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1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Είναι γνωστό ότι ο προϋπολογισμός είναι ο «οδοδείκτης» της δημοσιονομικής πολιτικής του 
κράτους και προφανές ότι στόχος του εκάστοτε προϋπολογισμού είναι η αναζήτηση λύσεων και 
τρόπων που θα καταφέρουν να καταστήσουν το κράτος οικονομικά ισχυρό. 

Το θέμα του Οδηγού Μελέτης της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων του Μοντέλου 
Βουλής Ελλήνων 2018 είναι η μελέτη του Τακτικού Προϋπολογισμού του ελληνικού κράτους για 
το χρονικό διάστημα 2018-2019. Δια του παρόντος εγχειριδίου καταβάλλεται προσπάθεια να 
καταστεί σαφές το σύστημα σχεδιασμού και εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, που 
αποτελεί μεταξύ άλλων και βασική παράμετρο προώθησης των μεταρρυθμίσεων στη δημόσια 
διοίκηση. 

Πιο συγκεκριμένα, γίνεται ανάλυση βασικών εννοιών αναφορικά με τον προϋπολογισμό, τα 
έσοδα, τα έξοδα και τις διαδικασίες που ακολουθούνται στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού 
έργου. Καταγράφεται η πορεία τόσο των δημοσίων εσόδων όσο και των δημοσίων δαπανών 
βάσει των ετήσιων κρατικών προϋπολογισμών από το 2002 μέχρι σήμερα. Μετά την ανάλυση 
που γίνεται σε χαρακτηριστικά ποσοστά και τη μνεία στη διαδικασία για την εκτέλεση των 
εσόδων και των εξόδων, καταγράφονται οι αντικρουόμενες γνώμες επί του ψηφισθέντος 
Προϋπολογισμού για το έτος 2018. 

Φιλοδοξία μας, το παρόν εγχειρίδιο να μπορέσει να αποτελέσει βασικό βοήθημα προκειμένου να 
διευκολυνθεί η διαδικασία συζήτησης του Σχεδίου Νόμου του Κρατικού Προϋπολογισμού στο 
πλαίσιο της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων του Μοντέλου Βουλής των Ελλήνων 2018. 

 

2. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

2.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Προϋπολογισμός ονομάζεται ο νόμος με τον οποίο προσδιορίζονται τα δημόσια έσοδα και 
καθορίζονται τα όρια των εξόδων του κράτους για κάθε οικονομικό έτος (άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 
2362/1995).  Συνήθως, ο προϋπολογισμός ψηφίζεται κατά την τακτική σύνοδο της Βουλής κάθε 
έτους (άρθρο 79 παρ. 1 Συντ.), ωστόσο νομοθετικά μπορεί να προβλεφθεί προϋπολογισμός για 
δύο έτη (άρθρο 79 παρ. 6 Συντ.).1 

  

2.2. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ2 

(α) Προβλέπει τα έσοδα και τα έξοδα 
(β) Εξουσιοδοτεί την κυβέρνηση για την είσπραξη των εσόδων και την πραγματοποίηση 

των εξόδων.  
(γ) Επαναλαμβάνεται περιοδικά κάθε ένα χρόνο (κατ’ εξαίρεση κάθε δύο). 

                                                 
1 Γέροντας Απόστολος, Δημοσιονομικό Δίκαιο, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2005. 
2 Κούγια Ειρήνη, Η τηρούμενη δημοσιολογική διαδικασία στους φορείς γενικής κυβέρνησης, διαφορές-
ομοιότητες, μελέτη περίπτωσης, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Αθήνα, 2015. 
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2.3. ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Ο προϋπολογισμός είναι μια πράξη με τριπλή σημασία.  

Η νομική σημασία του έγκειται ότι χωρίς την εξουσιοδότηση που παρέχει στη διοίκηση δεν 
μπορούν να εισπραχθούν έσοδα ούτε να διενεργηθούν δαπάνες. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι για 
να υλοποιηθούν οι δύο πράξεις (είσπραξη εσόδων-πραγματοποίηση δαπανών) δεν αρκεί ο 
προϋπολογισμός˙ απαιτούνται ειδικοί ψηφιζόμενοι από τη Βουλή ουσιαστικοί νόμοι, ελλείψει 
των οποίων η είσπραξη εσόδων και η διενέργεια δαπανών είναι παράνομες και 
αντισυνταγματικές.  

Η λογιστική σημασία του προϋπολογισμού σχετίζεται με την ιδιότητά του να αποτυπώνει τον 
τρόπο διαχείρισης των εσόδων και των εξόδων για ένα οικονομικό έτος.  

Τέλος, η πολιτική σημασία του προϋπολογισμού έγκειται στο ότι καθιστά σαφείς τις 
προτεραιότητες της εκάστοτε κυβέρνησης σε κάθε τομέα της δημόσιας πολιτικής για το επόμενο 
οικονομικό έτος.3 

  

2.4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

(α) Αρχή της ετήσιας διάρκειας (βλ. άρθρο 49 παρ. 1 Ν. 4270/2014) 
(β) Αρχή της ειδικότητας (βλ. άρθρο 51 παρ. 2 Ν. 4270/2014): τα οικονομικά στοιχεία του 

προϋπολογισμού εξειδικεύονται αναλυτικά και τα έσοδα χρησιμοποιούνται μόνο για 
την κάλυψη των εξόδων μιας συγκεκριμένης κρατικής δομής για την οποία έχουν 
προβλεφθεί. 

(γ) Αρχή της καθολικότητας (βλ. άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 2362/1995 και άρθρο 49 παρ. 2 Ν. 
4270/2014): στον προϋπολογισμό αναγράφονται όλα τα έσοδα και όλα τα έξοδα χωρίς 
να επιτρέπεται ο μεταξύ τους συμψηφισμός (άρθρο 51 παρ. 1 στχ. β’ Ν. 4270/2014). 

(δ) Αρχή της ενότητας (βλ. άρθρο 79 παρ. 2 Συντ. και άρθρο 49 παρ. 2 Ν. 4270/2014): 
προκύπτει από την αρχή της καθολικότητας και δίνει τη δυνατότητα να διαμορφωθεί 
συνολική εικόνα αναφορικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού. 

(ε) Αρχή της ακρίβειας: στον προϋπολογισμό αποτυπώνονται με τη μεγαλύτερη δυνατή 
ακρίβεια τα οικονομικά στοιχεία ώστε να αποφεύγονται ουσιώδεις αποκλίσεις τους από 
τα πραγματικά έσοδα και έξοδα. 

(στ) Αρχή της αλήθειας και της σαφήνειας: ο προϋπολογισμός συντάσσεται με βάση αληθή 
οικονομικά δεδομένα και ακριβείς αναλύσεις. 

(ζ) Αρχή της δημοσιότητας: οι διαδικασίες σύνταξης, ψήφισης και εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού είναι φανερές ώστε να επιτρέπεται έλεγχος.4 

                                                 
3 Κίτσος Χαράλαμπος, Δημοσιονομικό Δίκαιο και Δημόσιο Λογιστικό-οι θεσμικές αλλαγές των Ν. 3871/10 και 
4270/14, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Αθήνα, 2015. 
4  Τρίμμη Ελένη, Ο εξωτερικός έλεγχος των δημοσίων δαπανών: Η άσκηση του προληπτικού και του 
κατασταλτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, 
Αθήνα, 2004. 
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2.5. Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Ο προϋπολογισμός είναι νόμος του κράτους.5 Πρόκειται για τυπικό νόμο, αφού ψηφίζεται από 
τη Βουλή των Ελλήνων, και όχι για ουσιαστικό νόμο, αφού δε θέτει νέους γενικούς και 
αφηρημένους κανόνες δικαίου, αλλά απλώς περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία (έσοδα-έξοδα) 
που πιθανολογούνται για το επόμενο οικονομικό έτος. 

  

2.6. ΕΙΔΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

(α) Τακτικός Προϋπολογισμός: περιλαμβάνει πρόβλεψη για τα τακτικά έσοδα και έξοδα. [Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, π.χ. εν καιρώ πολέμου, καταρτίζεται έκτακτος 
προϋπολογισμός που περιλαμβάνει μόνο έκτακτα έσοδα και έξοδα (βλ. και άρθρο 79 
παρ. 4 Συντ.)]. 

(β) Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων: πρόκειται για ειδική κατηγορία 
προϋπολογισμού που διέπεται από ειδικές διατάξεις (π.χ. άρθρο 7 Ν. 2362/1995, όπως 
συμπληρώθηκε και από το άρθρο 10 Ν. 3871/2010). 

Στο γενικό κρατικό προϋπολογισμό προσαρτώνται προϋπολογισμοί των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείων, όχι, όμως, των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ούτε άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που έχουν οικονομική 
αυτοτέλεια και καταρτίζουν δικούς τους προϋπολογισμούς. 6  

  

2.7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΨΗΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Η δημοσιολογιστική διαδικασία διακρίνεται στις ακόλουθες φάσεις:  

(α) κατάρτιση-ψήφιση-δημοσίευση του κρατικού προϋπολογισμού, 
(β) εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού που αποτελείται από τη βεβαίωση και 

είσπραξη των εσόδων και την εκκαθάριση και διενέργεια των δαπανών, 
(γ) αποτύπωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού στον 

ισολογισμό και στον απολογισμό, 
(δ) έλεγχος του τρόπου εκτέλεσης των προβλεπόμενων από τον προϋπολογισμό δαπανών, 

προληπτικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο (άρθρο 27 Ν. 2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 27 Ν. 3871/2010) και κατασταλτικά είτε πάλι από το ίδιο Ανώτατο 
Δικαστήριο είτε από τη Βουλή μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου ή κατά την ψήφιση 
του απολογισμού.7 

                                                 
5  Στασινόπουλος Μιχαήλ, Μαθήματα Δημοσιονομικού Δικαίου, 1966 [Ανατύπωση: Εκδόσεις Αντ. Ν. 
Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1985]. 
6 Μπάρμπας Νικόλαος, Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2014. 
7 Γεωργακόπουλος Θεόδωρος-Πάσχος Παναγιώτης, Δημόσια Οικονομική και Δημοσιονομική Νομοθεσία, 
Εκδόσεις: Το Οικονομικό, Αθήνα, 1989. 
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Κατά τα συνταγματικά προβλεπόμενα, ο προϋπολογισμός του κράτους (και οι επ’ αυτού 
τροπολογίες που δεν επηρεάζουν έσοδα και έξοδα) ανήκει στην κατηγορία των νομοσχεδίων που 
ψηφίζονται αποκλειστικά από την Ολομέλεια (άρθρα 72 παρ. 1, 79 παρ. 1 Συντ.).8 

Δηλαδή, η ψήφιση του Προϋπολογισμού δε γίνεται πρώτα από Επιτροπή της Βουλής ως 
προστάδιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, όπως συμβαίνει με τα περισσότερα νομοσχέδια. 
Στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών συζητείται απλώς προσχέδιο του προϋπολογισμού, 
κατατιθέμενο από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος μετά τη συζήτηση, καταθέτει τον 
Προϋπολογισμό στην Ολομέλεια, έχοντας ενσωματώσει ενδεχομένως παρατηρήσεις 
υποβληθείσες από τους βουλευτές, που λαμβάνουν μέρος στην επιτροπή Οικονομικών (άρθρο 
79 παρ. 3 Συντ.). 

Για τις ανάγκες του Μοντέλου Βουλής των Ελλήνων η συζήτηση και ψήφιση του 
Προϋπολογισμού θα γίνει και στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών. 

Η αρμοδιότητα για την κατάρτιση του προϋπολογισμού ανήκει κυρίως στον Υπουργό 
Οικονομικών, ο οποίος συνεργάζεται με όλους τους συναρμόδιους Υπουργούς για τα έσοδα και 
έξοδα κάθε Υπουργείου. Προηγούνται, όμως, προτάσεις αρμόδιων φορέων και Υπηρεσιών 
Δημοσιονομικού Ελέγχου προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 2362/1995). 
Όπως κάθε νομοσχέδιο, έτσι και ο προϋπολογισμός πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολογική 
έκθεση (άρθρο 74 παρ. 1 Συντ.).9 Η αιτιολογική έκθεση περιέχει το πνεύμα και το σκοπό της υπό 
ψήφιση ρύθμισης. Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους νόμους, ειδικά για τον κρατικό 
προϋπολογισμό προβλέπεται επιπλέον και εισηγητική έκθεση, η οποία περιλαμβάνει 
δημοσιονομικά και μακροοικονομικά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 53 Ν. 4270/2014.10 

Ο ψηφισθείς για κάθε έτος προϋπολογισμός είναι κομβικής σημασίας για τη δημοσιονομική 
κατάσταση του κράτους και για αυτό ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις. Έτσι, νομοθετικές προτάσεις οι 
οποίες προβλέπεται να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό δε συζητούνται, ειμή μόνο αν 
συνοδεύονται από έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 Σ). Επίσης, δεν 
εισάγονται για συζήτηση σχέδια νόμου που επηρεάζουν τον προϋπολογισμό, είτε με αύξηση των 
δαπανών είτε με μείωση των εσόδων, εφόσον δε συνοδεύονται από ειδική έκθεση του Υπουργού 
Οικονομικών και τυχόν συναρμόδιων Υπουργών (άρθρο 75 παρ. 3 Σ). 

  

Ο Υπουργός Οικονομικών ή οποιοδήποτε προβλεπόμενο από τη νομοθεσία ή εξουσιοδοτημένο 
κρατικό όργανο είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του προϋπολογισμού ενός κρατικού φορέα 
αναλαμβάνοντας υποχρεώσεις και προσδιορίζοντας απαιτήσεις σε βάρος του ονομάζεται 
Διατάκτης. Οι διατάκτες διακρίνονται σε κύριους και δευτερεύοντες. Κύριος διατάκτης είναι ο 
διατάκτης που αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων, οι οποίες τίθενται στη 
διάθεσή του απευθείας από τον προϋπολογισμό του φορέα του, ενώ δευτερεύων διατάκτης είναι 

                                                 
8  Δημητρόπουλος Ανδρέας, Σύστημα Συνταγματικού Δικαίου, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 
2011. 
9Δημητρόπουλος Ανδρέας, Σύστημα Συνταγματικού Δικαίου, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2011. 
10 Μπάρμπας Νικόλαος, Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2014. 
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ο διατάκτης που αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος πιστώσεων, οι οποίες τίθενται στη διάθεσή 
του κατ΄ εντολή του κύριου διατάκτη (άρθρο 65 παρ. 1 Ν. 4270/2014). 

Όποιος διαχειρίζεται δημόσια κονδύλια (χρήματα, αξίες, υλικό), ακόμα κι αν δεν έχει νόμιμη 
εξουσιοδότηση, ονομάζεται δημόσιος υπόλογος11, ο οποίος ελέγχεται και εποπτεύεται:  

(α) από τον Υπουργό Οικονομικών (κατ’ εξαίρεση για τους υπολόγους των Ενόπλων 
Δυνάμεων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ισχύουν ειδικές διατάξεις),  

(β) από τον οικείο διατάκτη,  
(γ) από το Ελεγκτικό Συνέδριο.12 

Τα καθήκοντα των δημοσίων υπολόγων είναι ασυμβίβαστα με τα καθήκοντα του διατακτών και 
των εκκαθαριστών.13 Επομένως, ο διατάκτης δεν πρέπει να αναμειγνύεται στα καθήκοντα του 
δημοσίου υπολόγου, αλλιώς φέρει όμοια ευθύνη με αυτήν του δημοσίου υπολόγου.14 Τέλος, τα 
καθήκοντα του διατάκτη είναι ασυμβίβαστα με τα καθήκοντα του προϊσταμένου οικονομικών 
υπηρεσιών και παράβαση αυτής της απαγόρευσης συνιστά πειθαρχικό αδίκημα (άρθρο 65 παρ. 
3 Ν. 4270/2014). 

 

3. ΈΣΟΔΑ 

 

3.1. ΟΡΙΣΜΟΣ  

Έσοδα του προϋπολογισμού είναι τα ποσά που βεβαιώνονται κατά τη διάρκεια του οικονομικού 
έτους, στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο από την 
οποία προέρχονται, όπως επίσης και τα βεβαιωθέντα έσοδα του προϋπολογισμού του 
προηγούμενου οικονομικού έτους, που δεν έχουν εισπραχθεί.15  

Τα έσοδα του προϋπολογισμού που έχουν βεβαιωθεί και δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι τη λήξη του 
οικονομικού έτους, διαγράφονται από το οικονομικό έτος στο οποίο έχουν βεβαιωθεί και 
επαναβεβαιώνονται ως έσοδα του Προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού έτους.16 

Αναπτύσσοντας εναργέστερα, τα δημόσια έσοδα μπορεί να προέρχονται από: 

(α) άμεσους και έμμεσους φόρους 
(β) μεταβιβάσεις προερχόμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα κράτη- μέλη 
(γ) πιστωτικά έσοδα από πηγές εσωτερικού και εξωτερικού  
(δ) από δημόσιες επενδύσεις (για τις οποίες προβλέπεται ειδικός προϋπολογισμός 

δημοσίων επενδύσεων)17 

                                                 
11άρθρο 54 παρ. 1 Ν. 2362/1995 και άρθρο 150 παρ. 1 Ν. 4270/2014. 
12 άρθρο 54 παρ. 3 Ν. 2362/1995 και άρθρο 150 παρ. 3 Ν. 4270/2014. 
13 άρθρο 55 Ν. 2362/1995 και άρθρο 151 Ν. 4270/2014. 
14 άρθρο 20 παρ. 2 Ν. 2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 20 παρ. 2 Ν. 3871/2010, και άρθρο 
65 παρ. 3 Ν. 4270/2014. 
15 άρθρο 10 παρ. 1 Ν. 2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 παρ. 1 Ν. 3871/2010. 
16 Άρθρο 10 παρ. 2 Ν. 2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 παρ. 2 Ν. 3871/2010. 
17 Μπάρμπας Νικόλαος, Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2014. 
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3.2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Η Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 1η Ιανουαρίου 2001 εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ). Μετά την επιτυχή σύγκλιση των δημοσιονομικών της 
μεγεθών και την πλήρωση των κριτηρίων της συνθήκης του Μάαστριχτ απέκτησε το κοινό 
νόμισμα, ευρώ. 18 

Αναφορικά με τους άμεσους και έμμεσους φόρους, οι Έλληνες πολίτες καλούνται να  πληρώσουν 
ένα χρηματικό ποσό στο κράτος, δηλαδή φόρους.19 Οι φόροι μπορεί να είναι είτε άμεσοι, με βάση 
το εισόδημα του φορολογούμενου προσώπου, είτε έμμεσοι, οι οποίοι είναι φόροι δαπάνης ή 
κατανάλωσης, διότι επιβαρύνουν την τιμή του προϊόντος. Οι μεν διακρίνονται σε: Α) Άμεσους 
Φόρους Φυσικών Προσώπων, δηλαδή ιδιωτών, και B) Άμεσους Φόρους Νομικών Προσώπων, 
δηλαδή επιχειρήσεων - εταιρειών, οι δε κατά την αγοραπωλησία ενός εμπορεύματος 
επιβάλλονται στον αγοραστή τη στιγμή της πληρωμής στον πωλητή του εμπορεύματος (διότι  
συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του προϊόντος) και στον πωλητή του εμπορεύματος που 
εισπράττει από τον αγοραστή του προϊόντος τον έμμεσο φόρο και εν συνεχεία τον αποδίδει στην  
αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Ο γνωστότερος έμμεσος φόρος είναι ο Φόρος 
Προστιθέμενης Αξίας.20 

Στο ελληνικό κράτος η ύπαρξη έμμεσων φόρων στα φορολογικά έσοδα ανέκαθεν προβλεπόταν 
να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των άμεσων φόρων21. Αναλυτικότερα, η αναλογία από 
το 1999 μέχρι και το 2008 ήταν: για κάθε €100 προβλεπόμενων φορολογικών εσόδων τα €42 να 
προέρχονται από την άμεση φορολόγηση των Ελλήνων και τα υπόλοιπα €58 από την έμμεση. Εν 
συνεχεία, από το 2009 και έπειτα παρατηρείται προσπάθεια μικρής αύξησης της συμμετοχής των 
άμεσων φόρων και αντίστοιχης μείωσης των έμμεσων στα προβλεπόμενα συνολικά φορολογικά 
έσοδα του ελληνικού κράτους (συγκεκριμένα για το 2013 προβλέπεται το 55,14% των 
φορολογικών εσόδων να προέλθει από την έμμεση φορολόγηση και το υπόλοιπο 44,86% από την 
άμεση). 

Ακολούθως, ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων είναι ένας προοδευτικός φόρος στο 
εισόδημα ενός ατόμου. Πρόκειται για φόρο κατά τον οποίο ισχύει πως αυξανομένου του 
εισοδήματος του ατόμου, αυξάνεται η φοροδοτική ικανότητα και επιβάρυνσή του. Αποτελεί 
αυτόματο σταθεροποιητή της οικονομίας και υπολογίζεται επί των εισοδημάτων των ιδιωτών 
(μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες). Ταυτόχρονα, ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών 
Προσώπων  είναι ένας άμεσος φόρος που περιορίζει το εισόδημα των μετόχων και εκείνο της 
επιχείρησης, με συνέπεια τη μείωση των επιπέδων κατανάλωσης και επένδυσης. Υπολογίζεται 
επί των εισοδημάτων των επιχειρήσεων–εταιριών.22   

                                                 
18 Κωστόπουλος Κωνσταντίνος, Ο έλεγχος του ουσιαστικού μέρους της δαπάνης από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
εις Οι δικαιοδοσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η συμβολή του στους θεσμούς, Εθνικό Τυπογραφείο, 
1998. 
19 Γκουζής Αθανάσιος, Δημόσιο Λογιστικό: Αρχές Διοίκησης και Διαχείρισης των Εσόδων και Εξόδων του 
Κράτους, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 1991. 
20 Γέροντας Απόστολος, Δημοσιονομικό Δίκαιο, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2005. 
21 Φλώρος Αριστείδης, Φορολογική Λογιστική, Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, 2010. 
22 Τσιατούρας Φώτης, Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, Αθήνα, 2010. 
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Στην Ελλάδα, το 2000 και το 2001 τα Φυσικά και τα Νομικά Πρόσωπα προβλεπόταν να 
συμμετέχουν περίπου το ίδιο στα φορολογικά έσοδα. Από το 2002 και έπειτα εμφανίζεται μια 
ανισοκατανομή της προβλεπόμενης φορολογικής επιβάρυνσης υπέρ των Νομικών Προσώπων. 
Αναλυτικότερα, το 2001 το 52,07% του Συνολικού Φόρου Εισοδήματος προερχόταν από τη 
φορολόγηση των Φυσικών Προσώπων και το υπόλοιπο 47,93% από τη φορολόγηση των Νομικών 
Προσώπων, δηλαδή το 2001 τα Φυσικά Πρόσωπα προβλεπόταν να πληρώσουν 1,26 φορές 
περισσότερο φόρο από τα Νομικά Πρόσωπα. Το 2013 τα Φυσικά Πρόσωπα προβλεπόταν να 
συμμετέχουν στα φορολογικά βάρη σε ποσοστό 84,21%, ενώ η προβλεπόμενη επιβάρυνση των 
Νομικών Προσώπων είχε περιοριστεί στο υπόλοιπο 15,79%, δηλαδή τα Φυσικά Πρόσωπα 
καλούνταν να πληρώσουν 5,33 φορές περισσότερους φόρους από τα Νομικά Πρόσωπα. (Βλέπε 
κατωτέρω πίνακα) 

Συνολικά, όπως προκύπτει από τους ψηφισθέντες προϋπολογισμούς, αναφορικά με τα τακτικά 
έσοδα του κράτους, στα οποία δεν περιλαμβάνονται μήτε τα χρηματικά βοηθήματα από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση μήτε τα πιστωτικά έσοδα, η πορεία τους στους Προϋπολογισμούς του 
κράτους ακολουθεί πτωτική πορεία. Πιο συγκεκριμένα, από το 2002 μέχρι και το 2010 
παρατηρείται μια σχετική σταθερότητα των προβλεπόμενων τακτικών εσόδων στους 
Προϋπολογισμούς, οι οποίοι μάλιστα κυμαίνονται κοντά στο 60%. Τον Απρίλιο του 2010, 
ενεργοποιείται ο μηχανισμός στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου, προκειμένου να διασωθεί η ελληνική οικονομία. Στα ποσοστά των τακτικών εσόδων 
παρατηρείται πτώση τους σε ποσοστά μεταξύ 36%-45% μέχρι και το 2015. Στους Τακτικούς 
προϋπολογισμούς 2016-2018, τα πιστωτικά έσοδα είναι κοντά στο 8% του συνόλου των τακτικών 
εσόδων. 

Εν συνεχεία, τα πιστωτικά έσοδα του ελληνικού κράτους κατά το χρονικό διάστημα 2002-2010 
προβλέφθηκαν σε ποσοστά 35%- 40%. Ύστερα από το 2011 μέχρι σήμερα σημειώνεται ανοδική 
πορεία τους ξεκινώντας από το 53% και καταλήγοντας σήμερα στο 91%. Αξίζει να σημειωθεί η 
κατακόρυφη αύξησή τους από το 2016 μέχρι σήμερα σε ποσοστά 91%. 
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Πίνακας 1. Φόροι Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων ως Ποσοστό των Συνολικών 
Φόρων Εισοδήματος 

 

 

3.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΣΟΔΩΝ  

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού ως προς τα έσοδα είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει δύο 
στάδια: Το στάδιο της βεβαίωσης και το στάδιο της είσπραξης.23 Η βεβαίωση μπορεί να νοηθεί 
με την «ευρεία έννοια» που προηγείται και με τη «στενή έννοια» που έπεται.24 Αναφορικά με το 
στάδιο της βεβαίωσης με την ευρεία έννοια, συντελείται η σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων, 
στους οποίους προσδιορίζεται ποσοτικά και ποιοτικά η χρηματική απαίτηση του Δημόσιου. 
Ακολούθως, το στάδιο βεβαίωσης με τη στενή έννοια (ή αλλιώς στάδιο της ταμειακής βεβαίωσης) 
καλύπτει το επίπεδο εμφάνισης της χρηματικής απαίτησης στο νόμιμο τίτλο ως έσοδο, 
προκειμένου να γίνει η είσπραξή της με βάση τους βεβαιωτικούς καταλόγους.25     

Για να είναι νόμιμη η είσπραξη των εσόδων, επιβάλλεται να υπάρχει πρόβλεψή των εισπράξεων 
από συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να μη θεωρηθεί κάποια είσπραξη 

                                                 
23  Σολδάτος Δημήτριος, Δημόσιο Λογιστικό: Κωδικοποιημένη νομοθεσία-ερμηνεία-νομολογία, Εκδόσεις 
Δημοπούλου, Θεσσαλονίκη, 2001. 
24 Κίτσος Χαράλαμπος, Δημοσιονομικό Δίκαιο και Δημόσιο Λογιστικό-οι θεσμικές αλλαγές των Ν. 3871/10 
και 4270/14, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Αθήνα, 2015. 
25 Μπάρμπας Νικόλαος, Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2014. 
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παράνομη. Έπειτα, απαραίτητη είναι η ύπαρξη νόμιμου τίτλου βεβαίωσης του εσόδου. Αρμόδιο 
όργανο που φέρει την ικανότητα να συντάσσει με τις κατάλληλες νόμιμες διατυπώσεις νόμιμο 
τίτλο, ο οποίος είναι δημόσιο έγγραφο και αποδεικνύει το ποσό που οφείλεται στο Δημόσιο, το 
υποκείμενο της οφειλής και το λόγο αυτής. Νόμιμος τίτλος μπορεί να είναι26:  

(α) η σύμφωνα με τους κείμενους νόμους βεβαίωση από τις αρμόδιες διοικητικές αρχές, 
του είδους του εσόδου και της αιτίας για την οποία οφείλεται, 

(β) η οφειλή που αποδεικνύεται από δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, 
(γ) οι καταστάσεις των οφειλετών του Ι.Κ.Α. 

Στη συνέχεια, αναγκαία είναι η έκδοση αποδείξεως είσπραξης από την αρχή που διενεργεί την 
είσπραξη ενώ δεν πρέπει να λείπει η νόμιμη αρμοδιότητα της εν λόγω αρχής. 

Επίσης, προβλέπεται πως η είσπραξη των δημοσίων εσόδων πραγματοποιείται με την ύπαρξη 
νόμιμου τίτλου από όσους έχει ανατεθεί η είσπραξη ειδικών εσόδων σε Δ.Ο.Υ., τελωνεία, λοιπά 
όργανα είσπραξης του Δημοσίου και Ειδικούς Ταμίες (άρθρο 81 του Ν. 4270/14). Επιπρόσθετα, η 
είσπραξη των δημοσίων εσόδων δύναται να ανατεθεί τόσο σε τράπεζες, σε λοιπά πιστωτικά 
ιδρύματα, σε οργανισμούς κοινής ωφελείας ή σε Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) 

Το βασικό παραστατικό που εκδίδει το αρμόδιο δημόσιο ταμείο κατά την είσπραξη ενός εσόδου 
είναι το τριπλότυπο είσπραξης. Εάν η είσπραξη γίνει εκτός ταμείου, το αρμόδιο εισπρακτικό 
όργανο εκδίδει το ίδιο τριπλότυπο και καταθέτει τα έσοδα στο ταμείο. Η είσπραξη των εσόδων 
μπορεί να διενεργηθεί και με γραμμάτιο είσπραξης, το οποίο εκδίδεται όταν καταβάλλονται 
χρήματα από υπόχρεους για εξόφληση χρεών που οφείλονται σε άλλο ταμείο ή όταν 
αποστέλλονται χρήματα από ταμείο σε ταμείο για πληρωμή δικαιούχου ή όταν γίνεται ανάληψη 
χρημάτων από την Τράπεζα της Ελλάδος. Σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού, οι 
εισπράξεις των Δ.Ο.Υ. κατατίθενται σε λογαριασμούς που έχουν προκαθορισθεί από τον Υπουργό 
Οικονομικών στην Τράπεζα της Ελλάδος.27  

 

3.4. ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ 

Στις 19 Δεκεμβρίου 2017, ολοκληρώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του Κρατικού 
Προϋπολογισμού του 2018. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, προσδοκώνται έσοδα από 
διαγωνισμούς, για τους οποίους έχουν υποβληθεί δεσμευτικές προσφορές (λιμάνια, μαρίνες), 
από καταβολές δόσεων, ολοκληρωμένων συναλλαγών προηγούμενων ετών, όπως τα 
αεροδρόμια.  

Ειδική μνεία γίνεται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, με κύριο μέλημα την 
ορθολογική και στοχευμένη εκμετάλλευση της δημόσιας περιουσίας, η οποία δύναται να 
υλοποιήσει την εκταμίευση σταθερών εσόδων σε μακροχρόνια βάση, να μειώσει το ύψος του 
χρέους και να δημιουργήσει πρόσθετα αναπτυξιακά οφέλη. 

Ταυτόχρονα, προβλέπονται ποικίλες δράσεις με βασικό στόχο την καταγραφή, την προστασία 
και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και τον εκσυγχρονισμό των 

                                                 
26 Άρθρο 2 παρ.2 Ν.Δ. 356/1974. 
27 Γεωργακόπουλος Θεόδωρος-Πάσχος Παναγιώτης, Δημόσια Οικονομική και Δημοσιονομική Νομοθεσία, 
Εκδόσεις: Το Οικονομικό, Αθήνα, 1989. 
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διαδικασιών και του νομοθετικού πλαισίου. Μεταξύ αυτών βρίσκονται η καταγραφή της 
Δημόσιας Περιουσίας (Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων 
και Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας), η προστασία της (αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων) και 
η αξιοποίησή της (στέγαση δημόσιων υπηρεσιών-εξορθολογισμός και εξοικονόμηση δαπανών, 
κατεχόμενα και ανταλλάξιμα κτήματα).  

Σχετικά με την περιουσία του Δημοσίου, τα 2,74 δισ. ευρώ προβλέπεται πως θα φτάσουν τον 
επόμενο χρόνο τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις. Συγκεκριμένα, στο υπουργείο Οικονομικών 
προσδοκούν περίπου 2 δις. ευρώ από διαγωνισμούς που θα ολοκληρωθούν εντός του 2018, άλλα 
613 εκατ. ευρώ από διαγωνισμούς που έχουν υποβληθεί δεσμευτικές προσφορές, αλλά η πρώτη 
δόση θα καταβληθεί του χρόνου και 112 εκατ. ευρώ από δόσεις προηγούμενων συμφωνιών 
ιδιωτικοποιήσεων.  

Το ζήτημα των ιδιωτικοποιήσεων και κυρίως του νερού και της ενέργειας είναι πολιτικά 
ευαίσθητο, λόγω της στάσης της ελληνικής κυβέρνησης κατά την προ του 2015 περίοδο. Ωστόσο, 
από πολλούς γίνεται λόγος για «αγώνα δρόμου», στον οποίο  θα πρέπει να επιδοθεί το 
οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για την υλοποίηση της λίστας των ιδιωτικοποιήσεων, ενώ 
δεν είναι μικρός ο αριθμός των ατόμων που αντιτάσσονται σε αυτήν την πολιτική επιθυμώντας 
να προστατέψουν τη δημόσια περιουσία από την «υποθήκευση», από την «εκποίηση». 

Επιπλέον, διενέργεια ηλεκτρονικών δημοπρασιών για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού 
και παραλίας που πραγματοποιήθηκε στο 2017 για έναν μικρό αριθμό θέσεων θα επεκταθεί σε 
όλες τις δημοπρατούμενες θέσεις, καθώς και σε άλλα αντικείμενα προς δημοπρασία (πχ 
αμμοληψίες), εξετάζοντας παράλληλα τη δυνατότητα διενέργειάς τους μέσω υπάρχοντος 
συστήματος του υπουργείου Οικονομικών. Άμεσα έσοδα, σύμφωνα με το κείμενο του 
προϋπολογισμού, μπορούν να εξασφαλισθούν από την τροποποίηση της διαδικασίας 
παραχώρησης της χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας, που γίνεται σήμερα έναντι μικρού 
τιμήματος για το Δημόσιο και αφορά στις περιπτώσεις που υπογράφονται μισθωτήρια 
συμβόλαια, με τη διενέργεια ηλεκτρονικών δημοπρασιών για την παραχώρηση απλής χρήσης 
αιγιαλού και παραλίας και αμμοληψιών. Στο πλαίσιο της ανάδειξης της δημόσιας περιουσίας η 
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας θα προχωρήσει με τη σύμπραξη εξειδικευμένων 
τμημάτων ελληνικών πανεπιστημίων, στον ακριβή προσδιορισμό των ορίων δημόσιων ακινήτων 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή ιδιαίτερης σημασίας για την οικονομία, που δεν ήταν δυνατό 
μέχρι σήμερα να οριοθετηθούν με τα υπάρχοντα μέσα και τη στελέχωση των υπηρεσιών (πχ. 
Καλντέρα νήσου Θήρας).  

Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί και η προστασία της πρώτης κατοικίας αποτελούν βασική 
μέριμνα της ελληνικής κυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα, οι πλειστηριασμοί ακινήτων αφορούν 
τους στρατηγικούς μη καλόπιστους πληρωτές, αυτούς που διαθέτουν τα εισοδήματα και τα 
περιουσιακά στοιχεία που τους επιτρέπουν να αποπληρώσουν το δάνειο τους, αλλά συνειδητά 
επιλέγουν να μην το κάνουν, σε βάρος των τραπεζών. Την ώρα που η κυβέρνηση προωθεί τους 
ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, η μη αναγκαία φυσική παρουσία στα δικαστήρια και επομένως 
η λιγότερο εύκολη διατάραξη της διαδικασίας γεννά σοβαρά ενδεχόμενα πλειστηριασμών όχι 
μόνο σε ακίνητα υψηλής αξίας στρατηγικών κακοπληρωτών, αλλά και σε λαϊκές κατοικίες και 
περιουσία. 
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Εν συνεχεία, από τον Ιανουάριο επανέρχονται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) για την επιβολή φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις 
ακινήτων. Οι διατάξεις για την επιβολή φόρου υπεραξίας στις πωλήσεις ακινήτων τέθηκαν σε 
ισχύ, για πρώτη φορά, το 2014, αλλά με νομοθετικές ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν από τη Βουλή 
στα τέλη του 2014 και στα τέλη του 2016, αντίστοιχα. Μια τέτοια εξέλιξη έχει ως συνέπεια να 
υποστεί άλλο ένα ισχυρό πλήγμα η αγορά ακινήτων. Εφόσον ο πωλητής έχει διακρατήσει το 
ακίνητο που μεταβιβάζει για πέντε τουλάχιστον έτη από τη στιγμή της απόκτησής του, η 
υπεραξία που προκύπτει σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν θα είναι αφορολόγητη μέχρι το 
ποσό των 25.000 ευρώ, γεγονός που πυροδοτεί αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. 

Ακολούθως, σε 27 νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και της Δωδεκανήσου προβλέπεται να 
αυξηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2018 οι συντελεστές ΦΠΑ. Πρόκειται για νησιά για τα οποία στο 
τέλος του 2016 ανεστάλη, για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2017 μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 2017, η εφαρμογή του «μνημονιακού» μέτρου της κατάργησης των μειωμένων κατά 
17%-30% συντελεστών ΦΠΑ. Η περίοδος αναστολής λήγει στις 31η Δεκεμβρίου 2017 χωρίς νέα 
παράταση.  

Από την εφαρμογή του μέτρου της κατάργησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ εξαιρέθηκαν 
μόνο 5 από τα 32 νησιά του Αιγαίου. Η εξαίρεση θα ισχύσει μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2018. 
Πρόκειται για τα νησιά Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω και Λέρο, τα οποία εξακολουθούν να υφίστανται 
αρνητικές συνέπειες στις οικονομικές τους δραστηριότητες από τον τεράστιο όγκο των 
μεταναστευτικών-προσφυγικών ροών που δέχονται με προέλευση από τα πολύ κοντινά παράλια 
της Τουρκίας. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα νεότερα δεδομένα, από την 1η Ιανουαρίου 2018, οι 
συντελεστές ΦΠΑ θα αυξηθούν από τα επίπεδα του 5%, του 9% και του 17%, στο 6%, στο 13% και 
στο 24% σε 27 νησιά.  

Ωστόσο, τοπικοί φορείς και εκπρόσωποι τουριστικών οργανώσεων28 θεωρούν ότι η αύξηση του 
ΦΠΑ  μόνο πλήγμα για τον τουρισμό και την κατανάλωση στα νησιά δύναται μπορεί να 
προκαλέσει τη στιγμή μάλιστα που ο ανταγωνισμός με τα γειτονικά παράλια είναι μεγάλος και 
υποστηρίζουν ότι μόνο και μόνο για εθνικούς λόγους τα νησιά αυτά θα έπρεπε να είναι πιο 
ευνοημένα από την ηπειρωτική Ελλάδα. 

Παράλληλα, για νέα έξοδο στις αγορές κάνει λόγο ο προϋπολογισμός. Με στόχο την 
αναδημιουργία επαρκούς ρευστότητας και μίας αντιπροσωπευτικής καμπύλης αποδόσεων 
ομολόγων αναφοράς του Δημοσίου, καθώς και τη δημιουργία επαρκών ταμειακών διαθεσίμων 
ασφαλείας για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση, αποκλειστικά από την διεθνή και εγχώρια 
αγορά κεφαλαίων μετά τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος, εκτιμάται έξοδος. Υπενθυμίζεται 
ότι η Ελλάδα είχε ξαναδοκιμάσει έξοδο στις αγορές το 2014 και το 2017.  

Μια τέτοια πρόβλεψη προκαλεί και αντιδράσεις σε κύκλους οικονομολόγων που, όπως ίσχυε και 
για τις προηγούμενες εξόδους της Ελλάδας στις αγορές, θεωρούν ότι το επιτόκιο της 
αποπληρωμής των ομολόγων με την έξοδο στις αγορές είναι υψηλότερο από αυτό με το οποίο 
δανείζεται σήμερα η Ελλάδα, όντας στο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής, και έτσι 
επιβαρύνεται μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους.29 

                                                 
28 http://www.dimokratiki.gr/20-12-2017/sto-24-o-fpa-se-27-nisia-tou-egeou-exeresi-mono-gia-6-mines-se-5-
nisia/ 
29 https://www.newsbeast.gr/financial/arthro/665123/ti-simainei-i-ellada-vgainei-stis-agores 

http://www.newsbomb.gr/tags/tag/102912/exodos-stis-agores
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Παρ’ ότι, κατά την κυβερνητική άποψη, τα όσα ορίζει ο Προϋπολογισμός του 2018 αναφέρονται 
και δρουν καταλυτικά προς την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην οικονομία, τη μη 
δημιουργία ελλειμμάτων, τον ευχερή δανεισμό της χώρας από τις αγορές, την εξάλειψη της 
αβεβαιότητας και την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, έντονη κριτική ασκεί η αντιπολίτευση 
στο συγκεκριμένο μίγμα πολιτικής. Απόψεις περί φορολογικής υπερεπιβάρυνσης που δρουν σε 
βάρος της ανάπτυξης και ανάγκης απορρόφησης των πόρων διατυπώνονται στη Βουλή από όλα 
τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία ταυτόχρονα, αμφισβητούν την ικανότητα υλοποίησης 
του συγκεκριμένου Προϋπολογισμού λαμβάνοντας υπόψη της αδυναμία επίτευξης 
προγενέστερων στόχων και Προϋπολογισμών.  

Από πολλούς θεωρείται βασικό χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου Προϋπολογισμού «η σκληρή 
πραγματικότητα της διαρκούς λιτότητας με φόρους και περικοπές» και πρόκειται περί φιλόδοξης 
κίνησης της κυβέρνησης. Παρ’ ότι υπάρχουν φωνές που πιστεύουν στην αξιόπιστη και επιτυχή 
πορεία της ελληνικής οικονομίας, πολλοί εξακολουθούν να πιστεύουν πως «οι στόχοι των 
πλεονασμάτων υπερκαλύπτονται, επιβαρύνοντας τους φορολογούμενους.».30 

 

Πίνακας 2. Βασικά Δημοσιονομικά Στοιχεία 2012-2013, Εκτίμηση 2014 & Προβλέψεις 2015-2018 

 

                                                 
30 http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=918532 
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Πίνακας 3. Συνοπτική Παρουσίαση Προϋπολογισμού 2007 

 

 

4. ΈΞΟΔΑ 

 

4.1. ΟΡΙΣΜΟΣ 

Δημόσια δαπάνη είναι η χρησιμοποίηση πίστωσης για την εκπλήρωση των λειτουργικών 
δραστηριοτήτων ή της αποστολής της Κεντρικής Διοίκησης. Οι επιστροφές δημοσίων εσόδων 
που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα δεν αποτελούν δημόσια δαπάνη (άρθρο 77 παρ. 1 
Ν.4270/2014)31 

Ως δημόσιες δαπάνες αναγνωρίζονται όσες προβλέπονται από διάταξη τυπικού νόμου ή 
κανονιστικής διοικητικής πράξης. Κατ’ εξαίρεση αναγνωρίζονται ως δημόσιες δαπάνες και όσες 
δεν προβλέπονται ρητά από διάταξη νόμου αλλά εξυπηρετούν αιτιολογημένα τους σκοπούς των 
φορέων της Κεντρικής Διοίκησης.32  

Σχετικά με τις δαπάνες που προκαλούνται από κανονιστικές διοικητικές πράξεις, αυτές 
αναγνωρίζονται και βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή τους προϋπολογισμούς των 
επιχορηγούμενων από αυτόν φορέων, μόνον εφόσον αυτές εκδίδονται με τη σύμπραξη του 
Υπουργού Οικονομικών (άρθρο 77 παρ. 3 Ν. 4270/2014).  

Οι δημόσιες δαπάνες εμφανίζονται στον προϋπολογισμό κατά Υπουργείο. 

                                                 
31 Γκουζής Αθανάσιος, Δημόσιο Λογιστικό: Αρχές Διοίκησης και Διαχείρισης των Εσόδων και Εξόδων του 
Κράτους, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 1991. 
32 άρθρο 22 παρ. 2Ν. 2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 παρ. 2 Ν. 3871/2010, και άρθρο 
77 παρ. 2 Ν. 4270/2014. 
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Έξοδα του προϋπολογισμού είναι οι πληρωμές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του 
οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο Προϋπολογισμός, ανεξάρτητα από το χρόνο που έχει 
δημιουργηθεί η υποχρέωση για πληρωμή.33 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι μισθοί και οι συντάξεις δεν εγγράφονται στα έξοδα του 
Προϋπολογισμού του κράτους (άρθρο 80 παρ. 1 Συντ.).34 

Αναπτύσσοντας εναργέστερα, τα έξοδα του προϋπολογισμού διακρίνονται σε: 

(α) έξοδα που απαιτούνται για τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, 
(β) έξοδα για την προμήθεια αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, 
(γ) έξοδα για μεταβιβαστικές πληρωμές: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται πληρωμές 

του Δημοσίου προς ιδιωτικούς φορείς (π.χ. επιδόματα σε νοικοκυριά, επιχορηγήσεις σε 
επιχειρήσεις) με τις οποίες αυξάνονται τα εισοδήματά τους, χωρίς, όμως, η αύξηση αυτή 
να αποτελεί αμοιβή τους. Με άλλα λόγια οι μεταβιβαστικές πληρωμές δεν αποτελούν 
δαπάνες για αγορά αγαθών ή προσφορά υπηρεσιών προς το Δημόσιο και έτσι δε 
συμβάλλουν άμεσα στη δημιουργία παραγωγής και εισοδήματος, μη 
συνυπολογιζόμενες εξ αυτού του λόγου στο Εθνικό Εισόδημα. (π.χ. επιχορηγήσεις, 
κοινωνικά επιδόματα), 

(δ) πληρωμές που πηγάζουν από τα εισπραχθέντα έσοδα, όπως επιστροφή αχρεωστήτως 
καταβληθέντων και αποδόσεις πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

(ε) πληρωμές για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους (π.χ. ομόλογα Δημοσίου). 

Τα έξοδα ταξινομούνται κατά φορέα και ειδικό φορέα.35 

 

4.2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Η δεκαετία του 2000 ξεκίνησε με φαινομενικά θετικές προοπτικές, όμως, με μία ελληνική 
οικονομία η οποία έδειχνε ότι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υψηλού χρέους και χαμηλής 
ανταγωνιστικότητας. Η ευκολία του δανεισμού (λόγω της χρήσης του ευρώ) επικάλυψε τα 
προβλήματα αυτά, αλλά δεν τα έλυσε.36 

Ανάμεσα σε όσα συνετέλεσαν στην επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας κατά 
τη δεκαετία του 2000 ήταν και ο εκτροχιασμός των δαπανών κοινωνικής πρόνοιας, οι οποίες από 
4,0% του ΑΕΠ κατά τη δεκαετία του 1990, έφθασαν στο 7,0% στη δεκαετία του 2000, ενώ η 
μεγαλύτερη αύξηση βεβαίως παρουσιάστηκε στα χρόνια 2008 και 2009, όταν αυτές έφθασαν στο 
7,3% και στο 9,4% του ΑΕΠ, αντίστοιχα.  Επίσης,  η αύξηση των μισθών και γενικότερα του 
κόστους βάρυναν σημαντικά, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον κρατικό τομέα, την ήδη 
καταρρέουσα ανταγωνιστικότητα της χώρας και την αύξηση των δημοσίων ελλειμμάτων. 
Μάλιστα, μεταξύ του 1996 και του 2009, η επιβάρυνση του Προϋπολογισμού μόνο για τη 
μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων αυξήθηκε κατά 3,4% του ΑΕΠ! Ενώ οι σχετικές δαπάνες το 
1996 αποτελούσαν το 9,6% του ΑΕΠ, κατά το 2009 έφθασαν στο 13% του ΑΕΠ. 

                                                 
33 Άρθρο 13 παρ. 1 Ν. 2362/1995 και άρθρο 76 Ν. 4270/2014. 
34 Μπάρμπας Νικόλαος, Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2014. 
35 Ρίζος Κωνσταντίνος, Ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών και λογαριασμών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2015. 
36 http://www.eurocapital.gr/index.php/permalink/33267.html 



17 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 2001-2010, οι δαπάνες του τακτικού Προϋπολογισμού κατά μέσο 
όρο έφθασαν στο 25,1% του ΑΕΠ. Συνυπολογίζοντας και τις δαπάνες των τόκων, έφθασαν στο 
34,5% του ΑΕΠ. 

Καθώς ο μέσος όρος των δημοσιονομικών ελλειμμάτων έφθασε στο 6,7%, σε επίπεδο 
πρωτογενούς αποτελέσματος εμφανίστηκε έλλειμμα της τάξης του 1,5%. Έτσι, ο μέσος όρος της 
δαπάνης για τόκους έφθασε στο 5,2%. Μάλιστα, οι τόκοι αποτέλεσαν το 77,2% των 
δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Δηλαδή, ακόμη και εάν εξέλειπαν οι τόκοι, το Κράτος θα 
εξακολουθούσε να είχε σημαντικό έλλειμμα (-1,5% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο). Το Δημόσιο Χρέος 
έφθασε στο 138,8% του ΑΕΠ το οποίο είναι και το υψηλότερο της μεταπολεμικής περιόδου, ενώ 
έχει ήδη φθάσει στο 150% στα μέσα του 2011. Η ύφεση του τέλους της δεκαετίας, είναι η 
χειρότερη μεταπολεμική και ενδεχόμενα και μία από τις χειρότερες στην οικονομική ιστορία της 
χώρας. 

Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των δαπανών των τακτικών προϋπολογισμών από το 2002 ανά 
έτος μέχρι και το 2018 παρατηρείται μια γενικότερη ανισσοροπία μεταξύ των ποσοστών. Πιο 
συγκεκριμένα, κατά το διάστημα 2002-2005 οι συνολικές δαπάνες αυξάνονται ανά έτος με το 
2005 να αυξάνονται κατά 17,5%. Ενώ το 2006 εμφανίζεται μείωση των δαπανών μόλις κατά 0,6%, 
την περίοδο 2007-2009 οι δαπάνες αυξάνονται σταθερά κοντά στο 10% κάθε έτος. Εν συνεχεία, 
το 2010 τα έξοδα συγκριτικά με το 2009 μειώνονται κατά 7,6%. Είχε αρχίσει να γίνεται αισθητή η 
παγκόσμια οικονομική κρίση και η ανάγκη περιορισμού των δαπανών του κράτους. Τα επόμενα 
δύο χρόνια (2011 και 2012) παρατηρείται κατακόρυφη αύξηση των εξόδων, ως συνέπεια και της 
εισόδου της χώρας μας στο Μνημόνιο και ανάγκης αποπληρωμής των δόσεων του προγράμματος 
δανεισμού. Το 2013 τα έξοδα μειώνονται εντυπωσιακά σε ποσοστό 32,8%, σε μια προσπάθεια 
δραστικής περικοπής σπατάλης του δημόσιου χρήματος. Από το 2014 μέχρι και το 2017, τα 
ποσοστά στων δαπανών αυξάνονται και ιδιαίτερα το 2016 όπου εμφανίζεται κατακόρυφη 
αύξηση των τακτικών δαπανών κατά 393,7%. Είχε προηγηθεί φυσικά τον Αύγουστο του 2015 η 
σύναψη του τρίτου Μνημονίου με το οποίο η Ελλάδα έλαβε και πάλι υψηλότατη χρηματοδότηση 
από διεθνείς δανειστές και την οποία όφειλε να επιστρέψει. Εν έτει 2018, στον προϋπολογισμό 
προβλέπεται μείωση των δαπανών κατά 1,5%. 

Αναλύοντας τα ποσοστά των δαπανών ανά Υπουργείο με βάση τον ετήσιο τακτικό 
Προϋπολογισμό, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από το 2011 μέχρι και το 2015 εμφανίζει ποσοστά 
εκκινώντας από 4% και καταλήγοντας σε 2,2% επί των γενικών εξόδων. Εφεξής μέχρι και σήμερα 
τα ποσοστά που δαπανώνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 
είναι κοντά στο 0,54%, μολονότι σε απόλυτα νούμερα τα ποσά της περιόδου 2016-2018 είναι 
αρκετά υψηλότερα σε σχέση με την περίοδο 2011-2015. Σήμερα, μάλιστα, η Ελλάδα βρίσκεται 
στην πρώτη 12άδα των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ που ξοδεύουν τα περισσότερα χρήματα, σε 
απόλυτους αριθμούς σε στρατιωτικές δαπάνες. Συγκεκριμένα το 2016 η Ελλάδα με την 
καταρρακωμένη Εθνική Οικονομία δαπάνησε το 2,4% του ΑΕΠ της, ποσοστό που μεταφράζεται 
σε περίπου 4,5 δις δολαρίων και αυτό παρά το γεγονός πως η δέσμευση των χωρών του ΝΑΤΟ 
προβλέπει αμυντικές δαπάνες που δε χρειάζεται να ξεπερνούν του 2% του ΑΕΠ. 

Ακολούθως, τόσο για το Υπουργείο Εξωτερικών όσο και για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
παρατηρείται σταθερή κατανομή των δαπανών ανά τα έτη από το 2011. Πιο συγκεκριμένα, από 
το 2011 μέχρι το 2015 τα ποσοστά δαπανών είναι κατώτερα από 0,6% και από το 2016 μέχρι 
σήμερα βρίσκονται ανάμεσα σε 0,044-0,1%. 
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Αξιοσημείωτη είναι η πορεία των δαπανών στο Υπουργείο Υγείας. Αναλυτικότερα, από το 2011 
μέχρι το 2014 τα ποσοστά των δαπανών κυμαίνονται μεταξύ 3,1 και 5,8% ενώ το 2015 το ποσοστό 
επί του συνολικού προϋπολογισμού είναι 2,82%. Τα τελευταία 3 χρόνια τα ποσοστά είναι 
περίπου 0,60% και γι’ αυτό έντονες είναι οι επικρίσεις με το επιχείρημα ότι οι δαπάνες για τον 
τομέα Υγείας ολοένα και χειροτερεύουν και μόνο πολιτικές λιτότητας επιτρέπουν μια τέτοια 
κατάσταση. Παρ’ ότι βασική μέριμνα του συγκεκριμένου Υπουργείου πρέπει να είναι η 
μεγιστοποίηση του οφέλους για τον ασθενή και τη δημόσια υγεία, η αύξησή της 
αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού 
του, αλλά και της εισαγωγής βέλτιστων πρακτικών, πολλοί σημειώνουν υπαρκτά προβλήματα 
που αφορούν σε φάρμακα, βασικά υλικά, συντήρηση μηχανημάτων, με αποτέλεσμα σοβαρές 
ελλείψεις και κενά στη λειτουργία των νοσοκομείων. 

Επίσης, το Υπουργείο Εσωτερικών το 2011 φαίνεται να αξιοποιεί το 4% από τις συνολικές 
δαπάνες, το 2012 δέχεται μόνο το 1,93% και από το 2013-2015 οι δαπάνες που χρησιμοποιούνται 
ξεκινούν από 3,04% και καταλήγουν σε 2,21% επί των συνολικών. Όπως παρατηρείται και στα 
υπόλοιπα Υπουργεία, το χρονικό διάστημα 2016-2018 οι δαπάνες παραμένουν σταθερές και στο 
συγκεκριμένο Υπουργείο είναι περίπου 0,85%.  

Επιπλέον, το Υπουργείο Εργασίας φαίνεται να καταλαμβάνει σταθερά από το 2011 μέχρι και το 
2015 ποσοστά 8-10% επί των δαπανών, ενώ από το 2016 μέχρι σήμερα μόνο το 2,5% των 
δαπανών προσφέρεται στο εν λόγω Υπουργείο. 

Παράλληλα, ίδια είναι και η πορεία των δαπανών για το Υπουργείο Παιδείας, οι οποίες ανά τα 
έτη μειώνονται. Από το 2011 μέχρι και το 2014 βρίσκονται κοντά στο 4%. Βέβαια, πρέπει να 
ληφθεί υπόψη ότι για τον προϋπολογισμό του 2013 οι δαπάνες του Υπουργείου Παιδείας 
έφταναν το 4,54% των γενικών δαπανών, ωστόσο την περίοδο εκείνη το εν λόγω Υπουργείο είχε 
απορροφήσει και το Υπουργείο Πολιτισμού. Παρά ταύτα, το 2015 τα κονδύλια που διατίθενται 
στο Υπουργείο Παιδείας μειώνονται στο 2,92% και καταλήγουν τα επόμενα 3 χρόνια (2016-2017) 
να μειώνονται στο 0,75%. 

Σε αντίθετη κατεύθυνση φαίνεται να βρίσκονται τα ποσοστά δαπανών του Υπουργείου 
Οικονομικών. Πιο συγκεκριμένα, από το 2011 μέχρι το 2015 στο Υπουργείο περίπου το 75% των 
δαπανών ενώ από το 2016 μέχρι σήμερα το ποσοστό αγγίζει το 93%. Αυτό εξηγείται φυσικά 
εύκολα από το γεγονός ότι το Υπουργείο Οικονομικών είναι το αρμόδιο για την εκπόνηση όλων 
των εξόδων και πληρωμών του κράτους.37 

  

4.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΞΟΔΩΝ 

Για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ως προς τις δαπάνες απαραίτητη κρίνεται η ύπαρξη 
νόμου προκειμένου να επιτευχθεί νόμιμα η κατανομή των εξόδων αυτών.38  

Για την πραγματοποίηση μιας δημόσιας δαπάνης απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει 
πίστωση.  Πίστωση είναι το ποσό που ψηφίζεται από τη Βουλή και εγγράφεται στον ετήσιο 

                                                 
37 Ρίζος Κωνσταντίνος, Ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών και λογαριασμών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2015. 
38 Γεωργακόπουλος Θεόδωρος-Πάσχος Παναγιώτης, Δημόσια Οικονομική και Δημοσιονομική Νομοθεσία, 
Εκδόσεις: Το Οικονομικό, Αθήνα, 1989. 
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Κρατικό Προϋπολογισμό για την αντιμετώπιση συγκεκριμένης δαπάνης (άρθρο 55 παρ. 1 Ν. 
4270/2014). Δηλαδή, η πίστωση δεν είναι δημόσια δαπάνη αλλά πρόβλεψη ποσού, που θα 
χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση δημόσιας δαπάνης. Με άλλα λόγια η δημόσια δαπάνη 
αποτελεί πληρωμή ποσού, ενώ η πίστωση είναι η απλή πρόβλεψή του στον Προϋπολογισμό. H 
πίστωση θεωρείται ικανή και αναγκαία συνθήκη για τη νομιμοποίηση της οποιασδήποτε 
δαπάνης.  

Η εκτέλεση των δαπανών γίνεται τμηματικά, σε στάδια.39 Αρχικά, πραγματοποιείται η ανάληψη 
υποχρέωσης, που είναι η διοικητική πράξη με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση του 
Δημοσίου ή κρατικών φορέων έναντι τρίτων. Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 
21 Ν. 2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 21 Ν. 3871/2010, και στο άρθρο 66 Ν. 
4270/2014. Στη συνέχεια λαμβάνει χώρα έλεγχος των δαπανών του Δημοσίου.  

Ο έλεγχος αυτός διακρίνεται σε έλεγχο νομιμότητας και έλεγχο κανονικότητας. Νόμιμη είναι η 
δαπάνη εφόσον προβλέπεται από διάταξη τυπικού νόμου ή κανονιστικής διοικητικής πράξης ή 
εξυπηρετεί τους σκοπούς του οικείου φορέα και υπάρχει εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό 
σχετική πίστωση. Κανονική είναι η δαπάνη αν έχει νόμιμα αναληφθεί, αν επισυνάπτονται τα 
νόμιμα δικαιολογητικά της και εφόσον η σχετική απαίτηση δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή.40 
Ακολουθεί η πράξη εκκαθάρισης με την οποία προσδιορίζονται τα δικαιώματα των πιστωτών του 
Δημοσίου.41 Με την εκκαθάριση επαληθεύεται ότι το οφειλόμενο υλικό έχει παραδοθεί ή ότι η 
οφειλόμενη προς το Δημόσιο υπηρεσία έχει εκπληρωθεί. 

Ύστερα, έπεται η εντολή πληρωμής των δαπανών που πραγματοποιείται μέσω του χρηματικού 
εντάλματος. 42  Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 28 Ν. 2362/1995, όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 28 Ν. 3871/2010, και στο άρθρο 92 Ν. 4270/2014.  Τέλος, γίνεται η 
εξόφληση των τίτλων πληρωμής, δηλαδή η πληρωμή της δαπάνης (άρθρο 93 Ν. 4270/2014). Πριν 
την εκταμίευσή τους, οι δαπάνες ελέγχονται προληπτικά από Επιτρόπους του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.43  Το Π.Δ. 136/2011 αναφέρει τα χρηματικά ποσά πάνω από τα οποία ασκείται ο 
έλεγχος αυτός. 

Η διάθεση του δημοσίου χρήματος γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των 
δημοσίων αναγκών και του δημοσίου συμφέροντος. Επειδή αυτές οι έννοιες μπορεί να τύχουν 
και «κατ΄ επέκταση» ερμηνείας, συνεπώς να ξοδεύονται χρήματα του Δημοσίου για «δήθεν» 
δημόσιες ανάγκες, τίθεται ο φραγμός της πρόβλεψης μιας ανάγκης σε νόμο, ως προϋπόθεσης για 
την πραγματοποίηση δημόσιας δαπάνης και η πρόσθετη εξασφάλιση της νομιμότητας, με την 

                                                 
39 Μπάρμπας Νικόλαος, Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2014. 
40 Άρθρο 26 παρ. 2 Ν. 2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26 παρ. 2 Ν.3871/2010, και άρθρο 
91 παρ. 2 Ν. 4270/2014. 
41 Άρθρο 26 παρ. 3 Ν. 2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26 παρ. 3 Ν. 3871/2010, και άρθρο 
91 παρ. 3 Ν.4270/2014. 
42 Κίτσος Χαράλαμπος, Δημοσιονομικό Δίκαιο και Δημόσιο Λογιστικό-οι θεσμικές αλλαγές των Ν. 3871/10 
και 4270/14, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Αθήνα, 2015. 
43 Άρθρο 27 Ν. 2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε από άρθρο 27 Ν. 3871/2010, και άρθρο 69 Ν. 4270/2014. 
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ανάθεση του ελέγχου, πέρα απ’ αυτόν που ενεργούν τα όργανα της Διοίκησης και σε δικαστική 
Υπηρεσία, δηλαδή στο Ελεγκτικό Συνέδριο.44  

 

4.4. ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ  

Την Τρίτη 21 Νοεμβρίου στη Βουλή των Ελλήνων κατατέθηκε ο Προϋπολογισμός του Κράτους 
για το έτος 2018. Ο Προϋπολογισμός του ελληνικού κράτους για το 2018, λαμβάνοντας υπόψη 
τα όσα ορίζονται στη Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (ΣΧΔ), θέτει ως κύριο στόχο της 
δημοσιονομικής πολιτικής για τους βιώσιμους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης την εδραίωση 
κλίματος εμπιστοσύνης για μακροπρόθεσμες επενδύσεις με παράλληλο ενδιαφέρον για την 
κοινωνική συνοχή.  

Με γνώμονα τα ανωτέρω προβλέπει στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος της Γενικής Κυβέρνησης 
ύψους 3,5% του ΑΕΠ, ενώ οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού προβλέπεται να ανέλθουν 
στα 55,188 δισ. ευρώ έναντι 57,265 δισ. ευρώ φέτος. Αναλυτικότερα, οι συνολικές δαπάνες του 
Τακτικού Προϋπολογισμού υπολογίζονται στα 48,438 εκατ. ευρώ. Παρατηρείται μείωσή τους σε 
σχέση με το στόχο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (εφεξής 
ΜΠΔΣ) 2018-2021, γεγονός που προκύπτει εξαιτίας της μείωσης σε δαπάνες τόκων, της 
επανεκτίμησης της επιχορήγησης αναφορικά με τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(εφεξής ΕΦΚΑ) στην αποπληρωμή των συντάξεων για το Δημόσιο, της επανεκτίμησης των 
αποδιδόμενων πόρων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Μάλιστα, οι πρωτογενείς δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού προβλέπεται να κυμανθούν 
στα 43,238 δισ. ευρώ, μειωμένες έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021. Παράλληλα, οι δαπάνες 
αποδοχών και συντάξεων προβλέπεται να ανέλθουν στα 12,298 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 371 
εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2017, κυρίως λόγω των αυξημένων εργοδοτικών εισφορών του 
κράτους, της αναμόρφωσης των ειδικών μισθολογίων, καθώς και της συνεχιζόμενης από το 2017 
μείωσης του αριθμού των αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης.  

Επιπροσθέτως, οι δαπάνες που αφορούν πρόσθετες παροχές προβλέπεται να ανέλθουν στα 417 
εκατ. ευρώ, έναντι 348 εκατ. ευρώ για το έτος 2017. Ακόμη, οι καταναλωτικές δαπάνες 
προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 1,951 δισ. ευρώ, καλύπτοντας τις δαπάνες λειτουργίας των 
φορέων της κεντρικής διοίκησης, για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών και μετακίνησης του 
προσωπικού για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε περίπτωση ύπαρξης δαπανών έκτακτου δαπανών 
υπολογίζονται πιστώσεις ύψους 1 δισ. ευρώ. Επιπλέον, οι δαπάνες για μεταβιβαστικές πληρωμές 
προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 20,272 δισ. ευρώ για επίτευξη της κοινωνικής ασφάλισης, 
φροντίδας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των δαπανών για την κοινωνική προστασία 
(επιδόματα πολυτέκνων, επίδομα θέρμανσης, καθώς και δαπάνες κοινωνικού χαρακτήρα).  

Τέλος, δράσεις αναφορικά με την πλήρη εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, 
την επιχορήγηση του ΕΦΚΑ για την πληρωμή των συντάξεων του Δημοσίου και τη συνεισφορά 
του Δημοσίου για την προστασία της κύριας κατοικίας των υπερχρεωμένων νοικοκυριών δεν 
απουσιάζουν. 

                                                 
44 Κωστόπουλος Κωνσταντίνος, Ο έλεγχος του ουσιαστικού μέρους της δαπάνης από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο εις Οι δικαιοδοσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η συμβολή του στους θεσμούς, Εθνικό 
Τυπογραφείο, 1998. 
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Με την Κυβέρνηση να υποστηρίζει πως το 2018 θα είναι «χρονιά ορόσημο» για την ελληνική 
οικονομία, δεν λίγοι όσοι προσπαθούν να καταρρίψουν το αφήγημα της κυβέρνησης, που είναι 
«αφενός ότι κλείνουν με ομαλό τρόπο οι εκκρεμότητες του παρελθόντος και του τρίτου 
προγράμματος και αφετέρου σηματοδοτείται το πέρασμα στη νέα εποχή». Η αντιπολίτευση 
επισημαίνει ότι ο Προϋπολογισμός 2018 είναι «προσπάθεια εξαπάτησης» της κοινωνίας με 
«Δούρειο Ίππο» την «καθαρή έξοδο» από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018, αφού υπάρχουν 
ήδη ψηφισθέντα και εφαρμοστέα δημοσιονομικά μέτρα έως το 2020.  

Ταυτόχρονα, η Κυβέρνηση κατηγορήθηκε πως παράγει πλεονάσματα για να μοιράζει επιδόματα, 
αντιγράφοντας τις χειρότερες πρακτικές της μεταπολίτευσης. Κατά την αντιπολίτευση45, χάθηκε 
πολύτιμη αναπτυξιακή ευκαιρία για την Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, ενώ δεν έλειψαν 
κατηγορίες, όπως το ότι η κυβέρνηση αρχικά ζήτησε από τους εργαζόμενους να θυσιαστούν 
προκειμένου να βγει η χώρα από την κρίση ενώ τώρα ζητεί από τους ίδιους να θυσιαστούν πάλι 
για να «θωρακιστεί η ανάπτυξη».  

Παράλληλα, παρ’ όλο που η συμπολίτευση υπεραμύνεται του τελευταίου προϋπολογισμού που 
ψηφίζει το ελληνικό Κοινοβούλιο σε καθεστώς μνημονίου, δεν απουσιάζουν γνώμες περί 
εφαρμογής αποτυχημένης συνταγής, για προϋπολογισμό λιτότητας, αντιαναπτυξιακού, άδικου 
και αντιλαϊκού. Ακόμα, διαφορές εντοπίζονται και στις προβλέψεις και στις εκτιμήσεις για την 
οικονομία και το ρυθμό ανάπτυξης.   

Επιπλέον, σύμφωνα με το Ν. 4501/2017, το 2018 προβλέπεται να χορηγηθεί κοινωνικό μέρισμα 
που ανέρχεται σε 800 εκατ. ευρώ και το οποίο προκύπτει από την υπεραπόδοση του 
πρωτογενούς πλεονάσματος του Προϋπολογισμού του 2017.46 Με κριτήρια το πραγματικό ή 
τεκμαρτό εισόδημα του νοικοκυριού που ανάλογα με τον αριθμό των μελών ξεκινάει από τις 
5.000 ευρώ και φθάνει τις 27.000 ευρώ, το ύψος της ακίνητης περιουσίας που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις 180.000 ευρώ και το ύψος των καταθέσεων, θα δοθεί κοινωνικό μέρισμα. 

Σύμφωνα με τη ρύθμιση για τη χορήγηση του μερίσματος στο νοικοκυριό που πληροί τις 
προϋποθέσεις λαμβάνονται υπόψη υποχρεωτικά τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε 
πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, 
ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους. Επίσης υπολογίζονται και τα άτομα που έχουν δηλώσει 
ότι φιλοξενούνται από φυσικά πρόσωπα στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του 
φορολογικού έτους 2016, δεν έχουν ίδιο δικαίωμα στην καταβολή κοινωνικού μερίσματος.  

Ταυτόχρονα, μέρισμα δικαιούνται όσοι διαβιούν στον δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, με 
την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή κάνουν χρήση 
των υπηρεσιών Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων που λειτουργούν στους Δήμους, όσοι έχουν 
συμπληρώσει στις 31.10.2017 τουλάχιστον 6 μήνες συνεχόμενης ανεργίας εντός του τρέχοντος 
έτους (2017), όπως αυτό προκύπτει από τα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Ασφάλισης 
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). 

                                                 
45 http://gr.euronews.com/2017/12/19/diaxifismoi-sti-vouli-gia-ton-proipologismo 
46  Κλαουδάτου Μέμα, Κρατικός Προϋπολογισμός: Προτάσεις για ένα μοντέλο αξιόπιστο και 
αποτελεσματικό, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2009. 
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Και για το μέρισμα, όμως, αξιοσημείωτη είναι η εκ μέρους της αντιπολίτευσης47 διατύπωση 
απόψεων περί κοινωνικά άδικου επιδόματος. Η κριτική που ασκείται επικεντρώνεται στο ότι το 
μέρισμα επιλέγεται να δοθεί πρωτίστως για επικοινωνιακούς λόγους και όχι προς στήριξη των 
κοινωνικά αδύναμων στρωμάτων. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι, σύμφωνα με την 
αντιπολίτευση, το ποσό του μερίσματος είναι απλώς ένα πολύ μικρό ποσοστό των χρημάτων που 
η κυβέρνηση έχει εξοικονομήσει με βάση τις μειώσεις συντάξεων και επιδομάτων αλλά και την 
επιβολή ληστρικής φορολόγησης.  

Επίσης, πρόβλημα για το μέρισμα αποτελεί και ότι συχνά οι φορολογούμενοι δηλώνουν χαμηλό 
εισόδημα, αλλά έχουν υψηλότερο τεκμαρτό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, 4 στους 10 
φορολογουμένους στα χρόνια της κρίσης έχουν χαμηλά εισοδήματα, αλλά τα τεκμαρτά είναι 
υψηλότερα. Παραδείγματος χάριν, παιδιά που έχουν γίνει συνδικαιούχοι στους λογαριασμούς 
των ηλικιωμένων γονιών τους χάνουν το μέρισμα, καθώς οι δικοί τους λογαριασμοί είναι 
μηδενικοί.  

Αναφορικά με το κριτήριο για τους «φιλοξενούμενους» δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα. 
Όσοι έχουν δηλωθεί φιλοξενούμενοι στην φορολογική δήλωση του 2016 δεν μπορούν να κάνουν 
την αίτηση, ακόμη και αν μετακόμισαν σε δικό τους σπίτι στο ενδιάμεσο. Δε χάνει μόνο ο 
φιλοξενούμενος το μέρισμα. όμως, αλλά ολόκληρο το νοικοκυριό, γιατί τα εισοδήματα όλων των 
μελών του νοικοκυριού αθροίζονται στο συνολικό εισόδημα του 2016 και αποτελούν αιτία να 
απορριφθεί η αίτηση του νοικοκυριού.  

Τέλος σημαντικός παράγοντας είναι και όσοι, Έλληνες και αλλοδαποί, λαμβάνουν το κοινωνικό 
μέρισμα δηλώνοντας ψευδή στοιχεία στερώντας το από άλλους που το έχουν ανάγκη 
πραγματικά. 

Μάλιστα, εν όψει του ότι, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, από την 1η Ιανουαρίου 2018 καταργούνται 
οι μειωμένοι κατά συντελεστές ΦΠΑ και θα ισχύουν πλέον συντελεστές 6%, 13% και 24%, θα 
δοθεί, τις τελευταίες μέρες του Δεκεμβρίου 2017 στους κατοίκους των νησιών έκτακτο κοινωνικό 
αντιστάθμισμα, για το ύψος του οποίου θα λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά και οικονομικά 
κριτήρια.  

Ακόμη, από το δεύτερο εξάμηνο του 2018 θα εφαρμοστεί και το μέτρο του "μεταφορικού 
ισοδύναμου" στη Νησιωτική Ελλάδα. Το μεταφορικό ισοδύναμο θα εναρμονίζει το κόστος 
μετακίνησης επιβατών και εμπορευμάτων, από και προς τα νησιά, σε σχέση με το κόστος των 
χερσαίων μετακινήσεων. Για το σκοπό αυτό θα συνυπολογιστούν αντικειμενικοί δείκτες, όπως η 
τιμή της χερσαίας μεταφοράς ανά χιλιόμετρο, που θα βοηθούν στην ισοτιμία του δυσανάλογου 
κόστους θαλάσσιας μεταφοράς, σε σχέση με αυτό της χερσαίας.  

Το μέτρο αυτό θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και 
θα διασφαλίζει την ισοστάθμιση του κόστους μεταφοράς με αυτό της ηπειρωτικής Ελλάδας. Για 
τη διασφάλιση της επιτυχίας του μέτρου και την πραγματική ελάφρυνση των νησιωτών από τα 
μεταφορικά κόστη, θα αναπτυχθεί και Παρατηρητήριο Τιμών, το οποίο θα διασφαλίζει τη 
μεταφορά του οφέλους στον τελικό καταναλωτή. Το μεταφορικό ισοδύναμο, ήταν αίτημα 

                                                 
47  http://news247.gr/eidiseis/politiki/antidraseis-apo-thn-antipoliteysh-gia-to-koinwniko-
merisma.4937705.html 



23 

δεκαετιών των νησιωτών, αποτελώντας πραγματικό αντιστάθμισμα στο κόστος που επιφέρει η 
«νησιωτικότητα». 

 

Πίνακας 4. Ο Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Έτους 2007 

 

 

 

Πίνακας 5. Δαπάνες Κρατικών Υπαλλήλων 1996-2010 ανά χώρα της ΕΕ 
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Πίνακας 6. Δαπάνες ανά Δεκαετία 

 

 

Πίνακας 7. Δαπάνες Κοινωνικής Πρόνοιας 1996-2010 ανά χώρα της ΕΕ 
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Πίνακας 8. Δαπάνες Άμυνας, Παιδείας, Γεωργίας, Υγείας & Τόκων 1961-2011 
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Πίνακας 9. Δημοσιονομικά Μεγέθη 1961-2010 ανά Δεκαετίες 

 

 

5. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Μετά το τέλος της χρήσης στην οποία αφορά ο Προϋπολογισμός κατατίθεται στη Βουλή ο 
απολογισμός και ο ισολογισμός του κράτους συνοδευόμενοι από έκθεση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.48 Βάσει της έκθεσης αυτής η Ολομέλεια της Βουλής αποφασίζει αν θα απαλλάξει ή 
όχι την Κυβέρνηση για τη διαχείριση που έκανε το περασμένο έτος, κυρώνοντας ή μη τον 
απολογισμό και ισολογισμό του κράτους (άρθρο 79 παρ. 7 Συντ.)49 

 

6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Μοντέλου Βουλής των Ελλήνων του 2018 έχει ως 
αντικείμενο την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού έτους 
(2018-2019), δηλαδή, ασχολείται με ένα θέμα-κορωνίδα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας μας, 
αφού η ψήφιση του προϋπολογισμού συχνά θεωρείται άτυπη ψήφος εμπιστοσύνης στην 
κυβέρνηση.  

Με τον παρόντα οδηγό μελέτης επιχειρήθηκε να παρασχεθεί στους βουλευτές της Επιτροπής 
Οικονομικών Υποθέσεων το βασικό νομικό οπλοστάσιο που διέπει την κατάστρωση του 
προϋπολογισμού του κράτους, να επεξηγηθούν και να γίνουν πιο προσιτές σύνθετες οικονομικές 
έννοιες, να ερευνηθούν βασικά μεγέθη της οικονομίας στην εξέλιξή τους κατά τη διάρκεια των 
ετών και να εξεταστεί η διαδικασία είσπραξης των εσόδων και διενέργειας των δαπανών. 
Ευελπιστούμε ότι ο παρών οδηγός θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τα μέλη της Επιτροπής, 
προκειμένου να καταστεί δυνατό να διαβουλευθούν και τελικά να καταρτίσουν έναν 

                                                 
48 Ρίζος Κωνσταντίνος, Ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών και λογαριασμών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2015. 
49 Πεχλιβάνου Αικατερίνη-Μαρία, Ο κατασταλτικός έλεγχος των δημοσίων δαπανών, Θεσσαλονίκη 2013. 
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αναπτυξιακό προϋπολογισμό -τον πρώτο μετά τους περιορισμούς που επέβαλλαν τα 
προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής- στους άξονες της καταπολέμησης της σπατάλης 
των δημοσίων πόρων και της κατανομής τους στους τομείς της κρατικής εξουσίας, όπου 
παρουσιάζονται οι μεγαλύτερες πραγματικές ανάγκες. 

 

7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
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