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Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 
 
Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων έχει ως βασικό σκοπό τη διασφάλιση της διαφά-
νειας, της αποτελεσματικότητας, της συνοχής και της εναρμόνισης των διαδικασιών ανάθεσης και ε-
κτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων με το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, τη διαρκή βελτίωση του νο-
μικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, καθώς και τον έλεγχο της τήρησής του από το Δημόσιο 
και τις αναθέτουσες αρχές.  
 
Το αποτέλεσμα της Αρχής για το 2018 θα διαμορφωθεί σε έλλειμμα 0,8 εκατ. ευρώ, λόγω της προ-
βλεπόμενης απόδοσης στο Ελληνικό Δημόσιο ισόποσου μερίσματος. 
 
Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) 
 
Το ΑΚΑΓΕ συστάθηκε με το άρθρο 149 του ν. 3655/2008 με βασικό σκοπό τη δημιουργία αποθεμα-
τικών στο πλαίσιο της διασφάλισης των συντάξεων των νέων γενεών. 
 
Οι βασικές πηγές εσόδων του ΑΚΑΓΕ είναι η ετήσια επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό 
καθώς και τα έσοδα από την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) τα οποία τηρούνται σε λο-
γαριασμό με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια. 
 
Το αποτέλεσμα του ΑΚΑΓΕ για το έτος 2017 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε πλεόνασμα 946 εκατ. 
ευρώ, ενώ για το 2018 προβλέπεται σε 920 εκατ. ευρώ, λόγω των μειωμένων εσόδων από την εισφορά 
αλληλεγγύης επί των κύριων συντάξεων. 
 
 
 

Πίνακας 3.20  Προϋπολογισμός ΑΚΑΓΕ 
(σε εκατ. ευρώ) 

 

 2017 
Εκτιμήσεις 

2018 
Προβλέψεις 

Έσοδα 1.381 1.355 

Εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (κύρια σύνταξη)  619 556 

Εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (επικουρική σύνταξη)  67 67 

Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (έσοδα από τόκους)  190 210 

Ετήσια επιχορήγηση μέσω πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού (ν. 4254/14)  505 522 

Δαπάνες 435 435 

Επιχορηγήσεις σε ΦΚΑ 395 395 

Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι" 40 40 

Ισοζύγιο (αποτέλεσμα) 946 920 
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6. Κοινωνικός προϋπολογισμός 
 
Ο κοινωνικός προϋπολογισμός, για το 2018, συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από την εφαρμογή της α-
σφαλιστικής μεταρρύθμισης που θεσμοθετήθηκε με τους νόμους 4336/15 και 4387/16 και από τις αλ-
λαγές που αυτή επιφέρει. 
 
Παράλληλα εντείνονται οι προσπάθειες για την αποτελεσματικότερη άμβλυνση των κοινωνικών συ-
νεπειών από την τρέχουσα οικονομική κρίση στον τομέα της απασχόλησης και της ανάσχεσης της α-
νεργίας με βασικό άξονα τις πολιτικές που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται από τον ΟΑΕΔ.  
 
Στον τομέα της υγείας οι προσπάθειες επικεντρώνονται στη συνέχιση των διαρθρωτικών δράσεων που 
έχουν ήδη δρομολογηθεί, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεχιζόμενη βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους και τους ανασφάλιστους πολίτες.  
 
Τέλος, εξασφαλίζεται η ομαλή ροή μεταφοράς των ασφαλιστικών εισφορών από τα ασφαλιστικά τα-
μεία, κυρίως προς τον ΕΟΠΥΥ, γεγονός που στοχεύει στην κανονική εξυπηρέτηση των πληρωμών 
του φορέα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους ασφαλισμένους του, τα δημόσια νοσοκομεία, αλλά 
και τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας.  
 
 

Πίνακας 3.21  Ενοποιημένος κοινωνικός προϋπολογισμός 
(σε εκατ. ευρώ) 

 

 2017 
Εκτιμήσεις 

2018 
Προβλέψεις 

Έσοδα 41.235 40.906 

Ασφαλιστικές εισφορές 20.679 21.041 
Έσοδα από τόκους 299 283 
Λοιπά έσοδα  1.795 1.753 
Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό  17.911 17.273 
Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ 156 161 
Μεταβιβάσεις από άλλους φορείς Γενικής Κυβέρνησης 395 395 

Έξοδα 39.654 39.411 

Αμοιβές προσωπικού 866 940 
Συντάξεις(5) 29.004 28.853 
Λοιπές μεταβιβάσεις σε τρίτους(2) 474 563 
Λοιπές δαπάνες(3) 9.311 9.044 
Μεταβιβάσεις σε λοιπούς φορείς ΓΚ εκτός κοινωνικού προϋπολογισμού(4) 0 12 

Ταμειακό Ισοζύγιο(1) 1.581 1.495 

Εθνικολογιστικές προσαρμογές -21 434 

Ισοζύγιο κατά ESA 2010 1.560 1.929 

(1) Περιλαμβάνεται το ισοζύγιο των ΟΚΑ, νοσοκομείων και των ΥΠΕ-ΠΕΔΥ. 
(2) Περιλαμβάνεται και η δαπάνη για τα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ. 
(3) Περιλαμβάνονται η φαρμακευτική δαπάνη και η δαπάνη για παροχές ασθένειας του ΕΟΠΥΥ, τα επιδόματα ανεργίας του ΟΑΕΔ και οι δα-

πάνες προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών των δημόσιων νοσοκομείων. 
(4) Αφορά τις μεταβιβάσεις του ΕΟΠΥΥ προς το ΕΚΑΒ. 
(5) Περιλαμβάνονται και οι παροχές στους ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΓΑ. 

 
Τα συνολικά έσοδα του ενοποιημένου κοινωνικού προϋπολογισμού στο 2018 προβλέπονται μειωμένα 
κατά 329 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2017 κυρίως λόγω της μείωσης της κρατικής επιχορήγησης κατά 
638 εκατ. ευρώ (και ειδικότερα κατά 363 εκατ. ευρώ της επιχορήγησης των νοσοκομείων, 214 εκατ. 
ευρώ του ΕΟΠΥΥ και 60 εκατ. ευρώ του ΟΓΑ), η οποία εν μέρει εξισορροπείται από την αναμενόμε-
νη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 362 εκατ. ευρώ.  
 



ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3    
 

104  ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 

Αντίστοιχα, τα έξοδα προβλέπονται μειωμένα κατά 243 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2017, κυρίως λό-
γω της μείωσης της συνολικής συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 151 εκατ. ευρώ. 
 
Για το 2017 το ταμειακό ισοζύγιο των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (Ασφαλιστικά Ταμεία, 
Οργανισμοί Απασχόλησης, ΕΟΠΥΥ) και των Νοσοκομείων - ΠΕΔΥ εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 
πλεόνασμα ύψους 1.581 εκατ. ευρώ, ενώ σε δημοσιονομική βάση αναμένεται να ανέλθει σε πλεόνα-
σμα ύψους 1.560 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, για το έτος 2018 διαμορφώνεται σε 1.495 εκατ. ευρώ και 
1.929 εκατ. ευρώ (πίνακας 3.21). 
 
Ασφαλιστικά Ταμεία 
 
Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των ασφαλιστικών ταμείων για το 2018 αναμένεται να διαμορφωθεί 
σε πλεόνασμα ύψους 859 εκατ. ευρώ, βελτιωμένο έναντι του 2017 κατά 1.057 εκατ. ευρώ. Η μεταβο-
λή αυτή οφείλεται κυρίως: 
 
 Στην αυξημένη πρόβλεψη κατά 306 εκατ. ευρώ στο σκέλος των εσόδων, η οποία οφείλεται κυρίως 
στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών (περιλαμβανομένων και των ρυθμίσεων οφειλών) κατά 
360 εκατ. ευρώ έναντι του 2017, λόγω της αύξησης των εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού 
τομέα από τη βελτίωση της απασχόλησης. 
  

 Στη μειωμένη πρόβλεψη κατά 119 εκατ. ευρώ στο σκέλος των εξόδων έναντι του 2017, η οποία 
οφείλεται κυρίως στη μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης.  
 

 Στην επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των απλήρωτων υποχρεώσεων των ασφαλιστικών ταμείων 
ως αποτέλεσμα της εντεινόμενης προσπάθειας εκκαθάρισης εκκρεμών αιτήσεων για εφάπαξ παρο-
χές. 

 
Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι και το 2018 συνεχίζονται οι δράσεις με στόχο τη βελτίωση της εισπρα-
ξιμότητας των ασφαλιστικών εισφορών και οφειλών, την καταπολέμηση της αδήλωτης-ανασφάλιστης 
εργασίας μέσω και της συμβολής του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και την ενί-
σχυση της συμμόρφωσης των εργοδοτών και των ασφαλισμένων στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις 
τους. Ειδικότερα: 
 
 Ενισχύεται το ΣΕΠΕ με νέο προσωπικό και προσλήψεις στον κλάδο της Επιθεώρησης Εργασιακών 
Σχέσεων και στον κλάδο της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. 

 Εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων ΣΕΠΕ με τα πληροφορια-
κά συστήματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και της ΑΑΔΕ.  

 Αξιοποιείται το σύστημα ανάλυσης κινδύνου (risk analysis) για περαιτέρω στοχευμένους ελέγχους 
και αντιμετώπιση του φαινομένου της υποδηλωμένης εργασίας, καθώς και το Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα ΣΕΠΕ με νέες λειτουργίες. 

 
Παράλληλα, προωθείται η ενοποίηση της διαδικασίας είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών σε συ-
νεργασία με τη φορολογική διοίκηση, γεγονός που αναμένεται να βελτιώσει την εισπραξιμότητα. Η 
δημιουργία ενός ενοποιημένου μητρώου εισφερόντων, καθώς και η εναρμόνιση των εισπρακτικών δι-
αδικασιών εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του συνόλου των ασφα-
λιστικών εισφορών.  
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Πίνακας 3.22 Προϋπολογισμοί φορέων κοινωνικής ασφάλισης και νοσοκομείων – ΠΕΔΥ  
(σε εκατ. ευρώ) 

 
 2017 

Εκτιμήσεις 
2018 

Προβλέψεις 
Ι. Φορείς κοινωνικής ασφάλισης     
α) Ασφαλιστικά Ταμεία     
Έσοδα 43.097 43.403 
Ασφαλιστικές εισφορές 12.775 13.143 
Ρύθμιση οφειλών 1.122 1.114 
Μεταβιβάσεις από ΑΚΑΓΕ 395 395 
Κοινωνικοί πόροι 655 670 
Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό 14.628 14.627 
Αντικριζόμενα έσοδα 18 18 
Απόδοση περιουσίας 1.200 1.200 
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 12.090 12.088 
Λοιπά έσοδα 214 148 
Έξοδα 42.592 42.473 
Συντάξεις 28.870 28.696 
    Κύριας ασφάλισης 25.532 25.322 
    Επικουρικής ασφάλισης 3.338 3.374 
Λοιπές παροχές ασθένειας 155 155 
Προνοιακές παροχές 1.010 1.094 
Λοιπές μεταβιβάσεις σε τρίτους 36 25 
Απόδοση εισπράξεων τρίτων 12.090 12.088 
Λοιπές δαπάνες 214 201 
Δαπάνες προσωπικού 217 214 
Ταμειακό ισοζύγιο 505 930
Εθνικολογιστικές προσαρμογές -703 -71 
Ισοζύγιο κατά ESA  -198 859 
β) ΟΑΕΔ,ΟΕΕ,ΟΕΚ     
Έσοδα 2.925 2.993 
Ασφαλιστικές εισφορές 1.822 1.892 
Ρύθμιση οφειλών 193 191 
Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό 505 505 
Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ 130 130 
Απόδοση περιουσίας 67 67 
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 95 95 
Λοιπά έσοδα 113 113 
Έξοδα 2.296 2.407 
Επιδόματα ανεργίας 988 986 
Προγράμματα απασχόλησης 350 450 
Λοιπές προνοιακές παροχές 88 88 
Μεταβιβάσεις στο ΙΚΑ 561 575 
Απόδοση εισπράξεων τρίτων 95 95 
Δαπάνες προσωπικού 100 103 
Λοιπές δαπάνες 115 110 
Ταμειακό ισοζύγιο 629 586 
Εθνικολογιστικές προσαρμογές 10 0 
Ισοζύγιο κατά ESA  639 586 
γ) ΕΟΠΥΥ      
Έσοδα 5.566 5.286 
Ασφαλιστικές εισφορές 4.592 4.535 
Ρύθμιση οφειλών 170 161 
Κοινωνικοί πόροι 0 0 
Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό 314 100 
Απόδοση περιουσίας 40 40 
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 394 394 
Λοιπά έσοδα 56 56 
Έξοδα 5.454 5.250 
Φαρμακευτική δαπάνη 2.270 2.200 
Λοιπές παροχές ασθένειας 1.745 1.580 
Απόδοση εισπράξεων τρίτων 394 394 
Δαπάνες προσωπικού 39 44 
Διοικητικές δαπάνες 118 132 
Μεταβιβάσεις προς φορείς Γενικής Κυβέρνησης 888 900 
   εκ των οποίων σε νοσοκομεία 888 888
Ταμειακό ισοζύγιο 112 36 
Εθνικολογιστικές προσαρμογές 437 297 
Ισοζύγιο κατά ESA 549 333 
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Πίνακας 3.22 Προϋπολογισμοί φορέων κοινωνικής ασφάλισης και νοσοκομείων – ΠΕΔΥ  
(σε εκατ. ευρώ) 

 
 2017 

Εκτιμήσεις 
2018 

Προβλέψεις 
δ) ΟΓΑ, ΝΑΤ (μη ασφαλιστικές αρμοδιότητες)     
Έσοδα 251 191 
Ασφαλιστικές εισφορές 5 5 
Απόδοση περιουσίας 15 15 
Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό 231 171 
Έξοδα 156 184 
Παροχή σε ανασφάλιστους υπερήλικες 122 122 
Επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων 12 35 
Δαπάνες προσωπικού 10 11 
Διοικητικές δαπάνες 12 16 
Ταμειακό ισοζύγιο 95 7 
Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 
Ισοζύγιο κατά ESA 95 7 
Συνολικό ταμειακό ισοζύγιο ΦΚΑ  1.341 1.559 
Εθνικολογιστικές προσαρμογές -256 226 
Συνολικό ισοζύγιο ΦΚΑ κατά ESA  1.085 1.785 
ΙΙα. Νοσοκομεία     
Έσοδα 2.792 2.439 
Ίδια έσοδα 143 149 
Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό 1.505 1.141 
Μεταβιβάσεις από φορείς κοινωνικής ασφάλισης 888 888 
Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ 13 18 
Αντικριζόμενα έσοδα  243 243 
Έξοδα 2.554 2.507
Αγαθά 1.310 1.258 
 εκ των οποίων Φάρμακο 731 684 
  Υγειονομικό υλικό  244 256 
  Ορθοπεδικό υλικό  105 126 
  Αντιδραστήρια 108 98 
  Λοιπές κατηγορίες 122 94 
Δαπάνες προσωπικού 454 520 
Υπηρεσίες 531 465 
Δαπάνες για επενδύσεις 16 21 
Αντικριζόμενα έξοδα 243 243 
Ταμειακό ισοζύγιο 239 -67 
Εθνικολογιστικές προσαρμογές 235 208 
Ισοζύγιο κατά ESA 473 141 
ΙΙβ.ΥΠΕ – ΠΕΔΥ     
Έσοδα 190 193 
Ίδια έσοδα 25 26 
Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό 130 132 
Μεταβιβάσεις από φορείς κοινωνικής ασφάλισης 0 0 
Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ 13 13 
Αντικριζόμενα έσοδα  22 22 
Έξοδα 188 190 
Αγαθά 82 81 
 εκ των οποίων Φάρμακο 25 24 
  Υγειονομικό υλικό  19 21 
  Ορθοπεδικό υλικό  9 4 
  Αντιδραστήρια 14 18 
  Λοιπές κατηγορίες 15 14 
Δαπάνες προσωπικού 46 47 
Υπηρεσίες 25 27 
Δαπάνες για επενδύσεις 13 13 
Αντικριζόμενα έξοδα 22 22 
Ταμειακό ισοζύγιο 2 3 
Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 
Ισοζύγιο κατά ESA  2 3 
Ταμειακό ισοζύγιο νοσοκομείων – ΠΕΔΥ 241 -64 
Εθνικολογιστικές προσαρμογές νοσοκομείων – ΠΕΔΥ  235 208 
Ισοζύγιο νοσοκομείων – ΠΕΔΥ κατά ESA  475 144 
Συνολικό ταμειακό ισοζύγιο κοινωνικού προϋπολογισμού 1.581 1.495 
Συνολικές εθνικολογιστικές προσαρμογές κοινωνικού προϋπολογισμού -21 434 
Συνολικό ισοζύγιο κοινωνικού προϋπολογισμού κατά ESA  1.560 1.929 
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ΟΓΑ – ΝΑΤ 
 
Στο ν.4387/2016 προβλέφθηκε η διατήρηση της αυτοτελούς νομικής προσωπικότητας των οργανι-
σμών ΝΑΤ και ΟΓΑ και μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ, για την άσκηση των μη-
ασφαλιστικών αρμοδιοτήτων τους.  
 
Ειδικότερα, ο ΟΓΑ αναλαμβάνει την καταβολή των παροχών στους ανασφάλιστους υπερήλικες ύ-
ψους 157 εκατ. ευρώ για το 2018. Για την καταβολή των ανωτέρω παροχών θα ενισχυθεί με ισόποση 
επιχορήγηση. 
  
Το ισοζύγιο των προϋπολογισμών τους προβλέπεται να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα ύψους 7 εκατ. ευ-
ρώ. 
 
Οργανισμοί Απασχόλησης 
 
Το ισοζύγιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) προβλέπεται να παρου-
σιάσει πλεόνασμα ύψους 586 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 43 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις εκτιμήσεις 
του 2017. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται κυρίως: 
 
 Στην αύξηση των προβλεπόμενων εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές κατά 68 εκατ. ευρώ. Οι με-
ταβιβάσεις προβλέπονται στα 505 εκατ. ευρώ από τον τακτικό προϋπολογισμό και στα 130 εκατ. 
ευρώ από το ΠΔΕ, στα ίδια επίπεδα δηλαδή με το 2017. 
 

 Στην αυξημένη δαπάνη για τα προγράμματα απασχόλησης, κατά 100 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 
2017, η οποία προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 450 εκατ. ευρώ, με σκοπό την εφαρμογή των σχε-
διαζόμενων ενεργητικών πολιτικών για την τόνωση της απασχόλησης μέσω των διαφόρων προ-
γραμμάτων ενίσχυσης, κατάρτισης και επανένταξης στην αγορά εργασίας, καθώς και των προ-
γραμμάτων κοινωφελούς εργασίας. Παράλληλα, η δαπάνη για τα επιδόματα ανεργίας αναμένεται 
να παραμείνει στο ύψος των 986 εκατ. ευρώ, ουσιαστικά αμετάβλητη σε σχέση με το 2017.  

 
Ειδικότερα, για το 2018 περιλαμβάνονται και δράσεις όπως: 
  
 Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτικών εισφορών για τη μετατροπή εργαζόμενων «με μπλοκάκι» 
σε μισθωτούς: 

 Πρόκειται για ένα πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών με σκοπό τη μετατροπή της 
ψευδώς δηλωμένης αυτοαπασχόλησης εκ μέρους του εργοδότη σε μισθωτή εργασία. Με το εν λό-
γω πρόγραμμα ενισχύεται το θεσμικό πλαίσιο προστασίας της μισθωτής εργασίας αναφορικά με 
τις προβλέψεις της εργατικής νομοθεσίας (ωράρια, μισθοί, επιδόματα, δώρα εορτών, άδειες κ.λπ.). 

 
 Πρόγραμμα για «εγκλωβισμένους» εργαζόμενους:  
 Το πρόγραμμα αφορά περιπτώσεις εργαζομένων που είναι απλήρωτοι για μεγάλο χρονικό διάστη-
μα ή βρίσκονται σε καθεστώς επίσχεσης εργασίας ή απασχολούνται σε κλάδους με φθίνουσα πο-
ρεία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει οικονομική ενίσχυση αλλά και κατάρτιση των εργαζόμενων αυ-
τών με νέες γνώσεις και ικανότητες, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε διαφορετικές 
θέσεις εργασίας και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την απειλή της ανεργίας. Ο εκτιμώμενος 
προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 100 εκατ. ευρώ και αναμένεται να δώσει διέξο-
δο σε 50.000 εγκλωβισμένους εργαζόμενους. 

 
 Πρόγραμμα επιχορήγησης της «πρώτης πρόσληψης μισθωτού εργαζόμενου από επιχειρήσεις νέων, 
ηλικίας έως 35 ετών»: 

 Το πρόγραμμα ενισχύει τους νέους επιχειρηματίες έως 35 ετών, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής 
της επιχείρησης, για την πρώτη πρόσληψη εργαζομένου σε θέσεις μισθωτής εργασίας πλήρους α-
πασχόλησης μέσω της επιχορήγησης για 12 μήνες του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους 
του νεοπροσλαμβανομένου για πλήρη απασχόληση. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα συμβάλει τό-
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σο στην ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας όσο και στην προώθηση της μισθωτής εργα-
σίας με θετική επίπτωση στην απασχόληση, ενώ σε πρώτη φάση αναμένεται να προκηρυχθούν 
20.000 νέες θέσεις μισθωτής απασχόλησης. 

 
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) 
 
Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του ΕΟΠΥΥ για το 2017 εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε πλεόνασμα ύ-
ψους 549 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα συνεχίζεται  η προσπάθεια για τη μείωση του ύψους των απλή-
ρωτων υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ σε τρίτους, η οποία αναμένεται να χρηματοδοτηθεί τόσο από την 
αύξηση των εσόδων του από ασφαλιστικές εισφορές, όσο και από τον συμψηφισμό υποχρεώσεων του 
Οργανισμού με οφειλόμενα ποσά από τους μηχανισμούς αυτόματων επιστροφών και κλιμακούμενου 
ποσοστού επιστροφής (clawback και rebate). Παράλληλα, το 2017 παρατηρείται αποκατάσταση της 
ροής απόδοσης προς τον ΕΟΠΥΥ των εισφορών για την υγειονομική περίθαλψη, γεγονός που εκτιμά-
ται ότι θα επιτρέψει με τη σειρά του, την ομαλή χρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων. 
 
Αντίστοιχα, για το 2018, το δημοσιονομικό  αποτέλεσμα του ΕΟΠΥΥ αναμένεται να διαμορφωθεί σε 
πλεόνασμα ύψους 333 εκατ. ευρώ. Η πρόβλεψη για αυξημένα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές, σε 
συνδυασμό με τη σημαντική μείωση των απλήρωτων υποχρεώσεων του Οργανισμού προς τρίτους, 
οδήγησαν στη μείωση του ύψους της κρατικής επιχορήγησης κατά 214 εκατ. ευρώ έναντι του 2017. 
Ειδικότερα, η κρατική επιχορήγηση αναμένεται να διαμορφωθεί σε 100 εκατ. ευρώ και προορίζεται 
να διατεθεί για την κάλυψη της δαπάνης υγειονομικής περίθαλψης των ανασφάλιστων πολιτών. 
 
Αναφορικά με τις δαπάνες, η συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης και της δαπάνης των παρόχων 
υγείας σε δεδουλευμένη βάση εντός των ορίων που έχουν προσδιοριστεί στο ΜΠΔΣ 2018-2021, δη-
λαδή σε 2.001 εκατ. ευρώ για τη φαρμακευτική δαπάνη και σε 1.462,5 εκατ. ευρώ για τις διάφορες 
κατηγορίες παροχών ασθένειας, αποτελεί κύριο στόχο του ΕΟΠΥΥ και για το 2018. Βασικό εργαλείο 
για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων αποτελούν οι μηχανισμοί αυτόματων επιστροφών (clawback) 
και κλιμακούμενου ποσοστού επιστροφής (rebate), η εφαρμογή των οποίων από το 2017 έχει επεκτα-
θεί και σε λοιπές κατηγορίες παρόχων υγείας (υπηρεσίες ειδικής αγωγής, ιατρικές υπηρεσίες, πρόσθε-
τη περίθαλψη) καθώς και σε συμβεβλημένους παρόχους ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπλη-
ρωμάτων ειδικής διατροφής. 
 
Νοσοκομεία – Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ) 
 
Τα δημόσια νοσοκομεία και το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΥΠΕ-ΠΕΔΥ) αναμένεται στο 
τέλος του 2017 να εμφανίσουν θετικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα ύψους 475 εκατ. ευρώ. Σημειώνε-
ται ότι η εμφανιζόμενη αύξηση στις μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό στο 2017 οφείλε-
ται στις νομοθετικές παρεμβάσεις για αύξηση της αποζημίωσης των εφημεριών και των λοιπών παρο-
χών του νοσηλευτικού προσωπικού. 
 
Στο έτος 2018 προβλέπεται θετικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα ύψους 144 εκατ. ευρώ. Ως προς τα έ-
σοδα, σημειώνεται ότι οι συνολικές μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό προβλέπονται 
μειωμένες κατά 363 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2017, ωστόσο οι επιδράσεις από την εν λόγω μείωση 
αναμένεται να εξισορροπηθούν από την περαιτέρω ομαλοποίηση των μεταβιβάσεων του ασφαλιστι-
κού συστήματος (ΕΟΠΥΥ). 
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7. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 
 
Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) αποτελούν υποτομέα της Γενικής Κυβέρνησης. Ο εν 
λόγω υποτομέας αποτελείται από τους Δήμους (ΟΤΑ α’ βαθμού), τις Περιφέρειες (ΟΤΑ β’ βαθμού) 
και τα νομικά πρόσωπα αυτών, τα οποία είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Για την εκπλήρωση 
της αποστολής και της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους μεταφέρονται πόροι από τον Κρατικό Προϋ-
πολογισμό οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την εύρυθμη λειτουργία τους. 
 
Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) και μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του      
Υπουργείου Εσωτερικών στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού 
 
Η βασικότερη πηγή εσόδων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού είναι οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ). 
Οι ΚΑΠ αποδίδονται μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, και προσδι-
ορίζονται βάσει σχετικών διατάξεων, με σκοπό την κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών 
τους. 
 
Για τους Δήμους, το 2017, οι ΚΑΠ εκτιμάται να διαμορφωθούν στα 2.311 εκατ. ευρώ και για το 2018, 
προβλέπεται να ανέλθουν στα 2.402 εκατ. ευρώ. Επιπλέον οι Δήμοι, το 2017, θα λάβουν ειδική επιχο-
ρήγηση ύψους 22 εκατ. ευρώ, η οποία αφορά τη δαπάνη μισθοδοσίας από την επανασύσταση της Δη-
μοτικής Αστυνομίας. Για το 2018, η ειδική επιχορήγηση προβλέπεται στα 39 εκατ. ευρώ, η οποία θα 
καλύψει και το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων για το 
σχολικό έτος 2018-2019 (Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2018). 
 
Για τις Περιφέρειες, το 2017, οι ΚΑΠ εκτιμάται να διαμορφωθούν στα 671 εκατ. ευρώ, και για το 
2018, προβλέπεται να ανέλθουν στα 738 εκατ. ευρώ. 
 
 

Πίνακας 3.23 Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) και Ειδική Επιχορήγηση Δήμων και  
Περιφερειών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών 

(σε εκατ. ευρώ) 
 

Κατηγορία 
2017 2018 

Εκτιμήσεις Προβλέψεις 
   

Α. ΟΤΑ Α΄ βαθμού – Δήμοι (Ι + ΙΙ) 2.333 2.441 

  Ι.  ΚΑΠ Δήμων (α+β + γ) 2.311 2.402 

 α. Απόδοση στους Δήμους ποσοστού επί του φόρου προστιθέμενης αξίας 900 1.000 

 β. Απόδοση στους Δήμους ποσοστού επί των καθαρών συνολικών ετήσιων εισπράξεων του 
φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων 1.252 1.235 

 γ. Απόδοση στους Δήμους ποσοστού επί του ΕΝΦΙΑ 159 167 

  ΙΙ. Ειδική επιχορήγηση σε ΟΤΑ α΄ βαθμού 22 39 

Β. ΟΤΑ Β΄βαθμού – Περιφέρειες 671 738 

  Ι.  ΚΑΠ Περιφερειών (α+β) 671 738 

 α. Απόδοση στις Περιφέρειες ποσοστού επί των καθαρών συνολικών ετήσιων εισπράξεων του 
φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων 318 328 

 α. Απόδοση στις Περιφέρειες ποσοστού επί του φόρου προστιθέμενης αξίας 353 410 

Γ. ΚΑΠ Α΄ και Β΄ βαθμού (Α.Ι + Β.Ι) 2.982 3.140 

Δ. Σύνολο μεταβιβάσεων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπ. Εσωτερικών (Α + Β) 3.004 3.179 
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Ενοποιημένος Προϋπολογισμός ΟΤΑ 
 
Ο ενοποιημένος προϋπολογισμός των ΟΤΑ περιλαμβάνει τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, καθώς και τα 
νομικά πρόσωπα αυτών που ανήκουν στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Το ισοζύγιο κατά ESA 
του ενοποιημένου προϋπολογισμού των ΟΤΑ προκύπτει από τον συνυπολογισμό του ταμειακού ισο-
ζυγίου των Δήμων, των Περιφερειών και των νομικών προσώπων και από την μεταβολή των ανεξό-
φλητων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.  
 
Το ταμειακό ισοζύγιο του ενοποιημένου προϋπολογισμού των ΟΤΑ διαρθρώνεται σε έσοδα και έξο-
δα. Τα έσοδα διακρίνονται σε τακτικά και έκτακτα, εκ των οποίων τις κυριότερες πηγές αποτελούν οι 
Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ), οι οποίοι αποδίδονται μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Εσωτερικών, οι επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και τα 
λοιπά ίδια έσοδα. Αντίστοιχα, τα έξοδα διακρίνονται σε αμοιβές προσωπικού, προνοιακά επιδόματα, 
δαπάνες για επενδύσεις και λοιπές δαπάνες.  
 
Εκτιμήσεις 2017  
 
Το ισοζύγιο του ενοποιημένου προϋπολογισμού των ΟΤΑ, σε δημοσιονομική βάση, σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις, αναμένεται να διαμορφωθεί στα 171 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 29 εκατ. ευρώ σε σχέση 
με το στόχο του ΜΠΔΣ 2018-2021. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στα μειωμένα λοιπά έσοδα, στις 
αυξημένες αμοιβές προσωπικού και τις λοιπές δαπάνες. Θα πρέπει να επισημανθεί επίσης ότι υπήρξε 
ένταξη νέων νομικών προσώπων στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης από την ΕΛΣΤΑΤ στο 
2017, γεγονός που επηρεάζει το αποτέλεσμα, ειδικά ως προς τις αμοιβές.  
 
Προβλέψεις 2018 
 
Το ισοζύγιο, σε δημοσιονομική βάση, του ενοποιημένου προϋπολογισμού των ΟΤΑ προβλέπεται να 
διαμορφωθεί στα 342 εκατ. ευρώ το 2018, μειωμένο κατά 56 εκατ. ευρώ σε σχέση με το ΜΠΔΣ 2018-
2021. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις μειωμένες μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Προϋπολογι-
σμό, στα μειωμένα λοιπά έσοδα και στις αυξημένες αμοιβές προσωπικού,  λόγω των νέων προσλήψε-
ων, του κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, καθώς και της 
ένταξης νομικών προσώπων των ΟΤΑ στο μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης. 
 
 
 

Πίνακας 3.24 Μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό στους ΟΤΑ 
(σε εκατ. ευρώ) 

 

Κατηγορία 
2017 2018 

Εκτιμήσεις Προβλέψεις 
   

 I. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)  2.982 3.140 
 α. ΚΑΠ Δήμων 2.311 2.402 
 β. ΚΑΠ Περιφερειών 671 738 
 II. Επιχορήγηση σε ΟΤΑ  38 53 
 α. Ειδική επιχορήγηση σε Δήμους 22 39 
 β. Λοιπές επιχορήγησεις 17 14 
Σύνολο μεταβιβάσεων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό στους ΟΤΑ 3.020 3.193 
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Πίνακας 3.25  Ενοποιημένος προϋπολογισμός ΟΤΑ
(σε εκατ. ευρώ) 

 

Κατηγορία 
2017 2018 

ΜΠΔΣ Εκτιμήσεις ΜΠΔΣ Προβλέψεις 

Α Έσοδα (1+2+3+4+5+6) 7.424 7.014 7.761 7.276 
1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό 3.037 3.020 3.319 3.193 
2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ  846 562 826 549 
3 Τόκοι 41 41 41 41 
4 Έσοδα από προγράμματα της ΕΕ 14 18 14 18 
5 Λοιπά έσοδα 2.622 2.577 2.702 2.629 
 - Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1143 1060 1196 1079 
 - Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 578 557 595 575 
 - Λοιπά ίδια έσοδα 405 485 400 486 
 - Έσοδα ΠΟΕ 495 475 511 489 

6 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων  864 795 858 846 

Β Έξοδα (1+2+3+4+5+6) 7.147 6.800 7.307 6.909 

1 Αμοιβές προσωπικού 2.248 2.278 2.280 2.348 
2 Προνοιακά επιδόματα 733 742 725 739 
3 Τόκοι 71 58 71 58 
4 Δαπάνες για επενδύσεις  1.288 929 1.328 993 
5 Λοιπές δαπάνες 1.917 1.971 2.018 1.899 
 - Πληρωμές ΠΟΕ  316 316 397 285 
 - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 205 205 205 205 
 - Λοιπές λειτουργικές δαπάνες 1.397 1.451 1.416 1.410 

6 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων 890 822 884 872 

 Ταμειακό ισοζύγιο 276 214 454 367 

 Εθνικολογιστικές προσαρμογές -77 -44 -56 -80 
 Λοιπές προσαρμογές (ΔΕΗ) 0 0 0 55 

 Ισοζύγιο κατά ESA 200 171 398 342 
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8. Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Γενικής Κυβέρνησης 
 
Οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ) ανά Υπουργείο εμφανίζονται στον πίνακα 3.26. 
 

Πίνακας 3.26  ΔΕΚΟ ανά Υπουργείο 
 
1 Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 
 Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ 
2 Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 
 Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ) ΑΕ 
3 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας  
 Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) ΑΒΕΕ 

Ηλεκτρομηχανική Κύμης ΕΠΕ 
4 Υπουργείο Οικονομικών 
 Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) ΑΕ 
5 Υπουργείο Υγείας  
 Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) 
6 Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
 Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) ΑΕ 
7 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
 Πράσινο Ταμείο 
8 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 
 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ 
 ΟΣΕ ΑΕ 
 ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ 
 TΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ * 
 Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού (ΕΕΣΣΤΥ) ΑΕ * 
 Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) ΑΕ 
 Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ) ΑΕ  
 Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ) ΑΕ 
 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ  
 Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) 
 Συμβάσεις παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων 
9 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
 Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) 
 Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) 

Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)  
10 Υπουργείο Τουρισμού 
 Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) 

*    Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ και η ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία του έτους 2018. 
 

Στον πίνακα 3.27 αποτυπώνονται τα συνολικά οικονομικά μεγέθη των προϋπολογισμών των επανατα-
ξινομημένων ΔΕΚΟ για τα έτη 2017 και 2018, ενώ στον πίνακα 3.28 απεικονίζεται το ισοζύγιό τους 
ανά υπουργείο, σύμφωνα με τη μεθοδολογία ΕSΑ. 
 

Πίνακας 3.27  Ενοποιημένος Προϋπολογισμός ΔΕΚΟ Γενικής Κυβέρνησης 
(σε εκατ. ευρώ) 

 

 2017 
Εκτιμήσεις 

2018 
Προβλέψεις 

Έσοδα 3.212 2.822 
Έσοδα από πωλήσεις 1.384 1.362 
Έσοδα από τόκους 92 79 
Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό 610 325 
Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ 869 793 
Λοιπά έσοδα 257 262 
Δαπάνες  3.537 2.983 
Αμοιβές προσωπικού 633 591 
Τόκοι 414 381 
Δαπάνες επενδύσεων 1.079 783 
Λοιπές δαπάνες 1.411 1.228 
Ισοζύγιο (προ καταπτώσεων εγγυήσεων) -325 -161 
     
Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων που εξυπηρε-
τούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό* 855 927 

   
Ισοζύγιο κατά ESA μετά καταπτώσεων εγγυήσεων  530 766 

 * Τα ποσά που αφορούν έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων είναι σε ακαθάριστη βάση. 
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Πίνακας 3.28  Ισοζύγιο ΔΕΚΟ ανά Υπουργείο  
(σε εκατ. ευρώ) 

  
  

2017 
Εκτιμήσεις 

2018 
Προβλέψεις 

1 Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 0 0 
 Ισοζύγιο 0 0 
 Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων 0 0 
2 Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης                    -5 40 
 Ισοζύγιο -5 40 
 Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων 0 0 
3 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας  65 53 
 Ισοζύγιο -1 1 
 Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων 66 52 
4 Υπουργείο Οικονομικών 30 68 
 Ισοζύγιο -15 9 
 Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων 45 58 
5 Υπουργείο Υγείας  0 0 
 Ισοζύγιο 0 0 
 Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων 0 0 
6 Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 0 0 
 Ισοζύγιο 0 0 
 Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων 0 0 
7 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 223 158 
 Ισοζύγιο 223 158 
 Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων 0 0 
8 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 131 484 
 Ισοζύγιο -614 -332 
 Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων 744 816 
9 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 74 -39 
 Ισοζύγιο 74 -39 
 Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων 0 0 

10 Υπουργείο Τουρισμού 12 2 
 Ισοζύγιο 12 2 
 Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων 0 0 

Σύνολο ΔΕΚΟ κατά ESA 530 766 
Ισοζύγιο -325 -161 
Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων 855 927 

 
 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα 3.28, το ισοζύγιο των ΔΕΚΟ, προβλέπεται σε 
πλεόνασμα ύψους 766 εκατ. ευρώ στο 2018, έναντι πλεονάσματος ύψους 530 εκατ. ευρώ των εκτιμή-
σεων του έτους 2017.  
 
Κύρια πηγή εσόδων των ανωτέρω φορέων αποτελούν τα έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών και δευτε-
ρευόντως οι επιχορηγήσεις του ΠΔΕ για την υλοποίηση επενδυτικών δαπανών, ιδιαίτερα στους τομείς 
των μεταφορών, των υποδομών, της πληροφορικής, των επικοινωνιών και των νέων τεχνολογιών. 
 
Η ανάλυση των ΔΕΚΟ ανά Υπουργείο, έχει ως εξής: 

 
- Στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης περιλαμβάνεται η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης 
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ (ΜΟΔ ΑΕ), με αποστολή τη στήριξη και ενίσχυση της Δημό-
σιας Διοίκησης για την αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καλύπτοντας κυρίως, ανάγκες σε εξειδι-
κευμένο ανθρώπινο δυναμικό, συστήματα, εργαλεία και διαδικασίες, μεταφορά τεχνογνωσίας και 
υλικοτεχνική υποδομή. Ο προϋπολογισμός της ΜΟΔ ΑΕ προβλέπεται ισοσκελισμένος στο έτος 
2018.  

 
- Στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης εποπτευόμενος φορέας 
είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ) ΑΕ. Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της ΕΡΤ για 
το έτος 2018, προβλέπεται θετικό ύψους 40,0 εκατ. ευρώ, έναντι εκτιμώμενου ελλείμματος 5,0 ε-
κατ. ευρώ του έτους 2017. Σημειώνεται ότι το αρνητικό αποτέλεσμα του 2017 οφείλεται στην α-
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πόδοση επιπλέον μερίσματος 38,0 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο, για τις οικονομικές χρήσεις 
των ετών 2014 και 2015.  

 
- Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, περιλαμβάνονται οι εταιρείες Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα 

(ΕΑΣ) ΑΒΕΕ και Ηλεκτρομηχανική Κύμης ΕΠΕ, η οποία έχει τεθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθά-
ρισης. Το θετικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα προκύπτει, κυρίως, από την ΕΑΣ ΑΒΕΕ και προβλέ-
πεται να διαμορφωθεί στο ποσό των 53 εκατ. ευρώ στο έτος 2018.  

 
- Στο Υπουργείο Οικονομικών, περιλαμβάνεται ο φορέας Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) 
ΑΕ, το πλεόνασμα της οποίας στο έτος 2018 προβλέπεται να διαμορφωθεί στο ποσό των 68 εκατ. 
ευρώ, έναντι εκτιμήσεων ύψους 30 εκατ. ευρώ του έτους 2017.  

 
- Στο Υπουργείο Υγείας εποπτευόμενη ΔΕΚΟ είναι το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 

(ΚΕΕΛΠΝΟ), με βασικό σκοπό την προστασία και την προαγωγή της δημόσιας υγείας, την επιδη-
μιολογική επιτήρηση λοιμωδών νοσημάτων, τη λειτουργία μονάδων ειδικών λοιμώξεων, την αντι-
μετώπιση έκτακτων κινδύνων για τη δημόσια υγεία, καθώς και την υποστήριξη ειδικών και ευαί-
σθητων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού. Για τα έτη 2017 και 2018 τα έσοδα και τα έξοδα του 
ΚΕΕΛΠΝΟ αναμένεται να οδηγήσουν σε ισοσκελισμένο αποτέλεσμα.

 
- Στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εποπτευόμενη ΔΕΚΟ είναι η Κοινωνία της Πληρο-
φορίας (ΚτΠ) ΑΕ, η οποία υλοποιεί έργα για λογαριασμό της δημόσιας διοίκησης, δράσεις κρατι-
κών ενισχύσεων και οριζόντια έργα τεχνολογιών πληροφορικής, τα οποία χρηματοδοτούνται από 
κοινοτικά προγράμματα, το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ και τον τακτικό προϋπολογισμό. Η εταιρεία 
παρουσιάζει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό στα έτη 2017 και 2018. 
 

- Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας περιλαμβάνεται ο φορέας Πράσινο Ταμείο, τα έσοδα 
του οποίου προέρχονται κυρίως από τη ρύθμιση αυθαιρέτων κτισμάτων, τα τέλη διαδικασιών πε-
ριβαλλοντικής αδειοδότησης και πρόστιμα από παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Το 
πλεόνασμα του Πράσινου Ταμείου στο 2018 προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 158 εκατ. ευρώ 
μειωμένο σε σχέση με το έτος 2017, λόγω της εκτιμώμενης αύξησης των προγραμμάτων και των 
δράσεων που χρηματοδοτεί ο φορέας με σκοπό την ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας 
του περιβάλλοντος. 
 

- Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών περιλαμβάνονται οι φορείς ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, Ορ-
γανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) ΑΕ, ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών 
Αθηνών (ΟΑΣΑ) ΑΕ, Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ) ΑΕ, Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ) ΑΕ, Ορ-
γανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, οι συμβάσεις 
παραχώρησης πέντε (5) αυτοκινητοδρόμων, TΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ και Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης 
Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού (ΕΕΣΣΤΥ) ΑΕ. Το ισοζύγιο των φορέων του εν λόγω υπουρ-
γείου κατά το έτος 2018, προβλέπεται θετικό ύψους 484 εκατ. ευρώ, έναντι εκτιμώμενου πλεονά-
σματος 131 εκατ. ευρώ στο έτος 2017. Στη βελτίωση αυτή, συνετέλεσε σε μεγάλο βαθμό, η σταδι-
ακή ολοκλήρωση των οδικών έργων στους πέντε (5) αυτοκινητοδρόμους. 
Τονίζεται ότι τα οικονομικά μεγέθη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ αφορούν στο χρονικό διάστημα από 1/1/2017 
έως την 14/9/2017, ημερομηνία ολοκλήρωσης της αποκρατικοποίησης. Στο έτος 2018, πέραν της 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν περιλαμβάνονται και τα οικονομικά μεγέθη της ΕΕΣΣΤΥ, λόγω της επικείμενης 
αποκρατικοποίησής της. 
 

- Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπάγονται ο Ελληνικός Οργανισμός Γεωργι-
κών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), ο οποίος αποτελεί κεντρικό φορέα ασφαλιστικής κάλυψης των γεωργι-
κών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα και ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενι-
σχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), με σκοπό τη διαχείριση των εισροών 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Στη διαμόρ-
φωση του αποτελέσματος περιλαμβάνεται και η προσαρμογή του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσε-
ων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) με εκτιμώμενο πλεόνασμα για το έτος 2017 ύψους 89 εκατ. 
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ευρώ και προβλεπόμενο έλλειμμα στο έτος 2018 ποσού 51 εκατ. ευρώ. Αντίθετα ο ΕΛΓΑ λόγω 
αυξημένης καταβολής, στο έτος 2017, αποζημιώσεων στους αγρότες, για τις ζημιές στο φυτικό κε-
φάλαιο αναμένεται να εμφανίσει έλλειμμα 15 εκατ. ευρώ, ενώ στο έτος 2018 προβλέπεται θετικό 
αποτέλεσμα 12 εκατ. ευρώ. 

 
- Τέλος, στο Υπουργείο Τουρισμού, περιλαμβάνεται ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ). Η 
κυριότερη δράση του οποίου είναι η διαφήμιση και προβολή της χώρας στο εσωτερικό και εξωτε-
ρικό ως τουριστικού προορισμού. Τα έσοδά του ΕΟΤ προέρχονται κυρίως από την απόδοση ποσο-
στού επί των μικτών κερδών του Δημοσίου των Καζίνο Κέρκυρας και Πάρνηθας, καθώς και από 
την ενίσχυσή του από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, για κάλυψη τόσο των λειτουργικών, όσο και 
των επενδυτικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένης και της αναφερόμενης ανωτέρω κύριας δρα-
στηριότητας. Η οικονομική επίδοση του οργανισμού, για το 2018 προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 
ποσό των 2 εκατ. ευρώ. 
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9. Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 
Στο πλαίσιο της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερό-
τητας (ΕΜΣ) προβλέπεται η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνη-
σης προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένων και των εκκρεμών επιστροφών φόρων, καθώς και η εκκα-
θάριση και αποπληρωμή εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης. Για το λόγο αυτό, προβλέπεται ειδική 
χρηματοδότηση από τον ΕΜΣ αποκλειστικά για την αποπληρωμή των ανωτέρω υποχρεώσεων. 
 
Για το σκοπό αυτό, υλοποιείται από το Υπουργείο Οικονομικών πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθε-
σμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, μέσω της ενίσχυσης των προϋπολογισμών 
τους, ενώ χρηματοδοτείται επίσης η αποπληρωμή εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και εκκρε-
μών επιστροφών φόρων.  
 
Αναλυτικότερα, τον Ιούνιο του 2016 με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών καθορί-
στηκαν οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και οι λοιπές λεπτομέρειες για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων, ενώ το 2017 με κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίστηκαν οι προϋπο-
θέσεις, η διαδικασία και οι λοιπές λεπτομέρειες για την εξόφληση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότη-
σης. Παράλληλα, συστάθηκε λογαριασμός του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, ο 
οποίος πιστώνεται με το προϊόν της ειδικής χρηματοδότησης από τον ΕΜΣ.  
 
Η υλοποίηση του προγράμματος ξεκίνησε από τα μέσα του μηνός Ιουλίου 2016 μετά την εκταμίευση 
ποσού 1.800 εκατ. ευρώ από τον ΕΜΣ. Εντός του 2016 εκταμιεύτηκε επιπλέον ποσό 1.700 εκατ. ευ-
ρώ. Επίσης, τον Ιούλιο του 2017 εκταμιεύτηκε ποσό 800 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας το συνολικό 
ποσό εκταμίευσης από τον ΕΜΣ ως το τέλος Σεπτεμβρίου 2017 στα 4.300 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, ως 
το τέλος Σεπτεμβρίου 2017 αποπληρώθηκαν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, επιστροφές φόρων και εκ-
κρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης συνολικού ύψους 4.284 εκατ. ευρώ.  
 
 

Πίνακας 3.29  Πρόγραμμα εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών  
Ιούλιος 2016 έως Σεπτέμβριος 2017  

(σε εκατ. ευρώ) 

  Ενισχύσεις πιστώσεων - Επιχορηγήσεις Πληρωμές 

  
Ιούλιος -

Δεκέμβριος 2016  
Ιανουάριος -

Σεπτέμβριος 2017 Σύνολο 
Ιούλιος -

Δεκέμβριος 2016  
Ιανουάριος –  

Σεπτέμβριος 2017 Σύνολο 
Κράτος* 467,1 1,3 468,4 467,1 0,5 467,6 
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 80,5 110,6 191,1 56,2 109,1 165,3 
Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης  1.096,8 380,8 1.477,7 922,3 336,4 1.258,6 
    εκ των οποίων ΕΟΠΥΥ 674,8 0,0 674,8 503,5 79,0 582,5 
Νοσοκομεία 1.148,3 43,4 1.191,7 1.034,9 113,4 1.148,2 
Νομικά Πρόσωπα 270,0 120,1 390,1 267,7 103,3 371,0 

Σύνολο Γενικής Κυβέρνησης 3.062,8 656,2 3.719,0 2.748,1 662,6 3.410,8 

Επιστροφές φόρων 405,0 145,0 550,0 380,3 169,7 550,0 
Εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης 0,0 445,0 445,0 0,0 323,5 323,5 

Σύνολο 3.467,8 1.246,2 4.714,0 3.128,5 1.155,8 4.284,2 

   * Ποσό ύψους 419,7 εκατ. ευρώ συμψηφίστηκε με οφειλές προς το Δημόσιο. 

 
Μετά τη θετική αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος έως το τέλος Σεπτεμβρίου του τρέχοντος 
έτους, εκταμιεύτηκε από τον ΕΜΣ επιπλέον ποσό 800 εκατ. ευρώ στο τέλος Οκτωβρίου 2017. Το με-
γαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης αυτής αναμένεται να αποδοθεί στους φορείς της Γενικής Κυ-
βέρνησης εντός του 2017. Εντός του 2018 αναμένεται επιπλέον χρηματοδότηση από τον ΕΜΣ. Οι ε-
κταμιεύσεις του προγράμματος εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων θα προσαρμόζονται ανά-
λογα με την πορεία της χρηματοδότησης από τον ΕΜΣ.  
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Με την υλοποίηση του προγράμματος, εμφανίζεται σταδιακή μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώ-
σεων της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των εκκρεμών επιστροφών φόρων, καθώς 
τον Σεπτέμβριο του 2017 ανέρχονται σε 4.490 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 1.489 εκατ. ευρώ σε σχέση 
με το τέλος του 2015. Με τη συνέχιση της ομαλής χρηματοδότησης από τον ΕΜΣ, αναμένεται να συ-
νεχιστεί και η μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης εντός του 2018. 
Παράλληλα, με την εντατικοποίηση της προσπάθειας εκκαθάρισης και αποπληρωμής εκκρεμών επι-
στροφών φόρων και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, αναμένεται σημαντική μείωση των αντί-
στοιχων μεγεθών. 
 
Τα ποσά χρηματοδοτήσεων για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων εκταμιεύονται από τον Κρα-
τικό Προϋπολογισμό και εμφανίζονται στους προϋπολογισμούς των λοιπών φορέων της Γενικής Κυ-
βέρνησης, με ισόποση αύξηση των εσόδων τους (είσπραξη επιχορηγήσεων από το κράτος) και αύξη-
ση των δαπανών τους για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους. Σε δημοσιονομική βάση ε-
πέρχεται αντίστοιχη μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης προς ιδιώ-
τες. Ως τελικό αποτέλεσμα, σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης, η επίπτωση του προγράμματος καθίστα-
ται δημοσιονομικά ουδέτερη. 
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ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
 
 
ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ 
 
 
Από τις αρχές του τρέχοντος έτους έχει ήδη ξεκινήσει η εφαρμογή των βραχυχρόνιων μέτρων ελά-
φρυνσης του χρέους, όπως αποτυπώθηκαν στις αποφάσεις του Eurogroup της 25ης Μαΐου 2016, τα 
οποία περιλαμβάνουν την εξομάλυνση των λήξεων των δανείων του EFSF, τη μείωση του επιτοκια-
κού τους κινδύνου, καθώς επίσης και την άρση για το έτος 2017 του περιθωρίου του δανείου για την 
επαναγορά χρέους του 2012. 
 
Η εφαρμογή των παραπάνω μέτρων αναμένεται να συνεχιστεί έως τη λήξη του τρέχοντος προγράμμα-
τος, τον Αύγουστο του 2018. Στη συνέχεια θα εξεταστεί η εφαρμογή του δεύτερου πακέτου μέτρων, 
προκειμένου να ενισχυθεί η βιωσιμότητα του χρέους, ώστε οι ετήσιες μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες 
να παραμένουν χαμηλότερες του 15% ως ποσοστό του ΑΕΠ σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και 
χαμηλότερες του 20% μακροπρόθεσμα. Τα μεσοπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους περιλαμβά-
νουν τη μείωση του επιτοκίου του δανείου που είχε συναφθεί το 2012 στο πλαίσιο της επαναγοράς 
του χρέους, μέσω της πλήρους κατάργησης από το 2018 του περιθωρίου που εφαρμόζεται επί του 
τρέχοντος επιτοκίου, τη χρησιμοποίηση από το 2017 των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα «ANFA» 
και «SMP» για τη μείωση των μικτών χρηματοδοτικών αναγκών, περιλαμβανομένων και των κερδών 
του έτους 2014, τη μερική αποπληρωμή δανείων του «επίσημου τομέα» μέσω αχρησιμοποίητων πό-
ρων του ESM και την περαιτέρω εξομάλυνση των λήξεων των δανείων του EFSF με επιμήκυνση της 
μέσης σταθμικής τους διάρκειας, σταθεροποίηση των επιτοκίων τους και αναβολή πληρωμής τόκων.  
 
Οι χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού Δημοσίου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 καλύφθηκαν 
ως επί το πλείστον με βραχυπρόθεσμο εσωτερικό δανεισμό: μηνιαίες εκδόσεις εντόκων γραμματίων 
τρίμηνης και εξάμηνης διάρκειας και πράξεις διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας υπό τη μορφή repo 
agreements, τις οποίες συνάπτει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) για την αξι-
οποίηση των διαθεσίμων, κυρίως, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Επιπλέον, στο πλαίσιο της 
σύμβασης χρηματοδότησης με τον ESM, εκταμιεύτηκαν 8.500 εκατ. ευρώ και αναμένεται η εκταμί-
ευση επιπλέον ποσού της τάξης των 5.500 εκατ. ευρώ μετά την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης. 
Η υπόθεση εκταμίευσης του παραπάνω ποσού σε συνδυασμό με τη διατήρησή του ως ταμειακά δια-
θέσιμα ασφαλείας (cash buffer) εξηγεί την αύξηση του δημοσίου χρέους το 2017. Σε περίπτωση μη 
υλοποίησης της παραπάνω εκταμίευσης, έστω μερικώς, θα υπάρξει ανάλογη προσαρμογή στο ύψος 
του δημοσίου χρέους στο τέλος του 2017. 
 
Αξιοσημείωτη συμβολή στην αναδημιουργία της καμπύλης αποδόσεων των τίτλων του Ελληνικού 
Δημοσίου είχε η κοινοπρακτική έκδοση ομολόγου σταθερού επιτοκίου, πενταετούς διάρκειας, ύψους 
3.000 εκατ. ευρώ, με την οποία η ελληνική οικονομία επέστρεψε στη χρηματοδότηση μέσω των διε-
θνών αγορών ύστερα από τρία περίπου έτη. Η καμπύλη αποδόσεων αναμένεται να εμπλουτιστεί πε-
ραιτέρω με την επικείμενη ανταλλαγή της σειράς των είκοσι ομολόγων προερχόμενων από το PSI με 
πέντε νέα ομόλογα –«benchmarks», στο πλαίσιο του προγράμματος LME (Liability Management 
Exercise), καθώς επίσης και με την πραγματοποίηση νέων εκδόσεων ομολόγων σταθερού επιτοκίου. 
 
Οι αποφάσεις του Eurogroup της 15ης Ιουνίου 2017, υποστηρίζουν την επιστροφή της Ελλάδας στις 
αγορές με τη δημιουργία ταμειακών διαθεσίμων ασφαλείας (cash buffer), όπως έγινε και με τις υπό-
λοιπες χώρες που ολοκλήρωσαν τα προγράμματα προσαρμογής. Η δημιουργία ταμειακών διαθεσίμων 
ασφαλείας θα γίνει μέσω του ESM και πιθανά μέσω νέων εκδόσεων ομολόγων. Ως εκ τούτου αναμέ-
νεται μία προσωρινή αύξηση του δημοσίου χρέους για το 2018, το τελικό ύψος της οποίας θα διαμορ-
φωθεί από τα ποσά που θα αντληθούν για τον σκοπό αυτό. 
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Στις 30/09/2017, το σύνολο των ευρωπαϊκών δανείων του πρώτου, του δεύτερου και του τρίτου προ-
γράμματος στήριξης (GLF, EFSF, ESM) ανήλθε σε 221.182,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα αντίστοιχα δάνεια 
προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαμορφώθηκαν σε 11.541,9 εκατ. ευρώ. 
 
 
1. Χρέος Κεντρικής Διοίκησης και Γενικής Κυβέρνησης 
 
Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 332.800 εκατ. ευρώ ή 186,4% 
ως ποσοστό του ΑΕΠ στο τέλος του 2017, έναντι 326.358 εκατ. ευρώ ή 187,3% ως ποσοστό του ΑΕΠ 
το 2016.  
 
Το 2018 το ύψος του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης προβλέπεται ότι θα ανέλθει στα 343.000 εκατ. 
ευρώ ή 185,7% ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας μείωση 0,7 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 
2017 (πίνακας 4.1). 
 
Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 318.300 εκατ. ευρώ ή 178,2% ως πο-
σοστό του ΑΕΠ στο τέλος του 2017, έναντι 315.036 εκατ. ευρώ ή 180,8% ως ποσοστό του ΑΕΠ το 
2016. Το 2018, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα 332.000 εκατ. 
ευρώ ή 179,8% ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας αύξηση 1,6 ποσοστιαία μονάδα έναντι του 
2017 (πίνακας 4.2). 
 
 
 

Πίνακας 4.1 Σύνθεση χρέους Κεντρικής Διοίκησης 
(σε εκατ. ευρώ) 

 

  2015 2016 2017* 2018** 

Α. Ομόλογα 59.819 56.717 50.174 55.275 

 Ομόλογα στην αγορά εσωτερικού 57.112 54.354 48.407 53.537 

 Ομόλογα στις αγορές εξωτερικού 2.594 2.277 1.708 1.708 

 Τιτλοποιήσεις στο εξωτερικό 113 86 59 30 

       

Β. Βραχυπρόθεσμοι Τίτλοι 14.880 14.890 14.900 13.700 

 Έντοκα Γραμμάτια 14.832 14.890 14.900 13.700 

 Έντοκα Γραμμάτια σε φυσικούς τίτλους 48 0 0 0 

       

Γ. Δάνεια 236.633 243.388 252.726 265.025 

 Δάνεια Τραπέζης Ελλάδος 3.792 3.321 2.849 2.377 

 Λοιπά Δάνεια Εσωτερικού 109 188 246 228 

 Ειδικά και Διακρατικά Δάνεια 7.423 7.480 7.594 7.284 

 Δάνεια Μηχανισμού Στήριξης 220.431 227.660 237.711 250.969 

 Λοιπά Δάνεια Εξωτερικού 4.878 4.739 4.326 4.167 

       

Δ. Βραχυπρόθεσμα δάνεια 10.000 11.363 15.000 9.000 

 Πώληση τίτλων με σύμφωνο επαναγοράς (repos) 10.000 11.363 15.000 9.000 

       

Ε. Σύνολο χρέους Κεντρικής Διοίκησης (Α+Β+Γ+Δ) 321.332 326.358 332.800 343.000 

 (ως % του ΑΕΠ) 182,3% 187,3% 186,4% 185,7% 

 ΑΕΠ 176.312 174.199 178.579 184.691 

* Εκτιμήσεις      **Προβλέψεις  
Πηγή:  ΟΔΔΗΧ 

 
 


