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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 
Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΛΛΑΖΕΙ. ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

ΤΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ. 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
 

1.  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ  
 ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

 

 
Η χώρα µας, από το τέλος του 2009, αντιµετωπίζει τα αποτελέσµατα της µεγαλύτερης κρίσης της 

πρόσφατης ιστορίας της. Χρόνιες παθογένειες και δηµοσιονοµικές αστάθειες καθώς και φαινόµενα 

έντονης αναξιοπιστίας σε σχέση µε την πραγµατική δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας, σε 

συνδυασµό µε ένα περιβάλλον πρωτοφανούς αβεβαιότητας στο διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, 

συντέλεσαν στο σταδιακό αποκλεισµό της Ελλάδας από τις πηγές διεθνούς δανεισµού και στην 

αδυναµία εξυπηρέτησης των δανειακών αναγκών της χώρας. 
 
Η διασφάλιση χρηµατοδότησης µε το δάνειο ύψους 110 δις ευρώ από τις χώρες της Ευρωζώνης και το 

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο στο πλαίσιο του Μηχανισµού Στήριξης της Ελλάδας στο οποίο 

συµµετέχει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επέτρεψε στη χώρα µας να αποφύγει µια στάση 

πληρωµών που θα είχε ολέθριες εθνικές, οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες. Ο µηχανισµός 

εξασφάλισε µία περίοδο αποχής από τις αγορές ώστε να καταστεί εφικτή η εφαρµογή ενός φιλόδοξου 

προγράµµατος διαρθρωτικών αλλαγών και δηµοσιονοµικής προσαρµογής για την µόνιµη επίλυση των 

αιτιών των προβληµάτων που έφτασε να αντιµετωπίζει η Ελλάδα. 
 
Ο χρόνος που κερδίσαµε δεν πάει χαµένος. Υλοποιείται ήδη ένα πρωτόγνωρο σε εύρος και σε έκταση 

πρόγραµµα µεγάλων αλλαγών: 
 

• Μείωση του ελλείµµατος το 2010 κατά 12 δισ. ευρώ ή 5 µονάδες του ΑΕΠ 
• Νέο ασφαλιστικό σύστηµα  
• Επιτελικό κράτος µε το «Καλλικράτη» 
• Έµπρακτη εφαρµογή της αρχής της διαφάνειας παντού 
• Άνοιγµα δεκάδων κλειστών επαγγελµάτων για περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης  
• Ξεκίνηµα για τη δηµιουργία ενός επιχειρηµατικού περιβάλλοντος φιλικού για νέες επενδύσεις 

και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας  
• Νέο φορολογικό σύστηµα και συστηµατική καταπολέµηση της φοροδιαφυγής  
• Εξορθολογισµός στο σύστηµα υγείας  
• ∆ηµιουργία ενός νέου σχολείου, ενός νέου πανεπιστηµίου για τις γενιές που έρχονται να 

πάρουν στα χέρια τους την τύχη της χώρας  
• Αλλαγές στους θεσµούς µας και στη δικαιοσύνη, συµµετοχή του πολίτη στη διαµόρφωση των 

αποφάσεων που τον αφορούν και για την αποτελεσµατική προστασία του.  
 
Η χώρα έχει µπει σε τροχιά µεγάλων διαρθρωτικών τοµών, αλλά και σε µια πορεία δραστικής 

µείωσης των ελλειµµάτων, ώστε να συγκρατηθεί, και στη συνέχεια να µειωθεί το δηµόσιο χρέος. 

Μέσα από αυτή την πορεία θα επιστρέψει και θα εδραιωθεί η αξιοπιστία στην Ελληνική οικονοµία. Η 

τήρηση των δεσµεύσεων της χώρας ενισχύει την αξιοπιστία, το κύρος και τη διαπραγµατευτική µας 

θέση.  
 
Στο δρόµο αυτό, και υλοποιώντας ένα Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης η Ελλάδα σκοπεύει όχι µόνο 

να αντιµετωπίσει την πολύπλευρη κρίση που σήµερα διέρχεται, αλλά και να την µετατρέψει σε 

ευκαιρία επιχειρώντας το µεγαλύτερο άλµα που έχει κάνει ποτέ η πατρίδα µας προς το µέλλον. Αυτός 
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είναι ο στόχος του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης, αναπόσπαστο µέρος του οποίου είναι και το 

Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής, το οποίο έρχεται να δηµιουργήσει τις 

συνθήκες, που θα µας επιτρέψουν να συνεχίσουµε ταχύτατα τις µεγάλες µεταρρυθµίσεις, που 

απαιτούνται για την Ελλάδα που οραµατιζόµαστε, την Ελλάδα της δηµιουργίας. 
 

2.  Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΛΛΑΖΕΙ: ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 

 

2.1.  Από την ύφεση στην ανάπτυξη 
 
Η Ελλάδα διαθέτει τεράστιες δυνατότητες, µοναδικό φυσικό πλούτο και ανθρώπινο κεφάλαιο, µεγάλα 

συγκριτικά πλεονεκτήµατα. 
 
Και όµως, κατέληξε να είναι µια χώρα µε αναιµική παραγωγή, µε µια οικονοµία µη ανταγωνιστική, 

στηριζόµενη σε δανεικά και µε εκτεταµένη κοινωνική αδικία. Μια χώρα οικονοµικά, δηµοσιονοµικά 

και κοινωνικά µη βιώσιµη. 
 
Η πορεία των τελευταίων ετών προς την παρακµή θα αντιστραφεί πλήρως µε τις µεγάλες αλλαγές που 

έχουµε αρχίσει να εφαρµόζουµε: 
 

• για να βγούµε µε βιώσιµο τρόπο από την κρίση,  
• για να περάσουµε από µια χώρα που καταναλώνει µε δανεικά σε µια χώρα που δηµιουργεί και 

παράγει,  
• για να δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας, 
• για να παραχθεί νέο εισόδηµα που θα µοιράζεται δίκαια: 
1. αλλάζουµε ριζικά τον αναπτυξιακό προσανατολισµό της χώρας για να αξιοποιήσουµε τα δικά 

µας µεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήµατα, 

2. σπάµε τα δεσµά, κάθε γραφειοκρατία, κάθε εµπόδιο, κάθε περιττή διαδικασία που παράγει 

αδιαφάνεια, καθυστέρηση, διαφθορά, αδικαιολόγητο κόστος και που τελικά κρατά τις 

δηµιουργικές δυνάµεις της χώρας µας καθηλωµένες και µας καταδικάζει στην υστέρηση, 

3. βάζουµε για πρώτη φορά σε εφαρµογή ένα µεγάλο πρόγραµµα αξιοποίησης της τεράστιας 

κινητής και ακίνητης δηµόσιας περιουσίας για να φέρουµε ανάπτυξη, για να δηµιουργήσουµε 

θέσεις εργασίας, για να φέρουµε επενδύσεις και τεχνογνωσία, για να προσφέρονται νέες 

δυνατότητες και υπηρεσίες προς τους πολίτες.  
 
Στόχος κάθε αναπτυξιακής πρωτοβουλίας µας είναι η δηµιουργία όσων γίνεται περισσότερων θέσεων 

εργασίας και ευκαιριών απασχόλησης στον ιδιωτικό τώρα που το κράτος δεν µπορεί και δεν θέλουµε 

πια να απορροφά µε τεχνητό και πελατειακό τρόπο την ανεργία. 
 
Προϋπόθεση για την ανάπτυξη είναι όµως να συνεχίσουµε απαρέγκλιτα την προσπάθεια 

δηµοσιονοµικής εξυγίανσης προκειµένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία της χώρας µας, να ανακτήσουµε 

τη χαµένη εµπιστοσύνη, να βελτιώσουµε τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων των ελληνικών 

επιχειρήσεων και του τραπεζικού µας συστήµατος έτσι ώστε να αυξηθεί και η ρευστότητα της 

πραγµατικής οικονοµίας. 
 
Ξεκινήσαµε ήδη ένα µεγάλο πρόγραµµα αλλαγών για να επανέλθει η ανάπτυξη στην πατρίδα µας.  
 

• Με το άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων και την απελευθέρωση των υπηρεσιών που 

µειώνουν το κόστος για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 
• Με ένα νέο θεσµικό πλαίσιο για την επιτάχυνση των µεγάλων επενδύσεων. 
• Με τα νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία, όπως ο επενδυτικός νόµος και ΕΤΕΑΝ. 
• Με τη ριζική απλοποίηση της διαδικασίας ίδρυσης των επιχειρήσεων. 
• Με τον πολλαπλασιασµό των ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το κράτος. 
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• Με τη µείωση των συντελεστών για τα κέρδη των επιχειρήσεων που επενδύονται και 

στοχευµένα κίνητρα για τις νέες επιχειρήσεις, τη διατήρηση θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη 

της έρευνας και της τεχνολογίας. 
 
Ήδη υπάρχουν τα πρώτα σηµάδια περιορισµού της ύφεσης: 
 

• Το πρώτο τρίµηνο του 2011 σηµειώθηκε θετική µεταβολή του εθνικού εισοδήµατος σε σχέση 

µε το προηγούµενο τρίµηνο, ενώ ο ρυθµός ύφεσης σε ετήσια βάση µειώθηκε σηµαντικά 
• Οι εξαγωγές της χώρας σηµειώνουν σηµαντική αύξηση. 
• Παρατηρείται βελτίωση του αγροτικού ισοζυγίου. 
• Αναµένεται βελτίωση στον τοµέα του τουρισµού τη φετινή χρονιά. 

 
Όλες οι πολιτικές που εφαρµόζονται, αλλά και αυτές που έχουν εξαγγελθεί και βρίσκονται σε στάδιο 

υλοποίησης έχουν ως στόχο να κερδίσουµε φέτος το µεγάλο στοίχηµα: το 2011 να είναι η τελευταία 

χρονιά της ύφεσης. 
 
Να δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε το 2012 να µπούµε ξανά σε τροχιά ανάπτυξης, µε 

επενδύσεις, αύξηση των θέσεων, τόνωση του εισοδήµατος. 
 
2.1.1.  Μια νέα αναπτυξιακή κατεύθυνση για τη χώρα 
 
Αλλάζουµε το αναπτυξιακό µοντέλο της χώρας και στρεφόµαστε στην αξιοποίηση των µεγάλων 

συγκριτικών πλεονεκτηµάτων µας. Μια ανάπτυξη που θα στηρίζεται στις δυνάµεις και την ιδιαίτερη 

αναπτυξιακή ταυτότητα κάθε περιφέρειας της χώρας µας. Αξιοποιώντας ένα δυναµικό που αργούσε ή 

πιεζόταν από τον συγκεντρωτισµό και την πελατειακή πρακτική. 
 
Επίκεντρο έχουµε την πράσινη ανάπτυξη, την επένδυση στη γνώση και την καινοτοµία. Την επένδυση 

στον άνθρωπο. Μέσα από την γνώση και την καινοτοµία. Αλλάζουµε προσανατολισµό στην ενέργεια, 

για την αξιοποίηση των δωρεάν ενεργειακών πόρων που η χώρα µας διαθέτει σε αφθονία: του ανέµου 

και του ηλίου.  
 

• Για το λόγο αυτό, εφαρµόζουµε ένα φιλόδοξο πρόγραµµα µε το οποίο θα αυξήσουµε 

σηµαντικά το µερίδιο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, 

φέροντας παράλληλα επενδύσεις και πολλές νέες θέσεις εργασίας. 
• Απλοποιήσαµε ριζικά το θεσµικό πλαίσιο για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας προκειµένου 

οι επενδύσεις αυτές να γίνονται πιο γρήγορα και πιο απλά. 
• Θέσαµε σε εφαρµογή ένα πρωτοποριακό πρόγραµµα για την εξοικονόµηση ενέργειας στις 

κατοικίες µε στόχο τη µείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από την οικιακή 

κατανάλωση ενέργειας, την πραγµατοποίηση επενδύσεων και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας 

στον συγκεκριµένο τοµέα, την τόνωση της οικονοµικής δραστηριότητας του 

κατασκευαστικού κλάδου, τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και τη σηµαντική 

ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισµού για ενεργειακές δαπάνες σε µεσοπρόθεσµη 

βάση. 
• Προετοιµάζουµε τη µεταλιγνιτική εποχή και για το λόγο αυτό βάλαµε µπρος για την 

κατασκευή ενός από τους µεγαλύτερους φωτοβολταϊκούς σταθµούς της χώρας σε 

εγκαταλελειµµένο λιγνιτικό πεδίο της περιοχής της Κοζάνης. 
• Προχωρούµε σταδιακά στην απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας µε στόχο την τόνωση του 

ανταγωνισµού, την πραγµατοποίηση επενδύσεων και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και την 

παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 
• Ήδη προχωρήσαµε για πρώτη φορά στη δηµοσίευση δασικών χαρτών για να προστατεύσουµε 

τα πραγµατικά δάση αλλά και να πάψει η ασάφεια για το ποιες είναι οι δασικές περιοχές. 
• Προχωρούµε µε γρήγορους ρυθµούς την ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασµού για να 

αρθούν οι ασάφειες, να προστατευτεί το περιβάλλον και να απελευθερωθούν παραγωγικές και 

δηµιουργικές δυνάµεις. 
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• Σε διάλογο µε την κοινωνία, τους κοινωνικούς εταίρους αλλά και µε τη ∆ικαιοσύνη για να 

τραβήξουµε µια κόκκινη γραµµή σε σχέση µε το παρελθόν στο θέµα της αυθαίρετης δόµησης. 
• Προωθούµε τον ποιοτικό τουρισµό τόσο στο επίπεδο των αναγκαίων επενδύσεων µε τη 

διαφοροποίηση και την ανάπτυξη των ειδικών µορφών τουρισµού µε στόχο και την επέκταση 

της τουριστικής περιόδου, όσο και ανατοποθετώντας τη χώρα µας στον παγκόσµιο τουριστικό 

χάρτη, µε την αξιοποίηση των πιο σύγχρονων µεθόδων προώθησης και των νέων µέσων για 

την προβολή µας ως τουριστικός προορισµός, τόσο µέσα από το διαδίκτυο, όσο και µέσα από 

την παρουσία στις διεθνείς εκθέσεις. 
• Ανοίξαµε νέες δυνατότητες για την ανάπτυξη του τουρισµού στη χώρα µε την άρση του 

καµποτάζ. 
• Απλουστεύουµε τη διαδικασία αδειοδότησης των τουριστικών επιχειρήσεων 
• Απλοποιούµε τις διαδικασίες για την έκδοση βίζας σε χώρες ειδικού ενδιαφέροντος όπως η 

Κίνα και η Ρωσία, που αποτελούν νέες µεγάλες και ανερχόµενες αγορές.  
• Πάµε σε νέο σύστηµα κατάταξης των ξενοδοχειακών µονάδων, ώστε να εξασφαλίζεται η 

υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών και η σαφής ενηµέρωση των τουριστών. 
• ∆ιευρύνουµε το ωράριο λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων. 

 
Τελειώνουµε επιτέλους µε την απαξίωση του εγκαταλελειµµένου εδώ και 10 χρόνια χώρο του πρώην 

αεροδροµίου του Ελληνικού και προχωράµε µε ταχείς ρυθµούς σε µια από τις µεγαλύτερες επενδύσεις 

που έγινε ποτέ στη χώρα µας που θα εξασφαλίσει: 
 

• Χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία του 

σχεδίου για την ανάπτυξη του χώρου. 
o Τη δηµιουργία ενός από τα µεγαλύτερα αστικά πάρκα της Ευρώπης. 
o Την ανάπτυξη ποικίλλων δραστηριοτήτων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που θα 

αυξήσουν τις επιλογές και θα αναβαθµίσουν την ποιότητα ζωής εκατοµµυρίων 

κατοίκων. 
o Ένα πόλο έλξης διεθνούς εµβέλειας - σύµβολο της σύγχρονης Ελλάδας της ποιότητας 

και αριστείας που θέλουµε να αναδείξουµε. 
 
Προχωράµε παράλληλα σε µεγάλες αναπλάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα της Αττικής, όπως στην 

περιοχή του Φαληρικού µετώπου µε το άνοιγµα προς τη θάλασσα και ένα µεγάλο παραθαλάσσιο 

πάρκο. 
 
2.1.2.  Αγροτική ανάπτυξη 
 
Η ελληνική γεωργία έχει καθοριστική θέση στην προσπάθεια για την έξοδο από την κρίση, αλλά και 

στη δηµιουργία µιας βιώσιµης και πράσινης οικονοµίας. Η ελληνική γεωργία είναι σε θέση να 

παράγει προϊόντα µοναδικής ποιότητας και ποικιλίας, διεθνώς αναγνωρίσιµα. Και όµως απαξιώθηκε 

και αυτή µέσα από µια πολιτική που επί δεκαετίες χαρακτηρίστηκε από την κακοδιαχείριση, την 

επιδοµατική λογική, την αµυντική προσέγγιση, την κακοποίηση του περιβάλλοντος και οδήγησε 

τελικά στο µαρασµό. 
 
Στόχος µας δεν είναι απλώς η ανακοπή της φθίνουσας πορείας αλλά η πλήρης ανατροπή της 

υφιστάµενης κατάστασης. Μετά από δεκαετίες απαξίωσης, θέλουµε µια γεωργία που παράγει 

προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας που θα έχουν θέση στις διεθνείς αγορές. 
 
Βάζουµε στόχο το ισοζύγιο στις εισαγωγές – εξαγωγές αγροτικών προϊόντων να γίνει θετικό µέχρι το 

2013 που τελειώνει η ισχύουσα ΚΑΠ. Ήδη το 2010 πετύχαµε µείωση του αρνητικού ισοζυγίου πάνω 

από 20%. 
 
Κεντρικό στοιχείο της πολιτικής µας είναι η ανάδειξη της ελληνικής και µεσογειακής διατροφής ως 

κυρίαρχο συγκριτικό πλεονέκτηµα της ελληνικής γεωργίας καθώς και η αγροδιατροφική ταυτότητα 
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κάθε περιφέρειας µέσα από τη διασύνδεσή της µε τον πολιτισµό, τον τουρισµό, το φυσικό 

περιβάλλον.  
 
Για το λόγο αυτό:  
 

• ∆ιαµορφώνουµε σε κάθε περιφέρεια το «καλάθι των τοπικών προϊόντων» στηρίζοντας τα 

εξαγωγικά προϊόντα – αιχµής, µε επιχειρησιακά προγράµµατα σε κάθε περιφέρεια της χώρας.  
• Ρίχνουµε το βάρος στην καινοτοµία παντού, στην ανάδειξη και τυποποίηση των προϊόντων 

ποιότητας, στην οργάνωση των εξαγωγών και στο άνοιγµα νέων αγορών.  
• Λαµβάνουµε πρακτικά µέτρα για την αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού και την 

ενίσχυσή του µε νέους καταρτισµένους γεωργούς. 
• Ενοποιούµε και αλλάζουµε τον προσανατολισµό των φορέων της έρευνας, της καινοτοµίας, 

της κατάρτισης, της εκπαίδευσης, της πιστοποίησης. 
• Αλλάζουµε τις συλλογικές µορφές οργάνωσης της παραγωγής, των συνεταιρισµών, των 

οµάδων παραγωγών, των διεπαγγελµατικών οργανώσεων, των εταιρικών συµπράξεων σε νέα 

επιχειρηµατική και παραγωγική βάση.  
• Προχωράµε στην αξιοποίηση της σχολάζουσας µέχρι σήµερα αγροτικής γης, δηµόσιας και 

ιδιωτικής, που ανήκει στο δηµόσιο µε απόδοση σε κατ’ επάγγελµα αγρότες, σε νέους 

γεωργούς, σε συνεταιριστικές οργανώσεις και οµάδες παραγωγών καθώς και σε ακτήµονες.  
• Αλλάζουµε τις κρατικές ελεγκτικές δοµές έτσι ώστε να αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά τις 

παράνοµες «ελληνοποιήσεις» 
• Ενισχύουµε τη διαπραγµατευτική θέση των αγροτών απέναντι στους µεσάζοντες, του 

εµπόρους και τους µεταποιητές µέσω των αγροδιατροφικών συµπράξεων, της συµβολαιακής 

γεωργίας, των δηµοπρατηρίων αγροτικών προϊόντων. 
 
Τη µεγάλη αυτή ανατροπή υπηρετεί και η αποκέντρωση των αποφάσεων στην Περιφέρεια, στα 

Περιφερειακά Συµβούλια και τους ∆ήµους. 
 
2.1.3.  Απελευθερώνοντας τις δυνάµεις της ανάπτυξης 
 
Τα προηγούµενα χρόνια, η χώρα µας υπέστη πραγµατική καθίζηση σε όλες τις διεθνές κατατάξεις 

ανταγωνιστικότητας, µε αποτέλεσµα να κατέχουµε από τις τελευταίες θέσεις µεταξύ των 

ανεπτυγµένων χωρών όσον αφορά το επενδυτικό περιβάλλον. Στις κατατάξεις επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος της Παγκόσµιας Τράπεζας, είχαµε φτάσει στην 109
η
 θέση, τη χειρότερη από τις χώρες 

του ΟΟΣΑ. 
 
Θέλουµε να ξεκολλήσουµε τη χώρα µας από την κατάσταση αυτή, αντιµετωπίζοντας τις χρόνιες 

παθογένειες ενός περιβάλλοντος εχθρικού στη δηµιουργία, στην πρωτοβουλία, στην καινοτοµία, στην 

προσέλκυση εγχώριων επενδύσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας που αυξάνουν το εισόδηµα και τις 

θέσεις εργασίας. 
 
Βασικός µας στόχος η εξάλειψη κάθε εµποδίου που µέχρι σήµερα κρατούσε καθηλωµένες τις 

δηµιουργικές δυνάµεις της χώρας, παρεµποδίζοντας την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των 

συγκριτικών µας πλεονεκτηµάτων, όπως: 
 

• Η γραφειοκρατία και οι πολυδαίδαλες διαδικασίες για την αδειοδότηση, ίδρυση και 

λειτουργία των επιχειρήσεων. 
• Η περιορισµένη ρευστότητα και τα ελλιπή χρηµατοδοτικά εργαλεία για την στήριξη των 

επενδύσεων. 
• Ο περιορισµένος ανταγωνισµός στην αγορά. 
• Τα εµπόδια και η έλλειψη κουλτούρας εξωστρέφειας και η περιορισµένη διασύνδεση µε τις 

διεθνείς αγορές. 
 
Ανατροπή των εµποδίων στη δηµιουργία και την επιχειρηµατικότητα 
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Στόχος µας είναι να δηµιουργήσουµε ένα περιβάλλον απόλυτα ανοιχτό και φιλικό προς τη δηµιουργία 

και την υγιή επιχειρηµατικότητα µε την άρση όλων των εµποδίων σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης 

µιας επιχείρησης.  
 

• Προχωρήσαµε ήδη σε δραστική απλοποίηση της διαδικασίας για την ίδρυση µιας επιχείρησης 

σε µια µέρα, ένα σηµείο και µε µειωµένο κόστος. 
• Η προσπάθεια θα συνεχιστεί εντατικά µε στόχο οι υπηρεσίες αυτές να παρέχονται µέσω του 

διαδικτύου. 
• Όπως µε τη διαδικασία ίδρυσης µιας επιχείρησης, προχωράµε στο να απλοποιήσουµε εξίσου 

δραστικά την αδειοδότηση των επιχειρήσεων (fast track και για µικρές επενδύσεις), 

ξεκινώντας από τις µεταποιητικές δραστηριότητες, τα τεχνικά επαγγέλµατα καθώς και τα 

επιχειρηµατικά πάρκα.  
• Το ίδιο γίνεται και µε τις διαδικασίες για την επαγγελµατική αδειοδότηση των φυσικών 

προσώπων και των ατοµικών επιχειρήσεων µε την υπηρεσία αυτή να παρέχεται µέσω των 

ΚΕΠ. 
• Νοµοθετήσαµε το άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων για να αρθούν τα αδικαιολόγητα 

εµπόδια στην επιχειρηµατικότητα, να ενισχυθεί ο ανταγωνισµός και οι επιλογές των πολιτών 

και των επιχειρήσεων, να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών και να δηµιουργηθούν νέες 

ευκαιρίες επένδυσης και απασχόλησης. 
• Υιοθετήθηκε και βρίσκεται σε προχωρηµένο στάδιο εξέλιξης η υλοποίησης της Οδηγίας 123 

για την απελευθέρωση των υπηρεσιών και παράλληλα οι µηχανισµοί που υποστηρίζουν την 

εφαρµογή της συµπεριλαµβανοµένου και το Μοναδικού Σηµείου Επαφής µέσω του οποίου θα 

διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά όλες οι διαδικασίες πληροφόρησης και αιτήσεων για την 

άσκηση εκατοντάδων ελευθέρων επαγγελµάτων. 
• Αντλώντας από την εµπειρία των Ολυµπιακών Αγώνων, αλλάξαµε τις διαδικασίες 

προκειµένου οι µεγάλες επενδύσεις να υλοποιούνται ταχύτερα (fast track), µε σεβασµό στο 

περιβάλλον αλλά χωρίς περιττή γραφειοκρατία. 
• Εφαρµόζουµε ολοκληρωµένο σχέδιο κατά της πολυνοµίας και για την καλή νοµοθέτηση. 
• Προχωράµε στην αλλαγή της προ-πτωχευτικής διαδικασίας, ώστε να δίνεται µια δεύτερη 

ευκαιρία στις επιχειρήσεις που για οποιονδήποτε λόγο βρίσκονται σε οικονοµική αδυναµία. 
• Θέτουµε σε εφαρµογή το σχέδιο δράσης «Business Friendly Greece», για την άρση δεκάδων 

άλλων γραφειοκρατικών εµποδίων στην επιχειρηµατικότητα.  
• Προχωράµε ήδη στη ριζική απλοποίηση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης έτσι 

ώστε να επιτυγχάνεται και η ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος και η γρήγορη 

αδειοδότηση των επενδύσεων, που µέχρι σήµερα καθυστερούσαν επί χρόνια λόγω της 

γραφειοκρατίας.  
• Το 2012 καταργούµε τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που αποτέλεσε επί χρόνια πηγή 

ασάφειας, αβεβαιότητας, αυθαιρεσίας και αδιαφάνειας. 
• Κωδικοποιούµε το 2012 και απλοποιούµε τη φορολογική νοµοθεσία. 
• Πολλαπλασιάζουµε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 
• Προχωράµε στη συνεργασία και σταδιακή ενοποίηση των ελεγκτικών και εισπρακτικών 

µηχανισµών του κράτους έτσι ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητά τους αλλά και να 

µειωθούν οι συναλλαγές των επιχειρήσεων µε πολλαπλές κρατικές υπηρεσίες. 
• Αλλάζουµε το καθεστώς για τις οικοδοµικές άδειες, µε την ανάληψη της ευθύνης 

συµµόρφωσης στην υφιστάµενη νοµοθεσία από τους πολίτες και τους µηχανικούς και τις 

πολεοδοµίες να διατηρούν µόνο κατασταλτικό ελεγκτικό ρόλο. 
 
Ενίσχυση ρευστότητας και νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία 
Για την αναθέρµανση της οικονοµίας έχει σχεδιαστεί ένα συνολικό πακέτο τόνωσης των επενδύσεων, 

µε δηµόσια και ιδιωτικά κεφάλαια, συνολικού µεγέθους 10 δισ. ευρώ.  
 

• Θεσπίσαµε τον νέο επενδυτικό νόµο, µε τον οποίο αλλάζουν οι όροι χρηµατοδότησης των 

ιδιωτικών επενδύσεων και εισάγονται νέες αξίες, νέες διαδικασίες και νέα χρηµατοδοτικά 

εργαλεία, στο πλαίσιο ενός νέου προτύπου ανάπτυξης για τη χώρα.  
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• ∆ηµιουργήσαµε ένα νέο θεσµό για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, το 

Εθνικό Ταµείο για την Επιχειρηµατικότητα και την Ανάπτυξη (ΕΤΕΑΝ). Το ΕΤΕΑΝ θα 

ενεργοποιηθεί έως τα µέσα του 2011 και θα εξασφαλίζει ρευστότητα για τις επιχειρήσεις 

µέσω ανακυκλούµενων δανείων, εγγυήσεων και αντεγγυήσεων, συνεπενδύσεων και 

συµµετοχών, σε συνεργασία µε τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. 
• Για την ενίσχυση της ρευστότητας σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, δίνοντας ιδιαίτερη 

έµφαση στους νέους επιχειρηµατίες και στην καινοτοµία, έχει ενεργοποιηθεί το ευρωπαϊκό 

πρόγραµµα JEREMIE σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων.  
• Με την νέα ψηφιακή πλατφόρµα “Start Up GREECE” στηρίζουµε την στρατηγική µας για 

την ενίσχυση κυρίως της νεανικής επιχειρηµατικότητας.  
 
Βασική πηγή χρηµατοδότησης της οικονοµίας είναι το τραπεζικό σύστηµα της χώρας µας, η 

απρόσκοπτη πρόσβαση του οποίου σε ρευστότητα περιορίστηκε λόγω του δηµοσιονοµικού 

προβλήµατος της χώρας. Για το λόγο αυτό το δηµόσιο παρέχει εγγυήσεις για την άντληση κεφαλαίων 

από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ώστε να διατηρείται η δυνατότητα του τραπεζικού 

συστήµατος να χρηµατοδοτεί τις ανάγκες της πραγµατικής οικονοµίας.  
 
Ενθαρρύνουµε, παράλληλα, κάθε πρωτοβουλία για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήµατος 

της χώρας µέσω συγχωνεύσεων και συνεργασιών για να βελτιωθεί η ικανότητα του τραπεζικού 

συστήµατος να ανταποκριθεί στις σηµερινές διεθνοποιηµένες συνθήκες αλλά και η ικανότητά του να 

αντλεί κεφάλαια και να υπηρετεί τις ανάγκες της πραγµατικής οικονοµίας και των πολιτών. 
 
Ανταγωνισµός και τιµές 
Ο ελλιπής και αθέµιτος ανταγωνισµός οδηγεί σε στρεβλώσεις στην αγορά, σε αδικαιολόγητες τιµές 

και παρεµποδίζει την υγιή επιχειρηµατική δραστηριότητα και την προσέλκυση επενδύσεων. Για το 

λόγο αυτό, προχωράµε άµεσα στην ενίσχυση και την ενεργοποίηση της Επιτροπής Ανταγωνισµού µε 

την παράλληλη αναδιοργάνωση της υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς και τη σύσταση νέας ∆ιεύθυνσης 

Ανάλυσης Συνθηκών Αγοράς και Ανταγωνιστικότητας. 
 
Για την ενίσχυση του ανταγωνισµού στην αγορά προς όφελος των καταναλωτών: 
 

• Έχουµε σχεδιάσει και προχωράµε στην απελευθέρωση του χονδρεµπορίου και την αλλαγή 

του πλαισίου λειτουργίας των κεντρικών αγορών Αθήνας και Θεσσαλονίκης. 
• Απλοποιούµε και εκσυγχρονίζουµε το θεσµικό πλαίσιο για το λιανεµπόριο προς όφελος του 

ανταγωνισµού και του τελικού καταναλωτή. 
 
Η πολιτική για την ενίσχυση του ανταγωνισµού στην αγορά θα οδηγήσει µεσοπρόθεσµα στη 

συγκράτηση και στην µείωση του επιπέδου των τιµών. Ωστόσο, για την άµεση µείωση των τιµών, 

προωθήσαµε µία πολιτική εθελοντικής αποκλιµάκωσης των τιµών η οποία έχει ήδη αποδόσει 

καρπούς, ενώ προχωρούµε στη δεύτερη φάση προσφορών των µεγάλων εταιριών (λιανεµπορικών και 

προµηθευτικών) της αγοράς και διεύρυνσης της πρωτοβουλίας και σε άλλους κλάδους. Αποτέλεσµα 

αυτής της προσπάθειας είναι ότι παρά τις αυξήσεις στις διεθνείς τιµές αγαθών έχουµε καταφέρει να 

περιορίσουµε την περαιτέρω επιβάρυνση των καταναλωτών.  
 
Εξωστρέφεια  
Για τη διευκόλυνση των εξαγωγών, εκσυγχρονίζουµε τον νόµο περί εξωτερικού εµπορίου που υπάρχει 

από τη δεκαετία του ’70 
Καταγράφουµε αναλυτικά τα διοικητικά εµπόδια σε στενή συνεργασία µε τους συνδέσµους 

εξαγωγέων (ΠΣΕ, ΣΕΒΕ, ΣΕΚ) και προωθούµε την άρση τους. 
 
Ετοιµάζουµε λύσεις για το σύνολο της εξαγωγικής αλυσίδας επιλεγµένων δυναµικών εξαγωγικών 

κλάδων (τρόφιµα, δοµικά υλικά, φάρµακα, εµπορεύσιµες υπηρεσίες, τεχνολογία, ενέργεια). 
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Σχεδιάζουµε το Single Window, δηλαδή ένα ενιαίο (ενοποιηµένο) ηλεκτρονικό σύστηµα που 

επιτρέπει στο σύνολο της πληροφορίας που σχετίζεται µε το εµπόριο και τις συναλλαγές, να 

υποβληθεί µόνο µία φορά για την εκπλήρωση όλων των θεσµικών – νοµικών απαιτήσεων στις 

διαδικασίες εισαγωγής, εξαγωγής και διέλευσης εµπορευµάτων. 
 

 

 
2.1.4. Το ανθρώπινο κεφάλαιο ως παράγοντας επιτάχυνσης της πορείας προς το µέλλον: Επένδυση 

στην εκπαίδευση, στη γνώση και στην καινοτοµία 
 
Η οικονοµία της γνώσης και της καινοτοµίας δε µπορεί να αναπτυχθεί, παρά µόνο όταν βασίζεται σε 

ένα αντίστοιχα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστηµα σε όλες του τις βαθµίδες, το οποίο δίνει στους νέους 

τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις ικανότητές τους. Ένα σύστηµα εκπαίδευσης που προάγει τις 

δεξιότητες και τα ταλέντα των µαθητών και σπουδαστών, που τροφοδοτεί και τροφοδοτείται από την 

κοινωνία της γνώσης, στηρίζει και στηρίζεται στην ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα της 

οικονοµίας. Αυτό συνεπάγεται τον εκσυγχρονισµό των σχολικών µονάδων και την επέκταση της 

χρήσης νέων ψηφιακών υποδοµών συµπεριλαµβάνοντας και της σταδιακής εισαγωγής του ψηφιακού 

βιβλίου. Γι’ αυτό ολοκληρώνεται η δηµιουργία µίας ενιαίας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρµας 

που ενσωµατώνει ήδη 130 σχολικά βιβλία, από όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες, ενώ στόχος είναι να 

ενταχθούν όλα τα σχολικά βιβλία και πρόσθετο διαδραστικό υλικό. 
 
Σηµαίνει επίσης τη διεύρυνση του περιεχοµένου της εκπαίδευσης. Ήδη λειτουργούν εκατοντάδες 

δηµοτικά ολοήµερα σχολεία που εφαρµόζουν το Ενιαίο Αναµορφωµένο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα 

Σπουδών που περιλαµβάνει ενίσχυση της ξένης γλώσσας, της πληροφορικής, του πολιτισµού, της 

φυσικής αγωγής και της φιλαναγνωσίας. 
 
Στην τριτοβάθµια εκπαίδευση προωθούµε τοµές που δίνουν έµφαση στη µεγαλύτερη 

διεπιστηµονικότητα των προγραµµάτων σπουδών, στο σαφή καθορισµό του στόχου των ΤΕΙ µετά από 

20 χρόνια λειτουργίας τους σε ασαφές περιβάλλον και την αυτοτέλεια και την κοινωνική λογοδοσία 

των ιδρυµάτων και φορέων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 
Με το Ψηφιακό Πανεπιστήµιο µειώνεται η γραφειοκρατία των σπουδών, ενισχύεται το παρεχόµενο 

ψηφιακό εκπαιδευτικό και εξοικονοµούνται σηµαντικοί πόροι. Ήδη µε τη λειτουργία της ψηφιακής 

υπηρεσίας «Εύδοξος», µειώθηκε η σπατάλη στα συγγράµατα κατά 40%. 
 
Παράλληλα, βάζουµε τάξη σε ένα άναρχο και ανορθολογικό τοπίο µε πρώτο κριτήριο τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την εξοικονόµηση και καλύτερη αξιοποίηση των 

πόρων. Σε αυτή την κατεύθυνση κάναµε ήδη το πρώτο µεγάλο βήµα µέσα από τη συγχώνευση των 

σχολικών µονάδων. 
 
Μέσα από τον εξορθολογισµό της λειτουργίας όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης εξοικονοµούµε 

πόρους της τάξεως του 0,2% του ΑΕΠ, ενώ µέσα στην περίοδο 2012-2015 θα επενδυθούν στην 

εκπαίδευση περίπου 2,5 δισ. ευρώ. 
Η διάχυση της καινοτοµίας αποτελεί επίσης ένα κρίσιµο εργαλείο για να αλλάξουµε το παραγωγικό 

µοντέλο της χώρας, αξιοποιώντας τις δεξιότητες των νέων επιστηµόνων µας. Η Ελλάδα έχει 

σηµαντικές επιδόσεις διεθνώς σε διαγωνισµούς καινοτοµίας, ερευνητικά προγράµµατα, εφευρέσεις 

και ιδέες και αυτό παρά το γεγονός ότι το σύστηµα έρευνας και καινοτοµίας παραµένει από τα 

λιγότερο δυναµικά στην Ευρώπη.  
 
Στόχος µας είναι να ενθαρρύνουµε, να στηρίξουµε, και να αναδείξουµε την παραγωγή νέας γνώσης 

και να τη µετατρέψουµε σε κινητήρια δύναµη της οικονοµίας µας. Η έρευνα µπορεί και πρέπει να 

οδηγεί και σε απτά αποτελέσµατα για την οικονοµία και την κοινωνία. Στηρίζουµε την καινοτοµία και 

την έρευνα µε τη ριζική αλλαγή του τρόπου αξιολόγησης και ενίσχυσης της έρευνας, αλλά και µε 

προγράµµατα διασύνδεσης, συµβουλευτικής, και απασχόλησης για ερευνητές. Ήδη έχουν αρχίσει 
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προγράµµατα, όπως το «Ζεύξις» για τη διασύνδεση των ερευνητών µας µε δίκτυα έρευνας και 

ανάπτυξης του εξωτερικού. 
 
2.1.5.  ∆ΕΚΟ που παράγουν υπηρεσίες και όχι ελλείµµατα 
 
Ο Έλληνας πολίτης δικαιούται να απολαµβάνει δηµόσιες υπηρεσίες από επιχειρήσεις και 

οργανισµούς του ∆ηµοσίου που λειτουργούν νοικοκυρεµένα και µε διαφάνεια. Ο ρόλος των δηµόσιων 

επιχειρήσεων και οργανισµών επαναξιολογείται. Εφαρµόζονται σχέδια αναδιάρθρωσης σε όλες τις 

δηµόσιες επιχειρήσεις ξεκινώντας από τις πλέον ελλειµµατικές, τον ΟΣΕ και τον ΟΑΣΑ.  
 
Μειώνεται το προσωπικό στις δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς και µεταφέρεται σε τοµείς του 

∆ηµοσίου που έχουν µεγαλύτερη ανάγκη µέσα από διαδικασίες αξιολόγησης του ΑΣΕΠ, ενώ 

εισάγεται και εφαρµόζεται ως µεταβατικός θεσµός η εργασιακή εφεδρεία. 
 
Το ∆ηµόσιο διατηρεί συµµετοχή και έλεγχο σε υποδοµές και σε δοµές αναγκαίες για να παράγονται 

καθολικές υπηρεσίες, αλλά µειώνουµε δραστικά την δηµόσια δαπάνη και τη παράλογη επιβάρυνση 

του φορολογούµενου. 
 
Για την περίοδο 2012-2015 στόχος µας είναι η βελτίωση του οικονοµικού αποτελέσµατος των 

∆ΕΚΟ– τόσο από την αύξηση των εσόδων τους όσο και από την µείωση των δαπανών τους. 
 
Στο σχέδιο αναδιαρθρώσεων µπαίνουν οι κυριότερες ∆ΕΚΟ, όπως οι συγκοινωνιακές ΟΣΕ και 

ΟΑΣΑ, αλλά και οι παραγωγικές ΕΛΒΟ και ΕΑΣ, αλλά και η ΕΡΤ.  
 
Αύξηση των εσόδων σηµαίνει παραγωγικότερη λειτουργία, σηµαίνει καλύτερος έλεγχος στις 

εισπράξεις, σηµαίνει ανάπτυξη νέων εµπορικών δραστηριοτήτων και καλύτερη τιµολόγηση των 

παρεχόµενων αγαθών και υπηρεσιών. 
 
Αντίστοιχα, µείωση των δαπανών σηµαίνει νοικοκύρεµα και έλεγχος στις δαπάνες, σηµαίνει 

συγχώνευση ή κλείσιµο φορέων και λειτουργιών, σηµαίνει καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναµικού και εξορθολογισµός των αµοιβών.  
 
Παράλληλα, εξετάζεται κάθε ενδεχόµενο και δυνατότητα αύξησης των εσόδων τους και αξιοποίησης 

των µέσων και των περιουσιακών στοιχείων που διαθέτουν. 
 
2.1.6.  Η περιουσία του δηµοσίου ως µοχλός ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας, απασχόλησης 
 
Η κυβέρνηση έχει δεσµευτεί για ένα πρόγραµµα αξιοποίησης δηµόσιων περιουσιακών στοιχείων που 

θα στηρίξει την ανάπτυξη, θα φέρει επενδύσεις και θέσεις εργασίας, και θα δώσει ώθηση σε κρίσιµους 

τοµείς της οικονοµίας µας. Για την αποτελεσµατική και ταχύτερη αξιοποίηση της ιδιωτικής 

περιουσίας του δηµοσίου – κινητής και ακίνητης – συστήνεται το Ταµείο ∆ηµόσιας Περιουσίας. 
 
Από το πρόγραµµα αυτό θα αντληθούν έσοδα 15 δισ. ευρώ µέχρι το 2012 και 50 δισ. ευρώ συνολικά 

έσοδα έως το 2015. Με τον τρόπο αυτό το χρέος µπορεί να µειωθεί κατά επιπλέον 20 ποσοστιαίες 

µονάδες του ΑΕΠ έως το 2015 και να καταστεί έτσι πιο βιώσιµο. 
 
Θέλουµε να προσελκύσουµε ιδιωτικά κεφάλαια σε σηµαντικούς τοµείς και δραστηριότητες, 

διαφυλάσσοντας το δηµόσιο συµφέρον και διατηρώντας δηµόσια συµµετοχή και έλεγχο σε κρίσιµες 

εθνικές υποδοµές. 
 
Ανάπτυξη των αεροπορικών υποδοµών της χώρας 
Η χώρα µας χρειάζεται σύγχρονες αεροπορικές υποδοµές που να καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών 

σε όλη τη χώρα και να συνεισφέρουν δυναµικά στην ανάπτυξη του τουρισµού. Στο πλαίσιο αυτό 

επεκτείνουµε το 2012 τη σύµβαση παραχώρησης του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών (∆ΑΑ) και 



13 

 

µειώνουµε σταδιακά τη συµµετοχή µας ώστε να εισέλθουν νέα ιδιωτικά κεφάλαια και να 

προχωρήσουν το έργο της ανάπτυξης του µεγαλύτερου αερολιµένα της χώρας. 
 
Τα 29 περιφερειακά µας αεροδρόµια πρέπει να αποτελέσουν επίσης µοχλό κυρίως για τη διεύρυνση 

του τουριστικού µας προϊόντος, αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους 

πολίτες. Για την κινητοποίηση των ιδιωτικών κεφαλαίων και τεχνογνωσίας στον τοµέα της 

λειτουργίας των περιφερειακών µας αεροδροµίων προχωράµε το 2012 στη δηµιουργία πολυµετοχικών 

εταιρικών σχηµάτων, κατά το πρότυπο του ∆ΑΑ. 
 
Νέες λιµενικές υποδοµές 
Θέλουµε λιµενικές υποδοµές που θα προωθούν τον τουρισµό και την ανάπτυξη. Θα είναι υποδοµές 

για την παραγωγή εισοδήµατος για τις τοπικές κοινωνίες και για όλη τη χώρα.  
 
Για την επίτευξη του στόχου αυτού προωθούµε από το 2012 τη δηµιουργία σχηµάτων συνεργασίας 

µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα τόσο για το Αττικό Λιµενικό Σύστηµα όσο και για τους 

κυριότερους περιφερειακούς λιµένες της χώρας, σχηµατίζοντας περιφερειακά λιµενικά συστήµατα. 
 
Οι µαρίνες της χώρας είναι ένας αναξιοποίητος πλούτος. Προχωράµε στην προσέλκυση ιδιωτικών 

κεφαλαίων για την αναβάθµισή τους σε σύγχρονες υποδοµές τουρισµού. 
 
Οδικά και σιδηροδροµικά δίκτυα 
Το εθνικό οδικό και σιδηροδροµικό µας δίκτυο θέλουµε να αναπτυχθεί ώστε να παρέχει δρόµους 

ασφάλειας και ανάπτυξης για όλη την χώρα, σε λογικό κόστος για τους φορολογούµενους και όλους 

τους χρήστες. 
Για το λόγο αυτό προχωράµε στη δηµιουργία σύγχρονων χρηµατοοικονοµικών σχηµάτων για την 

παραχώρηση της λειτουργίας αυτοκινητοδρόµων σε ιδιωτικά επενδυτικά σχήµατα. Στο σχεδιασµό 

αυτό εντάσσονται τόσο η Εγνατία Οδός όσο και οι ελληνικοί αυτοκινητόδροµοι µε ορίζοντα 

υλοποίησης της διαδικασίας παραχωρήσεων το τέλος του 2011.  
 
∆ηµιουργούµε Εταιρία Ειδικού Σκοπού για την τιτλοποίηση των εσόδων από τα διόδια που θα 

εισπράξει το κράτος τα επόµενα χρόνια, µε στόχο τη µείωση των διοδίων κατά το χρόνο κατασκευής, 

την υποστήριξη της δυνατότητας κατασκευής των οδικών δικτύων σε εξέλιξη αλλά και τη µείωση του 

δηµόσιου χρέους. 
Ξεκινήσαµε ήδη την εξυγίανση του οµίλου ΟΣΕ ώστε να σταµατήσει να παράγει ελλείµµατα. 
 
Προχωράµε το 2011 στην αποκρατικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ταυτόχρονα στην αξιοποίηση της 

ακίνητης περιουσίας της ΓΑΙAΟΣΕ. 
 
Αµυντική βιοµηχανία 
Η Ελληνική αµυντική βιοµηχανία στηρίζει τις ένοπλες δυνάµεις και την αµυντική θωράκιση της 

χώρας και µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό αναπτυξιακό µοχλό. Έχει όµως συσσωρεύσει σηµαντικά 

ελλείµµατα τα τελευταία χρόνια και γι’ αυτό έχουµε ήδη προχωρήσει στη διαδικασία αναδιάρθρωσης 

των εταιριών του κλάδου. Προχωράµε το 2011 στην πώληση µετοχών και προσέλκυση στρατηγικών 

επενδυτών στα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα (ΕΑΣ) και το 2012 στην Ελληνική Βιοµηχανία 

Οχηµάτων (ΕΛΒΟ). 
 
Η νέα ενεργειακή πολιτική 
Στόχος µας η δυναµική ανάπτυξη της πράσινης ενέργειας, η αναβάθµιση του γεωστρατηγικού ρόλου 

της Ελλάδας στα διεθνή ενεργειακά δίκτυα και η ενδυνάµωση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας. 

Προχωράµε στα επόµενα βήµατα για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό 

µειώνουµε το 2012 το ποσοστό συµµετοχής του ∆ηµοσίου στη ∆ΕΗ. 
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Για την ανάπτυξη του φυσικού αερίου προσελκύουµε ιδιωτικά κεφάλαια µειώνοντας το 2011 τη 

συµµετοχή του δηµοσίου στη ∆ΕΠΑ, καθώς και στην αξιοποίηση του υποθαλάσσιου χώρου 

αποθήκευσης φυσικού αερίου στην περιοχή της Καβάλας. 
 
Το 2011 προχωράµε στην πλήρη πώληση της συµµετοχής του δηµοσίου στη ΛΑΡΚΟ. 
 
Υποδοµές ύδρευσης 
Το νερό είναι σπάνιος πόρος και οι υποδοµές ύδρευσης θα παραµείνουν υπό δηµόσιο έλεγχο. 

Χρειάζονται όµως σηµαντικές επενδύσεις για να εκσυγχρονιστούν και να µπορούν να παρέχουν 

υπηρεσίες ύδρευσης και άρδευσης σε όλη την επικράτεια. Στο πλαίσιο αυτό προχωράµε στην 

προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών στην ΕΥ∆ΑΠ και ΕΥΑΘ. 
 

 

 

 
Ευρυζωνικές υποδοµές για όλους 
Η Ελλάδα έχει ανάγκη ένα σύγχρονο δίκτυο οπτικών ινών για κάθε σπίτι, µια σύγχρονη υποδοµή που 

θα δηµιουργηθεί µε τη συνεργασία δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Προχωρούµε στη δηµιουργία αυτής 

της υποδοµής παράλληλα µε την µείωση συµµετοχής του δηµοσίου στον ΟΤΕ το 2011. 
Αξιοποιούµε το φάσµα συχνοτήτων καθώς και το ψηφιακό µέρισµα για σύγχρονες τηλεπικοινωνίες, 

ευρυζωνικότητα και ψηφιακή ανάπτυξη το 2012.  
 
Επεκτείνουµε το 2011 τις άδειες κινητής τηλεφωνίας. 
 
Προχωρούµε στην είσοδο στρατηγικού επενδυτή το 2012 στα Ελληνικά Ταχυδροµεία για παροχή 

καθολικής υπηρεσίας µε σύγχρονους όρους σε όλη την ελληνική επικράτεια. 
 
Ανάπτυξη του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος 
Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα έχει έναν εξαιρετικά σηµαντικό ρόλο να διαδραµατίσει στη 

χρηµατοδότηση της ανάπτυξης τα επόµενα χρόνια. Στο σηµερινό περιβάλλον είναι αναγκαίο να 

προχωρήσει σε στρατηγικές κινήσεις και συµµαχίες για να ενδυναµωθεί και να µπορέσει έτσι να 

στηρίξει καλύτερα την ελληνική οικονοµία. Με τη δηµιουργία του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής 

Σταθερότητας µε κεφάλαια ύψους 10 δισ. ευρώ και την επέκταση των εγγυήσεων του ελληνικού 

∆ηµοσίου έχουµε δηµιουργήσει ένα δίκτυ ασφάλειας και στήριξης της ρευστότητας για την 

πραγµατική οικονοµία. 
Παράλληλα είναι αναγκαία η αναδιάρθρωση των τραπεζών στις οποίες το ∆ηµόσιο έχει σηµαντική 

συµµετοχή. 
 
Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ) έχει ήδη ανακοινώσει σηµαντική αύξηση µετοχικού 

κεφαλαίου και έχει ξεκινήσει µια σηµαντική προσπάθεια αναδιάρθρωσης. Στο τέλος αυτής της 

πορείας η συµµετοχή του ∆ηµοσίου θα µειωθεί από τα σηµερινά επίπεδα. 
 
Το 2011 το δηµόσιο προχωρά στη διάθεση ποσοστού συµµετοχής του στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. 
 
Παράλληλα, το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων διαχωρίζεται στο εµπορικό κοµµάτι και στις 

παρακαταθήκες που διατηρούν το δηµόσιο χαρακτήρα τους για να στηρίξουν τους ΟΤΑ και άλλους 

δηµόσιους οργανισµούς. Το 2012 το ∆ηµόσιο προχωρά στην πώληση του εµπορικού τµήµατος του 

Ταµείου Παρακαταθηκών. 
 
Αντιµετωπίζουµε αποτελεσµατικά το πρόβληµα του παράνοµου τζόγου και ρυθµίζουµε την αγορά 
τυχερών παιχνιδιών 
Προτάσσουµε τη διαφάνεια και προωθούµε τη ρύθµιση στην αγορά τυχερών παιχνιδιών. Το ∆ηµόσιο 

πρέπει να παρέχει ένα ρυθµιστικό πλαίσιο διαφάνειας και προστασίας του κοινωνικού συνόλου σε µία 
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αγορά παιχνιδιών που στο µεγαλύτερο µέρος της παραµένει αρρύθµιστη και παράνοµη ενώ δεν 

αποδίδει έσοδα στο ελληνικό ∆ηµόσιο. 
 
Το ∆ηµόσιο πωλεί τη συµµετοχή του στα Καζίνο της χώρας, ενώ προχωρούµε στη ρύθµιση και 

παραχώρηση νέων αδειών στην αγορά τυχερών παιχνιδιών. 
 
Ρυθµίζεται η αγορά τεχνικών παιχνιδιών για την οποία η Ελλάδα πληρώνει πρόστιµο περίπου 1 εκατ. 

ευρώ το µήνα για την καθολική απαγόρευση που ισχύει.  
 
Επίσης ρυθµίζεται µε όρους διαφάνειας το τυχερό παιχνίδι στο διαδίκτυο µε προστασία των παικτών 

και ιδιαίτερα των ανηλίκων, και σηµαντικά έσοδα για το ∆ηµόσιο. 
 
Ο ρόλος του ΟΠΑΠ στην αγορά τεχνικών παιχνιδιών και προγνωστικών ενδυναµώνεται µέσω της 

χρονικής επέκτασης των δικαιωµάτων του, και ταυτόχρονα συµµετέχει µε άδειες στο ηλεκτρονικό 

στοίχηµα στο διαδίκτυο και στα νέα τυχερά παιχνίδια.  
 
Μέσα στο 2011 προχωράµε στη µετοχοποίηση των κρατικών λαχείων. 
 
Το 2011 ξεκινάει η πώληση των µετοχών του ΟΠΑΠ που κατέχει το ∆ηµόσιο µε στόχο την 

αποκόµιση σηµαντικών εσόδων, διασφαλίζοντας, όµως, τη συνεχιζόµενη προσφορά του στον 

πολιτισµό και τον αθλητισµό.  
 
Άµεσα προχωράει η αναδιοργάνωση του Ο∆ΙΕ και η διαδικασία αποκρατικοποίησής του 

προγραµµατίζεται για το 2011. 
 
Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ∆ηµοσίου 
Το ∆ηµόσιο κατέχει µια τεράστια ακίνητη περιούσια η οποία σήµερα είναι αναξιοποίητη ή αφήνεται 

στη βορά ανεξέλεγκτων ιδιωτικών συµφερόντων και καταπατήσεων. Η αξιοποίηση αυτής της 

περιούσιας µε όρους διαφάνειας και προστασίας του δηµόσιου συµφέροντος αποτελεί σηµαντικό 

αναπτυξιακό εργαλείο αλλά και τρόπο µείωσης του µεγάλου δηµόσιου χρέους της χώρας. 
 
Έχει ήδη ξεκινήσει η πλήρης καταγραφή και αξιόλογη των αξιοποιήσιµων ακινήτων για πρώτη φορά 

στη χώρα µας, µε τη δηµιουργία ενός ενιαίου µητρώου ακίνητης περιουσίας.  
 
Εντάσσουµε στο Ταµείο ∆ηµόσιας Περιουσίας επιµέρους εξειδικευµένα χαρτοφυλάκια σηµαντικών 

ακινήτων. 
 
Η αξιοποίηση παρόµοιων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων µε την οργάνωση χαρτοφυλακίων σε 

Εταιρείες Ειδικού Σκοπού και η προώθησή τους σε διεθνείς αγορές από ελληνικές και διεθνείς 

τράπεζες µπορούν να αποκοµίσουν άµεσα σηµαντικά έσοδα για το ελληνικό ∆ηµόσιο. 
 
Προχωράµε σε θεσµικές παρεµβάσεις για την απεµπλοκή από χρόνιες παθογένειες που εµποδίζουν 

την αξιοποίηση. 
 
Θεσµοθετούµε τον θεσµό της «επιφάνειας» και της µακροχρόνιας µίσθωσης. 
 
Νοµοθετούµε τους όρους αξιοποίησης της παραθεριστικής και τουριστικής κατοικίας. 
 
∆ίνουµε όρους δόµησης και χωροταξίας σε επιλεγµένα ακίνητα του ∆ηµοσίου για ταχύτερη 

αξιοποίηση µέσα από τη µεθοδολογία fast track. 
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Προχωράµε άµεσα στην αξιοποίηση συγκεκριµένων ώριµων ακινήτων του ελληνικού ∆ηµοσίου τα 

οποία κατέχει η Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου (ΚΕ∆) ή η Εταιρία Τουριστικών Ακινήτων (ΕΤΑ) 

και τα Ολυµπιακά Ακίνητα. 
 
Η λιµνάζουσα ακίνητη περιουσία του ∆ηµοσίου που σήµερα απαξιώνεται, όπως τα Ολυµπιακά 

Ακίνητα και το Ελληνικό, γίνονται πηγή ελάφρυνσης του φορολογούµενου από τους τόκους και τα 

χρέη του ∆ηµοσίου και αποτελούν σταθερή πηγή εσόδων για το κράτος.  
 
Αναβαθµίζονται οι υπάρχουσες υποδοµές, αλλάζουν χρήση και δηµιουργούν νέα αξία – οικονοµική 

και κοινωνική – στο ελληνικό αστικό περιβάλλον. 
 

2.2.  Για µια κοινωνία συνοχής και προστασίας 

 
2.2.1.  Υπηρεσίες υγείας µε ποιότητα και αξιοπρέπεια για τον πολίτη 
 
Θέλουµε ένα σύστηµα υγείας που να µην είναι µαύρη τρύπα στην οποία χάνονται τα χρήµατα των 

φορολογουµένων αλλά που θα προσφέρει υπηρεσίες ποιότητας σε όλους τους πολίτες εξελίσσοντας, 

επεκτείνοντας και διορθώνοντας τις υπηρεσίες του ΕΣΥ, αλλά και του συστήµατος κοινωνικής 

ασφάλισης. 
 
Ο χώρος της υγείας εξελίχθηκε σε ένα σύστηµα σπάταλο, κακοδιοικούµενο, µε αδιαφάνεια στις 

προµήθειες, πολλά και ανορθολογικά κατανεµηµένα νοσοκοµεία, ανυπαρξία ενιαίας πρωτοβάθµιας 

φροντίδας υγείας, πολλούς γιατρούς αλλά λίγους νοσηλευτές, υδροκέφαλο και γραφειοκρατικό. 

Ενδεικτικά, η φαρµακευτική δαπάνη ανά κάτοικο στην Ελλάδα είναι η δεύτερη πιο υψηλή στις χώρες 

του ΟΟΣΑ και σχεδόν διπλάσια από τη δαπάνη της Νορβηγίας. 
Ως αποτέλεσµα παρέχει υπηρεσίες αναντίστοιχες του κόστους τους, ενώ το στοίχηµα ειδικά σε αυτή 

την περίοδο είναι να πετύχουµε περισσότερα για τους πολίτες µε λιγότερα χρήµατα. Γι’ αυτό 

εξοικονοµούµε και ανακατανέµουµε πόρους µέσα στο ίδιο το σύστηµα υγείας ώστε: 
 

• να παταχθεί η σπατάλη και η κακοδιαχείριση στις προµήθειες, 
• να καθαρίσουν οι λογαριασµοί και τα παλιά χρέη των νοσοκοµείων, 
• να διασφαλιστεί η επάρκεια σε φάρµακα και υλικά χωρίς να επιβαρύνεται δυσανάλογα ο 

Έλληνας φορολογούµενος και ασφαλισµένος –για να επωφελούνται κάποιοι. 
 
Προτεραιότητα είναι να λειτουργούν ηλεκτρονικά συστήµατα παρακολούθησης των δαπανών σε όλα 

τα νοσοκοµεία, ενώ οι δαπάνες σταδιακά να διεκπεραιώνονται µε χρήση διπλογραφικών συστηµάτων.  
Μέχρι το τέλος της χρονιάς όλα τα νοσοκοµεία θα διαθέτουν µηχανοργάνωση και διπλογραφικό 

σύστηµα τουλάχιστον στις αποθήκες, τα φαρµακεία και τα λογιστήριά τους. Μέσα από την 

ηλεκτρονική παρακολούθηση της συνταγογράφησης που θα επεκταθεί σταδιακά σε όλα τα 

ασφαλιστικά ταµεία, θα πετύχουµε να παρακολουθούνται και να ελέγχονται οι πραγµατικές δαπάνες 

και ανάγκες για φάρµακο, βελτιώνοντας παράλληλα την ταχύτητα και την ποιότητα εξυπηρέτησης 

των ασφαλισµένων.  
 
Ενισχύονται οι µονάδες υγείας που σήµερα υπολειτουργούν στα µεγάλα αστικά κέντρα και στην 

περιφέρεια, ιδιαίτερα σε νοσηλευτικό προσωπικό. 
 
Επεκτείνεται η ολοήµερη λειτουργία των νοσοκοµείων για να µην περιορίζεται στα απογευµατινά 

ιατρεία των ιατρών αλλά να είναι στη διάθεση του πολίτη η εξελιγµένη ιατρική τεχνολογία και οι 

πόροι του νοσοκοµείου σε παρατεταµένο ωράριο φέρνοντας κατ' αυτό τον τρόπο έσοδα στο 

νοσοκοµείο. 
 
Προχωράµε στη δηµιουργία ενός ευέλικτου πλαισίου λειτουργίας των νοσοκοµείων µε στόχο τη 

µεγαλύτερη οικονοµική ανεξαρτησία, αλλά και κοινωνική λογοδοσία. 
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Θέτουµε για πρώτη φορά τις βάσεις για ένα πραγµατικό σύστηµα πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας 

συνενώνοντας τις υπηρεσίες και τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές των ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΠΑ∆ και 

ΟΑΕΕ.  
 
Αναπτύσσουµε εθνική στρατηγική για τα ναρκωτικά και δηµιουργούµε 5 νέα κέντρα του ΟΚΑΝΑ 

µέχρι το τέλος του χρόνου. 
 
Τέλος, προωθείται συνολική µελέτη αξιολόγησης του συστήµατος υγείας της χώρας από ειδική 

επιτροπή εµπειρογνωµόνων για τον ανασχεδιασµό του συστήµατος πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας φροντίδας υγείας. 
 
2.2.2.  Καταπολέµηση της Ανεργίας, βιώσιµα Ασφαλιστικά Ταµεία και Κοινωνική Ένταξη και Προστασία 
 
Μέσα στην εκτεταµένη οικονοµική κρίση, τα µέτρα και οι πολιτικές, που αφορούν το κράτος 

πρόνοιας, πρέπει να καλύπτουν εκείνες τις οµάδες που πλήττονται περισσότερο. Αποτέλεσµα 

µπορούν να παράγουν πλέον µόνο στοχευµένες πολιτικές , σε εκείνους τους συµπολίτες µας που 

έχουν ανάγκη. Τα πελατειακά προγράµµατα και τα παράλογα επιδόµατα του παρελθόντος όχι µόνο 

δεν βελτιώνουν την πραγµατικότητα των πολιτών, αλλά µας επιβαρύνουν ακόµα περισσότερο µε 

χρέος και ελλείµµατα. 
 
Προχωράµε στην καταπολέµηση της ανεργίας και στην καλύτερη στόχευση και δικαιότερη κατανοµή 

των κοινωνικών δαπανών, που µπορεί να οδηγήσει σε εξοικονοµήσεις που ξεπερνούν το 1,7% του 

ΑΕΠ.  
 
∆ουλεύουµε για να δηµιουργήσουµε τις ευκαιρίες και τις συνθήκες που θα διευκολύνουν την όσο το 

δυνατόν συντοµότερη επιστροφή των ανέργων συµπολιτών µας, ιδιαίτερα των νέων, στην εργασία.  
 

Προωθούµε προγράµµατα ύψους 2.7 δισ. € διατήρησης και δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας µέσω 

του ΟΑΕ∆, µε 800.000 συνολικά ωφελούµενους. Ήδη έχουν διατηρηθεί 295.000 θέσεις εργασίας 

µέσω προγραµµάτων επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, ενώ 82.000 άνεργοι 

έχουν ήδη ενταχθεί στην αγορά εργασίας ή έχουν χρησιµοποιήσει νέες ευκαιρίες 

επιχειρηµατικότητας. ∆ροµολογούµε προγράµµατα Κοινωφελούς Εργασίας, µε τοποθέτηση 55.000 

ανέργων στην αγορά εργασίας εντός του 2011 καθώς και τοπικά ολοκληρωµένα προγράµµατα µε 

37.000 ωφελούµενους για την καταπολέµηση της ανεργίας σε όλες τις Περιφέρειες της Χώρας σε 

συνεργασία µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους κοινωνικούς εταίρους και φορείς.  

 
Με στόχο την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας θεσµοθετούµε την κοινωνική 

οικονοµία και επιχειρηµατικότητα. Σκοπός είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης στις ευκαιρίες 

απασχόλησης και επαγγελµατικής δραστηριοποίησης σηµαντικών στρωµάτων του πληθυσµού, η 

ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών επιχειρηµατικότητας, η προώθηση της δηµιουργίας θέσεων εργασίας 

και η καταπολέµηση της φτώχειας, των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισµού. Στο πλαίσιο 

αυτό, έχει ολοκληρωθεί η δηµόσια διαβούλευση του σχεδίου νόµου µε βάση το οποίο θεσµοθετείται η 

κοινωνική οικονοµία και η κοινωνική επιχειρηµατικότητα. 
 
Ενοποιούµε όλες τις κοινωνικές παροχές έτσι ώστε να παρέχονται από µία υπηρεσία που θα µπορεί να 

καταγράφει, να παρακολουθεί και να αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα της κοινωνικής και 

προνοιακής πολιτικής. Αυτό είναι το πρώτο βήµα και η βάση για να θεµελιώσουµε ένα σύστηµα 

ελάχιστου εγγυηµένου επιπέδου διαβίωσης. 
 
Καταπολεµούµε την εισφοροδιαφυγή και την αδήλωτη εργασία µε τα πρώτα αποτελέσµατα να είναι 

ήδη ορατά µε τη µείωση της αδήλωτης εργασίας από το 26% στο 23%. 
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Προωθούµε παράλληλα δίκαιες και αποτελεσµατικές ρυθµίσεις στις ασφαλιστικές εισφορές. Η 

εντατικοποίηση της προσπάθειας µπορεί να φέρει πρόσθετα έσοδα ύψους 1,2% του ΑΕΠ για το 

σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. 
 
Πρώτη και βασική αξία της κοινωνικής πολιτικής µας είναι ότι όλοι δικαιούνται ένα δίχτυ στήριξης 

στις δύσκολες στιγµές. Γι’ αυτό διευρύνουµε την ιατρική κάλυψη σε όλους αυτούς τους άνεργους που 

δεν καλύπτονται από ταµεία, ακόµα κι αν είναι περιστασιακά εργαζόµενοι ή ελεύθεροι επαγγελµατίες. 

Για πρώτη φορά, καθορίζεται µια ελάχιστη προνοιακή σύνταξη για όλους, επειδή κανένας πολίτης δεν 

µπορεί να µείνει χωρίς την ελάχιστη στήριξη.  
 
∆εύτερη αξία είναι η διαγενεακή δικαιοσύνη. Η σηµερινή γενιά δε δικαιούται να στερεί τα βασικά 

δικαιώµατα από τις επόµενες. Με την ασφαλιστική µεταρρύθµιση πήραµε µια γενναία απόφαση 

ευθύνης, υπέρ των παιδιών µας. Οι αναλογιστικές µελέτες για τα επικουρικά ταµεία ασφάλισης θα 

αναδείξουν τη δυνατότητα των ταµείων αυτών να συνεχίσουν να στηρίζουν τα εισοδήµατα των 

συνταξιούχων στο µέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι αναγκαία µια µερική εξοικονόµηση πόρων από 

το επικουρικό σύστηµα ασφάλισης, ώστε να διασφαλιστούν οι επικουρικές συντάξεις των 

µελλοντικών συνταξιούχων. 
 
Προχωρούµε όπως έχουµε δεσµευτεί σε ριζική αλλαγή του τρόπου απονοµής των συντάξεων µε 

στόχο τη σηµαντικά ταχύτερη απονοµή τους. 
 
Αναπτύσσουµε ένα ολοκληρωµένο δίχτυ κοινωνικής προστασίας µε πολιτικές που ενισχύουν την 

κοινωνική ένταξη των ατόµων µε αναπηρία και των ευπαθών οµάδων του πληθυσµού, καταπολεµούν 

κάθε µορφή διακρίσεων και ανισοτήτων στην αγορά εργασίας και µειώνουν την φτώχεια.  
 
Βασικός στόχος είναι η εξάλειψη φαινοµένων κοινωνικής αποµόνωσης και εγκατάλειψης που 

βιώνουν ιδίως οι ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού λόγω της οικονοµικής κρίσης, και η αποκατάσταση 

συνθηκών κοινωνικής συνοχής. 
 
Γι’ αυτό προωθούµε την εξασφάλιση της λειτουργίας για τα προγράµµατα κατ’ οίκον παροχής 

βοήθειας (Βοήθεια στο Σπίτι, Μονάδες Κοινωνικής Μέριµνας), καθώς και τον ανασχεδιασµό των 

προγραµµάτων επιδότησης ενοικίου ΟΕΚ, ενώ, παράλληλα, προωθούµε πολιτικές για την 

αντιµετώπιση της παιδικής φτώχειας, θέτοντας σε εφαρµογή πιλοτικά προγράµµατα που θα δίνουν 

πρόσβαση σε ιατροφαρµακευτικές υπηρεσίες σε ανέργους και φτωχά νοικοκυριά, αναβαθµίζοντας 

θεσµούς και υπηρεσίες παροχής φροντίδας σε παιδιά µε απώτερο σκοπό την κοινωνική ένταξη όλων 

των παιδιών. 
 

 

2.3.  Κράτος – δηµόσια διοίκηση – θεσµοί – δικαιοσύνη  
 
2.3.1. Εισαγωγή  
 
Το πεδίο των µεγάλων αλλαγών, που έχει ανάγκη η Ελλάδα που οραµατιζόµαστε, είναι το κράτος και 

οι θεσµοί του. Η δηµόσια διοίκηση και η δικαιοσύνη, ο τρόπος που οργανώνεται η Πολιτεία µας και 

που εκλέγονται οι αντιπρόσωποι των πολιτών στη Βουλή, το πώς λειτουργεί το πολιτικό µας 

σύστηµα.  
 
Αυτή είναι η µητέρα των µαχών στη διαδικασία µεταρρύθµισης της χώρας. Η µεταρρύθµιση της 

χώρας ξεκινάει από αυτές τις αλλαγές. Αποτελεί στην πραγµατικότητα σηµαντική προϋπόθεση και για 

την ανάπτυξη, για τη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας και 

προστασίας, και πάνω απ’ όλα για την ενδυνάµωση και συµµετοχή του πολίτη για την απελευθέρωσή 

του από τα σηµερινά του δεσµά.  
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Σήµερα στο κράτος υπάρχουν διοικητικές δοµές, διαδικασίες και θεσµικό πλαίσιο ακατάλληλα και 

ελαττωµατικά. ∆εν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονοµίας του 21ου αιώνα.  
 
Το κράτος στη σηµερινή του µορφή αποτελεί συχνά εµπόδιο σε κάθε προσπάθεια, που για να πετύχει 

χρειάζεται ποιοτική υποστήριξη σε γρήγορους χρόνους από την Πολιτεία.  
 
Η λειτουργία του κράτους µέσα από την εκτεταµένη σπατάλη, τη διαφθορά και την αδιαφάνεια που το 

χαρακτήριζε συνέβαλε καθοριστικά στην κατάρρευση της εθνικής µας οικονοµίας.  
 
Εδώ και 18 µήνες αυτή η πραγµατικότητα ανατρέπεται σταδιακά σε όφελος των πολιτών και της 

οικονοµίας. Η προσπάθεια, συνεχίζεται χωρίς πισωγυρίσµατα. ∆ουλεύουµε ώστε η δηµόσια διοίκηση, 

οι υπηρεσίες της και οι θεσµοί της να λειτουργούν σε όφελος και προς την εξυπηρέτηση του πολίτη. 

∆ουλεύουµε ώστε η δικαιοσύνη να απονέµεται µε σύγχρονο τρόπο, άµεσα και αποτελεσµατικά. 

Αλλάζουµε το πολιτικό σύστηµα, για να γίνει πιο αντιπροσωπευτικό, πιο δηµοκρατικό, και απόλυτα 

διάφανο ως προς τη λειτουργία του, ώστε να αποκατασταθεί η χαµένη εµπιστοσύνη των πολιτών. 
 
2.3.2.  ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 
 
Μετά την πρώτη µας µεγάλη παρέµβαση στη δοµή της λειτουργίας του κράτους, την εφαρµογή του 

Καλλικράτη, αλλά και την υπαγωγή πλέον όλων των προσλήψεων στο ∆ηµόσιο στο ΑΣΕΠ, τους 

επόµενους µήνες προχωράµε ακόµα πιο βαθιά στον πυρήνα των προβληµάτων.  
 
Η υλοποίηση του Καλλικράτη οδηγεί σε εξοικονοµήσεις που έως το τέλος του 2015 θα έχουν φτάσει 

στο 0,5% του ΑΕΠ. 
 
Το ελληνικό ∆ηµόσιο αποκτά για πρώτη φορά ένα συνολικό µηχανισµό διαχείρισης του ανθρώπινου 

δυναµικού. Κάνουµε τον προγραµµατισµό µας και κατανέµουµε προσλήψεις για την τήρηση του 

κανόνα 1:5 έναντι των αποχωρήσεων. Επιπλέον, η καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού, 

σε συνδυασµό µε τη συγκέντρωση των υπηρεσιών, τη µείωση του αριθµού των συµβασιούχων και την 

εφαρµογή 8-ωρης απασχόλησης και στο δηµόσιο τοµέα µπορούν να οδηγήσουν σε πρόσθετες 

εξοικονοµήσεις της τάξεως του 0,9% του ΑΕΠ. 
 
Ο Καλλικράτης επεκτείνεται, πλέον, στο ίδιο το κράτος. Μέσα από τη δηµιουργία επιτελικών 

µονάδων, την άρση των επικαλύψεων στις αρµοδιότητες, τη δραστική απλοποίηση κάθε διαδικασίας. 

Οι εκτελεστικές λειτουργίες αποκεντρώνονται και εκχωρούνται εκεί όπου βρίσκεται ο πολίτης. 

Βασική προτεραιότητα, επίσης, η αλλαγή στη νοοτροπία του σώµατος των δηµοσίων υπαλλήλων και 

λειτουργών. 
 
Προχωράµε στη θεσµοθέτηση του νέου ενιαίου µισθολογίου στη δηµόσια διοίκηση µε ορθολογικά 

κριτήρια και στόχο την εξάλειψη σηµερινών αδικιών και ανισοτήτων. 
 
Αξιοποιώντας την απογραφή, προχωράµε άµεσα στην αξιοποίηση του προσωπικού µε βάση τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες µε παράλληλη µετεκπαίδευσή του, προωθώντας την κινητικότητα στο 

εσωτερικό της δηµόσιας διοίκησης. 
 
Προχωράµε στην εκ βάθρων αλλαγή του πειθαρχικού δικαίου των δηµοσίων υπαλλήλων, ώστε όταν 

και όπου πρέπει οι ευθύνες να διαπιστώνονται και οι κυρώσεις να επιβάλλονται άµεσα. Τέλος στη 

λογική της σύµπτωσης κρινόντων και κρινόµενων. Οι δηµόσιοι λειτουργοί πλέον θα λογοδοτούν 

καθηµερινά στην κοινωνία, και όχι απλώς στους συναδέλφους τους.  
Ένα από τα πλέον σηµαντικά πεδία των παρεµβάσεών µας, ώστε το κράτος να γίνει φιλικό, απλό και 

γρήγορο για τον πολίτη, είναι η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στη δηµόσια διοίκηση, που εδώ και 

δεκαετίες κινείται στους ρυθµούς άλλων δεκαετιών. Μετά τη δηµοσίευση όλων των αποφάσεων στο 

διαδίκτυο µε το πρόγραµµα «∆ιαύγεια», προχωράµε στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση παντού ενώ, 
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ήδη, έχουµε ξεκινήσει το σχεδιασµό για την κάρτα του πολίτη, µε την οποία οι πολίτες θα µπορούν να 

διεκπεραιώνουν µία σειρά από υποθέσεις τους χωρίς ταλαιπωρία.  
 
Ολοκληρώνεται το σύστηµα ΣΥΖΕΥΞΙΣ για την εξοικονόµηση δηµόσιου χρήµατος, ενισχύονται τα 

ΚΕΠ και µετατρέπονται σε ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης (ΕΚΕ). Ταυτόχρονα, ολοκληρώνεται το 

Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης «πύλη ΕΡΜΗΣ» για την πληροφόρηση πολιτών και επιχειρήσεων και 

την ασφαλή διεκπεραίωση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς επίσης προχωράµε και 

στη δηµιουργία ηλεκτρονικών ΚΕΠ, ώστε σταδιακά να καταργήσουµε τις ουρές και τα ραντεβού σε 

ένα µεγάλο φάσµα υπηρεσιών, που παρέχει το ∆ηµόσιο.  
 
Τον προγραµµατισµό αυτό θα εµπλουτίσουν ιδέες και προτάσεις από κάθε Έλληνα ή Ελληνίδα, που 

ενδιαφέρεται να συµβάλει στη βελτίωση του ∆ηµοσίου, µέσα από την ανάπτυξη µίας πλατφόρµας, 

στην οποία θα υποβάλλονται όλες οι καινοτόµες ιδέες, απ’ όπου κι αν προέρχονται, προς αξιολόγηση 

και υλοποίηση από την κυβέρνηση, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τη δηµόσια διοίκηση.  
 
Τέλος, αξιοποιούµε στο έπακρο ένα σηµαντικό εργαλείο που έχει η πατρίδα µας στα χέρια της, το 

ΕΚ∆∆Α. ∆ηµιουργούµε Κέντρο Καινοτοµίας και Τεκµηρίωσης στο ΕΚ∆∆Α που θα επιµορφώνει 

µόνιµα τους δηµοσίους υπαλλήλους, θα παράγει πολιτικές προτάσεις, θα αναδεικνύει καλές πρακτικές 

προς εφαρµογή στη λειτουργία του κράτους και θα αναδεικνύει στελέχη για την παραγωγή πολιτικής 

στα υπουργεία.  
 

 

 
2.3.3.  ∆ικαιοσύνη 
 
Το σύστηµα απονοµής δικαιοσύνης στη χώρα µας έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια αντοχών του. Σήµερα 

οι πολίτες και οι επιχειρήσεις βιώνουν στην πράξη ένα καθεστώς αρνησιδικίας. Η οικονοµία δεν 

βρίσκει ένα αξιόπιστο σύστηµα επίλυσης διαφορών, για να δηµιουργείται ένα περιβάλλον ασφάλειας 

και σταθερότητας για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την προσέλκυση επενδύσεων. Οι υποθέσεις 

των πολιτών χρονίζουν και οι µεγάλες υποθέσεις δηµόσιου ενδιαφέροντος παραµένουν για χρόνια 

αδιερεύνητες και ανεπίλυτες. Η εµπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων έχει κλονιστεί, µαζί 

µε το γενικότερο περί δικαίου αίσθηµα. Η ανατροπή αυτής της πραγµατικότητας είναι για εµάς ο 

πυρήνας της µεταρρυθµιστικής µας προσπάθειας.  
 
Ήδη προχωρήσαµε στα πρώτα µέτρα, που θα δώσουν ανάσα στη διοικητική δικαιοσύνη, µε τον 

εξορθολογισµό διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης. Φέραµε προς ψήφιση το νέο 

νοµοσχέδιο για την επιτάχυνση της πολιτικής δίκης, των αστικών δηλαδή διαφορών, µε την 

τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. Οι αλλαγές αυτές συνοδεύονται και από έναν 

προγραµµατισµό ουσίας στη διαδικασία της απονοµής δικαιοσύνης, που ήδη προβλέπεται στα νέα 

νοµοθετήµατα: κυρίως µε την εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας στο δικαστικό µας σύστηµα, η 

οποία θα επιφέρει µε την εφαρµογή της άµεσα αποτελέσµατα και στην ποιότητα και στην ταχύτητα 

της απονοµής της δικαιοσύνης.  
 
Ο σχεδιασµός της επόµενης περιόδου περιλαµβάνει ένα σύνολο από δραστικές αλλαγές στον τρόπο 

που η δικαιοσύνη απονέµεται στη χώρα µας. Προχωράµε σε ψηφιακές και αλληλεπιδραστικές 

ηλεκτρονικές διαδικασίες στην προδικασία των δικών. Στην ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, στην 

ηλεκτρονική ενηµέρωση και εξυπηρέτηση πολιτών και δικηγόρων και βέβαια σε αυτό που θα έπρεπε 

εδώ και χρόνια να έχει γίνει για να βελτιωθεί η ποιότητα των αποφάσεων των δικαστηρίων, στην 

ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων.  
 
Παράλληλα, το σύστηµα ποινικού µητρώου της χώρας διασυνδέεται µε αντίστοιχα συστήµατα άλλων 

κρατών της ΕΕ, καθώς έχει ήδη ξεκινήσει ο σχεδιασµός για τη µηχανοργάνωση και µηχανογράφηση 

των καταστηµάτων κράτησης και τη διασύνδεσή τους µε την κεντρική υπηρεσία.  
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Ολοκληρώνεται η αναβάθµιση του υπάρχοντος Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος και η 

παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και προς τους φορείς από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

ώστε να επιτευχθεί ο µεγαλύτερος βαθµός διαφάνειας σε όλε στις υποθέσεις που εξετάζει.  
 
Όλες αυτές οι θεσµικές και πρακτικές αλλαγές θα συνοδευτούν µε µία εκτεταµένη παρέµβαση για την 

αναδιοργάνωση της Εθνικής Σχολής ∆ικαστών, ώστε οι νέοι δικαστές να εξοπλίζονται µε όλα τα 

εφόδια που απαιτεί µία κοινωνία και µία οικονοµία, που αλλάζει συνεχώς, καθώς και ένα σύστηµα 

απονοµής δικαιοσύνης διαφορετικό, πιο ταχύ και πιο ευέλικτο από το παρελθόν.  
 
2.3.4. Πολιτικό σύστηµα και Σύνταγµα 
 
Η αλλαγή του εκλογικού νόµου αποτελεί µία από τις βασικές προεκλογικές µας δεσµεύσεις απέναντι 

στους πολίτες. Πλέον ήρθε η ώρα να αλλάξουµε οριστικά τον τρόπο εκλογής των βουλευτών µας, ως 

κοινωνία, ώστε να απαλλαγούµε οριστικά από τις αγκυλώσεις που οδηγούσαν για χρόνια στις 

πελατειακές σχέσεις, στο έλλειµµα αντιπροσώπευσης. Η εκλογική µας νοµοθεσία αλλάζει µέσα στο 

2011 και πλέον το πολιτικό µας σύστηµα ανακτά αξιοπιστία, διαφάνεια και λογοδοσία.  
 
Είναι αυτονόητο ότι η µεγάλη αυτή µεταρρύθµιση θα αφορά και στον τρόπο που χρηµατοδοτούνται 

τα κόµµατα και οι πολιτικοί ώστε, είτε το δηµόσιο, είτε το ιδιωτικό χρήµα µε το οποίο τροφοδοτούµε 

την ίδια τη δηµοκρατία µας και τους θεσµούς που την υπηρετούν, να είναι απολύτως φανερό και να 

αξιοποιείται αποκλειστικά και µόνο για το σκοπό που δαπανάται, δηλαδή την ενδυνάµωση των 

θεσµών και της φωνής του πολίτη. 
 
Στην κορυφή των προτεραιοτήτων µας, είναι ένα νέο Σύνταγµα. Εύληπτο και κατανοητό στον κάθε 

πολίτη. ∆εν θα περιορίσουµε την προσπάθειά µας σε µια ακόµα «τεχνική» αναθεώρηση. Επιδιώκουµε 

µια ευρεία συζήτηση για τις ανάγκες ενός νέου καταστατικού χάρτη. Είναι αυτονόητο ότι 

στρεβλώσεις, όπως το άρθρο 86 σχετικά µε την ποινική ευθύνη των υπουργών πρέπει να εκλείψουν 

οριστικά. 
Το Σύνταγµα για µια χώρα αποτελεί τον καταστατικό της χάρτη. Για την κοινωνία, όµως, αποτελεί 

παράλληλα το αξιακό και ηθικό πλαίσιο λειτουργίας και εξέλιξής της. Γι’ αυτό στη διαµόρφωση του 

χάρτη της πολιτείας και στην επαναδιατύπωση των αξιών που διέπουν την κοινωνία µας, µόνο η ίδια 

η κοινωνία, οι ίδιοι οι πολίτες, όσο το δυνατόν πιο µαζικά, νοµιµοποιούνται περισσότερο απ’ όλους 

να συµµετάσχουν και να αξιώσουν. Γι’ αυτό και τους επόµενους µήνες ξεκινάµε έναν ευρύ, 

συστηµατικό και απόλυτα ανοιχτό διάλογο µε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, που θα καταλήξει 

στο σχέδιο αλλαγής του Συντάγµατος, όταν ανοίξει ξανά η δυνατότητα αυτή. 
 

 

2.4. Η θέση µας στον κόσµο 

 
Μετά από πολλά χρόνια απραξίας, απουσίας από τις διεθνείς εξελίξεις, απουσίας πρωτοβουλιών και 

θέσεων και κόντρα στο τεράστιο έλλειµµα αξιοπιστίας της χώρας µας απέναντι στους εταίρους µας, 

πετύχαµε να σπάσουµε την αποµόνωση και αρχίσαµε µια µακρά πορεία ενδυνάµωσης της αξιοπιστίας 

και της διεθνούς θέσης της χώρας.  
 
Και το πετυχαίνουµε, γιατί έχουµε πίστη στις ικανότητές µας και στην αξία της χώρας µας. Στην 

οικονοµία, πετύχαµε να µη µείνουµε µόνοι µε το πρόβληµά µας, πνιγµένοι στα χρέη των 

προηγούµενων ετών, εγκαταλελειµµένοι στις άγριες ορέξεις των παντοδύναµων αγορών και 

κερδοσκόπων. Πετύχαµε να επαναφέρουµε την Ελλάδα στο προσκήνιο, να έχουµε φωνή για να 

υπερασπιζόµαστε καλύτερα τα δίκαιά µας, αναλαµβάνοντας παράλληλα -µε κόπους και θυσίες- να 

βάλουµε τάξη στα του οίκου µας και να κάνουµε τις µεγάλες, αυτονόητες αλλαγές. Και τα όσα 

κάνουµε για να πετύχουµε το δραστικό περιορισµό των ελλειµµάτων που λίγο έλλειψε να µας 

πνίξουν, αλλά και τη ριζική αλλαγή της χώρας µας, είναι αυτά που, καταρχήν, µας δίνουν αξιοπιστία, 

για να διεκδικούµε το µέγιστο και εκτός συνόρων. 
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Και η συνέπεια στην προσπάθεια αναγνωρίζεται, όπως φάνηκε και από τις αποφάσεις του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 11
ης

 και 25
ης

 Μαρτίου. 
 
Αλλά και τα όσα πετυχαίνουµε στη χώρα µας, θα ήταν ακατόρθωτα αν δεν δίναµε και δεν 

συνεχίσουµε να δίνουµε τη µάχη για τη διεθνή θέση της Ελλάδας, µε µια δυναµική πολιτική 

πρωτοβουλιών και αυτοπεποίθησης. Με συγκεκριµένες προτάσεις και πρωτοβουλίες, δίνουµε το 

παρόν σε όλα τα διεθνή θέµατα και φόρα, διµερή ή πολυµερή. Με πρωτοβουλίες µιας πολυδιάστατης 

εξωτερικής και οικονοµικής πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής, µε καταρχήν επίκεντρο την ίδια µας την 

οικογένεια, την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Επιχειρούµε να είµαστε παντού, µε θέσεις και πρωτοβουλίες, µε αυτοπεποίθηση για το τι µπορούµε 

να κάνουµε, µε σοβαρότητα, κύρος και αξιοπιστία. ∆ουλεύουµε για µια Ελλάδα, που δεν θα είναι 

ουραγός, αλλά θα βρίσκεται στην πρωτοπορία. 
 
Παράλληλα, διευρύνουµε και ενδυναµώνουµε το ρόλο µας στη γειτονιά µας, τα Βαλκάνια και τη 

Μεσόγειο προωθώντας παράλληλα πολιτικές συνεργασίας µε τους γείτονές µας ώστε να 

δηµιουργήσουµε µέρισµα εµπιστοσύνης που θα µας βοηθήσει να εξοικονοµήσουµε δαπάνες από τη 

µείωση των αµυντικών µας εξοπλισµών.  
 
Περιορίζουµε το λειτουργικό κόστος των διπλωµατικών µας αντιπροσωπειών και προσπαθούµε να 

ενισχύσουµε το ανθρώπινο δυναµικό του διπλωµατικού σώµατος για να ενισχύσουµε την εικόνα της 

χώρας µας στο εξωτερικό. 
 
Στις Ένοπλες ∆υνάµεις και στο πεδίο του ανθρώπινου δυναµικού στόχος µας είναι να εφαρµοστεί η 

νέα αντίληψη που συµπυκνώνεται στις ρυθµίσεις του νόµου για την ιεραρχία και τις προαγωγές των 

στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων, ώστε να επικρατήσει πλήρως η αξιοκρατική και δικαιοκρατική 

αντίληψη στον χώρο των Ενόπλων ∆υνάµεων. 
 
Στον τοµέα της κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων ∆υνάµεων ολοκληρώνεται συνεργασία µε το 

Υπουργείο Υγείας έτσι ώστε τα στρατιωτικά νοσοκοµεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη να 

εξυπηρετούν όσο γίνεται µεγαλύτερο αριθµό πολιτών, ενώ στην περιφέρεια ήδη εφαρµόζεται πιλοτικά 

το πρόγραµµα της συγχώνευσης µικρών στρατιωτικών νοσοκοµείων µε µεγάλα πανεπιστηµιακά, 

περιφερειακά ή νοµαρχιακά νοσοκοµεία του ΕΣΥ προς αµοιβαίο όφελος. 
 

 

2.5. Από τα ελλείµµατα στα πλεονάσµατα 

 
Το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής: ένα κράτος που σέβεται και αξιοποιεί 
τα χρήµατα του πολίτη, µια κοινωνία αλληλεγγύης που δεν υποθηκεύει το µέλλον των παιδιών µας. 
 
Το νοικοκύρεµα των δηµόσιων οικονοµικών έχει ξεκινήσει. Το 2010 καταφέραµε την µεγαλύτερη 

µείωση του ελλείµµατος που έχει επιτευχθεί ποτέ στην χώρα µας και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της 

Ευρωζώνης, µέσα σε ένα χρόνο.  
 
Όλη αυτή η προσπάθεια δεν είναι µόνο µια αυτονόητη προσπάθεια για το νοικοκύρεµα του ∆ηµοσίου. 

Για την αποκατάσταση της διαφάνειας, της χρηστής διαχείρισης, του σεβασµού στον κόπο και στα 

χρήµατα του Έλληνα φορολογούµενου που δικαιούται να λαµβάνει αξιοπρεπείς δηµόσιες υπηρεσίες 

και αγαθά. 
 
Είναι και µία προσπάθεια για την αποκατάσταση του ονόµατος, τους κύρους και της αξιοπιστίας της 

χώρας µας, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για να αρχίσει ξανά η ανάπτυξη και η δηµιουργία 

περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Είναι µια προσπάθεια για τη διασφάλιση της 

οικονοµικής µας ανεξαρτησίας. Μιας Ελλάδας που θα στηρίζεται στις δικές της και όχι σε δάνειες 

δυνάµεις.  
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Το 2011 η προσπάθεια συνεχίζεται, αλλά και υποστηρίζεται από τις µεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές 

στο κράτος και στην οικονοµία που ξεκίνησαν από την πρώτη µέρα που αναλάβαµε την ευθύνη για τη 

διακυβέρνηση της χώρας. 
 
Οι µεγάλες τοµές και αλλαγές στο κράτος, στη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης, στην υγεία, στο 

ασφαλιστικό σύστηµα, στο κοινωνικό κράτος, στις δηµόσιες επιχειρήσεις, στο φορολογικό σύστηµα, 

στη διαχείριση του δηµόσιου χρήµατος, στους θεσµούς λογοδοσίας και διαφάνειας, στην ασφάλεια 

και στην άµυνα, στο δικαστικό σύστηµα και στο πολιτικό σύστηµα είναι ο µόνος δρόµος που µπορεί 

να οδηγήσει στο πραγµατικό νοικοκύρεµα του ∆ηµοσίου.  
 
Είναι ο µόνος δρόµος για την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των πολιτών και των διεθνών εταίρων 

στην Ελληνική ∆ηµοκρατία, στη δηµιουργία ενός κράτους που διασφαλίζει τη δικαιοσύνη και που 

ενισχύει τις δυνατότητες και τη δυναµική της χώρας και των πολιτών της. 
 
Όλες αυτές οι παρεµβάσεις είναι η βάση για τη σύνταξη του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου 

∆ηµοσιονοµικής Στρατηγική της χώρας. 
 
Είναι το πρώτο πολυετές πλαίσιο δηµοσιονοµικής διαχείρισης, µέσα από το οποίο ξεκινά να 

υλοποιείται η δέσµευσή µας για πολυετείς προϋπολογισµούς.  
 
Το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της µεγάλης µεταρρύθµισης στο πλαίσιο 

της διαχείρισης του δηµόσιου χρήµατος που θεσµοθετήσαµε το 2010 µε τον νόµο για «την 

δηµοσιονοµική διαχείριση και ευθύνη», µε το οποίο ενισχύεται ο έλεγχος από τους θεσµούς και η 

λογοδοσία και η διαφάνεια προς τους πολίτες, η χώρα αποκτά µεσοπρόθεσµο σχεδιασµό που 

διασφαλίζει συνέπεια και σταθερότητα στις αποφάσεις. Μακριά από τη σηµερινή λογική της 

προσωρινής διαχείρισης και της απεριόριστης δυνατότητας για αλλαγή στόχων και υπερβάσεις 

δαπανών. ∆ηµιουργώντας τελικά ένα πλαίσιο σε πλήρη εναρµόνιση µε τους κανόνες για τη 

συµµετοχή µας στην Ευρωζώνη. 
 
Το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο, ωστόσο, δεν στερεί την αναγκαία ευελιξία από το κράτος να 

προσαρµόζει του στόχους στις µεταβαλλόµενες οικονοµικές συνθήκες, αφού το Πλαίσιο είναι 

κυλιόµενο και επικαιροποιείται κάθε χρόνο από την κυβέρνηση και εγκρίνεται από τη Βουλή. 
 
Στόχος του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής για την περίοδο 2012-2015 είναι 

ένας δηµόσιος τοµέας που θα παρέχει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους πολίτες σήµερα χωρίς 

να υποθηκεύει το µέλλον των παιδιών µας και των µελλοντικών γενεών. Ένα κράτος που µπορεί να 

χρηµατοδοτείται µε τις δικές του δυνάµεις, χωρίς ελλείµµατα και υπερβολικές ανάγκες δανεισµού. 
 
Για να επιτευχθεί αυτό θα γίνει προσπάθεια και στα δύο σκέλη του προϋπολογισµού. 
 
Οι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης που το 2009 έφτασαν να αντιστοιχούν στο 54% του ΑΕΠ, 

δηλαδή για 100 ευρώ που διακινούνται στην οικονοµία µας τα 54 χρηµατοδοτούνταν από τα 

φορολογικά έσοδα και το δανεισµό του κράτους, θα µειωθούν έως το 2015 στο επίπεδο που 

βρίσκονταν το 2003, περίπου 44% του ΑΕΠ. Τα έσοδα του ∆ηµοσίου που το 2009 κατέρρευσαν στο 

38% του ΑΕΠ, το 2015 στοχεύουµε να φτάσουν στα επίπεδα του 2000 περίπου στο 43% του ΑΕΠ. 

Κανένας από τους στόχους που έχουµε θέσει δεν είναι πρωτόγνωρος για τη χώρα. Πρωτόγνωρη είναι 

µόνο η ταχύτητα µε την οποία πρέπει να επιτευχθούν οι στόχοι µας. 
 
Μεγαλύτερο εµπόδιο στην προσπάθεια µας είναι οι υψηλές δαπάνες για τόκους που από το επίπεδο 

του 4-5% του ΑΕΠ σε όλη την περίοδο 2000-2006 έφτασαν πλέον να ξεπερνούν το 7% του ΑΕΠ. Γι’ 

αυτό και η προσπάθεια που πρέπει να καταβάλουµε πρέπει να συµβάλλει στην άµεση µείωση του 

χρέους – µέσα και από το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων – αλλά και µέσα από τον εξορθολογισµό 
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των δηµοσίων δαπανών ώστε η απώλεια που έχουµε από την πλευρά των τόκων να µην χρειαστεί να 

οδηγήσει σε λιγότερο κράτος εκεί που πραγµατικά χρειάζεται. 
 
Η προσπάθεια από την πλευρά των δαπανών, µέσα από τον εξορθολογισµό της λειτουργίας του 

κράτους, θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη. Χωρίς οριζόντιες περικοπές σε µισθούς και συντάξεις, αλλά 

µε στοχευµένες παρεµβάσεις σε κάθε κατηγορία δαπάνης και µε άµεσο περιορισµό του κράτους σε 

εκείνους τους τοµείς και λειτουργίες που δεν προσφέρουν ουσιαστικά καµία υπηρεσία στους πολίτες. 
 
Η προσπάθεια από την πλευρά των εσόδων, θα στηριχθεί κατά κύριο λόγο στη διεύρυνση της 

φορολογικής βάσης, στην αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, στην αύξηση της 

εισπραξιµότητας των τελών, των φόρων και των εισφορών, στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, 

και την δικαιότερη κατανοµή των φορολογικών βαρών. 
 
Στόχος µας είναι το έλλειµµα από 15,4% του ΑΕΠ το 2009 έως το 2015 να µειωθεί κοντά στο 1% του 

ΑΕΠ. Το χρέος που ξεπερνά ήδη το 150% του ΑΕΠ και αναµένεται να φτάσει έως το 160% του ΑΕΠ 

θα αρχίσει να µειώνεται µετά το 2012. 
 
Το µέγεθος της δηµοσιονοµικής προσπάθειας που χρειάζεται να υλοποιηθεί στην χώρα µας την 

περίοδο 2011-2015 είναι περίπου 28 δισεκατοµµύρια ευρώ ή περίπου 11% του ΑΕΠ. Η προσπάθεια 

αυτή βασίζεται τόσο µείωση των δαπανών, όσο και στην ενίσχυση των εσόδων. Το µεγαλύτερο µέρος 

της προσπάθειας θα προέλθει από διαρθρωτικές παρεµβάσεις στο δηµόσιο τοµέα, ενώ θα 

υποστηριχθεί και από παρεµβάσεις που επιβάλλονται από το µέγεθος του προβλήµατος που 

αντιµετωπίζει η χώρα, την ανάγκη για συνέχιση της χρηµατοδότησης της οικονοµίας τα επόµενα 

χρόνια.  
 

 

 

3. ΕΠΙΜΕΤΡΟ 

 
Η επιλογή που κάνουµε, είναι να αφήσουµε πίσω το παρελθόν και να χτίσουµε την Ελλάδα της υγιούς 

οικονοµίας, της ανταγωνιστικότητας, της ευνοµίας, της κοινωνικής προστασίας, των πολιτών που 

αξιοποιούν ελεύθερα τη δηµιουργικότητά τους, τα ταλέντα τους και αισιοδοξούν για το µέλλον. 
 
Οποιοσδήποτε άλλος δρόµος από αυτόν θα οδηγούσε την πατρίδα µας στην καταστροφή και στην 

αποµόνωση και θα µας γύριζε όλους πολλές δεκαετίες πίσω.  
 
Όλα όσα κάνουµε και θα κάνουµε συγκροτούν ένα φιλόδοξο αλλά ρεαλιστικό εθνικό σχέδιο 

ανασυγκρότησης της πατρίδας µας προς το καλύτερο. Θέλει δουλειά και ακόµα πολύ δρόµο, αλλά ο 

στόχος είναι εφικτός εφόσον δουλέψουµε όλοι µαζί.  
 
Πρωταγωνιστές της αλλαγής είναι οι ίδιοι οι πολίτες της χώρας µας. Οι δηµιουργικές δυνάµεις, που 

διεκδικούν αυτή την Ελλάδα για το µέλλον και για τα παιδιά µας. ∆ική µας υποχρέωση είναι να 

κάνουµε πράξη αυτή την εντολή και να αφήσουµε πίσω όσους επιµένουν να µένουν στο παρελθόν.  
 
Γιατί η Ελλάδα που διεκδικούµε βρίσκεται στο µέλλον. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΜΠ∆Σ 
ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΟ ΒΑΣΗΣ 2011 

 
1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  (ΜΠ∆Σ) 
 
 
Το ΜΠ∆Σ ως βασική µεταρρύθµιση της νέας δηµοσιονοµικής διαχείρισης 
 

Μια από τις σηµαντικότερες µεταρρυθµιστικές παρεµβάσεις στον εκσυγχρονισµό της διαχείρισης των 

δηµόσιων δαπανών που αποτυπώθηκε στο νέο δηµοσιονοµικό νόµο 3871/2010 είναι η καθιέρωση της 

σύνταξης ενός κυλιόµενου Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠ∆Σ). 

 

Το πλαίσιο αυτό αποτελεί το βασικό στοιχείο µιας διαφορετικής φιλοσοφίας στη διαχείριση των 

δηµόσιων πόρων και το πρώτο βήµα για τη µετάβαση σε πολυετείς προϋπολογισµούς, καθώς 

συµβάλλει στην εµπέδωση της έννοιας του πολυετούς προγραµµατισµού των οικονοµικών του 

δηµοσίου. 

 

Ταυτόχρονα, η χώρα µας για πρώτη φορά χαράζει πολυετή δηµοσιονοµική στρατηγική µέσα από τη 

συλλογική διαδικασία διαβούλευσης, γεγονός που αποτελούσε αίτηµα µεγάλης µερίδας του πολιτικού 

κόσµου. 

 

Βασικές επιλογές  
 

Το ΜΠ∆Σ αποτελεί µια από πάνω προς τα κάτω προσέγγιση του προϋπολογισµού και δεν εστιάζει 

µόνο στην κεντρική, αλλά στη γενική κυβέρνηση ως ένα ενιαίο σύνολο, ενώ παράλληλα βασίζεται και 

σε µια ανάλυση του προϋπολογισµού γραµµή-γραµµή και σε κάθε φορέα. 

 

Το ΜΠ∆Σ δίνει µια σαφή εικόνα των δηµοσιονοµικών ορίων και των δεσµεύσεων που 

αναλαµβάνονται για την επόµενη περίοδο, των βασικών πολιτικών κατευθύνσεων και των 

προτεραιοτήτων.  Θέτει συγκεκριµένους στόχους, χρονοδιάγραµµα και δείκτες υλοποίησης στην 

προσπάθεια ελέγχου των δαπανών και σταδιακής µείωσης του ελλείµµατος θέτοντας, παράλληλα, τα 

ανώτατα όρια δαπανών για όλη την περίοδο για τους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης (υπουργεία). 

 

Ιστορικό και διεθνής εµπειρία 
 
Η ιδέα των πολυετών προϋπολογισµών και το νέο πλαίσιο διαχείρισης των δηµόσιων πόρων δεν είναι 

καινούρια. Έχει ξεκινήσει να εφαρµόζεται συστηµατικά σχεδόν από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 

και είναι σήµερα ευρέως διαδεδοµένη σε όλες τις ανεπτυγµένες χώρες του κόσµου. Η Αυστραλία, ο 

Καναδάς, η ∆ανία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Αγγλία και οι ΗΠΑ είχαν ήδη ξεκινήσει από τη δεκαετία 

του ’80. 

  

Ο πολυετής προγραµµατισµός στηρίχθηκε στη θεωρία της µεγιστοποίησης της κοινωνικής ευηµερίας 

µέσα από την ορθολογική λήψη αποφάσεων, ως προς το ύψος και την κατανοµή των δαπανών, έτσι 

ώστε να επιτευχθεί η ελαχιστοποίηση του κόστους και η µεγιστοποίηση του οφέλους.  

 

Παρατηρώντας την ευρωπαϊκή εµπειρία βλέπουµε όλες τις αναπτυγµένες χώρες να υιοθετούν τη νέα 

φιλοσοφία διαχείρισης των δαπανών, προκειµένου να πετύχουν τη µείωση του κόστους λειτουργίας 

της δηµόσιας διοίκησης και των ελλειµµάτων τους. Αυτό συνέβη ιδιαίτερα έντονα τα τελευταία 10-15 
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χρόνια µε την αύξηση του διεθνούς ανταγωνισµού και την εµφάνιση της οικονοµικής κρίσης, 

αργότερα. 

 

Η Γαλλία ξεκίνησε το 2001 µε την ανάπτυξη ενός συστήµατος προϋπολογισµού µηδενικής βάσης µε 

τετραετή πρόβλεψη, κατανεµηµένο σε προγράµµατα, µε ποσοστά υλοποίησης και δείκτες 

αποτελεσµατικότητας. 

 

Η  Γερµανία ακολουθεί τέσσερις βασικές µακροοικονοµικές αρχές: σταθερή οικονοµική ανάπτυξη, 

σταθερές τιµές, υψηλά επίπεδα απασχόλησης και ισοσκελισµένο ισοζύγιο συναλλαγών. 

 

Οι Σκανδιναβικές χώρες (∆ανία, Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία) ενδυνάµωσαν τη δηµοσιονοµική 

πειθαρχία ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 και γνώρισαν µεγάλη οικονοµική άνθηση σε σχέση 

µε τα προηγούµενα ελλείµµατα και το υψηλό δηµόσιο χρέος. Από το 2003 η Φινλανδία, η Σουηδία 

και η ∆ανία εµφανίζουν πλεονάσµατα. 

 

Αλλά και ο προϋπολογισµός της ΕΕ, είναι βασισµένος σε µεσοπρόθεσµα επταετή προγράµµατα, ενώ 

για κάθε έτος και για κάθε τοµέα δραστηριότητας περιλαµβάνονται τα ποσά που έχουν 

προϋπολογισθεί να δαπανηθούν, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα υπέρβασής τους. Προς ενίσχυση, 

µάλιστα, αυτής της διαδικασίας και προκειµένου να εντοπίζονται τυχόν ανακολουθίες ή ανισορροπίες 

στις δηµοσιονοµικές αλλά και τις διαρθρωτικές πολιτικές των κρατών-µελών, καθιερώθηκε πρόσφατα 

στην ΕΕ το ευρωπαϊκό εξάµηνο. 

 

Το ευρωπαϊκό εξάµηνο είναι η περίοδος (Ιανουάριος-Ιούνιος κάθε έτους) κατά την οποία γίνεται 

προσπάθεια ενίσχυσης του συντονισµού των δηµοσιονοµικών αποφάσεων, εντοπίζονται οι κύριες 

οικονοµικές προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ΕΕ και παρέχονται στρατηγικές συµβουλές για τις 

πολιτικές των κρατών-µελών. 

 
Τα πλεονεκτήµατα της εφαρµογής του νέου δηµοσιονοµικού πλαισίου  
 

Σύµφωνα µε τη διεθνή εµπειρία και παρά το γεγονός ότι η κάθε χώρα εφάρµοσε διαφορετική 

στρατηγική και µεθόδους δηµοσιονοµικής διαχείρισης µε µεσοπρόθεσµο προγραµµατισµό, όλες οι 

έρευνες αναγνωρίζουν ότι βελτιώθηκε ουσιαστικά το σύστηµα διαχείρισης των δαπανών. Οι στόχοι 

επιτεύχθηκαν και αναδείχθηκε η χρησιµότητα αυτής της πολιτικής.  

 

Αλλά και η οργανωτική δοµή και ο τρόπος διοίκησης και λήψης αποφάσεων στο δηµόσιο τοµέα, 

βελτιώθηκαν ουσιαστικά. Γι’ αυτό και, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, το 50% των χωρών-

µελών του, έχει πλέον υιοθετήσει σύστηµα αποδοτικής διοίκησης/διαχείρισης των δηµόσιων 

δαπανών. 

 

Η ενδυνάµωση του ρόλου του Κοινοβουλίου 
 

Σηµαντική παρέµβαση, ως αποτέλεσµα της αλλαγής φιλοσοφίας στη δηµοσιονοµική διαχείριση, είναι 

η ενδυνάµωση του ρόλου της Βουλής. 

 

Με το ΜΠ∆Σ για πρώτη φορά τίθενται προς δηµόσια συζήτηση και ψήφιση, µε ξεκάθαρη µορφή, οι 

επιλεγµένες πολιτικές της κυβέρνησης καθώς και οι παρεµβάσεις που θα τις υποστηρίξουν για την 

καλυπτόµενη περίοδο. 

 

Ο ετήσιος προϋπολογισµός δεν είναι κάτι ξεχωριστό αλλά αποτελεί πλέον ένα τµήµα του συνόλου της 

µεσοπρόθεσµης πολιτικής.  

 

Ο έλεγχος του κοινοβουλίου καθίσταται ουσιαστικότερος. Η Βουλή µπορεί να παρακολουθεί στενά το 

βαθµό υλοποίησης των παρεµβάσεων, να ελέγχει την εκτέλεσή τους, να προτείνει διορθώσεις και να 

κρίνει το αποτέλεσµα µε βάση τα οφέλη που προέκυψαν µε τη δηµιουργία του Γραφείου του 

Προϋπολογισµού και την εκπόνηση του ΜΠ∆Σ ο έλεγχος της Βουλής καθίσταται ουσιαστικότερος. 
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Για τους λόγους αυτούς, η ψήφιση του ΜΠ∆Σ από τη Βουλή λαµβάνει τη µορφή µιας κορυφαίας 

πολιτικής παρέµβασης, δεδοµένου ότι δίνεται στην κυβέρνηση εξουσιοδότηση για τις οικονοµικές, 

πολιτικές αλλά και κοινωνικές επιλογές που θα υλοποιηθούν για την περίοδο, δηλαδή για τον τρόπο 

που θα διατεθεί το δηµόσιο χρήµα. 

 

 

Περιεχόµενο του ΜΠ∆Σ 
 

Σύµφωνα µε το νόµο 3871/2010, το ΜΠ∆Σ, περιλαµβάνει, για το έτος προϋπολογισµού και τα τρία 

επόµενα έτη, κατά κύριο λόγο: 

 

• τους µεσοπρόθεσµους στόχους για τη γενική κυβέρνηση και τους επιµέρους φορείς της, 

• την περιγραφή και αξιολόγηση των µακροοικονοµικών και δηµοσιονοµικών εξελίξεων και 

προβλέψεων για τα δύο προηγούµενα έτη, το τρέχον έτος, το έτος προϋπολογισµού και τα επόµενα 

τρία έτη,  

• όλες τις παραδοχές των οικονοµικών και δηµοσιονοµικών προβλέψεων (ελαστικότητες και 

ποσοστά συµµόρφωσης για τις κύριες πηγές των εσόδων, αριθµό εργαζόµενων, µισθολογικές και 

συνταξιοδοτικές εξελίξεις, παροχές, δαπάνες αγαθών και υπηρεσιών, δαπάνες επενδύσεων και 

δαπάνες τόκων), 

• τις κύριες πηγές κινδύνου για τις δηµοσιονοµικές προβλέψεις, 

• το στόχο για το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης,  

• τα συνολικά ανώτατα όρια δαπανών για τη γενική κυβέρνηση καθώς και τα ανώτατα όρια του 

κρατικού προϋπολογισµού και των ΟΤΑ, και ΟΚΑ για την περίοδο, 

• τις δαπάνες και τα έσοδα σε κεντρική κυβέρνηση, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνική ασφάλιση για 

τα αντίστοιχα έτη, 

• τις προβλεπόµενες δαπάνες της κεντρικής κυβέρνησης ανά υπουργείο για τον προϋπολογισµό του 

επόµενου έτους, καθώς και τις συνολικές δαπάνες τους για την περίοδο, 

• τα έσοδα και τις δαπάνες της κεντρικής κυβέρνησης ανά οικονοµική κατηγορία και τις προβλέψεις 

για τα φορολογικά έσοδα και τις δαπάνες για την περίοδο, 

• τις εκτιµήσεις ανά οικονοµική κατηγορία των ακαθάριστων εξόδων, εσόδων, και ελλείµµατος ή 

πλεονάσµατος του κοινωνικού προϋπολογισµού και των ενοποιηµένων προϋπολογισµών της 

τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 

Περιεχόµενο των ετήσιων προϋπολογισµών 
 

Ετήσιος κρατικός προϋπολογισµός 
Ο ετήσιος κρατικός προϋπολογισµός περιλαµβάνει το σύνολο των εκτιµήσεων για τα βασικά 

οικονοµικά µεγέθη της κεντρικής κυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένου του ανεξόφλητου χρέους, των 

εγγυήσεων και των δανειακών πράξεων της γενικής κυβέρνησης. 

Τις εκτιµήσεις του ύψους των µεταβιβάσεων από τον κρατικό προϋπολογισµό στην τοπική 

αυτοδιοίκηση, τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και τα νοσοκοµεία (και σε άλλο φορέα κατά 

περίπτωση) για το έτος προϋπολογισµού και τα επόµενα έτη της περιόδου. 

Το περιθώριο προγραµµατισµού  για την κάλυψη του κόστους µελλοντικών πολιτικών και σφαλµάτων 

στις προβλέψεις δαπανών για τα επόµενα έτη µετά το έτος του προϋπολογισµού, ύψους όχι 

µικρότερου του 1 και όχι µεγαλύτερου του 2 τοις εκατό των δαπανών του κρατικού προϋπολογισµού 

ενός δεδοµένου οικονοµικού έτους. 

 

Ετήσιος κοινωνικός προϋπολογισµός 
Ο ετήσιος κοινωνικός προϋπολογισµός περιλαµβάνει προβλέψεις για το αντίστοιχο οικονοµικό έτος 

των εσόδων, δαπανών, πλεονασµάτων/ελλειµµάτων και ισολογισµών του ενοποιηµένου συστήµατος 

κοινωνικής ασφάλισης και εκάστου των µειζόνων ασφαλιστικών ταµείων και οµάδων νοσοκοµείων.  

 

Ενοποιηµένοι ετήσιοι προϋπολογισµοί της τοπικής αυτοδιοίκησης 
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Οι ενοποιηµένοι ετήσιοι προϋπολογισµοί της τοπικής αυτοδιοίκησης περιλαµβάνουν προβλέψεις για 

το αντίστοιχο οικονοµικό έτος των εσόδων, δαπανών, πλεονασµάτων/ελλειµµάτων και ισολογισµών 

του ενοποιηµένου τοµέα τοπικής αυτοδιοίκησης.  

 

Ενοποιηµένοι ετήσιοι προϋπολογισµοί λοιπών φορέων γενικής κυβέρνησης 
Οι ενοποιηµένοι προϋπολογισµοί των λοιπών φορέων της γενικής κυβέρνησης περιλαµβάνουν 

στοιχεία ακαθάριστων εξόδων, εσόδων, συνολικών πλεονασµάτων ή ελλειµµάτων, πηγών 

χρηµατοδότησης, καθώς και ισολογισµό χρηµατοοικονοµικού ενεργητικού και παθητικού και 

εξασφαλισµένων δανειακών υποχρεώσεων όλων των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου που 

συνιστούν µέρος της γενικής κυβέρνησης και δεν καλύπτονται από τον κρατικό, τον κοινωνικό ή τον 

ενοποιηµένο ετήσιο προϋπολογισµό τοπικής αυτοδιοίκησης. 
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2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
 

 

2.1 Πρόσφατες εξελίξεις  
 

 

Η διεθνής οικονοµική κρίση της περιόδου 2008-2009 έφερε στην επιφάνεια τις µακροχρόνιες 

διαρθρωτικές αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας και αποκάλυψε τις ανισορροπίες τόσο στο 

δηµοσιονοµικό όσο και στον εξωτερικό τοµέα. Το 2010, όµως, υιοθετήθηκε ένα φιλόδοξο Πρόγραµµα 

Οικονοµικής Προσαρµογής που δίνει έµφαση: 

 

1. στην εµπροσθοβαρή δηµοσιονοµική προσπάθεια µε στόχο την εξασφάλιση της βιωσιµότητας του 

δηµόσιου χρέους, 

2. στην εξασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και της ύπαρξης επαρκούς 

ρευστότητας στο τραπεζικό σύστηµα και 

3. στην εφαρµογή ενός ευρύτατου προγράµµατος διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων µε στόχο την 

ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Η µετάβαση σε ένα διαφορετικό 

µοντέλο ανάπτυξης που θα βασίζεται στις επενδύσεις και τις εξαγωγές αναµένεται να οδηγήσει σε 

µία σταδιακή, αλλά περισσότερο ισχυρή και διατηρήσιµη ανάκαµψη της οικονοµικής 

δραστηριότητας αλλά και σε δηµοσιονοµική εξυγίανση. 

 

Το 2009, το πραγµατικό ΑΕΠ, παρά την αύξηση των δηµόσιων δαπανών, παρουσίασε αρνητικό 

ρυθµό ανάπτυξης (-2%).  Η εξέλιξη αυτή οφείλεται, κυρίως, στη µείωση των ακαθάριστων 

επενδύσεων παγίου κεφαλαίου (-11,2%), µε τις βασικές συνιστώσες των επενδύσεων να κινούνται 

πτωτικά και µε πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα τις επενδύσεις σε µηχανολογικό εξοπλισµό (-22,1%).  

Η µεταβολή της δηµόσιας κατανάλωσης παρουσίασε σηµαντική επιτάχυνση (10,3% έναντι 1,5% το 

2008),  ενώ η  συνεισφορά του εξωτερικού τοµέα της οικονοµίας στην ανάπτυξη ήταν θετική, µε τις 

εισαγωγές και τις εξαγωγές να καταγράφουν σηµαντικές απώλειες (-18,6% και -20,1% αντίστοιχα).         

 

Σε ό,τι αφορά τη µεταβολή των τιµών, ο πληθωρισµός, µε βάση το ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή, 

επιβραδύνθηκε στο 1,1%, κυρίως λόγω µείωσης της συνολικής ζήτησης (και σε µικρότερο βαθµό από 

την πλευρά της προσφοράς, λόγω των εξελίξεων στην αγορά εργασίας που οδήγησαν σε επιβράδυνση 

της αύξησης των κατά κεφαλή αµοιβών). Ο πυρήνας του πληθωρισµού, πάντως, διπλασιάστηκε 

(2,4%), αντανακλώντας παράγοντες που δεν σχετίζονται µε την τρέχουσα συγκυρία (για παράδειγµα,  

αναποτελεσµατική λειτουργία των αγορών αγαθών και υπηρεσιών).  

 

Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 9%, µε την απασχόληση να σηµειώνει µείωση (-0,7%).  

 

Όσον αφορά το 2010, εκτιµάται ότι το πραγµατικό ΑΕΠ µειώθηκε κατά -4,5% (επισηµαίνεται ότι οι 

προσωρινές αναθεωρηµένες τριµηνιαίες εκτιµήσεις της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ρυθµό µεταβολής της 

τάξης του -4,35%), µε την ιδιωτική κατανάλωση να µειώνεται και αυτή κατά 4,5%, σηµειώνοντας 

ιδιαίτερα σηµαντική πτώση κατά το τέταρτο τρίµηνο του έτους (-8,6% σε ετήσια βάση), που 

οφείλεται στις µεταβολές στην απασχόληση και το διαθέσιµο εισόδηµα, στην επιβράδυνση της 

πιστωτικής επέκτασης και στη χειροτέρευση των προσδοκιών των καταναλωτών. Η µείωση της 

δηµόσιας κατανάλωσης εκτιµάται στο 6,5%, ενώ ιδιαίτερα πτωτικά κινήθηκαν οι ακαθάριστες 

επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (-16,5%), λόγω των δυσµενών επιχειρηµατικών προσδοκιών, του 

χαµηλότερου βαθµού χρησιµοποίησης του εργατικού δυναµικού και του περιορισµού των πιστώσεων.  

 

Αντίθετα, η συνεισφορά του εξωτερικού τοµέα στην ανάπτυξη της οικονοµίας εκτιµάται ότι και για το 

2010 ήταν θετική (2,3 ποσοστιαίες µονάδες). Η εξέλιξη αυτή πηγάζει από τη σηµαντική µείωση των 

εισαγωγών (-4,8%) και µία εντυπωσιακή ανάκαµψη των εξαγωγών (+3,8% έναντι -20,1% το 2009). Η 

ανάκαµψη των εξαγωγών ήταν κυρίως αποτέλεσµα ενός ευνοϊκότερου εξωτερικού περιβάλλοντος, 

κέρδους στην ανταγωνιστικότητα των εγχωρίων τιµών και του κόστους και του γεγονότος ότι οι 
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περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις ήδη εξάγουν ένα µέρος της παραγωγής τους (έχοντας εποµένως 

µια υπάρχουσα εξαγωγική βάση, είναι ευκολότερο για µια επιχείρηση να εξαπλωθεί, παρά να 

ξεκινήσει από την αρχή) (Τριµηνιαία Έκθεση της Ευρωζώνης , τόµος 9, τεύχος 3 (2010)). Σε ό,τι αφορά τις 

εξελίξεις στην ανταγωνιστικότητα, η πραγµατική ισοτιµία µειώθηκε κατά 0,5% µε βάση τον ∆ΤΚ ή 

κατά 2,4% µε βάση το κόστος µονάδας εργασίας (απόδοση σχετική µε τις υπόλοιπες 35 βιοµηχανικές 

χώρες: διπλάσια εξαγωγικά βάρη).
 
   

 

 

Ο πληθωρισµός µε βάση το ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή διαµορφώθηκε στο 4,7% κατά µέσο όρο, 

αντανακλώντας κατά ένα µεγάλο βαθµό, τις αυξήσεις στους έµµεσους και ειδικούς φόρους, στους 

οποίους εκτιµάται ότι µπορεί να αποδοθεί το 70% περίπου της συνολικής µεταβολής των τιµών.  ∆εν 

αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι παράγοντες /συνιστώσες του ∆ΤΚ που επηρεάστηκαν 

περισσότερο από τις αυξήσεις στη φορολογία, κατέγραψαν τους υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης 

(αλκοολούχα ποτά και καπνός +14,8%, µεταφορές +16,2%).  

 

Ως αποτέλεσµα της απότοµης πτώσης της οικονοµικής δραστηριότητας, η απασχόληση εκτιµάται ότι 

µειώθηκε κατά 3,2%, καταλήγοντας σε ένα ποσοστό ανεργίας της τάξης του 11,5% (σε 

εθνικολογιστική βάση). Η µεταβολή στην αµοιβή ανά εργαζόµενο (-1,8% σε ονοµαστική βάση, -6,2% 

σε πραγµατική βάση) και ως αποτέλεσµα, στο κόστος µονάδας εργασίας (-1,8% σε ονοµαστική 

βάση), συνεισφέρει περισσότερο ευνοϊκά στη δυναµική της αγοράς εργασίας, υποστηριζόµενη επίσης 

από τις διαρθρωτικές αλλαγές. 

 

2.2 Μεσοπρόθεσµες προοπτικές 
 

Οι µακροοικονοµικές προοπτικές αναµένεται να βελτιωθούν µεσοπρόθεσµα, µε βάση τη 

δηµοσιονοµική εξυγίανση και τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, ειδικά αυτές που αφορούν την πιο 

ανταγωνιστική λειτουργία των αγορών εργασίας και προϊόντων.  

 

Το ΑΕΠ αναµένεται να σηµειώσει µικρότερη µείωση το 2011 (-3,5%), µε τις προσωρινές εκτιµήσεις  

για το πρώτο τρίµηνο να παρουσιάζουν µια αύξηση σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο (+0,8%, 

Q/Q-1)(οι εκτιµήσεις για την εξέλιξη του ΑΕΠ το 2011 κυµαίνονται από -2,5% (διάφοροι 

χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί) µέχρι -3,8% (Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ΕΚΤ)). Η εξέλιξη αυτή 

αναµένεται να δηµιουργήσει µία θετική επίδραση για το 2012 (που καταλήγει σε έναν θετικό ρυθµό 

ανάπτυξης της τάξης του 0,8%), για να υπάρξει στη συνέχεια σταδιακή επιτάχυνση της ανάπτυξης 

µέχρι το 2015 (+2,7%). Ως αποτέλεσµα της συνεχιζόµενης δηµοσιονοµικής προσαρµογής, η δηµόσια 

κατανάλωση προβλέπεται να  συνεχίσει να µειώνεται µέχρι το 2014 (-3,4% κατά µέσο όρο για την 

περίοδο 2011–2014, +0,3% το 2015), ενώ η ιδιωτική κατανάλωση προβλέπεται να παραµείνει σε 

περιορισµένα επίπεδα (από -4,8% το 2011 και -1,2% το 2012 σε 1,1% το 2013 και σταδιακή 

επιτάχυνση από εκεί και πέρα ώστε να φτάσει το 1,3% το 2015). Οι ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου 

κεφαλαίου προβλέπεται να ανακάµψουν σταδιακά (σηµειώνοντας αύξηση το 2013 και επιταχύνοντας 

στο 5% το 2015), ενώ η συνεισφορά του εξωτερικού τοµέα στην ανάπτυξη αναµένεται να παραµείνει 

θετική, µε τις εξαγωγές να αυξάνονται σηµαντικά (6,6% κατά µέσο όρο το χρόνο για την περίοδο 

2011–2015) και τις εισαγωγές να σηµειώνουν µείωση (0,1% κατά µέσο όρο κατά τη διάρκεια της 

ίδιας περιόδου καταγράφοντας ίδιους ρυθµούς ανάπτυξης όπως το 2013).  

 

Ο πληθωρισµός, µε βάση τον Εναρµονισµένο ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή, προβλέπεται να 

επιβραδυνθεί στο 2,9% το 2011, µε ακόµη χαµηλότερους ρυθµούς να αναµένονται για τα επόµενα 

χρόνια (µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης των τιµών 1,4% για την περίοδο 2011–2015). Βραχυχρόνια, οι 

τιµές το 2011 αναµένεται να επηρεαστούν από τις αυξήσεις του ΦΠΑ τον Ιανουάριο, τις διεθνείς τιµές 

του πετρελαίου και την τιµολογιακή πολιτική των ∆ΕΚΟ που αποσκοπούν στη µείωση των δανειακών 

αναγκών τους. Μετά την εξάλειψη της επίδρασης της φορολογίας στον πληθωρισµό, οι διαρθρωτικές 

µεταρρυθµίσεις στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών αναµένεται να επηρεάσουν θετικά την εξέλιξη 

των τιµών, ενώ ενδεχοµένως να συµβεί το αντίθετο (σε κάποιο βαθµό) µε τις τιµές των εισαγοµένων.  

 

Η απασχόληση προβλέπεται να µειωθεί κατά 3,2% το 2011, ανακάµπτοντας σταδιακά από το 2013 

και σηµειώνοντας ένα µέσο ρυθµό αρνητικής µεταβολής -0,2% για την περίοδο 2011-2015. Το 
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ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω το 2011 (14,5%), για να φθάσει στο ανώτατο 

σηµείο του το 2012 (15%) πριν αρχίσει να µειώνεται σταθερά µέχρι το 13,6% το 2015. Η αγορά 

εργασίας αναµένεται να επηρεαστεί ευνοϊκά από τις ανάλογες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που 

έχουν ήδη εφαρµοσθεί ή προγραµµατισθεί, αλλά και από τη συγκράτηση των µισθών που εκτιµάται 

ότι θα σηµειωθεί για όλη την περίοδο µέχρι το 2015.  

 

 

Πίνακας 2.1 Μακροοικονοµικά µεγέθη 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΑΕΠ, δισ. ευρώ, τρέχουσες τιµές        
Ιδιωτική κατανάλωση 172,6 172,7 169,1 168,8 172,5 176,3 180,2 
% µεταβολή όγκου -2,2 -4,5 -4,8 -1,2 1,1 1,2 1,3 
Συνολικές επενδύσεις 32,2 33,9 31,5 31,3 32,1 34,0 36,3 
% µεταβολή όγκου -13,9 -16,5 -7,1 -2,2 1,1 4,0 5,0 
∆ηµόσια κατανάλωση 49,7 41,9 37,7 36,5 36,5 36,8 37,3 
% µεταβολή όγκου 10,3 -6,5 -8,4 -4,0 -1,0 -0,3 0,3 
Εξαγωγές 44,3 48,2 52,4 56,5 61,7 67,1 72,5 
% µεταβολή όγκου -20,1 3,8 6,4 6,7 7,2 6,8 6,1 
Εισαγωγές 69,5 67,7 67,1 66,5 69,0 73,1 76,6 
% µεταβολή όγκου -18,6 -4,8 -4,2 -3,0 1,6 3,6 2,7 
ΑΕΠ 235,0 230,2 225,4 228,4 235,5 242,9 251,9 
% µεταβολή όγκου -2,0 -4,5 -3,5 0,8 2,1 2,1 2,7 
        
Τιµές        
∆ΤΚ (µέσα επίπεδα) (2000=100) 130,1 136,3 140,3 141,7 143,2 144,8 146,1 
% µεταβολή 1,1 4,7 2,9 1,0 1,1 1,0 0,9 
Αποπληθωριστής ΑΕΠ (2000=100) 130,4 133,7 135,7 136,3 137,7 139,0 140,3 
% µεταβολή 1,3 2,5 1,5 0,5 1,0 1,0 0,9 
Ισοτιµία ευρώ/$ ΗΠΑ  1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 
% µεταβολή -5,4 -4,3 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Τιµή πετρελαίου ($/βαρέλι) 61,5 80,2 112,8 112,0 100,0 100,0 100,0 
% µεταβολή -36,6 30,4 40,6 -0,7 -10,7 0,0 0,0 
        
Αγορά εργασίας        
Απασχόληση, 000 άτοµα, εθνικολογιστική βάση 4.758 4.658 4.509 4.495 4.536 4.568 4.604 
%του πληθυσµού 42,2 41,2 39,8 39,6 39,9 40,1 40,3 
Ανεργία, 000 άτοµα 471,0 628,7 766,8 792,9 767,5 747,6 724,9 
% του εργατικού δυναµικού, εθνικολογιστική βάση 9,0 11,5 14,5 15,0 14,5 14,0 13,6 
Αµοιβές εξηρτηµένης εργασίας, δισ. ευρώ 88,6 83,5 79,6 79,7 80,0 80,4 80,7 
Ακαθ. λειτουργικό πλεόνασµα/µικτό εισόδηµα, δισ. ευρώ  123,7 121,8 119,5 121,4 128,1 134,9 143,3 
        
Νοµισµατικός τοµέας        
Βραχυπρόθεσµο επιτόκιο 1,2 0,8      
∆ιαφορά απόδοσης 10ετούς οµολόγου (Ελλάδας-
Γερµανίας), µονάδες βάσης 

200 635      

Πιστωτική επέκταση (ιδιωτικός τοµέας) 4,1 2,1      
        
Εξωτερικός τοµέας (% του ΑΕΠ)        
Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, εθνικολογιστική βάση -10,7 -8,5 -6,5 -4,4 -3,1 -2,5 -1,6 
Ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών, εθνικολογιστική βάση -14,0 -11,8 -10,0 -7,9 -6,6 -5,9 -5,0 
Ακαθάριστο εξωτερικό χρέος 173,5 178,3      
∆ιεθνής καθαρή επενδυτική θέση -84,9 -98,2      
        
∆ιεθνές οικονοµικό περιβάλλον (% µεταβολή)        
Παγκόσµιο ΑΕΠ -0,5 5,0 4,4 4,5 4,7 4,7 4,7 
ΑΕΠ Ευρωζώνης -4,1 1,8 1,6 1,7 2,0 2,0 2,0 
Όγκος παγκόσµιου εµπορίου(αγαθά και υπηρεσίες) -10,9 12,4 7,4 6,9 7,0 7,0 7,0 
Εν.∆ΤΚ Ευρωζώνης 0,3 1,5 2,2 1,7 1,7 1,7 1,7 
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3. ΜΠ∆Σ - ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ  
 

 

3.1 Εισαγωγή 
 

Οι βασικοί κίνδυνοι που απειλούν τη δηµοσιονοµική προσπάθεια της ελληνικής οικονοµίας 

συνδέονται µε το υψηλό έλλειµµα και το ιδιαίτερα υψηλό δηµόσιο χρέος. Την τελευταία δεκαετία, 

παρά τους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, που κατά βάση στηρίχθηκαν σε υψηλή ζήτηση που 

χρηµατοδοτούνταν µέσω δανεισµού, το έλλειµµα της ελληνικής οικονοµίας παρέµεινε σε υψηλά 

επίπεδα, τροφοδοτώντας αντίστοιχα και την αύξηση του δηµόσιου χρέους.  

 

Η σηµερινή οικονοµική κατάσταση της χώρας καθώς και οι διεθνείς οικονοµικές συνθήκες, 

καθιστούν αναγκαία τη δηµοσιονοµική εξυγίανση, όπως υπογραµµίζεται στους στόχους του 

Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015. Η επιτυχία του εγχειρήµατος 

εξαρτάται από την ταχύτητα αντιµετώπισης των προβληµάτων και τους δηµοσιονοµικούς κινδύνους 

και κινδύνους αγοράς που ελλοχεύουν στη διαδικασία.  

 

3.2 Ζητήµατα δηµοσιονοµικής διαχείρισης στην ελληνική οικονοµία 
 

Η Ελλάδα επιχειρεί µια δύσκολη δηµοσιονοµική προσαρµογή, της οποίας, όµως, τα πρώτα 

αποτελέσµατα είναι ήδη εµφανή. Ωστόσο, η χώρα χρειάζεται να υλοποιήσει ένα δηµοσιονοµικό 

πρόγραµµα που θα οδηγήσει στη µείωση του ελλείµµατος και του δηµόσιου χρέους ως ποσοστό του 

ΑΕΠ και θα υποστηρίξει τη βιώσιµη ανάπτυξη, αντιµετωπίζοντας όλα τα διαρθρωτικά προβλήµατα 

που διαχρονικά οδήγησαν στη σηµερινή κατάσταση:  

 

• Υψηλά διαρθρωτικά ελλείµµατα που οδήγησαν σε υψηλό δηµόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ την 

τελευταία δεκαετία και τελικά είχαν ως αποτέλεσµα τον αποκλεισµό της χώρας από τις διεθνείς 

αγορές κεφαλαίου, µε την άνοδο των spreads και συνεπώς του κόστους δανεισµού σε 

απαγορευτικά επίπεδα.  

• ∆ιαρκή ελλείµµατα στους υποτοµείς της γενικής κυβέρνησης, λόγω εγγενών διαρθρωτικών 

προβληµάτων και της περιορισµένης δυνατότητας ελέγχου επί των δαπανών της γενικής 

κυβέρνησης. 

• Μη ανταγωνιστική οικονοµία λόγω διαρθρωτικών προβληµάτων και αγκυλώσεων (σύνθετο 

φορολογικό σύστηµα, γραφειοκρατικές διαδικασίες, αναποτελεσµατικός φοροεισπρακτικός 

µηχανισµός κ.λπ.), που λειτουργούν αποτρεπτικά για νέες επενδύσεις.  

 

Η χαµηλή αξιοπιστία του δηµόσιου τοµέα, όπως αντανακλάται στις διαδοχικές υποβαθµίσεις µετά την 

έναρξη της κρίσης, είχε άµεση επίπτωση και στη ρευστότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος.  

 

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η οριστική αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων µπορεί να επιτευχθεί 

µόνο µέσα από διαρθρωτικές αλλαγές και αποδοτική δηµοσιονοµική διαχείριση, που θα οδηγήσει σε 

αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας.  

 

Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να πραγµατοποιηθούν παρεµβάσεις που να µην περιορίζονται µόνο σε 

µείωση των δαπανών και αύξηση των εσόδων του δηµοσίου, αλλά να περιλαµβάνουν και δράσεις 

διαρθρωτικού χαρακτήρα, όπως η συρρίκνωση του δηµόσιου τοµέα και η ενίσχυση της 

αποτελεσµατικότητάς του, αλλά και η διόρθωση των χρόνιων αγκυλώσεων και στρεβλώσεων της 

οικονοµίας, της αγοράς εργασίας και του συστήµατος υγείας και κοινωνικής ασφάλισης.  
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3.3 Μακροοικονοµικοί και δηµοσιονοµικοί κίνδυνοι για το ΜΠ∆Σ 
 

3.3.1 Μακροοικονοµικοί κίνδυνοι 
 

Την επιτυχή και αποτελεσµατική εφαρµογή του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής 

Στρατηγικής απειλεί περαιτέρω µια σειρά από σύνθετους κινδύνους, που συνδέονται µε:  

 

• Το παγκόσµιο µακροοικονοµικό περιβάλλον και τις διακυµάνσεις στα επιτόκια, τις τιµές των 

καυσίµων και τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες,  

• Την ενδεχόµενη διαµόρφωση των βασικών µακροοικονοµικών µεγεθών της ελληνικής οικονοµίας 

σε επίπεδα διαφορετικά από τις προβλέψεις του ΜΠ∆Σ 2012-2015, που δύναται να οδηγήσει σε 

µείωση των εσόδων και αύξηση των δαπανών,  

• Αρνητικές εξελίξεις στις αγορές (ασφάλιστρα πιστωτικού κινδύνου, περιθώρια επιτοκίων κ.λπ.), 

• Ενδεχόµενη χαµηλή ανταπόκριση του τραπεζικού συστήµατος στην παροχή επαρκούς 

ρευστότητας στην οικονοµία. 

 

Με βάση τις επικρατούσες εκτιµήσεις, η ελληνική οικονοµία θα φτάσει στο χαµηλότερο σηµείο 

ύφεσης το πρώτο εξάµηνο του 2011 και η ανάκαµψη αναµένεται να ξεκινήσει σταδιακά το δεύτερο 

εξάµηνο του ίδιου έτους. Ωστόσο, από το 2012, αναµένεται σηµαντική βελτίωση της δραστηριότητας 

της οικονοµίας και των προοπτικών της.  

 

Το σενάριο αυτό υπόκειται σε ορισµένους κινδύνους, όπως: 

 

• Οι διακυµάνσεις της διεθνούς τιµής του πετρελαίου. Είναι πιθανό η παγκόσµια οικονοµία να µην 

ανακάµψει όπως είναι αναµενόµενο, κάτω από την επίδραση παραγόντων όπως οι γεωπολιτικές 

εξελίξεις στον αραβικό κόσµο και η άνοδος της τιµής του πετρελαίου. ∆εδοµένης της µεγάλης 

ενεργειακής εξάρτησης της ελληνικής οικονοµίας, οι πληθωριστικές τάσεις θα µπορούσαν να 

επιδράσουν αρνητικά στην ανταγωνιστικότητά της, ιδιαίτερα στους τοµείς των εξαγωγών και του 

τουρισµού.  

 

• Η αναµενόµενη αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ, λόγω της ανόδου του πληθωρισµού στην 

ευρωζώνη. Μια τέτοια εξέλιξη δύναται να ασκήσει περαιτέρω πιέσεις α) στο τραπεζικό σύστηµα, 

δυσχεραίνοντας τη χρηµατοδότηση του ιδιωτικού τοµέα, και β) στην προσπάθεια δηµοσιονοµικής 

εξυγίανσης, λόγω των υψηλότερων πληρωµών για τόκους, που συνδέονται µε το µέρος του χρέους 

που έχει συνοµολογηθεί µε κυµαινόµενο επιτόκιο. Ταυτόχρονα, η άνοδος των επιτοκίων στην 

ευρωζώνη θα δηµιουργήσει τάσεις ανατίµησης του ευρώ, επιδρώντας, έτσι, αρνητικά στις 

προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας για εξαγωγές. Ένα τέτοιο σενάριο θα οδηγούσε σε 

επιβράδυνση του ρυθµού δηµοσιονοµικής προσαρµογής, απαιτώντας από την Κυβέρνηση τη λήψη 

επιπρόσθετων παρεµβάσεων. 

 

• Η επιδείνωση του µακροοικονοµικού σεναρίου λόγω των ανωτέρω παραγόντων που θα µπορούσε 

να επηρεάσει αρνητικά και την αγορά εργασίας, σε ό,τι αφορά την ανεργία, µε περαιτέρω 

επιπτώσεις στην ιδιωτική κατανάλωση και τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές. 

 

Ο συνεχώς υψηλότερος, σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, πληθωρισµός στην Ελλάδα κατά την 

τελευταία δεκαετία, οδήγησε στη σταδιακή µείωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 

οικονοµίας, που είχε ως αποτέλεσµα την επιβράδυνση των εξαγωγών και την απώλεια µεριδίου της 

αγοράς. 

 

Συνεπώς, η επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης στα επόµενα χρόνια απαιτεί µετάβαση στο αναπτυξιακό 

µοντέλο της Ελληνικής οικονοµίας, από το υπάρχον µοντέλο κατανάλωσης σε ένα καινούριο, 

βασισµένο στις εγχώριες και διεθνείς επενδύσεις και τις εξαγωγές. 
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Ένας ενδεχόµενος κίνδυνος θα ήταν η ελληνική οικονοµία να ανακάµψει µε βραδύτερο ρυθµό από 

ό,τι προβλέπεται στο ΜΠ∆Σ, οπότε να καθυστερήσει και η ανάκαµψη της ιδιωτικής κατανάλωσης και 

των ιδιωτικών επενδύσεων. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική κυβέρνηση είναι αποφασισµένη να διατηρήσει την ταχεία προώθηση 

των διαρθρωτικών αλλαγών, µέσω της άµεσης εφαρµογής των παρεµβάσεων και, εποµένως, της 

έγκαιρης απόδοσής τους, έτσι ώστε να εξασφαλίσει τη δυναµική της ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονοµίας.  

 
3.3.2 ∆ηµοσιονοµικοί κίνδυνοι 
 

Οι προβλέψεις εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού βασίστηκαν στην αναµενόµενη ονοµαστική 

µεταβολή των µακροοικονοµικών δεικτών της ελληνικής οικονοµίας για τα έτη 2011-2015, 

προσαρµοσµένων κατά το αποτέλεσµα της εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το πρώτο τρίµηνο του 

2011. Ειδικότερα, οι προβλέψεις συνδέονται µε µακροοικονοµικές µεταβλητές (ΑΕΠ, συνολική 

κατανάλωση, εργατικά κόστη, κλπ.) λαµβανοµένων υπόψη των προβλέψεων του βασικού σεναρίου 

για τα φορολογικά έσοδα.  

 

Η υπόθεση της µοναδιαίας ελαστικότητας ελήφθη υπόψη λόγω αντικειµενικών δυσκολιών στην 

αξιόπιστη πρόβλεψη της ελαστικότητας των εσόδων κατά τα επόµενα έτη και ειδικότερα, των 

φορολογικών εσόδων. Επιπρόσθετα, υπάρχει δυσκολία στον καθορισµό της ελαστικότητας των 

φορολογικών εσόδων κατά τη διάρκεια διαρθρωτικής µετάβασης από µια περίοδο οικονοµικής 

ανάπτυξης σε µια περίοδο ύφεσης. Υπό αυτή την υπόθεση µια µεταβολή στις µακροοικονοµικές 

µεταβλητές επηρεάζει κατ’ αναλογία τις προβλέψεις εσόδων για την περίοδο 2011-2015. 

 

Εποµένως, οποιαδήποτε απόκλιση ανάµεσα στις µακροοικονοµικές υποθέσεις του βασικού σεναρίου 

και στις πραγµατικές θα είχε ως αποτέλεσµα την ανάλογη απόκλιση από τα προβλεπόµενα έσοδα για 

την εξεταζόµενη περίοδο. 

 

Ακόµη, επιπλέον κίνδυνοι µπορεί να ανακύψουν από την πιθανότητα ότι η πραγµατική ελαστικότητα 

διαφόρων υποτοµέων εσόδων µπορεί να διαφέρουν από την υπόθεση της µοναδιαίας ελαστικότητας 

του ΜΠ∆Σ. 

 

Μια σηµαντική σταδιακή αύξηση της τάξης των 5,5 δισ. ευρώ αναµένεται στα φορολογικά έσοδα 

µέχρι το 2015, σε σχέση µε το 2011, στην οποία θα συµβάλλει και η εφαρµογή του Σχεδίου ∆ράσης 

για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής (ν. 3943/11). Το πρόγραµµα περιλαµβάνει µια σειρά 

παρεµβάσεων που σκοπό έχουν τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, τη φορολογική συµµόρφωση 

των πολιτών, την επιτάχυνση της είσπραξης των ληξιπρόθεσµων οφειλών, την ανάπτυξη τεχνικών και 

µεθοδολογίας για τη βελτίωση της απόδοσης του φορολογικού ελέγχου και την ισχυροποίηση της 

φορολογικής διοίκησης µέσω της καταπολέµησης της διαφθοράς. Η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής 

αποτελεί εθνική προτεραιότητα για την ελληνική κυβέρνηση, στοχεύοντας όχι µόνο στη βελτίωση του 

ρυθµού φορολογικής συµµόρφωσης, αλλά και στη διόρθωση της άδικης κατανοµής των φορολογικών 

βαρών λόγω της φοροδιαφυγής. Παρ’ όλα αυτά, εκτός από την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να 

καταπολεµήσει τη φοροδιαφυγή, η ανταπόκριση και η κινητοποίηση των πολιτών θεωρούνται 

καθοριστικοί παράγοντες. 

 

Το νέο νοµοθετικό πλαίσιο που επιβάλλει άµεσο έλεγχο στις δαπάνες (κατάρτιση προϋπολογισµού µε 

καθορισµό ανώτατων ορίων δαπανών και θεσµοθέτηση µητρώου αναλήψεων) για τα υπουργεία και 

για τους φορείς των υπόλοιπων υποτοµέων της γενικής κυβέρνησης εξασφαλίζει την επίτευξη των 

στόχων του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος. Με δεδοµένη την ισχυρή δέσµευση της κυβέρνησης να 

µειώσει τις δηµόσιες δαπάνες, οι µόνοι κίνδυνοι υπερβάσεων δαπανών συνδέονται µε την πιθανή 

απόκλιση από τις µακροοικονοµικές υποθέσεις του ΜΠ∆Σ ή από απρόβλεπτα γεγονότα. 
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3.3.3 ∆ηµόσιο Χρέος - εξέλιξη και κόστος εξυπηρέτησης 
 

Παράγοντες αύξησης του χρέους 
 

Η εξέλιξη του δηµόσιου χρέους και του κόστους εξυπηρέτησης (πληρωµές τόκων) είναι συνάρτηση 

πολλών παραµέτρων που συνδέονται µε α) την ευαισθησία του χαρτοφυλακίου του χρέους, β) τις 

συνθήκες αγοράς χρήµατος και κεφαλαίου, γ) την προσπάθεια δηµοσιονοµικής προσαρµογής και δ) 

τις ιδιωτικοποιήσεις και την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας. 

   

Ευαισθησία χαρτοφυλακίου δηµόσιου χρέους 
 

Οι παράγοντες που καθορίζουν την ευαισθησία της τρέχουσας σύνθεσης του χαρτοφυλακίου του 

δηµόσιου χρέους είναι οι εξής: 

 

• Ο µέσος σταθµικός δείκτης χρηµατοοικονοµικής διάρκειας του υφιστάµενου χαρτοφυλακίου 

χρέους, συµπεριλαµβανοµένων και των διαχειριστικών πράξεων, βρίσκεται στα επίπεδα των 3,4 

ετών. 

• Το δηµόσιο χρέος κυµαινόµενου επιτοκίου (συµπεριλαµβανοµένων των υποχρεώσεων που 

συνδέονται µε τον ευρωπαϊκό πληθωρισµό) ανέρχεται σε περίπου 35% επί του συνολικού χρέους. 

Το χρέος που λήγει και πρέπει να αναχρηµατοδοτηθεί εντός των επόµενων 60 µηνών (5 έτη) 

αποτελεί το 57% του συνολικού χαρτοφυλακίου. 

• Το χρέος που αναχρηµατοδοτείται ή επαναπροσδιορίζεται ως προς το επιτόκιό του εντός των 

επόµενων 12 µηνών (1 έτος) ανέρχεται σήµερα στο 49% του συνολικού χαρτοφυλακίου χρέους. 

 

Η σηµερινή σύνθεση του χαρτοφυλακίου του χρέους ενέχει κάποιο βαθµό ευαισθησίας στις 

µεταβολές των επιτοκίων. Ο Οργανισµός ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους, µέσω της ενεργής 

διαχείρισης, επιδιώκει τη βέλτιστη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του χρέους ως προς τη 

χρηµατοοικονοµική του διάρκεια και την ευαισθησία σε κίνδυνο επιτοκίων, ανάλογα µε τις 

επικρατούσες συνθήκες της αγοράς, ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ενδεχόµενες αρνητικές 

επιπτώσεις στον προϋπολογισµό από δυσµενείς και απότοµες µεταβολές στις αγορές. 

 

Οι συνθήκες στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου 
 

• Υψηλή µεταβλητότητα των επιτοκίων που χρησιµοποιούνται στον υπολογισµό των τόκων 

αποπληρωµής του χρέους κυµαινόµενου επιτοκίου. Οποιαδήποτε αύξηση των βραχυπρόθεσµων 

επιτοκίων πιθανόν να οδηγήσει σε αύξηση των δαπανών για τόκους για το χρέος κυµαινόµενου 

επιτοκίου (euribor συν περιθώριο). Ο κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων σε επίπεδα υψηλότερα των 

προβλέψεων του ΜΠ∆Σ µπορεί να επηρεάσει τελικά όχι µόνο το συνολικό κόστος εξυπηρέτησης 

του χρέους αλλά και το κόστος αναχρηµατοδότησης των δανειακών αναγκών της χώρας 

(χρεολύσια και ελλείµµατα) στην περίπτωση που η Ελλάδα επιστρέψει στις διεθνείς αγορές 

κεφαλαίου από το 2012 και µετά. 

• Αυξητική τάση του δείκτη ευρωπαϊκού πληθωρισµού βάσει του οποίου υπολογίζονται οι 

προσαρµογές κεφαλαίου και τόκων των τιµαριθµοποιηµένων οµολόγων. 

• Αρνητικές εξελίξεις των ισοτιµιών νοµισµάτων, βάσει των οποίων προσδιορίζονται οι 

συναλλαγµατικές διαφορές. 

• Αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο των αγορών και του τραπεζικού τοµέα. 

 

Προσπάθεια δηµοσιονοµικής προσαρµογής 
 

Η βιωσιµότητα του δηµόσιου χρέους, σύµφωνα µε το ΜΠ∆Σ, εξασφαλίζεται µέσω της πολιτικής 

δηµιουργίας µεγάλων πρωτογενών πλεονασµάτων και ισχυρής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, η 

απαρέγκλιτη εφαρµογή του ΜΠ∆Σ είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα,  µε 

βάση ορισµένες υποθέσεις για την ονοµαστική αύξηση του ΑΕΠ και την εξέλιξη των ονοµαστικών 
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επιτοκίων, καθώς και η δηµιουργία πρωτογενών πλεονασµάτων άνω του 5,5% από το 2013 και µετά, 

θα οδηγούσε σε ένα βιώσιµο δηµόσιο χρέος. 

 
3.3.4 Αποκρατικοποιήσεις και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου 
 

Η εξέλιξη του χρέους συνδέεται επίσης µε το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων. Η κυβέρνηση έχει 

δεσµευτεί να πραγµατοποιήσει ένα φιλόδοξο πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων ύψους 50 δισ. ευρώ 

για την περίοδο 2011-2015. Το σχέδιο αυτό λειτουργεί συµπληρωµατικά στην όλη δηµοσιονοµική 

προσπάθεια.  Αναλυτική παρουσίαση του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της 

ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου παρέχεται στο κεφάλαιο 3.1. 
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4. ΣΕΝΑΡΙΟ ΒΑΣΗΣ 
 

 

4.1 Γενικά 
 

Στόχος του σεναρίου βάσης είναι η ακριβής αποτύπωση της εξέλιξης των δηµοσιονοµικών µεγεθών 

και ειδικότερα των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων, σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης για την περίοδο 

2011-2015,  βασιζόµενοι στην υπόθεση ότι δεν θα γίνουν επιπλέον παρεµβάσεις, πέραν όσων έχουν 

ήδη ληφθεί και εφαρµοστεί µέχρι και το ∆εκέµβριο του 2010.  

 

 

4.2 Αποτίµηση µεγεθών 2009-2010 
 

4.2.1 Οικονοµικό έτος 2009 
 

Το έτος 2009 υπήρξε σηµαντική απόκλιση στην εκτέλεση του προϋπολογισµού κεντρικής κυβέρνησης 

(έλλειµµα 14,3%) σε σχέση µε το προϋπολογισθέν έλλειµµα 4,2% του ΑΕΠ. Η µεγάλη αυτή 

απόκλιση, καθώς και η διαβίβαση µη αξιόπιστων στοιχείων προβλέψεων για την εκτέλεση του 

προϋπολογισµού του 2009 που είχε προηγηθεί προς τα επίσηµα όργανα της ΕΕ, έγινε αιτία να τεθεί 

θέµα αξιοπιστίας των ελληνικών στατιστικών στοιχείων και του στατιστικού συστήµατος της χώρας 

µας γενικότερα. Ο συνδυασµός των ανωτέρω γεγονότων είχε ως συνέπεια την αδυναµία πρόσβασης 

της Ελλάδας στις αγορές κεφαλαίου και την ένταξή της στον Ελληνικό Μηχανισµό Στήριξης της 

ΕΕ/ΕΚΤ/∆ΝΤ. 

 

Η ανωτέρω απόκλιση οφείλεται: 

 

• στην υστέρηση των εσόδων του τακτικού προϋπολογισµού κατά 13.727 εκατ. ευρώ (5,8% του 

ΑΕΠ) και στην αύξηση των επιστροφών φόρων κατά 1.652 εκατ. ευρώ (0,7% του ΑΕΠ), 

• στην αύξηση των πρωτογενών δαπανών του τακτικού προϋπολογισµού κατά 4.650 εκατ. ευρώ 

(2,0% του ΑΕΠ), 

• στην αύξηση των δαπανών για τόκους κατά 325 εκατ. ευρώ (0,1% του ΑΕΠ), 

• στην υστέρηση των εσόδων του Π∆Ε, λόγω των µειωµένων εισροών από την ΕΕ κατά 1.660 εκατ. 

ευρώ (0,7% του ΑΕΠ), 

• στην αύξηση των δαπανών του Π∆Ε κατά 788 εκατ. ευρώ ή 0,3% του ΑΕΠ και τέλος, 

• στην αρνητική επίδραση κατά 1,5% λόγω της αναθεώρησης του ΑΕΠ προς τα κάτω. 

 

Το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης το 2009 διαµορφώθηκε τελικά στο 15,4% του ΑΕΠ από 2% που 

είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισµό.  

 

Η αξιοπιστία του στατιστικού συστήµατος της χώρας µας αποκαταστάθηκε µετά α) από τον 

επανέλεγχο που διενήργησε η Eurostat στα δηµοσιονοµικά στοιχεία της περιόδου 2006-2009 και β) 

µέσα από µια σειρά θεσµικών παρεµβάσεων που υλοποίησε η Κυβέρνηση, µε προεξέχουσα εκείνη της 

ανεξαρτητοποίησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Τα ελληνικά στατιστικά στοιχεία 

χαρακτηρίζονται πλέον από διαφάνεια και αξιοπιστία (Ανακοίνωση τύπου της Eurostat 1720/15-

11-2010:  «H Eurostat αίρει τις επιφυλάξεις της για τα ελληνικά στατιστικά στοιχεία που είχε 

εκφράσει στην ανακοίνωση τύπου 55/22-4-10»). 
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Πίνακας 2.2  Σύγκριση προϋπολογισθέντων µεγεθών και αποτελεσµάτων 2009-2010 

 

  
  

2009 2010 

Προϋπ/σµός Πραγµ/σεις Απόκλιση 
Απόκλιση 
(% ΑΕΠ) 

Προϋπ/σµός Πραγµ/σεις Απόκλιση 
Απόκλιση 
(% ΑΕΠ) 

Κρατικός Προϋπολογισµός                 
Ι. Έσοδα (1+2) 65.972 50.585 -15.387 -6,5% 57.560 54.259 -3.301 -1,4% 
1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισµού 
(α+β-γ) 62.272 48.545 -13.727 -5,8% 53.700 51.187 -2.513 -1,1% 
α. Τακτικά Έσοδα 64.200 52.307 -11.893 -5,1% 56.950 54.383 -2.567 -1,1% 

β. Μη τακτικά έσοδα 1.372 1.190 -182 -0,1% 1.400 1.786 386 0,2% 

γ. Επιστροφές φόρων 3.300 4.952 -1.652 -0,7% 4.650 4.982 -332 -0,1% 

2. Έσοδα Π∆Ε 3.700 2.040 -1.660 -0,7% 3.860 3.072 -788 -0,3% 
ΙΙ. ∆απάνες (1+2) 76.978 84.215 -7.822 -3,3% 82.796 75.690 6.135 2,6% 
1. ∆απάνες τακτικού προϋπολογισµού 
(α+β+γ+δ) 68.178 74.627 -7.034 -3,0% 72.496 67.243 4.282 1,8% 
α. Πρωτογενείς δαπάνες 53.978 58.628 -4.650 -2,0% 56.846 52.627 4.219 1,8% 

β. Επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυµάτων για 
εξόφληση παλαιών οφειλών τους   1.498 -1.498 -0,6% 0 375 -375 -0,2% 

γ. Τόκοι 12.000 12.325 -325 -0,1% 12.950 13.223 -273 -0,1% 

δ. Πληρωµές για εξοπλιστικές δαπάνες 2.200 2.175 25 0,0% 2.700 1.017 1.683 0,7% 

2. Π∆Ε 8.800 9.588 -788 -0,3% 10.300 8.447 1.853 0,8% 
ΙΙΙ. Έλλειµµα κρατικού προϋπολογισµού (Ι-ΙΙ) -11.006 -33.630 -22.624 -9,6% -25.236 -21.431 3.805 1,6% 
% ΑΕΠ -4,2% -14,3% -10,1%   -10,3% -9,2% 1,1%   

ΙΙΙ. α. Πρωτογενές αποτέλεσµα (ΙΙΙ-ΙΙ1γ) 994 -21.305 -22.299 -9,5% -12.286 -8.208 4.078 1,8% 
% ΑΕΠ 0,4% -9,1% -9,4%   -5,0% -3,5% 1,5% 0,0% 
IV. Ισοζύγιο ΟΤΑ, ΟΚΑ, νοσοκοµείων και 
λοιπών ΝΠ∆∆ 4.350 -2.150 -6.500 -2,8% 2.465 1.384 -1.081 -0,5% 

V. Χρηµατοδότηση φορέων µε ειδικά οµόλογα -575 0 575 0,2% -550 0 550 0,2% 
VI. Εθνικολογιστικές προσαρµογές 1.390 -528 -1.918 -0,8% 595 -4.145 -4.740 -2,0% 
VΙI. Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (III+IV+V+VI) -5.266 -36.308 -31.042 -13,2% -22.176 -24.191 -2.015 -0,9% 

% ΑΕΠ -2,0% -15,4% -13,4%   -9,1% -10,5% -1,4% 0,0% 

ΑΕΠ 260.248 235.017     244.233 230.173     

 
 

4.2.2 Σχολιασµός δηµοσιονοµικού αποτελέσµατος έτους 2010 
 

Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η Ελλάδα το 2010 είχε το δεύτερο µεγαλύτερο έλλειµµα γενικής 

κυβέρνησης στην ΕΕ (-10,5%) µετά την Ιρλανδία (-32,4%), ακολουθούµενη από τη Μεγάλη Βρετανία 

(-10,4%), την Ισπανία (-9,2%) και την Πορτογαλία (-9,1%). Είχε, όµως, µια µείωση του ελλείµµατος 

του 2010 της τάξεως των 5 ποσοστιαίων µονάδων του ΑΕΠ, που είναι η µεγαλύτερη µείωση που έχει 

επιτευχθεί ποτέ στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της ευρωζώνης σε ένα έτος. 

 

Ως προς το δηµόσιο χρέος, µε βάση τα στοιχεία της Eurostat για το 2010, η Ελλάδα είχε το υψηλότερο 

χρέος γενικής κυβέρνησης στην ΕΕ (142,8% του ΑΕΠ) µε δεύτερη την Ιταλία (119% του ΑΕΠ) 

ακολουθούµενη από το Βέλγιο (96,8% του ΑΕΠ) και την Ιρλανδία (96,2%). 

 

 
Σύγκριση προϋπολογισµού 2010 µε εκτέλεση  
 

Από τη σύγκριση του δηµοσιονοµικού αποτελέσµατος του 2010 (24.193 εκατ. ευρώ ή 10,4% του 

ΑΕΠ του προϋπολογισµού) µε τις εκτιµήσεις εκτέλεσης του 2010 της εισηγητικής έκθεσης του 

προϋπολογισµού του 2011 (21.900 εκατ. ευρώ ή 9,4% του ΑΕΠ), προκύπτει µια επιδείνωση για το 

έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης του 2010 της τάξης του 1,0% του ΑΕΠ.  

 

Η διαφορά αυτή αναλύεται ως ακολούθως: 
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Στο έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού χωρίς προσαρµογές κατά ESA η εκτέλεση ήταν 

καλύτερη κατά 1.636 εκατ. ευρώ ή κατά 0,7 ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ (η εκτίµηση στην 

εισηγητική έκθεση του προϋπολογισµού του 2011 ήταν 23.067 εκατ. ευρώ και η αντίστοιχη 

διαµόρφωση του βασικού σεναρίου είναι 21.431 εκατ. ευρώ).  
 

Από την άλλη πλευρά, στις προσαρµογές κατά ESA του ελλείµµατος του κρατικού προϋπολογισµού 

παρουσιάζεται επιδείνωση της τάξης των 0,9 ποσοστιαίων µονάδων του ΑΕΠ (2.180 εκατ. ευρώ), που 

προέρχεται κυρίως από  την επιδείνωση της προσαρµογής των φορολογικών εσόδων κατά 0,6% του 

ΑΕΠ ως απόρροια της µεγαλύτερης από την προβλεπόµενη κατά την περίοδο σύνταξης του 

Προϋπολογισµού 2011 ύφεσης το τελευταίο τρίµηνο του έτους 2010. Υπενθυµίζεται ότι το συνολικό 

αποτέλεσµα επί των εσόδων του 2010 σε εθνικολογιστική βάση καθορίζεται και από την πορεία 

συγκεκριµένων κατηγοριών εσόδων κατά το πρώτο δίµηνο του 2011, τα οποία σε µεγάλο βαθµό 

αντανακλούν την οικονοµική δραστηριότητα του τελευταίου τριµήνου του προηγούµενου έτους. 
 

Στο ισοζύγιο των ΟΤΑ έχουµε σηµαντική επιδείνωση (0,25% του ΑΕΠ),  που σχετίζεται µε 

αποπληρωµή παρελθουσών υποχρεώσεων στο τέλος του έτους. 
 

Βελτίωση προήλθε από το ισοζύγιο των επαναταξινοµηµένων ∆ΕΚΟ (0,3% του ΑΕΠ), καθώς και από 

την προσαρµογή των δεδουλευµένων τόκων (0,29% του ΑΕΠ). 
 

Επιδείνωση έχουµε από το ισοζύγιο των ΟΚΑ κατά ESA (0,5% του ΑΕΠ), καθώς η µεγαλύτερη από 

το αναµενόµενο αύξηση της ανεργίας οδήγησε σε µείωση των ασφαλιστικών εισφορών. 

Υπενθυµίζεται ότι, όπως στην περίπτωση των φορολογικών εσόδων, το αποτέλεσµα των ΟΚΑ του 

2010 σε εθνικολογιστική βάση καθορίζεται και από την πορεία συγκεκριµένων κατηγοριών εισφορών 

κατά το πρώτο δίµηνο του 2011. 
 

Τέλος, σηµαντική επιδείνωση προήλθε από τον κλάδο των νοσοκοµείων (0,3% του ΑΕΠ). 

 

Πίνακας  2.3   Αποκλίσεις προϋπολογισθέντων και πραγµατοποιηθέντων µεγεθών  γενικής 
κυβέρνησης το 2010 

 

Έλλειµµα 2010 Προϋπολογισµός Πραγµατοποίηση ∆ιαφορές % ΑΕΠ 
∆ιαφορές     
ΑΕΠ (παλιό του προϋπολογισµού) 231.888    
Έλλειµµα κρατικού προϋπολογισµού χωρίς προσαρµογές -23.067 -21.431 -1.636 -0,7 
Προσαρµογές κατά ESA95 1.673 -455 2.180 0,9 
Έλλειµµα κρατικού προϋπολογισµού µε προσαρµογές -21.394 -21.938 544 0,2 
     

Ισοζύγιο ΟΤΑ κατά ESA 20 -565 585 0,3 
Ισοζύγιο ΝΠ πλην ∆ΕΚΟ 102 201 -99 0,0 
Ισοζύγιο επαναταξινοµηµένων ∆ΕΚΟ -540 97 -637 -0,3 
Ισοζύγιο ΟΚΑ κατά ESA 382 -847 1.229 0,5 
Νοσοκοµεία κατά ESA -470 -1.141 671 0,3 
Έλλειµµα γενικής κυβέρνησης -21.900 -24.193 2.293 1,0 
Ως % ΑΕΠ -9,4 -10,5  1,0 

 
 
Από τα ανωτέρω, καθίσταται προφανές ότι η απόκλιση έρχεται κυρίως ως αποτέλεσµα της βαθύτερης, 

από το αναµενόµενο, ύφεσης της ελληνικής οικονοµίας που επηρεάζει τα φορολογικά έσοδα, αλλά 

και τις ασφαλιστικές εισφορές. Ταυτόχρονα, υπογραµµίζει τις πραγµατικές δυσκολίες για τη µείωση 

του ελλείµµατος σε περιοχές του προϋπολογισµού (αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής, µείωση 

λειτουργικών δαπανών κ.λπ.) ή υποτοµέων της γενικής κυβέρνησης όπου χρειάζονται µεγαλύτερες 

προσπάθειες (αντιµετώπιση της εισφοροδιαφυγής, δαπάνες σε νοσοκοµεία, ΟΚΑ, ΟΤΑ, ∆ΕΚΟ). 
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4.3 Βασικό σενάριο 
 
4.3.1 Βασικές µακροοικονοµικές παραδοχές 
 

Για τη διαµόρφωση του σεναρίου βάσης, έχουν ληφθεί υπόψη οι εξής παραδοχές για τα βασικά 

µακροοικονοµικά µεγέθη για την περίοδο 2010-2015: 

 

Ανάπτυξη: Η µείωση του πραγµατικού ΑΕΠ έφτασε το -4,5% το 2010, ενώ από το 2011 και µετά 

παρουσιάζεται µια σταδιακή βελτίωση του δείκτη, καθώς εκτιµάται ότι για το 2011 θα διαµορφωθεί 

στο -3,5% (οι εκτιµήσεις για την εξέλιξη του ΑΕΠ το 2011 κυµαίνονται από -2,5% (διάφοροι 

χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί) µέχρι -3,8% (Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ΕΚΤ)., ενώ από το 2012 και 

εξής προβλέπεται να ακολουθήσει µια σταθερά θετική πορεία, καθώς προβλέπεται να διαµορφωθεί 

στο + 0,8% το 2012, +2,1% το 2013, +2,1% το 2014 και +2,7% το 2015. 

 

Απασχόληση- Ανεργία: Η µείωση της οικονοµικής δραστηριότητας αντανακλάται και στη µείωση της 

απασχόλησης και στην αύξηση της ανεργίας. Το ποσοστό ανεργίας για το 2010 διαµορφώθηκε στο 

11,5%, ενώ η τάση του δείκτη αναµένεται να είναι αυξητική έως και το 2012 και να διαµορφωθεί στο 

14,5% το 2011 και 15,0% το 2012. Στη συνέχεια, προβλέπεται σταδιακή βελτίωση του δείκτη µε 

ποσοστό ανεργίας 14,5% το 2013, 14,0% το 2014 και 13,6% το 2015. 

 

Πληθωρισµός: Το 2010 οι πληθωριστικές πιέσεις στην οικονοµία ήταν έντονες µε το Γ∆ΤΚ να 

αυξάνεται κατά 4,7% σε αυτό το έτος. Για τα επόµενα έτη εκτιµάται ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα 

µειώνονται σταδιακά µε τη µεταβολή του πληθωρισµού να εκτιµάται στο 2,9% το 2011, 1,0% το 

2012, 1,1% το 2013, 1,0% το 2014 και 0,9% το 2015. 

 

Η πλήρης απεικόνιση όλων των µακροοικονοµικών δεικτών της ίδιας περιόδου παρουσιάζεται 

αναλυτικά στον πίνακα 2.1. 

 

4.3.2 Παραδοχές για τον αριθµό εργαζοµένων και συνταξιούχων γενικής κυβέρνησης 
 

Οι προβλέψεις του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής για το µισθολογικό 

κόστος της γενικής κυβέρνησης για τα έτη 2011-2015, στηρίζονται σε παραδοχές αναφορικά µε τον 

ετήσιο αριθµό των αποχωρήσεων υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης οι οποίες, κατ’ επέκταση, 

διαµορφώνουν τις εκτιµήσεις για τον ετήσιο αριθµό προσλήψεων προσωπικού (πίνακας 2.4), 

χρησιµοποιώντας ως έτος βάσης το 2010. 

 

Οι παραδοχές για τον αριθµό αποχωρήσεων µόνιµου προσωπικού, (στήλη 6) ακολουθούν τη 

συντηρητική υπόθεση των 27.000 περίπου αποχωρήσεων [µε βάση τις παρεµβάσεις που 

εξειδικεύονται στο ΜΠ∆Σ (σενάριο µε παρεµβάσεις) ο συνολικός αριθµός αποχωρούντων 

υπαλλήλων στην περίοδο 2011-2015 εκτιµάται στις 150.000]  κατ’ έτος για το σύνολο της γενικής 

κυβέρνησης. Το δηµοσιονοµικό όφελος που προκύπτει στη µισθολογική δαπάνη οφείλεται στο 

γεγονός ότι η µέση ετήσια αµοιβή του νεοπροσληφθέντος υπαλλήλου αποτελεί το 75% περίπου της 

αντίστοιχης αµοιβής του υπαλλήλου προς συνταξιοδότηση. Είναι προφανές ότι θα δηµιουργηθεί 

επιπλέον δηµοσιονοµικό όφελος, εάν ο αριθµός αποχωρήσεων προσωπικού ξεπεράσει την ανωτέρω 

υπόθεση. 

 

Για τον υπολογισµό του αριθµού των προσλήψεων µόνιµου προσωπικού (στήλες 3 και 5) 

εφαρµόζεται ο κανόνας µία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 

3833/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικά για το σενάριο βάσης του Μεσοπρόθεσµου 

Πλαισίου, ο κανόνας αυτός εφαρµόστηκε για όλη την περίοδο 2011-2015. Για το έτος 2011, ο 

συνολικός αριθµός νέων προσλήψεων σε δηµόσιες υπηρεσίες, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και 

ΟΤΑ α΄ και  β΄ βαθµού προκύπτει από το συνυπολογισµό στον ανωτέρω κανόνα των µεταφορών και 
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εντάξεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου από την Ολυµπιακή, τον ΟΣΕ κ.λπ., σε εφαρµογή της 

σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών για τον Προγραµµατισµό Προσλήψεων 

Προσωπικού έτους 2011. 

  

Με βάση τις εκτιµήσεις αποχωρήσεων και προσλήψεων, όπως εµφανίζονται στον πίνακα 2.4, 

υπολογίζεται ο αριθµός µόνιµου προσωπικού γενικής κυβέρνησης για τα έτη 2011-2015 (πίνακας 2.5, 

στήλες 2 και 3). Η στήλη 4 αφορά τον αριθµό προσωπικού ορισµένου χρόνου, που υπολογίζεται από 

τη µείωση κατά 15% του αντίστοιχου αριθµού προσωπικού του έτους βάσης (2010), σε εφαρµογή του 

άρθρου 11, παρ. 6 του ν. 3833/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   

 

Στον πίνακα 2.6 υπολογίζεται ο εκτιµώµενος συνολικός αριθµός συνταξιούχων γενικής κυβέρνησης 

µε έτος βάσης το 2010, λαµβάνοντας υπόψη τις αποχωρήσεις κάθε έτους.  

Πίνακας 2.4  Υπολογισµός αποχωρήσεων-προσλήψεων µόνιµου προσωπικού 
γενικής κυβέρνησης για τα έτη 2011-2015 – σενάριο βάσης 

 

Έτος 

Εκτίµηση αποχωρήσεων 
(αριθµός τακτικού 

προσωπικού + 
προσωπικού 

νοσηλευτικών ιδρυµάτων 
και ΑΕΙ, ΤΕΙ) 

Εκτίµηση προσλήψεων 
(αριθµός τακτικού 

προσωπικού + 
προσωπικού 
νοσηλευτικών 

ιδρυµάτων και ΑΕΙ, ΤΕΙ) 
κανόνας 1:5  

Εκτίµηση 
αποχωρήσεων 
(ΝΠ∆∆,ΟΚΑ και 
ΟΤΑ α' και β')  

Εκτίµηση 
προσλήψεων 

(αριθµός 
προσωπικού 

ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ ) 
κανόνας 1:5  

Σύνολο 
αποχωρήσεων    

Σύνολο 
 προσλήψεων  

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2011 15.000  5.600  5.000  930 20.000  6.530  
2012 20.000 3.000  6.600  1.000  26.600  4.000  
2013 20.000 4.000 6.600  1.320 26.600 5.320  
2014 20.000 4.000 6.600  1.320  26.600 5.320 
2015 20.000  4.000  6.600  1.320  26.600  5.320  

 

Πίνακας 2.5  Εκτιµήσεις για το συνολικό αριθµό υπηρετούντος προσωπικού 
 γενικής κυβέρνησης για τα έτη 2011-2015– σενάριο βάσης 

 

Έτος 

Εκτίµηση αριθµού 
προσωπικού (τακτικό 

προσωπικό + 
προσωπικό 

νοσηλευτικών 
ιδρυµάτων και ΑΕΙ, ΤΕΙ) 

Εκτίµηση αριθµού 
προσωπικού (ΝΠ∆∆, 
ΟΚΑ και ΟΤΑ Α' και 

Β') 

Εκτίµηση για αριθµό 
προσωπικού ορισµένου 

χρόνου 
Σύνολο 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2011 540.016  124.629  41.000  705.645  
2012 523.016  119.029  41.000  683.045  
2013 507.016  113.749  41.000  661.765  
2014 491.016  108.469  41.000  640.485  
2015 475.016  103.189  41.000  619.205  

 

 Πίνακας 2.6  Εκτιµήσεις για τον αριθµό συνταξιούχων Γενικής Κυβέρνησης για τα έτη 
2011-2015– σενάριο βάσης 

 

Έτος 

Εκτίµηση αριθµού 
συνταξιούχων (τακτικό 

προσωπικό + 
προσωπικό 

νοσηλευτικών 
ιδρυµάτων και ΑΕΙ, ΤΕΙ) 

Εκτίµηση αριθµού 
συνταξιούχων (ΝΠ∆∆, 

ΟΚΑ και ΟΤΑ Α' και 
Β') 

Αριθµός θανόντων 
Συνολικός αριθµός 

συνταξιούχων 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2011 371.178  62.068  8.500  427.246  
2012 391.178  68.668  8.500  451.346  
2013 411.178  75.268  8.500  477.946  
2014 431.178  81.868  8.500 504.546  
2015 451.178  88.468  8.500 531.146  
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4.4 Παρεµβάσεις δηµοσιονοµικής προσαρµογής που έχουν ληφθεί υπόψη στο σενάριο 

βάσης 
 

Οι κυριότερες παρεµβάσεις δηµοσιονοµικής διαχείρισης που η επίδρασή τους έχει ληφθεί υπόψη για 

την κατάρτιση του σεναρίου βάσης αφορούν, από πλευράς αφενός εσόδων και αφετέρου δαπανών, τις 

εξής βασικές κατηγορίες παρεµβάσεων: 

 

Έσοδα 
 

• Φορολογική διοίκηση: παρεµβάσεις καταπολέµησης του λαθρεµπορίου, αύξηση των δικαστικών 

παραβόλων, σχέδιο δράσης για την επιτάχυνση της διαδικασίας είσπραξης ληξιπρόθεσµων 

οφειλών, επιτάχυνση της είσπραξης φορολογικών προστίµων 

• ΦΠΑ: αύξηση συντελεστών, αναδιάρθρωση κατηγοριών, διεύρυνση φορολογικής βάσης 

• Φόροι κατανάλωσης: αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, εξίσωση της φορολόγησης του 

πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης 

• Φορολόγηση ακίνητης περιουσίας: αναδιάρθρωση της φορολόγησης ακίνητης περιουσίας, αύξηση 

των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων για να προσεγγίσουν τις εµπορικές, αύξηση των φόρων 

µεταβίβασης ακινήτων και των γονικών παροχών 

• Φορολογία των αµοιβών σε είδος (αυτοκίνητα) 

• Καθιέρωση τεκµηρίων φορολόγησης βάσει δαπανών διαβίωσης 

• ∆ικαιώµατα από άδειες τυχερών παιγνίων 

• Ειδική εισφορά κερδοφόρων επιχειρήσεων 

• Έσοδα από εγγυήσεις 

• Έσοδα από αποκρατικοποιήσεις 

• Παρεµβάσεις για την τακτοποίηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, για την αξιοποίηση της 

ακίνητης περιουσίας των ΟΚΑ, καθιέρωση εργοσήµου. 

 

∆απάνες 

 

• Μισθοί και συντάξεις: µείωση των προσλήψεων πέραν του 5:1, πάγωµα και παρεµβάσεις για τον 

εξορθολογισµό των συντάξεων 

• Μείωση της ενδιάµεσης κατανάλωσης 

• Περαιτέρω µείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 5% 

• Μείωση του εθνικού σκέλους των δηµοσίων επενδύσεων 

• Μείωση των µεταβιβάσεων σε δηµόσιες επιχειρήσεις 

• Παρεµβάσεις για τη µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης των ασφαλιστικών ταµείων. 

 

 

4.5 Σενάριο βάσης για την περίοδο 2011-2015 
 

Το σενάριο βάσης για το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής αποτελεί το βασικό 

πλαίσιο των δηµοσιονοµικών µεσοπρόθεσµων στόχων και προβλέψεων της γενικής κυβέρνησης και 

των επί µέρους φορέων της, για την περίοδο 2011-2015.  
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Πίνακας 2.7   Βασικό σενάριο 2011-2015 (σε ταµειακή και ESA βάση) 
(ποσά σε εκατ. ευρώ) 

  

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Πραγµ/σεις Πραγµ/σεις Εκτίµηση Εκτίµηση Εκτίµηση Εκτίµηση Εκτίµηση 
Ι. Έσοδα  50.585 54.259 55.501 54.591 54.814 54.397 54.859 
1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισµού 48.545 51.187 51.579 49.987 50.026 50.555 51.223 
α. Τακτικά έσοδα 52.307 54.383 53.280 51.727 52.172 52.728 53.801 
    1. Άµεσοι φόροι 21.431 20.223 19.144 16.961 17.114 17.339 17.623 
    2.Έµµεσοι φόροι 28.293 31.043 29.657 30.245 30.834 31.447 32.101 
    3. Απολήψεις από Ε.Ε. 264 320 185 148 165 174 176 
    4. Μη φορολογικά έσοδα 2.319 2.797 4.294 4.373 4.059 3.768 3.901 
β. Μη τακτικά έσοδα 1.190 1.786 2.099 1.957 1.600 1.627 1.280 
γ. Επιστροφές φόρων 4.952 4.982 3.800 3.697 3.746 3.800 3.858 
2. Έσοδα Π∆Ε 2.040 3.072 3.922 4.604 4.788 3.842 3.636 
α. Εισροές ΕΣΠΑ 1.734  2.634  3.192 3.616 3.842 2.910 2.730 
β. Λοιπές εισροές (περιλαµβάνεται ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΛΙΕΙΑ) 123  167  530 788 746 732 706 
γ. Ίδια έσοδα 183  271  200 200 200 200 200 
ΙΙ. ∆απάνες 84.215 75.690 81.389 81.277 86.483 88.423 92.956 
1. ∆απάνες τακτικού προϋπολογισµού 74.627 67.243 72.889 72.777 77.983 79.923 84.456 
α. Πρωτογενείς δαπάνες (1+2+3+4+5+6) 58.043 51.656 53.468 52.375 53.493 52.660 53.053 
    1. Μισθοί και συντάξεις 24.487 22.139 22.018 21.585 21.622 21.673 21.729 
    2. Κοινωνική ασφάλιση & περίθαλψη (συµπ. πληρωµή για  
ασφαλιστικό ταµείο ∆ΕΗ) 17.779 15.747 17.784 16.308 17.316 16.304 16.514 
    3. Λειτουργικές και άλλες δαπάνες 9.326 8.107 7.773 7.906 7.865 7.969 7.805 
    4. Αποδόσεις προς τρίτους 6.452 5.663 5.312 5.116 5.230 5.208 5.235 
    5. Μη κατανεµηµένες δαπάνες 0 0 0 50 50 100 100 
    6. Αποθεµατικό 0 0 580 1.410 1.410 1.405 1.670 
β. 1. Εγγυήσεις σε Γενική Κυβέρνηση 484 827 1.245 1.518 1.979 1.024 1.636 
    2. Εγγυήσεις εκτός Γενικής Κυβέρνησης  100 145 224 134 211 139 67 
γ. Τόκοι 12.325 13.223 16.002 16.900 20.500 24.400 28.000 
δ. Πληρωµές στα νοσοκοµεία για παλιές οφειλές 1.498 375 450 350 300 300 300 
ε. Πληρωµές για εξοπλιστικές δαπάνες 2.175 1.017 1.500 1.500 1.500 1.400 1.400 
2. Π∆Ε 9.588 8.447 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 
ΙΙΙ. Έλλειµµα Κρατικού Προϋπολογισµού -33.630 -21.431 -25.888 -26.686 -31.669 -34.026 -38.097 
% ΑΕΠ -14,3% -9,3% -11,5% -11,7% -13,4% -14,0% -15,1% 
ΙΙΙ.α. Πρωτογενές αποτέλεσµα -21.305 -8.208 -9.886 -9.786 -11.169 -9.626 -10.097 
                
Εθνικολογιστικές προσαρµογές κεντρικής κυβέρνησης -528 -4.145 458 -1.646 -1.816 -1.678 -1.584 
                
Ισοζύγιο Νοµικών Προσώπων πλην ∆ΕΚΟ 647 878 997 754 660 622 793 
Ισοζύγιο επαναταξινοµηµένων ∆ΕΚΟ -1.593 3.059 1.211 1.368 1.866 859 1.385 
               
Έλλειµµα Κεντρικής Κυβέρνησης κατά ESA95 -35.104 -21.638 -23.222 -26.209 -30.959 -34.223 -37.503 
                
Ισοζύγιο ΟΤΑ 27 -379 -564 -732 -702 -711 -722 
Εθνικολογιστικές προσαρµογές OTA -158 -186 225 223 313 0 0 
Ισοζύγιο ΟΤΑ κατά ESA95 -131 -565 -339 -509 -389 -711 -722 
                
Ισοζύγιο ΟKΑ 393 369 787 -631 638 1.539 2.242 
Εθνικολογιστικές προσαρµογές OKA -1.466 -2.357 -778 -150 -200 -200 -200 
Ισοζύγιο ΟKΑ κατά ESA95 -1.074 -1.988 9 -781 438 1.339 2.042 
                
Έλλειµµα γενικής κυβέρνησης κατά ESA95 -36.308 -24.191 -23.552 -27.499 -30.909 -33.595 -36.183 
% ΑΕΠ -15,4% -10,5% -10,4% -12,0% -13,1% -13,8% -14,4% 
                
ΑΕΠ 235.017 230.173 225.400 228.400 235.500 242.900 251.900 

 
Σηµείωση: Οι εθνικολογιστικές προσαρµογές ή προσαρµογές κατά ESA αποτελούν κατ’ ουσία διορθώσεις των µεγεθών σε ταµειακή 

βάση του προϋπολογισµού, ώστε αυτά να αποτυπώνονται πλέον σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του Ευρωπαϊκού 
Συστήµατος Λογαριασµών (ΕΣΟΛ ή ESA95). 

 Σηµειώνεται ότι το έλλειµµα γενικής κυβέρνησης αποτυπώνεται µε τη µεθοδολογία του ΕΣΟΛ. 
 Οι εθνικολογιστικές προσαρµογές αναφέρονται κυρίως: 
 - σε χρονικές ανακατανοµές των µεγεθών ώστε να αποτυπώνονται στο έτος που δηµιουργήθηκαν ανεξάρτητα µε την 

ταµειακή αποτύπωση, 
 - σε διορθώσεις µεθοδολογικές (διαφορές εθνικού λογιστικού συστήµατος και ΕΣΟΛ), 
 - σε διορθώσεις που αφορούν τις χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές (αγορά-πώληση µετοχών κ.λπ.) 
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Το σενάριο βάσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των µακροοικονοµικών εξελίξεων και προοπτικών 

των δηµοσιονοµικών µεγεθών, συµπεριλαµβανοµένων των αποτελεσµάτων για τα δύο προηγούµενα 

έτη (2009 και 2010), των προβλέψεων για το τρέχον έτος (2011), το έτος προϋπολογισµού (2012) και 

τα επόµενα τρία έτη (2013-2015). Στηρίζεται στο δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα του 2010, ενώ 

λαµβάνονται υπόψη µόνο οι παρεµβάσεις δηµοσιονοµικής προσαρµογής που είχαν νοµοθετηθεί έως 

και το ∆εκέµβριο του 2010, ανεξαρτήτως εάν αυτά αποδίδουν σε όλη την περίοδο προβλέψεων. 

 

Το σενάριο βάσης έχει καταρτιστεί ταυτόχρονα στη λογιστική βάση του ετήσιου κρατικού 

προϋπολογισµού (ταµειακή βάση) και στη λογιστική βάση του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 

Λογαριασµών του 1995 (ESA 95).  

 

Στον πίνακα 2.7, παρουσιάζεται αναλυτικά το βασικό σενάριο για την εξέλιξη του ελλείµµατος.  

Αντανακλώνται, επίσης, οι αυξοµειώσεις των εσόδων λόγω των αλλαγών στη φορολογική βάση και 

των µακροοικονοµικών εξελίξεων (ρυθµός ανάπτυξης, πληθωρισµός).  

 

Η αύξηση του ελλείµµατος της περιόδου 2011-2015 µε µόνη την επίδραση των παρεµβάσεων που 

έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί (και χωρίς τη λήψη νέων) οφείλεται στη δυναµική του ελλείµµατος, που 

περιλαµβάνει τη διαρθρωτική αύξηση των δαπανών για µισθούς και συντάξεις λόγω ωρίµανσης, την 

αύξηση των δαπανών για τόκους και λοιπές διαρθρωτικές αυξήσεις στις δαπάνες, τόσο της κεντρικής 

κυβέρνησης όσο και των υποτοµέων της γενικής κυβέρνησης. 

 

Η διαµόρφωση των ελλειµµάτων του έτους 2012 (έτος προϋπολογισµού), καθώς και των ετών 2013-

2015 εµφανίζονται στον πίνακα 2.7 τόσο σε επίπεδο κεντρικής όσο και γενικής κυβέρνησης. 

 

Η µη λήψη µέτρων συνεπάγεται τη διατήρηση των ελλειµµάτων για όλη την περίοδο στο επίπεδο του 

10,4%-14,4% του ΑΕΠ, και τον εκτροχιασµό του χρέους στο 198,9% του ΑΕΠ. Ανάλογη είναι και η 

εκτίναξη των πληρωµών για τόκους που από 16 δισ. ευρώ το 2011, διαµορφώνονται στα 28 δισ. ευρώ 

το 2015. 

 

Ένα τέτοιο σενάριο µη πραγµατοποίησης παρεµβάσεων είναι φανερό ότι δεν µπορεί να αποτελεί 

επιλογή ούτε της κυβέρνησης αλλά ούτε και της χώρας, αφού µε µαθηµατική ακρίβεια θα οδηγούσε 

στο µόνιµο αποκλεισµό της χώρας µας από τις διεθνείς αγορές και τελικά την κατάρρευση της 

ελληνικής οικονοµίας. 

 

Στον πίνακα 2.8 παρουσιάζεται αναλυτικά για κάθε έτος η απόσταση των αποτελεσµάτων από τους 

στόχους, το δηµοσιονοµικό κενό δηλαδή ετησίως. 

 

 

Πίνακας 2.8  ∆ηµοσιονοµικό κενό ανά έτος για την περίοδο 2011-2015 
(σε εκατ. ευρώ) 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Πραγµ/σεις Πραγµ/σεις Εκτίµηση Εκτίµηση Εκτίµηση Εκτίµηση Εκτίµηση 
Έλλειµµα γενικής κυβέρνησης κατά ESA95 
(βασικό σενάριο) 

-36.308 -24.191 -23.552 -27.499 -30.909 -33.595 -36.183 

% ΑΕΠ -15,4% -10,5% -10,4% -12,0% -13,1% -13,8% -14,4% 
Έλλειµµα γενικής κυβέρνησης κατά ESA95 
(Στόχοι του προγράµµατος)   -17.065 -14.916 -11.399 -6.385 -2.991 

% ΑΕΠ   -7,6% -6,5% -4,8% -2,6% -1,2% 

∆ηµοσιονοµικό κενό   6.487 12.584 19.510 27.210 33.583 

% ΑΕΠ   2,9%  5,5% 8,3% 11,2% 13,3% 

ΑΕΠ 235.017 230.173 225.400 228.400 235.500 242.900 251.900 
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Αντίστοιχα, µε την ίδια παραδοχή της µη λήψης επιπλέον µέτρων και η εξέλιξη του χρέους της 

γενικής κυβέρνησης εµφανίζεται αλµατώδης µε το χρέος κεντρικής κυβέρνησης να αγγίζει το 198,9% 

του ΑΕΠ το 2015, επιβαρύνοντας περαιτέρω τα ζητήµατα αξιοπιστίας της ελληνικής οικονοµίας και 

θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τη δηµιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την ταχύτερη δυνατή 

έξοδο της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων. Ακόµα µεγαλύτερη θα είναι η αύξηση των 

πληρωµών για τόκους σε ταµειακή βάση, φθάνοντας τα 28.000 εκατ. ευρώ ή το 11,1% του ΑΕΠ το 

2015. 

 

Η εξέλιξη του δηµόσιου χρέους χωρίς την πραγµατοποίηση παρεµβάσεων και µε την υπόθεση ότι θα 

βρισκόταν δανειστής να δανείσει την Ελλάδα µε το επιτόκιο που γίνεται η υπόθεση, φαίνεται στον 

πίνακα 2.9: 

 

 

Πίνακας 2.9   Εξέλιξη χρέους γενικής κυβέρνησης (σενάριο βάσης- ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΠ∆Σ) 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Χρέος γενικής κυβέρνησης 298.706 328.587 364.105 399.253 432.378 465.614 501.078 

ΑΕΠ 235.017 230.173 225.400 228.400 235.500 242.900 251.900 

Χρέος γενικής κυβέρνησης ως % ΑΕΠ 127,1% 142,8% 160,6% 174,8% 183,6% 191,7% 198,9% 

 

 

Αντίστοιχα, οι τόκοι κεντρικής κυβέρνησης σε ταµειακή και δεδουλευµένη βάση διαµορφώνονται ως 

εξής: 

 

Πίνακας 2.10  Τόκοι κεντρικής κυβέρνησης (σενάριο βάσης) 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Τόκοι σε ταµειακή βάση 12.325 13.223 16.002 16.900 20.500 24.400 28.000 

Τόκοι σε δεδουλευµένη βάση (ESA 95) 12.490 13.945 15.559 18.900 22.800 26.900 30.900 

Τόκοι σε δεδουλευµένη βάση ως % του ΑΕΠ 5,3% 6,1% 6,9% 8,3% 9,7% 11,1% 12,3% 

∆ιαφορά ταµειακών-δεδουλευµένων τόκων     
(προσαρµογή κατά ESA) -165 -722 443 -2.000 -2.300 -2.500 -2.900 

Σηµείωση: Για την προβολή των πληρωµών για τόκους έχουν γίνει οι ακόλουθες υποθέσεις: 
 α)   Το µεσοσταθµικό σταθερό επιτόκιο όλων των νέων εκδόσεων οµολόγων που θα γίνουν στα έτη 2012, 2013, 2014 και 

2015 υπολογίζεται στο 7,5%. 
 β) Τα ονοµαστικά επιτόκια του υφιστάµενου χρέους βασίζονται στα µελλοντικά επιτόκια, όπως ισχύουν την 1/6/2011. 

 

 
4.5.1 Σύγκριση προϋπολογισθέντων µεγεθών και εκτιµήσεων για το έτος 2011 
 

Στόχος του προϋπολογισµού του 2011 ήταν η συνέχιση της δραστικής µείωσης του ελλείµµατος, στο 

πλαίσιο ενός φιλόδοξου µεσοπρόθεσµου σχεδίου δηµοσιονοµικής προσαρµογής και οικονοµικής 

ανάπτυξης µε απώτερο σκοπό τη µείωση του ελλείµµατος σε επίπεδα κάτω του 3% του ΑΕΠ το 2014. 

Συγκεκριµένα, ο προϋπολογισµός του 2011 προέβλεπε το έλλειµµα γενικής κυβέρνησης να 

διαµορφωθεί στα 16.833 εκατ. ευρώ (7,4% του ΑΕΠ). Κύριοι άξονες της προσπάθειας για την 

επίτευξη του παραπάνω στόχου ήταν ο περαιτέρω εξορθολογισµός των δαπανών και η µεγαλύτερη 

απόδοση των κρατικών πόρων.  
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Οι προβλέψεις όµως του προϋπολογισµού 2011 βασίστηκαν σε εκτιµήσεις για το κλείσιµο του 

οικονοµικού έτους 2010, όπως αυτές διαµορφώθηκαν κατά την περίοδο κατάρτισης του 

προϋπολογισµού, δηλαδή 7 µήνες νωρίτερα, το Νοέµβριο του 2010. Πλην όµως, τα απολογιστικά 

στοιχεία του οικονοµικού έτους 2010, τα µακροοικονοµικά µεγέθη, αλλά και η εκτέλεση του α΄ 

τριµήνου του 2011, παρουσίασαν αποκλίσεις σε σχέση µε τις αρχικές εκτιµήσεις.  
 

 

Πίνακας 2.11  Σενάριο βάσης - Σύγκριση προϋπολογισµού και  
εκτιµήσεων πραγµατοποιήσεων 2011 

 

  
  

2011 

Προϋπ/σµός 
Εκτιµήσεις  

πραγµ/σεων 
Απόκλιση 

Απόκλιση 
(% ΑΕΠ) 

Κρατικός Προϋπολογισµός         

Ι. Έσοδα (1+2) 59.482 55.501 -3.981 -1,8% 
1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισµού (α+β-γ) 55.560 51.579 -3.981 -1,8% 
α. Τακτικά Έσοδα 57.520 53.280 -4.240 -1,9% 

β. Μη τακτικά έσοδα 1.840 2.099 259 0,1% 

γ. Επιστροφές φόρων 3.800 3.800 0 0,0% 

2. Έσοδα Π∆Ε  3.922 3.922 0 0,0% 
ΙΙ. ∆απάνες (1+2) 80.339 81.389 1.051 0,5% 
1. ∆απάνες τακτικού προϋπολογισµού (α+β+γ+δ+ε) 71.839 72.889 1.051 0,5% 
α. Πρωτογενείς δαπάνες 52.673 53.468 795 0,4% 

    1. Μισθοί και συντάξεις  21.593 22.018 426 0,2% 

    2. Κοινωνική ασφάλιση και περίθαλψη (συµπ.  

        πληρωµή για ασφαλιστικό ταµείο ∆ΕΗ) 16.652 17.784 1.132 0,5% 

    3. Λειτουργικές και άλλες δαπάνες 7.870 7.773 -97 0,0% 

    4. Αποδόσεις προς τρίτους 5.978 5.312 -666 -0,3% 

    5. Μη κατανεµηµένες δαπάνες 0 0 0 0,0% 

    6. Αποθεµατικό 580 580 0 0,0% 

β. 1. Εγγυήσεις σε φορείς  γενικής κυβέρνησης 1.051 1.245 194 0,1% 

    2. Εγγυήσεις σε φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης 145 224 79 0,0% 

γ. Τόκοι 15.920 16.002 82 0,0% 

δ. Πληρωµές στα νοσοκοµεία για παλιές οφειλές 450 450 0 0,0% 

ε. Πληρωµές για εξοπλιστικές δαπάνες 1.600 1.500 -100 0,0% 

2. Π∆Ε 8.500 8.500 0 0,0% 
ΙΙΙ. Έλλειµµα κρατικού προϋπολογισµού (Ι-ΙΙ) -20.857 -25.888 -5.032 -2,2% 
% ΑΕΠ -9,1% -11,5%     

ΙΙΙ. α. Πρωτογενές αποτέλεσµα (ΙΙΙ-ΙΙ1γ) -4.937 -9.886 -4.949 -2,2% 

% ΑΕΠ -2,2% -4,4%     

IV. Ισοζύγιο ΟΤΑ, ΟΚΑ, νοσοκοµείων και λοιπών ΝΠ∆∆ 1.491 1.877 386 0,2% 

ΝΠ∆∆ 230 997 767 0,3% 

ΟΤΑ 500 -339 -839 -0,4% 

ΟΚΑ 700 248 -452 -0,2% 

Ανεξόφλητες οφειλές ΟΚΑ -239 -239 0 0,0% 

∆ΕΚΟ 300 1.211 911 0,4% 

V. Χρηµατοδότηση φορέων µε ειδικά οµόλογα -420 -420 0 0% 
VI. Εθνικολογιστικές προσαρµογές 2.953 878 -2.075 -1,5% 
VΙI. Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης βάσει Π/Υ (III+IV+V+VI) -16.833 -23.552 -6.720 -3,0% 

% ΑΕΠ -7,4% -10,4%     

VIII. Στόχος ισοζυγίου γενικής κυβέρνησης βάσει 
προγράµµατος(1) -17.065 -23.552 -6.487  
% ΑΕΠ -7,6% -10,4% 2,9%    

ΑΕΠ  225.400     
(1) Στον ανωτέρω πίνακα γίνεται σύγκριση µεταξύ της αρχικής πρόβλεψης του ισοζυγίου γενικής κυβέρνησης όπως είχε διατυπωθεί 

στον προϋπολογισµό του 2011 (-16.833) και του ισοζυγίου γενικής κυβέρνησης όπως έχει τεθεί για το έτος 2011 στο πλαίσιο της 
δηµοσιονοµικής προσπάθειας που έχει αναληφθεί στην περίοδο 2011-2015 (-17.065). 
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Βούληση της Κυβέρνησης είναι η κατάρτιση του ΜΠ∆Σ να γίνει σε απόλυτα ρεαλιστική βάση, µε την 

ενσωµάτωση όλων των τελευταίων πληροφοριών και εξελίξεων που θα ήταν διαθέσιµες κατά τη 

στιγµή της κατάρτισής του. Ως εκ τούτου, κρίθηκε απαραίτητο, η κατάρτιση του ΜΠ∆Σ να βασιστεί 

στις πραγµατοποιήσεις του οικονοµικού έτους 2010 (έλλειµµα 10,5% του ΑΕΠ αντί για το 

προϋπολογισθέν 9,4%), γεγονός που οδηγεί σε αναθεώρηση των προβλέψεων για το έτος 2011. Κατ’ 

επέκταση, το βασικό σενάριο ενσωµατώνει την εκτίµηση ότι το έλλειµµα γενικής κυβέρνησης το 2011 

θα κυµανθεί στα 23.552 εκατ. ευρώ (10,4% του ΑΕΠ).  
 

Σύµφωνα µε το ΜΠ∆Σ, προκύπτει ότι προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράµµατος 

οικονοµικής πολιτικής του 2011 απαιτείται πρόσθετη δηµοσιονοµική προσπάθεια ύψους 6,48 δισ. 

ευρώ. Η πρόσθετη αυτή προσπάθεια απαιτείται προκειµένου να ακυρώσει την αρνητική επίδραση 

ενός πλήθους παραγόντων (πίνακας 2.12) όπως:  

 

• η επίπτωση του αναθεωρηµένου λόγω ύφεσης ελλείµµατος γενικής κυβέρνησης του 2010 κατά µια 

ποσοστιαία µονάδα (2,5 δισ. ευρώ), 

• η αρνητική επίπτωση της µεγαλύτερης του αναµενόµενου ύφεσης (1 δισ. ευρώ),  

• η απώλεια επί των εσόδων λόγω των πρωτοβουλιών µείωσης φορολογικών εσόδων και 

ανακούφισης της οικονοµίας (1,7 δισ. ευρώ), 

• η επανεκτίµηση αποδόσεων µέτρων κατά 1,2 δισ. ευρώ.  

 

Πίνακας 2.12  Πρόσθετη δηµοσιονοµική προσπάθεια 2011 
(ποσά σε δισ. ευρώ) 

Επίπτωση αναθεώρησης ελλείµµατος γενικής κυβέρνησης έτους 2011 2,5 

Επίπτωση µεγαλύτερης ύφεσης 1,0 

Πρωτοβουλίες µείωσης φορολογικών εσόδων 1,7 

Επανεκτίµηση αποδόσεων παρεµβάσεων 1,2 

Σύνολο 6,4 

 
Σηµείο εκκίνησης της δηµοσιονοµικής προσπάθειας του 2011, αποτελεί το κλείσιµο του ελλείµµατος 

γενικής κυβέρνησης κατά το 2010. Με υψηλότερο σηµείο αφετηρίας το 10,5% για το 2010 αντί του 

9,4% από την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισµού του 2011, απαιτούνται νέες παρεµβάσεις 

ισοδύναµης δηµοσιονοµικής επίπτωσης. 

 

Επιπλέον, η ύφεση είναι λίγο µεγαλύτερη από αυτήν που προέβλεπε το πρόγραµµα οικονοµικής 

πολιτικής και ειδικά το τελευταίο τρίµηνο του 2010 έφτασε το 7,4%. Αυτό επηρεάζει και το 2011, 

καθώς συρρικνώνει τα φορολογικά έσοδα και τις ασφαλιστικές εισφορές και αυξάνει τις κοινωνικές 

παροχές του κράτους π.χ. επιδόµατα ανεργίας. Εκτιµάται ότι η επίπτωση της ύφεσης στο έλλειµµα του 

2011 ανέρχεται σε περίπου 1 δισ. ευρώ.  

 

Παράλληλα, εντός του 2011 υπήρξαν πρόσθετες παρεµβάσεις µείωσης του άµεσου φορολογικού 

βάρους που ανακούφισαν τους πολίτες και τη ρευστότητα της οικονοµίας. Πιο συγκεκριµένα οι 

παρεµβάσεις αυτές αφορούν:  

• 1.000 εκατ. ευρώ από την εφαρµογή του συµψηφισµού οφειλών που δίνει παράλληλα ανάσα στην 

αγορά, 

• 300 εκατ. ευρώ από την πληρωµή του ΦΠΑ µε δόσεις, που διευκολύνει παράλληλα τη ρευστότητα 

στην αγορά, 

• 400 εκατ. ευρώ από τη µείωση του φόρου εισοδήµατος λόγω της νέας φορολογικής κλίµακας για 

εισοδήµατα κάτω από 40.000 ευρώ. 

 

Η συνολική επίπτωση για το 2011 από πρωτοβουλίες µείωσης φορολογικών εσόδων και ανακούφισης 

της οικονοµίας ανέρχεται σε 1,7 δισ. ευρώ.  
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Επίσης, επανεκτιµήθηκε η απόδοση διαφόρων µέτρων που προβλέπονται στον προϋπολογισµό του 

2011. Συγκεκριµένα προβλέπονται περίπου 2 δισ. ευρώ µειωµένα έσοδα ως εξής: 

• 200 εκατ. ευρώ από τα δικαιώµατα τυχερών παιχνιδιών, 

• 150 εκατ. ευρώ από την αναβολή αύξησης των αντικειµενικών αξιών µε στόχο να µην πληγεί 

περισσότερο η οικοδοµή, 

• 100 εκατ. ευρώ από τη µη διεύρυνση της βάσης του ΦΠΑ στις αρχές του 2011,  

• 770 εκατ. ευρώ από τη λογιστική καταγραφή των παραχωρήσεων (αδειών τηλεπικοινωνιών, του 

∆ΑΑ και του ΟΠΑΠ) σε µεταγενέστερα χρόνια και όχι ως µειωτικά του ελλείµµατος του 2011, 

• 200 εκατ. ευρώ από το σύστηµα εισροών-εκροών στα καύσιµα, 

• 500 εκατ. ευρώ από διάφορα άλλα µέτρα (εξοικονοµήσεις από τους ΟΤΑ κ.λπ.), 
 

Τέλος, προβλέπονται 800 εκατ. ευρώ περισσότερα έσοδα από παρεµβάσεις που απέδωσαν καλύτερα 

από ό,τι αναµενόταν, όπως: 

• 300 εκατ. ευρώ από την τακτοποίηση ηµιυπαίθριων, 

• 300 εκατ. ευρώ από την εθελούσια επίλυση φορολογικών διαφορών, 

• 200 εκατ. ευρώ από άλλες παρεµβάσεις, όπως είναι π.χ. η µείωση φορολογικού συντελεστή 

νοµικών προσώπων στα µη διανεµόµενα κέρδη από 24% σε 20% η οποία θα έχει ουσιαστική 

επίπτωση το 2012. 
 

Σε όρους εσόδων και δαπανών προϋπολογισµού γενικής κυβέρνησης η απόκλιση από τους στόχους 

του 2011 (πίνακας 2.11) µπορεί να αναλυθεί ως εξής:  
 

Από το σκέλος των εσόδων και συγκεκριµένα από τις µειωµένες κατά 3.981 εκατ. ευρώ (1,8% του 

ΑΕΠ), εκτιµήσεις πραγµατοποιήσεων εσόδων σε σχέση µε τις αντίστοιχες προβλέψεις 2011. Βασικοί 

παράγοντες αυτής της αναθεώρησης είναι:  
 

• Οι χαµηλές εισπράξεις φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων σε σχέση µε τις εκτιµώµενες για το 

2010, λόγω της χαµηλότερης φορολογικής βάσης στο 2010 και της ελάφρυνσης που προκαλείται 

από τη νέα φορολογική κλίµακα ,σε συνδυασµό µε τα αρνητικά αποτελέσµατα του α΄ τρίµηνου του 

2011, οδηγούν σε καθοδική προσαρµογή των προβλέψεων 2011 κατά 1.631 εκατ. ευρώ σε σχέση 

µε τις αρχικές.  

• Η σηµαντική υστέρηση των εισπράξεων του ΦΠΑ έναντι των εκτιµήσεων για το 2010, λόγω της 

συρρίκνωσης της οικονοµικής δραστηριότητας, της µειωµένης φορολογικής βάσης στο 2010 και 

της προς τα κάτω αναθεώρησης των µακροοικονοµικών δεικτών, οδηγεί σε καθοδική προσαρµογή 

των προβλέψεων 2011 κατά 926 εκατ. ευρώ σε σχέση µε τον προϋπολογισµό.  

• Τα αποτελέσµατα α΄ τριµήνου για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης καυσίµων και καπνού 

διαµορφώνουν συντηρητικότερες προβλέψεις για το 2011 ως προς την εξέλιξη των ποσοτήτων που 

θα καταναλωθούν και µας οδηγούν σε µια καθοδική προσαρµογή των προβλέψεων 2011 από τις 

εισπράξεις φόρων κατανάλωσης κατά 982 εκατ. ευρώ. 

• Μείωση των εκτιµώµενων απολήψεων στο 2011 από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 155 εκατ. 

περίπου. 
 

Από το σκέλος των δαπανών του τακτικού προϋπολογισµού  για κοινωνική ασφάλιση και περίθαλψη 

υπάρχει απόκλιση κατά 1.132 εκατ. ευρώ η οποία οφείλεται, στις αυξηµένες επιχορηγήσεις στο ΙΚΑ 

(600 εκατ. ευρώ) λόγω µειωµένων εσόδων, στην επιπλέον ενίσχυση του ΟΑΕ∆ κατά 500 εκατ. ευρώ 

για την καταβολή των επιδοµάτων ανεργίας και την καταβολή αποζηµιώσεων (64 εκατ. ευρώ) στους 

εργαζοµένους της πρώην Ολυµπιακής Αεροπορίας, στις καταπτώσεις εγγυήσεων (272 εκατ. ευρώ) και 

τέλος στις δαπάνες για ταµειακούς τόκους κατά 82 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, µειωµένες είναι οι 

λειτουργικές και λοιπές δαπάνες κατά 97 εκατ. ευρώ και οι αποδιδόµενοι πόροι κατά 666 εκατ. ευρώ. 

Σηµειώνεται ότι η υπέρβαση που εµφανίζεται στην κατηγορία για µισθούς και συντάξεις συνολικού 

ύψους 426 εκατ. ευρώ οφείλεται α) στην καταβολή της µισθοδοσίας των υπαλλήλων (392 εκατ. ευρώ) 

των Περιφερειών (πρώην Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων), που στον προϋπολογισµό είχαν 

προβλεφθεί στους αποδιδόµενους πόρους και β) στις δαπάνες µισθοδοσίας των υπαλλήλων της 

ΕΛΣΤΑΤ (36 εκατ. ευρώ) που είχαν προβλεφθεί στις επιχορηγήσεις. Τέλος, από τη δηµοσιονοµική 

προσαρµογή των ταµειακών τόκων σε δεδουλευµένους (σύµφωνα µε τον ESA 95), που επιβαρύνει το 

έλλειµµα κατά 320 εκατ. ευρώ περίπου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 
ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

   ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ1. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

1. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
 
 

Η έξοδος της χώρας από τη δηµοσιονοµική κρίση αποτελεί σήµερα το επίκεντρο έντονου 

προβληµατισµού των πολιτικών δυνάµεων, των κοινωνικών οµάδων αλλά και του επιστηµονικού 

κόσµου της χώρας. 

 

Η στρατηγική και οι πολιτικές για την επίτευξη των στόχων αυτών, µπορεί να έχουν αποτελέσει και 

να συνεχίζουν να αποτελούν σηµείο αντιπαράθεσης, πλην όµως αναγνωρίζεται ότι οι δηµοσιονοµικοί 

στόχοι που έχει θέσει η Κυβέρνηση αποτελούν τη µοναδική επιλογή για την προστασία της χώρας και 

των πολιτών. 

 

Οι στόχοι αυτοί, απλοί και ξεκάθαροι, που εκφράζονται για πρώτη φορά µέσα από ένα µεσοπρόθεσµο 

σχεδιασµό, το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής, είναι: 
 

• ο έλεγχος και η συγκράτηση της δυναµικής της αύξησης του τεράστιου χρέους της χώρας 

(βιωσιµότητα του χρέους), 

• η δηµοσιονοµική προσαρµογή, ώστε το έλλειµµα γενικής κυβέρνησης να µειωθεί κάτω του 1% 

του ΑΕΠ έως το 2015 και να διατηρηθούν µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα στη συνέχεια, 

• η δηµιουργία µόνιµων και υγιών συνθηκών ανάπτυξης, ώστε ο ονοµαστικός ρυθµός αύξησης του 

ΑΕΠ να ξεπεράσει το 3% από το 2012 και µετά και να συνεχίσει την ανοδική του πορεία 

διατηρώντας µακροπρόθεσµα µέσο ρυθµό αύξησης τουλάχιστον 5%, 

• η κοινωνική προστασία και δικαιοσύνη καθώς και η σύµµετρη συµµετοχή όλων των κοινωνικών 

οµάδων στην προσπάθεια για τη δηµοσιονοµική προσαρµογή και 

• η αξιοποίηση της περιουσίας του Ελληνικού ∆ηµοσίου που µαζί µε τη δηµοσιονοµική 

προσαρµογή θα συµβάλει στη µείωση του χρέους. 
 

Η δηµοσιονοµική στρατηγική και οι πολιτικές που προτείνει η Κυβέρνηση καθορίζονται και 

τεκµηριώνονται από τις ίδιες οικονοµικές συνιστώσες που επηρεάζουν τους ανωτέρω στόχους. 

 

1.1 Ο έλεγχος και  η συγκράτηση της δυναµικής αύξησης του χρέους 
 

Το τεράστιο δηµόσιο χρέος, τόσο σε απόλυτο νούµερο όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ, αποτελεί 

σήµερα το σοβαρότερο δηµοσιονοµικό πρόβληµα της χώρας. Ο έλεγχος και η συγκράτησή του 

αποτελούν προϋπόθεση για την αναγκαία επάνοδο της χώρας στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, 

προκειµένου να µπορεί να αναχρηµατοδοτεί απρόσκοπτα το χρέος αλλά και να χρηµατοδοτηθεί η 

περαιτέρω ανάπτυξη. 
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Χρέος γενικής κυβέρνησης 2011 (% ΑΕΠ) 

 
 

Ο στόχος αυτός αποτελεί µια από τις µεγάλες προκλήσεις των επόµενων ετών, αφού θα πρέπει στα 

αµέσως επόµενα χρόνια να εξασφαλιστεί η διαχρονική βιωσιµότητά του και να περιοριστεί η 

δυναµική του. 

 

Η ρεαλιστική στρατηγική µείωσης χρέους υπαγορεύεται από τις συνιστώσες δηµοσιονοµικές 

παραµέτρους που διαµορφώνουν τη δυναµική του, δηλαδή τα πρωτογενή πλεονάσµατα, οι αναλήψεις 

νέων υποχρεώσεων και οι πληρωµές για τόκους. 

 

Θα πρέπει επιπλέον ο ρυθµός ανάπτυξης της οικονοµίας να είναι τόσο ισχυρός ώστε να εξασφαλισθεί, 

όχι µόνο η βιωσιµότητα του δηµοσίου χρέους αλλά και ένας ικανοποιητικός ρυθµός µείωσής του 

κάτω από το 100% του ΑΕΠ σε ένα αποδεκτό από τις αγορές χρονικό ορίζοντα.  
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Απαραίτητο στοιχείο της κυβερνητικής πολιτικής είναι επίσης η µείωση της ανάληψης νέων 

υποχρεώσεων που οφείλεται κυρίως: 

• Στις πιέσεις για οικονοµικές απολήψεις από οµάδες που διαθέτουν ισχυρή πολιτική, κοινωνική ή 

συντεχνιακή δύναµη. 

• Σε λανθασµένες πολιτικές ή διαχειριστικές επιλογές. 

• Στη δηµιουργία ελλειµµάτων από τους υποτοµείς της γενικής κυβέρνησης, αφενός µεν λόγω της 

αδυναµίας ουσιαστικής παρακολούθησης των ελλειµµάτων των υποτοµέων από την κυβέρνηση 

και αφετέρου της ύπαρξης διαρθρωτικών δοµών που ευνοούν συνθήκες κακοδιαχείρισης. 

 
1.2 Η δηµοσιονοµική προσαρµογή 
 

Το µείγµα πολιτικών της Κυβέρνησης στοχεύει στη δηµιουργία από το 2014 και µετά πρωτογενών 

πλεονασµάτων της τάξεως άνω του 6,0% του ΑΕΠ, γεγονός που απαιτεί τη λήψη µέτρων που 

αποσκοπούν α) στην αύξηση των εσόδων και β) στη µείωση των δαπανών.  

 

 

 

 

 

 

 

Η βιωσιµότητα του δηµόσιου χρέους 
 

Ο δείκτης του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, επηρεάζεται από δύο συνιστώσες: α) το ύψος του 

χρέους και β) το ΑΕΠ, δηλαδή το ρυθµό ανάπτυξης. 

 

Το ύψος του χρέους επηρεάζεται από τον ετήσιο ρυθµό µεταβολής του χρέους, που σύµφωνα µε 

την εθνικολογιστική ταυτότητα επηρεάζεται από µια σειρά µεταβλητών: 

∆Χ = ΠΑ + Τ + ΑΥ 

 

Όπου ∆Χ = η ετήσια µεταβολή του χρέους  

          ΠΑ = το πρωτογενές αποτέλεσµα του προϋπολογισµού χωρίς τους τόκους 

          Τ = οι ετήσιοι τόκοι για την εξυπηρέτηση του χρέους 

          ΑΥ = η ανάληψη νέων υποχρεώσεων πέραν των προβλέψεων του προϋπολογισµού. 

 

∆εδοµένου ότι η πληρωµή των τόκων και η ανάληψη των νέων υποχρεώσεων αποτελούν 

επιβαρυντικά στοιχεία του ελλείµµατος και κατ’ επέκταση του χρέους, θα πρέπει να 

δηµιουργηθούν πρωτογενή πλεονάσµατα, που θα µειώνουν αρχικά κατά ένα µέρος την αρνητική 

αυτή επίδραση (δηλαδή το χρέος θα αυξάνεται αλλά µε µικρότερο ρυθµό), σταδιακά δε θα την 

ανατρέπουν (το χρέος θα µειώνεται). 

 

Από την άλλη πλευρά, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ, δείχνει ότι όταν το εσωτερικό επιτόκιο
1
 του 

χρέους υπερβαίνει το ρυθµό ανάπτυξης, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ τείνει να αυτοτροφοδοτείται, 

αφού οι πληρωµές για τόκους συνεισφέρουν στο δηµόσιο χρέος περισσότερο από ότι η ανάπτυξη 

συνεισφέρει στο ΑΕΠ.  Συνεπώς, πρέπει να υιοθετηθούν πολιτικές που θα δηµιουργούν µεγάλα 

πρωτογενή πλεονάσµατα και υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης. Όσο καθυστερεί η δηµοσιονοµική 

προσαρµογή, τόσο θα αυξάνεται ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ και θα µειώνεται η δυνατότητα για 

διορθωτικές παρεµβάσεις. 

 

________________ 
1 Το εσωτερικό επιτόκιο υπολογίζεται ως το κλάσµα µε αριθµητή το ύψος των τόκων της περιόδου n και παρανοµαστή 

το ύψος του χρέους την 31/12 του έτους n-1. 
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Πρωτογενές αποτέλεσµα γενικής κυβέρνησης (ως % του ΑΕΠ) 

 
 

Η αύξηση των εσόδων προϋποθέτει: 

• τη δηµιουργία ισχυρών συνθηκών ανάπτυξης της οικονοµικής δραστηριότητας της χώρας, 

• την υιοθέτηση ενός δίκαιου και αποτελεσµατικού φορολογικού συστήµατος, 

• την πάταξη της φοροδιαφυγής. 

 

Από την άλλη πλευρά η µείωση των δαπανών προϋποθέτει: 

• τη µείωση και τον εξορθολογισµό των λειτουργικών δαπανών του κράτους καθώς και των υπο-

τοµέων της γενικής κυβέρνησης, 

• τον εξορθολογισµό του µεγέθους του κράτους, 

• τον εξορθολογισµό των κοινωνικών µεταβιβάσεων. 

 

Το 2010 η ελληνική οικονοµία πέτυχε τη µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος κατά 5 

ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ ή 12,1 δισ. ευρώ. Το πρωτογενές έλλειµµα µειώθηκε περίπου κατά 5,6 

ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ. 

 

Έλλειµµα γενικής κυβέρνησης 2006-2015 

 
 
1.3 Η δηµιουργία µόνιµων και υγιών συνθηκών ανάπτυξης 
 

Υπό την τρέχουσα οικονοµική συγκυρία, οι προοπτικές ανάπτυξης διεθνώς και ιδιαίτερα στην 

Ευρωζώνη παραµένουν περιορισµένες. Η αστάθεια στις διεθνείς αγορές και ιδιαίτερα στις 

περιφερειακές οικονοµίες είναι πολύ πιθανό να συνεχιστούν. 
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Η δηµιουργία µόνιµων και υγιών συνθηκών ανάπτυξης, ειδικά για τη χώρα µας που το µεγαλύτερο 

µερίδιο της οικονοµικής δραστηριότητας βασίζεται στον τριτογενή τοµέα, δηλαδή εµπόριο και 

υπηρεσίες, ενώ διαθέτει µόνο ελαφριά βιοµηχανία, απαιτεί σύνθετη στρατηγική αξιοποίησης των 

ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της οικονοµίας. 

 

Η ύφεση στην Ελλάδα το 2011 αναµένεται µικρότερη από το 2010 (-3,5% έναντι -4,5% το 2010). Η 

ελληνική οικονοµία αναµένεται να επιστρέψει σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης το 2012. 

 

Εξέλιξη ΑΕΠ και πληθωρισµού 

 
 

 

Είναι προφανές ότι χωρίς ανάπτυξη η έξοδος της χώρας από την οικονοµική κρίση και η αποφυγή 

βαθειάς και παρατεταµένης ύφεσης και ανεργίας είναι αδύνατη. 

 

Ο εξορθολογισµός του µεγέθους του κράτους απαιτεί α) τη συνεπή εφαρµογή του οικονοµικού 

προγράµµατος στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής, β) τη 

δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης και αξιοπιστίας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και γ) την υγιή 

εισροή νέων κεφαλαίων στη χώρα. 

 

Η εισροή των κεφαλαίων αυτών µπορεί να προέλθει από την αύξηση των εξαγωγών, από την 

προσέλκυση διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων και τέλος από την ταχύτερη απορρόφηση των 

κονδυλίων του ΕΣΠΑ. 

 

Η αύξηση των εξαγωγών προϋποθέτει: 

 

• αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, που συνεπάγεται την αύξηση της παραγωγικότητας 

του εργατικού δυναµικού και τη δηµιουργία κινήτρων για νέες επενδύσεις, 

• βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων αγαθών και 

• παροχή της απαιτούµενης ρευστότητας από το τραπεζικό σύστηµα προς τον ιδιωτικό τοµέα. 

 

Η προσέλκυση διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων προϋποθέτει: 

 

• την κατάργηση των γραφειοκρατικών εµποδίων για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων (επενδυτικός 

νόµος, fast track), 

• την άρση των στρεβλώσεων στις συνθήκες της αγοράς µέσω της δηµιουργίας συνθηκών 

ευέλικτων εργασιακών σχέσεων, της απελευθέρωσης των υπηρεσιών και του ανοίγµατος των 

κλειστών επαγγελµάτων, 

• την ύπαρξη ενός απλού, αποτελεσµατικού και προπαντός σταθερού φορολογικού πλαισίου, 
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• το σχεδιασµό πολιτικών ανάπτυξης σε συγκεκριµένους τοµείς, όπως τουρισµός, λιανικό εµπόριο, 

εναλλακτικές πηγές ενέργειας, πολιτισµός, 

• την παροχή της απαιτούµενης ρευστότητας από το τραπεζικό σύστηµα προς τον ιδιωτικό τοµέα 

και 

• τον προσεκτικό σχεδιασµό ενός προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της 

δηµόσιας περιουσίας. 

 

1.4 Η αξιοποίηση της περιουσίας του Ελληνικού ∆ηµοσίου - αποκρατικοποιήσεις 
 

Μέσω του σχεδιασµού και της υλοποίησης ενός ιδιαίτερα σηµαντικού προγράµµατος 

αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού ∆ηµοσίου, 

επιχειρείται για πρώτη φορά η καταγραφή και αξιοποίηση ενός από τα µεγαλύτερα αλλά και πλέον 

ανεκµετάλλευτα στοιχεία του ενεργητικού του κράτους. 

 
1.4.1 Αρχές πολιτικής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του ∆ηµοσίου 2011-2015 
 

Το χαρτοφυλάκιο των περιουσιακών στοιχείων του ∆ηµοσίου αποτελείται από τέσσερεις κατηγορίες: 

επιχειρήσεις, υποδοµές, µονοπωλιακά δικαιώµατα και ακίνητα. Η κυβερνητική πολιτική στόχο έχει τη 

στρατηγική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του ∆ηµοσίου µέσω της βελτιστοποίησης της 

κατανοµής των αναλαµβανόµενων κινδύνων και των οικονοµικών αποτελεσµάτων αλλά και την 

επιχειρησιακή αποτελεσµατικότητα. Στο πλαίσιο αυτό η στρατηγική διαχείριση της ιδιωτικής 

περιουσίας του ∆ηµοσίου βασίζεται στην ευέλικτη χρησιµοποίηση της εµπειρίας αλλά και των 

κεφαλαίων του ιδιωτικού τοµέα ενώ παράλληλα στοχεύει στην εξασφάλιση των δικαιωµάτων του 

∆ηµοσίου σε συγκεκριµένο αριθµό περιουσιακών του στοιχείων.   

 

Το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων της Κυβέρνησης αφορά στην περίοδο 2011-2015 µε δέσµευση 

για τη συγκέντρωση εσόδων από αποκρατικοποιήσεις ύψους 5  δισ. ευρώ το 2011, καθώς και 

σωρευτικά 15 δισ. ευρώ  έως το 2012 και 50 δισ. ευρώ έως το 2015.  Τα έσοδα αυτά µπορούν να 

µειώσουν το χρέος µέχρι 20 ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ, συµβάλλοντας έτσι όχι µόνο στη 

βιωσιµότητά του αλλά και στη σηµαντική µείωση της επιβάρυνσης από τόκους. 

 

Ο πίνακας 3.1 παρουσιάζει το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων της περιόδου 2011-2015. Συνοπτικά, 

το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων της περιόδου περιλαµβάνει συναλλαγές σε περιουσιακά στοιχεία 

του ∆ηµοσίου σε βασικούς τοµείς δραστηριότητας: τραπεζικό τοµέα, ενέργεια, τυχερά παιχνίδια, 

τηλεπικοινωνίες, λιµάνια, αεροδρόµια, αυτοκινητόδροµοι, σιδηροδροµικές µεταφορές, ορυχεία, 

διαχείριση υδάτων και αποβλήτων, άµυνα και ακίνητη περιουσία.  

 

Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του 

∆ηµοσίου, οι οποίες περιλαµβάνουν την ολοκλήρωση της καταγραφής τους µέχρι το τέλος του 2012, 

όπως επίσης και νοµοθετήµατα για τα δικαιώµατα επιφάνειας και µακροχρόνιων µισθώσεων, 

τουριστικών κατοικιών, καθώς και χρήσεων γης και καθαρότητας τίτλων µέχρι τον Αύγουστο του 

2011.   

 

Η Κυβέρνηση προχωράει άµεσα στη δηµιουργία Οργανισµού Αποκρατικοποιήσεων (Ταµείο 

∆ηµόσιας Περιουσίας) για την προώθηση της ταχείας, αποτελεσµατικής και διαφανούς υλοποίησης 

του 5-ετούς προγράµµατος διαχείρισης και αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του ∆ηµοσίου.  

 

Ειδικότερα, στο Ταµείο θα περιέλθει η ιδιοκτησία των εµπορεύσιµων περιουσιακών στοιχείων του 

∆ηµοσίου όπως αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1 προκειµένου να αποκρατικοποιηθούν 

(εταιρικές συµµετοχές, δικαιώµατα καθώς και εµπορεύσιµα ακίνητα του ∆ηµοσίου). Τα περιουσιακά 

στοιχεία υπό τη διαχείριση της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας Περιουσίας τα οποία ανήκουν στη 

δηµόσια κτήση, εξαιρούνται από τις συναλλακτικές δυνατότητες του Ταµείου. Το Ταµείο, το οποίο θα 

διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, θα στελεχωθεί από πρόσωπα εγνωσµένης κατάρτισης και εµπειρίας 

στον τοµέα των αποκρατικοποιήσεων και η διοίκησή του θα τύχει της έγκρισης της Βουλής, στην 
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οποία θα διαβιβάζεται τακτικά έκθεση πεπραγµένων µε το στάδιο αξιοποίησης κάθε περιουσιακού 

στοιχείου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη µέλη της Ευρωζώνης µπορούν να ορίσουν δύο 

παρατηρητές που δεν θα µετέχουν στη διοίκηση του Ταµείου.   

 

Στο Ταµείο θα µεταβιβαστούν µετοχές και τα συναφή δικαιώµατα των περιουσιακών στοιχείων που 

πρόκειται να αποκρατικοποιηθούν προκειµένου να προχωρήσει στην αξιοποίησή τους µε ανοιχτό και 

διαφανή τρόπο, µε βάση τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς. Το Ταµείο θα µπορεί να αντλεί 

χρήµατα µέσω δανεισµού ή παροχή ασφάλειας που δεν θα εµποδίζει τη γρήγορη και αποτελεσµατική 

αποκρατικοποίηση των εισφερόµενων περιουσιακών στοιχείων.  ∆εν θα υπάρχει δυνατότητα 

επαναµεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων του Ταµείου, δεδοµένου ότι τα καθαρά έσοδα που θα 

προκύπτουν από το Ταµείο θα αποδίδονται στο ∆ηµόσιο για τη µείωση του χρέους. 

 

Κατωτέρω παρατίθεται το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων ανά κλάδο και περιουσιακό στοιχείο µαζί 

µε το σχετικό χρονοδιάγραµµα και τη δοµή των σκοπούµενων συναλλαγών.  
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Q1:  α΄ τρίµηνο, Q2: β΄ τρίµηνο, Q3: γ΄ τρίµηνο,  Q4: δ΄ τρίµηνο 

 

Πίνακας 3.1  Πρόγραµµα Αποκρατικοποιήσεων 2011-2015 

  

Έτος Όνοµα 
Εκτιµώµενος 

χρόνος 
Ποσοστό του 

∆ηµοσίου 
Ποσοστό προς 

πώληση 
Είδος συναλλαγής 

      

2011      
 Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (OTE) Q2 16.0% 10,0% Πώληση Μετοχών 

 Εταιρία  Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Q3 74,0% ≥ 40% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ 

 ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών (∆ΑΑ) Q3 100,0% - Επέκταση Σύµβασης 
 Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου 1 Q3 100,0% - Επέκταση Σύµβασης 
 Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου 2 Q3 100,0% - Νέες Άδειες Παιγνίων 
 Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Q3 74,3% 23,3% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ 
 Κρατικά Λαχεία Q3 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ 
 Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Q4 74,1% 23,1% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ 
 Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα (ΕΑΣ) Q4 99,8% 99,8% Πώληση Μετοχών 
 Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Q4 34,0% 34,0% Πώληση Μετοχών 
 ∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου (∆ΕΠΑ) Q4 65,0% 55,0% Πώληση Μετοχών 
 ∆ιαχειριστής Εθνικού Συστήµατος Αερίου (∆ΕΣΦΑ) Q4 65,0% 31,0% Πώληση Μετοχών 
 ΤΡΑΙΝΟΣΕ Q4 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών 
 ΛΑΡΚΟ Q4 55,2% 55,2% Πώληση Μετοχών 
 Alpha Bank Q4 0,6% 0,6% Πώληση Μετοχών 
 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Q4 1,2% 1,2% Πώληση Μετοχών 
 Οργανισµός ∆ιεξαγωγής Ιπποδροµιών Ελλάδος (Ο∆ΙΕ) Q4 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών 
 Άδειες Κινητής Τηλεφωνίας Q4 100,0% 100,0% Επέκταση Σύµβασης  
 Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Q4 49,0% 49,0% Πώληση Μετοχών 
 Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων (ΕΛΒΟ) Q4 72,6% 72,6% Πώληση Μετοχών 

 Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου  Q4 34,0% 34,0% Πώληση Μετοχών 
 Ελληνικό 1  Q4 100,0% - Πώληση Μετοχών ΕΕΣ 
 Τέσσερα Αεροσκάφη Airbus  Q4 100,0% 100,0% Πώληση 
 Ακίνητα 1 Q4 100,0% - Πώληση Μετοχών ΕΕΣ 

2012       
 ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών (∆ΑΑ) Q1 55,0% ≥ 21% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ 

 Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) Q1 35,5% 35,5% Πώληση Μετοχών 
 Τράπεζα Πειραιώς Q1 1,3% 1,3% Πώληση Μετοχών 
 Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (ATE) Q1 77,3% 26,2% Πώληση Μετοχών 
 Αυτοκινητόδροµος «Εγνατία Οδός» Q1 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ 

 Ελληνικά Ταχυδροµεία (ΕΛΤΑ) Q1 90,0% ≥ 40% Πώληση Μετοχών 

 Λιµάνια 1 Q1 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ 
 Εταιρία  Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης Q2 61,3% 27,3% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ 
 Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων Q2 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ 
 Ακίνητα 2 Q2 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ 
 ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ) Q3 51,0% 17,0% Πώληση Μετοχών 
 Ελληνικοί Αυτοκινητόδροµοι 1 Q3 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ 
 Περιφερειακά Αεροδρόµια 1 Q3 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ 
 Ελληνικό 2 Q4 100,0% - Πώληση Μετοχών ΕΕΣ 

 Ακίνητα 3 Q4 100,0% - Πώληση Μετοχών ΕΕΣ 
 Ψηφιακό Μέρισµα 1 Q4 100,0% 100,0% Πώληση ∆ικαιωµάτων 
 Εταιρία  Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης  Q4 34,0%  Πώληση Μετοχών ΕΕΣ 
 Μεταλλευτικά ∆ικαιώµατα 1 Q4 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ 

2013       
 Υποθαλάσσιο κοίτασµα φυσικού αερίου «Ν. Καβάλα» Q1 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ 
 Περιφερειακά Αεροδρόµια 2 Q2 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ 
 Λιµάνια 2 Q2 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ 
 Ακίνητα 4 Q3 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ 

 Μεταλλευτικά ∆ικαιώµατα 2 Q3 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ 

 Ψηφιακό Μέρισµα 2 Q4 100,0% 100,0% Πώληση ∆ικαιωµάτων 
 Εταιρία  Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης Q4 34,0%  Πώληση Μετοχών ΕΕΣ 
 Ελληνικοί Αυτοκινητόδροµοι 2 Q4 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ 

2014       
 Ελληνικοί Αυτοκινητόδροµοι 3  100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ 
 Ακίνητη Περιουσία  100,0% - Πώληση Μετοχών ΕΕΣ 

      
2015       

  Ελληνικοί Αυτοκινητόδροµοι 4  100,0% - Πώληση Μετοχών ΕΕΣ 
 Ακίνητη Περιουσία  100,0% - Πώληση Μετοχών ΕΕΣ 
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1.4.2 Υποδοµές και Μεταφορές 
 

• ΟΣΕ: Πάροχος Σιδηροδροµικών Υπηρεσιών (ΤΡΑΙΝΟΣΕ), Σιδηροδροµικοί Σταθµοί, 
Εµπορευµατικά Κέντρα, Συντήρηση Τροχαίου Υλικού 

 

Η συµµετοχή του ∆ηµοσίου συνίσταται σε 100% συµµετοχή στον όµιλο ΟΣΕ (ΟΣΕ ΑΕ, Ε∆ΙΣΥ ΑΕ, 

ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ) και 100% στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ.  

 

Η διαδικασία αποκρατικοποίησης βασίζεται σε ένα πρόγραµµα αναδιάρθρωσης του οµίλου ΟΣΕ και 

της ΤΡΑΙΝΟΣΕ µε στόχο τη δηµιουργία ποιοτικών περιουσιακών στοιχείων εντός του 2011. 

Ειδικότερα το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης που εφαρµόζεται αποσκοπεί στην εξασφάλιση της 

βιωσιµότητας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, στον εξορθολογισµό του κόστους στον διαχειριστή της υποδοµής ΟΣΕ 

ΑΕ και Ε∆ΙΣΥ ΑΕ και στην αποτελεσµατική διαχείριση και ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας του 

οµίλου ΟΣΕ µέσω της ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ.  

 

Στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, τον πάροχο σιδηροδροµικών µεταφορικών υπηρεσιών, εφαρµόζεται αυτήν την 

περίοδο ένα εκτεταµένο σχέδιο αναδιάρθρωσης που θα οδηγήσει στην αποκρατικοποίησή της µε την 

πώληση σε στρατηγικό επενδυτή εντός του 2011 και την εκχώρηση σε αυτόν της διοίκησης της 

επιχείρησης µε την υπογραφή συµφωνίας µετόχων.  

 

Περαιτέρω, η επιχειρηµατική µονάδα του οµίλου ΟΣΕ που δραστηριοποιείται στη συντήρηση του 

τροχαίου υλικού προβλέπεται να αποσχισθεί από αυτόν και να µετατραπεί σε εταιρία η οποία στη 

συνέχεια θα ιδιωτικοποιηθεί. Τέλος το ∆ηµόσιο θα προχωρήσει στην ανάπτυξη των βασικών 

σιδηροδροµικών σταθµών του δικτύου του ΟΣΕ µέσω συµβάσεων παραχώρησης µε ιδιώτες. Οι 

συναλλαγές αποκρατικοποίησης που αφορούν στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ και τον όµιλο ΟΣΕ αναµένεται 

να υλοποιηθούν εντός του 4
ου

 τριµήνου του 2011.  

 

• ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε. (∆ΑΑ)   
 

Ο ∆ΑΑ είναι εταιρία που έχει στην κυριότητά της την 30ετή σύµβαση παραχώρησης για την 

κατασκευή, χρηµατοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του Αεροδροµίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» 

και η οποία λήγει τον Ιούνιο του 2026. Στο εταιρικό σχήµα συµµετέχει το ∆ηµόσιο µε 55%, η 

γερµανική εταιρεία Hochtief µε 40% και ιδιώτης  επενδυτής µε 5%. 

 

Το ∆ηµόσιο προωθεί την επέκταση της ανωτέρω σύµβασης εντός του 3
ου

 τριµήνου του 2011, καθώς 

και την πώληση ποσοστού τουλάχιστον 21% των µετοχών που κατέχει, µέσω είτε εισαγωγής του 

∆ΑΑ στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ή µέσω πώλησης σε ιδιώτες το 1
ο
 τρίµηνο του 2012. 

 

• Περιφερειακά Αεροδρόµια  
 

Πρόκειται για 29 περιφερειακά αεροδρόµια ανά την Ελλάδα, µεταξύ των οποίων τα αεροδρόµια 

Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Ρόδου, Κέρκυρας, Χανίων, Κω, Ζακύνθου, Σαντορίνης, Μυτιλήνης και 

Χίου. Τα περιφερειακά αεροδρόµια είναι επιχειρηµατικές µονάδες χωρίς εταιρική οντότητα και 

βρίσκονται υπό την εποπτεία της ΥΠΑ. 

 

Εντός του 2011 η κυβέρνηση προωθεί τη σταδιακή επιχειρησιακή ανεξαρτητοποίηση των εν λόγω 

αεροδροµίων από την ΥΠΑ, καθώς και τη µετατροπή τους σε ανώνυµες εταιρίες και τελικώς, την 

ιδιωτικοποίησή τους µέσω συµβάσεων παραχώρησης µε τον ιδιωτικό τοµέα. Μετά τη µετατροπή τους 

αυτή, το ∆ηµόσιο θα εισφέρει τα δικαιώµατα που κατέχει από τη συµµετοχή του στα αεροδρόµια σε 
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ΕΕΣ και να πουλήσει τις µετοχές των εταιριών αυτών σε ιδιώτες. Τα χαρτοφυλάκια περιφερειακών 

αεροδροµίων θα διαµορφωθούν έως το 3ο τρίµηνο του 2011, ενώ ώριµες συναλλαγές θα 

προσφερθούν στην αγορά σταδιακά από το 3ο τρίµηνο του 2012 έως το 2ο τρίµηνο του 2013.  

 

• 4 Αεροσκάφη Airbus A340-300  
 

Το ∆ηµόσιο βρίσκεται στη διαδικασία πώλησης 4 αεροσκαφών Airbus Α340-300, µε MSN 235, 239, 

282, 292 (τα Αεροσκάφη). Τα Αεροσκάφη είναι σε καθεστώς χρηµατοδοτικής µίσθωσης από το 

∆ηµόσιο, ενώ µέχρι το Σεπτέµβριο 2009, ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της αποκρατικοποίησης της 

Ολυµπιακής, ήταν υποµισθωµένα σε αυτήν.  Τα Αεροσκάφη είναι σταθµευµένα στο ∆ιεθνή 

Αερολιµένα Αθηνών, ενώ ο εν εξελίξει διαγωνισµός για την πώλησή τους αναµένεται να ολοκληρωθεί 

το 4ο  τρίµηνο του 2011. 

 

• Εγνατία Οδός 
 

Η Εγνατία Οδός, συνολικής έκτασης 650 χλµ. περίπου, κατασκευάστηκε ως δηµόσιο έργο ενώ η 

εταιρία που έχει αναλάβει τη λειτουργία της έχει την ίδια επωνυµία (Εγνατία Οδός ΑΕ) και ανήκει 

κατά 100% στο ∆ηµόσιο. 

 

Εντός του 2011 το ∆ηµόσιο θα παραχωρήσει τη λειτουργία, συντήρηση καθώς και τα δικαιώµατά του 

από τα διόδια στον ιδιωτικό τοµέα µε σύµβαση παραχώρησης. Ειδικότερα, το ∆ηµόσιο εξετάζει τις 

εξής εναλλακτικές: 

 

- ∆ηµιουργία ΕΕΣ στην οποία θα εισφέρει τα αποκλειστικά δικαιώµατα σχετικά µε τη συµπλήρωση 

τυχόν ανολοκλήρωτων τµηµάτων στο κατασκευαστικό τµήµα, λειτουργία, συντήρηση και 

είσπραξη διοδίων για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και σε µεταγενέστερο στάδιο, πώληση 

της ΕΕΣ σε ιδιώτες. 

 

- Πραγµατοποίηση διαγωνιστικής διαδικασίας µέσω της οποίας θα επιλεγεί ο παραχωρησιούχος που 

θα αναλάβει τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις και δικαιώµατα στον αυτοκινητόδροµο, για ένα 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 

 

Οι αντίστοιχες συναλλαγές θα διαµορφωθούν έως το 3
ο
 τρίµηνο του 2011 και αναµένεται να 

ολοκληρωθούν το 1
ο
 τρίµηνο του 2012. 

 

• Ελληνικοί Αυτοκινητόδροµοι Α.Ε 
 

Το ∆ηµόσιο σκοπεύει να δηµιουργήσει ΕΕΣ (Ελληνικοί Αυτοκινητόδροµοι Α.Ε.) στην οποία θα 

εισφερθούν τα δικαιώµατα του ∆ηµοσίου από: 

 

i. Μελλοντικές εισπράξεις  διοδίων από τις εταιρίες διαχείρισης που έχουν αναλάβει την κατασκευή, 

χρηµατοδότηση, λειτουργία, συλλογή διοδίων τελών και συντήρηση του δικτύου των ελληνικών 

αυτοκινητοδρόµων βάσει των ακόλουθων συµβάσεων παραχώρησης: 

- Μαλιακός-Κλειδί, τµήµα του αυτοκινητόδροµου Αθηνών-Θεσσαλονίκης (ΕΕΣ: 

Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου ΑΕ) 

- Αθήνα- Μαλιακός, τµήµα του αυτοκινητόδροµου Αθηνών-Θεσσαλονίκης and 

Αυτοκινητόδροµος Αντίρριο-Ιωάννινα (ΕΕΣ: Νέα Οδός ΑΕ) 

- Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδος (ΕΕΣ: Κεντρική Οδός ΑΕ)  

- Αυτοκινητόδροµος Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα (ΕΕΣ: Ολυµπία Οδός ΑΕ) 

- Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα και Λεύκτρο-Σπάρτη (ΕΕΣ: Μωρέας ΑΕ) 

ii. Μελλοντικές εισπράξεις  από διόδια, λειτουργία και συντήρηση της γέφυρας Ρίου Αντίρριου και  
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της Αττικής Οδού µετά τη λήξη των υφιστάµενων συµβάσεων παραχώρησης. 

iii. Μελλοντικές συµβάσεις παραχώρησης που ενδεχοµένων το ∆ηµόσιο να παραχωρήσει και αφορούν 

σε υποδοµές οδικών µεταφορών (ενδεικτικά της Εγνατίας Οδού κ.ά.).  

 

Στη συνέχεια, το ∆ηµόσιο θα προχωρήσει στην πώληση σε ιδιώτες της συµµετοχής του στην εταιρία 

Ελληνικοί Αυτοκινητόδροµοι ΑΕ ή σε θυγατρικές αυτής που θα διατηρούν δικαιώµατα σε 

συγκεκριµένες συµβάσεις παραχώρησης. Οι συναλλαγές θα διαµορφωθούν το 3ο και 4
ο
 τρίµηνο του 

2011 και αναµένεται να ολοκληρωθούν στο 3
ο
 τρίµηνο του 2012, το 4

ο
 τρίµηνο του 2013 και έπειτα  

σταδιακά τη χρονική περίοδο 2014-2015. 

 

 

1.4.3 Λιµάνια 
 

• Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ (ΟΛΠ), Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΟΛΘ), 
Περιφερειακά και άλλα Λιµάνια  

 

Το χαρτοφυλάκιο του ∆ηµοσίου περιλαµβάνει 12 λιµάνια που έχουν τη µορφή ανωνύµων εταιριών 

και ειδικότερα τα λιµάνια Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Ηγουµενίτσας, Πάτρας, 

Αλεξανδρούπολης, Ηρακλείου, Ελευσίνας, Ραφήνας, Λαυρίου, Κέρκυρας και Καβάλας, ενώ κατέχει 

και µια πληθώρα άλλων µικρότερων λιµανιών µε διαφορετικές νοµικές µορφές. Το ∆ηµόσιο κατέχει 

το 74% των µετοχών του ΟΛΠ και του ΟΛΘ και το 100% των υπολοίπων. 

 

Αναφορικά µε τα λιµάνια που λειτουργούν ως ανώνυµες εταιρίες, το κυβερνητικό πρόγραµµα αφορά 

στη µεταβίβαση στρατηγικών µεριδίων σε επιλεγµένα λιµάνια στον ιδιωτικό τοµέα την περίοδο 2011-

2013. Το χαρτοφυλάκιο των λιµανιών θα αναδιοργανωθεί σε επιµέρους οµάδες, γεγονός που 

προϋποθέτει την ολοκλήρωση διαφόρων συγχωνεύσεων. Σχετικά µε τον ΟΛΠ, σχεδιάζεται η πώληση 

ποσο-στού 23,1% των µετοχών της εταιρίας  το 4
ο
 τρίµηνο του  2011, ενώ για τον ΟΛΘ σχεδιάζεται η 

πώληση ποσοστού 23,3% των µετοχών του  το 3
ο
 τρίµηνο του  2011. Στη συνέχεια προγραµµατίζεται 

περαιτέρω πώληση µετοχών των λιµανιών ή δικαιωµάτων εκµετάλλευσης σε θυγατρικές το 1
ο
 τρίµηνο 

του  2012 µε την είσοδο στρατηγικών επενδυτών.   

 

Περαιτέρω, το ∆ηµόσιο θα προχωρήσει στη µελέτη και άλλων µικρότερων περιφερειακών λιµένων µε 

σκοπό τη δηµιουργία ενός εκτεταµένου συστήµατος µαρίνων υπό τη µορφή ανωνύµων εταιριών, που 

σε µεταγενέστερο στάδιο θα ιδιωτικοποιηθούν µε συµβάσεις παραχώρησης. Τα χαρτοφυλάκια 

λιµανιών θα διαµορφωθούν έως το 3
ο
 τρίµηνο του 2011, ενώ ώριµες συναλλαγές θα προσφερθούν 

στην αγορά το 2
ο
 τρίµηνο του 2013. 

 

 

1.4.4 Υπηρεσίες Ύδρευσης – Αποχέτευσης 
 

• Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης ΑΕ (ΕΥ∆ΑΠ) 
 

Η ΕΥ∆ΑΠ έχει το αποκλειστικό δικαίωµα για την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στην 

ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Το δικαίωµα αυτό είναι αποκλειστικό και δεν µεταβιβάζεται. Η 

διάρκεια του δικαιώµατος αυτού καθώς και η ανανέωση του, προβλέπονται σε σχετική σύµβαση που 

έχει υπογραφεί µεταξύ του ∆ηµοσίου και της ΕΥ∆ΑΠ το ∆εκέµβριο του 1999 και η οποία έχει 

διάρκεια 20 ετών, µε δυνατότητα παράτασης. Το ∆ηµόσιο κατέχει το 61% των µετοχών της ΕΥ∆ΑΠ, 

ενώ η Αγροτική Τράπεζα κατέχει το 10%. Η Κυβέρνηση σχεδιάζει τη µεταβίβαση µειοψηφικού 

πακέτου 27,3% των µετοχών της εταιρίας εντός του 2
ου

 τριµήνου του 2012, ενώ παράλληλα θα 

ιδρυθεί ρυθµιστική αρχή υδάτων. Περαιτέρω ποσοστό του ∆ηµοσίου αναµένεται να πωληθεί σε 

στρατηγικό επενδυτή το  4
ο
 τρίµηνο του 2013, µετά τον διαχωρισµό του δικτύου από την παροχή 

υπηρεσίας που θα µεταβιβαστεί. 
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• Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΥΑΘ) 
 

Η ΕΥΑΘ έχει το αποκλειστικό δικαίωµα για την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης, καθώς και για τη 

συλλογή και µεταφορά των αστικών λυµάτων σε ειδικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας στην ευρύτερη 

αστική περιοχή της Θεσσαλονίκης, βάσει 30ετούς διάρκειας σύµβασης που έχει υπογράψει µε το 

∆ηµόσιο τον Ιούλιο του 2001. Το ∆ηµόσιο κατέχει το 74% των µετοχών της εταιρίας, το 5% ανήκει 

στη γαλλική Suez Environment, ενώ το υπόλοιπο στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Η Κυβέρνηση σχεδιάζει 

τη µεταβίβαση µειοψηφικού πακέτου 40% των µετοχών της εταιρίας εντός του  3
ου

 τριµήνου του 

2011. Περαιτέρω ποσοστό του ∆ηµοσίου αναµένεται να πωληθεί σε στρατηγικό επενδυτή το 4
ο
 

τρίµηνο του 2012. 

 

 

1.4.5 Τυχερά Παιχνίδια  
 

• Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας ΑΕ (ΕΚΠ) 
 

Το Καζίνο της Πάρνηθας είναι το δεύτερο µεγαλύτερο καζίνο στην Ελλάδα. Το ∆ηµόσιο ελέγχει 

µέσω της Εταιρίας Τουριστικών Ακινήτων ΑΕ το 49% της εταιρίας ενώ το 51% ελέγχεται από την 

Athens Resort Casino ΑΕ, µία κοινοπραξία της Regency Entertainment ΑΕ (70%) και της Ελλάκτωρ 

ΑΕ (30%). Η Athens Report Casino ΑΕ και η  Εταιρία τουριστικών Ακινήτων ΑΕ έχουν υπογράψει 

την από το 2003 συµφωνία µετόχων δυνάµει της οποίας αµφότεροι οι µέτοχοι έχουν δικαίωµα 

προτίµησης σε περίπτωση πώλησης µετοχών από κάποιον εξ αυτών σε τρίτο µέρος. Περαιτέρω, η 

Regency Entertainment ΑΕ ασκεί τη διοίκηση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε. δυνάµει 

συµφωνίας διοίκησης που λήγει το 2013.  

 

Το ∆ηµόσιο προωθεί την πλήρη αποκρατικοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε. µε 

την πώληση της συµµετοχής του σε αυτήν εντός του  4
ου

 τριµήνου του 2011.  

 

• Οργανισµός ∆ιεξαγωγής Ιπποδροµιών Ελλάδος ΑΕ (Ο∆ΙΕ) 
 

Ο Ο∆ΙΕ έχει το αποκλειστικό δικαίωµα της διεξαγωγής αµοιβαίων ιπποδροµιακών στοιχηµάτων στην 

ελληνική  αγορά. Το 2003 µεταφέρθηκε σε νέες εγκαταστάσεις στο Μαρκόπουλο Αττικής οι οποίες 

κατασκευάστηκαν µε αφορµή του Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004. Η χρηµατοδότηση της κατασκευής 

των εγκαταστάσεων αυτών έγινε από την εταιρία µε χρήση µακροπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού 

ύψους €210 εκατ. µε την εγγύηση του ∆ηµοσίου.  

 

Η εταιρία είναι ζηµιογόνος λόγω τόσο της µείωσης του κύκλου εργασιών της κατά τα τελευταία έτη 

όσο και λόγω του βάρους της εξυπηρέτησης του τραπεζικού δανείου που προαναφέρθηκε. Σας 

συνέπεια ο Ο∆ΙΕ αντιµετωπίζει προβλήµατα ρευστότητας τα οποία,  σε συνδυασµό µε τον έντονο 

ανταγωνισµό στην αγορά παιγνίων και την µικρή συµµετοχή του αµοιβαίου ιπποδροµιακού 

στοιχήµατος σε αυτήν εγείρουν αµφιβολίες για την ικανότητα της εταιρίας να συνεχίσει τη λειτουργία 

της.  

 

Το ∆ηµόσιο σκοπεύει να προχωρήσει στην πλήρη αποκρατικοποίηση της εταιρίας µε την πώληση της 

συµµετοχής του σε αυτήν εντός του 4
ου

 τριµήνου του 2011.  

 

• Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου ΑΕ (ΟΠΑΠ) 
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Ο ΟΠΑΠ ιδρύθηκε το 1958 ως νοµικό πρόσωπο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και µετατράπηκε σε 

ανώνυµη εταιρία το 1999. Ο ΟΠΑΠ βασίζει τη λειτουργία του σε 20ετή σύµβαση που υπέγραψε το 

∆εκέµβριο 2000 µε το ∆ηµόσιο, δυνάµει της οποίας απέκτησε το αποκλειστικό δικαίωµα της 

λειτουργίας και διαχείρισης 11 αριθµητικών παιγνίων και στοιχηµάτων επί αθλητικών γεγονότων 

στην Ελλάδα. Ο ΟΠΑΠ είναι εισηγµένος στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από το 2001, ενώ το ∆ηµόσιο 

ελέγχει το 34% των µετοχών του.  

 

Η Κυβέρνηση σκοπεύει να προχωρήσει το 3
ο
 τρίµηνο του 2011 σε επαναδιαπραγµάτευση της 

υφιστάµενης σύµβασης παραχώρησης ως προς την επέκταση της διάρκειάς της, δυνάµει της οποίας ο 

ΟΠΑΠ προσφέρει τα παιχνίδια του στην ελληνική αγορά και σε ανάθεση αδείας διενέργειας νέων 

παιγνίων.  Μετά την επέκταση της διάρκειας της σύµβασης, το ∆ηµόσιο θα προχωρήσει δε περαιτέρω 

στην πλήρη αποκρατικοποίηση της εταιρίας µε τη διάθεση του 34% των µετοχών της  έως το 4
ο
 

τρίµηνο του 2011.  

 

• Κρατικά Λαχεία 
 

Το Υπουργείο Οικονοµικών µέσω της ∆ιεύθυνσης Κρατικών Λαχείων είναι υπεύθυνο για τη 

λειτουργία και διάθεση των Κρατικών Λαχείων  Λαϊκό, Εθνικό και Ευρωπαϊκό, ενώ παράλληλα 

εποπτεύει τη διοίκηση και διαχείριση του  Στιγµιαίου Λαχείου (Ξυστό), το οποίο βρίσκεται σε 

αναστολή από το 2001.  

 

Το ∆ηµόσιο εξετάζει τη δυνατότητα εκχώρησης των δικαιωµάτων του επί των κρατικών λαχείων, για 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο, σε εταιρία ΕΕΣ που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό και την πώληση 

στη συνέχεια εντός του 3
ου

 τριµήνου του 2011, ποσοστού 100% της εταιρίας αυτής σε ιδιώτες 

επενδυτές.  

 

 

1.4.6 Ενέργεια 
 

• ∆ηµόσιο Επιχείρηση Αερίου ΑΕ (∆ΕΠΑ) 
 

Η ∆ΕΠΑ είναι η µεγαλύτερη εταιρία στον κλάδο του φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Είναι επίσης η 

µητρική εταιρία του ∆ιαχειριστή Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (∆ΕΣΦΑ ΑΕ ), ο οποίος 

διαθέτει το πλήρες και αποκλειστικό δικαίωµα στη λειτουργία, διαχείριση, εκµετάλλευση και 

ανάπτυξη του ΕΣΦΑ. Το ∆ηµόσιο ελέγχει το 65% των µετοχών της ∆ΕΠΑ, ενώ το 35% ανήκει στα 

Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ. Το ∆ηµόσιο προτίθεται να προβεί στο διαχωρισµό της ∆ΕΣΦΑ από τη 

∆ΕΠΑ και να προχωρήσει στην πώληση της ∆ΕΠΑ και του 31% των µετοχών της ∆ΕΣΦΑ που 

κατέχει σε ιδιώτες επενδυτές έως το 4
ο
 τρίµηνο του 2011.  

 

• ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού ΑΕ (∆ΕΗ) 
 

Η ∆ΕΗ αποτελεί το µεγαλύτερο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Επιπλέον είναι ο 

ιδιοκτήτης του δικτύου µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ο κύριος πάροχος αυτής στην ελληνική 

επικράτεια. Η εταιρία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, ενώ το ∆ηµόσιο κατέχει το 51% 

των µετοχών της. Το υπόλοιπο 49% ανήκει στο ευρύ επενδυτικό κοινό.  

 

Το ∆ηµόσιο σκοπεύει στο διαχωρισµό της ∆ΕΗ το 3
ο
 τρίµηνο του 2011 και στην περαιτέρω 

αποκρατικοποίηση της εταιρίας µε τη διάθεση έως 17% των µετοχών σε ιδιώτες επενδυτές µέσω του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών ή στην πώληση περιουσιακών στοιχείων, µε την παράλληλη διατήρηση του 

ελέγχου επί της διοίκησής της. Η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί έως το 4
ο
 τρίµηνο του  2012. 
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• Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ (ΕΛΠΕ) 
 

Τα ΕΛΠΕ έχουν στην ιδιοκτησία τους και λειτουργούν 3 διυλιστήρια στην Ελλάδα και κατέχουν 

δεσπόζουσα θέση στη νοτιοανατολική Μεσόγειο στον ενεργειακό τοµέα. Η διύλιση αποτελεί την 

κύρια απασχόληση του Οµίλου και τα 3 διυλιστήρια αντιπροσωπεύουν το 76% της δυναµικότητας 

διύλισης αργού πετρελαίου στη χώρα. 

 

Η εταιρία είναι εισηγµένη στο ΧΑ και το ∆ηµόσιο κατέχει το 35,5% του µετοχικού της κεφαλαίου. 

Μειοψηφική συµµετοχή ανερχόµενη σε 41,3% ανήκει στην Paneuropean Oil and Industrial Holdings 

SA. Το ∆ηµόσιο προτίθεται να µεταβιβάσει το µετοχικό του ποσοστό στην εταιρεία  εντός του 1
ου

 

τριµήνου του 2012.  Η µεταβίβαση µετοχών δεν θα θίγει τα στρατηγικά αποθέµατα ασφαλείας της 

χώρας. 

 

• Υποθαλάσσιο κοίτασµα φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα» - Μετατροπή σε υπόγεια αποθήκη 
φυσικού αερίου 

 

Το υποθαλάσσιο κοίτασµα/αποθήκη φυσικού αερίου (φ.α.) «Νότια Καβάλα» ανακαλύφθηκε στις 31 

∆εκεµβρίου 1972. Το κοίτασµα τέθηκε σε παραγωγή το 1981. Σήµερα, η εκµετάλλευσή του 

πραγµατοποιείται από ιδιωτική πετρελαϊκή εταιρία, στην οποία το ∆ηµόσιο έχει παραχωρήσει το 

δικαίωµα εκµετάλλευσης. Η παρούσα άδεια εκµετάλλευσης λήγει στις 22/11/2014. 

 

Το ∆ηµόσιο στοχεύει στη διερεύνηση της δυνατότητας και στην αξιολόγηση των εναλλακτικών 

τρόπων για την αξιοποίηση των αποκλειστικών δικαιωµάτων του επί του σχεδόν εξαντληθέντος 

κοιτάσµατος φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα» και ειδικότερα στις δυνατότητες µετατροπής του σε 

αποθηκευτικό χώρο φ.α. µέσω πώλησης µέρους ή όλης της συµµετοχής του ∆ηµοσίου σε εταιρεία 

στην οποία θα εισφερθεί µέρος ή το σύνολο των δικαιωµάτων του.   

 

Η συναλλαγή για την πώληση των δικαιωµάτων αναµένεται να λάβει χώρα εντός του 1
ου

 τριµήνου του 

2013.  

 

 

1.4.7 Τηλεπικοινωνίες & Ταχυδροµικές υπηρεσίες 
 

• Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ A.E.) 
 

Ο Όµιλος ΟΤΕ παρέχει µέσω της µητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της ευρυζωνικές υπηρεσίες, 

σταθερή και κινητή τηλεφωνία,  επικοινωνία δεδοµένων υψηλών ταχυτήτων και υπηρεσίες 

µισθωµένων γραµµών στην Ελλάδα και στη περιοχή των Βαλκανίων. Σήµερα, το Ε∆ κατέχει το 16% 

των µετοχών του ΟΤΕ ενώ ελέγχει επιπλέον 4% των δικαιωµάτων ψήφου από τις µετοχές του 

Οργανισµού που ανήκουν στο ΙΚΑ. Η Deutsche Telekom (DT) κατέχει το 30% των µετοχών.  

 

Μετά από συµφωνία ανάµεσα στο ∆ηµόσιο και στην DΤ, η οποία κυρώθηκε µε νόµο το Μάιο 2008, 

το ∆ηµόσιο πούλησε ποσοστό 3% των µετοχών του στην τελευταία ενώ απέκτησε δύο δικαιώµατα 

πώλησης επιπλέον ποσοστού 5% και 10% αντίστοιχα. Η DT έχει αναλάβει τη διοίκηση του 

Οργανισµού ενώ το ∆ηµόσιο διατηρεί το δικαίωµα αρνησικυρίας στην λήψη σηµαντικών αποφάσεων 

όπως είναι ενδεικτικά θέµατα εταιρικής και επιχειρησιακής µορφής. Σύµφωνα µε το 2ο δικαίωµα 

πώλησης που αφορά έως 10% των µετοχών του ΟΤΕ, αυτό µπορεί να εξασκηθεί µερικώς ή ολικώς σε 

τιµή ίση µε τη µέση σταθµισµένη χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής του τελευταίου 20ηµέρου πριν 

την άσκηση του δικαιώµατος, πλέον υπερτιµήµατος 15%.  
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Το ∆ηµόσιο έχει αποφασίσει την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ µε την πώληση 10% των 

µετοχών του εντός του 2011, ενώ η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί το 2
ο
 τρίµηνο του 2011. 

 

• Ελληνικά Ταχυδροµεία (ΕΛΤΑ)  
 

Η ελληνική ταχυδροµική υπηρεσία µετατράπηκε το 1970 σε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και το 

1996 έλαβε τη µορφή ανώνυµης εταιρίας, λειτουργώντας µε την επωνυµία «Ελληνικά Ταχυδροµεία» 

(ΕΛΤΑ). Από το 1998 είναι ο καθολικός πάροχος ταχυδροµικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Το 

∆ηµόσιο κατέχει αυτή τη στιγµή το 90% του µετοχικού κεφαλαίου, ενώ ποσοστό 10% ανήκει  στο 

ΤΤ. Το ∆ηµόσιο σχεδιάζει την εντός του 1
ου

 τριµήνου του 2012 µερική ιδιωτικοποίηση της εταιρίας, 

µε την πώληση τουλάχιστον του 40% των µετοχών σε στρατηγικό επενδυτή, ο οποίος θα αναλάβει και 

τη διοίκησή της. 

 

 

• Άδειες Κινητής Τηλεφωνίας (Ζώνη Συχνοτήτων 900 - 1800 MHz)  
 

Οι συχνότητες 900 MHz, 1800 MHz και 2100 MHz χρησιµοποιούνται στην Ελλάδα για υπηρεσίες 

κινητής τηλεφωνίας 2G και 3G.  

 

Τα δικαιώµατα χρήσης των συχνοτήτων των 900 MHz, που έχουν δοθεί στις εταιρίες VODAFONE 

ΑΕ και WIND ΑΕ λήγουν το Σεπτέµβριο 2012. Η Ελληνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδροµείων (EETT) προγραµµατίζει τη διενέργεια ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισµού για την 

εκχώρηση των δικαιωµάτων χρήσης των συχνοτήτων αυτών µετά τη λήξη των υφιστάµενων αδειών. 

Η σχετική διαδικασία αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του 4
ου

 τριµήνου του 2011. 

 

• Ψηφιακό Μέρισµα και Άλλες Συχνότητες  
 

Το ∆ηµόσιο έχει τα δικαιώµατα χρήσης και στις ακόλουθες ζώνες συχνοτήτων: 

 

- Στη ζώνη συχνοτήτων του ψηφιακού µερίσµατος (790-862MHz). 

- Στη ζώνη των υπερυψηλών συχνοτήτων (UHF bands IV and V: 470-790 MHz) 

- Στη ζώνη πολύ υψηλών συχνοτήτων (VHF Band III: 174-230 MHz) και στη ζώνη L (1452 – 1492 

MHz) καθώς και στη ζώνη συχνοτήτων FM.     

- Στη ζώνη συχνοτήτων 2500-2690 MHz.  

 

Από τις ανωτέρω συχνότητες, το ψηφιακό µέρισµα εκτιµάται ότι έχει την πιο µεγάλη αξία, καθώς 

πρόκειται για µοναδικό περιουσιακό στοιχείο στην αγορά της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και είναι 

πιθανό η ζήτηση για τέτοιες συχνότητες να υπερβεί την υφιστάµενη προσφορά. Οι συναλλαγές για 

την παραχώρηση των σχετικών δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου αναµένεται να ολοκληρωθούν το 4
ο
 

τρίµηνο του 2012 και 4
ο
 τρίµηνο του 2013. 

 

 

1.4.8 Αµυντικές Βιοµηχανίες  
 

• Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα ΑΒΕΕ (ΕΑΣ) 
 

Η ΕΑΣ ιδρύθηκε το 2004 ύστερα από συγχώνευση της ΑΕ Ελληνικού Πυριτιδοποιείου & 

Καλυκοποιείου γνωστότερης ως “ΠΥΡΚΑΛ” και της “Ελληνικής Βιοµηχανίας Όπλων ΑΕ” 

γνωστότερης ως “ΕΒΟ” και βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο του ∆ηµοσίου.  Ο Όµιλος ΕΑΣ 

δραστηριοποιείται µέσω της µητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της, σε δύο τοµείς: στο αµυντικό 

τοµέα µε την κατασκευή όπλων φορητού οπλισµού, όλµων, οπλικών και πυραυλικών συστηµάτων και 

πυροµαχικών και στον πολιτικό τοµέα µε την παραγωγή εκρηκτικών για πολιτική χρήση, µεταλλικών 
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κατασκευών, φυσιγγίων και ανεµογεννητριών. Η εταιρία είναι ζηµιογόνος µε συσσωρευµένα χρέη 

άνω του €1 δισ., τα οποία έχει µερικώς εγγυηθεί το ∆ηµόσιο.  

 

Το ∆ηµόσιο σχεδιάζει την ιδιωτικοποίηση της εταιρίας µέσω της πώλησης του συνόλου των 

κατεχοµένων µετοχών της (99,8%) ή/και στοιχείων του πάγιου ενεργητικού της σε στρατηγικό 

επενδυτή εντός του 4
ου

 τριµήνου του 2011.  

 

• Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων ΑΕ (ΕΛΒΟ) 
 

Η ΕΛΒΟ ιδρύθηκε το 1972 µε την επωνυµία ΣΤΑΓΙΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ και πήρε τη σηµερινή της 

ονοµασία το 1987. Η εταιρία δραστηριοποιείται στην παραγωγή οχηµάτων για εµπορική και 

στρατιωτική χρήση. 

 

Το 2000, µετά από διεθνή διαγωνισµό, η Μυτιληναίος Α.Ε. – Όµιλος Επιχειρήσεων, η ΜΕΤΚΑ – 

Μεταλλικαί Κατασκευαί Ελλάδος Α.Ε και η Γενική Βιοµηχανική Ανώνυµη Εταιρία Αµυντικού 

Υλικού ανέλαβαν το 43% των µετοχών και τη διοίκηση της εταιρίας. Το ∆ηµόσιο κατέχει σήµερα το 

72,6% του µετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΒΟ και ο όµιλος Μυτιληναίου το 24%. 

 

Το ∆ηµόσιο στοχεύει να ιδιωτικοποιήσει την εταιρία µε την πώληση έως 100% του µετοχικού 

κεφαλαίου της σε στρατηγικό επενδυτή, ο οποίος θα αναλάβει και τη διοίκησή της εντός του 2012.  

 

Η συναλλαγή αναµένεται να ολοκληρωθεί έως το 4
ο
 τρίµηνο του 2011. 

 

1.4.9 Τραπεζικός Τοµέας 
 

Ο βασικός στόχος του ∆ηµοσίου είναι να διασφαλίσει τη σταθερότητα του ελληνικού 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και να προωθήσει τη στρατηγική αναδιάρθρωσή του. 

 

• Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ (ΑΤΕ) 
 

Η ΑΤΕ ιδρύθηκε το 1929 και το 1991 απέκτησε τη µορφή ανώνυµης εταιρίας. Εισήχθη στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών το 2000, ενώ αυτή τη στιγµή το ∆ηµόσιο κατέχει το 77.3% του µετοχικού της 

κεφαλαίου.  

 

Λόγω της αδύναµης κεφαλαιακής της επάρκειας, των θεµάτων πιστωτικού κινδύνου του δανειακού 

της χαρτοφυλακίου, των σηµαντικών µη τραπεζικών συµµετοχών της, της υψηλής έκθεσής της σε 

οµόλογα του ∆ηµοσίου, και του υψηλού λειτουργικού της κόστους, το ∆ηµόσιο αποφάσισε να 

προχωρήσει άµεσα στην αναδιάρθρωση της τράπεζας. 

 

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης αυτής, η Γενική Συνέλευση των µετόχων της τράπεζας αποφάσισε 

την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου ύψους €1.26 δισ., η οποία αναµένεται να ολοκληρωθεί 

εντός του πρώτου εξαµήνου 2011. 

 

Με την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης της Τράπεζας, το ∆ηµόσιο σκοπεύει να προχωρήσει στη 

µεταβίβαση του 26,2% των µετοχών του στον ιδιωτικό τοµέα την περίοδο 1
ου

 τριµήνου του 2012. 

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσής της η ΑΤΕ προτίθεται να προχωρήσει στην 

πώληση των συµµετοχών της, εξαιρουµένων των στρατηγικών χρηµατοοικονοµικού χαρακτήρα 

συµµετοχών, σύµφωνα µε τον κατωτέρω πίνακα:  
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I. Μη εισηγµένες II. Εισηγµένες 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 
∆Ο∆ΩΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
AIK BANK  OTE 
ATEBANK ROMANIA  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 

FBB 
ΕΥ∆ΑΠ 

ΕΛΒΙΖ ΚΑΕ 
ΣΕΚΑΠ  

 

 

• Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο ΑΤΕ (ΤΤ) 
 

Το ΤΤ είναι µια από τις µεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες από άποψη στοιχείων ενεργητικού και έχει 

υπάρξει ιστορικά ένα από τα ηγετικά πιστωτικά ιδρύµατα για λιανικές αποταµιεύσεις στην Ελλάδα. 

Παρέχει ένα ευρύ φάσµα τραπεζικών προϊόντων µέσω του δικτύου των 136 υποκαταστηµάτων του 

στην Ελλάδα, καθώς και µέσω των περίπου 820 υποκαταστηµάτων των ΕΛΤΑ, δυνάµει του 

συµφωνητικού συνεργασίας µεταξύ των  δύο εταιριών. Αυτή τη στιγµή του ∆ηµόσιο κατέχει το 34% 

του µετοχικού κεφαλαίου του ΤΤ, ενώ στα ΕΛΤΑ ανήκει το 10%.   

 

Το ∆ηµόσιο σκοπεύει να ιδιωτικοποιήσει περαιτέρω το ΤΤ, πουλώντας το 34% των µετοχών του  

εντός του 4
ου

 τριµήνου του 2011.  

 

• Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ΝΠ∆∆ (ΤΠ∆) 
 

Το ΤΠ∆ έχει το αποκλειστικό δικαίωµα να αποδέχεται παρακαταθήκες στην Ελλάδα και λειτουργεί 

υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονοµικών. Το ΤΠ∆ έχει τη δυνατότητα να παρέχει ένα 

περιορισµένο αριθµό πιστωτικών υπηρεσιών όπως την αποδοχή καταθέσεων, την παροχή 

µακροχρόνιων στεγαστικών δανείων σε δηµόσιους υπαλλήλους και την παροχή δανείων στους 

Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε λοιπούς οργανισµούς του δηµοσίου τοµέα.  

 

Το ∆ηµόσιο σχεδιάζει την αξιοποίηση της συµµετοχής του ΤΠ∆ µέσω εταιρίας, στην οποία θα 

εισφερθεί ο κλάδος των εµπορικών δραστηριοτήτων του, σε εφαρµογή του σχετικού νόµου, εντός του 

2
ου

 τριµήνου του 2012. 

 

• Λοιπές συµµετοχές στον Τραπεζικό Τοµέα 
 

Το ∆ηµόσιο έχει µειοψηφικές συµµετοχές στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (1,2%), στην Τράπεζα 

Πειραιώς (1,3%) και στην Alpha Bank (0,6%). Σχεδιάζει να πωλήσει τις συµµετοχές του στην Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδος και την Alpha Bank το 4
ο
 τρίµηνο του 2011 και στην Τράπεζα Πειραιώς το 1

ο
 

τρίµηνο του 2012.   

 

 

1.4.10 Μεταλλευτικές εταιρείες και Μεταλλεία  
 

• ΛΑΡΚΟ ΑΕ (ΛΑΡΚΟ) 
 

Η ΛΑΡΚΟ ιδρύθηκε το 1989, µετά την εκκαθάριση της Ελληνικής Μεταλλευτικής και 

Μεταλλουργικής ΑΕ («Παλαιά ΛΑΡΚΟ»), η οποία είχε ιδρυθεί το 1963. Η ΛΑΡΚΟ συγκαταλέγεται 

µεταξύ των µεγαλύτερων παραγωγών σιδηρονικελίου στον κόσµο και δραστηριοποιείται στην 
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εκµετάλλευση, εξόρυξη και κατεργασία σιδηρονικελίου. Αυτή τη στιγµή το ∆ηµόσιο συµµετέχει στο 

µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας µε ποσοστό 55,2%, ενώ το 33,4% ανήκει στην Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος και το 11,4% στη ∆ΕΗ. Το ∆ηµόσιο σχεδιάζει εντός του 4
ου

 τριµήνου του 2011 την πώληση 

του 55,2% των µετοχών σε στρατηγικό επενδυτή παραχωρώντας παράλληλα και τη διοίκηση της 

εταιρίας. 

 

• Αξιοποίηση µεταλλευτικών δικαιωµάτων (εξόρυξη χρυσού, αργύρου, χαλκού) 
 

Το ∆ηµόσιο προτίθεται να αξιοποιήσει τα δικαιώµατα εσόδων που έχει σε υπό ανάπτυξη κοιτάσµατα, 

σε ορυχεία και µεταλλεία. 

 

Τα δικαιώµατα εσόδων αναµένεται να παραχωρηθούν το 4
ο
 τρίµηνο του 2012 και 3

ο
 τρίµηνο του 

2013. 

 

 

1.5 Ακίνητη περιουσία 
 

• ∆ηµιουργία επενδυτικών χαρτοφυλακίων ακινήτων 
 

Η Κυβέρνηση προωθεί µια σειρά από νοµοθετικές και διοικητικές πρωτοβουλίες για να καθιερώσει 

και να εξασφαλίσει αποτελεσµατικότητα στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, όπως η ανάπτυξη 

της τουριστικής κατοικίας, κ.ά.  Η κυριότερη πρωτοβουλία είναι η δηµιουργία του Ταµείου 

Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου, στο οποίο θα περιέλθουν µεταξύ άλλων 

περιουσιακών δικαιωµάτων και όλα τα ιδιωτικά ακίνητα του ∆ηµοσίου που µπορούν να 

αξιοποιηθούν. Με τον τρόπο αυτό θα επιταχυνθεί η διαδικασία µεταβίβασης µακροχρόνιας µίσθωσης 

ή άλλης αξιοποίησής τους, ενώ παράλληλα θα προβλεφθεί ταχύρρυθµη διαδικασία απόδοσης χρήσεων 

γης όπου αυτό χρειάζεται. 

 

Περαιτέρω, η Κυβέρνηση έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για τη δηµιουργία ενός πλήρους µητρώου 

δηµόσιων εµπορικών ακινήτων και για τη διαχείριση των επενδυτικών χαρτοφυλακίων που θα 

δηµιουργηθούν. Ο πλήρης εντοπισµός, η καταχώρηση και ο χαρακτηρισµός των περιουσιακών 

στοιχείων αναµένεται να ολοκληρωθεί σε τέσσερις φάσεις ανά εξάµηνο, ήτοι τον Ιούνιο και το 

∆εκέµβριο του 2011 και του 2012 αντίστοιχα. Μια δεύτερη, παράλληλη διαδικασία πρόκειται να 

ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2011 µετά την παράδοση της πρώτης κατάστασης αξιοποιήσιµων ακινήτων, 

η οποία περιλαµβάνει το σχηµατισµό χαρτοφυλακίων και την κατάλληλη επενδυτική αξιοποίηση 

µέσω εξειδικευµένων ΕΕΣ και άλλων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων. Στην περίπτωση ακινήτων 

εθνικής σηµασίας, η βασική µέθοδος αξιοποίησης περιλαµβάνει την είσοδο ιδιωτικής τεχνογνωσίας 

και κεφαλαίου µέσω µακροχρόνιων συµβάσεων παραχώρησης ή συµβάσεων χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης. 

 

Η διαµόρφωση των επενδυτικών χαρτοφυλακίων των προς αξιοποίηση ακινήτων θα είναι µία συνεχής 

διαδικασία που θα ξεκινήσει µετά την παράδοση της πρώτης κατάστασης των προς αξιοποίηση 

ακινήτων τον Ιούνιο 2011. Η διαδικασία αυτή θα αποδώσει ώριµες συναλλαγές στην αγορά από το 4
ο
 

τρίµηνο του 2011 έως το τέλος του 2015. 

 

Έχει ήδη επιλεγεί συγκεκριµένος αριθµός σηµαντικού µεγέθους ακινήτων από την ιδιωτική περιουσία 

του ∆ηµοσίου τα οποία αναµένεται να προσελκύσουν σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον και τα οποία 

ανήκουν σε κρατικές εταιρείες αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας. Τα ακίνητα αυτά 

κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως:  
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Χώροι Γραφείων  

Τα ακίνητα του Πίνακα 3.2, τα οποία διαχειρίζονται από την ΚΕ∆, έχουν επιλεχθεί µε βάση την 

υφιστάµενη χρήση τους από δηµόσιους φορείς, σύµφωνα µε τα παρακάτω κριτήρια:  

 

• Κτίρια σε µεγάλες αστικές περιοχές, όπως είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και άλλες 

µεγάλες πόλεις της Ελλάδας.  

• Ακίνητα που έχουν τη δυνατότητα πρόσθετων χρήσεων (π.χ. γραφεία) πέραν των 

υφιστάµενων από κυβερνητικούς φορείς  

• Επιφάνεια κτιρίων  

• Κτίρια µε µεγάλη ωφέλιµη ζωή 

• Κτίρια στα οποία το Ε∆ είναι ο αποκλειστικός χρήστης 

 

Το ∆ηµόσιο προτίθεται να αξιοποιήσει τα ακίνητα αυτά συνθέτοντας χαρτοφυλάκιο και διαθέτοντας 

χρεόγραφα έναντι των ακινήτων αυτών σε ιδιώτες µε τη µέθοδο της πώλησης  και επαναµίσθωσης 

των ακινήτων (sale & leaseback). Η συναλλαγή αναµένεται να ολοκληρωθεί έως το 4
ο
 τρίµηνο του 

2011. 

 

 

Κτηµατική Εταιρεία ∆ηµοσίου (ΚΕ∆) 

Ο Πίνακας 3.3 περιλαµβάνει τριάντα ένα (31) αναξιοποίητα ακίνητα µε συνολική επιφάνεια 98 εκ. 

τ.µ. περίπου, τα οποία αποτελούν το αρχικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων, µε δυνατότητα αξιοποίησης σε 

τοµείς όπως είναι ο τουρισµός, η αναψυχή, η οικιστική ανάπτυξη, καθώς και άλλες οικονοµικές 

δραστηριότητες.  

 

Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα (ETA) 

Το Ε∆ είναι ο αποκλειστικός µέτοχος της ΕΤΑ, η οποία διαχειρίζεται τουριστική δηµόσια ακίνητη 

περιουσία. Στον Πίνακα 3.4 παρουσιάζεται ένα δείγµα δέκα (10) επιλεγµένων ακινήτων, µεταξύ 

άλλων, τα οποία παρουσιάζουν µεγάλη δυνατότητα αξιοποίησης. 

 

ΓΑΙΑΟΣΕ  

Η ΓΑΙΑΟΣΕ αποτελεί θυγατρική εταιρεία του ΟΣΕ και είναι η διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας 

του. Στον Πίνακα 3.5 παρουσιάζεται ένα δείγµα δεκαοκτώ (18) επιλεγµένων ακινήτων από το σύνολο 

του χαρτοφυλακίου της που έχουν σηµαντική προοπτική  αξιοποίησης. 

 

Τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέχθηκαν τα εν λόγω ακίνητα είναι τα εξής:  

 

• Η υφιστάµενη χρήση  

• Οι µελλοντικές και δυνητικές χρήσεις των ακινήτων  

• Οι ενέργειες και ο χρόνος που απαιτούνται για την τεχνική ωρίµανση των έργων, καθώς 

και των περιβαλλοντικών και άλλων περιορισµών  

• Η εκτιµώµενη αξία και τα αναµενόµενα έσοδα  

• Οι συνθήκες της αγοράς 

 

• Περιοχή πρώην ∆ιεθνούς Αερολιµένα Ελληνικού (Ελληνικό) 
 

Το Ελληνικό αποτελεί µια έκταση5.500 στρεµµάτων, όπου ήταν εγκατεστηµένος για 60 χρόνια, µέχρι 

το 2001. Η έκταση βρίσκεται περίπου 9 χιλιόµετρα νοτιο-ανατολικά του κέντρου της Αθήνας, 

καταλαµβάνοντας µια εκτεταµένη παραλιακή περιοχή. Το ακίνητο βρίσκεται κοντά σε οικιστικές 

περιοχές υψηλής αξίας, το Golf Club της Γλυφάδας και την µαρίνα του Ελληνικού και ευνοείται από 

µια µακρά παραλιακή γραµµή. Στην περιοχή βρίσκεται µια σειρά από ολυµπιακές εγκαταστάσεις, 
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καθώς επίσης και ένα εκθεσιακό κέντρο, ωστόσο το µεγαλύτερο τµήµα της επιφάνειάς της παραµένει 

αναξιοποίητο. Το Ελληνικό θεωρείται ως το µεγαλύτερο παραλιακό αστικό ακίνητο στην Ευρώπη. 

 

Το ∆ηµόσιο αποφάσισε να προχωρήσει στην ανάπτυξη της περιοχής του Ελληνικού µέσω 

αποκρατικοποίησης χρησιµοποιώντας fast-track διαδικασίες. Αναµένεται ότι οι σχετικές συναλλαγές, 

οι οποίες προσδοκάται να λάβουν χώρα µεταξύ 4
ου

 τριµήνου του 2011-4
ου

 τριµήνου του 2012, θα 

περιλαµβάνουν διακρατικές συµφωνίες ή/και συµφωνίες µε ιδιώτες µέσω διαγωνισµών.  
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Πίνακας 3.2: Χώροι Γραφείων ∆ιαχείρισης ΚΕ∆  

Κτήριο Διεύθυνση

 Επιφάνεια (τμ) 

1 Υπουργείο Πολιτισμού Λ. Θηβών 196-198, Ρέντης 35.488                 

2 Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Θεσσαλονίκης και Χανδρή, Μοσχάτο 22.636                 

3 Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών ΕΛΑΣ Αθηνών και Αντιγόνης 4-6, Αθήνα 16.742                 

4 Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) Πειραιώς και Επωνιτών, Πειραιάς 13.300                 

5 Γενική Γραμματεία Τύπου Φραγγούλη 11, Καλλιθέα 9.930                   

6 Υπουργείο Εξωτερικών (Πτέρυγα A - Ακαδημίας 3) Ακαδημίας 3, Αθήνα 9.315                   

7 Υπουργείο Εξωτερικών (Πτέρυγα Γ - Ακαδημίας 3) Ακαδημίας 3, Αθήνα - Κριεξώτου και Ζαλοκώστα, Αθήνα 7.764                   

8 Υπουργείο Εξωτερικών (Ακαδημίας 1) Ακαδημίας 1 και Βασ. Σοφίας, Αθήνα 7.080                   

9 Υπουργείο Εξωτερικών  (Βασ. Σοφίας 1 - Αστέρας) Βασ. Σοφίας 1 και Πανεπιστημίου, Αθήνα 5.670                   

10 Υπουργείο Εξωτερικών  (Ζαλοκώστα 1) Ζαλοκώστα 1, Αθήνα 1.960                   

11 Αρχηγείο Αστυνομίας Θεσσαλονίκης Μοναστηρίου 326, Θεσσαλονίκη 15.900                 

12 Τμήμα Αλλοδαπών Αττικής Πέτρου Ράλλη 24, Αθήνα 15.456                 

13 Αρχηγείο Αστυνομίας Ροδόπης Δημοκρατίας 3, Κομοτηνή 3.486                   

14 Αρχηγείο Αστυνομίας Ξάνθης Νέστου και Πλάτωνος, Ξάνθη 2.433                   

15 Αρχηγείο Αστυνομίας Σερρών Γ. Παπανδρέου και Θεσσαλονίκης, Σέρρες 1.778                   

16 ΔOΥ Ξάνθης Α και Β και Χημείο Ξάνθης Μεσολογγίου 13, Ξάνθη 4.557                   

17 ΔΟY Αθηνών Α Αναξαγόρα 6 - 8 , Ομόνοια - Αθήνα 3.285                   

18 ΔΟY Αθηνών Ο Δαμάρεως 175, Αθήνα 2.771                   

19 ΔΟY Κορίνθου Β ΕΟ Αθηνών-Πατρών, Κόρινθος 2.612                   

20 ΔΟY Χαλκίδας Β Δημ. Σκούρα, Halkida 2.520                   

21 ΔΟY Σταυρούπολης Καραολή και Δημητρίου 13-15, Θεσσαλονίκη 2.471                   

22 ΔΟY  Αλεξανδρούπολης Αγ. Δημητρίου 2, Αλεξανδρούπολη 2.428                   

23 ΔOY Αγ. Αναργύρων Πριγκ. Όλγας και Πριγκ. Σοφίας, Αγ. Ανάργυροι 2.082                   

24 ΔΟY Χανίων Β Τζανακάκη 3, Χανιά 1.927                   

25 ΔΟY Παλλήνης Εθν. Αντιστάσεως και Δερβενεκίων 43, Παλλήνη 1.785                   

26 ΔΟY Αθηνών Σ Ευελπίδων και Λευκάδος, Αθήνα 1.778                   

27 ΔΟY Γλυφάδας Γούναρη 227, Γλυφάδα 1.728                   

28 ΔΟY Χολαργού Ελ. Βενιζέλου 100, Χολαργός 1.673                   

29 ΔΟY Κηφισιάς Αχαρνών 43, Κηφισιά 1.463                   

30 ΔΟY Θεσσαλονίκης ΣΤ Τσακάντζα 8-10 & Χρυσοστόμου, Θεσσαλονίκη 1.382                   

Υποσύνολο 203.400               

31 Υπουργείο Εσωτερικών Κεντρικό Κτήριο Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα 7.500                   

32 Αρχηγείο Αστυνομίας Αθηνών Αλεξάνδρας και Δημητσάνας, αθήνα 25.000                 

33 Κτήριο Έκδοσης Διαβατηρίων Μανωλίδου 5 & χίου 8, Καισαριανή 7.000                   

34 Υπουργείο δικαιοσύνης Μεσογείων 96, Αθήνα 10.000                 

35 Υπουργείο Υγείας Κηφισίας 39, Μαρούσι 28.000                 

36 Γενικό Χημείο του Κράτους Τσόχα 16, Αθήνα 3.400                   

37 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - Κεντρικό Κτήριο Μεσογείων, Καρέας 31.000                 

38 Υπουργείο Παιδείας Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι 28.000                 

39 Υπουργείο Πολιτισμού Μπουμπουλίνας 20-22, Αθήνα 5.000                   

Σύνολο 551.700                
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Πίνακας 3.3: Ακίνητα ∆ιαχείρισης ΚΕ∆ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ΝΟΜΟΣ ∆ΗΜΟΣ ΕΚΤΑΣΗ (τµ) ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΑΣ 652.000 ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

2 ∆Ω∆ΕΚΑΝΝΗΣΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ-ΡΟ∆ΟΣ 175.000 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ

3 ΞΑΝΘΗΣ ΕΡΑΣΜΕΙΟΥ (ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ) 8.000.000 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ

4 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 223.000 ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ

5 ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 30.000 ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ

6 ∆Ω∆ΕΚΑΝΝΗΣΟΥ ΠΡΑΣΣΟΝΗΣΙ ΡΟ∆ΟΥ 80.000.000 ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ

7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΟΥΡΝΩΝ 738.000 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ

8 ΠΕΛΛΑΣ ΟΡΟΣ ΒΟΡΡΑΣ- ΛΙΜΝΗ ΒΕΓΟΡΙΤΙ∆Α 18.900.000 - ΑΘΛΗΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ

9 ΠΕΛΛΑΣ ΟΡΟΣ ΒΟΡΡΑΣ- ΛΙΜΝΗ ΒΕΓΟΡΙΤΙ∆Α 392.000 ΑΘΛΗΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ

10 ∆Ω∆ΕΚΑΝΝΗΣΟΥ ΛΙΝ∆ΙΩΝ ΡΟ∆ΟΥ 105.000 ΑΘΛΗΤΙΚΗ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ

11 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΘΑΝΑ ~1.000.000 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

12 ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ 153.000 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ

13 ∆Ω∆ΕΚΑΝΝΗΣΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟ∆ΟΥ 410.000 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ

14 ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ ~700.000 ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ

15 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΗΣ 1.360.000 ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS)

16 ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ 255.000 ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS)

17 ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 323.000 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ

18 ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥ 518.000 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

19 ΣΑΜΟΥ ΒΑΘΕΩΣ 939.000 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ

20 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΣΣΩΠΑΙΟΝ 489.000 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

21 ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 129.200 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

22 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΛΥΚΩΝ 170.250 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ

23 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΙΤΙΑΙΩΝ 1.788.000 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

24 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΜΕΡΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ~800.000 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

25 ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 94.700 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

26 ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ΤΟΡΩΝΗΣ 76.000 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

27 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 278.000 ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

28 ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΤΗΝΟΥ 55.000 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

29 ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ-ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ 45.000 ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

30 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 85.000 ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS)

31 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ-ΚΑΤΣΙΚΑ 400.000 ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Total 97.883.150  
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Πίνακας 3.4: Πρώην ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών (Ελληνικό) και Ακίνητα ∆ιαχείρισης ΕΤΑ 

Περιφέρεια Δήμος / Περιοχή Εμβαδόν (σε τμ) Περιγραφή / Τρέχουσα χρήση Μελλοντική/Δυνητική χρήση

1 Στερεά Ελλάδα Φθιώτιδα 863.315 Κτήμα και camping "Καμένων Βούρλων" τουριστική

2 Κρήτη Ηράκλειο Κρήτης 353.237 Ακίνητο Ξενία "Καρτερού" τουριστική

3 Δυτική ελλάδα Ηλεία 433.269 Ιαματική πηγή Κουνουπελίου τουριστική

4 Δυτική ελλάδα Ηλεία 127.698 Ακίνητο Ζαχάρως τουριστική

5 Νότιο Αιγαίο Ρόδος 1.530.000 Ακίνητο Αφάντου τουριστική

6 Νότιο Αιγαίο Ρόδος 1.455.720 Ακίνητο Τσαμπίκας τουριστική

7 Αττική Ανάβυσσος 1.460.000 Ακίνητο Αλυκών τουριστική

8 Κεντρική Μακεδονία Χαλκιδική 1.934.000 Camping & Ξενία Παλιουρίου τουριστική

9 Αττική Φάληρο 286.000 Ολυμπιακές εγκαταστάσεις Φαλήρου & TAE KWON DO εμπορική, τουριστική, ψυχαγωγική, οικιστική

10 Αττική Μαρκόπουλο Μεσογαίας 1.029.279 Ολυμπιακό Κέντρο Μαρκοπούλου εμπορική, τουριστική, ψυχαγωγική, αθλητική

Μερικό Σύνολο 9.472.518

11 Αττική Γλυφάδα / Ελληνικό 5.500.000 Χώρος πρώην αεροδρομίου Ελληνικού εμπορική, τουριστική, ψυχαγωγική, οικιστική

Γενικό Σύνολο 14.972.518
 

 
Πίνακας 3.5: Ακίνητα ∆ιαχείρισης ΓΑΙΑΟΣΕ 

Περιφέρεια Δήμος / Περιοχή Περιγραφή / Τρέχουσα χρήση Εμβαδόν (σε τμ) Μελλοντική/Δυνητική χρήση

1 ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
Ακίνητο Λεύκας Πειραιώς 

(εγκαταστάσεις συντήρησης 

τροχ. υλικού και 

120.000 Εμπορική

2 ΑΤΤΙΚΗ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Παλαιός σιδηροδρομικός 

σταθμός
88.000 Εμπορική

3
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εμπορικός Σταθμός ΟΣΕ 10.000 Εμπορική

4 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΝΕΑ ΙΟΝΙΑ ΒΟΛΟΥ Παλαιό αμαξοστάσιο 13.000 ψυχαγωγικό πάρκο / εμπορικές 

χρήσεις
5 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΒΟΛΟΣ Σιδηροδρομικός σταθμός 

Βόλου
N/A Εμπορική

6 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΙΜΗΝ ΒΟΛΟΥ Ακίνητο ΟΣΕ εντός της 

χερσαίας λιμενικής ζώνης
N/A Τουριστική

7 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΑΡΙΣΣΑ Σιδηροδρομικός σταθμός και 

περιβάλλων χώρος
N/A Εμπορική - Τουριστική

8 ΑΤΤΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΣ ακάλυπτη έκταση 588.000
LOGISTICS/3PL (υλοποίηση μέσω 

συμβάσεων παραχώρησης)

9
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πρώην στρατόπεδο Γκόνου 672.000

LOGISTICS/3PL (υλοποίηση μέσω 

συμβάσεων παραχώρησης)

10 ΘΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ μ/δ μ/δ

Εμπορευματικό κέντρο (υλοποίηση σε 

συνεργασία με Οργανισμό Λιμένα 

Αλεξ/λης και τοπική αυτοδιοίκηση)

11 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΒΟΛΟΣ ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΣΑ μ/δ μ/δ Εμπορευματικό κέντρο

12 ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ Σιδηροδρομικός Σταθμός 13.491 Εμπορική / Ψυχαγωγική

13 ΑΤΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΙ Σιδηροδρομικός Σταθμός 110.000 Εμπορική / Ψυχαγωγική

14 ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σιδηροδρομικός Σταθμός 101.000 Εμπορική / Ψυχαγωγική

15 ΑΤΤΙΚΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Αστικό οικόπεδο (εντός 

σχεδίου) μετά κτίσματος
εμβαδόν οικοπέδου: 339 sm (Κτίσμα: 437 sm ) πώληση οικοπέδου και κτίσματος

16
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αστικό οικόπεδο (εντός 

σχεδίου) μετά κτίσματος
εμβαδόν οικοπέδου: 643 sm (κτίσμα: 2,438 sm ) πώληση οικοπέδου και κτίσματος

17
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αστικό οικόπεδο (εντός 

σχεδίου) μετά κτίσματος
εμβαδόν οικοπέδου: 407 sm (κτίσμα: 1,180 sm ) πώληση οικοπέδου και κτίσματος

18 ΑΤΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΙ (ΡΟΥΦ) ακάλυπτη έκταση Site: 9,500 sm πώληση γής

Σύνολο

Γήπεδα
1.726.380

Κτήρια 4.055  
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2.  ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2011-2015 
 

Το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής εκφράζει τη φιλοσοφία της µετάβασης σε 

πολυετείς προϋπολογισµούς και του πολυετούς προγραµµατισµού των δηµόσιων οικονοµικών 

ολόκληρης της γενικής κυβέρνησης. 
 

Πιο συγκεκριµένα, αποτυπώνει τα όρια και τις δεσµεύσεις που αναλαµβάνονται για την περίοδο 2011-

2015, ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες όλων των υποτοµέων της γενικής κυβέρνησης, 

συµπεριλαµβανοµένου και του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων, του προγράµµατος 

αποκρατικοποιήσεων καθώς και του ύψους του χρέους γενικής κυβέρνησης. 
 

Τα όρια και οι δεσµεύσεις αυτές αναλαµβάνονται σε σχέση µε τους δηµοσιονοµικούς στόχους που 

έχουν τεθεί για όλη τη διάρκεια της περιόδου στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας που έχει 

αναληφθεί για την έξοδο της χώρας από την κρίση. 
 

Το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής παρουσιάζεται στον πίνακα 3.6. 
 

Πίνακας 3.6   Μεσοπρόθεσµο πλαίσιο δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2011-2015 
  

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Πραγµ/σεις Πραγµ/σεις Εκτίµηση Εκτίµηση Εκτίµηση Εκτίµηση Εκτίµηση 
Ι. Έσοδα  50.585 54.259 58.600 60.959 62.454 63.192 64.924 
1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισµού 48.545 51.187 54.675 56.344 57.661 59.347 61.286 
α. Τακτικά έσοδα 52.307 54.383 56.225 57.783 59.507 61.220 63.564 
    1. Άµεσοι φόροι 21.431 20.223 20.649 20.634 21.597 22.464 23.621 
    2.Έµµεσοι φόροι 28.293 31.043 30.757 32.435 33.464 34.557 35.581 
    3. Απολήψεις από Ε.Ε. 264 320 185 148 165 174 176 
    4. Μη φορολογικά έσοδα 2.319 2.797 4.634 4.566 4.281 4.025 4.186 
β. Μη τακτικά έσοδα 1.190 1.786 2.250 2.258 1.900 1.927 1.580 
γ. Επιστροφές φόρων 4.952 4.982 3.800 3.697 3.746 3.800 3.858 
2. Έσοδα Π∆Ε 2.040 3.072 3.925 4.615 4.793 3.845 3.638 
α. Εισροές ΕΣΠΑ 1.734 2.634 3.192 3.616 3.842 2.910 2.730 
β. Λοιπές εισροές (περιλαµβάνεται ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΛΙΕΙΑ) 123 167 530 788 746 732 706 
γ. Ίδια έσοδα 183 271 203 211 205 203 202 
ΙΙ. ∆απάνες 84.215 75.690 79.671 79.491 83.467 83.363 85.399 
1. ∆απάνες τακτικού προϋπολογισµού 74.627 67.243 71.871 71.491 75.467 75.363 77.399 
α. Πρωτογενείς δαπάνες (1+2+3+4+5+6) 58.043 51.656 52.450 51.088 51.977 50.700 50.996 
    1. Μισθοί και συντάξεις 24.487 22.139 21.632 20.846 20.675 20.470 20.460 
    2. Κοινωνική ασφάλιση & περίθαλψη (συµπ. πληρωµή για  
ασφαλιστικό ταµείο ∆ΕΗ) 17.779 15.747 17.664 15.722 16.567 15.497 15.620 
    3. Λειτουργικές και άλλες δαπάνες 9.326 8.107 7.261 7.289 7.157 6.981 6.791 
    4. Αποδόσεις προς τρίτους 6.452 5.663 5.312 5.772 6.117 6.246 6.355 
    5. Μη κατανεµηµένες δαπάνες 0 0 0 50 50 100 100 
    6. Αποθεµατικό 0 0 580 1.410 1.410 1.405 1.670 
β. 1. Εγγυήσεις σε γενική κυβέρνηση 484 827 1.245 1.518 1.979 1.024 1.636 
    2. Εγγυήσεις εκτός γενικής κυβέρνησης  100 145 224 134 211 139 67 
γ. Τόκοι 12.325 13.223 16.002 16.900 19.500 22.000 23.400 
δ. Πληρωµές στα νοσοκοµεία για παλιές οφειλές 1.498 375 450 350 300 300 300 
ε. Πληρωµές για εξοπλιστικές δαπάνες 2.175 1.017 1.500 1.500 1.500 1.200 1.000 
2. Π∆Ε 9.588 8.447 7.800 8.000 8.000 8.000 8.000 
ΙΙΙ. Έλλειµµα Κρατικού Προϋπολογισµού -33.630 -21.431 -21.071 -18.532 -21.013 -20.171 -20.475 
% ΑΕΠ -14,3% -9,3% -9,3% -8,1% -8,9% -8,3% -8,1% 
ΙΙΙ.α. Πρωτογενές αποτέλεσµα -21.305 -8.208 -5.069 -1.631 -1.513 1.829 2.925 
                

Εθνικολογιστικές προσαρµογές κεντρικής κυβέρνησης -528 -4.145 708 -1.371 -1.041 -678 -384 
                

Ισοζύγιο νοµικών  προσώπων πλην ∆ΕΚΟ* 647 878 1.232 1.140 1.213 1.286 1.488 
Ισοζύγιο επαναταξινοµηµένων ∆ΕΚΟ -1.593 3.059 1.248 1.818 2.677 1.992 2.795 
               

Έλλειµµα κεντρικής κυβέρνησης κατά ESA95 -35.104 -21.638 -17.883 -16.944 -18.164 -17.571 -16.576 
                

Ισοζύγιο ΟΤΑ 27 -379 -341 385 1.011 1.537 1.843 
Εθνικολογιστικές προσαρµογές OTA -158 -186 225 223 313 0 0 
Ισοζύγιο ΟΤΑ κατά ESA95 -131 -565 -117 608 1.324 1.537 1.843 
                

Ισοζύγιο ΟKΑ 393 369 2.090 2.629 5.953 9.039 10.671 
Εθνικολογιστικές προσαρµογές OKA -1.466 -2.357 -778 -150 -200 -200 -200 
Ισοζύγιο ΟKΑ κατά ESA95 -1.074 -1.988 1.312 2.479 5.753 8.839 10.471 
               

Μη προσδιορισµένα µέτρα     9 286 691 1.237 1.371 
                

Έλλειµµα γενικής κυβέρνησης κατά ESA95 -36.308 -24.191 -16.678 -13.571 -10.396 -5.957 -2.891 
% ΑΕΠ -15,4% -10,5% -7,4% -5,9% -4,4% -2,5% -1,1% 
                

ΑΕΠ 235.017 230.173 225.400 228.400 235.500 242.900 251.900 

Σηµείωση:  Για τον υπολογισµό του ελλείµµατος του έτους 2015 δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι προβλεπόµενες για το έτος αυτό παρεµβάσεις  για κάλυψη 
τυχόν απρόβλεπτων αποκλίσεων ύψους 1.220 εκατ. ευρώ, αφού αυτές µπορεί να µη χρειασθεί να αναληφθούν. 
* Συµπεριλαµβανοµένου και του ΑΚΑΓΕ. 
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Η εφαρµογή των παρεµβάσεων, όπως αυτές κατανέµονται κατ’ έτος, έχουν ως αποτέλεσµα τη 

σηµαντική µείωση των πληρωµών για τόκους σε δεδουλευµένη βάση. Η µείωση αυτή, που αθροιστικά 

στο σύνολο της περιόδου ανέρχεται σε 6,2 δισ. ευρώ, οφείλεται στη µείωση των ελλειµµάτων που θα 

πρέπει να χρηµατοδοτηθούν και, άρα, σε µικρότερο δανεισµό κατά τη διάρκεια της περιόδου. Το 

γεγονός αυτό, δηλαδή η δευτερογενής επίδραση των παρεµβάσεων, µειώνει το δηµοσιονοµικό κενό 

που εµφανίζεται στον πίνακα του βασικού σεναρίου, µε αποτέλεσµα να απαιτούνται λιγότερες 

παρεµβάσεις. 

 

Μια συνοπτική παρουσίαση της ανωτέρω επίδρασης ως προς τις πληρωµές για τόκους παρουσιάζεται 

στον πίνακα 3.7. 

 

Πίνακας 3.7  Σωρευτικό ποσό παρεµβάσεων που απαιτούνται στο τέλος της περιόδου  
2011-2015 

(σε εκατ. ευρώ) 
  

∆ηµοσιονοµικό κενό 2015 βασικού σεναρίου (σωρευτικό) 36.183 

Μείον στόχος έτους 2015 2.891 

Παρεµβάσεις που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου του έτους 2015 33.292 

Μείον τόκοι που εξοικονοµούνται από τη δευτερογενή επίδραση των παρεµβάσεων 6.200 

Παρεµβάσεις που απαιτούνται για την κάλυψη του δηµοσιονοµικού κενού 27.092 

 

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι οι παρεµβάσεις που θεωρητικά απαιτούνται για την κάλυψη 

του δηµοσιονοµικού κενού της περιόδου ανέρχονται σε 27.092 εκατ. ευρώ.  Παρόλα αυτά, οι 

παρεµβάσεις που υιοθετούνται ανέρχονται σε 28,3 δισ. ευρώ περίπου, ώστε να υπάρχει ένα σχετικό 

απόθεµα ασφαλείας, αφού οι προβλέψεις για την απόδοση των παρεµβάσεων για µια περίοδο πέντε 

ετών (2011-2015) είναι λογικό, από στατιστικής άποψης, να περιέχουν κάποιο µικρό ποσοστό 

επισφάλειας. 

 

Οι δηµοσιονοµικοί στόχοι µετά την πραγµατοποίηση των παρεµβάσεων επιτυγχάνονται σε όλο το 

διάστηµα της περιόδου 2011-2015, όπως φαίνεται στον πίνακα 3.8. 

 

Κατά τα έτη 2012-2015 παρατηρείται υπερκάλυψη των στόχων, δηλαδή επιτυγχάνεται καλύτερο 

δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα από τον αντίστοιχο στόχο του έτους, πλην του έτους 2015 όπου το 

έλλειµµα γενικής κυβέρνησης διαµορφώνεται στο -1,1% του ΑΕΠ. 

 

Η επιλογή της πολιτικής αυτής ως προς τη χρονική κατανοµή των παρεµβάσεων έγινε: 

 

• για τη διατήρηση της δυναµικής της δηµοσιονοµικής προσπάθειας στα πρώτα χρόνια της 

περιόδου, 

• για την όσο το δυνατόν νωρίτερα εξασφάλιση ισχυρών περιθωρίων ασφαλείας έναντι του 

επιδιωκόµενου στόχου στο τέλος της περιόδου, 

• για τη δυνατότητα παρέµβασης εκ του ασφαλούς στην περίπτωση µειωµένης απόδοσης κάποιων 

µέτρων. 
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 Πίνακας 3.8  Κάλυψη στόχων ανά έτος για την περίοδο 2011-2015 
(σε εκατ. ευρώ) 

  

  2011 2012 2013 2014 2015 

Εκτίµηση Εκτίµηση Εκτίµηση Εκτίµηση Εκτίµηση 

Έλλειµµα γενικής κυβέρνησης κατά ESA 95  (µετά µέτρων) -16.678 -13.571 -10.396 -5.957 -2.891 

% ΑΕΠ -7,4% -5,9% -4,4% -2,5% -1,1% 

Έλλειµµα γενικής κυβέρνησης κατά ESA 95 (στόχοι) -17.065 -14.916 -11.399 -6.385 -2.891 

% ΑΕΠ -7,6% -6,5% -4,8% -2,6% -1,1% 

Κάλυψη στόχων (δηµοσιονοµικό κενό) 387 1.345 1.003 428 0 

ΑΕΠ 225.400 228.400 235.500 242.900 251.900 

 

Αντίστοιχα, το έλλειµµα της κεντρικής κυβέρνησης µετά τις προσαρµογές κατά ESA95 το 2015 

µειώνεται από 14,9% στο βασικό σενάριο σε 6,6% του ΑΕΠ στο ΜΠ∆Σ,. 

 

Ένα πολύ σηµαντικό γεγονός είναι ότι µε τη σύµµετρη πραγµατοποίηση παρεµβάσεων σε όλους τους 

υποτοµείς της γενικής κυβέρνησης, οι υποτοµείς αυτοί (ΟΤΑ, ∆ΕΚΟ, ΝΠ∆∆, ΟΚΑ), ήδη από το 

2012, παρουσιάζουν πλεονάσµατα χωρίς να επιβαρύνουν πλέον την κεντρική κυβέρνηση. 

 

Σηµαντική επίσης είναι η µείωση των τόκων που, σε δεδουλευµένη βάση, µειώνονται από 30.900 

εκατ. ευρώ στο βασικό σενάριο το 2015 σε 24.700 εκατ. ευρώ στο ΜΠ∆Σ (σενάριο µε παρεµβάσεις).  

 

 

Πίνακας 3.9  Τόκοι κεντρικής κυβέρνησης  
(σε εκατ. ευρώ) 

            

 2011 2012 2013 2014 2015 
Α.  Υπολογισµός τόκων µε παρεµβάσεις      
Τόκοι σε ταµειακή βάση 16.002 16.900 19.500 22.000 23.400 
Τόκοι σε δεδουλευµένη βάση (ESA 95) 15.559 18.500 20.900 23.300 24.700 
Τόκοι σε δεδουλευµένη βάση ως % ΑΕΠ 6,9% 8,1% 8,9% 9,6% 9,8% 

∆ιαφορά ταµειακών-δεδουλευµένων τόκων (προσαρµογή κατά ESA) 443 -1.600 -1.400 -1.300 -1.300 

      

Β.  Υπολογισµός τόκων µε παρεµβάσεις και αποκρατικοποιήσεις      
Τόκοι σε ταµειακή βάση 16.100 16.900 19,800 20.700 21.100 
Τόκοι σε δεδουλευµένη βάση (ESA 95) 15.800 17.900 20.900 21.300 21.700 
Τόκοι σε δεδουλευµένη βάση ως % ΑΕΠ 7,0% 7,8% 8,9% 8,8% 8,6% 

∆ιαφορά ταµειακών-δεδουλευµένων τόκων (προσαρµογή κατά ESA) 300 -1.000 -1.100 -600 -600 

ΑΕΠ 225.400 228.400 235.500 242.900 251.900 

 

Εφόσον η δηµοσιονοµική εξυγίανση ενισχυθεί από το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων και 

αξιοποίησης της περιουσίας του δηµοσίου, τότε οι δεδουλευµένοι τόκοι κεντρικής κυβέρνησης 

µειώνονται κατά 3.000 εκατ. επιπλέον το 2015 φθάνοντας τα 21.700 εκατ. ευρώ. 

 

Το χρέος της γενικής κυβέρνησης µετά από ανοδική πορεία µέχρι το έτος 2013 έως το 167%  του 

ΑΕΠ, αρχίζει σταδιακά να αποκλιµακώνεται στα δύο τελευταία χρόνια της περιόδου και να 

διαµορφώνεται στο 159,3% του ΑΕΠ το 2015. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε τα υψηλά 

πρωτογενή πλεονάσµατα γενικής κυβέρνησης, καθιστά µεν το χρέος βιώσιµο αλλά προδιαγράφει 

πολύ αργή µείωση. 
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Πίνακας 3.10  Εξέλιξη χρέους γενικής κυβέρνησης 
(σε εκατ. ευρώ) 

                

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Α. Υπολογισµός χρέους γενικής κυβέρνησης µε 

παρεµβάσεις        
Χρέος γενικής κυβέρνησης 298.706 328.587 357.450 379.900 393.400 399.400 401.300 

Χρέος γενικής κυβέρνησης ως % ΑΕΠ 127,1% 142,8% 157,7% 166,3% 167,0% 164,4% 159,3% 

        

Β. Υπολογισµός χρέους γενικής κυβέρνησης µε 
παρεµβάσεις και αποκρατικοποιήσεις        

Χρέος γενικής κυβέρνησης 298.706 328.587 352.436 364.886 371.436 364.503 351.356 

Χρέος γενικής κυβέρνησης ως % ΑΕΠ 127,1% 142,8% 155,5% 159,8% 157,7% 150,1% 139,5% 

ΑΕΠ 235.017 230.173 226.685 228.400 235.500 242.900 251.900 

 

 

Η ανωτέρω διαµόρφωση του χρέους, στο σενάριο µε παρεµβάσεις, δείχνει το αποτέλεσµα της 

δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, που προέρχεται από τη µείωση των ελλειµµάτων και τη δηµιουργία 

πρωτογενών πλεονασµάτων, βασιζόµενη αποκλειστικά και µόνο σε µια σειρά παρεµβάσεων που 

αφορούν µείζονες κατηγορίες δαπανών και εσόδων, όπως αυτές αναλύονται παρακάτω. 

 

Αν στο ανωτέρω σενάριο προστεθεί και η επίδραση των αποκρατικοποιήσεων, τότε το χρέος αρχίζει 

να µειώνεται ήδη από το 2013, φθάνοντας το 2015 στο 139,5% του ΑΕΠ, γεγονός που το καθιστά 

απόλυτα βιώσιµο, αφού µειώνεται µε ταχύτερους ρυθµούς. 

 

Η ανωτέρω εξέλιξη καταδεικνύει την ανάγκη υιοθέτησης του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων και 

αξιοποίησης της περιουσίας του δηµοσίου, αφού εξασφαλίζει τη γρήγορη και αξιόπιστη µείωση του 

χρέους καθώς και τη µελλοντική βιωσιµότητά του, ενώ απελευθερώνει σηµαντικά ποσά από τις 

πληρωµές για τόκους, που θα µπορούν να κατευθυνθούν σε παραγωγικές επενδύσεις για την 

προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.  
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Η επίπτωση της αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας ύψους 50 δισ. ευρώ στη διατηρησιµότητα του δηµοσίου 
χρέους. 

Το σηµείο εκκίνησης των αναλύσεων για τη διατηρησιµότητα του χρέους είναι η ικανοποίηση της συνθήκης του 
διαχρονικού εισοδηµατικού περιορισµού του προϋπολογισµού (budget constraint). Με την υπόθεση σταθερού ρυθµού 
ανάπτυξης και σταθερού επιτοκίου, η εξέλιξη του δηµοσίου χρέους εκφράζεται µε την εξίσωση διαφοράς πρώτου 
βαθµού: 

tttt psdgrdd −−=−
−− 11 )(  

Όπου d είναι ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ, r είναι το ονοµαστικό προκύπτον επιτόκιο, g είναι ο ονοµαστικός ρυθµός 
µεταβολής του ΑΕΠ και ps είναι ο λόγος του πρωτογενούς ισοζυγίου προς το ΑΕΠ.  

Η παρακάτω άσκηση αξιολογεί την επίπτωση των  50 δισ. ευρώ από την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας στην 
εξέλιξη του δηµοσίου χρέους µέχρι το 2025. Τα δύο βασικά σενάρια (σενάριο 1 και σενάριο 2) βασίζονται στην 
υπόθεση ότι κατά την περίοδο 2015-2025, δεν εφαρµόζεται το πρόγραµµα αξιοποίησης της περιουσίας του δηµοσίου, 
ενώ το προκύπτον επιτόκιο είναι σταθερό στο 5,0% και το πρωτογενές πλεόνασµα παραµένει σταθερό στο 6,0% του 
ΑΕΠ. Τα δύο σενάρια διαφοροποιούνται µόνο ως προς την υπόθεση για το ρυθµό µεταβολής του ονοµαστικού ΑΕΠ. Στο 
σενάριο 1, ο ονοµαστικός ρυθµός ανάπτυξης είναι 3,0% ενώ στο Σενάριο 2, ο ονοµαστικός ρυθµός ανάπτυξης είναι 
5,0%. Ο ρυθµός ανάπτυξης είναι σηµαντικός για τη διατηρησιµότητα του χρέους, καθώς ο υψηλότερος ρυθµός µειώνει 
σηµαντικά το λόγο χρέους προς ΑΕΠ µεσοπρόθεσµα.    

 

Τα δύο εναλλακτικά σενάρια (σενάριο 1.1 και σενάριο 2.1) υιοθετούν την υπόθεση της αξιοποίησης της δηµόσιας 
περιουσίας. Η υπόθεση που γίνεται για την κατανοµή των  50 δισ. ευρώ µέχρι το 2015 είναι η παρακάτω: 5 δισ. ευρώ το 
2011, 10 δισ. ευρώ το 2012 και 35 δισ. την περίοδο 2013-2015. Η προσπάθεια αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας 
συµβάλλει σηµαντικά στη βελτίωση της δυναµικής του λόγου χρέους/ΑΕΠ, ήδη από το 2011. Στα δύο εναλλακτικά 



77 

 

 

3.  ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΙ ΤΙΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
 

 

Η Κυβέρνηση, µε δεδοµένους τους στόχους ελλείµµατος και χρέους της περιόδου 2011-2015 και  

έχοντας πλήρη επίγνωση των τόσο µεγάλων θυσιών που καλείται να αναλάβει ο ελληνικός λαός στο 

σύντοµο διάστηµα της επόµενης τετραετίας, επεδίωξε την ανάληψη συγκεκριµένων µέτρων, που 

επιδιώκουν όχι µόνο το χαρακτήρα ταµειακής αύξησης των εσόδων και µείωσης των δαπανών, αλλά 

και την υλοποίηση και προαγωγή των στόχων για τα έσοδα και τις δαπάνες που έχουν τεθεί, µέσω 

µόνιµων διαρθρωτικών παρεµβάσεων σε όλους τους υποτοµείς της γενικής κυβέρνησης. 

 

Η συνολική δηµοσιονοµική προσπάθεια που αναλαµβάνεται ανέρχεται σε 28,3 δισ. ευρώ, εκ των 

οποίων: 

• 6,5 δισ. ευρώ αφορούν στην πραγµατοποίηση παρεµβάσεων στο 2011 για κάλυψη εκείνου του 

µέρους της δηµοσιονοµικής απόκλισης του 2010 που επηρεάζει το 2011 λόγω της µεγαλύτερης 

από την αρχικά προβλεπόµενη ύφεσης, καθώς και τους πιθανούς κινδύνους απόκλισης αυτών 

καθ’ εαυτών των δηµοσιονοµικών µεγεθών του 2011 κατά την εκτέλεση του προϋπολογισµού του 

2011. 

• 21,8 δισ. ευρώ αφορούν στην πραγµατοποίηση παρεµβάσεων στην περίοδο 2012-2015 µε στόχο 

να µειωθεί το έλλειµµα κατά 14,2 δισ. ευρώ. Από αυτά περίπου παρεµβάσεις ύψους 1,37 δισ. 

παραµένουν απροσδιόριστες και αφορούν το έτος 2015. Η συγκεκριµένη δηµοσιονοµική 

προσπάθεια συνίσταται σχεδόν κατά 1/2 σε µείωση των δαπανών και 1/2 σε αύξηση των εσόδων. 

 

Η δηµοσιονοµική προσπάθεια 2011-2015 προέρχεται περίπου ισόποσα από τις δαπάνες 
και τα έσοδα 

Συνολική 

∆ηµοσιονοµική 

Προπάθεια 

28,3
Προσπάθεια 

από την 

πλευρά των 

δαπάνων

14,8

 
Προσπάθεια 

από την 

πλευρά των 

εσόδων

 13,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2011-2015 2011-2015

 
 

 

Η συνολική απόδοση των παρεµβάσεων εξειδικεύεται κατά κατηγορία µέτρων ως εξής: 

 
 Βασική κατηγορία παρεµβάσεων % ΑΕΠ Ποσό 
    

1. Εξορθολογισµός της µισθολογικής δαπάνης 0,9% 2,2 
2. Μειώσεις λειτουργικών δαπανών 0,2% 0,6 
3. Καταργήσεις/συγχωνεύσεις φορέων  0,3% 0,8 
4. Αναδιοργάνωση ∆ΕΚΟ 0,6% 1,3 
5. Μείωση αµυντικών δαπανών 0,2% 0,6 
6. Εξορθολογισµός δαπανών υγείας 0,3% 0,8 
7. Εξορθολογισµός ιατροφαρµακευτικής δαπάνης 0,4% 1,0 
8. Μείωση δαπανών ΟΚΑ/ εξορθολογισµός κοινωνικής δαπάνης 1,9% 4,5 
9. Βελτίωση εσόδων ΟΚΑ και καταπολέµηση εισφοροδιαφυγής 1,3% 3,0 

10. Ενίσχυση της φορολογικής συµµόρφωσης 1,2% 3,0 
11. Μείωση Φοροαπαλλαγών και λοιπά φορολογικά έσοδα 2,7% 6,1 
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12. Αύξηση εσόδων ΟΤΑ 0,6% 1,4 
13. Εξορθολογισµός δαπάνης Π∆Ε 0,2% 0,5 
14. Μη εξειδικευµένα µέτρα 0,6% 1,4 
15. Μέτρα για κάλυψη απρόβλεπτων αποκλίσεων 0,5% 1,2 

 ΣΥΝΟΛΟ 12,0% 28,3 
 

Η κατανοµή των παρεµβάσεων στη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου είναι εµπροσθοβαρής και 

παρουσιάζεται κατ’ έτος ως εξής: 

 

• Το 2011  6,5 δισ. ευρώ ή  23,1% των συνολικών µέτρων 

• Το 2012  6,8 δισ. ευρώ ή  24,0% των συνολικών µέτρων  

• Το 2013  5,2 δισ. ευρώ ή  18,5% των συνολικών µέτρων 

• Το 2014  5,4 δισ. ευρώ ή  19,3% των συνολικών µέτρων 

• Το 2015  4,3 δισ. ευρώ ή  15,1% των συνολικών µέτρων 

 

Στον πίνακα 3.11  γίνεται η εξειδίκευση των παρεµβάσεων ανά βασική κατηγορία. Κάποιες από τις 

παρεµβάσεις αυτές δεν έχουν άµεσα ταµιακό αποτέλεσµα, αλλά συµβάλλουν στη δηµιουργία των 

απαραίτητων δοµών, που θα οδηγήσουν σε ένα µόνιµο και υγιές σύστηµα διαχείρισης δαπανών και 

εσόδων, σε όλο το εύρος της κρατικής δραστηριότητας. 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό, επιχειρείται για πρώτη φορά στη χώρα µας η χρηστή δηµοσιονοµική 

διαχείριση όλων ανεξαιρέτως των υποτοµέων της γενικής κυβέρνησης. Θα πρέπει όµως να τονιστεί 

ότι αυτή η νέα διαχείριση δεν αφορά τα ελλείµµατα που προκαλούνται από κοινωνικές παροχές προς 

τις ευπαθείς οµάδες, αλλά αποσκοπεί στη µείωση των ελλειµµάτων που προκαλούνται από 

κακοδιαχείριση, διαρθρωτικές αγκυλώσεις ή τέλος, από παγιωµένες επί χρόνια αδυναµίες ή/και 

συµπεριφορές. 
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Πίνακας 3.11 Παρεµβάσεις ΜΠ∆Σ 2011-2015 
(ποσά σε εκατ. ευρώ) 

 
 

    Περιγραφή παρέµβασης (σε εκ. ευρώ) 2011 2012 2013 2014 2015 2011-2015 % ΑΕΠ 

1.   Εξορθολογισµός µισθολογικής δαπάνης 800 660 398 246 71 2.175 0,9% 

1. 1 
Συγκράτηση µισθολογικού κόστους µε περιορισµό προσλήψεων (εφαρµογή του 
κανόνα 1:10 το 2011 και 1:5 έως το 2015), αναστολή χορήγησης µισθολογικής 
ωρίµανσης, καλύτερη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναµικού κ.λπ. 

350 170 200 200 50 970 0,4% 

1. 2 
Αύξηση των ωρών εργασίας από 37,5 σε 40 ώρες και µείωση της δαπάνης για 
υπερωρίες, περαιτέρω µείωση των αµειβόµενων επιτροπών και άλλων πρόσθετων 
αµοιβών 

130 310 0 0 0 440 0,2% 

1. 3 Μείωση των συµβασιούχων  (κατά 50% το 2011 και κατά 10% κάθε επόµενο έτος) 245 35 28 21 21 350 0,2% 

1. 4 
Εφαρµογή προγραµµάτων εθελούσιας µερικής απασχόλησης στο δηµόσιο και 
µακροχρόνιας άδειας άνευ αποδοχών 

75 145 170 25 0 415 0,2% 

2.   Μειώσεις λειτουργικών δαπανών 140 90 98 223 33 584 0,2% 
2. 1 Μείωση της επιχορήγησης για τη διανοµή τύπου 20 20 0 0 0 40 0,0% 

2. 2 
Παρακράτηση 7% στις λειτουργικές δαπάνες του δηµοσίου (εξαιρώντας ανελαστικές 
δαπάνες όπως ∆ΕΚΟ, ενοίκια, υπηρεσίες καθαριότητας) 

80 0 0 0 0 80 0,0% 

2. 3 Μείωση δαπανών για προµήθεια της ΤτΕ 40 0 0 0 0 40 0,0% 

2. 4 
Εφαρµογή πλατφόρµας ηλεκτρονικών προµηθειών (e-procurement) για όλες τις 
προµήθειες στο δηµόσιο  

0 42 61 23 20 146 0,1% 

2. 5 
Εξορθολογισµός δηµοσίων δαπανών (ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, µισθώσεις ακινήτων) 
και πλήρης εφαρµογή του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ)  

0 28 37 200 13 278 0,1% 

3.   Καταργήσεις / Συγχωνεύσεις φορέων και µείωση επιχορηγήσεων 491 89 102 70 19 770 0,3% 
3. 1 Μείωση των επιχορηγήσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 291 0 0 0 0 291 0,1% 

3. 2 Σχέδιο δράσης για την κατάργηση και συγχώνευση φορέων  200 89 102 70 19 479 0,2% 

4.   Αναδιοργάνωση ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών 0 414 329 298 274 1.314 0,6% 

4. 1 
Ενίσχυση των εσόδων των συγκοινωνιακών φορέων και άλλων ∆ηµοσίων 
επιχειρήσεων και οργανισµών 

0 0 120 120 0 240 0,1% 

4. 2 Σχέδια αναδιάρθρωσης ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών  0 119 28 41 147 335 0,1% 

4. 3 Πώληση µη στρατηγικών δραστηριοτήτων 0 25 25 25 25 100 0,0% 

4. 4 Μείωση σε δαπάνες προσωπικού 0 200 75 39 38 352 0,2% 

4. 5 
Μείωση σε λειτουργικές δαπάνες και εξοικονοµήσεις από καταργήσεις ή 
συγχωνεύσεις δραστηριοτήτων  

0 70 81 72 64 287 0,1% 

5.   Μείωση αµυντικών δαπανών 0 200 333 333 333 1.200 0,5% 
5. 1 Μείωση ύψους λειτουργικών δαπανών 0 0 133 133 133 399 0,2% 

5. 2 
Εξοικονοµήσεις από το εξοπλιστικό πρόγραµµα (εξ αυτών 600 εκατ. ευρώ που 
αφορούν τα έτη 2012, 2013 και 2015 έχουν ληφθεί υπόψη στο βασικό σενάριο και για 
το λόγο αυτό δεν αθροίζονται στο σύνολο των παρεµβάσεων) 

0 200 200 200 200 800 0,3% 

6.    Εξοικονόµηση δαπανών και βελτίωση των αποτελεσµάτων του τοµέα υγείας 60 204 149 153 188 754 0,3% 
6.  1 Ειδικό τέλος σε επιχειρήσεις που εξαιρούνται από τον αντικαπνιστικό νόµο 40 0 0 0 0 40 0,0% 

6.  2 
Αύξηση εσόδων νοσοκοµείων µε (Ι) ειδική συµφωνία για παροχή υπηρεσιών σε 
ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, (ΙΙ) χρέωση αλλοδαπών για υπηρεσίες, (ΙΙΙ) και 
περιορισµός υπηρεσιών για ανασφάλιστους  

20 20 10 15 75 140 0,1% 

6.  3 Νέος χάρτης υγείας  0 64 64 38 38 204 0,1% 

6.  4 Κεντρικό Σύστηµα Προµηθειών στα νοσοκοµεία και τιµολόγηση ιατρικών πράξεων  0 50 75 100 75 300 0,1% 

6.  5 Λειτουργία Εθνικού Οργανισµού Πρωτοβάθµιας Υγείας 0 70 0 0 0 70 0,0% 

7.    Εξορθολογισµός ιατροφαρµακευτικής δαπάνης 250 493 200 42 0 985 0,4% 

7.  1 
Ψηφιοποίηση και έλεγχος χειρόγραφων συνταγών και επέκταση του συστήµατος 
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 

35 208 100 42 0 385 0,2% 

7.  2 Επέκταση της λίστας φαρµάκων που δεν απαιτούν συνταγογράφηση 30 10 0 0 0 40 0,0% 

7.  3 Νέα τιµολογιακή πολιτική για τα φάρµακα (2011) 100 30 0 0 0 130 0,1% 

7.  4 Εισαγωγή ασφαλιστικής τιµής στα φάρµακα 85 245 100 0 0 430 0,2% 

8.   Μείωση δαπανών ΟΚΑ και εξορθολογισµός κοινωνικών δαπανών 1.008 1.260 1.025 790 400 4.483 1,9% 

8. 1 
Εξορθολογισµός επιδοµάτων και λίστας δικαιούχων ΟΕΕ-ΟΕΚ και ΟΑΕ∆ και άλλων 
παροχών κοινωνικών επιδοµάτων  

345 251 65 0 0 661 0,3% 

8. 2 
Έλεγχος και διασταύρωση στοιχείων για την εφαρµογή των κριτηρίων παροχής 
συνταξιοδοτικών παροχών και επιδοµάτων 

330 251 130 80 50 841 0,4% 

8. 3 Μείωση του εφάπαξ των συντάξεων σύµφωνα µε τις εισφορές 120 130 0 0 0 250 0,1% 

8. 4 Προσαρµογή επικουρικών συντάξεων 50 310 200 200 100 860 0,4% 

8. 5 
Επιβολή ειδικής εισφοράς 8% στους συνταξιούχους κάτω των 60 ετών για ποσά άνω 
των 1700 € πλην όσων έχουν απολυθεί αυτοδικαίως (π.χ. στρατιωτικούς, σώµατα 
ασφαλείας κλπ) και αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης στις συντάξεις άνω των 1700 € 

88 88 0 0 0 176 0,1% 

8. 6 Συγκράτηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης του ΝΑΤ (µείωση 6%) 50 50    100 0,0% 

8. 7 Αυστηρότερος έλεγχος στις λίστες των δικαιούχων αναπηρικών συντάξεων 25 80 120 180 220 625 0,3% 

8. 8 
Μείωση της δαπάνης για  κύριες συντάξεις του ΟΓΑ και στο κατώτατο όριο των 
συντάξεων άλλων ασφαλιστικών ταµείων και αυστηροποίηση των κριτηρίων 
δικαιούχων µε βάση τον τόπο µόνιµης κατοικίας 

0 100 50 30 30 210 0,1% 

8. 9 Αξιολόγηση και εξορθολογισµός κοινωνικών προγραµµάτων  0 0 460 300 0 760 0,3% 
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Πίνακας 3.11 Παρεµβάσεις ΜΠ∆Σ 2011-2015 
(ποσά σε εκατ. ευρώ) 

 
 

    Περιγραφή παρέµβασης (σε εκ. ευρώ) 2011 2012 2013 2014 2015 2011-2015 % ΑΕΠ 

9.   Βελτίωση εσόδων ΟΚΑ και καταπολέµηση εισφοροδιαφυγής 629 259 713 1.127 337 3.065 1,3% 
9. 1 Εισφορά αλληλεγγύης δηµοσίων υπαλλήλων για την καταπολέµηση της ανεργίας 455 0 0 0 0 455 0,2% 

9. 2 Εισφορά αλληλεγγύης ελεύθερων επαγγελµατιών για την καταπολέµηση της ανεργίας 100 0 0 0 0 100 0,0% 

9. 3 Αύξηση της εισφοράς ιδιωτικού τοµέα για την καταπολέµηση της ανεργίας 74 219 4 4 4 305 0,1% 

9. 4 Αύξηση στις εισφορές των δικαιούχων του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ 0 40 60 185 0 285 0,1% 

9. 5 Εισαγωγή ταµείου αλληλεγγύης του ΟΑΕΕ 0 0 150 450 0 600 0,2% 

9. 6 Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας και αντιµετώπιση εισφοροδιαφυγής 0 0 499 488 333 1.320 0,5% 

10   Ενίσχυση της φορολογικής συµµόρφωσης 0 0 878 975 1.147 3.000 1,2% 
10. 1 ΦΠΑ 0 0 250 244 200 694 0,3% 

10. 2 Φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων 0 0 125 244 400 769 0,3% 

10. 3 Φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων 0 0 250 244 400 894 0,4% 

10. 4 Περιορισµός λαθρεµπορίου 0 0 162 146 80 389 0,2% 

10. 5 Άλλοι φόροι 0 0 91 97 67 255 0,1% 

11.   Μείωση φοροαπαλλαγών και άλλα φορολογικά έσοδα 2.450 2.880 450 300 0 6.080 2,7% 

11. 1 
Αξιολόγηση και µείωση φορολογικών εξαιρέσεων και απαλλαγών και αύξηση 
τεκµηρίων 

100 500 300     900 0,4% 

11. 2 
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, αύξηση τεκµηρίων διαβίωσης και 
τεκµήρια ελεύθερων επαγγελµατιών 

400 1.400       1.800 0,8% 

11. 3 Αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση από 13% σε 23% από 1/9/2011 300 700 0 0 0 1.000 0,4% 

11. 4 Αλλαγή στον φόρο ακίνητης περιουσίας 500 215 200 300 0 1.215 0,5% 

11. 5 Έσοδα από αυθαίρετα 300 -200 0 0 0 100 0,0% 

11. 6 
Αλλαγή στη δοµή του φόρου καπνού και µείωση του περιθωρίου καταβολής του ΕΦΚ 
για τις εταιρείες από τις 56 στις 26 µέρες  

150 150 0 0 0 300 0,1% 

11. 7 
∆ήλωση σκαφών αναψυχής ως ιδιωτικά σε συνέχεια δράσεων Σ∆ΟΕ και ρύθµισης 
για την εγγραφή τους στα αρχεία των φορολογικών αρχών 

150 -100 -50 0 0 0 0,0% 

11. 8 Έσοδα από ειδικούς φόρους κατανάλωσης 250 315 0 0 0 565 0,2% 

11. 9 Αύξηση των τελών κυκλοφορίας 100 0 0 0 0 100 0,0% 

11. 10 
Έκτακτη εισφορά σε οχήµατα µεγάλου κυβισµού, µεγάλης αξίας ακίνητα, σκάφη και 
πισίνες 

100 -100 0 0 0 0 0,0% 

11. 11 Φορολόγηση χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών 100 0 0 0 0 100 0,0% 

12.   Βελτίωση αποτελεσµάτων ΟΤΑ  0 355 345 350 305 1.355 0,6% 
12. 1 Επαναξιολόγηση δαπανών ΟΤΑ 0 250 175 170 160 755 0,3% 

12. 2 
Αύξηση ίδιων εσόδων ΟΤΑ  χάρη στις οικονοµίες κλίµακας και την καλύτερη 
οργάνωση των εισπρακτικών µηχανισµών  

0 105 120 130 145 500 0,2% 

12. 3 
Αύξηση της συµµόρφωσης στις υποχρεώσεις προς ΟΤΑ µέσω της υποχρέωσης 
έκδοσης δηµοτικής ενηµερότητας 

0 0 50 50 0 100 0,0% 

13.   Εξορθολογισµός δαπάνης Π∆Ε 700 -196 0 0 0 504 0,2% 
13. 1 Μείωση της δαπάνης του εθνικού σκέλους του Π∆Ε 700 -350 0 0 0 350 0,2% 

13. 2 Περιορισµός του διοικητικού κόστους που σχετίζεται µε το ΕΣΠΑ 0 154 0 0 0 154 0,1% 

                  0,0% 

    Μη κατανεµηµένες παρεµβάσεις 9 277 405 547 133 1.371 0,6% 
    Παρεµβάσεις για κάλυψη απρόβλεπτων αποκλίσεων 0 0 0 0 1.220 1.220 0,5% 
            

    ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 6.537 6.785 5.224 5.453 4.260 28.259(1) 12,0% 
    ∆ΑΠΑΝΕΣ 3.310 3.408 2.858 2.711 2.531 14.818 6,3% 
    ΕΣΟ∆Α 3.227 3.377 2.366 2.742 1.729 13.441 5,7% 
    ΑΕΠ 225.449 228.390 235.523 242.886 251.930     

 
(1) Ποσό 600 εκατ. ευρώ που αφορά στις εξοπλιστικές δαπάνες (κατηγορία 5.2) που αφορά τα έτη 2012, 2013 και 2015 έχει ληφθεί υπόψη στο βασικό σενάριο και για το 
λόγο αυτό δεν αθροίζεται στο σύνολο των παρεµβάσεων 
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3.1 Κύριες παρεµβάσεις πολιτικής µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό του 
2012 

 

Ειδικά για το 2012, το οποίο αποτελεί το έτος προϋπολογισµού, γίνεται ειδική, πιο αναλυτική 

αναφορά στις νέες παρεµβάσεις που θα εισαχθούν κατά το έτος αυτό, προκειµένου να επιτευχθούν οι 

δηµοσιονοµικοί στόχοι.  

 

Για την επίτευξη του στόχου του ελλείµµατος γενικής κυβέρνησης σε 5,9% του ΑΕΠ το 2012, 

προβλέπονται συνολικά έσοδα ύψους 99,8 δισ. ευρώ ή 43,7% του ΑΕΠ, και συνολικές δαπάνες ύψους 

113,6 δισ. ευρώ ή 49,7% του ΑΕΠ.  Για την επίτευξη του στόχου αυτού η συνολική επίπτωση των 

παρεµβάσεων (παλαιών και νέων) ανέρχεται σε 6,8 δισ. ευρώ. 

 

Τα κύρια νέα µέτρα από πλευράς δαπανών αφορούν τις εξής βασικές κατηγορίες: 

 

• εξορθολογισµό της µισθολογικής δαπάνης (660 εκατ. ευρώ), 

• µείωση λειτουργικών δαπανών και λοιπών εξόδων (90 εκατ. ευρώ) µέσω της υλοποίησης της 

διαδικασίας ηλεκτρονικών προµηθειών για τις προµήθειες του δηµόσιου τοµέα, εξοικονόµησης 

δαπανών ενέργειας, µείωσης δαπανών για ενοίκια, µείωσης των τηλεπικοινωνιακών δαπανών 

µέσω του Σύζευξις κ.λπ., 

• µείωση του διοικητικού κόστους του ΕΣΠΑ (154 εκατ. ευρώ), 

• συγχωνεύσεις /καταργήσεις και περικοπές επιχορηγήσεων φορέων (90 εκατ. ευρώ), 

• αναδιάρθρωση ∆ΕΚΟ (414 εκατ. ευρώ), 

• µείωση δαπανών περίθαλψης (204 εκατ. ευρώ) µέσω του νέου υγειονοµικού χάρτη, της 

επανεξέτασης του έργου και των δαπανών των εποπτευόµενων εξωνοσοκοµειακών φορέων, της 

εισαγωγής κεντρικού συστήµατος προµηθειών των νοσοκοµείων, της µείωσης του κόστους 

περίθαλψης ανά περιστατικό και της έναρξης λειτουργίας του Εθνικού Οργανισµού Πρωτογενούς 

Περίθαλψης, 

• µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης µε την πλήρη υλοποίηση του συστήµατος ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης (493 εκατ. ευρώ), 

• µείωση των δαπανών για κοινωνική ασφάλιση (1.260 εκατ. ευρώ), µέσω προσαρµογής των 

επικουρικών συντάξεων, εξορθολογισµού των επιδοµάτων και του αριθµού των δικαιούχων ΟΕΕ 

και ΟΕΚ, µείωσης συντάξεων ΟΓΑ και εισαγωγής αυστηρότερων κριτηρίων για τους δικαιούχους, 

µείωσης των δαπανών για επιδόµατα κοινωνικής ασφάλισης µέσω επανελέγχου των στοιχείων των 

δικαιούχων 

• µείωση δαπανών ΟΤΑ µε περικοπή επιχορηγήσεων σε ΟΤΑ (250 εκατ. ευρώ). 

 

Αντίστοιχα τα νέα µέτρα από πλευράς εσόδων εµπίπτουν στις εξής γενικές κατηγορίες: 

 

• αύξηση φορολογικών εσόδων (2.880 εκατ. ευρώ ) 

• αύξηση ασφαλιστικών εισφορών ΟΚΑ (260 εκατ. ευρώ) 

• αύξηση εσόδων ΟΤΑ (105 εκατ. ευρώ) 

 

Από τα ανωτέρω, διαφαίνεται σαφώς ότι η Ελλάδα εφαρµόζει ένα πρόγραµµα ταχείας 

δηµοσιονοµικής προσαρµογής προκειµένου να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ταχύτερη 

δυνατή έξοδο στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων µε τους καλύτερους δυνατούς όρους.  

 

Στόχος και στα επιµέρους έτη της περιόδου που καλύπτει το ΜΠ∆Σ είναι η δηµοσιονοµική 

προσαρµογή να γίνει δίνοντας έµφαση σε περισσότερες και σηµαντικές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις 

και χωρίς την επιβάρυνση των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων. 
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4. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΙ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 

Η ενοποιηµένη κατάσταση της γενικής κυβέρνησης παρουσιάζει τη συγκεντρωτική καθαρή εικόνα 

όλων των υποτοµέων της γενικής κυβέρνησης (κράτος, ΝΠ∆∆, ΟΚΑ, ΟΤΑ, νοσοκοµεία, 

επαναταξινοµηµένες ∆ΕΚΟ), κατά γενικές κατηγορίες εσόδων και εξόδων.  Η εικόνα των µεγάλων 

κατηγοριών εσόδων και δαπανών της γενικής κυβέρνησης πριν και µετά τις δηµοσιονοµικές 

παρεµβάσεις σε ενοποιηµένη βάση, παρουσιάζεται στον πίνακα 3.12. 

 

Πίνακας 3.12   Έλλειµµα γενικής κυβέρνησης (βασικό σενάριο  και ΜΠ∆Σ) 

 

Ως ποσοστό του ΑΕΠ 

  
  

2011 2012 2013 2014 2015 

Β.Σ. ΜΠ∆Σ Β.Σ. ΜΠ∆Σ Β.Σ. ΜΠ∆Σ Β.Σ. ΜΠ∆Σ Β.Σ. ΜΠ∆Σ 

Έσοδα 40,9 42,6 40,5 43,7 39,5 43,5 38,5 43,5 37,6 43,2 
Έµµεσοι φόροι 12,2 12,7 12,3 13,3 12,2 13,3 12,0 13,3 11,9 13,2 
Άµεσοι φόροι 7,0 7,5 6,2 7,6 6,1 7,8 6,0 8,0 5,9 8,2 
Κοινωνικές εισφορές 9,5 9,9 9,6 10,1 9,2 10,0 9,3 10,5 9,2 10,5 
Απολήψεις από τρίτους 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 1,6 1,6 1,5 1,5 
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 1,0 1,0 1,1 1,1 0,9 1,0 0,9 1,0 0,8 0,9 
Απόδoση από στοιχεία ενεργητικού 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
Λοιπά έσοδα 8,6 8,8 8,5 8,8 8,2 8,6 8,1 8,5 7,7 8,2 
∆απάνες 51,4 50,0 52,6 49,7 52,6 48,2 52,3 46,4 52,0 44,8 
Αµοιβές προσωπικού 9,5 9,1 9,0 8,2 8,5 7,7 8,1 7,0 7,8 6,6 
Λειτουργικά έξοδα 5,2 4,9 4,9 4,4 4,7 3,9 4,8 3,6 4,2 3,0 
Κοινωνικές µεταβιβάσεις 24,0 23,6 24,1 23,1 23,4 21,9 22,6 20,8 21,9 20,0 
Τόκοι 6,5 6,5 7,8 7,6 9,2 8,4 10,6 9,1 11,8 9,3 
Λοιπά έξοδα 1,4 1,3 1,5 1,4 1,4 1,3 1,4 1,3 1,3 1,2 
∆απάνες για επενδύσεις 3,6 3,3 3,6 3,4 3,6 3,4 3,5 3,2 3,3 3,1 
Λοιπές κεφαλαιακές µεταβιβάσεις 1,1 1,1 1,1 1,1 1,3 1,2 0,8 0,7 0,9 0,9 
Αποθεµατικό 0,3 0,3 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 
Μη κατανεµηµένες παρεµβάσεις   0,0   0,1   0,3   0,5   0,5 
Έλλειµµα γενικής κυβέρνησης σε 
δεδουλευµένη βάση -10,4 -7,4 -12,0 -5,9 -13,1 -4,4 -13,8 -2,5 -14,4 -1,1 

 

σε εκατ. ευρώ 

  
  

2011 2012 2013 2014 2015 

Β.Σ. ΜΠ∆Σ Β.Σ. ΜΠ∆Σ Β.Σ. ΜΠ∆Σ Β.Σ. ΜΠ∆Σ Β.Σ. ΜΠ∆Σ 

Έσοδα 92.291 95.972 92.606 99.754 93.013 102.463 93.430 105.616 94.707 108.672 
Έµµεσοι φόροι 27.469 28.569 28.104 30.294 28.663 31.293 29.243 32.353 29.861 33.341 
Άµεσοι φόροι 15.703 17.003 14.247 17.440 14.406 18.425 14.632 19.441 14.917 20.600 
Κοινωνικές εισφορές 21.505 22.272 21.992 23.096 21.759 23.560 22.583 25.488 23.130 26.371 
Απολήψεις από τρίτους 4.783 4.783 4.885 4.871 5.115 5.102 3.774 3.766 3.710 3.704 
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 2.163 2.163 2.465 2.518 2.220 2.409 2.113 2.442 2.026 2.371 
Απόδoση από στοιχεία ενεργητικού 1.365 1.365 1.419 1.419 1.424 1.424 1.519 1.519 1.559 1.559 
Λοιπά έσοδα 19.304 19.818 19.495 20.117 19.427 20.250 19.565 20.606 19.504 20.726 
∆απάνες 115.844 112.659 120.105 113.610 123.923 113.550 127.025 112.810 130.890 112.934 
Αµοιβές προσωπικού 21.444 20.583 20.459 18.699 20.054 17.774 19.783 17.101 19.553 16.689 
Λειτουργικά έξοδα 11.626 10.990 11.235 9.955 10.997 9.124 11.577 8.841 10.689 7.465 
Κοινωνικές µεταβιβάσεις 54.089 53.219 54.998 52.703 55.056 51.536 54.816 50.464 55.212 50.460 
Τόκοι 14.544 14.544 17.856 17.456 21.705 19.805 25.754 22.154 29.660 23.460 
Λοιπά έξοδα 3.110 3.010 3.333 3.163 3.285 3.114 3.340 3.169 3.293 3.122 
∆απάνες για επενδύσεις 8.037 7.337 8.250 7.750 8.400 7.900 8.400 7.807 8.400 7.689 
Λοιπές κεφαλαιακές µεταβιβάσεις 2.414 2.395 2.513 2.424 2.967 2.836 1.851 1.769 2.313 2.279 
Αποθεµατικό 580 580 1.460 1.460 1.460 1.460 1.505 1.505 1.770 1.770 
Μη κατανεµηµένες παρεµβάσεις   9   286   691   1237   1.370,7 
Έλλειµµα γενικής κυβέρνησης σε 
δεδουλευµένη βάση -23.552 -16.678 -27.499 -13.571 -30.910 -10.396 -33.595 -5.957 -36.183 -2.891 

ΑΕΠ (σε εκατ. ευρώ) 225.400  225.400 228.400 228.400 235.500 235.500 242.900 242.900 251.900 251.900 

*   Β.Σ.= Βασικό σενάριο (προ µέτρων)   ΜΠ∆Σ= Μεσοπρόθεσµο πρόγραµµα (µετά µέτρων) 
Σηµείωση:  1)Για τον υπολογισµό του ελλείµµατος του έτους 2015 δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι προβλεπόµενες για το έτος αυτό 
παρεµβάσεις για κάλυψη τυχόν απρόβλεπτων αποκλίσεων ύψους 1.220 εκατ. ευρώ, αφού αυτές µπορεί να µη χρειασθεί να αναληφθούν 
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2) Η ανωτέρω ταξινόµηση των κατηγοριών δαπανών και εσόδων, για λόγους αναλυτικούς και λειτουργικούς, δεν ακολουθεί τις 
µεθοδολογίες GFS και ESA95. 
 

Η ενοποίηση όλων των υποτοµέων σε ένα ενιαίο σύνολο συνεπάγεται την ενοποίηση α) των 

συναλλαγών µεταξύ των υποτοµέων και β) των ενδοτοµεακών συναλλαγών εντός των υποτοµέων. 

 

Με την έννοια αυτή γίνεται εκκαθάριση όλων των συναλλαγών που, στο πλαίσιο της γενικής 

κυβέρνησης, αποτελούν έξοδο για έναν υποτοµέα και ισόποσο έσοδο για κάποιον άλλο. Για 

παράδειγµα, η επιχορήγηση ενός ΝΠ∆∆ από τον τακτικό προϋπολογισµό αποτελεί δαπάνη του 

κράτους και ισόποσο έσοδο του ΝΠ∆∆, συνεπώς, το συγκεκριµένο ζεύγος των συναλλαγών αυτών 

πρέπει να απαλειφθεί αφού διογκώνει πλασµατικά τις δαπάνες και τα έσοδα των υποτοµέων σε 

ενοποιηµένο επίπεδο. 

 

Συνεπώς, η ενοποιηµένη κατάσταση της γενικής κυβέρνησης παρουσιάζει τα καθαρά έσοδα και τις 

καθαρές δαπάνες, και συνεπώς την πραγµατική οικονοµική δραστηριότητα του συνόλου της γενικής 

κυβέρνησης. 

 

Η εικόνα διαφοροποιείται σηµαντικά σε σχέση µε την αντίστοιχη εικόνα του βασικού σεναρίου 

παρουσιάζοντας προοδευτική µείωση των δαπανών και αύξηση των εσόδων σε όλη την περίοδο. 

 

 

Σενάριο και στόχοι εξέλιξης εσόδων και δαπανών γενικής κυβέρνησης 

 
 

Στο σκέλος των δαπανών το ΜΠ∆Σ επιχειρεί για πρώτη φορά όχι µόνο τη µείωσή τους, αλλά και ένα 

στοχευµένο εξορθολογισµό της σύνθεσης των δαπανών της γενικής κυβέρνησης.  

 

Οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης από 51,4% του ΑΕΠ το 2011 στο βασικό σενάριο µειώνονται σε 

44,8% του ΑΕΠ το 2015 στο σενάριο µετά την πραγµατοποίηση παρεµβάσεων, παρουσιάζοντας 

µείωση κατά 6,6% ποσοστιαίες µονάδες στο διάστηµα 2011-2015. 
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∆απάνες γενικής κυβέρνησης κατά κατηγορία (2009-2015) 
(ποσά σε δισ. ευρώ) 

 
 
 

 

 

Από πλευράς εσόδων, οι προβλέψεις για όλη την περίοδο είναι πολύ συντηρητικές σηµειώνοντας 

αύξηση των συνολικών εσόδων από 40,9% του ΑΕΠ το 2011 στο βασικό σενάριο, σε 43,2% του ΑΕΠ 

το 2015 στο ΜΠ∆Σ. 

 

 

Έσοδα γενικής κυβέρνησης κατά κατηγορία (2009-2015) 
(ποσά σε δισ. ευρώ)  
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5. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟ∆Α ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 
 

 

5.1 ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας (∆ΕΚΟ) 
 

 

Με την πρόσφατη νοµοθεσία που ισχύει από 1/1/2011, η Ειδική Γραµµατεία για τις ∆ΕΚΟ              

(ΕΓ∆ΕΚΟ) εποπτεύει πάνω από 150 νοµικά πρόσωπα (∆ΕΚΟ) µε ένα αντικείµενο δραστηριοτήτων 

ιδιαίτερα ποικιλόµορφο, που περιλαµβάνει ∆ΕΚΟ που λειτουργούν σε ανταγωνιστικούς, πλήρως ή 

µερικώς απελευθερωµένους τοµείς που διέπονται εν µέρει ή και καθόλου από κανονιστικά πλαίσια 

και σε ∆ΕΚΟ που λειτουργούν για να εφαρµόσουν κυβερνητικές πολιτικές. Το 2010, περίπου 20 

∆ΕΚΟ επαναταξινοµήθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ εντός της γενικής κυβέρνησης, και είναι οι εξής: 

Κοινωνία της Πληροφορίας, Μονάδα Οργάνωσης ∆ιαχείρισης-ΜΟ∆, ΕΛΓΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ, Αττικό 

Μετρό,  ΕΟΤ, ΕΤΕΡΠΣ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΕΑΣ, ΟΣΕ, ΟΣΕ και Ε∆ΙΥΥ, 

ΓΑΙΑΟΣΕ,  ΕΡΓΟΣΕ, ΤΡΑΜ ΑΕ, ΕΡΤ, Ηλεκτροµηχανική και ΚΕΕΛΠΝΟ. 

 

Πίνακας 3.13  ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας (∆ΕΚΟ) 

 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

ΣΒ ΜΠ∆Σ ΣΒ ΜΠ∆Σ ΣΒ ΜΠ∆Σ ΣΒ ΜΠ∆Σ ΣΒ ΜΠ∆Σ 
ΕΣΟ∆Α 2.849 2.761 2.276 2.242 2.008 2.119 1.834 2.090 1.672 1.953 
Πωλήσεις 900 900 891 891 816 936 665 905 525 765 
Επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπολογισµό 627 627 580 580 555 555 544 544 535 535 
Επιχορηγήσεις από Π∆Ε 443 355 400 342 378 320 372 313 365 307 
Λοιπά έσοδα 876 876 402 427 256 306 250 325 244 344 
Τόκοι 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
           
ΕΞΟ∆Α 2.846 2.720 2.380 1.895 2.078 1.379 1.959 1.081 1.862 733 
Αποδοχές προσωπικού 982 946 806 537 670 307 668 261 669 171 
Συντάξεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Πληρωµές σε τρίτους 304 304 309 258 301 206 295 155 293 84 
Λοιπά έξοδα 575 573 392 354 325 249 289 165 258 108 
Τόκοι 309 309 296 296 288 288 280 280 275 275 
∆απάνες για επενδύσεις 676 588 576 450 495 330 426 220 366 95 
           
Έλλειµµα (-)/Πλεόνασµα (+) προ καταπτώσεων 
εγγυήσεων 

3 41 -104 346 -71 740 -124 1.009 -190 1.220 

           
Έλλειµµα (-)/Πλεόνασµα (+) µετά καταπτώσεων 
εγγυήσεων 

1.211 1.248 1.368 1.818 1.866 2.677 859 1.992 1.385 2.795 

Σηµείωση: ΣΒ= Σενάριο Βάσης, ΜΠ∆Σ= Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 
 

 

Το βασικό σενάριο  
 

Το βασικό σενάριο ήδη ενσωµατώνει τα πλεονεκτήµατα από τα προγράµµατα αναδιάρθρωσης του 

ΟΣΕ και του ΟΑΣΑ, συµπεριλαµβανοµένων και των θυγατρικών τους. Αυτά τα προγράµµατα, που 

ξεκίνησαν το 2011, προβλέπουν δραστική µείωση στις δαπάνες σχετικά µε τις αµοιβές των 

υπαλλήλων (µέσω της µεταφοράς  του πλεονάζοντος προσωπικού σε άλλους τοµείς της γενικής 

κυβέρνησης και άλλα µέτρα) καθώς και στις λειτουργικές δαπάνες. 

 

Στο βασικό σενάριο, οι επαναταξινοµηµένες ∆ΕΚΟ εµφανίζονται µε θετικό ισοζύγιο (πλεόνασµα) 

καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 2011-2015. Ωστόσο, αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι 

δανειακές τους υποχρεώσεις (που καταλήγουν σε καταπτώσεις εγγυήσεων), που κυµαίνονται σε 1,5-

2,0 δισ. ευρώ ετησίως, καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισµό.  
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To ΜΠ∆Σ 
 

Ο στόχος των εξοικονοµήσεων της τάξης των περίπου 1.410 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2012-2015 

για τις επαναταξινοµηµένες ∆ΕΚΟ υπό το ΜΠ∆Σ, περιλαµβάνει αυξήσεις στα έσοδα και µειώσεις 

στα έξοδα, είτε λόγω περικοπής των µισθών ή των λειτουργικών δαπανών, είτε λόγω συγχώνευσης ή 

κατάργησης των ∆ΕΚΟ: 

 

• Παρεµβάσεις που στοχεύουν στην αύξηση των εσόδων του ΟΣΕ, του ΟΑΣΑ της ΕΡΤ και άλλων 

∆ΕΚΟ κατά 240 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2013-2015. 

• Παρεµβάσεις πολιτικής µε έναρξη το 2012 που έχουν ως σκοπό τη µείωση των δαπανών των 

∆ΕΚΟ κατά, τουλάχιστον 480 εκατ. ευρώ έως το 2015 σε σχέση µε το βασικό σενάριο, µέσω της 

µείωσης των δαπανών του προσωπικού και άλλων λειτουργικών δαπανών. 

• Εξοικονοµήσεις από την αναδιοργάνωση, τις συγχωνεύσεις ή την κατάργηση των ∆ΕΚΟ κατά 

τουλάχιστον 490 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2012-2015. 

• Έσοδα από την πώληση των παγίων που σχετίζονται µε µη βασικές δραστηριότητες, κατά 

τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ την περίοδο 2012-2015. 

 

Πρόγραµµα ∆ράσης (αναφερόµενο σε όλες τις ∆ΕΚΟ) 
 

Ο κύριος στόχος του µεσοπρόθεσµου στρατηγικού πλαισίου 2012-2015 για την αναδιοργάνωση των 

∆ΕΚΟ, είναι η δηµιουργία αξίας για την ενίσχυση της συµβολής τους στους δηµοσιονοµικούς 

στόχους που έχουν τεθεί µέσω της γενικής αναδιοργάνωσης και της βελτίωσης του ρόλου και της 

επίδρασής τους στο κοινωνικό και οικονοµικό λειτουργικό πλαίσιο. 

 

Η µεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθηθεί προκειµένου να αποφασιστεί η άµεση 

αποκρατικοποίηση, η αναδιοργάνωση ή την κατάργηση µιας ∆ΕΚΟ µε εµπορική δραστηριότητα, 

βασίζεται σε συγκεκριµένα κριτήρια µε πρώτο, το βαθµό στον οποίο µια ∆ΕΚΟ αναλαµβάνει 

στρατηγικό ρόλο στον τοµέα δράσης της. Μετά, η ∆ΕΚΟ εξετάζεται, σε όρους χρηµατοοικονοµικής 

εξυγίανσης, καθώς και η δυναµική για βελτίωση, σε περίπτωση αναδιάρθρωσης. Για τις ∆ΕΚΟ µε µη 

εµπορική δραστηριότητα, το πρώτο κριτήριο είναι ο βαθµός στον οποίο µια ∆ΕΚΟ καλύπτει µια 

υποχρέωση του ∆ηµοσίου στον τοµέα δραστηριότητάς της.  

 

Το πρόγραµµα δηµιουργίας αξίας περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα: 

 

• Εκτίµηση της αξίας των ∆ΕΚΟ υπό την τρέχουσα κατάστασή τους 

• Συλλογή πληροφόρησης για συγκριτική ανάλυση (Benchmarking) 

• Ανάλυση του κενού µεταξύ της απόδοσης των ∆ΕΚΟ και της απόδοσης που η διεθνής εµπειρία 

θεωρεί ως πρότυπο σε ανάλογες περιπτώσεις 

• Αξιολόγηση των µελλοντικών επιδόσεων από τη δηµιουργία αξίας. 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τις διεθνείς πρακτικές καθώς και την κατάσταση στην Ελλάδα, είναι εµφανές ότι 

οι κύριες πηγές οφέλους µπορούν να προέλθουν από τις βασιζόµενες σε εµπορικά κίνητρα ∆ΕΚΟ. Η 

επιτυχία του προγράµµατος  δηµιουργίας αξίας εξαρτάται από την επίτευξη συγκεκριµένων 

στρατηγικών, εµπορικών, διαρθρωτικών και οικονοµικών δυνατοτήτων καθώς και ικανοτήτων σε 

ανθρώπινους πόρους.  

 

Οι στόχοι δηµοσιονοµικής βελτίωσης 2012-2015 των ∆ΕΚΟ µε εµπορική δραστηριότητα είναι 

συνάρτηση των κατωτέρω: 

• Αύξηση εσόδων, 

• Εξορθολογισµός κόστους, 

• Κεφαλαιακή διάρθρωση, 

• Από-επενδύσεις επιχειρήσεων, 

• Αξιοποίηση παγίων. 
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5.2 Τοπική αυτοδιοίκηση 
 

Η αναµόρφωση του κράτους µέσω της ενίσχυσης της αποκέντρωσης, καθώς και η επανίδρυση της 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας αυτοδιοίκησης, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για ένα 

µοντέρνο και αποτελεσµατικό κράτος. Με την εφαρµογή του «Καλλικράτη», µεταφέρθηκαν 

σηµαντικές αρµοδιότητες στην αυτοδιοίκηση. 

 

Οι στατιστικές του προγράµµατος «Καλλικράτης» είναι οι εξής: 

 

• 1.034 OTA (Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης) α’ βαθµού συγχωνεύτηκαν σε µόνο 325 

δήµους. 

• 76 νοµοί και επαρχίες συγχωνεύτηκαν σε 13 Περιφέρειες µε αιρετή διοίκηση. Επιπλέον, οι 13 

Περιφέρειες περιορίστηκαν σε 7 Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις. 

• Τα σχεδόν 6.000 νοµικά πρόσωπα των δήµων συγχωνεύθηκαν σε λιγότερα από 1.500. 

• Οι αµειβόµενες θέσεις των αιρετών αξιωµατούχων περιορίστηκαν σε 16.657 από 30.795.   

• Τα περίπου 60.000 διοικητικά µέλη των νοµικών προσώπων και των επιχειρήσεων των ΟΤΑ α΄ 

και β΄ βαθµού περιορίστηκαν σε λιγότερα από 20.000.  

• Ο αριθµός των οργανικών θέσεων στις Περιφέρειες περιορίστηκε σε 30.000. 

 

Ταυτόχρονα, ακολουθώντας µια πολιτική εφαρµοσµένη από το Υπουργείο Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης για τον εξορθολογισµό των διαδικασιών 

πρόσληψης του προσωπικού µε σύµβαση από τους δήµους και τις νοµαρχίες και τις συµβάσεις έργου, 

σηµαντικές εξοικονοµήσεις επιτεύχθηκαν, που ήδη ανέρχονται σχεδόν στο 50% των θέσεων, 

συγκρινόµενες µε το 2009. Για το έτος 2011 οι θέσεις αυτές  έχουν οριστεί κατ’ ανώτατο όριο σε 

8.458. 

 

Επιπλέον, το πρόγραµµα «Καλλικράτης» έχει καθορίσει: 

 

• τον ανεξάρτητο έλεγχο της νοµιµότητας των αποφάσεων των αιρετών οργάνων της αυτοδιοίκησης, 

συµπεριλαµβανοµένου του προϋπολογισµού τους, µε την ίδρυση µιας Ανεξάρτητης Ελεγκτικής 

Υπηρεσίας για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

• το λογιστικό έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

συµπεριλαµβανοµένων των νοµικών προσώπων και των επιχειρήσεών τους. 

• την υποχρέωση να απεικονίζουν τα έσοδα, τις δαπάνες, τα στοιχεία ισοζυγίου, τα στοιχεία καθαρής 

θέσης, τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού τους σε µια Κεντρική Βάση ∆εδοµένων που 

προσφέρει τη δυνατότητα στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης και το Υπουργείο Οικονοµικών, αλλά και στην ανεξάρτητη Ελληνική Στατιστική 

Αρχή και να έχουν άµεση και έγκυρη πληροφόρηση για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά τους 

στοιχεία. Για την εξασφάλιση πραγµατικά αξιόπιστων προϋπολογισµών, έχει προβλεφθεί και 

εφαρµόζεται µια διαδικασία υποχρεωτικής επανεξέτασης του προϋπολογισµού στην περίπτωση 

που διαπιστωθεί ότι τα έσοδα των 6 πρώτων µηνών είναι χαµηλότερα συγκρινόµενα µε αυτά των 

αρχικών προβλέψεων.  

 

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, το Πρόγραµµα ∆ράσης που υποστηρίζει τους ∆ήµους και τις Περιφέρειες 

στοχεύει στον εξορθολογισµό και την αποτελεσµατικότερη λειτουργία τους, την καλύτερη παροχή 

υπηρεσιών προς τον πολίτη, τη συνεχή αξιολόγηση των ∆ήµων και των Περιφερειών και τη 

δηµιουργία αυτοδιοικούµενων φορέων µε µεγαλύτερη διαφάνεια και πόλους δηµιουργίας συνθηκών 

για την ανάπτυξη. 

 

Το βασικό σενάριο 
 

Παρά τον παραπάνω µετασχηµατισµό, στο βασικό σενάριο, το ενοποιηµένο ισοζύγιο της τοπικής 

κυβέρνησης αναµένεται να είναι αρνητικό (έλλειµµα) καθ’ όλη την περίοδο 2011-2015, εξαιτίας της 

ίδιας της διαδικασίας αναδιοργάνωσης καθώς και του ύψους των ανεξόφλητων οφειλών (περίπου 900 
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εκατ. ευρώ) και του χρέους (περίπου 2 δισ. ευρώ) τα οποία είχαν σωρευτεί πριν την εφαρµογή του 

προγράµµατος «Καλλικράτης». 

 

Πίνακας 3.14  Τοπική αυτοδιοίκηση 

 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

ΣΒ ΜΠ∆Σ ΣΒ ΜΠ∆Σ ΣΒ ΜΠ∆Σ ΣΒ ΜΠ∆Σ ΣΒ ΜΠ∆Σ 

ΕΣΟ∆Α 7.359 7.301 7.461 7.936 7.577 8.368 7.574 8.635 7.601 8.800 

Ασφαλιστικές εισφορές 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Τόκοι 30 30 28 28 26 26 24 24 22 22 
Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισµό 3.959 3.959 4.039 4.450 4.132 4.688 4.103 4.750 4.110 4.750 
Επιχορηγήσεις από Π∆Ε 700 642 700 659 700 659 700 659 700 659 
Λοιπά έσοδα 2.670 2.670 2.694 2.799 2.720 2.995 2.747 3.202 2.769 3.369 
                     

ΕΞΟ∆Α 7.923 7.643 8.193 7.551 8.279 7.357 8.285 7.097 8.324 6.957 

Αµοιβές προσωπικού 2.531 2.312 2.875 2.541 2.832 2.412 2.791 2.329 2.754 2.278 
Συντάξεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Τόκοι 100 100 110 110 110 110 120 120 120 120 
∆απάνες για επενδύσεις 1.382 1.324 1.354 1.313 1.327 1.286 1.301 1.259 1.275 1.233 
Λοιπά έξοδα 3.910 3.906 3.854 3.587 4.011 3.549 4.073 3.389 4.175 3.326 
                     

Έλλειµµα (-)/Πλεόνασµα (+) -564 -341 -732 385 -702 1.011 -711 1.537 -722 1.843 

Σηµείωση: ΣΒ= Σενάριο Βάσης, ΜΠ∆Σ= Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 

 

 

Το Πρόγραµµα ΜΠ∆Σ 
 

Οι αποδόσεις προς την τοπική αυτοδιοίκηση θα προσαρµοσθούν βάσει της επικαιροποίησης του 

προγράµµατος οικονοµικής πολιτικής (ΠΟΠ) µε στόχο να έχουν οι ΟΤΑ ισοσκελισµένους 

προϋπολογισµούς. 

 

Ο δηµοσιονοµικός στόχος της τοπικής αυτοδιοίκησης στο ΜΠ∆Σ ύψους περίπου 1.355 εκατ. ευρώ 

κατά την περίοδο 2012-2015, περιλαµβάνει αυξήσεις στα έσοδα και µειώσεις στα έξοδα: 

 

• Επαναξιολόγηση δαπανών ΟΤΑ που στοχεύει σε εξοικονόµηση 755 εκατ. ευρώ. 

• Παρεµβάσεις που στοχεύουν στην αύξηση των εσόδων από διόδια, τέλη, δικαιώµατα, καθώς και 

εκµετάλλευση της περιουσίας των ΟΤΑ λόγω οικονοµιών κλίµακας στα συστήµατα είσπραξης 

εσόδων µε τη συγχώνευση των τοπικών διοικήσεων. Η αύξηση εκτιµάται στα 500 εκατ. ευρώ κατά 

την περίοδο 2012-2015. 

• Παρεµβάσεις πολιτικής που στοχεύουν στην αύξηση των εσόδων κατά, τουλάχιστον, 100 εκατ. 

ευρώ έως το 2015 από τη φορολογική συµµόρφωση µετά τη θέσπιση φορολογικής ενηµερότητας 

για δηµοτικούς φόρους. 

 

 

5.3 Νοµικά πρόσωπα 
 

Το καθεστώς των νοµικών προσώπων 
 

Σύµφωνα µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), το Μάρτιο υπήρχαν καταγεγραµµένα 311 

νοµικά πρόσωπα δηµόσιου και ιδιωτικού δικαίου, εποπτευόµενα από την κεντρική κυβέρνηση (π.χ. 

υπουργεία) στην Ελλάδα. 

 

Πέραν των ανωτέρω φορέων, υπάρχουν και άλλα νοµικά πρόσωπα τα οποία λαµβάνουν σήµερα 

ορισµένου είδους κρατική επιχορήγηση, τα οποία όµως  δεν εντάσσονται στην κεντρική κυβέρνηση. 

 

Σήµερα υπάρχουν τουλάχιστον 3 µητρώα νοµικών προσώπων: 

• το µητρώο του ΓΛΚ, που ήταν σε χρήση µέχρι το 2011 και περιλαµβάνει 5.119 νοµικά πρόσωπα, 
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• το µητρώο της Τράπεζας της Ελλάδας και 

• το µητρώο της ΕΛΣΤΑΤ. 

 

Παρόλο που το µητρώο της ΕΛΣΤΑΤ θεωρείται το επίσηµο, η τελευταία συνεργάζεται µε την 

Eurostat, για την προετοιµασία ενός ολοκληρωµένου µητρώου των νοµικών προσώπων δηµοσίου και 

ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από όλα τα υπουργεία, µε το προσχέδιο να αναµένεται στα µέσα 

Ιουνίου 2011.   

 

Πέραν των νοµικών προσώπων της γενικής κυβέρνησης, τα ισοζύγια των οποίων αναφέρονται στον 

πίνακα 3.15, επίσης τουλάχιστον 500 νοµικά πρόσωπα εκτός γενικής κυβέρνησης λαµβάνουν κρατική 

επιχορήγηση ύψους 1,7 δισ. ευρώ το 2011 (εκ των οποίων 679 εκατ. ευρώ από επιχορηγήσεις του 

τακτικού προϋπολογισµού και 1,01 δισ. ευρώ από το Π∆Ε). Αυτό το ποσό των συνολικών 

µεταβιβάσεων είναι σηµαντικό, τουλάχιστον ως προς το ύψος των δαπανών του κρατικού 

προϋπολογισµού και υπό το πρίσµα των µέτρων που πρέπει να ληφθούν για το ΜΠ∆Σ. 

 

Ωστόσο, για τους σκοπούς του ΜΠ∆Σ µόνο τα νοµικά πρόσωπα, δηλαδή τα νοµικά πρόσωπα 

δηµοσίου δικαίου και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός γενικής κυβέρνησης αναλύονται 

παρακάτω. 

 

Πίνακας 3.15  Νοµικά πρόσωπα κεντρικής κυβέρνησης πλην ∆ΕΚΟ 

 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

ΣΒ ΜΠ∆Σ ΣΒ ΜΠ∆Σ ΣΒ ΜΠ∆Σ ΣΒ ΜΠ∆Σ ΣΒ ΜΠ∆Σ 

ΕΣΟ∆Α 1.865 1.478 1.703 1.420 1.564 1.281 1.481 1.199 1.383 1.100 

Ασφαλιστικές εισφορές 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Τόκοι 101 101 86 86 86 86 87 87 87 87 
Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισµό 706 706 635 636 572 572 515 515 463 463 
Επιχορηγήσεις από Π∆Ε 646 258 581 298 523 240 471 188 424 141 
Άλλα έσοδα 413 413 400 400 383 383 409 409 409 409 
                     

ΕΞΟ∆Α 1.828 1.206 1.863 1.232 1.834 1.047 1.830 945 1.823 915 

Αµοιβές προσωπικού 588 486 574 410 560 323 546 280 533 260 
Συντάξεις  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Τόκοι 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 
∆απάνες για επενδύσεις 676 270 613 307 556 249 504 193 458 142 
Λοιπά έξοδα 553 439 664 503 706 463 768 462 820 503 
                     

Έλλειµµα (-)/Πλεόνασµα (+)* 37 272 -160 188 -270 234 -349 254 -440 185 

Σηµείωση: ΣΒ= Σενάριο Βάσης, ΜΠ∆Σ= Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 
*  ∆εν συµπεριλαµβάνεται το ΑΚΑΓΕ. 

 

 

Βασικό σενάριο 
 

Το κύριο µέτρο στο βασικό σενάριο (αν και δεν έχει θεσµοθετηθεί) είναι η µείωση στις επιχορηγήσεις 

από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισµό και τους αποδιδόµενους πόρους κατά 10% ετησίως κατά τα 

έτη 2012-15, µειώνοντας έτσι τα έσοδα των νοµικών προσώπων κατά 243 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, το 

ύψος των επιχορηγήσεων από το Π∆Ε αναµένεται να µειωθεί κατά 222 εκατ. ευρώ. Παρόλα αυτά, οι 

δαπάνες των νοµικών προσώπων εκτιµάται ότι θα µείνουν σχεδόν αµετάβλητες, οδηγώντας σε 

ελλείµµατα κατά τα έτη 2012-15. Προκειµένου να ισοσκελισθούν οι προϋπολογισµοί των νοµικών 

προσώπων, οι δαπάνες χρειάζεται να µειωθούν κατά 440 εκατ. ευρώ κατά τα έτη 2012-15.  

 

Μέτρα εξοικονόµησης του ΜΠ∆Σ από τα νοµικά πρόσωπα 
 

Ο στόχος της εξοικονόµησης για τα νοµικά πρόσωπα στο ΜΠ∆Σ περιλαµβάνει σχεδόν αποκλειστικά 

µειώσεις στις δαπάνες συνολικού ύψους 625 εκατ. ευρώ, είτε µέσω περικοπών µισθών ή λειτουργικών 

δαπανών, είτε µέσω συγχωνεύσεων ή κατάργησης φορέων και αφορά σε: 
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• παρεµβάσεις πολιτικής µε έναρξη το 2011 µε σκοπό τη µείωση των δαπανών των νοµικών 

προσώπων της γενικής κυβέρνησης κατά, τουλάχιστον, 100 εκατ. ευρώ το 2015 σε σχέση µε το 

βασικό σενάριο, 

• εξοικονοµήσεις κατά τουλάχιστον 525 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2012-2015 προερχόµενες από 

ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα δράσης που θα πραγµατοποιηθεί το τρίτο τρίµηνο του 2011 σε ό,τι 

αφορά το κλείσιµο και τις συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων, αφού αξιολογηθεί ο σκοπός και η 

βιωσιµότητά τους.  

 

Μια επιπρόσθετη µείωση στις µεταβιβάσεις κρατικού προϋπολογισµού προς τα νοµικά πρόσωπα 

εκτός γενικής κυβέρνησης, αναµένεται να παράγει εξοικονοµήσεις της τάξης των 300 εκατ. ευρώ το 

2011. 

 

 

Πρόγραµµα δράσης για τα νοµικά πρόσωπα 
 

Μετά την επικύρωση του ενοποιηµένου µητρώου των νοµικών προσώπων και των οικονοµικών τους 

στοιχείων, θα πραγµατοποιηθεί µια συνολική αξιολόγηση των νοµικών προσώπων εντός και εκτός της 

γενικής κυβέρνησης που θα οδηγήσει σε ένα πρόγραµµα µε συγκεκριµένες δράσεις και συναφείς 

διοικητικές πρωτοβουλίες για επίτευξη εξοικονόµησης. 
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6. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
 

 

 

6.1 ∆απάνες κρατικού προϋπολογισµού ανά υπουργείο (µε παρεµβάσεις) 
 

Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
 

Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου εκτιµάται ότι θα παρουσιάσουν αύξηση κατά 

320,73 εκατ. ευρώ το 2015 σε σύγκριση µε τη σχετική εκτίµηση για το 2011 προ της λήψης µέτρων ή 

ποσοστό 6,8% (µη συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών για εκλογές που δεν επαναλαµβάνονται το 

2015), κυρίως λόγω του γεγονότος ότι οι αποδιδόµενοι πόροι προς τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού 

παρουσιάζονται αυξηµένοι.  Οι αποδόσεις προς την τοπική αυτοδιοίκηση θα προσαρµοσθούν βάσει 

της επικαιροποίησης του προγράµµατος οικονοµικής πολιτικής (ΠΟΠ) µε στόχο να έχουν οι ΟΤΑ 

ισοσκελισµένους προϋπολογισµούς. 

 

Κατά το µέρος που αφορά τις λοιπές κατηγορίες δαπανών του Υπουργείου εκτιµάται ότι θα 

επιτευχθούν σηµαντικές εξοικονοµήσεις δαπανών κυρίως ως αποτέλεσµα της προσπάθειας µείωσης 

των δαπανών για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες κατά 96,47 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 55,4%, εκ των 

οποίων 50,95 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 69,6% αφορά  τη µείωση καταναλωτικών δαπανών (δαπάνες 

µετακινήσεων προσωπικού, προµήθειες υλικοτεχνικού εξοπλισµού, ενοίκια στέγασης υπηρεσιών, 

κ.λπ. δαπάνες λειτουργίας).  

 

Υπουργείο Εξωτερικών 
 

Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου παρουσιάζουν µείωση κατά 53,35 εκατ. ευρώ το 

2015 σε σύγκριση µε την σχετική εκτίµηση για το 2011 προ των παρεµβάσεων ή ποσοστό 14,9%. 

 

Η εξοικονόµηση αυτή εκτιµάται ότι θα επέλθει κυρίως ως αποτέλεσµα της µείωσης των δαπανών για: 

 

• λειτουργικές και λοιπές δαπάνες κατά 41,9 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 21,2%, εκ των οποίων 36,99 

εκατ. ευρώ αφορούν µείωση καταναλωτικών δαπανών (δαπάνες µετακινήσεων προσωπικού κατά 

6,31 εκατ. ευρώ, δαπάνες λειτουργίας κατά 19,09 εκατ. ευρώ, προµήθειες υλικοτεχνικού 

εξοπλισµού κατά 2,34 εκατ. ευρώ) και 

• µισθοδοσία κατά 11,45 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 7,2%.  

 

Υπουργείο Εθνικής Άµυνας 
 

Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου παρουσιάζουν µείωση κατά 1.114 εκατ. ευρώ το 

2015 σε σύγκριση µε τη σχετική εκτίµηση για το 2011 προ των παρεµβάσεων ή ποσοστό 23%. 

 

Η διαµόρφωση των εξοικονοµήσεων στο ύψος των ανωτέρω δαπανών, εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί 

κυρίως ως αποτέλεσµα της µείωσης των δαπανών για: 

 

• υλοποίηση εξοπλιστικών προγραµµάτων σε ταµειακή βάση κατά 500,0 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 

33,3%, 

• λειτουργικές και λοιπές δαπάνες κατά 261,45 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 28,5%, εκ των οποίων 

258,16εκατ. ευρώ αφορούν µείωση καταναλωτικών δαπανών, για προµήθεια υλικοτεχνικού 

εξοπλισµού κατά 83,04 εκατ. ευρώ και δαπάνες λειτουργίας κατά 28,36 εκατ. ευρώ και 

• αποδοχές ένστολου και πολιτικού προσωπικού κατά 343,5 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 14,7%.  
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Πίνακας 3.16   ∆απάνες κρατικού προϋπολογισµού ανά φορέα  2009-2015 -σενάριο βάσης  
 (ποσά σε εκατ. ευρώ) 

                 

Φορείς 2009 2010 2011 Π/Υ 2011 Εκτ. 2012 2013 2014 2015 

1 Προεδρία ∆ηµοκρατίας 5 5 5 5 5 5 5 5 
  Τ.Π. 5 5 5 5 5 5 5 5 
  Π∆Ε 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 Βουλή των Ελλήνων 219 198 200 200 196 193 190 188 
  Τ.Π. 218 198 198 198 194 191 188 186 
  Π∆Ε 1 0 2 2 2 2 2 2 
3 Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  6.667 4.291 5.633 5.405 5.192 5.215 5.291 5.405 
  Τ.Π. 5.510 3.492 4.923 4.695 4.392 4.555 4.511 4.445 
  Π∆Ε 1.157 799 710 710 800 660 780 960 
4 Εξωτερικών 457 395 374 376 362 356 354 352 
  Τ.Π. 450 378 356 358 348 343 338 334 
  Π∆Ε 7 17 18 18 14 13 16 18 
5 Εθνικής Αµυνας 6.313 4.549 4.973 4.867 4.835 4.789 4.748 4.707 
  Τ.Π. 4.133 3.531 3.355 3.349 3.316 3.269 3.326 3.285 
  Εξοπλιστικά προγράµµατα (ταµειακή βάση) 2.175 1.017 1.600 1.500 1.500 1.500 1.400 1.400 
  Π∆Ε 5 1 18 18 19 20 22 22 
6 Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 6.267 6.221 5.817 5.946 5.706 5.545 5.504 5.459 
  Τ.Π. (πλήν ΟΠΑ∆) 6.187 6.204 5.742 5.871 5.631 5.470 5.419 5.369 
  Π∆Ε 80 17 75 75 75 75 85 90 
7 ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 914 704 740 683 649 655 664 674 
  Τ.Π. 909 701 732 675 642 649 657 666 
  Π∆Ε 5 3 8 8 7 6 7 8 
8 Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 7.480 6.988 6.863 6.757 6.684 6.664 6.630 6.455 
  Τ.Π. 7.131 6.683 6.283 6.177 6.054 6.114 5.990 5.925 
  Π∆Ε 349 305 580 580 570 610 640 530 
9  Πολιτισµού και Τουρισµού 978 726 647 646 661 651 654 653 
  Τ.Π. 698 599 525 524 563 556 549 543 
  Π∆Ε 280 127 122 122 98 95 105 110 

10 Οικονοµικών (πλην Γενικών Κρατικών ∆απανών) 1.186 1.059 1.032 1.016 902 903 905 897 
  Τ.Π. 1.178 1.054 1.018 1.002 885 885 885 877 
  Π∆Ε 8 5 14 14 17 18 20 20 

11 Γενικές Κρατικές ∆απάνες 23.667 23.627 27.048 27.278 30.023 34.342 37.548 42.242 
  Τ.Π. 10.758 9.432 9.933 9.807 11.471 11.652 11.985 12.539 
  Τόκοι 12.325 13.223 15.920 16.002 16.900 20.500 24.400 28.000 
  Καταπτώσεις εγγυήσεων  584 972 1.196 1.469 1.652 2.190 1.163 1.703 
  Π∆Ε                 

12  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 1.775 1.593 1.455 1.455 1.460 1.455 1.567 1.712 
  Τ.Π. 1.237 1.222 1.055 1.055 1.005 1.005 997 887 
  Π∆Ε 538 371 400 400 455 450 570 825 

13 Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 652 626 644 668 680 687 510 405 
  Τ.Π. 330 274 224 248 245 242 239 240 
  Π∆Ε 322 352 420 420 435 445 271 165 

14 Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 16.201 14.748 14.927 16.061 14.125 15.161 14.094 14.163 
  Τ.Π. (µε  ΟΠΑ∆) 15.935 14.054 14.322 15.456 13.585 14.651 13.644 13.863 
  Π∆Ε 266 694 605 605 540 510 450 300 

15 Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 2.514 2.762 2.118 2.119 2.185 2.264 2.312 2.661 
  Τ.Π. 115 115 118 119 115 114 112 111 
  Π∆Ε 2.399 2.647 2.000 2.000 2.070 2.150 2.200 2.550 

16 Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 3.854 3.257 3.059 3.121 2.963 2.911 2.774 2.668 
  Τ.Π. 769 755 839 901 853 823 814 808 
  Π∆Ε 3.085 2.502 2.220 2.220 2.110 2.088 1.960 1.860 

17 Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας 1.669 1.202 1.641 1.643 1.494 1.495 1.494 1.497 
  Τ.Π. 1.669 1.202 1.551 1.553 1.429 1.425 1.421 1.417 
  Π∆Ε     90 90 65 70 73 80 

18 Προστασίας του Πολίτη 2.371 2.173 2.022 2.004 2.007 1.984 1.960 1.937 
  Τ.Π. 2.309 2.148 1.944 1.926 1.934 1.906 1.881 1.857 
  Π∆Ε 62 25 78 78 73 78 79 80 

19 Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις 1.024 583 1.140 1.140 1.150 1.210 1.220 880 
  Π∆Ε 1.024 583 1.140 1.140 1.150 1.210 1.220 880 

  ΣΥΝΟΛΟ 81.454 73.717 80.339 81.390 81.278 86.484 88.424 92.957 
  Πρωτογενείς δαπάνες Τ.Π 59.541 52.047 53.123 53.919 52.726 53.794 52.961 53.354 
  Τόκοι 12.325 13.223 15.920 16.002 16.900 20.500 24.400 28.000 
  Εξοπλιστικά προγράµµατα (ταµειακή βάση) 2.175 1.017 1.600 1.500 1.500 1.500 1.400 1.400 
  Καταπτώσεις εγγυήσεων  584 972 1.196 1.469 1.652 2.190 1.163 1.703 
  Π∆Ε 9.588 8.447 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 
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Πίνακας 3.17  ∆απάνες κρατικού προϋπολογισµού  2009-2015  ανά φορέα µε προτεινόµενες  
παρεµβάσεις ΜΠ∆Σ   - (ποσά σε εκατ. ευρώ) 

                 

Φορείς 2009 2010 
2011 
Π/Υ 

2011 
Εκτ. 2012 2013 2014 2015 

1 Προεδρία ∆ηµοκρατίας 5 5 5 5 5 5 5 5 
  Τ.Π. 5 5 5 5 5 5 5 5 
  Π∆Ε 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 Βουλή των Ελλήνων 219 198 200 198 189 184 179 174 
  Τ.Π. 218 198 198 196 187 182 177 172 
  Π∆Ε 1 0 2 2 2 2 2 2 

3 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης  6.667 4.291 5.633 5.166 5.347 5.650 5.703 5.625 

  Τ.Π. 5.510 3.492 4.923 4.658 4.738 5.041 5.094 5.016 
  Π∆Ε 1.157 799 710 508 609 609 609 609 
4 Εξωτερικών 457 395 374 361 347 338 325 320 
  Τ.Π. 450 378 356 346 331 322 309 304 
  Π∆Ε 7 17 18 15 16 16 16 16 
5 Εθνικής Αµυνας 6.313 4.549 4.973 4.794 4.725 4.501 4.024 3.752 
  Τ.Π. 4.133 3.531 3.355 3.277 3.208 2.984 2.807 2.735 
  Εξοπλιστικά προγράµµατα (ταµειακή βάση) 2.175 1.017 1.600 1.500 1.500 1.500 1.200 1.000 
  Π∆Ε 5 1 18 17 17 17 17 17 
6 Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 6.267 6.221 5.817 5.695 5.344 5.150 5.075 5.024 
  Τ.Π. 6.187 6.204 5.742 5.630 5.274 5.080 5.005 4.954 
  Π∆Ε 80 17 75 65 70 70 70 70 
7 ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 914 704 740 674 616 607 598 606 
  Τ.Π. 909 701 732 667 609 600 591 599 
  Π∆Ε 5 3 8 7 7 7 7 7 
8 Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 7.480 6.988 6.863 6.530 6.362 6.221 6.105 6.044 
  Τ.Π. 7.131 6.683 6.283 6.009 5.841 5.671 5.554 5.494 
  Π∆Ε 349 305 580 521 550 550 550 550 
9  Πολιτισµού και Τουρισµού 978 726 647 566 598 585 571 562 
  Τ.Π. 698 599 525 454 481 468 453 444 
  Π∆Ε 280 127 122 112 117 117 117 117 
1
0 

Οικονοµικών (πλην Γενικών Κρατικών ∆απανών) 
1.186 1.059 1.032 986 926 840 808 784 

  Τ.Π. 1.178 1.054 1.018 973 913 827 795 771 
  Π∆Ε 8 5 14 13 13 13 13 13 
1
1 

Γενικές Κρατικές ∆απάνες 
23.66

7 
23.62

7 27.048 27.213 
29.94

6 
33.39

8 
35.10

4 
37.59

8 

  Τ.Π. 
10.75

8 9.432 9.933 9.742 
11.93

4 
11.70

8 
11.94

1 
12.49

5 

  Τόκοι 
12.32

5 
13.22

3 15.920 16.002 
16.90

0 
19.50

0 
22.00

0 
23.40

0 
  Καταπτώσεις εγγυήσεων  584 972 1.196 1.469 1.652 2.190 1.163 1.703 
  Π∆Ε                 
1
2 

 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
1.775 1.593 1.455 1.340 1.220 1.218 1.192 1.082 

  Τ.Π. 1.237 1.222 1.055 950 824 823 797 687 
  Π∆Ε 538 371 400 390 395 395 395 395 
1
3 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
652 626 644 651 644 638 636 637 

  Τ.Π. 330 274 224 238 228 222 220 220 
  Π∆Ε 322 352 420 413 416 416 416 416 
1
4 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
16.20

1 
14.74

8 14.927 15.997 
13.97

5 
15.00

4 
13.99

9 
14.22

1 

  Τ.Π. (µε  ΟΠΑ∆) 
15.93

5 
14.05

4 14.322 15.408 
13.37

8 
14.40

7 
13.40

1 
13.62

4 
  Π∆Ε 266 694 605 589 597 597 597 597 
1
5 

Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
2.514 2.762 2.118 1.911 1.851 1.848 1.845 1.843 

  Τ.Π. 115 115 118 111 105 103 99 98 
  Π∆Ε 2.399 2.647 2.000 1.800 1.745 1.745 1.745 1.745 
1
6 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 
3.854 3.257 3.059 2.976 3.001 2.979 2.957 2.935 

  Τ.Π. 769 755 839 886 842 820 798 776 
  Π∆Ε 3.085 2.502 2.220 2.090 2.159 2.159 2.159 2.159 
1
7 

Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας 
1.669 1.202 1.641 1.628 1.398 1.389 1.383 1.379 

  Τ.Π. 1.669 1.202 1.551 1.546 1.312 1.303 1.297 1.293 
  Π∆Ε     90 82 86 86 86 86 
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1
8 

Προστασίας του Πολίτη 
2.371 2.173 2.022 1.929 1.846 1.789 1.734 1.687 

  Τ.Π. 2.309 2.148 1.944 1.854 1.779 1.713 1.658 1.611 
  Π∆Ε 62 25 78 75 76 76 76 76 
1
9 

Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις 
1.024 583 1.140 1.101 1.121 1.121 1.121 1.121 

  Π∆Ε 1.024 583 1.140 1.101 1.121 1.121 1.121 1.121 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

81.45
4 

73.71
7 80.339 79.722 

79.49
1 

83.46
8 

83.36
4 

85.40
0 

  
Πρωτογενείς δαπάνες Τ.Π 

59.54
1 

52.04
7 53.123 52.951 

51.43
9 

52.27
8 

51.00
1 

51.29
7 

  
Τόκοι 

12.32
5 

13.22
3 15.920 16.002 

16.90
0 

19.50
0 

22.00
0 

23.40
0 

  Εξοπλιστικά προγράµµατα (ταµειακή βάση) 2.175 1.017 1.600 1.500 1.500 1.500 1.200 1.000 
  Καταπτώσεις εγγυήσεων  584 972 1.196 1.469 1.652 2.190 1.163 1.703 
  Π∆Ε 9.588 8.447 8.500 7.800 8.000 8.000 8.000 8.000 

 

 

 

Πίνακας 3.18  ∆απάνες κρατικού προϋπολογισµού 2011-2015 ανά φορέα και κατά κατηγορία- 
σενάριο βάσης - (ποσά σε εκατ. ευρώ) 

 

Α/Α Φορείς 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Προεδρία ∆ηµοκρατίας 5 5 5 5 5 
  Τ.Π. 5 5 5 5 5 
     Αποδοχές και συντάξεις 4 4 4 4 4 
    Ασφάλιση - Περίθαλψη -Κοινωνική Προστασία 0 0 0 0 0 
    Λειτουργικές και  λοιπές δαπάνες 1 1 1 1 1 
    Αποδιδόµενοι πόροι 0 0 0 0 0 
  Π∆Ε 0 0 0 0 0 
2 Βουλή των Ελλήνων 200 196 193 190 188 
  Τ.Π. 198 194 191 188 186 
     Αποδοχές και συντάξεις 144 140 138 136 135 
    Ασφάλιση - Περίθαλψη -Κοινων. Προστασία 6 6 6 6 5 
    Λειτουργικές και  λοιπές δαπάνες 49 47 47 46 45 
    Αποδιδόµενοι πόροι 0 0 0 0 0 
  Π∆Ε 2 2 2 2 2 
3 Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  5.405 5.192 5.215 5.291 5.405 
  Τ.Π. 4.695 4.392 4.555 4.511 4.445 
     Αποδοχές και συντάξεις 562 173 172 171 171 
    Ασφάλιση - Περίθαλψη -Κοινων. Προστασία 0 0 0 0 0 
    Λειτουργικές και  λοιπές δαπάνες 174 157 227 213 139 
    Αποδιδόµενοι πόροι 3.959 4.062 4.156 4.127 4.135 
  Π∆Ε 710 800 660 780 960 
4 Εξωτερικών 375 361 355 354 351 
  Τ.Π. 357 347 342 338 333 
     Αποδοχές και συντάξεις 160 160 160 159 159 
    Ασφάλιση - Περίθαλψη -Κοινων. Προστασία 0 0 0 0 0 
    Λειτουργικές και  λοιπές δαπάνες 198 188 183 178 174 
    Αποδιδόµενοι πόροι 0 0 0 0 0 
  Π∆Ε 18 14 13 16 18 
5 Εθνικής Άµυνας 4.867 4.835 4.789 4.748 4.707 
  Τ.Π. 3.349 3.316 3.269 3.326 3.285 
     Αποδοχές και συντάξεις 2.335 2.311 2.280 2.254 2.237 
    Ασφάλιση - Περίθαλψη -Κοινων. Προστασία 58 58 58 57 57 
    Λειτουργικές και  λοιπές δαπάνες (µε ΝΑΤΟ) 957 948 931 1.015 991 
    Αποδιδόµενοι πόροι 0 0 0 0 0 
  Εξοπλιστικά προγράµµατα (ταµειακή βάση) 1.500 1.500 1.500 1.400 1.400 
  Π∆Ε 18 19 20 22 22 
6 Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 5.945 5.706 5.545 5.504 5.459 
  Τ.Π. 5.870 5.631 5.470 5.419 5.369 
     Αποδοχές και συντάξεις  3.028 2.957 2.895 2.844 2.793 
    Ασφάλιση - Περίθαλψη -Κοινων. Προστασία (χωρίς ΟΠΑ∆) 1.917 1.867 1.817 1.817 1.817 
    Λειτουργικές και  λοιπές δαπάνες 468 448 448 448 448 
    Αποδιδόµενοι πόροι 8 9 9 9 10 
    Επιχ. νοσοκοµείων για παλαιές οφειλές  450 350 300 300 300 
  Π∆Ε 75 75 75 85 90 
7 ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 683 649 655 664 674 
  Τ.Π. 675 642 649 657 666 
     Αποδοχές και συντάξεις 606 573 580 587 594 
    Ασφάλιση - Περίθαλψη -Κοινων. Προστασία 0 0 0 0 0 
    Λειτουργικές και  λοιπές δαπάνες 53 53 53 53 53 
    Αποδιδόµενοι πόροι 15 16 17 17 19 
  Π∆Ε 8 7 6 7 8 
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Πίνακας 3.18  ∆απάνες κρατικού προϋπολογισµού 2011-2015 ανά φορέα και κατά κατηγορία- 
σενάριο βάσης - (ποσά σε εκατ. ευρώ) 

 

Α/Α Φορείς 2011 2012 2013 2014 2015 

8 Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 6.757 6.684 6.664 6.630 6.455 
  Τ.Π. 6.177 6.114 6.054 5.990 5.925 
     Αποδοχές και συντάξεις 5.435 5.380 5.326 5.263 5.201 
    Ασφάλιση - Περίθαλψη -Κοινων. Προστασία 44 44 43 42 41 
    Λειτουργικές και  λοιπές δαπάνες 698 690 684 684 682 
    Αποδιδόµενοι πόροι 0 0 0 0 0 
  Π∆Ε 580 570 610 640 530 
9  Πολιτισµού και Τουρισµού 646 661 651 654 653 
  Τ.Π. 524 563 556 549 543 
     Αποδοχές και συντάξεις 234 233 232 232 232 
    Ασφάλιση - Περίθαλψη -Κοινων. Προστασία 3 3 3 3 3 
    Λειτουργικές και  λοιπές δαπάνες 281 322 314 308 302 
    Αποδιδόµενοι πόροι 7 6 7 7 7 
  Π∆Ε 122 98 95 105 110 

10 Οικονοµικών (πλην Γενικών Κρατικών ∆απανών) 1.016 902 903 905 897 
  Τ.Π. 1.002 885 885 885 877 
     Αποδοχές και συντάξεις 800 751 751 751 744 
    Ασφάλιση - Περίθαλψη -Κοινων. Προστασία 0 0 0 0 0 
    Λειτουργικές και  λοιπές δαπάνες 202 134 134 134 134 
    Αποδιδόµενοι πόροι 0 0 0 0 0 
  Π∆Ε 14 17 18 20 20 

11 Γενικές Κρατικές ∆απάνες 27.278 30.023 34.342 37.548 42.242 
  Τ.Π. 9.807 11.471 11.652 11.985 12.539 
     Αποδοχές και συντάξεις 6.308 6.501 6.723 6.945 7.166 
    Ασφάλιση - Περίθαλψη -Κοινων. Προστασία 247 547 547 547 547 
    Λειτουργικές και  λοιπές δαπάνες 2.565 2.916 2.869 2.984 3.046 
    Αποδιδόµενοι πόροι 108 97 103 104 110 
    Αποθεµατικό 580 1.410 1.410 1.405 1.670 
  Τόκοι 16.002 16.900 20.500 24.400 28.000 
  Καταπτώσεις εγγυήσεων  1.469 1.652 2.190 1.163 1.703 
  Π∆Ε 0 0 0 0 0 

12  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 1.455 1.460 1.455 1.567 1.712 
  Τ.Π. 1.055 1.005 1.005 997 887 
     Αποδοχές και συντάξεις 109 108 109 109 109 
    Ασφάλιση - Περίθαλψη -Κοινων. Προστασία 0 0 0 0 0 
    Λειτουργικές και  λοιπές δαπάνες 878 896 897 888 778 
    Αποδιδόµενοι πόροι 68 0 0 0 0 
  Π∆Ε 400 455 450 570 825 

13 Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 668 680 687 510 405 
  Τ.Π. 248 245 242 239 240 
     Αποδοχές και συντάξεις  137 113 109 105 101 
    Ασφάλιση - Περίθαλψη -Κοινων. Προστασία 0 0 0 0 0 
    Λειτουργικές και  λοιπές δαπάνες 84 91 91 91 91 
    Αποδιδόµενοι πόροι 27 41 42 44 48 
  Π∆Ε 420 435 445 271 165 

14 Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 16.061 14.125 15.161 14.094 14.163 
  Τ.Π. 15.456 13.585 14.651 13.644 13.863 
     Αποδοχές και συντάξεις 44 48 50 49 49 
    Ασφάλιση - Περίθαλψη -Κοινων. Προστασία (περιλ. και ο ΟΑΠ-∆ΕΗ) 14.285 12.638 13.698 12.688 12.899 
    Λειτουργικές και  λοιπές δαπάνες 17 24 17 17 20 
    Αποδιδόµενοι πόροι 1.111 874 886 890 895 
  Π∆Ε 605 540 510 450 300 

15 Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 2.119 2.185 2.264 2.312 2.661 
  Τ.Π. 119 115 114 112 111 
     Αποδοχές και συντάξεις 60 60 60 60 60 
    Ασφάλιση - Περίθαλψη -Κοινων. Προστασία 0 0 0 0 0 
    Λειτουργικές και  λοιπές δαπάνες 59 55 53 52 50 
    Αποδιδόµενοι πόροι 0 0 0 0 0 
  Π∆Ε 2.000 2.070 2.150 2.200 2.550 

16 Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 3.121 2.963 2.911 2.774 2.668 
  Τ.Π. 901 853 823 814 808 
     Αποδοχές και συντάξεις 222 225 217 211 205 
    Ασφάλιση - Περίθαλψη -Κοινων. Προστασία 0 0 0 0 0 
    Λειτουργικές και  λοιπές δαπάνες (περιλαµβ. και δαπάνες σπατόσηµου- ΤΕΑΑ) 669 618 596 593 592 
    Αποδιδόµενοι πόροι 10 10 10 10 11 
  Π∆Ε 2.220 2.110 2.088 1.960 1.860 

17 Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας 1.643 1.494 1.495 1.494 1.497 
  Τ.Π. 1.553 1.429 1.425 1.421 1.417 
     Αποδοχές και συντάξεις 192 199 191 188 185 
    Ασφάλιση - Περίθαλψη -Κοινων. Προστασία 1.219 1.139 1.139 1.139 1.139 
    Λειτουργικές και  λοιπές δαπάνες 141 91 95 94 93 
    Αποδιδόµενοι πόροι 0 0 0 0 0 
  Π∆Ε 90 65 70 73 80 

18 Προστασίας του Πολίτη 2.004 2.007 1.984 1.960 1.937 
  Τ.Π. 1.926 1.934 1.906 1.881 1.857 
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Πίνακας 3.18  ∆απάνες κρατικού προϋπολογισµού 2011-2015 ανά φορέα και κατά κατηγορία- 
σενάριο βάσης - (ποσά σε εκατ. ευρώ) 

 

Α/Α Φορείς 2011 2012 2013 2014 2015 

     Αποδοχές και συντάξεις 1.641 1.650 1.625 1.604 1.585 
    Ασφάλιση - Περίθαλψη -Κοινων. Προστασία 6 6 6 6 6 
    Λειτουργικές και  λοιπές δαπάνες 280 279 276 271 267 
    Αποδιδόµενοι πόροι 0 0 0 0 0 
  Π∆Ε 78 73 78 79 80 

19 Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις 1.140 1.150 1.210 1.220 880 
  Π∆Ε 1.140 1.150 1.210 1.220 880 

  ΣΥΝΟΛΟ 81.390 81.278 86.483 88.423 92.956 
  Τ.Π 53.919 52.726 53.793 52.960 53.353 
  Αποδοχές και συντάξεις 22.019 21.586 21.623 21.674 21.730 
  Ασφάλιση - Περίθαλψη -Κοινων. Προστασία 17.784 16.308 17.316 16.304 16.514 
  Λειτουργικές και  λοιπές δαπάνες 7.773 7.956 7.915 8.069 7.905 
  Αποδιδόµενοι πόροι 5.312 5.116 5.230 5.208 5.235 
  Επιχ. νοσοκοµείων για παλαιές οφειλές  450 350 300 300 300 
  Αποθεµατικό 580 1.410 1.410 1.405 1.670 
  Τόκοι 16.002 16.900 20.500 24.400 28.000 
  Εξοπλιστικά προγράµµατα (ταµειακή βάση) 1.500 1.500 1.500 1.400 1.400 
  Καταπτώσεις εγγυήσεων  1.469 1.652 2.190 1.163 1.703 
  Π∆Ε 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 

 

 

Πίνακας 3.19  ∆απάνες κρατικού προϋπολογισµού 2011-2015 ανά φορέα και κατηγορία  
µε παρεµβάσεις ΜΠ∆Σ - (ποσά σε εκατ. ευρώ) 

 

Α/Α Φορείς 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Προεδρία ∆ηµοκρατίας 5 5 5 5 5 
  Τ.Π. 5 5 5 5 5 
     Αποδοχές και συντάξεις 4 4 4 4 4 
    Ασφάλιση - Περίθαλψη -Κοινωνική Προστασία 0 0 0 0 0 
    Λειτουργικές και  λοιπές δαπάνες 1 1 1 1 1 
    Αποδιδόµενοι πόροι 0 0 0 0 0 
  Π∆Ε 0 0 0 0 0 
2 Βουλή των Ελλήνων 198 190 185 180 175 
  Τ.Π. 196 188 183 178 173 
     Αποδοχές και συντάξεις 141 134 130 126 122 
    Ασφάλιση - Περίθαλψη -Κοινων. Προστασία 6 6 6 6 6 
    Λειτουργικές και  λοιπές δαπάνες 49 49 47 47 45 
    Αποδιδόµενοι πόροι 0 0 0 0 0 
  Π∆Ε 2 2 2 2 2 
3 Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  5.166 5.347 5.650 5.703 5.625 
  Τ.Π. 4.658 4.738 5.041 5.094 5.016 
     Αποδοχές και συντάξεις 559 167 164 162 162 
    Ασφάλιση - Περίθαλψη -Κοινων. Προστασία 0 0 0 0 0 
    Λειτουργικές και  λοιπές δαπάνες 140 96 164 157 78 
    Αποδιδόµενοι πόροι 3.959 4.474 4.712 4.775 4.776 
  Π∆Ε 508 609 609 609 609 
4 Εξωτερικών 361 347 338 325 320 
  Τ.Π. 346 331 322 309 304 
     Αποδοχές και συντάξεις 157 154 152 149 148 
    Ασφάλιση - Περίθαλψη -Κοινων. Προστασία 0 0 0 0 0 
    Λειτουργικές και  λοιπές δαπάνες 189 177 171 161 156 
    Αποδιδόµενοι πόροι 0 0 0 0 0 
  Π∆Ε 15 16 16 16 16 
5 Εθνικής Άµυνας 4.794 4.725 4.501 4.024 3.752 
  Τ.Π. 3.277 3.208 2.984 2.807 2.735 
     Αποδοχές και συντάξεις 2.287 2.237 2.174 2.038 1.991 
    Ασφάλιση - Περίθαλψη -Κοινων. Προστασία 58 58 58 54 54 
    Λειτουργικές και  λοιπές δαπάνες (µε ΝΑΤΟ) 933 914 752 715 690 
    Αποδιδόµενοι πόροι 0 0 0 0 0 
  Εξοπλιστικά προγράµµατα (ταµειακή βάση) 1.500 1.500 1.500 1.200 1.000 
  Π∆Ε 17 17 17 17 17 
6 Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 5.695 5.344 5.150 5.075 5.024 
  Τ.Π. 5.630 5.274 5.080 5.005 4.954 
     Αποδοχές και συντάξεις  2.930 2.743 2.649 2.575 2.523 
    Ασφάλιση - Περίθαλψη -Κοινων. Προστασία (χωρίς ΟΠΑ∆) 1.917 1.867 1.817 1.817 1.817 
    Λειτουργικές και  λοιπές δαπάνες 326 305 304 304 303 
    Αποδιδόµενοι πόροι 8 9 9 9 10 
    Επιχ. νοσοκοµείων για παλαιές οφειλές  450 350 300 300 300 
  Π∆Ε 65 70 70 70 70 
7 ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 674 616 607 598 606 
  Τ.Π. 667 609 600 591 599 
     Αποδοχές και συντάξεις 599 542 533 525 532 
    Ασφάλιση - Περίθαλψη -Κοινων. Προστασία 0 0 0 0 0 
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Πίνακας 3.19  ∆απάνες κρατικού προϋπολογισµού 2011-2015 ανά φορέα και κατηγορία  
µε παρεµβάσεις ΜΠ∆Σ - (ποσά σε εκατ. ευρώ) 

 

Α/Α Φορείς 2011 2012 2013 2014 2015 

    Λειτουργικές και  λοιπές δαπάνες 53 51 50 48 48 
    Αποδιδόµενοι πόροι 15 16 17 17 19 
  Π∆Ε 7 7 7 7 7 
8 Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 6.530 6.392 6.221 6.105 6.044 
  Τ.Π. 6.009 5.841 5.671 5.554 5.494 
     Αποδοχές και συντάξεις 5.314 5.187 5.065 4.954 4.893 
    Ασφάλιση - Περίθαλψη -Κοινων. Προστασία 44 44 3 2 1 
    Λειτουργικές και  λοιπές δαπάνες 651 610 603 598 599 
    Αποδιδόµενοι πόροι 0 0 0 0 0 
  Π∆Ε 521 550 550 550 550 
9  Πολιτισµού και Τουρισµού 566 598 585 571 562 
  Τ.Π. 454 481 468 453 444 
     Αποδοχές και συντάξεις 230 217 212 208 206 
    Ασφάλιση - Περίθαλψη -Κοινων. Προστασία 3 3 3 3 3 
    Λειτουργικές και  λοιπές δαπάνες 215 254 246 237 248 
    Αποδιδόµενοι πόροι 7 6 7 7 7 
  Π∆Ε 112 117 117 117 117 

10 Οικονοµικών (πλην Γενικών Κρατικών ∆απανών) 986 926 840 808 784 
  Τ.Π. 973 913 827 795 771 
     Αποδοχές και συντάξεις 781 742 717 696 673 
    Ασφάλιση - Περίθαλψη -Κοινων. Προστασία 0 0 0 0 0 
    Λειτουργικές και  λοιπές δαπάνες 192 171 110 99 99 
    Αποδιδόµενοι πόροι 0 0 0 0 0 
  Π∆Ε 13 13 13 13 13 

11 Γενικές Κρατικές ∆απάνες 27.213 29.946 33.398 35.104 37.598 
  Τ.Π. 9.742 11.394 11.708 11.941 12.495 
     Αποδοχές και συντάξεις 6.308 6.501 6.723 6.945 7.166 
    Ασφάλιση - Περίθαλψη -Κοινων. Προστασία 222 510 510 510 510 
    Λειτουργικές και  λοιπές δαπάνες 2.525 2.876 2.962 2.977 3.039 
    Αποδιδόµενοι πόροι 108 97 103 104 110 
    Αποθεµατικό 580 1.410 1.410 1.405 1.670 
  Τόκοι 16.002 16.900 19.500 22.000 23.400 
  Καταπτώσεις εγγυήσεων  1.469 1.652 2.190 1.163 1.703 
  Π∆Ε 0 0 0 0 0 

12  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 1.340 1.220 1.218 1.192 1.082 
  Τ.Π. 950 824 823 797 687 
     Αποδοχές και συντάξεις 108 102 100 98 98 
    Ασφάλιση - Περίθαλψη -Κοινων. Προστασία 0 0 0 0 0 
    Λειτουργικές και  λοιπές δαπάνες 775 723 723 699 589 
    Αποδιδόµενοι πόροι 68 0 0 0 0 
  Π∆Ε 390 395 395 395 395 

13 Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 651 644 638 636 637 
  Τ.Π. 238 228 222 220 220 
     Αποδοχές και συντάξεις  132 108 104 100 97 
    Ασφάλιση - Περίθαλψη -Κοινων. Προστασία 0 0 0 0 0 
    Λειτουργικές και  λοιπές δαπάνες 79 81 78 77 77 
    Αποδιδόµενοι πόροι 27 39 40 42 46 
  Π∆Ε 413 416 416 416 416 

14 Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 15.997 13.975 15.004 13.999 14.221 
  Τ.Π. 15.408 13.378 14.407 13.401 13.624 
     Αποδοχές και συντάξεις 42 46 48 47 47 
    Ασφάλιση - Περίθαλψη -Κοινων. Προστασία (περιλ. και ο ΟΑΠ-∆ΕΗ) 14.240 12.190 13.127 12.061 12.186 
    Λειτουργικές και  λοιπές δαπάνες 15 22 14 12 16 
    Αποδιδόµενοι πόροι 1.111 1.120 1.219 1.281 1.375 
  Π∆Ε 589 597 597 597 597 

15 Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 1.911 1.851 1.848 1.845 1.843 
  Τ.Π. 111 105 103 99 98 
     Αποδοχές και συντάξεις 59 58 57 56 56 
    Ασφάλιση - Περίθαλψη -Κοινων. Προστασία 0 0 0 0 0 
    Λειτουργικές και  λοιπές δαπάνες 51 47 45 43 42 
    Αποδιδόµενοι πόροι 0 0 0 0 0 
  Π∆Ε 1.800 1.745 1.745 1.745 1.745 

16 Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 2.976 3.001 2.979 2.957 2.935 
  Τ.Π. 886 842 820 798 776 
     Αποδοχές και συντάξεις 218 217 207 199 193 
    Ασφάλιση - Περίθαλψη -Κοινων. Προστασία 0 0 0 0 0 
    Λειτουργικές και  λοιπές δαπάνες (περιλαµβ. και δαπάνες σπατόσηµου- ΤΕΑΑ) 658 614 602 589 572 
    Αποδιδόµενοι πόροι 10 10 10 10 11 
  Π∆Ε 2.090 2.159 2.159 2.159 2.159 

17 Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας 1.578 1.398 1.389 1.383 1.379 
  Τ.Π. 1.496 1.312 1.303 1.297 1.293 
     Αποδοχές και συντάξεις 187 185 179 170 167 
    Ασφάλιση - Περίθαλψη -Κοινων. Προστασία 1.169 1.039 1.039 1.039 1.039 
    Λειτουργικές και  λοιπές δαπάνες 140 88 85 88 87 
    Αποδιδόµενοι πόροι 0 0 0 0 0 
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Πίνακας 3.19  ∆απάνες κρατικού προϋπολογισµού 2011-2015 ανά φορέα και κατηγορία  
µε παρεµβάσεις ΜΠ∆Σ - (ποσά σε εκατ. ευρώ) 

 

Α/Α Φορείς 2011 2012 2013 2014 2015 

  Π∆Ε 82 86 86 86 86 
18 Προστασίας του Πολίτη 1.929 1.846 1.789 1.734 1.687 
  Τ.Π. 1.854 1.770 1.713 1.658 1.611 
     Αποδοχές και συντάξεις 1.578 1.501 1.456 1.419 1.381 
    Ασφάλιση - Περίθαλψη -Κοινων. Προστασία 6 6 6 6 6 
    Λειτουργικές και  λοιπές δαπάνες 271 263 251 233 224 
    Αποδιδόµενοι πόροι 0 0 0 0 0 
  Π∆Ε 75 76 76 76 76 

19 Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις 1.101 1.121 1.121 1.121 1.121 
  Π∆Ε 1.101 1.121 1.121 1.121 1.121 

  ΣΥΝΟΛΟ 79.671 79.492 83.468 83.365 85.600 
  Τ.Π 52.900 51.440 52.278 51.002 51.297 
   Αποδοχές και συντάξεις 21.633 20.846 20.676 20.471 20.460 
  Ασφάλιση - Περίθαλψη -Κοινων. Προστασία 17.664 15.722 16.567 15.497 15.620 
  Λειτουργικές και  λοιπές δαπάνες 7.261 7.340 7.208 7.083 6.892 
  Αποδιδόµενοι πόροι 5.312 5.772 6.117 6.246 6.355 
  Επιχ. νοσοκοµείων για παλαιές οφειλές  450 350 300 300 300 
  Αποθεµατικό 580 1.410 1.410 1.405 1.670 
  Τόκοι 16.002 16.900 19.500 22.000 23.400 
  Εξοπλιστικά προγράµµατα (ταµειακή βάση) 1.500 1.500 1.500 1.200 1.000 
  Καταπτώσεις εγγυήσεων  1.469 1.652 2.190 1.163 1.703 
  Π∆Ε 7.800 8.000 8.000 8.000 8.000 
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Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
 

Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου παρουσιάζουν σηµαντικότατη µείωση κατά 

916,86 εκατ. ευρώ το 2015 σε σύγκριση µε τη σχετική εκτίµηση για το 2011 προ της λήψης µέτρων ή 

ποσοστό 15,6%. 

 

Η διαµόρφωση των εξοικονοµήσεων στο ύψος των ανωτέρω δαπανών, εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί 

κυρίως ως αποτέλεσµα της εφαρµογής των κατάλληλων πολιτικών για τη µείωση των δαπανών που 

αφορούν: 

 

• αποδοχές και λοιπές πρόσθετες παροχές του προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυµάτων κατά 494,1 

εκατ. ευρώ ή ποσοστό 16,9%, εκ των οποίων η εξοικονόµηση στις δαπάνες για πληρωµή µισθών 

ανέρχεται σε 364,1 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 15,5% ενώ για πρόσθετες παροχές η µείωση 

διαµορφώνεται σε 130 εκατ. ευρώ ή 85,2%, 

• επιχορήγηση οργανισµών και ιδρυµάτων υγείας και χορήγηση εισοδηµατικών ενισχύσεων 

υγειονοµικής και κοινωνικής αντίληψης, στο πλαίσιο της συνολικής επαναξιολόγησης του 

καθεστώτος χορήγησής τους, κατά 159,34 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 37,4%, 

• κάλυψη των ελλειµµάτων νοσοκοµείων κατά 100 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 8,3% και 

• επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυµάτων για την εξόφληση µέρους των παλαιότερων οφειλών τους 

και συγκεκριµένα του τελευταίου τριµήνου του προηγούµενου έτους κατά 150 εκατ. ευρώ ή 

ποσοστό 33,3%. 

 

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
 

Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου παρουσιάζονται µειωµένες κατά 76,11 εκατ. ευρώ 

το 2015 σε σύγκριση µε τη σχετική εκτίµηση για το 2011 προ της λήψης µέτρων ή ποσοστό 11,3%. 

 

Η διαµόρφωση των εξοικονοµήσεων στο ύψος των ανωτέρω δαπανών, εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί 

κυρίως ως αποτέλεσµα της εφαρµογής των κατάλληλων πολιτικών για τη µείωση των δαπανών που 

αφορούν: 

 

• αποδοχές και λοιπές πρόσθετες παροχές κατά 73,94 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 12,2%, εκ των οποίων η 

εξοικονόµηση για δαπάνες καταβολής µισθών ανέρχεται σε 69,21 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 13,4% 

ενώ για τις λοιπές παροχές µισθολογικού χαρακτήρα η µείωση διαµορφώνεται σε 1,35 εκατ. ευρώ 

ή ποσοστό 10,3% και στις πρόσθετες παροχές καταργηθέντων ειδικών λογαριασµών η µείωση 

διαµορφώνεται σε 3,38 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 4,5%, 

• λειτουργικές και λοιπές δαπάνες κατά 5,42 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 10,2%, µε ιδιαίτερη αναφορά 

στις δαπάνες λειτουργίας κατά 3,62 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 12,7% και 

• προµήθειες υλικοτεχνικού εξοπλισµού κατά 1,77 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 9%. 

 

Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 
 

Οι πιστώσεις του Υπουργείου κατά το 2011 έχουν ενισχυθεί µε κονδύλια ύψους: 

• 30 εκατ. ευρώ για την εξόφληση προµήθειας φοιτητικών συγγραµµάτων,  

• 36 εκατ. ευρώ για την εξόφληση εκπαιδευτικών λόγω της κατάργησης του Οργανισµού 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και 

• 8 εκατ. ευρώ για την εξόφληση υποχρεωτικών εισφορών σε διεθνείς οργανισµούς. 

 

Για την περίοδο 2011-2015, οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου θα καλύψουν κυρίως 

δαπάνες για: 

• µισθοδοσία εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων που στελεχώνουν τις σχολικές µονάδες, τα 

ΑΕΙ, τα ΤΕΙ και τις διοικητικές περιφερειακές υπηρεσίες εκπαίδευσης, 

• απρόσκοπτη λειτουργία των επιχορηγούµενων από το υπουργείο φορέων, 
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• καταβολή των εισφορών σε διεθνείς οργανισµούς, κυρίως για την κάλυψη υποχρεώσεων της 

Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας και 

• ανάπτυξη της έρευνας, της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

 

Η διαµόρφωση των εξοικονοµήσεων στο ύψος των ανωτέρω δαπανών, εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί 

κυρίως ως αποτέλεσµα της εφαρµογής των κατάλληλων πολιτικών για τη µείωση των δαπανών που 

αφορούν: 

 

• αποδοχές και λοιπές πρόσθετες παροχές του πολιτικού προσωπικού κατά 541,4 εκατ. ευρώ ή 

ποσοστό 10%, εκ των οποίων η εξοικονόµηση από δαπάνες πληρωµής µισθών ανέρχεται σε 528,36 

εκατ. ευρώ ή ποσοστό 10,4% ενώ για τις πρόσθετες παροχές η µείωση διαµορφώνεται σε 3,6 εκατ. 

ευρώ ή 6,5%, 

• λειτουργικές και λοιπές δαπάνες κατά 98,74 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 14,1%, εκ των οποίων 76,01 

εκατ. ευρώ αφορούν µείωση καταναλωτικών δαπανών µε ιδιαίτερη αναφορά στη µείωση των 

δαπανών για προµήθειες υλικοτεχνικού εξοπλισµού κατά 39,74 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 49,9% και 

• επιχορήγηση φορέων στο πλαίσιο της συνολικής επαναξιολόγησης του καθεστώτος επιχορήγησής 

τους, κατά 22,44 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 4,2%. 

 

 

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού 
 

Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου εκτιµάται ότι θα παρουσιάσουν σηµαντική µείωση 

κατά 79,59 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 15,2% το 2015 σε σύγκριση µε τη σχετική εκτίµηση για το 2011 

προ της λήψης µέτρων. 

 

Η διαµόρφωση των εξοικονοµήσεων στο ύψος των ανωτέρω δαπανών, εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί 

κυρίως ως αποτέλεσµα της προσπάθειας µείωσης των δαπανών για: 

 

• λειτουργικές και λοιπές δαπάνες κατά 53,1 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 18,9%, εκ των οποίων 40,23 

εκατ. ευρώ ή ποσοστό 17,5% αφορούν µείωση δαπανών για επιχορηγήσεις φορέων. Περαιτέρω 

µειώσεις καταναλωτικών δαπανών εκτιµάται ότι θα επιτευχθούν στις δαπάνες λειτουργίας κατά 

7,72 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 44,9%, 

• πληρωµή των αποδοχών που εκτιµάται ότι θα παρουσιάσουν µείωση κατά 25,16 εκατ. ευρώ ή 

ποσοστό 11%, ενώ για πληρωµή πρόσθετων παροχών που εκτιµάται ότι θα παρουσιάσουν µείωση 

κατά 1,99 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 52,1%.  

 

 

Υπουργείο Οικονοµικών 
 

Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου εκτιµάται ότι θα παρουσιάσουν µείωση κατά 

230,47 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 23% το 2015 σε σύγκριση µε τη σχετική εκτίµηση για το 2011 προ της 

λήψης µέτρων. 

 

Η διαµόρφωση των εξοικονοµήσεων στο ύψος των ανωτέρω δαπανών, εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί 

κυρίως ως αποτέλεσµα της προσπάθειας µείωσης των δαπανών για: 

 

• πληρωµή των αποδοχών οι οποίες εκτιµάται ότι θα παρουσιάσουν µείωση κατά 69,96 εκατ. ευρώ ή 

ποσοστό 15,7%, ενώ οι δαπάνες για πληρωµή πρόσθετων παροχών από καταργηθέντες ειδικούς 

λογαριασµούς εκτιµάται ότι θα παρουσιάσουν µείωση κατά 53,54 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 15,5%. 

Οι δαπάνες για λοιπές παροχές (υπερωρίες, συµµετοχή σε αµειβόµενες επιτροπές και συµβούλια, 

κλπ.) εκτιµάται ότι θα παρουσιάσουν µείωση κατά 3,68 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 56,6%, 

• λειτουργικές και λοιπές δαπάνες κατά 103,29 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 51,1%, εκ των οποίων 94,19 

εκατ. ευρώ αφορούν µείωση καταναλωτικών δαπανών µε ιδιαίτερη αναφορά στην εκτιµώµενη 

µείωση που θα επιτευχθεί στις δαπάνες λειτουργίας κατά 30,98 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 30,1%. Οι 
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δαπάνες για επιχορηγήσεις φορέων και εισφορές σε διεθνείς οργανισµούς, εκτιµάται ότι θα 

εµφανίσουν µείωση κατά 8,98 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 51,1%. 

 

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
 

Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου εκτιµάται ότι θα παρουσιάσουν ιδιαίτερα 

σηµαντική µείωση κατά 368,28 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 34,9% το 2015 σε σύγκριση µε τη σχετική 

εκτίµηση για το 2011 προ της λήψης µέτρων, κυρίως λόγω της µείωσης των Επιδοτήσεων Γεωργίας 

κατά 262,8 εκατ. ευρώ. 

 

Σηµειώνεται όµως ότι η πραγµατική µείωση των πιστώσεων του προϋπολογισµού του Υπουργείου 

ανέρχεται σε 37,9 εκατ. ευρώ ή 16,1%, αν ληφθεί υπόψη η κατάργηση της απόδοσης στον ΕΛΓΑ µε 

το ν. 3889/10 (67,5 εκατ. ευρώ) και η ανωτέρω µείωση των επιδοτήσεων γεωργίας. 

Η εξοικονόµηση αυτή εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί κυρίως ως αποτέλεσµα της προσπάθειας µείωσης 

των δαπανών για: 

 

• πληρωµή των αποδοχών οι οποίες εκτιµάται ότι θα παρουσιάσουν µείωση κατά 11,24 εκατ. ευρώ, 

• επιχορηγήσεις λοιπών φορέων κατά 7,87 εκατ. ευρώ και 

• δαπάνες λειτουργίας κατά 17 εκατ. ευρώ. 

 

 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
 

Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου εκτιµάται ότι θα παρουσιάσουν µείωση κατά 

27,77 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 11,2% το 2015 σε σύγκριση µε τη σχετική εκτίµηση για το 2011 προ της 

λήψης µέτρων, παρά το γεγονός ότι οι αποδιδόµενοι πόροι προς το Πράσινο Ταµείο, παρουσιάζονται 

σηµαντικά αυξηµένοι κατά 19,11 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 70,9%. 

 

Η διαµόρφωση των εξοικονοµήσεων στο ύψος των ανωτέρω δαπανών, εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί 

κυρίως ως αποτέλεσµα της προσπάθειας µείωσης των δαπανών για: 

 

• πληρωµή των αποδοχών οι οποίες εκτιµάται ότι θα παρουσιάσουν µείωση κατά 40,18 εκατ. ευρώ ή 

ποσοστό 29,3%, 

• λειτουργικές και λοιπές δαπάνες κατά 6,70 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 8,0%, παρά το γεγονός ότι οι 

επιχορηγήσεις προς λοιπούς φορείς εκτιµάται ότι θα παρουσιάσουν αύξηση κατά 1,14 εκατ. ευρώ 

ή ποσοστό 3,3%. Οι σηµαντικότερες εξοικονοµήσεις εκτιµάται ότι θα επιδεχθούν στις δαπάνες 

λειτουργίας κατά 7,39 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 27,2%. 

 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
 

Οι αποδιδόµενοι πόροι του Υπουργείου χωρίς να συµπεριλαµβάνονται αυτοί προς το ΑΚΑΓΕ 

(Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών) το 2015 εκτιµάται ότι θα ανέλθουν σε 1.375 εκατ. 

ευρώ, παρουσιάζοντας ραγδαία αύξηση κατά 263,93 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 23,8% σε σύγκριση µε τη 

σχετική εκτίµηση για το 2011 προ των παρεµβάσεων. 

 

Οι αποδόσεις προς το ΑΚΑΓΕ, κατά την ίδια περίοδο, εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν σε 692 εκατ. 

ευρώ παρουσιάζοντας σηµαντικότατη αύξηση κατά 117 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 20,3%. 

 

Παρά ταύτα, ως αποτέλεσµα: 

 

• των σχεδιαζόµενων µεταρρυθµίσεων που αλλάζουν συνολικά τη µορφή του ασφαλιστικού 

συστήµατος στην Ελλάδα µε ιδιαίτερη αναφορά στην καταπολέµηση της εισφοροαποφυγής και της 
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εισφοροδιαφυγής, την καταπολέµηση της ανασφάλιστης εργασίας και τη διεύρυνση της βάσης των 

ασφαλισµένων και τη µείωση της ανεργίας και 

• της επανεξέτασης της σκοπιµότητας και του επαναπροσδιορισµού του συνόλου των µεταβιβάσεων 

από τον κρατικό προϋπολογισµό µεταξύ άλλων και προς το  ασφαλιστικό σύστηµα 

 

εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί σηµαντική εξοικονόµηση στις δαπάνες επιχορήγησης του ασφαλιστικού 

συστήµατος εν γένει, συνολικού ύψους 2.099,37 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 15,3%. 

 

 

Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
 

Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου εκτιµάται ότι θα παρουσιάσουν µείωση κατά 

21,44 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 18% το 2015 σε σύγκριση µε τη σχετική εκτίµηση για το 2011 προ της 

λήψης µέτρων. 

 

Η διαµόρφωση των εξοικονοµήσεων στο ύψος των ανωτέρω δαπανών, εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί 

κυρίως ως αποτέλεσµα της προσπάθειας µείωσης των δαπανών για: 

 

• επιχορηγήσεις προς λοιπούς φορείς, οι οποίες εκτιµάται ότι θα παρουσιάσουν µείωση κατά 10,49 

εκατ. ευρώ ή ποσοστό 54,5% και 

• πληρωµή καταναλωτικών δαπανών, οι οποίες εκτιµάται ότι θα παρουσιάσουν µείωση κατά 6,66 

εκατ. ευρώ ή ποσοστό 30,4%. 

 
 
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 
 

Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου εκτιµάται ότι θα παρουσιάσουν µείωση κατά 

125,41 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 13,9% το 2015 σε σύγκριση µε τη σχετική εκτίµηση για το 2011 προ 

της λήψης µέτρων. 

 

Η διαµόρφωση των εξοικονοµήσεων στο ύψος των ανωτέρω δαπανών, εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί 

κυρίως ως αποτέλεσµα της προσπάθειας µείωσης των δαπανών για: 

 

• πληρωµή των αποδοχών του προσωπικού, οι οποίες εκτιµάται ότι θα παρουσιάσουν µείωση κατά 

28,58 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 12,9%, εκ των οποίων 23,51 εκατ. ευρώ αφορούν µισθούς και 5,07 

εκατ. ευρώ αφορούν λοιπές παροχές και πρόσθετες παροχές από καταργηθέντες ειδικούς 

λογαριασµούς, 

• επιχορηγήσεις συγκοινωνιακών και λοιπών φορέων κατά 46,18 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 8,8%, 

• λειτουργικές και λοιπές δαπάνες κατά 46,34 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 78,3% και 

• προµήθεια υλικοτεχνικού και λοιπού εξοπλισµού κατά 4,14 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 64,1%. 

 

 

Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας 
 

Οι πιστώσεις του Υπουργείου κατά το 2011 έχουν ενισχυθεί µε κονδύλια ύψους: 

• 35 εκατ. ευρώ για την επιχορήγηση των άγονων γραµµών. 

• 7 εκατ. ευρώ για την πληρωµή δαπανών µετακίνησης λιµενικού προσωπικού έτους 2010. 

 

Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου εκτιµάται ότι θα παρουσιάσουν µείωση κατά 

259,66 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 16,7% το 2015 σε σύγκριση µε τη σχετική εκτίµηση για το 2011 προ 

των παρεµβάσεων. 

 

Η διαµόρφωση των εξοικονοµήσεων στο ύψος των ανωτέρω δαπανών, εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί 

κυρίως ως αποτέλεσµα της προσπάθειας µείωσης των δαπανών για: 
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• επιχορήγηση προς το ΝΑΤ, λόγω του εξορθολογισµού και του επαναπροσδιορισµού του σχετικού 

πλαισίου, κατά 180,0 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 15,3%, 

• πληρωµής των αποδοχών οι οποίες εκτιµάται ότι θα παρουσιάσουν συνολικά µείωση κατά 25,42 

εκατ. ευρώ ή ποσοστό 13,2%, εκ των οποίων: 

- µείωση κατά 18,79 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 10,7% των δαπανών για καταβολή µισθών 

ένστολου και πολιτικού προσωπικού και   

- µείωση 6,62 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 42,4% των δαπανών για καταβολή πρόσθετων, 

µισθολογικού χαρακτήρα, παροχών,  

• µετακινήσεις ένστολου προσωπικού για εκτέλεση υπηρεσίας κατά 1,13 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 

53,6% και 

• λειτουργικές και λοιπές δαπάνες κατά 2,49 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 35,6%. 

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
 

Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου εκτιµάται ότι θα παρουσιάσουν µείωση κατά 

315,36 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 16,4% το 2015 σε σύγκριση µε τη σχετική εκτίµηση για το 2011 προ 

των παρεµβάσεων. 

 

Η διαµόρφωση των εξοικονοµήσεων στο ύψος των ανωτέρω δαπανών, εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί 

κυρίως ως αποτέλεσµα της προσπάθειας µείωσης των δαπανών για: 

 

• πληρωµή των αποδοχών οι οποίες εκτιµάται ότι θα παρουσιάσουν συνολικά µείωση κατά 259,93 

εκατ. ευρώ ή ποσοστό 15,8%, εκ των οποίων: 

- µείωση κατά 189,39 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 12,6% των δαπανών για καταβολή µισθών 

ένστολου, πολιτικού και εποχικού προσωπικού και   

- µείωση 70,54 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 49,2% των δαπανών για καταβολή πρόσθετων, 

µισθολογικού χαρακτήρα, παροχών, 

• µετακινήσεις ένστολου προσωπικού για εκτέλεση υπηρεσίας κατά 11,79 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 

23,3%, 

• λειτουργικές και λοιπές δαπάνες κατά 13,75 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 13,4%, 

• προµήθεια υλικοτεχνικού και λοιπού εξοπλισµού κατά 20,79 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 28,6% και 

• δαπάνες για την παραγωγή νέου τύπου διαβατηρίων κατά 8,16 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 16,8%. 

 

Ταυτόχρονα ο προϋπολογισµός του Υπουργείου θα επιτρέψει τη χρηµατοδότηση νέων δράσεων όπως 

αυτές που αφορούν στην αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης. 

 

Γενικές κρατικές δαπάνες 
 

Οι γενικές κρατικές δαπάνες εκτιµάται ότι θα παρουσιάσουν σηµαντική αύξηση κατά 10.319,28 εκατ. 

ευρώ ή ποσοστό 37,8% το 2015 σε σύγκριση µε τη σχετική εκτίµηση για το 2011 προ των 

παρεµβάσεων. 

 

Η διαµόρφωση των ανωτέρω αυξηµένων πιστώσεων, οφείλεται: 

 

• στην αύξηση των δαπανών για τόκους κατά 7.398 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 46,2%, 

• στη σηµαντικότατη αύξηση των δαπανών για καταβολή συντάξεων κατά 878 εκατ. ευρώ ή 

ποσοστό 14,0%, 

• στις αυξηµένες δαπάνες για κοινωνική προστασία κατά 263 εκατ. ευρώ, 

• στην αύξηση των αποδόσεων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 275 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 11,7% 

και 

• στην αύξηση των δαπανών που έχουν προβλεφθεί για αποθεµατικό κατά 1.090 εκατ. ευρώ. 
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6.2 Προϋπολογισµός ∆ηµοσίων Επενδύσεων – Σχέδιο δράσης για την εκτέλεση του Π∆Ε 
την περίοδο 2011-2015 

 

6.2.1 Στόχοι που εξυπηρετεί το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
 

Το Π∆Ε χρηµατοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας µε έργα που συµβάλλουν στην ανανέωση 

και την αύξηση του ιδιωτικού και δηµόσιου κεφαλαίου της οικονοµίας και συνεπώς στηρίζουν την 

αναπτυξιακή διαδικασία και τον εκσυγχρονισµό της χώρας σε µακροχρόνια βάση.  

 

Με αυτό τον τρόπο ενισχύει τις ακόλουθες - σηµαντικές - αναπτυξιακές πολιτικές:  

 

1. Τα έργα υποδοµής κατά κύριο λόγο στον τοµέα των µεταφορών και του περιβάλλοντος  

2. Τις δράσεις ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων και της επιχειρηµατικότητας 

3. Την προώθηση της κοινωνίας της γνώσης και της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου 

4. Τους πόρους που υποστηρίζουν τα επενδυτικά προγράµµατα της Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ και 

«ΕΛΛΑ∆Α»). 

 

Επίσης, ενισχύονται οι πολιτικές των υπουργείων (αλλά και των περιφερειών) που χρειάζονται 

εθνικούς πόρους για τη συντήρηση και επέκταση των υποδοµών τους (π.χ. Υπουργείο Παιδείας, 

Υπουργείο Υγείας). 

 

Στόχος που τίθεται σε εφαρµογή ήδη από τις αρχές του 2011 είναι η αναδιάρθρωση του τρόπου 

λειτουργίας του Π∆Ε, µε την υιοθέτηση βασικών αρχών προγραµµατισµού, παρακολούθησης της 

υλοποίησής του και ανάληψης διορθωτικών κινήσεων σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο για τη 

µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικότητάς του. 

  

Για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της κυβέρνησης στον τοµέα των υποδοµών, των 

ιδιωτικών επενδύσεων, του ανθρώπινου κεφαλαίου και της Αυτοδιοίκησης, καθώς και την 

ταυτόχρονη ικανοποίηση των στόχων του Μνηµονίου για το ΕΣΠΑ, απαιτούνται για το Π∆Ε στην 

περίοδο 2011-2015 πόροι της τάξεως των 8,5 δισ. ευρώ ετησίως.  

 

Οι πόροι αυτοί κατανέµονται στα δύο σκέλη του Π∆Ε ως εξής: 

 

• το ύψος του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους για το 2011, λαµβάνοντας υπόψη και τους στόχους 

του Μνηµονίου, ανέρχεται σε 6,2 δισ. ευρώ, ενώ παραµένει σταθερά πάνω από τα 6 δισ. ευρώ 

κατ’ έτος έως και το 2013, 

 

• το εθνικό σκέλος του Π∆Ε, ύψους 2,3 δισ. ευρώ για το 2011, εξυπηρετεί τις ανάγκες του 

υφιστάµενου και του νέου επενδυτικού νόµου, τα επενδυτικά προγράµµατα της τοπικής 

αυτοδιοίκησης ΣΑΤΑ και ΕΛΛΑ∆Α, τις δαπάνες για την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα 

υποδοµής και ενισχύσεις σε πληγέντες από σεισµούς, πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές, 

καθώς και την κάλυψη των λοιπών – µη συγχρηµατοδοτούµενων από κοινοτικούς πόρους - 

επενδυτικών δαπανών των υπουργείων και των περιφερειών.  

 

Από το 2011 η υλοποίηση του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του Π∆Ε γίνεται µε απόλυτο 

προγραµµατισµό και στόχευση µέσω της νέας διαδικασίας πληρωµών των συγχρηµατοδοτούµενων 

έργων στο πλαίσιο του Κεντρικού Λογαριασµού ΕΣΠΑ που ήδη τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας, 

εξασφαλίζοντας καλύτερο έλεγχο αλλά και ορθολογικότερη διαχείριση των διαθέσιµων δηµόσιων 

πόρων.  

 

Επιπλέον, για τον προγραµµατισµό και την εκτέλεση του Π∆Ε 2011 επιβλήθηκαν µία σειρά νέων 

διαδικασιών που είναι πλήρως εναρµονισµένες µε τις αρχές της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης 

και του δεσµευτικού, σύµφωνα µε τις επιταγές του προϋπολογισµού, προγραµµατισµού σε επίπεδο 

επιχειρησιακού προγράµµατος και φορέα χρηµατοδότησης.  
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6.2.2 Παρακολούθηση - αξιολόγηση - δράση 
 

• Προγραµµατίζεται ο συνολικός ανασχεδιασµός του Π∆Ε µε κύριες συνιστώσες:  

� αναθεώρηση του νοµοθετικού πλαισίου του Π∆Ε (οι βασικές εφαρµοζόµενες διατάξεις είναι 

του 1952)     

� αλλαγή της δοµής του Π∆Ε µε τη µετατροπή του εθνικού σκέλους του Π∆Ε σε Εθνικό 

Πρόγραµµα Ανάπτυξης  

� προγραµµατισµό και παρακολούθηση των µακροχρόνιων υποχρεώσεων που αναλαµβάνει το 

Πρόγραµµα.  

� αναδιάρθρωση της ∆/νσης ∆ηµοσίων Επενδύσεων – σύσταση νέων τµηµάτων προκειµένου να 

εξυπηρετούνται οι αρχές του µεσοπρόθεσµου προγραµµατισµού και υλοποίησης. 

 

• Προωθείται ο έλεγχος και διαγραφή έργων – εναρίθµων του εθνικού Π∆Ε που χρονίζουν. 

 

• Παράλληλα, προσδιορίζονται  οι κατηγορίες δαπανών του Π∆Ε που στερούνται επενδυτικής 

λογικής (π.χ. επιχορηγήσεις φορέων, επιδόµατα, ΦΠΑ κ.λπ.).  

 

• Θα ενεργοποιηθεί σύστηµα παρακολούθησης των προθεσµιών ολοκλήρωσης των ενεργειών 

διαχείρισης και υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων έργων, οι οποίες έχουν ήδη 

θεσµοθετηθεί.  

 

• Επιδιώκεται σε σταθερή βάση και σε άµεση συνεννόηση - συνεργασία µε τα εµπλεκόµενα 

υπουργεία-φορείς ο περιορισµός των µη επιλέξιµων δαπανών των συγχρηµατοδοτούµενων έργων. 

 

• ∆ηµιουργία µηχανισµού αναχαίτισης παραγωγής ανεξόφλητων υποχρεώσεων του Π∆Ε.   

 

6.2.3 Συνέπεια µε δηµοσιονοµικές δυνατότητες 
 

Για την περίοδο 2011 – 2013 το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος ανέρχεται περίπου στο 75% του 

συνολικού Προγράµµατος, µε έµφαση στα έτη 2012 και 2013 κατά τα οποία οι στόχοι του Μνηµονίου 

είναι σαφώς υψηλότεροι. Το υπόλοιπο µέγεθος πιστώσεων στο εθνικό σκέλος του Π∆Ε παραµένει 

ιδιαίτερης σηµασίας διότι µε αυτό τον τρόπο αφενός στηρίζονται αναπτυξιακές επιλογές της 

Κυβέρνησης οι οποίες δεν είναι επιλέξιµες για το ΕΣΠΑ (Αναπτυξιακό µέσο κυρίως 

προσανατολισµένος στους στόχους της Λισσαβόνας και του Γκέτεµποργκ) και αφετέρου συνδράµουν 

στη στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα πρώτα της βήµατα µετά την αναδιάρθρωση του 

«Καλλικράτη». 

 

Σε ό,τι αφορά στο εθνικό σκέλος του Προγράµµατος, σηµειώνεται ότι οι διαθέσιµοι κάθε φορά πόροι 

κατανέµονται περίπου ισόποσα στους Επενδυτικούς Νόµους, οι οποίοι αποτελούν αυτή τη στιγµή το 

κύριο εργαλείο άσκησης πολιτικής για την επιχειρηµατικότητα και τις νέες επενδύσεις στη χώρα, στα 

προγράµµατα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ, ΕΛΛΑ∆Α) και στις δαπάνες των υπουργείων, οι 

οποίες αφορούν κυρίως σε προµήθειες και συντηρήσεις υφιστάµενου εξοπλισµού. 

 

Η στρατηγική υλοποίησης του Π∆Ε αποτυπώνεται και στην κατανοµή των πιστώσεων ανά υπουργείο 

–αποκεντρωµένη διοίκηση. Ειδικότερα: 

 

• Έµφαση δίνεται σε Υπουργεία που εποπτεύουν – διαχειρίζονται Επιχειρησιακά Προγράµµατα. Η 

κατανοµή των πιστώσεων ανά Υπουργείο έλαβε χώρα σε συνάρτηση µε την κατανοµή των στόχων 

του Μνηµονίου σε επιµέρους ποσοτικούς στόχους ανά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα.  

 

• Το µεγαλύτερο ύψος πιστώσεων κατευθύνεται στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων το οποίο έχει τις µεγαλύτερες απαιτήσεις για πληρωµές τόσο στο επιλέξιµο, όσο και στο 
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µη επιλέξιµο τµήµα του Π∆Ε. Παράλληλα, είναι το Υπουργείο µε το µεγαλύτερο µέρος 

ανεξόφλητων υποχρεώσεων. 

 

• Μεγάλο ύψος πιστώσεων προγραµµατίζεται να κατευθυνθεί στο ΥΠΟΙΑΝ για την εξυπηρέτηση 

των αναγκών χρηµατοδότησης των επενδυτικών νόµων. 

 

• Σε συµφωνία µε την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας σηµαντικό µέρος των διαθέσιµων πόρων 

κατευθύνεται στα Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΕΠ 

∆ιοικητική µεταρρύθµιση, µεταξύ άλλων και για την εξυπηρέτηση του «Καλλικράτη»), όπως 

επίσης και στην αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού της χώρας µέσω των ΕΠ των Υπουργείων 

Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 

• Τέλος στις αποκεντρωµένες περιφερειακές διοικήσεις θα κατευθυνθεί περίπου το 14% των 

διαθέσιµων πόρων του Π∆Ε σε ετήσια βάση. 

 

 

Πίνακας 3.20  Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων κατά υπουργείο/φορέα 

      

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ / ΦΟΡΕΑΣ 
2011 2012 2013 2014 2015 

ΒΣ(1) ΜΠ∆Σ(2) ΒΣ ΜΠ∆Σ ΒΣ ΜΠ∆Σ ΒΣ ΜΠ∆Σ ΒΣ ΜΠ∆Σ 
1 Βουλή των Ελλήνων 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρ. ∆ιακυβέρνησης 710 508 800 609 660 609 780 609 960 609 

3 Υπουργείο Οικονοµικών 14 13 17 13 18 13 20 13 20 13 

4 Υπουργείο Εξωτερικών 18 15 14 16 13 16 16 16 18 16 

5 Υπουργείο Εθνικής Άµυνας 18 17 19 17 20 17 22 17 22 17 

6 Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 2.000 1.800 2.070 1.745 2.150 1.745 2.200 1.745 2.550 1.745 

7 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 420 413 435 416 445 416 271 416 165 416 

8 Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 580 521 570 550 610 550 640 550 530 550 

9 Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 2.220 2.090 2.110 2.159 2.088 2.159 1.960 2.159 1.860 2.159 

10 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 605 589 540 597 510 597 450 597 300 597 

11 Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 75 65 75 70 75 70 85 70 90 70 

12 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 400 390 455 395 450 395 570 395 825 395 

13 Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας & Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 8 7 7 7 6 7 7 7 8 7 

14 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 78 75 73 76 78 76 79 76 80 76 

15 Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού 122 112 98 117 95 117 105 117 110 117 

16 Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις 1.140 1.101 1.150 1.121 1.210 1.121 1.220 1.121 880 1.121 

17 Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας 90 82 65 86 70 86 73 86 80 86 

18 Αποθεµατικό 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Σύνολο 8.500 7.800 8.500 8.000 8.500 8.000 8.500 8.000 8.500 8.000 
(1) Βασικό Σενάριο 
(2) Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 
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7. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 

 

7.1 ∆απάνες τακτικού προϋπολογισµού ανά κατηγορία – βασικό σενάριο 
 

Οι συνολικές δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών για 

πληρωµή τόκων, των δαπανών υλοποίησης των εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου 

Εθνικής Άµυνας και των δαπανών για την πληρωµή των εγγυήσεων που εκτιµάται ότι θα καταπέσουν 

σε βάρος του Ελληνικού  ∆ηµοσίου, προβλέπεται να διαµορφωθούν σε 72.889 εκατ. ευρώ ή 32,3% 

του ΑΕΠ το 2011, σε 72.777 εκατ. ευρώ ή 31,9% του ΑΕΠ το 2012, σε 77.983 εκατ. ευρώ ή 33,1% 

του ΑΕΠ το 2013, σε 79.923 εκατ. ευρώ ή 32,9% του ΑΕΠ το 2014 και σε 84.456 εκατ. ευρώ ή 33,5% 

του ΑΕΠ το 2015.  

 

Οι πρωτογενείς δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού, προβλέπεται να διαµορφωθούν σε 53.468  

εκατ. ευρώ ή 23,7% του ΑΕΠ το 2011, σε 52.375 εκατ. ευρώ ή 22,9% του ΑΕΠ το 2012, σε 53.493  

εκατ. ευρώ ή 22,7% του ΑΕΠ το 2013, σε 52.660 εκατ. ευρώ ή 21,7% του ΑΕΠ το 2014 και σε 53.053 

εκατ. ευρώ ή 21,1% του ΑΕΠ το 2015. 

 

Για την  επίτευξη των ανωτέρω αποτελεσµάτων, έχουν ληφθεί υπόψη: 

 

- ο εξορθολογισµός του µισθολογικού κόστους µέσα από τη βελτιστοποίηση της κατανοµής των 

ανθρώπινων πόρων και τον περιορισµό των προσλήψεων στο απολύτως απαραίτητο για την 

εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών επίπεδο, 

- ο  περιορισµός των πρόσθετων παροχών µισθολογικού χαρακτήρα όπως υπερωρίες, αµοιβές για 

συµµετοχή σε επιτροπές και συµβούλια, αµοιβές για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες και 

εξαιρέσιµες ηµέρες,  

- ο περιορισµός των λειτουργικού χαρακτήρα δαπανών µε ιδιαίτερη αναφορά στις δαπάνες 

µετακινήσεων, στις δαπάνες και τον εξορθολογισµό των προµηθειών των δηµοσίων υπηρεσιών, 

των δαπανών για µισθώµατα κτηρίων, τηλεπικοινωνιών κ.λπ. ∆ΕΚΟ, δηµοσίων σχέσεων, καθώς 

και των πάσης φύσεως επιχορηγήσεων. 

 

7.1.1 Αποδοχές, συντάξεις και λοιπές πρόσθετες µισθολογικού χαρακτήρα παροχές 
 

Οι δαπάνες για µισθούς εκτιµάται ότι θα ανέλθουν σε 14.296 εκατ. ευρώ ή 6,3% του ΑΕΠ το 2011, σε 

13.671 εκατ. ευρώ ή 6,0% του ΑΕΠ το 2012, σε 13.492 εκατ. ευρώ ή 5,7% του ΑΕΠ το 2013, σε 

13.331 εκατ. ευρώ ή 5,5% του ΑΕΠ το 2014 και σε 13.173 εκατ. ευρώ ή 5,2% του ΑΕΠ το 2015.  

 

Η διαµόρφωση των εξοικονοµήσεων στο ύψος των ανωτέρω δαπανών, εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί ως 

αποτέλεσµα της εφαρµογής του κανόνα της πραγµατοποίησης 1 πρόσληψης για κάθε 5 αποχωρήσεις 

προσωπικού. 

 

Οι δαπάνες για καταβολή συντάξεων εκτιµάται ότι θα ανέλθουν σε 6.258 εκατ. ευρώ το 2011, σε 

6.471 εκατ. ευρώ το 2012, σε 6.693 εκατ. ευρώ το 2013, σε 6.915 εκατ. ευρώ το 2014 και σε 7.136 

εκατ. ευρώ το 2015, διατηρούµενες σε ποσοστό σταθερά 2,8% του ΑΕΠ για την περίοδο 2011 έως 

2015. 

 

Οι δαπάνες για πρόσθετες µισθολογικές παροχές εκτιµάται ότι θα ανέλθουν σε 1.415 εκατ. ευρώ το 

2011, σε 1.413 εκατ. ευρώ το 2012, σε 1.407 εκατ. ευρώ το 2013, σε 1.397 εκατ. ευρώ το 2014 και σε 

1.390 εκατ. ευρώ το 2015, διαµορφούµενες σε ποσοστό 0,6% του ΑΕΠ σταθερά για την περίοδο 2011 

έως 2015. 

 

Οι δαπάνες για νέες προσλήψεις εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν σε 50 εκατ. ευρώ για το 2011 και σε 

30 εκατ. ευρώ για τα έτη 2012 έως 2015, λαµβάνοντας υπόψη την υπόθεση ότι οι αποχωρήσεις του 
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προσωπικού θα διαµορφωθούν σε 15.000 άτοµα το 2011 και σε 20.000 άτοµα για τα έτη 2012 έως 

2015. 

 

 

 Πίνακας  3.21 ∆απάνες τακτικού προϋπολογισµού ανά κατηγορία  - βασικό σενάριο 
(σε εκατ. ευρώ)  

 

α/α Κατηγορία δαπάνης 
2011 2011 2012 2013 2014 2015 

Προϋπ/σµός Εκτιµήσεις  Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις 
Α' ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (1+2) 21.592 22.018 21.585 21.622 21.673 21.729 
1 Μισθοί-Συντάξεις- Λοιπές παροχές 21.542 21.968 21.555 21.592 21.643 21.699 
    -  Μισθοί  13.873 14.296 13.671 13.492 13.331 13.173 
    - Συντάξεις  6.258 6.258 6.471 6.693 6.915 7.136 
    - Λοιπές παροχές  1.412 1.415 1.413 1.407 1.397 1.390 
2 Νέες  προσλήψεις  50 50 30 30 30 30 
Β' ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (3+4+5+6) 16.652 17.784 16.308 17.316 16.304 16.514 
3 ∆απάνες περίθαλψης  61 61 61 61 61 60 
4 Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταµείων  13.790 14.928 13.202 14.250 13.229 13.427 
    -Ο.Γ.Α. 4.600 4.600 3.654 3.615 3.529 3.580 
    -Ι.Κ.Α.  2.310 2.910 2.303 2.870 2.444 2.544 
  -Επιχορήγηση στον ΟΑΕ∆ 500 1.064 500 1.000 500 500 
    -Ν.Α.Τ. 1.200 1.180 1.100 1.100 1.100 1.100 
   -ΟΑΕΕ 800 800 800 800 800 801 
    -ΤΑΠ-ΟΤΕ 600 600 600 600 600 600 
    -Κοινωνική χρηµατοδότηση   400 400 400 400 400 400 
    -EOΠYY 0 0 1.370 1.391 1.432 1.478 
    -ΟΠA∆  1.250 1.120 870 890 890 890 
    -Λοιπά ασφαλιστικά ταµεία 29 28 34 34 34 34 
    -Λοιπές δαπάνες ασφαλιστικών ταµείων 561 691 120 100 100 100 
    -Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στον ΟΑΠ-∆ΕΗ 600 600 600 600 600 600 
    -ΕΚΑΣ(πλην συνταξιούχων ∆ηµοσίου) 940 935 850 850 800 800 
5 Λοιπές δαπάνες, περίθαλψης (κάλυψη ελλείµµατος 

νοσοκοµείων) 1.200 1.200 1.150 1.100 1.100 1.100 
6 Kοινωνική προστασία 1.601 1.595 1.895 1.905 1.915 1.927 
  -Επιδόµατα πολυτέκνων 675 700 700 700 700 700 
  -Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών  606 575 575 586 597 610 
  -Λοιπές εισοδηµατικές ενισχύσεις  320 320 620 619 618 617 

Γ' ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ (7+8+9+10) 7.870 7.773 7.956 7.915 8.069 7.905 
7 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ 2.213 2.059 2.176 2.150 2.136 2.126 
    - Συγκοινωνιακοί  φορείς 446 446 432 411 411 411 
    -Λοιπές επιχορηγήσεις 1.719 1.565 1.744 1.739 1.725 1.715 
    -Επιχορήγηση στην ΕΛΣΤΑΤ για δαπάνες απογραφής  48 48 0 0 0 0 
8 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 2.292 2.485 2.280 2.243 2.204 2.173 
    - Μετακινήσεις 327 321 314 310 302 296 
    - Λειτουργικές 865 870 873 861 849 838 
    - Μισθώµατα Αεροσκαφών πρώην ΟΑ 40 40 0 0 0 0 
    - Προµήθειες 671 687 653 643 634 619 
    -∆ιάφορες  άλλες δαπάνες 348 528 405 394 383 384 
    -∆απάνες ΝΑΤΟ 40 40 35 35 35 35 
9 ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 3.222 3.110 3.333 3.285 3.340 3.293 
   -Αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2.487 2.355 2.560 2.510 2.570 2.630 
   -Επιδοτήσεις γεωργίας 735 755 773 775 770 663 

10 ΥΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 143 119 167 236 390 313 
    -Νέα προγράµµατα και λοιπές δαπάνες 94 72 139 138 286 285 
  - ∆απάνες καταργηθέντων ειδικών λογ/σµών 29 27 28 28 28 28 
  - ∆απάνες εκλογών  20 20 0 71 76 0 

∆'. ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 5.978 5.312 5.116 5.230 5.208 5.235 
E' Αποθεµατικό  580 580 1.410 1.410 1.405 1.670 
I. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΠ  (Α+Β+Γ+∆+Ε) 52.672 53.468 52.375 53.493 52.660 53.053 
II. Επιχ. Νοσοκ. για ανεξόφλητες οφειλές προηγ. έτους  450 450 350 300 300 300 
III. ΤΟΚΟΙ 15.920 16.002 16.900 20.500 24.400 28.000 

IV. ΣΥΝ. ∆ΑΠΑΝΩΝ  ΤΠ (πλην χρεολυσίων) (I+II+III) 69.042 69.920 69.625 74.293 77.360 81.353 
V. Εξοπλιστικά προγράµµατα Υπ. Εθν. Άµυνας 1.600 1.500 1.500 1.500 1.400 1.400 
VΙ. Kαταπτώσεις εγγυήσεων  1.196 1.469 1.652 2.190 1.163 1.703 

 Εντός ΓΚ 1.051 1.245 1.518 1.979 1.024 1.636 
 Εκτός ΓΚ 145 224 134 211 139 67 

VΙΙ. Σύνολο δαπανών ΤΠ πλην αυξήσεων ΜΚ (IV+V+VI) 71.838 72.889 72.777 77.983 79.923 84.456 
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7.1.2 Ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία 
 

Οι δαπάνες αυτές εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν σε 17.784 εκατ. ευρώ ή 7,9% του ΑΕΠ το 2011, σε 

16.308 εκατ. ευρώ ή 7,1% του ΑΕΠ το 2012, σε 17.316 εκατ. ευρώ ή 7,4% του ΑΕΠ το 2013, σε 

16.304 εκατ. ευρώ ή 6,7% του ΑΕΠ το 2014 και σε 16.514 ή 6,6% του ΑΕΠ το 2015. 

 

Οι δαπάνες για την κάλυψη ελλειµµάτων νοσοκοµείων αναµένεται ότι θα διαµορφωθούν σε 1.200 

εκατ. ευρώ το 2011, σε 1.150 εκατ. ευρώ το 2012 και σε 1.100 εκατ. ευρώ για τα έτη 2013 έως 2015. 

 

Συµπληρωµατικά, για την πληρωµή των ανωτέρω σχετικών υποχρεώσεων του τελευταίου τριµήνου 

εκάστου προηγούµενου έτους που δεν θα προλάβουν να πληρωθούν λόγω λήξης του οικονοµικού 

έτους, έχουν προβλεφθεί κονδύλια ύψους 450 εκατ. ευρώ το 2011, 350 εκατ. ευρώ το 2012 και 300 

εκατ. ευρώ ετησίως για τα έτη 2013, 2014 και 2015. 

 

7.1.3 Επιχορηγήσεις, λειτουργικές και λοιπές καταναλωτικές δαπάνες 
 

Οι δαπάνες αυτές, εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν σε 7.773 εκατ. ευρώ ή 3,4% του ΑΕΠ το 2011, σε 

7.956 εκατ. ευρώ ή 3,5% του ΑΕΠ το 2012, σε 7.915 εκατ. ευρώ ή 3,4% του ΑΕΠ το 2013, σε 8.069 

εκατ. ευρώ ή 3,3% του ΑΕΠ το 2014 και σε 7.905 εκατ. ευρώ ή 3,1% του ΑΕΠ το 2015. 

 

Ειδικότερα: 

 

Οι καταναλωτικές δαπάνες εκτιµάται ότι θα είναι µειωµένες κατά 8,3% ή 205 εκατ. ευρώ το 2012 σε 

σχέση µε το 2011 και για το διάστηµα 2013 έως 2015 εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν στο   -1,0%, και 

0,9% του ΑΕΠ αντίστοιχα.  

 

Οι δαπάνες για επιχορηγήσεις φορέων αναµένεται ότι θα είναι αυξηµένες κατά 117 εκατ. ευρώ το 

2012 σε σχέση µε το 2011 και για το διάστηµα 2013 έως 2015 εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν στο 

0,9%, και 0,8% του ΑΕΠ αντίστοιχα.  

 

Οι δαπάνες για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιµώνται σηµαντικά αυξηµένες κατά 11,7% ή 

275 εκατ. ευρώ στην περίοδο 2011 έως 2015 ενώ σε ετήσια βάση εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν σε 

2.355 εκατ. ευρώ το 2011, σε 2.560 εκατ. ευρώ το 2012, σε 2.510 εκατ. ευρώ το 2013, σε 2.570 εκατ. 

ευρώ το 2014 και σε 2.630 εκατ. ευρώ το 2015. 

 

7.1.4 Αποθεµατικό και λοιπές µη κατανεµηµένες δαπάνες 
 

Για την αντιµετώπιση δαπανών έκτακτου χαρακτήρα έχουν προβλεφθεί κονδύλια ύψους 580 εκατ. 

ευρώ για το 2011, 1.410 εκατ. ευρώ για καθένα από τα έτη 2012 έως και 2014 και 1.670 εκατ. ευρώ 

για το 2015. 

 

Συµπληρωµατικά, για την αντιµετώπιση πρόσθετων έκτακτων αναγκών οι οποίες στην παρούσα φάση 

δεν είναι δυνατό να εξειδικευθούν έχουν προβλεφθεί κονδύλια ύψους 50 εκατ. ευρώ ετησίως για τα 

έτη 2012 και 2013 και 100 εκατ. ευρώ για τα έτη 2014 και 2015. 

 

7.1.5 ∆απάνες τόκων 
 

Οι δαπάνες σε ταµειακή βάση για πληρωµή τόκων εκτιµάται ότι θα ανέλθουν σε 16.002 εκατ. ευρώ ή 

7,1% του ΑΕΠ το 2011, σε 16.900 εκατ. ευρώ ή 7,4% του ΑΕΠ το 2012, σε 20.500 ή 8,7% του ΑΕΠ 

το 2013, σε 24.400 εκατ. ευρώ ή 10,0% του ΑΕΠ το 2014 και σε 28.000 εκατ. ευρώ ή 11,1% του ΑΕΠ 

το 2015, παρουσιάζοντας ρυθµό αύξησης 5,6%, 21,3%, 19,0% και 14,8% αντίστοιχα, ετησίως. 
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7.1.6 ∆απάνες για υλοποίηση εξοπλιστικών προγραµµάτων Υπουργείου Εθνικής Άµυνας 
 

Οι δαπάνες σε ταµειακή βάση για την υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου 

Εθνικής Άµυνας  εκτιµάται ότι θα ανέλθουν σε 1.500 εκατ. ευρώ ή 0,7% του ΑΕΠ το 2011, σε 1.500 

εκατ. ευρώ ή 0,7% του ΑΕΠ το 2012, σε 1.500 εκατ. ευρώ ή 0,6% του ΑΕΠ το 2013, σε 1.400 εκατ. 

ευρώ ή 0,6% του ΑΕΠ το 2014 και σε 1.400 εκατ. ευρώ ή 0,6% του ΑΕΠ το 2015. 

 

7.2 ∆απάνες τακτικού προϋπολογισµού ανά κατηγορία – µε παρεµβάσεις 
 

Οι συνολικές δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών για 

πληρωµή τόκων, των δαπανών υλοποίησης των εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου 

Εθνικής Άµυνας και των δαπανών για την πληρωµή των εγγυήσεων που εκτιµάται ότι θα καταπέσουν 

σε βάρος του Ελληνικού  ∆ηµοσίου, προβλέπεται να διαµορφωθούν σε 71.871 εκατ. ευρώ ή 31,9% 

του ΑΕΠ το 2011, σε 71.491 εκατ. ευρώ ή 31,3% του ΑΕΠ το 2012, σε 75.467 εκατ. ευρώ ή 32% του 

ΑΕΠ το 2013, σε 75.363 εκατ. ευρώ ή 31% του ΑΕΠ το 2014 και σε 77.399 εκατ. ευρώ ή 30,7% του 

ΑΕΠ το 2015. 

 

Οι συνολικές δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού το 2015 παρουσιάζονται αυξηµένες κατά 4.510 

εκατ. ευρώ σε σύγκριση µε την σχετική εκτίµηση για το 2011 προ των παρεµβάσεων. Το γεγονός 

αυτό οφείλεται: 

 

• στη σηµαντική αύξηση των δαπανών για καταβολή συντάξεων στην πενταετία κατά 878 εκατ. 

ευρώ,  

• στην αύξηση των αποδόσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 275 εκατ. ευρώ, 

• στην ιδιαίτερα σηµαντική αύξηση των αποδιδόµενων πόρων κατά 1.042,4 εκατ. ευρώ, ως 

συνέπεια της εκτιµώµενης αύξησης των εσόδων του προϋπολογισµού, 

• στην αύξηση των δαπανών για πληρωµή καταπτώσεων εγγυήσεων κατά 234 εκατ. ευρώ,  

• στη ραγδαία αύξηση των δαπανών για πληρωµή τόκων κατά 7.398 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο,  

• στην αύξηση των δαπανών κοινωνικής προστασίας και 

• στην αύξηση του ύψους του αποθεµατικού κατά 1.090 εκατ. ευρώ. 

 

Επισηµαίνεται ότι οι αυξήσεις αυτές, υπερκαλύπτουν τη µείωση των λοιπών δαπανών του τακτικού 

προϋπολογισµού κατά 6.408 εκατ. ευρώ. 

 

Οι πρωτογενείς δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού, προβλέπεται να διαµορφωθούν σε 52.450 

εκατ. ευρώ ή 23,3% του ΑΕΠ το 2011, σε 51.088 εκατ. ευρώ ή 22,4% του ΑΕΠ το 2012, σε 51.977 

εκατ. ευρώ ή 21,1% του ΑΕΠ το 2013, σε 50.700 εκατ. ευρώ ή 20,9% του ΑΕΠ το 2014 και σε 50.996 

εκατ. ευρώ ή 20,2% του ΑΕΠ το 2015. Οι πρωτογενείς δαπάνες εµφανίζονται µειωµένες κατά             

2.472,1 εκατ. ευρώ, το 2015 σε σύγκριση µε την σχετική εκτίµηση για το 2011 προ της λήψης µέτρων. 

Εάν µάλιστα στη σύγκριση αυτή δεν ληφθεί υπόψη η προαναφερθείσα αύξηση των αποδόσεων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 275 εκατ. ευρώ, για καταβολή συντάξεων στην πενταετία κατά 878 εκατ. 

ευρώ και των αποδιδόµενων πόρων κατά 1.043 εκατ. ευρώ, τότε η µείωση θα ανέλθει σε 4.667 εκατ. 

ευρώ. 

 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι αυτός ο προγραµµατισµός των δαπανών έχει εκπονηθεί µε γνώµονα την 

εξάλειψη, εντός του έτους 2011, των ανεξόφλητων υποχρεώσεων πέραν των 90 ηµερών από την 

καθορισµένη ηµεροµηνία εξόφλησης όλων των φορέων του τακτικού προϋπολογισµού, καθώς και 

ταυτόχρονα του περιορισµού στο χαµηλότερο δυνατό ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων κάτω από 

ενενήντα ηµέρες. 

 

Προκειµένου να καταστεί εφικτή η επίτευξη των ανωτέρω αποτελεσµάτων, έχει ληφθεί υπόψη η 

εφαρµογή µιας σειράς µέτρων που στοχεύουν: 
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• στον περιορισµό του µισθολογικού κόστους µε την εφαρµογή του νέου µισθολογίου, την αύξηση 

των ωρών εργασίας, τη µείωση του αριθµού των συµβασιούχων και την εφαρµογή περιορισµών 

στη διενέργεια νέων προσλήψεων, 

• στον εξορθολογισµό του κόστους των λοιπών πρόσθετων παροχών µισθολογικού χαρακτήρα 

όπως υπερωρίες, αµοιβές για συµµετοχή σε επιτροπές και συµβούλια, αµοιβές για εργασία κατά 

τις νυχτερινές ώρες και εξαιρέσιµες ηµέρες, 

• στον εξορθολογισµό των δαπανών υγείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, 

• στη µείωση των αµυντικών δαπανών, 

• στο συστηµατικό επανέλεγχο και τη µείωση των κονδυλίων επιχορηγήσεων, αποδόσεων και εν 

γένει µεταβιβάσεων του κρατικού προϋπολογισµού, προς τους πάσης φύσεως φορείς και νοµικά 

πρόσωπα εντός και εκτός γενικής κυβέρνησης,  

• στον περιορισµό των λειτουργικού χαρακτήρα δαπανών µε ιδιαίτερη αναφορά στις δαπάνες: 

- µετακινήσεων προσωπικού για εκτέλεση υπηρεσίας, 

- πληρωµής µισθωµάτων κτηρίων, 

- προµήθειας υλικοτεχνικού εξοπλισµού, γραφικής ύλης, αναλώσιµων υλικών και 

ανταλλακτικών, 

- τηλεπικοινωνιακών τελών σταθερών και κινητών δικτύων, παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, 

ύδρευσης, κλπ. 

- δηµοσίων σχέσεων, εκδόσεων, κλπ. 

 

Περαιτέρω, επιχειρώντας µια περισσότερο αναλυτική προσέγγιση στις ανωτέρω δαπάνες κατά κύρια 

κατηγορία, σηµειώνονται τα εξής: 

 

7.2.1 Αποδοχές, συντάξεις και λοιπές πρόσθετες µισθολογικού χαρακτήρα παροχές 
 

• Οι δαπάνες για µισθούς εµφανίζονται µειωµένες κατά 2.121 εκατ. ευρώ, το 2015 σε σύγκριση µε 

την σχετική εκτίµηση για το 2011 προ της λήψης µέτρων. Συγκεκριµένα, εκτιµάται ότι θα 

ανέλθουν σε 13.997 εκατ. ευρώ ή 6,21% του ΑΕΠ το 2011, σε 13.164 εκατ. ευρώ ή 5,76% του 

ΑΕΠ το 2012, σε 12.793 εκατ. ευρώ ή 5,43% του ΑΕΠ το 2013, σε 12.390 εκατ. ευρώ ή 5,1% του 

ΑΕΠ το 2014 και σε 12.175 εκατ. ευρώ ή 4,8% του ΑΕΠ το 2015.  

 

Η διαµόρφωση των εξοικονοµήσεων στο ύψος των ανωτέρω δαπανών, εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί 

ως αποτέλεσµα: 

- της αύξησης του ωραρίου εργασίας από 37,5 σε 40 ώρες την εβδοµάδα, 

- της µείωσης του αριθµού των συµβασιούχων ορισµένου χρόνου κατά 50% το 2011 και κατά 

10% τα επόµενα έτη 2012 έως 2015, 

- της επιβράδυνσης του ρυθµού λήψης της µισθολογικής ωρίµανσης από τους υπαλλήλους του 

∆ηµοσίου, 

- της κατάργησης  αριθµού  κενών οργανικών θέσεων και του επαναπροσδιορισµού των 

θέσεων ευθύνης, 

- της αναπροσαρµογής του αριθµού των εισακτέων στις παραγωγικές σχολές των ενόπλων 

δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας, 

- της καθιέρωσης της δυνατότητας ελαστικών µορφών απασχόλησης στο ∆ηµόσιο και της 

δυνατότητας παροχής αδειών άνευ αποδοχών στο προσωπικό για εργασία εκτός του 

∆ηµοσίου. 

 

• Οι δαπάνες για καταβολή συντάξεων αυξάνονται κατά 878 εκατ. ευρώ το 2015 σε σύγκριση µε τη 

σχετική εκτίµηση για το 2011 προ των παρεµβάσεων. Συγκεκριµένα, εκτιµάται ότι θα ανέλθουν σε 

6.258 εκατ. ευρώ το 2011, σε 6.471 εκατ. ευρώ το 2012, σε 6.693 εκατ. ευρώ το 2013, σε 6.915 

εκατ. ευρώ το 2014 και σε 7.136 εκατ. ευρώ το 2015, διατηρούµενες σε σταθερό ποσοστό 2,8% 

του ΑΕΠ περίπου για την περίοδο 2011-2015. 

 

• Οι δαπάνες για πρόσθετες µισθολογικές παροχές εκτιµάται ότι θα µειωθούν κατά 297 εκατ. ευρώ 

το 2015 σε σύγκριση µε τη σχετική εκτίµηση για το 2011 προ των παρεµβάσεων. Συγκεκριµένα, 
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εκτιµάται ότι θα ανέλθουν σε 1.328 εκατ. ευρώ το 2011, σε 1.180 εκατ. ευρώ το 2012, σε 1.160 

εκατ. ευρώ το 2013, σε 1.135 εκατ. ευρώ το 2014 και σε 1.188 εκατ. ευρώ το 2015, 

διαµορφούµενες σε ποσοστό 0,6% του ΑΕΠ το 2011, σε 0,5%, τα έτη 2012 και 2013 και σε 0,4% 

του ΑΕΠ τα έτη 2014 και 2015. 

 

Η διαµόρφωση των εξοικονοµήσεων στο ύψος των ανωτέρω δαπανών, εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί 

ως αποτέλεσµα της εφαρµογής των πολιτικών µείωσης των δαπανών για καταβολή πρόσθετων 

αποζηµιώσεων για: 

- συµµετοχή σε αµειβόµενες επιτροπές και συµβούλια, 

- υπερωριακή εργασία, για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες και τις εξαιρέσιµες ηµέρες, καθώς 

και για εργασία πέραν του πενθηµέρου την εβδοµάδα, 

- καταβολή πρόσθετων παροχών και επιδοµάτων από καταργηθέντες µε το ν. 3697/2008 

ειδικούς λογαριασµούς και 

- καταβολή των πάσης φύσεως λοιπών πρόσθετων και παρεπόµενων παροχών, 

 

7.2.2 Ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία 
 

Οι δαπάνες αυτές εκτιµάται ότι θα µειωθούν κατά 2.164 εκατ. ευρώ, το 2015 σε σύγκριση µε τη 

σχετική εκτίµηση για το 2011 προ των παρεµβάσεων, παρά το γεγονός ότι οι δαπάνες για κοινωνική 

προστασία εµφανίζονται αυξηµένες κατά 336,8 εκατ. ευρώ το 2015 σε σύγκριση µε τη σχετική 

εκτίµηση για το 2011 προ των παρεµβάσεων, κυρίως λόγω των εκτιµώµενων αυξήσεων στη 

χρηµατοδότηση του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) κατά 117 εκατ. ευρώ 

και της αύξησης των δαπανών για λοιπές εισοδηµατικές ενισχύσεις κατά 219,8 εκατ. ευρώ την ίδια 

περίοδο. 

 

Συγκεκριµένα, εκτιµάται ότι θα ανέλθουν σε 17.664 εκατ. ευρώ ή 7,8% του ΑΕΠ το 2011, σε 15.722 

εκατ. ευρώ ή 6,9% του ΑΕΠ το 2012, σε 16.567 εκατ. ευρώ ή 7,0% του ΑΕΠ το 2013, σε 15.497 

εκατ. ευρώ ή 6,4% του ΑΕΠ το 2014 και σε 15.620 εκατ. ευρώ ή 6,2% του ΑΕΠ το 2015. 

 

Αναλυτικότερα: 

• Οι δαπάνες για επιχορήγηση ασφαλιστικών ταµείων, εκτιµάται ότι θα µειωθούν κατά 2.396,7 εκατ. 

ευρώ το 2015 σε σύγκριση µε τη σχετική εκτίµηση για το 2011 προ της λήψης µέτρων, κυρίως 

λόγω των εκτιµώµενων  µειώσεων της επιχορήγησης στο ΝΑΤ κατά 180 εκατ. ευρώ, στο ΙΚΑ 

κατά 366 εκατ. ευρώ και στον ΟΑΕ∆ κατά 564,4 εκατ. ευρώ. 

• Οι δαπάνες για την κάλυψη του ελλείµµατος των νοσηλευτικών ιδρυµάτων,  εκτιµάται ότι θα 

µειωθούν κατά 100 εκατ. ευρώ το 2015 σε σύγκριση µε τη σχετική εκτίµηση για το 2011 προ της 

λήψης µέτρων. 

 

Τονίζεται ότι σηµαντικές εξοικονοµήσεις στις δαπάνες περίθαλψης, αναµένεται ότι θα προέλθουν από 

την υιοθέτηση εφαρµογής κεντρικού συστήµατος προµηθειών στα νοσηλευτικά ιδρύµατα. 

 

7.2.3 Επιχορηγήσεις, λειτουργικές και λοιπές καταναλωτικές δαπάνες 
 

Οι δαπάνες αυτές εκτιµάται ότι θα µειωθούν κατά 881,8 εκατ. ευρώ το 2015 σε σύγκριση µε τη 

σχετική εκτίµηση για το 2011 προ της λήψης µέτρων, παρά το γεγονός ότι οι δαπάνες για αποδόσεις 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιµάται ότι θα αυξηθούν κατά 275 εκατ. ευρώ. 

 

Συγκεκριµένα, εκτιµάται ότι θα ανέλθουν σε 7.261 εκατ. ευρώ ή 3,2% του ΑΕΠ το 2011, σε 7.339 

εκατ. ευρώ ή 3,2% του ΑΕΠ το 2012, σε 7.207 εκατ. ευρώ ή 3,1% του ΑΕΠ το 2013, σε 7.081 εκατ. 

ευρώ ή 2,9% του ΑΕΠ το 2014 και σε 6.891 εκατ. ευρώ ή 2,7% του ΑΕΠ το 2015. 

 

Ειδικότερα: 

 

• Οι καταναλωτικές δαπάνες, το ύψος των οποίων αποτελεί τον κυριότερο δείκτη µέτρησης του 

αποτελέσµατος της προσπάθειας για τον περιορισµό των δαπανών, εκτιµάται ότι θα είναι 
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µειωµένες κατά 750 εκατ. ευρώ, το 2015 σε σύγκριση µε την σχετική εκτίµηση για το 2011 προ 

της λήψης µέτρων ή ποσοστό -30,2%. 

 

Η διαµόρφωση των εξοικονοµήσεων στο ύψος των ανωτέρω δαπανών, εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί 

ως αποτέλεσµα της εφαρµογής των πολιτικών µείωσης των δαπανών για: 

 

- µετακινήσεις προσωπικού για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, λόγω 

της τροποποίησης των διατάξεων που διέπουν τις προϋποθέσεις για καταβολή στο προσωπικό 

χιλιοµετρικής αποζηµίωσης και πρόσθετης αποζηµίωσης για διανυκτέρευση, 

- καταβολή µισθωµάτων για στέγαση των υπηρεσιών µε επαναδιαπραγµάτευση όλων των 

καταβαλλόµενων µισθωµάτων µε τους ιδιοκτήτες των ακινήτων µε σκοπό τη µείωση του 

µισθώµατος κατά τουλάχιστον 5% ετησίως ή 20% συνολικά για την περίοδο 2011-2015. 

Επιπρόσθετα, όπου το επιτρέπουν οι κτηριακές συνθήκες, έχει προγραµµατιστεί η 

µεταστέγαση υπηρεσιών σε ιδιόκτητα κτήρια καθώς και η αναδιοργάνωση και συστέγαση 

υπηρεσιών, 

- προµήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισµού και αναλώσιµων υλικών µε δηµιουργία 

κεντροποιηµένων φορέων υλοποίησης των σχετικών προµηθειών ανά Υπουργείο και 

εκπόνησης προγραµµάτων µείωσης του κόστους προµηθειών κατά ένα σταθερό ποσοστό κατ’ 

έτος, 

- τηλεπικοινωνίες και ταχυδροµικά έξοδα, µε επίσπευση της ένταξης των υπηρεσιών στο δίκτυο 

«Σύζευξις», την προγραµµατιζόµενη σύναψη συµβολαίων µε παρόχους σταθερής και κινητής 

τηλεφωνίας µε ευνοϊκότερους οικονοµικούς όρους, καθώς και την περικοπή των 

ταχυδροµικών εξόδων, 

- δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, θέρµανσης και κοινοχρήστων µε εξορθολογισµό 

της χρήσης και τη σύνδεση µε το δίκτυο φυσικού αερίου όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό, 

- προµήθεια ανταλλακτικών, ειδών συντήρησης και λοιπού εξοπλισµού, 

- προµήθεια χαρτιού, εντύπων, γραφικής ύλης, εφηµερίδων και περιοδικών. 

 

Πέραν των ανωτέρω, σηµαντικές εξοικονοµήσεις αναµένονται να επέλθουν από 

προγραµµατιζόµενες συγχωνεύσεις υπηρεσιών και φορέων µε δράσεις όπως: 

 

- νέος εκπαιδευτικός χάρτης της χώρας, µε συγχωνεύσεις σχολείων, ΑΕΙ, ΤΕΙ κλπ., 

- επαναξιολόγηση των αντικειµένων και συγχώνευση φορέων µε επικαλυπτόµενες 

αρµοδιότητες και φορέων που υπολειτουργούν. 

 

Οι δράσεις αυτές, θα επιφέρουν εξοικονοµήσεις σε κατηγορίες δαπανών όπως αποδοχές, 

µισθώµατα κτηρίων, λειτουργικές δαπάνες, προµήθειες και επιχορηγήσεις. 

 

• Οι δαπάνες για επιχορηγήσεις φορέων εκτιµάται ότι θα είναι µειωµένες κατά 265 εκατ. ευρώ, το 

2015 σε σύγκριση µε τη σχετική εκτίµηση για το 2011 προ των παρεµβάσεων ή ποσοστό -12,9%. 

 

Η διαµόρφωση των εξοικονοµήσεων στο ύψος των ανωτέρω δαπανών, εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί 

ως αποτέλεσµα της εφαρµογής των πολιτικών µείωσης των δαπανών για: 

- καταβολή προαιρετικών εισφορών σε εγχώριους και διεθνείς πολιτικούς, οικονοµικούς, κλπ. 

οργανισµούς και την επαναδιαπραγµάτευση του ύψους των υποχρεωτικών σχετικών 

εισφορών, 

- επιχορήγηση άγονων γραµµών µέσω της θέσπισης του θεσµού του «µεταφορικού 

ισοδύναµου» και άλλων πολιτικών και 

- κάλυψη εξόδων ΝΑΤΟ που δεν αντικρίζονται από σχετικά έσοδα. 

 

Επιπρόσθετα: 

- µείωση, κατόπιν επανεξέτασης κατά περίπτωση, των επιχορηγήσεων σε ΝΠ∆∆, φορείς, 

ΜΚΟ, και εν γένει πάσης φύσεως οργανισµούς εποπτευόµενους  από φορείς του κρατικού 

προϋπολογισµού, 
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- µείωση των µεταβιβάσεων προς όλους τους πάσης φύσεως φορείς που επιχορηγούνται από 

τον κρατικό προϋπολογισµό. 

 

• Τα κονδύλια ύψους 1.200 εκατ. ευρώ το 2011, 1.150 εκατ. ευρώ το 2012 και  1.100 εκατ. ευρώ 

ετησίως για τα έτη 2013, 2014 και 2015 τα οποία είχαν  προβλεφθεί για την κάλυψη του 

ελλείµµατος των νοσηλευτικών ιδρυµάτων διατηρούνται αµετάβλητα. Εκτιµάται ότι θα είναι 

µειωµένα κατά 100 εκατ. ευρώ, το 2015 σε σύγκριση µε τη σχετική εκτίµηση για το 2011 προ των 

παρεµβάσεων. 

 

• Το ίδιο αµετάβλητα διατηρούνται και τα κονδύλια που εκτιµάται ότι θα απαιτηθούν για την 

πληρωµή των ανωτέρω σχετικών υποχρεώσεων του τελευταίου τριµήνου εκάστου προηγούµενου 

έτους που δεν θα προλάβουν να πληρωθούν λόγω λήξης του οικονοµικού έτους, σε ύψος 450 εκατ. 

ευρώ το 2011, 350 εκατ. ευρώ το 2012 και 300 εκατ. ευρώ ετησίως για τα έτη 2013, 2014 και 

2015. Εµφανίζονται µειωµένα κατά 150 εκατ. ευρώ το 2015 σε σύγκριση µε τη σχετική εκτίµηση 

για το 2011 προ των παρεµβάσεων. 

 

7.2.4 Αποδιδόµενοι πόροι 
 

Οι δαπάνες αυτές παρουσιάζονται αυξηµένες κατά 1.042 ή ποσοστό 19,6% εκατ. ευρώ το 2015 σε 

σύγκριση µε τη σχετική εκτίµηση για το 2011 προ των παρεµβάσεων. 

 

Πιο συγκεκριµένα: 

• οι αποδόσεις εσόδων προς τους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθµού εκτιµάται ότι θα εµφανίσουν αύξηση κατά 

825 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 21,0%, 

• οι αποδόσεις εσόδων προς τους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) εκτιµάται ότι θα 

εµφανίσουν σηµαντικότατη αύξηση κατά 245 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 20,5% και 

• οι αποδόσεις εσόδων προς τα λοιπά ΝΠ∆∆ εκτιµάται ότι θα εµφανίσουν µείωση κατά 28,0 εκατ. 

ευρώ ή 19,6%. 

 

7.2.5 Αποθεµατικό και λοιπές µη κατανεµηµένες δαπάνες 
 

Τα κονδύλια που έχουν προβλεφθεί για την κάλυψη δαπανών που στην παρούσα φάση δεν είναι 

δυνατόν να προβλεφθούν επακριβώς εκτιµάται ότι θα εµφανίσουν αύξηση κατά 1.090 εκατ. ευρώ το 

έτος 2015 σε σύγκριση µε το 2011 προ των παρεµβάσεων. Πιο συγκεκριµένα εκτιµάται ότι θα 

διαµορφωθούν σε 580 εκατ. ευρώ το 2011 ή ποσοστό 0,8% του συνόλου των δαπανών, σε 1.410 εκατ. 

ευρώ για τα έτη 2012 και 2013,σε 1.405 εκατ. το  2014 και 1.670 εκατ. ευρώ το 2015, διατηρούµενου 

του ποσοστού στο 2% περίπου του ύψους των δαπανών του προϋπολογισµού. 

 

7.2.6 ∆απάνες τόκων 
 

Οι δαπάνες για πληρωµή τόκων, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι αποκρατικοποιήσεις, παρουσιάζουν 

ραγδαία αύξηση κατά 7.398 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 46,2% το 2015 σε σύγκριση µε τη σχετική 

εκτίµηση για το 2011 προ των παρεµβάσεων. 

 

Εκτιµάται ότι θα ανέλθουν σε 16.002 ή 7,1% του ΑΕΠ το 2011, σε 16.900 εκατ. ευρώ ή 7,4% του 

ΑΕΠ το 2012, σε 19.500 ή 8,3% του ΑΕΠ το 2013, σε 22.000 εκατ. ευρώ ή 9,1% του ΑΕΠ το 2014 

και σε 23.400 εκατ. ευρώ ή 9,3% του ΑΕΠ το 2015, παρουσιάζοντας ετησίως ρυθµό αύξησης 5,6%, 

15,4%, 12,8% και 6,4% αντίστοιχα. 

 

7.2.7 ∆απάνες για υλοποίηση εξοπλιστικών προγραµµάτων Υπουργείου Εθνικής Άµυνας 
 

Οι δαπάνες σε ταµειακή βάση για τα εξοπλιστικά προγράµµατα που υλοποιεί το Υπουργείο Εθνικής 

Άµυνας παρουσιάζουν σηµαντική  αποκλιµάκωση κατά 500 εκατ. ευρώ το 2015 σε σύγκριση µε τη 

σχετική εκτίµηση για το 2011 προ της λήψης µέτρων ή ποσοστό -33,3%. 
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Εκτιµάται ότι θα ανέλθουν σε 1.500 εκατ. ευρώ ή 0,7% του ΑΕΠ το 2011, σε 1.500 εκατ. ευρώ ή 

0,7% του ΑΕΠ το 2012, σε 1.500 εκατ. ευρώ ή 0,6% του ΑΕΠ το 2013, σε 1.200 εκατ. ευρώ ή 0,5% 

του ΑΕΠ το 2014 και σε 1.000 εκατ. ευρώ ή 0,4% του ΑΕΠ το 2015. 



116 

 

 

 

 

 Πίνακας  3.22  ∆απάνες τακτικού προϋπολογισµού ανά κατηγορία (µε παρεµβάσεις) 
(σε εκατ. ευρώ)  

 

α/α Κατηγορία δαπάνης 2011 2011 2012 2013 2014 2015 
Προϋπ/σµός Εκτιµήσεις  Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις 

Α' ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (1+2) 21.592 21.632 20.846 20.675 20.470 20.460 
1 Μισθοί-Συντάξεις- Λοιπές παροχές 21.542 21.582 20.816 20.645 20.440 20.430 
    -  Μισθοί  13.873 13.997 13.164 12.793 12.390 12.175 
    - Συντάξεις  6.258 6.258 6.471 6.693 6.915 7.136 
    - Λοιπές παροχές  1.412 1.328 1.180 1.160 1.135 1.118 
2 Νέες  προσλήψεις  50 50 30 30 30 30 
Β' ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (3+4+5+6) 16.652 17.664 15.722 16.567 15.497 15.620 
3 ∆απάνες περίθαλψης  61 61 61 61 58 57 
4 Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταµείων  13.790 14.833 12.601 13.517 12.429 12.532 
    -Ο.Γ.Α. 4.600 4.600 3.360 3.223 3.070 3.026 
    -Ι.Κ.Α.  2.310 2.910 2.303 2.870 2.444 2.544 
  -Επιχορήγηση στον ΟΑΕ∆ 500 1.064 500 1.000 500 500 
    -Ν.Α.Τ. 1.200 1.130 1.000 1.000 1.000 1.000 
   -ΟΑΕΕ 800 800 800 800 800 801 
    -ΤΑΠ-ΟΤΕ 600 600 600 600 600 600 
    -Κοινωνική χρηµατοδότηση   400 400 337 337 337 337 
    -EOΠYY 0 0 1.370 1.391 1.432 1.478 
    -ΟΠA∆  1.250 1.120 870 890 890 890 
    -Λοιπά ασφαλιστικά ταµεία 29 28 26 26 26 26 
    -Λοιπές δαπάνες ασφαλιστικών ταµείων 561 691 120 100 100 100 
    -Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στον ΟΑΠ-∆ΕΗ 600 600 600 600 600 600 
    -ΕΚΑΣ(πλην συνταξιούχων ∆ηµοσίου) 940 890 715 680 630 630 
5 Λοιπές δαπάνες, περίθαλψης (κάλυψη ελλείµµατος 

νοσοκοµείων) 1.200 1.200 1.150 1.100 1.100 1.100 
6 Kοινωνική προστασία 1.601 1.570 1.910 1.890 1.911 1.932 
  -Επιδόµατα πολυτέκνων 675 700 700 700 700 700 
  -Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών  606 575 627 648 670 692 
  -Λοιπές εισοδηµατικές ενισχύσεις  320 295 583 542 541 540 

Γ' ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ (7+8+9+10) 7.870 7.261 7.339 7.207 7.081 6.891 
7 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ 2.213 1.765 1.863 1.848 1.821 1.794 
    - Συγκοινωνιακοί  φορείς 446 446 445 436 426 411 
    -Λοιπές επιχορηγήσεις 1.719 1.271 1.418 1.412 1.395 1.383 
    -Επιχορήγηση στην ΕΛΣΤΑΤ για δαπάνες απογραφής  48 48 0 0 0 0 
8 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 2.292 2.368 2.148 1.878 1.775 1.736 
    - Μετακινήσεις 327 309 302 164 157 151 
    - Λειτουργικές 865 801 784 754 699 685 
    - Μισθώµατα Αεροσκαφών πρώην ΟΑ 40 40 0 0 0 0 
    - Προµήθειες 671 665 615 579 539 518 
    -∆ιάφορες  άλλες δαπάνες 348 513 413 346 345 347 
    -∆απάνες ΝΑΤΟ 40 40 35 35 35 35 
9 ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 3.222 3.010 3.163 3.114 3.169 3.122 
   -Αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2.487 2.355 2.560 2.510 2.570 2.630 
   -Επιδοτήσεις γεωργίας 735 655 603 604 599 492 

10 ΥΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 143 117 165 368 317 240 
    -Νέα προγράµµατα και λοιπές δαπάνες 93 70 137 269 213 212 
  - ∆απάνες καταργηθέντων ειδικών λογ/σµών 29 27 28 28 28 28 
  - ∆απάνες εκλογών  20 20 0 71 76 0 

∆'. ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 5.978 5.312 5.772 6.117 6.246 6.355 
E' Αποθεµατικό  580 580 1.410 1.410 1.405 1.670 
I. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΠ  (Α+Β+Γ+∆+Ε) 52.672 52.450 51.088 51.977 50.700 50.996 
II. Επιχ. Νοσοκ. για ανεξόφλητες οφειλές προηγ. έτους  450 450 350 300 300 300 
III. ΤΟΚΟΙ (χωρίς αποκρατικοποιήσεις) 15.920 16.002 16.900 19.500 22.000 23.400 

IV. ΣΥΝ. ∆ΑΠΑΝΩΝ  ΤΠ (πλην χρεολυσίων) (I+II+III) 69.042 68.902 68.339 71.777 73.000 74.696 
V. Εξοπλιστικά προγράµµατα Υπ. Εθν. Άµυνας 1.600 1.500 1.500 1.500 1.200 1.000 
VΙ. Kαταπτώσεις εγγυήσεων  1.196 1.469 1.652 2.190 1.163 1.703 

 Εντός ΓΚ 1.051 1.245 1.518 1.979 1.024 1.636 
 Εκτός ΓΚ 145 224 134 211 139 67 

VΙΙ. Σύνολο δαπανών ΤΠ πλην αυξήσεων ΜΚ (IV+V+VI) 71.838 71.871 71.491 75.467 75.363 77.399 
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7.2.8 ∆απάνες για καταπτώσεις εγγυήσεων 
 

Οι δαπάνες για καταπτώσεις εγγυήσεων για λογαριασµό φορέων που έχουν κατηγοριοποιηθεί εντός 

και εκτός της γενικής κυβέρνησης, παρουσιάζονται σηµαντικά αυξηµένες κατά 234 εκατ. ευρώ το 

2015 σε σύγκριση µε την σχετική εκτίµηση για το 2011 προ των παρεµβάσεων ή ποσοστό 15,9%. 

 

 

Εκτιµάται ότι θα ανέλθουν σε 1.469 εκατ. ευρώ ή 0,7% του ΑΕΠ το 2011, σε 1.652  εκατ. ευρώ ή 

0,7% του ΑΕΠ το 2012, σε 2.190 εκατ. ευρώ ή 0,9% του ΑΕΠ το 2013, σε 1.163 εκατ. ευρώ ή 0,5% 

του ΑΕΠ το 2014 και σε 1.703 εκατ. ευρώ ή 0,7% του ΑΕΠ το 2015. 

 

7.3 Μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισµό σε φορείς της γενικής κυβέρνησης 
 

Οι πιστώσεις της κατηγορίας αυτής αφορούν επιχορηγήσεις και αποδόσεις πόρων του τακτικού 

προϋπολογισµού σε φορείς της γενικής κυβέρνησης (τοπική αυτοδιοίκηση, οργανισµούς κοινωνικής 

ασφάλισης, νοσοκοµεία και ΝΠ∆∆). 

 

Οι προβλέψεις αποδιδόµενων πόρων στους ανωτέρω φορείς για την περίοδο 2011-2015 

προσδιορίζονται σε συνάρτηση µε τις προβλέψεις εσόδων του τακτικού προϋπολογισµού και κατ’ 

επέκταση µε τις µακροοικονοµικές υποθέσεις, καθώς και τα µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής µε 

εφαρµογή κατά την ίδια περίοδο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3.23  Μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισµό σε φορείς της γενικής κυβέρνησης 

 

Κατηγορία δαπάνης 
2009 

Πληρωµές 
2010 

Πληρωµές 
2011 

Εκτιµήσεις 
2012 

Προβλέψεις 
2013 

Προβλέψεις 
2014 

Προβλέψεις 
2015 

Προβλέψεις 

1. Μεταβιβάσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 4.913  4.916    4.008 4.039 4.132 4.103 4.110 

α. Επιχορηγήσεις 143    77    48         

β. Αποδόσεις 4.770    4.839    3.960 4.039 4.132 4.103 4.110 

2. Μεταβιβάσεις στους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης 17.639    14.766   14.498  16.687 17.765 16.710 16.928 

α. Επιχορηγήσεις 11.842    10.054    10.094    12.602 13.650 12.629 12.827 

β. ΟΑΠ-∆ΕΗ 758    604    600    600    600    600    600    

γ. Αποδόσεις 1.886    1.682 1.784 1.501 1.530 1.547 1.566 

δ. Τριµερής χρηµατοδότηση 390    412    400    400    400    400    400    

ε. ΕΚΑΣ 1.034    914    940    850    850    800    800    

στ. Λοιπές επιχορηγήσεις 409    8    6 34 34 34 34 

ζ. Επιχορηγήσεις για πολυτεκνικά επιδόµατα 790    792    675    700    700    700    700    

η. Χρηµατοδότηση µε ειδικά οµόλογα 531    300    0 0 0 0 0 

3. Μεταβιβάσεις σε νοσοκοµεία 1.515    1.047    1.731    1.500 1.400    1.400    1.400    

α. Επιχορηγήσεις 72    675    1.281   1.150    1.100    1.100    1.100    

β. Επιχορηγήσεις για εξόφληση παλαιών οφειλών 1.444  372    450    350    300    300    300    

4. Μεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα της γενικής κυβέρνησης 3.291  3.143 3.038 2.325 2.304 2.291 2.295 

α. Επιχορηγήσεις 2.893  2.885    2.564 1.744 1.739 1.725 1.715 

β. Αποδόσεις 258    113 144 149 153 155 169 

γ. Επιχορηγήσεις σε συγκοινωνιακούς φορείς 140    145    330 432 411 411 411 

Γενικό σύνολο µεταβιβάσεων 27.359    23.871 23.275 24.551 25.600 24.504 24.733 
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8. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Ο κοινωνικός προϋπολογισµός περιλαµβάνει τρεις κατηγορίες φορέων: 

 

• τους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ), 

• τους Οργανισµούς Κοινωνικής Προστασίας (ΟΑΕ∆, ΟΕΕ, ΟΕΚ), 

• τα νοσοκοµεία. 

 

Οι τρεις αυτές κατηγορίες φορέων αποτελούν τον υποτοµέα των ταµείων κοινωνικής ασφάλισης της 

γενικής κυβέρνησης, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του ESA 95. Ο υποτοµέας αυτός από πλευράς 

µεγεθών αποτελεί το µεγαλύτερο της γενικής κυβέρνησης.  

 

Το ίδιο το µέγεθος του συγκεκριµένου υποτοµέα, αλλά και οι εγγενείς διαρθρωτικές αδυναµίες και 

συντεχνιακές αγκυλώσεις που είχαν σωρευτεί επί δεκαετίες, είχαν ως αποτέλεσµα όχι µόνο τη µη 

βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος, αλλά και τον άδικο αναδιανεµητικό χαρακτήρα της 

παροχής κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας προς  τις διάφορες κοινωνικές οµάδες. 

 

Η Κυβέρνηση θεώρησε πρωταρχικής σηµασίας την ανάγκη παρέµβασης στο ασφαλιστικό σύστηµα, 

και για το λόγο αυτό προχώρησε στην ψήφιση τριών νόµων (ν. 3762/2009, ν. 3863/2010 και 

ν.3883/2010) για την αναµόρφωση του συστήµατος. Με τους νόµους αυτούς, που αποτελούν 

επανάσταση στο ασφαλιστικό σύστηµα, εξασφαλίστηκε αφενός µεν σε µεγάλο βαθµό η βιωσιµότητα 

του ασφαλιστικού συστήµατος, αφετέρου δε διορθώνονται πλήθος στρεβλώσεων και αδικιών µε τη 

λήψη στοχευµένων µέτρων και πολιτικών για τη ρύθµιση των οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών, 

τη διόρθωση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης κ.λπ. 

 

Τα µέτρα αυτά ήδη άρχισαν να αποδίδουν από το 2010 και εξής, µερικά δε αναµένεται να αποδώσουν 

ακόµα και σε βάθος 40ετίας. ∆εδοµένου ότι τα µέτρα αυτά είναι ήδη θεσµοθετηµένα, 

περιλαµβάνονται ως δράσεις στο βασικό σενάριο του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής 

στρατηγικής και έχει καταβληθεί προσπάθεια για µια όσο το δυνατόν ρεαλιστικότερη ποσοτικοποίησή 

τους ανά έτος.  

 

Για την περίοδο 2011-2015 το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει 

προγραµµατίσει µια δεύτερη δέσµη µέτρων ύψους 8,6 δισ. ευρώ, που στοχεύουν τόσο στον 

εξορθολογισµό των δαπανών, όσο και στην εξασφάλιση της είσπραξης εσόδων.  

 

Η δεύτερη αυτή δέσµη παρεµβάσεων εξασφαλίζει πλέον οριστικά τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού 

συστήµατος της χώρας µας, δηµιουργώντας ταυτόχρονα ένα σύγχρονο και δίκαιο σύστηµα. 

 

Σήµερα η ανασφάλιστη εργασία στη χώρα µας κινείται κοντά στο 26%, όταν στις άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες διαµορφώνεται µόλις στο 3%. Παράλληλα, η εισπραξιµότητα των ασφαλιστικών εισφορών σε 

σχέση µε τις βεβαιωµένες εισφορές, βάσει των δηλώσεων των ίδιων των ασφαλισµένων και των 

επιχειρήσεων, κυµαίνεται για τον ΟΑΕΕ στο 65%, για τον ΟΓΑ στο 64% και για το ΙΚΑ στο 87%, 

γεγονός που δεν οφείλεται µόνο στη δυσµενή τρέχουσα οικονοµική συγκυρία, αλλά και στις 

αδυναµίες του συστήµατος ελέγχου και είσπραξης  των ασφαλιστικών ταµείων.  

 

Οι παρεµβάσεις είναι κυρίως θεσµικού χαρακτήρα και στοχεύουν σε συγκεκριµένες δράσεις που θα 

εκσυγχρονίσουν τους µηχανισµούς ελέγχου των κοινωνικών µεταβιβάσεων, την παροχή οικονοµικών 

στατιστικών και τη δηµιουργία κινήτρων για µείωση της ανασφάλιστης εργασίας προς όφελος των 

εργαζοµένων και του ασφαλιστικού συστήµατος γενικότερα. 

 

Η επιλογή των παρεµβάσεων αυτών από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έγινε µε 

γνώµονα την προστασία των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων (πολυτέκνων, αναπήρων, 
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χαµηλοσυνταξιούχων κ.λπ.) που υπό τις δύσκολες σήµερα συνθήκες, βιώνουν εντονότερα την 

οικονοµική κρίση. 

 

Πίνακας 3.24   Κοινωνικός Προϋπολογισµός 

 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Β.Σ. ΜΠ∆Σ Β.Σ. ΜΠ∆Σ Β.Σ. ΜΠ∆Σ Β.Σ. ΜΠ∆Σ Β.Σ. ΜΠ∆Σ 
I. Φορείς κοινωνικής ασφάλισης           
    α) IKA, OΓΑ, κλπ.                

  Έσοδα 46.735 46.952 45.774 46.178 46.899 47.971 47.442 49.631 48.175 50.697 

         Εισφορές 19.324 19.636 19.229 19.978 19.366 20.828 19.898 22.487 20.368 23.294 
         Ρύθµιση οφειλών 1.150 1.150 1.300 1.300 1.340 1.340 1.440 1.440 1.440 1.440 
         Μεταφορά από ΑΚΑΓΕ 100 100 150 150 200 200 200 200 0 0 
         Κοινωνικοί πόροι 1.329 1.329 1.814 1.814 2.114 2.114 2.264 2.264 2.335 2.335 
         Επιχορηγήσεις κρατ. προϋπ/σµού και αποδόσεις 14.442 14.347 12.758 12.413 13.305 12.914 12.789 12.388 12.994 12.589 
         Απόδοση περιουσίας 2.392 2.392 2.457 2.457 2.477 2.477 2.597 2.597 2.677 2.677 
         Λοιπά 7.999 7.999 8.067 8.067 8.098 8.098 8.255 8.255 8.361 8.361 

  ∆απάνες 45.263 44.467 45.368 43.061 45.622 42.129 45.559 41.232 45.742 41.057 

  Συντάξεις 25.585 25.440 26.104 25.439 26.414 25.349 26.534 25.059 26.685 24.860 
      Κύρια σύνταξη 21.175 21.030 21.635 21.190 21.945 21.300 22.065 21.210 22.216 21.111 
      Επικουρικό 4.410 4.410 4.469 4.249 4.469 4.049 4.469 3.849 4.469 3.749 
  Φαρµακευτικές 3.693 3.443 3.593 2.850 3.700 2.757 3.800 2.815 4.000 3.015 
  Παροχές ασθένειας 3.031 2.916 2.911 2.696 2.911 2.696 2.911 2.696 2.911 2.696 
  Προνοιακές παροχές 3.130 2.965 3.130 2.715 3.030 2.110 2.880 1.660 2.770 1.550 
  Πληρωµές αντικρυζόµενες από 

πραγµατοποιούµενα έσοδα 7.233 7.233 7.271 7.271 7.327 7.327 7.384 7.384 7.435 7.435 
  Λοιπές 242 242 175 164 175 148 175 96 175 92 
  Αµοιβές προσωπικού 945 828 880 627 860 547 820 477 810 464 
  ∆ιοικητικές δαπάνες 54 50 54 49 55 45 55 44 56 45 
  Πληρωµές στα νοσοκοµεία 1.350 1.350 1.250 1.250 1.150 1.150 1.000 1.000 900 900 

  Ισοζύγιο (α) 1.473 2.486 406 3.118 1.277 5.841 1.883 8.399 2.432 9.639 

                
 β) ΟΑΕ∆, OEE, OEK                

  Έσοδα 4.318 4.318 3.445 3.445 3.471 3.471 3.287 3.287 3.390 3.390 

  Εισφορές 2.565 2.565 2.475 2.475 2.150 2.150 2.464 2.464 2.564 2.564 
  Επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισµό 1.527 1.527 750 750 1.100 1.100 600 600 600 600 
  Απόδοση περιουσίας 37 37 30 30 30 30 30 30 30 30 
  Λοιπά 189 189 190 190 191 191 193 193 196 196 

  ∆απάνες 4.481 4.211 4.522 4.102 3.980 3.480 3.381 2.801 3.260 2.630 

  Παροχές 3.864 3.694 3.921 3.701 3.385 3.085 2.797 2.417 2.682 2.252 
  Αντικρυζόµενες δαπάνες 180 180 181 181 181 181 181 181 181 181 
  Αµοιβές προσωπικού 217 217 210 210 204 204 198 198 192 192 
  Λοιπές 220 120 210 10 210 10 205 5 205 5 

  Ισοζύγιο (β) -163 107 -1.077 -657 -509 -9 -94 486 130 760 

                

  Ισοζύγιο (Ι) ΟΚΑ (α+β) 1.310 2.593 -671 2.461 768 5.832 1.789 8.885 2.562 10.399 

                
II.  Νοσοκοµεία                

   Έσοδα 3.000 3.020 2.750 2.790 2.550 2.590 2.400 2.440 2.300 2.340 

  Μεταβιβάσεις από ΟΚΑ 1.350 1.350 1.250 1.250 1.150 1.150 1.000 1.000 900 900 
  Μεταβιβάσεις από κρατικό προϋπολογισµό 1.650 1.650 1.500 1.500 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 
  Ίδια έσοδα  20  40  40  40  40 
  Αντικρυζόµενα έσοδα                

  ∆απάνες 3.523 3.523 2.710 2.622 2.680 2.469 2.650 2.286 2.620 2.068 

  Φαρµακευτικές και άλλα υλικά 3.051 3.051 2.360 2.272 2.320 2.109 2.310 1.946 2.300 1.748 
  Λοιπές 472 472 350 350 360 360 340 340 320 320 
                

  Ισοζύγιο (ΙΙ) -523 -503 40 168 -130 121 -250 154 -320 272 

                

        Συνολικό ισοζύγιο (Ι+ΙΙ) 787 2.090 -631 2.629 638 5.953 1.539 9.039 2.242 10.671 

Σηµείωση: Β.Σ.= Βασικό σενάριο (προ µέτρων) 
 ΜΠ∆Σ= Μεσοπρόθεσµο πρόγραµµα (µετά µέτρων) 
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Ο πίνακας 3.24 παρουσιάζει τον Κοινωνικό Προϋπολογισµό πριν και µετά τις παρεµβάσεις  για την 

περίοδο 2011-2015. 
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Οι κυριότερες παρεµβάσεις είναι: 

 

1. Η πλήρης εφαρµογή του µέτρου από 1/1/2012 για τον ενιαίο τρόπο πληρωµής αποδοχών και 

εισφορών µέσα από το διατραπεζικό σύστηµα. 

2. Η σύσταση και λειτουργία ενιαίου µηχανισµού ελέγχου στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης για τη διενέργεια στοχευµένων ελέγχων υπό την εποπτεία του αρµόδιου Γενικού 

Επιθεωρητή. 

3. Η εφαρµογή του θεσµού του εργόσηµου για την ένταξη στη νόµιµη εργασία του οικιακού 

ανασφάλιστου προσωπικού, των εργαζοµένων του πρωτογενούς τοµέα και των περιστασιακά 

εργαζόµενων. 

4. Η υλοποίηση της νέας ρύθµισης και εφαρµογή του νέου µέτρου αναγκαστικής είσπραξης 

οφειλών, καθώς και η επιβολή υψηλών προστίµων και κυρώσεων σε περιπτώσεις παράβασης των 

διατάξεων της ασφαλιστικής νοµοθεσίας. 

5. Η θεσµοθέτηση της κάρτας εργασίας µε στοχευµένη εφαρµογή σε επιχειρήσεις υψηλής 

παραβατικότητας σε σχέση µε την αδήλωτη εργασία. 

6. Η επέκταση του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος του ΙΚΑ (ΟΠΣ) και ενίσχυση 

όλων των µηχανογραφικών συστηµάτων των Ταµείων. 

7. Η µεταφορά της εποπτείας όλων των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από 1/1/2012 στο 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΝΑΤ, Ταµεία Υπουργείου Οικονοµικών, 

Υπουργείου Εθνικής Άµυνας κ.λπ.). 

8. Θεσµοθέτηση πόρου αλληλεγγύης ασφαλισµένων στον ΟΑΕΕ. 

9. Αναπροσαρµογή εισφοράς ανεργίας για εργαζόµενους και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα, 

καθώς και θεσµοθέτηση εισφοράς υπέρ ανεργίας για εργαζόµενους στο ∆ηµόσιο και στον 

ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. 

 

Οι παρεµβάσεις αυτές έρχονται να συµπληρώσουν µια σειρά στοχευµένων δράσεων που έχουν ήδη 

αναληφθεί για την ανακούφιση των ευπαθών οµάδων: 

 

• το πρόγραµµα επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών των επιχειρήσεων κατά 75% για τη 

διασφάλιση των θέσεων εργασίας, 

• την ενίσχυση του προγράµµατος επιδοµάτων ανεργίας, 

• τη δηµιουργία κινήτρων για προσλήψεις ανέργων, 

• την ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων για ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη 

µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2012, 

• τη µείωση του ελάχιστου αριθµού ενσήµων από 80 σε 50 (για το 2010) για τους εργαζόµενους 

ασφαλισµένους του ΙΚΑ ώστε να έχουν ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη, 

• προγράµµατα επιδότησης εργοδοτικών εισφορών από 50% µέχρι και 100% για διατήρηση θέσεων 

εργασίας µε συνολικό αριθµό ωφελουµένων 350.000 άτοµα, 

• πρόγραµµα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών για νέες προσλήψεις κυρίως νέων, από 25% 

µέχρι 100%, µε συνολικό αριθµό ωφελουµένων 20.000 ανέργων, 

• προγράµµατα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών µέχρι 100% για ανέργους που είναι στην 

κατηγορία των ατόµων µε αναπηρία µε συνολικό αριθµό ωφελουµένων 2.800 ανέργους. 

 

Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη ή ξεκινούν το 3
ο
 τρίµηνο του 2011 τα ακόλουθα προγράµµατα: 

 

• πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας για 55.000 περίπου ανέργους µε προτεραιότητα στους νέους 

και τα άτοµα ηλικίας 55 ετών και άνω, 

• τοπικά προγράµµατα στοχευµένης παρέµβασης για την ενίσχυση της απασχόλησης µε συνολικό 

αριθµό ωφελουµένων 15.000 άτοµα επιπλέον, 

• προγράµµατα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών µε συµµετοχή του ΟΑΕ∆ αλλά και των 

επιχειρήσεων στις περιπτώσεις απόλυσης για 20.000 άτοµα ηλικίας 55 ετών και άνω, 

• πρόγραµµα επιδότησης εργασίας για την ένταξη στην αγορά εργασίας νέων πτυχιούχων ηλικίας 

µέχρι 35 ετών µε αριθµό ωφελουµένων 5.000 άτοµα κάθε έτος από το 3
ο
 τρίµηνο του 2011 και 

µετά και 
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• πρόγραµµα µετατροπής του επιδόµατος ανεργίας σε επίδοµα εργασίας µε την αξιοποίηση του 

επιδόµατος για διευκόλυνση πρόσβασης του ανέργου στην αγορά εργασίας. 

 

Με τη λήψη των προτεινόµενων παρεµβάσεων τα έσοδα της κατηγορίας των ΟΚΑ αυξάνονται το 

2015 κατά 2,5 δισ. ευρώ, ποσό που διαµορφώνεται κατά 2,9 δισ. ευρώ από την ενίσχυση των 

ασφαλιστικών εισφορών και από τη µείωση των επιχορηγήσεων από τον κρατικό προϋπολογισµό και 

των αποδόσεων κατά 400 εκατ. ευρώ. 

 

Οι συνολικές δαπάνες των ΟΚΑ µειώνονται κατά 4,7 δισ. το 2015 ως απόρροια των παρεµβάσεων 

που σχεδιάζονται για την περίοδο 2011-2015. Ειδικότερα η µείωση της δαπάνης για συντάξεις (κύριες 

και επικουρικές) είναι το 2015 της τάξης των 1,8 δισ. ευρώ, ενώ σχεδόν 1 δισ. ευρώ είναι και η 

µείωση από τις φαρµακευτικές δαπάνες, 1,2 δισ. ευρώ εκτιµάται ότι θα εξοικονοµηθούν από τις 

προνοιακές παροχές και περίπου 200 εκατ. από τις παροχές ασθένειας. Εξοικονόµηση αναµένεται και 

από τις δαπάνες µισθοδοσίας του προσωπικού, κατά 350 εκατ. ευρώ. 

 

Στην κατηγορία των οργανισµών κοινωνικής προστασίας αναµένεται περιορισµός των παροχών κατά 

430 εκατ. το 2015 και περίπου 200 εκατ. ευρώ από τις λοιπές δαπάνες. 

 

Στο χώρο των νοσοκοµείων σηµαντική εξοικονόµηση αναµένεται από την πλευρά των 

φαρµακευτικών και άλλων συναφών δαπανών, της τάξης των 550 περίπου εκατ. ευρώ το 2015. 

 

Αναφορικά µε την εικόνα του συστήµατος υγείας, η εξέλιξη των µεγεθών στο βασικό σενάριο (χωρίς 

την πραγµατοποίηση οποιασδήποτε πρόσθετης παρέµβασης) καταδεικνύει ένα σύστηµα µη βιώσιµο 

µε βάση την τρέχουσα οργάνωση και λειτουργία του, καθώς οδηγεί απλώς σε παραγωγή νέων 

µεγαλύτερων χρόνο µε το χρόνο ελλειµµάτων. Έτσι κρίθηκε καθοριστική και επείγουσα µια ισχυρή 

τοµή στο χώρο της υγείας που θα µπορέσει να αναστρέψει την επί χρόνια αρνητική εικόνα του 

συστήµατος, τόσο από πλευράς παροχής υπηρεσιών στους πολίτες, όσο και από την κατασπατάληση 

δηµόσιου χρήµατος σε αυτόν τον τόσο ευαίσθητο τοµέα. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης σχεδίασε µια σειρά δράσεων, προκειµένου να εξορθολογίσει τις δαπάνες των 

νοσοκοµείων σε όλα τα επίπεδα.   

 

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στοχεύει στην εισαγωγή ενός µοντέλου 

διάγνωσης για τη χρηµατοδότηση των νοσοκοµείων το 2012 προκειµένου να ενισχυθεί η 

αποτελεσµατικότητα και η διαφάνεια στη λειτουργία των νοσοκοµείων του ΕΣΥ. Παράλληλα 

καθιερώνονται ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες (µερική υιοθέτηση εντός του 2011), 

επανακοστολογούνται οι ιατρικές πράξεις και τηρούνται ιατρικοί φάκελοι – αρχείο για κάθε ασθενή 

(σε ηλεκτρονικά αρχεία). Οι δράσεις αυτές στοχεύουν στη µείωση του συνολικού όγκου των 

προµηθειών στα νοσοκοµεία δηµιουργώντας ταυτόχρονα ένα υγιές ανταγωνιστικό πλαίσιο µεταξύ 

των νοσοκοµείων.  

 

Βάσει του νέου υγειονοµικού χάρτη της χώρας προβλέπονται συγχωνεύσεις νοσοκοµείων, ενώ 

παράλληλα προωθείται και η δεύτερη φάση της ηλεκτρονικής οργάνωσης των νοσοκοµείων, µε στόχο 

να επιτευχθούν οικονοµίες κλίµακας για όλο το σύστηµα υγείας και να µειωθούν οι λειτουργικές και 

διοικητικές δαπάνες. Η πρωτοβουλία αυτή θα οδηγήσει και σε καλύτερη αξιοποίηση του δυναµικού 

των κλινών µειώνοντας το κόστος λειτουργίας τους.  

 

Παράλληλα προωθείται µηχανισµός κεντρικών προµηθειών για όλο το σύστηµα υγείας, µε στόχο την 

επίτευξη καλύτερης τιµής ανά µονάδα, µέσω της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης της αγοραστικής 

δύναµης, της ενίσχυσης της χρήσης του παρατηρητηρίου τιµών και της ενιαίας κωδικοποίησης 

προδιαγραφών. 

 

Επιδιώκεται ακόµα ο περιορισµός του κόστους περίθαλψης για τα µη ασφαλισµένα άτοµα, µέσω της 

υποδοχής τους σε ορισµένες µόνο νοσοκοµειακές µονάδες, µέτρο που θα διευκολύνει τον έλεγχο του 

κόστους.  Η παρέµβαση αναµένεται να αρχίσει να αποδίδει το 2012. 
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Προωθείται η δηµιουργία ενός διεθνούς γραφείου συνεργασίας και η υπογραφή διεθνών συµφωνιών 

για την υποδοχή ασθενών από άλλες χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές. Η πρωτοβουλία αυτή µπορεί να 

συνδυασθεί και µε εξελίξεις στο λεγόµενο θεραπευτικό τουρισµό κυρίως σε τουριστικά ανεπτυγµένες 

περιοχές και κοντά στα σύνορα (Βουλγαρία, Αλβανία, Τουρκία, Σκόπια).  

 

Από 1/9/2011 θα τεθεί σε λειτουργία ο Εθνικός Οργανισµός Παροχών Υγείας µε ενιαίο κανονισµό 

παροχών, ενιαίο πλαίσιο συµβάσεων που αναµένεται να συµβάλουν καθοριστικά στον εξορθολογισµό 

των σχετικών δαπανών.  Στόχος είναι η σηµαντική µείωση αφενός στη φαρµακευτική δαπάνη και 

αφετέρου στις άλλες δαπάνες υγείας (διαγνωστικές εξετάσεις, νοσοκοµεία, κ.λπ.). 

 

 

 

 

 

Αυτά επιδιώκονται από το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 

και παρακαλείται η Εθνική Αντιπροσωπεία για την έγκριση και ψήφισή του.  


