έσοδα αποκρατικοποιήσεων 
 

Τα ταμειακά έσοδα αποκρατικοποιήσεων που αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, 

προβλέπονται στο ποσό των 2.204 εκατ. ευρώ και διακρίνονται ως εξής: 

 

 ποσό 1.504 εκατ. ευρώ αφορά συμβάσεις παραχώρησης που προβλέπονται στις κατηγορίες «Πω-

λήσεις αγαθών και υπηρεσιών» και «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» (μη χρηματοοικονομικές συναλλα-

γές), 

 ποσό 13 εκατ. ευρώ αφορά πωλήσεις παγίων που προβλέπονται στην κατηγορία «Πωλήσεις παγί-

ων περιουσιακών στοιχείων» (μη χρηματοοικονομικές συναλλαγές) και 

 ποσό 687 εκατ. ευρώ αφορά πωλήσεις μετοχών διαφόρων εταιρειών με μέτοχο το Δημόσιο ή/και 

το ΤΑΙΠΕΔ και προβλέπονται στην κατηγορία «Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κε-

φαλαίων» (χρηματοοικονομικές συναλλαγές). 

 

Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών 
 

Τα καθαρά έσοδα των χρηματοοικονομικών συναλλαγών για το έτος 2022 προβλέπονται σε 739.524 

εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 37%, έναντι των αντίστοιχων εκτιμήσεων για το έτος 2021, κυρίως λόγω 

της μείωσης των βραχυπρόθεσμων δανείων (repos).   

 

Στα δανειακά έσοδα της μείζονας κατηγορίας 54 «Δάνεια» περιλαμβάνεται για το έτος 2022 και δα-

νεισμός ποσού 1.846 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που έρχεται να προ-

στεθεί στο ποσό των 1.655 εκατ. ευρώ που αφορά τον αντίστοιχο δανεισμό του 2021. Το προϊόν των 

δανείων αυτών θα διατεθεί, μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων, σε επιχειρήσεις για τη χρηματοδότηση 

επενδυτικών έργων, καλύπτοντας έως 50% της συνολικής χρηματοδότησης, το δε υπόλοιπο 50% θα 

προέλθει από τραπεζικό δανεισμό και από ίδια συμμετοχή. 
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3.2.2 Δαπάνες 
 

Στον πίνακα 3.5 παρουσιάζονται οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά μείζονα κατηγορία 

σε ταμειακή βάση, δίνοντας διακριτά τις μη χρηματοοικονομικές συναλλαγές (μείζονες κατηγορίες 

21-33), οι οποίες λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του δημοσιονομικού αποτελέσματος και 

τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές (μείζονες κατηγορίες 44-57).  

 

Στον πίνακα παρέχονται απολογιστικά στοιχεία για το έτος 2020, εκτιμήσεις για το 2021 και προβλέ-

ψεις για το 2022. Επιπλέον, απεικονίζονται και οι ποσοστιαίες μεταβολές μεταξύ διαδοχικών ετών. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα, οι συνολικές δαπάνες για μη χρηματοοικονομικές συναλλαγές 

για το έτος 2022 αναμένονται μειωμένες σε σχέση με το έτος 2021 κατά 2.978 εκατ. ευρώ ή 4%, κυ-

ρίως λόγω των μειωμένων μεταβιβάσεων, ως συνέπεια των μειωμένων δαπανών για μέτρα αντιμετώ-

πισης της πανδημίας. Η προβλεπόμενη μείωση των δαπανών για την αντιμετώπιση της πανδημίας ο-

δήγησε επίσης σε χαμηλότερες προβλέψεις για το έτος 2022, σε σχέση με τις εκτιμήσεις του 2021 και 

σε άλλες κατηγορίες δαπανών, όπως οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών, οι επιδοτήσεις, καθώς και οι 

δαπάνες ΠΔΕ (στην κατηγορία πιστώσεις υπό κατανομή). Αντίθετα, αυξημένες σε σχέση με το έτος 

2021 εμφανίζονται κυρίως οι δαπάνες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και οι αγορές πα-

γίων περιουσιακών στοιχείων (λόγω των πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων). Τέλος, θα πρέπει 

να επισημανθεί ότι οι δαπάνες των διαφόρων κατηγοριών για τα έτη 2021 και 2022 δεν είναι άμεσα 

συγκρίσιμες λόγω της ανακατανομής πιστώσεων υπό κατανομή (π.χ. αποθεματικό, μεταναστευτικές 

δαπάνες, πιστώσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας) κατά το έτος 2021 στις υπόλοιπες κατηγορί-

ες δαπανών. 

 

Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, αυτές εμφανίζονται το 2022 μειωμένες κατά 36% 

σε σχέση με το έτος 2021, κυρίως λόγω των βραχυπρόθεσμων δανείων (repos). Επισημαίνεται ότι το 

έτος 2022 έχουν προβλεφθεί στη μείζονα κατηγορία 44 (Δάνεια) κυρίως πιστώσεις ύψους 3,5 δισ. ευ-

ρώ, οι οποίες προέρχονται από πόρους δανείου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και θα 

διατεθούν μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων σε επιχειρήσεις με τη μορφή μακροπρόθεσμων δανείων. 

 

Μεταβιβάσεις Τακτικού Προϋπολογισμού σε φορείς εντός και εκτός της Γενικής Κυβέρνησης σε 
ταμειακή βάση 
 

Στον πίνακα 3.8 παρουσιάζονται οι μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό σε φορείς εντός 

και εκτός Γενικής Κυβέρνησης σε ταμειακή βάση. Οι συνολικές μεταβιβάσεις σε φορείς εντός Γενι-

κής Κυβέρνησης προβλέπεται να ανέλθουν για το έτος 2022 σε 26.995 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες 

κατά 1.743 εκατ. ευρώ ή 6% σε σχέση με το έτος 2021, ενώ οι συνολικές μεταβιβάσεις σε φορείς ε-

κτός Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται να ανέλθουν για το έτος 2022 σε 3.589 εκατ. ευρώ και είναι 

μειωμένες κατά 5.278 εκατ. ευρώ ή 60% σε σχέση με το έτος 2021. Η βασική αιτία της παρατηρούμε-

νης μεταβολής είναι η πρόβλεψη για μειωμένες δαπάνες για μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας κατά 

το έτος 2022.  
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Πίνακας 3.8 Μεταβιβάσεις Τακτικού Προϋπολογισμού σε φορείς 
εντός και εκτός της Γενικής Κυβέρνησης σε ταμειακή βάση 

(σε εκατ. ευρώ) 

 

  

2020 2021 2022 Μεταβολή %  

Πραγματο- 
ποιήσεις 

Εκτιμήσεις Προβλέψεις 2021/20 2022/21 

Μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 

1 Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις (1α+1β+1γ+1δ) 25.906 26.056 24.561 1 -6 

  1α) Μεταβιβάσεις στην Κεντρική Διοίκηση  0 0 2 - 908 

  1β) Μεταβιβάσεις σε νοσοκομεία και ΥΠΕ-ΠΕΔΥ 1.460 1.742 1.462 19 -16 

  1γ) Μεταβιβάσεις σε ΟΤΑ 2.822 2.740 2.656 -3 -3 

  1δ) Μεταβιβάσεις σε ΟΚΑ 21.625 21.574 20.441 0 -5 

  
εκ των οποίων: 

       
 

1δ1.  Παροχές κύριας σύνταξης 15.708 14.094 14.371 -10 2 

  
 

1δ2.  Παροχές σε ανέργους (ΟΑΕΔ) 585 654 505 12 -23 

  
 

1δ3.  Παροχές υγείας (ΕΟΠΥΥ) 600 504 436 -16 -13 

  
 

1δ4.  Παροχές προνοιακού χαρακτήρα 3.166 3.778 3.595 19 -5 

  
 

1δ5.  Λειτουργικές & έκτακτες δαπάνες 17 16 17 -5 6 

    
1δ6.  Αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ ΑΕ περιουσίας των Τομέων 
         Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ 

579 579 579 0 0 

2 Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα 2.068 2.354 2.138 14 -9 

3 Λοιπές μεταβιβάσεις (τρέχουσες εγχώριες) 7 26 3 277 -88 

4 Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού  192 216 215 13 -1 

 
 εκ των οποίων: 

     
 

Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού  2 26 25 1.375 -5 

 
Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) για επενδυτικές δαπάνες Δήμων 190 190 190 0 0 

5 Λοιπές μεταβιβάσεις 624 86 77 -86 -10 

I Σύνολο μεταβιβάσεων εντός ΓΚ Τακτικού Προϋπολογισμού (1+2+3+4+5) 28.797 28.738 26.995 0 -6 

  
      

Μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 

1 Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα 4.898 2.280 208 -53 -91 

2 Λοιπές μεταβιβάσεις (τρέχουσες εγχώριες) 2.360 3.779 107 60 -97 

3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού 25 0 0     

4 Τρέχουσες μεταβιβάσεις προς οργανισμούς και κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 2.007 2.135 2.154 6 1 

5 Λοιπές μεταβιβάσεις 665 672 1.120 1 67 

II Σύνολο μεταβιβάσεων εκτός ΓΚ Τακτικού Προϋπολογισμού (1+2+3+4+5) 9.954 8.867 3.589 -11 -60 

            
    

IIΙ Σύνολο μεταβιβάσεων Τακτικού Προϋπολογισμού (Ι+ΙΙ) 38.751 37.605 30.583 -3 -19 

 

 

 

Διορισμοί/προσλήψεις τακτικού προσωπικού περιόδου 2020-2022 
 

Το 2020, λόγω των έκτακτων συνθηκών που προκλήθηκαν από την πανδημία Covid-19, παρατηρήθη-

κε το φαινόμενο των αυξημένων αποχωρήσεων, αλλά και της καθυστέρησης στην εφαρμογή των δια-

δικασιών για την ολοκλήρωση των νέων διορισμών και προσλήψεων λόγω των έκτακτων περιορι-

σμών (π.χ. εξ αποστάσεως εργασία). Συνεπώς, παρόλο που οι νέες προσλήψεις στην κεντρική διοίκη-

ση, με βάση τον κανόνα 1:1, για το 2020 ανέρχονταν σε 10.500, τελικά πραγματοποιήθηκαν 4.819 

προσλήψεις, οι οποίες αφορούσαν κυρίως νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό του Υπουργείου Υγεί-

ας (νοσοκομεία ΕΣΥ), καθώς και εισαγωγές στις παραγωγικές σχολές ένστολων των Υπουργείων Ε-

θνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Πέραν όμως των 

προγραμματισμένων αυτών προσλήψεων, στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων πραγματο-

ποιήθηκαν 4.500 διορισμοί για τη στελέχωση των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής. 
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Διάγραμμα 3.1 Διορισμοί και Προσλήψεις προσωπικού κεντρικής διοίκησης που μισθοδοτείται 
απευθείας από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, περίοδος 2020-2021 

 
Πηγή: Στοιχεία από την ηλεκτρονική βάση «Απογραφή» του Υπουργείου Εσωτερικών, επεξεργασία από Διεύθυνση 
 Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης Υπουργείου Οικονομικών. 

 
Το έτος 2021, οι νέοι διορισμοί και προσλήψεις αναμένεται να ανέλθουν στις 26.000, περιλαμβάνο-

ντας τις εκτιμώμενες προς υλοποίηση προσλήψεις του Προγραμματισμού 2021, έκτακτες περιπτώσεις, 

καθώς και σημαντικό αριθμό προσλήψεων (εντός του κανόνα προσλήψεων) που δεν υλοποιήθηκε τα 

προηγούμενα έτη. Ειδικότερα, λόγω του μεγάλου αριθμού αποχωρήσεων από το Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων κατά τον Σεπτέμβριο του 2021 πραγματοποιήθηκαν διορισμοί 11.700 εκπαιδευτι-

κών για τη στελέχωση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδευτικής βαθμίδας (εκ των οποίων 

οι 10.500 αφορούν διορισμούς πέραν του κανόνα προσλήψεων). Στο διάγραμμα 3.1 αποτυπώνονται οι 

προσλήψεις ανά φορέα της Κεντρικής Διοίκησης για το 2021. 

 

Το έτος 2022, οι νέοι διορισμοί και προσλήψεις προβλέπεται να ανέλθουν στις 20.641, περιλαμβάνο-

ντας τις εγκρίσεις προσλήψεων βάσει του Προγραμματισμού 2022, καθώς και τις προσλήψεις από 

προηγούμενα έτη που δεν υλοποιήθηκαν. Με δεδομένο τον μεγάλο αριθμό αποχωρήσεων της περιό-

δου 2020-2022 από το Υπουργείο Υγείας, οι συνολικές προσλήψεις για το 2022 στο εν λόγω Υπουρ-

γείο προβλέπεται να ανέλθουν στο 29% του συνολικού αριθμού των προσλήψεων, εκ των οποίων οι 

4.712 αφορούν στον Προγραμματισμό του 2022, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν σε προγραμματισμούς 

προηγούμενων ετών, προκειμένου να στελεχωθούν επαρκώς οι δομές του υπουργείου με ιατρικό, νο-

σηλευτικό και λοιπό προσωπικό. Στο διάγραμμα 3.2 αποτυπώνονται οι προσλήψεις ανά φορέα της 

Κεντρικής Διοίκησης για το 2022. 

 

Όσον αφορά την προκαλούμενη δαπάνη από τους νέους διορισμούς και προσλήψεις για τα έτη 2021 

και 2022, ένα μέρος της δαπάνης έχει ήδη συμπεριληφθεί στα ανώτατα όρια δαπανών των φορέων και 

το υπόλοιπο στον ειδικό φορέα «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών στη μεί-

ζονα κατηγορία 29 «Πιστώσεις υπό κατανομή». Ειδικότερα, για το 2021 στα ανώτατα όρια δαπανών 

των φορέων έχουν ήδη συμπεριληφθεί οι εισαγωγές σε παραγωγικές σχολές ένστολων, οι νέοι διορι-

σμοί εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και το σύνολο των υπόλοι-

πων προσλήψεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί, δηλαδή ποσοστό 74% επί του συνόλου των προσλήψεων 

του τρέχοντος έτους. Οι πιστώσεις για το υπόλοιπο 26% επί του συνόλου των προσλήψεων που πρό-

κειται να υλοποιηθεί εντός του 2021, έχουν προβλεφθεί στις Γενικές Κρατικές Δαπάνες. Για το 2022, 

οι διορισμοί που έχουν ήδη συμπεριληφθεί στα ανώτατα όρια δαπανών των φορέων της Κεντρικής 

Διοίκησης αφορούν κυρίως τις εισαγωγές σε παραγωγικές σχολές ένστολων, ενώ οι υπόλοιπες προσ-

λήψεις που αγγίζουν το 86% του συνόλου των προσλήψεων έχουν προβλεφθεί στον ειδικό φορέα Γε-

νικές Κρατικές Δαπάνες.  
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Εισαγωγές σε παραγωγικές σχολές ενστόλων 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

Λοιποί φορείς της Κεντρικής Διοίκησης 

Ποσοστό επί του συνόλου των προσλήψεων 
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Διάγραμμα 3.2 Σχεδιασμός διορισμών και προσλήψεων για το προσωπικό της 
κεντρικής διοίκησης που μισθοδοτείται απευθείας από τον Τακτικό Προϋπολογισμό 

οικονομικού έτους 2022 

 
  Πηγή: Στοιχεία από την ηλεκτρονική βάση «Απογραφή» του Υπουργείου Εσωτερικών, επεξεργασία από Διεύθυνση 
   Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης Υπουργείου Οικονομικών. 

 

Προσλήψεις - Αποχωρήσεις υπαλλήλων μισθοδοτούμενων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό 
 

Το προσωπικό που απασχολείται ή/και μισθοδοτείται απευθείας από τους φορείς της Κεντρικής Διοί-

κησης μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού
1
 διακρίνεται σε τακτικό και μη τακτικό προσωπικό. Στο 

τακτικό προσωπικό περιλαμβάνονται το μόνιμο πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό, καθώς και το 

πολιτικό προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ). Κάθε άλλη κα-

τηγορία προσωπικού (π.χ. προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 

(ΙΔΟΧ), εποχικό προσωπικό κ.λπ.) περιλαμβάνεται στο μη τακτικό προσωπικό.  

 

Πίνακας 3.9 Στοιχεία αποχωρήσεων - προσλήψεων υπαλλήλων κεντρικής διοίκησης που η 
μισθοδοσία τους  βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό 

(πλήθος) 

 
 

20191 2020 2021 2022 

 

Απολογιστικά 
στοιχεία απο-

χωρήσεων 

Απολογιστικά 
στοιχεία 

Εκτίμηση Πρόβλεψη 

Αποχωρήσεις (λόγω συνταξιοδότησης) 8.191 11.367 15.174 9.652 

Αναγκαστικές αποχωρήσεις 361 374 350 350 

Σύνολο 8.552 11.741 15.524 10.002 

Νέες Προσλήψεις - κανόνας προσλήψεων 1:12 

 
4.819 15.095 19.774 

Νέες Προσλήψεις εκτός κανόνα προσλήψεων 
 

5.976 10.905 867 

Σύνολο 
 

10.795 26.000 20.641 

Πηγή: Ηλεκτρονική βάση «Απογραφή» του Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείο Οικονομικών- Γεν. Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής. 
Παρατηρήσεις: 
1Για τον υπολογισμό των προσλήψεων του 2020 παίρνουμε ως έτος βάσης τον αριθμό των αποχωρήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το 2019. 
2 Στη γραμμή του πίνακα «Νέες προσλήψεις – κανόνας προσλήψεων 1:1» για τα έτη 2021 και 2022 περιλαμβάνονται τόσο οι εκτιμώμενες προσλήψεις 
σύμφωνα με τον Προγραμματισμό προσλήψεων του Υπ. Εσωτερικών για τα έτη 2021 και 2022 όσο και οι μη υλοποιηθείσες προσλήψεις προηγούμενων 
ετών, οι οποίες όμως περιλαμβάνονταν στους αντίστοιχους ετήσιους προγραμματισμούς και πληρούσαν τον κανόνα 1:1. 
 

                                                 
1 Από τον Τακτικό Προϋπολογισμό μισθοδοτούνται και συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων φορέων εκτός κεντρικής διοίκησης, ό-

πως π.χ. το τακτικό προσωπικό των Νοσοκομείων του ΕΣΥ και το τακτικό προσωπικό των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. 
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Ποσοστό επί του συνόλου των προσλήψεων 



ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3    

 

80  ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 

Οι νέοι διορισμοί και προσλήψεις τακτικού προσωπικού υπόκεινται σε περιορισμούς, προκειμένου να 

μην προκαλείται δημοσιονομική επιβάρυνση στο αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης. Ειδικότερα, τα 

τελευταία χρόνια ο περιορισμός αυτός πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής του κανόνα προσλήψε-

ων/αποχωρήσεων με σχέση 1 προς 1, λαμβάνοντας υπόψη κατά τον προγραμματισμό προσλήψεων 

κάθε έτους τις αποχωρήσεις του προηγούμενου έτους. Για την ορθή τήρηση του κανόνα προσλήψεων 

το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου 

Τομέα, συγκεντρώνει και αξιολογεί τα αιτήματα προσλήψεων προκειμένου να καταθέσει στο Υπουρ-

γικό Συμβούλιο τον Προγραμματισμό Προσλήψεων του επόμενου οικονομικού έτους.  

 

Αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού 
 

Κατά τα τελευταία έτη παρατηρείται μεγάλο κύμα αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης από τους 

φορείς της Κεντρικής Διοίκησης (βλ. διάγραμμα 3.3) και κυρίως από το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Υγείας, όπου το σύνολο των αποχωρήσεων ανέρχεται στο 66% 

(44% και 22% αντίστοιχα) του συνόλου των αποχωρήσεων της Κεντρικής Διοίκησης κατά το έτος 

2020. Επιπλέον, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία οι αποχωρήσεις στα δύο αυτά υ-

πουργεία εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο 73% (53% και 20% αντίστοιχα) του συνόλου των αποχωρή-

σεων του 2021. Συνεπώς, έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα για τη στελέχωση των υπηρεσιών των ανωτέ-

ρω υπουργείων για την περίοδο 2020-2022.  

 

 

Διάγραμμα 3.3 Αποχωρήσεις τακτικών υπαλλήλων κεντρικής διοίκησης μισθοδοτούμενων από 
τον Τακτικό Προϋπολογισμό, περίοδος 2020-2022 

 
 

 
Πηγή:  Στοιχεία από την ηλεκτρονική βάση «Απογραφή» του Υπουργείου Εσωτερικών, επεξεργασία από Διεύθυνση 
 Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης Υπουργείου Οικονομικών. 
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Προσλήψεις μη τακτικού προσωπικού για το οικονομικό έτος 2022 
 
Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, πέραν του μόνιμου ή με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ τακτικού προσω-

πικού, απασχολούν και μη τακτικό προσωπικό (συμβάσεις ΙΔΟΧ ή μίσθωσης έργου) για συγκεκριμέ-

νες χρονικές περιόδους.  

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να παρακολουθήσει και να ελέγξει αποτελεσματικότερα τις 

προσλήψεις του μη τακτικού προσωπικού, προέβη στη θεσμοθέτηση σχετικού πλαισίου προγραμμα-

τισμού προσλήψεων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021, ο αριθμός των 

προσλήψεων μη τακτικού προσωπικού που εμπίπτει στις διατάξεις του εν λόγω άρθρου προβλέπεται 

για το έτος 2022 να είναι μειωμένος κατά 10% σε σχέση με τις αντίστοιχες προσλήψεις του 2020. Με 

την ανωτέρω ρύθμιση εκτιμάται ότι πέραν της συστηματικής παρακολούθησης του αριθμού του μη 

τακτικού προσωπικού, θα προκύψει και δημοσιονομικό όφελος από τη συγκράτηση της δαπάνης για 

νέες προσλήψεις. 

Κατά το μέρος που αφορά στους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, μέρος των προσλήψεων μη τακτι-

κού προσωπικού έχουν προβλεφθεί στα ανώτατα όρια δαπανών των φορέων της Κεντρικής Διοίκη-

σης, ενώ σημαντικός αριθμός εξ αυτών έχει προβλεφθεί στον ειδικό φορέα Γενικές Κρατικές Δαπάνες 

του Υπουργείου Οικονομικών, στη μείζονα κατηγορία 29 «Πιστώσεις υπό κατανομή».  

 

Πιστώσεις υπό κατανομή Κρατικού Προϋπολογισμού 
 

Στη μείζονα κατηγορία δαπανών «Πιστώσεις υπό Κατανομή» του Κρατικού Προϋπολογισμού περι-

λαμβάνονται για το έτος 2022 πιστώσεις συνολικού ύψους 13.922 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου το 

20% των συνολικών πιστώσεων για μη χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Η ιδιαιτερότητα της εν λόγω 

κατηγορίας είναι το γεγονός ότι δεν πραγματοποιούνται δαπάνες σε αυτήν, αλλά οι πιστώσεις της με-

ταφέρονται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού στις υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών, από τις ο-

ποίες πραγματοποιούνται οι δαπάνες.  

 

Από τις συνολικές πιστώσεις υπό κατανομή για το έτος 2022, τα 2.923 εκατ. ευρώ αφορούν τον τα-

κτικό προϋπολογισμό, τα 7.800 εκατ. ευρώ το ΠΔΕ και τα 3.199 εκατ. ευρώ το Ταμείο Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας. Επίσης, από το σύνολο των πιστώσεων υπό κατανομή έτους 2022 του τακτικού 

προϋπολογισμού, 2.733 εκατ. ευρώ, δηλ. το 93,5%, αποτυπώνεται στον ειδικό φορέα Γενικές Κρατι-

κές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών και το μεγαλύτερο μέρος αυτών κατανέμεται κατά τη 

διάρκεια του έτους στους διάφορους φορείς της κεντρικής διοίκησης, ανάλογα με τις ανάγκες που θα 

προκύψουν. Στον πίνακα 3.10 παρουσιάζονται οι κυριότερες κατηγορίες πιστώσεων υπό κατανομή 

για το έτος 2022, με τις αντίστοιχες πιστώσεις τους. 

 

Πίνακας 3.10 Πιστώσεις υπό κατανομή Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2022 
(σε εκατ. ευρώ) 

 
Κατηγορία Πιστώσεις 

Α. Τακτικός Προϋπολογισμός 2.923 

Αποθεματικό παρ. 1 του άρθρου 59 του ν.4270/2014 700 
Αποθεματικό παρ. 8 του άρθρου 59 του ν.4270/2014 300 
Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών του κορωνοϊού 

1000 

Πιστώσεις για μεταναστευτικές δαπάνες  180 
Πιστώσεις για δαπάνες πλήρωσης θέσεων προσωπικού 223 
Πιστώσεις υπό κατανομή για λοιπές δαπάνες αποδοχών 215 
Πιστώσεις για δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης 107 
Λοιπές πιστώσεις υπό κατανομή τακτικού προϋπολογισμού 198 

Β. ΠΔΕ 7.800 

Γ. Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 3.199 

ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ) 13.922 
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Εκτιμήσεις και προβλέψεις Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων κατά μείζονα κατηγορία 
δαπάνης 
 

Οι δαπάνες του ΠΔΕ για το οικονομικό έτος 2021 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 8.350 εκατ. ευρώ, εκ 

των οποίων 3.299 εκατ. ευρώ αφορούν σε δαπάνες από την εφαρμογή μέτρων αντιμετώπισης της παν-

δημίας. Το υπόλοιπο ποσό των 5.051 εκατ. ευρώ, με βάση εκτιμήσεις, επιμερίζεται σε μείζονες κατη-

γορίες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 3.11 Μείζονες κατηγορίες δαπανών ΠΔΕ 
(σε εκατ. ευρώ) 

 

Κατηγορία Περιγραφή 
Εκτέλεση 

2020 
Εκτίμηση 

2021 
Πρόβλεψη 

2022 

21 Παροχές σε εργαζομένους 59  45  71 
22 Κοινωνικές Παροχές 55  42  64 
23 Μεταβιβάσεις ΠΔΕ 4.431  3.493  4.526 
24 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 383  324  1.106 
25 Επιδοτήσεις 836  753  946 
31 Πάγια Περιουσιακά στοιχεία (δαπάνη για αγορά) 502  394  1.026 

 Σύνολο 6.265  5.051  7.739 

 Δαπάνες Covid-19 4.382  3.299  61 

 Γενικό Σύνολο 10.647 8.350 7.800 

     

 

Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, προβλέπεται ότι από το σύνολο των δαπανών οικονομικού 

έτους 2022 συνολικού ύψους 7.800 εκατ. ευρώ, 4.526 εκατ. ευρώ θα μεταβιβαστεί σε φορείς εντός και 

εκτός Γενικής Κυβέρνησης για την υλοποίηση προγραμματισμένων δράσεων. 

 

Σημειώνεται, τέλος, ότι οι δαπάνες που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτι-

κότητας δεν περιλαμβάνονται στην ανωτέρω κατανομή. 
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3.3 Μηνιαία κατανομή εσόδων-δαπανών Κρατικού Προϋπολογισμού 2022 
 

Στον πίνακα 3.12 παρατίθεται ενδεικτική μηνιαία κατανομή των εσόδων και των δαπανών του Κρατι-

κού Προϋπολογισμού για το έτος 2022 σε σωρευτική ταμειακή βάση.  

 
 

Πίνακας 3.12  Μηνιαία κατανομή εσόδων-δαπανών Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2022 
σε σωρευτική ταμειακή βάση 

(σε εκατ. ευρώ) 
                            

    Ιαν. Φεβρ. Μαρ. Απρ. Μάιος Ιουν. Ιουλ. Αυγ. Σεπ. Οκτ. Νοεμ. Δεκ. 

I. Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού (1+2+3+4+5+6-7) 4.465 9.944 13.312 16.992 20.401 24.180 28.899 33.537 38.805 43.609 48.653 57.101 

1 Φόροι 4.112 7.879 10.807 14.292 17.770 21.089 25.928 30.223 35.741 40.519 45.071 50.442 

2 Κοινωνικές εισφορές 5 9 14 18 23 27 32 37 41 46 50 55 

3 Μεταβιβάσεις1, 2 402 2.337 2.924 3.149 3.236 3.749 3.836 4.443 4.530 4.742 5.328 7.377 

4 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 49 84 123 176 218 259 344 385 429 489 534 2.104 

5 Λοιπά τρέχοντα έσοδα1 183 317 468 614 760 950 1.151 1.322 1.486 1.665 1.867 2.067 

5α εκ των οποίων: Επιστροφές δαπανών για τόκους 3 5 8 10 13 15 18 20 23 25 28 30 

6 Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

7 Επιστροφές εσόδων 285 683 1.023 1.258 1.606 1.895 2.391 2.872 3.423 3.852 4.197 4.957 

II. Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) 

6.708 11.948 16.905 21.965 26.901 32.161 38.079 43.529 48.886 54.636 60.764 67.929 

1 Παροχές σε εργαζομένους  1.069 2.197 3.322 4.428 5.552 6.702 7.846 9.007 10.146 11.274 12.428 13.610 

2 Κοινωνικές παροχές 54 76 117 131 142 159 165 172 178 187 192 221 

3 Μεταβιβάσεις 2.369 4.800 7.209 9.838 12.397 14.622 17.584 19.763 22.300 24.805 27.633 30.583 

4 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 6 48 94 210 370 507 635 691 753 855 1.016 1.355 

5 Επιδοτήσεις 0 0 1 1 16 18 27 30 34 37 40 80 

6 Τόκοι  1.100 1.770 2.270 2.530 2.600 3.100 3.390 4.070 4.160 4.300 4.400 4.600 

7 Λοιπές δαπάνες 4 9 9 17 22 34 38 38 42 51 51 101 

8 Πιστώσεις υπό κατανομή1, 2  810 1.435 2.105 2.941 3.827 4.841 6.058 7.233 8.612 10.252 11.901 13.922 

9 Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων 1.295 1.612 1.780 1.868 1.974 2.179 2.337 2.526 2.661 2.874 3.103 3.456 

10 Τιμαλφή 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. Ταμειακό Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού (I-II) -2.243 -2.004 -3.593 -4.973 -6.500 -7.981 -9.180 -9.992 -10.081 -11.027 -12.111 -10.827 

  
            

IV. Ταμειακό Πρωτογενές αποτέλεσμα Κρατικού 

Προϋπολογισμού (IIΙ + II.6 - I.5α) 
-1.145 -239 -1.331 -2.453 -3.913 -4.896 -5.808 -5.942 -5.943 -6.752 -7.738 -6.257 

Πληροφοριακά στοιχεία: 

Έσοδα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 425 640 1.245 1.475 1.570 2.070 2.160 2.770 2.860 3.090 3.670 4.000 

Έσοδα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας3 0 1.718 1.718 1.718 1.718 1.718 1.718 1.718 1.718 1.718 1.718 3.436 

Δαπάνες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 470 900 1.340 1.830 2.370 2.920 3.560 4.160 4.900 5.800 6.750 7.800 

Δαπάνες από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας3 0 38 103 249 436 646 1.001 1.361 1.806 2.261 2.725 3.199 

1 Τα έσοδα του ΠΔΕ περιέχονται στις μεταβιβάσεις και στα λοιπά τρέχοντα έσοδα, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες περιέχονται στις πιστώσεις υπό κατανομή. 
2 Τα έσοδα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περιέχονται στις μεταβιβάσεις, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες περιέχονται στις πιστώσεις υπό 

κατανομή. 
3 Τα έσοδα και οι δαπάνες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που περιλαμβάνονται στον πίνακα, αφορούν μόνο σε μη χρηματοοικονομικά 

γεγονότα. Οι μηνιαίες προβλέψεις των δαπανών από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι ενδεικτικές καθώς τα σχετικά έργα βρίσκονται σε 
αρχική φάση υλοποίησης. 

 

3.4 Δαπάνες κατά Υπουργείο 
 

Ο προϋπολογισμός των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης (Προεδρία της Δημοκρατίας, Βουλή των 

Ελλήνων, Προεδρία της Κυβέρνησης, Υπουργεία και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις) καταρτίζεται και 

εκτελείται σε ταμειακή βάση. Στον κρατικό προϋπολογισμό (τακτικός προϋπολογισμός και ΠΔΕ) 

προβλέπονται ανώτατα όρια δαπανών για κάθε φορέα (πίνακας 3.13). Στον εν λόγω πίνακα περιλαμ-

βάνονται οι μη χρηματοοικονομικές δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού. 
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Πίνακας 3.13 Ανώτατα όρια δαπανών Φορέων Κεντρικής Διοίκησης Κρατικού Προϋπολογισμού 
σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τη μεθοδολογία ESA για τα έτη 2021 και 2022 

(σε εκατ. ευρώ) 

          

α/α Φορέας Κεντρικής Διοίκησης 

  2021 2022 

  Εκτιμήσεις 

εκ των ο-
ποίων πα-
ρεμβάσεις 
Covid-191 

Προβλέψεις 

εκ των ο-
ποίων πα-
ρεμβάσεις 
Covid-192 

1 Προεδρία της Δημοκρατίας Ταμειακό Σύνολο 4 0 4 0 

   Τακτικός Προϋπολογισμός 4 0 4   
   ΠΔΕ         
   Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας         

2 Βουλή των Ελλήνων Ταμειακό Σύνολο 144 0 146 0 

   Τακτικός Προϋπολογισμός 143   144   
   ΠΔΕ 1   2   
   Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας         

3 Προεδρία της Κυβέρνησης Ταμειακό Σύνολο 56 22 44 0 

   Τακτικός Προϋπολογισμός 53 22 33   
   ΠΔΕ 3   11   
   Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας         

4 Υπουργείο Εσωτερικών Ταμειακό Σύνολο 3.251 101 3.239 0 

   Τακτικός Προϋπολογισμός 3.018 101 2.929   
   ΠΔΕ 233   310   
   Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας     0   

5 Υπουργείο Εξωτερικών Ταμειακό Σύνολο 298 0 268 0 

   Τακτικός Προϋπολογισμός 271   254   
   ΠΔΕ 27   14   
   Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας     0   

6 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Ταμειακό Σύνολο 5.709 11 6.466 0 

   Τακτικός Προϋπολογισμός 5.624 11 6.432   
   ΠΔΕ 85   34   
   Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας     0   

7 Υπουργείο Υγείας2 Ταμειακό Σύνολο 5.217 944 4.657 136 

   Τακτικός Προϋπολογισμός 5.162 944 4.341 136 
   ΠΔΕ 55   75   
   Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας     241   

8 Υπουργείο Δικαιοσύνης Ταμειακό Σύνολο 554 0 578 0 

   Τακτικός Προϋπολογισμός 539 0 517   
   ΠΔΕ 15   23   
   Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας     39   

9 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ταμειακό Σύνολο 5.660 9 5.841 0 

   Τακτικός Προϋπολογισμός 4.770 9 4.891   
   ΠΔΕ 760   790   
   Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 130   160   

10 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Ταμειακό Σύνολο 404 35 418 0 

   Τακτικός Προϋπολογισμός 369 35 338   
   ΠΔΕ 35   30   
   Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας     50   

11 Υπουργείο Οικονομικών πλην Γεν. Κρατικών Δαπανών Ταμειακό Σύνολο 2.601 1.111 1.861 0 

   Τακτικός Προϋπολογισμός 791 6 726   
   ΠΔΕ 1.552 1.105 57   
   Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 258   1.078   

12 Υπουργείο Οικονομικών – Γενικές Κρατικές Δαπάνες Ταμειακό Σύνολο 11.029 2.622 10.916 1.000 

   Τακτικός Προϋπολογισμός 11.029 2.622 10.916 1.000 
   ΠΔΕ         
   Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας        

13 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ταμειακό Σύνολο 965 48 1.041 0 

   Τακτικός Προϋπολογισμός 413 48 187   
   ΠΔΕ 552   804   
   Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας     50   

14 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργείας Ταμειακό Σύνολο 497 0 1.416 0 

   Τακτικός Προϋπολογισμός 102   196   
   ΠΔΕ 370   720   
   Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 25   500   

15 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Ταμειακό Σύνολο 25.121 5.150 21.612 849 

   Τακτικός Προϋπολογισμός 24.891 5.150 20.892 849 
   ΠΔΕ 230   470   
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Πίνακας 3.13 Ανώτατα όρια δαπανών Φορέων Κεντρικής Διοίκησης Κρατικού Προϋπολογισμού 
σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τη μεθοδολογία ESA για τα έτη 2021 και 2022 

(σε εκατ. ευρώ) 

          

α/α Φορέας Κεντρικής Διοίκησης 

  2021 2022 

  Εκτιμήσεις 

εκ των ο-
ποίων πα-
ρεμβάσεις 
Covid-191 

Προβλέψεις 

εκ των ο-
ποίων πα-
ρεμβάσεις 
Covid-192 

   Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας     250   
16 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ταμειακό Σύνολο 3.384 2.081 2.915 61 

   Τακτικός Προϋπολογισμός 194 0 135   
   ΠΔΕ 3.190 2.081 2.730 61 
   Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας     50   

17 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Ταμειακό Σύνολο 1.864 214 2.046 0 

   Τακτικός Προϋπολογισμός 1.007 214 756   
   ΠΔΕ 705   1.090   
   Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 152   200   

18 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ταμειακό Σύνολο 476 41 451 0 

   Τακτικός Προϋπολογισμός 276 9 276   
   ΠΔΕ 200 32 175   
   Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας         

19 Υπουργείο Τουρισμού Ταμειακό Σύνολο 78 117 84 0 

   Τακτικός Προϋπολογισμός 67 37 39   
   ΠΔΕ 11 80 35   
   Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας     10   

20 Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Ταμειακό Σύνολο 254 77 955 0 

   Τακτικός Προϋπολογισμός 167 77 241   
   ΠΔΕ 60   214   
   Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 27   500   

21 Υπουργείο Μετανάστευσης και Άσυλου Ταμειακό Σύνολο 288 0 244 0 

   Τακτικός Προϋπολογισμός 93 0 93   
   ΠΔΕ 187   130   
   Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 8   21   

22 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Ταμειακό Σύνολο 2.080 8 1.975 0 

   Τακτικός Προϋπολογισμός 2.001 8 1.900   
   ΠΔΕ 79   75   
   Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας         

23 Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ταμειακό Σύνολο 804 271 595 0 

   Τακτικός Προϋπολογισμός 804 271 534   
   ΠΔΕ     11   
   Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας     50   

24 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Ταμειακό Σύνολο 19 0 17 0 

   Τακτικός Προϋπολογισμός 19 0 17   
   ΠΔΕ         
   Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας         

25 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ταμειακό Σύνολο 28 0 26 0 

   Τακτικός Προϋπολογισμός 28 0 26   
   ΠΔΕ         
   Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας         

26 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Ταμειακό Σύνολο 20 0 18 0 

   Τακτικός Προϋπολογισμός 20 0 18   
   ΠΔΕ         
   Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας         

27 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας 
και Ιόνιου 

Ταμειακό Σύνολο 34 0 32 0 

   Τακτικός Προϋπολογισμός 34 0 32   
   ΠΔΕ         
   Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας         

28 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Ταμειακό Σύνολο 11 0 10 0 

   Τακτικός Προϋπολογισμός 11 0 10   
   ΠΔΕ         
   Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας         

29 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης Ταμειακό Σύνολο 12 0 11 0 

   Τακτικός Προϋπολογισμός 12 0 11   
   ΠΔΕ         
   Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας         
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Πίνακας 3.13 Ανώτατα όρια δαπανών Φορέων Κεντρικής Διοίκησης Κρατικού Προϋπολογισμού 
σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τη μεθοδολογία ESA για τα έτη 2021 και 2022 

(σε εκατ. ευρώ) 

          

α/α Φορέας Κεντρικής Διοίκησης 

  2021 2022 

  Εκτιμήσεις 

εκ των ο-
ποίων πα-
ρεμβάσεις 
Covid-191 

Προβλέψεις 

εκ των ο-
ποίων πα-
ρεμβάσεις 
Covid-192 

30 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης Ταμειακό Σύνολο 43 0 40 0 

   Τακτικός Προϋπολογισμός 43 0 40   
   ΠΔΕ         
   Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας         

 

 

  
 

 
 

Α Ταμειακό Σύνολο μη χρηματοοικονομικών δαπανών Κρατικού Προϋπολογισμού 70.906 12.861 67.928 2.046 

            
 

Ι Σύνολο δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού 61.956 9.563 56.930 1.985 

i Πρωτογενείς δαπάνες 57.155   52.330   

  εκ των οποίων:         

  Καταπτώσεις εγγυήσεων 196   880   

  Προμήθειες για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 55   40   

  Αγορές οπλικών συστημάτων από προγράμματα εξοπλισμού 2.519   3.375   

ii Τόκοι 4.801   4.600   

II Σύνολο δαπανών ΠΔΕ 8.350 3.298 7.800 61 

ΙΙΙ Σύνολο δαπανών Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 600   3.199   

  

        

Β Εθνικολογιστικές προσαρμογές κατά ESA3 59   2.334   

          

 Γ Σύνολο δαπανών Κρατικού Προϋπολογισμού κατά ESA (Α+Β) 70.847  65.594  

*  Στις εκτιμήσεις των δαπανών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης για το 2021 περιλαμβάνονται οι δαπάνες που καλύφθηκαν από το τακτικό και το ειδικό 
αποθεματικό, οι εγγραφές σε ύψος δαπανών και οι δαπάνες για μεταναστευτικές ροές. Κατά συνέπεια το ύψος των εκτιμώμενων δαπανών έτους 2021 δεν 
είναι συγκρίσιμο με τις προβλέψεις προϋπολογισμού 2022. 

1 Στις παρεμβάσεις Covid-19 εμφανίζονται τα ποσά από μεταφερόμενες πιστώσεις κατά τη διάρκεια του 2021 από τον ειδικό Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων 
2910601058 "Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» των Γενικών Κρα-
τικών Δαπανών του Υπουργείου Οικονομικών στους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης για τη χρηματοδότηση των δράσεων της πολιτείας ενάντια στην πανδη-
μία. 

2 Στις παρεμβάσεις Covid-19 εμφανίζονται οι πιστώσεις που έχουν εκ των προτέρων κατανεμηθεί για τις έκτακτες ανάγκες των Υπουργείων Υγείας και Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και οι υπόλοιπες πιστώσεις έχουν προβλεφθεί στη μείζονα κατηγορία 29 "Πιστώσεις υπό κατανομή" του ειδικού φορέα 
Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών.  Ειδικότερα, στις παρεμβάσεις Covid-19 έτους 2022 του Υπουργείου Υγείας ύψους 136 εκατ. ευρώ 
περιλαμβάνονται μόνο οι πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του επικουρικού προσωπικού που προσλήφθηκε λόγω Covid-19. Όπως απο-
τυπώνεται στον πίνακα 3.32 της ενότητας 9, οι δαπάνες για την κάλυψη αυξημένων υγειονομικών δαπανών λόγω της πανδημίας Covid-19 για το 2022 προ-
βλέπεται να ανέλθουν σε 736 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 136 εκατ. ευρώ έχουν ήδη κατανεμηθεί στις πιστώσεις του Υπουργείου Υγείας και τα 600 εκατ. ευρώ 
έχουν προβλεφθεί στη μείζονα κατηγορία 29 "Πιστώσεις υπό κατανομή" του ειδικού φορέα Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών ώστε να 
εκταμιευθούν ανάλογα με την υγειονομική πορεία της πανδημίας. Επιπλέον, όπως φαίνεται αναλυτικά και στην ενότητα 3.2.2 το μεγαλύτερο μέρος των σχε-
διαζόμενων διορισμών του 2022 αφορά σε υγειονομικό προσωπικό, ενώ οι αντίστοιχες πιστώσεις για τους διορισμούς αυτούς έχουν ήδη προβλεφθεί στη 
μείζονα κατηγορία 29 "Πιστώσεις υπό κατανομή" του ειδικού φορέα Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών. 

3 Εθνικολογιστικές προσαρμογές κατά ESA: (+) μείωση δαπανών/ (-) αύξηση δαπανών  
 

  



ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3    

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022   87 

Πίνακας 3.14 Ανώτατα όρια δαπανών Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών φορέων των Υπουργείων 
(σε εκατ. ευρώ) 

 
Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές1 

2021 2022 

Εκτιμήσεις Προβλέψεις 

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 33 32 

Α Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού 18 17 

Β Συνήγορος του Πολίτη 7 7 

Γ Εθνική Αρχή Διαφάνειας 8 8 

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 4 5 

Α Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2 3 

Β Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών 2 2 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 1 

Α Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 0 0 

Β Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης 1 1 

Γ Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων  0 0 

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 515 510 

Α Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 512 507 

Β Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 1 1 

Γ Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 2 2 

5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2 2 

Α Συνήγορος του Καταναλωτή 2 2 

6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2 2 

Α Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων 1 1 

Β Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων 1 1 

 
ΣΥΝΟΛΟ  557 552 

1 Οι ανωτέρω δαπάνες των ΑΔΑ είναι μέρος των ανωτάτων ορίων των δαπανών των Υπουργείων (βλ. πίνακα 3.13) και αφορούν δαπάνες Τακτικού 
Προϋπολογισμού. 

 

Ως προς τον τακτικό προϋπολογισμό, περιλαμβάνονται δαπάνες για την κάλυψη κυρίως: 

 αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης, τακτικού προσωπικού (μόνιμου και ΙΔΑΧ) και μη τα-

κτικού προσωπικού (ΙΔΟΧ κ.λπ.), καθώς και των εργοδοτικών τους εισφορών. Επιπλέον, τα υ-

πουργεία καλύπτουν τη δαπάνη μισθοδοσίας των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σω-

μάτων ασφαλείας, των υπαλλήλων του διπλωματικού σώματος, των δικαστικών λειτουργών, των 

ιατρών κλάδου ΕΣΥ, των μελών ΔΕΠ, των κληρικών κ.λπ. 

 αγοράς αγαθών και υπηρεσιών, όπως δαπάνες μετακίνησης προσωπικού, ύδρευσης, ενέργειας, 

καθαριότητας, μισθωμάτων (κτιρίων, υποδομών, οχημάτων κ.ά.).  

 

Επιπλέον, για την ομαλή λειτουργία των φορέων προβλέπονται πιστώσεις για ειδικές δράσεις, οι ο-

ποίες αναπτύσσονται είτε από τα ίδια τα υπουργεία, είτε από τους εποπτευόμενους φορείς τους και 

καλύπτονται κατά κύριο λόγο μέσω μεταβιβάσεων.  

 

Επισημαίνουμε ότι στα ανώτατα όρια δαπανών του έτους 2021 έχουν ενσωματωθεί δαπάνες για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19, οι οποίες παρουσιάζονται και σε διακριτή στή-

λη. Λαμβάνοντας υπόψη και ότι στις εκτιμήσεις του 2021 των Υπουργείων περιλαμβάνονται δαπάνες 

που καλύφθηκαν από το αποθεματικό, εγγραφές σε ύψος δαπανών και δαπάνες μεταναστευτικών 

ροών, τα μεγέθη που εμφανίζονται στα δύο έτη δεν είναι απευθείας συγκρίσιμα. Επίσης, για το 2022 

μεγάλο μέρος των πιστώσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, ύψους 1 δισ. ευ-

ρώ, έχει προβλεφθεί στον ειδικό φορέα «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών, 

στην κατηγορία «πιστώσεις υπό κατανομή». Οι πιστώσεις αυτές θα μεταφέρονται στους φορείς ανά-

λογα με τις ανάγκες τους κατά τη διάρκεια του έτους. Στοιχεία για τις δαπάνες Covid-19 περιλαμβά-

νονται παρακάτω ανά Υπουργείο. 
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Προεδρία της Κυβέρνησης 
 

Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης θα καλύψουν, πέραν της 

δαπάνης μισθοδοσίας και τις λειτουργικές δαπάνες των επιμέρους οργανικών μονάδων της Προεδρίας 

της Κυβέρνησης, του Εθνικού Τυπογραφείου και την επιχορήγηση του Αθηναϊκού - Μακεδονικού 

Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) ΑΕ, καθώς και τις επιδοτήσεις για τη διακίνηση τύπου.  

 

Το σύνολο των δαπανών του φορέα στο ΠΔΕ έτους 2022 προβλέπεται στα 11 εκατ. ευρώ. 

 

Υπουργείο Εσωτερικών 
 

Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών θα καλύψουν πέραν των 

λειτουργικών του δαπανών και δαπάνες των Ανεξάρτητων Αρχών, όπως του Ανωτάτου Συμβουλίου 

Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), του Συνηγόρου του Πολίτη (ΣτΠ), της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 

(ΕΑΔ), τις επιχορηγήσεις του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), 

του Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, 

του Κέντρου Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς (ΚΕΔΑΚ), της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτο-

μίας ΑΕ, τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων, καθώς και τις 

μεταβιβάσεις πόρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση α΄ και β΄ βαθμού. 

 

Επισημαίνεται ότι ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εσωτερικών για το 2021 ενισχύθηκε εκτός των 

άλλων και για δαπάνες Covid-19 με ποσό ύψους 101 εκατ. ευρώ, προκειμένου να επιχορηγηθούν οι 

ΟΤΑ α΄ βαθμού λόγω απώλειας εσόδων και για την υλοποίηση δράσεων με στόχο την πρόληψη και 

τον περιορισμό της διασποράς της νόσου. 

Τέλος, σημαντικά κονδύλια θα διατεθούν από το ΠΔΕ για τη χρηματοδότηση δράσεων για την τοπική 

αυτοδιοίκηση και τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Το 

σύνολο των δαπανών του φορέα στο ΠΔΕ έτους 2022 προβλέπεται στα 310 εκατ. ευρώ. 

 
Μεταβιβάσεις στους ΟΤΑ α΄ βαθμού από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών  

 
Οι μεταβιβάσεις πόρων από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών προς την Τοπι-

κή Αυτοδιοίκηση (Δήμοι - Περιφέρειες) αφορούν κυρίως, την απόδοση των Κεντρικών Αυτοτελών 

Πόρων (ΚΑΠ), την ειδική επιχορήγηση των ΟΤΑ α΄ βαθμού για την κάλυψη της μισθοδοσίας των 

σχολικών τροχονόμων, του προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων και την υλοποίηση του 

Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». 

 

Η βασικότερη πηγή εσόδων των ΟΤΑ α΄ βαθμού είναι οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ), οι ο-

ποίοι προσδιορίζονται βάσει θεσμοθετημένων διατάξεων, με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών και 

επενδυτικών δαπανών τους και αποδίδονται μέσω του τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου 

Εσωτερικών. 

 

Το 2021, οι αποδόσεις των ΚΑΠ στους ΟΤΑ α΄ βαθμού εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στο ποσό των 

1.914 εκατ. ευρώ. Πέραν των ανωτέρω αποδόσεων, οι ΟΤΑ α΄ βαθμού εκτιμάται ότι θα λάβουν επι-

πλέον:  

 

 ειδική επιχορήγηση ποσού ύψους 155 εκατ. ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η δαπάνη μι-

σθοδοσίας των σχολικών τροχονόμων, των σχολικών καθαριστριών, καθώς και το κόστος του 

Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»,  

 λοιπές αποδόσεις ποσού ύψους 7 εκατ. ευρώ, οι οποίες αποδίδονται στους ΟΤΑ α΄ βαθμού ως έ-

κτακτο αντισταθμιστικό τέλος, δυνάμει της Σύμβασης Παραχώρησης του Ελληνικού Δημοσίου με 

τους Οργανισμούς Λιμένος Πειραιώς και Θεσσαλονίκης ΑΕ,  

 επιχορήγηση ποσού ύψους 12 εκατ. ευρώ για βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπισης άμεσων βιοτι-

κών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών, 
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 επιχορήγηση ποσού ύψους 8 εκατ. ευρώ για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε 

οργανωμένες ή μη παραλίες σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του π.δ. 71/2020, 

 λοιπές επιχορηγήσεις ποσού ύψους 1 εκατ. ευρώ που αφορούν κυρίως την επιχορήγηση του Εθνι-

κού Κήπου και τις δαπάνες καθαριότητας των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(ΔΙΕΠ),  

  έκτακτη επιχορήγηση ποσού ύψους 72 εκατ. ευρώ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών των 

ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων τους και  

  επιχορήγηση ποσού ύψους 101 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων 

της πανδημίας Covid-19.  

 

Το 2022, οι αποδόσεις των ΚΑΠ στους ΟΤΑ α΄ βαθμού, προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 

1.965 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, θα λάβουν ειδική επιχορήγηση ποσού ύψους 162 εκατ. ευρώ, η οποία θα 

καλύψει το κόστος μισθοδοσίας των σχολικών τροχονόμων, του προσωπικού καθαριότητας των σχο-

λικών μονάδων, καθώς και του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι». Τέλος, θα αποδοθεί στους ΟΤΑ 

α΄ βαθμού ποσό ύψους 5 εκατ. ευρώ ως έκτακτο αντισταθμιστικό τέλος, δυνάμει της Σύμβασης Πα-

ραχώρησης του Ελληνικού Δημοσίου με τους Οργανισμούς Λιμένος Πειραιώς και Θεσσαλονίκης ΑΕ 

και ποσό ύψους 2 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών, λόγω φυσικών καταστροφών 

και την επιχορήγηση του Δήμου Αθηναίων για τη διαχείριση του Εθνικού Κήπου. 

 
Μεταβιβάσεις στους ΟΤΑ β΄ βαθμού από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών 
 

Το 2021 οι αποδόσεις των ΚΑΠ στους ΟΤΑ β΄ βαθμού, εκτιμάται να διαμορφωθούν στα 640 εκατ. 

ευρώ, ενώ για το 2022 προβλέπεται να ανέλθουν στα 696 εκατ. ευρώ. 

 

Πίνακας 3.15  Μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του 

Υπουργείου Εσωτερικών στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού 
(σε εκατ. ευρώ) 

 

    Κατηγορία 
2021 2022 

Εκτιμήσεις Προβλέψεις 
   

Α. ΟΤΑ Α΄ βαθμού – Δήμοι (Ι + ΙΙ + ΙΙΙ + IV + V + VI) 2.271 2.134 
  Ι.  ΚΑΠ Δήμων (α + β + γ) 1.914 1.965 
 α. Απόδοση στους Δήμους ποσοστού επί του φόρου προστιθέμενης αξίας 725 770 
 β. Απόδοση στους Δήμους ποσοστού επί των καθαρών συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου 

εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων 1.088 1.093 
 γ. Απόδοση στους Δήμους ποσοστού επί του ΕΝΦΙΑ 101 102 
  ΙΙ. Ειδική επιχορήγηση σε ΟΤΑ α’ βαθμού 155 162 
 III. Λοιπές αποδόσεις σε ΟΤΑ α’ βαθμού  7 5 
 IV. Λοιπές επιχορηγήσεις σε ΟΤΑ α’ βαθμού1 22 2 
 V. Έκτακτη επιχορήγηση εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών2 72 0 
 VI. Δαπάνες Covid-19 101 0 
Β. ΟΤΑ Β’ βαθμού – Περιφέρειες (Ι + ΙΙ) 640 696 
  Ι.  ΚΑΠ Περιφερειών (α+β) 3 640 696 
 α. Απόδοση στις Περιφέρειες ποσοστού επί του φόρου προστιθέμενης αξίας 190 240 
 β. Απόδοση στις Περιφέρειες ποσοστού επί των καθαρών συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φό-

ρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων 450 455 
 ΙΙ. Λοιπές επιχορηγήσεις σε ΟΤΑ β’ βαθμού 0 0 
Γ. ΚΑΠ OTA α’ και β’ βαθμού (Α.Ι + Β.Ι) 2.554 2.660 
   

Δ. Σύνολο μεταβιβάσεων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπ. Εσωτερικών (Α + Β) 2.911 2.830 
1 Στις εκτιμήσεις οικονομικού έτους 2021 περιλαμβάνονται ποσά ύψους 12,3 εκατ. ευρώ για βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπισης φυσικών καταστρο-

φών, 8 εκατ. ευρώ για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης και 1,3 εκατ. ευρώ λοιπές επιχορηγήσεις. 
2 Στο οικονομικό έτος 2021, από το συνολικό ποσό της έκτακτης επιχορήγησης εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών, επιστράφηκε στον Κρατικό Προϋ-

πολογισμό ποσό 26,5 εκατ. ευρώ. 
3 Από τους ΚΑΠ των Περιφερειών έτους 2021 συνολικού ύψους 646 εκατ. ευρώ, μεταφέρθηκε ποσό 5,7 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό του Υπουρ-

γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα «ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 2021». 

 

Υπουργείο Εξωτερικών 
 

Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών θα καλύψουν κυρίως δαπά-

νες για: 
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 εισφορές και άλλες υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από τη συμμετοχή της χώρας σε Διεθνείς 

Οργανισμούς, λειτουργικές δαπάνες της Υπηρεσιακής Γενικής Γραμματείας, της Γενικής Γραμμα-

τείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Δι-

πλωματίας και Αποδήμου Ελληνισμού, καθώς και των Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας, και 

 δράσεις στον τομέα παροχής διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας σε τρίτες χώρες. 

 

Μέσω του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του φορέα χρηματοδοτούνται κυρίως οριζόντιες 

δράσεις για τον διοικητικό εκσυγχρονισμό των οικείων υπηρεσιών, την ενίσχυση της εξαγωγικής επι-

χειρηματικότητας, καθώς και δαπάνες στον μεταναστευτικό τομέα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του. 

Το σύνολο των δαπανών του φορέα στο ΠΔΕ έτους 2022 προβλέπεται στα 14 εκατ. ευρώ. 

 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 
 

Στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου έχουν προβλεφθεί πιστώσεις που θα καλύψουν δαπάνες 

για: 

 

 την περίθαλψη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, 

 την εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού,  

 τη συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων σε ειρηνευτικές αποστολές, 

 την προμήθεια καυσίμων και την προμήθεια υγειονομικού υλικού για τα στρατιωτικά νοσοκομεία,  

 τις εθνικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, 

 τις εισφορές του Υπουργείου και κυρίως της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σε Διεθνείς Ορ-

γανισμούς και 

 τις νέες υποχρεώσεις που απορρέουν από την υλοποίηση σημαντικών εξοπλιστικών προγραμμά-

των. 

 

Στις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού του 2021, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους 

11 εκατ. ευρώ για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της υγειονομικής κρίσης, όπως προσλήψεις επικουρικού ιατρικού προσωπικού και προμή-

θεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και το ΝΙΜΤΣ.  

 

Οι πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου έτους 2022 είναι 

αυξημένες κατά 808 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τις εκτιμήσεις του 2021 και αυτό οφείλεται κυρίως στην 

υλοποίηση νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων απαραίτητων για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότη-

τας της χώρας. 

 

Μέσω του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του φορέα χρηματοδοτούνται δαπάνες στρατιωτι-

κών έργων και δαπάνες στον μεταναστευτικό τομέα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του. Το σύνολο 

των δαπανών του φορέα στο ΠΔΕ έτους 2022 προβλέπεται στα 34 εκατ. ευρώ. 

 
Υπουργείο Υγείας 
 
Στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου προβλέπονται πιστώσεις για την εύρυθμη και αποτελε-

σματική λειτουργία των υπηρεσιών παροχής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας της 

χώρας.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, οι μεταβιβάσεις προς τα νοσηλευτικά ιδρύματα, τις μονάδες υγείας του συστήματος 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και τον ΕΟΠΥΥ αποσκοπούν στη διαρκή βελτίωση του επι-

πέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών, στην αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης των ασθενών, 

στην ανανέωση και στον εκσυγχρονισμό τόσο του ιατρικού εξοπλισμού όσο και των κτιριακών υπο-

δομών, καθώς και στην εξασφάλιση της απρόσκοπτης διαδικασίας εφοδιασμού με ιατροφαρμακευτικό 

και λοιπό υλικό. 
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Επιπρόσθετα, οι μεταβιβάσεις προς τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου προορίζονται να 

καλύψουν τόσο τις λειτουργικές ανάγκες, όσο και τις εξειδικευμένες δραστηριότητές τους κατά τομέ-

α. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ανάγκες προστασίας της δημόσιας υγείας, η συνέχιση παροχής υπηρε-

σιών από τις μονάδες ψυχικής υγείας, η καταπολέμηση των ναρκωτικών και η παροχή σχετικής φρο-

ντίδας, η διακομιδή έκτακτων περιστατικών που χρήζουν υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και η α-

ντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και υγειονομικών καταστάσεων.  

 

Στα ανώτατα όρια δαπανών του Υπουργείου Υγείας έχουν περιληφθεί δαπάνες που σχετίζονται με την 

υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού συνολι-

κού ύψους 944 εκατ. ευρώ για το έτος 2021. Στις παρεμβάσεις Covid-19 έτους 2022 του Υπουργείου 

Υγείας έχουν κατανεμηθεί πιστώσεις ύψους 136 εκατ. ευρώ για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας 

του επικουρικού προσωπικού που προσλήφθηκε λόγω Covid-19. Ωστόσο, όπως αποτυπώνεται στον 

πίνακα 3.32 της ενότητας 9, οι δαπάνες για την κάλυψη αυξημένων υγειονομικών δαπανών λόγω της 

πανδημίας Covid-19 για το 2022 προβλέπεται να ανέλθουν σε 736 εκατ. ευρώ το 2022. Από αυτά, τα 

600 εκατ. ευρώ έχουν προβλεφθεί στη μείζονα κατηγορία 29 "Πιστώσεις υπό κατανομή" του ειδικού 

φορέα Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών ώστε να εκταμιευθούν ανάλογα με 

την υγειονομική πορεία της πανδημίας. Επιπλέον, όπως φαίνεται αναλυτικά και στην ενότητα 3.2.2 το 

μεγαλύτερο μέρος των σχεδιαζόμενων διορισμών του 2022 αφορά σε υγειονομικό προσωπικό, ενώ οι 

αντίστοιχες πιστώσεις για τους διορισμούς αυτούς έχουν ήδη προβλεφθεί στη μείζονα κατηγορία 29 

"Πιστώσεις υπό κατανομή" του ειδικού φορέα Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομι-

κών. 

 

Μέσω του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του φορέα χρηματοδοτούνται δαπάνες για την Υ-

γεία - Πρόνοια, που εξειδικεύονται σε δαπάνες για εξοπλισμό των νοσοκομείων, για λειτουργία παιδι-

κών σταθμών και γηροκομείων, για δημιουργία δομών αποασυλοποίησης ψυχικά ασθενών, όπως και 

δομών παροχής φροντίδας ψυχικής υγείας. Επίσης, το Υπουργείο υλοποιεί δράσεις στον μεταναστευ-

τικό τομέα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του. 

Το σύνολο των δαπανών του Υπουργείου στο ΠΔΕ έτους 2022 προβλέπεται να ανέλθει στα 75 εκατ. 

ευρώ. Επιπλέον, για τη χρηματοδότηση δράσεων του φορέα θα διατεθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας ποσό ύψους 241 εκατ. ευρώ. 

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης 
 

Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα καλύψουν εκτός των 

άλλων, τις δαπάνες του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και τις δαπάνες λειτουργίας των Ανεξάρτητων 

Διοικητικών Αρχών, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Αρχή Διασφάλισης 

του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ). 

 

Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου χρηματοδοτούν κυρίως ο-

ριζόντιες δράσεις για τον διοικητικό εκσυγχρονισμό των οικείων υπηρεσιών και δομών. 

Το σύνολο των δαπανών του Υπουργείου στο ΠΔΕ έτους 2022 προβλέπεται να ανέλθει στα 23 εκατ. 

ευρώ. Επιπλέον, για τη χρηματοδότηση δράσεων του φορέα θα διατεθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας ποσό ύψους 39 εκατ. ευρώ.  

 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
 

Στον τακτικό προϋπολογισμό έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την κάλυψη των πολιτικών και δράσε-

ων του Υπουργείου, που αφορούν το σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος (και τις 3 βαθμίδες), αλ-

λά και τους τομείς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης. 

 

Ειδικότερα, έχουν προβλεφθεί οι απαραίτητες πιστώσεις για: 

 

 την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχορηγούμενων από το Υπουργείο φορέων (ΑΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και 

λοιπών νομικών προσώπων), προκειμένου να αναπτύξουν τις δράσεις τους, 

 την καταβολή των εισφορών σε διεθνείς οργανισμούς,  



ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3    

 

92  ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 

 την κάλυψη λειτουργίας των δημόσιων ΙΕΚ,  

 την κάλυψη μηνιαίας επιδότησης εισιτηρίου για τη δωρεάν μεταφορά των εκπαιδευομένων στα 

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας από την κατοικία τους στην έδρα της δομής που σπουδάζουν,  

 την προμήθεια φοιτητικών συγγραμμάτων, 

 τη συνέχιση του προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 

 την ειδική ενίσχυση, μέσω των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των φοιτητών που σπουδάζουν μακριά 

από τον τόπο κατοικίας τους, καθώς και την κάλυψη των δαπανών σίτισης αυτών.  

 

Στις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 μεταξύ άλλων δαπανών περιλαμβάνο-

νται και δαπάνες συνολικού ύψους 9 εκατ. ευρώ, οι οποίες διατέθηκαν για δράσεις που σχετίζονται με 

την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον Covid-19 και συγκεκριμένα για την 

υποστήριξη απομακρυσμένης διδασκαλίας, για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας επικουρικού ιατρι-

κού προσωπικού και λοιπού επικουρικού προσωπικού του Αρεταίειου Νοσοκομείου, καθώς και για τη 

χρηματοδότηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας για την αντιμετώπιση αναγκών 

ως προς την τήρηση των έκτακτων μέτρων κατά της διασποράς του Covid-19. 

 

Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου χρηματοδοτούν έργα υπο-

δομής, κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό των ΑΕΙ και των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, η διαρκής ανάγκη απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτή-

των υπηρετείται μέσω των δράσεων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, που α-

φορούν στην Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων υλοποιεί το συ-

γκεκριμένο Υπουργείο. Τέλος, από το ΠΔΕ του Υπουργείου καλύπτονται δαπάνες στον μεταναστευ-

τικό τομέα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του. 

Το σύνολο των δαπανών του Υπουργείου στο ΠΔΕ έτους 2022 προβλέπεται να ανέλθει στα 790 εκατ. 

ευρώ. Επιπλέον, για τη χρηματοδότηση επιμέρους δράσεων του Υπουργείου θα διατεθεί από το Τα-

μείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ποσό ύψους 160 εκατ. ευρώ.  

 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 
 

Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού θα καλύ-

ψουν κυρίως δαπάνες: 

 

 συντήρησης, διαμόρφωσης και προστασίας των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, με στόχο την 

προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, 

 λειτουργικών αναγκών των αρχαιολογικών υπηρεσιών, 

 επιχορηγήσεων φορέων που προάγουν τον πολιτισμό και τον αθλητισμό,  

 απόδοση εσόδων σε επαγγελματικές και ερασιτεχνικές αθλητικές ομάδες, 

 κάλυψης πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων και προγραμμάτων διάδοσης του ελληνικού πολι-

τισμού και 

 προβολής των πολιτιστικών θησαυρών της χώρας, με σκοπό την καθιέρωσή της ως προορισμού 

υψηλού πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

 

Οι δαπάνες του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού εμφανίζονται αυξημένες στο 

2021 κατά 35 εκατ. ευρώ, λόγω απόδοσης εσόδων από φορολόγηση τυχερών παιγνίων σε επαγγελμα-

τικές αθλητικές ομάδες και ερασιτεχνικά σωματεία. Η εν λόγω απόδοση θα λάβει την μορφή μόνιμης 

ενίσχυσης για τα επόμενα έτη (άρθρο 79 του ν.4764/2020). Ωστόσο, για το τρέχον έτος χορηγήθηκε, 

με τη μορφή έκτακτης επιχορήγησης από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού, για την πραγμα-

τοποίηση δράσεων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας, 

λόγω απώλειας εσόδων των ανωτέρω αθλητικών φορέων.  

 

Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου χρηματοδοτούν έργα, όπως 

η κατασκευή, βελτίωση και αναδιοργάνωση μουσείων, η συντήρηση μνημείων και αρχαιολογικών 

χώρων και η συνολική ανάδειξή τους, καθώς και η κατασκευή και βελτίωση αθλητικών εγκαταστά-

σεων. 
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Το σύνολο των δαπανών του Υπουργείου στο ΠΔΕ έτους 2022 προβλέπεται να ανέλθει στα 30 εκατ. 

ευρώ. Επιπλέον, για τη χρηματοδότηση επιμέρους δράσεων του Υπουργείου θα διατεθεί από το Τα-

μείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ποσό ύψους 50 εκατ. ευρώ.  

 

Υπουργείο Οικονομικών  
 

Στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου, πέραν των πιστώσεων που έχουν προβλεφθεί για τη 

λειτουργία των υπηρεσιών του, περιλαμβάνονται πιστώσεις και για το Νομικό Συμβούλιο του Κρά-

τους, την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, καθώς και για την Ειδική Υπηρεσία Συ-

ντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. 

 

Επίσης, περιλαμβάνονται και οι πιστώσεις για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), την 

Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καθώς και το 

Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. 

 

Τέλος, περιλαμβάνεται και ο ειδικός φορέας «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» για την αντιμετώπιση δια-

φόρων οριζόντιων θεμάτων της κεντρικής διοίκησης. Οι πιστώσεις του εμφανίζονται διακριτά στον 

πίνακα και προβλέπεται να καλύψουν, μεταξύ άλλων, το αποθεματικό, τις πιστώσεις υπό κατανομή 

για νέες προσλήψεις, τις συντάξεις που πληρώνονται απευθείας από το κράτος, τις Υπηρεσίες Κοινής 

Ωφέλειας, τις αποδόσεις στην ΕΕ, το επίδομα θέρμανσης, τις καταπτώσεις εγγυήσεων με εγγυητή το 

Ελληνικό Δημόσιο, τους τόκους και τα συναφή τραπεζικά έξοδα. 

 

Το σύνολο των δαπανών του Υπουργείου στο ΠΔΕ έτους 2022 προβλέπεται να ανέλθει στα 57 εκατ. 

ευρώ. Επιπλέον, για τη χρηματοδότηση επιμέρους δράσεων του Υπουργείου, καθώς και άλλων φορέ-

ων έχουν προβλεφθεί πιστώσεις ύψους 1.078 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-

τητας. 

 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

 

Στον Κρατικό Προϋπολογισμό και ειδικότερα στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών, σε 

ξεχωριστούς ειδικούς φορείς, περιλαμβάνεται και ο προϋπολογισμός της ΑΑΔΕ.  

 

Ειδικότερα, στον τακτικό προϋπολογισμό έχουν προβλεφθεί συνολικές πιστώσεις ύψους 507 εκατ. 

ευρώ, έναντι πρότασής της για πιστώσεις ύψους 521 εκατ. ευρώ και ανώτατου ορίου δαπανών ύψους 

493 εκατ. ευρώ που προβλεπόταν για την ΑΑΔΕ στη σχετική εγκύκλιο κατάρτισης προϋπολογισμού 

Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2022. Σημειώνεται ότι στην κατηγορία «Παροχές σε εργαζο-

μένους» έχουν περιληφθεί πιστώσεις για την εφαρμογή του ν. 4778/2021 σχετικά με το νέο μισθολό-

γιο του προσωπικού. 

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
 

Στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την εκτέλεση της α-

ποστολής του και ιδίως για την ανάπτυξη και βελτίωση των συνθηκών παραγωγής του αγροτικού το-

μέα, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και την προώθηση του εξαγωγικού προσανατολισμού των 

αγροτικών προϊόντων, την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ασφάλειας των παραγόμενων και των 

εισαγόμενων τροφίμων στη χώρα και την αξιοποίηση των πόρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 

(ΚΑΠ) και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ). 

 

Σημαντικό μέρος των πιστώσεων αυτών θα διατεθεί για: 

 

 την καταβολή στους αγρότες κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, που έχουν εγκριθεί από την ΕΕ, 

μέσω του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), 

 την επιχορήγηση εποπτευόμενων από το Υπουργείο φορέων για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης 

λειτουργίας τους στο πλαίσιο της προαγωγής της αγροτικής ανάπτυξης της χώρας. Μεταξύ άλλων, 
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για την επιχορήγηση του ΕΛΓΑ με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών έχουν προ-

βλεφθεί πιστώσεις ύψους 30 εκατ. ευρώ και  

  την κάλυψη του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων 

(ΕΛΕΓΕΠ). 

 

Επισημαίνεται ότι η διαφορά μεταξύ των εκτιμήσεων για την εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού 

του ΥΠΑΑΤ οικονομικού έτους 2021 και των αντίστοιχων προβλέψεων για το οικονομικό έτος 2022, 

ύψους 226 εκατ. ευρώ, οφείλεται σε πιστώσεις που μεταφέρθηκαν το 2021 για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών της πανδημίας του Covid-19 ύψους 48 εκατ. ευρώ και σε πιστώσεις για λοιπές οικονομικές 

ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα, στην αυξημένη επιχορήγηση του ΕΛΓΑ, καθώς και στην κάλυψη 

του μειωμένου ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) 

το οικονομικό έτος 2022. 

 

Τα έργα του γεωργικού τομέα που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ περιλαμβάνουν έργα υποδομών για 

τη βελτίωση συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, οικονομικές ενισχύσεις γε-

ωργικών προγραμμάτων, βελτιώσεις και εξοπλισμό κτηνιατρικών εργαστηρίων σε ακριτικές περιοχές, 

εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα ενίσχυσης της αλιείας κ.λπ.  

Το σύνολο των δαπανών του Υπουργείου στο ΠΔΕ έτους 2022 προβλέπεται να ανέλθει στα 804 εκατ. 

ευρώ. Επιπλέον, για τη χρηματοδότηση επιμέρους δράσεων του Υπουργείου θα διατεθεί από το Τα-

μείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ποσό ύψους 50 εκατ. ευρώ. 

 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  
 

Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα καλύ-

ψουν κυρίως: 

 

 την επιχορήγηση των εποπτευόμενων Φορέων (ΕΑΓΜΕ, ΟΦΥΠΕΚΑ, ΚΑΠΕ, Φορέων Διαχείρι-

σης),  

 τις αποδόσεις εσόδων στο Πράσινο Ταμείο, στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), 

στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και στον ειδικό λογαριασμό Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης 

(ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ) από την επιβολή πράσινου τέλους στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης «diesel».  

 

Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου χρηματοδοτούν έργα που 

συμβάλλουν στην προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη, 

καθώς και την προστασία των δασών. Στις δαπάνες για ενέργεια περιλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις σε 

ενδιάμεσους φορείς για την πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Το σύνολο των δαπανών του Υπουργείου στο ΠΔΕ έτους 2022 προβλέπεται να ανέλθει στα 720 εκατ. 

ευρώ. 

Επιπλέον, ένα σημαντικό ποσό, ύψους 500 εκατ. ευρώ, θα διατεθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας για τη χρηματοδότηση δράσεων του Υπουργείου. 

 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
 

Το μεγαλύτερο μέρος των πιστώσεων που προβλέπονται στον τακτικό προϋπολογισμού του Υπουρ-

γείου θα διατεθεί σε μεταβιβάσεις προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) και ειδικό-

τερα προς τον e-ΕΦΚΑ για τη στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, προς τον Οργανισμό 

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την κάλυψη των ανέργων και την ενίσχυση των ε-

νεργητικών πολιτικών απασχόλησης και προς τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνι-

κής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).  

 

Πιο συγκεκριμένα, ο e-ΕΦΚΑ ενισχύεται μέσω επιχορήγησης, τόσο για την κάλυψη των παροχών κύ-

ριας ασφάλισης όσο και για την απώλεια εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές του κλάδου επικουρικής 

ασφάλισης, που εκτιμάται ότι θα προκύψει εξαιτίας της λειτουργίας του Ταμείου Επικουρικής Κεφα-

λαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) που συστάθηκε με το ν. 4826/2021.  
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Επιπλέον, μέσω της ενίσχυσης του ΟΠΕΚΑ προβλέπεται να καταβληθούν: 

 

 το επίδομα παιδιού,  

 το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, 

 το επίδομα στέγασης, 

 το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων και η παροχή σε ανασφάλιστους 

υπερήλικες, 

 οι προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, 

 η καταβολή επιδόματος 2.000 ευρώ σε οικογένειες για κάθε νέα γέννηση παιδιού, και 

 λοιπά προγράμματα, δράσεις και ενέργειες που αφορούν προνοιακές πολιτικές του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται η χορήγηση σχολικών γευμάτων, 

η οικονομική ενίσχυση σε ανάδοχους γονείς και η εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών που δια-

βιούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. 

 

Επιπρόσθετα, αναμένεται να διατεθούν πιστώσεις για: 

  

 τη χρηματοδότηση των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και των λοιπών προνοιακών φορέων, 

 τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Πρώτο Ένσημο» που έχει ως στόχο την αντιμετώπιση της 

ανεργίας των νέων και προβλέπει την καταβολή συνολικού ποσού ύψους 1.200 ευρώ για τους 

πρώτους έξι μήνες απασχόλησης (το 50% εκ των οποίων αποτελεί επιδότηση μισθολογικού κό-

στους και το άλλο 50% προσαύξηση μισθού) σε νέους 18-29 ετών που δεν έχουν προηγούμενη ερ-

γασιακή εμπειρία και θα προσληφθούν εντός του 2022, 

 την επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για νέους εργαζόμενους, με στόχο τη βελτίωση της πρό-

σβασής τους στην αγορά εργασίας, 

 την υλοποίηση του προγράμματος Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους και 

 τη χορήγηση voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς.  

 

Επισημαίνεται, τέλος, ότι στα ανώτατα όρια δαπανών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υ-

ποθέσεων έχουν περιληφθεί δαπάνες που σχετίζονται με την υλοποίηση δράσεων αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της υγειονομικής κρίσης ύψους 5.150 εκατ. ευρώ και 849 εκατ. ευρώ για τα έτη 

2021 και 2022 αντίστοιχα.  

 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 

 η μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτι-

κού τομέα, 

 η καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ σε μηνιαία βάση των εργαζομένων των 

οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε προσωρινή αναστολή, 

 η κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών επί του ονομαστικού μι-

σθού των εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε προσωρινή αναστολή, κα-

θώς και των εργοδοτικών εισφορών των υπαλλήλων των εποχικών επιχειρήσεων, 

 η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό και επιδότηση 200 ευρώ 

σε περίπτωση πρόσληψης μακροχρόνια ανέργου, για περίοδο 6 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμ-

ματος για τη δημιουργία 150.000 νέων θέσεων εργασίας,  

 το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή της επιδότησης παγίων δαπανών κα-

τά το μέρος που αφορά τον συμψηφισμό με ασφαλιστικές εισφορές, 

 το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» που αφορά στην επιδότηση της πρώτης κατοικίας για δανειολήπτες που 

επλήγησαν από την πανδημία Covid-19, 

 η κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό του μέρους του δώρου Πάσχα που αναλογεί στη χρονι-

κή περίοδο της προσωρινής αναστολής της σύμβασης εργασίας, 

 το πρόγραμμα βραχυχρόνιας απασχόλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» και 

 η ενίσχυση των επιχειρήσεων του πολιτισμού λόγω περιορισμού των θέσεων σε θέατρα, κινηματο-

γράφους, συναυλιακούς χώρους κ.λπ.  
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Σημειώνεται ωστόσο ότι για τη χρηματοδότηση των ανωτέρω προγραμμάτων που συνεχίζονται και 

για το έτος 2022, πέραν των 849 εκατ. ευρώ που έχουν περιληφθεί στο ανώτατο όριο δαπανών του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουν προβλεφθεί επιπλέον πιστώσεις στις Γενι-

κές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών.  
 

Ακόμη, από το ΠΔΕ του Υπουργείου καλύπτονται δαπάνες στον μεταναστευτικό τομέα, στο πλαίσιο 

της αρμοδιότητάς του. Το σύνολο των δαπανών του Υπουργείου στο ΠΔΕ έτους 2022 προβλέπεται 

στα 470 εκατ. ευρώ. 

Τέλος, για τη χρηματοδότηση επιμέρους δράσεων του Υπουργείου θα διατεθεί από το Ταμείο Ανά-

καμψης και Ανθεκτικότητας ποσό ύψους 250 εκατ. ευρώ. 

 

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων  
 

Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου προβλέπεται να καλύψουν κυρίως δαπά-

νες για:  

 

 την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την προσέλκυση παραγωγικών ιδιωτικών επενδύσεων και 

τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, 

 τη δημιουργία κατάλληλου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της καινοτομίας, της 

βιομηχανίας και των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων,  

 την εξασφάλιση της λειτουργίας των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και άσκησης 

των τεχνικών επαγγελμάτων, καθώς και την ενίσχυση της ασφάλειας και της ποιότητας των βιομη-

χανικών προϊόντων και υπηρεσιών, 

 την ανάπτυξη της έρευνας, την προαγωγή της τεχνολογίας, την ενσωμάτωση της καινοτομίας στην 

παραγωγή, την ανάπτυξη του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού και την ενίσχυση των εθνικών 

υποδομών έρευνας και καινοτομίας,  

 τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς προς όφελος των καταναλωτών και του υ-

γιούς ανταγωνισμού των επιχειρήσεων, καθώς και την προάσπιση των δικαιωμάτων των κατανα-

λωτών, την πληροφόρηση και ενημέρωσή τους,  

 τη λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Καταναλωτή και 

 τη λειτουργία της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς. 

 

Οι πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου για το έτος 2022 

εμφανίζονται μειωμένες κατά το ποσό των 59 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις εκτιμήσεις του 2021, κυρίως 

λόγω της μη επιχορήγησης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας το έτος 2022, διότι το 

εν λόγω νομικό πρόσωπο επιχορηγήθηκε με όλη τη χρηματοδότηση που καταβλήθηκε στη χώρα μας 

από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στο πλαίσιο δανειακής σύμβασης με δικαιούχο το νομικό 

πρόσωπο.  

 

Επίσης, με ποσό συνολικού ύψους 2.730 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 61 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για 

δαπάνες αντιμετώπισης της πανδημίας (πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ) από το ΠΔΕ και 50 εκατ. ευρώ από 

το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ενισχύονται δράσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου, ορι-

σμένες εκ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται στη συνέχεια: 

 

- δράσεις στήριξης της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, με υλοποίηση 

προγραμμάτων ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της 

μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών όπως π.χ. η αναβάθμιση πολύ μικρών και μι-

κρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές (σύσταση Ταμείου εγ-

γυοδοσίας και επιχειρηματικότητας κ.α.), 

- δράσεις βιομηχανίας – βιοτεχνίας, τουρισμού, προστασίας του περιβάλλοντος και του πρωτογενή 

τομέα. Εργαλείο για την υλοποίηση των πολιτικών αυτών αποτελούν οι αναπτυξιακοί νόμοι, που 

στηρίζουν την ανάπτυξη τόσο των νέων όσο και των υφιστάμενων βιομηχανικών, βιοτεχνικών και 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, των μονάδων γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, τον εκσυγ-
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χρονισμό τους, την προώθηση των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας, τη συνέργεια και δι-

κτύωση των επιχειρήσεων, την απασχόληση και την ανάπτυξη της περιφέρειας,  

- δράσεις για την ανάπτυξη και ενίσχυση των υπηρεσιών εμπορίου, 

- δράσεις για την έρευνα και την τεχνολογία, για προγράμματα ανάπτυξης βιομηχανικών ερευνών, 

καθώς και για προγράμματα ενίσχυσης ερευνητικού δυναμικού όπως το πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ - 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και 

- δράσεις γενικότερου οικονομικού σχεδιασμού, και τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής των προ-

γραμμάτων, που αφορούν στα έργα των 13 Περιφερειών της χώρας.  

 

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 
 
Στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την εκτέλεση της α-

ποστολής του, όπως είναι η υλοποίηση των έργων υποδομών της χώρας και η ανάπτυξη μεταφορικών 

και συγκοινωνιακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του 

Υπουργείου προβλέπεται να καλύψουν κυρίως δαπάνες για: 

 

 την επιχορήγηση των συγκοινωνιακών φορέων, 

 την αποζημίωση σε φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου, λόγω απώλειας εσόδων από τις απαλ-

λαγές καταβολής κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς,  

 την επιχορήγηση των λοιπών φορέων εποπτείας του Υπουργείου, 

 την επιχορήγηση στην εταιρία Κτιριακές Υποδομές ΑΕ για την καταβολή τοκοχρεολυσίων,  

 την αποζημίωση για παροχή υπηρεσιών Υποχρέωσης Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ) στις επιβατικές 

σιδηροδρομικές μεταφορές, 

 τη λειτουργία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, 

 τη λειτουργία της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων και 

 τη λειτουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. 

 

Στις εκτιμήσεις του έτους 2021 έχουν συμπεριληφθεί συνολικές πιστώσεις ύψους 214 εκατ. ευρώ, που 

αφορούν σε παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών του Covid-19 και περιλαμβάνουν κυ-

ρίως μέτρα για την ενίσχυση των συγκοινωνιακών φορέων, καθώς και την οικονομική ενίσχυση της 

εταιρίας «Αεροπορία Αιγαίου ΑΕ» ύψους 120 εκατ. ευρώ. Περιλαμβάνονται επίσης πιστώσεις ύψους 

51 εκατ. ευρώ για την καταβολή της εφάπαξ ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος στους πληγέντες φυ-

σικών καταστροφών, η οποία αφορά κυρίως τους πληγέντες του κυκλώνα «Ιανός». 

 

Από το ΠΔΕ χρηματοδοτούνται δράσεις που αφορούν στην κατασκευή των εθνικών οδικών αξόνων, 

στην κατασκευή των έργων Μετρό, στην κατασκευή νέου σιδηροδρομικού δικτύου και στην επέκτα-

ση/βελτίωση του ήδη υπάρχοντος, στην κατασκευή της επέκτασης του Προαστιακού Σιδηροδρόμου 

Αθηνών, στα λιμενικά έργα και στα έργα για τα αεροδρόμια, στα εγγειοβελτιωτικά έργα, καθώς και 

στα έργα του συνολικού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της χώρας. Επίσης, χρηματοδοτού-

νται έργα κτιριακών υποδομών που συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση των τομέων της υγείας, 

παιδείας και δικαιοσύνης (νοσοκομεία, σχολεία, δικαστικά μέγαρα, φυλακές), καθώς και έργα για τη 

βελτίωση των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης.  

Για τον σκοπό αυτό διατίθενται πιστώσεις ύψους 1.090 εκατ. ευρώ του ΠΔΕ 2022 και 200 εκατ. ευρώ 

από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
 

Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου θα καλύψουν κυρίως δαπάνες για: 

 

 τις δράσεις που συνδέονται με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα της ναυτιλίας, 

 τη φύλαξη των θαλασσίων οδών εισόδου στη χώρα και την κάλυψη των αναγκών που σχετίζονται 

με τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές, 

 την τριτοβάθμια εκπαίδευση των στελεχών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και 

τη ναυτική εκπαίδευση, 
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 τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος σε σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού που 

σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, 

 την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα,  

 τις δράσεις που συνδέονται με τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την προστασία της πολιτιστικής 

κληρονομιάς και της αρχιτεκτονικής των νησιωτικών περιοχών του Αιγαίου,  

 τις δράσεις που συνδέονται με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της εθνικής νησιωτικής πολιτικής 

και 

 τις αποδόσεις εσόδων στο Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ), στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτι-

κού (ΜΤΝ) και στη Δημόσια Αρχή Λιμένων (ΔΑΛ). 

 

Στις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού 2021 περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και δαπάνες ύψους 9 εκατ. 

ευρώ για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 

της υγειονομικής κρίσης, που αφορούν δαπάνες επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου για αποζημίωση ει-

δικού σκοπού στους ναυτικούς και για την καταβολή επιδόματος ανεργίας σε άνεργους ναυτικούς, 

δαπάνες επιχορήγησης των Οργανισμών Λιμένων αρμοδιότητας του Υπουργείου για λειτουργικές δα-

πάνες λόγω απώλειας εσόδων, καθώς και άλλες λειτουργικές δαπάνες του Υπουργείου. 

 

Το ΠΔΕ χρηματοδοτεί δράσεις του Υπουργείου με αντικείμενο την επιδότηση των άγονων γραμμών, 

την ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών και την κάλυψη των τοπικών κοινωνικών αναγκών, καθώς 

και δράσεις στο μεταναστευτικό τομέα, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του. 

Το σύνολο των δαπανών του Υπουργείου στο ΠΔΕ έτους 2022 προβλέπεται να ανέλθει στα 175 εκατ. 

ευρώ.  

 

Υπουργείο Τουρισμού 
 

Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού θα καλύψουν κυρίως δαπάνες για: 

 

 την προβολή της χώρας στο εξωτερικό ως σημαντικού και ελκυστικού τουριστικού προορισμού, 

 την τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση,  

 τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Σχολών Τουριστι-

κών Επαγγελμάτων, που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, 

 τη διασφάλιση ποιότητας του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος, 

 την εκπόνηση συμβουλευτικών μελετών από εξειδικευμένους φορείς και τη διεξαγωγή πρωτογε-

νούς έρευνας στις ξένες αγορές, προκειμένου να διαμορφωθεί στρατηγική μάρκετινγκ για την ανά-

καμψη του τουρισμού, 

 την προώθηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στον τομέα του τουρισμού και 

 την επιχορήγηση και απόδοση εσόδων στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (EOT). 

 

Το 2021 διατέθηκαν πιστώσεις ύψους 37 εκατ. ευρώ για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση 

μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του Covid-19 και αφορούν δαπάνες μίσθωσης του-

ριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, καθώς και δαπάνες επιχορήγησης 

του EOT για λειτουργικές δαπάνες λόγω απώλειας εσόδων. 

 

Σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης της δράσης του Υπουργείου προέρχεται από το ΠΔΕ. Το σύ-

νολο των δαπανών του Υπουργείου στο ΠΔΕ έτους 2022 προβλέπεται να ανέλθει στα 35 εκατ. ευρώ, 

ενώ για τη χρηματοδότηση επιμέρους δράσεων του Υπουργείου θα διατεθεί από το Ταμείο Ανάκαμ-

ψης και Ανθεκτικότητας ποσό ύψους 10 εκατ. ευρώ. 

 

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
 

Στον τακτικό προϋπολογισμό έτους 2022 του Υπουργείου έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την εκτέ-

λεση της αποστολής του Υπουργείου και ειδικότερα για την ανάπτυξη της ψηφιακής πολιτικής, την 

προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών 

υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν προβλεφθεί, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους 
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139 εκατ. ευρώ για την εφαρμογή του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και 20 εκατ. ευρώ για την κάλυψη της ε-

τήσιας συνδρομής της χώρας για τη συμμετοχή της στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. 

 

Ο τακτικός προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους του Υπουργείου έχει ενισχυθεί, μεταξύ άλλων και 

με επιπλέον πιστώσεις συνολικού ύψους 77 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της παν-

δημίας Covid-19, κυρίως για την εφαρμογή του άρθρου 34 του ν. 4816/2021, σύμφωνα με το οποίο 

δίνεται οικονομική διευκόλυνση ύψους 150 ευρώ σε κάθε φυσικό πρόσωπο ηλικίας 18-25 ετών που 

έχει ολοκληρώσει την πρώτη δόση εμβολιασμού ή σε περίπτωση μονοδοσικού εμβολίου, τη μόνη δό-

ση εμβολιασμού κατά του Covid-19. 

 

Σημαντικά ποσά θα διατεθούν το 2022 από το ΠΔΕ για τη χρηματοδότηση δράσεων του Υπουργείου 

στον τομέα ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δικτύωσης του δημόσιου τομέα, ψηφιακού 

μετασχηματισμού και ψηφιακής σύγκλισης. 

Το σύνολο των δαπανών του Υπουργείου στο ΠΔΕ έτους 2022 προβλέπεται να ανέλθει στα 214 εκατ. 

ευρώ και επιπλέον για τη χρηματοδότηση επιμέρους δράσεων του Υπουργείου θα διατεθεί από το Τα-

μείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ποσό ύψους 500 εκατ. ευρώ.  

 

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου 
 
Στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την εκτέλεση της α-

ποστολής του και κυρίως για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για τη μετανά-

στευση, τόσο σχετικά με τη νόμιμη είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών 

στην ελληνική επικράτεια, όσο και σχετικά με την ταυτοποίηση και υποδοχή πολιτών τρίτων χωρών 

που εισέρχονται στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, καθώς και για τον σχεδιασμό και την υλο-

ποίηση της εθνικής πολιτικής για τη χορήγηση ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας. Πιο 

συγκεκριμένα, σημαντικό μέρος των πιστώσεων αυτών θα διατεθεί για: 

 

 την εύρυθμη εκτέλεση των διαδικασιών και τη λειτουργική ετοιμότητα των συστημάτων συλλο-

γής και διαχείρισης δεδομένων για την έκδοση των αδειών διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών, 

 τη λειτουργία της Αρχής Προσφυγών, 

 τον συντονισμό και την αποτελεσματική δράση των υπηρεσιών υποδοχής και ταυτοποίησης και 

τον προσδιορισμό των αναγκών ίδρυσης και επέκτασης κέντρων υποδοχής και δομών φιλοξενίας,  

 τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την εποπτεία της εθνικής στρατηγικής για την προστασία των 

ασυνόδευτων και των χωρισμένων από την οικογένειά τους ανηλίκων,  

 την πιστοποίηση και τον έλεγχο Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπι-

κού χαρακτήρα και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και  

 τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών που επιβαρύνονται από τη λειτουργία μονάδων φιλοξενίας. 

 

Το σύνολο των δαπανών του Υπουργείου στο ΠΔΕ έτους 2022 προβλέπεται να ανέλθει στα 130 εκατ. 

ευρώ και επιπλέον, για τη χρηματοδότηση επιμέρους δράσεων του Υπουργείου θα διατεθεί από το 

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ποσό ύψους 21 εκατ. ευρώ.  

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
 

Στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου έχουν προβλεφθεί πιστώσεις που θα καλύψουν κυρίως 

δαπάνες για: 

  

 τη λειτουργία των αστυνομικών επιχειρησιακών μονάδων, την προμήθεια σύγχρονων και αποτελε-

σματικών μέσων προστασίας του προσωπικού, τη συντήρηση και προμήθεια ανταλλακτικών των 

υπηρεσιακών οχημάτων,  

 τη σίτιση των προσωρινά κρατούμενων στα κατά τόπους καταστήματα κράτησης, 

 τη σίτιση και διαμονή των αλλοδαπών στα προαναχωρησιακά κέντρα, σε εναρμόνιση με το διε-

θνώς επικρατούν πλαίσιο, 

 την εφαρμογή της σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και 
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 την υλοποίηση δράσεων για την ανάσχεση των μεταναστευτικών ροών. 

 

Οι εκτιμήσεις για το έτος 2021 ανέρχονται στο ποσό των 2.001 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 8 ε-

κατ. ευρώ αφορά πιστώσεις που έχουν διατεθεί για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον Covid-19. Για το έτος 2022 οι εκτιμήσεις ανέρχονται στο 

ποσό των 1.900 εκατ. ευρώ. Η απόκλιση στις εκτιμήσεις μεταξύ των ετών 2021 και 2022, οφείλεται 

στο γεγονός ότι κατά το έτος 2021 ο φορέας ενισχύθηκε με επιπλέον πιστώσεις, τόσο για την αντιμε-

τώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία του Covid-19, όσο και για την ανάσχεση των μεταναστευ-

τικών ροών και για την υλοποίηση και επίβλεψη του έργου «Κατασκευή νέου, αναβάθμιση-επισκευή 

υφιστάμενου τεχνητού εμποδίου και συναφών έργων κατά μήκος της Ελληνοτουρκικής Μεθορίου 

στην ΠΕ Έβρου». 

 

Το σύνολο των δαπανών του Υπουργείου στο ΠΔΕ έτους 2022 προβλέπεται να ανέλθει στα 75 εκατ. 

ευρώ.  

 
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας  
 

Στον τακτικό προϋπολογισμό του νεοσύστατου Υπουργείου έχουν προβλεφθεί πιστώσεις που θα κα-

λύψουν κυρίως δαπάνες για: 

  

 τη λειτουργία των επιχειρησιακών μονάδων, την προμήθεια σύγχρονων και αποτελεσματικών μέ-

σων προστασίας του προσωπικού, τη συντήρηση και προμήθεια ανταλλακτικών των υπηρεσιακών 

οχημάτων,  

 την προστασία των δασών από πυρκαγιές, με τη χρήση επίγειων μονάδων και εναέριων μέσων του 

Πυροσβεστικού Σώματος και  

 την κάλυψη δαπανών για την αποτελεσματική λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας, στο πλαίσιο τόσο της αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας, όσο και ευρύτερα 

του συντονισμού του συνόλου των δράσεων πολιτικής προστασίας όλων των εμπλεκόμενων φο-

ρέων για την αντιμετώπιση πάσης φύσεως καταστροφών. 

 

Οι εκτιμήσεις για το έτος 2021 ανέρχονται στο ποσό των 804 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 271 

εκατ. ευρώ αφορά πιστώσεις που έχουν διατεθεί για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέ-

τρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον Covid-19. Για το έτος 2022 οι εκτιμήσεις ανέρχονται 

στο ποσό των 534 εκατ. ευρώ. 

 

Το σύνολο των δαπανών του Υπουργείου στο ΠΔΕ έτους 2022 προβλέπεται να ανέλθει στα 11 εκατ. 

ευρώ και επιπλέον, για τη χρηματοδότηση επιμέρους δράσεων του Υπουργείου θα διατεθεί από το 

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ποσό ύψους 50 εκατ. ευρώ.  

 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 
 

Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προβλέπεται μεταξύ 

άλλων να καλύψουν δαπάνες για: 

 

 τις υπηρεσίες που αφορούν σε θέματα αλλοδαπών και μετανάστευσης και 

 τη χωροταξία και την περιβαλλοντική πολιτική. 

 

 

 3.4.1 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
 

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) αποτελεί για το Κράτος το σημαντικότερο μέσο άσκη-

σης πολιτικής για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Οι κύριοι αναπτυξιακοί τομείς που ενισχύ-

ονται με το ΠΔΕ είναι οι παρακάτω:  
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α) μεταφορές και περιβάλλον, β) επιχειρηματικότητα και ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, γ) α-

νάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου και ενίσχυση της κοινωνίας της γνώσης, δ) ενέργεια και αξιοποίηση 

των ενεργειακών πόρων, ε) ψηφιακός μετασχηματισμός και στ) αυτοδιοίκηση μέσω της στήριξης των 

επενδυτικών της προγραμμάτων. Επιπλέον, με την αξιοποίηση εθνικών πόρων ενισχύονται πολιτικές 

του Κράτους για συντήρηση και επέκταση κοινωνικών υποδομών, χρηματοδότηση έκτακτων αναγκών 

και λοιπών δράσεων. 

 

Διαχρονική εξέλιξη του ΠΔΕ και συμμετοχή του στο ΑΕΠ 
 

Στον πίνακα 3.16 παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του ΠΔΕ από το 2012 έως και το 2022 και η 

ποσοστιαία (%) συμμετοχή του στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας.  

 
 

Πίνακας 3.16 Διαχρονική εξέλιξη δαπανών ΠΔΕ (2012-2022) 
(σε εκατ. ευρώ) 

 

Έτη 

ΠΔΕ Ετήσια 
μεταβολή 

% 
ΑΕΠ 

ΠΔΕ / ΑΕΠ 
% 

Λοιποί 
εθνικοί πόροι 

Συγχρηματοδοτούμενο Σύνολο 

2012 1.412 4.710 6.122 -7,3 188.381 3,2 

2013 783 5.867 6.650 8,6 179.884 3,7 

2014 710 5.882 6.592 -0,9 177.236 3,7 

2015 681 5.725 6.406 -2,8 176.369 3,6 

2016 833 5.454 6.287 -1,9 174.494 3,6 

2017 1.327 4.623 5.950 -5,4 176.903 3,4 

2018 2.638 3.599 6.237 4,8 179.558 3,5 

2019 1.892 3.750 5.642 -9,5 183.250 3,1 

2020 2.047 8.600 10.647 88,7 165.326 6,4 

2021* 1.350 7.000 8.350 -21,6 177.608 4,7 

2022** 1.300 6.500 7.800 -6,6 187.278 4,2 

       

* Τα ποσά για ΠΔΕ αποτελούν για το έτος 2021 εκτίμηση και για το 2022 πρόβλεψη και δεν περιλαμβάνουν εκτιμήσεις και προβλέψεις για 
τις δαπάνες των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων), Υπουργείο Οικονομικών (Διεύθυνση Μακροοικονομικής 
Πολιτικής και Προβλέψεων). 

 

Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι οι δαπάνες του ΠΔΕ από το 2012 έως το 2019 κυμαί-

νονται μεταξύ 3,1%-3,7% του ΑΕΠ. Το 2020 οι δαπάνες του ΠΔΕ ανήλθαν σε 6,4% του ΑΕΠ, ση-

μειώνοντας πολύ σημαντική αύξηση (88,7%) σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η οποία αποδίδεται 

κατά κύριο λόγο στη χρηματοδότηση επιπρόσθετων δράσεων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμε-

νων συνεπειών της υγειονομικής κρίσης. Για το τρέχον έτος, 2021, εκτιμάται ότι οι δαπάνες του ΠΔΕ 

θα μειωθούν κατά 21,6% σε σχέση με το 2020, όμως ως ποσοστό του ΑΕΠ θα παραμείνουν σε υψηλά 

επίπεδα (4,7%), συγκριτικά με τα ποσοστά της προηγούμενης δεκαετίας, καθώς εξακολουθούν να ε-

νισχύονται οι επενδύσεις με πρόσθετους πόρους για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και 

των επιπτώσεών της. Τέλος, για το έτος 2022, προβλέπεται η μείωση των δαπανών του ΠΔΕ κατά 

6,6% σε σχέση με το 2021, ενώ ως ποσοστό του ΑΕΠ, προβλέπεται να ανέλθουν στο 4,2%.  

 

Τα τελευταία δύο έτη, η πανδημία του κορωνοϊού δημιούργησε νέα δεδομένα, τα οποία απαίτησαν 

την εκ νέου προσαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ). H ανα-

θεώρηση που πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο ΕΣΠΑ 2014-2020, αφορούσε τροποποιήσεις σε 16 εκ 

των 18 ΕΠ (13 Περιφερειακά και 3 Τομεακά Προγράμματα). Επίσης, αξιοποιώντας τις δυνατότητες 

του προσωρινού Ευρωπαϊκού Θεσμικού Πλαισίου κρατικών ενισχύσεων (Ανακοίνωση 2020/C 91 I/01 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), προχώρησε στον σχεδιασμό εξειδικευμένων παρεμβάσεων συνολι-

κού ύψους άνω των 6,9 δισ. ευρώ, και ειδικότερα: 

 

 Δράσεις επιχειρηματικότητας συνολικού ύψους περίπου 5,8 δισ. ευρώ, οι οποίες αφορούν στην 

παροχή εγγυήσεων, στην επιδότηση επιτοκίου, στη στήριξη επιχειρήσεων, σε επιστρεπτέα προκα-
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ταβολή σε ΚΑΔ που επλήγησαν από την οικονομική κρίση και σε ενίσχυση του κεφαλαίου κίνη-

σης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία.  

 Προσλήψεις ιατρών και νοσηλευτών και προμήθειες αναγκαίου υγειονομικού εξοπλισμού, συνολι-

κού ύψους περίπου 549 εκατ. ευρώ. 

 Δράσεις στήριξης της απασχόλησης, συνολικού ύψους περίπου 434 εκατ. ευρώ. 

 Στήριξη του τομέα παιδείας μέσω προσλήψεων ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, προμη-

θειών εκπαιδευτικού και υγειονομικού εξοπλισμού και άλλων δράσεων, συνολικού π/υ περίπου 65 

εκατ. ευρώ. 

 Δράσεις στήριξης σε επιμέρους τομείς: στον τομέα αλιείας, προϋπολογισμού περίπου 40 εκατ. ευ-

ρώ, στον τομέα ενέργειας προϋπολογισμού περίπου 60 εκατ. ευρώ. 

 

Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021  
 

Ο Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021 προέβλεπε 6.000 εκατ. ευρώ για συγχρηματο-

δοτούμενα έργα και 750 εκατ. ευρώ για έργα χρηματοδοτούμενα αμιγώς από εθνικούς πόρους. Το σύ-

νολο δε των δαπανών αυτών περιλαμβάνονταν στις πιστώσεις υπό κατανομή του κρατικού προϋπολο-

γισμού. Όμως, λόγω των αυξημένων αναγκών χρηματοδότησης δράσεων, προκειμένου να αντιμετω-

πιστούν οι συνέπειες της συνεχιζόμενης πανδημίας, καθώς και των εκτεταμένων φυσικών καταστρο-

φών που συνέβησαν στη διάρκεια του έτους, τον Απρίλιο του 2021 ψηφίστηκε συμπληρωματικός 

Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με τον οποίο τα παραπάνω ποσά αυξήθηκαν κατά 

250 εκατ. ευρώ στο εθνικό σκέλος και κατά 1.000 εκατ. ευρώ στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος. Ε-

πίσης, για τους ίδιους λόγους, τον Σεπτέμβριο ψηφίστηκε και νέος συμπληρωματικός Προϋπολογι-

σμός Δημοσίων Επενδύσεων που αύξησε περαιτέρω το εθνικό σκέλος κατά 350 εκατ. ευρώ, διαμορ-

φώνοντας τα όρια για το οικονομικό έτος 2021 σε 1.350 εκατ. ευρώ στο εθνικό σκέλος και 7.000 ε-

κατ. ευρώ στο συγχρηματοδοτούμενο. 

 

Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2022  
 

Για το 2022 προβλέπονται συνολικά να δαπανηθούν μέσω του ΠΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη της δημοσι-

ονομικές δαπάνες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, πόροι συνολικού ύψους 11 δισ. ευρώ 

που αντιπροσωπεύουν το 5,9% του ΑΕΠ της χώρας, και κατανέμονται σε 6,5 δισ. ευρώ για έργα που 

θα χρηματοδοτηθούν και από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1,3 δισ. ευρώ για έργα που θα χρημα-

τοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους και 3,2 δισ. ευρώ για τα έργα και μεταρρυθμίσεις του 

Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

 

Η αναπτυξιακή πολιτική προωθείται με την ενίσχυση των ενεργειών για την ταχεία υλοποίηση των 

έργων των προγραμμάτων της περιόδου 2014–2020, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος της αποδέσμευ-

σης πόρων, την έναρξη των πρώτων δράσεων για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, καθώς 

και την ενεργοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης με ταυτόχρονη επίτευξη των σχετικών ο-

ροσήμων.  

 

Υλοποίηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ περιόδου 2014–2020 
 

Το ΕΣΠΑ 2014-2020 στην πορεία προς το κλείσιμο της προγραμματικής περιόδου εμφανίζει πλέον 

υψηλά ποσοστά απορρόφησης, ενώ έχει δημιουργηθεί και μια υπερδέσμευση ασφαλείας σε επίπεδο 

νομικών δεσμεύσεων. Ειδικότερα, υλοποιούνται δράσεις μέσω των ακόλουθων επιχειρησιακών προ-

γραμμάτων: 

 

 Το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (4,15 δισ. ευρώ) κατέχει κεντρική 

θέση στην προσπάθεια της χώρας για την ενίσχυση παραγωγικών, ανταγωνιστικών και εξωστρε-

φών τομέων της οικονομίας, την υλοποίηση της στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης, με στόχο 

τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα. 

 Το Ε Π «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» υλοποιεί δράσεις στον το-

μέα μεταφορών και στον τομέα περιβάλλοντος. Μεταξύ των δράσεων που έχουν ενταχθεί είναι 
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δράσεις προώθησης των καθαρών αστικών μεταφορών (1,56 δισ. ευρώ), δράσεις διαχείρισης α-

πορριμμάτων (900 εκατ. ευρώ), δράσεις ολοκλήρωσης των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας 

αστικών λυμάτων (1,3 δισ. ευρώ), οδικά έργα κατασκευής/αναβάθμισης αυτοκινητόδρομων στο 

Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο (1,1 δισ. ευρώ) κ.λπ. 

 Το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» συγχρηματοδο-

τείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση 

των Νέων (3,3 δισ. ευρώ).  

 Το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» έχει ως στόχο να ενισχύσει την οργανωτική, θεσμική 

και επιχειρησιακή ικανότητα της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, να προωθή-

σει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στον Δημόσιο Τομέα και να αναπτύξει το ανθρώπινο δυναμικό 

του (1,1 δισ. ευρώ). 

 Το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020» στοχεύει στη μετάβαση σε ένα ισχυρό αγροδια-

τροφικό σύστημα, στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας στην παραγωγή και τη μεταποίηση για τη 

δημιουργία ποιοτικών προϊόντων και στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου (5,64 

δισ. ευρώ). 

 Το ΕΠ «Αλιεία και Θάλασσα» αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης για 

τη χώρα μας κατά την παρούσα Προγραμματική Περίοδο, στοχεύοντας στην ενίσχυση της αντα-

γωνιστικότητας των επιχειρήσεων της αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και μεταποίησης των σχετικών 

προϊόντων, με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος (0,5 δισ. ευρώ). 

 Το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια» αποτελεί παρέμβαση οριζόντιου χαρακτήρα και αφορά στην υποστήρι-

ξη των φορέων και των δομών διοίκησης, συντονισμού και εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2014-2020 (0,4 

δισ. ευρώ).  

 Τα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας: Τα Προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο να αντιμετωπί-

σουν κοινές διασυνοριακές και διακρατικές προκλήσεις, να στηρίξουν συνέργειες μέσω κοινών ε-

ταιρικών σχημάτων και να εδραιώσουν δυνατές συνεργασίες με γνώμονα την ισορροπημένη οικο-

νομική, κοινωνική και χωρική ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο (0,5 δισ. ευρώ). 

 

Προγραμματική Περίοδος 2021-2027 – Οι νέες προοπτικές 
 

Το Εταιρικό Σύμφωνο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) υποβλήθηκε επισήμως στην ΕΕ αμέ-

σως μετά την επίσημη δημοσίευση των Κανονισμών για την ΠΠ 2021-2027, δηλαδή στις 12 Ιουλίου 

και εγκρίθηκε στις 29 Ιουλίου 2021, και είναι το πρώτο Εταιρικό Σύμφωνο που έχει εγκριθεί σε επί-

πεδο ΕΕ.  

 

Η έγκριση του ΕΣΠΑ για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 σηματοδοτεί την έναρξη της ε-

φαρμογής μιας φιλόδοξης στρατηγικής για την περιφερειακή ανάπτυξη στη χώρα μας. Ένα εθνικό 

σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης με άξονα τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που θα συμβάλλει 

στη δυναμική ανάταξη της οικονομίας μετά την πανδημία, αλλά και θα διευκολύνει τον παραγωγικό 

μετασχηματισμό της. Το νέο ΕΣΠΑ κατανέμει στα νέα Προγράμματα 26,2 δισ. ευρώ στους πέντε ευ-

ρωπαϊκούς Στόχους Πολιτικής, δηλαδή τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων (20%), τις «πράσινες» 

επενδύσεις και την καθαρή ενέργεια (27%), τις πολυτροπικές μεταφορές (8%), το ανθρώπινο δυναμι-

κό και τις κοινωνικές υπηρεσίες (30%) και τέλος, τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη (6%). 

 

Στα ειδικότερα χαρακτηριστικά του νέου ΕΣΠΑ περιλαμβάνονται α) η συμπερίληψη των βασικών ε-

θνικών στρατηγικών, β) η σημασία που έχει δοθεί στη συμπληρωματικότητα με άλλες πηγές χρημα-

τοδότησης με την ανάπτυξη κατάλληλων συνεργειών με τα άλλα χρηματοδοτικά μέσα, προκειμένου 

να επιτυγχάνεται προσθετικότητα στις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις και γ) ό,τι δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα 

στην ενίσχυση της ικανότητας υλοποίησης έργων με την ανάληψη πρωτοβουλιών για την περαιτέρω 

ενίσχυση της ικανότητας των δικαιούχων να υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα. 
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Πίνακας 3.17  Προγράμματα νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 
(σε εκατ. ευρώ) 

 

 Συνεισφορά ΕΕ Εθνική Συνεισφορά Σύνολο 
Τομεακό Πρόγραμμα    
Ανταγωνιστικότητα 3.089 796 3.885 
Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 3.324 837 4.161 
Ψηφιακός Μετασχηματισμός 753 190 943 
Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2.978 629 3.607 
Μεταφορές 1.854 370 2.224 
Πολιτική Προστασία 570 143 714 
Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 1.375 254 1.629 
Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 364 91 455 
Τεχνική βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων 405 99 504 
Σύνολο 14.713 3.409 18.122 
    

Περιφερειακό Πρόγραμμα    
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 543 96 639 
Κεντρικής Μακεδονίας 1.224 216 1.440 
Θεσσαλίας 471 83 554 
Ηπείρου 362 64 426 
Δυτικής Ελλάδας 534 94 628 
Δυτικής Μακεδονίας 335 59 394 
Στερεάς Ελλάδας 362 64 426 
Πελοποννήσου 349 61 410 
Ιονίων Νήσων 244 43 288 
Βορείου Αιγαίου 335 59 394 
Κρήτης 480 85 565 
Αττικής 808 808 1.617 
Νοτίου Αιγαίου 143 143 285 
Σύνολο 6.190 1.875 8.066 
    
Γενικό Σύνολο 20.903 5.285 26.188 

 

Έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που χρηματοδοτούνται μέσω του ΠΔΕ 
 

Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ως επιμέρους πρόγραμμα του Next Generation EU, 

στηρίζει δημόσιες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις των κρατών μελών ώστε να αντιμετωπίσουν τις οι-

κονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας, διασφαλίζοντας συγχρόνως την πράσινη και την 

ψηφιακή μετάβαση, με στόχο να καταστούν πιο βιώσιμες και ανθεκτικές.  

 

Η Ελλάδα υπέβαλε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) τον Απρίλιο του 

2021, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο και από το ECOFIN τον Ιούλιο 

του τρέχοντος έτους. Οι συνολικοί επενδυτικοί πόροι για τη χώρα ανέρχονται στα 30,5 δισ. ευρώ 

(17,8 δισ. ευρώ επιδοτήσεις και 12,7 δισ. ευρώ δάνεια).  

 

Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (επιχορηγήσεις) θα διατεθούν μέσω του ΠΔΕ 

(ν. 4772/2021), με έργα εντασσόμενα σε διακριτή ΣΑ του Φορέα Χρηματοδότησης, η οποία υπάγεται 

στο εθνικό σκέλος, ενώ οι εγγραφόμενες πιστώσεις λογίζονται και δαπανώνται πάνω από τα όρια του 

εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ.  

 

ΠΔΕ χρηματοδοτούμενο αμιγώς από εθνικούς πόρους –  Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 
 

Από τους βασικούς τομείς που χρηματοδοτούνται από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ είναι οι επενδυτικές 

δραστηριότητες των ΟΤΑ β΄ βαθμού σε όλη τη χώρα, οι ενισχύσεις των ιδιωτικών επενδύσεων στο 

πλαίσιο υλοποίησης των αναπτυξιακών νόμων, καθώς και η αποκατάσταση ζημιών σε έργα υποδομής 

από σεισμούς, πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές. Επίσης, με σκοπό την υποβοήθηση κοινω-

νικών ομάδων με ιδιαίτερα προβλήματα περιλαμβάνονται δράσεις για την κοινωνική πρόνοια, την κα-

ταπολέμηση της ανεργίας, την κρατική αρωγή σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές κ.λπ.  

 

Μεσοπρόθεσμος στόχος και σημαντική πρόκληση για το ΠΔΕ που χρηματοδοτείται αμιγώς από εθνι-

κούς πόρους είναι η υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης που αποτελεί σημαντική με-

ταρρύθμιση για την κατάρτιση, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο των επενδύσεων του εθνικού 

σκέλους. Οι αναπτυξιακοί στόχοι του ΕΠΑ 2021-2025 περιλαμβάνουν πέντε πυλώνες: την Έξυπνη 
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Ανάπτυξη, την Πράσινη Ανάπτυξη, την Κοινωνική Ανάπτυξη, την Ανάπτυξη Υποδομών και την Ε-

ξωστρέφεια.  

 

Χρηματοδότηση Περιφερειακών Προγραμμάτων 2022 
 

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Προϋπολογισμό του 2022 για έργα Περιφερειακών Προγραμμά-

των ανέρχονται στο ποσό των 1,4 δισ. ευρώ (1,2 δισ. ευρώ για έργα συγχρηματοδοτούμενα από την 

ΕΕ και 200 εκατ. ευρώ για έργα χρηματοδοτούμενα αμιγώς από εθνικούς πόρους), έναντι 1,7 δισ. ευ-

ρώ που εκτιμάται ότι θα δαπανηθούν το 2021.  

 

Στον πίνακα 3.18 παρουσιάζονται στοιχεία για τη χρηματοδότηση από το ΠΔΕ των έργων των Προ-

γραμμάτων των Περιφερειών για την περίοδο 2020-2022. 

 

 

Πίνακας 3.18 Χρηματοδότηση έργων Περιφερειακού Προγράμματος 
(σε εκατ. ευρώ) 

 
Χρηματοδοτήσεις  έργων  Πληρωμές 2020 

Εκτιμήσεις 
πληρωμών 2021 

 Προϋπολογισμός 
2022 

Μεταβολή % 

2021/2020 2022/2020 

Χρηματοδοτήσεις έργων περιφέρειας με 
κοινοτική συμμετοχή 

785,22 1.500,00 1.200,00 91,03 53,83 

      Χρηματοδοτήσεις έργων περιφέρειας 
από αμιγώς εθνικούς πόρους 

277,35 270,00 200,00 -2,65 -36,00 

     
  

Σύνολο 1.062,57 1.770,00 1.400,00 66,58 31,00 

Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων) 

 

 

3.5 Χρηματοροές μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020-2022 
 

Οι χρηματοροές μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα έτη 2020-2022 αποτυπώνονται 

στον πίνακα 3.19. Από τη σύγκριση απολήψεων και αποδόσεων προκύπτει ότι το ταμειακό όφελος 

της Ελλάδας από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το έτος 2020 διαμορφώθηκε στα 4.733 εκατ. ευρώ, 

ενώ για το 2021 εκτιμάται σε 4.910 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 2,9% και το 2,8% του ΑΕΠ 

αντίστοιχα. Για το έτος 2022 το ταμειακό όφελος προβλέπεται σε 3.725 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 2,0% 

του ΑΕΠ. Η σχέση απολήψεων - αποδόσεων αναμένεται να διαμορφωθεί σε 3,2/1 και 2,7/1 αντίστοι-

χα για τα έτη 2021 και 2022. Σημειώνεται ότι στο όφελος αυτό δεν υπολογίζονται οι πόροι του Ταμεί-

ου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

 

Οι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής συνιστούν το μεγαλύτε-

ρο τμήμα της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, το οποίο κατευθύνεται σε τομείς αναπτυξιακής πολιτικής, 

προκειμένου να διασφαλιστεί κυρίως η στήριξη του στόχου της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 

συνοχής, η προώθηση των επενδύσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η ενίσχυση της απασχόλη-

σης και η βελτίωση των υποδομών και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. 

 

Ειδικότερα, η μεταφορά πόρων από την ΕΕ στην ελληνική οικονομία συμβάλλει στη χρηματοδότηση 

των μεγάλων έργων υποδομών, κυρίως στους τομείς μεταφορών, περιβάλλοντος και ενέργειας, στην 

ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, της περιφερειακής ανάπτυξης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης, της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Ένα σημαντικό τμήμα ευ-

ρωπαϊκών πόρων προορίζεται για τον γεωργικό τομέα, μέσω των εισοδηματικών ενισχύσεων από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και των προγραμμάτων για την αγροτική ανάπτυξη 

από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), με στόχο τη διασφάλιση της 

πρόσβασης σε ασφαλή και υψηλής ποιότητας τρόφιμα και τη μετάβαση προς μια βιώσιμη γεωργία και 

αγροτική πολιτική. Τέλος, χρηματοδοτούνται μέτρα και δράσεις που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση 

προκλήσεων, όπως η πανδημία του κορωνοϊού, η κλιματική αλλαγή, η διαχείριση των μεταναστευτι-

κών ροών, καθώς και η προστασία των εξωτερικών συνόρων. 
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Χρηματοροές μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2021 
 

Απολήψεις 
 

Οι συνολικές εισροές από την ΕΕ κατά το έτος 2021 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 7.126 εκατ. ευρώ, 

παρουσιάζοντας αύξηση έναντι του 2020, κυρίως λόγω των αυξημένων απολήψεων από το Ευρωπαϊ-

κό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και των αυξημένων επιστροφών ιδίων πόρων ΕΕ. 

 

Ειδικότερα, το έτος 2021 αναμένονται τα ακόλουθα: 

 

Τακτικός προϋπολογισμός 

 

Μέσω του τακτικού προϋπολογισμού  αναμένεται να εισρεύσουν συνολικά 320 εκατ. ευρώ, εκ των 

οποίων 220 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές ιδίων πόρων από την ΕΕ, 67 εκατ. ευρώ προμήθειες εί-

σπραξης ιδίων πόρων για λογαριασμό της ΕΕ, 27 εκατ. ευρώ απολήψεις από λοιπές τρέχουσες μετα-

βιβάσεις από τα Κοινοτικά Ταμεία, ενώ 6 εκατ. ευρώ αναλογούν σε δράσεις μεταναστευτικών ροών. 

 

Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων 

 

Το 64,5% των συνολικών απολήψεων από την ΕΕ, ήτοι ποσό ύψους 4.593 εκατ. ευρώ, εκτιμάται ότι 

θα εισρεύσει το 2021 μέσω του ΠΔΕ. Οι εισροές του ΠΔΕ αφορούν κυρίως τα διαρθρωτικά ταμεία 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Τα-

μείο Συνοχής, καθώς και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευ-

ρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).  

 

Προϋπολογισμός Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) 

 

Οι απολήψεις του τομέα εγγυήσεων γεωργικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό 

ΕΛΕΓΕΠ (ΕΓΤΕ/Εγγυήσεις), χρηματοδοτούν τη στήριξη του εισοδήματος του αγροτικού πληθυσμού 

και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Οι εισροές από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) 

αναμένεται να ανέλθουν σε 2.213 εκατ. ευρώ για το έτος 2021, αντιπροσωπεύοντας το 31,1% των συ-

νολικών απολήψεων από την ΕΕ. 

 

Αποδόσεις 
 

Οι συνολικές συνεισφορές της Ελλάδας στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατά το έτος 2021, εκτιμάται ότι 

θα ανέλθουν σε 2.216 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 1.507 εκατ. ευρώ προέρχεται από τις συνει-

σφορές βάσει Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΕ).  

  
Χρηματοροές μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2022 
 

Οι προβλέψεις των χρηματοροών με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το έτος 2022 βασίζονται κυρίως στο 

σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ του έτους αυτού, στην πρόοδο υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμε-

νων προγραμμάτων και στις εισροές που αναμένονται στον προϋπολογισμό ΕΛΕΓΕΠ. 

 

Απολήψεις 
 

Το σύνολο των εισροών της Ελλάδας από την ΕΕ κατά το έτος 2022, προβλέπεται να ανέλθει στο πο-

σό των 5.977 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 16% σε σχέση με το 2021, κυρίως λόγω μει-

ωμένων απολήψεων από το ΠΔΕ, τον ΕΛΕΓΕΠ και τις επιστροφές ιδίων πόρων ΕΕ.  

 

Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής: 
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Τακτικός προϋπολογισμός 

 

Οι προβλεπόμενες εισροές για τον τακτικό προϋπολογισμό ανέρχονται συνολικά σε 89 εκατ. ευρώ, το 

μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορά απολήψεις για προμήθειες είσπραξης ιδίων πόρων για λογαρια-

σμό της ΕΕ.  

 

Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων 

 

Οι εισροές του ΠΔΕ, σύμφωνα με τον τρέχοντα σχεδιασμό, προβλέπεται να διαμορφωθούν στο ύψος 

των 3.800 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 17% σε σχέση με το 2021. 

 

Προϋπολογισμός Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) 

 

Η πρόβλεψη για τις απολήψεις του προϋπολογισμού ΕΛΕΓΕΠ μέσω του ΕΓΤΕ για το 2022, ανέρχεται 

σε 2.088 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε μείωση της τάξης του 6% περίπου, σε σχέση με το προηγού-

μενο έτος. 

 

Αποδόσεις 
 

Οι συνεισφορές της χώρας μας στον κοινοτικό προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2022, προβλέ-

πεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 2.252 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μικρή αύξηση συγκριτικά με 

το 2021. 

 

Πίνακας 3.19  Χρηματοροές Ελλάδας και ΕΕ 2020 - 2022  
(σε εκατ. ευρώ) 

 

 

2020 2021 2022 Μεταβολή % 

Πραγματο- 
ποιήσεις 

Προϋπ/σμός Εκτιμήσεις Πρόβλεψη 2021/20 2022/21 

I Απολήψεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση (I.1 + I.2 + I.3) 6.760 6.211 7.126 5.977 5 -16 

I.1 Τακτικός Προϋπολογισμός  155 86 320 89 106 -72 

 
Προμήθειες είσπραξης ιδίων πόρων για λογαριασμό της ΕΕ 51 71 67 74 31 10 

 
Επιστροφές ιδίων πόρων ΕΕ 43 0 220 0 412 -100 

 
Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα κοινοτικά ταμεία 45 15 27 15 -40 -44 

 
Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών λοιπών υπουργείων 7 0 1 0 -86 -100 

 
Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Ναυτιλίας 9 0 5 0 -44 -100 

 
Λοιπές απολήψεις για τη μελέτη ή εκτέλεση διαφόρων προγραμμάτων 0 0 0 0 - - 

I.2 Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων 4.677 3.992 4.593 3.800 -2 -17 

I.3 Προϋπολογισμός Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊό-
ντων (ΕΛΕΓΕΠ) 

1.928 2.133 2.213 2.088 15 -6 

  Απολήψεις από Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων 1.928 2.133 2.213 2.088 15 -6 

II Αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (II.1 + II.2 + II.3) 2.027 2.303 2.216 2.252 9 2 

II.1 Ίδιοι κοινοτικοί πόροι  1.921 2.151 2.065 2.106 7 2 

 
Αποδόσεις δασμών που βεβαιώθηκαν με βάση το κοινό εξωτερικό δασμολό-
γιο 

255 283 275 294 8 7 

 Αποδόσεις στην ΕΕ ιδίων πόρων που προέρχονται από τον Φόρο Προστιθέ-
μενης Αξίας (ΦΠΑ) 

319 234 235 245 -26 4 

 
Αποδόσεις στην ΕΕ βάσει Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος 1.347 1.580 1.507 1.516 12 1 

 
Ίδιος πόρος επί των επί των μη ανακυκλούμενων πλαστικών συσκευασιών 0 54 48 51 - - 

II.2 Λοιπές συνεισφορές-επιστροφές (i + ii + iii)  31 90 87 100 181 15 

 
Πρόσθετες ή έκτακτες συνεισφορές στην ΕΕ και λοιπά πρόστιμα από ΕΕ 26 0 47 0 81 -100 

 
Επιστροφές από ανεκτέλεστα προγράμματα στην ΕΕ 5 90 40 100 700 150 

ΙΙ.3 Λοιπές συνεισφορές εκτός προϋπολογισμού ΕΕ (i + ii) 75 62 64 46 -15 -28 

 
Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης 71 60 60 42 -15 -30 

 
Λοιπές αποδόσεις 4 2 4 4 0 0 

 Αποτέλεσμα (I -II) 4.733 3.908 4.910 3.725 4 -24 
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4. Νομικά Πρόσωπα Κεντρικής Κυβέρνησης  
 

Στην κατηγορία νομικών προσώπων Κεντρικής Κυβέρνησης συμπεριλαμβάνονται οι Δημόσιες Επι-

χειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ) και τα λοιπά νομικά πρόσωπα της Κεντρικής Κυβέρνησης εξαι-

ρουμένων των Νοσοκομείων και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.  

 

Ο προϋπολογισμός των νομικών προσώπων Κεντρικής Κυβέρνησης απεικονίζεται στον πίνακα 3.20. 

 

Πίνακας 3.20  Προϋπολογισμός νομικών προσώπων Κεντρικής Κυβέρνησης 
(σε εκατ. ευρώ) 

 

  2021 2022 

  Εκτιμήσεις Προβλέψεις 

Ι. ΔΕΚΟ  
  

   
Έσοδα 2.948 3.107 

Έσοδα από πωλήσεις 794 1.043 

Έσοδα από τόκους 74 76 

Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό 739 569 

Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ 786 895 

Λοιπά έσοδα 556 525 

Δαπάνες  2.611 2.952 

Αμοιβές  προσωπικού 578 575 

Τόκοι 275 269 

Δαπάνες επενδύσεων 519 696 

Λοιπές δαπάνες 1.239 1.412 

Ισοζύγιο (προ καταπτώσεων εγγυήσεων) 337 155 

  
  

Λοιπές εθνικολογιστικές προσαρμογές (καταπτώσεις εγγυήσεων)1 77 75 

   
Ισοζύγιο κατά ESA (με καταπτώσεις εγγυήσεων)  414 230 

   
ΙΙ. Λοιπά Νομικά Πρόσωπα (συμπεριλαμβάνονται οι ΑΔΑ και το ΑΚΑΓΕ) 

  

   
Έσοδα 6.928 6.907 

Έσοδα υπέρ τρίτων 93 94 

Πωλήσεις 408 479 

Έσοδα από τόκους 508 504 

Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό 1.615 1.450 

Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ 593 712 

Λοιπά έσοδα 3.712 3.668 

Δαπάνες 4.590 5.230 

Αμοιβές προσωπικού 761 753 

Αποδόσεις εσόδων υπέρ τρίτων 98 101 

Λοιπές μεταβιβάσεις 234 154 

Τόκοι 87 89 

Δαπάνες επενδύσεων 425 593 

Λοιπές δαπάνες 2.986 3.539 

Ισοζύγιο 2.338 1.677 

Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων2 8 45 

Λοιπές εθνικολογιστικές προσαρμογές 30 0 

   
Ισοζύγιο κατά ESA  2.376 1.722 

   
III. Συνολικό Ισοζύγιο κατά ESA (I + II) 2.790 1.952 

1 Οι καταπτώσεις εγγυήσεων είναι σε ακαθάριστη βάση. 
2 Το θετικό πρόσημο στη μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων σημαίνει βελτίωση του αποτελέσματος. 
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4.1 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 
 

 

Στον υποτομέα των νομικών προσώπων της Κεντρικής Κυβέρνησης περιλαμβάνονται και οι προϋπο-

λογισμοί των επαναταξινομημένων Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, του ΕΛΕΓΕΠ, καθώς 

και των πέντε (5) συμβάσεων παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων. Οι φορείς αυτοί, ανά Υπουργείο, εμ-

φανίζονται στον πίνακα 3.21 

 

 

Πίνακας 3.21  ΔΕΚΟ ανά Υπουργείο 

 
1 Προεδρία της Κυβέρνησης 

 Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ) ΑΕ 

2 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

 Ελληνικά  Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) ΑΒΕΕ  

3 Υπουργείο Υγείας  

 Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)  

4 Υπουργείο Οικονομικών 

 Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) ΑΕ 

5 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) 

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) 

Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) 

6 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 Πράσινο Ταμείο 

7 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων  

 Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ  

8 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών  

 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΑΕ 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 

ΟΣΕ ΑΕ 

ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ 

Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) ΑΕ 

Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ) ΑΕ 

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ) ΜΑΕ 

Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου  Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) ΑΕ 

Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) υπό εκκαθάριση 

Συμβάσεις Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων 

9 Υπουργείο Τουρισμού 

 Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) 

10 Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

 Κοινωνία της Πληροφορίας  (ΚτΠ) ΜΑΕ 
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Στον πίνακα 3.22 απεικονίζεται το ισοζύγιό τους ανά Υπουργείο, σύμφωνα με τη μεθοδολογία ESA. 

 

 

Πίνακας 3.22 Ισοζύγιο ΔΕΚΟ ανά Υπουργείο κατά ESA  
(σε εκατ. ευρώ) 

   
  

2021 
Εκτιμήσεις 

2022 
Προβλέψεις 

1 Προεδρία της Κυβέρνησης                   13 8 
 Ισοζύγιο                   13  8 
 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 

2 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας  45 34 
 Ισοζύγιο 9 0 
 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 36 34 

3 Υπουργείο Υγείας  8 1 
 Ισοζύγιο 8 1 
 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 

4 Υπουργείο Οικονομικών 6 15 
 Ισοζύγιο 6   15 
 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 

5 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 120 2 
 Ισοζύγιο 120 2 
 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 

6 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  221 180 
 Ισοζύγιο 221 180 
 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 

7 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων  0 0 
 Ισοζύγιο 0 0 
 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 

8 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών  18 -15 
 Ισοζύγιο -22 -56 
 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 41 41 

9 Υπουργείο Τουρισμού -17 5 
 Ισοζύγιο -17 5 
 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 

10 Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 0 0 
 Ισοζύγιο 0 0 
 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 
 Σύνολο Υπουργείων κατά ESA (με καταπτώσεις εγγυήσεων) 414 230 
 Ισοζύγιο (προ καταπτώσεων εγγυήσεων) 337 155 
 Λοιπές εθνικολογιστικές προσαρμογές (καταπτώσεις εγγυήσεων) 77 75 

 

 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα 3.22 το ισοζύγιο των ΔΕΚΟ κατά ΕSA (με καταπτώσεις 

εγγυήσεων) στο έτος 2022, προβλέπεται σε πλεόνασμα ύψους 230 εκατ. ευρώ, έναντι εκτίμησης για 

πλεόνασμα ποσού 414 εκατ. ευρώ στο έτος 2021. Η μείωση αυτή προκύπτει κυρίως από τη διαμόρ-

φωση στο έτος 2022 της προσαρμογής που αφορά τον ΕΛΕΓΕΠ σε χαμηλότερο επίπεδο έναντι του 

έτους 2021. 

 

Κύριες πηγές εσόδων των ανωτέρω φορέων, αποτελούν τα έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών και οι επι-

χορηγήσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού, για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων και την υλοποίηση 

επενδυτικών δαπανών, ιδιαίτερα στους τομείς των μεταφορών, των υποδομών, της πληροφορικής, των 

επικοινωνιών και των νέων τεχνολογιών. 

 

Η ανάλυση των ΔΕΚΟ ανά Υπουργείο, έχει ως εξής: 

 

- Στην Προεδρία της Κυβέρνησης ανήκει η εποπτεία της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης 

(ΕΡΤ ΑΕ), βασική αποστολή της οποίας είναι η ποιοτική και πολυδιάστατη ενημέρωση και ψυχα-

γωγία του κοινωνικού συνόλου, μέσω της συνεχούς αναβάθμισης του ραδιοτηλεοπτικού προγράμ-
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ματος, με ελεύθερη πρόσβαση του περιεχομένου του σε όλες τις μορφές μετάδοσης, τόσο για το 

σύνολο της Επικράτειας όσο και για τον απόδημο ελληνισμό. Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της 

ΕΡΤ για το έτος 2022 προβλέπεται θετικό στο ποσό των 8 εκατ. ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνεται 

και απόδοση μερίσματος στο Ελληνικό Δημόσιο ποσού 16 εκατ. ευρώ. 

  

- Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας περιλαμβάνεται η εταιρεία Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) 

ΑΒΕΕ, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της οποίας προβλέπεται θετικό στα 34 εκατ. ευρώ στο έτος 

2022, έναντι του ποσού των 45 εκατ. ευρώ στο έτος 2021. 

  

- Στο Υπουργείο Υγείας εποπτευόμενη ΔΕΚΟ είναι ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας 

(ΕΟΔΥ), σκοπός του οποίου είναι η παροχή υπηρεσιών για την προστασία και τη βελτίωση της υ-

γείας και την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης του πληθυσμού, ενισχύοντας την ικανότητα του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση των απειλών από μετα-

διδόμενα νοσήματα. Για το έτος 2022 προβλέπεται πλεόνασμα ποσού 1 εκατ. ευρώ, έναντι πλεο-

νάσματος 8 εκατ. ευρώ το 2021.  

 

- Στο Υπουργείο Οικονομικών εποπτευόμενος φορέας είναι η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία 

(ΕΑΒ) ΑΕ, με θετικό αποτέλεσμα στο έτος 2022 ποσού 15 εκατ. ευρώ, έναντι εκτιμώμενου θετι-

κού αποτελέσματος ποσού 6 εκατ. ευρώ στο έτος 2021. 

 

- Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπάγονται ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργι-

κών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), ο οποίος αποτελεί κεντρικό φορέα ασφαλιστικής κάλυψης των γεωργι-

κών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσε-

ων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), με σκοπό τη διαχείριση των εισροών από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Α-

νάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), καθώς και ο Ειδι-

κός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ). Στη διαμόρφωση του δημοσιο-

νομικού αποτελέσματος σε χαμηλότερο επίπεδο στο έτος 2022 έναντι του έτους 2021, συνετέλεσε 

ιδιαίτερα η προσαρμογή που αφορά τον ΕΛΕΓΕΠ.  

 

-  Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας περιλαμβάνεται ο φορέας «Πράσινο Ταμείο», τα έ-

σοδα του οποίου προέρχονται κυρίως από τη ρύθμιση αυθαιρέτων κτισμάτων, τα τέλη διαδικασιών 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης, τα πρόστιμα από παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 

καθώς και τα έσοδα από πρόστιμα που επιβάλλονται στους παραβάτες της δασικής νομοθεσίας. Το 

αποτέλεσμα του Πράσινου Ταμείου στο έτος 2022 προβλέπεται να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα 

ύψους 180 εκατ. ευρώ, το οποίο είναι μειωμένο σε σχέση με τις εκτιμήσεις έτους 2021 για πλεόνα-

σμα ύψους 221 εκατ. ευρώ, λόγω της προβλεπόμενης αύξησης των προγραμμάτων που χρηματο-

δοτεί ο εν λόγω φορέας, με σκοπό την ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω δράσεων για την προστασία 

του περιβάλλοντος.  

 

- Στην εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων υπάγεται η Μονάδα Οργάνωσης της 

Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ, με αποστολή τη στήριξη και ενίσχυση της 

Δημόσιας Διοίκησης για την αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμε-

νων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καλύπτοντας κυρίως ανάγκες σε 

εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, συστήματα, εργαλεία και διαδικασίες, μεταφορά τεχνογνωσί-

ας και υλικοτεχνική υποδομή. Ο προϋπολογισμός της ΜΟΔ ΑΕ προβλέπεται να είναι ισοσκελι-

σμένος στο έτος 2022.  

 

- Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών περιλαμβάνονται οι φορείς ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ (ΜΑΕ), ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος 

(ΟΣΕ) ΑΕ, ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) ΑΕ, Οδικές Συ-

γκοινωνίες (ΟΣΥ) ΑΕ, Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ) ΜΑΕ, Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έρ-

γου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) ΑΕ, Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) - 

υπό εκκαθάριση, καθώς και οι συμβάσεις παραχώρησης πέντε (5) αυτοκινητοδρόμων. Το ισοζύγιο 
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των φορέων του εν λόγω Υπουργείου στο έτος 2022 προβλέπεται να είναι αρνητικό κατά 15 εκατ. 

ευρώ, έναντι εκτιμώμενου πλεονάσματος 18 εκατ. ευρώ στο έτος 2021.  

 

 -  Στο Υπουργείο Τουρισμού περιλαμβάνεται ο εποπτευόμενος φορέας Ελληνικός Οργανισμός Του-

ρισμού (ΕΟΤ), κυριότερη δράση του οποίου αποτελεί η διαφήμιση και η προβολή της χώρας ως 

σημαντικού τουριστικού προορισμού. Τα έσοδα του ΕΟΤ προέρχονται κυρίως από την απόδοση 

ποσοστού επί των μικτών κερδών του Δημοσίου, των Καζίνο Κέρκυρας και Πάρνηθας, καθώς και 

από την ενίσχυσή του από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την κάλυψη τόσο των λειτουργικών 

όσο και των επενδυτικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένης και της αναφερόμενης ανωτέρω κύριας 

δραστηριότητας. Η οικονομική επίδοση του οργανισμού για το έτος 2021 εκτιμάται να διαμορφω-

θεί σε αρνητική, ποσού ύψους 17 εκατ. ευρώ, ενώ για το έτος 2022 προβλέπεται να διαμορφωθεί 

σε θετική, ποσού ύψους 5 εκατ. ευρώ. 

 

 - Τέλος, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης περιλαμβάνεται η Κοινωνία της Πληροφορίας 

(ΚτΠ) ΜΑΕ, η οποία αναμένεται να διαδραματίσει στο έτος 2022 όσο και κατά τα επόμενα έτη 

έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για την επιτυχή εφαρμογή του «Ψηφιακού Μετασχηματισμού» της 

Δημόσιας Διοίκησης, μέσω της διαχείρισης και εκτέλεσης μεγάλης κλίμακας έργων Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), που αφορούν μεταξύ άλλων και στην υλοποίηση του ε-

νιαίου δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, καθώς και δράσεων κρατικών ενισχύσεων στις ΤΠΕ. Το επενδυτικό 

πρόγραμμα της εταιρίας χρηματοδοτείται από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού. Το αποτέ-

λεσμα του προϋπολογισμού της στο έτος 2022 αναμένεται ισοσκελισμένο. 

 

 

4.2 Λοιπά νομικά πρόσωπα  
 

Ο προϋπολογισμός των λοιπών νομικών προσώπων της Κεντρικής Κυβέρνησης απεικονίζεται στους 

πίνακες 3.20, 3.23, 3.24 και 3.25. 

 

Με βάση την πορεία εξέλιξης των μεγεθών των προϋπολογισμών των λοιπών νομικών προσώπων Κε-

ντρικής Κυβέρνησης (πίνακας 3.20), το ισοζύγιο για το 2021 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε πλεό-

νασμα ύψους 2.376 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2022 προβλέπεται ότι θα ανέλθει στα 1.722 εκατ. ευρώ, 

μειωμένο κατά 654 εκατ. ευρώ.  

 

Η μείωση αυτή οφείλεται κατά βάση στο μειωμένο αποτέλεσμα του Ειδικού Λογαριασμού Ανανεώ-

σιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΑΠΕ και 

ΣΗΘΥΑ) (κατά 307 εκατ. ευρώ) και στην επιδείνωση του αποτελέσματος του φορέα Ελληνικό Κτη-

ματολόγιο (κατά 173 εκατ. ευρώ) κυρίως λόγω αυξημένων επενδυτικών δαπανών. 

 

Στον πίνακα 3.23 εμφανίζονται τα δημοσιονομικά αποτελέσματα (στόχοι), που αναμένεται να πετύ-

χουν οι φορείς για το έτος 2022. Στους στόχους αυτούς περιλαμβάνονται οι προσαρμογές που αφο-

ρούν στη μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων, καθώς και οι λοιπές εθνικολογιστικές προσαρμο-

γές.  
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Πίνακας 3.23 Ισοζύγιο λοιπών νομικών προσώπων Κεντρικής Κυβέρνησης 
(εκτός ΑΔΑ και ΑΚΑΓΕ) ανά Υπουργείο 

(σε εκατ. ευρώ) 

        2021 2022 

    Εκτιμήσεις Προβλέψεις 

1 Προεδρία της Κυβέρνησης 0 0 
  Ισοζύγιο 0 0 
  Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων 0 0 
2 Υπουργείο Εσωτερικών 2 1 
  Ισοζύγιο 2 1 
  Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων 0 0 
3 Υπουργείο Εξωτερικών 1 1 
  Ισοζύγιο 1 1 
  Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων 0 0 
4 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας  1 0 
  Ισοζύγιο 1 0 
  Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων 0 0 
5 Υπουργείο Υγείας 25 24 
  Ισοζύγιο 24 -15 
  Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων 1 39 
6 Υπουργείο Δικαιοσύνης 18 18 
  Ισοζύγιο 25 16 
  Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων -6 2 
7 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 115 63 
  Ισοζύγιο 106 62 
  Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων 9 1 
8 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού -45 -18 
  Ισοζύγιο -47 -19 
  Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων 2 1 
9 Υπουργείο Οικονομικών 248 274 
  Ισοζύγιο 218 274 
  Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων 0 0 

 
Λοιπές εθνικολογιστικές προσαρμογές 30 0 

10 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 13 8 
  Ισοζύγιο 13 8 
  Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων 0 0 

11 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 344 23 
  Ισοζύγιο 343 23 
  Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων 0 0 

12 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων -1 4 
  Ισοζύγιο -2 2 
  Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων 2 1 

13 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 61 6 
  Ισοζύγιο 61 6 
  Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων 0 0 

14 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 65 16 
  Ισοζύγιο 65 16 
  Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων 0 0 

15 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 7 5 
  Ισοζύγιο 7 5 
  Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων 0 0 

16 Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης -24 -192 
  Ισοζύγιο -24 -192 
  Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων 0 0 

17 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 0 0 
  Ισοζύγιο 0 0 
  Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων 0 0 

18 Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας 0 0 
  Ισοζύγιο 0 0 
  Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων 0 0 
  Σύνολο Υπουργείων κατά ESA 830 235 
  Ισοζύγιο 793 190 
  Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων1 7 44 
  Λοιπές εθνικολογιστικές προσαρμογές 30 0 

1 Το θετικό πρόσημο στη μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων σημαίνει βελτίωση του αποτελέσματος. 
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Νομικά πρόσωπα ανά υπουργείο πλην ΑΔΑ και ΑΚΑΓΕ 
 

Προεδρία της Κυβέρνησης 
 

Στην εποπτεία της Προεδρίας της Κυβέρνησης υπάγεται το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακε-

δονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) ΑΕ, για το οποίο προβλέπεται ισοσκελισμένος προϋπολο-

γισμός για το έτος 2022.  

 

Υπουργείο Εσωτερικών 
 

Στην εποπτεία του Υπουργείου περιλαμβάνονται το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτο-

διοίκησης (ΕΚΔΔΑ), το Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς (ΚεΔΑΚ), η ΕΥΑΘ Παγίων, 

η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ και ο Φορέας Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπο-

λιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά. 

Το αποτέλεσμα των ανωτέρω νομικών προσώπων για το έτος 2022 προβλέπεται σε πλεόνασμα ύψους 

1 εκατ. ευρώ.   

 

Υπουργείο Εξωτερικών 
 
Στα νομικά πρόσωπα εποπτείας του Υπουργείου περιλαμβάνονται η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων 

και Εξωτερικού Εμπορίου AE, με κύριο στόχο την προσέλκυση, την υποδοχή και τη διατήρηση επεν-

δύσεων στην Ελλάδα, καθώς και την ανάπτυξη κάθε είδους εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών και η 

Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO. 

Για το 2022 οι ανωτέρω φορείς προβλέπεται να εμφανίσουν πλεόνασμα ύψους 1 εκατ. ευρώ, το οποίο 

θα προέλθει από την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου AE. 

 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 
 

Τα νομικά πρόσωπα εποπτείας του Υπουργείου, στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το Τα-

μείο Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ), ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (ΑΟΟΑ), η Λέ-

σχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ) και το Ταμείο Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ) προβλέπεται να 

εμφανίσουν θετικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα ύψους 0,3 εκατ. ευρώ για το 2022. Το μεγαλύτερο μέ-

ρος των εσόδων τους προέρχεται από ίδια έσοδα, ενώ οι δαπάνες τους αφορούν κυρίως επενδύσεις και 

αποδόσεις εσόδων υπέρ τρίτων.    

 

Υπουργείο Υγείας 
 
Τα νομικά πρόσωπα εποπτείας του Υπουργείου Υγείας, στα οποία περιλαμβάνονται το Εθνικό Κέντρο 

Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας 

(ΕΚΕΑ), η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ) ΑΕ, το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστι-

τούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ), ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), το Κέντρο Θε-

ραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ), το Ελληνικό Κέ-

ντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) και ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων 

(ΕΟΜ), αναμένεται να εμφανίσουν θετικό αποτέλεσμα ύψους 24 εκατ. ευρώ για το 2022. 

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης  
 
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει στην εποπτεία του το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων 

(ΤΑΧΔΙΚ), την Εθνική Σχολή Δικαστών και τις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων. Τα εν λόγω νομικά 

πρόσωπα προβλέπεται για το 2022 να εμφανίσουν θετικό αποτέλεσμα ύψους 18 εκατ. ευρώ, το οποίο  

προέρχεται κυρίως από τη δραστηριότητα του ΤΑΧΔΙΚ.  
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Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
 

Στην εποπτεία του Υπουργείου περιλαμβάνονται τόσο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΑΕΙ, 

ΑΣΠΑΙΤΕ,  βιβλιοθήκες, κ.λπ.), όσο και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ειδικοί Λογαριασμοί 

Κονδυλίων Έρευνας, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), το Ινστιτούτο Τεχνο-

λογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» κ.λπ.), το σύνολο των οποίων προβλέπεται για 

το 2022 να παρουσιάσει πλεόνασμα ύψους 63 εκατ. ευρώ. 

 

Επισημαίνεται ότι κύρια πηγή εσόδων των ανωτέρω εποπτευόμενων φορέων αποτελούν οι μεταβιβά-

σεις από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και οι πόροι από χρηματοδοτούμενα προγράμματα από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 
 
Για τα νομικά πρόσωπα εποπτείας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού αναμένεται  βελτίω-

ση του δημοσιονομικού αποτελέσματος κατά 27 εκατ. ευρώ μεταξύ των ετών 2021 και 2022, το οποίο 

όμως παραμένει αρνητικό κυρίως λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του Covid-19. Για το 2021 ε-

κτιμάται έλλειμμα ύψους 45 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2022 έλλειμμα ύψους 18 εκατ. ευρώ.  

 

Η βελτίωση του δημοσιονομικού αποτελέσματος θα προέλθει από τον Οργανισμό Διαχείρισης και 

Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ), ο οποίος προβλέπεται να εμφανίσει το 2022 θετικό δημο-

σιονομικό αποτέλεσμα ύψους 10 εκατ. ευρώ έναντι εκτιμώμενου ελλείμματος ύψους 25 εκατ. ευρώ το 

2021, καθώς προβλέπεται αύξηση των εσόδων του λόγω της άρσης των μέτρων επισκεψιμότητας σε 

μουσεία, χώρους τέχνης και πολιτισμού. 

 

Υπουργείο Οικονομικών 
 

Στα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα του Υπουργείου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το Ταμείο Πα-

ρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ), η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) ΑΕ, 

το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας 

του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) ΑΕ, η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) ΑΕ, το Ταμείο Εγγύησης Κα-

ταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) και το Ειδικό Ταμείο Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοό-

λης - Αλκοολούχων Ποτών (ΕΤΕΠΠΑΑ). 

 

Οι εποπτευόμενοι φορείς του εν λόγω Υπουργείου εκτιμάται ότι θα εμφανίσουν το 2021 θετικό απο-

τέλεσμα ύψους 248 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2022 προβλέπεται πλεόνασμα  ύψους 274 εκατ. ευρώ, το 

οποίο θα προέλθει κυρίως από το ΤΕΚΕ, το ΤΠΔ, την ΕΤΑΔ ΑΕ και το ΕΤΕΠΠΑΑ. 

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  
 
Το Υπουργείο έχει υπό την εποπτεία του, μεταξύ άλλων νομικών προσώπων, το Ταμείο Γεωργίας και 

Κτηνοτροφίας (ΤΓΚ) το οποίο διαχειρίζεται και διαθέτει τους πόρους και τα περιουσιακά του στοι-

χεία με σκοπό τη γεωργική ανάπτυξη της χώρας και τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) με 

βασική αποστολή του τη διασφάλιση της εισαγωγής, παραγωγής και διακίνησης υγιεινών τροφίμων. 

Στους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου περιλαμβάνεται και ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανι-

σμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), ο οποίος διασφαλίζει την ποιότητα του γάλακτος και του 

κρέατος και μεριμνά για την πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων, καθώς και για την προαγωγή της 

έρευνας και της επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα της γεωργίας. 

Τα νομικά πρόσωπα του εν λόγω Υπουργείου προβλέπεται να εμφανίσουν το 2022 πλεόνασμα ύψους 

8 εκατ. ευρώ, το οποίο προέρχεται κυρίως από το ΤΓΚ και τα Κεφάλαια Σποροπαραγωγής. 
 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και  Ενέργειας    
 
Τα νομικά πρόσωπα εποπτείας του Υπουργείου για το έτος 2021 εκτιμάται ότι θα εμφανίσουν θετικό 

αποτέλεσμα ύψους 344 εκατ. ευρώ, το οποίο προέρχεται κυρίως από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανα-
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νεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΑΠΕ 

και ΣΗΘΥΑ). Για το έτος 2022 προβλέπεται πλεόνασμα ύψους 23 εκατ. ευρώ, που προέρχεται κυρίως 

από τη Δημόσια Εταιρεία Συμμετοχών Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ) ΑΕ. 

Στους εποπτευόμενους φορείς του εν λόγω Υπουργείου περιλαμβάνονται επίσης, μεταξύ άλλων, ο 

Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 

Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), η Ελ-

ληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) ΑΕ, καθώς και ο Οργανισμός Φυσικού 

Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).  

 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 
Στους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου περιλαμβάνονται τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας 

Περιφερειών (ΚΚΠΠ), το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), το Εθνικό Ί-

δρυμα Κωφών (ΕΙΚ), το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), το Εθνικό Ινστιτούτο 

Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), 

καθώς επίσης και η Εταιρεία Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης (ΕΔΕΚΤ) 

ΑΕΠΕΥ. 

Για το έτος 2022 οι ανωτέρω φορείς προβλέπεται να παρουσιάσουν πλεόνασμα ύψους 4 εκατ. ευρώ. 

 

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
 

Στα νομικά πρόσωπα εποπτείας του Υπουργείου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται η Ελληνική Ανα-

πτυξιακή Τράπεζα ΑΕ, που έχει ως βασικό σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινο-

τομίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχει-

ρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης, καθώς και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων ΑΕ, με 

κύριο στόχο την ανάπτυξη της οικονομίας μέσω της συμμετοχής σε επενδυτικά σχήματα, τα οποία θα 

πρέπει να επενδύουν αποκλειστικά σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. 

 

Επίσης, στους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου περιλαμβάνονται ερευνητικοί, τεχνολογικοί 

φορείς και ειδικοί λογαριασμοί κονδυλίων έρευνας, με βασική αποστολή την ανάπτυξη της έρευνας, 

την προαγωγή της τεχνολογίας, της καινοτομίας, την ανάπτυξη του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμι-

κού και την ενίσχυση των εθνικών υποδομών έρευνας και καινοτομίας.  

 

Τα νομικά πρόσωπα του Υπουργείου εκτιμάται ότι για το 2021 θα εμφανίσουν πλεόνασμα ύψους 61 

εκατ. ευρώ ενώ για το 2022 προβλέπεται να εμφανίσουν πλεόνασμα ύψους 6 εκατ. ευρώ. 

Η μείωση του δημοσιονομικού αποτελέσματος που εμφανίζεται στο έτος 2022 σε σχέση με το τρέχον 

έτος, οφείλεται στη μη επιχορήγηση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) 

το έτος 2022, διότι το εν λόγω νομικό πρόσωπο επιχορηγήθηκε με το σύνολο της χρηματοδότησης 

που καταβλήθηκε στη χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στο πλαίσιο δανειακής 

σύμβασης με δικαιούχο το νομικό πρόσωπο.  

 

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 
 

Στους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου περιλαμβάνονται, η εταιρεία Κτιριακές Υποδομές 

(ΚΤΥΠ) ΑΕ, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) ΑΕ, η εταιρεία Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ και η 

Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ. Οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου αναμένεται να παρουσιάσουν 

πλεόνασμα ύψους 65 εκατ. ευρώ για το 2021, ενώ για το έτος 2022 προβλέπεται να εμφανίσουν πλεό-

νασμα ύψους 16 εκατ. ευρώ, το οποίο προέρχεται κυρίως από την ΚΤΥΠ ΑΕ, η οποία αποτελεί τον 

ενιαίο κατασκευαστικό φορέα του Ελληνικού Δημοσίου.  

Η μείωση του αποτελέσματος που εμφανίζεται στο έτος 2022 σε σχέση με το έτος 2021 οφείλεται στη 

μειωμένη επιχορήγηση της ΚΤΥΠ ΑΕ για κάλυψη τοκοχρεολυσίων. 
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Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
 
Τα νομικά πρόσωπα εποπτείας του Υπουργείου, στα οποία περιλαμβάνονται Οργανισμοί Λιμένων και 

Λιμενικά Ταμεία, προβλέπεται να εμφανίσουν το 2022 πλεόνασμα ύψους 5 εκατ. ευρώ, έναντι πλεο-

νάσματος 7 εκατ. ευρώ για το 2021, το οποίο προέρχεται κυρίως από τους Οργανισμούς Λιμένων.  

Οι φορείς αυτοί υλοποιούν σημαντικού ύψους επενδυτικά προγράμματα εκσυγχρονισμού και ασφά-

λειας των εγκαταστάσεών τους, τα οποία χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 

και από ίδιους πόρους. 

Επίσης, στα νομικά πρόσωπα του Υπουργείου περιλαμβάνεται και η αυτοτελής και ανεξάρτητη υπη-

ρεσιακή μονάδα Δημόσια Αρχή Λιμένων, που έχει ως βασικό σκοπό την επίτευξη των προγραμματι-

κών στόχων του ελληνικού λιμενικού συστήματος. 

 

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
 

Στα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα του Υπουργείου περιλαμβάνονται το Εθνικό Κέντρο Οπτικοα-

κουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) ΑΕ, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονι-

κού Περιεχομένου (ΕΚΤ), η εταιρεία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) 

ΑΕ, το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ), το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έ-

ρευνας (ΕΔΥΤΕ) ΑΕ, καθώς επίσης και το Ελληνικό Κτηματολόγιο του οποίου η εποπτεία μεταφέρ-

θηκε στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το π.δ. 3/2021. 

Οι εποπτευόμενοι φορείς του εν λόγω Υπουργείου εκτιμάται ότι θα εμφανίσουν το 2021 αρνητικό α-

ποτέλεσμα ύψους 24 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2022 προβλέπεται έλλειμμα ύψους 192 εκατ. ευρώ, το 

οποίο θα προέλθει από τον φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, κυρίως λόγω των αυξημένων επενδυτικών 

δαπανών του.  
 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
 

Το Υπουργείο εποπτεύει το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) και το Κέντρο Επανένταξης Α-

ποφυλακιζομένων ΕΠΑΝΟΔΟΣ, τα οποία αναμένεται να παρουσιάσουν οριακά θετικό αποτέλεσμα το 

έτος 2022. 

 

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας  
 

Το νεοσυσταθέν Υπουργείο εποπτεύει τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 

(ΟΑΣΠ) και τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΟΑΣΠ (ΕΛΚΕ ΟΑΣΠ), τα οποία αναμένε-

ται να παρουσιάσουν το έτος 2022 θετικό αποτέλεσμα ύψους 0,2 εκατ. ευρώ. 

 

Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) 
 

Το ΑΚΑΓΕ συστάθηκε με το άρθρο 149 του ν. 3655/2008, με βασικό σκοπό τη δημιουργία αποθεμα-

τικών για τη χρηματοδότηση των κλάδων σύνταξης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, από 

1.1.2019 και μετά, για τη διασφάλιση των συντάξεων των νέων γενεών. 

 

Οι πηγές εσόδων του ΑΚΑΓΕ είναι: 

 

 η επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, η οποία ισούται με ποσοστό 4% επί των ετήσιων 

συνολικών εσόδων από τον ΦΠΑ (ν. 4254/2014), 

 τα έσοδα από την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) που προέρχονται από την κύρια και 

την επικουρική σύνταξη, 

 η μεταβίβαση ποσών από τον ΕΦΚΑ, ως αντιστάθμισμα της μείωσης των εσόδων του από την αλ-

λαγή που επήλθε στον τρόπο υπολογισμού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων με βάση τις 

διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4585/2018 και  

 τα έσοδα από την απόδοση της περιουσίας του. 
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Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του ΑΚΑΓΕ για το 2022 προβλέπεται να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα 

ύψους 1.556 εκατ. ευρώ, το οποίο διατηρείται στο ίδιο ύψος με το αποτέλεσμα που εκτιμάται για το 

2021.  
 

 

Πίνακας 3.24  Προϋπολογισμός ΑΚΑΓΕ 
(σε εκατ. ευρώ) 

 

  
2021 

Εκτιμήσεις 

 
2022 

Προβλέψεις 

Έσοδα 1.556 1.556 

Εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (κύρια σύνταξη) 272 252 

Εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (επικουρική σύνταξη) 138 146 

Έσοδα από τόκους και προσόδους κινητών αξιών 181 190 

Μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό (ν. 4254/2014) 565 583 

Μεταβιβάσεις από ΟΚΑ (ν. 4585/2018) 400 385 

Δαπάνες 0 0 

   

Ισοζύγιο κατά ESA 1.556 1.556 

 

 

Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (ΑΔΑ) 
 

Στο ισοζύγιο των νομικών προσώπων της Κεντρικής Κυβέρνησης συμπεριλαμβάνεται και το αποτέ-

λεσμα των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (ΑΔΑ) που έχουν νομική προσωπικότητα και είναι οι 

ακόλουθες: 

 

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 
 

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών έχει ως αποστολή την επίλυση των διαφορών που α-

νακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων δημοσίων έργων, προμη-

θειών και υπηρεσιών ύστερα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής. 

Ο προϋπολογισμός της Αρχής για το 2022 προβλέπεται να είναι ισοσκελισμένος. 
 
Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) 
 

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας συστάθηκε με το άρθρο 3 του ν.4757/2020 και ασκεί καθήκοντα ρυθ-

μιστικής αρχής της οικονομικής δραστηριότητας στον χώρο των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας 

και των αεροδρομίων. Σκοπός της είναι η εκτέλεση των καθηκόντων πιστοποίησης, εποπτείας και ε-

πιβολής στον τομέα των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των αερολιμένων και η εφαρμογή 

της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, καθώς και των διεθνών συμβάσεων, σχετικά με την επιβολή 

τελών, τη λειτουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, την ασφάλεια από έκνομες ενέργειες και την 

προστασία του περιβάλλοντος από δραστηριότητες της πολιτικής αεροπορίας. 

Για το 2021 η Αρχή εκτιμάται ότι θα εμφανίσει πλεόνασμα ύψους 0,3 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2022
 

προβλέπεται να εμφανίσει πλεόνασμα ύψους 2,8 εκατ. ευρώ.  

 

Εθνική Αναλογιστική Αρχή (ΕΑΑ) 
 

Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή έχει ως βασική αποστολή την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της 

κοινωνικής ανταποδοτικότητας του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης. Στις αρμοδιότητές της συ-

γκαταλέγονται η σύνταξη αναλογιστικών εκθέσεων αναφορικά με τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού 

συστήματος, ο καθορισμός των προδιαγραφών εκπόνησης των αναλογιστικών μελετών, ο έλεγχος της 
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οικονομικής λειτουργίας και βιωσιμότητας των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης αναφορικά με το 

πρόγραμμα παροχών και επενδύσεων, καθώς και η γνωμοδότηση για ειδικότερα θέματα αναλογιστι-

κής αποτίμησης ασφαλιστικών οργανισμών.  

Για το έτος 2022 η Αρχή προβλέπεται να παρουσιάσει πλεόνασμα ύψους 0,6 εκατ. ευρώ. 

 

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)  
 
Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου απέκτησε με το ν.4780/2021 νομική προσωπι-

κότητα, λειτουργική ανεξαρτησία, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, αποτελεί τον εθνικό θεσμό 

για τα δικαιώματα του ανθρώπου και είναι το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας στα 

ζητήματα προστασίας και προώθησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η Αρχή έχει ως αποστολή τη 

διαρκή παρακολούθηση των θεμάτων προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, τη δημόσια ενη-

μέρωση και την προώθηση της σχετικής έρευνας, την ανταλλαγή εμπειριών σε υπερεθνικό και διεθνές 

επίπεδο με ανάλογα όργανα άλλων κρατών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς, κα-

θώς και τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής σε θέματα του αντικειμένου της. 

Για το έτος 2022 ο προϋπολογισμός της Αρχής προβλέπεται να είναι ισοσκελισμένος. 

 

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT)  
 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων αποτελεί τον εθνικό ρυθμιστή που εποπτεύει 

και ελέγχει την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρείες στα-

θερής και κινητής τηλεφωνίας, ασύρματων επικοινωνιών και διαδικτύου, καθώς και την ταχυδρομική 

αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών 

ταχυμεταφοράς. Επιπλέον, η Αρχή ασκεί αρμοδιότητες για τις συνθήκες ανταγωνισμού στις εν λόγω 

αγορές. 

Για το έτος 2021 εκτιμάται ότι η Αρχή θα εμφανίσει έλλειμμα ύψους 56,9 εκατ. ευρώ, ενώ για το 

2022 προβλέπεται θετικό αποτέλεσμα ύψους 2,4 εκατ. ευρώ. Το βελτιωμένο αποτέλεσμα της Αρχής 

για το 2022 οφείλεται κυρίως στην απόδοση χαμηλότερου μερίσματος στον κρατικό προϋπολογισμό. 

 

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) 
 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή έχει ως σκοπό τη συστηματική παραγωγή επίσημων στατιστικών, κα-

θώς και τη διενέργεια επιστημονικών ερευνών και την κατάρτιση μελετών, οι οποίες αφορούν όλους 

τους τομείς της δραστηριότητας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, υποστηρίζουν τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων, χάραξης και αξιολόγησης πολιτικών της Κυβέρνησης και των φορέων του Δημο-

σίου, υποβάλλονται σε διεθνείς φορείς σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της χώρας και αφορούν στο γενι-

κό κοινό ή σε κατηγορίες χρηστών στατιστικών στοιχείων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. 

Το έτος 2021 εκτιμάται ότι η Αρχή θα εμφανίσει πλεόνασμα ύψους 43,6 εκατ. ευρώ, ενώ για το έτος 

2022 προβλέπεται αρνητικό αποτέλεσμα ύψους 73,9 εκατ. ευρώ, καθώς το 2022 θα επιβαρυνθεί με τις 

δαπάνες για τη διεξαγωγή των Γενικών Απογραφών έτους 2021. 

 

Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) 
 

Tο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο έχει ως κύριες αρμοδιότητες την αξιολόγηση των μακροοι-

κονομικών προβλέψεων, στις οποίες βασίζονται το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατη-

γικής (ΜΠΔΣ) και ο ετήσιος Κρατικός Προϋπολογισμός, την αξιολόγηση της εφαρμογής των δημοσι-

ονομικών κανόνων που ενσωματώνονται στο εθνικό πλαίσιο δημοσιονομικής διαχείρισης, καθώς επί-

σης και την παρακολούθηση ως προς τη συμμόρφωση με τους αριθμητικούς δημοσιονομικούς κανό-

νες.  

Το έτος 2022 ο προϋπολογισμός της Αρχής προβλέπεται να είναι ισοσκελισμένος. 

 

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 
 

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων έχει ως βασικό σκοπό τη διασφάλιση της διαφά-

νειας, της αποτελεσματικότητας, της συνοχής και της εναρμόνισης των διαδικασιών ανάθεσης και ε-
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κτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων με το εθνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο, τη διαρκή βελτίωση του 

νομικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, καθώς και τον έλεγχο της τήρησής του από το Δημόσιο 

και τις αναθέτουσες αρχές.  

Για το έτος 2022 η Αρχή προβλέπεται να παρουσιάσει έλλειμμα ύψους 0,5 εκατ. ευρώ. 

 

Επιτροπή Ανταγωνισμού 
 

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει ως βασική αποστολή τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της 

αγοράς και την εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού, που οδηγεί σε μείωση των τιμών, βελτίωση 

της ποιότητας και του εύρους των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, διεύρυνση των επιλογών 

για τους καταναλωτές και αύξηση της αγοραστικής τους δύναμης, καθώς και σε ενίσχυση της επιχει-

ρηματικότητας και σε ανάπτυξη της οικονομίας. 

Για το 2022 η Αρχή προβλέπεται να εμφανίσει έλλειμμα ύψους 1,2 εκατ. ευρώ. 

  

Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) 
 

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων έχει ως αποστολή τη ρύθμιση, την εποπτεία και τον έ-

λεγχο των αγορών παροχής υπηρεσιών διεξαγωγής παιγνίων, τη μέριμνα για την προστασία των παι-

κτών και του κοινωνικού συνόλου, ειδικότερα δε των ανηλίκων και των ευάλωτων ομάδων του πλη-

θυσμού, καθώς και τον έλεγχο της απόδοσης των δημόσιων εσόδων. 

Για το έτος 2022 η Αρχή προβλέπεται να παρουσιάσει έλλειμμα ύψους 1 εκατ. ευρώ. 

 

 

Πίνακας 3.25  Ισοζύγιο Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (ΑΔΑ) 
(σε εκατ. ευρώ) 

 

 2021 
Εκτιμήσεις 

2022 
Προβλέψεις 

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 0 0 

Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας 0 3 

Εθνική Αναλογιστική Αρχή 1 1 

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου - 0 

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων -57 2 

Ελληνική Στατιστική Αρχή 44  -74  

Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο 0  0 

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 1  0  

Επιτροπή Ανταγωνισμού 1  -1 

Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων -2  -1 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 2  2 

Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων 0 0 

Ισοζύγιο κατά ESA -10 -68 

 

 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) 

 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας παρακολουθεί και εποπτεύει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας και 

γνωμοδοτεί στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση 

αδειών στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων που α-

φορούν την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού και την προστασία των καταναλωτών. 

Για το 2022 η Αρχή προβλέπεται να εμφανίσει πλεόνασμα ύψους 2 εκατ. ευρώ. 
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Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (ΡΑΛ) 
 
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων έχει ως αποστολή την εποπτεία και τη διασφάλιση της νομιμότητας των 

σχέσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του εθνικού λιμενικού συστήματος, με έμφαση στην 

τήρηση της συμβατικής τάξης και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού. 

Για το 2022
 
η Αρχή

 
προβλέπεται να παρουσιάσει οριακά θετικό αποτέλεσμα.  

 

 

5. Νοσοκομεία – Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) 
 

 

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, τα νοσοκομεία και το σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας καλούνται να 

διαχειριστούν σε επιχειρησιακό επίπεδο την πανδημία Covid-19, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, 

γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη στήριξή τους, τόσο σε επίπεδο χρηματοδότησης όσο και σε επί-

πεδο επιτελικού σχεδιασμού.  

 
Παράλληλα, συνεχίζεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση διαρθρωτικών παρεμβάσεων με σκοπό τη 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αποδοτική διαχείριση ανθρώπινων και υλικών πόρων. 
Ενδεικτικά αναφέρονται: η αποδοτικότερη παρακολούθηση και διαχείριση αποθηκών και παρακατα-

θηκών, ο μετασχηματισμός του πλαισίου προμηθειών των νοσοκομείων, η ενεργειακή αναβάθμιση 

νοσοκομείων, καθώς και η αποδοτικότερη διαχείριση των μολυσματικών αποβλήτων. 

 
Τα δημόσια νοσοκομεία και το σύστημα ΠΦΥ για το έτος 2022, προβλέπεται να παρουσιάσουν αρνη-

τικό ταμειακό και δημοσιονομικό αποτέλεσμα ύψους 642 και 220 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. 

 
Τα έσοδα του έτους 2022, προβλέπεται να είναι μειωμένα κατά 334 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2021, 

εξαιτίας κυρίως των μειωμένων κατά 361 εκατ. ευρώ μεταβιβάσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό 

και το ΠΔΕ. Επισημαίνεται ότι οι μεταβιβάσεις για το 2021 περιλαμβάνουν τις έκτακτες επιχορηγή-

σεις από τον τακτικό προϋπολογισμό εκτιμώμενου συνολικού ύψους 388 εκατ. ευρώ για την αντιμε-

τώπιση της πανδημίας Covid-19. Αντίθετα, για το έτος 2022, έχει προβλεφθεί επιχορήγηση ύψους 136 

εκατ. ευρώ για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του επικουρικού προσωπικού που προσλήφθη-

κε ή εξακολουθεί να υπηρετεί λόγω παράτασης των συμβάσεών του για την αντιμετώπιση της πανδη-

μίας Covid-19. Όπως αποτυπώνεται στον πίνακα 3.32 της ενότητας 9, οι δαπάνες για την κάλυψη αυ-

ξημένων υγειονομικών δαπανών λόγω της πανδημίας Covid-19 για το 2022 προβλέπεται να ανέλθουν 

σε 736 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 136 εκατ. ευρώ έχουν ήδη κατανεμηθεί στις πιστώσεις του Υπουρ-

γείου Υγείας και των νοσοκομείων και τα 600 εκατ. ευρώ έχουν προβλεφθεί στη μείζονα κατηγορία 

29 "Πιστώσεις υπό κατανομή" του ειδικού φορέα Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικο-

νομικών ώστε να εκταμιευθούν ανάλογα με την υγειονομική πορεία της πανδημίας. 
 

Αναφορικά με το σκέλος των δαπανών, οι οποίες προβλέπεται το 2022 να παρουσιάσουν οριακή αύ-

ξηση ύψους 10 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2021, επισημαίνονται τα εξής: 
 

 Οι δαπάνες του 2021 περιλαμβάνουν τις έκτακτες δαπάνες που εκτιμάται ότι θα διενεργηθούν για 

την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19. 

 

 Για το 2022, οι πιστώσεις στο σκέλος των δαπανών αποτυπώνονται στον πίνακα 3.26 προσαυξη-

μένες κατά το ύψος της εκτίμησης των 400 εκατ. ευρώ περίπου των απλήρωτων υποχρεώσεων πα-

ρελθόντων οικονομικών ετών (σε καθαρή/net βάση αφαιρουμένων δηλαδή των εκτιμώμενων απαι-

τήσεων από clawback που δεν έχουν συμψηφιστεί εντός του 2021). Η αποτύπωση αυτή πραγματο-

ποιείται σε εναρμόνιση με τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις περί αναλήψεων υποχρεώ-

σεων. Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη και η δέσμευση της χώρας στο πλαίσιο της ενισχυμένης επο-

πτείας για ελαχιστοποίηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και την αποφυγή σώρευσης νέων. 
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Τέλος, σημειώνεται επίσης ότι το επιτρεπόμενο όριο της φαρμακευτικής δαπάνης των δημόσιων νο-

σοκομείων σε δεδουλευμένη βάση για το έτος 2022 παραμένει στα ίδια επίπεδα με το 2021 και δια-

μορφώνεται σε 528 εκατ. ευρώ. Από το επίπεδο αυτό και πέρα ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτόμα-

της επιστροφής (clawback).  

 

Πίνακας 3.26 Προϋπολογισμοί Νοσοκομείων και ΠΦΥ  
(σε εκατ. ευρώ) 

   

 2021 
Εκτιμήσεις 

2022 
Προβλέψεις 

Ι. Νοσοκομεία     
Έσοδα 2.985 2.788 
Ίδια έσοδα 146 173 
Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό2 1.473 1.334 
Μεταβιβάσεις από φορείς κοινωνικής ασφάλισης 902 902 
Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ 164 82 
Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων 300 297 
Δαπάνες 3.274 3.407 
Αγαθά 1.385 1.539 
Δαπάνες προσωπικού 681 642 
Υπηρεσίες 744 849 
Δαπάνες για επενδύσεις 164 82 
Αποδόσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 300 297 
Ταμειακό Ισοζύγιο -289 -619 
Εθνικολογιστικές προσαρμογές 116 402 
Ισοζύγιο κατά ESA  -173 -218 
ΙΙ. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ)     
Έσοδα 359 222 
Ίδια έσοδα 32 32 
Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό2 268 128 
Μεταβιβάσεις από φορείς κοινωνικής ασφάλισης 0 0 
Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ 38 38 
Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων 21 24 
Δαπάνες 368 244 
Αγαθά 139 54 
Δαπάνες προσωπικού 70 49 
Υπηρεσίες 99 79 
Δαπάνες για επενδύσεις 38 38 
Αποδόσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 21 24 
Ταμειακό Ισοζύγιο -9 -22 
Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 20 
Ισοζύγιο κατά ESA  -9 -2 
Νοσοκομεία και ΠΦΥ συγκεντρωτικά  (Ι+ΙΙ)     
Έσοδα 3.344 3.010 
Ίδια έσοδα 178 205 
Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό2 1.741 1.462 
Μεταβιβάσεις από φορείς κοινωνικής ασφάλισης 902 902 
Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ 202 120 
Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων 321 321 
Δαπάνες 3.642 3.652 
Αγαθά 1.524 1.592 
Δαπάνες προσωπικού 751 690 
Υπηρεσίες 843 928 
Δαπάνες για επενδύσεις 202 120 
Αντικριζόμενα έξοδα 321 321 
Ταμειακό Ισοζύγιο -297 -642 
Εθνικολογιστικές προσαρμογές 116 422 
Ισοζύγιο κατά ESA  -181 -220 
1 Για τον προσδιορισμό του δημοσιονομικού αποτελέσματος κατά ESA (European System of Accounts) έχει ενσωματωθεί η στατιστική αλλαγή 

της μεθοδολογίας καταγραφής των εσόδων από rebate και clawback, τα οποία πλέον καταγράφονται σε ταμειακή και όχι σε δεδουλευμένη 
βάση.  

2 Οι μεταβιβάσεις για το 2021 περιλαμβάνουν τις έκτακτες επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό εκτιμώμενου συνολικού ύψους 388 
εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19. Για το έτος 2022 στα ποσά των μεταβιβάσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό, έχει 
προβλεφθεί η επιχορήγηση ύψους 136 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του επικουρικού προσωπικού, ενώ επιπλέον 
600 εκατ. ευρώ για υγειονομικές δαπάνες σχετιζόμενες με τον Covid-19, έχουν προβλεφθεί στη μείζονα κατηγορία 29 "Πιστώσεις υπό κατανο-
μή" του ειδικού φορέα Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών. Στο ισoζύγιο των νοσοκομείων και ΠΦΥ δεν λαμβάνονται υ-
πόψη δαπάνες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 
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6. Κοινωνικός προϋπολογισμός 
 

Το ισοζύγιο των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΑΕΔ, ΕΟΠΥΥ, 

ΟΠΕΚΑ και ΝΑΤ) για το 2022 προβλέπεται να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα ύψους 960 εκατ. ευρώ, 

παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 568 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2021. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κα-

τά κύριο λόγο στα έσοδα, τα οποία προβλέπεται να είναι αυξημένα κατά 586 εκατ. ευρώ, ενώ αντί-

στοιχα στα έξοδα προβλέπεται οριακή αύξηση ύψους 18 εκατ. ευρώ. 

 

6.1 Ασφαλιστικά Ταμεία 
 

Το ισοζύγιο των ασφαλιστικών ταμείων κατά ESA για το 2022, προβλέπεται να παρουσιάσει πλεόνα-

σμα ύψους 444 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 88 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων για το οικονομικό 

έτος 2021. 

Η μεταβολή αυτή οφείλεται, όσον αφορά στο σκέλος των εσόδων, κυρίως στην αύξηση των εσόδων 

από ρυθμίσεις ασφαλιστικών οφειλών, των οποίων οι προθεσμίες αποπληρωμής είχαν παραταθεί κατά 

το 2021 λόγω της πανδημίας Covid-19, στην αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την κάλυψη 

της δαπάνης για παροχές κύριας ασφάλισης, καθώς και στην αύξηση του κοινωνικού πόρου του άρ-

θρου 42 του ν. 3863/2010 εξαιτίας της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών του ΟΑΕΔ. 

 

Αντίστοιχα, όσον αφορά το σκέλος των δαπανών, η μεταβολή οφείλεται κατά κύριο λόγο: 

 

 στην αύξηση της δαπάνης των κύριων συντάξεων ως αποτέλεσμα της αύξησης του αριθμού των 

νέων συνταξιούχων,  

 στην αύξηση της δαπάνης των επικουρικών συντάξεων, ως απόρροια των αυξημένων απονομών 

κύριων συντάξεων με στόχο τη μείωση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης κατά το αμέσως 

προηγούμενο διάστημα και 

 στη μείωση των μεταβιβάσεων προς τρίτους, δεδομένου ότι κατά το 2021 καταβλήθηκαν αναδρο-

μικά ύψους 203 εκατ. ευρώ στους κληρονόμους των συνταξιούχων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, 

με βάση τις διατάξεις των ν. 4714/2020 και 4767/2020. 

 

Σημειώνεται επίσης ότι κατά το 2022 προβλέπεται ότι ο e-ΕΦΚΑ θα ενισχυθεί με 36 εκατ. ευρώ για 

την κάλυψη της απώλειας από ασφαλιστικές εισφορές του κλάδου επικουρικής ασφάλισης, που εκτι-

μάται ότι θα προκύψει εξαιτίας της λειτουργίας του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφά-

λισης (ΤΕΚΑ) που συστάθηκε με το ν. 4826/2021.  
 

Τέλος, σημειώνεται η σημαντική προσπάθεια που καταβάλλεται για την ελαχιστοποίηση των ληξι-

πρόθεσμων υποχρεώσεων μέχρι το τέλος του 2021, καθώς και για την αποφυγή σώρευσης νέων, στο 

πλαίσιο των δεσμεύσεων που απορρέουν από την ενισχυμένη εποπτεία. 

 

6.2 Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 
 

Το ισοζύγιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για το 2022, εκτιμάται ότι 

θα ανέλθει σε πλεόνασμα ύψους 356 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 211 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης 

για το 2021. 

 

Τα συνολικά έσοδα του φορέα προβλέπεται να παρουσιάσουν αύξηση κατά 33 εκατ. ευρώ σε σχέση 

με το 2021. Ειδικότερα, οι ασφαλιστικές εισφορές για το 2022, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων 

από τη ρύθμιση οφειλών, αναμένεται να είναι αυξημένες κατά 159 εκατ. ευρώ. Η άνοδος αυτή οφεί-

λεται στην εκτιμώμενη αύξηση της απασχόλησης, σύμφωνα με το αναθεωρημένο μακροοικονομικό 

σενάριο και τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2021. 

 

Η εν λόγω αύξηση προβλέπεται, παρά την παράταση και για το 2022 του μέτρου της μείωσης κατά 

τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα με συνο-
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λικό κόστος 849 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένης και της απώλειας των εισφορών του e-ΕΦΚΑ), 

στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19. Για την 

αναπλήρωση των εσόδων αυτών, έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων έτους 2022 ισόποση (849 εκατ. ευρώ) μεταβίβαση προς τους Οργανισμούς 

Κοινωνικής Ασφάλισης και ειδικότερα το ποσό των 594,3 εκατ. ευρώ θα δοθεί ως επιχορήγηση προς 

τον ΟΑΕΔ, καλύπτοντας την καθαρή απώλεια εσόδων για τον Οργανισμό, ενώ ποσό ύψους 254,7 ε-

κατ. ευρώ που θα έπρεπε να επιστραφεί από τον ΟΑΕΔ στον e-ΕΦΚΑ ως κοινωνικός πόρος του άρ-

θρου 42 του ν. 3863/2010, θα δοθεί αντίστοιχα ως επιχορήγηση στον e-ΕΦΚΑ.  
 

Επιπλέον, η συνολική μείωση κατά 126 εκατ. ευρώ της κρατικής χρηματοδότησης οφείλεται στο γε-

γονός ότι στο 2022 δεν έχουν προβλεφθεί έκτακτες χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση και χρηματο-

δότηση παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19.  
 

Στο σκέλος των δαπανών προβλέπεται ότι θα παρουσιαστεί μείωση κατά 178 εκατ. ευρώ σε σχέση με 

το 2021, κυρίως λόγω της μειωμένης πρόβλεψης για το ύψος της δαπάνης για τα επιδόματα ανεργίας 

εξαιτίας της αναμενόμενης αύξησης της απασχόλησης. 

 

6.3 Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) 
 

Το ισοζύγιο του ΕΟΠΥΥ για το οικονομικό έτος 2021 εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε έλλειμμα ύψους 

287 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2022 προβλέπεται να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα ύψους 157 εκατ. ευρώ.  
Τα έσοδα του φορέα εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν αύξηση κατά 312 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 

2021. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές, συ-

μπεριλαμβανομένων των εσόδων από ρυθμίσεις οφειλών, κατά 263 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα της 

προβλεπόμενης ενίσχυσης της απασχόλησης, αλλά και στην αύξηση των μεταβιβάσεων από τον κρα-

τικό προϋπολογισμό για την κάλυψη της δαπάνης συμψηφισμού της αυτόματης επιστροφής 

(clawback) φαρμακευτικής δαπάνης, με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των 

δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής. 

 

Σημειώνεται, επίσης ότι για το 2022 δεν έχουν προβλεφθεί έκτακτες επιχορηγήσεις και αντίστοιχες 

δαπάνες για την υλοποίηση δαπανών για την αντιμετώπιση του Covid-19.  
 

Παράλληλα, επισημαίνεται η συνεχιζόμενη προσπάθεια μείωσης του ύψους των απλήρωτων υπο-

χρεώσεων του Οργανισμού προς τρίτους, μέσω της επιτάχυνσης των πληρωμών από τα ταμειακά δια-

θέσιμα και της επιτάχυνσης του συμψηφισμού υποχρεώσεων με οφειλόμενα ποσά από τους μηχανι-

σμούς αυτόματων επιστροφών και εκπτώσεων (clawback και rebate). Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι 

εντός του 2021 ξεκίνησε η εφαρμογή της προείσπραξης του 70% του ποσού επιστροφής του clawback 

από τους παρόχους υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με το εβδομηκοστό δεύτερο άρθρο του ν. 4812/2021. 

 

Παράλληλα, σημειώνεται ότι τα επιτρεπόμενα όρια της φαρμακευτικής δαπάνης σε δεδουλευμένη βά-

ση για τα έτη 2021 και 2022 ανέρχονται σε 2.088 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 87 εκατ. ευρώ για τη νο-

σοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και 2.001 εκατ. ευρώ για τη λοιπή φαρμακευτική δαπάνη του 

ΕΟΠΥΥ). Επισημαίνεται ότι στα ανωτέρω όρια δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη των εμβολίων που ε-

ντάσσονται στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού ύψους 170 εκατ. ευρώ για κάθε ένα από τα έτη 2021 

και 2022. Ειδικά για το έτος 2021 από το ανωτέρω όριο εξαιρείται επιπλέον η δαπάνη των φαρμάκων 

που ανήκουν στη θεραπευτική ομάδα των ηπαρινών ύψους 46 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα προβλεπό-

μενα στο άρθρο 11 του ν. 4052/2012, όπως ισχύει, καθώς και η φαρμακευτική δαπάνη που αντιστοιχεί 

σε πρώην δικαιούχους του ΕΚΑΣ, ως αντισταθμιστικό μέτρο για την απώλειά του, σύμφωνα με το 

άρθρο δεύτερο του ν. 4655/2020. 

 

Τέλος, σημειώνεται ότι τα επιτρεπόμενα όρια των παρόχων υγείας σε δεδουλευμένη βάση ανέρχονται 

σε 1.569,5
 
και 1.553 εκατ. ευρώ για τα έτη 2021 και 2022, αντίστοιχα. 
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6.4 ΟΠΕΚΑ – ΝΑΤ 
 

Το ισοζύγιο του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και 

του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) για τα έτη 2021 και 2022 ανέρχεται σε 2 και 3 εκατ. ευρώ, 

αντίστοιχα.  

 

Για το 2022 προβλέπεται η συνέχιση της καταβολής των προνοιακών παροχών και οικονομικών ενι-

σχύσεων που έχουν ήδη νομοθετηθεί και υλοποιούνται, όπως: 

 η παροχή σε ανασφάλιστους υπερήλικες, 

 το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων, 

 το επίδομα παιδιού, 

 το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα,  

 η επιδότηση στέγασης, 

 οι προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, 

 το επίδομα γέννησης, 

 λοιπά προγράμματα και δράσεις που αφορούν προνοιακές πολιτικές. 

 

Σημειώνεται ωστόσο ότι για το 2022, η συνολική δαπάνη του ΟΠΕΚΑ για την καταβολή των ανωτέ-

ρω παροχών εκτιμάται ότι θα είναι μειωμένη κατά 86 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2021. Η μεταβολή 

αυτή οφείλεται αφενός μεν στην πρόβλεψη για τη μη συνέχιση του Προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ που α-

φορούσε την επιδότηση της πρώτης κατοικίας για δανειολήπτες που επλήγησαν από την πανδημία 

ύψους 241 εκατ. ευρώ και στο 2022 και αφετέρου στην αναπροσαρμογή της εκτίμησης για τη δαπάνη 

παροχών με βάση τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΟΠΕΚΑ κατά το 2021. 

 

Επιπλέον, στη δαπάνη για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα έτους 2021 ύψους 730 εκατ. ευρώ έχει 

συμπεριληφθεί και η δαπάνη για την καταβολή διπλής δόσης κατά τον μήνα Δεκέμβριο ύψους 64 ε-

κατ. ευρώ, στο πλαίσιο της υλοποίησης στοχευμένων παρεμβάσεων για την ενίσχυση των νοικοκυ-

ριών. 

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι ο ΟΠΕΚΑ έχει αναλάβει την καταβολή του επιδόματος στέγασης που θεσπί-

ζει ο κώδικας διευθέτησης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας σε δανειολήπτες, με δημοσιονο-

μικό κόστος 100 εκατ. ευρώ για το 2022. 

 

Πίνακας 3.27  Προϋπολογισμοί Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης  

(σε εκατ. ευρώ) 
 

 2021 
Εκτιμήσεις 

2022 
Προβλέψεις 

Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης     
α) Ασφαλιστικά Ταμεία     
Έσοδα 43.447 44.470 
Ασφαλιστικές εισφορές 15.178 15.177 
Ρύθμιση οφειλών 768 865 
Κοινωνικοί πόροι 465 492 
Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό(1) 14.617 14.822 
Απόδοση περιουσίας 1.070 1.070 
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 11.195 11.889 
Λοιπά έσοδα 154 154 
Δαπάνες 43.287 44.046 
Συντάξεις 29.477 29.793 
    Κύριας ασφάλισης 25.700 25.750 
    Επικουρικής ασφάλισης 3.777 4.043 
Λοιπές παροχές ασθένειας 230 230 
Προνοιακές παροχές 1.035 986 
Λοιπές μεταβιβάσεις σε τρίτους 858 638 
Απόδοση εισπράξεων τρίτων 11.195 11.889 
Λοιπές δαπάνες 286 286 
Δαπάνες προσωπικού 206 223 
Ταμειακό ισοζύγιο 160 424 
Εθνικολογιστικές προσαρμογές 372 20 
Ισοζύγιο κατά ESA  532 444 
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Πίνακας 3.27  Προϋπολογισμοί Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης  

(σε εκατ. ευρώ) 
 

 2021 
Εκτιμήσεις 

2022 
Προβλέψεις 

β) ΟΑΕΔ     
Έσοδα 2.894 2.927 
Ασφαλιστικές εισφορές 1.163 1.298 
Ρύθμιση οφειλών 136 159 
Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό 1.225 1.099 
Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ 150 150 
Απόδοση περιουσίας 67 67 
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 98 98 
Λοιπά έσοδα 55 55 
Δαπάνες 2.749 2.570 
Επιδόματα ανεργίας 1.449 1.250 
Προγράμματα απασχόλησης 500 500 
Λοιπές προνοιακές παροχές 112 106 
Μεταβιβάσεις στο ΙΚΑ 365 392 
Απόδοση εισπράξεων τρίτων 98 98 
Δαπάνες προσωπικού 101 100 
Επενδυτικές δαπάνες 12 12 
Λοιπές δαπάνες 112 112 
Ταμειακό ισοζύγιο 145 356 
Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 
Ισοζύγιο κατά ESA 145 356 
γ) ΕΟΠΥΥ      
Έσοδα 5.645 5.956 
Ασφαλιστικές εισφορές 4.394 4.628 
Ρύθμιση οφειλών 168 196 
Μεταβιβάσεις από φορείς κοινωνικής ασφάλισης 228 243 
Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό 505 436 
Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ 0 100 
Απόδοση περιουσίας 70 70 
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 260 263 
Λοιπά έσοδα 20 20 
Δαπάνες 5.931 5.799 
Φαρμακευτική δαπάνη 2.555 2.654 
Λοιπές παροχές ασθένειας 2.019 1.774 
Απόδοση εισπράξεων τρίτων 260 263 
Λοιπές  δαπάνες 93 105 
Δαπάνες προσωπικού 44 44 
Μεταβιβάσεις προς φορείς Γενικής Κυβέρνησης 960 960 
   εκ των οποίων σε νοσοκομεία 942 942 
Ταμειακό ισοζύγιο -287 157 
Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0  0  
Ισοζύγιο κατά ESA -287 157 
δ) ΟΠΕΚΑ, ΝΑΤ (μη ασφαλιστικές αρμοδιότητες)     
Έσοδα 3.818 3.733 
Ασφαλιστικές εισφορές 6 6 
Απόδοση περιουσίας 14 14 
Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό 3.796 3.711 
Λοιπά έσοδα 2 2 
Δαπάνες 3.817 3.731 
Παροχές σε ανασφάλιστους υπερήλικες 145 145 
Οικογενειακά επιδόματα 1.087 1.102 
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα 730 730 
Επιδόματα ΑμΕΑ 855 860 
Στεγαστικό Επίδομα 402 402 
Σχολικά γεύματα 74 92 
Επίδομα γέννησης 160 160 
Κώδικας Διευθέτησης Οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας σε δανειολήπτες 3 100 
Επιδότηση της πρώτης κατοικίας για δανειολήπτες που επλήγησαν από την πανδημία 
Covid-19 (Πρόγραμμα Γέφυρα) 

241 0 

Λοιπά προγράμματα 99 119 
Δαπάνες προσωπικού 10 10 
Διοικητικές δαπάνες 11 11 
Ταμειακό ισοζύγιο 2 3 
Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 
Ισοζύγιο κατά ESA 2 3 
Συνολικό ταμειακό ισοζύγιο ΟΚΑ  20 940 
Εθνικολογιστικές προσαρμογές 372 20 
Συνολικό ισοζύγιο ΟΚΑ κατά ESA  392 960 

   1 Για τον προσδιορισμό του δημοσιονομικού αποτελέσματος του ΕΟΠΥΥ κατά ESA (European System of Accounts) έχει ενσωματωθεί η στατι-
στική αλλαγή της μεθοδολογίας καταγραφής των εσόδων από rebate και clawback, τα οποία πλέον καταγράφονται σε ταμειακή και όχι σε δε-
δουλευμένη βάση. Στο ισοζύγιο των ανωτέρω οργανισμών δεν λαμβάνονται υπόψη δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μέσω του Ταμείου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.   



ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3    

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022   127 

 

 

7. Ενοποιημένος προϋπολογισμός Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
 

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) αποτελούν υποτομέα της Γενικής Κυβέρνησης. Ο ενο-

ποιημένος προϋπολογισμός του υποτομέα ενσωματώνει τους προϋπολογισμούς τριακοσίων τριάντα 

δύο (332) Δήμων (ΟΤΑ α΄ βαθμού), δεκατριών (13) Περιφερειών (ΟΤΑ β΄ βαθμού) και επτακοσίων 

πενήντα (750) Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.  

 

Οι Προϋπολογισμοί των Δήμων, των Περιφερειών και των Νομικών Προσώπων αυτών, καταρτίζο-

νται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) των 

Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών. Τα Δημοτικά - Περιφερειακά Συμβούλια ψηφίζουν έως την 

15
η
 Νοεμβρίου τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης τους και υποβάλλουν τις 

σχετικές αποφάσεις για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία των Δήμων - Περιφερειών - Νομικών 

Προσώπων Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31
η
 Δεκεμβρίου. 

 

Για την εκπλήρωση της αποστολής και της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, μεταφέρονται στους 

Δήμους και στις Περιφέρειες πόροι από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για 

την εύρυθμη λειτουργία τους. 

 

Το ταμειακό ισοζύγιο του ενοποιημένου προϋπολογισμού των ΟΤΑ προκύπτει από τη διαφορά εσό-

δων και εξόδων. Τα έσοδα διακρίνονται σε τακτικά και έκτακτα. Οι κυριότερες πηγές των τακτικών 

εσόδων είναι οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ), οι οποίοι αποδίδονται μέσω του Τακτικού Προ-

ϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, οι επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ-

σεων (ΠΔΕ) και τα λοιπά ίδια έσοδα. Αντίστοιχα, τα έξοδα περιλαμβάνουν τις αμοιβές προσωπικού, 

τις δαπάνες για επενδύσεις και τις λοιπές δαπάνες. Το ισοζύγιο κατά ESA προκύπτει ως άθροισμα του 

ταμειακού ισοζυγίου και των εθνικολογιστικών προσαρμογών. 

 
Το έτος 2022, το ταμειακό και το ισοζύγιο κατά ESA του ενοποιημένου προϋπολογισμού της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, διαμορφώνονται σε πλεόνασμα ύψους 99 εκατ. ευρώ και 60 εκατ. ευρώ αντίστοιχα 

και είναι σημαντικά βελτιωμένα σε σχέση με τις εκτιμήσεις του 2021.  

 

Κύριος παράγοντας της βελτίωσης του αποτελέσματος στο έτος 2022, είναι η εκτίμηση για εξάλειψη 

μεγάλου μέρους των πιέσεων που ασκήθηκαν λόγω της πανδημίας στις αμοιβές προσωπικού, στις 

λοιπές δαπάνες και στα λοιπά (ίδια) έσοδα. Θετική επίδραση στην κατηγορία των λοιπών (ιδίων) εσό-

δων αναμένεται να επέλθει, τόσο από τη συνέχιση του αρχικού μέτρου υποβολής δηλώσεων διόρθω-

σης των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων προς τους ΟΤΑ, όσο και από την εν εξελίξει «δεύτερη 

ευκαιρία» του μέτρου αυτού.  

 

Το οικονομικό έτος 2022, προβλέπονται αυξημένες επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Ε-

πενδύσεων και αυξημένες επενδυτικές δαπάνες, καθώς κλιμακώνεται σταδιακά η υλοποίηση των προ-

γραμμάτων «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Η διαμόρφωση των δημοσιονομικών 

αποτελεσμάτων στον υποτομέα, τόσο κατά το 2021 όσο και στα επόμενα έτη, αιτιολογείται σε μεγάλο 

βαθμό από τον ετεροχρονισμό των ροών εσόδων και δαπανών κατά τη διάρκεια υλοποίησης των εν 

λόγω επενδυτικών προγραμμάτων. 

 

Οι μεταβιβάσεις το 2021, εμφανίζονται αυξημένες σε σχέση με το 2022, προκειμένου να καλύψουν 

μέρος της απώλειας των εσόδων, καθώς και των αυξημένων λειτουργικών δαπανών την περίοδο της 

πανδημίας. Επίσης, στο 2021 μεταβιβάστηκαν πόροι για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών 

έναντι τρίτων.  

 

Οι δαπάνες για αμοιβές προσωπικού εκτιμώνται αυξημένες το 2021, έναντι του 2022, κυρίως λόγω 

των προσλήψεων  συμβασιούχων ορισμένου χρόνου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες 

ανάγκες που προέκυψαν από την πανδημία. Αντιθέτως, οι κοινωνικές παροχές, οι οποίες περιλαμβά-

νουν σχεδόν αποκλειστικά τη μεταφορά μαθητών, εμφανίζονται αυξημένες το 2022, καθώς το 2021 



ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3    

 

128  ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 

λόγω της παρατεταμένης διάρκειας των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας, η δαπάνη της μεταφο-

ράς μαθητών εκτιμάται μειωμένη.  

 

Σημειώνεται τέλος ότι στα λοιπά ίδια έσοδα περιλαμβάνονται, εκτός των άλλων, τα τέλη καθαριότη-

τας, ηλεκτροφωτισμού και το τέλος ακίνητης περιουσίας, που καταβάλλει το Υπουργείο Μετανά-

στευσης και Ασύλου στους Δήμους, στα όρια των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενί-

ας μεταναστών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 195 του ν. 4662/2020. 

 

Πίνακας  3.28 Μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού 
(σε εκατ. ευρώ) 

 

Κατηγορία 
2021 2022 

Εκτιμήσεις Προβλέψεις 

   

 I. Αποδόσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ)  2.554 2.660 

 α. ΚΑΠ Δήμων 1.914 1.965 

 β. ΚΑΠ Περιφερειών 640 696 

 II. Μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών 358 169 

 α. Ειδική επιχορήγηση σε ΟΤΑ α΄ βαθμού 155 162 

 β. Λοιπές αποδόσεις σε ΟΤΑ α΄ βαθμού 7 5 

 γ. Λοιπές επιχορηγήσεις σε ΟΤΑ α΄ βαθμού 22 2 

 δ. Έκτακτη επιχορήγηση εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών 72 0 

 ε. Δαπάνες Covid-19 σε ΟΤΑ α΄ βαθμού 101 0 

 IIΙ. Μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό λοιπών Υπουργείων 43 42 

Σύνολο μεταβιβάσεων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό στους ΟΤΑ (Ι + ΙΙ + ΙΙΙ) 2.955 2.871 

Στο έτος 2021 έχουν επιστραφεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό, ποσά 21,8 εκατ. ευρώ και 26,5 εκατ. ευρώ από την έκτακτη επιχορήγηση για εξόφληση 
ληξιπρόθεσμων οφειλών που έλαβαν οι ΟΤΑ τα έτη 2020 και 2021 αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 3.29  Ενοποιημένος προϋπολογισμός ΟΤΑ 
(σε εκατ. ευρώ) 

 

Κατηγορία 
2021 2022 

Εκτιμήσεις Προβλέψεις 

Α Έσοδα (1+2+3+4+5+6) 7.765 8.005 

1 Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό 2.908 2.871 
2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ  1.352 1.405 
3 Τόκοι 35 39 
4 Έσοδα από προγράμματα της ΕΕ 31 31 
5 Λοιπά έσοδα 2.493 2.695 
 - Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1.059 1.147 
 - Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 501 552 
 - Λοιπά ίδια έσοδα 378 384 
 - Έσοδα ΠΟΕ 555 612 

6 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων  946 964 

Β Δαπάνες (1+2+3+4+5+6) 7.990 7.906 

1 Αμοιβές προσωπικού 2.708 2.622 
2 Κοινωνικές παροχές 119 167 
3 Τόκοι 36 71 
4 Δαπάνες για επενδύσεις  2.051 2.136 
5 Λοιπές δαπάνες 2.107 1.923 
 - Πληρωμές ΠΟΕ  315 263 
 - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 274 243 
 - Λοιπές λειτουργικές δαπάνες 1.518 1.417 

6 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων 969 987 

Γ Ταμειακό ισοζύγιο (Α – Β) -225 99 

    

Δ Εθνικολογιστικές προσαρμογές 73 -39 

    

Ε Ισοζύγιο κατά ESA (Γ + Δ) -152 60 
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8. Ληξιπρόθεσμες οφειλές της Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους 
 
Η ελαχιστοποίηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ΦΓΚ) 

και των εκκρεμών επιστροφών φόρου, εκτός από δεσμευτικός στόχος στο πλαίσιο της Ενισχυμένης 

Εποπτείας
2
, είναι ταυτόχρονα και μία σημαντική παράμετρος που συμβάλλει καθοριστικά στην εξυγί-

ανση των προϋπολογισμών των ΦΓΚ και στην ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας. 
 

Είναι γεγονός ότι τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας 

Covid-19, δημιούργησαν καθυστερήσεις στους φορείς στην προσπάθεια αποπληρωμής των ληξιπρό-

θεσμων οφειλών κατά την περίοδο αυτή. 
 

Τον Απρίλιο του 2021 καταρτίστηκε νέο σχέδιο εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, λαμβά-

νοντας υπόψη τις εποχιακές διακυμάνσεις που παρατηρούνται εντός του έτους σε συγκεκριμένους φο-

ρείς και προβλέφθηκε ένα ελάχιστο σταθερό ποσό ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων για κάθε υποτομέα 

της Γενικής Κυβέρνησης. Παράλληλα, με απαρέγκλιτο στόχο την πλήρη εκκαθάριση των ληξιπρόθε-

σμων υποχρεώσεων των ΦΓΚ προς τρίτους, συστάθηκε ομάδα εργασίας
3
 για την αναμόρφωση, επι-

καιροποίηση και απλούστευση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη δημοσιονομική διαχείριση 

στην Κεντρική Διοίκηση, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται για τη 

διασφάλιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας.  
 

Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά νέες δράσεις και μέτρα που υιοθετήθηκαν κατά περίπτωση από 

τους φορείς για την όσο το δυνατόν ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απομείωση των συσσωρευμέ-

νων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους. 
 

 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ): Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των ΟΤΑ προς τρί-

τους ανήλθαν τον μήνα Σεπτέμβριο τρέχοντος έτους στο ποσό των 109 εκατ. ευρώ και αφαιρουμέ-

νων των προσαρμογών (net) σε 78 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό τον Σεπτέμβριο του 2020 ήταν 

221 εκατ. ευρώ, παρουσίασε δηλαδή μείωση της τάξης του 51%. Η εν λόγω μείωση απορρέει από 

την εφαρμογή του προγράμματος ενίσχυσης των ΟΤΑ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, που για 

το τρέχον οικονομικό έτος ανήλθε στο ποσό των 72 εκατ. ευρώ.
4 
Με βάση το ανωτέρω πρόγραμμα, 

τα ποσά που έχουν διατεθεί δύναται να μην επιστρέφονται από τους δήμους που θα εκκαθαρίσουν 

πλήρως τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Επιπρόσθετα, αναμένεται περαιτέρω αποκλιμάκωση του 

ύψους των υποχρεώσεων και παράλληλα αποφυγή δημιουργίας νέων στο μέλλον, με την εφαρμογή 

του νέου θεσμικού πλαισίου, που προβλέπει την υποχρέωση δέσμευσης από τους ΟΤΑ ποσού τα-

μειακών διαθεσίμων ίσου με το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους σε τρίτους, σε ειδικό 

λογαριασμό που θα τηρείται ανά φορέα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
5
 

 

 Τα ιδιαίτερα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετώπισαν νομικά πρόσωπα που ανήκουν στη Γε-

νική Κυβέρνηση, λόγω μη είσπραξης των προβλεπόμενων εσόδων, ως συνέπεια της πανδημίας και 

ιδίως συγκοινωνιακοί φορείς, όπως οι εταιρείες Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ) ΜΑΕ, Οδικές 

Συγκοινωνίες (ΟΣΥ) ΑΕ, Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) ΑΕ κ.λπ., οδήγη-

σαν σε σημαντική αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεών τους, κατά το προηγούμενο και το τρέ-

χον οικονομικό έτος. Για τον λόγο αυτό εγκρίθηκε επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό 

ύψους 62 εκατ. ευρώ, η οποία χρησιμοποιείται για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. 
 

 Επίσης, για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των εταιρειών Ελληνικά Αμυντικά 

Συστήματα (ΕΑΣ) ΑΕ και Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) ΑΕ, το ύψος των οποίων τον 

μήνα Σεπτέμβριο ανήλθε στα 35 εκατ. ευρώ περίπου, πραγματοποιήθηκε τον μήνα Οκτώβριο αύ-

                                                 
2 ΕU Commission, Enhanced Surveillance Report Greece, February 2021. 
3 Η ομάδα εργασίας συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 141238/10.12.2020 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 1047/21.2.2020) (ΑΔΑ: 6ΒΩΗΗ-3Γ8) απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής. 
4 Άρθρο 6 του ν.4281/2014 (Α΄ 160), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 69 του ν.4714/2020 (Α΄ 148) και την υπ’ αριθ. 

2/72150/ΔΠΓΚ/20.5.2021 (ΦΕΚ B’ 2091) υπουργική απόφαση. 
5 Άρθρο 107 του ν.4714/2020 και σχετική αιτιολογική έκθεση. 
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ξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου. Περαιτέρω, σχεδιάζονται στοχευμένες δράσεις, οι οποίες θα 

έχουν ως στόχο τη μη δημιουργία και συσσώρευση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στους συγκε-

κριμένους φορείς, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτών ως στρατιωτικές βιομηχανίες που 

ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. 
 

 Τέλος, μείωση παρατηρείται και στις οφειλές από εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, ως αποτέ-

λεσμα των εντατικών προσπαθειών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του 

e-EFKA, με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου εκκαθάρισης των σχετικών αιτήσεων. 

Μέρος του εν λόγω σχεδίου είναι η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του e-EFKA και η άμεση στε-

λέχωσή τους, καθώς και η έναρξη εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου για τις προκαταβολές, 

σύμφωνα με το οποίο κάθε ασφαλισμένος που έχει υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης στον e-

EFKA δικαιούται να λάβει προκαταβολή υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ειδικότερα, το ύψος 

των οφειλών αυτών κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2021 ανήλθε στα 360 εκατ. ευρώ και αν εξαιρεθούν 

οι εισφορές ύψους 92 εκατ. ευρώ, που παρακρατούνται υπέρ του Δημοσίου, του Ασφαλιστικού 

Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) και του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών 

Υγείας (ΕΟΠΥΥ), το καθαρό ποσό ανήλθε στα 268 εκατ. ευρώ. 
 

Σημειώνεται ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων τον Σεπτέμβριο του 2021 εμφανίζονται 

σημαντικά αυξημένες σε ύψος 962 εκατ. ευρώ έναντι 502 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2020, καθώς 

περιλαμβάνονται σημαντικά ποσά Clawback και Rebate που δεν έχουν συμψηφιστεί και τα οποία α-

ναμένεται να συμψηφιστούν έως τα τέλη τους έτους. Κατά αντιστοιχία τον Σεπτέμβριο του 2020 οι 

ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονταν σε 780 εκατ. ευρώ, 55% υψηλότερες από τις αντίστοιχες του Δε-

κεμβρίου του ίδιου έτους. Στα ανωτέρω πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αυξημένες δαπάνες των νοσο-

κομείων σε συνδυασμό με την επιβάρυνση του συστήματος υγείας από τα αυξημένα περιστατικά του 

Covid-19.  
 

Η εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης και των εκκρεμών επιστροφών 

φόρων παρατίθενται στους πίνακες 3.30 και 3.31 αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 3.30 Εξέλιξη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Γενικής Κυβέρνησης 
Δεκέμβριος 2019 – Σεπτέμβριος 2021* 

(σε εκατ. ευρώ) 

 Φορέας/Υποτομέας Γενικής Κυβέρνησης Δεκ. 2019 Δεκ. 2020 Μάρτ. 2021 Ιούν. 2021 Σεπτ. 2021 

Κράτος  55  30 63  50  70 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 176 146 213 177 109 

Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) 506 356 526 464 483 

Νοσοκομεία 344 502 893 917 962 

Λοιπά Νομικά Πρόσωπα 243 195 243 196 174 

Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις Γεν. Κυβέρνησης 1.324 1.228 1.939 1.805 1.799 

* Στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ (υποτομέας ΟΚΑ) περιλαμβάνονται και ποσά clawback και re-
bate που δεν έχουν συμψηφιστεί. 

 

Πίνακας 3.31  Εξέλιξη εκκρεμών επιστροφών φόρων 
Δεκέμβριος 2019 – Σεπτέμβριος 2021 

(σε εκατ. ευρώ) 

 

 
Δεκ. 
2019 

Δεκ. 
2020 

Μάρτ. 
2021 

Ιούν. 
2021 

Σεπτ. 
2021 

Εκκρεμείς επιστροφές φόρων 667   636 642 497 883 

Εκκρεμείς επιστροφές φόρων άνω των 90 ημερών (ληξιπρόθεσμες επι-
στροφές) από την ημερομηνία έκδοσης του ΑΦΕΚ 

371 427 372 353 304 

α) εκ των οποίων ποσό που δε μπορεί να αποπληρωθεί λόγω εξω-
γενών παραγόντων (μη ανταπόκριση δικαιούχου ή μη προσκόμιση 
δικαιολογητικών)  

290 357 320 312 269 

β) λοιπές εκκρεμείς επιστροφές φόρων άνω των 90 ημερών (ληξι-
πρόθεσμες επιστροφές)  

81 70 52 40 35 

Εκκρεμείς επιστροφές φόρων κάτω των 90 ημερών (μη ληξιπρόθεσμες 
επιστροφές) από την ημερομηνία έκδοσης του ΑΦΕΚ 

296 209 270 145 579 
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9. Δημοσιονομικές παρεμβάσεις 2021 και 2022 
 

Δημοσιονομικές παρεμβάσεις αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας 

 
Η ελληνική πολιτεία καθόλη τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 στέκεται αρωγός στο σύνολο των 

κατοίκων της χώρας ενισχύοντας τις υποδομές και τις δομές του κοινωνικού κράτους, καθώς και την 

πραγματική οικονομία. Κατά το α΄ εξάμηνο του 2021 συνεχίστηκαν τα περιοριστικά μέτρα για την 

προστασία της δημόσιας υγείας, με αποτέλεσμα αρκετοί κλάδοι και δραστηριότητες να αναστείλουν 

τη λειτουργία τους. Από την άλλη πλευρά, ο τομέας υπηρεσιών υγείας καλείται ακόμη να αντιμετωπί-

σει μεγάλο όγκο νοσηλειών. Συνεπώς, οι παρεμβάσεις που θεσμοθετήθηκαν είχαν στόχο να ανακου-

φίσουν τους πληττόμενους πολίτες και κλάδους από την πανδημία, ενώ το σύστημα υγείας συνεχίζει 

και ενισχύεται με επιπλέον πόρους. 

 

Η συνολική αξία των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας την περίοδο 2020-2022 α-

νέρχεται σε 43,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 23,1 δισ. ευρώ αφορούν το έτος 2020, 16,9 δισ. ευρώ το 

έτος 2021 και 3,3 δισ. ευρώ το 2022. 

 

Το δημοσιονομικό κόστος των παρεμβάσεων ανέρχεται σε 31,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 12,0 δισ. 

ευρώ αφορούν το έτος 2020, 15,8 δισ. ευρώ το έτος 2021 και 3,3 δισ. ευρώ το 2022. 

 

Το δημοσιονομικό κόστος ύψους 19,1 δισ. ευρώ της περιόδου 2021-2022 αναλύεται σε: 

 

 5.731 εκατ. ευρώ μείωση των εσόδων της Γενικής Κυβέρνησης, εκ των οποίων 3.693 εκατ. ευρώ 

αφορούν το 2021 και 2.038 εκατ. ευρώ το 2022, 

 13.367 εκατ. ευρώ αύξηση δαπανών Γενικής Κυβέρνησης, εκ των οποίων 12.108 εκατ. ευρώ αφο-

ρούν το 2021 και 1.259 εκατ. ευρώ το 2022. Εκ του συνόλου των παρεμβάσεων δαπανών, παρεμ-

βάσεις ύψους 3.360 εκατ. ευρώ χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 

παρεμβάσεις ύψους 10.007 εκατ. ευρώ από τον τακτικό προϋπολογισμό. 

 

Για το τέταρτο τρίμηνο του 2021 και το έτος 2022 οι κυριότερες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση 

των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας εστιάζονται στις ακόλουθες:  

 

  Επεκτείνεται έως το τέλος του 2022 η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και η μείω-

ση των τριών ποσοστιαίων μονάδων των ασφαλιστικών εισφορών στον ιδιωτικό τομέα. Κόστος 

1,58 δισ. ευρώ για το 2021 και 1,65 δισ. ευρώ για το 2022.  
 

  Μειώνεται το ποσοστό επιστροφής όλων των επιστρεπτέων προκαταβολών ανάλογα με την πτώση 

των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης. Το συνολικό κόστος του μέτρου ανέρχεται σε 1.230 

εκατ. ευρώ, εκ του οποίου 1.093 εκατ. ευρώ είναι το δημοσιονομικό κόστος από τη μη επιστροφή 

ποσοστού των επιστρεπτέων προκαταβολών που χορηγήθηκαν εντός του 2020 και 137 εκατ. ευρώ 

από τη μη επιστροφή ποσοστού των επιστρεπτέων προκαταβολών που χορηγήθηκαν εντός του 

2021. Το σύνολο του κόστους επιβαρύνει δημοσιονομικά το έτος 2021 με την έκδοση των σχετι-

κών αποφάσεων. Από τα 1.230 εκατ. ευρώ, τα 569 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν τη μη αποπληρωμή 

ενός ποσοστού των τριών πρώτων κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής, είχαν προβλεφθεί στο 

ΜΠΔΣ 2022- 2025, συνεπώς το κόστος των επιπλέον μειώσεων ανέρχεται σε 661 εκατ. ευρώ.  
 

  Επεκτείνεται η εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις μεταφορές, τον καφέ και τα μη 

αλκοολούχα ποτά, στους κινηματογράφους, τις θεατρικές παραστάσεις, τις συναυλίες και στο του-

ριστικό πακέτο έως τον Ιούνιο του 2022. Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 249 εκατ. ευρώ 

για το 2021 και 211 εκατ. ευρώ για το 2022.  
 

  Μειώνεται ο συντελεστής ΦΠΑ στα γυμναστήρια και τις σχολές χορού από 24% σε 13% από τον 

Οκτώβριο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2022. Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 1 εκατ. ευρώ 

για το 2021 και 4,5 εκατ. ευρώ για το 2022.  
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Πίνακας 3.32  Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19 
στην ελληνική οικονομία 

(σε εκατ. ευρώ) 

α/α Περιγραφή 2021 2022 

Α Παρεμβάσεις στο σκέλος των εσόδων της Γενικής Κυβέρνησης (ταμειακή βάση) -3.693 -2.038 

1 Μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα -816 -849 

2 Αναστολή καταβολής Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα -767 -799 

3 
Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχει-
ρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 

-1.100 0 

4 
Αναστολή πληρωμών βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων φορολογικών υποχρεώσεων για επιχειρήσεις, αυτο-
απασχολούμενους, εργαζόμενους και ελεύθερους επαγγελματίες 

-181 0 

5 
Αναστολή πληρωμών δόσεων ρυθμίσεων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία για επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους 
και ελεύθερους επαγγελματίες  

-114 0 

6 
Μη καταβολή δημοτικών τελών για επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία ανεστάλη με κρατική εντολή λόγω της πανδημί-
ας Covid-19 

-100 0 

7 Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στις υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων και των αποσκευών τους -128 -123 

8 Μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε μη αλκοολούχα ποτά και σε υπηρεσίες διάθεσης μη αλκοολούχων ποτών και ροφημάτων -103 -75 

9 Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στα εισιτήρια κινηματογράφων, θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών -17 -13 

10 Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο -0,5 -0,9 

11 Αναστολή πληρωμής τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης -18 -9 

12 
Οικονομικές ενισχύσεις και αποζημιώσεις αερολιμένων και αεροπορικών γραμμών που επιβαρύνουν τον τακτικό προϋ-
πολογισμό (συμψηφισμός υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο) 

-65 -15 

13 Απώλεια εσόδων από τις μειώσεις στις μισθώσεις κατοικίας -67 -151 

14 
Κρατική ενίσχυση επιχειρήσεων με τη μορφή της επιδότησης παγίων δαπανών (συμψηφισμός με φορολογικές υπο-
χρεώσεις) 

-215 0 

15 Μείωση του ΦΠΑ στα γυμναστήρια και τις σχολές χορού -1 -5 

Β Παρεμβάσεις στο σκέλος των δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης (ταμειακή βάση) -11.931 -1.259 

1 Χρηματοδότηση επιχειρήσεων με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής -2.719 0 

 2 
Αποζημίωση ειδικού σκοπού των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε προσωρινή αναστολή 
(περιλαμβάνονται πληρωμές δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων) και αποζημιώσεις καλλιτεχνών, εργαζομένων σε εποχι-
κά επαγγέλματα και ειδικών κατηγοριών επαγγελμάτων 

-2.124 -12 

3 
Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες μικρών 
επιχειρήσεων  

-95 0 

 4 Πρόγραμμα βραχυχρόνιας απασχόλησης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ -156 -30 

5 Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που εισπράττουν μειωμένο ενοίκιο λόγω της πανδημίας -728 0 

6 
Κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών επί του ονομαστικού μισθού, των εργαζομένων 
των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε προσωρινή αναστολή 

-1.068 0 

7 
Κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό και επιδότηση 200 ευρώ σε περίπτωση πρόσ-
ληψης μακροχρόνια ανέργου, για περίοδο 6 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος για τη δημιουργία 150.000 νέων 
θέσεων εργασίας 

-296 -186 

8 
Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών και επιδόματος αδείας για τους εργαζόμενους σε ξενοδοχειακές μονάδες δωδεκάμηνης 
διάρκειας 

-8 0 

9 Παράταση του τακτικού επιδόματος ανεργίας, καθώς και του επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας κατά δύο μήνες -169 0 

10 Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ για δανειολήπτες φυσικά πρόσωπα που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 -241 0 

11 Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ 2 για δανειολήπτες νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 -236 -61 

12 Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μέσω των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης -920 0 

13 
Επιδότηση επιτοκίου των επιχειρηματικών δανείων των επιχειρήσεων οι οποίες ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους, υπό 
την προϋπόθεση της διατήρησης των θέσεων εργασίας 

-104 0 

14 
Κάλυψη αυξημένων υγειονομικών δαπανών λόγω της πανδημίας Covid-19 (εξοπλισμός, υποδομές, αναλώσιμα, εμβόλια, 
self-test, αμοιβές επικουρικού προσωπικού κτλ) 

-1.255 -736 

 15 Κάλυψη των έκτακτων δαπανών, λόγω της πανδημίας Covid-19, των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης -244 -167 

16 
Νέες προσλήψεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς (ΟΣΥ/ΣΤΑΣΥ), χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) επιπλέον λεωφορείων 
και σύμβαση με ΚΤΕΛ 

-50 -50 

17 
Αποζημίωση επιχειρήσεων για την άδεια ειδικού σκοπού εργαζομένων με τέκνα (για την περίοδο που τα σχολεία ήταν 
κλειστά λόγω της πανδημίας Covid-19)  

-19 0 

18 Ενίσχυση του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού -80 0 

19 Ενίσχυση του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ -17 -12 

20 Επιπρόσθετη στήριξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων -88 0 

21 Αποζημίωση σε εταιρείες ΚΤΕΛ και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στις θέσεις επιβατών -49 0 

22 Αποζημίωση ακτοπλοϊκών γραμμών -32 0 

23 
Ενίσχυση επιχειρήσεων του πολιτισμού λόγω περιορισμού θέσεων σε θέατρα, κινηματογράφους, συναυλιακούς χώρους 
κτλ 

-34 -5 

24 
Οικονομικές ενισχύσεις και αποζημιώσεις αερολιμένων και αεροπορικών γραμμών που επιβαρύνουν τον τακτικό προϋ-
πολογισμό 

-169 0 

25 
Kρατική ενίσχυση επιχειρήσεων με τη μορφή της επιδότησης παγίων δαπανών (συμψηφισμός με ασφαλιστικές εισφο-
ρές) 

-243 0 
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Πίνακας 3.32  Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19 
στην ελληνική οικονομία 

(σε εκατ. ευρώ) 

α/α Περιγραφή 2021 2022 

26 Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης για επιχειρήσεις στον κλάδο της εστίασης μέσω ΠΔΕ -230 0 

27 Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης για επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, γυμναστήρια και λοιπούς κλάδους μέσω ΠΔΕ -262 0 

28 Νέο εγγυοδοτικό πρόγραμμα χρηματοδότησης πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας -220 0 

29 
Προπληρωμένη κάρτα για χρήση σε τουριστικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, ως κίνητρο εμβολιασμού στην ηλιακή 
ομάδα 18-25 

-75 0 

Γ Ταμειακά ουδέτερες παρεμβάσεις 0 0 

1 Αναστολή αποπληρωμής δόσεων των ενήμερων τραπεζικών δανείων για επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία 0 0 

2 Αναστολή πληρωμής επιταγών των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία 0 0 

  Ταμειακό Κόστος των Παρεμβάσεων (Α + Β) -15.624 -3.297 

Δ Παρεμβάσεις με δημοσιονομική επιβάρυνση -1.093 0 

1 
Δημοσιονομική πρόβλεψη για μη αποπληρωμή από τις επιχειρήσεις ενός ποσοστού από τις επιστρεπτέες προκαταβολές 
που δόθηκαν εντός του 2020 

-1.093 0 

Ε Μόχλευση χρηματοδοτικών εργαλείων -230 0 

1 Μόχλευση δανείων πολύ μικρών επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ -230 0 

Συνολική Αξία Παρεμβάσεων (Α+Β+Δ+Ε) -16.947 -3.297 

  Εκ των οποίων     

i Παρεμβάσεις που επιβαρύνουν άμεσα το δημοσιονομικό αποτέλεσμα -15.507 -3.297 

ii Παρεμβάσεις που αφορούν στην αναβολή είσπραξης εσόδων -295 0 

iii Παρεμβάσεις παροχής ρευστότητας -916 0 

iv Μόχλευση χρηματοδοτικών εργαλείων -230 0 

Παρεμβάσεις ανά κατηγορία 

1 Παρεμβάσεις εσόδων που επιβαρύνουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα -3.693 -2.038 

2 Παρεμβάσεις δαπανών που επιβαρύνουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα -12.108 -1.259 

2.1 Παρεμβάσεις δαπανών που χρηματοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό -8.809 -1.198 

2.2 Παρεμβάσεις δαπανών που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ -3.299 -61 

3 Παρεμβάσεις παροχής ρευστότητας (προ μόχλευσης) -916 0 

3.1 Χρηματοδοτικά εργαλεία που χρηματοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό -696 0 

3.2 Χρηματοδοτικά εργαλεία που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ -220 0 

4 Μόχλευση χρηματοδοτικών εργαλείων που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ -230 0 

Συνολικό δημοσιονομικό κόστος των παρεμβάσεων (1+2) -15.801 -3.297 

Συνολική αξία παρεμβάσεων (1+2+3+4) -16.947 -3.297 

 

  Επεκτείνεται η αναστολή πληρωμής του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης έως τον Ιούνιο του 

2022. Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 18 εκατ. ευρώ για το 2021 και 9 εκατ. ευρώ για το 

2022.  

 

 Από το πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών συμψηφίζονται οφειλές συνολικού ύψους 458 ε-

κατ. ευρώ, εκ των οποίων 215 εκατ. ευρώ προς την φορολογική αρχή και 243 εκατ. ευρώ προς τα 

ασφαλιστικά ταμεία. 

 

   Επεκτείνεται το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ επιδότησης δόσεων δανείων νοικοκυριών που επλήγησαν 

από την πανδημία για τρεις μήνες εντός του 2021. Το δημοσιονομικό κόστος του προγράμματος 

ανέρχεται σε 241 εκατ. ευρώ για το 2021.  

 

  Επεκτείνεται το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έως το τέλος του 2021. Το δημοσιονομικό κόστος του 

προγράμματος ανέρχεται σε 156 εκατ. ευρώ για το 2021 και 30 εκατ. ευρώ για το 2022.  

 

  Επεκτείνεται το πρόγραμμα των 100.000 νέων θέσεων εργασίας για άλλες 50.000 νέες θέσεις μέχρι 

εξαντλήσεώς τους. Το δημοσιονομικό κόστος του προγράμματος εκτιμάται σε 296 εκατ. ευρώ για 

το 2021 και 186 εκατ. ευρώ για το 2022.  

 

  Επεκτείνεται το πρόγραμμα επιδότησης κενών θέσεων στον πολιτισμό έως τον Δεκέμβριο του 

2021. Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 34 εκατ. ευρώ για το 2021 και 5 εκατ. ευρώ για το 

2022. 
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  Επιπλέον τους επόμενους μήνες οι επιχειρήσεις εξακολουθούν και ωφελούνται (α) από το πρό-

γραμμα ΓΕΦΥΡΑ 2 για την επιδότηση δανείων νομικών προσώπων δημοσιονομικού κόστους 236 

εκατ. ευρώ για το 2021 και 61 εκατ. ευρώ για το 2022, (β) από τη μειωμένη προκαταβολή φόρου 

εισοδήματος (70% για τα νομικά πρόσωπα και 55% για τα φυσικά πρόσωπα-επιτηδευματίες) με 

δημοσιονομικό κόστος 1.100 εκατ. ευρώ για το 2021, (γ) από την εκταμίευση των υπολειπόμενων 

ποσών από τις επιχορηγήσεις των προγραμμάτων στήριξης των κλάδων της εστίασης, του τουρι-

σμού, των γυμναστηρίων και λοιπών κλάδων μέσω ΠΔΕ, εκτιμώμενου ύψους 492 εκατ. ευρώ για 

το 2021 και (δ) από το εγγυοδοτικό πρόγραμμα πολύ μικρών επιχειρήσεων συνολικού ύψους 450 

εκατ. ευρώ. 

 

Λοιπές δημοσιονομικές παρεμβάσεις 
 

Η ελληνική οικονομία παρουσίασε κατά το α΄ εξάμηνο του 2021 σημαντική βελτίωση ως προς τον 

ρυθμό ανάπτυξης, ενώ ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης διατηρείται και κατά το β΄ εξάμηνο του 2021. 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις και το 2022 ο ρυθμός ανάπτυξης θα συνεχίσει να κινείται σε υψηλά πο-

σοστά. Με αυτό ως δεδομένο, δίνεται η δυνατότητα επιπλέον στοχευμένων παρεμβάσεων για την τό-

νωση της οικονομικής δραστηριότητας, της απασχόλησης αλλά και των ευκαιριών της νέας γενιάς. Οι 

παρεμβάσεις αυτές, συνολικού κόστους 697 εκατ. ευρώ για το 2021 και 433 εκατ. ευρώ για το 2022, 

αναλύονται ως εξής:  

 

Ενίσχυση των νοικοκυριών και της νέας γενιάς 

 

  Από την 1η Οκτωβρίου 2021 καταργείται ο φόρος γονικών παροχών-δωρεών για συγγενείς πρώ-

του βαθμού, που αφορά γονικές παροχές-δωρεές έως 800.000 ευρώ. Το δημοσιονομικό κόστος α-

νέρχεται σε 7 εκατ. ευρώ για το 2021 και 26 εκατ. ευρώ για το 2022.  

 

  Το πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο»: Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων, όλοι οι νέ-

οι από 18 έως 29 ετών που δεν έχουν προηγούμενη εργασιακή εμπειρία και θα προσληφθούν εντός 

του έτους 2022, λαμβάνουν συνολικό ποσό ύψους 1.200 ευρώ για τους πρώτους έξι μήνες απασχό-

λησης, εκ των οποίων το 50% αποτελεί επιδότηση μισθολογικού κόστους και το 50% προσαύξηση 

μισθού. Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 28 εκατ. ευρώ για το 2022.  

 

 Μειώνεται στο 10% το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας από 12% έως 20% όπου κυμαίνε-

ται σήμερα και καταργείται για νέους έως 29 ετών από 1η Ιανουαρίου 2022. Το δημοσιονομικό 

κόστος για το 2022 ανέρχεται σε 68 εκατ. ευρώ.  

 

  Από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 επεκτείνεται η χορήγηση στεγαστικού επιδόματος και στους 

σπουδαστές των δημόσιων ΙΕΚ. Το δημοσιονομικό κόστος για το 2022 ανέρχεται σε 5 εκατ. ευρώ. 

 

 Για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της περιόδου Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2021 επιδοτού-

νται, για το σύνολο του πληθυσμού, οι πρώτες 300 Kwh μηνιαίως, αντισταθμίζοντας το μεγαλύτε-

ρο μέρος της αναμενόμενης αύξησης του ρεύματος. Η δαπάνη του ταμείου ενεργειακής μετάβασης  

για τον εν λόγω σκοπό εκτιμάται σε 523 εκατ. ευρώ για το 2021. 

 

  Αυξάνεται το ποσό ενίσχυσης για το επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2021-2022 από 

τα 84 εκατ. σε 174 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 90 εκατ. αναμένεται να εκταμιευτούν από το ταμείο 

ενεργειακής μετάβασης εντός του 2021 και 84 εκατ. ευρώ από τον τακτικό προϋπολογισμό τους 

πρώτους μήνες του 2022.  

 

  Φορολογικά κίνητρα για τη χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών: Από τον Ιανουάριο του 2022 

και έως το 2025, το 30% των δαπανών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής 

προς συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους και μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως, εκ-

πίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα των φυσικών προσώπων. 
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  Εντός του Δεκεμβρίου θα δοθεί διπλή δόση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Το επιπλέον 

δημοσιονομικό κόστος για το 2021 ανέρχεται σε 64 εκατ. ευρώ. 

 

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και του πρωτογενούς τομέα 

 

  Από τον Ιανουάριο του 2022 μειώνεται ο φόρος νομικών προσώπων από το 24% στο 22%. Το δη-

μοσιονομικό κόστος για το 2022 ανέρχεται σε 183 εκατ. ευρώ.  

 

  Από την 1η Οκτωβρίου 2021 μειώνεται κατά 50% ο φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίου. Το δη-

μοσιονομικό κόστος για το 2021 ανέρχεται σε 9 εκατ. ευρώ και για το 2022 σε 38 εκατ. ευρώ. 

 

 Από την 1η Οκτωβρίου 2021 μειώνεται ο ΦΠΑ των ζωοτροφών που προορίζονται για ζωική παρα-

γωγή από το 13% στο 6%. Το δημοσιονομικό κόστος για το 2021 ανέρχεται σε 4 εκατ. ευρώ και 

για το 2022 σε 15 εκατ. ευρώ.  

 

 Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια 

και ψηφιοποίηση από την 1η Ιανουαρίου 2022. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 20 εκατ. 

ευρώ κατ’ έτος και αναμένεται να επηρεάσει τα έτη 2023 και εξής. 

 

  Κίνητρα για συνενώσεις και συνεργασίες μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, συμπε-

ριλαμβανομένης της έκπτωσης επί του φόρου εισοδήματος, δημιουργώντας σημαντικές οικονομίες 

κλίμακας και αυξημένες δυνατότητες δανεισμού.  

 

  Επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης σε νέους αγρότες και αγρότες-

μέλη συνεργατικών σχημάτων για το έτος 2022. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται στο ποσό 

των 50 εκατ. ευρώ. 

 

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  
 

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (ΕΣΑΑ), επιδιώκει την αλλαγή του 

οικονομικού και θεσμικού μοντέλου της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, περιλαμβάνει πλήθος φιλόδοξων 

μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που αποσκοπούν στη στροφή προς ένα οικονομικό μοντέλο περισ-

σότερο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό και πράσινο, προς ένα κράτος πιο αποτελεσματικό, με λιγότερη 

γραφειοκρατία, ψηφιακά αναβαθμισμένο, με δραστικά μειωμένη παραοικονομία, με φορολογικό σύ-

στημα φιλικό προς την ανάπτυξη και ένα ανθεκτικότερο κοινωνικό δίκτυο προστασίας.  

 

Την περίοδο 2021-2026 αναμένεται να εκταμιευθούν 30,5 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανά-

καμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), εκ των οποίων 17,8 δισ. ευρώ αφορούν σε επιχορηγήσεις και 

12,7 δισ. ευρώ σε δάνεια. Το «Ελλάδα 2.0» επιδιώκει το συνολικό ποσό των επενδυτικών πόρων που 

θα κινητοποιηθούν από τον ιδιωτικό τομέα να προσεγγίσει τα 59 δισ. ευρώ, ποσό διπλάσιο από το α-

ντίστοιχο κονδύλι που θα εκταμιευθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).  

 

Το «Ελλάδα 2.0» αποτελείται από τέσσερις βασικούς πυλώνες με αντίστοιχα ποσά στο σκέλος των 

επιχορηγήσεων και επιπλέον κινητοποίηση πόρων: 

 

  Πράσινη Μετάβαση: με προϋπολογισμό ύψους 6,17 δισ. ευρώ (προβλέπεται η κινητοποίηση πό-

ρων ύψους 11,58 δισ. ευρώ),  

 

  Ψηφιακή Μετάβαση: με προϋπολογισμό ύψους 2,2 δισ. ευρώ (προβλέπεται η κινητοποίηση πόρων 

ύψους 2,36 δισ. ευρώ),  

 

  Απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή (υγεία, παιδεία, κοινωνική προστασία): με προϋ-

πολογισμό ύψους 5,18 δισ. ευρώ (προβλέπεται η κινητοποίηση πόρων ύψους 5,27 δισ. ευρώ), 

  



ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3    

 

136  ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 

  Ιδιωτικές επενδύσεις, οικονομικός και θεσμικός μετασχηματισμός: με προϋπολογισμό ύψους 4,84 

δισ. ευρώ (προβλέπεται η κινητοποίηση πόρων ύψους 8,78 δισ. ευρώ).  

 

Αναφορικά με το σκέλος των επιχορηγήσεων έως τις αρχές Νοεμβρίου 2021 είχαν ενταχθεί στο Πρό-

γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 56 δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 3,6 δισ. ευρώ και προγραμμα-

τίζεται έως το τέλος του 2021 να ενταχθούν δράσεις συνολικού προϋπολογισμού άνω των 5,5 δισ. ευ-

ρώ. Για το 2022 εκτιμάται εκταμίευση ποσού ύψους 3,2 δισ. ευρώ. 

 

Το Ελληνικό Σχέδιο επιδιώκει μέσω της αξιοποίησης των δανείων του ΤΑΑ, ύψους 12,7 δισ. ευρώ, να 

κινητοποιήσει επενδυτικούς πόρους 30,9 δισ. ευρώ, χρηματοδοτώντας σχέδια που εμπίπτουν στις πα-

ρακάτω κατηγορίες:  

 

 Πράσινη Μετάβαση 

 Ψηφιακή Μετάβαση  

 Εξωστρέφεια (εξαγωγικός προσανατολισμός)  

 Καινοτομία  

 Ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας, μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας των ελληνικών επιχει-

ρήσεων 

 

Η χρηματοδότηση των ιδιωτικών επενδύσεων από τους πόρους των δανείων του ΤΑΑ θα πραγματο-

ποιηθεί μέσω τριών διακριτών χρηματοδοτικών καναλιών: (α) μέσω των διεθνών χρηματοδοτικών θε-

σμών, συμπεριλαμβανομένων της ΕΤΕπ και της ΕΤΑΑ, (β) μέσω των εμπορικών τραπεζών, ελληνι-

κών αλλά και διεθνών, (γ) μέσω ενός ταμείου επιχειρηματικών συμμετοχών υπό την Ελληνική Ανα-

πτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων ΑΕ (ΕΑΤΕ).  

 

Σε αυτό το πλαίσιο, υπεγράφη ήδη η επιχειρησιακή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσε-

ων (ΕΙΒ) για αξιοποίηση ποσού έως 5 δισ. ευρώ από το δανειακό σκέλος των πόρων του Ταμείου Α-

νάκαμψης, ενώ προετοιμάζεται η αντίστοιχη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης 

και Ανάπτυξης (EBRD) για συγχρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων. Παράλληλα, δημοσιεύτηκε η 

πρόσκληση για συμμετοχή και των εμπορικών πιστωτικών ιδρυμάτων.  

 

 

10. Κύριες πηγές κινδύνου για τις δημοσιονομικές προβλέψεις 
 

Πέρα από την αβεβαιότητα που επισημάνθηκε και παραπάνω ότι ενέχουν οι μακροοικονομικές και 

δημοσιονομικές προβλέψεις λόγω της πανδημίας και του τρόπου εξέλιξής της, υπάρχουν πάντα και 

άλλοι εξωγενείς κίνδυνοι (όπως γεωπολιτικές και πολιτικές εντάσεις, μεταναστευτικές ροές κ.λπ.) που 

μπορεί να επηρεάσουν τα οικονομικά μεγέθη.  

 

Ι.   Ανάλυση ευαισθησίας 
 

Οι δημοσιονομικές προβλέψεις του Προϋπολογισμού 2022 υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες. 

Υπό τις παρούσες συνθήκες, οι σημαντικότεροι κίνδυνοι σχετίζονται με την εξέλιξη της πανδημίας, 

καθώς τυχόν διατήρηση των μολύνσεων σε υψηλά επίπεδα ή περαιτέρω αύξησή τους κατά τους επό-

μενους μήνες μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα, ιδίως μέσω επι-

πτώσεων σε κλάδους όπως ο τουρισμός. 

 

Μία άλλη πιθανή πηγή κινδύνου για τις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις του Προ-

ϋπολογισμού σχετίζεται με τη σταδιακή κατάργηση μίας σειράς έκτακτων μέτρων ενίσχυσης τα οποία 

υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών 2020-2021, προκειμένου να προστατεύσουν την απασχόλη-

ση και το εισόδημα πολιτών και επιχειρήσεων από τις συνέπειες της πανδημίας και των περιοριστικών 

μέτρων που επιβλήθηκαν. Η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική που ασκήθηκε μέσω αυτών των μέ-

τρων ενίσχυσε σε σημαντικό βαθμό την οικονομία και αποτέλεσε μία από τις αιτίες της ταχύτατης α-

νάκαμψης που σημειώθηκε κατά το τρέχον έτος. Η παύση της ισχύος τους, αν και απαραίτητη καθώς 



ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3    

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022   137 

τα μέτρα περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας έχουν πλέον αρθεί, συνεπάγεται μία μείωση 

της στήριξης της οικονομικής δραστηριότητας η οποία είναι πιθανό να έχει αρνητική επίπτωση βρα-

χυπρόθεσμα. Αντιθέτως, σε περίπτωση ταχείας αύξησης του ποσοστού εμβολιασμού του πληθυσμού 

και υποχώρησης της πανδημίας, ο αντίκτυπος στην οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να είναι 

θετικός και η ταχύτερη οικονομική ανάκαμψη θα επιδράσει θετικά στα δημοσιονομικά μεγέθη. 

 

Μια πρόσθετη πηγή κινδύνου είναι οι μακροοικονομικές επιπτώσεις από τις ανατιμήσεις της ενέργει-

ας, των πρώτων υλών, των μεταφορών και κατ’ επέκταση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Σε αυτή την 

περίπτωση αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά ο πραγματικός ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης. Ω-

στόσο η κατεύθυνση των επιδράσεων στον ονομαστικό ρυθμό μεγέθυνσης και κατ’ επέκταση στα δη-

μοσιονομικά έσοδα δεν είναι σαφής και εξαρτάται από την έκταση και διάρκεια αυτών των μεταβο-

λών, όπως και από την ελαστικότητα ζήτησης και προσφοράς των προϊόντων και υπηρεσιών που θα 

επηρεαστούν. Οι πιθανότητες να μην επηρεαστεί αρνητικά το ονομαστικό ΑΕΠ αυξάνονται όσο δεν 

αποσταθεροποιούνται οι μεσοπρόθεσμες πληθωριστικές προσδοκίες. 

 

Η παρούσα ανάλυση ευαισθησίας αποσκοπεί στο να εκτιμήσει την πορεία των κύριων δημοσιονομι-

κών μεταβλητών κάτω από διαφορετικές υποθέσεις περί του ρυθμού μεγέθυνσης της ελληνικής οικο-

νομίας κατά το 2022. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της ανάλυσης έχει εκτιμηθεί η επίδραση στο εκτι-

μώμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα για το 2022 από μία μείωση του ρυθμού ονομαστικής μεγέθυν-

σης του ΑΕΠ κατά 1,0% σε σχέση με το βασικό μακροοικονομικό σενάριο του Προϋπολογισμού. Η 

επίπτωση αυτή έχει εκτιμηθεί μέσω των ελαστικοτήτων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της Ευρω-

παϊκής δημοσιονομικής εποπτείας και οι οποίες περιγράφονται στην έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής “Report on Public Finances in EMU 2018”.  

 

Η μείωση του ονομαστικού ρυθμού μεγέθυνσης κατά 1,0% σε σχέση με το βασικό μακροοικονομικό 

σενάριο συνεπάγεται ότι το ΑΕΠ του 2022 (σε τρέχουσες τιμές) θα διαμορφωθεί σε 185,5 δισ. ευρώ 

από 177,6 δισ. ευρώ το 2021, έναντι ονομαστικού ΑΕΠ ύψους 187,3 δισ. ευρώ το 2022 σύμφωνα με 

το βασικό σενάριο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης ευαισθησίας, μία τέτοια μεταβολή 

του επιπέδου του ονομαστικού ΑΕΠ θα οδηγούσε σε επιδείνωση του δημοσιονομικού αποτελέσματος 

κατά 0,5% του ΑΕΠ σε σχέση με το σενάριο του Προϋπολογισμού 2022. 

 

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA θα διαμορφωνό-

ταν σε -4,5% του ΑΕΠ έναντι -4,0% του ΑΕΠ, ενώ το πρωτογενές δημοσιονομικό αποτέλεσμα κατά 

ESA θα διαμορφωνόταν σε -1,9% του ΑΕΠ έναντι -1,4% του ΑΕΠ. Σε απόλυτους όρους, ο μειωμένος 

κατά 1,0% ονομαστικός ρυθμός μεγέθυνσης θα οδηγούσε σε επιπλέον δημοσιονομική επιβάρυνση της 

τάξης των 0,85 δισ. ευρώ. 

      

 

ΙΙ.   Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά 

πλαίσια των κρατών μελών, τα κράτη μέλη δημοσιεύουν σχετικές πληροφορίες για τις ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις των υποτομέων της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίες είναι πιθανό να έχουν σημαντικό α-

ντίκτυπο στους προϋπολογισμούς των φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις πε-

ριλαμβάνουν τις κρατικές εγγυήσεις, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τις υποχρεώσεις που απορρέ-

ουν από τη λειτουργία των δημόσιων επιχειρήσεων. Η ανωτέρω Οδηγία προβλέπει επίσης τη δημοσί-

ευση πληροφοριών για τις συμμετοχές της Γενικής Κυβέρνησης στο κεφάλαιο ιδιωτικών και δημόσι-

ων επιχειρήσεων για σημαντικά από οικονομικής άποψης ποσά.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα ενότητα παραθέτει τα νεότερα επίσημα στοιχεία της Eurostat αναφορικά 

με τις ακόλουθες κατηγορίες ενδεχόμενων υποχρεώσεων: τις υποχρεώσεις που απορρέουν από συ-

μπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) που καταγράφονται εκτός προϋπολογισμού (off-

balance sheet) και το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν χορηγηθεί από φορείς της 

Γενικής Κυβέρνησης. Αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με το ύψος των κρατικών εγγυήσεων και των 
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συμμετοχών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο κεφάλαιο δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων πα-

ρατίθενται στα κεφάλαια 4 και 5 αντίστοιχα. 

 

 

Πίνακας 3.33 Υποχρεώσεις που απορρέουν από Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού 
Τομέα (ΣΔΙΤ) που καταγράφονται εκτός προϋπολογισμού (off-balance sheet) 

 
  2017 2018 2019 

σε εκατ. ευρώ 

Γενική κυβέρνηση 234,00 270,20 267,83 

Κεντρική Κυβέρνηση 234,00 270,20 267,83 

Τοπική Αυτοδιοίκηση 0 0 0 

Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 0 0 0 

ως % του ΑΕΠ 

Γενική κυβέρνηση 0,13 0,13 0,15 

Κεντρική Κυβέρνηση 0,13 0,13 0,15 

Τοπική Αυτοδιοίκηση 0 0 0 

Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 0 0 0 

         Πηγή: Eurostat 

 

Τα στοιχεία σχετικά με τις ανωτέρω κατηγορίες ενδεχόμενων υποχρεώσεων παρατίθενται τόσο για το 

σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης όσο και για κάθε υποτομέα αυτής ξεχωριστά, εφ’ όσον είναι διαθέ-

σιμα. Τα στοιχεία για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από εκτός προϋπολογισμού ΣΔΙΤ είναι εκφρα-

σμένα σε όρους προσαρμοσμένης αξίας κεφαλαίου (adjusted capital value), η οποία λαμβάνει υπ’ ό-

ψιν την απόσβεση των κεφαλαιουχικών αγαθών και αντανακλά την παρούσα αξία τους κατά την εκά-

στοτε χρονική στιγμή. Ως εκ τούτου, αντανακλά και τη δυνητική επίδραση στο δημόσιο χρέος σε πε-

ρίπτωση μετατροπής της ενδεχόμενης υποχρέωσης σε πραγματική.  

 

Τα στοιχεία για το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν χορηγηθεί από φορείς της Γενι-

κής Κυβέρνησης παρουσιάζονται στη συνέχεια ενοποιημένα σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης.  

 

 

Πίνακας 3.34  Μη εξυπηρετούμενα δάνεια χορηγηθέντα από φορείς της 
Γενικής Κυβέρνησης 

 
  2017 2018 2019 

σε εκατ. ευρώ 

Γενική κυβέρνηση 549,0 471,0 528,0 

Κεντρική Κυβέρνηση 549,0 471,0 528,0 

Τοπική Αυτοδιοίκηση 0 0 0 

Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 
   ως % του ΑΕΠ 

Γενική κυβέρνηση 0,31 0,26 0,29 

Κεντρική Κυβέρνηση 0,31 0,26 0,29 

Τοπική Αυτοδιοίκηση 0 0 0 

Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 
         Πηγή:   Eurostat      
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ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ 
 

Η επιτυχημένη παρουσία της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές συνεχίστηκε και το 2021, ενισχύοντας τη 

συνολική ρευστότητα της ελληνικής οικονομίας και ταυτόχρονα διατηρώντας τα υψηλά ταμειακά δι-

αθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου στα υψηλά επίπεδα των προηγούμενων ετών. Η εμβληματική κοι-

νοπρακτική έκδοση τριακονταετούς ομολόγου για πρώτη φορά μετά το 2008 και η κοινοπρακτική έκ-

δοση πενταετούς ομολόγου για πρώτη φορά με μηδενικό επιτόκιο επιβεβαίωσαν την εμπιστοσύνη των 

διεθνών επενδυτών στα ελληνικά κρατικά χρεόγραφα, τα οποία, ενισχυόμενα από τη συμμετοχή τους 

στο πρόγραμμα αγοράς χρεογράφων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, διαπραγματεύονται στη 

δευτερογενή αγορά σε νέα ιστορικά χαμηλά επίπεδα.  

 

Οι εκδόσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω κοινοπραξίας είχαν και φέτος πολύ μεγάλο ποσοστό υ-

περκάλυψης του βιβλίου προσφορών τους και συνέχισαν να διατίθενται κυρίως σε τελικούς επενδυ-

τές. Η άντληση των κεφαλαίων έγινε με ιστορικά χαμηλό κόστος χρηματοδότησης, κάτι που, σε συν-

δυασμό με τη νέα πρόωρη αποπληρωμή μέρους του δανείου του ΔΝΤ στις αρχές του 2021, έχει σω-

ρευτικά θετικό όφελος στη μακροπρόθεσμη διατήρηση χαμηλών ετήσιων δαπανών για τόκους του 

χρέους της Κεντρικής Διοίκησης. 

 

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι το αξιόχρεο του Ελληνικού Δημοσίου, παρά τη δυσμενή διεθνή συ-

γκυρία της πανδημίας, αναβαθμίστηκε περαιτέρω μέσα στο 2021 πλησιάζοντας όλο και περισσότερο 

προς τον στόχο επίτευξης της επενδυτικής βαθμίδας τα προσεχή έτη, κάτι που θα έχει πολλαπλά ευερ-

γετικά οφέλη τόσο για τα ελληνικά ομόλογα όσο και για την ελληνική οικονομία γενικότερα. 

 

Ειδικότερα, οι χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού Δημοσίου κατά τη διάρκεια του 2021 καλύφ-

θηκαν καταρχήν από εκδόσεις και επανεκδόσεις ομολόγων σταθερού επιτοκίου, πενταετούς, δεκαε-

τούς και τριακονταετούς διάρκειας συνολικής ονομαστικής αξίας 15.400 εκατ. ευρώ και αξίας διακα-

νονισμού 15.900 εκατ. ευρώ, από εκταμιεύσεις δανείων συνολικού ύψους 3.265 εκατ. ευρώ στο πλαί-

σιο της δανειακής σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πρόγραμμα ‘SURE”, από εκταμίευση 

της πρώτης δόσης ύψους 1.654,6 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της δανειακής σύμβασης με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Σταθερότητας, καθώς επίσης και αναχρηματοδότηση 

βραχυπρόθεσμου χρέους. Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός του Ελληνικού Δημοσίου πραγματοποιήθηκε 

μέσω εκδόσεων εντόκων γραμματίων τρίμηνης, εξάμηνης και ετήσιας διάρκειας, καθώς επίσης και 

μέσω πράξεων διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας υπό τη μορφή repo agreements, τις οποίες συνά-

πτει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) για την αξιοποίηση των διαθεσίμων, κυ-

ρίως, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.  

 

Στις 30/09/2021 το σύνολο των δανείων που έχουν χορηγηθεί από τον Μηχανισμό Στήριξης ανήλθε 

σε 243.373,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα δάνεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαμορφώθη-

καν σε 1.837,3 εκατ. ευρώ. 

 

 
 

1. Χρέος Κεντρικής Διοίκησης και Γενικής Κυβέρνησης 
 

Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 386.320 εκατ. ευρώ ή 217,5% 

ως ποσοστό του ΑΕΠ στο τέλος του 2021, έναντι 374.006 εκατ. ευρώ ή 226,2% ως ποσοστό του ΑΕΠ 

το 2020.  
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Το 2022 το ύψος του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα 391.200 

εκατ. ευρώ ή 208,9% ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,6 ποσοστιαίες μονάδες 

έναντι του 2021 (πίνακας 4.1). 

 

Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 350.000 εκατ. ευρώ ή 197,1% 

ως ποσοστό του ΑΕΠ στο τέλος του 2021, έναντι 341.086 εκατ. ευρώ ή 206,3% ως ποσοστό του ΑΕΠ 

το 2020. Το 2022 το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα 355.000 

εκατ. ευρώ (πίνακας 4.2) ή 189,6% ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,5 ποσο-

στιαίες μονάδες του ΑΕΠ έναντι του 2021 (πίνακας 4.3). 

 

 

 

 

Πίνακας 4.1 Σύνθεση χρέους Κεντρικής Διοίκησης 
(σε εκατ. ευρώ) 

 

  2019 2020 2021* 2022** 

Α. Ομόλογα 55.601 66.880 81.800 87.500 

 Ομόλογα στην αγορά εσωτερικού 53.886 65.169 80.100 85.800 

 Ομόλογα στις αγορές εξωτερικού 1.715 1.711 1.700 1.700 

       

Β. Βραχυπρόθεσμοι Τίτλοι 12.613 11.801 12.600 12.600 

 Έντοκα Γραμμάτια 12.613 11.801 12.600 12.600 

       

Γ. Δάνεια 258.898 259.969 255.920 255.100 

 Δάνεια Τραπέζης Ελλάδος 1.908 1.438 966 495 

 Λοιπά Δάνεια Εσωτερικού 212 200 187 185 

 Ειδικά και Διακρατικά Δάνεια 7.646 7.953 7.780 7.410 

 Δάνεια Μηχανισμού Στήριξης 249.010 248.260 239.950 238.130 

 Λοιπά Δάνεια Εξωτερικού 122 2.118 7.037 8.880 

       

Δ. Βραχυπρόθεσμα δάνεια 28.903 35.356 36.000 36.000 

 Πώληση τίτλων με σύμφωνο επαναγοράς (repos) 28.903 35.356 36.000 36.000 

       

Ε. Σύνολο χρέους Κεντρικής Διοίκησης (Α+Β+Γ+Δ) 356.015 374.006 386.320 391.200 

 (ως % του ΑΕΠ) 194,3% 226,2% 217,5% 208,9% 

 ΑΕΠ 183.250 165.326 177.608 187.278 

* Εκτιμήσεις      **Προβλέψεις  
Πηγή:  ΟΔΔΗΧ 
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Πίνακας 4.2  Χρέος Γενικής Κυβέρνησης 
(σε εκατ. ευρώ) 

 

 2019 2020 2021* 2022** 

     

Α. Χρέος Κεντρικής Διοίκησης 356.015 374.006 386.320 391.200 

Β Χρέος ΝΠ, κέρματα κ.λπ. μείον επενδύσεις σε τίτλους ΕΔ -8.275 -13.812 -16.320 -16.200 

Γ. Χρέος Κεντρικής Κυβέρνησης κατά ESA (A+B) 347.740 360.194 370.000 375.000 

Δ Χρέος ΟΤΑ, OKA μείον ενδοκυβερνητικό χρέος -16.649 -19.108 -20.000 -20.000 

Ε. Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (Γ+Δ) 331.091 341.086 350.000 355.000 

  (ως % του ΑΕΠ) 180,7% 206,3% 197,1% 189,6% 

ΑΕΠ 183.250 165.326 177.608 187.278 

* Εκτιμήσεις  ** Προβλέψεις 
Πηγή:  ΟΔΔΗΧ 

 
 

Πίνακας 4.3  Εξέλιξη δημόσιου χρέους Γενικής Κυβέρνησης 
(σε εκατ. ευρώ) 

 

  
  

  
  

2021* 2022** 
Διαφορά 

2022-2021 

(1) (2) (3)=(2)-(1) 

Ταμειακό αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης 14.895 7.879 -7.016 

 Αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA 17.073 7.416 -9.657 

 Εθνικολογιστικές προσαρμογές Γενικής Κυβέρνησης -2.178 463 2.641 

Χρηματοοικονομικά παράγωγα 1.425 1.400 -25 

Αυξήσεις ΜΚ εταιρειών, συμμετοχή στην ΕΤΕπ, κ.λπ. 753 1.062 309 

Χορηγήσεις δανείων σε επιχειρήσεις από πόρους ΤΑΑ 0 3.510 3.510 

Μεταβολή διαθεσίμων και ενδοκυβερνητικού χρέους -7.400 -7.900 -500 

Πώληση μετοχών κ.λπ. -888 -724 164 

Προσαρμογές στο άρτιο, λοιπές προσαρμογές 129 -227 -356 

Μεταβολή από προηγούμενο έτος 8.914 5.000 -3.914 

       

Χρέος Γενικής Κυβέρνησης  350.000 355.000 5.000 

Χρέος Γενικής Κυβέρνησης ως % του ΑΕΠ  197,1% 189,6% -7,5% 

ΑΕΠ 177.608 187.278   

   * Εκτιμήσεις    **Προβλέψεις 
    Πηγή:  ΟΔΔΗΧ 

 
 
 

2.  Δομή και χαρακτηριστικά του χρέους Κεντρικής Διοίκησης 
 

 

Ο χρονικός ορίζοντας των λήξεων του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης, στις 30/9/2021, εκτείνεται 

μέχρι το έτος 2070 (πίνακας 4.4, διάγραμμα 4.1). Η περαιτέρω δανειοδότηση του Ελληνικού Δημοσί-

ου μέσω των αγορών τα επόμενα έτη αναμένεται να αντικαταστήσει σταδιακά τα δάνεια με ομόλογα. 
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\ 
Πίνακας 4.4 Χρονοδιάγραμμα λήξης χρέους της Κεντρικής Διοίκησης την 30/9/2021 

(σε εκατ. ευρώ) 

 

Έτος 
Έντοκα 

γραμμάτια 

Συμφωνίες 
Επαναγο-

ράς 
 (Repos) 

Ομόλογα 

Δάνεια  
από ΔΝΤ 

(μετά 
swap) 

Δάνεια από 
χώρες Ευ-
ρωπαϊκής 
Ένωσης 

(GLF) 

Δάνεια από 
EFSF & ESM 

Δάνεια από  
EIB και 
CEDB 

Δάνεια από 
Τράπεζα 
Ελλάδος 

Λοιπά 
δάνεια 

Σύνολο 
Ποσοστό 

απόσβεσης 

2021 7.000,0 33.088,0 0,0 -18,2 661,3 0,0 80,2 2,2 2,5 40.815,9 10,55% 

2022 5.600,0   4.352,2 123,1 2.645,0 0,0 376,9 472,3 16,1 13.585,5 3,51% 

2023 0,0   4.906,4 1.311,2 2.645,0 1.738,0 380,1 493,1 16,1 11.489,8 2,97% 

2024 0,0   4.250,9 287,3 2.645,0 1.738,0 391,0 0,0 122,2 9.434,4 2,44% 

2025 0,0   3.487,1 0,0 2.645,0 1.738,0 406,3 0,0 1.016,1 9.292,5 2,40% 

2026 0,0   8.149,0 0,0 2.645,0 1.738,0 624,8 0,0 16,1 13.172,8 3,41% 

2027 0,0   2.160,6 0,0 2.645,0 1.738,0 1.371,3 0,0 16,1 7.931,0 2,05% 

2028 0,0   6.346,0 0,0 2.645,0 1.832,2 717,4 0,0 744,1 12.284,6 3,18% 

2029 0,0   4.164,8 0,0 2.645,0 1.832,2 173,3 0,0 1.653,1 10.468,3 2,71% 

2030 0,0   5.757,3 0,0 2.645,0 1.832,2 734,7 0,0 16,1 10.985,3 2,84% 

2031 0,0   6.129,0 0,0 2.645,0 1.832,2 475,9 0,0 16,1 11.098,1 2,87% 

2032 0,0   126,2 0,0 2.645,0 1.832,2 770,9 0,0 98,8 5.473,1 1,42% 

2033 0,0   6.238,1 0,0 2.645,0 1.832,2 585,6 0,0 92,4 11.393,4 2,95% 

2034 0,0   468,3 0,0 2.645,0 2.931,3 95,8 0,0 91,5 6.232,0 1,61% 

2035 0,0   4.644,4 0,0 2.645,0 2.975,9 223,5 0,0 82,7 10.571,5 2,73% 

2036 0,0   166,2 0,0 2.645,0 2.993,3 395,3 0,0 82,7 6.282,5 1,62% 

2037 0,0   5.083,7 0,0 2.645,0 3.010,7 16,0 0,0 82,7 10.838,1 2,80% 

2038 0,0   146,9 0,0 2.645,0 2.707,4 9,5 0,0 82,7 5.591,6 1,45% 

2039 0,0   135,1 0,0 2.645,0 2.724,8 9,5 0,0 82,7 5.597,1 1,45% 

2040 0,0   141,9 0,0 1.938,8 2.742,2 9,5 0,0 82,7 4.915,1 1,27% 

2041 0,0   136,8 0,0 571,3 2.763,1 9,5 0,0 82,7 3.563,4 0,92% 

2042 0,0   4.767,4 0,0 0,0 2.783,9 0,3 0,0 82,7 7.634,3 1,97% 

2043 0,0   0,0 0,0 0,0 3.624,6 0,3 0,0 82,7 3.707,6 0,96% 

2044 0,0   0,0 0,0 0,0 3.695,9 0,3 0,0 82,7 3.778,9 0,98% 

2045 0,0   0,0 0,0 0,0 3.768,8 0,3 0,0 82,7 3.851,8 1,00% 

2046 0,0   0,0 0,0 0,0 3.843,2 0,3 0,0 982,7 4.826,2 1,25% 

2047 0,0   0,0 0,0 0,0 3.919,2 0,3 0,0 82,7 4.002,2 1,04% 

2048 0,0   0,0 0,0 0,0 3.996,8 0,1 0,0 82,7 4.079,6 1,06% 

2049 0,0   0,0 0,0 0,0 4.076,2 0,0 0,0 82,7 4.158,9 1,08% 

2050 0,0   5.364,3 0,0 0,0 4.160,7 0,0 0,0 1.082,7 10.607,7 2,74% 

2051 0,0   0,0 0,0 0,0 6.216,6 0,0 0,0 82,7 6.299,4 1,63% 

2052 0,0   3.500,0 0,0 0,0 6.333,5 0,0 0,0 0,0 9.833,5 2,54% 

2053 0,0   0,0 0,0 0,0 6.443,1 0,0 0,0 0,0 6.443,1 1,67% 

2054 0,0   0,0 0,0 0,0 6.565,6 0,0 0,0 0,0 6.565,6 1,70% 

2055 0,0   0,0 0,0 0,0 6.690,7 0,0 0,0 0,0 6.690,7 1,73% 

2056 0,0   0,0 0,0 0,0 6.819,0 0,0 0,0 0,0 6.819,0 1,76% 

2057 0,0   1.224,5 0,0 0,0 6.950,3 0,0 0,0 0,0 8.174,7 2,11% 

2058 0,0   0,0 0,0 0,0 7.084,7 0,0 0,0 0,0 7.084,7 1,83% 

2059 0,0   0,0 0,0 0,0 7.214,8 0,0 0,0 0,0 7.214,8 1,87% 

2060 0,0   0,0 0,0 0,0 7.360,4 0,0 0,0 0,0 7.360,4 1,90% 

2061 0,0   0,0 0,0 0,0 4.071,5 0,0 0,0 0,0 4.071,5 1,05% 

2062 0,0   0,0 0,0 0,0 4.193,7 0,0 0,0 0,0 4.193,7 1,08% 

2063 0,0   0,0 0,0 0,0 4.319,5 0,0 0,0 0,0 4.319,5 1,12% 

2064 0,0   0,0 0,0 0,0 4.449,1 0,0 0,0 0,0 4.449,1 1,15% 

2065 0,0   0,0 0,0 0,0 4.582,5 0,0 0,0 0,0 4.582,5 1,19% 

2066 0,0   0,0 0,0 0,0 4.720,0 0,0 0,0 0,0 4.720,0 1,22% 

2067 0,0   0,0 0,0 0,0 4.861,6 0,0 0,0 0,0 4.861,6 1,26% 

2068 0,0   0,0 0,0 0,0 5.007,4 0,0 0,0 0,0 5.007,4 1,30% 

2069 0,0   0,0 0,0 0,0 5.157,7 0,0 0,0 0,0 5.157,7 1,33% 

2070 0,0   0,0 0,0 0,0 5.312,4 0,0 0,0 0,0 5.312,4 1,37% 

Σύνολο 12.600,0 33.088,0 81.847,2 1.703,4 50.781,3 190.755,2 7.858,8 967,6 7.223,2 386.824,5 100,00% 
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Διάγραμμα 4.1  Χρονοδιάγραμμα λήξης χρέους της Κεντρικής Διοίκησης 
την 30/9/2021 

(σε εκατ. ευρώ) 

 
    Πηγή:  ΟΔΔΗΧ 

 

 

Στις 30/09/2021 το ύψος των Ομολόγων Εσωτερικού του Ελληνικού Δημοσίου περιορίστηκε στο 

20,7% του χρέους Κεντρικής Διοίκησης (έναντι 91% το 2009) και αντικαταστάθηκε με δάνεια που 

ελήφθησαν από τον Μηχανισμό Στήριξης, τα οποία αποτελούν πλέον το 62,9% του χρέους Κεντρικής 

Διοίκησης (διάγραμμα 4.2). 

 

 

Διάγραμμα 4.2  Σύνθεση χρέους Κεντρικής Διοίκησης 
την 30/09/2021 

 
Πηγή:  ΟΔΔΗΧ 
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Η μέση υπολειπόμενη φυσική διάρκεια του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης ήταν 6,3 έτη το 2011, 

ενώ στις 30/9/2021 έχει υπερτριπλασιαστεί και διαμορφώνεται στα 18,93 έτη (πίνακας 4.5).  

 

Πίνακας 4.5   Μέση υπολειπόμενη φυσική διάρκεια                 
χρέους Κεντρικής Διοίκησης 

  

Ημερομηνία 
Μέση Διάρκεια σε έτη  

Διαπραγματεύσιμο χρέος 
πάνω από 1 έτος 

Συνολικό χρέος 

31/12/2012 9,43 15,29 

31/12/2013 9,67 16,02 

31/12/2014 10,48 16,16 

31/12/2015 10,58 16,76 

31/12/2016 10,13 16,60 

31/12/2017 10,68 18,32 

31/12/2018 9,87 18,17 

31/12/2019 9,80 20,53 

31/12/2020 10,74 19,43 

30/09/2021 10,91 18,93 

Πηγή:  ΟΔΔΗΧ 

 
 
Στις 30/09/2021, ποσοστό 74,9% του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης είχε υπολειπόμενη φυσική 

διάρκεια μεγαλύτερη των πέντε ετών, λόγω της επιμήκυνσης των δανείων του Μηχανισμού Στήριξης, 

της έκδοσης νέων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο της ανταλλαγής ομολόγων (PSI) 

και των πρόσφατων εκδόσεων μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων τίτλων (πίνακας 4.6). 

 

 

Πίνακας 4.6   Χρέος Κεντρικής Διοίκησης ως προς την 
υπολειπόμενη φυσική διάρκεια (%) 

  

Διάρκεια 30/09/2021 

Βραχυπρόθεσμο (μέχρι 1 έτος) 13,5% 

Μεσοπρόθεσμο (1 έως 5 έτη) 11,6% 

Μακροπρόθεσμο (άνω των 5 ετών) 74,9% 

Σύνολο 100,0% 

    Πηγή:  ΟΔΔΗΧ 

 

 

3.  Δαπάνες εξυπηρέτησης χρέους Κεντρικής Διοίκησης 
 

Οι δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης το 2021 εκτιμάται ότι θα διαμορφω-

θούν σε 18.105 εκατ. ευρώ, έναντι 17.890 εκατ. ευρώ το έτος 2020 (πίνακας 4.7). 
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Πίνακας 4.7   Δαπάνες εξυπηρέτησης χρέους Κεντρικής Διοίκησης  
(σε εκατ. ευρώ) 

 

 
Έτος 

 

Χρεολύσια Τόκοι Παράλληλες 
δαπάνες 

Τόκοι και  
παραλ. δαπάνες 

Γενικό σύνολο 
Συναλ. Εθν. νομ. Σύνολο Συναλ. Εθν. νομ. Σύνολο 

    (1)     (2) (3) (2+3) (1+2+3) 

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 -521 12.087 11.566 75 6.201 6.276 48 6.324 17.890 
2021* 3.244 8.836 12.080 30 5.940 5.970 55 6.025 18.105 

* Εκτιμήσεις 
Σημειώσεις: α) Από το 2008 και εξής περιλαμβάνονται και οι δαπάνες προσαρμογών ESA 95.  
 β) Δεν περιλαμβάνονται εξοφλήσεις βραχυπρόθεσμου χρέους (έντοκα γραμμάτια ιδιωτικού τομέα, βραχυπρόθεσμοι τίτλοι εξωτερικού, 

ταμειακές διευκολύνσεις και repos), οι οποίες εμφανίζονται στον πίνακα 4.8. 
 γ) Από το 2012 στις παράλληλες δαπάνες περιλαμβάνονται και προμήθειες εκταμίευσης δανείων από το ΕΤΧΣ και ΕΜΣ 
 δ)  Οι δαπάνες είναι μετά SWAP. 
 ε) Η αύξηση των χρεολυσίων το 2017 οφείλεται στην εφαρμογή των βραχυπρόθεσμων μέτρων και στις ανταλλαγές ομολόγων. 
Πηγή:  ΟΔΔΗΧ 

 
Οι δαπάνες για εξόφληση βραχυπρόθεσμων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες από το 2012 

έως το 2013 περιλαμβάνουν μόνο έντοκα γραμμάτια ιδιωτικού τομέα, ενώ από το 2014 περιλαμβά-

νουν και repos, εκτιμάται ότι το 2021 θα διαμορφωθούν σε 1.134.800 εκατ. ευρώ, έναντι 1.279.458 

εκατ. ευρώ το 2020, ενώ το ανεξόφλητο υπόλοιπο αυτών το 2021 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε  

48.600 εκατ. ευρώ. Τα βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά εργαλεία δανεισμού υπόκεινται στη δια-

δικασία συνεχούς αναχρηματοδότησης (rollover) κατά τη διάρκεια ενός έτους και αυτό σημαίνει ότι η 

ορθή αποτύπωση της πραγματικής εικόνας του νέου καθαρού δανεισμού είναι εφικτή μετά τον συμ-

ψηφισμό των λογαριασμών ταξινόμησης εξόδων και εσόδων. Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός διαμορ-

φώνεται σύμφωνα με τις ταμειακές ανάγκες που προκύπτουν στη διάρκεια του έτους, ανανεώνεται και 

αναχρηματοδοτείται πολλές φορές μέσα στο έτος, ιδιαίτερα τα repos και ως εκ τούτου τόσο τα πιστω-

τικά έσοδα όσο και τα χρεολύσια (έξοδα) εμφανίζονται αυξημένα, χωρίς όμως να αντικατοπτρίζουν 

ουσιαστική μεταβολή στο ύψος του χρέους (πίνακας 4.8). 

 

Πίνακας 4.8   Καθαρή επίπτωση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού (ΕΓΕΔ και Repos) στο χρέος 
 (σε εκατ. ευρώ) 

 

Έτος Εκδόσεις Εξοφλήσεις 
Διαφορά 

(εκδόσεις - εξοφλήσεις) 
Ανεξόφλητο Υπόλοιπο 

31/12 
2013 41.318 44.703 -3.385 14.852 
2014 137.272 129.107 8.165 23.017 
2015 742.244 740.428 1.816 24.833 
2016 532.682 531.263 1.419 26.252 
2017 570.620 566.998 3.622 29.874 
2018 817.199 807.272 9.927 39.801 
2019 1.089.619 1.087.904 1.715 41.516 
2020 1.285.099 1.279.458 5.641 47.157 
2021* 1.136.243 1.134.800 1.443 48.600 

*    Εκτιμήσεις     
Πηγή:  ΟΔΔΗΧ  
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Όπως φαίνεται στον πίνακα 4.9 οι δαπάνες για τόκους μετά swap του χρέους της Κεντρικής Διοίκη-

σης διαμορφώνονται κοντά στα επίπεδα των 5.500-6.200 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος των δαπανών για 

τόκους διαμορφώνεται γύρω στο 3,1%-3,8% ως ποσοστό του ΑΕΠ. Οι μειωμένες δαπάνες τόκων τα 

τελευταία χρόνια οφείλονται στη μείωση του ύψους του δημόσιου χρέους μετά την ανταλλαγή των 

ομολόγων (PSI) του Μαρτίου 2012 και την επαναγορά του Δεκεμβρίου 2012, τη μείωση των επιτοκί-

ων των δανείων του Μηχανισμού Στήριξης και την αναβολή καταβολής τόκων για τα δάνεια που χο-

ρηγήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, καθώς επίσης και στην 

πτώση των επιτοκίων του ευρώ. Τέλος, οι διαχρονικές διαφορές στο ύψος ετήσιων δαπανών τόκων 

προ και μετά swap που εμφανίζονται στον πίνακα 4.9 οφείλονται κυρίως i) σε υφιστάμενες διαχειρι-

στικές πράξεις αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου που προέρχονται από την προ-PSI εποχή και των 

οποίων οι υποκείμενες υποχρεώσεις δεν υφίστανται πλέον λόγω της αναδιάρθρωσης χρέους που έλα-

βε χώρα το 2012, ii) σε προκαταβολές τόκων που το ΕΔ κατέβαλε από το έτος 2018 και μετά, στο 

πλαίσιο του αντίστοιχου διαχειριστικού προγράμματος, οι οποίες έλαβαν χώρα προκειμένου να γίνει 

βέλτιστη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων του ΕΔ, διαχρονική εξομάλυνση των ετήσιων χρημα-

τοδοτικών αναγκών του και περαιτέρω μείωση του κινδύνου αναχρηματοδότησης και iii) στη ραγδαία 

μείωση των επιτοκίων του ευρώ μετά το πρώτο τρίμηνο του 2020, που ακολούθησε την εμφάνιση της 

πανδημίας του Covid-19. 

 

Πίνακας 4.9  Ύψος δαπανών για τόκους χρέους Κεντρικής Διοίκησης 
(ποσά σε εκατ. ευρώ) 

 

 2017 2018 2019 2020 2021* 2022** 

Τόκοι προ Swap 5.693 4.671 5.185 4.588 4.500 4.570 

Τόκοι μετά Swap 6.208 5.554 6.001 6.276 5.970 5.970 

Τόκοι μετά Swap  ως % του ΑΕΠ 3,5% 3,1% 3,3% 3,8% 3,4% 3,2% 

 *  Εκτιμήσεις     **  Προβλέψεις 
Πηγή:  ΟΔΔΗΧ 
Σημείωση:  Οι τόκοι προ SWAP υπολογίζονται συμψηφιστικά και αφορούν τις πληρωμές τόκων μείον τις εισπράξεις από επανεκδόσεις ομολόγων, αρνη-

τικά επιτόκια κ.λπ. 
 

 

 

Διάγραμμα 4.3  Δαπάνες για τόκους χρέους Κεντρικής Διοίκησης 
(ποσά σε εκατ. ευρώ) 

 
 *  Εκτιμήσεις    **  Προβλέψεις 
Πηγή:  ΟΔΔΗΧ 
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4. Η ενοποιημένη αγορά ευρωομολόγων 
 

Η υλοποίηση του προγράμματος αγοράς κρατικών χρεογράφων («Pandemic Emergency Purchase 

Programme» - PEPP) συνεχίστηκε από την ΕΚΤ κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους με τις μηνιαίες 

αγορές ευρωπαϊκών κρατικών τίτλων να διαμορφώνονται στα τρέχοντα επίπεδα των 20 δισ. ευρώ. Το 

πρόγραμμα αναμένεται να επιβραδυνθεί σταδιακά τους προσεχείς μήνες με προοπτική να ολοκληρω-

θεί τον Μάρτιο του 2022, οπότε και οι συνολικές αγορές τίτλων μπορούν να ανέρθουν δυνητικά σε 

1,85 τρισ. ευρώ, ενώ στη συνέχεια θα επαναξιολογηθεί η συνέχισή του με βάση τα τότε δεδομένα.  

 

H συνολική συμμετοχή των ελληνικών ομολόγων στο έκτακτο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της 

ΕΚΤ υπερβαίνει τα 29 δισ. ευρώ, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συχνή έκδοση νέων τίτλων από το 

Ελληνικό Δημόσιο προκειμένου να διασφαλίζεται η επάρκειά τους για διαπραγμάτευση στη δευτερο-

γενή αγορά. Κατά τη διάρκεια του 2021 οι αποδόσεις των μεσοπρόθεσμων κρατικών τίτλων των πε-

ρισσοτέρων χωρών της Ευρωζώνης διαπραγματεύονταν με αρνητικές αποδόσεις, ενώ οι μακροπρόθε-

σμοι τίτλοι διαπραγματεύονταν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. 

 

 

5. Αγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου 
 

Το βραχυχρόνιο κόστος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου, όπως αποτυπώνεται στις δημοπρασίες 

εντόκων γραμματίων 13, 26 και 52 εβδομάδων, εξακολουθεί να κινείται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα 

με αρνητικά επιτόκια για όλες τις διάρκειες των εκδόσεων. Στις πρόσφατες δημοπρασίες του Σεπτεμ-

βρίου και του Οκτωβρίου του 2021 αυτό διαμορφώθηκε στο -0,43% για τα τρίμηνα, -0,41% για τα 

εξάμηνα και -0,31%, για τα ετήσια έντοκα γραμμάτια γεγονός που οφείλεται στα χαμηλά διεθνή επι-

τόκια, τη συμμετοχή των ελληνικών ομολόγων στο PEPP και τις επιτυχημένες εξόδους της χώρας στις 

αγορές κεφαλαίων καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. 

 

Η καμπύλη αποδόσεων του Ελληνικού Δημοσίου έχει θετική κλίση (steepening curve) για μεσοπρό-

θεσμες διάρκειες και για μακροπρόθεσμες διάρκειες μέχρι 25 έτη, ενώ το βραχυπρόθεσμο τμήμα της 

είναι σχεδόν επίπεδο με αρνητικές αποδόσεις για διάρκειες από τρεις μήνες μέχρι ένα έτος (διάγραμμα 

4.4). 

 

Διάγραμμα 4.4   Καμπύλη αποδόσεων τίτλων Ελληνικού Δημοσίου 

 
                   Πηγή:  ΟΔΔΗΧ 
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Η διαφορά απόδοσης (yield spread) μεταξύ του δεκαετούς ελληνικού και του αντίστοιχου γερμανικού 

ομολόγου αναφοράς κινήθηκε, ως επί το πλείστον, στα επίπεδα των 110-120 μονάδων βάσης κατά τη 

διάρκεια του 2021, σαφώς βελτιωμένη συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Στο τέλος Οκτωβρίου η 

διαφορά απόδοσης διαμορφώνεται στα επίπεδα των 101 μονάδων βάσης, με την τρέχουσα απόδοση 

του δεκαετούς ομολόγου να διαμορφώνεται γύρω στο 1,1%.  

 

Κατά τη διάρκεια του 2021 οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών τίτλων των υπόλοιπων χωρών της Ευ-

ρωζώνης εξακολούθησαν να διαμορφώνονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενώ για ορισμένες χώρες 

όπως το Βέλγιο, η Γαλλία και η Ιρλανδία οι αποδόσεις των 10-ετών ομολόγων τους ήταν, για μεγάλο 

χρονικό διάστημα, αρνητικές (διάγραμμα 4.5). 

 

 

Διάγραμμα 4.5   Αποδόσεις 10ετών κρατικών τίτλων 
(ημερήσια στοιχεία – αποδόσεις) 

 
           Πηγή:  ΟΔΔΗΧ 

 
Πρωτογενής αγορά τίτλων 
 
Το Ελληνικό Δημόσιο πραγματοποίησε τον Ιανουάριο του 2021 επανέκδοση τριακονταετούς ομολό-

γου ονομαστικής αξίας 1.400 εκατ. ευρώ και αξίας διακανονισμού 2.027 εκατ. ευρώ με ιδιωτική το-

ποθέτηση και ακολούθησε τον Φεβρουάριο του 2021 κοινοπρακτική έκδοση δεκαετούς ομολόγου ύ-

ψους 3.500 εκατ. ευρώ με σταθερό επιτόκιο 0,75% και τον Μάρτιο του 2021 κοινοπρακτική έκδοση 

τριακονταετούς ομολόγου ύψους 2.500 εκατ. ευρώ με σταθερό επιτόκιο 1,875%. Κατόπιν, τον Μάιο 

του 2021 πραγματοποιήθηκε κοινοπρακτική έκδοση πενταετούς ομολόγου ύψους 3.000 εκατ. ευρώ με 

μηδενικό επιτόκιο και τον Ιούνιο του 2021 ακολούθησε η κοινοπρακτική επανέκδοση του δεκαετούς 

ομολόγου ύψους 2.500 εκατ. ευρώ με απόδοση 0,888%. Τον Σεπτέμβριο του 2021 έγινε διπλή επα-

νέκδοση του πενταετούς και του τριακονταετούς ομολόγου ύψους 1.500 και 1.000 εκατ. ευρώ, αντί-

στοιχα, με απόδοση 0,020% και 1,675%, αντίστοιχα.   
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Κατά τη διάρκεια του έτους το Ελληνικό Δημόσιο συνέχισε να εκδίδει τίτλους βραχυπρόθεσμης διάρ-

κειας. Η βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση πραγματοποιήθηκε με μηνιαίες εκδόσεις εντόκων γραμμα-

τίων διάρκειας 13 και 26 εβδομάδων και τριμηνιαίες 52 εβδομάδων, καθώς επίσης και σύναψη συμ-

φωνιών repos κυρίως με τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Στις 31/08/2021 το ανεξόφλητο υπό-

λοιπο των ΕΓΕΔ ανερχόταν σε 12.600 εκατ. ευρώ, ενώ τα repos ανήλθαν σε 33.776,7 εκατ. ευρώ.  

 

Ο μεσοσταθμικός συντελεστής κάλυψης των δημοπρασιών ΕΓΕΔ διαμορφώθηκε στο 1,91. Το μέσο 

σταθμικό επιτόκιο νέου δανεισμού το οποίο αποτελείται από τις εκδόσεις εντόκων γραμματίων και 

ομολόγων καθώς επίσης και από τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της Τράπεζας 

Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SURE, NGEU), έως 30/09/21 

διαμορφώθηκε στο 0,31%, ενώ η μέση φυσική διάρκεια του νέου δανεισμού διαμορφώθηκε σε 9,55 

έτη, έναντι 8,17 έτη την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

 

Δευτερογενής αγορά τίτλων 
 
Η συνολική αξία των συναλλαγών που καταγράφηκε στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της Τράπεζας της 

Ελλάδος, η οποία περιλαμβάνει τις αγοραπωλησίες τίτλων και τις συμφωνίες επαναγοράς στην εξω-

χρηματιστηριακή αγορά (over-the-counter) και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης, δια-

μορφώθηκε σε 84,51 δισ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο του 2021 έναντι 108,32 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 

2021, ενώ το α’ τρίμηνο του 2021 είχε διαμορφωθεί σε 109,32 δισ. ευρώ.  

 

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021, το 28,4% της συναλλακτικής δραστηριότητας στην Ηλεκτρονική 

Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) επικεντρώθηκε στους τίτλους με διάρκεια έως 5 έτη, το 57,4% 

στους τίτλους με διάρκεια από 5 έως 10 έτη και το 14,2% σε τίτλους με διάρκεια από 10 έως 30 έτη.   

 

Η κατανομή της αξίας των συναλλαγών της ΗΔΑΤ ανάλογα με την εναπομένουσα διάρκεια των τίτ-

λων, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021, παρουσιάζεται στο διάγραμμα 4.6. 

 
 

Διάγραμμα 4.6  Αξία συναλλαγών στην ΗΔΑΤ γ΄ τρίμηνο 2021 
(με βάση την εναπομένουσα διάρκεια των τίτλων) 

 
Πηγή: Τράπεζα Ελλάδος, ΗΔΑΤ 
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Το εννεάμηνο του 2021 η συναλλακτική δραστηριότητα στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτ-

λων (ΗΔΑΤ) κινήθηκε, ως επί το πλείστον, σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το προη-

γούμενο έτος. Η εξέλιξη της αξίας των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκε στην ΗΔΑΤ για τα εν-

νεάμηνα των ετών 2020 και 2021, ανά μήνα, παρουσιάζεται στο διάγραμμα 4.7.  

 

Διάγραμμα 4.7  Μηνιαίος όγκος συναλλαγών επί τίτλων του Δημοσίου στην ΗΔΑΤ  
(σε εκατ. ευρώ) 

 
 Πηγή: Τράπεζα Ελλάδος, ΗΔΑΤ 

 

Η σύνθεση της ομάδας των βασικών διαπραγματευτών αγοράς κατά το τρέχον έτος αποτελείται από 4 

ελληνικά και 16 διεθνή πιστωτικά ιδρύματα. 

 

6. Βασικές κατευθύνσεις δανεισμού και διαχειριστικοί στόχοι έτους 2022 
 

Κατά το έτος 2021, παρά τη συνέχιση της πανδημίας του Covid-19 και την ανάγκη αυξημένων χρημα-

τοδοτικών αναγκών τόσο στο εσωτερικό όσο και παγκοσμίως, για το ΕΔ συνεχίστηκε η αξιοποίηση 

και η βέλτιστη διαχείριση του συνόλου των κρατικών ταμειακών διαθεσίμων, τα οποία διατηρήθηκαν 

κατά το μεγαλύτερό τους μέρος, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα αντίστοιχο όφελος ως προς το δημοσιο-

νομικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης, με σωρευτικά θετικές επιπτώσεις για τη βιωσιμότητα 

του δημοσίου χρέους.  

 

Η βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου για όλο το έτος 2021 συνεχίστηκε να 

υλοποιείται μέσω εκδόσεων εντόκων γραμματίων, διάρκειας 13, 26 και 52 εβδομάδων, εξασφαλίζο-

ντας συνεχή εκδοτική παρουσία σε όλο το βραχυχρόνιο τμήμα της καμπύλης αποδόσεων, διατηρώ-

ντας στα ίδια επίπεδα τη μέση σταθμική ωρίμανση του βραχυχρόνιου δανεισμού, καθώς και τους δεί-

κτες κινδύνου αναχρηματοδότησης, επιτυγχάνοντας παράλληλα ιστορικά ρεκόρ χαμηλών - αρνητικών 

αποδόσεων. 

 

Το σύνολο των μικτών χρηματοδοτικών αναγκών του Ελληνικού Δημοσίου για το 2021, που προέκυ-

ψαν επιπροσθέτως λόγω των οικονομικών της πανδημίας, καλύφθηκε κυρίως από κοινοπρακτικές εκ-

δόσεις ομολόγων σταθερού επιτοκίου, δεκαετούς, τριαντακονταετούς και πενταετούς διάρκειας, συ-

νολικής ονομαστικής αξίας 15.400 εκατ. ευρώ, υλοποιώντας το εγκεκριμένο δανειακό πρόγραμμα του 

έτους, καλύπτοντας συγχρόνως τα κενά ληκτότητας της καμπύλης αποδόσεων, με επαρκούς ρευστό-

τητας ομολογιακές εκδόσεις αναφοράς (benchmark issues), βελτιώνοντας εξαιρετικά τους όγκους συ-

ναλλαγών της δευτερογενούς αγοράς ελληνικών κρατικών χρεογράφων, φτάνοντας σε υψηλά 10-
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ετίας, διασφαλίζοντας έτσι την περαιτέρω μείωση των περιθωρίων (spreads) δανεισμού του ΕΔ, κυρί-

ως όμως με την επέκταση της διάρκειας των νέων εκδόσεων, για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 13 έτη.   

 

Δεδομένων των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων του ΕΔ, των αναμενομένων αυξημένων επιπλέον ε-

κταμιεύσεων προς το ΕΔ από τα διάφορα σχήματα που έχουν ήδη αποφασισθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

για την αντιμετώπιση της πανδημίας, καθώς και των σχετικά περιορισμένων χρηματοδοτικών ανα-

γκών του για το έτος 2022, η δανειακή στρατηγική για το επόμενο έτος αναμένεται να είναι παρόμοια 

με αυτή του 2021. Συγκεκριμένα, η στόχευση της δανειακής στρατηγικής θα είναι η διασφάλιση της 

συνεχούς εκδοτικής παρουσίας του ΕΔ στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων σε συνδυασμό με την αξιο-

ποίηση των ευκαιριών που παρέχονται από τη συμμετοχή της χώρας στο PEPP, καθ’ όλη τη διάρκειά 

του, η περαιτέρω παροχή εκδόσεων υψηλής ρευστότητας με διατήρηση της ήδη εκτεταμένης φυσικής 

ωρίμανσής τους, η περαιτέρω μείωση των περιθωρίων δανεισμού του ΕΔ, καθώς και η περαιτέρω δι-

ασφάλιση της συνέπειας του ΕΔ ως κρατικού εκδότη με χαρακτηριστικά χώρας της Ευρωζώνης. Ταυ-

τόχρονα θα επιχειρηθεί η αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχονται στο βραχυχρόνιο τμήμα της ευ-

ρωπαϊκής καμπύλης σε περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων, αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό 

τις υφιστάμενες θέσεις και χαρακτηριστικά του ελληνικού χαρτοφυλακίου δημοσίου χρέους. Τέλος, 

κατά το νέο έτος θα επιχειρηθεί η δημιουργία πλαισίου έκδοσης ελληνικών κρατικών χρεογράφων με 

προσανατολισμό των δανειακών τους προσόδων στην «πράσινη» και «βιώσιμη» ανάπτυξη, με στόχο 

την επέκταση της επενδυτικής βάσης και τη βελτίωση της εικόνας της χώρας στις διεθνείς αγορές.  

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, θα επιδιωχθεί, στο πλαίσιο λειτουργίας της πρωτογενούς α-

γοράς, πλέον της εκδοτικής δραστηριότητας, να εφαρμοστεί πολιτική διαχείρισης χαρτοφυλακίου μέ-

σω της οποίας θα διασφαλίζεται ο αναγκαίος χώρος για τη συνεχή παρουσία του ΕΔ στις αγορές, η 

περαιτέρω μείωση του κινδύνου αναχρηματοδότησης, η παροχή της αναγκαίας ρευστότητας και η 

βελτίωση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς των ελληνικών ομολόγων, με ταυτόχρονη αξιο-

ποίηση της εκάστοτε κλίσης της ελληνικής καμπύλης αποδόσεων για τη διασφάλιση βέλτιστου απο-

τελέσματος αναφορικά με το κόστος δανεισμού.  

 

Κατά το επόμενο έτος, θα διατηρηθούν οι βασικοί μεσοπρόθεσμοι στόχοι διαχείρισης του χαρτοφυ-

λακίου δημοσίου χρέους, όπως είναι η περαιτέρω μείωση ή/και εξάλειψη, του συναλλαγματικού κιν-

δύνου για τα δάνεια εκτός ευρώ και η διατήρηση της υφιστάμενης αναλογίας χρέους σταθερού επιτο-

κίου στο σύνολο του χαρτοφυλακίου. 
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ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
 

Η παροχή εγγυήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο αποτελεί εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής 

για τη χρηματοδότηση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, καθώς και για την άντληση ρευστότητας, χω-

ρίς την άμεση επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. 

 

Το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει την εγγύησή του με διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια, σύμφωνα με 

τον ν. 4549/2018 (άρθρα 91-108) και την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων (άρθρα 

107-108 της ΣΛΕΕ). 

 

Το 2021 παρασχέθηκαν κρατικές εγγυήσεις: 

 

 για την αποκατάσταση ζημιών προερχόμενων από φυσικές καταστροφές ή άλλα έκτακτα γεγονότα, 

 σε ευρωπαϊκούς ή διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για δάνεια που χορηγούν σε δημόσι-

ες επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθώς και σε πιστωτικά ιδρύματα, αποκλειστικά για επενδυτι-

κούς και κοινωνικούς σκοπούς και 

 στο πλαίσιο του ν.4649/2019, για τις ομολογίες υψηλής διαβάθμισης, οι οποίες προκύπτουν από τις 

τιτλοποιήσεις των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων (πρό-

γραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ»).  

 

Οι ανωτέρω εγγυήσεις εξαιρούνται από το ανώτατο ετήσιο όριο εγγυήσεων (άρθρο 104, ν.4549/2018). 

 

Για το έτος 2021 τα στοιχεία των εγγυήσεων εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν ως εξής: 

 

 οι νέες εγγυήσεις θα ανέλθουν στο 0,09% του ΑΕΠ, έναντι 0,26% το 2020, 

 οι πληρωμές από καταπτώσεις εγγυήσεων θα διαμορφωθούν στο 0,04% του ΑΕΠ, έναντι 0,01% το 

2020 και  

 το ανεξόφλητο εγγυημένο υπόλοιπο δανείων θα ανέλθει στο 4,94% του ΑΕΠ, έναντι 5,57% το 

2020. 

 

Για το έτος 2022 η πολιτική εγγυήσεων θα συνεχίσει να υπόκειται στο πλαίσιο κριτηρίων και στόχων 

της γενικότερης οικονομικής πολιτικής. 

 

Παράλληλα, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την καλύτερη διαχείριση των κρατικών εγγυήσεων, 

θα εξακολουθήσει να επιταχύνεται η επεξεργασία και πληρωμή των αιτημάτων κατάπτωσης εγγυή-

σεων, που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα (τα αιτήματα αφορούν τη χορήγηση εγγυημένων δα-

νείων σε φυσικά πρόσωπα και ιδιωτικές επιχειρήσεις). Με τη χρήση ψηφιακών δυνατοτήτων και με 

την πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού, η εκκαθάριση των εκκρεμών αιτημάτων, θα διενεργείται πιο 

γρήγορα. Οι εν λόγω ψηφιακές δυνατότητες αφορούν, στην αυτοματοποιημένη βεβαίωση οφειλών 

στις ΔΟΥ, στη διαλειτουργικότητα ανάμεσα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιο-

νομικής Πολιτικής, στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και στο Taxis, καθώς και 

στο σύστημα «Ηλεκτρονικός Φάκελος Δανειολήπτη» για την ηλεκτρονική διαχείριση του συνόλου 

των εγγράφων/αναγκαίων δικαιολογητικών, που συνδέονται με τα αιτήματα καταπτώσεων από τα πι-

στωτικά ιδρύματα.  

 

Επισημαίνεται ότι, τα στοιχεία του πίνακα και του διαγράμματος δεν περιλαμβάνουν τις εγγυήσεις 

που έχουν παρασχεθεί προς τα Πιστωτικά ιδρύματα τόσο στο πλαίσιο των Τιτλοποιήσεων Μη Εξυπη-

ρετούμενων Δανείων (πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ»), όσο και στο πλαίσιο των Προγραμμάτων της Ευ-

ρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και την αντιμετώπιση 

των επιπτώσεων της Πανδημίας Covid-19. 
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Πίνακας 4.10 Εγγυήσεις, ανεξόφλητο εγγυημένο υπόλοιπο, καταπτώσεις και 
προμήθειες εγγυήσεων κατά τα έτη 2006-2021 

(σε εκατ. ευρώ) 

      

 

Εγγυήσεις 
Ανεξόφλητο εγγυημένο 

υπόλοιπο 
Καταπτώσεις 

Έσοδα από 
προμήθειες εγγυήσεων 

του Δημοσίου και 
εισπράξεις από ΔΟΥ 

Καταπτώσεις που 
τελικά βαρύνουν  

το Δημόσιο 

 (1) (2) (3) (4) (5) = (3)-(4) 

 1/1-31/12 την 31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 

Έτος Ποσά 
Εγγυήσεις 
ως % του 

ΑΕΠ 
Ποσά 

Υπόλοιπο 
ως % του ΑΕΠ 

Ποσά 
Καταπτώσεις 
ως % του ΑΕΠ 

Ποσά Ποσά 
Καταπτώσεις 
ως % του ΑΕΠ 

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 9,58 877,5 0,49 170,0 707,5 0,39 
2014 536,6 0,30 16.315,0 9,21 588,2 0,33 83,0 505,2 0,29 
2015 65,0 0,04 15.121,2 8,57 702,1 0,40 72,0 630,1 0,36 
2016 162,9 0,09 13.122,9 7,52 412,3 0,24 108,4 303,9 0,17 
2017 266,6 0,15 11.546,4 6,53 676,7 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 434,2 0,26 9.207,2 5,57 17,3 0,01 69,3 -52,0 -0,03 
2021 158,5 0,09 8.778,6 4,94 79,7 0,04 85,7 -6,0 0,00 

*Τα στοιχεία για το έτος 2021 αποτελούν εκτίμηση. 
** Οι καταπτώσεις αφορούν εγγυήσεις προηγούμενων ετών 

 

Διάγραμμα 4.8 Εγγυήσεις, καταπτώσεις και ανεξόφλητο εγγυημένο υπόλοιπο 
κατά τα έτη 2006-2021 

(ως % του ΑΕΠ) 

 
 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ως % του ΑΕΠ 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% 0,26% 0,09% 

ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ως  % του ΑΕΠ 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% 0,01% 0,04% 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ως % του ΑΕΠ 8,23% 8,56% 9,60% 10,77% 10,01% 9,81% 10,25% 9,58% 9,21% 8,57% 7,52% 6,53% 5,75% 5,36% 5,57% 4,94% 
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Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων τραπεζών 
και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων  
 

1. Με τον νόμο 4649/2019 (πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ») το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να παράσχει 

την εγγύησή του σε τιτλοποποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων τα οποία  έχουν χορηγηθεί από ελ-

ληνικές τράπεζες. 

 

Οι κρατικές εγγυήσεις στο πλαίσιο  του σχετικού νόμου ανήλθαν στο ποσό των 11,01 δισ. ευρώ για τα 

οποία εισπράττεται προμήθεια η οποία αποτελεί έσοδο του Ελληνικού Δημοσίου. Συγκεκριμένα, από 

την 01/01/2021 μέχρι τις 08/11/2021 εισπράχθηκαν 67,1 εκατ. ευρώ, ενώ μέχρι τις 31/12/2021 αναμέ-

νεται να εισπραχθούν συνολικά 75,0 εκατ. ευρώ. 

 

2. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στο πλαίσιο προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρη-

ματικότητας χορηγεί δάνεια στα τραπεζικά ιδρύματα με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση μι-

κρών και μεσαίων επιχειρήσεων, για την εκτέλεση επενδυτικών έργων και την αντιμετώπιση των επι-

πτώσεων της πανδημίας Covid-19.  

 

Οι εγγυήσεις που έχουν παρασχεθεί προς την ΕΤΕπ για την κάλυψη των εν λόγω δανείων ανέρχονται 

συνολικά σε 1,911 δισ. ευρώ, το ανεξόφλητο υπόλοιπο αυτών των δανείων είναι 1,458 δισ. ευρώ και 

έχει εισπραχθεί προμήθεια 13,6 εκατ. ευρώ μέχρι τις 31/10/ 2021. 

   

Ειδικότερα,  η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει θέσει σε εφαρμογή τα εξής προγράμματα: 

 

 “Loan for Youth Employment & Female Empowerment” ύψους 500 εκατ. ευρώ. Σκοπός του προ-

γράμματος είναι η χρηματοδότηση των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία χρηματοδοτούν τα επεν-

δυτικά σχέδια που προωθούνται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις με-

σαίας κεφαλαιοποίησης που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους από την ΕΤΕπ τομείς και με έμ-

φαση στην απασχόληση νέων και την ενδυνάμωση της θέσης της γυναίκας σε θέσεις ευθύνης. 

 

 «Greece Leasing Loan for SMEs & MidCaps», πρόγραμμα χρηματοδοτικής μίσθωσης μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων για αντικατάσταση εξοπλισμού επιχειρήσεων ύψους 400 εκατ. ευρώ.  

 

 “Private Finance for Energy Efficiency”, πιλοτικό πρόγραμμα για την ενεργειακή απόδοση επιχει-

ρήσεων, ΝΠΔΔ και φυσικών προσώπων ύψους 100 εκατ. ευρώ. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει η 

Τράπεζα Πειραιώς. 

 

 «Greece Loan for Agriculture and Bioeconomy» πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών και μεσαίων επι-

χειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροτικής οικονομίας και της βιοοικονομίας 

ύψους 210 εκατ. ευρώ. 

 

 «Greece Loan for Climate Action and Other Priorities» το οποίο εκτός από την έμφαση που δίνει 

στην απασχόληση των νέων και τη συμμετοχή των γυναικών στη διοίκηση επιχειρήσεων στοχεύει 

στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που υλοποιούν σχέδια προστασίας του περιβάλλοντος από την 

κλιματική αλλαγή  ύψους 500 εκατ. ευρώ.  

 

 «EU PL Response to COVID-19 Crisis for SMEs & MidCaps» πιλοτικό πρόγραμμα ενίσχυσης μι-

κρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19 

ύψους 150 εκατ. ευρώ. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει η Τράπεζα Eurobank. 

 

 «Greece COVID-19 Response for SMEs & MidCaps» πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19 ύψους 450 εκατ.  

ευρώ. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν οι τράπεζες Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας 

και Πειραιώς. 
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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 ηνλ 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 ζηε δεκηνπξγία 

ελφο λένπ, βηψζηκνπ θαη ζχγρξνλνπ παξαγσγηθνχ κνληέινπ αλάπηπμεο, κε ζπλερψο βειηηνχκελνπο 

νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο δείθηεο. Παξάιιεια, εζηηάδεη ζηελ επίιπζε ζεκάησλ αιιά θαη ζηνλ 

εληνπηζκφ επθαηξηψλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ καθξνρξφληα αλάπηπμή ηνπο. ε απηήλ ηελ απνζηνιή ηεο 

ΔΔΤΠ πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ν έκκεζνο ξφινο ηεο ζηελ αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα, θαζψο ε βειηί-

σζε 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 ηδησηη-

θή θαηαλάισζε, ε απαζρφιεζε, θαη ε ελ γέλεη αληαγσληζηηθφηεηα θαη κεγαιχηεξε εμσζηξέθεηα ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Η ΔΔΤΠ ζηνρεχεη ζην λα ιεηηνπξγεί σο ελεξγφο κέηνρνο γηα λα απνηειεί κν-

ριφ αλάπηπμεο γηα ηνλ απαξαίηεην  εθζπγρξνληζκφ θαη ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ζπκκεηνρψλ 

θαη ζπγαηξηθψλ ηεο. 

 

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 αλζεθηηθφηεξνη 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.  
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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, 

 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.  

 

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 2020, θαζψο θαη εληφο ηνπ 

έηνπο 2021, ε ΔΔΤΠ ζπλέρηζε ηηο ζηνρεπκέλεο  δξάζεηο ηεο σο εμήο :  

 

Οικονομικέρ επιδόζειρ 2020 
 

Οη ελνπνηεκέλεο επηδφζεηο ηεο ΔΔΤΠ γηα ην 2020 επεξεάζηεθαλ απφ ηελ έιεπζε ηεο παλδεκίαο, ε 

νπνία αλέθνςε ηελ επηηάρπλζε ηεο βειηίσζεο ησλ επηδφζεσλ ησλ ζπγαηξηθψλ πνπ παξαηεξήζεθε ζηηο 

αξρέο ηνπ 2020 θαη είρε ηζρπξή επίδξαζε ζε θιάδνπο φπσο νη κεηαθνξέο, ε δηαρείξηζε αθίλεηεο πεξη-

νπζίαο. Παξφια απηά: 

 

 Όιεο νη εηαηξείεο εζηίαζαλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηνλ κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο ζηηο 

νηθνλνκηθέο ηνπο επηδφζεηο, κε πξνζπάζεηα λα ζπγθξαηεζεί ε πηψζε ησλ εζφδσλ θαη παξάιιειν 

εμνξζνινγηζκφ ησλ εμφδσλ. 

 Οη ζπγαηξηθέο ηεο ΔΔΤΠ, ελ κέζσ κίαο δχζθνιεο ρξνληάο, ζπλέρηζαλ απξφζθνπηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνπο πνιίηεο (χδξεπζε, κεηαθνξέο, ηαρπδξνκηθέο θαη 

ζπλαθείο ππεξεζίεο, θεληξηθέο αγνξέο ηξνθίκσλ), θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ησλ πεξηνξηζηηθψλ 

κέηξσλ θπθινθνξίαο. 

 
Η επίδξαζε ηεο παλδεκίαο ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζε θιάδνπο πνπ έρνπλ ζρέζε κε: 

 

 ηηο κεηαθνξέο (έζνδα Οκίινπ ΟΑΑ), ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθηλήζεηο (έζνδα Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα 

Αζελψλ πνπ πεξηνξίζηεθαλ ζεκαληηθά), 

 έζνδα απφ αμηνπνίεζε αθηλήησλ, εηδηθά ζε ηνκείο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηνλ ηνπξηζκφ (ηνπξηζηηθά 

αθίλεηα, δηειεχζεηο δηψξπγαο Κνξίλζνπ θηι.), αιιά θαη απφ γεληθφηεξεο κηζζψζεηο (ζε κηθξφηεξν 

βαζκφ ην Α' εμάκελν θαη κεγαιχηεξε επίπησζε ην Β' εμάκελν), 

 ηνλ ηνκέα δηνξγάλσζεο εθζέζεσλ (νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΓΔΘ αλεζηάιεζαλ ζρεδφλ γηα ην ζχλν-

ιν ηνπ ηειεπηαίνπ ελλεακήλνπ 2020). 

 
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). Αλ θαη ε επίδξαζε ηεο παλδεκίαο αλέθνςε ηελ ηαρεία αλνδηθή πνξεία πνπ παξνπ-

ζίαζαλ θαηά ην Α' ηξίκελν ηνπ 2020, ε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ πνπ πξνεγήζεθε (κέρξη θαη ην Μάξ-

ηην 2020) επέηξεςε ζηηο πεξηζζφηεξεο εμ απηψλ λα έρνπλ επαξθή ηακεηαθά δηαζέζηκα ή/θαη θέξδε 

πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ γηα λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηε ζεκαληηθή απηή πξφθιεζε, ελψ 

παξάιιεια λα κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα παξέρνπλ ζην πςειφηεξν δπλαηφ επίπεδν ηηο ππεξεζίεο θαη 

ηα πξντφληα ηνπο. 

 

Σέινο, ην 2020 ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα ηελ εθθίλεζε ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο εηαηξείαο 

ΔΛΣΑ. 
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Σν 2021 ε παλδεκία θαη ηα κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ κεηαθηλήζεσλ, ζπλερίδνπλ λα επεξεάδνπλ 

ην ζχλνιν ησλ θιάδσλ ζηνπο νπνίνπο δξαζηεξηνπνηνχληαη. Σν Β’ εμάκελν κε ηελ εληαηηθνπνίεζε 

ησλ εκβνιηαζκψλ θαη ηελ άξζε ησλ lockdown, έγηλε ε επαλεθθίλεζε ηεο αγνξάο κε ηε γεληθφηεξε 

θαηάζηαζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο λα δείρλεη ελζαξξπληηθά ζεκάδηα αλάθακςεο. ηηο εηαηξείεο 

ραξηνθπιαθίνπ ηεο ΔΔΤΠ ππήξμαλ ζεκαληηθέο εμειίμεηο κέζα ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

Κιάδνο Υπεξεζηώλ Κνηλήο Ωθέιεηαο 

Η ΓΔΗ έρεη επηζηξέςεη κε επηηπρία ζηηο αγνξέο κεηά απφ επηά ρξφληα, κε ηελ έθδνζε δχν νκνιφγσλ 

ζπλνιηθνχ πνζνχ 775 εθαη. επξψ θαη ελφο πξάζηλνπ νκνιφγνπ χςνπο 500 εθαη. επξψ, ηελ επηηπρεκέ-

λε νινθιήξσζε ηεο πψιεζεο ηνπ 49% ηνπ ΓΔΓΓΗΔ κε πνιιαπιά νθέιε γηα ηε ΓΔΗ, ελψ πξνσζεί 

ηαπηφρξνλα δπλακηθά ηελ παξνπζία ηεο ζηελ ειεθηξνθίλεζε. Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηήζεθε ε αχ-

μεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ θαηά 1.350 εθαη. επξψ κε ηε δηαδηθαζία ζπλδπαζκέλεο πξνζθν-

ξάο, κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ ηξαηεγηθνχ ηεο ρεδίνπ. 

 

Η ΔΤΑΘ πινπνηεί ην επελδπηηθφ ηεο πιάλν ζε «πξάζηλα έξγα» ιεηηνπξγηθήο θαη ελεξγεηαθήο αλα-

βάζκηζεο γηα ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο. Παξάιιεια, παξνπζίαζε ηζρπξέο επηδφζεηο θαηά ην 

πξψην εμάκελν ηνπ 2021, κε ζηαδηαθή επηζηξνθή ζηα πξν ηεο παλδεκίαο νηθνλνκηθά κεγέζε, απμε-

κέλν ηδίξν, θέξδε θαη θεθαιαηαθή επάξθεηα.   

 

Κιάδνο Real Estate & Asset Development 

Η ΔΔΤΠ πξνρψξεζε ζηελ επηινγή ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΣΑΙΠΔΓ κε γλψκνλα ηε 

ζπιινγηθά εθηεηακέλε θαη δηαθνξνπνηεκέλε εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία, αιιά θαη κε ζηφρν ηελ επηηά-

ρπλζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αμηνπνίεζεο ηνπ Σακείνπ.  

 

Με ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ απφ ηε λέα Γηνίθεζε ηνπ ΣΑΙΠΔΓ κία ζεηξά απφ έξγα βαξχλνπζαο 

ζεκαζίαο δξνκνινγήζεθαλ κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο: 

 

 Η πψιεζε θαη ε κεηαβίβαζε ηεο Διιεληθφ ΑΔ ζηελ HELLIKON GLOBAL I S.A. ζεκαηνδφηεζε 

ηελ έλαξμε ηεο αμηνπνίεζεο ηεο έθηαζεο σο ηεο κεγαιχηεξεο αζηηθήο αλάπιαζεο ηεο Δπξψπεο. 

 Η αλαθήξπμε πξνηηκεηένπ επελδπηή γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο Δγλαηίαο Οδνχ γηα 35 έηε κε δε-

ζκεπηηθή πξνζθνξά χςνπο 1,5 δηζ. επξψ. Δπηπιένλ ηνπ πνζνχ απηνχ, ην ζχλνιν ησλ αλακελφκε-

λσλ εηήζησλ εζφδσλ πνπ ζα εηζπξάμεη ην  Διιεληθφ Γεκφζην απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ απηνθηλεηφ-

δξνκνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαρψξεζεο εθηηκάηαη φηη ζα ππεξβεί ηα 850 εθαη. επξψ, ζχκθσλα 

κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κνληέινπ ηνπ αλαδφρνπ.  

 Η αλαθήξπμε πξνηηκεηένπ επελδπηή γηα ηε ΓΔΠΑ ΤΠΟΓΟΜΧΝ κε δεζκεπηηθή πξνζθνξά χςνπο 

733 εθαη. επξψ.  

 Η επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο καξίλαο Καιακαξηάο θαη ηελ πψιεζε ηνπ 

67% ησλ κεηνρψλ ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Ηξαθιείνπ. 

 
Σέινο, πξνρσξνχλ κε ηαρχηεηα νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ λένπ θνξέα ηνπ 

ΣΑΙΠΔΓ, ην γλσζηφ Project Preparation Facility, ηνπ νπνίνπ αλακέλνληαη ηα πξψηα έξγα επζχλεο 

ηνπ. 

 

Η ΔΣΑΓ νινθιήξσζε ηνλ δηαγσληζκφ γηα ηελ πψιεζε αθηλήηνπ ζηα Ναππεγεία θαξακαγθά κε ηε-

ιηθφ ηίκεκα 37,3 εθαη. επξψ (+21,5% απφ ηελ ηηκή εθθίλεζεο). Παξάιιεια νινθιήξσζε ηελ παξα-

ρψξεζε ηνπ Οιπκπηαθνχ Κέληξνπ Γαιαηζίνπ, ελψ ζπκθσλήζεθε ε παξάηαζε ηεο εθκίζζσζεο ηεο 

καξίλαο Γνπβηψλ ζηελ Κέξθπξα γηα 15 ρξφληα.  
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Πέξα απφ ηηο ηδηαίηεξα ζεηηθέο πξνβιέςεηο ηεο ΣηΔ θαη ηνπ ΓΝΣ γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο ην 

2022, ε ΔΔΤΠ είλαη αθφκε πην αηζηφδνμε γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξεηψλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο, θα-

ζψο ζα είλαη ε πξψηε ρξνληά ηεο πιήξνπο εθαξκνγήο ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ. Δλδεηθηηθά, κεξηθά 

απφ ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ αλακέλεηαη λα ιάβνπλ ρψξα εληφο ηνπ 2022 πεξηιακβάλνπλ : 
 

 Σελ επηζηξνθή ηεο εηαηξείαο ΔΛΣΑ ζε θεξδνθνξία, ελψ παξάιιεια είλαη ζε πιήξε εμέιημε ν ςε-

θηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο εηαηξείαο, πνπ ζα επηηξέςεη ηελ αλαβάζκηζε ηεο εκπεηξίαο θαηαλα-

ισηή θαη ηελ παξνρή λέσλ ππεξεζηψλ. 

 Σελ εθθίλεζε ηνπ πιάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ αθηλήησλ πνπ βξίζθνληαη ζην ραξηνθπιάθην ηεο   

ΔΣΑΓ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα απφ ζπκπξάμεηο κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη εηαηξείεο real es-

tate. 

 Σελ εθθίλεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνζβαζηκφηεηαο γηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο 

ζηηο πγθνηλσλίεο Αζελψλ (Όκηινο ΟΑΑ). ην πξφγξακκα πξνβιέπεηαη βησκαηηθή εθπαίδεπζε 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ΑκΔΑ ζε 400 εξγαδφκελνπο ηνπ Οκίινπ Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ. Παξάιιε-

ια, ζα δεκηνπξγεζεί λέα ςεθηαθή εθαξκνγή (online booking) γηα ηε δσξεάλ κεηάβαζε αλζξψπσλ 

κε ακαμίδην ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο κε κίλη βαλ, ελψ ν ζηαζκφο ζην Μνλαζηεξάθη ζα αλαβαζκηζηεί, 

ψζηε λα απνηειέζεη «θαιή πξαθηηθή» ζε φ,ηη αθνξά ζηηο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζε άηνκα κε α-

λαπεξία. Παξάιιεια, ζα δξνκνινγεζεί ην πιάλν ηνπ Οκίινπ γηα ηε κεηάβαζε ζηελ ειεθηξνθίλε-

ζε.  
 

Ο παξαθάησ πίλαθαο απεηθνλίδεη ηηο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο ζηηο άκεζεο θαη ινηπέο ζπγαηξηθέο ηεο, κε 

εκεξνκελία αλαθνξάο ηελ 30.06.2021, κε βάζε ην άξζξν 188 ηνπ λ.4389/2016, φπσο απηφ ηξνπν-

πνηήζεθε. 
 

Πίνακαρ 5.1 Μεηοσολόγιο Δλληνικήρ Δηαιπείαρ ςμμεηοσών και Πεπιοςζίαρ (ΔΔΤΠ) ΑΔ 
(ημεπομηνία αναθοπάρ 30-06-2021) 

    

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 40.000.000 40.000.000 100,00 

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 

πκκεηνρΫο 5G ΑΔ*** 100.000 100.000 100,00 

* Προέρτεηαι από ηη ζσμμεηοτή ηοσ Δλληνικού Γημοζίοσ ζηην εηαιρεία Καηαζηήμαηα Αθορολόγηηων Διδών ΑΔ. 
** Το αναθερόμενο ποζό για ηο ΤΦΣ, αθορά ζηο καηαβληθέν κεθάλαιο και ότι ζε μεηοτικό κεθάλαιο.  
***  H νέα άμεζη 100% θσγαηρική ηης ΔΔΣΥΠ έλαβε νομική σπόζηαζη ζηις 14.01.2021 



ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

ΚΡΑΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 2022   159 

 

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 

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. 

 
Σν Σακείν Αμηνπνίεζεο Ιδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ (ΣΑΙΠΔΓ) αληαπνθξηλφκελν ζηηο ζπλ-

ζήθεο ηεο αγνξάο, κε γλψκνλα ηε δηαθάλεηα θαη ην δεκφζην ζπκθέξνλ, θηλείηαη κε ζπλέπεηα θαη ζχ-

λεζε, εληφο ηνπ ζεζκηθνχ ηνπ πιαηζίνπ θαη κε φξνπο αγνξάο, ψζηε λα δηακνξθψζεη ηνπο θαιχηεξνπο 

δπλαηνχο φξνπο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ σθειεηψλ γηα ην Διιεληθφ Γεκφζην.    

 

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 θα-

ηεγνξηνπνηνχληαη 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), Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αε-

ξίνπ (ΓΔΠΑ), Τπφγεηα Απνζήθε Φπζηθνχ Αεξίνπ (ΤΑΦΑ) Ν. Καβάιαο, 

 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-
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ηα (ή clusters αθηλήησλ). Δμ απηψλ ήδε έρνπλ αμηνπνηεζεί ηα 48, ελψ βξίζθνληαη ζε ψξηκε θάζε πξνο 

αμηνπνίεζε άιια 20. 

 

Παξάιιεια, ζηε λέα κνλάδα σξίκαλζεο έξγσλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο (PPF), ηα νπνία έρνπλ εληαρζεί 

ζην «Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα πκβάζεσλ ηξαηεγηθήο εκαζίαο», ζηελ επηθείκελε ζπλεδξίαζε ηεο 

Κπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο πκβάζεσλ ηξαηεγηθήο εκαζίαο, αλακέλεηαη λα αλαηεζνχλ ζηελ κνλάδα, 

ηα θάησζη δεκφζηα έξγα: 

 

 Τπνπξγείν Τγείαο - Πξση/ζκηα Τγεία Μεηαξξχζκηζε πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο Τγείαο 
 Τπνπξγείν Τγείαο - Γεπη/ζκηα Τγεία Τγεηνλνκηθή ππνδνκή - Αλαθαίληζε Ννζνθνκείσλ ΔΤ 

 Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο Πξσηνδηθείν Αζελψλ 

 Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ Γεκηνπξγία-Δπέθηαζε-Αλαβάζκηζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

  θέληξσλ επνπηείαο ΓΓΔΚ 

 Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ πληήξεζε θαη ελεξγεηαθή επέθηαζε ΟΑΚΑ 

 Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο Αζελατθή Ρηβηέξα 

  ρέδην Πξνζηαζίαο Γαζψλ    

 

Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σακείνπ απφ ην 2011 έσο θαη ην 2021:  

 

 πινπνηήζεθαλ 52 έξγα κε ηελ ππνβνιή δεζκεπηηθψλ πξνζθνξψλ ζπλνιηθήο αμίαο ζρεδφλ 11,3 δηζ. 

επξψ,   

 εηζπξάρζεθαλ έζνδα (ζε ηακεηαθή βάζε) απφ νινθιεξσκέλεο ζπλαιιαγέο ζπλνιηθήο αμίαο        

7,6 δηζ. επξψ (πίλαθαο 5.4). 

 

εκεηψλεηαη πσο ε δηαθνξά ησλ 3,7 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 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, δεζκεχνληαη ζε έλα ειάρηζην χςνο επελδπηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ πξνγξακ-

κάησλ. 

 

Δληφο ηνπ 2021: 

 

 Δηζπξάρζεθαλ 300 εθαη. επξψ, σο ε πξψηε δφζε ηνπ ηηκήκαηνο ησλ 915 εθαη. επξψ γηα ηελ πψ-

ιεζε ηνπ 100% ησλ κεηνρψλ ηεο ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΔ, 

 αλαθεξχρζεθε ν πξνηηκεηένο επελδπηήο (ΓΔΚ-ΣΔΡΝΑ, EGIS), ν νπνίνο πξνζέθεξε ηίκεκα χςνπο 

1.496 εθαη. επξψ γηα ηελ Δγλαηία Οδφ, 

 αλαθεξχρζεθε ν πξνηηκεηένο επελδπηήο (ITALGAS) γηα ηε ΓΔΠΑ Τπνδνκψλ, ν νπνίνο πξνζέθε-

ξε ηίκεκα χςνπο 476 εθαη. επξψ, 

 νινθιεξψζεθε ν δηαγσληζκφο e-Auction IX φπνπ αλαδείρζεθαλ πιεηνδφηεο γηα ηέζζεξα αθίλεηα, 

 ππεγξάθε ε ζχκβαζε πψιεζεο γηα ην Βφξεην Αθάληνπ Ρφδνπ έλαληη ηηκήκαηνο 26,9 εθαη. επξψ, 

 απνδφζεθε ζην Σακείν ην εθπιεηζηεξίαζκα πνπ ηνπ αλαινγνχζε ζπλνιηθνχ χςνπο 279,2 εθαη.  

επξψ, απφ ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία γηα ηε ρνξήγεζε δηθαησκάησλ ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ 

ζηηο δψλεο MHz, 2GHz, 3400-3800 MHz θαη 26 GHz, γηα ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ 5
εο

 γεληάο. 

 

Δίλαη ζε εμέιημε εληφο ηνπ 2021 νη εμήο δηαγσληζκνί : 

 

 Γνχξλεο Ηξαθιείνπ Κξήηεο, 

 Οξγαληζκφο Ληκέλνο Αιεμαλδξνχπνιεο, 

 Οξγαληζκφο Ληκέλνο Καβάιαο, 

 Οξγαληζκφο Ληκέλνο Ηγνπκελίηζαο, 

 Οξγαληζκφο Ληκέλνο Ηξαθιείνπ, 
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 Μαξίλα Καιακαξηάο, 

 Τπφγεηα απνζήθε Φπζηθνχ Αεξίνπ Ν. Καβάιαο, 

 e-Auction IX, 

 Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ ΑΔ 30% ησλ κεηνρψλ, 

 ΓΔΠΑ εκπνξίαο. 

 

Σέινο, βξίζθεηαη ζε πξνπαξαζθεπή θαη ε σξίκαλζε ησλ παξαθάησ: 

 

 ηεο Αηηηθήο Οδνχ, 

 πεξηθεξεηαθψλ ιηκέλσλ θαη καξίλσλ (Ο.Λ. Βφινπ, καξίλα Πχινπ, καξίλα Λεπθίκκεο-Κέξθπξαο, 

καξίλα Megayatch-Κέξθπξαο), 

 ινηπψλ αθηλήησλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζην ραξηνθπιάθην ηνπ ΣΑΙΠΔΓ, φπσο είλαη ηα ηνπξηζηηθά α-

θίλεηα κε ηακαηηθέο πεγέο: Λνπηξφπνιεο Κακκέλσλ Βνχξισλ, Camping Κακέλσλ Βνχξισλ, 

Θεξκνπχιεο, ε αθηή θαη Camping Αγίαο Σξηάδαο, ε αθηή θαη Camping Πνζεηδίνπ Καζζάλδξαο. 

 

Σα ζπλνιηθά έζνδα γηα ην έηνο 2022, ηα νπνία αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ην ΣΑΙΠΔΓ α-

λέξρνληαη ζε 2,2 δηζ. επξψ, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 5.2.  

 

 

 

Πίνακαρ 5.2  ηόσορ εζόδυν 2022* 
(ζε εκαη. εςπώ) 

   

1 
Πξνζδνθώκελα Ϋζνδα από δηαγσληζκνύο, γηα ηνπο νπνένπο Ϋρνπλ ππνβιεζεέ δεζκεπηηθΫο 
πξνζθνξΫο, κε αλακελόκελε πξώηε εθηακέεπζε ην 2022 

1.972,9 

2 Έζνδα από θαηαβνιΫο δόζεσλ, νινθιεξσκΫλσλ ζπλαιιαγώλ πξνεγνύκελσλ εηώλ  178,7 

3 (1+2) ύνολο ** 2.151,6 

4 Δθηηκώκελα Ϋζνδα από δηαγσληζκνύο Ϋξγσλ, νη νπνένη αλακΫλεηαη λα νινθιεξσζνύλ ην 2021 52,6 

5 (3+4) ύνολο εκηιμώμενυν (ππορ είζππαξη) εζόδυν 2022 2.204,2 

 * ΔθπεθξαζκΫλα ζε ηακεηαθά βΪζε 
** ΑλαιπηηθΪ ζηνηρεέα πέλαθαο 5.4 
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Πίνακαρ 5.3 Πποβολή ηπιμηνιαίυν εζόδυν* 
(ζε εκαη. εςπώ) 

 
 

2021 2022 

  
1ο 

Σπίμηνο 
2ο 

Σπίμηνο 
3ο 

Σπίμηνο 
4ο 

Σπίμηνο ύνολο  
1ο 

Σπίμηνο 
2ο 

Σπίμηνο 
3ο 

Σπίμηνο 
4ο 

Σπίμηνο ύνολο  

Έζοδα ανά ηπίμηνο 196,9 307,9 89,0 31,9 625,7 1,6 174,4 0,0 2.028,3 2.204,3 

ΔΣΑΙΡΙΚΑ & ΤΠΟΓΟΜΔ 

  

 

ΜεηνρΫο ΟΠΑΠ 3% +1% 
   

3,0 3,0     
 

3,0 3,0 

Γηθαηώκαηα πρλνηάησλ (Κηλεηά Σειεθσλέα) 
 

7,1 
  

 7,1   7,1 
 

  7,1 

Γηθαηώκαηα πρλνηάησλ (Κηλεηά Σειεθσλέα) 5G 195.0 
   

195,0 
    

0,0 

ΠεξηθεξεηαθΪ Αεξνδξόκηα 
    

0,0     
 

  0,0 

ΔΔΣΤ 
    

0,0     
 

  0,0 
ΓηεζλΫο Αεξνδξόκην Αζελώλ (ΔπΫθηαζε ύκβαζεο 
Παξαρώξεζεο) 

    
0,0     

 
  0,0 

Μαξέλα Υένπ 
    

0,0     
 

  0,0 

Μαξέλα Αιέκνπ 0.4 
   

0,4 0,4   
 

  0,4 

ΟΛΠ 
  

88,0 
 

88,0 
    

0,0 

Δγλαηέα 
    

0,0 
   

1.496,1 1.496,1 

ΓΔΠΑ Τπνδνκώλ 
    

0,0 
   

      
476,0 476,0 

Έξγα ζε ζηΪδην πξνεηνηκαζέαο  
    

0,0     
 

40,0 40,0 

ύνολο Δηαιπικών & Τποδομών 195,4 7,1 88,0 3,0 293,5 0,4 7,1 0,0 2.015,1 2.022,6 

ΑΚΙΝΗΣΑ 

  

 

Καζζηώπε 
   

2,0 2,0     
  

0,0 

Νόηην ΑθΪληνπ 
    

0,0     
 

  0,0 

Βόξεην ΑθΪληνπ 
   

26,9 26,9     
  

0,0 

E-auction I - IX 0,3 0,8 1,0 
 

2,1 
 

0,3 
 

         0,6 0,9 

ΑγνξΪ ΜνδηΪλν Θεζζαινλέθεο 0,4 
   

 0,4 0,4   
 

  0,4 

Διιεληθό 
 

300,0 
  

300,,0 
 

  167,0 
 

  167,0 

Castello Bibelli 0,8 
   

0,8 0,8   
 

  0,8 

ΛνηπΪ αθέλεηα ζε ζηΪδην πξνεηνηκαζέαο 
    

0,0     
 

12,6 12,6 

ύνολο Ακινήηυν 1,5 300,8 1,0 28,9 332,2 1,2 167,3 0,0 13,2 181,7 

Πεγά: ΣΑΗΠΔΓ 
*  ε ηακεηαθά βΪζε 

 

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 2022 

Υνξάγεζε δηθαησκΪησλ ρξάζεσο ξαδηνζπρλνηάησλ 
ζηηο δώλεο ησλ 900 MHz  θαη 1800 MHz 

408,3 408,3 2011 316,7       34,2 35,1 22,3 
  

    
 

Πώιεζε Ϊδεηαο εγθαηΪζηαζεο θαη ιεηηνπξγέαο παηγλην-
κεραλεκΪησλ (VLTs) 

560,0 560,0 2011 474,0   86,0               
 

ΔπΫθηαζε δηΪξθεηαο ζύκβαζεο δηθαηώκαηνο δηεμαγσ-
γάο παηγλέσλ κεηαμύ Διιεληθνύ Γεκνζένπ 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 (Λνλδέλν, 
ΣαζθΫλδε, ΒξπμΫιιεο) 

30,3 30,3 2013     30,3               
 

Πώιεζε Ϊδεηαο Κξαηηθώλ Λαρεέσλ 190,0 190,0 2013     190,0                
Πώιεζε 33% κεηνρώλ ΟΠΑΠ 652,0 646,0 2013     622,0 3,0 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 (Νηέζειληνξθ) 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 θηηξέσλ 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 11,3 2015         5,5 0,8 2,0 2,1 0,5 0,4   
Πώιεζε επηιεγκΫλσλ θηηξέσλ εμσηεξηθνύ (ΒειηγξΪδη) 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 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   (Ρώκε, 
ΔξεβΪλ) 

10,2 10,2 2016           10,2         
 

Πώιεζε επηιεγκΫλσλ θηηξέσλ εμσηεξηθνύ (ΛνπκπιηΪλα) 0,6 0,6 2016           0,6          
Οξγαληζκόο ΛηκΫλνο ΠεηξαηΪ (51% + 16%) 368,5 368,5 2016           280,5          88,0  
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 23,0 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 1,2 2017           0,4   0,38 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 11,3 2017             1,92 6,0 1,38 0,96 1,0  

ΟΛΘ (67%) 231,9 231,9 2018               231,9      
ΟΣΔ 5% 284,0 284,0 2018               284,0      
ΓΔΦΑ 251,3  251,3 2018               251,3      
Υνξάγεζε δηθαησκΪησλ ρξάζεσο ξαδηνζπρλνηάησλ 
2018-2035 

201,5 173,1 2018               166,0    7,1 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 2,4 2019                  1,6 0,8 0,8 

Αμηνπνέεζε Ϋθηαζεο Διιεληθνύ 915,0 300,0 2021                   300,0 167,0 
Μαξέλα Αιέκνπ 177,0 28,2 2020          27,8 0,4 0,4 
Β. ΑθΪληνπ, Ρόδνο 26,9 26,9 2021           26,9  
Γηθαηώκαηα πρλνηάησλ (θηλεηά ηειεθσλέα) 5G 279,2 195,0            195,0  
Δγλαηέα 1.496,1              1.496,1 
ΓΔΠΑ Τπνδνκώλ 476,0              476,0 
E-AUCTION IX 4,2              0,8 

ύλνιν ππνγεγξακκΫλσλ Ϋξγσλ: 52 11.341,9 7.599,3  1.165,7 5,2 1.040,4 394,1 260,8 498,3 1.367,7 997,5 1.203,9 41,0 624,6 2.151,6 

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         10,8  
ΔΤΑΘ        4,4        
ΔΤΓΑΠ                  11,0     2,9  
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 13,7 0,0 

ύνολο εζόδυν από αποκπαηικοποιήζειρ 11.341,90 7.599,90  1.165,7 5,2 1.040,4 419,6 289,2 498,3 1.378,7 1.027,1 1.208,9 45,0 638,3 2.151,6 

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) 

       

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
 Διζππάξειρ Δκηίμηζη Ππόβλετη Ππόβλετη Ππόβλετη Ππόβλετη 

          
ςνολικέρ ειζππάξειρ/πποβλέτειρ  41,05 624,58 2.204,18 1.189,99 2.384,98 187,19 
υπεςηικό (από ηο 2020) 41,05 665,63 2.869,81 4.059,80 6.444,78 6.631,97 
ΔΣΑΙΡΙΚΑ & ΤΠΟΓΟΜΔ 31,40 293,50 2.022,60 1.128,55 2.327,38 137,59 
ΟΠΑΠ 33% κεηνρηθό θεθΪιαην + 1% κεηνρηθό θεθΪιαην 3,00 3,00 3,00 3,00 

  Γηθαηώκαηα πρλνηάησλ (Κηλεηά Σειεθσλέα) 
 

7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 
Γηθαηώκαηα πρλνηάησλ (Κηλεηά Σειεθσλέα) 5G 

 
195,00 

  
7,10 8,30 

ΠεξηθεξεηαθΪ Αεξνδξόκηα 
  

0,00 22,90 22,90 22,90 
ΠεξηθεξεηαθΪ Αεξνδξόκηα - αλαινγέα EBITDA* 

   
65,00 69,20 76,20 

ΔΔΣΤ 
      ΟΛΠ 
 

88,00 
    ΓΑΑ - επΫθηαζε ζύκβαζεο 

      Δγλαηέα 
  

1.496,10 
   ΓΔΠΑ Τπνδνκώλ 

  
476,00 

   Μαξέλα Υένπ 0,6 
  

0,14 0,14 0,14 
Μαξέλα Αιέκνπ 27,8 0,40 0,40 0,41 0,74 2,75 
Έξγα ζην ζηΪδην πξνεηνηκαζέαο (ΛνηπΪ ΔηαηξηθΪ & 
ΤπνδνκΫο)** 

  
40,00 1.030,00 2.220,20 20,20 

ΑΚΙΝΗΣΑ 9,65 331,08 181,58 61,44 57,60 49,60 
e-auction I – VIII 5,67 1,00 0,80 0,46 

  Καζζηώπε 2,00 2,00 
    Νόηην ΑθΪληνπ 

      Βόξεην ΑθΪληνπ 
 

26,90 
    Διιεληθό 

 
300,00 167,00 45,00 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) ** 

  
12,60 14,60 12,60 4,60 

 
      σξεπη. Δηαηξ. & ΤπνδνκΫο (από ην 2020) 31,40 324,50 2.347,50 3476,05 5.803,43 5.941,02 

σξεπη. Αθέλεηα (από ην 2020) 9,65 340,73 522,31 583,75 641,35 690,95 

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 2022 

Διζππάξειρ 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 
 

45,00 
 

638,3 
 

2.151,6 

Πεγά: ΣΑΗΠΔΓ, ΝνΫκβξηνο 2021 
ύλνιν εηζπξΪμεσλ/εθηηκάζεσλ/πξνβιΫςεσλ 
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Αθνινπζεί πίλαθαο κε ην κεηνρνιφγην ΣΑΙΠΔΓ. 
 

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 

 

ΜΗ ΔΙΗΓΜΔΝΔ ΣΟ ΥΑ 

Δηαιπεία 
ςνολικό μεηοσικό 

κεθάλαιο 
(ζε εςπώ) 

Μεηοσικό κεθάλαιο 
κςπιόηηηαρ ΣΑΙΠΔΓ 

(ζε εςπώ) 

Ποζοζηό ΣΑΙΠΔΓ 
επί ηος ΜΚ (%) 

Γηεζλάο ΑεξνιηκΫλαο Αζελώλ ΑΔ 300.000.000 90.000.000 30,00 

ΛΑΡΚΟ  109.327.663 60.337.942 55,19 

ΓΔΠΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΑΔ 17.518.199 644.304.730 65,00 

ΓΔΠΑ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΑΔ 79.709.919 51.811.452 65,00 
Οξγαληζκόο Γηεμαγσγάο Ηππνδξνκηώλ ΔιιΪδνο (ΟΓΗΔ) ΑΔ 
(ππό εθθαζΪξηζε) 

109.512.066 109.512.066 100,00 

Οξγαληζκόο ΛηκΫλνο Αιεμαλδξνύπνιεο ΑΔ 1.350.000 1.350.000 100,00 

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 110.000.000 110.000.000 100,00 
    

ΑΜΤΝΣΙΚΔ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΔ    

Διιεληθά Αεξνπνξηθά Βηνκεραλέα (ΔΑΒ) ΑΔ 1.280.347.633 1.277.786.938 99,80 

ΔιιεληθΪ ΑκπληηθΪ πζηάκαηα (ΔΑ) ΑΒΔΔ 1.626.700.353 1.625.561.663 99,93 
    

ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΔ    

ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ 6.112.812.697 6.112.812.697 100,00 

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 
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 
Γηαρεηξηζηάο Δζληθνύ πζηάκαηνο Φπζηθνύ Αεξένπ ΑΔ (ΓΔΦΑ ΑΔ) 564.069.225 191.784.540 34,00 
ΓΗΟΝΤΟ Αλώλπκνο Γεσξγηθά Βηνκεραληθά Δκπνξηθά Κηεκαηηθά 
& Σνπξηζηηθά Δηαηξεέα 

99.566.379 20.716 0,02 

Δγλαηέα Οδόο ΑΔ 7.217.500.000 7.217.500.000 100,00 
Δζληθό ΚΫληξν Οπηηθναθνπζηηθώλ ΜΫζσλ & Δπηθνηλσλέαο (ΔΚΟΜΔ) 84.100 84.100 100,00 
Διιεληθά Αλαπηπμηαθά ΣξΪπεδα Δπελδύζεσλ (πξώελ ΔΣΔΑΝ, πξώελ ΣΔΜΠΜΔ) 942.479.700 942.479.700 100,00 
Διιεληθά Αλαπηπμηαθά ΣξΪπεδα  Δπελδύζεσλ ΑΔ (πξώελ ΣΑΝΔΟ ΑΔ) 55.372.450 20.886.500 37,72 
Διιεληθό ΚΫληξν Γηαζηάκαηνο (ΔΛΚΔΓ) 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 6.000.000 6.000.000 100,00 
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 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 
ΚΑΨΡ ΡΟΓΟΤ 576,720 21.694 3,76 
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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 (%) 

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) 473.751.300 473.751.300 100,00 
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 532.800 271.278 51,00 
Οξγαληζκόο ΓηαζθΪιηζεο ηεο Πνηόηεηαο ζηελ Τγεέα (ΟΓΗΠΤ) 2.000.000 2.000.000 100,00 
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 
Αλώλπκε Διι. Δηαηξεέα Τιώλ Οηθνδνκηθάο Ο ΑΣΛΑ 584.640 334 0,06 
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 
Δηαηξεέα Αμηνπνέεζεο Δθθιεζηαζηηθάο Πεξηνπζέαο (ΔΑΔΠ) 300.000 150.000 50,00 
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) 393.600 292.445 74,30 
NUTRIART ABEE 23.506.704 77.807 0,33 
ΠεηδεηΪθηο ΑΔ 7.674.944 38.657 0,50 
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 



ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

168   ΚΡΑΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 2022 

 

Γενική Γπαμμαηεία Φοπολογικήρ Πολιηικήρ και Γημόζιαρ Πεπιοςζίαρ  

 

Γηα ην έηνο 2022, 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 Γεκόζηαο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο 

 

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, 

- ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα άιισλ Τπνπξγείσλ, φπσο ην Τπνπξγείν Πν-

ιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θ.α. θαη 

- ε πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθίλεζεο εγγξάθσλ, κε ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ. 

 

 Απηνηειέο Τκήκα Μεηξώνπ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο 

Σν Απηνηειέο Σκήκα Μεηξψνπ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο έρεη σο βαζηθή αξκνδηφηεηα ηνλ ζπληνληζκφ 

ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ γηα ηελ θαηαγξαθή, ζε εληαίν Μεηξψν, φιεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θν-

ξέσλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα ζην Μεηξψν Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (ΜΑΠ). Σν ΜΑΠ είλαη έλα ζπλερψο 

επηθαηξνπνηνχκελν γεσγξαθηθφ θαη πεξηγξαθηθφ κεηξψν, ζην νπνίν δηαζπλδένληαη νη βάζεηο δεδνκέ-

λσλ ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο φισλ ησλ Τπνπξγείσλ. Η αλαγθαηφηεηα ηνπ έξγνπ ζπλίζηαηαη ζηε δπ-

λαηφηεηα πνπ παξέρεη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο 

(ΓΓΦΠ&ΓΠ) λα ζπληνλίδεη θαη λα ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο γηα ηε δηαρείξηζε 

θαη αμηνπνίεζε ησλ αθηλήησλ κέζσ ηεο ςεθηαθήο ζπζηεκαηηθήο θαηαγξαθήο, ηαμηλφκεζεο θαη επε-

μεξγαζίαο. 

Δπί ηεο νπζίαο βαζηθφο ζθνπφο είλαη, ην ΜΑΠ λα απνηειέζεη ην βαζηθφ εξγαιείν εληνπηζκνχ θαη θα-

ηαγξαθήο ησλ αθηλήησλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε ζηαδηαθή ιεηηνπξγηθή κεηαηξνπή ηνπ ζε Γεκφ-

ζην Κηεκαηνιφγην.  
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ηφρνη γηα ην 2022 είλαη : 

 ε δεκηνπξγία λέσλ αλαθνξψλ ΒΙ (Business Intelligence) ζην ΜΑΠ/ΦΤΓΗΠΔΔΚ,  

 ε δηφξζσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηεο ςεθηαθήο πιαηθφξκαο ψζηε λα ελαξκνλίδεηαη κε ηε λνκνζε-

ζία (λ.4389/2016), 

 ε επνπηεία θαηαρψξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ πξνέθπςε απφ ηνλ έιεγρν ηνπ Απηνηεινχο Σκήκα-

ηνο ΜΑΠ ζηελ ειεθηξνληθή βάζε ΦΗΓΤΠΔΔΚ θαη αθνξά ζην λνκηθφ θαη πξαγκαηηθφ θαζεζηψο 

ησλ 10.119 ΚΑΔΚ αθηλήησλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. ΤΠΟΙΚ 0004586 ΔΞ 

2018/19-06-2018 απφθαζε Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, 

 ν ζπληνληζκφο θαη ε επηηάρπλζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο ειεθηξνληθήο βάζεο ΦΗΓΤΠΔΔΚ, 

κε ηηο ελεξγέο ςεθηαθέο βάζεηο φισλ ησλ δεκφζησλ θνξέσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη αθίλεηα ή δηαζέ-

ηνπλ ςεθηαθή πιεξνθνξία γηα ηα αθίλεηα ηνπ Γεκνζίνπ (Διιεληθφ Κηεκαηνιφγην, Τπνπξγεία 

θ.ιπ.) θαη ηνλ Δληαίν Φεθηαθφ Υάξηε, 

 ε ζπκπιήξσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ Μεηξψνπ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο, κέζσ ησλ Κηεκαηηθψλ 

Τπεξεζηψλ θαη 

 ε εθπαίδεπζε λέσλ ρξεζηψλ φισλ ησλ Τπνπξγείσλ/θνξέσλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ΜΑΠ/ΦΗΓΤΠΔΔΚ. 

 

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 γεσρσξηθφο πξνζδηνξηζκφο ηέηνησλ αθηλήησλ αλακέ-

λεηαη λα επηθέξεη ζεκαληηθά νθέιε γηα ην Γεκφζην. 

 

Β. Πξνζηαζία Γεκόζηαο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο 

 

 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 Γεκόζηαο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο 

 

 Αμηνπνίεζε ηωλ αθηλήηωλ θπξηόηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ  
χκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 196 ηνπ λ.4389/2016. 

 

 Σηέγαζε δεκόζηωλ ππεξεζηώλ – εμνξζνινγηζκόο θαη εμνηθνλόκεζε δαπαλώλ 

πλερίδεηαη ην 2022 ε πξνζπάζεηα εμνξζνινγηζκνχ ησλ αλαγθψλ ζηέγαζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γε-

κνζίνπ. Γηελεξγνχληαη λένη δηαγσληζκνί ζηέγαζεο, θαζψο θαη επαλαιεπηηθνί δηαγσληζκνί φζσλ θαηέ-

ζηεζαλ άγνλνη, κε ζθνπφ ηε δξαζηηθή κείσζε ησλ ζρεηηθψλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη ηελ πξνζαξ-

κνγή ζηνπο λένπο Καλνληζκνχο θαη απαηηήζεηο (ελεξγεηαθήο απφδνζεο, 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: 
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-  ηελ εμάιεηςε θνηλσληθψλ αδηθηψλ ηζηνξηθά ηεθκεξησκέλσλ, ζπγθξνχζεσλ θαη δηεθδηθήζεσλ θάζε 

κνξθήο, πνπ εθδειψλνληαη θάζε θνξά πνπ ε Πνιηηεία πξνζπαζεί λα πξνζηαηεχζεη κε ζπγθεθξηκέλα 

κέηξα, αιιά κε ρξνληθή πζηέξεζε, ηελ πεξηνπζία ηεο, 

- 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 Κιεξνλνκίεο 

Άκεζα έζνδα κπνξνχλ λα εμαζθαιηζζνχλ απφ ηηο ρνιάδνπζεο Κιεξνλνκίεο, 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. 

 

 Μεηξών Κνηλωθειώλ Πεξηνπζηώλ θαη Σρνιαδνπζώλ Κιεξνλνκηώλ θαη Μεηξών Δθηειεζηώλ 

Γηαζεθώλ, Δθθαζαξηζηώλ Κνηλωθειώλ Πεξηνπζηώλ θαη Κεδεκόλωλ Σρνιαδνπζώλ Κιεξν-

λνκηώλ 

ηφρνο ηεο ΓΓΦΠ&ΓΠ είλαη λα επεθηείλεη ηηο δηαιεηηνπξγηθφηεηεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

ΦΤΓΗΠΔΔΚ, ζην νπνίν ηεξνχληαη ηα παξαπάλσ κεηξψα, κε άιια ζπζηήκαηα, γηα ηελ απινπνίεζε 

θαη επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ αλαδήηεζεο ζηνηρείσλ, εγγξάθσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ πνπ απαηηνχ-

ληαη θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Γηεπζχλζεσλ Κνηλσθειψλ Πεξηνπζηψλ. Δπίζεο, ζηφρνο 

ηεο είλαη λα επεθηείλεη ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ππνζέζεσλ ησλ θνηλσθειψλ πεξηνπζηψλ, ησλ ζρνιαδνπζψλ θιεξνλνκηψλ θαη ηνπ Μεηξψνπ Δθηειε-

ζηψλ Γηαζεθψλ θ.ιπ. ηνπ άξζξνπ 16 λ.4182/2013, πνπ ρεηξίδνληαη νη ελ ιφγσ Τπεξεζίεο.  

 

 Αηγηαινί θαη Παξαιίεο 

Η δηελέξγεηα ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ γηα ηελ παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο, 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο γηα φιεο ηηο δεκνπξαηνχκελεο απφ ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ ζέζεηο, αλακέλεηαη λα ζπλερηζζεί θαη λα βειηησζεί θαηφπηλ ζρεηηθψλ λνκνζεηηθψλ ξπζ-

κίζεσλ, κέζσ ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο. 

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 Κψδηθα Απαιινηξηψζεσλ, κε γλψκνλα ηελ απινπνί-

εζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ ελαξκφληζε κε ηηο θνηλνηηθέο δεζκεχζεηο ηεο ρψξαο. 

 

 


	1H_selida.pdf
	Επιστολή_18_11_21 _ΤΕΛΙΚΟ.pdf
	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ_ΤΕΛΙΚΟ.pdf
	ΠΕΡΙΕΧ.ΠΙΝΑΚΩΝ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.pdf
	Σελίδα για τη Γνώμη του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου.pdf
	1_KEF.pdf
	2_KEF.pdf
	ΛΕΥΚΗ.pdf
	3_ΚΕΦΑΛΑΙΟ_18_11_21.pdf
	4_ΚΕΦΑΛΑΙΟ_18_11_21.pdf
	5_KEF.pdf



