ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ο ρόλος του Κρατικού
Προϋπολογισμού στη
Δημόσια Διοίκηση
(The role of the state
budget in public
administration)
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΟΥΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΑΜ 14309

ΑΘΗΝΑ 2017

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ

1

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΔΗΛΩΣΗ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ………………………………..ΣΕΛ 1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ………………………………………..ΣΕΛ 2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ……………………………………………….ΣΕΛ 5

ΜΕΡΟΣ 1Ο
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
1.1ΈΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ………………………………………………….ΣΕΛ 6
1.1.1 ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟ……………………
ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ…………………. ΣΕΛ 9
1.1.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ…………………ΣΕΛ 10
1.2 Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ………………………..ΣΕΛ 11
1.3 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ………………………………………………………………………….ΣΕΛ 13

ΜΕΡΟΣ 2Ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ

2

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

2.1 ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ……………………………………………..ΣΕΛ 17
2.2 ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ…
……………………………………………………………………………………………….ΣΕΛ 18
2.3 ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΕ……………ΣΕΛ 20
2.4 ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ……………………………..ΣΕΛ 26
2.5 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ………………………………… ΣΕΛ 28
2.5.1 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ …………………………………………………………………….ΣΕΛ 28
2.5.2 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ…………………………..…………………………ΣΕΛ 32
2.5.2.1 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ………………………ΣΕΛ 34
2.6 ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ. ΣΕΛ 36
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
3.1 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ…………………………………………………ΣΕΛ 40
3.1.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ …………………ΣΕΛ 41
3.1.2 ΨΗΦΙΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ………………………ΣΕΛ 44
3.1.3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ……………………….ΣΕΛ 48
3.1.4 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
2017………………………………………………………………………………………ΣΕΛ 50
3.2 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΟΤΑ)
3.2.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ

ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ

3

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

………………………………………………………………………………………….ΣΕΛ 52
3.3 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ………………..ΣΕΛ 56
3.3.1 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
2017…………………………………………………………………………………………ΣΕΛ 60
3.4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ……………………………………ΣΕΛ 60
3.5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ …………………………………………………………………………….ΣΕΛ 72
3.5.1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ…………………………………………………. ΣΕΛ 72
3.5.2 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ…………………………………………………………..ΣΕΛ 74
3.5.3 ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ…………………………………………………….ΣΕΛ 76
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...........................................................................ΣΕΛ 78
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ……………………………………………………………………………ΣΕΛ 96
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ …………………………………………………………………………….ΣΕΛ 97

ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ

4

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην συγκεκριμένη εργασία, θα εξηγήσουμε θεωρητικά το δημόσιο λογιστικό
που είναι κατηγορία του δημοσιονομικού δικαίου, και ένα από τα εργαλεία του
που θα ασχοληθούμε είναι ο προϋπολογισμός . Στη συνεχεία, θα αναλύσουμε
θεωρητικά το ρολό του κρατικού προϋπολογισμού στη δημόσια διοίκηση .
Αρχικά, θα μιλήσουμε θεωρητικά για το κρατικό προϋπολογισμό που
στοχεύει, τι ρόλο έχει, ποιοι παράγοντες τον επηρεάζουν και τι πρέπει να
προσέξουν οι αρμόδιοι σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης του προϋπολογισμού .
Επίσης , θα αναφερθούμε σε κάποια προβλήματα του λογιστικού συστήματος
και θα εξηγήσουμε ποιοι είναι οι κωδικοί αριθμοί εσόδων και εξόδων ,ποιες είναι
οι δαπάνες και ποιες οι πιστώσεις.
Τέλος ,θα πούμε ποιοι είναι οι κρατικοί προϋπολογισμοί στη δημόσια διοίκηση
και πως συμπληρώνονται παραθέτοντας πινάκες και υποδείγματα.
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ΜΕΡΟΣ 10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1 Εισαγωγή στο Δίκαιο
Από αρχαιοτάτων χρόνων, ο άνθρωπος είχε ανάγκη να ορίζει έναν αρχηγό ο
όποιος καθόριζε και ανάγκαζε τον κάθε άνθρωπο να οργανώνει , να πράττει,
να λειτούργει και να συμπεριφέρεται με συγκεκριμένο τρόπο. Εκ φύσεως , ο
άνθρωπος διακατέχεται από αντιμαχόμενα συναισθήματα μίσους , παθών και
συμφερόντων1. Για αυτό, οι άνθρωποι δημιούργησαν το δίκαιο ,ώστε να ελέγξει
τις συγκρούσεις μεταξύ τους. Βέβαια το να είναι δίκαιος ένας αρχηγός δεν είναι
απλή υπόθεση. Πέρασαν πολλά αναπτυξιακά στάδια για να φτάσουμε σήμερα
να μιλάμε για το «Δίκαιο».
Ωστόσο, πρώτα υπήρχαν άγραφοι και ύστερα έγιναν γραπτοί οι νόμοι. Οι
Έλληνες2 είναι οι πρώτοι που θεμελίωσαν τους νόμους3 με βάση τις
φιλοσοφικές αρχές. Για παράδειγμα, ο Κλεισθένης4 ο Αθηναίος έθεσε τις βάσεις
για το δημοκρατικό πολίτευμα στην αρχαία Ελλάδα, διότι δημιούργησε ένα νόμο
με τον όποιο έδινε την εξουσία στον λαό5. Έτσι, ο λαός είχε το δικαίωμα μετά
από ανώνυμη καταγγελία και μαζεύοντας έξι χιλιάδες ψήφους
προσωπικότητες.

να εξορίσει

Φυσικά, αυτός ο νόμος δεν υφίσταται πλέον και

παρατηρούμε πως ενώ έχουμε στην εποχή μας δημοκρατικό πολίτευμα η
σημερινή έννοια της δημοκρατίας και του νομού δεν έχει καμία σχέση με την
αρχαιότητα.
1.Φ.Παπαγιάννη(1984),Εισαγωγή εις τον δίκαιον, Β Έκδοση (αναθεωρημένη), διανέμεται δωρεάν από το
δημόσιο στους σπουδαστές, σελ.18
2. Παναγιώτης Ε.Πούλης, Εισαγωγή στο δημόσιο δίκαιον, Β Έκδοση, Εκδόσεις Αντ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ,σελ.15
3.http://lyk-filiatr.mes.sch.gr/arxaio_dikaio.pdf
4. http://lyk-filiatr.mes.sch.gr/arxaio_dikaio.pdf
5.αναφέρει γραπτώς ο Αριστοτέλης ότι με το μέτρο που πήρε ο Κλεισθένης έδωσε τη πολιτεία στο λαό
6.Παναγιώτης Ε, Πούλη, Εισαγωγή στο δημόσιο δίκαιον, Έκδοση, Εκδόσεις Αντ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ,σελ.15
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Στη σημερινή εποχή, το δίκαιο ορίζεται και στηρίζεται στο νόμο τον όποιο
εγκαθιστά το κράτος (ή ο νομοθέτης ή η εκάστοτε εξουσία) επιβάλλοντας
κυρώσεις στους παραβάτες, ώστε να ρυθμίζεται η συμπεριφορά των
ανθρώπων μεταξύ τους και προς τη πολιτεία. Αντίθετα , ο νόμος για τους
αρχαίους έλληνες αποτελούνταν εκτός από κανόνες δικαίου, από ηθικούς και
θρησκευτικούς κανόνες ,από ιδιωτικούς , κοσμικούς, γραπτούς και άγραφους
κανόνες.
Ο όρος <<κανών>> στην αρχαιότητα σήμαινε μέτρο ορθής συμπεριφοράς ενώ
σήμερα απέκτησε την έννοια της κρίσεως και αξιολογήσεως. Σήμερα, το δίκαιο
αποτελείται από γραπτούς νόμους και χωρίζεται σε διαφορετικούς κλάδους έτσι
ώστε να καλύψει κάθε τυχόν πρόβλημα.
Έτσι το δίκαιο διακρίνεται στο διεθνές και στο εσωτερικό. Το εσωτερικό δίκαιο
διακρίνεται στο ιδιωτικό και στο δημόσιο. Το δημόσιο δίκαιο με τη σειρά του
χωρίζεται στους εξής κλάδους7.


Συνταγματικό Δίκαιο



Διοικητικό Δίκαιο



Ποινικό Δίκαιο



Εκκλησιαστικό Δίκαιο



Δικονομικό Δίκαιο



Δημοσιονομικό Δίκαιο

Εμείς θα ασχοληθούμε

και θα πούμε κάποια πράγματα για τη δημόσιο

λογιστικό που περιλαμβάνεται στο Δημοσιονομικό Δίκαιο . Στο παρακάτω
σχήμα θα δείξουμε τη πυραμίδα του Δίκαιου.

7. Παναγιωτης Ε. Πούλη, Εισαγωγή στο δημοσιο δίκαιον, Β’ Έκδοση ,Εκδόσεις Αντ. Ν. ΣΑΚΟΥΛΛΑ
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Η πυραμίδα του Δίκαιου

ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΟ
ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΣ
ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ
Ο ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΙΝΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚ
ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

Ο ΔΙΚΑΙΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΟ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
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ΔΙΚΑΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
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1.1.1 Έννοιες δημοσιονομικού δικαίου, δημόσιας λογιστικής ,
φορολογικού δίκαιου

Δημόσιο δίκαιο8 είναι κλάδος του δίκαιου και ασχολείται αποκλειστικά με τις
σχέσεις του Κράτους με τους πολίτες. Το Δημόσιο Δίκαιο είναι ο νόμος που
θεσπίστηκε ώστε να ρυθμίζει αφενός την οργάνωση και λειτουργία των
κρατικών οργάνων και των οργάνων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου, τον τρόπο δράσης αυτών κατά την άσκηση της παρ΄ αυτών δημόσιας
εξουσίας, καθώς και τις μεταξύ τους σχέσεις, και με ιδιώτες, και αφετέρου τις
σχέσεις του κράτους με άλλα κράτη ή διεθνείς οργανισμούς. (βικιπέδια) .
Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι το δημόσιο δίκαιο ρυθμίζεται έτσι ώστε το
Κράτος να μην βρίσκεται σε θέση υπεροχής απέναντι στους κατοίκους.
Οι κλάδοι είτε του δημόσιου δικαίου είτε του ιδιωτικού δικαίου αποτελούνται
από κοινές θεμελιώδεις αρχές και έννοιες και αυτό συμβαίνει διότι και τα δυο
δίκαια έχουν κοινή βάση το ίδιο το δίκαιο . Το δημοσιονομικό δίκαιο είναι ο
κλάδος του δημόσιου δικαίου και ουσιαστικά είναι ένα σύνολο

νομικών

κανόνων που διέπουν τη δημοσιονομική δραστηριότητα του κράτους. Το
δημοσιονομικό δίκαιο ασχολείται με την ερευνά και την ρύθμιση της διαχείρισης
και της διάθεσης της δημοσιονομικής δραστηριότητας του Κράτους και των
νομικών πρόσωπων του δημόσιου δικαίου ( Κυριακοπούλου). Επομένως, το
δημοσιονομικό9 δικαίου νομοθετήθηκε έτσι ώστε χρησιμοποιώντας τα έσοδα και
τα έξοδα του κράτους να επιτευχθεί η ικανοποίηση των στόχων του και η
δημιουργία κέρδους.
8.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF_%CE%B
4%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF
9.Ελένη Κυριακοπούλου ,Δημοσιονομικό Δίκαιο: δημόσιο λογιστικό-φορολογικό δίκαιο, Σύγχρονη
Εκδοτική,σελ.19-20
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1.1.2 Κατηγορίες Δημοσιονομικού Δικαίου
Το Δημοσιονομικό δίκαιο νομικά χωρίζεται σε δυο κατηγορίες :
i.

Στο Δημόσιο Λογιστικό , στο οποίο ανήκουν οι κανόνες δικαίου που
διαχειρίζονται τη Κρατική περιουσία . Πιο αναλυτικά , με το δημόσιο
λογιστικό καθορίζεται και επιβάλλεται η διαδικασία συναλλαγής ,δηλαδή,
ο τρόπος, οι σχέσεις και οι ευθύνες της πολιτείας σχετικά με τη
διαδικασία συναλλαγής της με το περιβάλλον της, καθώς και οι κυρώσεις
που ενδέχεται να επιβληθούν

όποτε χρειαστεί .Επίσης, στο δημόσιο

λογιστικό ρυθμίζεται το πώς θα γίνεται η πρόβλεψη και η δράση των
εσόδων και η πληρωμή των δαπανών, έτσι ώστε να υπάρχει πάντα
κέρδος για το κράτος.
ii.

Στο Φορολογικό Δίκαιο10 , το οποίο είναι το σύνολο των νομικών
κανόνων που ρυθμίζουν και καθορίζουν το περιεχόμενο και το πώς θα
ασκείται ο φόρος ανάμεσα στο κράτος και τους πολίτες . Επιπροσθέτως,
πρόκειται για ένα ανεξάρτητο11 και αυτοτελές δίκαιο διότι ενώ
θεμελιώνεται από το κράτος ασχολείται και περιέχει έννοιες και από το
δημόσιο αλλά και από το ιδιωτικό δίκαιο, όπως για παράδειγμα τη
κληρονομιά και τη πώληση . Επίσης, πρέπει να αναφέρουμε ότι η
φορολογία εξασφαλίζει μια σταθερή πηγή εσόδων για το κράτος ώστε να
καλύψει τις δαπάνες του, να γίνει ανακατανομή του πλούτου του ή ακόμη
για να σταθεροποιηθεί ή να αναπτυχτεί η οικονομία του.

9,10. Ελένη Κυριακοπούλου, Δημοσιονομικό Δίκαιο: δημόσιο λογιστικό-φορολογικό δίκαιο,
Σύγχρονη Εκδοτική ,σελ.20
11. http://www.taxlaw.gr/el/practice-areas/tax-law
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1.2 Ο σκοπός του δημόσιου λογιστικού

Το δημόσιο λογιστικό στη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας έχει σαν
σκοπό12:
1. Την απεικόνιση της πραγματικής περιουσίας του κράτους σε κάθε
χρονική στιγμή η οποία και εφαρμόζεται με τις παρακάτω μεθόδους:


την Απογραφή, που είναι αντικείμενο δικαίου και σ’ αυτήν γίνεται
αναλυτική καταγραφή και αποτίμηση όλων των περιουσιακών
στοιχείων του κράτους λεπτομερώς κατά είδος, ποσότητα και
αξία, σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή.



τις στατιστικές μελέτες, που βοηθούν στη μελέτη των οικονομικών
μεγεθών του κράτους ή του οργανισμού .Ένα παράδειγμα
στατιστικής μελέτης είναι τα στατιστικά στοιχειά για το ανθρώπινο
δυναμικό της δημόσιας διοίκησης.



τους Λογαριασμούς, που αποτελούν το βασικό εργαλείο της
Γενικής και της Δημόσιας Λογιστικής . Οι λογαριασμοί είναι
πίνακες με τους οποίους παρακολουθούνται αναλυτικά τα
περιουσιακά στοιχεία κατά χρονολογική σειρά και τάξη. Από τους
λογαριασμούς προκύπτουν οι μεταβολές καθώς και η εικόνα κάθε
περιουσιακού στοιχείου.



τον

προσδιορισμό

οικονομικών

αποτελεσμάτων,

που

επιτυγχάνεται με την συσχέτιση των λογαριασμών εσόδων και
εξόδων, κατά δραστηριότητα ή συνολικά για μια χρονική περίοδο.

12. http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C116/172/1193,4347
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2. Την παροχή αξιόπιστων ποσοτικών στοιχείων, με βασικό εργαλείο τους
λογαριασμούς και τις λογιστικές καταστάσεις.
Τα ποσοτικά αυτά στοιχεία χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των
αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την ζωή ενός οικονομικού
οργανισμού. Μπορεί να γίνει για παράδειγμα ανάλυση της δομής της
περιουσιακής συγκρότησης, της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας,
της ρευστότητας, διαχρονικών συγκρίσεων κλπ. οι σημαντικότερες
λογιστικές

καταστάσεις

είναι

οι

Λογαριασμοί,

η

Απογραφή,

ο

Ισολογισμός, η Κατάσταση Εκμετάλλευσης, τα Αποτελέσματα Χρήσεως,
τα Ισοζύγια και ο Πίνακας διανομής αποτελεσμάτων.
3. Τη δυνατότητα πραγματοποίησης πολλαπλών ελέγχων.
Η πραγματοποίηση των ελέγχων13 γίνεται από ελεγκτές εσωτερικούς και
εξωτερικούς. Ο έλεγχος γίνεται για κάθε οργανισμό του κράτους ,για
δήμους ακόμη και στο ίδιο το κράτος δηλαδή, στα στοιχειά και στα
λογιστικά συστήματα που εκτελεί .Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι αυτοί που
συμμετέχουν στη διαχείριση και διοίκηση κάθε οργανισμού ,κάθε
υπουργείου , κάθε δήμου κ.τ.λ. Ενώ ,εξωτερικός ελεγκτής είναι αυτός
που δε συμμετέχει στη διαχείριση και διοίκηση του οργανισμού,
υπουργείου ή δήμου. Για παράδειγμα, εσωτερικός ελεγκτής ενός
νοσοκομείου είναι ο οικονομικός διευθυντής ,ενώ εξωτερικός ελεγκτής
ενός νοσοκομείου είναι ο συνήγορος του πολίτη γιατί είναι μια
ανεξάρτητη διοικητική αρχή που σκοπό έχει τη διαμεσολάβηση ανάμεσα
στους πολίτες και τη διοίκηση ,δηλαδή , τις δημοσιές υπηρεσίες ,των
ΟΤΑ ,τα ΝΠΔΔ κτλ. Επίσης, τον τελικό έλεγχο και τις αποφάσεις για όλα
παίρνει ο υπουργός οικονομικών.
4. Τη πρόβλεψη των δημοσίων εσόδων και εξόδων του Κράτους για κάθε
χρονική στιγμή.
Ο προϋπολογισμός είναι πολύ σημαντικό εργαλείο για το κράτος διότι
μπορεί να γίνει μέσω αυτού πρόβλεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα
της επόμενης χρονιάς.
13. Νόμος 4270/14
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5. Την απονομή δικαιοσύνης μέσω κυρώσεων.
Το κράτος έχει ορίσει ποινές και πρόστιμα για τους παραβάτες του
νομού. Παραβάτες μπορεί να είναι είτε οι πολίτες , είτε οι ιδιώτες ακόμη
και οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα.

1.3 Ποια είναι τα εργαλεία του δημόσιου λογιστικού
Τα εργαλεία14 του δημόσιου λογιστικού είναι:
1. Ο κρατικός προϋπολογισμός
2. Οι δημοσιές δαπάνες
3. Ο απολογισμός
4. Ο γενικός ισολογισμός
5. Και οι εισπράξεις
Πιο αναλυτικά,
1. Ο κρατικός προϋπολογισμός είναι ένας τυπικός νόμος με διάρκεια ένα
χρόνο και λεπτομερής ανάλυση που προσδιορίζει και ελέγχει τα έσοδα και
τα έξοδα του κράτους. Μέχρι την 31 Μαΐου του τρέχοντος έτους έχουν
εκδοθεί οι εγκύκλιοι για το επόμενο έτος. Ο προϋπολογισμός έχει τριπλή
σημασία15 , είναι:
Α. πράξη λογιστική
Β. πράξη νομική
Γ. πράξη πολιτική
Με λίγα λόγια, ο προϋπολογισμός λογιστικά έχει μεγάλη σημασία και
πρέπει να γίνεται σωστά η διαχείριση του, διότι τα αποτελέσματα του
επηρεάζουν το σύνολο του λάου αλλά και το κράτος. Επίσης , σ’ αυτό το ετήσιο
οικονομικό πρόγραμμα μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξουν τα έσοδα και
τα έξοδα εξαιτίας της επέμβασης της πολιτείας.
14,15. Ελένη Κυριακοπούλου, Δημοσιονομικό Δίκαιο; Δημόσιο λογιστικό και φορολογικό δίκαιο, Σύγχρονη
Εκδοτική
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Δεύτερον, τα αποτελέσματα των λογιστικών πράξεων νομιμοποιούνται γιατί
αποτελούν μέρος του προγράμματος του προϋπολογισμού. Χωρίς το κρατικό
προϋπολογισμό οποιαδήποτε διαδικασία είσπραξης ή δαπάνης θα ήταν
παράνομη και κατ’ επέκταση τα όργανα της εκτελεστικής εξουσίας16 δε θα
μπορούσαν να κάνουν την δουλειά τους ,δηλαδή, σχετικά με την επίβλεψη των
νομών και τη διεύθυνση των κρατικών υποθέσεων. Και τρίτον, το ετήσιο
πρόγραμμα του προϋπολογισμού εξαρτάται από την πολιτική ιδεολογία και το
πρόγραμμα της κάθε κυβέρνησης .
Τελειώνοντας , από το 2010 ο προϋπολογισμός εκτός από την εκάστοτε
κυβέρνηση εξαρτάται και από μια σειρά μεταρρυθμίσεων που έχουν γίνει .Στη
συνεχεία θα αναλύσουμε περισσότερο τους παράγοντες που επηρεάζουν το
κρατικό προϋπολογισμό.
2. Δημόσια δαπάνη είναι η διαδικασία με την οποία το κράτος δαπανά χρήματα
για την ικανοποίηση μιας δημόσιας ανάγκης. Δηλαδή, δημόσια δαπάνη17 είναι η
κάλυψη του προϋπολογισμού ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος ή / και
Έργου. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες δαπανών οι οποίες εμφανίζονται στο
κρατικό προϋπολογισμό και στο προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων.
Επίσης, στον προϋπολογισμό οι δημοσιές δαπάνες εμφανίζονται ανά
υπουργείο και γενικά διακρίνονται σε:
Α. προσωπικές
Β. λειτουργικές
Γ. αποδιδόμενες
Δ. τόκων
Ε. χρεολυσίων
ΣΤ. επενδύσεων
16. η εκτελεστική εξουσία είναι η δεύτερη κατά σειρά μετά τη νομοθετική εξουσία από τις λειτουργίες της
κρατικής εξουσίας ,βικιπέδια
17. http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/services/leksiko/720.htm
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Υπάρχει μια ακόμη κατηγορία δαπανών που μέρος των εισοδημάτων των
εύπορων πολιτών δε το χρειάζεται απαραίτητα και μεταφέρεται στις πτωχότερες
τάξεις. Αυτό έχει σαν λογιστική συνέπεια την αύξηση του προϋπολογισμού.
Γενικότερα είναι σημαντικό να γίνεται σωστή διαχείριση των χρημάτων διότι
πολλές φορές έχουμε δει κατάχρηση της δημόσιας περιουσίας για σκοπούς που
δεν έχει ανάγκη το κράτος . Αυτό αν δεν ελέγχεται έγκαιρα και οι σπατάλες
γίνουν ανεξέλεγκτες το κράτος υπόκειται σε βαριές συνέπειες . Η Ελλάδα για
παράδειγμα, από το 1997 και μετά και ιδιαιτέρως μετά το 2000 σπατάλησε
πολλά εκατομμύρια για τους ολυμπιακούς αγώνες αλλά και για προεκλογικές
εκστρατείες με συνέπεια το 2010 να υπογράψουμε το πρώτο μνημόνιο.
3. Ο απολογισμός είναι νόμος του κράτους , που εμφανίζει τα αποτελέσματα
εκτέλεσης του Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων για κάθε οικονομικό έτος
και

εγκρίνει

τις

υπερβάσεις,

που

σημειωθήκαν.

(Κυριακοπούλου,

Δημοσιονομικό Δίκαιο: δημόσιο λογιστικό-φορολογικό δίκαιο). Τα έσοδα και τα
Έξοδα στο προϋπολογισμό και στον απολογισμό κατατάσσονται με τον ίδιο
τρόπο . Η διαφορά του προϋπολογισμού από τον απολογισμό είναι ως προς
τον χρόνο αναφοράς τους, δηλαδή ο απολογισμός αναφέρεται στον παρελθόν
και για αυτό

τα στοιχειά που παρουσιάζει είναι ακριβή. Αντίθετα, ο

προϋπολογισμός αναφέρεται σε στοιχειά μελλοντικά και περιέχει προβλέψεις ,
οπότε δε μπορεί να είναι ακριβής και σίγουρος.
4. Ο ισολογισμός είναι η χρηματοοικονομική κατάσταση η όποια εμφανίζει τα
στοιχειά του ενεργητικού και του παθητικού μιας επιχείρησης ή του κράτους σε
δεδομένη χρονική στιγμή και σε μονάδες ιδίου νομίσματος (Παπαδέας,
Χρηματοοικονομική Λογιστική πληροφόρηση) . Αναλυτικότερα ,δηλαδή , στο
ενεργητικό απεικονίζεται η περιουσία του κράτους

,ενώ στο παθητικό

απεικονίζονται οι υποχρεώσεις του κράτους. Υπάρχει μια μαθηματική λογιστική
ισότητα που ισχύει και αν απεικονιστεί λογιστικά προκύπτει ο ισολογισμός.
Όπου,
Ενεργητικό= Ε , Παθητικό= Π, Υποχρεώσεις σε τρίτους= Υ,
Καθαρό περιουσιακό=ΚΠ .
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Όποτε, στον ισολογισμό ισχύει Ε=Π και Π=Υ+ΚΠ,
Τότε,

Ε=Υ+ΚΠ και ΚΠ=Ε-Υ

Ένα απλό παράδειγμα απεικόνισης ισολογισμού ενός νοσοκομείου που μόλις
ιδρύθηκε.
Ενεργητικό

Παθητικό

Ταμείο

700.000

Κτίρια

10.000.000

Εμπορεύματα

700.000

Σύνολο

11.400.000

Κεφάλαιο

11.000.000

Προμηθευτές

100.000

Γραμματεία Πληρωτέα

300.000

Σύνολο

11.400.000

5 . Η είσπραξη18 των δημοσίων εσόδων γίνεται με νόμιμους τίτλους είσπραξης
από τις Δ.Ο.Υ , τα τελώνια, τα λοιπά όργανα ,τις τράπεζες και οποίους ταμίες
έχει το κράτος διορίσει για να εισπράττουν τα ειδικά δημόσια έσοδα. Επίσης, οι
ιδιώτες μπορούν να πληρώνουν τις όφειλες τους στο δημόσιο και σε πιστωτικά
ιδρύματα ή οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή Ε.Λ.Τ.Α. ή άλλες δημοσιές αρχές. Η
είσπραξη μπορεί να γίνει μόνο με τους τίτλους είσπραξης ,δηλαδή, τα
παραστατικά τα όποια είναι αποδεικτικά στοιχειά (μηχανογραφημένα ή μη) και
χωρίς αυτά δε μπορεί να μονιμοποιηθεί καμία είσπραξη ή να εξοφληθεί
οποιαδήποτε πληρωμή. O Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων ορίζει το
τύπο και το περιεχόμενο του παραστατικού, δηλαδή, το τι θα αναγράφει πάνω
το

παραστατικό.

ακατάσχετη.

Επιπροσθέτως,

Αν

στο

δημόσιο

η

είσπραξη
βρεθούν

δημοσίων
πλαστά

εσόδων

είναι

χαρτονομίσματα

αναπληρώνονται από το Δημόσιο με τη διαδικασία της περίπτωσης α της
παρ.10 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85). Κάποια μικρά ποσά μπορούν
να εισπραχτούν από τις υπηρεσίες .Για παράδειγμα, στη Δ.Ο.Υ. μικρά ποσά
μπορούν να τα δώσουν οι πολίτες στο ταμείο της αλλά από εκεί και περά μόνο
στις τράπεζες μπορούν να εξοφληθούν. Από την διαδικασία και τον τρόπο της
είσπραξης μέχρι τον έλεγχο και την επιβολή προμηθείας

αποφασίζει ο

Υπουργός Οικονομικών .
18. Νόμος 4270/14
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Εισαγωγή στον δημόσιο προϋπολογισμό
2.1 Έννοια Προϋπολογισμού
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν.Δ.496/74, ο
Προϋπολογισμός είναι η διοικητική πράξη με την οποία προσδιορίζονται τα
έσοδα και καθορίζονται τα όρια των εξόδων ή πιστώσεων, για κάθε οικονομικό
έτος. Το περιεχόμενό του αφορά συγκεκριμένη χρονική περίοδο (π.χ. ετήσιο)
και είναι δεσμευτικό. Από τεχνικής πλευράς ο προϋπολογισμός είναι ένας
πίνακας που παρουσιάζει τα έσοδα που υπολογίζεται να εισπραχθούν στο
επόμενο οικονομικό έτος σε συνδυασμό με την ανάλυση του είδους και ύψους
των εξόδων. Τα έσοδα και έξοδα19 ταξινομούνται στον προϋπολογισμό κατ’
είδος, ομάδες και κατηγορίες, ανάλογα με την αιτία και την φύση τους.
Σημαντικό είναι να προσθέσουμε εδώ πως για το κράτος ο προϋπολογισμός
έχει σχεδιαστεί20 για να ελέγχει τις δραστηριότητες αλλά και να διαχειρίζεται τα
οικονομικά του κράτους με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτύχει τους στόχους του και
τα σχεδία του είτε τα ετήσια είτε τα μακροπρόθεσμα.
Ο ετήσιος Κρατικός Προϋπολογισμός είναι νόμος που κατατίθεται προς
ψήφιση

στην

Προϋπολογισμό

ολομέλεια
και

στον

της

Βουλής

και

Προϋπολογισμό

διακρίνεται
Δημοσίων

στον

Τακτικό

Επενδύσεων.

Ο

Υπουργός Οικονομικών21 είναι αρμόδιος για την άσκηση της γενικής διαχείρισης
των οικονομικών της Κεντρικής Διοίκησης και συντονίζει και εποπτεύει τους
λοιπούς φορείς. Για την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού και τη χρηστή

19. Νόμος 4270/114, άρθρο 76
20. Στέλιος Καραγιλανης(2008),Η οικονομική διαχείριση των Ν.Π.Δ.Δ,, Εκδόσεις Γ.Μ. Καραναστάση, σελ.
7
21. Νόμος4270/14, άρθρο 20
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δημοσιονομική διαχείριση συνάπτονται ξεχωριστά μνημόνια22 συνεργασίας
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και
των υπολοίπων Υπουργείων.

2.2 Ποιος είναι ο ρόλος του δημόσιου προϋπολογισμού
Ο ρόλος23 του προϋπολογισμού στο κράτος είναι η διαχείριση των πόρων
ώστε να εκπληρωθούν οι σκοποί του. Για να εκπληρωθούν οι σκοποί του
πρέπει

να γίνει σωστά η αναζήτηση και η διαχείριση των πόρων. Η

αναζήτηση των πόρων γίνεται μέσω κρατικής επιχορήγησης και τοπικών ή
ειδικών εισοδημάτων. Για αυτό είναι απαραίτητο να σχεδιαστούν σωστά οι
πόροι και η οικονομική πολιτική του κράτους και αυτό μπορεί να γίνει μόνο
μέσω προϋπολογισμών-εργαλείων.
Μέχρι πριν κάποια χρόνια είχε το κράτος και η δημόσια διοίκηση την
απλογραφική μέθοδο .Η αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει ο
δημόσιος τομέας είναι επιτακτική. Για αυτό καθιερώθηκε από το Υπουργείο
Εθνικής Οικονομίας η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (ΕΛΤΕ)
όπου υλοποίησε την αναβάθμιση σε διπλογραφική μέθοδο και τη λογιστική
τυποποίηση στο δημόσιο τομέα (Π.Δ. 205/98) και μεταξύ
δημόσια νοσοκομεία και

αυτών και στα

σε όλους τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας

(Π.Δ. 146/2003).
Η

διαχείριση

ενός

προϋπολογισμού-εργαλείου

προγραμματισμού

και

ανάπτυξης , η συναφής διαμόρφωση ταμειακού προγραμματισμού που θα
στηρίζεται σε ένα προϋπολογισμό ουσιαστικό και επιστημονικό που με τη
σειρά του θα στηρίζει τον γενικότερο οικονομικό σχεδιασμό του Φορέα, είναι
συντελεστές που διαμόρφωσαν τα

τελευταία χρόνια το νέο ρολό των

οικονομικών στελεχών. Για παράδειγμα, ο προϋπολογισμός στο

δημόσιο

νοσοκομείο έχει και πρέπει να έχει το ρολό του σύμβουλου στον οικονομικό

22. Νόμος 4270/14, άρθρο 70
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σχεδιασμό και στην

υλοποίηση του κοινωνικού έργου που παρέχουν,

παρακολουθώντας τα οικονομικά στοιχειά , επεξεργαζόμενη τα δεδομένα ,
διαμορφώνοντας προτάσεις που θα στηρίζονται σε μια λογιστική μέθοδο που
μπορεί να ανταποκριθεί στην παροχή ολοκληρωμένης πληροφορίας.
Πιο συγκεκριμένα , ο νέος ρόλος του προϋπολογισμού είναι η ανάγκη
προγραμματισμού των πηγών χρηματοδότησης. Στις σημερινές συνθήκες
πρέπει να εξεταστούν οι εναλλακτικές δυνατότητες χρηματοδότησης, όπως η
χρησιμοποίηση ίδιων πόρων ή η δανειοδότηση ή η χρησιμοποίηση τραπεζικών
προϊόντων. Η

επιλογή της κατάλληλης πηγής απαιτεί την δυνατότητα

επεξεργασίας στοιχείων που θα πρέπει να δώσει το οικονομικό διαχειριστικό
σύστημα του φορέα, στηριζόμενο σε μια σύγχρονη λογιστική μέθοδο. Όμως, η
ύπαρξη των στοιχείων

δεν αρκεί, χρειάζονται και οι άνθρωποι που θα το

διαχειριστούν. Τα οικονομικά στελέχη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να τα
επεξεργάζονται.
Δεύτερον, στην παρακολούθηση του κόστους λειτουργιάς των υπηρεσιών
χρειάζεται ένα σύστημα που θα μπορεί να συγκεντρώνει τα στοιχειά κόστους.
Επιπλέον είναι απαραίτητο ποιοι άνθρωποι θα διαχειριστούν αυτά τα στοιχειά
και φυσικά απαιτείται μια λογιστική μέθοδος που θα διαμορφώνει την εικόνα του
αποτελέσματος της δραστηριότητας της κάθε υπηρεσίας. Για να ανταποκριθεί
το

προσωπικό στη προσπάθεια αυτή , χρειάζεται πέραν της ύπαρξης ενός

οικονομικού διαχειριστικού συστήματος, αλλά δυο πράγματα: την γνώση και τη
δομημένη λειτουργιά του Οργανισμού, ώστε να μπορεί να συγκεντρώνεται η
απαραίτητη πληροφορία του κόστους.
Και τρίτον είναι απαραίτητα νέα εργαλεία έλεγχου της νομιμότητας των
δαπανών, πέραν της κλασσικής μεθόδου που ισχύει σήμερα και περιορίζεται
στη τήρηση του θεσμικού πλαισίου, στη κατά γράμμα εξέταση τήρησης των
διαδικασιών .Οι ευρωπαϊκοί και εγχώριοι ελεγκτικοί μηχανισμοί επεκτείνονται
πλέον στην ουσία της διαχείρισης (αν όχι της σκοπιμότητας) και εξετάζουν τη
περιουσία των Οργανισμών, τη κατάληξη των πόρων που διατεθήκαν. Ο
έλεγχος της

νομιμότητας περνά πλέον σε άλλο ανώτερο επίπεδο, οι

ελεγκτικές διαδικασίες απαιτούν νέα εργαλεία έλεγχου, έχουν μεγαλύτερες
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απαιτήσεις από τα οικονομικά στελέχη.

2.3 Έσοδα και έξοδα προϋπολογισμού, ανάλυση
Κ.Α.Ε.
Έξοδο24 είναι οποιαδήποτε μείωση παρουσιάζουν τα οικονομικά στοιχεία μιας
επιχείρησης κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης. Στο Δημόσιο Λογιστικό
έξοδο είναι κάθε πληρωμή που πραγματοποιείται κατά την διάρκεια του έτους
που αναφέρεται ο προϋπολογισμός, ανεξάρτητα από τον χρόνο δημιουργίας
της υποχρέωσης, δηλαδή έξοδο έχουμε κάθε φορά που πληρώνουμε . Στην
Λογιστική Έξοδο είναι το κόστος που εκπνέει (υλικό αγαθό ή υπηρεσία) με την
προσδοκία δημιουργίας εσόδου. Για παράδειγμα, αγοράσθηκε υγειονομικό και
φαρμακευτικό υλικό, που θα χρησιμοποιηθεί στην παροχή νοσηλείας. Στο
Δημόσιο Λογιστικό αυτό θα γίνει έξοδο την στιγμή που θα πληρωθεί, ενώ στην
Λογιστική την στιγμή που θα αναλωθεί για νοσηλεία. Τα έξοδα εν τέλει γίνονται
μέσα στα όρια των πληρωμών και ποσοστών διαθέσεων που ορίζονται κάθε
φορά. Η εκτέλεση επομένως του προϋπολογισμού, ως προς το σκέλος των
εξόδων είναι δεσμευτική.
Στον δημόσιο προϋπολογισμό περιορίζονται τα αρμόδια όργανα25 τόσο ως
προς το είδος όσο και ως προς το ύψος των δαπανών που μπορούν να
πραγματοποιήσουν .
Την πρώτη δευτέρα του Οκτώβριου ο υπουργός οικονομικών υποχρεούται να
υποβάλλει

στη

βουλή

το

προσχέδιο

και

το

σχέδιο

του

ετήσιου

συμπληρωματικού προϋπολογισμού , αν υπάρχει, καθώς και τον Απολογισμό
του ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού , του ισολογισμού και τις λοιπές
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης . Από την άλλη ,μέχρι
το τέλος του Οκτώβριου κάθε έτους υποβάλλονται στον υπουργό Οικονομικών,
από τους καθ’ υλών αρμοδίους Γενικούς Διευθυντές του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους, εκθέσεις πορείας των κρατικών δαπανών και των αποτελεσμάτων
του δημοσιονομικού έλεγχου του προηγούμενου οικονομικού έτους . Με
24. https://www.euretirio.com/exodo/
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απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Γενικά, έσοδο26 είναι κάθε αύξηση της περιουσίας της επιχείρησης αλλά και
κάθε μείωση των υποχρεώσεων . Από την άλλη στο Δημόσιο Λογιστικό είναι τα
ποσά που εισπράττονται, κατά την διάρκεια του έτους που ισχύει ο
προϋπολογισμός, ανεξάρτητα από τον χρόνο δημιουργίας της απαίτησης, όπως
επίσης και τα βεβαιωθέντα έσοδα του προϋπολογισμού του προηγούμενου
έτους που δεν έχουν εισαχτεί . Στην Λογιστική το έσοδο δημιουργείται την
στιγμή που καθίσταται απαιτητό. Για παράδειγμα, ασθενής, ασφαλισμένος στο
ΙΚΑ, παίρνει εξιτήριο και το Νοσοκομείο υπολογίζει τα νοσήλια που θα χρεώσει
στο ταμείο του. Για την Λογιστική το έσοδο πραγματοποιείται εκείνη την στιγμή
που γίνεται απαιτητό, ενώ για το δημόσιο Λογιστικό την στιγμή που θα το
εισπράξει.
Οι πληρωμές για την επιστροφή των δημοσίων εσόδων που έχουν εισαχτεί
εμφανίζονται αφαιρετικά των εισπραχθέντων εσόδων. Μέχρι το τέλος
Οκτωβρίου κάθε έτους συντάσσεται έκθεση από τους Γενικούς Διευθυντές
Φορολογικής Διοίκησης και Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. , επί της πορείας των
δημοσίων εσόδων ,της δραστηριότητας των αρμόδιων υπηρεσιών και των
αποτελεσμάτων του έλεγχου για την περιστολή της φοροδιαφυγής και του
λαθρεμπορίου κατά το χρόνο που πέρασε , η όποια υποβάλλεται στον
Υπουργό Οικονομικών και το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Η έκθεση27 αυτή περιλαμβάνει το σχετικό νομοθετικό έργο, επιπλέον
στατιστικά στοιχειά σχετικά με την επιβολή πρόστιμων επί παραβιάσεων
φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας , καθώς και πινάκες παραβατών.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Είναι σημαντικό να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις ως προς τις έννοιες εσόδου
και εξόδου του προϋπολογισμού. Πρέπει να αποσαφηνιστούν οι παρακάτω
έννοιες στο περιεχόμενο του προϋπολογισμού.
Να διακριθεί στο περιεχόμενο των εσόδων η έννοια των απαιτήσεων από
προηγούμενες χρήσεις από την έννοια εσόδων που αφορούν προηγούμενες
χρήσεις.

26.https://www.euretirio.com/esodo/
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Να διακριθεί στο περιεχόμενο των εξόδων, το έξοδο από την οφειλή. Ως οφειλή
πρέπει να οριστούν <<Οι πιστώσεις για την πληρωμή οφειλών, οι οποίες έχουν
ενταλματοποιηθεί μέχρι τη λήξη του προηγούμενου έτους ή για τις οποίες το
προβλεπόμενο κατά περίπτωση στοιχειό δαπάνης (τιμολόγιο κ.λπ.) εκδόθηκε
μέχρι την ημερομηνία αυτή>>.
Ο προϋπολογισμός με τη σημερινή του μορφή έχει τη παρακάτω δομή 28:
Έσοδα : α) τακτικά έσοδα, β) έκτακτα έσοδα, γ) έσοδα από δάνεια - έσοδα
παρελθόντων ετών, δ) επιχορηγήσεις για επενδύσεις και ε) χρηματικό υπόλοιπο
προηγούμενου έτους
Έξοδα: α) πληρωμές για υπηρεσίες, β) πληρωμές αγαθών και κεφαλαιακού
εξοπλισμού, γ) πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα, δ)
κίνηση κεφαλαίων, ε) διάφορες δαπάνες που δεν εντάσσονται στις γενικές
κατηγορίες, στ) πληρωμές για επενδύσεις, απαλλοτριώσεις κ.λπ. και ζ)
αποθεματικό.

Πίνακας 1.1
ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων
Νέοι Κωδικοί

Ονοµασία

Παλαιοί Κωδικοί

0000

Τακτικά Έσοδα

0000

0100

Επιχορηγήσεις

0100

1000

ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.

1000

2000
3000

Ασφαλιστικές εισφορές
Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα

2000
3000

του Ν.Π.Δ.Δ.
4000

Προσαυξήσεις ,πρόστιμα ,χρηματικές ποινές και

4000

Παράβολα
5000

Λοιπά έσοδα

5000

6000

Έκτακτα έσοδα

6000

7000

Έσοδα από δάνεια

7000
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8000

Έσοδα από παρελθόντα έτη

8000

9000

Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις

9000

Όπου, αναλυτικότερα :
Επιχορηγήσεις: σε αυτή την ομάδα των εσόδων περιλαμβάνονται τα
ποσά

με

τα

όποια

επιχορηγούνται

οι

Οργανισμοί

από

το

κρατικό

προϋπολογισμό, από άλλους φορείς του Δημόσιου ή από το εξωτερικό.
Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. : έσοδα από άμεσους και
έμμεσους φόρους και άλλους κοινωνικούς πόρους, από τέλη και δικαιώματα τα
όποια πραγματοποιούνται για λογαριασμό των Ν.Π.Δ.Δ. και συνήθως έχουν
(όσα είναι τέλη) ανταποδοτικό χαρακτήρα.
Ασφαλιστικές εισφορές: σε αυτές περιλαμβάνονται ποσά που
αποδίδονται στα Ν.Π.Δ.Δ. για την κάλυψη δαπανών για ασφαλιστικές εισφορές.

Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα: Στην ομάδα αυτή
περιλαμβάνονται τα έσοδα που προκύπτουν από δραστηριότητες που ασκεί ο
Οργανισμός. Αποτελούν το βασικό πυρήνα των ίδιων πόρων του κάθε Ν.Π.Δ.Δ.
και εμφανίζονται στη λογιστική στην ομάδα των οργανικών εσόδων.
Προσαυξήσεις, πρόστιμα , χρηματικές ποινές και παράβολα :
Παρακολουθούνται τα ποσά που εισπράττονται από προσαυξήσεις που
επιβάλλονται από εκπρόθεσμες καταβολές φορών ή τελών, τα πρόστιμα που
επιβάλλονται για διάφορες περιπτώσεις σε φορολογουμένους, υπάλληλους και
λοιπούς καθώς και τα ποσά που καταβάλλονται σε παράβολα για κάθε αιτία.
Λαπά έξοδα : Αναφέρονται ποσά που εισπράττονται από περιπτώσεις και
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ποσά που παρακρατούν από μισθωτούς και
τρίτους κατά την εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων και στην συνεχεία
αποδίδονται

στους

ασφαλιστικούς

φορείς

με

την

έκδοση

χρηματικών

ενταλμάτων απόδοσης εισφορών.
Έκτακτα έσοδα: Περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα έσοδα που ενώ ως
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κατηγορίες υπάρχουν στις προηγούμενες κατηγορίες διακρίνονται από τον
έκτακτο χαρακτήρα τους.
Έσοδα από δάνεια: Περιλαμβάνονται οι αναλήψεις δανείων οι οποίες στη
λογιστική δεν θεωρούνται έσοδα αλλά απλές χρηματικές εισφορές.
Έσοδα από παρελθόντα έτη: Περιλαμβάνονται τα ποσά που αφορούν
προηγούμενα οικονομικά έτη. Διακρίνονται δυο κατηγορίες τέτοιων εσόδων:
εκείνα τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά , ενώ αφορούν προηγούμενα έτη
και β) εκείνα τα οποία έχουν βεβαιωθεί σε προηγούμενα οικονομικά έτη και
μεταφέρονται ως απαιτήσεις στη τρέχουσα χρήση. Η πρώτη κατηγορία των
βεβαιούμενων ποσών θεωρούνται στη λογιστική έσοδο ενώ η δεύτερη των
απαιτήσεων , απλή χρηματική εισροή κατά την είσπραξη τους. Λόγο αυτής της
βασικής διάκρισης είναι αναγκαίο να διακρίνονται στη λογιστική και να
απεικονίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες λογαριασμών.

Πίνακας 1.2

Ανάλυση Κωδικών Αριθµών Εξόδων
Νέοι Κωδικοί

Ονομασία

Παλαιοί κωδικοί

0000

Πληρωμές για υπηρεσίες

0000

1000

Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού

1000

χαρακτήρα εξοπλισμού
2000

Πληρωμές μεταβιβαστικές

2000

3000

Πληρωμές που αντικρίζονται από

3000

πραγματοποιούμενα έσοδα
4000

Διάφορες σύνθετου περιεχομένου δαπάνες

4000

Ν.Π.Δ.Δ. που δεν έχουν ενταθεί σε κάποια από
τις γενικές κατηγορίες του Κώδικα
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Δαπάνες κοινές ή σύνθετες που δεν

5000

5000

έχουν ενταθεί σε κάποια από τις γενικές
κατηγορίες του κώδικα
6000

Κίνηση κεφαλαίων

6000

7000

Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις

7000

9000

Πληρωμές για Επενδύσεις

9000

Όπου, αναλυτικότερα :
Αποθεματικά: Το αποθεματικό ως ειδική μορφή πίστωσης. Ενώ με βάση την
αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων, κάθε πίστωση είναι προορισμένη για
συγκεκριμένο σκοπό-δαπάνη, για το αποθεματικό υπάρχει παρέκκλιση από την
αρχή αυτή. Αυτή η ειδική πίστωση χρησιμοποιείται για τη διαθεσιμότητα ποσού
προς κάλυψη μεταβολών των πιστώσεων .Διακρίνεται σε τακτικό αποθεματικό
προς συμπλήρωση των πιστώσεων, οι οποίες είναι ανεπαρκείς και έκτακτο
αποθεματικό για εγγραφή πιστώσεων λόγο απροβλέπτων δαπανών.
Πληρωμές

για

υπηρεσίες:

Στην

ομάδα

αυτή

παρακολουθούνται

οι

δαπάνες για πληρωμή προσωπικού κυρίως καθώς και λοιπές δαπάνες για
λαμβανόμενες υπηρεσίες από τρίτους.
Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού: Περιλαμβάνονται όλες οι
δαπάνες για προμήθεια υλικών και κινητών περιουσιακών στοιχείων.
Πληρωμές μεταβιβαστικές: Περιλαμβάνονται τα ποσά που μεταβιβάζονται σε
τρίτους, όπως είναι οι επιδοτήσεις και οι επιχορηγήσεις.
Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα : Στην
ομάδα αυτή περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι αποδόσεις εισφορών και
γενικότερα κρατήσεων που παρακρατήθηκαν από το Ν.Π.Δ.Δ. με σκοπό να
αποδοθούν σε ασφαλιστικά ταμεία ,εφορία και άλλους τρίτους για λογαριασμό
των όποιων έγινε η παρακράτηση.
Διάφορες σύνθετου περιεχομένου δαπάνες Ν.Π.Δ.Δ. που δεν έχουν
ενταθεί

σε

κάποια
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από

τις

γενικές

κατηγορίες

του

Κώδικα

25

:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Περιλαμβάνονται ειδικές δαπάνες που δεν είναι δυνατόν να ενταθούν στις
λοιπές κατηγορίες του προϋπολογισμού.
Διάφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες που δεν έχουν ενταθεί σε κάποια
από τις γενικές κατηγορίες του Κώδικα: Περιλαμβάνονται ειδικές δαπάνες
που δεν είναι δυνατόν να ενταθούν στις λοιπές κατηγορίες του προϋπολογισμού
και αφορούν τις Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις..
Κίνηση κεφαλαίων: Παρακολουθούνται οι χρηματοοικονομικές δαπάνες, όπως
τόκοι καθώς και τα χρεολύσια των δανείων.
Απαλλοτριώσεις ,αγορές, ανεγέρσεις: Περιλαμβάνονται οι επενδύσεις ,πάγια
αγαθά και κτίρια.
Πληρωμές για επενδύσεις: Περιλαμβάνονται οι δαπάνες για πάγιο εξοπλισμό.

2.4 Αρχές κατάρτισης προϋπολογισμού
Άρθρο 49
Οι γενικές αρχές κατάρτισης προϋπολογισμών
Ο Κρατικός Προϋπολογισμός και οι προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης διέπονται από τις ακόλουθες αρχές:
1. Αρχή της ετήσιας διάρκειας
Συμφώνα με την αρχή της ετήσιας διάρκειας, ο Κρατικός Προϋπολογισμός
και οι προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αφορούν
το οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου
του ιδίου ημερολογιακού έτους. Η αρχή αυτή δεν αποτρέπει : (α) την
προετοιμασία των εν λογά προϋπολογισμών όντος του Μ.Π.Δ.Σ. , (β) την
εκτέλεση συμπληρωματικού ή προσωρινού προϋπολογισμού και (γ) την
ανάληψη και τον έλεγχο πολυετών δεσμεύσεων ή δεσμεύσεων που συνεχίζουν
στο επόμενο έτος.
2. Αρχές της ενότητας και της καθολικότητας
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Συμφώνα με τις αρχές της ενότητας και της καθολικότητας , όλα τα έσοδα και
οι δαπάνες εγγράφονται και εμφανίζονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό. Τα
έσοδα και οι δαπάνες του προϋπολογισμού δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν
παρά μόνο αν αντιστοιχούν, όσον αφορά στην Κεντρική Διοίκηση και στα
Ν.Π.Δ.Δ., σε Κωδικό Αριθμό Εσόδων ή Εξόδων (ΚΑΕ) του προϋπολογισμού
τους όσον αφορά στα Ν.Π.Ι.Δ., στον προϋπολογισμό τους και υπό τους
λογαριασμούς λογιστικής τους (αρχή της ενότητας). Καμία δαπάνη δεν δύναται
να αναληφθεί ή και να πραγματοποιηθεί, αν υπερβαίνει, για μεν την Κεντρική
Διοίκηση και τα Ν.Π.Δ.Δ. τις εγκεκριμένες πιστώσεις , για δε τα Ν.Π.Ι.Δ τον
προϋπολογισμό τους (αρχή της καθολικότητας).

Άρθρο 51
Γενικές αρχές κατάρτισης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού
1. Όλα τα δημόσια έσοδα και οι δαπάνες της Κεντρικής Διοίκησης εγγράφονται
και εμφανίζονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Ο Κρατικός Προϋπολογισμός
περιλαμβάνει και το αποθεματικό του άρθρου 59, καθώς και τις εγγυήσεις και τις
οιονεί χρηματοοικονομικές δραστηριότητες , συμφώνα με τον παρόντα νόμο. Η
συμμόρφωση με την αρχή της ενότητας και καθολικότητας κατά την κατάρτιση
και την έγκριση του Προϋπολογισμού προϋποθέτει την τήρηση των δυο
ακολούθων κανόνων :
α. του μη ειδικού προορισμού των εσόδων , εκτός αν ο προορισμός
επιτρέπεται από τον παρόντα νόμο ή από άλλη ειδική διάταξη , και
β. του μη

συμψηφισμού των δαπανών με έσοδα , εκτός αν ορίζεται

διαφορετικά από τον παρόντα νόμο ή από απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών που εκδίδεται πριν από την λήψη τέτοιων αποφάσεων , μετά από
γνώμη της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου , υπό την προϋπόθεση ότι ο
διενεργούμενος συμψηφισμός βασίζεται αυστηρά σε ανάγκες λογιστικής
τακτοποίησης , συμφώνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
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2 . Συμφώνα με την αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού και της
ειδικότητας των πιστώσεων :
α. Τα έσοδα και οι δαπάνες του Προϋπολογισμού προσδιορίζονται με βάση
την προκαθορισμένη αναλυτική κωδικοποιημένη ταξινόμηση που ορίζεται με
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και επικαιροποιείται σε τακτά διαστήματα
(αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού) .
β. Οι πιστώσεις δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να εκπληρώσουν άλλη
ανάγκη από αυτήν που προσδιορίζεται στον Προϋπολογισμό,

εκτός της

ανακατανομής πιστώσεων που επιτρέπεται από τον παρόντα νόμο.

2.5 Πιστώσεις και δημόσιες δαπάνες
2.5.1 Πιστώσεις
Συμφώνα με το άρθρο 55 και 71 του νομού 4270/14 ισχύουν τα παρακάτω:
Πιστώσεις είναι τα ποσά που προβλέπονται στον ετήσιο προϋπολογισμό για
τη πληρωμή συγκεκριμένης δαπάνης του φορέα της Κεντρικής Διοίκησης και
προσδιορίζονται από τον οικείο κωδικό αριθμό κατονομασία. Επίσης , είναι
ένα ποσό που ψηφίζεται από τη Βουλή . Πίστωση είναι ένας Όρος στην
οικονομία που πολύ απλά είναι κάτι σαν δάνειο που εξυπηρετεί για μελλοντική
αποπληρωμή των χρημάτων που πιστώθηκαν.
Καταρχήν, οι πιστώσεις του προϋπολογισμού χρησιμοποιούνται για την
αντιμετώπιση συγκεκριμένων δαπανών κατά μείζονα κατηγορία σε επίπεδο
φορέα (Υπουργείο) και ειδικό φορέα (υπηρεσίας) και της συγκεκριμένης
μείζονος κατηγορίας ,δαπάνης για την όποια έχουν προβλεφτεί σε ειδικούς
πινάκες (αρχή της ειδικότητας). Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
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καθορίζονται οι μείζονες κατηγορίες δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού ,
τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία κατανομής των αναλυτικών πιστώσεων, η
αναλυτική ταξινόμηση των εσόδων και των

δαπανών του Κρατικού

Προϋπολογισμού ,καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα . Παρακάτω θα
αναλύσουμε τις περιπτώσεις στην ανακατανομή πιστώσεων, δηλαδή , τις
μεταφορές πιστώσεων.
Το αρμόδιο όργανο είναι ο διατάκτης και μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση
του ,κατόπιν σύμφωνης γνώμης του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του
φορέα του να μεταφέρει τις πιστώσεις. Η μεταφορά των πιστώσεων μπορεί να
γίνει μεταξύ μειζόνων κατηγοριών των δαπανών του Προϋπολογισμού του
φορέα ,χωρίς να μεταβληθούν τα ανώτατα όρια αυτών ,καθώς και από ειδικό
φορέα σε ειδικό φορέα έντος της ίδιας μείζονος κατηγορίας χωρίς να
μεταβληθούν τα ανώτατα όρια του φορέα της Κεντρικής Διοίκησης. Επίσης ,με
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών , ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση
του αρμόδιου διατάκτη και σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου οικονομικών
υπηρεσιών του φορέα του , δύναται να γίνονται μεταφορές μεταξύ μειζόνων
κατηγοριών δαπανών έντος του προϋπολογισμού του φορέα της Κεντρικής
Διοίκησης.

Με απόφαση του κύριου διατάχτη του προϋπολογισμού των

Υπουργείων μετά από σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου οικονομικών
υπηρεσιών του Υπουργείου , είναι δυνατή η μεταφορά πιστώσεων στους
προϋπολογισμούς

των

Αποκεντρωμένων

Διοικήσεων

και

στους

προϋπολογισμούς των περιφερειακών υπηρεσιών για την κάλυψη αντίστοιχων
με τις πιστώσεις που μειώνονται, δραστηριοτήτων. Επιπροσθέτως , ο κύριος
διατάκτης μπορεί να αποφασίσει τη μεταφορά των πιστώσεων από τον
προϋπολογισμό των περιφερειακών υπηρεσιών ενός Υπουργείου στον
προϋπολογισμό των κεντρικών υπηρεσιών του. Η ευθύνη τήρησης των νόμιμων
προϋποθέσεων για

την ανάληψη υποχρεώσεων και

την πραγματοποίηση

δαπανών ανήκει αποκλειστικά στις υποχρεώσεις του φορέα που πραγματοποιεί
τη δαπάνη.
Για την μεταφορά πιστώσεων από φορέα σε άλλο φορέα Κεντρικής Διοίκησης
απαιτείται η έγκριση

της Βουλής κατά τη διαδικασία ψήφισης του

συμπληρωματικού προϋπολογισμού του άρθρου 60 χωρίς να μεταβληθούν τα
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ανώτατα όρια αυτών. Κατ ' εξαίρεση με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
επιτρέπεται:
α) Η μεταφορά πιστώσεων αποδοχών από ένα φορέα
Διοίκησης σε άλλο φορέα της Κεντρικής

της Κεντρικής

Διοίκησης, πιστώσεων για

επιχορήγηση φορέων και υπό κατανομή πιστώσεων για νέες προσλήψεις , σε
πιστώσεις αποήχων άλλου φορέα της Κεντρικής Διοίκησης για κάλυψη
δαπανών πρόσληψης , μετάταξης και απόσπασης προσωπικού ή για
τακτοποίηση δαπανών μισθοδοσίας.
β) Η μεταφορά υπό κατανομή πιστώσεων του προϋπολογισμού σε άλλες
κατηγορίες δαπανών άλλων φορέων της Κεντρικής Διοίκησης για την
υλοποίηση του σκοπού για τον όποιο έχουν προβλεφτεί.
γ) Η μεταφορά πιστώσεων από ένα φορέα της Κεντρικής Διοίκησης για την
κάλυψη δαπανών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του φορέα στον
προϋπολογισμό του οποίου έχουν αρχικά προβλεφτεί οι πιστώσεις.
δ) Η μεταφορά πιστώσεων από ένα φορέα της Κεντρικής Διοίκησης σε άλλο
φορέα της Κεντρικής Διοίκησης για την υλοποίηση του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων , προκειμένου να αντιστοιχηθούν οι πιστώσεις του
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων στις δεσμεύσεις ανά φορέα, τομέα και
Κ.Α.Ε. , με τα οριζόμενα στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων και Μελετών που
εκδίδονται κατά τη διαρκεί του έτους.
Ο Υπουργός Οικονομικών υποβάλλει κάθε

τρίμηνο στη Βουλή και στο

Ελεγκτικό Συνέδριο στοιχειά σχετικά με τις αθροιστικές ανακατανομές
πιστώσεων του προϋπολογισμού που εγκρίθηκαν, συμφώνα με τις διατάξεις
του άρθρου 71 του νομού 4270/14. Επίσης

, ο Υπουργός Οικονομικών

αποφασίζει και για τις πιστώσεις που δεν είναι δεκτό να αυξομειωθούν ,καθώς ,
επίσης και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71
του νομού 4270/14 . Οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών δημοσιεύονται
στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων
του άρθρου 71, οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης θα έχουν την εξής κύρωση:
μείωση

των

επιμέρους

προϋπολογισμού. Κατά
ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ

ανώτατων

ορίων

πιστώσεων

του

έτους

του

το άρθρο 74 του νομού 4270 /14 και μετά τη
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τροποποίηση του από το νόμο 4337/15

ο Υπουργός Οικονομικών κατά τη

διάρκεια του έτους μπορεί να αποφασίσει για τυχόν αύξηση των πιστώσεων του
προϋπολογισμού Υπουργείων και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κατά ποσά ίσα
με έσοδα του προϋπολογισμού που δεν είχαν προβλεφτεί και που προκύπτουν
από είσπραξη ποσών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) από την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών σε ανεξάρτητες δημοσιές υπηρεσίες
ή επιχειρήσεις και οργανισμούς που έχουν δικό τους προϋπολογισμό , νομικά ή
φυσικά πρόσωπα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
β) ποσών που είχαν καταβληθεί.
γ) που προορίζονται βάσει ρητής διάταξης νόμου για την αντιμετώπιση
ορισμένης δαπάνης.
δ) από συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων και επιτοκίων , καθώς και στο
πλαίσιο διαχείρισης του δημόσιου χρέους.
ε) που αφορούν την υλοποίηση προγραμμάτων ή δράσεων ειδικού σκοπού
χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών.
Πότε μπορεί να δοθεί ορισμένο μέρος των πιστώσεων;
Βάσει του άρθρου 72 ο Υπουργός Οικονομικών αποφασίζει κάθε χρόνο το
ποσοστό πιστώσεων του προϋπολογισμού που επιτρέπεται να διατεθούν από
τους διατάκτες ,κατά κατηγορίες ή ομάδες δαπανών, χωρίς να αποκλείεται και η
εξ ολοκλήρου διάθεση ορισμένων από αυτές. Το ποσοστό είναι 10 % των
πιστώσεων του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού για ελαστικές δαπάνες
κάποιες εξαιρέσεις όπως την εξυπηρέτηση του χρέους ,τις αποδόσεις προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση κ.α., και διατίθενται μετά την 30ή Ιουνίου κάθε οικονομικού
έτους. Επίσης, ανάλογα με τις δημοσιονομικές συνθήκες ή για λόγους σχετικούς
με την δημοσιονομική πολιτική ο Υπουργός Οικονομικών αποφασίζει ομοίως με
πριν, τα όρια των πληρωμών .
Συνέπεια των ανωτέρω είναι ότι :
6. δεσμεύεται η διοίκηση να ξοδέψει συμφώνα με τα ανώτατα όρια που
αναγράφονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό και συμφώνα με το σκοπό
ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
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κάθε εξόδου
7. διευκολύνεται ο έλεγχος για το εάν η δαπάνη είναι δικαιολογημένη ή όχι ,
8. αποφεύγονται οι αυθαιρεσίες και καταχρήσεις ,αν υπερβαίνουν τη
δοθείσα εξουσιοδότηση
9. οι πιστώσεις μεταφέρονται κατά κατηγορία δαπανών και από φορέα σε
φορέα ανάλογα με τις ανάγκες του κράτους ή των υπηρεσιών

2.5.2 Δημόσιες Δαπάνες
Δημόσιες δαπανες28 είναι κάθε δαπάνη για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών που
γίνεται με πίστωση από την τοπική αυτοδιοίκηση και την κεντρική διοίκηση. για
την οικονομία, είναι οι μεταβιβαστικές πληρωμές και οι δαπάνες για αγορά και
υπηρεσίες τις οποίες πραγματοποιούν η τοπική αυτοδιοίκηση και η κεντρική
διοίκηση. Οι δημοσιές δαπάνες εμφανίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό ανά
υπουργείο και μόνο ο κρατικός προϋπολογισμός δημοσιεύεται στην εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Οι δημόσιες δαπάνες διακρίνονται σε:
α) αγαθά και υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τη δημόσια κατανάλωση και τις
δημόσιες επενδύσεις
β)

μεταβιβαστικές

πληρωμές

που

αποτελούνται

από

μεταβιβάσεις

εισοδήματος (αποδοχές, συντάξεις και κοινωνικές παροχές ) και μεταβιβάσεις
κεφαλαίου δηλαδή , τα δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας και
επιχειρηματικού πάγιου κεφαλαίου.
Ποιο

αναλυτικά

,

οι

δημοσιές

δαπάνες

εμφανίζονται

στο

τακτικό

προϋπολογισμό και στο προϋπολογισμό δημοσίων δαπανών και συμφώνα με
αυτό διακρίνονται σε:
 αποδοχές και συντάξεις
 ασφάλιση, περίθαλψη , κοινωνική προστασία
 λειτουργικές και λοιπές δαπάνες
28. https://www.euretirio.com/dimosies-dapanes/
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 αποδιδόμενοι πόροι
 προμήθειες τραπεζών, προμήθειες EFSF και λοιπές δαπάνες δημόσιου
χρέους
 σύνολο πρωτογενών δαπανών
 τόκοι και χρεολύσια
 δαπάνες ΠΔΕ
 μισθοί προσωπικού

Συμφώνα με το άρθρο 77 του νομού 4270/14 ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις:
Άρθρο 77
1. Δημόσια δαπάνη είναι η χρησιμοποίηση πίστωσης για την εκπλήρωση των
λειτουργικών δραστηριοτήτων ή της αποστολής της Κεντρικής Διοίκησης. Οι
δημόσιες δαπάνες εμφανίζονται στον προϋπολογισμό ανά Υπουργείο. Οι
επιστροφές δημοσίων εσόδων που έχουν εισπραχτεί δεν αποτελούν δημόσια
δαπάνη.
2. Ως δημόσιες δαπάνες αναγνωρίζονται όσες προβλέπονται από διάταξη
νόμου ή κανονιστικής διοικητικής πράξης και όσες δεν προβλέπονται ρητά από
διάταξη νόμου ,αλλά εξυπηρετούν αιτιολογημένα τους σκοπούς των φορέων της
Κεντρικής Διοίκησης.
3. Οι δαπάνες που προκαλούνται από κανονιστικές διοικητικές πράξεις ,
αναγνωρίζονται

και

βαρύνουν

τον

Κρατικό

Προϋπολογισμό

ή

τους

προϋπολογισμούς των επιχορηγήσεων από φορείς , μόνον εφόσον αυτές
εκδίδονται με τη σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών . Κατά παρέκκλιση ιβ'
της παραγράφου 1 του άρθρου 20 , καθώς και κάθε άλλης ειδικής διάταξης δεν
απαιτείται σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών για τον καθορισμό του ύψους
της επιχορήγησης φορέων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό , για την
καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης κατά το άρθρο 20 του νομού 4024/2011
(Α΄ 226), καθώς και για τον καθορισμό αποζημίωσης σε ιδιώτες μελή
συλλογικών οργάνων.
4.

Οι

δαπάνες

δημοσίων
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εξυπηρέτηση της αποστολής των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης βαρύνουν
ειδική πίστωση του προϋπολογισμού τους, με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων
που αφορούν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών καθορίζονται οι κατηγορίες δαπανών δημοσίων σχέσεων, το
ανώτατο όριο αυτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της
διάταξης αυτής.
5. Οι δαπάνες δημοσιευμάτων ή ανακοινώσεων του Δημοσίου και των
Ν.Π.Δ.Δ., που καταχωρούνται στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και
αναφέρονται

σε

καθαρά

υπηρεσιακές

ανάγκες,

όπως

προσκλήσεις,

προκηρύξεις διαγωνισμών ή διακηρύξεις, καθώς και ανακοινώσεις σχετικά με
την κατάρτιση και εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού, βαρύνουν τις
ειδικές πιστώσεις των οικείων, κατά περίπτωση, προϋπολογισμών των
Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ.. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν
πρότασης του Γενικού Γραμματέα Μέσων Ενημέρωσης, καθορίζονται και
αναπροσαρμόζονται οι τιμές των δημοσιευμάτων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέμα.

2.5.2.1 Προβλέψεις δημοσίων δαπανών
Μετά από μελέτη και σύγκριση (όπως αναφέρονται οι τιμές των δημοσίων
δαπανών ) των ανώτατων τιμών των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού
του 2016 και 2017 διαπιστώνουμε τα εξής για τις δημόσιες δαπάνες του 2017:


Οι αμοιβές προσωπικού (Κ.Α.Ε. 0100-0400, 0517, 9521), είναι
11.321.043.662 ,δηλαδή έχουμε μικρή αύξηση του κονδυλίου για τους
μισθούς από 11.055.116.076 που ήταν το 2016 .



Έκτακτες αναδρομικές παροχές μισθών και συντάξεων, έχουν μικρή
αύξηση από 138.413.000 που ήταν το 2016 στα 148.738.000 το 2017.



Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης( Κ.Α.Ε. 2000 )
αυξάνονται στα 14.828.655.700 από 14.489.791.874 το 2016 .



Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (Κ.Α.Ε. 2000) στα
205.041.000 έναντι 172.992.916 το 2016.



Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (Κ.Α.Ε. 3000) , στα
3.029.988.000 έναντι 3.320.549.000 δηλαδή ,υπέστησαν μείωση.
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Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (Κ.Α.Ε. 3000) είναι
7.000.000 μειωθήκαν κατά 1000.000 από τα 8.000.000 που ήταν το
2016.



Λοιπές δαπάνες μειωθήκαν στα 6.031.775.300 έναντι 6.063.597.610 το
2016, δηλαδή έχουμε διαφορά περίπου 32 εκατ. ευρώ.



Έξοδα μείωσης εκταμίευσης δάνειου στο EFSF, είναι 60.000.000 αλλά
το 2016 δε είχαμε καθόλου δαπάνες εδώ.



Εξοπλιστικά προγράμματα μειωθήκαν από τα 598.000.000 που ήταν το
2016 στα 457.000.000 .



Καταπτώσεις εγγυήσεων προβλέπεται να αυξηθούν στα 810.000.000
από τα 548.000.000 που ήταν το 2016 , όπου συνδέεται κατά πάσα
πιθανότητα και με τις πρόσφατες διατάξεις για την πώληση σε fund και
των κόκκινων δανείων με εγγύηση του δημοσίου.

Αποτέλεσμα των παραπάνω στοιχείων είναι ότι το σύνολο των πρωτογενών
δαπανών αυξήθηκε στα 43.275.241.662 έναντι 41.757.660.477 που ήταν το
2016 . Ένας σημαντικός λόγος που έχουμε αυτή τη διάφορα στα ποσά είναι ότι
στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2016 δε συνυπολογίζαμε τα έξοδα
εκταμίευσης δάνειου στο EFSF30 ,τα εξοπλιστικά προγράμματα και τις
καταπτώσεις εγγυήσεων στο σύνολο των πρωτογενών δαπανών αλλά
ξεχωριστά μονά τους.
Τέλος , να αναφερθούμε στους τόκους από το 2017 υπολογιστήκαν μειωμένα
κατά 250.000.000 όποτε διαμορφώνεται το ποσό 5.750.100.000 . Επίσης , οι
δαπάνες

για

το

προϋπολογισμό

δημοσίων

επενδύσεων

(εθνικό

και

συγχρηματοδοτούμενο ) ανέρχονται στα 6.750.000 με αποτέλεσμα οι συνολικές
δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού του 2017 να είναι 55.775.341.662 ενώ
το 2016 ήταν 55.603.760.47. Όποτε, το συνολικό ποσό των δαπανών για το
κρατικό προϋπολογισμό αυξήθηκε πολύ λίγο κατά 172 εκατ. ευρώ .
29 . EFSF είναι το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής

Σταθερότητας. Πρόκειται για ένα ταμείο με

πολλαπλούς ρόλους. Το efsf δημιουργήθηκε για να παρέχει χρηματοδότηση και γενικά οικονομική βοήθεια σε διάφορα
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Για παράδειγμα, κράτη μέλη που
μπορεί να μην μπορούν να δανειστούν χρήματα (να βγουν στις αγορές, κλπ) το στηρίζει το ταμεί1ο αυτό. Τα αρχικά
EFSF προέρχονται από τις λέξεις European Financial Stability Facility. (Πηγη : http://ti-einai.gr/efsf/ )
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Με λίγα λόγια δεν διαπιστώνουμε σημαντική διάφορα από τα.

προηγούμενα

έτη και διαμορφώνεται συμφώνα με τα μετρά του μνημονίου.
Σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά υπάρχει πρόβλεψη για ξεχωριστό
προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, η οποία στη βάση
των μνημονικών δεσμεύσεων μετουσιώνεται σε Ανεξάρτητη Αρχή από την 1η
Ιανουαρίου 201730.
Επίσης , είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στην εγκύκλιο του κρατικού
προϋπολογισμού του 2017 αναφέρεται ότι για την κατανομή των κονδυλίων δεν
έχουν ληφθεί υπόψη τυχόν μεταβολές, οι οποίες θα προκύψουν από την
εφαρμογή του νόμου 4375/2016, επομένως τα ποσά που αναφέρονται στην
εγκύκλιο ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν περαιτέρω.

2.6 Ποιοι παράγοντες ορίζουν το Κρατικό Προϋπολογισμό
Από το 2008 έγινε η έναρξη της κρίσης στην Ελλάδα λόγο κακής διαχείρισης
του χρέους και της οικονομικής κατάστασης της. Έτσι, αφού συνεχίστηκε η κακή
διαχείριση του χρέους ,το 2010 πάρθηκαν τα πρώτα μετρά λιτότητας και το
Απρίλιο πλέον υπέγραψαν το πρώτο μνημόνιο και μπήκαν στο κόσμο του
Κρατικού Προϋπολογισμού για τα καλά κάποιες καινούργιες έννοιες με πλούσιο
περιεχόμενο.

30.
http://www.olivenews.gr/el/article/7477/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%
CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-2017%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84

ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ

36

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Όλα ξεκίνησαν, στις 17ης Ιουνίου 1997 όπου ψηφίσθηκε από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο ο κρατικός προϋπολογισμός να στοχεύει στη τήρηση του συμφώνου
σταθερότητας31 ,αυτό όμως τώρα αναθεωρήθηκε.
Το σύμφωνο σταθερότητας έγινε το Αναθεωρημένο Σύμφωνο Σταθερότητας
και Ανάπτυξης , όπου , πλέον λειτουργεί με τις διορθωτικές μεταρρυθμίσεις
όταν ενεργοποιηθεί , το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής
και τα μνημόνια μεταξύ των υπουργείων. Παρακάτω θα αναλύσουμε περαιτέρω
τις λειτουργίες αυτές .
Σύμφωνα με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης το κράτος πρέπει να
ετοιμάζει μαζί με το Κρατικό Προϋπολογισμό και το ΜΠΔΣ .Το ΜΠΔΣ και ο
Κρατικός Προϋπολογισμός πρέπει να τηρούν τις οδηγίες της ΕΕ, δηλαδή, να
επιτύχουν τους δημοσιονομικούς στόχους του Συμφώνου Σταθερότητας και
Ανάπτυξης όπως για παράδειγμα το κατώτερο όριο ελλείμματος και το ανώτερο
όριο πλεονάσματος .
Το ΜΠΔΣ και η επεξηγηματική του έκθεση καταρτίζονται από το ΓΛΚ και
υποβάλλονται στο Υπουργικό Συμβούλιο προς έγκριση το αργότερο μέχρι την
25η Απριλίου κάθε έτους. Τότε , αφού εγκριθεί και δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Οικονομικών , το Μ.Π.Δ.Σ. υποβάλλεται από τον Υπουργό
Οικονομικών στη Βουλή προς ψήφιση μέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους. Το
Μ.Π.Δ.Σ. καθορίζει τα βασικά μεγέθη του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού,
όπως για παράδειγμα καθορίζει τα ανώτερα όρια δαπανών όλων των
προϋπολογισμών. Το ΜΠΔΣ 2015-2018 αποτελεί για όλους τους φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης γνώμονα τόσο για τον προϋπολογισμό του έτους, όσο και
για το μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό και προγραμματισμό του έργου τους. Κανόνας

31. το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης είναι μια συμφωνία ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη μελή τα
η

όποια θελαν να μπουν στην Ο.Ν.Ε. Η Ελλάδα υπέγραψε το σύμφωνο για 1 φορά το 1997. Στόχος του
σύμφωνου είναι η δημοσιονομική φορολογική πειθαρχία για τα παραπάνω κράτη. Αυτά τα κράτη , λοιπόν,
έπρεπε να τηρήσουν 2 κριτήρια. Πρώτον, ένα ετήσιο δημοσιονομικό έλλειμμα όχι χαμηλότερο από 3%
ΑΕΠ και δεύτερον, ένα δημόσιο χρέος χαμηλότερο από 60% του ΑΕΠ ή της προσέγγισης που εκτιμούν.
Επίσης, υποχρεούνται να συνετίζουν τις οικονομικές πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
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του Μ.Π.Δ.Σ. είναι η δημοσιονομική θέση της Γενικής Κυβέρνησης (κατά ΕΣΟΛ)
να

είναι

ισοσκελισμένη

ή

πλεονασματική,

τότε

δημοσιονομικός στόχος έχει τηρηθεί. Το κατώτερο όριο

ο
32

μεσοπρόθεσμος

του μεσοπρόθεσμου

δημοσιονομικού στόχου είναι ετήσιο διαρθρωτικό ισοζύγιο της Γενικής
Κυβέρνησης της τάξεως του:
α) μείον 0,5 τοις εκατό (−0,5%) του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε τιμές
αγοράς ή
β) μείον 1,0 τοις εκατό (-1%) του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε τιμές

αγοράς, αν ο λόγος του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης προς το ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν σε τιμές αγοράς είναι αισθητά χαμηλότερος της τιμής αναφοράς
του 60% και οι κίνδυνοι από την άποψη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας
των δημόσιων οικονομικών είναι περιορισμένοι. Επιτρέπεται η προσωρινή
απόκλιση από το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο μόνο σε εξαιρετικές
περιστάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η απόκλιση δεν θέτει σε κίνδυνο τη
δημοσιονομική βιωσιμότητα σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα ή σε περιόδους
εφαρμογής σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 14 παρ. (ι) του νόμου 4270/14.
Δεύτερον, ο διορθωτικός μηχανισμός ενεργοποιείται όταν παρατηρούνται στον
Κρατικό Προϋπολογισμό σημαντικές αποκλίσεις από το μεσοπρόθεσμο
δημοσιονομικό στόχο ή από την πορεία προσαρμογής προς αυτόν ή αν
υπάρχει σχετική σύσταση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με βάση τα κριτήρια
που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΚ)
1466/1997 ,λαμβάνοντας υπόψη και το Δημοσιονομικό Συμβούλιο34 .
32. τα κατώτερα όρια ορίζονται από το ΜΠΔΣ όπως και τα ανωτέρα όρια δαπανών
33. το δημοσιονομικό συμβούλιο ορίστηκε και εντάθηκε από τους δανειστές στο γραφείο προϋπολογισμού
της Βουλής για να βελτιωθεί η δημοσιονομική πολιτική και οι στόχοι για το κρατικό προϋπολογισμό της
χώρας και οι αρμοδιότητες τους για τη επίτευξη των στόχων που ορίστηκαν είναι να αξιολογούν και να
ελέγχουν και θα προτείνουν λύσεις. ( πηγή: http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=684772 )
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Σύμφωνα με το άρθρο 39 του νόμου 4270/14 ,αν ενεργοποιηθεί ο διορθωτικός
μηχανισμός του άρθρου 38, ο Υπουργός Οικονομικών, εντός δύο (2) μηνών
από την ενεργοποίηση αυτού, καταρτίζει σχέδιο διορθωτικών ενεργειών, το
οποίο υποβάλλει στη Βουλή προς ψήφιση μαζί με τις αλλαγές του ΜΠΔΣ και το
συμπληρωματικό προϋπολογισμό , μετά από έγκριση του Υπουργικού
Συμβουλίου. Το σχέδιο διορθωτικών ενεργειών τηρώντας πάντα τους κανόνες
του Συμφώνου Σταθερότητας και τις όποιες συστάσεις γίνονται σχετικά με το
Σύμφωνο Σταθερότητας καθορίζει :
α. τη διορθωτική περίοδο εντός της οποίας πρέπει να διορθωθούν οι
αποκλίσεις.

β. τους ετήσιους στόχους δημοσιονομικών δεικτών που πρέπει να επιτευχθούν
προκειμένου

να

διορθωθούν οι

αποκλίσεις, αφού

ληφθεί υπόψη ότι

μεγαλύτερες αποκλίσεις από το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο ή από την
πορεία προσαρμογής προς αυτόν, οδηγούν σε μεγαλύτερες διορθώσεις.
γ. την έκταση και το περιεχόμενο των παρεμβάσεων για τα έσοδα και τις
δαπάνες που πρέπει να ληφθούν ώστε να διορθωθούν οι αποκλίσεις, καθώς
και τους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης που αυτές αφορούν.
Επιπλέον, μνημόνιο είναι μία έκθεση - αναφορά - έγγραφο το οποίο
υπογράφουν δύο μεριές: αυτή που το επιβάλλει και αυτή που δεσμεύεται να το
εφαρμόσει. Για παράδειγμα, η Ελλάδα έχει υπογράψει μνημόνια μεταξύ του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οπότε, η Ελλάδα έχει δεσμευθεί σε ένα
συμβόλαιο με κάποιους όρους που πρέπει να το εφαρμόσει. Επομένως, αυτός
που επιβάλλει το μνημόνιο, είναι στην ουσία σαν να επεμβαίνει στη
διακυβέρνηση μίας χώρας, μιας και ορίζει σε μεγάλο βάθος τι θα λειτουργήσει
και πως. Επίσης , μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των υπολοίπων
Υπουργείων συνάπτονται ξεχωριστά μνημόνια συνεργασίας μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου κάθε έτους, με στόχο την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού και
τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.
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Στα μνημόνια περιλαμβάνονται τουλάχιστον:
 οι τριμηνιαίοι στόχοι εκτέλεσης του προϋπολογισμού κάθε φορέα
 προκαθορισμένες διορθωτικές παρεμβάσεις σε περίπτωση εμφάνισης
αποκλίσεων από τους στόχους
 οι επιπτώσεις στην περίπτωση μη υλοποίησης των διορθωτικών
παρεμβάσεων
 ο χρόνος και το είδος των δημοσιονομικών αναφορών που υποβάλλει ο
κάθε φορέας
 δεσμεύσεις ότι υφίστανται και λειτουργούν εσωτερικά συστήματα,
διαδικασίες

και

μηχανισμοί

που

να

διασφαλίζουν

τη

χρηστή

δημοσιονομική διαχείριση ή μέτρα που λαμβάνονται για τη βελτίωσή τους
 ο

ρυθμός

αποδέσμευσης

των

εγκεκριμένων

πιστώσεων

του

προϋπολογισμού
 οι προθεσμίες, εντός των οποίων πρέπει να ανταποκριθεί το Υπουργείο
Οικονομικών σε ερωτήματα, διευκρινίσεις ή επιλύσεις διαφορών μεταξύ
των Υπουργείων και των ΥΔΕ
 συγκεκριμένοι στόχοι για την τήρηση του λειτουργικού μητρώου
δεσμεύσεων
 δράσεις με πιθανά δημοσιονομικά οφέλη
Εν κατακλείδι, ο Κρατικός Προϋπολογισμός έχει άμεση σχέση με το Σύμφωνο
Σταθερότητας και Ανάπτυξης και με τις παραπάνω λειτουργιές και ιδιαιτέρως με
το ΜΠΔΣ . Οπότε , διαπιστώνουμε ότι με τη βοήθεια του ΜΠΔΣ ,των
διορθωτικών μεταρρυθμίσεων ,των μνημονίων και των συμπληρωματικών
προϋπολογισμών καταρτίζεται ,εκτελείται ,ελέγχεται και εγκρίνεται ο ετήσιος
Κρατικός Προϋπολογισμός .Έτσι, τέλος Απριλίου έχουμε το

δημοσιονομικό

αποτέλεσμα που είναι είτε δημοσιονομικό έλλειμμα είτε δημοσιονομικό
πλεόνασμα , όπου θα πρέπει να είναι μέσα στα πλαίσια που αναφέραμε
παραπάνω.
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Κεφάλαιο 3
3.1 Κρατικός Προϋπολογισμός
Ο Κρατικός προϋπολογισμός στοχεύει στην υλοποίηση του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2016-2020 της κυβέρνησης

και των

στόχων του μνημονίου μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι
δεσμευτικός, λεπτομερής και έχει διάρκεια ενός έτους. Ο προϋπολογισμός
διακρίνεται σε Τακτικό Προϋπολογισμό και

Προϋπολογισμό Δημοσίων

Επενδύσεων και περιέχει :
α. τις προβλέψεις, για το επόμενο οικονομικό έτος, των εσόδων, αναλυτικά κατά
ΚΑΕ, μετά την αφαίρεση των επιστροφών και των εξόδων, όπως ορίζεται στο
άρθρο 74, κατά φορέα Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο
στοιχείο κρίνεται απαραίτητο από τον Υπουργό Οικονομικών.
β. τα έξοδα τα όποια πρέπει να τηρηθούν εντός των δεσμευτικών ανώτατων
ορίων των συνολικών δαπανών του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού όπως
ορίζονται στο εκάστοτε ισχύον Μ.Π.Δ.Σ.
Ο προϋπολογισμός διαχωρίστηκε35 ώστε κονδύλια που εισήλθαν στην
Ελλάδα για την

ανάπτυξη των υποδομών να

εξασφαλιστεί ότι δε θα

χρησιμοποιηθούν για άλλη χρήση. Στην εποχή μας αυτό δημιουργεί πρόβλημα
διότι υπάρχει η ανάγκη να κλείνουν “ τρύπες” αλλά λόγο διαχωρισμού του
προϋπολογισμού δε μπορεί να γίνει αυτό. Όποτε,

παρατηρείται εκτεταμένη

χρήση ειδικών λογαριασμών (δηλαδή έκτακτοι λογαριασμοί που χρηματοδοτούν
άμεσα για να κλείνουν “τρύπες”, ενώ παρατηρείται μεταπήδηση κονδυλίων από
τον έναν στον άλλον). Ένα ακόμη χαρακτηριστικό είναι οι μειωμένες
δραστηριότητες των αρμόδιων φορέων που αναλαμβάνουν την υλοποίησή του,
με την κεντρική ευθύνη να επιρρίπτεται στο Υπουργείο Οικονομικών και στο
μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής σταθερότητας (Μ.Π.Δ.Σ.) .
35.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF
%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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Γι αυτό, ο κυρίως στόχος του Προϋπολογισμού είναι να τηρηθεί ο
μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός στόχος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 1 του άρθρου 3 της «Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισμό
και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση», η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο τρίτο του ν. 4063/2012 (Α΄ 71).

3.1.1 Κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού
Σύμφωνα με το άρθρο 54 του νόμου 4270/14 και μετά τις τροποποιήσεις του
άρθρου 24 του νόμου 4337/15 η διαδικασία κατάρτισης του Κρατικού
Προϋπολογισμού και των ενοποιημένων προϋπολογισμών των υποτομέων της
Γενικής Κυβέρνησης [άρθρο 13(2) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ] πλην των ΟΤΑ (α’ και
β’ βαθμού) γίνεται μέσα σε ορισμένες προθεσμίες με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.
Αρχικά, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εκδίδει εγκυκλίους που ορίζουν
τους κανόνες, τις παραδοχές, τις μεθοδολογίες και τις διαδικασίες για την
κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού και το περιεχόμενο του σχεδίου των
συνοπτικών και των αναλυτικών προϋπολογισμών των λοιπών φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης μέχρι την 31η Ιουλίου . Όταν απαιτείται, τα εποπτεύοντα
Υπουργεία εκδίδουν εγκυκλίους που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες των
κανόνων, παραδοχών, μεθοδολογιών και διαδικασιών σε σχέση με την
κατάρτιση των ετήσιων προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,
εντός δέκα (10) ημερών από την αποστολή των εγκυκλίων από το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους . Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, με ευθύνη του
προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών, υποβάλλουν στο Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους μέχρι την 31η Ιουλίου κάθε έτους το σχέδιο προϋπολογισμού. Επίσης ,
μέχρι το ίδιο ανώτατο περιθώριο κάθε έτους ,κάθε ένας από τους λοιπούς
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης προετοιμάζει και υποβάλλει στη ΓΔΟΥ του
εποπτεύοντος Υπουργείου, σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού του για το
επόμενο έτος . Όταν το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού, που
υποβάλλουν οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

στη ΓΔΟΥ ,έχει

αποκλίσεις από τις οδηγίες των εγκυκλίων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους ή του αντίστοιχου Υπουργείου ή δε είναι συμβατό με τις οδηγίες και
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τους στόχους του Μ.Π.Δ.Σ., η ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου παρέχει
οδηγίες για τη διόρθωση του σχεδίου του συνοπτικού προϋπολογισμού και το
επιστρέφει στον εποπτευόμενο φορέα Γενικής Κυβέρνησης πλην Α.Δ.Α., μαζί
με τις οδηγίες. Στη συνέχεια , ο φορέας της Γενικής Κυβέρνησης διορθώνει το
σχέδιο συνοπτικού προϋπολογισμού και το υποβάλλει αναθεωρημένο στη
ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται
στις οδηγίες. Τότε, εφόσον όλα γίνουν συμφώνα με τις καινούργιες οδηγίες αλλά
και με την πρώτη εγκύκλιο που δημοσίευσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
και συμφώνα με τους δεσμευτικούς στόχους, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα
και τα ανώτατα όρια του εκάστοτε ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ, η ΓΔΟΥ του
εποπτεύοντος Υπουργείου το αποστέλλει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου και ενημερώνει το φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.
Εφόσον, ελεγχτούν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και διαπιστώσει ότι
τα συνολικά μεγέθη ανά υποτομέα των εποπτευόμενων φορέων ενός
Υπουργείου αποκλίνουν από τους στόχους και τα ανώτατα όρια που έχουν
τεθεί, επιστρέφει τα σχέδια των συνοπτικών προϋπολογισμών των φορέων στη
ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου, για την επανάληψη εντός δέκα (10)
ημερών των διαδικασιών , ούτως ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους καταρτίζει, με βάση τους υποβληθέντες
προϋπολογισμούς, τον Κρατικό Προϋπολογισμό, τον ενοποιημένο ετήσιο
Κοινωνικό Προϋπολογισμό και τον ενοποιημένο ετήσιο Προϋπολογισμό των
λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, πλην του ενοποιημένου ετήσιου
Προϋπολογισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος υποβάλλεται στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους από τον Υπουργό Εσωτερικών. Με την επιφύλαξη των
προηγούμενων παραγράφων,

όταν το

Μ.Π.Δ.Σ.

έχει

ή

πρόκειται

να

επικαιροποιηθεί, σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 3 ή 4 του άρθρου 47 ή
απαιτείται διαρθρωτική μεταρρύθμιση των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο
πλαίσιο του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής, σύμφωνα με τον
Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 472/2013, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δύναται, σε
συνεννόηση με το εποπτεύον Υπουργείο, να αναπροσαρμόσει τυχόν
προθεσμίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, να ζητήσει την αναθεώρηση
του

σχεδίου

προϋπολογισμού

που

υποβλήθηκε.

Όλα

τα

σχέδια

προϋπολογισμού των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και τα συνοπτικά σχέδια
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προϋπολογισμού των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης συνοδεύονται
από έκθεση του οικείου προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών με αιτιολόγηση
κάθε ετήσιας απόκλισης άνω του 5% από τα πραγματοποιηθέντα, κατά την
τελευταία χρήση, έσοδα ή έξοδα του φορέα για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα
ετήσια οικονομικά στοιχεία

3.1.2 Ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού
Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης του προϋπολογισμού
ακλουθεί η

διαδικασία της ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού [άρθρο

14(3) της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ] . Έτσι, συμφώνα με το άρθρο 58 του νόμου
4270/14 την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε έτους, ισχύουν τα παρακάτω.
Ο Υπουργός Οικονομικών αποφασίζει , ψηφίζει και είναι ο τελικός υπεύθυνος
για τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο Υπουργός Οικονομικών καταθέτει στη
Βουλή περιληπτική εισηγητική έκθεση του προσχεδίου του ετήσιου Κρατικού
Προϋπολογισμού, όπου περιλαμβάνει και τις μακροοικονομικές προβλέψεις. Η
περιληπτική εισηγητική έκθεση του προσχεδίου του ετήσιου Κρατικού
Προϋπολογισμού δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.
Ενώ, εφόσον αξιολογηθούν εγκαίρως από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο,
σύμφωνα με τις διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα που ορίζονται στο μνημόνιο
συνεργασίας μεταξύ του Δημοσιονομικού Συμβουλίου και του Υπουργείου
Οικονομικών, η υιοθέτηση των μακροοικονομικών προβλέψεων ανακοινώνεται
στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου.
Ο Υπουργός Οικονομικών εισάγει στη Βουλή το σχέδιο του Κρατικού
Προϋπολογισμού και την εισηγητική του έκθεση τουλάχιστον σαράντα (40)
ημέρες πριν την έναρξη του οικονομικού έτους το οποίο αφορά. Μαζί με αυτό το
σχέδιο νόμου του Κρατικού Προϋπολογισμού, ο Υπουργός Οικονομικών
καταθέτει στη Βουλή και τις παρακάτω δηλώσεις και αναφορές:
α. Οι αναλυτικές εκθέσεις των Γενικών Διευθυντών, κατά την παράγραφο 3
του άρθρου 74 και την παράγραφο 4 του άρθρου 76, καθώς και έκθεση του
Γενικού Διευθυντή Δημόσιας Περιουσίας στην οποία αποτυπώνονται τα
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αποτελέσματα της αξιοποίησης της περιουσίας του Δημοσίου.
β. Δήλωση Συμμόρφωσης του Υπουργού Οικονομικών, ότι οι ετήσιοι
προϋπολογισμοί των υποτομέων της Γενικής Κυβέρνησης είναι συμβατοί με το
Μ.Π.Δ.Σ. ή την τυχόν επικαιροποίησή του, για το αντίστοιχο οικονομικό έτος.
Ειδικότερα, με τη δήλωση συμμόρφωσης προσδιορίζεται κατά πόσο η
κατάρτιση του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού, του ενοποιημένου ετήσιου
Κοινωνικού Προϋπολογισμού και των ενοποιημένων ετήσιων Προϋπολογισμών
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών φορέων είναι σύμφωνη με το
Μ.Π.Δ.Σ. ή με τυχόν επικαιροποίησή του, που εγκρίθηκε για το αντίστοιχο
οικονομικό έτος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πλήρης συμφωνία με το
εκάστοτε ισχύον Μ.Π.Δ.Σ., ο Υπουργός Οικονομικών δηλώνει εγγράφως τις
τυχόν αποκλίσεις, αιτιολογώντας αυτές λεπτομερώς, καθώς και τις παρεμβάσεις
που προβλέπονται για τη διόρθωση αυτών των αποκλίσεων.
γ. Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία επιβεβαιώνεται ότι όλες
οι προβλέψεις που έχουν περιληφθεί στο σχέδιο του ετήσιου Κρατικού
Προϋπολογισμού και την εισηγητική έκθεση, ανταποκρίνονται στο βαθμό που
είναι ευλόγως και πρακτικώς δυνατό, σε πραγματικά στοιχεία και κόστη όλων
των δηλούμενων πολιτικών της Κυβέρνησης και όλων των άλλων περιστάσεων
που ενδέχεται να επηρεάσουν τις δημοσιονομικές προοπτικές.
Με την ψήφιση του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού, οι πιστώσεις που
αφορούν στις δαπάνες ανά φορέα Κεντρικής Διοίκησης και μείζονες κατηγορίες,
καθίστανται δεσμευτικές. Οι ανωτέρω πιστώσεις συνιστούν τα ανώτατα όρια
δαπανών για το οικονομικό έτος που αφορά ο προϋπολογισμός και δεν
μεταφέρονται στο επόμενο έτος. Εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις κανένα
άλλο ενδεχόμενο να δεσμευθεί ή να καταβληθεί δαπάνη πέραν των ποσών που
έχουν εγγραφεί για αυτή στον ετήσιο Προϋπολογισμό ή τους σχετικούς
συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς.
Κατά το άρθρο 59 του νόμου 4270/14 και μετά από τη τροποποίηση του
σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 16 του νόμου 4337/15 ο Υπουργός
Οικονομικών παρουσιάζει κάθε τρίμηνο στη Βουλή κατάσταση με τους φορείς
της Κεντρικής Διοίκησης που ενισχύθηκαν από το αποθεματικό ,διότι υπάρχει
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περίπτωση να προκύψουν δαπάνες που είναι σημαντικές , αναπόφευκτες ,
άμεσες ή και επείγουσες και η πρόβλεψη τους ήταν ανέφικτη κατά το χρόνο
ψήφισης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού ή των συμπληρωματικών
προϋπολογισμών . Ο Υπουργός Οικονομικών παρουσιάζει μαζί με την
κατάσταση

τους λόγους που οδήγησαν στην ενίσχυση αυτή και το υπόλοιπο

του αποθεματικού που απομένει . Η κατάσταση αυτή κοινοποιείται και στο
Ελεγκτικό Συνέδριο.
Γι’ αυτό ,

πρώτα ο αρμόδιος διατάκτης στέλνει αιτιολογημένη πρόταση

σύμφωνα με τα κριτήρια και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του προϊσταμένου
οικονομικών υπηρεσιών του φορέα του . Το χορηγούμενο από το αποθεματικό
ποσό χρησιμοποιείται από τον αρμόδιο φορέα, εντός του οικονομικού έτους και
αποκλειστικά για την κάλυψη της δαπάνης για την οποία χορηγήθηκε.
Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του
προϋπολογισμού φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, να μεταφέρει σε ειδικό
κωδικό του προϋπολογισμού μέρος αυτών, που δεν υπερβαίνει το 5% του
συνολικού του προϋπολογισμού, με εξαίρεση τις πιστώσεις μισθοδοσίας . Ο
Υπουργός Οικονομικών δύναται με απόφαση του να μεταφέρεται μέρος ή το
σύνολο των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού φορέα της
Κεντρικής Διοίκησης είτε στο τακτικό αποθεματικό είτε σε ειδικό κωδικό του
προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών, σε περίπτωση που εκλείψει ο
λόγος για τον οποίο έχουν προβλεφθεί οι πιστώσεις αυτές. Οι εν λόγω
πιστώσεις χρησιμοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την
αντιμετώπιση αναγκών που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν.
Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να υποβάλει στη Βουλή, οποτεδήποτε
κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, πρόταση τροποποίησης των
πιστώσεων του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού με συμπληρωματικό
προϋπολογισμό. Ο Υπουργός Οικονομικών υποχρεούται να υποβάλει στη
Βουλή συμπληρωματικό προϋπολογισμό στη διάρκεια του οικονομικού έτους,
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 71, εφόσον συντρέχει μία από τις
παρακάτω περιπτώσεις:
α. Αν η τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού που
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υποβάλλεται από τον Υπουργό Οικονομικών καταδεικνύει ότι η Κεντρική
Διοίκηση ενδέχεται να υπερβεί το συνολικό ανώτατο όριο δαπανών που
εγκρίθηκε από τη Βουλή για το εν λόγω οικονομικό έτος.
β. Αν το αποθεματικό του προϋπολογισμού έχει δεσμευθεί στο σύνολό του
και αναμένεται να απαιτηθούν πρόσθετοι πόροι για την κάλυψη απρόβλεπτων
δαπανών πριν το τέλος του οικονομικού έτους.
γ. Αν για την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών δεν είναι δυνατόν να
πραγματοποιηθούν άλλες μεταφορές ή ανακατανομές με την εφαρμογή των
κανόνων μεταφοράς πιστώσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 71 ή με τη χρήση
του αποθεματικού του Κρατικού Προϋπολογισμού.
δ. Αν προκύψουν μείζονες αλλαγές στη σύνθεση του προϋπολογισμού,
καθώς οικονομικές ή δημοσιονομικές εξελίξεις απαιτούν σημαντική μείωση των
εγκεκριμένων πιστώσεων στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Το περιεχόμενο και η διάρθρωση, καθώς και οι διαδικασίες κατάρτισης του
συμπληρωματικού Κρατικού Προϋπολογισμού μπορούν να διαφοροποιούνται
από εκείνα του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού. Κατά παρέκκλιση των
προηγουμένων παραγράφων, όταν οι δαπάνες της Κεντρικής Διοίκησης για την
εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους υπερβαίνουν τις σχετικές πιστώσεις στον
Κρατικό Προϋπολογισμό, δύνανται να εγγραφούν και να αναληφθούν
πρόσθετες πιστώσεις για την εξυπηρέτηση του χρέους στον Κρατικό
Προϋπολογισμό, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, χωρίς την ψήφιση
συμπληρωματικού προϋπολογισμού από τη Βουλή. Κατά παρέκκλιση των
προηγούμενων παραγράφων, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να εγκρίνει
δαπάνες που υπερβαίνουν τα ποσά των πιστώσεων και προκύπτουν από
υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς συνθήκες, καθώς και από δαπάνες
που χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καθώς και άλλες δαπάνες που προκύπτουν εκτάκτως και δημιουργούν
υποχρεώσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντός εξήντα (60) ημερών από την
ημερομηνία της έγκρισης δαπανών του προηγούμενου εδαφίου, ο Υπουργός
Οικονομικών υποβάλλει έκθεση στη Βουλή για τις εγκριθείσες δαπάνες.
Τέλος ,σύμφωνα με το άρθρο 63 του νόμου 4270/14
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Προϋπολογισμός δεν είναι δυνατόν να ψηφιστεί λόγω της λήξης της θητείας της
Βουλής, ο Προϋπολογισμός του οικονομικού έτους που έληξε ή λήγει
παρατείνεται κατά τέσσερις (4) μήνες, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται
μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου. Κατά την περίοδο της
προσωρινής διαχείρισης των εσόδων και των δαπανών δυνάμει της
προηγούμενης παραγράφου, δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση δαπανών που
σχετίζονται με την παροχή νέων ή την επέκταση υφιστάμενων υπηρεσιών από
φορείς της Κεντρικής Διοίκησης.

3.1.3 Έγκριση του Κρατικού Προϋπολογισμού
Οι

αναλυτικοί36

προϋπολογισμοί

των

λοιπών

φορέων

της

Γενικής

Κυβέρνησης, πλην Ο.Τ.Α., υιοθετούνται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του
φορέα και εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό έως την 31η Δεκεμβρίου
του προηγούμενου από το έτος προϋπολογισμού, μετά από εισήγηση του
οικείου Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία είναι συνεπής με
το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού που έχει ήδη υποβληθεί, κατά την
ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54. Ειδικότερα, τα ίδια ισχύουν για
τους προϋπολογισμούς των φορέων του Κεφαλαίου Α ́ του ν. 3429/2005 (Α ́
314), όπου εφόσον υπερβαίνουν το όριο που τίθεται με την απόφαση της παρ.
2 του άρθρου 147, εγκρίνονται με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού
και του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή
Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου, έως και την 31η
Δεκεμβρίου του προηγούμενου από το έτος του προϋπολογισμού και είναι
συνεπείς με το σχέδιο του προϋπολογισμού που έχει ήδη υποβληθεί, κατά την
ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54.
Το αρμόδιο όργανο διοίκησης των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
δεν υιοθετεί και το εποπτεύον Υπουργείο δεν εγκρίνει τους προϋπολογισμούς
των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, παρά μόνον αν είναι συνεπείς με
τα σχέδια των συνοπτικών προϋπολογισμών που διαμορφώθηκαν σύμφωνα με
36. άρθρο 63 του νόμου 4270/14
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το άρθρο 54 και συμμορφώνονται με τους δεσμευτικούς στόχους, τα
επιδιωκόμενα αποτελέσματα και τα ανώτατα όρια δαπανών που ορίζονται από
το εκάστοτε ισχύον Μ.Π.Δ.Σ. και με τις εγκυκλίους που εκδίδονται σύμφωνα με
τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 54. Σε περίπτωση που ο Υπουργός
Οικονομικών διαπιστώσει την υιοθέτηση ή έγκριση προϋπολογισμού που δεν
πληροί τις προϋποθέσεις του ανωτέρω εδαφίου, με απόφασή του εκδίδει εντολή
μη εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
Όταν το ποσό των μεταβιβάσεων ή των επιχορηγήσεων από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό προς φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, που περιγράφεται στο
σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού, έχει μεταβληθεί στον τελικά ψηφισθέντα
από τη Βουλή Κρατικό Προϋπολογισμό, ο εν λόγω φορέας της Γενικής
Κυβέρνησης προχωρεί στην αναγκαία προσαρμογή του προϋπολογισμού του
πριν την έγκριση αυτού σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 54.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προσδιορίζονται συγκεκριμένοι
αντικειμενικοί λόγοι και εξωγενείς παράγοντες, για τους οποίους μπορεί να
αναθεωρηθούν οι ετήσιοι προϋπολογισμοί των φορέων του Κεφαλαίου Α ́ του ν.
3429/2005, η διαδικασία αναθεώρησής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα
για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
Στην περίπτωση κατά την οποία η Διοίκηση κάποιου από τους φορείς του
προηγούμενου

εδαφίου

διαπιστώσει

αδυναμία

εκτέλεσης

του

ετήσιου

εγκεκριμένου προϋπολογισμού, που οφείλεται αποκλειστικά σε κάποιον από
τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση, οφείλει να υποβάλει
άμεσα στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος
Υπουργείου

αίτημα

αναθεώρησης

αυτού,

συνοδευόμενο

από

σχετική

τεκμηριωμένη έκθεση για την αναγκαιότητα και τους λόγους αναθεώρησης. Οι
αναθεωρημένοι προϋπολογισμοί εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό,
μετά από εισήγηση του οικείου Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και
κοινοποιούνται

στο

ΓΛΚ.

Ειδικότερα,

εφόσον

οι

αναθεωρημένοι

προϋπολογισμοί υπερβαίνουν το όριο που τίθεται με την απόφαση της
παράγραφος 2 του άρθρου 147 εγκρίνεται με κοινή υπουργική απόφαση του
εποπτεύοντος Υπουργού, μετά από εισήγηση του οικείου Γενικού Διευθυντή
Οικονομικών Υπηρεσιών, και του Υπουργού Οικονομικών, εφόσον το ΓΛΚ
ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ

49

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

κρίνει το αίτημα αναθεώρησης βάσιμο και επαρκώς αιτιολογημένο, και αφού
έχει προηγουμένως ελέγξει ότι, σε επίπεδο συνόλου φορέων του Κεφαλαίου Α ́
του ν. 3429/ 2005 που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, τηρούνται οι
δημοσιονομικοί στόχοι του εκάστοτε ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ.
Αν ο προϋπολογισμός φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, πλην Ο.Τ.Α., δεν
εγκριθεί μέχρι την έναρξη του οικονομικού έτους, το εποπτεύον Υπουργείο
γνωστοποιεί τους λόγους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Μέχρι την
έγκριση του προϋπολογισμού από το εποπτεύον Υπουργείο, ο εν λόγω φορέας
της Γενικής Κυβέρνησης μπορεί να προβεί σε δαπάνες που ανέρχονται στο
40% των, ανά κωδικό αριθμό εξόδου, πιστώσεων του προϋπολογισμού του
προηγούμενου οικονομικού έτους και μόνο για περίοδο μέχρι τρεις (3) μήνες.
Μετά την περίοδο των τριών μηνών, καμία δαπάνη πλην των πληρωμών
συντάξεων, αποδοχών προσωπικού και απόδοσης των επ’ αυτών κρατήσεων,
δεν θεωρείται νόμιμη. (άρθρο 63 του νόμου 4270/14 και μετά από τη
τροποποίηση του από το άρθρο 10, στη παράγραφο 18, του νόμου 4337/15 ).

3.1.4 Προβλέψεις για το Κρατικό Προϋπολογισμό 2017
Σύμφωνα, με την εισηγητική έκθεση του 2017 προβλέπεται τα συνολικά κρατικά
έσοδα να φτάσουν τα 54.529 εκατ. ευρώ ή σαν ποσοστό του ΑΕΠ 3,9 % , ενώ
οι συνολικές δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού να φτάσουν στα 56.286
εκατ. ευρώ. Επίσης, προβλέπεται να αυξηθούν τα έσοδα κατά 1,8 % σε σχέση
με το 2016 .Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού προβλέπεται να
είναι 50.374 εκατ. ευρώ αλλά μετά από μείωση επιστροφών στα 48.160 εκατ.
ευρώ (ταμειακή βάση) , έχουμε απόκλιση κατά 1.073 εκατ. ευρώ ή 2.2% έναντι
του στόχου του προϋπολογισμού του 2016 . Ενώ , οι δαπάνες του τακτικού
προϋπολογισμού θα είναι 49.536 ευρώ και σε δημοσιονομική βάση εκτιμάται ο
Τακτικός Προϋπολογισμός στα 46.368 μειωμένα κατά 718 εκατ. ευρώ έναντι
του στόχου .
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Οι αυξήσεις στα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού οφείλονται σε :
Α) έσοδα από ANFAs37 και SMPs38 θα είναι 375 εκατ. ευρώ ενώ το 2016
προβλέφθηκε στα 1.691 εκατ. ευρώ ,δηλαδή ,την επιβολή, την αναμόρφωση και
την αύξηση των φόρων
Β) ΕΝΦΙΑ39 εκτιμώμενο στα 348 εκατ. ευρώ λόγο μετακίνησης τελευταίας δόσης
Γ) Έσοδα από αποκρατικοποιήσεις θα διαμορφωθούν στα 123 εκατ. ευρώ, ενώ
το 2016 είχαν προβλεφτεί στα 1.802 εκατ. ευρώ. Έχουμε απόκλιση 1.679 εκατ.
ευρώ λόγο του τιμήματος από την πώληση των περιφερειακών αεροδρομίων
ύψους 1.234 εκατ. ευρώ στο 2017.
Τα έσοδα ΠΔΕ προβλέπεται να είναι 4.155 εκατ. ευρώ , ενώ οι δαπάνες ΠΔΕ
προβλέπεται να είναι 6.750 εκατ. ευρώ.
Οι πρωτογενείς δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνησης (εξαιρούνται Οργανισμοί
δημόσιου δικαίου των ΟΤΑ και των ΟΚΑ) ανέρχονται στα 6,15 δισ. και είναι
αυξημένο κατά 1,6 %. Για το 2017 το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να
διαμορφωθεί στο 2% του ΑΕΠ ή 3,687 δισ. ευρώ, υψηλότερα από ότι
προβλεπόταν στο προσχέδιο του προϋπολογισμού 2017, και ξεπερνώντας το
στόχο του μνημονίου κατά 0,25%. Σημαντική σημείωση είναι πως ενώ τα έξοδα
του τακτικού προϋπολογισμού προβλέπονται περισσότερα από τα έσοδα του
τακτικού προϋπολογισμού εντούτοις είναι λιγότερα από τα έξοδα του τακτικού
προϋπολογισμού του 2016, ενώ τα έσοδα προβλέπονται αυξημένα σε σχέση με
το 2016. Τα τελικά στοιχεία για το δημοσιονομικό πρωτογενές αποτέλεσμα του
2016 ,σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ40 , θα ανακοινωθούν στις 21
Απριλίου 2017.
37. ANFAs= Agreement on Net Financial Assets, είναι μια συμφωνία για το χαρτοφυλάκιο των κεντρικών
τραπεζών του ευρωσυστήματος
38. SMPs είναι το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων
39. ΕΝΦΙΑ είναι ο Ενιαίος Φόρος Ακίνητων για τα κτίσματα, τα οικόπεδα και αγροτεμάχια σας. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α
υπολογίζεται βάση του Κύριου και του Συμπληρωματική Φόρου σύμφωνα με την νομοθεσία, ν4223/2013.
Αφορά την Φορολογία Ακινήτων 2014 σύμφωνα με το http://www.enfia.gr/calc.aspx
40. ΕΛΣΤΑΤ είναι η ελληνική στατιστική αρχή
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3.2 Προϋπολογισμός Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΟΤΑ)
3.2.1 Κατάρτιση και έγκριση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ
Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού του 2017 και το
νόμο 4270/1441 οι Οργανισμοί

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) αποτελούν

υποτομέα της Γενικής Κυβέρνησης . Ο εν λόγο υποτομέας αποτελείται από τους
Δήμους (α’ βαθμού) και τις Περιφέρειες (β’ βαθμού) και τα νομικά πρόσωπα
αυτών που ανήκουν στις φορείς Γενικής Κυβερνησης42. Κατά την κατάρτιση και
έγκριση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 77
και 78 του ν. 4173/2013, λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εντάσσονται στο
συνολικό πλαίσιο επίτευξης του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου ή της
πορείας προσαρμογής προς αυτόν. Η διαδικασία της κατάρτισης αρχίζει με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, που εκδίδεται
τον Ιούλιο κάθε έτους και με την οποία παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση,
εκτέλεση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού των δήμων και ρυθμίζεται κάθε
άλλο σχετικό θέμα .Με όμοια απόφαση μπορεί επίσης να αποκλίνουν τα
ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους
που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή ομάδες
αυτών και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του
δήμου, για εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με
τις οδηγίες αυτές. Κάθε δημοτικό συμβούλιο και περιφερειακό συμβούλιο μέχρι
τέλος Ιουνίου πρέπει να έχει αποφασίσει το ανώτατο όριο ύψους του
προϋπολογισμού των εξόδων κάθε κοινότητας για το επόμενο έτος. Η
εκτελεστική επιτροπή έως την 20ή Ιουλίου κάθε έτους, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων

της

που

αφορούν

την

προετοιμασία

κατάρτισης

του

προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για
τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί
τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών της περιφέρειας. Εάν το προσχέδιο του
41. το άρθρο 64 του νόμου 4270/14
42. γενική κυβέρνηση αποτελείται από τη Κεντρική Κυβέρνηση (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ), των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ),
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προϋπολογισμού δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην
οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν.
Η εκτελεστική επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της, μόνο κατά το στάδιο
κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή της
για όποιες αναμορφώσεις αυτού ακολουθήσουν. Η οικονομική επιτροπή, έως
την 5η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική
επιτροπή.
Το δημοτικό συμβούλιο και το περιφερειακό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου,
ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, σε μία ειδική γι’
αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή,
που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.
Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ παρέχει γνώμη στους
Υπουργούς

Εσωτερικών

και

Οικονομικών

επί

των

σχεδίων

των

προϋπολογισμών, διατυπώνοντας προτάσεις, προκειμένου αυτοί να είναι
σύμφωνοι με τις γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών του Δημοσίου
σύμφωνα με το άρθρο 33 και να καταστούν ρεαλιστικοί. Επίσης, το
Παρατηρητήριο αξιολογεί τις προβλέψεις των εσόδων που παρουσιάζουν οι
Ο.Τ.Α. στον προϋπολογισμό τους και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησης
τους, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και ιδίως όταν τα έσοδα εμφανίζονται
υπερεκτιμημένα και μη ρεαλιστικά. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την
κατάρτιση προϋπολογισμών που είναι τουλάχιστον ισοσκελισμένοι43.

43. ισοσκελισμένο προϋπολογισμό έχουμε όταν η αύξηση των εσόδων και των φόρων είναι ιδία με
αποτέλεσμα, δηλαδή, την αύξηση εισοδήματος λόγο μεταβολής των φόρων ή των δαπανών
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Πινάκες 1,3(Εισηγητικη έκθεση προϋπολογισμού 2017 , Νοέμβριος 2016)

Επίσης, 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 προσδιορίζονται βάσει

σχετικών διατάξεων ,με σκοπό τη κάλυψη λειτουργικών και

επενδυτικών

δαπανών τους.
Σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες για τους Δήμους ,οι ΚΑΠ θα ανέλθουν το
2016 στα 2.331 εκατ. ευρώ ενώ , το 2017 θα ανέλθουν στα 2.311 εκατ. ευρώ. Η
ειδική επιχορήγηση σε ΟΤΑ α’ βαθμού θα ανέλθουν το 2016 στα 22 εκατ. ευρώ
,ενώ, το 2017 προβλέπεται να φτάσουν τα 37 εκατ. ευρώ. Το γενικό σύνολο,
το 2016 εκτιμάται στα 2.567 εκατ. ευρώ , ενώ, το 2017 θα μειωθεί στα 2.347
εκατ. ευρώ λόγο της κάλυψης της τελευταίας δόσης ,το 2016, για τις οφειλές
των παρελθόντων ετών. Αντίστοιχα, στις περιφέρειες οι ΚΑΠ θα φτάσουν το
2016 στα 616 εκατ. ευρώ ,ενώ το 2017 θα φτάσουν τα 671 εκατ. ευρώ .Η ειδική
επιχορήγηση θα φτάσει , το 2016 , στα 30 εκατ. ευρώ. Οι συνολικοί πόροι για
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το 2016 είναι 646 εκατ. ευρώ ενώ το 2017 είναι 671 εκατ. ευρώ.
Ο ενοποιημένος προϋπολογισμός των ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμό) καθώς και τα
νομικά πρόσωπα αυτών που ανήκουν στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες. Οι δυο πρώτες και βασικές τα έσοδα και τα
έξοδα ,η τρίτη κατηγορία είναι το ταμειακό ισοζύγιο (κατά ESA) , η τέταρτη
κατηγορία είναι οι εθνικολογιστικές προσαρμογές και η πέμπτη είναι το ταμειακό
ισοζύγιο και το αποτέλεσμα. Στην κατηγορία των εσόδων είναι οι μεταβιβάσεις
από το τακτικό προϋπολογισμό , οι επιχορηγήσεις από ΠΔΕ , οι τόκοι ,τα έσοδα
από προγράμματα της Ε.Ε. , λοιπά έσοδα και οι εισπράξεις υπέρ Δημοσίων και
τρίτων. Στην κατηγορία των εξόδων είναι οι αμοιβές προσωπικού ,τα
προνομιακά επιδόματα ,οι δαπάνες για επενδύσεις και οι λοιπές δαπάνες.
Για αρχή, τα συνολικά έσοδα εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 7.552 εκατ. ευρώ
το 2016 , ενώ, το 2017 προβλέπεται να φτάσουν τα 7.562 εκατ. ευρώ . Από την
άλλη τα έξοδα το 2016 εκτιμάται να φτάνουν 7.203 ευρώ , ενώ το 2017
προβλέπεται να αυξηθεί στα 7.466 εκατ. ευρώ.

Παρατηρούμε ότι οι

μεταβιβάσεις από το Τακτικό Προϋπολογισμό προβλέπεται το 2017 να
μειωθούν στα 3.037 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το 2016 που εκτιμήθηκε στα
3.299 εκατ. ευρώ . Σημαντικό είναι ότι οι επιχορηγήσεις από ΠΔΕ
(συμπεριλαμβανομένου και του ΕΣΠΑ ) το 2016 έφτασαν τα 1.276 εκατ. ευρώ ,
ενώ το 2017 προβλέπεται να αυξηθούν στα 1.404 εκατ. ευρώ . Τώρα, στο
σκέλος τον εξόδων παρατηρούμε κάτι επίσης σημαντικό ,οι δαπάνες για
επενδύσεις προ αποσβέσεων το 2017 προβλέπεται να αυξηθούν κατά περίπου
180 εκατ. ευρώ ,δηλαδή, στα 1.823 εκατ. ευρώ έναντι 1.643 εκατ. ευρώ που
ήταν το 2016.
Στη συνεχεία, το ταμειακό ισοζύγιο το 2016 εκτιμάται στα 348 εκατ. ευρώ, ενώ
το 2017

προβλέφθηκε μόλις στα 95 εκατ. ευρώ αυτό οφείλεται σε δυο

παράγοντες. Πρώτον, οφείλεται στη λήξη του προγράμματος ρύθμισης των
οφειλών του Ελληνικού Δημόσιου προς τους ΟΤΑ .Και δεύτερον οφείλεται στις
δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων .
Τέλος, το 2016 το ισοζύγιο εκτιμήθηκε στα 292 εκατ. ευρώ αλλά το 2017
προβλέπεται μειωμένο κατά 222 εκατ. ευρώ δηλαδή 70 εκατ. ευρώ.
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Πίνακας1.4 44
Ενοποιημένος προϋπολογισμός ΟΤΑ (σε εκατ. ευρώ)

3.3 Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων
Επένδυση45 είναι η δαπάνη που δεν καταναλώνεται αλλά συμβάλλει στην
αύξηση της παραγωγικής υποδομής της χώρας ή της επιχείρησης. Επίσης,
γίνεται σε μια συγκεκριμένη περίοδο που έχει ανακοινωθεί για τη παράγωγη
κεφαλαιουχικών αγαθών δηλαδή μηχανές, οικοδομές, εργοστάσια, κλπ. ή για να
αυξήσουμε τα αποθέματα από πρώτες ύλες, κλπ .
44.οι Πίνακες είναι από την εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού 2017 ,Νοέμβριος 2016
file:///D:/eikona%20kp.pdf
45. http://users.teilam.gr/~svouzas/noname2.htm
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Σε καμία περίπτωση η επένδυση όμως δε είναι υλικά κεφαλαίου. Με κριτήριο το
φορέα επένδυσης διακρίνουμε σε δυο κατηγορίες την επένδυση :
ιδιωτική
δημόσια
Εμείς θα αναλύσουμε το προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων . Δημόσιες
επενδύσεις46 είναι είτε πάγιες είτε άυλες επενδυτικές δραστηριότητες του
Δημοσίου, οι οποίες στοχεύουν στην υλοποίηση της ακολουθούμενης
επενδυτικής και της οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής με χρήματα από το
κρατικό προϋπολογισμό, με εσωτερικό ή εξωτερικό δανεισμό και φορολογίες .
Επίσης , είναι οι δαπάνες που γίνονται οποιαδήποτε στιγμή. Το ΠΔΕ47
λειτουργεί ως εργαλείο και χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας
με έργα που συμβάλλουν στην αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου
της οικονομίας και στηρίζουν τον εκσυγχρονισμό της χώρας σε μακροχρόνια
βάση , την ενίσχυση της οικονομίας και ταυτόχρονα στη στήριξη της κοινωνικής
συνοχής.
Το ΠΔΕ 2017 είναι η κατανομή των πόρων έτσι ώστε να επιτευχτεί το
αναπτυξιακό πρόγραμμα

ΕΣΠΑ 2014 – 2020 για την ανάπτυξη και την

ενίσχυση της χώρας αλλά και να κλείσει επιτυχώς το αναπτυξιακό πρόγραμμα
ΕΣΠΑ 2007 - 2013.
Το Υπουργείο Οικονομίας , Ανάπτυξης και Τουρισμού καταρτίζει το
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων μέσω της Διεύθυνσης Δημοσίων
Επενδύσεων (ΔΔΕ) .Ο Υπουργός Οικονομίας , Ανάπτυξης και Τουρισμού
περίπου το μηνά Οκτώβριο δημοσιεύει εγκύκλιο σχετικά με το προϋπολογισμό
Δημοσίων Επενδύσεων προς τους φορείς εκτέλεσης του Προγράμματος . Στην
εγκύκλιο εμπεριέχονται οι σκοποί, οι στόχοι και οι προτεραιότητες του
Προγράμματος, καθορίζονται τα όρια ή και το συγκεκριμένο ύψος πληρωμών
κατά κλάδο και στο σύνολο (με βάση τις μακροοικονομικές θεωρήσεις, τις
χρηματοδοτικές δυνατότητες, τις ανειλημμένες υποχρεώσεις και άλλα κριτήρια).
Στη συνέχεια, δίνονται οδηγίες και υποδείγματα για τον τρόπο κατάρτισης και
46. https://www.euretirio.com/ependysi/

,

47. Εγκύκλιος οδηγιών κατάρτισης ΠΔΕ 2017 και προγραμματισμού δαπανών ΠΔΕ 2018-2020
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παρουσίασης των προτάσεων από τους επενδυτικούς φορείς.
Τότε λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των Φορέων Χρηματοδότησης των
έργων του ΠΔΕ (Βουλή των Ελλήνων, Υπουργεία και Περιφέρειες), τα στέλνουν
μαζί με αιτιολογημένες εκθέσεις και λαμβάνοντας υπόψη τα όρια δαπανών του
Κρατικού Προϋπολογισμού 2016. Ύστερα, αφού επεξεργαστούν τις προτάσεις
αυτές καταρτίζεται το ετήσιο πρόγραμμα κατά τομείς και οριστικοποιείται από το
Κυβερνητικό συμβούλιο .
Το τελικό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ορίζεται αναλυτικώς με ειδικές
εγκριτικές αποφάσεις του υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίες
ονομάζονται Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑ) και στη συνέχεια προωθείται για
εκτέλεση.
Σύμφωνα με το άρθρο 78 του νόμου 4270/14 πίστωση για κάθε έργο/μελέτη
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είναι το ποσό που έχει εγκριθεί με
τη Συλλογική Απόφαση (ΣΑ), η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 1
του άρθρου 80, καθώς και τυχόν τροποποίησή της, περιλαμβανομένης της
αποδέσμευσης πιστώσεων του προϋπολογισμού για το επόμενο οικονομικό
έτος

που

εγκρίνεται

Ανταγωνιστικότητας

και

με
το

απόφαση

του

περιεχόμενο

Υπουργού

της

οποίας

Ανάπτυξης
καθορίζεται

και
στην

παράγραφο 2 του άρθρου 79. Το ανώτατο όριο δαπάνης είναι το συνολικό
άθροισμα των ποσών του προϋπολογισμού των φορέων, όπως εγκρίνεται από
τη Βουλή. Το ύψος των πιστώσεων4 του Προϋπολογισμού Δημοσίων
Επενδύσεων 2016 που θα διατεθεί για την εκτέλεση συνεχιζόμενων από τα
προηγούμενα έτη έργων, κατά Φορέα και Συλλογική Απόφαση (ΣΑ),
καθορίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 4270/2014 με την
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Οικονομικών με αριθ. πρτ. 14904/9.2.2016 (ΑΔΑ: Ψ6Α14653Ο7-ΓΕΕ, ΦΕΚ: Β'
274/2016). Με

αποφάσεις του

Υπουργού

Οικονομίας, Ανάπτυξης και

Τουρισμού γίνεται κάθε τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού για τα
συνεχιζόμενα έργα και η ένταξη νέων έργων στο ΠΔΕ. Η ετήσια πίστωση για
κάθε έργο ή μελέτη που καθορίζεται με τη Συλλογική Απόφαση Έργων ή
Μελετών, δύναται να ανακατανέμεται στα έργα που έχουν περιληφθεί στην εν
λόγω ΣΑ. Η ανακατανομή αυτή πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου
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Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ή
άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου που ορίζεται ως διατάκτης για τη ΣΑ. Με
όμοια απόφαση είναι δυνατόν να ανακατανέμονται εγκεκριμένες πιστώσεις
έργων μεταξύ ΣΑ του ίδιου διατάκτη τόσο εντός του συγχρηματοδοτούμενου
όσο και εντός του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν
μεταβάλλεται

το

άθροισμά

τους

κατά

κατηγορία

(εθνικό/

συγχρηματοδοτούμενο). Στη συνέχεια , θα εξηγήσουμε αυτές τις δυο κατηγορίες
του ΠΔΕ . Αναλυτικότερα :
Α) εθνικό ΠΔΕ, Περιλαμβάνει έργα τα οποία χρηματοδοτούνται αμιγώς από
εθνικούς πόρους και εντάσσονται σε Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑ) κωδικών
(καθέτων) 0 και 5.
Β) το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ περιλαμβάνει έργα που χρηματοδοτούνται
από εθνικούς και από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών
Χρηματοδοτικών Οργανισμών και εντάσσονται σε Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑ)
των κωδικών (καθέτων) 1,2,3,4,6,7,8,9. Επισημαίνεται ότι στις ΣΑ των κωδικών
1 και 6 εντάσσονται τα έργα της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του ΠΔΕ, δύνανται με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:
α)

να πραγματοποιούνται μεταφορές του ορίου του Προϋπολογισμού

Δημοσίων Επενδύσεων από Φορέα σε Φορέα και στη συνέχεια να μεταβληθούν
οι πιστώσεις αν κριθεί απαραίτητο για την επιτυχή υλοποίηση και εκτέλεση του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο σκέλος των συνολικών δαπανών.
β ) να καθορίζονται τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και τα όρια για την
ανακατανομή ή/και τη μεταφορά των ορίων του Προϋπολογισμού Δημοσίων
Επενδύσεων (ανά Γενική Γραμματεία και ανά υποπρόγραμμα του ΠΔΕ, κ.λπ.),
καθώς και οι λεπτομέρειες της εφαρμογής των παραγράφων 2 και 3.
Οι αναγκαίες πιστώσεις για την εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων περιλαμβάνονται σε ειδικό πίνακα του Κρατικού Προϋπολογισμού
και δύνανται να μεταβιβάζονται με επιτροπικά εντάλματα. Ο ειδικός πίνακας των
δαπανών για έργα δημοσίων επενδύσεων στον Κρατικό Προϋπολογισμό που
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αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, περιλαμβάνει και τις πιστώσεις για
την εκτέλεση έργων δημοσίων επενδύσεων η αξία των οποίων καταβάλλεται
από τρίτους. Οι αναγκαίες πιστώσεις για την εκτέλεση του ΠΔΕ εγγράφονται σε
Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑ) Φορέων άσκησης πολιτικής επενδύσεων.

3.3.1

Προβλέψεις

επενδύσεων

για

το

προϋπολογισμό

δημοσίων

2017

Όπως γνωστοποίησε ο κ. Βούτσης, η συζήτηση του νέου προϋπολογισμού θα
ξεκινήσει στην αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής την Πέμπτη 24
Νοεμβρίου για τέσσερις συνεδριάσεις. Η συζήτηση του στην Ολομέλεια θα
αρχίσει την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα του
Σαββάτου 10 του μηνός, με ονομαστική φανερή ψηφοφορία. Σύμφωνα με την
ΕΛΣΤΑΤ το δημόσιο χρέος48 διαμορφώθηκε στα 311,16 δισ. ευρώ γ' τρίμηνο
2016, από 315,292 δισ. ευρώ το β' τρίμηνο 2016 και έναντι 303,193 δισ. ευρώ
το γ' τρίμηνο 2015 παρουσιάζοντας αύξηση συγκριτικά με το 2015 .

3.4 Κοινωνικός Προϋπολογισμός
Το Υπουργείο Εργασίας , Υπουργεία Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, και Υγείας, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία
(Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής) και τη Βουλή
των Ελλήνων διαμορφώνουν το κοινωνικό προϋπολογισμό . Για την κατάρτιση
του κοινωνικού προϋπολογισμού θα προβούν στις παρακάτω ενεργειες 50:

• Θα συγκεντρώσουν μέχρι 15.7.2016 και σε κάθε περίπτωση όχι
αργότερα από την 29.7.2016 τους συνοπτικούς προϋπολογισμούς όλων
των νομικών προσώπων (πίνακες 7, 8, 9 και 10 του Παραρτήματος), τα
οποία ανήκουν στον υποτομέα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης
48 . http://www.huffingtonpost.gr/2017/01/23/oikonomia-elstat-xreos-forologia_n_14332384.html
49. https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23808
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ή είναι δημόσια νοσοκομεία, σύμφωνα με το Μητρώο Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ, δηλαδή του συνόλου των ασφαλιστικών
ταμείων, του ΕΟΠΥΥ, των νοσοκομείων του ΕΣΥ, των πανεπιστημιακών
και λοιπών νοσηλευτικών ιδρυμάτων, ανεξάρτητα από το Υπουργείο που
τα εποπτεύει, καθώς και των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) - ΠΕΔΥ.
•

Αφού

επεξεργασθούν

τους

συνοπτικούς

προϋπολογισμούς

των

ανωτέρω νομικών προσώπων, οι οποίοι πρέπει σε κάθε περίπτωση να
κυμαίνονται εντός των ορίων του Κοινωνικού Προϋπολογισμού όπως
αυτά προβλέπονται για το έτος 2017, θα προβούν στην αποστολή:
Α)

Αναλυτικά και συγκεντρωτικά τους

πίνακες

7, 8, 9 και 10 του

Παραρτήματος των συνοπτικών προϋπολογισμών των νομικών προσώπων
ανά υποσύνολο του Κοινωνικού Προϋπολογισμού. Επισημαίνεται ότι στους
πίνακες 9 (Νοσοκομεία) και 10 (ΥΠΕ - ΠΕΔΥ) στη στήλη «Προϋπολογισμός
2017»,

στο

σκέλος

των

εξόδων

θα

αποτυπωθεί

το

σύνολο

των

προϋπολογιζόμενων πληρωμών (νέες και παρελθούσες υποχρεώσεις) του
επόμενου οικονομικού έτους, ενώ στη στήλη «2017: Όρια νέων αγορών» θα
εμφανιστούν αποκλειστικώς τα νέα όρια αγορών για τα Νοσοκομεία και τις ΥΠΕΠΕΔΥ αντίστοιχα.
Β) Του συγκεντρωτικού πίνακα 11 του Παραρτήματος αναλυτικά και
συγκεντρωτικά. Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται ότι ο πίνακας 11 θα πρέπει
να απορρέει και να συμφωνεί κατά υποσύνολο με τους συγκεντρωτικούς
πίνακες των συνοπτικών προϋπολογισμών των νομικών προσώπων ως
ανωτέρω.

Τα ως άνω στοιχεία, τα οποία πρέπει να συμφωνούν με τα μεγέθη των
συγκεντρωτικών πινάκων V και VI και των συνοπτικών προϋπολογισμών,
αποστέλλονται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (ΔΠΓΚ)
του ΓΛΚ, σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpgk@glk.gr από
τα Υπουργεία Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
καθώς και Υγείας έως τις 29.7.2016 και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από
την 19.8.2016. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι γενικές κατευθύνσεις κατάρτισης
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προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που αναφέρονται στην
παρ. 4 του Μέρους Β', καθώς και η παρ. 2 του Μέρους Γ' της εγκύκλιου που
δημοσιεύτηκε

με

απόφαση

του

Υπουργού

Οικονομικών

2/51568/ΔΠΓΚ/31.5.2016 με θέμα : <<Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής
Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2017>>.
Τα όρια του κοινωνικού προϋπολογισμού για το έτος 2017 περιλαμβάνονται
στους πίνακες50 V και VI.

Πίνακας 1.5 ,1.6, 1.7

50.
http://www.minfin.gr/documents/20182/257875/2017_%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A1%C
E%A4%CE%99%CE%A3%CE%97%20%CE%A0%CE%A5%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%20%CE%9
5%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A3.pdf/81b40ce5-f102-495a-8490-de6ee5af6f0e
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Πίνακας 1.8 (Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού 2017, Νοέμβριος 2016)

Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτουν τα παρακάτω .Τα έσοδα του
ενοποιημένου κοινωνικού προϋπολογισμού

για το 2017 προβλέπονται στα

40.237 δηλαδή αυξημένα κατά 5.872 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2016, κυρίως
λόγο

της ενσωμάτωσης της κρατικής επιχορηγήσεις και των εισφορών

εργαζομένων που αφορούν τους ασφαλισμένους έως 31/12/2010 του δημόσιου
τομέα

,

στους οποίους πλέον οι συντάξεις καταβάλλονται από τον Ενιαίο

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) ,ενώ μέχρι πρότινος καταβάλλονταν
από το τακτικό προϋπολογισμό . Από

την άλλη τα έξοδα προβλέπονται

αυξημένα κατά 6.028 εκατ. Ευρώ σε σχέση με το 2016 , για τον ίδιο λόγο
,κυρίως λόγο της ενσωμάτωσης της συνταξιοδοτικής δαπάνης του δημόσιου.
Για το 2017 το ταμειακό ισοζύγιο των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης
(Ασφαλιστικά Ταμεία , Οργανισμοί Απασχόλησης , ΕΟΠΥΥ) και των
Νοσοκομείων-ΠΕΔΥ προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί σε έλλειμμα ύψους 799
εκατ. ευρώ .Ενώ για το 2016 το ταμειακό ισοζύγιο των Οργανισμών Κοινωνικής
Ασφάλισης και των Νοσοκομείων-ΠΕΔΥ εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε
έλλειμμα ύψους 643 εκατ. ευρώ έναντι πρόβλεψης στόχου για έλλειμμα ύψους
2,089δισ.ευρώ.
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Ωστόσο, σε δημοσιονομική βάση, το αποτέλεσμα για το 2016 εκτιμάται σε
πλεόνασμα ύψους 225 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης ελλείμματος ύψους 589
εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των μεταβιβάσεων
από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ύψους 580 εκατ. ευρώ, για την καταβολή της
συνταξιοδοτικής δαπάνης του Δημοσίου του Ιανουαρίου 2017. Για το 2017, το
δημοσιονομικό αποτέλεσμα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε πλεόνασμα ύψους
233 εκατ. ευρώ, ως απόρροια κυρίως της εκτιμώμενης βελτίωσης των
απλήρωτων υποχρεώσεων κατά 1,032 δισ. ευρώ για το σύνολο των
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης και των νοσοκομείων - ΠΕΔΥ.
Για

τα έσοδα προβλέπεται οι ασφαλιστικές εισφορές για το 2017 , να

διαμορφωθούν στις 20.071 εκατ. ευρώ ,δηλαδή αυξήθηκαν από το 2016 που
ήταν 18.768 . Αυτό οφείλεται τόσο στην αύξηση των εισφορών σε κατηγορίες
αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, όσο και στην καταβολή από 1/1/2017
εργοδοτικής εισφοράς από το Δημόσιο και των εισφορών εργαζομένων προς
τον ΕΦΚΑ.
Οι μεταβιβάσεις από το τακτικό προϋπολογισμό (εκ τον όποιο οι μεταβιβάσεις
για τη καταβολή συντάξεων Δημόσιου Ιανουαρίου 2017 είναι 580 εκατ. Ευρώ)
προβλέπεται να ανέλθουν στα 17.964 για το 2017 έναντι 13.354 το 2016 . Από
την άλλη τα έξοδα των συντάξεων προβλέπονται αυξημένα στα 29.211 εκατ.
ευρώ το 2017 από τα 23.466 εκατ. ευρώ το 2016 , λόγω της καταβολής των
κύριων συντάξεων του Δημοσίου από τον ΕΦΚΑ από την 1/1/2017.
Πέραν του ενοποιημένου κοινωνικού προϋπολογισμού του 2017 έχουμε τον
αναλυτικό κοινωνικό προϋπολογισμό ο όποιος είναι ο προϋπολογισμός φορέων
κοινωνικής

ασφάλισης και νοσοκομείων – ΠΕΔΥ .Παρατηρώντας και

μελετώντας

το

προϋπολογισμό

φορέων

κοινωνικής

ασφάλισης

και

νοσοκομείων– ΠΕΔΥ ότι σημαντικές αλλαγές δεν έχουμε πέραν τον
ασφαλιστικών εισφορών και τον μεταβιβάσεων από το τακτικό προϋπολογισμό
λόγο κυρίως της

αυξημένης επιχορήγησης προς τον ΕΦΚΑ λόγο

της

ενσωμάτωσης των συντάξεων του Δημόσιου ,που μέχρι τώρα αποτελούσε
δαπάνη για το τακτικό προϋπολογισμό . Επίσης , προβλέπεται για τους φορείς
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κοινωνικής ασφάλισης στο ισοζύγιο κατά ESA52 έλλειμμα 748 εκατ. ευρώ.
Αντιθέτως, στις προβλέψεις για το ισοζύγιο κατά ESA από τον ΟΑΕΔ , ΟΕΕ και
ΟΕΚ έχουμε πλεόνασμα 182 εκατ. ευρώ . Ομοίως, το ταμειακό αποτέλεσμα
προβλέπεται

από τον ΕΟΠΥΥ σε έλλειμμα ύψους 151 εκατ. ευρώ ,ενώ σε

δημοσιονομική βάση το αποτέλεσμα του οργανισμού εκτιμάται σε πλεόνασμα
που ανέρχεται στα 314 εκατ. ευρώ . Στον ν. 4387/16 προβλέφθηκε η διατήρηση
της ασφαλούς νομικής προσωπικότητας των οργανισμών ΝΑΤ και ΟΓΑ και
μετά την έναρξη λειτουργιάς των ΕΦΚΑ , για την άσκηση των μη ασφαλιστικών
αρμοδιοτήτων τους. Το ισοζύγιο των προϋπολογισμών

του ΝΑΤ και ΟΓΑ

αναμένεται να είναι ισοσκελισμένο ,τόσο σε ταμειακή όσο και δημοσιονομική
βάση.

Τελειώνοντας,

τα

νοσοκομεία

προβλέπεται

να

έχουν

θετικό

δημοσιονομικό αποτέλεσμα τόσο το 2016 όσο και το 2017. Το 2016 αναμένεται
να ανέλθει το ταμειακό αποτέλεσμα στα 432 εκατ. ευρώ. Η εμφανιζόμενη
συσσώρευση απλήρωτων υποχρεώσεων θα αντιμετωπιστεί από την ειδική
χρηματοδότηση

του

προγράμματος

εκκαθάρισης

ληξιπρόθεσμων

υποχρεώσεων και αναμένεται να εξαλειφθεί πλήρως μέχρι τη λήξη του
τρέχοντος οικονομικού έτους, με την προϋπόθεση της ύπαρξης επαρκούς
χρηματοδότησης και της συνεχιζόμενης ταχείας υλοποίησης του προγράμματος
πληρωμών. Για αυτό, ενώ το 2017 στο ταμείο τα έξοδα αυξάνονται και υπάρχει
έλλειμμα ύψους 137 εκατ. τελικά το ταμείο έχει πλεόνασμα ύψους 486 εκατ.
ευρώ , λόγο της συνέχισης του παραπάνω προγράμματος, δηλαδή των
σχεδιασμών του Υπουργείου Υγείας , και των διατάξεων του ν. 4336/2015 θα
γίνουν

οι

απαραίτητες

παρεμβάσεις

για

την

αποτελεσματικότερη

και

αποδοτικότερη λειτουργιά τους.

52.
http://www.minfin.gr/documents/20182/257875/2017_%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A1%C
E%A4%CE%99%CE%A3%CE%97%20%CE%A0%CE%A5%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%20%CE%9
5%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A3.pdf/81b40ce5-f102-495a-8490-de6ee5af6f0e
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Πίνακας 1.9 (Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού 2017, Νοέμβριος 2016)
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Στην επόμενη σελίδα έχουμε το πίνακα 1.10 (Εισηγητική έκθεση
προϋπολογισμού 2017, Νοέμβριος 2016)
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3.5 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Κεντρικής
Διοίκησης
3.5.1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 163 του νόμου 4270/14 εξηγείται η έννοια και η
κατάρτιση του απολογισμού. Το άρθρο αναφέρει τα εξής σχετικά με τον
απολογισμό.
Άρθρο 163
Έννοια και Κατάρτιση Απολογισμού
Ο απολογισμός είναι ο νομός στον οποίο εμφανίζονται τα αποτελέσματα της
εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού κάθε οικονομικού έτους, καθώς και οι
υπερβάσεις πιστώσεων που σημειώθηκαν κατά το ίδιο έτος. Σημαντική
σημείωση εδώ είναι ότι ο απολογισμός συντάσσεται μετά την εκτέλεση του
προϋπολογισμού. Ο Απολογισμός καταρτίζεται από το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους, με βάση τα στοιχεία που υποβάλλουν σε αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες,
αφού ληφθούν υπόψη και οι αναγγελθείσες, μέχρι τέλος Μαΐου του έτους κατά
το οποίο καταρτίζεται ο Απολογισμός, μεταβολές που έχει επιφέρει το Ελεγκτικό
Συνέδριο στις διαχειριστικές πράξεις των υπολόγων.
Ο απολογισμός παρουσιάζει με απόλυτη ακρίβεια τα πραγματικά έσοδα και
έξοδα κατά το κλείσιμο της χρήσης, σε αντίθεση με τον προϋπολογισμό, ο
οποίος περιέχει προβλέψεις53. Ο απολογισμός διακρίνεται στον απολογισμό
εσόδων και τον απολογισμό εξόδων. Τα έσοδα και τα έξοδα κατατάσσονται
στον απολογισμό ομοίως με τον προϋπολογισμό.
Όσον αφορά τον απολογισμό των εσόδων εμφανίζει κατ' είδος (κωδικό αριθµό)
το σύνολο:
α. των προϋπολογισθέντων εσόδων,
β. των βεβαιωθέντων εσόδων,
53. Ελένη Κυριακοπούλου, Δημοσιονομικό Δίκαιο: δημόσιο λογιστικό-φορολογικό δίκαιο, Σύγχρονη
Εκδοτική, σελ. 75, 76
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γ. των διαγραφέντων εσόδων,
δ. των υπολοίπων των βεβαιωθέντων μετά την αφαίρεση των διαγραφέντων,
ε. των εισπραχθέντων και
στ. των υπολοίπων που απέμειναν για είσπραξη.
Στον απολογισμό των εξόδων αφανίζονται κατά φορέα, ειδικό φορέα και
είδος δαπάνης (κωδικό αριθμό) το σύνολο:
α. των πιστώσεων που έχουν προϋπολογισθεί,
β. των πιστώσεων όπως έχουν διαμορφωθεί,
γ. των εξόδων που έχουν πληρωθεί,
δ. των πιστώσεων που δεν έχουν διατεθεί,
ε. των τυχόν υπερβάσεων από τις πιστώσεις όπως έχουν διαμορφωθεί54 .
Γενικότερα, ο απολογισμός αναπτύσσεται σε πέντε στήλες κατά Κ.Α.Ε. και
εμφανίζει55:
 Τα προϋπολογισθέντα έσοδα και έξοδα.
 Τις μεταγενέστερες συμπληρώσεις και τροποποιήσεις.
 Τα πραγματοποιηθέντα έσοδα (εισπραχθέντα) και έξοδα (ενταλθέντα).
 Τα έσοδα και έξοδα που έχουν πραγματοποιηθεί επί πλέον ή ελατών.


Το πλεόνασμα ή έλλειμμα.
54.
http://www.kollintzas.gr/%CE%A6%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A3%20%CE%94%
CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%A9%CE%9D/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%94%
CE%95%CE%99%CE%93%CE%9C%CE%91%20%CE%A3%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%99%CE%A
9%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%9
F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE
%99%CE%9F/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE
%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20(%CE%93%CE%B5%CE%BD.%20%CE%A7%CE%B1%CF
%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%
AC%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%CE%99%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82)
.pdf

,

55. Σημειώσεις Λογιστικό Δημοσίου και ΝΠΔΔ, Γκούμας Σπυρίδων
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Δηλ.

η

διαφορά

που

προκύπτει

από

τη

σύγκριση

των

πραγματοποιηθέντων εσόδων και εξόδων. (Πλεόνασμα εσόδων =
κέρδος. Πλεόνασμα εξόδων = έλλειμμα).
 το μεταφερόμενο ταμειακό υπόλοιπο από τις προηγούμενες χρήσεις.
 τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και έξοδα στη χρήση, και
 το μεταφερόμενο εις νέον ποσό (διαφορά εξόδων από το άθροισμα του
ταμειακού υπολοίπου + τα έσοδα .

3.5.2 Ισολογισμός
Ισολογισμός56 (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης) είναι ο νόμος ο οποίος
εμφανίζεται σε λογιστικό πίνακα

και απεικονίζει τη χρηματοοικονομική

κατάσταση του κράτους . Ο ισολογισμός καταρτίζεται μια δεδομένη χρονική
στιγμή με σαφήνεια και χρησιμοποιώντας έγκυρα στοιχεία. Ο Ισολογισμός
καταρτίζεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, βάσει των στοιχείων που
υποβάλλουν σε αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες, αφού ληφθούν υπόψη και οι
αναγγελθείσες, μέχρι το τέλος Μαΐου του έτους κατά το οποίο καταρτίζεται,
μεταβολές που έχει επιφέρει το Ελεγκτικό Συνέδριο στις διαχειριστικές πράξεις
των υπολόγων. Ο Ισολογισμός (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης)
παρέχει πληροφορίες για τη σύνθεση του ενεργητικού και του παθητικού,
καθώς και για το ύψος και την δομή του καθαρού ενεργητικού του Δημοσίου.
Οι πληροφορίες αυτές, εκτός από τις ανάγκες της λογοδοσίας, βοηθούν τους
χρήστες να εκτιμήσουν την ικανότητα του Δημοσίου να αντιμετωπίσει τις
υποχρεώσεις του, αλλά και να προβλέψουν τόσο τις μελλοντικές δανειακές
ανάγκες του Δημοσίου, όσο και την ικανότητα του Δημοσίου να αντλήσει τα
απαραίτητα δανειακά κεφάλαια. Για την , κατάρτιση του Ισολογισμού
εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 158 και 159.

56. από άρθρο 165 του νόμου 4270/14
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Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές ισχύει ότι Ο ισολογισμός (Κατάσταση
Χρηματοοικονομικής Θέσης), η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης, η
Κατάσταση Μεταβολής της Καθαρής Θέσης Πολιτών και η Κατάσταση
Ταμειακών Ροών καταρτίζονται σύμφωνα με τους κανόνες της Διπλογραφικής
Λογιστικής και σύμφωνα με τις αρχές της Λογιστικής Τροποποιημένης
Ταμειακής Βάσης.
Το Λογιστικό Σχέδιο57 της Κεντρικής Διοίκησης καθιερώνεται με προεδρικό
διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών. Στο Λογιστικό
αυτό Σχέδιο καθορίζονται οι βασικές λογιστικές αρχές που το διέπουν, το
σύστημα της λογιστικής καταγραφής, οι επί μέρους λογαριασμοί, η περίοδος
τακτοποιήσεων των λογιστικών εγγραφών, τα τηρούμενα βιβλία, ο τρόπος
τήρησης αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Έως την έκδοση του προεδρικού
διατάγματος που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών ,
εξακολουθεί να ισχύει το π. δ. 15/2011 (Α΄ 30).
Οι λογαριασμοί λογιστικής των Δ.Ο.Υ. και δημοσίων ταμείων εξακολουθούν να
τηρούνται σε ταμειακή βάση και διακρίνονται σε λογαριασμούς που εμφανίζουν
την εκτέλεση του προϋπολογισμού και σε λογαριασμούς που απεικονίζουν την
εκτός προϋπολογισμού χρηματική διαχείριση. Η κίνησή τους εισάγεται με
αντιστοίχιση στους λογαριασμούς του νέου λογιστικού σχεδίου της Κεντρικής
Διοίκησης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συστήνονται και
τροποποιούνται οι λογαριασμοί των Δ.Ο.Υ. και των δημόσιων ταμείων και
καθορίζεται ο τρόπος κίνησής τους. Με την έναρξη ισχύος του προεδρικού

διατάγματος της παραγράφου 2 του άρθρου 156 58 του νόμου 4270/14 ,
παύει η ισχύς των άρθρων 158 και 159 του νόμου 4270/14.
57. εκδίδεται. νέο ΚΑΕ με τις τροποποιήσεις ή τους καινούργιους κωδικούς που μπορεί να έχει
58. Σύμφωνα με το άρθρο 156 παράγραφος 2 ισχύει το παρακάτω εδάφιο: << Με προεδρικό διάταγμα,
που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται οι βασικές αρχές του Λογιστικού
Σχεδίου της Γενικής Κυβέρνησης και το περιεχόμενό του. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται,
μέσα στα πλαίσια του Γενικού Λογιστικού Σχεδιασμού της Γενικής Κυβέρνησης, οι επιμέρους λογαριασμοί,
τα τηρούμενα βιβλία και ο τρόπος τήρησης αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα>>.
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3.5.3 Έλεγχος και έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού από
το Ελεγκτικό Συνέδριο
Τα Ν.Π.Δ.Δ. φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι υποχρεωμένα να
καταρτίσουν και να υποβάλλουν στα αρμόδια όργανα τον απολογισμό εσόδων
και τον απολογισμό εξόδων του έτους 2016 έως 30.6.2016 προς έγκριση με
πλήρη και οριστικοποιημένα στοιχεία. Επισημαίνουμε ότι τα στοιχεία αυτά ,
πέραν της ημερομηνίας αυτής δε μεταβάλλονται.
Σύμφωνα με το άρθρο 167 του νόμου 4270/14, ο Απολογισμός και ο
Ισολογισμός (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης) του Κράτους μαζί με τις
λοιπές χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποστέλλονται από το Υπουργείο
Οικονομικών στην αρμόδια υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνέδριου.
Εκεί ελέγχουν την ορθότητα και την αξιοπιστία τους και μετά τις επιστρέφουν
στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μέσα σε δύο μήνες από την αποστολή τους
μαζί με τις τυχόν παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται στην Έκθεσή της. Ο
Υπουργός Οικονομικών εκφράζει εγγράφως τις απόψεις και τα σχόλιά του
πάνω στις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τα διαβιβάζει στο
Ελεγκτικό Συνέδριο εντός είκοσι ημερών από την αποστολή τους. Ύστερα το
Ελεγκτικό

Συνέδριο,

λαμβάνοντας

υπόψη

την

έκθεση

αλλά

και

τις

διατυπωθείσες απόψεις του Υπουργού Οικονομικών, κρίνει επί της ορθότητας
και της αξιοπιστίας του Ισολογισμού, του Απολογισμού και των λοιπών
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του Κράτους με Έκθεσή του, την οποία
αποστέλλει στο Υπουργείο Οικονομικών μέχρι και τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους.
Ο Απολογισμός, ο Ισολογισμός και οι λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
της Κεντρικής Διοίκησης μαζί με την δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
εισάγονται από τον Υπουργό Οικονομικών για κύρωση στη Βουλή, το αργότερο
μέχρι τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους και πάντως πριν από την κατάθεση στη
Βουλή του Κρατικού Προϋπολογισμού για το νέο έτος.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.7 του Α.Ν.281/36 και από τον Υπουργό
Οικονομικών, ο απολογισμός θα υποβληθεί, ύστερα από την έγκρισή του από
τον εποπτεύοντα Υπουργό, στη Διεύθυνση 39η Ν.Π.Δ.Δ. του Γ.Λ.Κ., για την
τελική έγκριση του ΥΠΟΙΚ.
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Στην περίπτωση κατά την οποία ο προϋπολογισμός του νομικού προσώπου
εγκρινόταν από τον μετακλητό Νομάρχη και τώρα από τις Υ.Δ.Ε.59, σύμφωνα με
το άρθρο 23 παρ. 4δ του Ν.2362/95, ο απολογισμός και ο ισολογισμός
υποβάλλονται στην αρμόδια Υ.Δ.Ε., ο Προϊστάμενος της Υ.Δ.Ε. εγκρίνει τον
απολογισμό

με

απόφασή

του.

Κατ’

εξαίρεση

για

ορισμένα

Ν.Π.Δ.Δ.

(Ασφαλιστικοί. Οργανισμοί, Ο.Τ.Α., Κληροδοτήματα, Ο.Α.Ε.Δ., Κ.Τ.Γ.Κ. &
Δασών, Ταμεία Εθν. Άμυνας, Στόλου και Αερ. Άμυνας, Λέσχη Αξιωματικών Ε.Δ.
κ.λπ.) ο απολογισμός και ο ισολογισμός τους εγκρίνεται τελικά από το όργανο
που τα εποπτεύει.

59. Υ.Δ.Ε. = Υπηρεσία Δημοσιονομικού Έλεγχου
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα συμπεράσματα που βγάζουμε μέσα από τη συγκεκριμένη εργασία είναι
ποικίλα . Καταρχήν, ο

προϋπολογισμός είναι εργαλείο του δημόσιου

λογιστικού, το οποίο είναι κατηγορία του δημοσιονομικού δικαίου ,το οποίο είναι
κλάδος του δημόσιου δικαίου.
Κατά δεύτερον, ο κύριος στόχος του κρατικού προϋπολογισμού είναι η
υλοποίηση του Μ.Π.Δ.Σ. και της συμφωνίας του μνημονίου . Τα τελευταία
χρόνια παρατηρείται ο ασύστολος δανεισμός με αποτέλεσμα τον πλήρη έλεγχο
της οικονομικής κατάστασης της χώρας μας από την ευρωπαϊκή ένωση. Οπότε,
ο ρόλος του κρατικού προϋπολογισμού είναι

συμβούλου. Δηλαδή,

στο

προϋπολογισμό επεξεργάζονται τα στοιχειά και τα δεδομένα του κράτους ή του
εκάστοτε φορέα έτσι ώστε να βρουν ποια θα είναι η πηγή χρηματοδότησης και
που θα πάνε οι πόροι . Για το έτος 2016, προβλέπεται τα συνολικά κρατικά
έσοδα να φθάσουν τα 54.529 εκατ. ευρώ ή σαν ποσοστό του ΑΕΠ 3,9 % , ενώ
οι συνολικές δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού να φτάσουν στα 56.286
εκατ. ευρώ. Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι προσθέτονται κάθε χρόνο και
συνέχεια ειδικοί λογαριασμοί για να κλείσουν “τρύπες” (κονδύλια) και με το
καινούργιο νόμο μπορούν πλέον να μεταφέρονται χρήματα από το ένα
υπουργείο στο άλλο ή από φορέα σε φορέα κ.τ.λ. .
Ενώ , βελτιώθηκε το λογιστικό σχέδιο του κράτους και μπήκε το διπλογραφικό
σύστημα στο δημόσιο ,εντούτοις χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση, ώστε να μην
έχουμε πολλές ασήμαντες πληροφορίες και επειδή όλα ελέγχονται από την
ευρωπαϊκή ένωση μέχρι η περιουσία των οργανισμών ,ακόμη και η νομιμότητα
τους ,για αυτό, πρέπει να υπάρξει ένα λογιστικό σχέδιο ανάλογο με τα
ευρωπαϊκά .
Επίσης,

βλέπουμε

ότι

ο

Υπουργός

Οικονομικών

έχει

πάρα

πολλές

αρμοδιότητες ,κάτι που μπορούσε να διορθωθεί αν μεταφερόντουσαν κάποιες
από αυτές σε φορείς και στους κατάλληλους ανθρώπους (πχ. Διευθυντές
οικονομικών) που έχουν γνώσεις και ικανότητες να εκτελέσουν σωστά τις
αρμοδιότητες τους αλλά και να βελτιώσουν τη κατάσταση που διευθύνουν .
Επιπλέον, ο κρατικός προϋπολογισμός αποτελείται από τον τακτικό
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προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων. Επίσης, έχει
κάποιους επιμέρους προϋπολογισμούς δηλαδή, τον προϋπολογισμό των ΟΤΑ
(α’ και β’ βαθμού), το κοινωνικό προϋπολογισμό αλλά και τον απολογισμό και
τον ισολογισμό . Οι οποίοι εκτελούνται από τους αρμόδιους , απαγορεύεται να
δημοσιευτούν και συγκεντρώνονται και ενσωματώνονται στο προϋπολογισμό
κάθε αρμόδιου υπουργείου. Τα οποία υπουργεία υπογράφουν μνημόνια μεταξύ
τους.
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