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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 6 /18-4-2022 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, 01/09/2019 και  16-2-2021 πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο συνήλθε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης (σύμφωνα με 
τις σχετικές διατάξεις του  άρθρου 167 του Ν 3852/2010, όπως ισχύει,  του άρθρου 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 , όπως ισχύει και  της υπ΄ αριθμ. 642/2021 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε),-  συνεδρίαση, 
στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις   δέκα οκτώ  (18) του μηνός Απριλίου  του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13.30 , κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.  οικ. 
55345/903/12-4-2022 Πρόσκλησης της Προέδρου του 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :  
Α.   Αλέξανδρος Καχριμάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου  
Β.  1. Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα, Πρόεδρος του Π.Σ. 
      2.Τρομπούκης 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. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      4. Βαρέλης Δημήτριος,  Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
       5. Ματσίρας Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου  
         6.Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 
        7 .Σπανοπούλου Σάρρα Ηλιάνα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
        8. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης),   Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Α. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»: 1.Πατήλας Κωνσταντίνος 2.Κατέρης Ιωάννης. 3.Σίμου –Τάσιου Αναστασία   4.Φώτης Φώτιος 5.Λάμπρου Αλκιβιάδης 
6.Δηλαβέρη Ρεγγίνα  7.Τσιάρα Σταυρούλα 8.Γκαρτζονίκας Ηλίας 9.Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 10.Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 11.Παπαχρήστου 
Βασίλειος 12.Καλούδης Βασίλειος  13. Σπυρέλης Μιχαήλ  14.Γούσης Χρήστος 15.Γκούμας Αχιλλέας 
Β. «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» : 16.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 17.Σακαρέλης Δημήτριος 18.Ζάψας Γεώργιος 19.Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 20.Λέκκα 
Χριστίνα 21.Κορωναίος Θεόδωρος     
Γ. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ –Περήφανοι Ξανά!»:. 22.Νάνος Ευστάθιος 23.Ριζόπουλος Σπυρίδων 24.Παππάς Δημήτριος (Τάκης)   
Δ. «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ» : 25.Δημητρίου Δημήτριος 26.Κιτσανού Μαργαρίτα 27.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 28.Φραγκούλης Παύλος  
Ε. « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»  29.Πρέντζας Γεώργιος 30.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα  31.Κωτσαντής Κωνσταντίνος  
ΣΤ. «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»:  32.Γαλατάς Ζώης -           
Ζ. «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»: 33.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος            
Η. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»:.34.Αναγνώστου Κωνσταντίνος  
Θ. Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος :.35.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης) 
Στη συνεδρίαση δεν  παραβρέθηκε ο κ. Παργανάς Σταύρος , τακτικό μέλος  του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκε 
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 2023-2026  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.8/486/28-3-2022 (ΑΔΑ: ΨΒΠΑ7Λ9-ΨΜ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 

κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.54911/897/11-4-2022) (συνημμένα με α/α: 18 στο φάκελο 1/2022  συνημμένων 

εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία καταρτίσθηκε το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2023-2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και υποβλήθηκε προς έγκριση με συνημμένα την αιτιολογική έκθεση και 

τους πίνακες ΜΠΔΣ 

ΑΔΑ: ΨΛΘΖ7Λ9-ΩΙΣ
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5. Τις τοποθετήσεις  των παρατάξεων  και μελών του Π.Σ.  

6. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη 

& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, 

(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης) 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση: 6/18/18-4-2022 ) 

 
Εγκρίνει το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026 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», επειδή η Περιφερειακή  Αρχή συνεχίζει την ίδια τακτική, να μην συζητάει στο 

Περιφερειακό Συμβούλιο τα μεγάλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό και έτσι, ουσιαστικά, η 
Περιφερειακή Αρχή δεν έχει Στρατηγικό Σχεδιασμό και γενικώς δεν μπορεί να βάλει στόχους και να τους πετύχει, με όλες τις 
συνέπειες από αυτό για οικονομικές εκκρεμότητες, σε βάρος του κατασκευαστικού δυναμικού κ.λπ., και με μεγάλα Ταμειακά 
υπόλοιπα, από τα οποία βγάζει κανείς το συμπέρασμα ότι δεν εξελίσσονται ικανοποιητικά τα πράγματα με τα διάφορα 
προγράμματα και την εκτέλεση των έργων 

 
2. Η παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – Περήφανοι Ξανά!», η οποία ναι μεν χαρακτήρισε πολύ προσεκτική τη λογιστική 

αποτύπωση, που έγινε από τον Δ/ντή Οικονομικών και εισηγητή του θέματος, αλλά αυτή η ίδια αποδεικνύει ότι ο 
Προϋπολογισμός δεν έχει κανένα στοιχείο αναπτυξιακού προσήμου και δείχνει τη λάθος στρατηγική της Περιφέρειας, η οποία 
συνεχίζεται και εκείνοι επανειλημμένως την έχουν στηλιτεύσει. 
Αποδεικνύει την ‘’κρατικίστικη’’  σχέση με το κεντρικό κράτος, χωρίς κανένα στοιχείο αυτενέργειας για να δοθεί η δυνατότητα να 
δημιουργήσει η Περιφέρεια τη δική της ανάπτυξη.  
Δεν μπορούν να τοποθετηθούν θετικά και να δεσμευτούν σε καμία περίπτωση  με τον προτεινόμενο σχεδιασμό, ο οποίος σε 
τελική ανάλυση εξυπηρετεί τον προεκλογικό σχεδιασμό και την νέα εξαγορά ψήφων. 
Ο Προϋπολογισμός για εκείνους χαρακτηρίζεται σαν ένα «μπακαλόχαρτο»,  δεν διακατέχεται  από καμία σοβαρότητα και 
συνεχίζει να έχει εμμονές ιδρυματικές, όπως γίνεται αντιληπτή η Οικονομία στην Περιφέρεια ακόμη και σήμερα.  
 

3. Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ», η οποία χαρακτήρισε σωστή τη λογιστική διαδικασία που κατέθεσε ο εισηγητής, αλλά δεν είναι 
μόνο αυτό που θα περίμεναν στη συγκεκριμένη περίπτωση.  
Περίμεναν να δουν ένα σχέδιο ανάπτυξης με έργα και τρόπο διαχείρισης της καθημερινότητας, αλλά και του αύριο για τους 
πολίτες της Ηπείρου. 
Αυτό θα πρεπε να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στο Π.Σ.  και όχι ένας απλά λογιστικός Προϋπολογισμός των επόμενων 
ετών. 
Το Π.Σ. θα πρεπε να έχει κάνει ήδη έναν σχεδιασμό δεκαετίας και με βάση αυτόν να πορεύονται και να ακολουθούν οι ετήσιοι 
Προϋπολογισμοί.  
Θα έπρεπε το Π.Σ. να συζητάει και για την αξιοποίηση του Π.Δ.Ε. και για το πως θα αξιοποιηθεί το Τεχνικό Πρόγραμμα της 
Περιφέρειας με ίδια έσοδα.  
Δεν μπορούν να συμφωνήσουν με ένα Προϋπολογισμό που έχει περιορισμό οράματος.  

 
4. Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία καταψήφισε αυτόν τον Στρατηγικό Σχεδιασμό, ο οποίος χαρακτηρίζεται 

από πλήρη αβεβαιότητα, όπως αποδεικνύεται και από τη λογιστική αποτύπωση που έγινε.  
Περικλείει στρατηγική, αλλά όχι αυτή που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή ο τόπος και οι πολίτες, αλλά αυτή που ακολουθεί τον 
στρατηγικό σχεδιασμό που έχει βάλει η Κυβέρνηση και η Ε.Ε., μέσω του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης. 
Και έχει γίνει συνήθεια στην Περιφερειακή Αρχή, ακόμα και τα μείζονα πολιτικά ζητήματα να έρχονται με τη λογιστική τους 
αποτύπωση, προκειμένου να περνιούνται «στα ελαφρά» - όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της παράταξης.  
Και σήμερα δεν χρειάζεται κανένα ιδιαίτερο όραμα , για να κατανοήσει κανείς ότι κρίνονται ζητήματα επιβίωσης της μεγάλης 
πλειοψηφίας του Ελληνικού λαού, που έχουν να κάνουν με το ενεργειακό, το επισιτιστικό και που αφορούν ουσιαστικά  τη 
χρεοκοπία ενός μεγάλου κομματιού του προσανατολισμού, που είχε η αναπτυξιακή διαδικασία μέχρι τώρα. 
Ποτέ δεν ήταν στην προτεραιότητα της Περιφερειακής Αρχής να αποτυπωθούν και να καλυφθούν οι πραγματικές λαϊκές 
ανάγκες.  
Το Μόνο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που φαίνεται να έχει μια αυξητική τάση, είναι το Πρόγραμμα του Περιφερειακού 
Ταμείου, το οποίο δεν αφορά το Π.Σ., αλλά μόνο τον Περιφερειάρχη.  
Από τη στιγμή που η Περιφερειακή Αρχή, ακόμη και με αυτή τη συγκυρία, δεν ταρακουνήθηκε  καθόλου από τη γραμμή της, 
εκείνοι δεν μπορούν παρά  να είναι στην «απέναντι όχθη» και ζητούν από όλους να προβληματισθούν πως αυτή τη στιγμή δεν 
μπορεί να γίνει μια σοβαρή συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για το πως θα μπορέσει η Περιφέρεια να μπορέσει να 
δώσει απαντήσεις και να περιορίζεται σε μια συζήτηση στα πλαίσια ενός λογιστικού προτύπου, που είναι σε πλήρη 
αβεβαιότητα. 

ΑΔΑ: ΨΛΘΖ7Λ9-ΩΙΣ
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5. Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», έχοντας δηλώσει ότι στη χώρα της διαλεκτικής, όπου εδώ και  αιώνες πιο 
πριν αποτυπώθηκε το «τα πάντα ρει, τα πάντα χωρεί και ουδέν μένει», υπάρχει σήμερα μέσα απ’ την αποτύπωση του 
Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής ’23 – ’26 ουσιαστικά επανάληψη, στασιμότητα, κούραση.  
Πρόκειται για μια αντιγραφή του ’21 – ’22, χωρίς να παίρνει υπόψιν παρά μόνον σε πολύ μικρό κομμάτι τα λοιπά γενικά έξοδα, 
τις προμήθειες αναλώσιμων, τα λοιπά έξοδα, την πραγματική κίνηση, έτσι όπως εκλαμβάνεται, έτσι όπως προσμετράται 
καθημερινά. Γιατί μόνο εκεί έχει καταγραφεί ότι το ποσό της εκτέλεσης του ’21, προσαυξημένο κατά 4% –το ποσοστό θα ’ναι 
πολύ μεγαλύτερο– αποτυπώνεται απ’ τις τρέχουσες συνθήκες πάνω πρώτα απ’ όλα στις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της 
ενέργειας και τις επιπτώσεις που ήδη μετράμε. 
Αυτό, που έχουμε πει αρκετές φορές μέχρι σήμερα, είναι ότι η διαφωνία μας είναι πάνω στον πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, 
ιδεολογικό προσανατολισμό της υλοποίησης και του Προϋπολογισμού, το Μεσοπρόθεσμου και, των τροποποιήσεων, όλης της 
κατεύθυνσης.  
Όλα τα υπόλοιπα για Προϋπολογισμούς με πλεονάσματα θετικά, με θετικά αποτελέσματα, με ταμειακά διαθέσιμα, τα οποία 
έχουν αυξητικές ή σταθερές τάσεις για Προϋπολογισμούς ρεαλιστικούς και υλοποιήσιμους στη χώρα του σήμερα, στην 
Περιφέρεια του σήμερα, έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τη φτώχεια, την ακρίβεια, την άναρχη ανάπτυξη και την κοινωνική 
αβεβαιότητα, που καθημερινά εντείνονται και  μεγαλώνουν.  
Κλείνουμε, φυσικά καταψηφίζουμε και το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και το 3ο, κλείνοντας με μία παραίνεση ότι, οι επιθυμίες, οι 
πολιτικές επιθυμίες, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση, όπως έλεγε κι ο Ευτύχης Μπιτσάκης, να γίνουν πολιτικά συμπεράσματα. 

 
 

6. Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», η οποία, συμφωνώντας με τις παρατηρήσεις και τις απόψεις που κατέθεσαν οι 
προηγούμενες παρατάξεις της μειοψηφίας, ψήφισε, επίσης, αρνητικά.  

 
7. Η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», έχοντας εκφράσει ο επικεφαλής της παράταξη,  τις εξής παρατηρήσεις: 

 Η μόνη στρατηγική αυτού του Προϋπολογισμού είναι η αφαίμαξη και των τελευταίων οικονομικών πόρων του ελληνικού λαού. 
Το να μιλάς αυτή τη στιγμή, τη δεδομένη, για αναπτυξιακές στρατηγικές σ’ ένα λαό που αργοπεθαίνει και δεν έχει να πληρώσει 
το ρεύμα, το καύσιμο και σε λίγο θα είναι και το άμεσο, να μην μπορεί να πληρώσει τα προς το ζην του, το θεωρώ άκαιρο και 
άτοπο. Η περίοδος είναι δύσκολη όπως και πονηρή, δεν είναι τίποτα όπως φαίνεται. 
Ως θέμα υπερκαλύφτηκε κι από τις υπόλοιπες Παρατάξεις κατά κόρον. Ψηφίζω αρνητικά επί του θέματος, αλλά και στο 
επόμενο. 

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

       Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 
    Η Πρακτικογράφος       Η  Πρόεδρος του Π.Σ.                
     Θεοδώρα Κ. Μήτσιου        Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα 
     

Ο Αντιπρόεδρος του  Π.Σ 
         Τρομπούκης Δημήτριος 
    Ακριβές Απόσπασμα 
   Η Γραμματέας του Π.Σ. 
      Αργυρώ Παππά         Ο Γραμματέας του Π.Σ. 
         Γκαμπρέλας Δημήτριος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ακολουθούν Έκθεση-Πίνακες ΠΜΔΣ:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Ιωάννινα    18 /03/2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΣΙΩΝ 
& ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ.& ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΑΝΑΦΟΡΩΝ 
 
Πληρ. :Ν.Τσαραούση  
            Δ. Κλούμπας                                     
Τηλ. 2651087226                                                           
Fax: 2651025244                                                            
e-mail: n.tsaraousi@php.gov.gr 
 
 

« Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 

2023-2026 του Υποτομέα των ΟΤΑ» 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2023-2026 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.: 15361/8-2-2022 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 2023-2026, 

καταρτίστηκε το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 

   Για την κατάρτιση του ΜΠΔΣ 2023-2026 λήφθηκαν υπόψη  

• Τα οριστικά απολογιστικά στοιχεία οικ. έτους 2020,  τα προσωρινά στοιχεία απολογισμού έτους 2021 της Περιφέρειας 

Ηπείρου, ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και η 1η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022 

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 2020 και τα προσωρινά απολογιστικά 

έτους 2021. 

• Τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό πιστώσεων και δαπανών έργων του ΠΔΕ για το κλείσιμο του οικ. έτους 2022  και για 

τα έτη 2023 έως 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης των εγκεκριμένων πιστώσεων του ΠΔΕ της Δ/νσης 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, 

 

 

 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2026 
Για τον υπολογισμό των εκτιμήσεων έτους 2022 καθώς και των μεσοπρόθεσμων προβλέψεων 2023-2026 ακολουθήθηκε η 
προτεινόμενη μεθοδολογία του σχετικού εγγράφου του Υπ. Εσωτερικών. 
Αναλυτικά: 
ΕΣΟΔΑ: 

1. Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό 
Εκτίμηση 2022.   Ως προς το σκέλος των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, έχει καταγραφεί το ποσό της εκτέλεσης του 2021 
αφαιρούμενης της έκτακτης επιχορήγησης  του Υπ. Εσωτερικών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Για 
τις υπόλοιπες πηγές χρηματοδότησης έχει καταγραφεί το ποσό του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 2022. 
Προβλέψεις 2023-2026. Έχουν καταγραφεί τα ίδια ποσά με την εκτίμηση του 2022. 
 

2. Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ) 
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Εκτίμηση 2022-Προβλέψεις 2023-2026 Έχουν καταγραφεί τα ποσά σύμφωνα με τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό 

πιστώσεων και δαπανών έργων του ΠΔΕ για το κλείσιμο του οικ. έτους 2022  και για τα έτη 2023 έως 2026, σύμφωνα με 

τα στοιχεία παρακολούθησης των εγκεκριμένων πιστώσεων του ΠΔΕ της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της 

Περιφέρειας Ηπείρου, τα οποία μας έχουν αποσταλεί αρμοδίως. 

 
3. Τόκοι 

Εκτίμηση 2022:Έχουν υπολογιστεί οι τόκοι των ταμειακών υπολοίπων στις λοιπές τράπεζες στη λήξη του έτους 2021 με το 
τρέχον επιτόκιο (περίπου 0,025%) και οι τόκοι του Ταμειακού υπολοίπου της Τράπεζας Ελλάδος κατά την λήξη του 2021, 
με το επιτόκιο του β΄ εξαμήνου 2021,  της απόδοσης του κοινού κεφαλαίου του ν.2469/1997, 1.40%. 
Προβλέψεις 2023-2026: υπολογίστηκαν αναλογικά  με την ίδια μεθοδολογία   επί του    εκτιμώμενου ύψους των 
τραπεζικών καταθέσεων του τέλους χρήσης.  
 

4. Έσοδα από προγράμματα της ΕΕ 
Εκτίμηση 2022- Προβλέψεις 2023-2026.. Έχουν καταγραφεί τα ποσά της εκτέλεσης του 2021 σε όλα τα έτη του ΜΠΔΣ. 
 

5. Λοιπά έσοδα 
Εκτίμηση 2022 Έχουν καταγραφεί τα ποσά του διαμορφωμένου προϋπολογισμού για το 2022 (μετά και την 1η 
τροποποίηση του). 
Προβλέψεις 2023-2026.Έχουν καταγραφεί τα ποσά της εκτίμησης του 2022 σε όλα τα έτη του ΜΠΔΣ. 
 

6. Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων 
Εκτίμηση 2022: 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 1/1/2022 έως 31/12/2022, καθώς και 
το ετήσιο  ποσό της απόδοσης των κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων της Περιφέρειας Ηπείρου. 
Προβλέψεις 2023-2026. Έχουν καταγραφεί τα ίδια ποσά με την εκτίμηση του 2022.  
 

7. Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπροθέσμων 
Εκτίμηση 2022- Προβλέψεις 2023-2026. Δεν προβλέπονται έσοδα. 
 

8. Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 
Εκτίμηση 2022- Προβλέψεις 2023-2026:. Δεν προβλέπονται έσοδα 

 
 
 
ΕΞΟΔΑ 
 

1. Αμοιβές προσωπικού 
Εκτίμηση 2022:Έχει καταγραφεί το ποσό της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2021. 
Προβλέψεις 2023-2026.  Έχει καταγραφεί το ποσό της εκτέλεσης του 2021 αυξημένο κατά τις εκτιμήσεις των τμημάτων 
μισθοδοσίας και προσωπικού, σε όλα τα έτη του Μεσοπρόθεσμου. 
 

2. Κοινωνικές παροχές 
Εκτίμηση 2022 Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι δαπάνες των Περιφερειών για την μεταφορά μαθητών. Έχει 
καταγραφεί το ποσό της εκτίμησης για το ύψος της δαπάνης με την λήξη του οικονομικού έτους. 
Προβλέψεις 2023-2026: Έχουν καταγραφεί τα ίδια ποσά με την εκτίμηση για το έτος 2022 σύμφωνα με την προτεινόμενη 
μεθοδολογία. 
 

 
3. Τόκοι 

Εκτίμηση 2022-Προβλέψεις 2023-2026 Δεν έχει εγγραφεί ποσό , καθώς έχει ολοκληρωθεί η αποπληρωμή των τόκων  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 2022: Έχουν καταγραφεί τα ποσά λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
των κωδικών που απαρτίζουν την σχετική κατηγορία (πίνακας 02β) σε συνδυασμό με τις προβλέψεις των εσόδων της 
αντίστοιχης κατηγορίας(Επιχορηγήσεις από το ΠΔΕ). 
Προβλέψεις 2023-2026 Και για τα επόμενα έτη ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία με την Εκτίμηση του 2022. 
 

5. Λοιπέ δαπάνες 
Εκτίμησης 2022: 
α) Πληρωμές ΠΟΕ. Έχουν καταγραφεί τα ποσά των απλήρωτων υποχρεώσεων στις  31/12/2021 λαμβάνοντας υπόψη την 
εκτιμώμενη πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των κωδικών που απαρτίζουν την σχετική κατηγορία (πίνακας 02β 
)και λαμβάνοντας υπόψη την 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περ, Ηπείρου 2022 και την οριστική διαμόρφωση 
των οφειλών ΠΟΕ,  
β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους. Έχει εγγραφεί ποσό στο ύψος του μέσου βαθμού εκτέλεσης των οικ. ετών 2020 και 2021. 
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γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες.  
Αμοιβές τρίτων: Δεν προβλέφθηκαν ποσά. 
Παροχές τρίτων. Έχει καταγραφεί το ποσό της εκτέλεσης του 2021. 
Φόροι – Τέλη. Έχει καταγραφεί το ποσό της εκτέλεσης του 2021. 
Λοιπά γενικά έξοδα. Έχει καταγραφεί το ποσό της εκτέλεσης του 2021 προσαυξημένο κατ΄ εκτίμηση (4%), 
λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες που επικρατούν  στον τομέα της ενέργειας και τις επιπτώσεις στην 
αύξηση του ΕΔΤΚ. 
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων: Έχει καταγραφεί το ποσό της εκτέλεσης του 2021 (αφαιρούμενης της δαπάνης που 
πραγματοποιήθηκε στον ίδιο κωδικό για την αντιμετώπιση του covid-19), προσαυξημένο κατ΄ εκτίμηση (4%), 
λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες που επικρατούν  στον τομέα της ενέργειας και τις επιπτώσεις στην 
αύξηση του ΕΔΤΚ. 
Λοιπά έξοδα. Έχει καταγραφεί το ποσό της εκτέλεσης του 2021 (αφαιρούμενης της δαπάνης που πραγματοποιήθηκε 
στον ίδιο κωδικό για την αντιμετώπιση του covid-19),  προσαυξημένο κατ΄ εκτίμηση (4%), λαμβάνοντας υπόψη τις 
τρέχουσες συνθήκες που επικρατούν  στον τομέα της ενέργειας και τις επιπτώσεις στην αύξηση του ΕΔΤΚ. 
 
 

Προβλέψεις 2023-2026 : 
α) Πληρωμές ΠΟΕ: Έχουν καταγραφεί τα ποσά ακολουθώντας την μεθοδολογία της εκτίμησης  του 2022. 
β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους: Έχει εγγραφεί το  ποσό της εκτίμησης για το έτος 2022 σε όλα τα έτη του ΜΠΔΣ. 
γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες.  

Αμοιβές τρίτων: Δεν προβλέφθηκαν ποσά. 
Παροχές τρίτων: Έχει καταγραφεί το ποσό της εκτίμησης του 2022, για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ. 
 Φόροι – Τέλη. Έχει καταγραφεί το ποσό της εκτίμησης 2022, για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ. 
Λοιπά γενικά έξοδα : Έχουν καταγραφεί τα ποσά ακολουθώντας την μεθοδολογία της εκτίμησης του 2022. 
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων: Έχουν καταγραφεί τα ποσά ακολουθώντας την μεθοδολογία της εκτίμησης του 
2022. 
Λοιπά έξοδα: Έχουν καταγραφεί τα ποσά ακολουθώντας την μεθοδολογία της εκτίμησης του 2022. 
 

 
6. Αποδόσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων 

Εκτίμηση 2022:Έχει καταγραφεί ποσό ίδιο με την αντίστοιχη κατηγορία εσόδων( εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων) 
Προβλέψεις 2023-2026. Έχει καταγραφεί το ποσό  της εκτίμησης 2022, 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 2022. Έχουν υπολογιστεί τα χρεολύσια  σύμφωνα με τη σύμβαση του δανείου για το έτος 2022. 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 2023-2026. 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, μέχρι και το έτος 2025 που εκτείνεται η διάρκεια του δανείου. 
 
Απλήρωτε υποχρεώσεις σε φορείς εκτός γενική κυβέρνησης στο τέλος του έτους 
 
Εκτιμήσεις 2022- Προβλέψεις 2023-2026. 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 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). 
 

 
 
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 2022 έχει καταγραφεί το ποσό που προκύπτει μετά την προσθαφαίρεση από το ταμειακό 
υπόλοιπο έτους 2021 του ποσού των χρηματοοικονομικών συναλλαγών καθώς και του ποσού των χρεολυσίων του 
δανείου. 
Με τον ίδιο τρόπο έχουν υπολογιστεί και τα ταμειακά υπόλοιπα για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ 
Γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες 
Εκτίμηση 2022: Στην εκτίμηση για το 2022 έχει καταγραφεί ποσό, στο ύψος του ταμειακού διαθεσίμου στις λοιπές 
τράπεζες κατά την 31/12/2021. 
Προβλέψεις 2023-2026: έχουν καταγραφεί τα ίδια ποσά με την εκτίμηση του 2022. 
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2. Χρεόγραφα 

α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)  
Εκτίμηση 2022: Έχει καταγραφεί το ποσό σύμφωνα με την αποτίμηση όπως διαμορφώθηκε μέχρι τον Μάρτιο του 
2022. 
Προβλέψεις 2023-2026: Έχει καταγραφεί το ίδιο ποσό των εκτιμήσεων έτους 2022, για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ 
β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ.).  
Δεν υπάρχουν 
γ) Μετοχές – λοιπές συμμετοχές – μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 
Εκτίμηση 2022: 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 2023-2026: Έχει καταγραφεί το ίδιο ποσό των εκτιμήσεων έτους 2022, για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ 
 

3.Δάνεια προς τρίτους: 
 Εκτίμηση 2022: Έχει καταγραφεί μηδενικό ποσό καθώς έχει επιστραφεί σχεδόν στο σύνολό του το  ποσό της διπλής 
απόδοσης φόρου και κρατήσεων από την ΠΕ Άρτας. Ένα μικρό ποσό που μένει εκτιμάται ότι θα επιστραφεί μέχρι τέλος 
του 2022. 
Προβλέψεις 2023-2026: Δεν έχουν καταγραφεί ποσά. 

 
 

 
4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς 

Εκτίμηση 2022: Έχει καταγραφεί το ποσό που προκύπτει αφαιρώντας από το ανεξόφλητο ποσό του δανείου κατά την 
31/12/2021 τις  αποπληρωμές των χρεολυσίων  μέχρι την  31/12/2022. 
Προβλέψεις 2023-2026: 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 2023-2026 για την Περιφέρεια Ηπείρου οι προϋπολογισμοί σε όλα τα έτη 
παρουσιάζουν πλεόνασμα και  θετικό αποτέλεσμα κατά ESA. Επίσης τα Ταμειακά διαθέσιμα στην Τράπεζα 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 
 
 
        Η Αναπλ. Προϊσ/νη        
Γεν. Δ/νσης Οικον. Υπηρειών &      Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
          Εσωτ. Λειτουργίας 
 
 
 
   ΘΕΟΔΩΡΑ Κ. ΜΗΤΣΙΟΥ            ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
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# ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΜΠΔΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΤΟΜΕΑ ΟΤΑ 2020 2021 
Εγκεκριμένος Π/Υ 

2022 
Εκτιμήσεις 2022 2023 2024 2025 2026 

ES 
ΕΣΟΔΑ 
(ES01+ES02+ES03+ES04+ES05+ES06+ES07) 

109.171.672 138.132.575 157.412.413 152.006.143 157.057.196 
164.093.9

05 
171.129.4

09 
175.165.791 

ES01 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό 38.138.152 36.204.220 38.533.188 35.975.202 35.975.202 
35.975.20

2 
35.975.20

2 
35.975.202 

ES02 
Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων 
των εσόδων από ΕΣΠΑ) 

63.655.235 95.856.605 110.913.477 98.000.000 103.000.000 
110.000.0

00 
117.000.0

00 
121.000.000 

ES03 Τόκοι 295.975 326.507 276.154 688.869 739.922 776.631 812.135 848.517 

ES04 Έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε. 188.880 240.084 468.300 240.084 240.084 240.084 240.084 240.084 

ES05 Λοιπά Έσοδα 1.989.941 2.257.379 2.111.294 2.110.794 2.110.794 2.110.794 2.110.794 2.110.794 

ES05a 
Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και 

δικαιώματα 
42.556 29.298 33.950 34.450 34.450 34.450 34.450 34.450 

ES05b 
Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, 

δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών 
1.699.302 2.030.385 1.890.344 1.889.344 1.889.344 1.889.344 1.889.344 1.889.344 

ES05c 
Λοιπά ίδια έσοδα Δήμων( Λοιπά έσοδα 

για Περιφέρειες) και επιστροφές χρημάτων 
248.083 197.696 187.000 187.000 187.000 187.000 187.000 187.000 

ES05c1 
   εκ των οποίων Χρηματοδοτήσεις ΝΠΔΔ 

από οικείο τον Δήμο ή Περιφέρεια 
                

ES05d Έσοδα ΠΟΕ                 

ES06 Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων  4.903.489 3.247.780 5.110.000 14.991.194 14.991.194 
14.991.19

4 
14.991.19

4 
14.991.194 

ES07 
Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή 
ληξιπρόθεσμων 

                

ES08 Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές                 

EX 
ΕΞΟΔΑ 
(EX01+EX02+EX03+EX04+EX05+EX06+EX07) 

98.231.674 137.747.047 196.380.046 148.179.702 154.249.795 
161.366.9

72 
168.425.8

35 
172.929.493 

EX01 
Αμοιβές προσωπικού (περιλαμβάνονται οι 
δαπάνες αιρετών ) 

19.271.581 19.610.853 26.503.426 19.610.853 20.600.000 
20.600.00

0 
20.600.00

0 
20.600.000 

EX02 Κοινωνικές Παροχές 5.038.157 5.156.358 12.396.886 11.000.000 11.000.000 
11.000.00

0 
11.000.00

0 
11.000.000 

EX03 Τόκοι 4.339 0 0 0 0 0 0 0 

EX04 Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων 64.000.972 105.535.628 140.649.758 98.100.000 103.100.000 
110.100.0

00 
117.080.0

00 
121.500.000 

EX05 Λοιπές δαπάνες 4.939.037 4.806.460 10.514.717 4.477.655 4.558.601 4.675.778 4.754.641 4.838.299 

EX05a Πληρωμές ΠΟΕ 443.919 504.863 401.633 333.646 350.000 400.000 409.000 420.000 

EX05b Μεταβιβάσεις σε τρίτους 136.000 156.000 175.134 146.000 146.000 146.000 146.000 146.000 

EX05c Λοιπές λειτουργικές δαπάνες 4.359.118 4.145.597 9.937.950 3.998.009 4.062.601 4.129.778 4.199.641 4.272.299 
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EX05c1 Αμοιβές τρίτων                 

EX05c2 Παρoχές τρίτων 2.409.480 2.378.879 4.565.501 2.378.472 2.378.472 2.378.472 2.378.472 2.378.472 

EX05c3 Φόροι-Τέλη 4.719 4.719 8.000 4.719 4.719 4.719 4.719 4.719 

EX05c4 Λοιπά γενικά έξοδα 530.425 560.589 1.272.024 583.013 606.333 630.586 655.810 682.042 

EX05c5 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 640.597 819.037 1.787.209 836.801 870.273 905.084 941.287 978.939 

EX05c6 Λοιπά έξοδα 773.897 382.373 2.305.216 195.004 202.804 210.916 219.353 228.127 

EX06 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων 4.977.588 2.637.748 6.315.259 14.991.194 14.991.194 
14.991.19

4 
14.991.19

4 
14.991.194 

EX07 
Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα 
πλαίσια του προγράμματος 

                

EX08 
Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές 
συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ) 

170.126 172.427 180.000 179.805 185.308 190.976 104.855 0 

RE 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ [Έλλειμμα(-)/Πλεόνασμα(+) (Α-
Β)] 

10.939.998 385.528 -38.967.633 3.826.442 2.807.401 2.726.934 2.703.574 2.236.298 

ADJ 
Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της 
Γενικής Κυβέρνησης * 2020 2021   2022 2023 2024 2025 2026 

ADJ1 

1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς 
εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχη του 
έτους** 4.021.058 2.451.984   4.443.463 4.385.390 4.585.306 4.818.720 5.054.584 

ADJ2 
2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς 
εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους 2.451.984 4.443.463   4.385.390 4.585.306 4.818.720 5.054.584 5.206.549 

ADJ3 
3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε 
φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1) -1.569.074 1.991.479   -58.073 199.916 233.414 235.864 151.965 

NOTE 

** Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων 
υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γεν. 
Κυβέρνησης την 31-12 του προηγούμενου 
έτους 

                

ADJ5 

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

ESA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤA ESA 12.509.072 -1.605.951   3.884.515 2.607.485 2.493.520 2.467.710 2.084.333 

BS ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
31/12/2020 31/12/2021   31/12/2022 31/12/2023 

31/12/20
24 

31/12/20
25 

31/12/2026 

BS1 Διαθέσιμα (α+β+γ) 52.031.330 51.551.258   55.197.895 57.819.987 
60.355.94

5 
62.954.66

4 
65.190.961 

BS1a Ταμείο (μετρητά και επιταγές)                 

BS1b Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος 
19235203 49162277   52.808.914 55.431.006 57.966.96

4 
60.565.68

3 
62.801.980 

BS1c Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες 32796127 2388981   2388981 2388981 2388981 2388981 2388981 
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PDE 
Διαθέσιμα που προέρχονται από 
ανεκτέλεστα έργα ΠΔΕ (πληροφοριακό 
στοιχείο 

      Δεν συμπληρώνεται Δεν 
συμπληρώνεται 

Δεν 
συμπληρ
ώνεται 

Δεν 
συμπληρ
ώνεται 

Δεν 
συμπληρώνετ

αι 

BS2 Χρεόγραφα (α+β+γ) 810.437 907.190   1.029.938 1.029.938 1.029.938 1.029.938 1.029.938 

BS2a 
Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια 
και ομόλογα) 

5.714 102.467   225.215 225.215 225.215 225.215 225.215 

BS2b 
Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, 
τραπεζών, κλπ) 

                

BS2c 
Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια 
αμοιβαίων κεφαλαίων 

804.723 804.723   804.723 804.723 804.723 804.723 804.723 

BS3 Δάνεια προς τρίτους  117 117   0 0 0 0 0 

BS4 
Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και 
Οργανισμούς 

833.780 660.944   481.139 295.831 104.855 0 0 

BS4a Δάνεια εσωτερικού 833.780 660.944   481.139 295.831 104.855 0   

BS4b Δάνεια εξωτερικού                 
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