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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 4/2-4-2021 Πρακτικό Συνεδρίασης 

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρου 113 Ν.3852/2010, ύστερα από την αριθμ. 95/2019 ανακήρυξη του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30-8-2019 και 01/09/2019  πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 
10, της δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρ. 2 του ν.4682/2020, Α΄76,  συνήλθε σε  τακτική, 
μέσω τηλεδιάσκεψης- - συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις δύο (2) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα  Παρασκευή 
και ώρα 13.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.  40344/689 /26-3-2021  Πρόσκλησης του Προέδρου του 
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :  
Α.   Αλέξανδρος Καχριμάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου  
Β.  1. Παργανάς Σταύρος, Πρόεδρος του Π.Σ. 
      2. Σακαρέλης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 
      3. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ. 
Γ.  1. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας 
     2. Πιτούλης Θωμάς,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεπρωτίας 
     3. Σιαράβας Κωνσταντίνος,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 
     4. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος),  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας 
 Δ.  1. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      2. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      3. Μπραϊμη – Μπότση Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      4. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      5. Κατέρης Ιωάννης,  Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      6. Σπυρέλης Μιχαήλ,  Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
       7. Σίμου –Τάσιου Αναστασία, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      8. Λάμπρου Αλκιβιάδης,   Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
1.Πατήλας Κωνσταντίνος 2.Βαρέλης Δημήτριος 3.Φώτης Φώτιος 4.Δηλαβέρη Ρεγγίνα 5.Σπανοπούλου –Σάρρα Ηλιάνα 6.Τσιάρα Σταυρούλα 
7.Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 8.Γκαρτζονίκας Ηλίας 9.Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 10.Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 
11.Παπαχρήστου Βασίλειος 12.Λαζάνης  Χαρίλαος (Χάρης) 13.Καλούδης Βασίλειος 14.Γούσης Χρήστος 15.Γκούμας Αχιλλέας 
16.Τρομπούκης Δημήτριος 17.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 18.Ζάψας Γεώργιος 19.Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης ) 20.Λέκκα Χριστίνα 
21.Κορωναίος Θεόδωρος 22.Νάνος Ευστάθιος  23.Ριζόπουλος Σπυρίδων 24.Παππάς Δημήτριος (Τάκης)  25.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 
26.Φραγκούλης Παύλος 27.Πρέντζας Γεώργιος 28.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 29.Κωτσαντής Κωνσταντίνος 30.Γαλατάς Ζώης  
31.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος 32.Αναγνώστου Κωνσταντίνος 33. Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)   
Στη συνεδρίαση δεν  παραβρέθηκαν οι: Ματσίρας Χρήστος,  Δημητρίου Δημήτριος και Κιτσανού Μαργαρίτα (δικαιολογημένα),   τακτικά 
μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκαν 
 
ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου  Θεοδώρα Μήτσιου και 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, Ημερήσιας Διάταξης, θέμα: 

 

         Θέμα 2ο 
    ======== 

     Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025  της Περιφέρειας Ηπείρου 
 
Το Περιφερειακό  Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας  υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 

αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β΄) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β΄), αποφάσεις του  

Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας 

3. Τον αριθμ. 42071/6-7-2020 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός 

Εσωτερικών  και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2938/11-7-2020  τ. Β΄)  

4. Την αριθμ. 9/415/22-3-2021 (ΑΔΑ: ΨΡΨΔ7Λ9-Μ6Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 

κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.43710/747/1-4-2021) (συνημμένα με α/α: 7 στο φάκελο 1/2021  συνημμένων 

εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία καταρτίσθηκε το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής 
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Στρατηγικής 2022-2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και υποβλήθηκε προς έγκριση με συνημμένα την αιτιολογική έκθεση και 

τους πίνακες ΜΠΔΣ 

5. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων  και την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη  

(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης) 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση: 4/7/2-4-2021) 

 
Εγκρίνει το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 

καταρτίσθηκε και υποβλήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή, με συνημμένα την αιτιολογική έκθεση και τους πίνακες ΜΠΔΣ, 

που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 
Μειοψηφούν: 

1) Η  παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», η οποία καταψήφισε το Πρόγραμμα, αφενός γιατί δεν μπόρεσαν να διακρίνουν τους στόχους που έχει 
η Περιφερειακή Αρχή για την επόμενη πενταετία και αφετέρου, γιατί δεν κλήθηκαν όλες οι παρατάξεις για να συντάξουν αυτόν τον σχεδιασμό.  
Δεν είναι εμφανές που θέλει η Περιφερειακή Αρχή να πάει την ‘Ήπειρο, αλλά και ούτε έπραξε αυτό που είχε υποσχεθεί να ενημερώσει και τις 
παρατάξεις της μειοψηφίας, πριν κατατεθεί η εισήγηση.  
Μια τέτοια εισήγηση δεν θα έπρεπε να περιορισθεί σε απλά νούμερα και οικονομικά στοιχεία – που σίγουρα κανείς δεν μπορεί να 
αμφισβητήσει την ορθότητά τους- αλλά θα έπρεπε να χαρακτηρίζεται έντονα από πολιτικό λόγο εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής για το πώς 
προγραμματίζει να κατευθύνει την Ήπειρο τα επόμενα χρόνια.  
Δυστυχώς αυτά τα στοιχεία δεν τα διαπίστωσαν και έτσι τοποθετήθηκαν αρνητικά.    
 

2) H παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία τοποθετήθηκε αρνητικά, χαρακτηρίζοντας παντελώς αδιάφορη την λογιστική αποτύπωση της 
Υπηρεσίας σε αυτή τη φάση. Και την εννοούν παντελώς αδιάφορη, διότι ένας σχεδιασμός, ο οποίος είναι η προέκταση ενός σχεδιασμού, που 
ξεκίνησε πριν την εποχή της πανδημίας, είναι όχι απλά «γραμμένος στην άμμο», είναι εντελώς ανύπαρκτος. 
Απουσιάζει η μεγάλη πολιτική συζήτηση για την οικονομία που θα παραλάβει η Περιφέρεια, όταν και εφόσον θα αρχίσει η άρση και ο 
σχεδιασμός για την από εκεί και πέρα πορεία. Γιατί, από τις οικονομικές προβλέψεις που κατέθεσε η Υπηρεσία, τίποτε δεν πρόκειται να ισχύσει.  
Θα πρέπει να αρχίσει κάποια στιγμή μια συζήτηση λίγο πιο πρακτική  και να συνταχθεί ένα Σχέδιο για την Ήπειρο της επόμενης μέρας από την 
πανδημία, με στόχο να διαφυλαχθούν εκείνοι που εκπροσωπούν την παλιά οικονομία, να διαμορφωθούν τα δεδομένα για τη νέα οικονομία και 
συγχρόνως κάνοντας την Ήπειρο ελκυστική.  
Το εγχείρημα είναι δύσκολο και γίνεται ακόμη πιο δύσκολο όταν δεν καθόμαστε όλοι στο ίδιο τραπέζι να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε, 
κατέληξε ο επικεφαλής της παράταξης.  
Οι ευθύνες της Περιφέρειας είναι πολύ μεγάλες, όταν συνεχίζει να πορεύεται με αυτού τους είδους τις επιλογές, για ό,τι αφορά την ζωή, την 
πρόοδο και την ανάπτυξη της Ηπείρου σε όλους τους τομείς.    
 

3) H παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ», η οποία ψήφισε αρνητικά, προσβλέποντας σε ένα διαφορετικό όραμα για την ανάπτυξη της Ηπείρου. 
Στοχεύοντας σε μεγάλα έργα και παρεμβάσεις και όχι σε ασήμαντα και μικρά.  
Προγραμματίζοντας και προσδοκώντας σε άλλα αποτελέσματα απορρόφησης κονδυλίων, τα οποία θα οδηγούν την Περιφέρεια σε πραγματική   
ανάπτυξη.  
 

4) H παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία καταψήφισε αυτή τη λογιστική αποτύπωση και όλη αυτή την πολιτική φιλοσοφία η οποία 
είναι δεσμευτική και δεν την επιλέγεις παρά είναι επιβεβλημένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κυβέρνηση και σε τελική ανάλυση από την 
Περιφέρεια. 
Μια φιλοσοφία που έχει να κάνει με την ανάπτυξη της Πράσινης Οικονομίας και με τις ψηφιακές δράσεις και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και 
όχι τόσο με την ανάπτυξη της εργασίας, με πλήρη δικαιώματα και μισθούς.  
Και όλο αυτό τελικά οδηγεί τα μεγάλα οικονομικά κονδύλια στους μεγάλους επενδυτές και επιχειρηματίες, χωρίς καν να το αντιληφθούν οι 
μικροί αυτοαπασχολούμενοι και μικροί εργολάβοι. 
Και θα συνεχίζεται η υπερεκμετάλλευση της εργασίας με τους χαμηλούς μισθούς και τις ελαστικές μορφές εργασίας και σε αντίθεση  θα 
εξασφαλίζονται όλες οι διευκολύνσεις  για φοροαπαλλαγές και υπεραποσβέσεις, έτσι ώστε πάντα να μην κινδυνεύει η υπερκερδοφορία του 
κεφαλαίου. 
Και πάντα θα κινδυνεύει η σταθερή εργασία, τα ασφαλιστικά δικαιώματα,  Παιδεία, η Υγεία  και η Έρευνα, πέρα από μεγάλους 
επιχειρηματικούς ομίλους. 
Και αυτό αποκτά  ιδιαίτερη σημασία όταν λάβει κανείς υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος της φορολογίας το σηκώνουν τα ευρύτερα λαϊκά 
στρώματα και ο πλούτος που τελικά συγκεντρώνεται πηγαίνει προς μια κατεύθυνση, την κατεύθυνση του κεφαλαίου.  
Έτσι, παραμένει στις ίδιες ράγες και ο παρών προγραμματισμός, όπως και οι προηγούμενοι προϋπολογισμοί και τα αντίστοιχα μεσοπρόθεσμα, 
με πλασματικά ποσά και με μεγάλη καθυστέρηση σε τελική ανάλυση να χορηγούνται και τα όποια ποσά διατίθενται. 
 

5) Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», καταψήφισαν το πρόγραμμα στη βάση των θέσεών τους, που έχουν εκφράσει και στο 
παρελθόν όταν στο συμβούλιο συζητήθηκαν παρόμοια θέματα, χαρακτηρίζοντας και την παρούσα πρόταση ως ένα μικρό μνημόνιο της 
Περιφέρειας, ευθυγραμμισμένο στον Μνημονιακό Νόμο, που εξαναγκάζει την Περιφέρεια να δεσμευτεί από τώρα για τα ανώτερα ποσά που θα 
ξοδεύει έως το 2025.  
Αυτό έχει ως στόχο τον εξορθολογισμό και των έλεγχο των δαπανών, για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, των γνωστών μνημονιακών 
όρων, που δεν αποβλέπουν σε τίποτε περισσότερο από το «τσεκούρι» στις δαπάνες που αφορούν την παραγωγική διαδικασία, την Παιδεία, την 
Υγεία, την εργασία κ.λπ.  
Και αυτό,  για την παρούσα συγκυρία, με τις επιπτώσεις της πανδημίας, αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά την επιδείνωση της οικονομικής 
κατάστασης   της τοπικής κοινωνίας. 
Είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένο με τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ο οποίος χαρακτηρίζεται από πρωτοφανή μείωση των κοινωνικών δαπανών, 
την ίδια στιγμή που προωθείται με κάθε τρόπο η ενίσχυση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, σε πανελλαδικό και σε τοπικό επίπεδο, με μια 
σειρά ρυθμίσεις, περικοπή φόρων, άμεσες επιχορηγήσεις, περικοπή ασφαλιστικών εισφορών. 
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Έτσι καταλήγει και ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας και η μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία να είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες της τοπικής 
κοινωνίας. 
Έτσι δικαιώνονται ως παράταξη  στη θέση τους ότι,  οι Περιφέρειες δεν είναι αυτοδιοικητικά όργανα, αλλά τοπικές δομές κρατικής διοίκησης.  
Τέλος, δεν παρέλειψαν και αυτοί να τονίσουν τη σημασία που έχει η συμμετοχή όλων των παρατάξεων για την συν διαμόρφωση των  
προτάσεών, και ελπίζουν στο μέλλον η Περιφερειακή Αρχή να μην το αγνοήσει.   
 

6) Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», η οποία,  συμφωνώντας με τις τοποθετήσεις των δύο προηγούμενων παρατάξεων, τοποθετήθηκε 
αρνητικά και ειδικά που δεν προηγήθηκε δημόσιος διάλογος και δεν  συμμετείχαν ως παράταξη στη διαμόρφωση του Αναπτυξιακού 
Προγράμματος. 
 

7) Η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», η οποία παρέμεινε στην αρνητική θέση της, από τη στιγμή που καμία σχέση δεν έχουν με την 
κατάρτιση και την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.  
Εξ άλλου, όλα είναι σχεδιασμένα στα πλαίσια της Δημοσιονομικής καταδυναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το μόνο 
στοιχειοθετημένο είναι η περαιτέρω φτωχοποίηση του Ηπειρωτικού λαού, καθόσον, δυστυχώς, η ηπειρωτική οικογένεια δεν μπορεί να 
συντηρηθεί μόνο με έργα.  
Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τους τομείς που στηρίζουν την οικονομία και για την συγκεκριμένη πρόταση το «κάθε πέρσι και καλύτερα» , 
νομίζουν ότι, αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο την πραγματικότητα. 

 
……………….……………………………………………….…………………………………..……………………………………………………………………………………………. 
       Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
 
 
Η Πρακτικογράφος       Ο Πρόεδρος του Π.Σ.                
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου        Σταύρος Παργανάς 
                          
     

Ο Αντιπρόεδρος του  Π.Σ 
Σακαρέλης Δημήτριος 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Γραμματέας του Π.Σ. 

Αργυρώ Παππά         Ο Γραμματέας του Π.Σ. 
         Γκαμπρέλας Δημήτριος             
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθούν αιτιολογική έκθεση-πίνακας ΜΠΔΣ:  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ιωάννινα 17  /03/2021 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                  
 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΣΙΩΝ 
& ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ.& ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΑΝΑΦΟΡΩΝ 
 
Πληρ. :Ν.Τσαραούση                                      
Τηλ. 2651087226                                                           
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« Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2022-2025 του Υποτομέα των ΟΤΑ» 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2022-2025 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
         Έχοντας υπόψη : 

1. Τον νόμο 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α) άρθρο 43 για τις αρχές Δημοσινομικής Διαχείρισης και Εποπτείας  και την υποχρέωση 
κατάρτισης από τους ΟΤΑ ΜΠΔΣ, 

2. Την αριθ. 2/17904/ΔΠΔΣ/19-2-2021 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 
3. Το αριθ.: 16232/3-2-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης του ΜΠΔΣ 

από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
4. Το γεγονός ότι τα ποσά των προβλέψεων δεν δεσμεύουν τους φορείς του υποτομέα των ΟΤΑ κατά την κατάρτιση του 

Προϋπολογισμού των επόμενων οικονομικών ετών, αλλά αποτελούν τη συμβολή τους στη διαδικασία κατάρτισης του βασικού 
σεναρίου του ΜΠΔΣ 2022-2025, 

καταρτίστηκε το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 της Περιφέρειας Ηπείρου. 
 
   Για την κατάρτιση του ΜΠΔΣ 2022-2025 λήφθηκαν υπόψη  

 Τα οριστικά απολογιστικά στοιχεία οικ. έτους 2019,  τα προσωρινά στοιχεία απολογισμού έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου, 
ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και η 1η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021 βάσει 
πραγματικών ταμειακών υπολοίπων. 

 Τα στοιχεία τα οποία ελήφθησαν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου σχετικά με τα οριστικά απολογιστικά στοιχεία 
πληρωμών έργων ΠΔΕ (Εθνικό σκέλος και συγχρηματοδοτούμενα) έτους 2019 και τα προσωρινά απολογιστικά έτους 2020. 

 Τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό πιστώσεων και δαπανών έργων του ΠΔΕ για το κλείσιμο του οικ. έτους 2021  και για τα έτη 
2022 έως 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης των εγκεκριμένων πιστώσεων του ΠΔΕ της Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
 
 
 
 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2025 
Για τον υπολογισμό των εκτιμήσεων έτους 2021 καθώς και των προβλέψεων 2022-2025 ακολουθήθηκε η προτεινόμενη μεθοδολογία του 
υπ΄αριθ.3 σχετικού εγγράφου του Υπ. Εσωτερικών. 
Αναλυτικά: 
ΕΣΟΔΑ: 

1. Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό 
Εκτίμηση 2021.   Ως προς το σκέλος των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, έχει καταγραφεί το ποσό της εκτέλεσης του 2020 
αφαιρουμένων των έκτακτων επιχορηγήσεων  του Υπ. Εσωτερικών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Για τις 
υπόλοιπες πηγές χρηματοδότησης έχει καταγραφεί το ποσό του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 2021. 
Προβλέψεις 2022-2025. Έχουν καταγραφεί τα ίδια ποσά με την εκτίμηση του 2021. 
 

2. Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ) 
Εκτίμηση 2021-Προβλέψεις 2022-2025 Έχουν καταγραφεί τα ποσά σύμφωνα με τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό πιστώσεων 
και δαπανών έργων του ΠΔΕ για το κλείσιμο του οικ. έτους 2021  και για τα έτη 2022 έως 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία 
παρακολούθησης των εγκεκριμένων πιστώσεων του ΠΔΕ της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
τα οποία μας έχουν αποσταλεί αρμοδίως. 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΝΡΠ7Λ9-ΦΓ2



 

5 

 

 
 

3. Τόκοι 
Εκτίμηση 2021:Έχουν υπολογιστεί οι τόκοι των ταμειακών υπολοίπων στις λοιπές τράπεζες στη λήξη του έτους 2020 με το τρέχον 
επιτόκιο (περίπου 0,1%) και οι τόκοι του Ταμειακού υπολοίπου της Τράπεζας Ελλάδος κατά την λήξη του 2020, με το επιτόκιο 
του β΄ εξαμήνου 2020,  της απόδοσης του κοινού κεφαλαίου του ν.2469/1997, 1.57%. 
Προβλέψεις 2022-2025: υπολογίστηκαν αναλογικά  με την ίδια μεθοδολογία   επί του    εκτιμώμενου ύψους των τραπεζικών 
καταθέσεων του τέλους χρήσης.  
 

4. Έσοδα από προγράμματα της ΕΕ 
Εκτίμηση 2021- Προβλέψεις 2022-2025.. Έχουν καταγραφεί τα ποσά της εκτέλεσης του 2020 σε όλα τα έτη του ΜΠΔΣ. 
 

5. Λοιπά έσοδα 
Εκτίμηση 2021 Έχουν καταγραφεί τα ποσά του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το 2021.  
Προβλέψεις 2022-2025.. Τα ποσά που έχουν καταγραφεί προέκυψαν με εφαρμογή του δείκτη ΕΔΤΚ «ΜΕΤΑΒΟΛΗ Εν. ΔΕΙΚΤΗ 
ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ %», επί των εκτιμήσεων του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με του συντελεστές που δόθηκαν από το 
ΥΠΕΣ.   
 

6. Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων 
Εκτίμηση 2021:. Έχει  καταγραφεί το ποσό των αναλογούντων Δημοτικών Τελών των Δήμων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την 
λειτουργία της μονάδας Αστικών Στερεών Αποβλήτων, για την χρονική περίοδο 1/1/2021 έως 31/12/2021.  
Προβλέψεις 2022-2025.. Έχουν καταγραφεί τα ίδια ποσά με την εκτίμηση του 2021.  
 

7. Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπροθέσμων 
Εκτίμηση 2021- Προβλέψεις 2022-2025.. Δεν προβλέπονται έσοδα. 
 

8. Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 
Εκτίμηση 2021- Προβλέψεις 2022-2025:. Δεν προβλέπονται έσοδα 

 
 
ΕΞΟΔΑ 
 

1. Αμοιβές προσωπικού 
Εκτίμηση 2021-Προβλέψεις 2022-2025:.  Έχουν καταγραφεί τα ποσά του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το 2021, σε όλα τα 
έτη του Μεσοπρόθεσμου. 
 

2. Κοινωνικές παροχές 
Εκτίμηση 2021 Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι δαπάνες των Περιφερειών για την μεταφορά μαθητών. Έχουν καταγραφεί 
τα ποσά σύμφωνα με τα οριστικά απολογιστικά στοιχεία του 2019 δεδομένου ότι τα απολογιστικά του 2020 εμφανίζονται 
μειωμένα λόγω  των ειδικών συνθηκών της πανδημίας του covid-19. 
Προβλέψεις 2022-2025 Έχουν καταγραφεί τα ίδια ποσά με την εκτίμηση για το έτος 2021 σύμφωνα με την προτεινόμενη 
μεθοδολογία. 
 
 
 

3. Τόκοι 
Εκτίμηση 2021-Προβλέψεις 2022-2025 Έχουν υπολογιστεί οι τόκοι σύμφωνα με την σύμβασή του εικοσαετούς τοκοχρεολυτικού 
δανείου που έχει συναφθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου (240 δόσεις από 4-8-2005 μέχρι 4-7-2025), με επιτόκιο Euribor +0,25% 
πλέον εισφορά Ν. 128/75  0,6%. 
 

4. Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων 
Εκτίμηση 2021 Έχουν καταγραφεί τα ποσά λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των 
κωδικών που απαρτίζουν την σχετική κατηγορία (πίνακας Α1β) σε συνδυασμό με τις προβλέψεις των εσόδων της αντίστοιχης 
κατηγορίας(Επιχορηγήσεις από το ΠΔΕ). 
Προβλέψεις 2022-2025 Και για τα επόμενα έτη ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία με την Εκτίμηση του 2021. 
 

5. Λοιπέ δαπάνες 
Εκτίμησης 2021 
α) Πληρωμές ΠΟΕ. Έχουν καταγραφεί τα ποσά των απλήρωτων υποχρεώσεων στις  31/12/2020 λαμβάνοντας υπόψη την 
εκτιμώμενη πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των κωδικών που απαρτίζουν την σχετική κατηγορία (πίνακας Α1β )και 
λαμβάνοντας υπόψη την 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περ, Ηπείρου 2021 και την οριστική διαμόρφωση των 
οφειλών ΠΟΕ,  
β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους. Έχει εγγραφεί ποσό στο ύψος του μέσου βαθμού εκτέλεσης των οικ. ετών 2019 και 2020. 
γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες.  

Αμοιβές τρίτων: Δεν προβλέφθηκαν ποσά. 
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Παροχές τρίτων. Έχει καταγραφεί το ποσό της εκτέλεσης του 2020 (αφαιρούμενης της δαπάνης που πραγματοποιήθηκε στον 
ίδιο κωδικό για την αντιμετώπιση του covid-19) με την εφαρμογή επί του ποσού αυτού του δείκτη ΕΔΤΚ «ΜΕΤΑΒΟΛΗ Εν. 
ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ %», υπολογίζοντας το ίδιο ποσοστό με την πρόβλεψη του 2022. 
Φόροι – Τέλη. Έχουν καταγραφεί τα προσωρινά στοιχεία απολογισμού έτους 2020. 
Λοιπά γενικά έξοδα. Έχει καταγραφεί το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του δείκτη ΕΔΤΚ «ΜΕΤΑΒΟΛΗ Εν. ΔΕΙΚΤΗ 
ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ %», επί των δαπανών που προέκυψαν από τα προσωρινά στοιχεία απολογισμού του 2020  
υπολογίζοντας το ίδιο ποσοστό με την πρόβλεψη του 2022. 
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων: Έχει καταγραφεί το ποσό της εκτέλεσης του 2020 (αφαιρούμενης της δαπάνης που 
πραγματοποιήθηκε στον ίδιο κωδικό για την αντιμετώπιση του covid-19) με την εφαρμογή επί του ποσού αυτού του δείκτη 
ΕΔΤΚ «ΜΕΤΑΒΟΛΗ Εν. ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ %», υπολογίζοντας το ίδιο ποσοστό με την πρόβλεψη του 2022. 
Λοιπά έξοδα. Έχει καταγραφεί το ποσό της εκτέλεσης του 2020 (αφαιρούμενης της δαπάνης που πραγματοποιήθηκε στον 
ίδιο κωδικό για την αντιμετώπιση του covid-19) με την εφαρμογή επί του ποσού αυτού του δείκτη ΕΔΤΚ «ΜΕΤΑΒΟΛΗ Εν. 
ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ %», υπολογίζοντας το ίδιο ποσοστό με την πρόβλεψη του 2022. 
 
 

 
Προβλέψεις 2022-2025  
α) Πληρωμές ΠΟΕ. Έχουν καταγραφεί τα ποσά των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος 
κάθε προηγούμενου έτους λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των κωδικών που 
απαρτίζουν την σχετική κατηγορία (πίνακας Α1β ). 
β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους. Έχει εγγραφεί το ίδιο ποσό της εκτίμησης για το έτος 2021 σε όλα τα έτη του ΜΠΔΣ. 
γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες.  

Αμοιβές τρίτων. Δεν προβλέφθηκαν ποσά. 
Παροχές τρίτων. Έχει καταγραφεί σε κάθε έτος του ΜΠΔΣ  το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του δείκτη ΕΔΤΚ 
«ΜΕΤΑΒΟΛΗ Εν. ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ %», επί του ποσού της εκτίμησης των δαπανών της ίδιας κατηγορίας του 
προηγούμενου έτους. 
 Φόροι – Τέλη. Έχει καταγραφεί το ποσό των εκτιμήσεων έτους 2021, για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ, 
Λοιπά γενικά έξοδα.  Έχει καταγραφεί σε κάθε έτος του ΜΠΔΣ  το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του δείκτη ΕΔΤΚ 
«ΜΕΤΑΒΟΛΗ Εν. ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ %», επί του ποσού της εκτίμησης των δαπανών της ίδιας κατηγορίας του 
προηγούμενου έτους. 
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων. Έχει καταγραφεί σε κάθε έτος του ΜΠΔΣ  το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή 
του δείκτη ΕΔΤΚ «ΜΕΤΑΒΟΛΗ Εν. ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ %», επί του ποσού της εκτίμησης των δαπανών της ίδιας 
κατηγορίας του προηγούμενου έτους. 
Λοιπά έξοδα. Έχει καταγραφεί σε κάθε έτος του ΜΠΔΣ  το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του δείκτη ΕΔΤΚ 
«ΜΕΤΑΒΟΛΗ Εν. ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ %», επί του ποσού της εκτίμησης των δαπανών της ίδιας κατηγορίας του 
προηγούμενου έτους. 
 

 
6. Αποδόσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων 

Εκτίμηση 2021 Έχει καταγραφεί ποσό ίδιο με την αντίστοιχη κατηγορία εσόδων( εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων) 
Προβλέψεις 2022-2025. Έχουν καταγραφεί το ποσό των εκτιμήσεων έτους 2021, για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ 
.  

7. Δαπάνες για πληρωμή ληξιπροθέσμων στα πλαίσια του προγράμματος 
Δεν καταγράφεται ποσό. 

8. Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ.) 
Εκτίμηση 2021. Έχουν υπολογιστεί τα χρεολύσια  σύμφωνα με τη σύμβαση του δανείου για το έτος 2021. Ειδικότερα τα 
χρεολύσια του δανείου που έχουν υπολογιστεί αφορούν δάνειο εικοσαετούς (20) διάρκειας (240 δόσεις από 4-8-2005 μέχρι 4-7-
2025), με επιτόκιο Euribor +0,25% πλέον εισφορά Ν. 128/75  0,6%. 
Προβλέψεις 2022-2025. Και για τα επόμενα έτη έχουν καταγραφεί τα ποσά των χρεολυσίων που προβλέπονται σύμφωνα με την 
σύμβαση του δανείου για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ. 
 
Απλήρωτε υποχρεώσεις σε φορείς εκτός γενική κυβέρνησης στο τέλος του έτους 
 
Εκτιμήσεις 2021- Προβλέψεις 2022-2025. Ο απλήρωτες υποχρεώσεις στο τέλος κάθε έτους του ΜΠΔΣ υπολογίστηκαν με την 
χρήση συντελεστή για να διασφαλιστεί η απαιτούμενη συνέπεια στις χρονολογικές σειρές με την μέθοδο που περιγράφεται στο 
αριθ.: 16232/3-3-2021 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. Για κάθε έτος αναφοράς υπολογίστηκε ο λόγος των απλήρωτων υποχρεώσεων στις 
31/12 του προηγούμενου έτους προς το σύνολο των εξόδων του προηγούμενου έτους (αφαιρουμένων των κατηγοριών 3, 5α, 6α, 
7 και 8) και το ποσό που προέκυψε πολλαπλασιάστηκε με το σύνολο των εξόδων του έτους αναφοράς (αφαιρουμένων των 
αντίστοιχων κατηγοριών 3,5α,6α,7 και 8). 
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ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
1. Διαθέσιμα 

Α) Ταμείο (μετρητά επιταγές).  
Δεν τηρείται ταμείο με μετρητά ή επιταγές. 
Β) Καταθέσεις στην τράπεζα της Ελλάδος.  
Στην εκτίμηση για το έτος 2021 έχει καταγραφεί ποσό στο ύψος των ταμειακών υπολοίπων στην Τράπεζα της; Ελλάδος και 
την 31/12/2020. 
Στις προβλέψει για τα υπόλοιπα έτη του ΜΠΔΣ έχουν καταγραφεί τα ίδια ποσά με τις εκτιμήσεις του έτους 2021. 
Γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες 
Εκτίμηση 2021. Έχει καταγραφεί το ποσό που προκύπτει μετά την προσθαφαίρεση από το ταμειακό υπόλοιπο έτους 2020 
του ποσού των χρηματοοικονομικών συναλλαγών καθώς και του ποσού του Ελλείμματος/Πλεονάσματος.  
Προβλέψεις 2022-2025 Με τον ίδιο τρόπο έχουν υπολογιστεί και τα ταμειακά υπόλοιπα για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ 
 

2. Χρεόγραφα 
α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)  
Εκτίμηση 2021: Έχει καταγραφεί το ποσό σύμφωνα με την αποτίμηση την 31/12/2020. 
Προβλέψεις 2022-2025: Έχει καταγραφεί το ίδιο ποσό των εκτιμήσεων έτους 2021, για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ 
β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ.).  
Δεν υπάρχουν 
γ) Μετοχές – λοιπές συμμετοχές – μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 
Εκτίμηση 2021: Έχει καταγραφεί το ποσό της αποτίμησης, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ισολογισμό έτους 2018 της 
Περιφέρειας Ηπείρου, έπειτα από τον έλεγχο των οικονομικών της στοιχείων από Ορκωτούς Λογιστές. 
Προβλέψεις 2022-2025: Έχει καταγραφεί το ίδιο ποσό των εκτιμήσεων έτους 2021, για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ 
 

3.Δάνεια προς τρίτους: 
 Εκτίμηση 2021: Έχει καταγραφεί μηδενικό ποσό καθώς έχει επιστραφεί σχεδόν στο σύνολό του το  ποσό της διπλής απόδοσης 
φόρου και κρατήσεων από την ΠΕ Άρτας. 
Προβλέψεις 2022-2025: Δεν έχουν καταγραφεί ποσά. 

 
 

 
4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς 

Εκτίμηση 2021: Έχει καταγραφεί το ποσό που προκύπτει αφαιρώντας από το ανεξόφλητο ποσό του δανείου κατά την 
31/12/2020 τις  αποπληρωμές των χρεολυσίων  μέχρι την  31/12/2021. 
Προβλέψεις 2022-2025: Με τον ίδιο τρόπο έχει καταγραφεί το ανεξόφλητο ποσό του δανείου, για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ, με 
την ολοκλήρωση της αποπληρωμής του το 2025. 

 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΜΠΔΣ 2022-2025 για την Περιφέρεια Ηπείρου οι προϋπολογισμοί σε όλα τα έτη παρουσιάζουν 
πλεόνασμα και  θετικό αποτέλεσμα κατά ESA. Επίσης τα Ταμειακά διαθέσιμα στις λοιπές τράπεζες (χωρίς να υπολογίζονται τα 
ταμειακά διαθέσιμα Τράπεζας της Ελλάδος)  παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις. Οι προϋπολογισμοί είναι ρεαλιστικοί και 
υλοποιήσιμοι σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί για όλη τη διάρκεια του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής. 

 
 Συνημμένα : 
      Πίνακες ΜΠΔΣ. 
                                                                   Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
 
 
                                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΟΥΜΠΑΣ  
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Πίνακας Α1: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΔΗΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ 
 

Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
   

ΑΦΜ: 997908822 
    

Όνομα Υπευθύνου ΚΛΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
    

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο d.kloumpas@php.gov.gr 

    

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 2651364225 
    

   σε ευρώ 

Περίοδος 2019 2020 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 2021 
Εκτιμήσεις 

2021 
2022 2023 2024 2025 

ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7) 119.498.383 109.171.672 144.467.544 136.991.440 143.014.623 149.016.448 155.056.922 
162.100.

278 

Επιχορηγήσεις από Τακτικό 
Προϋπολογισμό 

38.967.456 38.138.152 38.771.436 37.242.467 37.242.467 37.242.467 37.242.467 
37.242.4

67 

Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ 
(περιλαμβανομένων των 
εσόδων από ΕΣΠΑ) 

75.528.890 63.655.235 98.040.781 92.000.000 98.000.000 104.000.000 110.000.000 
117.000.

000 

Τόκοι 225.382 295.975 239.161 337.440 339.329 341.150 342.912 344.668 

Έσοδα από προγράμματα της 
Ε.Ε. 

27.610 188.880 271.732 180.880 180.880 180.880 180.880 180.880 

Λοιπά Έσοδα 2.264.751 1.989.941 2.129.434 2.129.434 2.150.728 2.150.731 2.189.445 
2.231.04

4 

α) Έσοδα από ανταποδοτικά 
τέλη και δικαιώματα 

33.739 42.556 37.014 37.014 37.384 37.385 38.058 38.781 

β) Έσοδα από φόρους, λοιπά 
τέλη, δικαιώματα, παροχή 
υπηρεσιών 

1.903.972 1.699.302 1.772.820 1.772.820 1.790.548 1.790.549 1.822.779 
1.857.41

2 

γ) Λοιπά ίδια έσοδα Δήμων( 
Λοιπά έσοδα για Περιφέρειες) 

327.039 248.083 319.600 319.600 322.796 322.797 328.607 334.851 

mailto:d.kloumpas@php.gov.gr
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και επιστροφές χρημάτων 

   εκ των οποίων 
Χρηματοδοτήσεις ΝΠΔΔ από 
οικείο τον Δήμο ή Περιφέρεια 

                

δ) Έσοδα ΠΟΕ                 

Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και 
τρίτων  

2.484.294 4.903.489 5.015.000 5.101.219 5.101.219 5.101.219 5.101.219 
5.101.21

9 

Έσοδο από επιχορήγηση για 
πληρωμή ληξιπρόθεσμων 

                

Έσοδα από χρηματοοικονομικές 
συναλλαγές 

                

ΕΞΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7) 115.306.209 98.231.674 183.526.332 134.924.053 141.009.205 147.065.981 153.105.221 
160.138.

814 

Αμοιβές προσωπικού 
(περιλαμβάνονται οι δαπάνες 
αιρετών ) 

19.073.880 19.271.581 25.413.378 25.413.378 25.413.378 25.413.378 25.413.378 
25.413.3

78 

Κοινωνικές Παροχές 
(συμπεριλαμβάνονται και οι 
δαπάνες των περιφερειών για 
τις μεταφορές μαθητών (ΚΑΕ 
0821)) 

7.672.197 5.038.157 11.134.683 7.672.197 7.672.197 7.672.197 7.672.197 
7.672.19

7 

Τόκοι 6.484 4.339 10.000 3.907 3.451 2.983 2.501 1.173 

Δαπάνες για επενδύσεις προ 
αποσβέσεων 

80.514.428 64.000.972 130.109.250 92.300.000 98.300.000 104.300.000 110.300.000 
117.300.

000 

Λοιπές δαπάνες 5.796.268 4.939.037 10.155.951 4.433.352 4.518.960 4.576.204 4.615.926 
4.650.84

7 

α) Πληρωμές ΠΟΕ 963.245 443.919 768.871 532.177 580.000 580.000 550.000 510.000 

β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους 100.000 136.000 373.102 118.000 118.000 118.000 118.000 118.000 

γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες 4.733.023 4.359.118 9.013.978 3.783.175 3.820.960 3.878.204 3.947.926 
4.022.84

7 

Αμοιβές τρίτων                 
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Παρoχές τρίτων 2.494.432 2.409.480 4.584.039 2.431.821 2.456.140 2.492.982 2.537.855 
2.586.07

5 

Φόροι-Τέλη 4.719 4.719 8.000 4.719 4.719 4.719 4.719 4.719 

Λοιπά γενικά έξοδα 568.981 530.425 1.337.660 535.729 541.087 549.203 559.088 569.711 

Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων 

895.307 640.597 1.800.490 514.012 519.152 526.940 536.425 546.617 

Λοιπά έξοδα 769.584 773.897 1.283.789 296.894 299.862 304.360 309.839 315.726 

Αποδόσεις εσόδων υπέρ 
Δημοσίου και τρίτων 

2.242.952 4.977.588 6.703.070 5.101.219 5.101.219 5.101.219 5.101.219 
5.101.21

9 

Δαπάνη για πληρωμή 
ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια 
του προγράμματος 

                

Δαπάνες που αφορούν 
χρηματοοικονομικές 
συναλλαγές (χρεολύσια 
δανείων κτλ) 

168.606 170.126 180.000 178.441 183.784 189.287 194.955 87.313 

Έλλειμμα(-)/Πλεόνασμα(+) (Α-
Β) 

4.192.174 10.939.998 -39.058.788 2.067.386 2.005.418 1.950.467 1.951.701 
1.961.46

4 

Απλήρωτες υποχρεώσεις σε 
φορείς εκτός της Γενικής 
Κυβέρνησης * 2019 2020   2021 2022 2023 2024 2025 

1. Ύψος Απλήρωτων 
υποχρεώσεων σε φορείς εκτός 
Γενικής Κυβέρνησης στην αρχη 
του έτους** 3.099.555 3.040.980   1.502.101 1.625.516 1.626.063 1.626.901 

1.741.43
1 

2. Ύψος Απλήρωτων 
υποχρεώσεων σε φορείς εκτός 
Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος 
του έτους 3.040.980 1.502.101   1.625.516 1.626.063 1.626.901 1.741.431 

1.742.53
3 

3. Μεταβολή Απλήρωτων 
υποχρεώσεων σε φορείς εκτός 
Γενικής Κυβέρνησης (2-1) -58.575 -1.538.879   123.415 547 838 114.530 1.102 
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** Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων 
υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γεν. 
Κυβέρνησης την 31-12 του προηγούμενου 
έτους 

                

Καταπτώσεις εγγυήσεων για 
δάνεια των φορέων ή 
Αναλήψεις υποχρεώσεων από 
το Ε.Δ.                 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤA ESA 4.250.749 12.478.877   1.943.971 2.004.871 1.949.629 1.837.171 
1.960.36

2 

κενό  
       

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
31/12/2019 31/12/2020   31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 

31/12/2
025 

1. Διαθέσιμα (α+β+γ) 41.698.957 52.525.084   54.414.029 56.235.664 57.996.844 59.753.590 
61.627.7

41 

α) Ταμείο (μετρητά και 
επιταγές) 

                

β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της 
Ελλάδος 

14.070.574 19.381.960   19.381.960 19.381.960 19.381.960 19.381.960 19.381.9
60 

γ) Καταθέσεις στις λοιπές 
τράπεζες 

27.628.383 33.143.124   35.032.069 36.853.704 38.614.884 40.371.630 42.245.7
81 

Διαθέσιμα που προέρχονται 
από ανεκτέλεστα έργα ΠΔΕ 
(πληροφοριακό στοιχείο 

      Δεν 
συμπληρώνεται 

Δεν 
συμπληρώνεται 

Δεν 
συμπληρώνεται 

Δεν 
συμπληρώνεται 

Δεν 
συμπληρ
ώνεται 

2. Χρεόγραφα (α+β+γ) 810.131 810.437   810.437 810.437 810.437 810.437 810.437 

α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου 
(έντοκα γραμμάτια και 
ομόλογα) 

5.408 5.714   5.714 5.714 5.714 5.714 5.714 

β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα 
εταιρειών, τραπεζών, κλπ) 

                

γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές 
- μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 

804.723 804.723   804.723 804.723 804.723 804.723 804.723 

3. Δάνεια προς τρίτους  3.043 117   0 0 0 0 0 
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4. Δάνεια από πιστωτικά 
ιδρύματα και Οργανισμούς 

1.003.906 833.780   655.339 471.555 282.268 87.313 0 

α) Δάνεια εσωτερικού 1.003.906 833.780   655.339 471.555 282.268 87.313 0 

β) Δάνεια εξωτερικού                 
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