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ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από το αρικμ. 8/25-7-2018    Πρακτικό   υνεδρίαςθσ 

 
του Περιφερειακοφ υμβουλίου Ηπείρου (άρκρο 113 Ν.3852/2010 και  αρικμ. 137/2014 ανακιρυξθ  του  Πολυμελοφσ  Πρωτοδικείου  
Ιωαννίνων και τα από 30/8/2014, 15-12-2016, 27-2-2018 και 22-3-2018  Πρωτόκολλα Ορκωμοςίασ),  το οποίο,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Αϋ,  ςυνιλκε ςε ςυνεδρίαςθ, ςτα Ιωάννινα και  ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων Π.Σ.  
(Διοικθτιριο βϋ όροφοσ),  ςτισ  είκοςι πζντε (25) του μθνόσ Ιουλίου του ζτουσ 2018, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 15.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. 
πρωτ.. οικ. 97590/3114/17-7-2018 (Ορκι Επανάλθψθ) Πρόςκλθςθσ του  Προζδρου του 
  
τθ ςυνεδρίαςθ  παραβρζκθκαν  οι :    
Α.  Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Περιφερειάρχθσ Ηπείρου. 
Β.  1. Σταφροσ Παργανάσ, Πρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
     2. Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ, Γραμματζασ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
Γ.  1. Βαςίλειοσ Ψακάσ , Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Άρτασ 
     2. Θωμάσ Πιτοφλθσ,   Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Θεςπρωτίασ 
     3. Θεοδϊρα (Τατιάνα) Καλογιάννθ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Ιωαννίνων   
     4. Ευςτράτιοσ Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Πρζβεηασ 
Δ.   1.  Βαρζλθσ Δθμιτριοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      2. Καττισ Νικόλαοσ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      3. Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      4. Γοργόλθσ Βαςίλειοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      5. Σπυρζλθσ Μιχαιλ,  Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σφμβουλοι:  
1Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Παπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ)  3.Σίμου – Τάςιου Αναςταςία 4.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 5.Τάτςθσ Δθμιτριοσ 
6.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 7.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 8.Πότςθσ Οδυςςεφσ 9.Σιαράβασ Κων/νοσ 10.Τςιάρα Σταυροφλα  11.Τφρου – Οφηα Αναςταςία 
(Νατάςςα) 12.Παπαχριςτου Βαςίλειοσ 13.Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα) 14.Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ 15.Μπάγιασ Μιχαιλ 16.Λάηοσ 
Ιωάννθσ 17.Γοφςθσ Χριςτοσ 18.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Βθςςαρίωνα 19.Βαςιλάκθσ Περικλισ 20.Πάντοσ Παναγιϊτθσ 21.Τςίκαρθσ 
Βαςίλειοσ 22.Πάικασ Σπυρίδων 23.Ντάλλασ Ιωάννθσ 24.Κωνισ Δθμιτριοσ 25.Ζάψασ Γεϊργιοσ 26.Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 
27.Ζάκασ Γεϊργιοσ 28.Τςουμάνθ Όλγα (Όλυ) 29.Ζιϊβασ Βαςίλειοσ 30.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 31.Αναγνϊςτου Κωνςταντίνοσ 
32.Μπαρτηϊκασ Σπυρίδων 33.Ζικοσ Νικόλαοσ 34.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου 35.Πάνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ)    

τθ ςυνεδρίαςθ δεν  παραβρζκθκαν οι κ.κ.:  
1. Πολυξζνθ (Τηζνθ) Ταπραντηι - Κοίλια, Αντιπρόεδροσ του Π.Σ.  
2.Φίλθ – Παςχάλθ Αντιγόνθ- Βαςιλικι, Θεματικι  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
3.Κάτςιοσ Νικόλαοσ 4.Δθμάκοσ Δθμιτριοσ 5.Σπανοποφλου – Σάρρα Ηλιάνα 6.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ)  7.Μποφμπα Βαςιλικι 
8.Μπαςιοφκασ Κωνςταντίνοσ 9.Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ, τακτικά μζλθ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλικθκαν 
 
ΣΤ. Για τθ Γραμματειακι υποςτιριξθ παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου  Θεοδϊρα Μιτςιου  και 
Αργυρϊ Παππά 
 
Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ,  υπθρεςιακοί παράγοντεσ και ενδιαφερόμενοι για τα κζματα. 
 
Το Περιφερειακό Συμβοφλιο Ηπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω,  Ημεριςιασ Διάταξθσ, κζμα: 
 

Θζμα 8
ο 

======== 
Ζγκριςθ Μεςοπρόκεςμου Προγράμματοσ Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2019-2022 

 
Σο Περιφερειακό  υμβοφλιο Ηπείρου, ζχοντασ  υπόψθ: 
 

1. Σισ διατάξεισ του Νόμου 3852/2010  (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει  

2. Σον Οργανιςμό τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τισ 

αρικμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Βϋ) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Βϋ), αποφάςεισ του  

υντονιςτι Αποκ/νθσ Δ/ςθσ Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ 

3. Σον αρικμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονιςμό λειτουργίασ του Περιφερειακοφ υμβουλίου, που εξζδωςε ο Τπουργόσ 

Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ 

661/20-4-2011 – τ. Βϋ) 

4. Σο αρικμ. οικ. 10394/4-4-2018 ζγγραφο του ΤΠΕ με κζμα «Κατάρτιςθ Μεςοπρόκεςμου Προγράμματοσ Δθμοςιονομικισ 

τρατθγικισ 2019- 2021 του υποτομζα S1313 «Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ».  
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5. Σθν αρικμ. 23/1299/29-6-2018 (ΑΔΑ: ΩΣΣ97Λ9-Χ1Ξ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, όπωσ κατατζκθκε ςτο υμβοφλιο 

(Α.Π./Π. 95681/3079/13-7-2018) (ςυνθμμζνα με α/α:  42 ςτο φάκελο 1/2018 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του 

Π..), με τθν οποία καταρτίςκθκε το Μεςοπρόκεςμο Πρόγραμμα Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2019-2022 τθσ Περιφζρειασ 

Ηπείρου και υποβλικθκε προσ ζγκριςθ με ςυνθμμζνα τθν αιτιολογικι ζκκεςθ και τουσ πίνακεσ ΜΠΔ 

6. Σισ τοποκετιςεισ των παρατάξεων  

7. Σθν τοποκζτθςθ του κ. Περιφερειάρχθ  

       & ό,τι διατυπϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, 
(αναλυτικά ςτα απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά τθσ ςυνεδρίαςθσ) 

 
Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία 

(απόφαςθ:8/42/25-7-2018) 

Εγκρίνει το Μεςοπρόκεςμο Πρόγραμμα Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2019-2022 τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου, όπωσ καταρτίςκθκε και 

υποβλικθκε από τθν Οικονομικι Επιτροπι με τθν αρικμ. 23/1299/29-6-2018 απόφαςι τθσ με ςυνθμμζνα τθν αιτιολογικι ζκκεςθ και 

τουσ πίνακεσ ΜΠΔ, που επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα απόφαςθ και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 

 

 

Μειοψθφοφν:  

1. Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟ ΑΝΑΣΡΟΠΗ», θ  οποία ψιφιςε λευκό, εκτόσ από τον Περιφερειακό φμβουλο κ. Πάϊκα, ο οποίοσ ψιφιςε 
αρνθτικά.  
 

2. Η παράταξη «ΤΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΣΩΝ»,  επιςθμαίνοντασ  ότι με το Μεςοπρόκεςμο Πρόγραμμα Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ  
περιορίηονται περιςςότερο οι δυνατότθτεσ άςκθςθσ πολιτικϊν και θ αυτονομία   τθσ Αυτοδιοίκθςθ και  ζχοντασ κάνει τθν κάτωκι 
τοποκζτθςθ: 

«Σοποκζτθςθ του Δθμιτρθ Χαμπίπθ για τθν κατάρτιςθ του Μεςοπρόκεςμου  
Προγράμματοσ Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2019-2022. 

«υνάδελφοι, 
κα μποροφςαμε να υποκζςουμε ότι πρόκειται για ζνα κακαρά υπθρεςιακισ διευκζτθςθσ ηιτθμα και ζτςι να κατανοιςουμε τθν 
ανάγκθ θ περιφερειακι αρχι να πεικαρχιςει και να ψθφίςει το μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ για τθν 
περίοδο 2019 ζωσ 2022.  
Όμωσ ασ μθν γελιόμαςτε. Η με αρικμ. πρωτ. 10394/4-4-2018 εγκφκλιοσ του Τπουργείου Εςωτερικϊν «περί κακοριςμοφ των 
διαδικαςιϊν κατάρτιςθσ του Μεςοπρόκεςμου Προγράμματοσ» δεν είναι τίποτα άλλο από το να εμπλακεί και θ Σοπικι 
Αυτοδιοίκθςθ με τισ δεςμεφςεισ και τθν νομιμοποίθςθ ςτθν πραγματικότθτα του μνθμονίου.  Με πιο απλά λόγια καλοφμαςτε 
ςιμερα εδϊ να ςυμπράξουμε και εμείσ και να ςυνυπογράψουμε ςτθν ουςία το τελευταίο μνθμόνιο. Και επειδι δεν ζχουμε ζνα 
μνθμόνιο αλλά τρία καλό κα ιταν να τοποκετθκοφμε όλοι εδϊ μζςα για να δοφμε και το κατά πόςο ο κάκε ζνασ από εμάσ 
αποδζχτθκε τισ πλζον επαχκείσ ςε μια ςκλθρι και δφςκολθ εποχι επιλογζσ που οπιςκοδρόμθςαν πολλζσ δεκαετίεσ τθν χϊρα και 
τον λαό μασ.  
Εγϊ προζρχομαι και ανικω ακόμθ ςε ζναν πολιτικό χϊρο που επινόθςε το πρϊτο μνθμόνιο ωσ ζςχατθ υπαρξιακι ανάγκθ για τθν 
χϊρα αλλά με τεράςτιο πολιτικό κόςτοσ. Σο πάλαι ποτζ κυρίαρχο και κραταιό ΠΑΟΚ με ςυνοπτικζσ «ελζω μνθμονίου» 
διαδικαςίεσ κατζρρευςε ςαν χάρτινοσ πφργοσ και από 44% κατρακφλθςε ςτο 4%. Θταν χιλιάδεσ αυτοί που ομαδόν αυτομόλθςαν 
ςτον ΤΡΙΖΑ και ςε άλλουσ κομματικοφσ φορείσ θ επζλεξαν να ιδιωτεφςουν. 
Εγϊ υπιρξα ζνασ από τουσ τελευταίουσ μοϊκανοφσ που άντεξα αλλά και που άςκθςα ςε αυτοφσ που υπζγραψαν τότε ςκλθρι 
κριτικι γιατί πίςτευα και πιςτεφω ότι υπιρχε άλλοσ δρόμοσ και διαφορετικι τακτικι αντιμετϊπιςθσ τθσ ςκλθρισ οικονομικισ 
πραγματικότθτασ. Η δθμοςιονομικι διαχείριςθ που ςιμαινε λογιςτικισ μορφισ διευκζτθςθ κωδικϊν με ιςοδφναμα μζτρα 
προκειμζνου να καταλιγουμε ςε ρεαλιςτικοφσ και ιςοςκελιςμζνουσ προχπολογιςμοφσ ιταν επιλογι καταδικαςμζνθ εν τθ γενζςει. 
Χωρίσ παράλλθλεσ ςυνδυαςτικζσ πολιτικζσ για τισ διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ και κυρίωσ τον αναπροςδιοριςμό του 
παραγωγικοφ μασ μοντζλου και τθν αναπτυξιακι αναςυγκρότθςθ που είχε ανάγκθ θ χϊρα. 
Είχα και ζχω βακιά κρίςθ ςυνείδθςθσ και κρίνω ότι το μνθμόνιο εκτόσ των άλλων δεινϊν ιταν θ βαςικι αιτία που απαξιϊκθκε θ 
πολιτικι και βρίςκουν ηωτικό χϊρο οι ακραίοι που οςονοφπω κα αποτελειϊςουν τθν χϊρα αν οι νεϊτερεσ γενιζσ δεν φροντίςουν 
να τθν αποκαταςτιςουν.  
Αποτελεί λοιπόν μια εκβιαςτικι πρακτικι τθσ Κυβζρνθςθσ να υποχρεωκοφν οι φορείσ τθσ γενικισ Κυβζρνθςθσ ςε κατάρτιςθ 
μεςοπρόκεςμων προγραμμάτων προκειμζνου να ςυμψθφιςτοφν οι πολιτικζσ ευκφνεσ και να ςυμπράξουν όλοι ςτισ επιλογζσ. 
Μνθμόνιο όμωσ δεν ιταν ζνα αγαπθτοί ςυνάδελφοι. Μνθμόνιο υιοκετιςατε ςχεδόν όλοι αν εξαιρζςουμε κάποιουσ ελάχιςτουσ 
κυρίωσ εξ ευωνφμων ςε αυτιν εδϊ τθν αίκουςα. Δεν ξζρω το κατά πόςον εςείσ αιςκανκικατε τθν ίδια κρίςθ ςυνείδθςθσ και 
κυρίωσ το κατά πόςον κα βάλετε φαρδιά πλατιά τθν υπογραφι ςασ να τα νομιμοποιιςετε. 
Και το ερϊτθμα που εφλογα τίκεται είναι «για κάτςε ρε Χαμπίπθ, ςε ζνα μινα τελειϊνει ο γολγοκάσ και βγαίνουμε από το 
μνθμόνιο, δείξε λίγθ υπομονι». 
Σο καίριο ερϊτθμα κα ζλεγα είναι άλλο «αλικεια πόςο κακαρι κα είναι αυτι θ ζξοδοσ και πωσ μπορεί να πορεφεται με το κεφάλι 
ψθλά αυτι θ χϊρα με προεξόφλθςθ ςκλθρϊν πολιτικϊν λιτότθτασ μζχρι το 2022 ςε πρϊτθ φάςθ και μζχρι το 2060 ςτθν 
ςυνζχεια;;»  Και πλζον χωρίσ τισ δεςμεφςεισ του μνθμονίου αλλά τθν διαρκι επιτιρθςθ των γερακιϊν των Ευρωπαϊκϊν κεςμϊν; 
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Επειδι λοιπόν ουδόλωσ επικυμϊ να νομιμοποιιςω και με τθν δικι μου υπογραφι τισ πλζον καταςτροφικζσ για τθν χϊρα και τον 
λαό μασ επιλογζσ καταψθφίηω και εγϊ και θ παράταξι μου το μεςοπρόκεςμο πλαίςιο δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2019-2022 τθσ 
Περιφζρειασ Ηπείρου. 
ασ ευχαριςτϊ»             » 

 
3. Η παράταξη «ΛΑΙΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΤ», θ οποία ψιφιςε αρνθτικά, υποςτθρίηοντασ ότι  είναι ςε τελείωσ αντίκετθ λογικι.  

Δεν μποροφν να πορευτοφν με αυτζσ τισ επιλογζσ τθσ Κυβζρνθςθσ, ευκυγραμμιςμζνεσ με τισ πολιτικζσ τθσ Ε.Ε., για να «ςτεγνϊςει» 
περιςςότερο ο κόςμοσ. Διαφωνοφν με το πωσ  ζχουν αποφαςίςει ςε κεντρικό επίπεδο και με τθν  Ε.Ε., για να  πορευτοφμε τα επόμενα 
χρόνια. 
Είναι προφανζσ ότι, ενϊ προπαγανδίηεται προσ τα ζξω για τθν κοινωνία ότι τζλοσ τα Μνθμόνια, κα αποφαςίηουμε μόνοι μασ για τα 
διάφορα ηθτιματα, ζρχεται θ Εγκφκλιοσ  του Τπουργείου Εςωτερικϊν, θ οποία κακορίηει ακριβϊσ τισ «ράγεσ» που κα πρζπει να κινθκεί 
θ «Αυτοδιοίκθςθ». 
Και προκακορίηει και το φψοσ τθσ κρατικισ επιχοριγθςθσ, θ οποία δεν κα είναι ςε δυνατότθτα να καλφπτει βαςικζσ αναπτυξιακζσ 
ανάγκεσ του τόπου και κοινωνικζσ παροχζσ, παρά μόνο πάγιεσ ανάγκεσ και μιςκοδοςία. 
Και οι προτεραιότθτεσ των ζργων που δίνει, είναι προτεραιότθτεσ που δίνουν κζρδθ ςτουσ καταςκευαςτζσ και ςτουσ επενδυτζσ και δεν 
βάηει προτεραιότθτα ςε βαςικά ζργα υποδομισ, όπωσ, για παράδειγμα, είναι τα αντιπλθμμυρικά και αντιπυρικά ζργα, που  και πάλι τα 
γεγονότα των τελευταίων θμερϊν ζδειξαν πόςο απαραίτθτα είναι και εκείνοι επανειλθμμζνα ζχουν τονίςει και προτείνει.   
Και δεν πρζπει να παραβλεφκεί το γεγονόσ ότι θ Εγκφκλιοσ προσ τθν Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ ζφυγε από το Τπουργείο, πριν ψθφιςκεί από 
το Κεντρικό Κράτοσ το Δθμοςιονομικό Πλαίςιο για τθν Κεντρικι Κυβζρνθςθ, πράγμα που ςθμαίνει ότι πριν αποφαςίςουν ακόμθ, ιδθ 
κακόριςαν  τισ «ράγεσ» που κα κινθκοφν οι Περιφζρειεσ και οι Διμοι.  
Σο μόνο, δυςτυχϊσ, που αφινουν ανοικτό  για να δράςει θ τοπικι Αυτοδιοίκθςθ, είναι τα ανταποδοτικά  τζλθ. Αυτι είναι θ λογικι τουσ, 
θ ανταποδοτικότθτα ςτα πάντα. 
 

4. Η παράταξθ «ΑΡΙΣΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ςτθν ΗΠΕΙΡΟ», θ οποία καταψιφιςε επίςθσ το πρόγραμμα, τονίηοντασ ότι θ Περιφερειακι Αρχι 
και θ πλειοψθφία, με τθν ψιφιςθ αυτοφ του Προγράμματοσ μπαίνει ςε επικίνδυνουσ ατραποφσ. Είναι ςαν  να ςυναινοφν με το αςτικό 
μπλοκ  του 2015,  που ψιφιςαν τθ ςυμφωνία που είχαν κάνει τότε με τουσ Ευρωπαίουσ και εν ςυνεχεία ιλκαν τα μνθμόνια και τα 
οποία δεν ζχουν τελειωμό. 
Με τθν ψιφιςθ αυτοφ του προγράμματοσ, θ Περιφερειακι Αρχι  ςυναινεί  με τθν Κυβζρνθςθ να δεκεί χειροπόδαρα και ο λαόσ τθσ 

Ηπείρου.  
 

5. Οι Ανεξάρτθτοι Περιφερειακοί φμβουλοι, οι οποίοι τοποκετικθκαν, επίςθσ, αρνθτικά. 
 

θμειϊνεται ότι από τθ ςυηιτθςθ και τθν ψθφοφορία επί του κζματοσ απουςίαηε θ παράταξθ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΤΓΗ για τθν ΗΠΕΙΡΟ». 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Σο παρόν Πρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 
        
                                          Ο Πρόεδροσ του Π.. 

   ταφροσ Παργανάσ 
                          
Ακριβζσ Απόςπαςμα       
Η Πρακτικογράφοσ 
Θεοδϊρα Κ. Μιτςιου 

Ο Γραμματζασ του  Π..  
Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ακολουκοφν ςυνθμμζνα: 
(αιτιολογικι ζκκεςθ και πίνακεσ ΜΠΔ) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ιωάννινα 11/06/2018 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                  Αρ. πρωτ. οικ.:76642/6484 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΣΙΩΝ 
& ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
 
Γραφείο προϊσταμένου 
Πληρ. Δημήτριος Κλούμπας                                       ΠΡΟΣ:  
Τηλ. 2651087225                                                          Οικονομική Επιτροπή  
Fax: 2651025244                                                            Περιφέρειας Ηπείρου 
e-mail: d.kloumpas@php.gov.gr 
 
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 

2019-2022 ». 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2019-2022 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. Το αρίθ: 10394/4-4-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο καθορίστηκε η 

διαδικασία κατάρτισης του ΜΠΔΣ από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

3. Την αριθμ. 2/21112/ΔΠΔΣ/9-3-2018 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

 

Καταρτίστηκε το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 της 

Περιφέρειας Ηπείρου. 

 

   Για την κατάρτιση του ΜΠΔΣ 2019-2022 λήφθηκαν υπόψη  

 τα οριστικά απολογιστικά στοιχεία οικ. έτους 2016 καθώς και τα προσωρινά στοιχεία 

απολογισμού έτους 2017 της Περιφέρειας Ηπείρου σε συνδυασμό με την εκτέλεση του 

Προϋπολογισμού της Περιφέρειας έως και τον Μάιο του 2018, 

 τα στοιχεία τα οποία ελήφθησαν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου σχετικά με 

τα απολογιστικά στοιχεία πληρωμών έργων ΠΔΕ (Εθνικό σκέλος και συγχρηματοδοτούμενα) 

2016, 2017. 

 Τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό πιστώσεων και δαπανών έργων του ΠΔΕ για το 

κλείσιμο του οικ. έτους 2017  και για τα έτη 2019 έως 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία 

παρακολούθησης των εγκεκριμένων πιστώσεων του ΠΔΕ της Δ/νσης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, 

 Τα στοιχεία  κατανομής του Υπουργείου Εσωτερικών (πίνακας 6), για την κατανομή ΚΑΠ των 

Περιφερειών, 

 Τον πίνακα 4 «Μακροοικονομικές προβλέψεις» για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων 

(κατηγορία 5) και την εκτίμηση των λοιπών λειτουργικών δαπανών (κατηγορία 5γ) 

εξαιρουμένων των δαπανών αιρετών, αμοιβών τρίτων και φόρων-τελών, 

 Τα στοιχεία της Δ/νσης Προσωπικού και του τμήματος Μισθοδοσίας για την συμπλήρωση 

του πίνακα της «Εξέλιξης Προσωπικού». 
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ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΧΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2022 
 
ΕΣΟΔΑ: 

1. Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό 
Εκτίμηση 2018.  Έχουν καταγραφεί τα ποσά του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το 
2018. 
Προβλέψεις 2019-2022. Έχουν καταγραφεί τα ποσά των εκτιμώμενων επιχορηγήσεων του 
πίνακα κατανομής (πίνακας 6) που δόθηκε από το ΥΠΕΣ. 
 

2. Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ) 
Εκτίμηση για το έτος 2018. Έχουν καταγραφεί τα ποσά του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
για το 2018, εκτιμώντας ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των έργων θα υλοποιηθεί μέσα στη 
χρήση του 2018. 
Προβλέψεις 2019-2022. Σύμφωνα με την μέχρι σήμερα πορεία εκτέλεσης του ΠΔΕ (Εθνικό 
σκέλος) για τα έτη 2019-2022 έγινε εκτίμηση απορρόφησης περίπου των ίδιων ποσών με το 
έτος 2017 (περίπου 19 εκ. ανά έτος). Για το σκέλος του ΕΣΠΑ έγινε  κατανομή του 60%  του 
ανεκτέλεστου υπολοίπου του ΕΣΠΑ (240 εκ.), με εκτίμηση απορρόφησης 26 εκ ανά έτος και 
συνολικά 55 εκ ανά έτος για την περίοδο 2019-2022. Αντίστοιχα τα ίδια ποσά έχουν 
κατανεμηθεί και στο σκέλος των εξόδων. 
 

3. Τόκοι 
Εκτίμηση 2018. Έχουν υπολογιστεί οι τόκοι των ταμειακών υπολοίπων στη λήξη του έτους 
2017 με το τρέχον επιτόκιο (περίπου 0,3%), όπως έχουν καταγραφεί και στον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό. 
Προβλέψεις 2019-2022. Και για τα επόμενα έτη με την ίδια λογική, έχουν υπολογιστεί τα 
ποσά των τόκων στην βάση των προβλεπόμενων ταμειακών υπολοίπων στο τέλος κάθε 
οικονομικού έτους. 
 

4. Έσοδα από προγράμματα της ΕΕ 
Εκτίμηση 2018. Έχουν καταγραφεί τα ποσά του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το 2018. 
Προβλέψεις 2019-2022.. Και για τα επόμενα έτη προβλέπεται ότι τα έσοδα από την  ΕΕ θα 
κινηθούν στα ίδια επίπεδα. Αντίστοιχα τα ίδια ποσά έχουν κατανεμηθεί και στο σκέλος των 
εξόδων. 
 

5. Λοιπά έσοδα 
Εκτίμηση 2018. Έχουν καταγραφεί τα ποσά του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το 2018, 
παρότι σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του έτους 2017 τα έσοδα ήταν αυξημένα. 
Προβλέψεις 2019-2022.. Τα ποσά που έχουν καταγραφεί προέκυψαν με εφαρμογή του 
δείκτη HICP «ΜΕΤΑΒΟΛΗ Εν. ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ %», επί των εκτιμήσεων του 
προηγούμενου έτους, σύμφωνα με του συντελεστές που δόθηκαν από το ΥΠΕΣ. Στην 
κατηγορία «5γ Έσοδα ΠΟΕ», δεν έχουν ποσά.  
 

6. Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων 
Εκτίμηση 2018. Έχουν καταγραφεί τα ποσά του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το 
2018,. 
Προβλέψεις 2019-2022.. Τα ποσά που έχουν καταγραφεί προέκυψαν με εφαρμογή του 
δείκτη HICP «ΜΕΤΑΒΟΛΗ Εν. ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ %», επί των εκτιμήσεων του 
προηγούμενου έτους, σύμφωνα με του συντελεστές που δόθηκαν από το ΥΠΕΣ.  
 

7. . Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπροθέσμων 
Εκτίμηση 2018. Δεν προβλέπονται έσοδα κατανομές για το 2018,. 
Προβλέψεις 2019-2022.. Δεν προβλέπονται έσοδα. 
 

8. Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 
Εκτίμηση 2018. Δεν προβλέπονται έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές (δάνεια) για 
το 2018. 
Προβλέψεις 2019-2022.. Δεν προβλέπονται έσοδα 
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ΕΞΟΔΑ 
 

1. Αμοιβές προσωπικού 
Εκτίμηση 2018.  Έχουν καταγραφεί τα ποσά του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το 
2018, τα οποία είναι αυξημένα σε σχέση με τα απολογιστικά στοιχεία του έτους 2017, με 
δεδομένο ότι από 1-1-2018 προβλέπεται χορήγηση μισθολογικών ωριμάνσεων.. 
Προβλέψεις 2019-2022. Για τα επόμενα έτη έχουν καταγραφεί τα ίδια ποσά με την εκτίμηση 
για το έτος 2018, κρίνοντας ότι δεν θα υπάρξει περεταίρω αύξηση του μισθολογικού κόστους, 
με δεδομένο ότι τα τελευταίο έτος είχαμε μείωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων 
και η όποια κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων γίνει με μετατάξεις ή προσλήψεις τα 
επόμενα έτη δεν θα επιφέρει αύξηση του μισθολογικού κόστους. 
 

2. Κοινωνικές παροχές 
Εκτίμηση 2018. Έχουν καταγραφεί τα ποσά σύμφωνα με τα προσωρινά απολογιστικά 
στοιχεία για το 2017. 
Προβλέψεις 2019-2022. Έχουν καταγραφεί τα ίδια ποσά με την εκτίμηση για το έτος 2018. 
 

3. Τόκοι 
Εκτίμηση 2018. Έχουν υπολογιστεί οι τόκοι σύμφωνα με τη σύμβαση του δανείου για το 
έτος 2018. Ειδικότερα οι τόκοι 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 2019-2022. Και για τα επόμενα έτη έχουν καταγραφεί τα ποσά των τόκων που 
προβλέπονται σύμφωνα με την σύμβαση του δανείου.. 
 

4. Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων 
Εκτίμηση 2018. Έχουν καταγραφεί τα ίδια ποσά με τον αντίστοιχο κωδικό εσόδων για την 
εκτίμηση για το 2018. 
Προβλέψεις 2019-2022.. Και για τα επόμενα έτη έχουν καταγραφεί τα ίδια ποσά των 
προβλεπόμενων εσόδων στο αντίστοιχο κωδικό του σκέλους των εσόδων. 
 

5. Λοιπέ δαπάνες 
Εκτίμηση 2018.  
α) Πληρωμές ΠΟΕ. Έχουν καταγραφεί τα ποσά του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το 
2018, εκτιμώντας ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους δεν θα προκύψουν ζητήματα 
νομιμότητας ή κανονικότητας για την εξόφλησή τους. 
β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους. Έχει εγγραφεί ποσό σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του 
έτους 2017, εκτιμώντας ότι και το έτος 2018 θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα. 
γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες.  

Δαπάνες Αιρετών. Δεν προβλέφθηκαν ποσά. 
Αμοιβές τρίτων. Δεν προβλέφθηκαν ποσά. 
Παροχές τρίτων. Έχει καταγραφεί το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του δείκτη 
HICP «ΜΕΤΑΒΟΛΗ Εν. ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ %», επί των δαπανών που 
προέκυψαν από τα προσωρινά στοιχεία απολογισμού του προηγούμενου έτους (2017). 
Φόροι – Τέλη. Έχουν καταγραφεί τα ποσά ου εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το έτος 
2018 
Λοιπά γενικά έξοδα.  Έχουν καταγραφεί τα ποσά ου εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το 
έτος 2018. 
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων. Έχουν καταγραφεί τα ποσά ου εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού για το έτος 2018. 
Λοιπά έξοδα. Έχουν καταγραφεί τα ποσά ου εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το έτος 
2018. 

 
Προβλέψεις 2019-2022..  
α) Πληρωμές ΠΟΕ. Έχουν καταγραφεί τα ποσά των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς 
Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος κάθε προηγούμενου έτους εκτιμώντας ότι στο μεγαλύτερο 
ποσοστό τους δεν θα προκύψουν ζητήματα νομιμότητας ή κανονικότητας για την εξόφλησή 
τους. 
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β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους. Έχει εγγραφεί το ίδιο ποσό της εκτίμησης για το έτος 2018 σε 
όλα τα έτη του ΜΠΔΣ. 
γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες.  

Δαπάνες Αιρετών. Δεν προβλέφθηκαν ποσά. 
Αμοιβές τρίτων. Δεν προβλέφθηκαν ποσά. 
Παροχές τρίτων. Έχει καταγραφεί στο 2019 το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή 
του δείκτη HICP «ΜΕΤΑΒΟΛΗ Εν. ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ %», επί του ποσού 
της εκτίμησης των δαπανών των δαπανών έτους 2018 και αντίστοιχα για τα επόμενα 
οικονομικά έτη επί της δαπάνης του προηγούμενου έτους για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ. 
Φόροι – Τέλη. Έχουν καταγραφεί το ποσό των εκτιμήσεων έτους 2018, για όλα τα έτη 
του ΜΠΔΣ 
Λοιπά γενικά έξοδα.  Έχει καταγραφεί στο 2019 το ποσό που προκύπτει από την 
εφαρμογή του δείκτη HICP «ΜΕΤΑΒΟΛΗ Εν. ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ %», επί 
του ποσού της εκτίμησης των δαπανών των δαπανών έτους 2018 και αντίστοιχα για τα 
επόμενα οικονομικά έτη επί της δαπάνης του προηγούμενου έτους για όλα τα έτη του 
ΜΠΔΣ. 
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων. Έχει καταγραφεί στο 2019 το ποσό που προκύπτει 
από την εφαρμογή του δείκτη HICP «ΜΕΤΑΒΟΛΗ Εν. ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
%», επί του ποσού της εκτίμησης των δαπανών των δαπανών έτους 2018 και αντίστοιχα 
για τα επόμενα οικονομικά έτη επί της δαπάνης του προηγούμενου έτους για όλα τα έτη 
του ΜΠΔΣ, σύμφωνα με του συντελεστές που δόθηκαν από το ΥΠΕΣ.. 
Λοιπά έξοδα. Έχουν καταγραφεί το ποσό των εκτιμήσεων έτους 2018, για όλα τα έτη 
του ΜΠΔΣ 

 
6. Αποδόσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων 

Εκτίμηση 2018. Έχει καταγραφεί ποσοστό 40% επί εσόδων του προϋπολογισμού που 
προέρχονται από μισθώσεις βοσκήσιμων γαιών τα οποία προβλέπεται να αποδοθούν στους 
κατά τόπους δικαιούχους Ο.Τ.Α (Δήμους). για το 2018,. 
Προβλέψεις 2019-2022.. Έχουν καταγραφεί το ποσό των εκτιμήσεων έτους 2018, για όλα τα 
έτη του ΜΠΔΣ 
.  

7. Δαπάνες για πληρωμή ληξιπροθέσμων στα πλαίσια του προγράμματος 
Εκτίμηση 2018. Δεν προβλέπονται δαπάνες για πληρωμή ληξιπροθέσμων  για το 2018,. 
Προβλέψεις 2019-2022.. Δεν προβλέπονται δαπάνες για πληρωμή ληξιπροθέσμων  για 
κανένα έτος του ΜΠΔΣ. 
 

8. Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ.) 
Εκτίμηση 2018. Έχουν υπολογιστεί τα χρεολύσια  σύμφωνα με τη σύμβαση του δανείου για 
το έτος 2018. 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 2019-2022. 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 2018. Ο απλήρωτε υποχρεώσεις στο τέλος του έτους 2017 ανέρχονταν σε 
ποσοστό 6% επί της συνολικής δαπάνης του έτους (αφαιρουμένων των δαπανών που 
αφορούν τόκους, πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων, καθώς και 
χρεολύσια δανείων). 
Για το έτος 2018 και σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, μέχρι τον 
Μάιο έτους 2018, εκτιμάτε ότι θα επιτευχθεί περαιτέρω μείωση των απλήρωτων 
υποχρεώσεων, οι οποίες στο τέλος του έτους 2018 θα ανέρχονται περίπου σε ποσοστό 4% 
επί του συνόλου των προβλεπόμενων δαπανών.  
Σύμφωνα με το ανωτέρω  σκεπτικό στις εκτιμήσεις για το έτος 2018 καταγράφηκε ποσό 
απλήρωτων υποχρεώσεων σε ποσοστό 4% επί των εκτιμώμενων δαπανών του έτους. 

ΑΔΑ: 6ΨΕΚ7Λ9-ΨΜΘ



Προβλέψεις 2019-2022. Και για τα επόμενα έτη έχουν καταγραφεί τα ποσά των 
προβλεπόμενων απλήρωτων υποχρεώσεων σε ποσοστό 4% επί των εκτιμώμενων δαπανών 
για κάθε έτος του ΜΠΔΣ. 
 
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 2018 έχει καταγραφεί ποσό στο ύψος των ταμειακών 
υπολοίπων στην Τράπεζα της; Ελλάδος την 31/12/2017. 
Στις προβλέψει για τα υόλοιπα έτη του ΜΠΔΣ έχουν καταγραφεί τα ίδια ποσά με τις 
εκτιμήσεις του έτους 2018. 
Γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες 
Εκτίμηση 2018,. Έχει καταγραφεί το ποσό που προκύπτει μετά την προσθ/αφαίρεση 
από το ταμειακό υπόλοιπο έτους 2017 του ποσού των χρηματοοικονομικών συναλλαγών 
καθώς και του ποσού του Ελλείμματος/Πλεονάσματος.  
Προβλέψεις 2019-2022. 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 2018. Έχει καταγραφεί το ποσό σύμφωνα με την αποτίμηση την 31/12/2017. 
Προβλέψεις 2019-2022. Έχει καταγραφεί το ίδιο ποσό των εκτιμήσεων έτους 2018, για 
όλα τα έτη του ΜΠΔΣ 
β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ.).  
Δεν έχουν καταγραφεί ποσά. 
γ) μετοχές – λοιπές συμμετοχές – μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 
Εκτίμηση 2018. Έχει καταγραφεί το ποσό σύμφωνα με την αποτίμηση την 31/12/2017. 
Προβλέψεις 2019-2022. Έχει καταγραφεί το ίδιο ποσό των εκτιμήσεων έτους 2018, για 
όλα τα έτη του ΜΠΔΣ 
 

3. Δάνεια προς τρίτους  
Δεν έχουν καταγραφεί ποσά. 

 
4. Δάνεια προς πιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς 

Εκτίμηση 2018. Έχει καταγραφεί το ανεξόφλητο ποσό του δανείου όπως αυτό θα 
διαμορφωθεί στο τέλος του έτους, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αποπληρωμές των 
χρεολυσίων  μέχρι την  31/12/2018. 
Προβλέψεις 2019-2022. Με τον ίδιο τρόπο έχει καταγραφεί το ανεξόφλητο ποσό του 
δανείου, για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ 

 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΜΠΔΣ 2019-2022 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 ταμιακά 
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

ΑΦΜ: 997908822

Όνομα Υπευθύνου

Ηλεκρονικό Ταχυδρομείο

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 2651087225

   σε ευρώ

2016 2017
Εγκεκριμένος Π/Υ 

2018
Εκτιμήσεις 2018 2019 2020 2021 2022

ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7) 69.873.601,09 €      92.909.944,56 €      93.240.762,67 €        93.240.762,67 €     98.274.902,85 €     98.227.179,65 €     98.206.462,12 €     98.257.780,70 €     

1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό        34.234.113,25 € 36.119.116,67 €             35.737.856,69 € 35.737.856,69 €    41.201.900,00 €    41.107.100,00 €    41.036.300,00 €    41.036.300,00 €    

2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ)        33.709.495,81 € 54.214.038,88 €             55.456.114,64 € 55.456.114,64 €    55.000.000,00 €    55.000.000,00 €    55.000.000,00 €    55.000.000,00 €    

3 Τόκοι               68.060,82 € 89.535,75 €                           64.097,87 € 64.097,87 €           62.785,07 €           79.618,38 €           95.132,55 €           109.305,57 €         

4 Έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.             107.306,35 € 196.921,47 €                       116.733,17 € 116.733,17 €         120.000,00 €         120.000,00 €         120.000,00 €         120.000,00 €         

5 Λοιπά Έσοδα 1.754.410,86 €        2.290.040,21 €       1.865.680,30 €         1.865.680,30 €      1.889.934,14 €      1.920.173,09 €      1.954.736,21 €      1.991.876,19 €      

α) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 30.403,52 €             65.708,22 €            25.590,00 €              25.590,00 €           25.922,67 €           26.337,43 €           26.811,51 €           27.320,93 €           

β) Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών          1.573.005,84 € 2.096.103,78 €                 1.746.427,50 € 1.746.427,50 €      1.769.131,06 €      1.797.437,15 €      1.829.791,02 €      1.864.557,05 €      

γ) Λοιπά ίδια έσοδα Δήμων( Λοιπά έσοδα για Περιφέρειες) και επιστροφές χρημάτων             151.001,50 € 128.228,21 €                         93.662,80 € 93.662,80 €           94.880,42 €           96.398,50 €           98.133,68 €           99.998,22 €           

δ) Έσοδα ΠΟΕ -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      

6 Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων                    214,00 € 291,58 €                                     280,00 € 280,00 €                283,64 €                288,18 €                293,37 €                298,94 €                

7 Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων 0 -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      

8 Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 0 -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      

ΕΞΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7) 64.933.871,01 €      72.225.837,53 €     117.761.368,72 €     93.287.312,24 €    92.493.310,10 €    92.884.236,66 €    93.309.492,23 €    93.730.445,52 €    

1 Αμοιβές προσωπικού 17.751.074,20 €      18.098.135,89 €     21.338.801,75 €       21.338.801,75 €    21.338.801,75 €    21.338.801,75 €    21.338.801,75 €    21.338.801,75 €    

2 Κοινωνικές Παροχές          1.679.733,59 € 1.739.110,25 €                 1.989.301,85 € 1.739.110,25 €      1.739.110,25 €      1.739.110,25 €      1.739.110,25 €      1.739.110,25 €      

3 Τόκοι               11.935,52 € 8.711,57 €                             20.000,00 € 7.800,00 €             6.732,24 €             5.665,35 €             4.591,78 €             3.511,49 €             

4 Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων        33.648.147,72 € 40.854.390,52 €             76.019.026,21 € 55.456.114,64 €    55.000.000,00 €    55.000.000,00 €    55.000.000,00 €    55.000.000,00 €    

5 Λοιπές δαπάνες 11.805.097,27 €      11.523.543,32 €     18.014.238,91 €       14.593.485,60 €    14.256.665,86 €    14.648.659,31 €    15.074.988,45 €    15.497.022,03 €    

α) Πληρωμές ΠΟΕ          3.370.126,13 € 3.022.324,89 €                 4.273.001,07 € 4.273.001,07 €      3.547.460,45 €      3.544.665,17 €      3.560.414,05 €      3.576.794,31 €      

β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους             264.305,00 € 169.843,00 €                       166.000,00 € 160.000,00 €         160.000,00 €         160.000,00 €         160.000,00 €         160.000,00 €         

γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες 8.170.666,14 €        8.331.375,43 €       13.575.237,84 €       10.160.484,53 €    10.549.205,42 €    10.943.994,14 €    11.354.574,41 €    11.760.227,72 €    

Δαπάνες Αιρετών

Αμοιβές τρίτων

Παρoχές τρίτων          6.715.609,92 € 7.132.003,95 €               10.603.813,29 € 7.189.059,98 €      7.483.811,44 €      7.783.163,90 €      8.094.490,45 €      8.402.081,09 €      

Φόροι-Τέλη                 4.317,60 € 4.719,40 €                               8.000,00 € 8.000,00 €             8.000,00 €             8.000,00 €             8.000,00 €             8.000,00 €             

Λοιπά γενικά έξοδα             384.967,40 € 438.997,29 €                       911.165,18 € 911.165,18 €         948.522,95 €         986.463,87 €         1.025.922,43 €      1.064.907,48 €      

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων             733.302,93 € 725.955,40 €                    1.380.772,00 € 1.380.772,00 €      1.437.383,65 €      1.494.879,00 €      1.554.674,16 €      1.613.751,78 €      

Λοιπά έξοδα             332.468,29 € 29.699,39 €                         671.487,37 € 671.487,37 €         671.487,37 €         671.487,37 €         671.487,37 €         671.487,37 €         

6 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων               37.882,71 € 1.945,98 €                           380.000,00 € 152.000,00 €         152.000,00 €         152.000,00 €         152.000,00 €         152.000,00 €         

7 Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια του προγράμματος -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      

8 Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ)             164.369,19 € 166.501,36 €                       180.000,00 € 168.000,00 €         170.488,09 €         171.554,98 €         172.628,55 €         173.708,84 €         

Έλλειμμα(-)/Πλεόνασμα(+) (Α-Β) 4.939.730,08 €        20.684.107,03 €     24.520.606,05 €-       46.549,57 €-           5.781.592,75 €      5.342.942,99 €      4.896.969,88 €      4.527.335,18 €      

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΟΥΜΠΑΣ

d.kloumpas@php.gov.gr

mailto:d.kloumpas@php.gov.gr
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Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης * 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχη του έτους** 4.805.310,00 €        3.804.461,00 €       3.820.331,05 €      3.547.460,45 €      3.544.665,17 €      3.560.414,05 €      3.576.794,31 €      

2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους 3.804.461,00 €        3.820.331,05 €       4% 3.547.460,45 €      3.544.665,17 €      3.560.414,05 €      3.576.794,31 €      3.592.977,24 €      

3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1) 1.000.849,00 €-        15.870,05 €            272.870,60 €-         2.795,27 €-             15.748,87 €           16.380,27 €           16.182,92 €           

** 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 5.940.579 20.668.237 226.321 5.784.388 5.327.194 4.880.590 4.511.152

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

1. Διαθέσιμα (α+β+γ) 44.554.130 62.413.573 60.928.356 66.539.461 71.710.849 76.435.190 80.788.817

α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)

β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος 29.717.334 41.270.667 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000

γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες 14.836.796 21.142.906 20.928.356 26.539.461 31.710.849 36.435.190 40.788.817

Διαθέσιμα που προέρχονται από ανεκτέλεστα έργα ΠΔΕ (πληροφοριακό στοιχείο
Δεν συμπληρώνεται Δεν συμπληρώνεται Δεν συμπληρώνεται Δεν συμπληρώνεται Δεν συμπληρώνεται

2. Χρεόγραφα (α+β+γ) 1.541.599 1.613.661 1.613.661 1.613.661 1.613.661 1.613.661 1.613.661

α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) 3.804 4.065 4.065 4.065 4.065 4.065 4.065

β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ) 0 0 0 0 0 0

γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 1.537.795 1.609.596 1.609.596 1.609.596 1.609.596 1.609.596 1.609.596

3. Δάνεια προς τρίτους 

4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς 1.506.673 1.340.172 1.160.172 989.684 818.129 645.500 471.792

α) Δάνεια εσωτερικού 1.506.673 1.340.172 1.160.172 989.684 818.129 645.500 471.792

β) Δάνεια εξωτερικού

ΑΔΑ: 6ΨΕΚ7Λ9-ΨΜΘ



ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

997908822

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΤΖΕΣ

d.gkatzes@php.gov.gr

2651087236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

2016 2017

Αριθμός Αριθμός

1.Προσωπικό στην αρχή του έτους (την 1
η
/1

ου
) 770 742

2. Αποχωρήσεις προσωπικού 31 16

       2.α  Συνταξιοδοτήσεις 16 6

       2.β  Μετατάξεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 6 5

       2.γ  Μετατάξεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 0 0

       2.δ  Λοιπές αποχωρήσεις (θάνατοι κλπ) 9 5

3. Εισροές προσωπικού 3 20

      3.α  Υποχρεωτικές προσλήψεις   0 0

      3.β  Νέες προσλήψεις  2 8

      3.γ  Μετατάξεις από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 1 12

      3.δ  Μετατάξεις από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 0 0

4. Προσωπικό στο τέλος του έτους  (την 31
η
/12

ου
) 742 746

Σημείωση: 

Θα συμπληρωθεί μόνο το προσωπικό που βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑΕ μισθοδοσίας.

Αριθμός Μήνες απασχόλ. Αριθμός Μήνες απασχόλ. 

 ΙΔΟΧ των οποίων η μισθοδοσία 

καλύπτεται από συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα

Λοιποί ΙΔΟΧ 3 8 3 8

3 3ΣΥΝΟΛΟ

2016 2017

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  (ΙΔΟΧ) ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 : Εξέλιξη προσωπικού

ΜΟΝΙΜΟΙ και ΙΔΑΧ

ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜEΙΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

ΑΦΜ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

ΑΔΑ: 6ΨΕΚ7Λ9-ΨΜΘ
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