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ΠΔΡΗΛΖΦΖ  

 Ζ παξνχζα εξγαζία αλαθέξεηαη ζηε κειέηε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζην Σκήκα Οηθνλνκηθήο 

Γηαρείξηζεο ηεο Δζληθήο ρνιήο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, κε επηβιέπνληα θαζεγεηή ηνλ θ. 

Αλαζηάζην απνπλάθε. Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο είλαη ε κειέηε ηνπ ζεζκνχ 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο, φπσο έρεη δηακνξθσζεί ζήκεξα κεηά θαη ηελ ςήθηζε ηνπ 

Ν.3852/2010, θπξίσο σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή ηνπ δηάζηαζε, θαζψο θαη ε δηαηχπσζε 

ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο κέζσ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ.  

 Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ εληνπίδνληαη κέζσ ηεο παξνπζίαζεο 

ησλ ζεκαληηθφηεξσλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.3852/2010, γλσζηνχ θαη σο Πξφγξακκα 

«Καιιηθξάηεο», πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Ο.Σ.Α. Β’ Βαζκνχ, θαη εηδηθφηεξα απηψλ 

πνπ εκπιέθνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπο. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζηελ 

αλάιπζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δεπηεξνβάζκησλ Ο.Σ.Α., ε νπνία 

αθνινπζείηαη απφ κειέηε πεξίπησζεο ηξηψλ ελδεηθηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ Πεξηθεξεηψλ γηα 

ην νηθνλνκηθφ έηνο 2011. Ζ νηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ Πεξηθεξεηψλ γίλεηαη κε ηε ρξήζε 

αξηζκνδεηθηψλ, νη νπνίνη πεξηνξίδνληαη ζε αξηζκνδείθηεο ζηνηρείσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

θαζψο κέρξη ζηηγκήο δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα απνινγηζηηθά ζηνηρεία γηα ην 2011, ελψ κε ην 

ηζρχνλ ινγηζηηθφ ζρέδην δελ έρεη αξρίζεη ε εθαξκνγή δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 Μέζσ ηεο κειέηεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο Πεξηθέξεηαο δηαθαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα 

ςήθηζεο ηνπ λένπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ, θαζψο είλαη πεξηνξηζκέλεο νη δπλαηφηεηεο 

αμηνιφγεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο, ηφζν ιφγσ απνπζίαο 

ηήξεζεο δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο, φζν θαη ιφγσ ηεο ππάξρνπζαο θσδηθνπνίεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ πνπ δελ απνηππψλεη ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο 

ζηνηρείσλ. Σέινο, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ην 2011 απνηειεί έηνο κεηάβαζεο γηα ηε ηε 

δεπηεξνβάζκηα Απηνδηνίθεζε, νπφηε κέρξη ζηηγκήο δελ έρνπλ απνθξπζηαιισζεί νχηε ε λέα 

νξγαλσηηθή ηεο δνκή, αιιά νχηε ε νηθνλνκηθή ηεο ιεηηνπξγία. 
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ΑBSTRACT 

 The present study concerning the finances of Region was carried out in the context of the 

studies of final work in the Department of Economic Management of National School for 

Local Government, under the supervision of Mr Anastasios Sapounakis. The main purpose is 

to study the institution of Region, as this has been formed today after the enactment of Law 

3852/2010, mainly on economic aspects, as well as to draw conclusions concerning the 

evaluation of its finances, through budget.  

 The main features of the institutional framework are identified through the presentation of 

the major provisions of Law 3852/2010, known as Programme "Kallikrates", concerning the 

operation of secondary local government, especially those involved with economic 

management. Particular emphasis is placed on analyzing the contents of their budget, 

followed by the case study of three indicative budgets of Regions, concerning the financial 

year 2011. The economic analysis is based on ratios, which are ratios limited to budget items, 

because so far there are no accounting data for 2011 and the implementation of double-entry 

system has not started yet.  

 The study of Region’s economy reflected the need for the enactment of the new accounting 

plan, as the potentials of evaluating and monitoring the financial situation are limited, not 

only because of the absence of keeping double-entry system, but also of the existing budget 

codification, which cannot reflect the real picture of their financial assets. Finally, it must be 

taken into account, that 2011 is a transition year for regional government and as a result, 

neither its organizational structure nor its economic functions have been crystallized so far. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ  

 Με ην Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» ζεκειηψλεηαη κία λέα 

αξρηηεθηνληθή γηα ηελ απηνδηνίθεζε θαη ην θξάηνο, κία κεγάιε δνκηθή αιιαγή, πνπ 

θαζηεξψλεη έλα λέν πξφηππν δηαθπβέξλεζεο θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξεζεο γηα ηε ρψξα. 

 

 θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ ζεζκηθψλ αιιάγσλ 

πνπ ζπληειέζηεθαλ ζε επίπεδν δεπηεξνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο, ηφζν σο πξνο ηε δνκή φζν 

θαη σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ αηξεηψλ, πιένλ, Πεξηθεξεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε δνκή, ην ξφιν θαη ηηο αδπλακίεο ησλ ζεκεξηλψλ 

Ο.Σ.Α. Β’ βαζκνχ ηεο ρψξαο καο. 

 ηφρνο καο είλαη, κέζα απφ ηε κειέηε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηξηψλ ελδεηθηηθψλ 

Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο, φπσο απηνί θαηαξηίζηεθαλ γηα ην κεηαβαηηθφ έηνο 2011, θαη ηελ 

αλάιπζε ηνπο κε ηε ρξήζε αξηζκνδεηθηψλ, λα εμάγνπκε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ην 

ινγηζηηθφ ζχζηεκα ησλ δεπηεξνβάζκησλ Ο.Σ.Α., φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

 

 Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ησλ ηξηψλ πξνυπνινγηζκψλ θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ 

αξηζκνδεηθηψλ, ρξεζηκνπνηήζεθε σο κέζν ην εηδηθφ ινγηζκηθφ Δxcel. ηε ζπλέρεηα, ηα 

απνηειέζκαηα απεηθνλίζηεθαλ ζε δηαγξάκκαηα θαη γξαθήκαηα, πξνθεηκέλνπ απνηππσζνχλ 

παξαζηαηηθά ψζηε λα γίλεη θαιχηεξε ε θαηαλφεζή ηνπο θαη λα εμαρζνχλ νξζά 

ζπκπεξάζκαηα. 

 

 Ζ κεζνδνινγία ηεο εξγαζίαο ζηεξίρζεθε, φζνλ αθνξά ηε κειέηε πεξίπησζεο, ζηε 

ρξεζηκνπνίεζε πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ Πεξηθεξεηψλ, φπσο 

απηνί θαηαξηίζηεθαλ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2011. Σν 2011 επηιέρζεθε σο έηνο δηελέξγεηαο 

ηεο κειέηεο, αθνχ ζθνπφο καο ήηαλ ε ζπγθξηηηθή, θαη φρη ε δηαρξνληθή, αλάιπζε, θαζψο θαη 

ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ην κεηαβαηηθφ, γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ 

Πεξηθεξεηψλ, έηνο πνπ δηαλχνπκε.  

 Γηα ηε κεζνδνινγία επηινγήο ησλ ηξηψλ Πεξηθεξεηψλ, έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε ηα εμήο: 

Αξρηθά, πξνζπαζήζακε λα βξνχκε Πεξηθέξεηεο ησλ νπνίσλ νη πξνυπνινγηζκνί ζα είραλ 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, σο πξνο ηα ζπλνιηθά έζνδα θαη έμνδα, πξνθεηκέλνπ ε αλάιπζε λα 

γίλεη ζε κία θνηλή βάζε, ψζηε ηα απνηειέζκαηα λα είλαη ζπγθξίζηκα, αθφκα θαη ζε απφιπηα 

κεγέζε. ηελ πνξεία ηεο έξεπλαο, φκσο, δηαπηζηψζεθε, αλνκνηνγέλεηα ζηνλ ηξφπν 
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θαηάξηηζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ, αξθεηέο ειιείςεηο ζηε ζπκπιήξσζε νξηζκέλσλ θσδηθψλ 

αξηζκψλ, αιιά θαη ζηηο αηηηνινγηθέο εθζέζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ επηηξνπψλ θάπνησλ 

Πεξηθέξεησλ . 

 Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ε επηινγή ησλ Πεξηθεξεηψλ έγηλε, ηειηθά, κε βαζηθφηεξν 

θξηηήξην ηελ πιεξφηεηα ησλ, παξερφκελσλ απφ ηηο Πεξηθέξεηεο, νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ψζηε 

λα είλαη εθηθηή ε νκνγελνπνίεζε ηνπο θαη, θαη’επέθηαζε ε επεμεξγαζία ηνπο. 

 

 Ζ θχξηα ππφζεζε εξγαζίαο απηήο ηεο πηπρηαθήο είλαη φηη ε αλάιπζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ 

ησλ δεπηεξνβάζκησλ απηνδηνηθήζεσλ κέζσ αξηζκνδεηθηψλ κε ην ηζρχνλ ινγηζηηθφ ζχζηεκα, 

δε κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ησλ Πεξηθεξεηψλ, ειιείςεη πξνζαξκνγήο ηνπ ηχπνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηηο 

ιεηηνπξγίεο ησλ δεπηεξνβάζκησλ Ο.Σ.Α., αιιά θαη εθαξκνγήο ηνπ δηπινγξαθηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Ζ πηπρηαθή εξγαζία πνπ αθνινπζεί νξγαλψλεηαη έηζη ψζηε καδί κε ηελ 

αλάιπζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηα νηθνλνκηθά ησλ Πεξηθεξεηψλ, θαη ηδηαίηεξα ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ ηνπο, λα επαιεζεχζεη θαη ηελ θχξηα ππφζεζε εξγαζίαο. 

 

 Ζ εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζε δχν (2) κέξε ηα νπνία εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ ζε ηέζζεξα 

(4) θεθάιαηα. ην πξψην κέξνο, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην ζεζκφ ηεο απηνδηνίθεζεο ζηελ 

Διιάδα, θαη ηδηαίηεξα ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηα δχν πξψηα θεθάιαηα παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο 

πηπρέο ηεο πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο ζε ζεζκηθφ, νξγαλσηηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν, 

φπσο δηακνξθψζεθαλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν.3852/2010, θαζψο απνηεινχλ ην απαξαίηεην 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηεο κειέηεο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. 

ην ηξίην θεθάιαην, αθνινπζεί κία πην αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ 

δεπηεξνβάζκησλ απηνδηνηθήζεσλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα πεξηερφκελα θαη ηελ θαηάξηηζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο. Δπίζεο, επηρεηξείηαη κία δηαθνξεηηθή ηαμηλφκεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ησλ Πεξηθεξεηψλ κε βάζε ηηο βαζηθφηεξεο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ απηέο 

πξνθαινχλ θαηά ηελ άζθεζή ηνπο. Σν δεχηεξν κέξνο αλαθέξεηαη ζηε κειέηε πεξίπησζεο ησλ 

ηξηψλ ελδεηθηηθψλ Πεξηθεξεηψλ, ζηελ νπνία επηρεηξείηαη ε ζχγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο 

κεγεζψλ γηα ην έηνο 2011 κε ηε ρξήζε αξηζκνδεηθηψλ πξνυπνινγηζκνχ. Σέινο, 

παξνπζηάδνληαη ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ηφζν ηεο ζεσξίαο 

φζν θαη ηεο κειέηεο πεξίπησζεο, ζρεηηθά κε ηα νηθνλνκηθά ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

απηνδηνίθεζεο. 
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ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ: ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1:  Ο ΘΔΜΟ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ  ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 

ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ  

 Ζ ηνπηθή απηνδηνίθεζε δελ είλαη παξά ε δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ νξηζκέλεο 

εδαθηθήο πεξηνρήο εθ κέξνπο νξγάλσλ πνπ εθιέγνληαη ειεχζεξα απφ ηνπο πνιίηεο ηεο 

πεξηνρήο απηήο. Δίλαη έλαο ζεζκφο δηνηθεηηθφο αιιά θαη πνιηηηθφο, θαη κέζσ απηνχ ηνπ 

ξφινπ ηεο πξνγξακκαηίδεη δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή 

θαη πνιηηηζκηθή αλάπηπμε ησλ πνιηηψλ ηεο. 

 Ζ ηζηνξία ηεο απηνδηνίθεζεο ζηελ Διιάδα θαλεξψλεη φηη ππάξρεη κηα αληαγσληζηηθή 

ζρέζε κεηαμχ ηεο θεληξηθήο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο θαη ηεο απηνδηνίθεζεο, ε νπνία 

επηθεληξψλεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηα πξφηππα ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ ή ηνπ απνθεληξσκέλνπ 

θξάηνπο. Έηζη, ππάξρνπλ δχν κνληέια πνπ αληαγσλίδνληαη, απηφ ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ 

θξάηνπο, ζην νπνίν ε απηνδηνίθεζε έρεη δεπηεξεχνληα ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν ζηηο δεκφζηεο 

ππνζέζεηο θαη ην κνληέιν ηνπ «επηηειηθνχ» θξάηνπο, ζην νπνίν ε θπβέξλεζε θαη ηα θεληξηθά 

φξγαλα αλαπηχζζνπλ ιεηηνπξγίεο κε «επηηειηθφ» ραξαθηήξα, νξίδνληαο ηελ γεληθή 

θαηεχζπλζε θαη ηελ γεληθή πνιηηηθή ηεο Υψξαο, ελψ ε απηνδηνίθεζε δηαδξακαηίδεη νπζηψδε 

ξφιν ζηα δεκφζηα πξάγκαηα ηεο επηθξάηεηάο ηεο. 
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1.1 ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ  ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 

 Σνλ ζεζκφ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο εηζήγαγε ε βαπαξηθή αληηβαζηιεία κε ην Β.Γ. ηεο 

27-12-1833, πνπ ζπλέζηεζε ηνπο δήκνπο σο δεκφζηα λνκηθά πξφζσπα κε ηνπηθή 

αξκνδηφηεηα, ηα φξγαλα ησλ νπνίσλ αλαδεηθλχνληαλ απφ ηνπο δεκφηεο. Πξψηε, ζρεηηθά, 

ζπληαγκαηηθή θαζηέξσζε έγηλε ζην χληαγκα ηνπ 1864. Αθνινχζεζε ν λφκνο ΓΝΕ/1912, 

πνπ εηζήγαγε θαη ηελ θνηλφηεηα, παξάιιεια κε ηνλ δήκν, σο ηχπν Ο.Σ.Α. πξψηνπ βαζκνχ.  

Με ην ΝΓ 2888/1954 ζεζπίζηεθε λένο Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο πνπ ξχζκηζε ηα 

ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα ηηο επφκελεο δεθαεηίεο. 

 Βαζηθή ήηαλ ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1975, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία θαηνρπξψζεθε ε αξκνδηφηεηα ησλ δήκσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ ζε φιεο ηηο ηνπηθέο 

ππνζέζεηο θαη νξίζηεθαλ σο πξψηε βαζκίδα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο νη δήκνη θαη νη 

θνηλφηεηεο. 

 Με ηνλ λφκν 1235/1982 αλαβαζκίζηεθε ν ζεζκφο ησλ λνκαξρηαθψλ ζπκβνπιίσλ θαη κε 

ηνλ λφκν 1622/1986 ε επηθξάηεηα ρσξίζηεθε ζε 13 πεξηθέξεηεο. Με ηνλ λφκν 1878/1990 θαη 

ζηε ζπλέρεηα κε ην λφκν 2218/1994 νη αξκνδηφηεηεο ηεο παιηάο λνκαξρίαο κεηαβηβάδνληαλ 

ζηελ αηξεηή πιένλ Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε θαη ζηα φξγαλα ηεο.  

 Σν 1997 ςεθίζηεθε ν λφκνο 2539, γλσζηφηεξνο σο Πξφγξακκα «Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο», 

πνπ επαλαθαζφξηζε ηνπο πξσηνβάζκηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε 

πιεζπζκηαθά θαη ρσξνηαμηθά θξηηήξηα, κε ην νπνίν ζπζηάζεθαλ 901 δήκνη θαη 130 

θνηλφηεηεο, απφ ηνπο 369 δήκνπο θαη ηηο 5.554 θνηλφηεηεο ηεο απνγξαθήο ηνπ 1991.  

 Με ην αλαζεσξεκέλν χληαγκα ηνπ 2001 θαηνρπξψζεθαλ πιένλ ζπληαγκαηηθά δχν 

βαζκνί απηνδηνίθεζεο αληί ηνπ ελφο, ρσξίο λα αλαθέξνληαη ξεηά νχηε νη δήκνη θαη νη 

θνηλφηεηεο γηα ηνπο Ο.Σ.Α. ηνπ πξψηνπ βαζκνχ, αιιά νχηε θαη ε λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε 

γηα ηνπο Ο.Σ.Α. δεχηεξνπ βαζκνχ. Ζ θαηνρχξσζε απηή είλαη πεξηνξηζηηθή, θαζψο ν θνηλφο 

λνκνζέηεο δελ έρεη πιένλ ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζζέζεη επηπιένλ βαζκφ, κε απνηέιεζκα λα 

απνθιείεηαη πιένλ θάζε πξννπηηθή κειινληηθήο θαζηέξσζεο ηεο ηξηηνβάζκηαο 

απηνδηνίθεζεο. 

 Σέινο, κε ην Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θηάλνπκε ζηε ζεκεξηλή δνκή ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, φπνπ πιένλ ν πξψηνο βαζκφο πεξηνξίδεηαη ζε 325 Γήκνπο, ν 

δεχηεξνο ζε 13 αηξεηέο Πεξηθέξεηεο, ελψ ε θξαηηθή απνθέληξσζε πινπνηείηαη κέζσ ησλ 7 

Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ. 
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1.2 ΆΡΘΡΟ 102 ΣΟΤ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ 

 Σν άξζξν 102 ηνπ πληάγκαηνο, απνηειεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δηαηάμεηο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο Σ.Α., θαζψο θαηνρπξψλεη ηελ χπαξμε απνθιεηζηηθά δχν βαζκψλ νη νπνίνη 

νθείινπλ λα δηέπνληαη απφ δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, ε νπνία εμαζθαιίδεηαη απφ 

παξάιιειε κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Δηδηθφηεξα, νξίδεηαη φηη: 

1. «Ζ δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ αλήθεη ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ. Τπέξ ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζπληξέρεη 

ηεθκήξην αξκνδηφηεηαο γηα ηε δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ. Νφκνο θαζνξίδεη ην εχξνο 

θαη ηηο θαηεγνξίεο ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ, θαζψο θαη ηελ θαηαλνκή ηνπο ζηνπο επί κέξνπο 

βαζκνχο. Με λφκν κπνξεί λα αλαηίζεηαη ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ε 

άζθεζε αξκνδηνηήησλ πνπ ζπληζηνχλ απνζηνιή ηνπ Κξάηνπο. 

2. Οη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο έρνπλ δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα. Οη 

αξρέο ηνπο εθιέγνληαη κε θαζνιηθή θαη κπζηηθή ςεθνθνξία, φπσο λφκνο νξίδεη. 

3. Με λφκν κπνξεί λα πξνβιέπνληαη γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή ηελ 

άζθεζε αξκνδηνηήησλ ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο αλαγθαζηηθνί ή εθνχζηνη 

ζχλδεζκνη νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ δηνηθνχληαη απφ αηξεηά φξγαλα. 

4. Σν Κξάηνο αζθεί ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο επνπηεία πνπ ζπλίζηαηαη 

απνθιεηζηηθά ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη δελ επηηξέπεηαη λα εκπνδίδεη ηελ πξσηνβνπιία θαη 

ηελ ειεχζεξε δξάζε ηνπο. Ο έιεγρνο λνκηκφηεηαο αζθείηαη, φπσο λφκνο νξίδεη. Πεηζαξρηθέο 

πνηλέο ζηα αηξεηά φξγαλα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ζπλεπάγνληαη απηνδηθαίσο έθπησζε ε αξγία, επηβάιινληαη κφλν χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε 

ζπκβνπιίνπ πνπ απνηειείηαη θαηά πιεηνςεθία απφ ηαθηηθνχο δηθαζηέο, φπσο λφκνο νξίδεη. 

5. Σν Κξάηνο ιακβάλεη ηα λνκνζεηηθά, θαλνληζηηθά θαη δεκνζηνλνκηθά κέηξα πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο θαη ησλ πφξσλ πνπ είλαη 

αλαγθαίνη γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο θαη ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ 

νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε ηαπηφρξνλε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαηά ηε 

δηαρείξηζε ησλ πφξσλ απηψλ. Νφκνο νξίδεη ηα ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε θαη θαηαλνκή, κεηαμχ 

ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ησλ θφξσλ ή ηειψλ πνπ θαζνξίδνληαη ππέξ απηψλ 

θαη εηζπξάηηνληαη απφ ην Κξάηνο. Κάζε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ απφ θεληξηθά ε 

πεξηθεξεηαθά φξγαλα ηνπ Κξάηνπο πξνο ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζπλεπάγεηαη θαη ηε 

κεηαθνξά ησλ αληίζηνηρσλ πφξσλ. Νφκνο νξίδεη ηα ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ 

είζπξαμε ηνπηθψλ εζφδσλ απεπζείαο απφ ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.» 



12 
 

1.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» 

 Με ην λφκν 3852/2010, «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» επηρεηξείηαη ν ζπλνιηθφο επαλαζρεδηαζκφο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο απηνδηνίθεζεο αιιά θαη ηνπ θξάηνπο. Μηα Νέα Αξρηηεθηνληθή, ε νπνία 

θηλείηαη εληφο ηνπ πιαηζίνπ πνπ νξίδεη ην χληαγκα, ήηνη επηβάιιεη επηηειηθφ θξάηνο κε 

απνθεληξσκέλα φξγαλα εμνπιηζκέλα κε απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη δχν ιεηηνπξγηθνχο 

βαζκνχο απηνδηνίθεζεο. 

 ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη πην βαζηθέο επηινγέο πνπ πξνζπαζεί λα 

επηηχρεη ν Ν.3852/2010, φπσο απηέο αλαθέξνληαη θαη ζηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο»: 

 

1. Γνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή επαλαζεκειίσζε ησλ Γήκσλ 

 ην πιαίζην ηεο Νέαο Αξρηηεθηνληθήο επαλαζεκειηψλεηαη ε πξσηνβάζκηα Απηνδηνίθεζε 

κε ιηγφηεξνπο θαη ηζρπξφηεξνπο Γήκνπο, αλεμαηξέησο ζε φιε ηε ρψξα. Οη 325 λένη δήκνη 

θαζίζηαληαη έηζη ηθαλνί λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο, αμηνπνηψληαο ηε 

ζχγρξνλε ηερλνινγία θαη ηηο λέεο κεζφδνπο δηνίθεζεο ψζηε λα ππνδερζνχλ δηεπξπκέλεο 

αξκνδηφηεηεο. Ζ ζπγθξφηεζε ησλ δήκσλ ζε πιεζπζκηαθά θαη ρσξηθά κεγαιχηεξεο 

γεσγξαθηθέο κνλάδεο, δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε ελφο ηζρπξφηεξνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

ψζηε νη δήκνη λα κπνξέζνπλ λα απνηειέζνπλ ηζρπξέο κνλάδεο ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη 

ηαπηφρξνλα λα εμειίζζνληαη ζε απνηειεζκαηηθνχο δηαρεηξηζηέο ππεξεζηψλ, ηδίσο ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή ησλ πνιηηψλ θαη ζηελ πνηφηεηά ηεο. 

 

2. Η ζεκειίσζε ηεο Πεξηθέξεηαο σο β’ βαζκόο απηνδηνίθεζεο 

 Οη λέεο Πεξηθέξεηεο πξνέξρνληαη απφ ηε ζπλέλσζε ησλ πθηζηακέλσλ Ν.Α., νη νπνίεο 

θαηαξγνχληαη θαη εμειίζζνληαη ζε αηξεηέο πεξηθέξεηεο ζε αξηζκφ αληίζηνηρν ησλ πξψελ 13 

θξαηηθψλ πεξηθεξεηψλ. Δηδηθά ζηελ Αηηηθή θαη ζηε Θεζζαινλίθε αληηκεησπίδνληαη κε 

εηδηθέο ξπζκίζεηο ηα ζέκαηα κεηξνπνιηηηθνχ ραξαθηήξα.  

 ηα φξηα απηά ζπγθεληξψλνληαη ηα απαξαίηεηα δεκνγξαθηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά 

κεγέζε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη πινπνίεζε ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο. 

Δμππεξεηείηαη, επίζεο, ε απνηειεζκαηηθφηεξε ππεξάζπηζε θαη δηεθδίθεζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Διιεληθψλ πεξηθεξεηψλ ζηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ). Θεκειηψλεηαη, έηζη, ε Πεξηθέξεηα σο ζεζκφο κε άκεζα αηξεηά 
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φξγαλα θαη κεηαθέξνληαη εθείλεο νη αξκνδηφηεηεο ηεο Ν.Α. πνπ αζθνχληαη 

απνηειεζκαηηθφηεξα ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, θαζψο επίζεο θαη αξκνδηφηεηεο πνπ 

αζθνχληαλ κέρξη ζήκεξα απφ ηελ θξαηηθή πεξηθέξεηα, εθηφο απφ φζεο, έρνληαο ακηγψο 

θξαηηθφ ραξαθηήξα, πξέπεη παξακέλνπλ ζηελ απνθεληξσκέλε θξαηηθή δηνίθεζε ζην 

πιαίζην ζπληαγκαηηθψλ επηηαγψλ. 

 

3. Η ζεκειίσζε ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ 

 Με ηε Νέα Αξρηηεθηνληθή, ε θξαηηθά απνθεληξσκέλε δηνίθεζε νξγαλψλεηαη ζε επίπεδν 

επξχηεξσλ ρσξηθψλ ελνηήησλ, ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαη, 

κε βάζε ιεηηνπξγηθά θαη αλαπηπμηαθά θξηηήξηα, ζηηο απαηηήζεηο ηεο εδαθηθήο, θνηλσληθήο 

θαη νηθνλνκηθήο ζπλνρήο.  

 ηε ζέζε ησλ πξψελ 13 Γηνηθεηηθψλ Πεξηθεξεηψλ ζπγθξνηνχληαη 7 Απνθεληξσκέλεο 

Γηνηθήζεηο. Ζ ζπγθξφηεζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο ζηελ επξχηεξε ελφηεηα ηεο 

πεξηθέξεηαο, νδεγεί ζηελ νξγάλσζε ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο ζε επξχηεξα 

γεσγξαθηθά φξηα.  

 

4. Πεληαεηήο ζεηεία ησλ αηξεηώλ αξρώλ 

 Μηα ζεκαληηθή κεηαβνιή ζε ζρέζε κε ηελ εθινγή ησλ αξρψλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο είλαη ε επηκήθπλζε ηεο ζεηείαο ηνπο θαηά έλα (1) έηνο, ε νπνία νξίδεηαη 

ινηπφλ εθεμήο ζε πέληε (5) έηε. Ζ επηκήθπλζε ηεο δεκνηηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο πεξηφδνπ 

θαηά έλα έηνο είλαη ζχκθσλε κε ην άξζξν 102 παξ.2 ηνπ πληάγκαηνο θαη δηαζθαιίδεη ηνλ 

θαιχηεξν πξνγξακκαηηζκφ ηεο δξάζεο ηνπο θαη ηελ απξφζθνπηε εθπιήξσζε ηνπ λένπ 

ζεζκηθνχ ηνπο ξφινπ θαη ησλ απμεκέλσλ θαζεθφλησλ ηνπο, κεηψλνληαο παξάιιεια ην 

θφζηνο ησλ εθινγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη δαπαλψλ, αθνχ εθεμήο νη δεκνηηθέο θαη 

πεξηθεξεηαθέο εθινγέο ζα δηεμάγνληαη ηαπηνρξφλσο κε ηηο επξσεθινγέο. 

 

5. Δληζρπκέλεο αξκνδηόηεηεο ησλ λέσλ Ο.Σ.Α. 

 Με ηνλ παξφληα λφκν μεθηλά κία πξνζπάζεηα δπλακηθήο δηαδηθαζίαο απνθέληξσζεο 

αξκνδηνηήησλ πξνο ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε κε ζηφρν ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ θξάηνπο ζηηο επηηειηθέο θαη επνπηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ νθείιεη λα αζθεί. Γηα 

πξψηε θνξά επηρεηξείηαη κηα πιήξεο θαηαγξαθή θαη νξζνινγηθή θαηαλνκή φισλ ησλ 

αξκνδηνηήησλ ζε φια ηα επίπεδα δηνίθεζεο θαη απηνδηνίθεζεο. 

 Δθηφο, απφ ηε κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ θαη ηελ αλάιεςε 

λέσλ ππνρξεψζεσλ γηα ηνπο λένπο Γήκνπο θαη ηηο αηξεηέο Πεξηθέξεηεο, ραξαθηεξηζηηθφ 
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είλαη φηη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο λεζησηηθνχο Γήκνπο, κεηαθέξνληαη πξφζζεηεο αξκνδηφηεηεο 

κε ζηφρν ν λεζηψηεο λα εμππεξεηείηαη πιεξέζηεξα ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ. Δπίζεο, ζηελ 

Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ηε Μεηξνπνιηηηθή Δλφηεηα Θεζζαινλίθεο κεηαθέξνληαη επηπιένλ 

αξκνδηφηεηεο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ δχν κεγαιχηεξσλ 

ρσξηθψλ ελνηήησλ ηεο ρψξαο. 

 

6. Δμνξζνινγηζκόο θαη πεξηνξηζκόο ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη επηρεηξήζεσλ 

 Πεξηνξίδεηαη απνθαζηζηηθά ν αξηζκφο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ηεο 

απηνδηνίθεζεο κε απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε εμφδσλ, πφξσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

Δμνξζνινγίδεηαη, επίζεο, ην θαζεζηψο ησλ δεκνηηθψλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη επηρεηξήζεσλ.  

 

7. Μεραληζκνί Δπνπηείαο, Διέγρνπ θαη Γηαθάλεηαο 

 Οη ηξεηο ππιψλεο δηαζθάιηζεο ηεο λνκηκφηεηαο θαη εγγχεζεο ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο 

εηηζάγνληαη κε: 

- Έλα λέν ζχζηεκα Δπνπηείαο, κε ηε ζεζκνζέηεζε ηεο Απηνηεινχο Τπεξεζίαο Δπνπηείαο 

ησλ Ο.Σ.Α., ε νπνία ηδξχεηαη ζηελ έδξα θάζε Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 

- Σνλ πιήξε έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

- Σελ θαζνιηθή ππνρξέσζε αλάξηεζεο ζην δηαδίθηπν φισλ ησλ απνθάζεσλ ησλ Ο.Σ.Α.. 

 

8. Ρπζκίζεηο γηα ηα νηθνλνκηθά ηεο απηνδηνίθεζεο 

 Οη θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ λένπ λφκνπ γηα ηα νηθνλνκηθά ησλ λέσλ Ο.Σ.Α. είλαη ε 

νπζηαζηηθή νηθνλνκηθή ζηήξημε ησλ δχν βαζκίδσλ Απηνδηνίθεζεο κε ζχλδεζε ησλ πφξσλ 

ηνπο κε ην Φφξν Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ θαη Ννκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ Φφξν Πξνζηηζέκελεο 

Αμίαο θαη ηνλ Φφξν Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο, ε πιήξεο απφδνζε ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ γηα 

ηελ άζθεζε ησλ απνλεκφκελσλ πξφζζεησλ αξκνδηνηήησλ, ν έιεγρνο θαη πεξηνξηζκφο ηνπ 

δαλεηζκνχ κε ηε ζέζπηζε αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ, ε απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ησλ ππεξρξεσκέλσλ δήκσλ, ε δηαθάλεηα θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ζηα 

νηθνλνκηθά ησλ δήκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ, θαζψο θαη ε θαζνιηθή ππαγσγή ειέγρνπ ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ δήκσλ, ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ απφ ην 

Διεγθηηθφ πλέδξην. (Αηηηνινγηθή Έθζεζε Πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο», 2010) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: Ο Ν.3852/2010 ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ  

ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ  

2.1 ΓΔΝΗΚΑ 

 Μηα απφ ηηο πην εκβιεκαηηθέο παξεκβάζεηο ηνπ Ν.3852/2010 είλαη ν κεηαζρεκαηηζκφο 

ησλ Πεξηθεξεηψλ, απφ κνλάδεο απνθεληξσκέλεο αιιά θξαηηθήο δηνίθεζεο, ζε κνλάδεο 

δεχηεξνπ βαζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Οη παιηέο θξαηηθέο Πεξηθέξεηεο ππνθαζίζηαληαη 

απφ ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, λένπο νξγαληζκνχο πνπ νη αξκνδηφηεηέο ηνπο 

πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 280. Αο δνχκε, ζην ζεκείν απηφ, πσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ λφκν 

νη ιεηηνπξγίεο θαη νη ζεζκνί ησλ 13 Πεξηθεξεηψλ. 

 

 χκθσλα κε ην άξζξν 3, νη Πεξηθέξεηεο είλαη απηνδηνηθνχκελα Ννκηθά Πξφζσπα 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ηα νπνία «ζρεδηάδνπλ, πξνγξακκαηίδνπλ θαη πινπνηνχλ πνιηηηθέο ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ηεο ρψξαο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο 

εζληθέο θαη επξσπατθέο πνιηηηθέο». 

 

 Ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ ζρέζε αλάκεζα ζε Γήκν θαη Πεξηθέξεηα έρεη ην άξζξν 4, ην 

νπνίν μεθαζαξίδεη φηη «δελ πθίζηαληαη ζρέζεηο ειέγρνπ θαη ηεξαξρίαο, αιιά ζπλεξγαζίαο θαη 

ζπλαιιειίαο, νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη βάζεη ηνπ λφκνπ, θνηλψλ ζπκθσληψλ, θαζψο θαη κε ην 

ζπληνληζκφ θνηλψλ δξάζεσλ». 
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2.2 ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

 Σν ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ηεο αηξεηήο Πεξηθέξεηαο, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηα άξζξα 

159-179 ηνπ Ν.3852/2010, απαξηίδεηαη απφ ηα παξαθάησ φξγαλα: 

 

 Πεξηθεξεηάξρεο 

 Οη θαηαζηαηηθέο θαη εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ άκεζα αηξεηνχ Πεξηθεξεηάξρε 

πξνβιέπνληαη πεξηγξαθηθά ζην άξζξν 159, φπνπ αλαθέξεηαη φηη ν Πεξηθεξεηάξρεο 

«πξναζπίδεη ην δεκφζην ζπκθέξνλ, θαηεπζχλεη ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ πεξηθεξεηαθήο 

αλάπηπμεο θαη αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ κε γλψκνλα ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο» δηαδξακαηίδνληαο έηζη βαζηθφ εγεηηθφ ξφιν ζην ζπληνληζκφ ησλ 

δξάζεσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο. 

 

 Αληηπεξηθεξεηάξρεο 

 Οη Αληηπεξηθεξεηάξρεο επηιέγνληαη κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνχισλ απφ ηνλ 

Πεξηθεξεηάξρε. Γηαθξίλνληαη ζε ζεκαηηθνχο θαη ηνπηθνχο, ελψ νη ζρεηηθνί ξφινη κπνξνχλ λα 

ζπκπίπηνπλ ζην ίδην πξφζσπν. Οη πξψηνη αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ησλ βαζηθψλ ηνκέσλ 

αξκνδηφηεηαο ηεο πεξηθέξεηαο. Οη ηνπηθνί Αληηπεξηθεξεηάξρεο είλαη αξκφδηνη γηα 

ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ ηαπηίδνληαη κε 

ηηο ηέσο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη ηα Ννκαξρηαθά Γηακεξίζκαηα. 

 

 Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην 

 Οη νπζηαζηηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο αζθνχληαη απφ ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην 

ην νπνίν είλαη ην αλψηεξν απνθαζηζηηθφ πνιηηηθφ φξγαλν κε ηεθκήξην αξκνδηφηεηαο εληφο 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο, κε ζεκαληηθφ επηηειηθφ θαη ειεγθηηθφ ξφιν. 

 

 Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  

 Απαξηίδεηαη απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε θαη έμη Πεξηθεξεηαθνχο πκβνχινπο θαη έρεη 

αξκνδηφηεηα γηα ηα δεκνζηνλνκηθά ζέκαηα, ελψ ε ζεηεία ηεο είλαη δηεηήο. 

 

 Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή 

 Απνηειείηαη απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε θαη ηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη είλαη ην ζπιινγηθφ 

επηρεηξεζηαθφ – εθηειεζηηθφ φξγαλν ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Απηνδηνηθήζεηο. Χο ζπιινγηθφ 
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φξγαλν κε επηηειηθφ ξφιν, αλαιακβάλεη θαη αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηνλ πεξηθεξεηαθφ 

πξνγξακκαηηζκφ, φπσο είλαη ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. 

 Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο 

 Απνηειείηαη απφ ηνπο δεκάξρνπο ηεο πεξηθέξεηαο, θαζψο θαη απφ εθπξνζψπνπο ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, νξγαλψζεσλ εξγνδνηψλ θ.ν.θ. θαη ιεηηνπξγεί σο γλσκνδνηηθφ 

φξγαλν ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 

 Πεξηθεξεηαθφο πκπαξαζηάηεο ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο 

 Θεζκνζεηείηαη ν «Πεξηθεξεηαθφο πλήγνξνο» γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, κε 

επηινγή κέζσ απμεκέλεο πιεηνςεθίαο ησλ 2/3 απφ ην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην, κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηνπ, ή θαη εθηφο απηψλ, ελφο πξνζψπνπ θχξνπο, ην νπνίν αλαιακβάλεη ηελ επζχλε 

δηακεζνιάβεζεο κεηαμχ πνιηηψλ / ζπλαιιαζζφκελσλ κε ηε πεξηθέξεηα θαη ηε δηνίθεζε ηεο, 

κε ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θαθνδηνίθεζεο.  

2.3 ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ  

 ηα πιαίζηα ηεο αλαζπγθξφηεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κέζα απφ ην 

πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο» δφζεθε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ αλαδηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ 

ζηα δηάθνξα επίπεδα δηαθπβέξλεζεο. θνπφο ηεο ελ ιφγσ αλαδηαλνκήο ήηαλ ε επίηεπμε 

εγγχηεξεο πξνζέγγηζεο ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα απηνδηνίθεζεο θαη 

άξα απνηειεζκαηηθφηεξε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ. 

  ζνλ αθνξά ηελ πεξηθεξεηαθή απηνδηνίθεζε, κεηαθέξζεθε ζε απηή ην ζχλνιν ησλ 

αξκνδηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηνλ αλαπηπμηαθφ πεξηθεξεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ, κεηαηξέπνληαο 

ηελ ζε βαζηθφ ππιψλα αλάπηπμεο. Παξάιιεια, θνκβηθφο θαζηζηάηαη θαη ν ξφινο ηεο σο πξνο 

ηα έξγα θαη ηηο ππνδνκέο, κε γλψκνλα ην γεγνλφο φηη κεηέρνπλ ζε απνθαζηζηηθφ βαζκφ ζηελ 

αλαπηπμηαθή ηεο πνιηηηθή. 

 

 Οη άμνλεο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ πεξηθεξεηψλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 186 ηνπ 

Ν.3852/2010 έρνπλ ηαμηλνκεζεί θαηά ζπλαθείο ηνκείο θαη είλαη νη εμήο : 

Α. Πξνγξακκαηηζκνχ - Αλάπηπμεο 

Β. Γεσξγίαο – Κηελνηξνθίαο – Αιηείαο 

Γ. Φπζηθψλ Πφξσλ – Δλέξγεηαο – Βηνκεραλίαο 

α. Τπνηνκέαο Γηαρείξηζεο Τδάησλ  

β. Τπνηνκέαο νξπθηνχ πινχηνπ 
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γ. Τπνηνκέαο Δλέξγεηαο 

δ. Τπνηνκέαο Βηνκεραλίαο θαη Βηνηερλίαο 

Γ. Απαζρφιεζεο – Δκπνξίνπ – Σνπξηζκνχ 

Δ. Μεηαθνξψλ – Δπηθνηλσληψλ 

Σ. Έξγσλ - Υσξνηαμίαο - Πεξηβάιινληνο 

Ε. Τγείαο 

Ζ. Παηδείαο – Πνιηηηζκνχ – Αζιεηηζκνχ 

Θ. Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο 

 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί επίζεο, φηη κε ην άξζξν 205 ηνπ Ν.3852/2010, απνλέκνληαη απφ 

1/7/2011 πέξαλ ησλ παξαπάλσ αξκνδηνηήησλ πνπ δίλνληαη ζηηο ππφινηπεο Πεξηθέξεηεο, θαη 

επηπιένλ αξκνδηφηεηεο ζηηο λεζησηηθέο Πεξηθέξεηεο ηνπ Ηνλίνπ θαη ηνπ Βνξείνπ θαη Ννηίνπ 

Αηγαίνπ, νη νπνίεο ζα αθνξνχλ ην ζρεδηαζκφ, ηελ έγθξηζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

ελδνπεξηθεξεηαθψλ ζπγθνηλσληψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αθηνπινηθψλ. Ζ 

πξφβιεςε απηή πξνζπαζεί λα δψζεη ιχζε ζε έλα δήηεκα πνπ απαζρνιεί εδψ θαη δεθαεηίεο 

ηνπο λεζηψηεο, αθνχ πιένλ ζα κπνξνχλ λα παξεκβαίλνπλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, θαη άξα 

εγγχηεξα ζην πξφβιεκα. 

 

 Σέινο, κε ην άξζξν 210 ηνπ Ν.3852/2010, ζεζκνζεηείηαη ε δεκηνπξγία κεηξνπνιηηηθνχ 

επηπέδνπ δηαθπβέξλεζεο γηα ηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινληθε, κε βαζηθνχο ζηφρνπο ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ 

κεηξνπνιηηηθνχ ρψξνπ θαη ηελ παξνρή απνηειεζκαηηθφηεξεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ζε φινπο 

ηνπο πνιίηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε κεηξνπνιηηηθή πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ε κεηξνπνιηηηθή 

ελφηεηα Θεζζαινλίθεο ηεο πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο αζθνχλ πιένλ ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ άξζξνπ 186 θαη αξκνδηφηεηεο κεηξνπνιηηηθνχ ραξαθηήξα, ζην πιαίζην 

ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ θαηαξηίδνληαη απφ ην 

πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην. Οη ιεηηνπξγίεο κεηξνπνιηηηθνχ ραξαθηήξα αθνξνχλ ηνπο ηνκείο 

πεξηβάιινληνο θαη πνηφηεηαο δσήο, ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αζηηθψλ αλαπιάζεσλ, 

κεηαθνξψλ θαη ζπγθνηλσληψλ, πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο, πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 

δηνηθεηηθά φξηα δήκνπ. 

 ιεο νη παξαπάλσ αξκνδηφηεηεο πινπνηνχληαη κέζσ ησλ δηάθνξσλ ππεξεζηψλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο, γη’απην ζεσξήζεθε ζθφπηκν λα γίλεη κία ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ 

Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζεί ε ζπλνιηθή εηθφλα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο Πεξηθέξεηαο. 
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2.4 ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 Με ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ αηξεηψλ Πεξηθεξεηψλ απφ 1/1/2011, θαηαξηίζζεθαλ θαη νη 

Δζσηεξηθνί Οξγαληζκνί Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο απηψλ, κε βάζε ηα φζα νξίδνληαη ζην 

άξζξν 241 ηνπ Ν.3852/10. Ζ νξγάλσζή ηνπο έγηλε κε γλψκνλα ηε ζεκειίσζε θαη 

ζπγθξφηεζε ησλ λενζχζηαησλ ππεξεζηψλ, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζην λέν ξφιν πνπ ζέηεη ν 

«Καιιηθξάηεο» γηα ηηο Πεξηθέξεηεο θαη, θπξίσο, ζηνλ αλαπηπμηαθφ ηνπο ραξαθηήξα, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε Πεξηθέξεηαο. 

 θνπφο ηεο νξγαλσηηθήο ηνπο δνκήο είλαη λα απεηθνλίδεηαη φζν ην δπλαηφλ ζαθέζηεξα ν 

ηξφπνο άζθεζεο ησλ απνλεκφκελσλ ζηηο Πεξηθέξεηεο αξκνδηνηήησλ θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε 

νξζνινγηθή δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ, ψζηε λα απνθεπρζνχλ θαηλφκελα επηθάιπςεο 

αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη θαηάηκεζήο ηνπο κεηαμχ ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ. 

Παξάιιεια, ιήθζεθε κέξηκλα γηα ηε δηαηήξεζε ή θαη ηε ζχζηαζε απνθεληξσκέλσλ δνκψλ, 

κε ζηφρν ηελ άκεζε πξφζβαζε ηνπ πνιίηε θαη ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

ζα ηηο ζηειερψζεη, πξνεξρφκελνπ ηφζν απφ ηηο ζεκεξηλέο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο, φζν 

θαη απφ ηηο θξαηηθέο Πεξηθέξεηεο. 

2.4.1 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

 ηελ θαηάξηηζε ησλ δεθαηξηψλ Οξγαληζκψλ αθνινπζήζεθε ελ πνιινίο κία θνηλή δνκή, 

ππήξμαλ φκσο θαη δηαθνξνπνηήζεηο αλά Πεξηθέξεηα, ιακβάλνληαο ππφςε ζηνηρεία φπσο ν 

πιεζπζκφο θαη ε θαηαλνκή ηνπ, ε λεζησηηθφηεηα, ν αγξνηηθφο ή αζηηθφο ραξαθηήξαο 

θαζεκηάο Πεξηθέξεηαο θ.ιπ. (Δγθχθιηνο ΤΠ.Δ.Α.Ζ.Γ 54/74785/29-12-2010). 

 Οη ππεξεζίεο ηεο θάζε Πεξηθέξεηαο δηαξζξψλνληαη ηφζν ζε θεληξηθφ φζν θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Οη πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο νξγαλψλνληαη ζην πιαίζην ηεο νηθείαο 

πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο θαη ππάγνληαη ζε νξγαληθή κνλάδα ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο. 

 Δηδηθφηεξα, ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηεο θάζε Πεξηθέξεηαο ζπζηήλνληαη έμη (6) Γεληθέο 

Γηεπζχλζεηο, σο εμήο: 

1. Γεληθή Γ/λζε Αλαπηπμηαθνχ ρεδηαζκνχ, Πεξηβάιινληνο θαη Τπνδνκψλ. 

2. Γεληθή Γ/λζε Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο. 

3. Γεληθή Γ/λζε Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο. 

4. Γεληθή Γ/λζε Αλάπηπμεο. 

5. Γεληθή Γ/λζε Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ. 

6. Γεληθή Γ/λζε Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο. 
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 Δπίζεο, ζπζηήλνληαη θαη επηηειηθέο δηεπζχλζεηο, κε ζηφρν ην ζπληνληζκφ φισλ ησλ 

επηκέξνπο ππεξεζηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο θαη ηε δηαζθάιηζε εληαίαο πνιηηηθήο ζε φιε 

ηελ Πεξηθέξεηα. Σέινο, ηα Γξαθεία ηνπ Πεξηθεξεηάξρε θαη ησλ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ 

ζπγθεληξψλνπλ ηα αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ νξγάλσλ απηψλ θαηά ηελ 

εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

2.4.2 ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΟΡΓΑΝΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ 

 Ζ ζχζηαζε ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ζηνπο νξγαληζκνχο ησλ Πεξηθεξεηψλ έγηλε κε βάζε 

ηνπο ηνκείο ησλ αξκνδηνηήησλ, φπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 186 ηνπ Ν.3852/10, ε δε 

απαξίζκεζή ηνπο ζε θάζε νξγαληθή κνλάδα είλαη ελδεηθηηθή θαη φρη εμαληιεηηθή. 

Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο, φηη αξκνδηφηεηεο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ φπσο είραλ 

νξηζζεί θαη αζθνχληαλ κε δηαηάμεηο ηππηθψλ λφκσλ θαη θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ θαη νη νπνίεο 

δελ έρνπλ κελ απνλεκεζεί ξεηά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 186 ηνπ λ.3852/10 ζηηο Πεξηθέξεηεο, 

αιιά νχηε θαη έρνπλ κεηαβηβαζζεί ζηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο θαη ζηνπο Γήκνπο, βάζεη 

ηνπ «Καιιηθξάηε», ζπλερίδνπλ λα αζθνχληαη απφ ηηο Πεξηθέξεηεο. πλεπψο, ηπρφλ 

αξκνδηφηεηεο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηνπο Οξγαληζκνχο, ζα αζθνχληαη απφ ηηο νξγαληθέο 

κνλάδεο κε ζπλαθείο αξκνδηφηεηεο. 

 πλνπηηθά, νη αξκνδηφηεηεο πνπ αζθνχληαη απφ ηηο νξγαληθέο κνλάδεο ηεο Πεξηθέξεηαο, 

έρνπλ σο εμήο: 

 

1. Γεληθή Γηεύζπλζε Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο θαη Τπνδνκώλ 

 πγθξνηείηαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Σερληθψλ Έξγσλ θαη 

Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη είλαη αξκφδηα γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Οη δηεπζχλζεηο απηέο έρνπλ αξκνδηφηεηα γηα ηα 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ φιε ηελ πεξηθέξεηα θαη πην ζπγθεθξηκέλα: 

- Ζ Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ πεξηθεξεηαθφ 

 αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ, ηελ πξνψζεζε ησλ εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη ηνλ 

 επηρεηξεζηαθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο. 

- Ζ Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ έιεγρν 

 ηήξεζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

 πεξηβάιινληνο θαη ησλ δξάζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο. 

 Αληίζηνηρα ηκήκαηα ππάξρνπλ ζε θάζε ελφηεηα κε ηνπηθή αξκνδηφηεηα. 

- Ζ Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ έρεη σο απνζηνιή ηνλ ζρεδηαζκφ, πξνγξακκαηηζκφ θαη 

 ζπληνληζκφ ησλ ηερληθψλ έξγσλ φιεο ηεο Πεξηθέξεηαο, θαζψο θαη ηε κειέηε, εθηέιεζε, 
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 επίβιεςε παξαιαβή θαη ζπληήξεζε ησλ ηερληθψλ έξγσλ πνπ εθηεινχληαη ζε 

 πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο. 

 ε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο εδξάδεηαη Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ κε απνζηνιή 

ηε κειέηε, εθηέιεζε, επίβιεςε παξαιαβή θαη ζπληήξεζε ησλ πάζεο θχζεσο ηερληθψλ έξγσλ 

πνπ εθηεινχληαη ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο. 

 Σέινο, παξαηεξνχκε φηη γηα ηε Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ δελ 

πξνβιέπνληαη απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε βαζηθή αξρή ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ γηα ην ζχλνιν ηεο Πεξηθέξεηαο, σο εληαίαο αλαπηπμηαθήο ελφηεηαο. 

 

2. Γεληθή Γηεύζπλζε Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο  

Απνηειείηαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Γηαθάλεηαο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 

Δμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε, Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθνχ, νη νπνίεο έρνπλ ηνπηθή αξκνδηφηεηα 

ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα θαη βξίζθνληαη ζηελ έδξα ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο. 

-  H Γηεχζπλζε Γηαθάλεηαο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη ππεχζπλε ηδίσο γηα 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ησλ πξάμεσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ νξγάλσλ, γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ 

θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ. 

-  Ζ Γηεχζπλζε Δμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε είλαη αξκφδηα γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ 

ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε ελψ έρεη 

ηε δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο επηηφπηαο παξαθνινχζεζεο φισλ ησλ ππεξεζηψλ θαη 

θαηάζεζεο αλαιπηηθήο έθζεζεο ζηνλ Πεξηθεξεηάξρε. 

-  Ζ Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο αλαιακβάλεη ηελ δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηψλ θαη 

ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θαζψο επίζεο αζρνιείηαη κε φια ηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ θαη ηελ δηελέξγεηα εθινγψλ. 

-  Ζ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ είλαη αξκφδηα γηα φια ηα ζέκαηα νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ 

ζηελ Πεξηθέξεηα φπσο ν πξνυπνινγηζκφο θη ν απνινγηζκφο,  ε αμηνπνίεζε ηεο 

πεξηνπζίαο, ε είζπξαμε εζφδσλ θαη ε πιεξσκή δαπαλψλ, ε εθθαζάξηζε ηεο κηζζνδνζίαο 

θαη ε εθηέιεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ. 

Δπίζεο ζε θάζε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα εδξάδεηαη Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ –

Οηθνλνκηθνχ κε αλάινγεο αξκνδηφηεηεο ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο. 
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3. Γεληθή Γηεύζπλζε Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο 

  Απνηειείηαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Πνιηηηθήο 

Γεο, νη νπνίεο νκνίσο έρνπλ ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα θαη βξίζθνληαη 

ζηελ έδξα ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο.. 

-  Ζ Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο είλαη ππεχζπλε γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αλάπηπμεο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα θαη θπξίσο γηα ηελ θαηάξηηζε αηηήζεσλ θαη πνιπεηψλ 

αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ θαζψο θαη γηα ηελ εθπφλεζε θαη αμηνιφγεζε ζρεηηθψλ 

κειεηψλ θαη κέηξσλ πνιηηηθήο. 

-  Ζ Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο είλαη αξκφδηα γηα φηη ζρεηίδεηαη κε ην δσηθφ θεθάιαην θαη 

ηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο Τγείαο. Σα ηκήκαηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο Γηεχζπλζεο αλαιακβάλνπλ ηε ρνξήγεζε ή θαη αλάθιεζε αδεηψλ ίδξπζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ φπσο ζθαγεία,   ηρζπφζθαιεο, θιηληθέο κηθξψλ δψσλ θ.α. 

-  Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Γεο αλάγνληαη ζηελ παξαρψξεζε, 

εθπνίεζε αληαιιαγή θαη πξνζηαζία εθηάζεσλ θαζψο θαη ζηελ ζχληαμε ηνπνγξαθηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη κειεηψλ. 

  ε θάζε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ιεηηνπξγεί Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη 

Κηεληαηξηθήο κε αλάινγεο αξκνδηφηεηεο ζε επίπεδν ελφηεηαο. 

 

4. Γεληθή Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο  

 Απαξηίδεηαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Γηα 

βίνπ κάζεζεο, Απαζρφιεζεο, Δκπνξίνπ θαη Σνπξηζκνχ, νη νπνίεο έρνπλ ηνπηθή αξκνδηφηεηα 

ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα θαη βξίζθνληαη ζηελ έδξα ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο. 

 Δηδηθφηεξα: 

-  ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ 

πεξηιακβάλνληαη θπξίσο ε ρνξήγεζε αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο βηνκεραληψλ θαη 

βηνηερληψλ,   ν θαζνξηζκφο θαη απνραξαθηεξηζκφο ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ.  

-  Ζ Γηεχζπλζε Γηα βίνπ κάζεζεο, Απαζρφιεζεο, Δκπνξίνπ θαη Σνπξηζκνχ είλαη αξκφδηα 

γηα ζέκαηα ππνζηήξημεο ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη γηα ζέκαηα δηα 

βίνπ κάζεζεο θα ζχλδεζεο απηψλ κε ηελ απαζρφιεζε. ηνλ ηνκέα επζχλεο ηεο 

Γηεχζπλζεο αλήθνπλ θαη ηα ζέκαηα εκπνξίνπ θα αλψλπκσλ εηαηξηψλ, θαη ν ηνπξηζηηθφο 

ζρεδηαζκφο  θαη αλάπηπμε θαζψο θαη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαζρφιεζε. πσο 

θαη νη ππφινηπεο απνηειείηαη απφ μερσξηζηά ηκήκαηα.  

 ε θάζε Πεξηθεξεηαθή ελφηεηα ιεηηνπξγεί Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο πνπ αζθεί αληίζηνηρεο 

αξκνδηφηεηεο ζε επίπεδν πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο. 
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5. Γεληθή Γηεύζπλζε Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ 

 Απνηειείηαη κφλν απφ Γηεπζχλζεηο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ νη νπνίεο πνπ 

έρνπλ αξκνδηφηεηεο θαη έδξα ζε θάζε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα. Οη Γηεπζχλζεηο απηέο 

αζθνχλ φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ηνκέα κεηαθνξψλ θη επηθνηλσληψλ πνπ έρνπλ αλαηεζεί 

ζηηο Πεξηθέξεηεο θη απαξηίδεηαη απφ ηα Σκήκα Αδεηψλ Κπθινθνξίαο, Σκήκα Υνξήγεζεο 

αδεηψλ Οδήγεζεο, Σκήκα Κ.Σ.Δ.Ο., Σερληθφ ηκήκα θαη Σκήκα Γξακκαηεηαθήο 

Τπνζηήξημεο.  

 

6. Γεληθή Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο  

Απνηειείηαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο, νη 

νπνίεο νκνίσο έρνπλ ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα θαη βξίζθνληαη ζηελ έδξα 

ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο. 

-  Ζ Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο επηιακβάλεηαη ζεκάησλ πγείαο θαη επεμίαο ηνπ 

πιεζπζκνχ, ειέγρνπ θαη πξνζηαζίαο επαγγεικάησλ θαη ππεξεζηψλ πγείαο θαζψο θαη 

ηεο αλάιεςε θαη πξναγσγή ηεο πγείαο θαη πξφιεςεο.  

-  Ζ Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Μέξηκλαο αζθεί ηδίσο αξκνδηφηεηεο πξνλνηαθνχ 

ραξαθηήξα θαζψο αξκνδηφηεηεο πνπ αλάγνληαη ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 

ζηήξημε εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ. Σέινο,  αζρνιείηαη κε ηελ ελίζρπζε θαη 

πξναγσγή ηνπ αζιεηηζκνχ.  

ε θάζε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ππάξρεη Γηεχζπλζε Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο 

κε αξκνδηφηεηεο  ζε επίπεδν ελφηεηαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 : ΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΧΝ Ο.Σ.Α. Β’ ΒΑΘΜΟΤ  

3.1 ΒΑΗΚΔ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΔ ΣΟΤ «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» ΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ  

  ΣΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ  

  Σν πξφγξακκα Καιιηθξάηεο αλακφξθσζε ην ζεζκηθφ θαη ην νηθνλνκηθφ πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηεο Απηνδηνίθεζεο. Κσδηθνπνηεκέλα, νη βαζηθέο θαηλνηνκίεο ζηελ νηθνλνκηθή 

ιεηηνπξγία ησλ Ο.Σ.Α. πνπ εηζήγαγε ν Καιιηθξάηεο πεξηιακβάλνπλ: 

 

1. ηελ εηζαγσγή απζηεξώλ, θπξίσο αλαπηπμηαθώλ, πξνϋπνζέζεσλ ζηελ πηζηνιεπηηθή πνιηηηθή 

ησλ Γήκσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηώλ, κε παξάιιειε απαγόξεπζε ηνπ δαλεηζκνύ γηα 

ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο (αξ.269, Ν.3852/2010)               

 Σν χςνο ηνπ δαλεηζκνχ ησλ Ο.Σ.Α., έσο ηελ εθαξκνγή ηνπ Καιιηθξάηε ήηαλ ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο. Καζνξίζηεθε γηα πξψηε θνξά ην πιαίζην θαη νη πξνδηαγξαθέο δαλεηζκνχ ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζχκθσλα θαη κε ηελ ζρεηηθή επξσπατθή εκπεηξία. Ζ δαλεηαθή 

πνιηηηθή ησλ πεξηθεξεηψλ (αιιά θαη ησλ δήκσλ) ζπζρεηίδεηαη πιένλ κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπο 

λα εμππεξεηήζνπλ ηε δεκφζηα πίζηε ηνπο. Οη πξνυπνζέζεηο θαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηε ιήςε 

δαλείνπ απφ ηηο Πεξηθέξεηεο είλαη νη εμήο: 

α) ην εηήζην θφζηνο εμππεξέηεζεο ηεο δεκφζηαο πίζηεο ηνπο λα κελ ππεξβαίλεη ην 20% ησλ 

 εηήζησλ ηαθηηθψλ ηνπο εζφδσλ. 

β) ην ζπλνιηθφ ρξένο ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ πξνβαίλεη ζε δαλεηζκφ λα κελ ππεξβαίλεη πνζνζηφ 

 ηνπ 60% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ. (Χο ζπλνιηθφ ρξένο ζεσξνχληαη νη ζπλνιηθέο 

 καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ). 

 

2. ηελ εηζαγσγή πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ ζε όινπο ηνπο Ο.Σ.Α. θαη ηα 

 λνκηθά ηνπο πξόζσπα (άξζξν 275 λ.3852/2010) 

 Γηα πξψηε θνξά νη δαπάλεο φισλ ησλ δήκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ, φισλ ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ θαη επηρεηξήζεψλ ηνπο ππάγνληαη ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ, ζε αληίζεζε κε ηελ έσο ηνλ Καιιηθξάηε πεξίνδν φηαλ 500 Γήκνη θαη θακία 

επηρείξεζε ή ΝΠΓΓ δελ ππάγνληαλ ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.  
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3. ηελ πξόβιεςε πξνζπκβαηηθνύ ειέγρνπ λνκηκόηεηαο (άξζξν 278, Ν.3852/2010) 

 Σν Διεγθηηθφ πλέδξην πξαγκαηνπνηεί, γηα πξψηε θνξά, γεληθεπκέλν πξνζπκβαηηθφ 

έιεγρν λνκηκφηεηαο ζε ζπκβάζεηο άλσ ησλ 100.000 € (ρακειφηεξν ηνπ νξίνπ ησλ 500.000 € 

πνπ ηζρχεη ζην δεκφζην) ηηο νπνίεο ζπλάπηνπλ νη πεξηθέξεηεο θαη ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα 

θαζψο θαη νη επηρεηξήζεηο ηνπο. 

 

4. ηελ πξόβιεςε ειέγρνπ ηεο πνξείαο είζπξαμεο ησλ εζόδσλ (άξζξν 277, Ν.3852/2010) 

 O αξκφδηνο γηα ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν επίηξνπνο παξαθνινπζεί ηελ είζπξαμε ησλ εζφδσλ 

θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα, εάλ δηαπηζηψζεη αδξάλεηα, λα νξίζεη εκεξνκελία είζπξαμήο ησλ 

εζφδσλ θαη ζε πεξίπησζε παξαηεηακέλεο αδξάλεηαο πνπ νθείιεηαη ζε δφιν ή βαξηά ακέιεηα 

ησλ δηνηθνχλησλ λα ηνπο παξαπέκςεη, γηα θαηαινγηζκφ ηεο δεκηάο πνπ πξνμέλεζαλ. 

 

5. ηε δηαζθάιηζε ηζνζθειηζκέλσλ πξνϋπνινγηζκώλ (άξζξν  

 ινη νη Ο.Σ.Α. νθείινπλ απφ ην Νφκν λα κελ είλαη ειιεηκκαηηθνί θαη λα ζπληάζζνπλ θαη 

λα εθηεινχλ ηζνζθειηζκέλνπο πξνυπνινγηζκνχο. Οη πξνυπνινγηζκνί ησλ Ο.Σ.Α. έσο ηνλ 

Καιιηθξάηε ηζνζθειίδνληαλ πιαζκαηηθά κε απνηέιεζκα ζπρλά λα νδεγνχληαη ζε 

ειιείκκαηα, θαη έηζη ζε ρξέε. Με ηνλ Καιιηθξάηε ν έιεγρνο λνκηκφηεηαο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ πξνβιέπεηαη λα πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν ησλ εζφδσλ ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη φηη ν πξνυπνινγηζκφο είλαη αμηφπηζηα ηζνζθειηζκέλνο.  

 

6. ηελ πξόβιεςε εηδηθνύ πξνγξάκκαηνο εμπγίαλζεο γηα όζνπο Ο.Σ.Α. δηαπηζησζεί αδπλακία 

αληαπόθξηζεο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπο (άξζξν 262, Ν.3852/2010) 

 Ζ έληαμε ζην εηδηθφ πξφγξακκα εμπγίαλζεο γίλεηαη είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηεο 

πεξηθέξεηαο, είηε εάλ δηαπηζησζεί ε αλάγθε έληαμεο ηεο κεηά απφ αμηνιφγεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηεο ζηνηρείσλ.  

 Δπαθφινπζν ηεο έληαμεο είλαη παξαθνινχζεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηεο εμέιημεο ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο εμπγίαλζεο απφ ηελ ειεγθηηθή επηηξνπή, ν 

πεξηνξηζκφο ησλ πξνζιήςεσλ, ε δηάζεζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ εζφδσλ γηα έξγα, 

δξάζεηο θαη ππεξεζίεο, πξνο επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ ελ ιφγσ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη ε 

δηαβίβαζε εηήζησλ αλαθνξψλ πξνφδνπ ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ ειεγθηηθή επηηξνπή. 

 

7. ηε ζύληαμε ηξηκεληαίαο έθζεζεο γηα ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, ε 

νπνία θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε 

άπνςε ηεο κεηνςεθίαο 
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8. ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε όισλ ησλ απνθάζεσλ ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

ζην Γη@χγεηα. 

 

9. Κεληξηθή Βάζε Γεδνκέλσλ (άξζξν 269, Ν.3852/2010) 

 Απφ ηηο παξαπάλσ θαηλνηνκίεο, εμαηξεηηθά ζεκαληηθή αλαδεηθλχεηαη ε ζεζκνζέηεζε θαη 

ιεηηνπξγία ηεο Κεληξηθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, ε νπνία απνηειεί έλα 

πξσηφγλσξν, γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, εξγαιείν εμνξζνινγηζκνχ, ειέγρνπ, δηαθάλεηαο θαη 

πξνγξακκαηηζκνχ. Αληηκεησπίδεηαη έηζη έλα πξφβιεκα ηφζν παιηφ, φζν θαη ε ίδηα ε 

Απηνδηνίθεζε: ε απνπζία έγθπξσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ κε ηε 

ζπλαθφινπζε αδπλακία παξαθνινχζεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο Απηνδηνίθεζεο. 

 Ζ βάζε Γεδνκέλσλ ηεξείηαη ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. πγθεληξψλεηαη ην ζχλνιν ησλ θξίζηκσλ νηθνλνκηθψλ θαη 

ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ κε ζηφρν ηελ παξαθνινχζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

Ο.Σ.Α. θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, θαζψο θαη ησλ πεξηθεξεηψλ.  

 Ζ κε αληαπφθξηζε ζηηο ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο παξνρήο ζηνηρείσλ  πέξαλ ησλ 

πξνβιεπφκελσλ πεηζαξρηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ζπλεπάγεηαη θαη θπξψζεηο γηα ηνπο 

Ο.Σ.Α. κε ηε κνξθή πξνζηίκσλ θαη παξαθξάηεζεο ζηελ ηαθηηθή επηρνξήγεζε απφ ηνπο 

Κεληξηθνχο Απηνηειείο Πφξνπο.  

 

3.2 ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟ ΣΑΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΤ Ο.Σ.Α. Β’  ΒΑΘΜΟΤ 

 Με ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν.3852/2010, ε νηθνλνκηθή δηνίθεζε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

Πεξηθεξεηψλ γηα ην κεηαβαηηθφ έηνο 2011 νινθιεξψλεηαη ζε ηέζζεξα δηαδνρηθά ζηάδηα: 

i. πγθξφηεζε ησλ νξγάλσλ θαη θπξίσο εθινγή ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζηάδην πνπ 

νινθιεξψζεθε ζηηο 09/01/2011. 

ii.  Απνγξαθή ησλ πάζεο θχζεσο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη ησλ δηαζέζηκσλ ρξεκαηηθψλ κέζσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ, ζηάδην 

πνπ νινθιεξψζεθε ζηηο 28/02/2011 (παξαιαβή απφ Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο). 

iii. Καηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (νηθνλνκηθή ελνπνίεζε θαη εηήζηνο 

πξνγξακκαηηζκφο), ζηάδην πνπ νινθιεξψζεθε ζηηο 31/03/2011. 

iv. Καηάξηηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο κέρξη ηελ 30/09/2011, ην νπνίν ζηε 

ζπλέρεηα ζα εμεηδηθεπηεί ζε Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο (Δ.Π.Γ.) ηεο Πεξηθέξεηαο. Ο 
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εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο δξάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

αληίζηνηρν Δ.Π.Γ.. (Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ., 2011) 

 

 Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αιιαγψλ ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο πνπ επηθέξεη ν 

«Καιιηθξάηεο», είλαη απαξαίηεηε ε έθδνζε κηαο ζεηξάο Π.Γ. θαη Τ.Α., ε νπνία ζα παξέρεη 

ηηο απαξαίηεηεο θαηεπζχλζεηο ζηα αξκφδηα φξγαλα. Μέρξη ζηηγκήο, έρνπλ εθδνζεί: 

- Γηα ηνλ ηχπν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ε Κ.Τ.Α. 3907/2010 κε ζέκα «Καηάξηηζε θαη 

ππνβνιή πξνυπνινγηζκνχ ησλ πεξηθεξεηψλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011». 

- Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο γεληθήο θαη αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο – 

θνζηνιφγεζεο, πεξηιακβάλεηαη δηάηαμε ζην Ν.3937/2011 «Γηα ηελ ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε θ.α.» (ΦΔΚ 138 Α΄), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην Π.Γ. 315/99 «Κιαδηθφ 

ινγηζηηθφ ζρέδην γηα ηνπο Ο.Σ.Α. Α’ βαζκνχ», εθαξκφδεηαη πιένλ θαη ζηηο αηξεηέο 

Πεξηθέξεηεο. 

Σέινο, αλακέλεηαη ε έθδνζε ηνπ Π.Γ. γηα ηελ νηθνλνκηθή δηνίθεζε θαη ην ινγηζηηθφ ησλ 

Πεξηθεξεηψλ. 

 

 Οη παξαπάλσ θαλνληζηηθέο πξάμεηο ζα ηζρχζνπλ απφ ηελ 1/1/2012, νπφηε ην 2011 ζα 

απνηειέζεη πεξίνδν πξνζαξκνγήο γηα ηηο Πεξηθέξεηεο, κε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο 

κεηαβαηηθνχο Π/Τ πνπ θαηαξηίδνληαη, νη νπνίνη απνηεινχλ Π/Τ ελνπνίεζεο ησλ 

Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ. 

 Σέινο, ην 2011, ζα νινθιεξσζεί ην πξψην ζηάδην κεηαθνξάο αξκνδηνηήησλ θαη 

ππεξεζηψλ απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε πξνο ηελ Πεξηθέξεηα θαη απφ ηηο Πεξηθέξεηεο 

ζηνπο Γήκνπο. Ζ επφκελε κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ θαη πφξσλ απφ ηηο Πεξηθέξεηεο ζηνπο 

Γήκνπο πξνβιέπεηαη λα νινθιεξσζεί ηελ 01/01/2013. 

 Με βάζε ηα παξαπάλσ, είλαη ζαθέο φηη νη αξκνδηφηεηεο, ε νξγαλσηηθή δνκή θαη νη 

νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ ζα απνθξπζηαιισζνχλ, αθνχ πεξάζεη ε δηεηία 

2011 θαη 2012. 
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3.3 ΟΡΓΑΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  

 Ζ δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ κίαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο απνηειεί έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα ηκήκαηα ηεο δηνίθεζεο, θαζψο ε θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθψλ ηεο 

πφξσλ θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε βησζηκφηεηα ηεο. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα απνλέκεηαη ζηνπο 

Ο.Σ.Α, αθνχ νη ηειεπηαίνη δηαρεηξίδνληαη δεκφζην ρξήκα θαη άξα νθείινπλ λα αθνινπζνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο, πξνζπαζψληαο παξάιιεια λα πξναζπίζνπλ ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ. ηε δεπηεξνβάζκηα απηνδηνίθεζε δε, ε κεγάιε εμάξηεζε ηεο απφ ηηο θξαηηθέο 

επηρνξεγήζεηο θαη ε έιιεηςε ηδίσλ πφξσλ, θάλεη ην έξγν ηεο αθφκε πην δχζθνιν θαη 

απαηηεηηθφ.  

 Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ζηελ νηθνλνκηθή δηνίθεζε ηεο Πεξηθέξεηαο, εκπιέθνληαη 

ζρεδφλ φια ηα φξγαλα ηεο, ηα νπνία πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα αιιεινζπκπιεξψλνπλ 

ηηο ελέξγεηεο ηνπο. ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη φζεο απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ νξγάλσλ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο Πεξηθέξεηαο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηα 

άξζξα 159-179 ηνπ Ν.3852/2010. 

3.2.1 ΠΟΛΗΣΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

 Πεξηθεξεηάξρεο 

 Ο πεξηθεξεηάξρεο, σο πξντζηάκελνο ησλ ππεξεζηψλ ηεο πεξηθέξεηαο θαη έρνληαο ηε γεληθή 

θαηεχζπλζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, αλαιακβάλεη 

πεξηζζφηεξν ξφιν απνθαζηζηηθφ θαη εθηειεζηηθφ. 

 Έηζη, είλαη ππεχζπλνο λα εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ, ηεο 

εθηειεζηηθήο επηηξνπήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο, λα δηαηάζζεη ηελ είζπξαμε ησλ 

εζφδσλ ηεο πεξηθέξεηαο θαη λα απνθαζίδεη γηα ηε δηάζεζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. Δπίζεο, ππνγξάθεη ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηεη ε πεξηθέξεηα, κπνξεί, θαη’ 

εμαίξεζε, λα απνθαζίζεη γηα ζέκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο 

επηηξνπήο φηαλ δεκηνπξγείηαη άκεζνο θίλδπλνο βιάβεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο πεξηθέξεηαο 

απφ ηελ αλαβνιή ιήςεο απφθαζεο θαη, ηέινο, παξνπζηάδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

πεξηθέξεηαο ζηελ αξκφδηα επηηξνπή ηεο Βνπιήο. 

 

 Αληηπεξηθεξεηάξρεο 

 Οη αληηπεξηθεξεηάξρεο επηθνπξνχλ ην έξγν ηνπ πεξηθεξεηάξρε θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπο 

αλαηίζεληαη είηε ζπγθεθξηκέλεο ηνκεαθέο αξκνδηφηεηεο, είηε αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ 
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πεξηθεξεηαθή ελφηεηα φπνπ είλαη θαηά ηφπν αξκφδηνη. Έηζη, θαηά πεξίπησζε, κπνξεί λα 

αλαιακβάλνπλ θάπνηεο απφ ηηο αλσηέξσ αξκνδηφηεηεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε θαη άξα λα 

εκπιέθνληαη θαη απηνί άκεζα κε ηελ νηθνλνκηθή δηνίθεζε. 

 

 Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην 

 Σν ζπιινγηθφ απηφ φξγαλν ηεο Πεξηθέξεηαο αζθεί έλα κεγάιν θνκκάηη ησλ δξάζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ηφζν ηνλ νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ φζν θαη ηελ έγθξηζε γηα ηελ δηελέξγεηα 

δαπαλψλ.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη αξκφδην γηα ηελ έγθξηζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο ηεο πεξηθέξεηαο, ηελ έγθξηζε θαη παξαθνινχζεζε αλαπηπμηαθψλ 

πξνγξακκάησλ θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηελ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ 

απνινγηζκνχ ηεο πεξηθέξεηαο, ην πξφγξακκα ησλ εθηειεζηέσλ έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ θαζψο 

θαη ηελ επηβνιή ηειψλ, εηζθνξψλ θαη δηθαησκάησλ. Δπίζεο, επηιακβάλεηαη επί ησλ 

απαιινηξίσζεσλ αθηλήησλ, ηελ εθπνίεζε, αληαιιαγή θαη δσξεά αθηλήησλ, θαζψο θαη ηε 

ζχζηαζε εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ, ηελ αγνξά, παξαρψξεζε ρξήζεο, κίζζσζε θαη εθκί-

ζζσζε θηλεηψλ θαη αθηλήησλ, ηε ζχλαςε δαλείσλ, αιιά θαη ηελ πιήξσζε ησλ θελψλ 

νξγαληθψλ ζέζεσλ πξνζσπηθνχ ηεο πεξηθέξεηαο.  

 

 Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή 

 Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα νηθνλνκηθά ηεο 

Πεξηθέξεηαο, αθνξνχλ θπξίσο ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ δξάζεσλ, αιιά θαη 

ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπο.  

 Έηζη, είλαη αξκφδηα λα ζπληνλίδεη ηελ θαηάξηηζε θαη έρεη ηελ επζχλε ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο πεξηθέξεηαο, ην νπνίν θαη εηζεγείηαη ζην πεξηθεξεηαθφ 

ζπκβνχιην, θαηαξηίδεη θαη εηζεγείηαη ζην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην ηα ηνκεαθά πξνγξάκκαηα 

δξάζεο θαη έρεη ηελ επζχλε ηεο πινπνίεζήο ηνπο, ζπγθεληξψλεη θαη αμηνινγεί ηηο πξνηάζεηο 

ησλ ππεξεζηψλ ηεο πεξηθέξεηαο ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη εηζεγείηαη ην πξνζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνο ηελ νηθνλνκηθή 

επηηξνπή, ελψ ηέινο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ πηζηή εθηέιεζε ηνπ. 

 

 Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνηειεί ην φξγαλν ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ αζθεί ηνλ νηθνλνκηθφ 

έιεγρν θαη παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

αξκνδηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε είλαη ε θαηάξηηζε ζρεδίνπ ηνπ 
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πξνυπνινγηζκνχ θαη ε εηζήγεζε ηνπ ζην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην γηα ςήθηζε, ε θαηάξηηζε, 

επεμεξγαζία, θαη ν πξνέιεγρνο ηνπ απνινγηζκνχ, θαζψο θαη ε ππνβνιή ζρεηηθήο έθζεζεο ζην 

πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην. Δπηπιεφλ, είλαη αξκφδηα γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ, ηε ζχληαμε 

ησλ δηαθεξχμεσλ, ηε δηεμαγσγή θαη θαηαθχξσζε θάζε κνξθήο δεκνπξαζηψλ θαη 

δηαγσληζκψλ, θαζψο θαη ηε ζπγθξφηεζε ησλ εηδηθψλ επηηξνπψλ δηεμαγσγήο θαη αμηνιφγεζεο 

απφ κέιε ηεο ή εηδηθνχο επηζηήκνλεο, ππαιιήινπο ηεο πεξηθέξεηαο ή δεκφζηνπο ππαιιήινπο. 

Σέινο, είλαη ππεχζπλε γηα ηε κειέηε ηεο αλάγθεο ζχλαςεο δαλείσλ, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ 

ηνπο θαη ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο εηζήγεζεο ζην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην, ην νπνίν ζα 

απνθαζίζεη γηα ηε ζχλαςε ή κε ηνπ δαλείνπ. 

3.2.2 ΤΠΖΡΔΗΑΚΔ ΜΟΝΑΓΔ 

 Ζ άζθεζε νξζήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζε κία Πεξηθέξεηα πξνυπνζέηεη ηελ άξηζηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ, ψζηε νη απνθάζεηο πνπ 

ιακβάλνληαη ζε πνιηηηθφ επίπεδν λα πινπνηνχληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο κε απνηειεζκαηηθφ 

ηξφπν. Δηδηθφηεξα, είλαη νη Γηεπζχλζεηο Οηθνλνκηθνχ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ πνπ αλαιακβάλνπλ ην ζπλνιηθφ έξγν ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο 

ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα. 

 ηε ζπλέρεηα, αλαιχεηαη ε δνκή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ, αιιά θαη κεξηθέο απφ ηηο βαζηθέο 

αξκνδηφηεηεο ηνπο, ψζηε λα απνθηεζεί κία ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία 

ησλ δεπηεξνβάζκησλ Ο.Σ.Α.. 

 

 Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ 

 ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ αλάγνληαη ηδίσο ε ζπγθέληξσζε θαη 

επεμεξγαζία ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ θαηάξηηζε, ηξνπνπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε 

εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο, ηνπ απνινγηζκνχ θαη θάζε νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο.  

 Ζ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ έρεη επίζεο αξκνδηφηεηα ηελ θαηαγξαθή, αμηνπνίεζε θαη 

πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε έδξα ηεο 

Πεξηθέξεηαο, ηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ δπλαηνηήησλ δεκηνπξγίαο θαη απφθηεζεο εζφδσλ, 

ηελ πιεξσκή θάζε είδνπο δαπάλεο θαη ηε ινγηζηηθή θαη ηακεηαθή δηαρείξηζε, ηελ εθθαζάξηζε 

ηεο κηζζνδνζίαο θαη ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο αληηκηζζίαο ησλ 

αηξεηψλ εθπξνζψπσλ, ηελ θαηάξηηζε θαη εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ θαη ηελ 

ηήξεζε ησλ απαηηνχκελσλ αξρείσλ, βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. 
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 Σε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ απαξηίδνπλ ηα παξαθάησ ηκήκαηα, ησλ νπνίσλ νη 

αξκνδηφηεηεο θαηαλέκνληαη σο εμήο: 

α. Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ θαη Λνγηζηηθήο Γηαρείξηζεο 

 Σν Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ θαη Λνγηζηηθήο Γηαρείξηζεο είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε 

ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηάξηηζε, 

ηξνπνπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζηε ζχληαμε ηνπ 

απνινγηζκνχ θαη ησλ ινηπψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζηε κειέηε ηεο δαλεηνιεπηηθήο 

δπλαηφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο. Δηδηθφηεξα, γηα ηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα, ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη ε έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο, είλαη αξκφδην γηα ηελ εθθαζάξηζε θαη ηελ εληνιή 

δαπαλψλ, γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ 

πιεξσκήο θαη πξνψζεζεο απηψλ ζηελ Τπεξεζία Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ θαη εθφζνλ 

απαηηείηαη ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ηφζν ησλ ρξεκαηηθψλ 

εληαικάησλ πιεξσκήο, φζν θαη ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν 

απηνχ. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, ην Σκήκα απηφ είλαη αξκφδην γηα ηελ έθδνζε ησλ ρξεκαηηθψλ 

εληαικάησλ πξνπιεξσκήο θαη πάγηαο πξνθαηαβνιήο, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζήο 

ηνπο, ηνλ έιεγρν φισλ ησλ ζπκβάζεσλ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, θαζψο θαη ηελ ηήξεζε 

δηθαηνινγεηηθψλ, αξρείσλ θαη βηβιίσλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

β. Σκήκα Σακεηαθήο Τπεξεζίαο 

 Σν Σκήκα Σακεηαθήο Τπεξεζίαο είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε δηεμαγσγή φισλ ησλ ζπλαθψλ 

κε ηελ ηακεηαθή δηαρείξηζε ππνζέζεσλ θαη ηδίσο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ πιεξσκψλ θαη ηεο 

εμφθιεζεο ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο γηα θάζε είδνπο δαπάλε, γηα ηελ είζπξαμε 

φισλ ησλ εζφδσλ θαη ηελ ηήξεζε αξρείσλ, παξαζηαηηθψλ θαη βηβιίσλ, πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί ηακεηαθήο δηαρείξηζεο θαη αθνξνχλ ηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα, 

ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο, ηεξεί ην θπζηθφ ηακείν θαη δηελεξγεί ηηο 

ρξεκαηηθέο δνζνιεςίεο κε ηηο ηξάπεδεο. 

 

γ. Σκήκα Πξνζφδσλ θαη Πεξηνπζίαο. 

 Σν Σκήκα Πξνζφδσλ θαη Πεξηνπζίαο είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε κειέηε θαη αμηνπνίεζε 

φισλ ησλ δπλαηνηήησλ δεκηνπξγίαο θαη απφθηεζεο εζφδσλ απφ ηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα, 

ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο. Δπηκειείηαη γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε βεβαίσζε 

ησλ εζφδσλ απφ θφξνπο, ηέιε, δηθαηψκαηα, εηζθνξέο, έζνδα απφ αθίλεηα θαη άιιεο πεγέο 

θαη παξαθνινπζεί ηελ απφδνζή ηνπο. Δπηκειείηαη ησλ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ, θαζψο θαη ηεο 
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δηαγξαθήο θαη επηζηξνθήο εζφδσλ. Πξνζηαηεχεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία θαη ηεξεί ηα 

πξνβιεπφκελα κε ην αληηθείκελφ ηνπ αξρεία θαη βηβιία. 

 

δ. Σκήκα Πξνκεζεηψλ 

 Σν Σκήκα Πξνκεζεηψλ είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο 

εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ 

θαη αλαζέζεσλ πξνκεζεηψλ, εξγαζηψλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηθεξεηαθή 

ελφηεηα, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο, ή πιείνλεο ηεο κίαο ησλ ινηπψλ 

πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ. Σν Σκήκα απηφ δηεμάγεη ηε δηαδηθαζία εμεχξεζεο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ζηελ πεξίπησζε πξφζεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο λα 

ζπλνκνινγήζεη δάλεην, κεξηκλά γηα ηε ζηέγαζε θαη κεηαζηέγαζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηελ εμαζθάιηζε 

φισλ ησλ απαξαίηεησλ ιεηηνπξγηθψλ ππνδνκψλ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

κηζζψζεσλ, ηεξεί Απνζήθε πξνκεζεπφκελσλ εηδψλ θαη πιηθψλ θαη κεξηκλά γηα ηελ εθπνίεζε 

άρξεζησλ θαη αθαηάιιεισλ πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 

ε. Σκήκα Μηζζνδνζίαο 

 Σν Σκήκα Μηζζνδνζίαο είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο κηζζνδνζίαο θαη ησλ 

πάζεο θχζεσο απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο, ζηελ νπνία βξίζθεηαη 

ε έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο, αλεμαξηήησο ζρέζεσο εξγαζίαο, θαζψο θαη ηεο αληηκηζζίαο, ησλ 

εμφδσλ θίλεζεο θαη ησλ απνδεκηψζεσλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε ζπλεδξηάζεηο ησλ αηξεηψλ 

νξγάλσλ φιεο ηεο Πεξηθέξεηαο. Σν Σκήκα Μηζζνδνζίαο κεξηκλά γηα ηελ απφδνζε ησλ 

αζθαιηζηηθψλ θξαηήζεσλ, ηεξεί ζρεηηθά αξρεία θαη εθδίδεη θάζε κνξθήο βεβαίσζε 

κηζζνδνζίαο θαη κηζζνδνηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζπληάζζεη ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζπληαμηνδφηεζεο. 

 

 Γηεπζχλζε Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ 

 Οη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Δλνηήησλ, αλάγνληαη ηδίσο ζηε ζπλδξνκή ησλ νξγάλσλ ησλ ππεξεζηψλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

ελνηήησλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπο θαη ηεο απνζηνιήο ηνπο, ζηελ ηήξεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ κεηξψνπ ησλ ππαιιήισλ ησλ ππεξεζηψλ θάζε πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο, ζηελ 

έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ, ζηελ έθδνζε 

νπνηαζδήπνηε αηνκηθήο πξάμεο γηα ην πξνζσπηθφ απηφ εθηφο εθείλσλ γηα ηηο νπνίεο 

απαηηείηαη γλψκε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη νη νπνίεο εθδίδνληαη απφ ηε Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο 
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ζηελ έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα ησλ 

εθινγψλ, ζηελ θαηαγξαθή, αμηνπνίεζε θαη πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο ηεο πεξηθεξεηαθήο 

ελφηεηαο, ζηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ δπλαηνηήησλ δεκηνπξγίαο θαη απφθηεζεο εζφδσλ, ζηελ 

πιεξσκή θάζε είδνπο δαπάλεο θαη ζηε ινγηζηηθή θαη ηακεηαθή δηαρείξηζε, ζηελ εθθαζάξηζε 

ηεο κηζζνδνζίαο θαη ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ, ζηελ εθηέιεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ, εξγαζηψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πεξηθεξεηαθή 

ελφηεηα θαη εληφο ησλ νξίσλ πνπ ζέηεη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο, θαζψο θαη ζηελ 

ηήξεζε ησλ απαηηνχκελσλ αξρείσλ, βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. 

 Σηο Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ ησλ σο άλσ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ 

απαξηίδνπλ ηα αθφινπζα ηκήκαηα: 

α. Σκήκα Πξνζσπηθνχ θαη Μηζζνδνζίαο 

β. Σκήκα Λνγηζηηθήο Γηαρείξηζεο 

γ. Σκήκα Σακεηαθήο Τπεξεζίαο 

δ. Σκήκα Πξνκεζεηψλ 

ε. Σκήκα Γξακκαηείαο 

 Οη αξκνδηφηεηεο ησλ παξαπάλσ ηκεκάησλ είλαη αληίζηνηρεο κε απηέο ησλ ηκεκάησλ ηεο 

Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ ηεο Πεξηθέξεηαο αιιά πιένλ ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο. 

 

 Δίλαη ζαθέο φηη αλ δελ εμαζθαιηζηεί ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο θεληξηθήο Γηεχζπλζεο 

Οηθνλνκηθνχ θαη ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ θάζε Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο ζα πξνθχπηνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ νηθνλνκηθή δηαρεηξίζε. Ζ χπαξμε 

εληαίνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εχξπζκε θαη 

απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ηνπο. 
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3.4 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 Μία αθφκα θαηλνηνκία ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο» πνπ αιιάδεη ηελ νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε ησλ Πεξηθεξεηψλ, είλαη ε εηζαγσγή ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Με ην άξζξν 268 ηνπ Ν.3852/2010 θαη ηελ ππ’αξηζ. 74754/2010 

Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

ζεζκνζεηήζεθαλ ην πεξηερφκελν, ε δνκή, ν ηξφπνο ππνβνιήο, ηα φξγαλα θαη ε δηαδηθαζία 

θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ 

Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α) Β΄ βαζκνχ. 

 Ζ θαηάξηηζε ηνπ πεληαεηνχο επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Πεξηθέξεηαο 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζην πξψην ελληάκελν ηεο πεξηθεξεηαθήο πεξηφδνπ (έσο 30 

επηεκβξίνπ) απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ε νπνία εηζεγείηαη ζην Πεξηθεξεηαθφ 

πκβνχιην πξνο ςήθηζε ην ζρέδην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε 

Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, ζπληάζζεη ζρέδην Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηα φξγαλα ηεο δηνίθεζεο, ηηο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο, ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο (Π.Σ.Α) θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 

 Ζ ζεζκνζέηεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν 

απνηειεί έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ηεο Πεξηθέξεηαο κέζσ ηνπ εμνξζνινγηζκνχ θαη ηεο δηαθάλεηαο ησλ δξάζεσλ ηεο. Ζ 

απνηχπσζε ζε απηφ ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηφζν ηεο πεξηθέξεηαο φζν θαη ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο, θαζψο θαη ε αληηζηνίρηζε ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ, ζηνρεπκέλσλ πιένλ, 

κέηξσλ κε ηηο πξνθαινχκελεο δαπάλεο ζε βάζνο πεληαεηίαο, ζπληειεί ηφζν ζηελ θαιχηεξε 

νξγάλσζε ηεο δηνίθεζεο φζν θαη ζηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ.  

 Δηζάγεηαη, κε άιια ιφγηα, ν ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ 

πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ εθείλσλ πνπ ζπλάδνπλ κε ην φξακα θαη ηελ απνζηνιή ηεο 

Πεξηθέξεηαο, απνζθνπψληαο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ηεο 

ζρεδηαζκνχ, αιιά θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ ηεο.  
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3.5 ΣΟ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΣΧΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΧΝ  

 Μέρξη ηψξα νη δπλαηφηεηεο θαηαγξαθήο θαη αλάιπζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ Ν.Α. ήηαλ 

πεξηνξηζκέλεο. Σα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπο θαηαγξάθνληαλ κε ηελ 

απινγξαθηθή κέζνδν, πξνυπνινγηζηηθά ζηνλ πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ - εμφδσλ θαη 

απνινγηζηηθά ζηνλ αληίζηνηρν απνινγηζκφ. Οη έλλνηεο ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ 

ηαπηηδφληαλ κε ηηο έλλνηεο ησλ εηζπξάμεσλ θαη ησλ πιεξσκψλ. 

 Έηζη, ην νηθνλνκηθφ - δηαρεηξηζηηθφ - ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηνπο δελ βνεζνχζε ηηο Ν.Α. λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αλάγθεο πνπ θαινχληαλ λα ηθαλνπνηήζνπλ. 

πλεπψο ν πξνυπνινγηζκφο - απνινγηζκφο ηνπο απνηεινχζε έλα απιφ ινγηζηηθφ εξγαιείν 

απεηθφληζεο ησλ θνλδπιίσλ θαηά θσδηθφ / θνξέα, ην νπνίν εμππεξεηνχζε θπξίσο ηηο αλάγθεο 

ηνπ ειέγρνπ θαη δελ ιεηηνπξγνχζε σο εξγαιείν γηα ηελ άζθεζε δηνίθεζεο, πξνγξακκαηηζκνχ 

θαη παξαθνινχζεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, αιιά είρε ζρεδηαζηεί σο έλα ζχζηεκα 

ηακεηαθήο δηαρείξηζεο, πνπ θάιππηε ηα ηππηθά ηεο λνκνζεζίαο ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ. 

 Απνηέιεζκα ηεο θαηάζηαζεο απηήο, ήηαλ ε χπαξμε κηαο αζαθνχο εηθφλαο ηεο 

νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ε θαη’επέθηαζε έιιεηςε θηλήηξσλ απνηειεζκαηηθφηεηαο, 

απνδνηηθφηεηαο θαη εμνηθνλφκεζεο πφξσλ, ε έιιεηςε αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ πνπ λα 

ζπλζέηνπλ ηελ εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο ησλ Ν.Α. θαη, ηέινο, ε δπζρεξήο άληιεζε 

ζπκπεξαζκάησλ ηφζν απφ ηηο Ν.Α. φζν θαη απφ θεληξηθά φξγαλα γηα ηε δξάζε ηνπο, άξα θαη 

ε ράξαμε αλάινγσλ πνιηηηθψλ. (Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ., 2011) 

 

 Με ηελ κεηάβαζε ζην λέν θαζεζηψο ησλ αηξεηψλ Πεξηθεξεηψλ πνπ αληηθαηέζηεζαλ ηηο 

Ν.Α., νη πξναλαθεξζείζεο αδπλακίεο εθηηκάηαη φηη ζα μεπεξαζηνχλ κε ηελ εθαξκνγή, ηα 

επφκελα ρξφληα, ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο γεληθήο θαη αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο-

θνζηνιφγεζεο. 

 χκθσλα κε ην άξζξν 268 ηνπ Ν.3852/2010, νη Πεξηθέξεηεο είλαη πιένλ ππνρξεσκέλεο λα 

ηεξνχλ δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα. πσο αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζηελ παξάγξαθν 11 ηνπ 

ελ ιφγσ άξζξνπ, κε Πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ ζα εθδνζεί χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ, ζα 

ξπζκηζηεί θάζε ζέκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο 

Γεληθήο θαη Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο-Κνζηνιφγεζεο γηα ηελ Πεξηθέξεηα. 

 χκθσλα κε ηνλ ηειεπηαίν Ν.3979/11 «Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 138 Α΄), ε παξάγξαθνο 11 ηνπ άξζξνπ 268 ηνπ Ν.3852/2010, αληηθαζίζηαη 

σο εμήο: «νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 315/1999 (Α΄ 302) εθαξκφδνληαη, θαη’ αλαινγία, γηα ην 

Γηπινγξαθηθφ χζηεκα Γεληθήο θαη Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο – Κνζηνιφγεζεο ησλ 
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Πεξηθεξεηψλ»,   ην νπνίν ζεκαίλεη φηη πξνζσξηλά νη Πεξηθέξεηεο ζα εθαξκφδνπλ ην Κιαδηθφ 

Λνγηζηηθφ ζρέδην ησλ Ο.Σ.Α. Α’ βαζκνχ. 

 Ζ ηζρχο απηή είλαη πξνζσξηλή θαη ηζρχεη κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ θιαδηθνχ ινγηζηηθνχ 

ζρεδίνπ γηα ηνπο θνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην Ν.3871/10, νπφηε ζα 

ηζρχζεη ην λέν ινγηζηηθφ ζρέδην πνπ ζα αθνξά ηηο Πεξηθέξεηεο, ηνπο Γήκνπο θαη ηα ινηπά 

Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Γεκνζίνπ. 

 Οη Πεξηθέξεηεο ζα έρνπλ πιένλ ηε δπλαηφηεηα ζπγθέληξσζεο ζηνηρείσλ, 

πξνγξακκαηηζκνχ ησλ δξάζεσλ, ηήξεζεο δηαθαλψλ δηαδηθαζηψλ θαη γεληθά ζα βειηησζεί ε 

νηθνλνκηθή δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ. Οη δπλαηφηεηεο θαηαγξαθήο θαη 

αλάιπζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ππεξεζηψλ ησλ Πεξηθεξεηψλ, ηφζν ινγηζηηθά φζν θαη 

ζηαηηζηηθά, ζα νδεγήζεη ζηελ παξνρή ηεθκεξησκέλσλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ πεξαηηέξσ γηα ηε ράξαμε ηεο αλάινγεο πνιηηηθήο. 
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3.6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΧΝ Ο.Σ.Α. Β’ ΒΑΘΜΟΤ  

3.6.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην, ε βαζηθή λνκνζεζία γηα ηνλ νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ 

ησλ Ο.Σ.Α. Β’ βαζκνχ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 260, 268, 269 θαη 282 ηνπ 

Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», θαζψο θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 30/1996 «Κσδηθνπνίεζε ζε 

εληαίν θείκελν λφκνπ κε ηίηιν «Κψδηθαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο» ησλ ηζρπνπζψλ 

δηαηάμεσλ γηα ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε».  

 ζνλ αθνξά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2011, ζεκαληηθέο ξπζκίζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

Κ.Τ.Α. 3907/2010 κε ζέκα «Καηάξηηζε θαη ππνβνιή πξνυπνινγηζκνχ ησλ πεξηθεξεηψλ, 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011». 

 Έηζη, νη βαζηθνί ζηφρνη πνπ ηίζεληαη γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

Πεξηθεξεηψλ γηα ην 2011, είλαη: 

1. Ζ ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ θαη ε νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ 

2. Ζ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο κε φζν ην δπλαηφ κηθξφηεξε δέζκεπζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ 

3. Ζ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ θαη ε επίηεπμε επαξθψλ 

ξπζκψλ αλάπηπμεο κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

4. Ζ ελαξκφληζή πξνο ηηο γεληθέο νδεγίεο θαηάξηηζεο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

2011 θαη ηδίσο κείσζε ησλ θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ θαηά 10% ηνπιάρηζηνλ. 

 

 Δπίζεο, ζεκαληηθέο παξαηεξήζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φπσο 

αλαθέξνληαη ζηελ Κ.Τ.Α. 3907/2010, είλαη:  

- ηνλ πξνυπνινγηζκφ εγγξάθνληαη φιεο νη δαπάλεο θαη ηα έζνδα ηεο πεξηθέξεηαο. Ο 

 πξνυπνινγηζκφο θαηαξηίδεηαη θαη ππνβάιιεηαη ηζνζθειηζκέλνο. 

- Ζ ππεξεθηίκεζε ησλ εζφδσλ ή ε εγγξαθή εζφδσλ πνπ δελ πξφθεηηαη λα 

 εηζπξαρζνχλ νδεγεί νπζηαζηηθά ζηελ θαηάξηηζε ειιεηκκαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη 

 απηφ απαγνξεχεηαη απφ ην λφκν. Ζ ηήξεζε ηεο αξρήο απηήο, ειέγρεηαη απφ ηνλ 

 Διεγθηή Ννκηκφηεηαο θαη ε παξαβίαζε ηεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αλαπνκπή ηνπ 

 πξνυπνινγηζκνχ ζην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην ή, ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, 

 ζηελ αθχξσζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 

- ηνλ πξνυπνινγηζκφ δελ κπνξεί λα εγγξαθνχλ έζνδα απφ δάλεηα γηα ηελ θάιπςε 

 ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ.  
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- Δλ φςεη ηεο ππνρξέσζεο ησλ Πεξηθεξεηψλ γηα ηζνζθειηζκέλνπο  πξνυπνινγηζκνχο, 

 θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ πηζηνιεπηηθή πνιηηηθή ησλ πεξηθεξεηψλ κε ηελ κε 

 δπλαηφηεηα άληιεζεο δαλεηζκνχ γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα ε 

 αλάγθε άζθεζεο πεξηνξηζηηθήο πνιηηηθήο ζηηο δαπάλεο γεληθφηεξα, ζε φζν ην 

 δπλαηφλ ρακειφηεξα επίπεδα. Γαπάλεο, γηα ηηο νπνίεο δίλνληαη παγίσο νδεγίεο, θαη 

 ζηηο νπνίεο κπνξεί λα ππάξμεη πεξηνξηζκφο είλαη, ελδεηθηηθά: 

i.   νη δαπάλεο ζπκκεηνρήο ζε ζπιινγηθά φξγαλα (εθφζνλ, φπσο πξναλαθέξακε, 

ε θαηαβνιή ηνπο πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο) ηδίσο φηαλ είλαη δπλαηφλ ην 

έξγν ηέηνησλ νξγάλσλ λα αληηκεησπηζζεί ζηα πιαίζηα ησλ πξνβιεπφκελσλ 

θαζεθφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ,  

ii. νη δαπάλεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, νη νπνίεο πξέπεη λα 

απνβιέπνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ θαη λα 

εγθξίλνληαη, αθνχ πξψηα εμαληιεζνχλ φια ηα πεξηζψξηα αμηνπνίεζήο ηνπ εληφο ηνπ 

σξαξίνπ εξγαζίαο, 

iii. νη δαπάλεο ππεξεζηαθψλ κεηαθηλήζεσλ, πξνκεζεηψλ, ηειεθσληθψλ 

ζπλδηαιέμεσλ, θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θ.ν.θ. 

 

 Οη θνηλνί ζηφρνη θαηάξηηζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ Πεξηθεξεηψλ ην 2011, ζε γεληθέο 

γξακκέο είλαη: 

1. Ζ νηθνλνκηθή ελνπνίεζε ησλ πξψελ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ (Ν.Α., Δ.Ν.Α., 

  Ν.Γ.) πνπ απαξηίδνπλ πιένλ ην λέν δεπηεξνβάζκην Ο.Σ.Α.. 

2. Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο απηνηέιεηαο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ κε ηελ 

  θαηάξηηζε δηθνχ ηνπο πξνυπνινγηζκνχ. 

3. Ζ ζπγθξάηεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ζηα επίπεδα ηνπ 2010, κε βάζε ηηο νδεγίεο 

  ηνπ ΤΠ.ΟΗΚ. θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ πξνζιήςεσλ (αλαινγία 10 πξνο 1). 

4. Ζ εμαζθάιηζε ησλ πηζηψζεσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε φισλ ησλ έξγσλ ησλ πξψελ Ν.Α. 

  πνπ είλαη ζπλερηδφκελα ή νινθιεξσκέλα αιιά δελ έρνπλ εμνθιεζεί. 

5. Ζ θνζηνιφγεζε θαη ε ζηαδηαθή απέληαμε δαπαλψλ γηα αξκνδηφηεηεο πνπ     

  κεηαθέξζεθαλ ζηνπο Γήκνπο (π.ρ. ελνίθηα ζρνιηθψλ θηηξίσλ, κεηαθνξά καζεηψλ). 
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3.6.2 Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΗ ΣΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ 

 Ο πξνυπνινγηζκφο έρεη γηα ηνπο δεπηεξνβάζκηνπο Ο.Σ.Α. ηελ έλλνηα ηεο απφθαζεο 

(δηνηθεηηθήο πξάμεο) ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη ηα 

έζνδα θαη ηα έμνδα ηνπ νξγαληζκνχ γηα έλα νηθνλνκηθφ έηνο.  

 ζνλ αθνξά ηνλ ηχπν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Πεξηθεξεηψλ, θαη κέρξη ηελ έθδνζε ηεο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηε δηάηαμε ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 268 ηνπ Ν.3852/2010 απφθαζεο, πεξί 

θαζνξηζκνχ ηνπ ηχπνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ πεξηθεξεηψλ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ Π.Γ/ηνο 30/1996. Ζ κφλε δηαθνξνπνίεζε έγθεηηαη ζηα ζεκεία 

φπνπ νη δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο αλαθέξνληαη ζε «Ννκαξρηαθή 

Απηνδηνίθεζε», «Ννκάξρεο», «Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή», «Ννκαξρηαθφ πκβνχιην» θαη 

«Γεληθφο Γξακκαηέαο Πεξηθέξεηαο», αληηθαζίζηαληαη αληίζηνηρα απφ «Πεξηθέξεηα», 

«Πεξηθεξεηάξρεο», «Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή», «Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην» θαη «Διεγθηήο 

Ννκηκφηεηαο», φπσο νξίδεηαη ζηε παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 268 ηνπ Ν.3852/2010. 

  

 ηνλ πξψην πξνυπνινγηζκφ ησλ Πεξηθεξεηψλ γηα ην 2011 εγγξάθεθαλ ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 269 ηνπ Καιιηθξάηε φιεο νη ππνρξεψζεηο θαη νη απαηηήζεηο ησλ θαηαξγνχκελσλ 

Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ. Μέρξη ηελ θαηάξηηζε θαη ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

πεξηθέξεηαο θαη πάλησο φρη αξγφηεξα απφ ηελ αλσηέξσ πξνζεζκία, νη πξνυπνινγηζκνί ησλ 

Ν.Α. πνπ θαηαξγνχληαλ, εθηεινχληαλ σο δσδεθαηεκφξηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2010. 

 Ζ ελνπνίεζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ Ν.Α. ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο 

εμαζθαιίδεη ηελ ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ, ελψ ε πινπνίεζε ελφο 

ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο, επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

θαη ηαρχηεξε απνξξφθεζή ηνπ. 

 

 Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ Πεξηθεξεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ Κ.Τ.Α. 3907/2010 ζπληάζζεηαη 

θαηά θνξέα θαη Κ.Α.Δ. Χο πξνο ηα έζνδα ε αλάιπζε ησλ θνλδπιίσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ 

θψδηθα θαηάηαμεο εζφδσλ Ν.Π.Γ.Γ. (εγθχθιηνο ΤΠ.ΟΗΚ. 2/47285/0094/2.8.01). Χο πξνο ηα 

έμνδα αθνινπζείηαη ν θψδηθαο θαηάηαμεο εμφδσλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (εγθχθιηνο 

ΤΠ.ΟΗΚ. 2/50418/0020/17.9.02), εθηφο απφ νξηζκέλεο θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο εμφδσλ 

πνπ ιφγσ ηεο θχζεψο ηνπο εγγξάθνληαη ζε θσδηθνχο αξηζκνχο ηνπ θψδηθα θαηάηαμεο ησλ 

Ν.Π.Γ.Γ.. 

 

 

 



40 
 

 Οη βαζηθέο θαηεγνξίεο Δζφδσλ πνπ εγγξάθνληαη είλαη: 

- 0000  Δπηρνξεγήζεηο 

- 1000  Φφξνη, Σέιε θαη Γηθαηψκαηα ππέξ Ν.Π.Γ.Γ. 

- 2000  Αζθαιηζηηθέο Δηζθνξέο 

- 3000  Έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

- 4000  Πξνζαπμήζεηο, πξφζηηκα, ρξεκαηηθέο πνηλέο θαη παξάβνια 

- 5000  Λνηπά έζνδα 

- 6000  Έθηαθηα έζνδα 

- 7000  Έζνδα απφ δάλεηα 

- 8000  Έζνδα απφ παξειζφληα έηε 

- 9000  Έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο θ.ιπ. γηα επελδχζεηο 

 

 Οη βαζηθέο θαηεγνξίεο Γαπαλψλ είλαη: 

- Απνζεκαηηθά 

- 0000  Πιεξσκέο γηα ππεξεζίεο 

- 1000 Πξνκήζεηεο αγαζψλ θαη θεθαιαηαθνχ εμνπιηζκνχ 

- 2000  Πιεξσκέο κεηαβηβαζηηθέο 

- 3000  Πιεξσκέο πνπ αληηθξίδνληαη απφ πξαγκαηνπνηνχκελα έζνδα 

- 5000  Γαπάλεο πνπ δελ εληάζζνληαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο 

- 6000  Κίλεζε θεθαιαίσλ 

- 7000  Απαιινηξηψζεηο, αγνξέο, αλεγέξζεηο θ.ιπ. 

- 9000  Πιεξσκέο γηα επελδχζεηο 

 ια ηα θνλδχιηα εζφδσλ θαη εμφδσλ αζξνίδνληαη ζε ππνζχλνια θαηά θαηεγνξίεο (αλά 

ρηιηάδα π.ρ. 0000) θαη ππνθαηεγνξίεο (αλά εθαηνληάδα π.ρ. 0700) ησλ ελ ιφγσ θσδηθψλ. Ο 

πξνυπνινγηζκφο αλαπηχζζεηαη θαη ζηα δχν ζθέιε ηνπ ζε πέληε (5) ζηήιεο, φπνπ 

αλαγξάθνληαη: 

- ζηελ 1
ε
 ν Κσδηθφο Αξηζκφο (Κ.Α.) 

- ζηελ 2
ε
 ε νλνκαζία ηνπ 

- ζηελ 3
ε
 νη πξνβιέςεηο γηα ην 2011 

- ζηελ 4
ε
 νη δηακνξθσζείζεο πηζηψζεηο ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά ην 2010 (αξρηθφο 

πξνυπνινγηζκφο ± ηξνπνπνηήζεηο), θαη ζηελ 5
ε
 ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία εζφδσλ θαη εμφδσλ 

νηθ. Έηνπο 2009. 

 ην Παξάξηεκα, παξνπζηάδεηαη ν πλνπηηθφο Πξνυπνινγηζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο, φπσο 

απηφο πεξηιακβάλεηαη ζηελ Κ.Τ.Α. 3907/2011 (Παξάξηεκα, Πίλαθαο 1)  
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2.6.2.1 ΈΟΓΑ 

 ηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά νη πεγέο εζφδσλ γηα ηελ δεπηεξνβάζκηα 

απηνδηνίθεζε. 

1. Απφ θξαηηθή επηρνξήγεζε (Κ.Α. 0000) 

 Οη πξνβιέςεηο εζφδσλ απφ θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ ιακβάλνπλ νη Πεξηθέξεηεο θαη 

πνπ εληάζζνληαη ζηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο ηεο θαηεγνξίαο εζφδσλ 0000 «Δπηρνξεγήζεηο» 

είλαη έζνδα πνπ πξννξίδνληαη θπξίσο γηα ηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ δαπαλψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο, φπσο είλαη ε κεηαθνξά καζεηψλ, νη κεηαβηβαζηηθέο 

πιεξσκέο θαζψο θαη ινηπέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ησλ Πεξηθεξεηψλ. 

 Δηδηθφηεξα, αλαιχνληαο ηα έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο ζε επίπεδν ππνθαηεγνξίαο, 

πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

i. Δπηρνξεγήζεηο απφ ηνλ Σαθηηθφ Κξαηηθφ Πξ/ζκφ      (Κ.Α.0100) 

 Σα έζνδα απηά πξννξίδνληαη θπξίσο γηα ηελ παξνρή πξψησλ Κνηλσληθψλ 

Βνεζεηψλ, γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, γηα παξνρή βνεζεκάησλ 

Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο θαη Δπηδνκάησλ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο, θαζψο θαη 

γηα ηηο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ Πξνλνηαθψλ Ηδξπκάησλ. 

ii. Δπηρνξεγήζεηο θαη εηζθνξέο απφ ΝΠΓΓ, ΝΠΗΓ, Οξγαληζκνχο, Ηδξχκαηα θαη 

  Δηδηθνχο Λνγαξηαζκνχο               (Κ.Α.0200) 

iii. Δπηρνξήγήζεηο πξνεξρφκελεο απφ ηελ Αιινδαπή.      (Κ.Α. 0300) 

  Γηα ην έηνο 2011, ην νπνίν ζεσξείηαη έηνο κεηάβαζεο, ηα εθηηκψκελα έζνδα 

ζα πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ ζην χςνο ησλ απνιχησο αλαγθαίσλ πηζηψζεσλ γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ γηα ηνπο νπνίνπο πξνβιέπνληαη. Απφ ηηο 

πξνβιέςεηο απηέο ζα πξέπεη λα αθαηξεζνχλ νη επηρνξεγήζεηο πνπ θάιπςαλ 

έθηαθηεο θαη απξφβιεπηεο δαπάλεο ηνπ έηνπο 2010. Μεηά ηελ ςήθηζε φκσο 

ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, φια ηα παξαπάλσ έζνδα ζα πξέπεη λα 

πξνζαξκνζζνχλ ζην χςνο ησλ αληίζηνηρσλ εγγεγξακκέλσλ πηζηψζεσλ. 

 

2. Φφξνη-Σέιε θαη Γηθαηψκαηα ππέξ Ν.Π.Γ.Γ. (Κ.Α. 1000) 

 Αλ θαη ε θαηεγνξία απηή ζα έπξεπε λα αληιεί ηα έζνδα ηεο απφ είζπξαμε θφξσλ, ηειψλ 

θαη δηθαησκάησλ, φπσο άιισζηε ππνδεηθλχεη θαη ε νλνκαζία ηεο, ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη 

ην κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ εζφδσλ ηεο πξνέξρεηαη απφ ηελ απφδνζε ζηηο Πεξηθέξεηεο ησλ 

Κεληξηθψλ Απηνηειψλ Πφξσλ.  

 Απηφ ζπκβαίλεη, πξψηνλ, δηφηη ε επηβνιή θαη είζπξαμε θφξσλ δελ είλαη ζεζκνζεηεκέλε 

γηα ηελ δεπηεξνβάζκηα απηνδηνίθεζε, ελψ ν αξηζκφο ησλ ηειψλ πνπ έρεη δηθαίσκα λα 



42 
 

εηζπξάηηεη είλαη πεξηνξηζκέλνο. Απφ ηελ άιιε, νη Κ.Α.Π., αλ θαη ζηελ νπζία απνηεινχλ 

ηαθηηθή επηρνξήγεζε γηα ηελ απηνδηνίθεζε, εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία απηή επεηδή 

πξνέξρνληαη απφ ηελ είζπξαμε θφξσλ απφ ην θεληξηθφ Κξάηνο, πνζνζηφ ησλ νπνίσλ 

απνδίδεηαη ζηε ζπλέρεηα ζηηο Πεξηθέξεηεο βάζεη ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο θαηαλνκήο. 

 

 Πην αλαιπηηθά, ε αλάιπζε ζε επίπεδν ππνθαηεγνξίαο καο νδεγεί ζηηο εμήο παξαηεξήζεηο: 

i. Φφξνη                     (Κ.Α. 1100) 

  Ο θσδηθφο απηφο παξακέλεη θελφο γηα φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο, θαζψο φπσο 

αλαθέξακε παξαπάλσ, δελ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ επηβνιή θαη ηελ είζπξαμε 

θφξσλ. 

ii. Έζνδα απφ Σέιε θαη Γηθαηψκαηα            (Κ.Α. 1200) 

  Σα έζνδα απηά, απνηεινχλ ηκήκα ησλ ηδίσλ εζφδσλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη 

πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ είζπξαμε ησλ ηειψλ αδείαο θαη κεηαβίβαζεο 

νρεκάησλ, ηα νπνία πξννξίδνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ 

ησλ Γηεπζχλζεσλ Μεηαθνξψλ-Δπηθνηλσληψλ ελψ ην ππφινηπν δηαηίζεηαη 

απνθιεηζηηθά πξνο θάιπςε δαπαλψλ βειηίσζεο, ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο 

ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. Δπίζεο, εηζπξάηηνπλ θαη ηέιε ρνξήγεζεο δηπισκάησλ, 

πηπρίσλ, αδεηψλ, απφ έζνδα ηνπ ηέσο Σακείνπ νδνπνηίαο Ννκνχ θ.α.  

iii. Έζνδα απφ Κεληξηθνχο Απηνηειείο Πφξνπο        (Κ.Α. 1250) 

  Με ηνπο Κ.Α.Π., νη νπνίνη ζεζκνζεηήζεθαλ ην έηνο 1989, αξρηθά γηα ηελ 

πξσηνβάζκηα απηνδηνίθεζε θαη αξγφηεξα γηα ηε δεπηεξνβάζκηα, ην ζχζηεκα ησλ 

θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ πξνο ηελ απηνδηνίθεζε ζπλδέζεθε άκεζα κε ηελ 

απφδνζε ζπγθεθξηκέλσλ θφξσλ θαη ηειψλ. Ζ λνκνζεηηθή απηή ξχζκηζε 

απνηέιεζε ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ νηθνλνκηθή απηνδπλακία θαη ηνλ ζηξαηεγηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ Ο.Σ.Α., θαζψο πιένλ ήηαλ εγθαίξσο γλσζηφ ην πνζφ ην 

νπνίν ζα θαινχληαλ λα δηαρεηξηζηνχλ κέζα ζην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο. 

  Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν.3852/2010 θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 260, νη 

Κ.Α.Π. ησλ Πεξηθεξεηψλ πξνέξρνληαη απφ ηηο παξαθάησ πεγέο εζφδσλ ηνπ 

Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ: 

- Σν Φφξν Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ (Φ.Δ.Φ.Ν.Π.) ζε 

 πνζνζηφ 2,40% επί ησλ ζπλνιηθψλ εηήζησλ εηζπξάμεσλ ηνπ θφξνπ απηνχ. 

- Σν Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) ζε πνζνζηφ 4% επί ησλ  ζπλνιηθψλ 

εηήζησλ εηζπξάμεσλ ηνπ θφξνπ απηνχ. 
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  Δπί ηνπ ζπλφινπ ησλ Κ.Α.Π. θαζνξίδεηαη, κε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη 

Οηθνλνκηθψλ, ην πνζνζηφ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ πνπ 

αθνξνχλ: 

- Λεηηνπξγηθέο θαη ινηπέο γεληθέο δαπάλεο 

- Δπελδπηηθέο δαπάλεο ηεο Πεξηθέξεηαο 

  Σα έζνδα απηά εγγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ζηελ ππνθαηεγνξία 1250 

«Έζνδα απφ Κεληξηθνχο Απηνηειείο Πφξνπο» ζε ρσξηζηνχο θσδηθνχο αξηζκνχο 

αλάινγα κε ην ζθνπφ δηάζεζήο ηνπο. 

  Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη νη Κ.Α.Π. γηα επελδχζεηο ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά 

ζηελ απηνδηνίθεζε, θαζψο είλαη ηα κφλα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ην θεληξηθφ 

θξάηνο θαη κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ζηε δηελέξγηα ησλ επελδχζεσλ πνπ ε θάζε 

Πεξηθέξεηα έρεη πξνγξακκάηηζεη, ζε αληίζεζε κε ηηο ινηπέο επηρνξεγήζεηο πνπ 

πξννξίδνληαη γηα εηδηθέο δαπάλεο. 

iv. Λνηπά έζνδα απφ ηέιε θαη δηθαηψκαηα    (Κ.Α.Δ.1210-1240&1290) 

 

3. Αζθαιηζηηθέο Δηζθνξέο (Κ.Α. 2000) 

 Πεξηιακβάλνληαη πνζά πνπ απνδίδνληαη ζηα ΝΠΓΓ γηα ηε θάιπςε δαπαλψλ γηα 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο . 

 Δδψ, κε βάζε ηελ ππάξρνπζα θσδηθνπνίεζε εληάζζνληαη ηφζν νη εηζθνξέο ηνπ εξγνδφηε 

φζν θαη ηνπ αζθαιηζκέλνπ. Θα κπνξνχζακε λα παξαηεξήζνπκε, φηη ε θαηαγξαθή ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπ εξγνδφηε ζηα έζνδα νδεγεί ζε ινγηζηηθφ ζθάικα, θαζψο ηα 

ρξήκαηα απηά απνηεινχλ έμνδν γηα ηελ Πεξηθέξεηα θαη φρη έζνδν. 

 

4. Έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (Κ.Α. 3000) 

 ηελ νκάδα απηή πεξηιακβάλνληαη ηα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αζθεί ν Οξγαληζκφο. Πξφθεηηαη γηα ηκήκα ησλ ίδησλ εζφδσλ ηεο Πεξηθέξεηαο, ην χςνο ησλ 

νπνίσλ φκσο, είλαη πνιχ ρακειφ ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ ηεο. ε επίπεδν 

ππνθαηεγνξίαο, ηα έζνδα απηά πξνέξρνληαη απφ: 

i. Πξνζθνξά Τπεξεζηψλ             (Κ.Α. 3100-3200) 

ii. Πψιεζε Αγαζψλ                 (Κ.Α. 3300) 

iii. Δθκίζζσζε θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο       (Κ.Α. 3400) 

iv. Κεθάιαηα, θηλεηέο αμίεο θαη ινηπέο πεξηπηψζεηο      (Κ.Α. 3500) 
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v. Λνηπά έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα      (Κ.Α. 3900) 

 

 Σν γεγνλφο φηη ηα έζνδα απηνχ ηνπ θσδηθνχ αξηζκνχ εκθαλίδνληαη γεληθά κεησκέλα, 

νθείιεηαη ζην φηη ε παξαπάλσ θσδηθνπνίεζε ησλ εζφδσλ πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ Ν.Π.Γ.Γ., γηα ηα νπνία ε πξνζθνξά ππεξεζηψλ θαη ε πψιεζε αγαζψλ 

απνηειεί ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα, ελψ γηα ηηο Πεξηθέξεηεο, φρη. Δπίζεο, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εζφδσλ απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

πξνέξρεηαη απφ ηνπο ηφθνπο θαηαζέζεσλ ησλ θεθαιαίσλ πνπ έρεη θαηαζέζεη ε θάζε 

Πεξηθέξεηα ζε θάπνην πηζησηηθφ ίδξπκα. 

 

5. Πξνζαπμήζεηο, πξφζηηκα, ρξεκαηηθέο πνηλέο θαη παξάβνια (Κ.Α. 4000) 

 Σα έζνδα απηά επίζεο εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ηδίσλ εζφδσλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη 

απνηεινχλ ζπλήζσο ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ ζπλφινπ ηνπο.  

 Παξαθνινπζνχληαη ηα πνζά πνπ εηζπξάηηνληαη απφ: 

i. πξνζαπμήζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ εθπξφζεζκεο θαηαβνιέο θφξσλ ή ηειψλ 

ii. πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη γηα δηάθνξεο πεξηπηψζεηο ζε θνξνινγνχκελνπο, 

  ππαιιήινπο θαη ινηπνχο, φπσο γηα παξάδεηγκα πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη  

  απφ ηα κηθηά θιηκάθηα ειέγρνπ νρεκάησλ 

iii. πνζά πνπ θαηαβάιινληαη ζε παξάβνια γηα θάζε αηηία, φπσο είλαη ηα παξάβνια 

ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ 

  

6. Λνηπά έζνδα (Κ.Α. 5000) 

 Πξφθεηηαη γηα έζνδα πνπ ιακβάλεη ε Πεξηθέξεηα θαη ηα νπνία πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα 

απνδφζεη ζε ηξίηνπο. Αλαγξάθνληαη πνζά πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ινηπέο πεξηπηψζεηο θαη 

πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ πνζά πνπ παξαθξαηνχλε απφ κηζζσηνχο θαη ηξίηνπο θαηά 

ηελ εμφθιεζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ θαη ζηελ ζπλέρεηα απνδίδνληαη ζηνπο αζθαιηζηηθνχο 

θνξείο κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ απφδνζεο εηζθνξψλ.  

 Πξνέξρνληαη θπξίσο απφ:  

i. Απνιήςεηο αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα         (Κ.Α. 5100) 

ii. Έζνδα ππέξ δεκνζίνπ θαη ηξίησλ            (Κ.Α. 5200) 

iii. Έζνδα απφ ζπλεηζθνξέο ππαιιήισλ θαη ζπληαμηνχρσλ γηα ηελ πγεηνλνκηθή  

  πεξίζαιςε ηνπο θαη ησλ κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο.    (Κ.Α. 5300) 

iv. Έζνδα απφ δσξεέο, θιεξνλνκηέο, θιεξνδνζίεο       (Κ.Α. 5400) 

v. Δπηζηξνθέο ρξεκάησλ               (Κ.Α. 5500) 
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  Δδψ, θαηαρσξνχληαη επηζηξνθέο ρξεκάησλ γηα ηαθηνπνίεζε Υ.Δ.Π., 

 επηζηξνθέο απνδνρψλ θαη βνεζεκάησλ, ινηπέο επηζηξνθέο πνζψλ πνπ 

εηζπξάρζεθαλ ρσξίο λα νθείινληαη θ.α.. 

vi. Έζνδα απφ ινηπέο πεξηπηψζεηο            (Κ.Α. 5600) 

 

7. Έθηαθηα Έζνδα (Κ.Α. 6000) 

 Σα έθηαθηα έζνδα απνηεινχληαη απφ ηα είδε ησλ εζφδσλ ησλ πξνεγνχκελσλ θαηεγνξηψλ 

πνπ έρνπλ φκσο έθηαθην ραξαθηήξα, δειαδή είλαη ζεζκνζεηεκέλα απφ ην θξάηνο, απιά δελ 

ιακβάλνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Έηζη, νη ππνθαηεγνξίεο απηψλ δηακνξθψλνληαη 

σο εμήο: 

i. Δπηρνξεγήζεηο                 (Κ.Α. 6100) 

ii. Φφξνη-Σέιε-Γηθαηψκαηα              (Κ.Α. 6200) 

iii. Αζθαιηζηηθέο Δηζθνξέο              (Κ.Α. 6300) 

iv. Έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα        (Κ.Α. 6400) 

v. Πξνζαπμήζεηο, Πξφζηηκα, Υξεκαηηθέο πνηλέο, Παξάβνια   (Κ.Α. 6500) 

vi. Λνηπά έζνδα                  (Κ.Α. 6600) 

 

8. Έζνδα απφ δάλεηα (Κ.Α. 7000) 

Πξφθεηηαη γηα κία εηδηθή θαηεγνξία ησλ εζφδσλ, ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη: 

i. Έζνδα πξνεξρφκελα απφ δάλεηα πνπ έρνπλ ζπλαθζεί     (Κ.Α. 7100) 

ii. Έζνδα πξνεξρφκελα απφ επηζηξνθή δαλείσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ  (Κ.Α. 7200) 

  Με ην λέν ζχζηεκα απηνδηνίθεζεο, ν ζπγθεθξηκέλνο θσδηθφο δελ έρεη 

πιένλ ηε ζεκαζία πνπ είρε επί ηνπ θαζεζηψηνο ησλ Ννκαξρηαθψλ 

Απηνδηνηθήζεσλ, αθνχ ζην άξζξν 264 ηνπ Ν.3852/2010 πξνβιέπεηαη φηη νη 

αηξεηέο Πεξηθέξεηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλνκνινγνχλ δάλεηα κε 

αλαγλσξηζκέλα πηζησηηθά ηδξχκαηα ή ρξεκαηνπηζηνηηθνχο νξγαληζκνχο ηεο 

Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ, απνθιεηζηηθά γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ ή 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ρξεψλ ηνπο. 

  Έηζη, ηα έζνδα ησλ Πεξηθεξεηψλ απφ δάλεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ηνπο αλαγθψλ ζα είλαη κεδεληθά, θαη ν κφλνο θσδηθφο πνπ ζα 

ζπκπιεξψλεηαη πιένλ ζα εηλαη ν θσδηθφο 9700 «Έζνδα απφ δάλεηα πνπ 

ρνξεγήζεθαλ γηα επελδχζεηο», φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα. 
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9. Έζνδα απφ παξειζφληα νηθνλνκηθά έηε (Κ.Α. 8000) 

 Γηαθξίλνληαη δχν θαηεγνξίεο ηέηνησλ εζφδσλ: α) εθείλα ηα νπνία βεβαηψλνληαη γηα πξψηε 

θνξά, ελψ αθνξνχλ πξνεγνχκελα έηε θαη β) εθείλα ηα νπνία έρνπλ βεβαησζεί ζε 

πξνεγνχκελα έηε θαη κεηαθέξνληαη σο απαηηήζεηο ζηε ηξέρνπζα ρξήζε. Καη ε θαηεγνξία 

απηή απνηειείηαη απφ ηα είδε ησλ εζφδσλ φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ θσδηθψλ αξηζκψλ. 

 Έηζη, νη ππνθαηεγνξίεο δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

i.  Δπηρνξεγήζεηο                 (Κ.Α. 8100) 

ii. Φφξνη-Σέιε-Γηθαηψκαηα              (Κ.Α. 8200) 

iii. Αζθαιηζηηθέο Δηζθνξέο              (Κ.Α. 8300) 

iv. Έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα        (Κ.Α. 8400) 

v. Πξνζαπμήζεηο, Πξφζηηκα, Υξεκαηηθέο πνηλέο θαη Παξάβνια  (Κ.Α. 8500) 

vi. Λνηπά έζνδα                  (Κ.Α. 8600) 

vii. Έζνδα απφ δάλεηα                (Κ.Α. 8700) 

 

10. Έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο γηα επελδχζεηο (Κ.Α. 9000) 

 Πξφθεηηαη γηα έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θσδηθνχο αξηζκνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

αθνχ εδψ θαηαρσξνχληαη φιεο νη επηρνξεγήζεηο θαη ηα έζνδα, πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ επελδχζεσλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο. Έηζη, θαηαρσξνχληαη ηα εμήο: 

i. Δπηρνξεγήζεηο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ    (Κ.Α.9100-9200) 

ii. Δπηρνξεγήζεηο απφ ην Π.Γ.Δ.          (Κ.Α. 9300-9400) 

   Δδψ, θαηαρσξνχληαη νη επηρνξεγήζεηο απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Πξφγξακκα 

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη νη νπνίεο πξννξίδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε 

επελδχζεσλ ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήξσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ, δειαδή γηα 

δάζε-γεσξγία-αιηεία, εγγεηνβειηησηηθά έξγα, επελδχζεηο βηνκεραλίαο-

ελέξγεηαο-βηνηερλίαο, επελδχζεηο ηνπξηζκνχ-κνπζείσλ-κλεκείσλ-εθπαίδεπζεο, 

έξγα χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, θ.α.. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε γίλεηαη ζηε 

ζπλέρεηα αλά είδνο επηρνξήγεζεο θαη αλά Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα. ην Π.Γ.Δ. 

ελζσκαηψλνληαη θαη ηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

ΔΠΑ 2007-2013 γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε έξγσλ. Δπίζεο, θαηαρσξνχληαη 

θαη νη επηρνξεγήζεηο απφ Τπνπξγεία γηα ηελ εθηέιεζε εηδηθψλ έξγσλ, νη 

επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ Οξγαληζκφ ρνιηθψλ Κηηξίσλ (Ο..Κ.) γηα έξγα 

ζρνιηθήο ζηέγεο θ.α. 
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iii. Δπηρνξεγήζεηο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ Ν.Π.Γ.Γ., νξγαληζκψλ, ή εηδηθψλ  

  ινγαξηαζκψλ.                (Κ.Α. 9500-9600) 

iv. Έζνδα απφ δάλεηα πνπ ρνξεγήζεθαλ γηα επελδχζεηο     (Κ.Α. 9700) 

v. Λνηπά έζνδα απφ δεκφζηεο επελδχζεηο         (Κ.Α. 9800) 

vi. Έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο ηεο Δ.Δ. γηα επελδχζεηο     (Κ.Α.9900) 

     Δδψ, θαηαρσξνχληαη ηα έζνδα απφ άιια επξσπαηθά πξνγξάκκαηα. 
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2.6.2.2 ΓΑΠΑΝΔ 

 Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη θαηεγνξίεο δαπαλψλ ησλ δεπηεξνβάζκησλ 

Ο.Σ.Α.: 

1. Πιεξσκέο γηα Τπεξεζίεο (Κ.Α. 0000) 

Ο θσδηθφο απηφο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο πνπ πξνθαινχληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο, φπσο είλαη ην νη δαπάλεο γηα ηελ 

θάιπςε ηνπ θφζηνπο ηνπ πξνζσπηθνχ, νη παξνρέο πξνο ηξίηνπο θ.α. 

Πην αλαιπηηθά, ζηελ θαηεγνξία απηή θαηαρσξνχληαη ηα εμήο: 

i. Ακνηβέο πνιηηηθψλ ππαιιήισλ, ηαθηηθνί θαη Η.Γ.Α.Υ.     (Κ.Α. 0200) 

  ηελ ππνθαηεγνξία απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα έμνδα πνπ αθνξνχλ ηε 

  κηζζνδνζία ησλ πνιηηηθψλ ππαιιήισλ φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ν βαζηθφο 

  κηζζφο, ην ρξνλνεπίδνκα, ην επίδνκα ζέζεο, ην θίλεηξν απφδνζεο, ηα δψξα θαη 

  επηδφκαηα ενξηψλ Πάζρα θαη άδεηαο, ινηπά εηδηθά επηδφκαηα, πάγηα    

  απνδεκίσζε, νη εηζθνξέο ΗΚΑ θ.α. 

ii. Ακνηβέο ππαιιήισλ κε ζρέζε εξγαζίαο Η.Γ.Ο.Υ. 

   θαη εηδηθψλ θαηεγνξηψλ               (Κ.Α. 0300) 

  ηελ ππνθαηεγνξία απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ακνηβέο πξνζσπηθνχ 

κεξηθήο  απαζρνιήζεο, νη ακνηβέο επνρηαθνχ πξνζσπηθνχ, νη εηζθνξέο ζε

 αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο ηνπ ινηπνχ θαη επνρηθνχ πξνζσπηθνχ νη 

 απνδεκηψζεηο ζπνπδαζηψλ θ.α.. 

iii. Πξφζζεηεο θαη παξεπφκελεο παξνρέο          (Κ.Α. 0500) 

  Δδψ, θαηαρσξνχληαη νη απνδεκίσζεηο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε, νη 

απνδεκίσζεηο εμαηξέζηκσλ & λπρηεξηλψλ, νη ακνηβέο γηα εξγαζία πέξα απφ ηα 

ζπλήζε θαζήθνληα, νη ακνηβέο κηθηψλ θιηκαθίσλ ειέγρνπ ππαίζξησλ αγνξψλ, 

έθηαθηα βνεζήκαηα Λνγαξ/ζκνχ Ά θνηλσληθψλ βνεζεηψλ, ηα έμνδα θεδείαο ελ 

ελεξγεία ππαιιήισλ, νη ακνηβέο κειψλ θιηκαθίνπ ειέγρνπ Λατθψλ αγνξψλ, 

ινηπέο πξφζζεηεο παξνρέο θαη απνδεκηψζεηο θ.α. 

iv. Αζθαιηζηηθέο παξνρέο               (Κ.Α. 0600) 

v. Πιεξσκέο γηα κεηαθηλήζεηο              (Κ.Α. 0700) 

  ηελ ππνθαηεγνξία απηή θαηαρσξνχληαη φια ηα έμνδα κεηαθίλεζεο ησλ 

πνιηηηθψλ ππαιιήισλ ζην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ, ηα έμνδα κεηαζέζεσλ 

θαη απνζπάζεσλ, θαζψο θαη ηα έμνδα ησλ ινηπψλ πξνζψπσλ ζε εζσηεξηθφ θαη 

εμσηεξηθφ. 
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vi. Πιεξσκέο γηα ινηπέο ππεξεζίεο            (Κ.Α. 0800) 

  Ο θσδηθφο απηφο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηηο παξνρέο 

πξνο ηξίηνπο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, φπσο είλαη ηα θάζε είδνπο κηζζψκαηα 

(θηηξίσλ, κεηαθνξηθψλ κέζσλ θ.α.), ηηο δαπάλεο χδξεπζεο θαη άξδεπζεο, 

θσηηζκνχ θαη θίλεζεο, θαζαξηφηεηαο, θηλεηήο ηειεθσλίαο, δεκνζηεχζεσλ, 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ, κεηαθνξάο καζεηψλ θ.α.. Δπίζεο, εδψ ζπγθαηαιέγνληαη 

θαη νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζπληεξήζεηο κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ, 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ μεξάο, ηειεπηθνηλσληαθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, 

θαζψο θαη νη ακνηβέο θπζηθψλ πξνζψπσλ, Ν.Π.Η.Γ., νη ακνηβέο γηα 

εθπαίδεπζε, κεηεθπαίδεπζε, επηκφξθσζε θ.α.. 

vii. Φφξνη, Σέιε, Έμνδα βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο      (Κ.Α. 0900) 

 

2. Πξνκήζεηεο αγαζψλ θαη θεθαιαηθνχ εμνπιηζκνχ (Κ.Α. 1000) 

 ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη φιεο νη δαπάλεο ηεο Πεξηθέξεηαο νη νπνίεο αθνξνχλ ηε 

δηελέξγεηα πξνκεζεηψλ πιηθψλ θαη θηλεηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ νη νπνίεο είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο. 

 Έηζη, ζε επίπεδν ππνθαηεγνξίαο έρνπκε ηα εμήο: 

i. Πξνκήζεηα εηδψλ εμνπιηζκνχ ππεξεζηψλ, εξγαζηεξίσλ θ.α. (Κ.Α. 1100) 

      Πεξηιακβάλνληαη νη πξνκήζεηεο ραξηηνχ, γξαθηθψλ εηδψλ θαη ινηπψλ   

      ζπλαθψλ πιηθψλ, ε πξνκήζεηα βηβιίσλ, ζπγγξακκάησλ, πεξηνδηθψλ,   

      εθεκεξίδσλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ εθδφζεσλ θ.α. 

ii. Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ, θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ  

  θαη πιηθψλ θαζαξηφηεηαο              (Κ.Α. 1200) 

      Δδψ, θαηαρσξνχληαη νη πξνκήζεηεο πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, θηεληαηξηθνχ  

      πιηθνχ, εηδψλ θαζαξηφηεηαο, θαζψο θαη ην θαη΄απνθνπή ρνξήγεκα γηα  

      θαζαξηφηεηα. 

iii. Πξνκήζεηα εηδψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

  εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ           (Κ.Α. 1300) 

  Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηεγνξία 

απηή, θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ 

ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πδξαπιηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ θαη ινηπψλ 
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εγθαηαζηάζεσλ, αιιά θαη γηα ηε ζπληήξεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη θάζε 

είδνπο εμνπιηζκνχ. 

iv. Πξνκήζεηα εηδψλ δηαηξνθήο, ηκαηηζκνχ, ππφδεζεο θ.ιπ. (Κ.Α. 1400) 

  Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο γηα πξνκήζεηα εηδψλ δηαηξνθήο πνηψλ θαη 

θαπλνχ, εηδψλ ηκαηηζκνχ, ππνδεκάησλ, ζθεπψλ καγεηξίνπ θαη εζηίαζεο 

γεληθά, θαζψο θαη εηδψλ άζιεζεο θαη ςπραγσγίαο, θ.α.. 

v. Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ        (Κ.Α. 1500) 

  πγθαηαιέγνληαη νη δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη 

ιηπαληηθψλ γεληθά, θαπζίκσλ ζέξκαλζεο θαη νη δαπάλεο ησλ θνηλνρξήζησλ. 

vi. Γηάθνξεο πξνκήζεηεο             (Κ.Α. 1600) 

  Δδψ, θαηαρσξνχκε πξνκήζεηεο πνπ δελ κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ 

ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, φπσο είλαη ε πξνκήζεηα έξγσλ ηέρλεο, 

θεηκειείσλ, αξραηνηήησλ θαη ινηπνχ ηζηνξηθνχ πιηθνχ, ε πξνκήζεηα 

ρξσκάησλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ πιηθψλ, θπηνπαζνινγηθνχ πιηθνχ, νη ινηπέο 

πξνκήζεηεο πιηθψλ θ.α. 

vii. Πξνκήζεηα θεθαιαηαθνχ εμνπιηζκνχ        (Κ.Α. 1700) 

  ηελ θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη πξνκήζεηεο πνπ 

απμάλνπλ ηνλ θεθαιαηαθφ εμνπιηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο, δειαδή νη 

επελδχζεηο παγίνπ θεθαιαίνπ, φπσο είλαη ε πξνκήζεηα επίπισλ, ζπζθεπψλ 

ζέξκαλζεο, θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ, θάζε είδνπο επηζηεκνληθψλ 

νξγάλσλ, ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, θάζε είδνπο ηειεπηθνηλσληαθνχ, 

ειεθηξνληθνχ, κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ε 

πξνκήζεηα κεηαθνξηθψλ κέζσλ μεξάο. 

 

3. Πιεξσκέο Μεηαβηβαζηηθέο (Κ.Α. 2000) 

 ηελ θαηεγνξία απηή θαηαρσξνχληαη φιεο νη ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο πξνο ηα 

δηάθνξα Ν.Π.Γ.Γ., Ν.Π.Η.Γ. θαη ηνπο νξγαληζκνχο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ηηο 

επηρνξεγήζεηο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνπ, θαη θπξίσο απφ ηνλ Κ.Α. 0000 ησλ εζφδσλ. 

εκεηψλεηαη, φηη εθηφο απφ ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο λα κεηαβηβάζεη απηά ηα πνζά, 

ζηε ζπλέρεηα επηθνξηίδεηαη θαη κε ηνλ έιεγρν ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη νξγαληζκψλ γηα 

ηνλ ηξφπν δηάζεζεο ησλ επηρνξεγήζεσλ. 

  Δηδηθφηεξα, ζε επίπεδν ππνθαηεγνξίαο, νη πιεξσκέο απηέο αθνξνχλ: 

i. Δπηρνξεγήζεηο ζε Ν.Π.Γ.Γ.(Ο.Σ.Α., γεσξγηθνχο, βηνηερληθνχο, 

  βηνκεραληθνχο θαη ηνπξηζηηθνχο νξγαληζκνχο)       (Κ.Α. 2200) 



51 
 

ii. Δπηρνξεγήζεηο ζε Ν.Π.Γ.Γ. (ηδξχκαηα θαη νξγαληζκνχο πγείαο, 

  πξφλνηαο, θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ινγαξηαζκνχο     (Κ.Α. 2300) 

iii. Δπηρνξεγήζεηο ζε Ν.Π.Γ.Γ. (επηζηεκνληθά, εθπαηδεπηηθά,  

  πνιηηηζηηθά, ινγαξηαζκνχο θαη ινηπά ηδξχκαηα)      (Κ.Α. 2400) 

iv. Δπηρνξεγήζεηο ζε Ν.Π.Η.Γ.             (Κ.Α. 2500) 

v. Δπηρνξεγήζεηο, εηζθνξέο θαη ζπλδξνκέο ζε δηεζλείο  

  νξγαληζκνχο θαη θνηλφηεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ       (Κ.Α. 2600) 

vi. Δηζνδεκαηηθέο εληζρχζεηο θαη ινηπέο κεηαβηβάζεηο     (Κ.Α. 2700) 

  Ζ ππνθαηεγνξία απηή απνηεινχζε ζεκαληηθφ θνκκάηη ησλ κεηαβηβαζηηθψλ 

πιεξσκψλ γηα ηηο πξψελ Ν.Α., θαζψο εδψ πεξηιακβάλνληαλ φια ηα επηδφκαηα 

θνηλσληθήο πξφλνηαο, φπσο βνεζήκαηα ζε ραλζεληθνχο, επηδφκαηα ζε 

απξνζηάηεπηνπο αλήιηθνπο, ηπθινχο, θσθάιαινπο, παξαπιεγηθνχο, 

ηεηξαπιεγηθνχ θ.α., ηα νπνία κε ην Ν.3852/2010 έρνπλ κεηαθεξζεί ζηνπο 

Γήκνπο. Οη Πεξηθέξεηεο είλαη ππεχζπλεο πιένλ κφλν γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ 

δηαηξνθηθνχ επηδφκαηνο ησλ λεθξνπαζψλ. 

vii. Δπηρνξεγήζεηο γηα απνδνρέο πξνζσπηθνχ γεληθά     (Κ.Α. 2800) 

 

4. Πιεξσκέο πνπ αληηθαηνπηξίδνληαη απφ πξαγκαηνπνηνχκελα έζνδα (Κ.Α. 3000) 

 ηελ νκάδα απηή πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ νη απνδφζεηο εηζθνξψλ θαη γεληθφηεξα 

θξαηήζεσλ πνπ παξαθξαηήζεθαλ απφ ην ΝΠΓΓ κε ζθνπφ λα απνδνζνχλ ζε αζθαιηζηηθά 

ηακεία, εθνξία θαη άιινπο ηξίηνπο γηα ινγαξηαζκφ ησλ νπνίσλ έγηλε ε παξαθξάηεζε. 

 Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα ππάξρεη κία αληηζηνίρεζε ηνπ χςνπο ησλ εζφδσλ ηεο 

θαηεγνξίαο 5000 «Λνηπά έζνδα» κε ηηο δαπάλεο απηέο.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε επίπεδν ππνθαηεγνξίαο έρνπκε: 

i. Δπηζηξνθέο φζσλ εηζπξάρζεθαλ ρσξίο λα νθείινληαη    (Κ.Α. 3100) 

ii. Απνδφζεηο εζφδσλ πνπ εηζπξάρζεθαλ απφ ηξίηνπο     (Κ.Α. 3200) 

iii. Γαπάλεο εθκεηάιιεπζεο θξαηηθήο πεξηνπζίαο       (Κ.Α. 3300) 

 

5. Γαπάλεο πνπ δελ εληάζζνληαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο (Κ.Α. 5000) 

 Πεξηιακβάλνληαη εηδηθέο δαπάλεο πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα εληαρζνχλ ζηηο ινηπέο 

θαηεγνξίεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη αθνξνχλ: 

i. Γηάθνξεο ζχλζεηεο δαπάλεο            (Κ.Α.5100-5200) 

ii. Πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ Δ.Δ.      (Κ.Α. 5300) 

iii. Δζληθή ζπκκεηνρή γηα Πξνγξάκκαηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα  
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  απφ ηελ Δ.Δ.                  (Κ.Α. 5400) 

 

6. Κίλεζε θεθαιαίσλ (Κ.Α. 6000) 

 ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνπκε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχλαςε 

δαλείσλ θαη παξαθνινπζνχληαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δαπάλεο,   φπσο ηφθνη θαη ρξενιχζηα 

ησλ δαλείσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηαρσξνχληαη: 

i. Σφθνη –ρξεσιχζηα, ρνξήγεζε δαλείσλ       (Κ.Α. 6100-6200) 

ii. Υξεκαηνδνηήζεηο, πιεξσκέο ινηπψλ ππνρξεψζεσλ   (Κ.Α. 6300-6400) 

 

7. Απαιινηξηψζεηο, αγνξέο, αλεγέξζεηο θ.ι.π. (Κ.Α. 7000) 

i. Απαιινηξηψζεηο, αγνξέο, κειέηεο, αλεγέξζεηο, εθηειέζεηο έξγσλ,  

 ζπκκεηνρή ζην κεηνρηθφ θεθάιαην εηαηξεηψλ       (Κ.Α. 7200-7300) 

 

8. Πιεξσκέο γηα επελδχζεηο (Κ.Α. 9000) 

 Ζ θαηεγνξία απηή απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη ησλ δαπαλψλ ησλ δεπηεξνβάζκησλ 

Ο.Σ.Α., θαζψο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πιεξσκέο πνπ αλαιακβάλεη ε Πεξηθέξεηα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ ηεο. 

 Ζ θαηάηαμε ζε επίπεδν ππνθαηεγνξίαο έρεη σο εμήο: 

i. Δπεδχζεηο πνπ εθηεινχληαη κέζσ ηνπ ηαθηηθνχ θξαηηθνχ 

  Πξνυπνινγηζκνχ               (Κ.Α. 9100-9200) 

ii. Δπελδχζεηο εθηεινχκελεο κέζσ ηνπ Π.Γ.Δ.      (Κ.Α. 9300-9400) 

  Δδψ, θαηαρσξνχληαη νη επελδχζεηο πνπ εθηεινχληαη απφ ην Πεξηθεξεηαθφ 

Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 

αξκνδηνηήησλ ησλ Πεξηθεξεηψλ, φπσο Γεσξγία,   Γάζε, Αιηεία, 

Δγγεησβειηηθά Έξγα, Βηνκεραλία, Βηνηερλία, πγθνηλσλίεο, ηδεξφδξνκνη, 

Σνπξηζκφο, Μνπζεία, Μλεκεία,   Δθπαίδεπζε, Γεκφζηα Γηνίθεζε, Δξεπλα, 

Σερλνινγία, Σερληθή πλεξγαζία.  

  Δπίζεο, εγγξάθνληαη νη επελδχζεηο πνπ εθηεινχληαη κέζσ ηνπ Δ..Π.Α. 

2007-2013, αιιά θαη απφ Δπηρνξεγήζεηο δηαθφξσλ Τπνπξγείσλ κέζσ ηνπ 

Π.Γ.Δ. γηα εηδηθά έξγα, φπσο απαιινηξίσζε ή αγνξά αθηλήησλ, επηζθεπή θαη 

ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ θ.α.. 

 

iii. Δπελδχζεηο εθηεινχκελεο κέζσ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ άιισλ  
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  Ν.Π.Γ.Γ., Οξγαληζκψλ ή Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ    (Κ.Α. 9500-9600) 

iv. Δπελδχζεηο εθηεινχκελεο απφ έζνδα ησλ Ν.Α.     (Κ.Α. 9700-9800) 

v. Δπελδχζεηο απφ έζνδα Δ.Δ.             (Κ.Α. 9900) 

 

9. Απνζεκαηηθφ  

 Δλψ κε βάζε ηελ αξρή ηεο εηδηθφηεηαο ησλ πηζηψζεσλ, θάζε πίζησζε είλαη πξννξηζκέλε 

γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ - δαπάλε, γηα ην απνζεκαηηθφ ππάξρεη παξέθθιηζε απφ ηελ αξρή 

απηή. Απηή ε εηδηθή πίζησζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαζεζηκφηεηα πνζνχ πξνο θάιπςε 

κεηαβνιψλ ησλ πηζηψζεσλ. Γηαθξίλεηαη ζε ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ γηα ζπκπιήξσζε ησλ 

πηζηψζεσλ, πνπ είλαη αλεπαξθείο θαη ζε έθηαθην απνζεκαηηθφ γηα εγγξαθή πηζηψζεσλ ιφγσ 

απξφβιεπησλ δαπαλψλ.  

 

 Γηα ηελ ηζνζθέιηζε εζφδσλ-εμφδσλ, γηα ην έηνο 2011, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα 

πξνβιεπφκελα, κε θάζε δπλαηή αθξίβεηα ηακεηαθά ππφινηπα ησλ πξψελ Ν.Α. πνπ ζπζηήλνπλ 

ηηο λέεο Πεξηθέξεηεο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη θαη ηελ ππνρξεσηηθή αλάισζή ηνπο. Θα πξέπεη 

λα εκθαλίδνληαη ζε ηδηαίηεξν πίλαθα, ρσξίο θσδηθφ αξηζκφ θαη λα αλαγξάθνληαη ζηελ 

αλαθεθαιαίσζε ησλ εζφδσλ-εμφδσλ. 

 Σα ελαπνκείλαληα ππφινηπα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ 

εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ παξειζφλησλ εηψλ ησλ πξψελ Ν.Α. 

 ε πεξίπησζε πνπ ηα νξηζηηθά ηακεηαθά ππφινηπα δελ θαιχπηνπλ ην έιιεηκκα, ζα γίλεηαη 

αλάινγε πεξηθνπή ησλ δαπαλψλ ησλ πεξηθεξεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ηζνζθειηζηεί ν 

πξνυπνινγηζκφο. (Κ.Τ.Α. 3907/2010) 
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3.6.3 ΑΡΥΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

 Ζ ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νθείιεη λα ζπλάδεη κε ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ήηνη : 

- αξρή ηεο θαζνιηθφηεηαο (άξζξν 3 παξ.1 Ν.496/74), ζχκθσλα κε ηελ νπνία φια ηα έζνδα 

θαη έμνδα πνπ αθνξνχλ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, εκθαλίδνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

- ε αξρή ηεο ελφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία φια ηα έζνδα θαη έμνδα ζπγθεληξψζεθαλ ζε 

εληαίν θείκελν. 

- ε αξρή ηεο ζαθήλεηαο (άξζξν 3 παξ.2 Ν.,.496/74) πνπ επηβάιιεη ηελ αλαγξαθή ησλ 

δηαθφξσλ εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά νξηζκέλε ηάμε θαη δηάθξηζε.  

- ε αξρή ηεο εηδηθφηεηαο ησλ πηζηψζεσλ (άξζξν 9 Ν.496/74), ζχκθσλα κε ηελ νπνία θάζε 

δαπάλε έρεη εμεηδηθεπζεί θαη θαζνξηζζεί κε ιεπηνκέξεηα ην αληηθείκελφ ηεο ζε ζρέζε κε ην 

πνζφ ηεο πίζησζεο. 

- ε αξρή ηεο απνθέληξσζεο (άξζξν 23 παξ.2 Ν.2218/94) κε ηελ νπνία ν πξνυπνινγηζκφο 

εζφδσλ θαη εμφδσλ ππνδηαηξείηαη ζε επηκέξνπο πξνυπνινγηζκνχο αλά θνξέα. 

- ε αξρή ηεο ηζνζθέιηζεο εζφδσλ-εμφδσλ 

 

3.6.4 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

 Ζ απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ είλαη ππνρξεσηηθή 

απφ ην λφκν θαη απαξαίηεηε γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ. Ζ δηαδηθαζία θαηάξηηζήο 

νξίδεηαη απφ ην άξζξν 268 ηνπ Ν.3852/2010, θαη εμεηδηθεχεηαη ζηελ Κ.Τ.Α. 3907/2010. 

πλνπηηθά, πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηάδηα: 

1. Οη ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο ππνβάιινπλ πξνηάζεηο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ην 

Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο, νη νπνίεο ζπδεηνχληαη θαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο. 

2. Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή αμηνινγεί ηηο πξνηάζεηο απηέο θαη εηζεγείηαη ην πξνζρέδην 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο πξνο ζηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή. 

3. Δψο 30 επηέκβξηνπ θάζε έηνπο νινθιεξψλνληαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηε ζχληαμε 

πξνζρεδίνπ ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη νη 

δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο. 

4. Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαηαξηίδεη, ζηε ζπλέρεηα, ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

Πεξηθέξεηαο θαη ππνβάιιεη, αηηηνινγψληαο θάζε εγγξαθή, ην ζρέδην ηνπ πξνο 

ζπδήηεζε θαη απφθαζε ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην. 

5. Σν Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην ςεθίδεη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ θαη ην Δηήζην Πξφγξακκα 

Γξάζεο. 
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 πλνπηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φπσο ηειηθψο ςεθίζζεθε απφ 

Πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην, αλαξηάηαη ππνρξεσηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο 

θαη δεκνζηεχεηαη ζε κία (1) ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα πνπ εθδίδεηαη 

ζηα φξηα ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο. Οκνίσο αληίζηνηρε αλάξηεζε γίλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ΤΠ.Δ.Α.Ζ.Γ. Ζ παξάιεηςε ηεο αλσηέξσ δεκνζίεπζεο δελ επεξεάδεη ην θχξνο ηεο 

απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ κε ηελ νπνία ςεθίζηεθε ν πξνυπνινγηζκφο. 

 Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα φηη κε βάζε ην άξζξν 2, παξ 4, ηνπ Ν.3861/2010 «Πξφγξακκα 

Γηαχγεηα» ε απφθαζε πξέπεη λα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν δηαθνξεηηθά δελ εθηειείηαη. 

 

 Δθηφο απφ ηελ ηππηθή δηαδηθαζία πνπ παξαηέζεθε παξαπάλσ, νη νπζηαζηηθέο δηαδηθαζίεο 

πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηελ θαηάξηηζε θαη ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη πνιχ 

πεξηζζφηεξεο θαη αλακεηγλχνπλ ζρεδφλ νιφθιεξν ην κεραληζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 

3.6.5 ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΧΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ ΔΝΟΣΖΣΧΝ 

 Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Πεξηθεξεηψλ, βάζεη ηεο ππ’αξηζκ. 74455/29-

12-2010 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δ.Α.Ζ.Γ., ιακβάλνληαη ππφςε ηα θαησηέξσ πνζνζηά 

πνπ αθνξνχλ ζηηο επηκέξνπο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο, φπσο απηέο ζπγθξνηνχληαη κε ην 

Ν.3852/2010, σο εμήο: 

1.  Απφ ην ζχλνιν ησλ πηζηψζεσλ πνπ θαιχπηνπλ ηηο δαπάλεο ησλ έξγσλ δηαηίζεηαη 

απνθιεηζηηθψο ζε θάζε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα γηα έξγα πνπ εθηεινχληαη ζε απηή, 

πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ησλ πηζηψζεσλ εθείλσλ πνπ ζα 

δηαηίζελην, αλ ε θαηαλνκή ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο γηλφηαλ κε βάζε ηελ 

θαηαλνκή ησλ επηρνξεγήζεσλ γηα επελδχζεηο πνπ απνδφζεθε θαηά ην έηνο 2010 ζηηο 

αληίζηνηρεο Ν.Α. Σν ππφινηπν είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) δηαηίζεηαη γηα έξγα πνπ 

αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηεο Πεξηθέξεηαο ή ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ ηεο. 

 ηηο θαηαξγνχκελεο Ν.Α., ζηα φξηα ησλ νπνίσλ ζπληζηψληαη, βάζε ηνπ λ. 

3852/2010, πεξηζζφηεξεο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο, ν πεξαηηέξσ επηκεξηζκφο ησλ 

πφξσλ κεηαμχ ηνπο, γίλεηαη ζηε βάζε ηεο αλαινγίαο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο, ζχκθσλα 

κε ηελ επίζεκε απνγξαθή. Ζ βάζε ππνινγηζκνχ ηζρχεη γηα ηελ πξψηε δηεηία. Σα 

Πεξηθεξεηαθά πκβνχιηα δχλαληαη κε απφθαζή ηνπο πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ 

πιεηνςεθία ησλ ηεζζάξσλ πέκπησλ (4/5) ησλ παξφλησλ ησλ κειψλ λα απνθαζίδνπλ 

ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) έσο ηξηάληα πέληε ηνηο εθαηφ 

(35%) θαη αληίζηνηρα λα απνθαζίδνπλ ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ απφ νγδφληα ηνηο 

εθαηφ (80%) έσο εμήληα πέληε ηνηο εθαηφ (65%). 



56 
 

2.  Απφ ην ζχλνιν ησλ πηζηψζεσλ πνπ θαιχπηνπλ ηηο δαπάλεο ησλ ινηπψλ δξάζεσλ - 

πιελ ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, - πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Δηήζην Πξφγξακκα 

Γξάζεο, πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) απηψλ επηκεξίδεηαη αλά 

πεξηθεξεηαθή ελφηεηα γηα δξάζεηο, κε πιεζπζκηαθά θξηηήξηα. 

 Σν ππφινηπν πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) δηαηίζεηαη γηα ην ζχλνιν ηεο Πεξηθέξεηαο ή 

ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ ηεο. 

 

 Με βάζε ην ζχζηεκα δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Δλνηήησλ, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ Πεξηθεξεηψλ ζα πξέπεη λα απεηθνλίδεηαη ζαθψο ε 

δηνηθεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή ππφζηαζε ηεο Π.Δ., πξνζζέηνληαο έλαλ θσδηθφ σο πξφζεκα, πξηλ 

ηνλ Κ.Α.Δ.. ε πεξίπησζε πνπ απεηθνλίδνληαη κε δηαθξηηφ ηξφπν, ηπρφλ Δηδηθνί Φνξείο, ηφηε 

ην πξφζεκα πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ Π.Δ., πξνεγείηαη απηψλ.  

 Ζ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ ηεο έδξαο έρεη ηελ πιήξε δηαρείξηζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ, ηφζν γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ Κ.Α φζν θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε θαη 

θαηαρψξηζε πηζηψζεσλ. Οη Π.Δ. ζα έρνπλ κφλν δπλαηφηεηα πξνβνιήο ηνπ ζρήκαηνο 

πξνυπνινγηζκνχ πνπ ηνπο αθνξά, ρσξίο δπλαηφηεηεο επέκβαζεο ζε απηφ. 

  

3.6.6 ΈΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

 Βάζεη ηνπ άξζξνπ 268 ηνπ Ν.3852/2010, ν πξνυπνινγηζκφο, ην Δηήζην Πξφγξακκα 

Γξάζεο, ε εηζεγεηηθή έθζεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο επηηξνπήο θαη νη απνθάζεηο ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ αθνξνχλ ηελ επηβνιή ησλ θφξσλ, ηειψλ, δηθαησκάησλ θαη 

εηζθνξψλ, ππνβάιινληαη ζηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο.  

 Αλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ νη ππνρξεσηηθέο δαπάλεο ή ηα 

έζνδα πνπ επηβάιινληαη ππνρξεσηηθά απφ ην λφκν ή φηη έρνπλ εγγξαθεί έζνδα ή έμνδα, ηα 

νπνία δελ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν, ή φηη ην χςνο ησλ εζφδσλ ππεξβαίλεη αλαηηηνιφγεηα ηηο 

απνδφζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ν Διεγθηήο Ννκηκφηεηαο θαιεί ην 

πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην λα αλακνξθψζεη θαηάιιεια ηνλ πξνυπνινγηζκφ κέζα ζε πξνζεζκία 

είθνζη (20) εκεξψλ. 
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3.7 ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΧΝ ΒΑΔΗ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ  

 ην ζεκείν απηφ ηεο εξγαζίαο, επηρεηξείηαη κία δηαθνξεηηθή ηαμηλφκεζε πνπ θαηαηάζζεη 

ηηο αξκνδηφηεηεο, φρη κε θξηηήξην ηνλ ηνκέα άζθεζεο ηνπο, φπσο παξνπζηάδνληαη ζην άξζξν 

186 ηνπ Ν.3852/2010, αιιά βάζεη ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ηνπο ζηελ ιεηηνπξγία ηεο 

Πεξηθέξεηαο. 

 Γηα έλαλ νξγαληζκφ, ζηελ πεξίπησζε καο ε Πεξηθέξεηα,   είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα κπνξεί 

λα ζπζρεηίζεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ θαιείηαη λα αζθήζεη, κε ηηο δαπάλεο πνπ απηέο 

πξνθαινχλ, κε ηα έζνδα πνπ κπνξνχλ λα ηνπ απνθέξνπλ αιιά θαη κε ηελ δηάξζξσζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα πξνγξακκαηίζεη απνηειεζκαηηθά ηα νηθνλνκηθά 

ηνπ θαη λα αμηνπνηήζεη απνδνηηθά ην πξνζσπηθφ ηνπ. 

 Γεληθά, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ζπλππνινγίδνληαη 

ηφζν ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, φζν θαη νη ππνδνκέο καδί κε θάζε είδνπο εμνπιηζκφ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη (Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ., 2010).  

 Έηζη, κεηά απφ κειέηε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο, φπσο έρνπλ 

πιένλ δηακνξθσζεί, πξνέθπςε ε παξαθάησ ηαμηλφκεζε: 

 Αξκνδηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

i. Υνξήγεζε αδεηψλ 

ii. Υνξήγεζε βεβαηψζεσλ 

 Αξκνδηφηεηεο αλαπηπμηαθνχ θαη επελδπηηθνχ ραξαθηήξα  

 Διεγθηηθέο θαη θπξσηηθέο αξκνδηφηεηεο 

 

 ηε ζπλέρεηα, αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά θάπνηεο απφ ηηο αξκνδηφηεηεο γηα θάζε θαηεγνξία, 

αιιά θαη νη βαζηθφηεξεο κεηαβνιέο πνπ πξνθαινχλ ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 

Πεξηθέξεηαο, ζην βαζκφ πνπ απηέο απνηππψλνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο. 

 

1. Αξκνδηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

 Αθνξνχλ αξκνδηφηεηεο νη νπνίεο ππνθξχπηνπλ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, θαη θπξίσο θφζηνο 

πξνζσπηθνχ θαη αθηλήησλ. Γηα ηελ άζθεζε ηνπο απαηηείηαη ε ιεηηνπξγία αξκφδηνπ ηκήκαηνο 

θαη ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ ππαιιήισλ, βαξχλνληαο έηζη, θαηά θχξην ιφγν, ηνλ Κ.Α. 0000 

ησλ εμφδσλ. εκεηψλεηαη πσο αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε Πεξηθέξεηαο, φπσο 

είλαη ε δνκή ηεο νηθνλνκίαο ηεο, ηα γεσγξαθηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά, ν πιεζπζκφο ηεο θ.ι.π., 

ε ζπρλφηεηα άζθεζεο ησλ παξαθάησ αξκνδηνηήησλ κπνξεί λα δηαθέξεη. 
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 Υνξήγεζε αδεηώλ: 

- αλαθχηεπζεο ακπειψλσλ 

- ίδξπζεο ζπζθεπαζηεξίσλ λσπψλ αιηεπκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ ζπζθεπαζίαο θαη 

 κεηαπνίεζεο θαηεςπγκέλσλ αιηεπκάησλ 

- εθκεηάιιεπζεο ιαηνκείσλ  

- εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο εθεδξηθψλ ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο ζε ηδηψηεο 

- ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο βηνκεραληψλ θαη βηνηερληψλ 

- ίδξπζεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο αξηνπνηείσλ 

- δνθηκαζηηθήο θπθινθνξίαο (Γ.Ο.Κ.) Δπηβαηεγψλ Φνξηεγψλ θαη Μνηνζπθιεηψλ. 

- αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζρνιψλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο νδεγψλ νρεκάησλ 

 κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ (.Δ.Κ.Ο.Ο.Μ.Δ.Δ.) 

- ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ Μνλάδσλ Φπρηθήο Τγείαο 

- εκπνξίαο θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ 

- ίδξπζεο-ιεηηνπξγίαο Αλψηεξσλ ρνιψλ Γξακαηηθήο Σέρλεο, Υνξνχ θαη  Κηλεκαηνγξάθνπ  

- άζθεζεο επαγγεικάησλ πγείαο, θαζψο θαη αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ 

 θιηληθψλ, ηδησηηθψλ πξνλνηαθψλ επηρεηξήζεσλ, ηαηξείσλ, νδνληηαηξείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη 

 πάζεο θχζεσο ρψξσλ άζθεζεο ηδησηηθνχ επαγγέικαηνο πγείαο θαη πξφλνηαο. 

- ίδξπζεο ζθαγείνπ παξαγσγήο θξέαηνο 

- εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο ή επέθηαζεο ζηαζκνχ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. 

- ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ Κ.Σ.Δ.Ο., θαζψο θαη ε αλάθιεζε, πξνζσξηλά ε 

 νξηζηηθά, ηεο άδεηαο, αλ δηαπηζησζεί φηη έπαπζαλ λα ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο κε ηηο 

 νπνίεο ρνξεγήζεθε. 

- κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, επέθηαζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ζε βηνκεραληθέο, 

 βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο, επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα θαη απνζήθεο 

- γηα εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο θαη επηζθεπήο αηκνιεβήησλ  

- λέσλ αδεηψλ θπθινθνξίαο θνξηεγψλ δεκφζηαο ρξήζεο απηνθηλήησλ ζε άιινπο 

 δηθαηνχρνπο, ζε πεξηπηψζεηο παξέιεπζεο άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηνπ 

 παξαρσξνχκελνπ δηθαηψκαηνο απφ ηνπο αξρηθνχο δηθαηνχρνπο. 

- ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ – πγξαεξίσλ θαη κηθηψλ πξαηεξίσλ 

 θαζψο θαη ε αλάθιεζε απηψλ. 

- ζχζηαζεο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ θαη ζπλεηαηξηζκψλ απφ ηδηνθηήηεο επηβαηεγψλ δεκφζηαο 

 ρξήζεο. 

- νδήγεζεο νρεκάησλ θαη εηδηθήο άδεηαο νδήγεζεο επηβαηεγψλ δεκφζηαο ρξήζεο. 
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 Υνξήγεζε βεβαηώζεσλ: 

- φηη κεραλήκαηα, αληαιιαθηηθά κεραλεκάησλ, θαζψο θαη θάζε άιιν είδνο εγρψξηαο ή 

 μέλεο πξνέιεπζεο, ηα νπνία έρνπλ αλάγθε επηζθεπήο, δελ κπνξνχλ λα επηζθεπαζζνχλ απφ 

 εγρψξηεο επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ε εμαγσγή ησλ κεραλεκάησλ απηψλ γηα 

 ηελ επηζθεπή θαη ηελ εθ λένπ εηζαγσγή ηνπο 

- γηα ηελ χπαξμε ή κε εγρψξηαο επηρείξεζεο θαηαζθεπήο γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ, 

 πξνθεηκέλνπ ηα εηζαγφκελα γεσξγηθά κεραλήκαηα λα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ  Α.Σ.Δ. 

- γηα δηαλνκή θαη εκθηάισζε πγξαεξίνπ, θαζψο θαη ε επηβνιή θπξψζεσλ ζε δηπιηζηήξηα θαη 

 ζε εηαηξίεο εκπνξίαο κε εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο πγξψλ θαπζίκσλ, 

 πγξαεξίσλ, ιηπαληηθψλ θαη αζθάιηνπ, ζηηο κνλάδεο εκθηάισζεο πγξαεξίνπ θαη ζηνπο 

 πσιεηέο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο 

- γηα νδηθέο κεηαθνξέο, γηα ίδην ινγαξηαζκφ, πνπ εθηεινχληαη κε πνχικαλ θαη ιεσθνξεία 

 κεηαμχ θξαηψλ πνπ είλαη είηε θξάηε - κέιε ηεο Δ.Δ. είηε θξάηε ηεο ΔΕΔ 

- ζρεηηθά κε ηελ αξηηφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ βην-

 κεραληθψλ - βηνηερληθψλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο βηνκεραληθήο ληνκάηαο. 

- ε ρνξήγεζε ζρεηηθψλ βεβαηψζεσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ ζε εηζαγφκελα κεηαρεηξηζκέλα 

 νρήκαηα αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο. 

 

 Αξκνδηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηώλ είλαη, επίζεο: 

- Ζ πιεξνθφξεζε θαη ππνβνήζεζε ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζε θιαδηθφ ή 

 άιιν επίπεδν, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηθαλφηεηαο θαη 

 αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο 

- Ζ εμέηαζε αηηήζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ ρξήζεο λεξνχ θαη εθηέιεζεο έξγσλ 

 αμηνπνίεζεο πδάηηλσλ πφξσλ 

- Ζ δηνξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ ζπλαληήζεσλ γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζε ζέκαηα 

 πξνζηαζίαο ησλ πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ. 

- Ζ άζθεζε αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε, ιεηηνπξγία, ιχζε ησλ αλσλχκσλ 

 εηαηξεηψλ θ.ιπ. ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο εηαηξείεο απηέο, φπσο: 

- Ζ έγθξηζε θαηαζηαηηθψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ θαη ε ηξνπνπνίεζε απηψλ. 

- Ζ έγθξηζε δηάζπαζεο Α.Δ. ή ε κεηαηξνπή ηνπο ζε Δ.Π.Δ. 
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2. Αξκνδηφηεηεο επελδπηηθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα 

 

 Δπελδπηηθέο αξκνδηόηεηεο 

 Πξφθεηηαη γηα αξκνδηφηεηεο πνπ πξνθαινχλ δαπάλεο γηα έξγα πνπ εθπνλνχληαη ζε επίπεδν 

Πεξηθέξεηαο θαη πεξηιακβάλεη ηφζν ηνλ πξνγξακκαηηζκφ φζν θαη ηελ πινπνίεζε θαη 

θαηαζθεπή ηνπο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπο πξνέξρεηαη απφ ρξεκαηηθά πνζά πνπ ιακβάλνληαη 

απφ ηνπο Κ.Α.Π. (γηα επελδχζεηο), απφ ην Π.Γ.Δ., απφ ην Δ..Π.Α., θαη απφ άιια 

πξνγξάκκαηα, πεξηθεξεηαθά ή επξσπατθά, νπφηε θαηά βάζε επηβαξχλεηαη ν Κ.Α. 9000 ησλ 

εμφδσλ πνπ αθνξά πιεξσκέο γηα επελδχζεηο. 

 Οη πην ζεκαληηθέο απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα είλαη νη παξαθάησ: 

- Ο πξνγξακκαηηζκφο, ε κειέηε θαη ε θαηαζθεπή εγγεηνβειηησηηθψλ, αξδεπηηθψλ, 

 πδξνιεπηηθψλ θαη αληηδηαβξσηηθψλ έξγσλ θαη ε κέξηκλα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο. 

- Ζ θαηαζθεπή, ε ζπληήξεζε θαη αλαθαίληζε ησλ νδψλ, πνπ ε ζπληήξεζή ηνπο αλήθε ζηελ 

 αξκνδηφηεηα ηεο Κξαηηθήο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ αληίζηνηρσλ πξψελ Ννκαξρηαθψλ 

 Απηνδηνηθήζεσλ. 

- Ο ζρεδηαζκφο, ε κειέηε, ε θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ζπγθνηλσληαθψλ, αληηπιεκκπξηθψλ, 

 θηηξηαθψλ, ειεθηξνκεραλνινγηθψλ θαη ιηκεληθψλ έξγσλ. 

 

 Αλαπηπμηαθέο αξκνδηόηεηεο 

 Οη αλαπηπμηαθέο αξκνδηφηεηεο εθηεινχληαη θπξίσο, ζε θεληξηθφ επίπεδν ζηελ έδξα ηεο 

Πεξηθέξεηαο θαη αθνξνχλ φιε ηελ έθηαζή ηεο, θαη γηα ην ιφγν απηφ, γηα ηε Γηεχζπλζε 

Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ δελ πξνβιέπνληαη απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο, ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ε βαζηθή αξρή ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ην ζχλνιν ηεο Πεξηθέξεηαο. Γηα ηελ 

άζθεζε ηνπο επηβαξχλνληαη νη θσδηθνί πνπ αθνξνχλ ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, θαη ηδηαίηεξα νη 

Κ.Α. 0000 θαη 1000 ησλ εμφδσλ, αθνχ γηα ηελ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ, ηελ εθπφλεζε 

κειεηψλ, ην ζρεδηαζκφ δξάζεσλ θ.α. απαηηνχληαη θαηά θχξην ιφγν πξνζσπηθφ, 

εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο. 

 Κάπνηεο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο αξκνδηφηεηεο ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη: 

- Ο πεξηθεξεηαθφο αλαπηπμηαθφο ζρεδηαζκφο, ν πξνγξακκαηηζκφο, ε πινπνίεζε ησλ 

 ζρεηηθψλ κε απηφλ δξάζεσλ θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο ηεο 

 πεξηθέξεηαο. 

- Ζ εμεηδίθεπζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θαηεπζχλζεσλ ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο, ζην 

 επίπεδν ηεο πεξηθέξεηαο, ε πινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Γεκνθξαηηθνχ 

 Πξνγξακκαηηζκνχ, γηα ηα εηήζηα θαη κεζνρξφληα πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο. 
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- Ζ δηαρείξηζε, ν έιεγρνο θαη ε εθαξκνγή ησλ αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ, γηα ηελ 

 πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013, φπσο απηή νξηνζεηείηαη απφ ην Δ..Π.Α. 

- Ζ θαηάξηηζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο πεξηθέξεηαο 

- Ζ εθπφλεζε γεληθψλ θαη εηδηθψλ αλαπηπμηαθψλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ηε ρσξηθή 

 αξκνδηφηεηα ηεο πεξηθέξεηαο 

- Ζ πνξεία πινπνίεζεο, ε δηελέξγεηα ειέγρσλ, σο δηθαηνχρνο, ζηνπο θνξείο πινπνίεζεο 

 έξγσλ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ δεζκεχζεσλ, ηε λνκηκφηεηα θαη θαλνληθφηεηα ησλ δαπαλψλ, 

 ηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

- Ζ εθπφλεζε γεσξγνηερληθψλ, γεσξγννηθνλνκηθψλ, εδαθνινγηθψλ κειεηψλ. 

- Ζ πξνθαηαξθηηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε θαη ε έγθξηζε 

 πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηελ αλάπηπμε βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 γηα ηελ παξαγσγή γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ζθαγείσλ θαη πηελνζθαγείσλ. 

- Ζ δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ ηρζπνηξφθσλ ελ γέλεη πδάησλ 

- Ζ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα εγθαηάζηαζε κνλάδσλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ 

- Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ξχπαλζεο θαη ηεο κφιπλζεο ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο, ε 

 θαηάξηηζε κειεηψλ θαη ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμεο πνπ έρνπλ 

 ζρέζε κε ηελ αιηεία, ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο θαη ηελ ελ γέλεη αμηνπνίεζε ησλ αιηεπηηθψλ 

 πφξσλ 

- Ζ έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα βηνκεραληθέο, βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο, 

 επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα, απνζήθεο θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο παξνρήο 

 ππεξεζηψλ, θαηεγνξίαο Β4 

- Ζ θαηάξηηζε, ζην πιαίζην ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ, ζρεδίνπ αλάπηπμεο 

 ππνδνκψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηνλ ηνπξηζκφ 

- Ζ θαηάξηηζε πξνζρεδίσλ πξνγξακκάησλ εθηέιεζεο έξγσλ. 

- Ζ εθπφλεζε θπθινθνξηαθψλ κειεηψλ, θαζψο θαη ν έιεγρνο ησλ κειεηψλ απηψλ. 

- Ζ κειέηε ησλ έξγσλ ζπληήξεζεο θαη βειηίσζεο ησλ νδψλ, πνπ ε ζπληήξεζή ηνπο αλήθε 

 ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Κξαηηθήο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ αληίζηνηρσλ πξψελ Ννκαξρηαθψλ 

 Απηνδηνηθήζεσλ 

- Ζ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο Β΄ θαη Γ΄ θαηεγνξίαο 

- Ζ δηελέξγεηα θνηλσληθψλ εξεπλψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ πξφλνηαο, θαζψο 

 θαη ζέκαηα άζθεζεο θνηλσληθήο εξγαζίαο. 

- Ζ εμεηδίθεπζε θαη θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ, πξνο ππνζηήξημε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο 

- Ζ επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ εηήζηνπ εζληθνχ ζρεδηαζκνχ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 
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3. Διεγθηηθέο- θπξσηηθέο αξκνδηφηεηεο 

 Πξφθεηηαη γηα αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ, θαη θαη’επέθηαζε ηελ 

επηβνιή θπξψζεσλ θαη ηελ είζπξαμε πξνζηίκσλ ζε πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ. πλεπψο,νη 

αξκνδηφηεηεο απηέο κπνξνχλ λα απνδψζνπλ ίδηα έζνδα ζηηο Πεξηθέξεηεο, ηα νπνία 

εγγξάθνληαη ζηνλ Κ.Α. 4000 ησλ εζφδσλ. Δπηπιένλ, γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ειέγρσλ, 

ηαθηηθψλ θαη έθηαθησλ, απαηηείηαη πξνζσπηθφ θαη, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο εμνπιηζκφο, ηα 

νπνία επηβαξχλνπλ ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηδηαίηεξα ηνπο Κ.Α. 0000 θαη 

1000 ησλ εμφδσλ. 

 Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη νη παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: 

- Ο έιεγρνο ηεο λνκηκφηεηαο ζηελ θπθινθνξία ησλ γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ 

 θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ε ιήςε δεηγκάησλ γηα αλάιπζε εγγπεκέλεο ζχλζεζεο. 

- Ζ δηελέξγεηα ειέγρσλ δσνηξνθψλ ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλσλ 

 νξγαληζκψλ. 

- Ο έιεγρνο ηεο δηαρείξηζεο ππφγεησλ θαη επηθαλεηαθψλ αξδεπηηθψλ πδάησλ. 

- Ζ άζθεζε επνπηείαο επί ησλ Δζληθψλ Αζιεηηθψλ Κέληξσλ 

- Ο έιεγρνο ηηκψλ, ε επάξθεηα θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο 

 θαλνληθφηεηαο ησλ ηηκψλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

- Ο έιεγρνο ηήξεζεο εθαξκνγήο ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη θαλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ηα πιηθά 

 θαη ηνπο ηξφπνπο θαηαζθεπήο δεκφζησλ έξγσλ. 

- Ζ επνπηεία Ηαηξηθψλ, Οδνληηαηξηθψλ θαη Φαξκαθεπηηθψλ πιιφγσλ  

- Ζ επηβνιή κέηξσλ θαη θπξψζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

 απμεηηθψλ ηάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο ζπγθεληξψζεηο 

 νπζηψλ ζηα ππφγεηα χδαηα. 

- Ζ απφθαζε επηβνιήο πνηλψλ θαη απνβνιήο ειεχζεξσλ αιηέσλ απφ κίζζην, ζπλεπεία 

 αιηεπηηθήο παξάβαζεο. 

- Ζ επηβνιή θπξψζεσλ ζε φζνπο ηδξχνπλ, επεθηείλνπλ, εθζπγρξνλίδνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ 

 βηνκεραλίεο, βηνηερλίεο, επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα θαη απνζήθεο, θαηά παξάβαζε ησλ 

 θείκελσλ δηαηάμεσλ. 

- Ζ επηβνιή πξνζηίκνπ ζε εξγνδφηε, πνπ δελ ζπκκoξθψζεθ 

- ε ζηηο ππνδείμεηο ζρεηηθά κε ηελ  πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηε ρξήζε βελδνιίνπ. 

- Ζ δηελέξγεηα ειέγρσλ θαη ε επηβνιή πξνζηίκσλ γηα αλαθξηβείο ή παξαπιαλεηηθέο 

 εθπηψζεηο ή πξνζθνξέο θαη ε ζπγθξφηεζε ηεο νηθείαο επηηξνπήο επηβνιήο πξνζηίκσλ. 

- Ζ επηβνιή θπξψζεσλ ζε ηαηξνχο θαη νδνληίαηξνπο, θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηεο θείκελεο 

 λνκνζεζίαο. 



63 
 

 Βαζηθή παξάκεηξνο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε είλαη φηη έλα θνκκάηη ησλ 

αξκνδηνηήησλ αθνξά ζηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο ηεο έδξαο ηεο πεξηθέξεηαο, φπσο είλαη νη 

αξκνδηφηεηεο αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα, ελψ ε παξνρή ππεξεζηψλ δηεθπεξαηψλεηαη θαηά 

θχξην ιφγν απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο, επηβαξχλνληαο αλάινγα ηνπο πξνυπνινγηζκνχο 

ηνπο. 

 Σέινο, έλα αθφκα ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη πσο νη ειεγθηηθέο-

θπξσηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αξκνδηφηεηεο, αζθνχληαη κέζσ ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, 

δειαδή πξνζσπηθφ, αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκνί θ.α., ελψ νη επελδπηηθέο 

αξκνδηφηεηεο αθνξνχλ θαζαξά επελδπηηθέο δαπάλεο. 
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΗ 

 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4:  ΑΝΑΛΤΖ ΣΡΗΧΝ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΧΝ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΧΝ  

4.1 ΔΗΑΓΧΓΖ   

 ην ζεκείν απηφ ηεο εξγαζίαο αθνινπζεί ε αλάιπζε ηξηψλ ελδεηθηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο, κε ηε ρξήζε αξηζκνδεηθηψλ.  

 Γηα ηε κεζνδνινγία επηινγήο ησλ ηξηψλ απηψλ Πεξηθεξεηψλ, έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε 

ηα εμήο: 

 Αξρηθά, πξνζπαζήζακε λα βξνχκε ηξεηο Πεξηθέξεηεο ησλ νπνίσλ νη πξνυπνινγηζκνί ζα 

είραλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, σο πξνο ηα ζπλνιηθά έζνδα θαη έμνδα, πξνθεηκέλνπ ε αλάιπζε 

λα γίλεη ζε κία θνηλή βάζε, ψζηε ηα απνηειέζκαηα λα είλαη ζπγθξίζηκα, αθφκα θαη ζε 

απφιπηνπο αξηζκνχο. ηελ πνξεία ηεο έξεπλαο, φκσο, δηαπηζηψζεθε, αξρηθά, αλνκνηνγέλεηα 

ζηνλ ηξφπν θαηάξηηζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ, θαζψο παξαηεξήζεθε φηη νξηζκέλα έζνδα ή 

έμνδα ήηαλ θαηαρσξεκέλα ζε δηαθνξεηηθφ θσδηθφ αξηζκφ απφ Πεξηθέξεηα ζε Πεξηθέξεηα, 

αθφκα θη αλ αληηπξνζψπεπαλ ηελ ίδηα θαηεγνξία. Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθαλ αξθεηέο 

ειιείςεηο ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο θάπνησλ Πεξηθέξεησλ, θαζψο ππήξραλ βαζηθνί θσδηθνί νη 

νπνίνη παξέκελαλ θελνί, δελ ππήξραλ ζπλνπηηθνί πίλαθεο πξνυπνινγηζκνχ, θαη ηέινο, 

παξαηεξήζεθε φηη ζε θάπνηεο αηηηνινγηθέο εθζέζεηο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο δελ ππήξρε 

επαξθήο αηηηνιφγεζε γηα ηνλ πξννξηζκφ θάπνησλ δαπαλψλ, ή ηελ πεγή θάπνησλ εζφδσλ. 

 Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ε επηινγή ησλ Πεξηθεξεηψλ, έγηλε, ηειηθά, κε βαζηθφηεξν 

θξηηήξην ηελ πιεξφηεηα ησλ, παξερφκελσλ απφ ηηο Πεξηθέξεηεο, νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ψζηε 

λα είλαη εθηθηή ε νκνγελνπνίεζε ηνπο θαη, θαη’επέθηαζε ε επεμεξγαζία ηνπο. 

 Σέινο, ε αλάιπζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ έγηλε ζε επίπεδν θαηεγνξίαο θσδηθψλ αξηζκψλ, 

θαζψο απφ ηνπο ηξεηο πξνυπνινγηζκνχο πνπ ηειηθά επηιέρζεθαλ, κφλν ζε απηφ ην επίπεδν 

κπνξνχζαλ ηα ζηνηρεία λα νκαδνπνηεζνχλ θαη, άξα λα εμαρζνχλ ζπγθξίζηκα απνηειέζκαηα. 

 Έηζη, νη Πεξηθέξεηεο πνπ επηιέρζεθαλ είλαη απηέο ηεο Ζπείξνπ, ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη 

ηεο Θεζζαιίαο, ησλ νπνίσλ κεξηθά απφ ηα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά παξνπζηάδνληαη ζηε 

ζπλέρεηα.  
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4.2 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΣΡΗΧΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΧΝ  

 ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη θάπνηα απφ ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία ησλ ηξηψλ Πεξηθεξεηψλ, 

απνζθνπψληαο ζηελ απφθηεζε κίαο γεληθήο εηθφλαο ηεο θαηάζηαζήο ηεο θάζε Πεξηθέξεηαο, 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη πην θαηαλνεηή, ζηε ζπλέρεηα, ε αλάιπζε πνπ αθνινπζεί. Σα ζηνηρεία 

νκαδνπνηήζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, φπσο απηά 

ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία. 

Πίλαθαο 1: ηνηρεία Πεξηθεξεηώλ 

 
ΗΠΔΙΡΟ Ν.ΑΙΓΑΙΟ ΘΔΑΛΙΑ 

Πιεζπζκόο (ζε θαηνίθνπο) 336.650 308.610 730.730 

Έθηαζε (ζε η.ρικ.) 9203 5286 14037 

Οξεηλόηεηα (%) 60,53% 0,00% 34,62% 

Νεζησηηθόηεηα (%) 1,32% 100,00% 3,58% 

Α.Δ.Π. (ζε εθαη. €) 5.797 € 7.788 € 12.904 € 

θ.θ.Α.Δ.Π.(ζε €) 16.484 € 25.491 € 17.535 € 

Πξνζσπηθό από ηνλ Ο.Δ.Τ. 
(ζε αξηζκό ππαιιήισλ) 

1173,00 600,00 1591,00 

 Ξεθηλψληαο απφ ηελ Ήπεηξν, ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην πνιχ ρακειφ χςνο ηνπ Α.Δ.Π. ηεο 

Πεξηθέξεηαο (5.797.000 €) ηφζν ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν Πεξηθέξεηεο, φζν θαη κε ην 

ζπλνιηθφ Α.Δ.Π. ηεο ρψξαο, αθνχ απνηειεί κφλν ην 5,5% απηνχ (κε βάζε ζηνηρεία ηεο 

Δι.ηαη.). Παξαηεξψληαο, φκσο, ζηε ζπλέρεηα ην θ.θ.Α.Δ.Π. απηήο (16.484 €), 

δηαπηζηψλνπκε φηη δελ απέρεη πνιχ απφ ην αληίζηνηρν ηεο Θεζζαιίαο (17.535 €), παξφηη ην 

Α.Δ.Π. ηεο Θεζζαιίαο είλαη θαηά 7.107.000 € κεγαιχηεξν. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή 

δηθαηνινγείηαη απφ ηνλ πιεζπζκφ ησλ δχν Πεξηθεξεηψλ, αθνχ ε Ήπεηξνο έρεη ζρεδφλ ην κηζφ 

πιεζπζκφ απφ απηφλ ηεο Θεζζαιίαο, νπφηε ην Α.Δ.Π. ηεο δηαηξείηαη ζε ιηγφηεξνπο 

θαηνίθνπο. Ζ έθηαζε, ζηε ζπλέρεηα, θπκαίλεηαη ζηα 9.023 η.ρικ. αιιά ην 60% απηήο 

ραξαθηεξίδεηαη σο πξνβιεκαηηθφ ιφγσ ηεο νξεηλφηεηαο ηεο πεξηνρήο. Σέινο, φζνλ αθνξά 

ηνλ αξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ, φπσο απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Ο.Δ.Τ. ηεο Πεξηθέξεηαο, 

ππνινγίδεηαη ζηνπο 1.173 ππαιιήινπο, νη νπνίνη ζπγθξηηηθά κε ηνπο αληίζηνηρνπο ηεο 

Θεζζαιίαο (1.591 ππάιιεινη) θαη ηνλ πιεζπζκφ πνπ εμππεξεηνχλ είλαη αξθεηνί. 

 πλερίδνληαο κε ηελ Πεξηθέξεηα ηνπ Ν.Αηγαίνπ, παξαηεξνχκε φηη ν πιεζπζκφο ηεο 

(308.610 θάηνηθνη) θπκαίλεηαη ζην ίδην πεξίπνπ επίπεδν κε απηφλ ηεο Ζπείξνπ (336.650 

θάηνηθνη), αιιά ην πξνζσπηθφ ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο απηήο (600 ππάιιεινη) είλαη 

πεξίπνπ ην κηζφ απφ ην αληίζηνηρν ηεο Ζπείξνπ (1.173 ππάιιεινη). ζνλ αθνξά ηελ έθηαζε 
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ηνπ Ν.Αηγαίνπ, είλαη ε κηθξφηεξε κεηαμχ ησλ ηξηψλ Πεξηθεξεηψλ πνπ έρνπλ επηιεγεί, αιιά 

ραξαθηεξίδεηαη απφ 100% λεζησηηθφηεηα, ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε 

ζηελ αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο. Σέινο, ην Α.Δ.Π. ηνπ Ν.Αηγαίνπ (7.788.000 €) 

θπκαίλεηαη εληφο ησλ αθξαίσλ ηηκψλ πνπ έρνπλ νη άιιεο δχν Πεξηθέξεηεο, αιιά ην 

θ.θ.Α.Δ.Π. ηνπ (25.491 €) μεπεξλά θαηά πνιχ, ηφζν ην αληίζηνηρν ηεο Ζπείξνπ (16.484 €), 

φζν θαη απηφ ηεο Θεζζαιίαο (17.535 €), θαηαηάζζνληαο ηελ Πεξηθέξεηα ηνπ Ν.Αηγαίνπ σο 

ηελ πινπζηφηεξε Πεξηθέξεηα αθφκα θαη ζε εζληθφ επίπεδν. 

 Σέινο, φζνλ αθνξά ηε Θεζζαιία, παξαηεξνχκε φηη πξφθεηηαη γηα ηελ κεγαιπηεξε, κεηαμχ 

ησλ επηιεγκέλσλ, Πεξηθέξεηα ηφζν ζε έθηαζε (14.037 η.ρικ.) φζν θαη ζε πιεζπζκφ (730.730 

θάηνηθνη). Δπίζεο, παξαηεξνχκε φηη παξνπζηάδεη έλα κηθξφ βαζκφ νξεηλφηεηαο, ηεο ηάμεο 

ηνπ 34.62%. Σν Α.Δ.Π. (12.904.000 €) ηεο Πεξηθέξεηαο είλαη επίζεο ην πςειφηεξν, δηαηξείηαη 

φκσο ζε κεγαιχηεξν πιεζπζκφ, νπφηε ην θ.θ.Α.Δ.Π. παξνπζηάδεηαη κεησκέλν (17.535 €). Ο 

αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ, φπσο απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο 

Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο, ππνινγίδεηαη ζηνπο 1.591 ππαιιήινπο, ν νπνίνο δε ζεσξείηαη 

πςειφο ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν ησλ άιισλ δχν Πεξηθεξεηψλ, αθνχ πξέπεη λα 

εμππεξεηεζεί ν δηπιάζηνο αξηζκφο πνιηηψλ.  

 ζνλ αθνξά ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ Πεξηθεξεηψλ πνπ έρνπλ επίιεγεη, φπσο 

απνηππψλνληαη ζηνπο πλνπηηθνχο Πξνυπνινγηζκνχο ηνπο γηα ην 2011 (Παξάξηεκα, 

Πίλαθαο 2), παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζην παξαθάησ Γξάθεκα: 

 

Γξάθεκα 1: πλνιηθά έζνδα θαη έμνδα αλά Πεξηθέξεηα 

-40.000.000,00
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ΗΠΕΙΡΟ Ν.ΑΙΓΑΙΟ ΘΕΑΛΙΑ 

ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ 107.414.917,45 61.783.041,00 109.784.419,65

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 115.746.048,43 96.342.488,00 134.911.165,69

ΠΛΕΟΝΑΜΑ Ή ΕΛΛΕΙΜΑ -8.331.130,98 -34.559.447,00 -25.126.746,04

ΣΑΜΕΙΑΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 8.331.130,98 34.559.447,00 25.126.746,04

ΥΝΟΛΙΚΑ ΕΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΛΕΟΝΑΜΑ Ή ΕΛΛΕΙΜΑ ΣΑΜΕΙΑΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
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Γξάθεκα 2: Γνκή εζφδσλ αλά Πεξηθέξεηα 

 

 

Γξάθεκα 3: Γνκή εμφδσλ αλά Πεξηθέξεηα 

 

 Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζην θπξίσο θνκκάηη ηεο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο, παξνπζηάδνπκε 

νξηζκέλα βαζηθά ζεσξεηηθά ζηνηρεία ησλ αξηζκνδεηθηψλ. 
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ΔΟΜΗ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 9000 Ζςοδα από επιχορθγιςεισ 
κ.λ.π. για επενδφςεισ 

8000 Ζςοδα από παρελκόντα ζτθ 

7000 Ζςοδα από δάνεια 

6000 Ζκτακτα ζςοδα 

5000 Λοιπά ζςοδα 
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δραςτθριότθτα 
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υπζρ ΝΠΔΔ 
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ΔΟΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 9000 Πλθρωμζσ για Επενδφςεισ 

7000 Απαλλοτριώςεισ, αγορζσ, 
ανεγζρςεισ 

6000 Κίνθςθ κεφαλαίων 

Διάφορεσ κοινζσ ι ςφνκετεσ 
δαπάνεσ  
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1000 Προμικειεσ αγακών και 
κεφαλαιακοφ εξοπλιςμοφ 

0000 Πλθρωμζσ για υπθρεςίεσ 

Αποκεματικό 
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4.3 ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ  

 Οη δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ, ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ 

θάζε κνξθήο, είηε πξφθεηηαη γηα ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, είηε γηα Οξγαληζκνχο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, είηε γηα νξγαληζκνχο δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, έρνπλ νδεγήζεη ηε 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπηζηήκε ζηελ αλάπηπμε ηερληθψλ θαη κέζσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

θαη αμηνιφγεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο. ην πιαίζην απηφ, έρεη παγησζεί απφ ηνπο αλαιπηέο ε 

ρξήζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ. 

 Ζ έλλνηα ηνπ νηθνλνκηθνχ αξηζκνδείθηε πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ ζπζρεηηζκφ δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ κεγεζψλ. Δίλαη πξνθαλέο πσο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ πνιινί ζπζρεηηζκνί, 

αξθεί αλάκεζα ζηα ζπγθξηλφκελα κεγέζε λα ππάξρεη ελλνηνινγηθφο δεζκφο (ζεσξεηηθή 

ζπλάθεηα), ψζηε λα εμάγεηαη θάπνην θαηαλνεηφ θαη επαιεζεχζηκν απνηέιεζκα. 

 

 Ο αξηζκνδείθηεο απνθηά λφεκα φηαλ κεηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αθνινπζήζεη ζχγθξηζε ηεο 

ηηκήο κε θάπνην επξέσο παξαδεθηφ πξφηππν ή ηνπιάρηζηνλ κε θάπνηα άιιε ηηκή ηνπ ίδηνπ 

αξηζκνδείθηε. Ζ αλάιπζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε δχν επίπεδα: 

 Γηαρξνληθή αλάιπζε (time-series analysis) 

 ηελ πεξίπησζε απηή, γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ παξφλησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο κε ηα αληίζηνηρα πνπ παξνπζίαζε ε ίδηα ζην παξειζφλ ή ζα 

παξνπζηάζεη ζην πξνβιεπφκελν κέιινλ. θνπφο ηεο είλαη λα εμεηαζηεί εάλ ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ε απφδνζε ηεο έρεη βειηησζεί ή έρεη ρεηξνηεξεχζεη κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

 Γηαζηξσκαηηθή αλάιπζε (comparative analysis or cross-sectional analysis) 

 Δδψ, γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο κε 

ηα αληίζηνηρα παξφκνησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ ή ηε κέζε ηηκή ηνπ θιάδνπ ή ηνκέα ζηνλ 

νπνίν αλήθεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ίδηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 

4.3.1 ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΧΝ 

 Οη αξηζκνδείθηεο πξνζθέξνληαη σο πεγή άληιεζεο πνιχηηκσλ πιεξνθνξηψλ ζε φζνπο 

γεληθά ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, ηελ πνξεία θαη ην κέιινλ ελφο 

νξγαληζκνχ. Απνηεινχλ έλα απιφ πιελ ρξήζηκν εξγαιείν κειέηεο θαη αλάιπζεο κηαο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαζψο παξέρνπλ ζπκπηθλσκέλε πιεξνθνξία πνπ βνεζά: 

 ηε ζχγθξηζε ηεο κνλάδαο κε άιιεο νκνεηδείο αιιά θαη ζηε δηαρξνληθή κειέηε ηεο 

νηθνλνκηθήο ηεο ζπκπεξηθνξαο. 

 ηελ θαηαλφεζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο. 
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 ηελ απνηίκεζε ησλ ηάζεσλ πνπ δέρεηαη απφ ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη. 

 ηε γξήγνξε επηζήκαλζε ησλ βαζηθψλ ηάζεσλ πνπ δηέπνπλ ηα νηθνλνκηθά ηεο κεγέζε. 

 ηνλ θαιχηεξν πξνγξακκαηηζκφ, ηελ νξγάλσζε, ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

ελεξγεηψλ ηεο. 

 ηελ ηεθκεξίσζε πξνηάζεσλ θαη ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ αλάινγα κε ηηο επηινγέο θαη ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο.  

4.3.2 ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΧΝ 

 Πξψηνλ, ν ππνινγηζκφο θαη ε παξνπζίαζε ησλ δηαθφξσλ αξηζκνδεηθηψλ είλαη κία 

κέζνδνο αλαιχζεσο ε νπνία πνιιέο θνξέο παξέρεη κφλν ελδείμεηο. Γηα ην ιφγν απηφ έλαο 

κεκνλσκέλνο αξηζκνδείθηεο δελ είλαη δπλαηφλ λα καο δψζεη πιήξε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο 

ζέζεο ελφο νξγαληζκνχ αλ δελ ζπγθξηζεί κε άιινπο πξφηππνπο αξηζκνδείθηεο ή αλ δελ 

ζπζρεηηζζεί κε ηνπο αληίζηνηρνπο αξηζκνδείθηεο κία ζεηξάο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ. 

 Δπίζεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ λα πξνβεί ζε ελέξγεηεο νη 

νπνίεο έρνπλ σο ζηφρν ηε δηαζηξέβισζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ θαη ηελ παξνπζίαζε κίαο 

επηζπκεηήο εηθφλαο ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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4.3.3 ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 

 Ζ ρξήζε αξηζκνδεηθηψλ κεηαμχ Ο.Σ.Α. απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ιφγσ ηεο 

ηδηαηηεξφηεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ απηνί σο νηθνλνκηθέο κνλάδεο, αιιά θαη ιφγσ ησλ 

ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ εληφο ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγεί ν θαζέλαο.  

 Ζ αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ νξγαληζκψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα είλαη 

πεξηζζφηεξν πνιχπινθε ζπγθξηηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδησηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ αλάιπζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο κέζσ ηεο εξκελείαο 

ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ αξηζκνδεηθηψλ. Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο γηα ηελ δηεμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ απαηηείηαη 

ππνθεηκεληθή θξίζε ζρεηηθά κε ηηο αιιειεπηδξάζεηο ελφο ζπκπιέγκαηνο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ παξαγφλησλ. 

 

 πλνπηηθά, νη Ο.Σ.Α. εκθαλίδνπλ ηα εμήο ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία επεξεάδνπλ 

ηφζν ηελ θαηάξηηζε φζν θαη ηελ κεηέπεηηα αλάιπζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ: 

i. Παξέρνπλ ππεξεζίεο θαη θαηαζθεπάδνπλ ππνδνκέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ηνπηθά 

 δεκφζηα αγαζά, ηα νπνία δελ είλαη δπλαηφλ λα παξαρζνχλ είηε ζε ηθαλνπνηεηηθέο 

 πνζφηεηεο είηε κε ηηο θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο απφ ηελ αγνξά, νχηε κπνξνχλ λα 

 ηηκνινγεζνχλ κε ηηο θιαζζηθέο κεζφδνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

ii. Γελ έρνπλ θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα, φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο επηρεηξήζεηο. 

iii. Απνηεινχλ θνξείο άζθεζεο δεκφζηαο εμνπζίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

 

Καηά ζπλέπεηα, νη νηθνλνκηθνί ηνπο ζηφρνη επηθεληξψλνληαη ζηηο εμήο θαηεπζχλζεηο: 

i. ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο, 

 ηεξνπκέλσλ νξηζκέλσλ πξνηχπσλ πνηφηεηαο. 

ii. ηελ εμέπξεζε ζηαζεξψλ θαη κφληκσλ εζφδσλ πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ ηελ 

 πηνζέηεζε δηαδηθαζηψλ ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ. 

iii. ηελ εμαζθάιηζε πιενλάζκαηνο γηα λα επηηεπρζεί ε πινπνίεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ 

 ηνπο ζηφρσλ. 

 

 Με βάζε ηα παξαπάλσ είλαη δπλαηφλ λα ππνινγηζζεί κία ζείξα αξηζκνδεηθηψλ, νη νπνίνη 

ζα κπνξνχλ λα πεξηγξάθνπλ κε κεγάιε αθξίβεηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ελφο Ο.Σ.Α., 

αιιά θαη λα πξνζεγγίδνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο ηεο. 
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4.3.4 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ ΣΧΝ Ο.Σ.Α. 

Β’ΒΑΘΜΟΤ 

 Γεληθά, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αξηζκνδεηθηψλ ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα θαη ζηνηρεία 

ιακβάλνληαη απφ: 

i. Σν ινγηζηηθφ ησλ Ο.Σ.Α. : πξνυπνινγηζκνί, απνινγηζκνί, δηάθνξα βηβιία κε βάζε 

 ην απινγξαθηθφ ζχζηεκα. 

ii. Σν δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα: Ηζνινγηζκφο, Απνηειέζκαηα Υξήζεο, ινγαξηαζκνί 

 Γεληθήο θαη Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο. 

 

 ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ φισλ ησλ 

αξηζκνδεηθηψλ παξέρεηαη κφλν κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο, κέζσ ηνπ 

νπνίνπ ζπληάζζνληαη φιεο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη 

θαηαγξάθνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ είλαη δπλαηφλ λα ζπζρεηηζηνχλ. Έηζη, ε εθαξκνγή 

ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην 

Ν.3852/2010, ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο κίαο ζεηξάο δεηθηψλ (αξηζκνδείθηεο 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ) πνπ ζα επηηξέπνπλ κία νινθιεξσκέλε θαη παξάιιεια ζπλνπηηθή 

αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ πξννπηηθψλ ηεο Πεξηθέξεηαο. Οη 

αληινχκελεο πιεξνθνξίεο ζα ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Πεξηθεξεηψλ, ηελ 

πεξηνπζηαθή θαη θεθαιαηαθή ηνπο δηάξζξσζε, φζν θαη κε ηε δηαρείξηζε ηνπο. Ο ππνινγηζκφο 

ησλ αληίζηνηρσλ αξηζκνδεηθηψλ ζα ζπκβάιιεη ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, ζηελ 

κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ζηνλ έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηε 

ιήςε νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ.  

 Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη ην απινγξαθηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα πνπ εθαξκφδνπλ νη 

δεπηεξνβάζκηνη Ο.Σ.Α. κε ηελ ηζρχνπζα θσδηθνπνίεζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ παξέρεη 

πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ππνινγηζκνχ αξηζκνδεηθηψλ, ζε αληίζεζε κε απηφ ησλ Ο.Σ.Α. Α’ 

Βαζκνχ, ην νπνίν ιάβακε σο βάζε γηα ηελ επηινγή ησλ πεξηζζφηεξσλ δεηθηψλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ζπλέρεηα. 

 

 Έηζη, ιακβάλνληαο ππφςε: 

i. ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδεη ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα ησλ Ο.Σ.Α. Β’ βαζκνχ ηε 

κεηαβαηηθή απηή πεξίνδν,  

ii. ηελ απνπζία δηαζέζηκσλ απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο Πεξηθέξεηεο θαηά ηελ 

πεξίνδν εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο, 
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iii. ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ νξίδεηαη λα είλαη απφ 

1/1/2012 θαη 

iv. ηελ αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο απινχ θαη θαηαλνεηνχ πιαηζίνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο  

παξνπζηάδνληαη, ζηε ζπλέρεηα, νη εμήο νκάδεο αξηζκνδεηθηψλ νη νπνίεο θαηαζθεπάζηεθαλ κε 

βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ: 

 

Γείθηεο γηα ην ινγηζηηθφ ησλ Ο.Σ.Α.: 

1. Αξηζκνδείθηεο δνκήο εζφδσλ/εμφδσλ: απνηππψλνπλ ηελ πνζνζηηαία ζπκκεηνρή θάζε 

θαηεγνξίαο θαη ππνθαηεγνξίαο εζφδσλ ζηα ζπλνιηθά έζνδα/έμνδα. 

2. Αξηζκνδείθηεο ζπζρέηηζεο εζφδσλ – εμφδσλ:  

i. Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο/ Σαθηηθά έζνδα  

ii. Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο /Κ.Α.Π. γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο 

iii. ΚΑΠ γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο/Κφζηνο πξνζσπηθνχ  

iv. χλνιν επηρνξεγήζεσλ/πλνιηθά έμνδα  

v. πλνιηθά έζνδα/πλνιηθά έμνδα 

vi. Κφζηνο απαζρφιεζεο (πξνζσπηθφ)/Αξηζκφο απαζρνινπκέλσλ 

3. Αξηζκνδείθηεο εζφδσλ/εμφδσλ αλά θάηνηθφ: 

i. πλνιηθά έζνδα αλά θάηνηθν 

ii. πλνιηθά έμνδα αλά θάηνηθν  

4. Αξηζκνδείθηεο επελδχζεσλ: 

i. Δπηρνξεγήζεηο γηα επελδχζεηο/χλνιν επηρνξεγήζεσλ 

ii. χλνιν επελδχζεσλ/χλνιν εζφδσλ 

iii. χλνιν επελδχζεσλ/χλνιν εμφδσλ 

 

 εκεηψλεηαη φηη ε παξαθάησ αλάιπζε έγηλε κε βάζε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο 

ππ’αξηζ.74713/2010 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, «Καζνξηζκφο ηνπ ηχπνπ, ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζηνηρείσλ, 

ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ηξφπνπ ελεκέξσζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ «Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

πεξηθεξεηψλ», ησλ αξηζκνδεηθηψλ αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία 

ιεπηνκέξεηα». 
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4.3.5 ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΧΝ-ΔΞΟΓΧΝ 

 Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ δεηθηψλ ρξεηάδεηαη λα νκαδνπνηεζνχλ νη ζρεηηθνί ινγαξηαζκνί θαη 

λα νξηζηνχλ ζπλνιηθά κεγέζε.  

 ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην απνηέιεζκα ηεο νκαδνπνίεζεο δελ κπνξεί λα 

είλαη απφιπηα αληηπξνζσπεπηηθφ γηα θάζεκηα απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο, αθνχ βάζεη ηνπ 

ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ηεξείηαη ζηηο Πεξηθέξεηεο, δελ είλαη εχθνιν λα δηαρσξηζηνχλ νη 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο εζφδσλ θαη εμφδσλ. 

  Έηζη, ελψ ππάξρνπλ θσδηθνί αξηζκνί γηα θάπνηεο βαζηθέο θαηεγνξίεο, φπσο, γηα 

παξάδεηγκα είλαη νη επελδπηηθέο δαπάλεο, κπνξεί ζε επίπεδν ππνθαηεγνξίαο απηέο λα 

εκπιέθνληαη θαη κε θάπνηεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο. Οπφηε γηα λα κπνξνχζακε λα ηηο 

δηαρσξίζνπκε ζα έπξεπε λα γλσξίδνπκε αθξηβψο ηνλ ζθνπφ ηεο θάζε δαπάλεο, θάηη πνπ δελ 

είλαη εθηθηφ απφ ηα δηαζέζηκα ζε εκάο ζηνηρεία θαη γηα ην ιφγν απηφ αξθνχκαζηε ζε κία 

πξνζεγγηζηηθή παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ δελ αληηθαηνπηξίδεη απφιπηα ηελ πξαγκαηηθή 

εηθφλα.  

 

- ύλνιν ηαθηηθώλ εζόδσλ: είλαη ηα έζνδα ησλ θαηεγνξηψλ 0000, 1000, 2000, 3000, 

4000, 5000, 7000, 8000, 9000 

- Ίδηα έζνδα: απνηεινχληαη απφ ηηο νκάδεο 3000, 4000, 6400, 6500, 8400, 8500 

- ύλνιν επηρνξεγήζεσλ: είλαη ηα έζνδα ησλ νκάδσλ 0000, 1250, 6100, 8100, 9000  

- Δπηρνξεγήζεηο γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο: ζρεκαηίδνληαη απφ ηηο νκάδεο 0000 θαη 

1250 ησλ εζφδσλ 

- Δπηρνξεγήζεηο γηα επελδπηηθέο δαπάλεο: ζρεκαηίδνληαη απφ ηηο νκάδεο 1251, 1253 

θαη 9000 ησλ εζφδσλ 

- ύλνιν ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ: ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο θαηεγνξίεο 0000, 1000 (εθηφο 

ηνπ Κ.Α. 1700 πνπ αθνξά αγνξά θεθαάηθνχ εμνπιηζκνχ), 2000, 6000 ησλ εμφδσλ 

- ύλνιν επελδπηηθώλ δαπαλώλ: απνηειείηαη απφ ηηο θαηεγνξίεο 1700, 7000, 9000 

ησλ εμφδσλ 

- Κόζηνο πξνζσπηθνύ: είλαη νη δαπάλεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο Κ.Α. 0200, 0300, 

0500, 0600, 0700 
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 Δηδηθφηεξα γηα ηηο Πεξηθέξεηεο βάζεη ησλ νπνίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάιπζε, ηα 

παξαπάλσ νκαδνπνηεκέλα ζηνηρεία, απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 2: Οκαδνπνίεζε ζηνηρείσλ Π/Τ 

 ΗΠΔΙΡΟ Ν.ΑΙΓΑΙΟ ΘΔΑΛΙΑ 

ζύλνιν ηαθηηθώλ εζόδσλ  107.409.917,45 61.783.041,00 109.784.419,65 

ζύλνιν επηρνξεγήζεσλ  100.941.236,68 59.568.267,00 100.986.811,76 

επηρνξεγήζεηο γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο  36.785.425,06 31.042.309,00 51.661.571,32 

επηρνξεγήζεηο γηα επελδύζεηο  64.155.811,62 28.525.958,00 49.325.240,44 

ζύλνιν επελδπηηθώλ δαπαλώλ  72.863.014,85 63.732.188,00 67.273.481,17 

ζύλνιν ιεηηνπξγηθώλ δαπαλσλ  42.012.104,28 32.051.561,00 60.238.035,24 

θόζηνο απαζρόιεζεο  19.125.399,41 18.168.254,00 32.491.072,00 

ίδηα έζνδα  1.591.180,77 1.371.930,00 1.308.414,00 
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4.4 ΑΝΑΛΤΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΧΝ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΧΝ  

4.4.1 ΓΔΗΚΣΔ ΓΟΜΖ ΔΟΓΧΝ ΚΑΗ ΔΞΟΓΧΝ 

 Οη παξαθάησ δείθηεο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία θαηά ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ελφο 

νξγαληζκνχ, θαζψο απνηππψλνπλ ηελ εηδηθή βαξχηεηα πνπ έρεη θάζε θαηεγνξία εζφδνπ ή 

εμφδνπ ζην ζχλνιν ησλ έζνδσλ ή ησλ εμφδσλ, αληίζηνηρα.  

EΟΓΑ 

Πίλαθαο 3: Αξηζκνδείθηεο δνκήο εζόδσλ 

 
ΗΠΔΙΡΟ Ν.ΑΙΓΑΙΟ ΘΔΑΛΙΑ 

Δπηρνξεγήζεηο(Κ.Α.0000) 

ύλνιν εζόδσλ 
14,67% 3,55% 10,27% 

ύλνιν επηρνξεγήζεσλ 

ύλνιν εζόδσλ 
93,97% 96,42% 91,99% 

Έζνδα από ΚΑΠ 

ύλνιν εζόδσλ 
34,36% 68,42% 53,18% 

Έζνδα από ΚΑΠ γηα επελδύζεηο 

ύλνιν εζόδσλ 
14,78% 21,72% 16,39% 

Έζνδα από ΚΑΠ γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο 

ύλνιν εζόδσλ 
19,58% 46,69% 36,79% 

Έζνδα από επηρ/θε δξαζηεξηόηεηα 

ύλνιν εζόδσλ 
0,11% 1,25% 0,32% 

Πξνζαπμήζεηο, πξόζηηκα θιπ 

ύλνιν εζόδσλ 
1,38% 0,97% 0,87% 

Έζνδα από επηρνξεγήζεηο γηα επελδύζεηο 

ύλνιν εζόδσλ 
44,95% 24,45% 28,54% 

Ίδηα έζνδα  

ύλνιν εζόδσλ 
1,48% 2,22% 1,19% 
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 ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη δηαγξάκκαηα, ηα νπνία ζπζρεηίδνπλ νξηζκέλνπο απφ ηνπο 

παξαπάλσ δείθηεο απνζθνπψληαο έηζη ζηελ θαιχηεξε εξκελεία ηνπο. 

 

 

Γξάθεκα 4: Γείθηεο ζπκκεηνρήο επηρνξεγήζεσλ ζηα ζπλνιηθά έζνδα 

 

 Σα ζπλνιηθά έζνδα ηεο Ζπείξνπ (107.414.917,45 €) πξνέξρνληαη θαηά έλα 93,97% απφ 

επηρφξεγήζεηο, θαη εηδηθφηεξα θαηά 14,67% απφ Δπηρνξεγήζεηο απφ ηνλ ηαθηηθφ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, 34,36% απφ Κ.Α.Π. θαη 44,95% απφ Δπηρνξεγήζεηο γηα επελδχζεηο. 

 Σα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ Ν.Αηγαίνπ (61.783.041 €) πξνέξρνληαη θαηά έλα 96,42% απφ 

επηρφξεγήζεηο, θαη εηδηθφηεξα θαηά 3,55% απφ Δπηρνξεγήζεηο απφ ηνλ ηαθηηθφ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, 68,42% απφ Κ.Α.Π. θαη 24,45% απφ Δπηρνξεγήζεηο γηα επελδχζεηο. 

 Σα ζπλνιηθά έζνδα ηεο Θεζζαιίαο (109.784.419,65 €) πξνέξρνληαη θαηά έλα 91.99% απφ 

επηρφξεγήζεηο, θαη εηδηθφηεξα θαηά 10,27% απφ Δπηρνξεγήζεηο απφ ηνλ ηαθηηθφ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, 53,18% απφ Κ.Α.Π. θαη 28,54% απφ Δπηρνξεγήζεηο γηα επελδχζεηο. 

 

  Σν πξψην θαη ζεκαληηθφηεξν, ίζσο, ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ κία πξψηε 

αλάγλσζε ηνπ παξαπάλσ πίλαθα είλαη πσο νη επηρνξεγήζεηο απνηεινχλ ηελ θπξηφηεξε πεγή 

εζφδσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ. Παξαηεξνχκε φηη θαη γηα ηηο ηξεηο Πεξηθέξεηεο πνπ έρνπλ επηιεγεί, 

ν δείθηεο «Δπηρνξεγήζεηο/χλνιν εζφδσλ» είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 90%.  

 Αληίζεηα, ηα ίδηα έζνδα ηνπο εκθαλίδνληαη κεδακηλά ζην ζχλνιν ησλ εζφδσλ, ηεο ηάμεο 

ηνπ 1-2%, ελψ ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπο πξνέξρεηαη απφ ηα «Έζνδα απφ πξνζαπμήζεηο, 

πξφζηηκα θαη παξάβνια» θαη φρη απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, γεγνλφο πνπ 

νθείιεηαη θπξίσο ζηελ είζπξαμε ησλ πξνζηίκσλ πνπ επηβάιινπλ ηα κηθηά θιηκάθηα ειέγρνπ 

Κ.Σ.Δ.Ο..  
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Γξάθεκα 5: Γείθηεο ζπκκεηνρήο Κ.Α.Π. ζηα ζπλνιηθά έζνδα 

 

 ζνλ αθνξά ην δείθηε «Έζνδα απφ Κ.Α.Π./πλνιηθά έζνδα», παξαηεξνχκε 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ Πεξηθεξεηψλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ Ν.Αηγαίνπ, ν δείθηεο δειψλεη 

φηη ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ησλ εζφδσλ ηνπ (68,42%) πξνέξρεηαη απφ ηνπο Κ.Α.Π., 

αλάγνληαο ηνπο ζηελ βαζηθφηεξε πεγή εζφδσλ ηεο Πεξηθέξεηαο, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγείηαη 

θπξίσο απφ ηε λεζησηηθφηεηα ηεο, θαζψο απνηειεί ζπληειεζηή κε απμεκέλε βαξχηεηα ζηελ 

θαηαλνκή ησλ Κ.Α.Π. Ο δείθηεο γηα ηε Θεζζαιία θπκαίλεηαη επίζεο ζε πςειά επίπεδα, 

53,18%, πνπ νθείιεηαη ηφζν ζηνλ κεγάιν πιεζπζκφ φζν θαη ηελ έθηαζε ηεο Πεξηθέξεηαο, 

ζηνηρεία ηα νπνία επίζεο έρνπλ ζεκαληηθή βαξχηεηα ζηελ θαηαλνκή ησλ Κ.Α.Π.. Γηα ηελ 

Ήπεηξν, ν δείθηεο θπκαίλεηαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα, 34,36%, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη 

ππάξρνπλ θαη άιιεο πεγέο εζφδσλ πνπ απμάλνπλ ηα ζπλνιηθά ηεο έζνδα, πεξηζζφηεξν απφ 

ηηο άιιεο δχν Πεξηθέξεηεο. 

 

 Ο δείθηεο «Δπηρνξεγήζεηο γηα επελδχζεηο/πλνιηθά έζνδα» δηαθνξνπνηείηαη επίζεο 

αηζζεηά απφ Πεξηθέξεηα ζε Πεξηθέξεηα. Ζ Ήπεηξνο δέρεηαη ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 45% 

επηρνξεγήζεηο γηα επελδχζεηο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ ηεο, ζε αληίζεζε κε ηελ 

Θεζζαιία θαη ην Ν.Αηγαίν πνπ ιακβάλνπλ κφιηο 28,54% θαη 24,45%, αληίζηνηρα. Ζ δηαθνξά 

απηή κπνξεί λα νθείιεηαη ηφζν ζηελ πζηέξεζε πνπ εκθαλίδεη ε Ήπεηξνο ζε αλαπηπμηαθφ 

επίπεδν ζπγθξηηηθά κε ην ζχλνιν ηεο ρψξαο, φζν θαη ζηελ έληνλε πξνβιεκαηηθφηεηα ηεο 

έθηαζεο ηεο, παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε κεγαιχηεξε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην θξάηνο, 

πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη. Δπίζεο, ε Ήπεηξνο θαη ε 

Θεζζαιία ζπκκεηέρνπλ ζε πεξηθεξεηαθά αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, φπσο ην Πξφγξακκα 

Πίλδνο, κέζσ ηνπ νπνίνπ δηνρεηεχνληαη επηπιένλ ρξήκαηα γηα έξγα αλάπηπμεο ησλ νξεηλψλ 

πεξηνρψλ ηνπο.  
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ΔΞΟΓΑ 

Πίλαθαο 4: Αξηζκνδείθηεο δνκήο εμόδσλ 

 
ΗΠΔΙΡΟ Ν.ΑΙΓΑΙΟ ΘΔΑΛΙΑ 

Πιεξσκέο γηα ππεξεζίεο 

ύλνιν εμόδσλ 
31,71% 29,86% 39,94% 

Πξνκήζεηεο 

ύλνιν εμόδσλ 
2,72% 1,77% 2,17% 

Πιεξσκέο κεηαβηβαζηηθέο 

ύλνιν εμόδσλ 
2,11% 1,94% 3,70% 

Κίλεζε θεθαιαίσλ 

ύλνιν εμόδσλ 
0,17% 0,00% 0,35% 

Γηάθνξεο δαπάλεο 

ύλνιν εμόδσλ 
0,63% 0,57% 2,27% 

Πιεξσκέο γηα επελδύζεηο 

ύλνιν εμόδσλ 
62,64% 65,84% 51,56% 

   

 Απφ κία πξψηε αλάγλσζε ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ζε ζπλδηαζκφ κε ηα δηαγξάκκαηα πνπ 

αθνινπζνχλ, πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

 

 

Γξάθεκα 6: Γείθηεο δνκήο εμφδσλ 

 

 Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο ηεο Ζπείξνπ (115.621.101,40 €) πξνθαινχληαη ζην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηνπο, 62,64% απφ ηηο πιεξσκέο ηεο Πεξηθέξεηαο γηα επελδχζεηο, ελψ επίζεο 

ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπο απνηεινχλ νη πιεξσκέο γηα ππεξεζίεο, ζε πνζνζηφ 31,71%. 
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 Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο ηνπ Ν.Αηγαίνπ (96.342.488,00 €) πξνθαινχληαη ζην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηνπο, 65,84% απφ ηηο πιεξσκέο ηεο Πεξηθέξεηαο γηα επελδχζεηο, ελψ θαη νη 

πιεξσκέο γηα ππεξεζίεο, ζε πνζνζηφ 29,86%, ζπκκεηέρνπλ ζεκαληηθά ζηα ζπλνιηθά έμνδα. 

 Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο ηεο Θεζζαιίαο (130.471.823,55 €) πξνθαινχληαη ζρεδφλ θαηά ην 

ήκηζπ, 51,56% απφ ηηο πιεξσκέο ηεο Πεξηθέξεηαο γηα επελδχζεηο, ελψ επίζεο ζεκαληηθφ 

ηκήκα ηνπο απνηεινχλ νη πιεξσκέο γηα ππεξεζίεο, ζε πνζνζηφ 39,34%.  

 Έηζη, έλα πξψην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη πσο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εμφδσλ 

θαη ζηηο ηξεηο Πεξηθέξεηεο, αθνξά ηηο πιεξσκέο γηα ππεξεζίεο (0000) θαη ηηο πιεξσκέο γηα 

επελδχζεηο (9000).  

 

 Ο δείθηεο «Πιεξσκέο γηα ππεξεζίεο/ πλνιηθά έμνδα» δε δηαθέξεη ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ 

πεξηθεξεηψλ, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ην θφζηνο απαζρφιεζεο 

θαη ηηο ινηπέο ππεξεζίεο είλαη πεξίπνπ ίδηεο. Μεγαιχηεξν θνκκάηη ησλ πιεξσκψλ απηψλ, 

θαηαιακβάλνπλ νη ακνηβέο ησλ ηαθηηθψλ ππαιιήισλ θαη νη ακνηβέο γηα ινηπέο ππεξεζίεο, 

ζηηο νπνίεο βαξχηεηα έρνπλ ηφζν νη πιεξσκέο γηα κηζζψκαηα, φζν θαη ε κεηαθνξά ησλ 

καζεηψλ, ηδίσο γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηνπ Ν.Αηγαίνπ ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο γεσγξαθίαο 

ηεο. 

  

 ηε ζπλέρεηα, φζνλ αθνξά ηηο κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο, απηέο απνηεινχλ έλα πνζνζηφ 

ηεο ηάμεο 2-3% θαη γηα ηηο ηξεηο Πεξηθέξεηεο θαη πξννξίδνληαη θπξίσο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ 

δηαηξνθηθνχ επηδφκαηνο πξνο ηνπο λεθξνπαζείο, ην νπνίν απνηειεί πιένλ θαη ην κνλαδηθφ 

βνήζεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο πνπ έρεη παξακείλεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Πεξηθεξεηψλ. 
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4.4.2 ΓΔΗΚΣΔ ΤΥΔΣΗΖ ΔΟΓΧΝ-ΔΞΟΓΧΝ 

 ηελ ελφηεηα απηή ζπζρεηίδνληαη δηάθνξεο θαηεγνξίεο εζφδσλ θαη εμφδσλ κεηαμχ ηνπο. 

   

 Γείθηεο θάιπςεο θφζηνπο Λεηηνπξγηθψλ Γαπαλψλ  

 Ζ θάιπςε ηνπ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαηαιακβάλεη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ εμφδσλ πνπ 

θαιχπηεηαη απφ ηα ηαθηηθά έζνδα, ηα νπνία ηαθηηθά έζνδα ζηελ πεξίπησζε ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο αληηζηνηρνχλ ζρεδφλ ζην ζχλνιν ησλ εζφδσλ.  

 

Πίλαθαο 5: Αξηζκνδείθηεο θάιπςεο θόζηνπο ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ από ηαθηηθά έζνδα 

 ΗΠΔΙΡΟ Ν.ΑΙΓΑΙΟ ΘΔΑΛΙΑ 

Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο 

Σαθηηθά έζνδα 
39,11% 51,88% 54,87% 

 

 Γεληθά, φζν πςειφηεξε ε ηηκή ηνπ δείθηε ηφζν πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ ηα ηαθηηθά 

έζνδα ηνπ Ο.Σ.Α δεζκεχνληαη γηα ηελ θάιπςε ηξερνπζψλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. 

Παξαηεξνχκε φηη νη Πεξηθέξεηεο Θεζζαιίαο θαη Ν.Αηγαίνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζρεδφλ ην ήκηζπ 

ησλ ηαθηηθψλ ηνπο εζφδσλ γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, ελψ γηα ηελ Πεξηθέξεηα 

ηεο Ζπείξνπ ην πνζνζηφ είλαη κηθξφηεξν, θάηη πνπ επηβεβαηψλεη ηελ επελδπηηθή έληαζε ηεο 

Πεξηθέξεηαο, πνπ παξαηεξήζακε παξαπάλσ.  

 Αλ ην πνζνζηφ ηνπ δείθηε απηνχ αθαηξεζεί απφ ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ (100%), πξνθχπηεη 

ην πνζνζηφ ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ πνπ απνκέλεη γηα ηελ θάιπςε ησλ ινηπψλ αλαγθψλ θαη 

ηδηαίηεξα ησλ επελδχζεσλ. 

 

Πίλαθαο 6: Αξηζκνδείθηεο θάιπςεο θόζηνπο ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ από ΚΑΠ γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο 

 
ΗΠΔΙΡΟ Ν.ΑΙΓΑΙΟ ΘΔΑΛΙΑ 

Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο 

ΚΑΠ γηα 

ιεηηνπξγηθεο δαπάλεο 

199,80% 111,10% 149,14% 

 

 Αληίζηνηρα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη κεγαιχηεξε ηεο κνλάδαο, νη 

Κ.Α.Π. δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηα έμνδα ρξήζεο, άξα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ έζνδα απφ 

άιιεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, θαη θπξίσο απφ άιιεο επηρνξεγήζεηο ηνπ ηαθηηθνχ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ή ηνπ πξνυπνινγηζκνυ ησλ Τπνπξγείσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ε 

πιεξσκή ησλ δαπαλψλ.  
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 ηελ πεξίπησζε θαη ησλ ηξηψλ Πεξηθεξεηψλ, παξαηεξνχκε φηη ν δείθηεο ππεξβαίλεη 

αξθεηά ηε κνλάδα, γεγνλφο πνπ είλαη ινγηθφ εθφζνλ νη Κ.Α.Π. πξννξίδνληαη γηα ηελ θάιπςε 

κφλν ελφο κέξνπο ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ινηπψλ δαπαλψλ. 

 

 Γείθηεο θφζηνπο πξνζσπηθνχ 

 Σν θφζηνο απαζρφιεζεο απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ ζπλνιηθνχ ιεηηνπξγηθνχ 

θφζηνπο γηαηί έρεη αλειαζηηθή κνξθή.  

 

Πίλαθαο 7: Αξηζκνδείθηεο θάιπςεο θόζηνπο πξνζσπηθνύ 

 
ΖΠΔΗΡΟ Ν.ΑΗΓΑΗΟ ΘΔΑΛΗΑ 

Κόζηνο πξνζσπηθνύ 

ΚΑΠ γηα ιεηηνπξγηθέο 

δαπάλεο 

90,95% 62,98% 80,44% 

 

 ζν κηθξφηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ δείθηε ηφζν πεξηζζφηεξα ρξήκαηα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ε Πεξηθέξεηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ ηξέρνληνο θφζηνπο, θαη θαη’επέθηαζε έρεη 

ηε δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο πξνο ηνπο πνιίηεο, ελψ ηαπηφρξνλα 

θαίλεηαη λα αμηνπνηείηαη θαιχηεξα ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ ηεο. 

 Παξαηεξνχκε φηη θαη ζηηο ηξεηο Πεξηθέξεηεο ν δείθηεο είλαη κηθξφηεξνο ηεο κνλάδαο. 

ζνλ αθνξά φκσο ηελ Ήπεηξν, ν δείθηεο είλαη πνιχ θνληά ζην 100% ην νπνίν ζεκαίλεη φηη 

γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο πξνζσπηθνχ ρξεζηκνπνηνχληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ηα έζνδα 

απφ ηνπο Κ.Α.Π., θαη άξα νη ινηπέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ άιιεο 

πεγέο. 

 πλδηαζηηθά, νη παξαπάλσ ηξεηο δείθηεο απεηθνλίδνληαη ζην Γξάθεκα πνπ αθνινπζεί, 

ζπλνςίδνληαο ηα ζπκπεξάζκαηα καο. 

 

Γξάθεκα 7: χγθξηζε δεηθηψλ ζπζρέηηζεο εζφδσλ-εμφδσλ 
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 Γείθηεο ζπζρεηηζκνχ ησλ Δπηρνξεγήζεσλ κε ηα πλνιηθά Έμνδα 

 Ο δείθηεο απηφο απνηππψλεη ην πνζνζηφ θάιπςεο ησλ ζπλνιηθψλ εμφδσλ απφ ην ζχλνιν 

ησλ επηρνξεγήζεσλ πνπ ιακβάλεη ε Πεξηθέξεηα. 

 

Πίλαθαο 8: Αξηζκνδείθηεο ζπζρεηηζκνύ ησλ επηρνξεγήζεσλ κε ηα ζπλνιηθά έμνδα 

 
ΗΠΔΙΡΟ Ν.ΑΙΓΑΙΟ ΘΔΑΛΙΑ 

ύλνιν επηρνξεγήζεσλ 

πλνιηθά έμνδα 
87,30% 61,83% 77,40% 

 

  ζν κηθξφηεξνο είλαη ν δείθηεο ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε αλάγθε γηα εμεχξεζε άιισλ 

πφξσλ, γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ. Γεδνκέλνπ φηη ζηηο Πεξηθέξεηεο ην ζχλνιν ησλ εμφδσλ 

θαιχπηεηαη θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ επηρνξεγήζεηο, ν δείθηεο αλακέλεηαη λα 

βξίζθεηαη ζε πςειά επίπεδα, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηα ζηνηρεία ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο Θεζζαιίαο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαπάλσ 

πίλαθα. ζνλ αθνξά ην Ν.Αηγαίν, φκσο, ε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη κφιηο 61,83%, θάηη πνπ φπσο 

ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, απνηειεί πξφβιεκα, θαζψο ε Πεξηθέξεηα παξνπζηάδεη πςειφ 

έιιεηκα, θαη άξα δελ έρεη βξεη ελαιιαθηηθέο πεγέο γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη ηα ζπλνιηθά ηεο 

έμνδα, ελψ ηα επηπιένλ έμνδα θαιχπηνληαη απν ην ηακεηαθφ ππφινηπν πνπ έρεη ζηε δηάζεζε 

ηεο απφ ην πξνεγνχκελν έηνο. 

 

 Γείθηεο ζπζρεηηζκνχ ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη εμφδσλ 

Πίλαθαο 9: Αξηζκνδείθηεο ζπζρεηηζκνύ ζπλνιηθώλ εζόδσλ θαη εμόδσλ 

 
ΖΠΔΗΡΟ Ν.ΑΗΓΑΗΟ ΘΔΑΛΗΑ 

πλνιηθά έμνδα 

πλνιηθά έζνδα 
107,64% 155,94% 118,84% 

 

 Ο δείθηεο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο ή κεγαιχηεξνο απφ ηελ κνλάδα ψζηε ν 

νξγαληζκφο λα κελ παξνπζηάδεη ειιείκαηα. ε αληίζεηε πεξίπησζε γηα ηνλ ηζνζθειηζκφ 

εζφδσλ-εμφδσλ ζα πξέπεη λα απμεζνχλ ηα ίδηα έζνδα, ή/θαη λα κεησζνχλ ηα έμνδα ή λα 

θαηαθχγεη ζε δαλεηζκφ, ή ζε άιιεο κνξθέο επηρνξεγήζεηο. 

 ην ηέινο θάζε νηθνλνκηθήο ρξήζεο είλαη θαιφ λα πξνθχπηεη ππφινηπν πνπ ζα ρξεζηκεχεη 

σο έλα ειάρηζην απνζεκαηηθφ γηα ιφγνπο αζθαιείαο θαη θάιπςεο εθηάθησλ αλαγθψλ. ηελ 

πεξίπησζε φπνπ ην ππφινηπν είλαη κεγάιν, ηφηε ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί ην γεγνλφο πνπ ην 
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δεκηνχξγεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ην επελδπηηθφ πξφγξακκα θαη ηηο ηνπηθέο πνιηηηθέο ηνπ 

Ο.Σ.Α.. 

 

 Παξαηεξνχκε φηη νη πξνυπνινγηζκνί θαη ησλ ηξηψλ Πεξηθεξεηψλ πνπ επηιέμακε είλαη 

ειιεηκαηηθνί, ε Ήπεηξνο θαηά 8.331.130,98 €, ην Ν.Αηγαίν θαηά 34.559.447,00 € θαη ε 

Θεζζαιία θαηά 25.126.746,04 €.  

 πσο πξνθχπηεη απφ ηνπο παξαθάησ δείθηεο, ην έιιεηκα δεκηνπξγείηαη θαζψο θαη ζηηο 

ηξεηο Πεξηθέξεηεο, ηφζν νη επελδπηηθέο δαπάλεο πνπ αλαιακβάλνπλ, φζν θαη νη ιεηηνπξγηθέο, 

μεπεξλνχλ ηα αληίζηνηρα έζνδα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θάιπςε ηνπο. Ηδηαίηεξα ζηελ 

Πεξηθέξεηα Ν.Αηγαίνπ, παξαηεξνχκε φηη νη επελδπηηθέο δαπάλεο πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί είλαη 

πάλσ απφ ην δηπιάζην ησλ εζφδσλ πνπ ήηαλ κέρξη ζηηγκήο θαηάξηηζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

δηαζέζηκα γηα ην ζθνπφ απηφ. 

Πίλαθαο 10: Γείθηεο ζπζρεηηζκνύ δαπαλώλ κε έζνδα (ιεηηνπξγηθέο θαη επελδύζεηο) 

 ΗΠΔΙΡΟ Ν.ΑΙΓΑΙΟ ΘΔΑΛΙΑ 

ύλνιν ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ 

ύλνιν εζόδσλ γηα ιεηηνπξγηθά 
114,21% 103,25% 116,60% 

ύλνιν επελδπηηθώλ δαπαλώλ 

ύλνιν εζόδσλ γηα επελδπηηθά 
113,57% 223,42% 136,39% 

 

 Έηζη, φπσο απεηθνλίδεηαη θαη ζην παξαθάησ Γξάθεκα, ην έιιεηκα δηακνξθψλεηαη 

αλάινγα κε ηνπο παξαπάλσ δείθηεο. 

 

Γξάθεκα 8: πζρεηηζκφο δαπαλψλ κε έζνδα (ιεηηνπξγηθέο, επελδχζεηο, ζπλνιηθά) 
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ςυνολικά ζξοδα/ςυνολικά 
ζςοδα 
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4.4.3 ΓΔΗΚΣΔ ΔΟΓΧΝ ΚΑΗ ΔΞΟΓΧΝ ΑΝΑ ΚΑΣΟΗΚΟ 

 Οη ηηκέο ησλ παξαθάησ δεηθηψλ πξνζθέξνληαη γηα ζπγθξίζεηο ηφζν δηαρξνληθέο φζν θαη 

κεηαμχ ησλ Πεξηθεξεηψλ, ψζηε λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ αθνινπζνχκελε 

πνιηηηθή, ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο ή κε ηνπο αληηθεηκεληθνχο παξάγνληεο πνπ ηηο επεξεάδνπλ. 

 Δπεηδή απφ ηε κηά ν πιεζπζκφο απνηειεί κέγεζνο πνπ κεηαβάιιεηαη θαη απφ ηελ άιιε 

είλαη γλσζηφ φηη θαηά ηελ απνγξαθή πνιινί θάηνηθνη δελ απνγξάθνληαη ζηνλ ηφπν δηακνλήο 

ηνπο, ν δείθηεο δελ πξνζθέξεη αθξίβεηα. Έηζη, νη παξαθάησ δείθηεο απνηππψλνπλ απιά ηελ 

ηάζε πνπ παξνπζηάδεηαη γηα ηα δηάθνξα ζηνηρεία πνπ ζέινπκε λα κειεηήζνπκε.  

 

 
Γξάθεκα 9: Αξηζκνδείθηεο ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη εμφδσλ αλά θάηνηθν 

 

 Έηζη, ζπγθξίλνληαο ηηο Πεξηθέξεηεο παξαηεξνχκε φηη γηα ηελ Ήπεηξν ηφζν ηα ζπλνιηθά 

έζνδα αλά θάηνηθν (319,07 €) φζν θαη ηα ζπλνιηθά έμνδα αλά θάηνηθν (343,45 €) είλαη 

πεξίπνπ δηπιάζηα απφ ηα αληίζηνηρα ηεο Θεζζαιίαο (150,24 € θαη 178,55 €).  Ζ δηαθνξά απηή 

ζηηο ηηκέο ησλ δεηθηψλ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα ελψ ηα ζπλνιηθά έζνδα θαη έμνδα ηνπο 

θπκαίλνληαη πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα, ε Θεζζαιία έρεη πεξίπνπ ηνλ δηπιάζην πιεζπζκφ απφ 

απηφλ ηεο Ζπείξνπ, νπφηε ηα επηπιένλ ρξήκαηα πνπ ιακβάλεη κέζσ ησλ ΚΑΠ ιφγσ ηεο 

κεγάιεο βαξχηεηαο ηνπ πιεζπζκηαθνχ θξηηεξίνπ ζην ζχζηεκα θαηαλνκήο, πξέπεη λα 

θαηαλεκεζνχλ ζε πεξηζζφηεξνπο πνιίηεο.  

 Καηά ζπλέπεηα, θαη ηα ρξήκαηα πνπ μνδεχεη ηφζν γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο φζν θαη γηα 

επελδχζεηο αλά θάηνηθν είλαη πεξηνξηζκέλα, θαη απηφ ίζσο ζεκαίλεη ρακειφ επίπεδν παξνρήο 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, αιιά θαη αδξάλεηα ζηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ 

γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηεο Πεξηθέξεηαο. 

  

υνολικά 
ζςοδα/αρ.κατοίκων 

υνολικά 
ζξοδα/αρ.κατοίκων 

ΗΠΕΙΡΟ 319,07 € 343,45 € 

Ν.ΑΙΓΑΙΟ 200,20 € 312,18 € 

ΘΕΑΛΙΑ 150,24 € 178,55 € 

0,00 € 
50,00 € 

100,00 € 
150,00 € 
200,00 € 
250,00 € 
300,00 € 
350,00 € 

400,00 € 

Δείκτεσ εςόδων και εξόδων ανά κάτοικο 
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4.4.4 ΓΔΗΚΣΔ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 

 Οη επελδχζεηο ησλ Ο.Σ.Α. πεξηιακβάλνπλ έξγα ππνδνκήο (δίθηπα χδξεπζεο, άδξεπζεο, 

απνρέηεπζεο, νδνπνηία, αλαπιάζεηο θηι), κειέηεο θαη έξεπλεο, πξνκήζεηα πάγηνπ εμνπιηζκνχ. 

θνπφο ησλ επελδχζεσλ απηψλ είλαη θπξίσο ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηνπηθψλ δεκφζησλ 

αγαζψλ θαη ε πνηνηηθή αλαβάζκηζή ηνπο. 

 

 Γείθηεο ζπκκεηνρήο ησλ επηρνξεγήζεσλ γηα επελδχζεηο ζην ζχλνιν ησλ 

επηρνξεγήζεσλ 

Ο δείθηεο απηφο απνηππψλεη κία γεληθή εηθφλα γηα ην πφζα ρξήκαηα απφ απηά πνπ 

ιακβάλεη ε Πεξηθέξεηα κε ηε κνξθή επηρνξεγήζεσλ πξννξίδνληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

επελδχζεσλ, θαη άξα είλαη έλα πξψην δείγκα γηα ηελ αλαπηπμηαθή ηεο δπλακηθή. 

Πξνζθέξεηαη γηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε κεηαμχ ησλ Πεξηθεξεηψλ. 

 

Πίλαθαο 11: Αξηζκνδείθηεο ζπκκεηνρήο ησλ επηρνξεγήζεσλ γηα επελδύζεηο ζην ζύλνιν ησλ 

επηρνξεγήζεσλ 

 
ΗΠΔΙΡΟ Ν.ΑΙΓΑΙΟ ΘΔΑΛΙΑ 

Δπηρνξεγήζεηο γηα 

επελδύζεηο 

ύλνιν επηρνξεγήζεσλ 

63,56% 47,89% 48,84% 

 πγθξίλνληαο ηηο ηξεηο Πεξηθέξεηεο, παξαηεξνχκε φηη ζηελ Ήπεηξν, έλα κεγάιν πνζνζηφ 

ησλ επηρνξεγήζεσλ πνπ ιακβάλεη, ην 63,56%, πξννξίδεηαη γηα ηελ εθηέιεζε επελδπηηθψλ 

δαπαλψλ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζην ρακειφ επίπεδν αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο ζε ζρέζε 

κε ην ζχλνιν ηεο ρψξαο. Απφ ηελ άιιε, ε Θεζζαιία θαη ην Ν.Αηγαίν βξίζθνληαη ζε 

ρακειφηεξα επίπεδα, κε δείθηεο 48,84% θαη 47,89%, αληίζηνηρα. 

 

 Γείθηεο ζπκκεηνρήο Δπελδχζεσλ ζηα πλνιηθά Έζνδα 

 Με ηνλ δείθηε ππνινγίδεηαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ επελδχζεσλ ζηα ζπλνιηθά έζνδα 

ελφο Ο.Σ.Α. θαη παξνπζηάδεη ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζπγθξίζεηο 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ νξγαληζκψλ. 

 

Πίλαθαο 12: Αξηζκνδείθηεο ζπκκεηνρήο επελδύζεσλ ζηα ζπλνιηθά έζνδα 

 
ΗΠΔΙΡΟ Ν.ΑΙΓΑΙΟ ΘΔΑΛΙΑ 

ύλνιν επελδπηηθώλ 

δαπαλώλ 

ύλνιν εζόδσλ 

67,83% 103,15% 61,28% 
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  Έηζη, ζπγθξίλνληαο ηηο ηξεηο Πεξηθέξεηεο, παξαηεξνχκε φηη ζηελ Ήπεηξν νη δαπάλεο γηα 

επελδχζεηο ζπκκεηέρνπλ θαηά 45,35% ζην ζχλνιν ησλ εζφδσλ θαη ζηε Θεζζαιία θαηά 

61,28%, ελψ ζην Ν.Αηγαίν ν δείθηεο μεπεξλά θαηά ηξεηο κνλάδεο ην 100%, πνπ ζεκαίλεη φηη 

νη επελδπηηθέο δαπάλεο πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί μεπεξλνχλ αθφκα θαη ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο 

Πεξηθέξεηαο. 

 

 Γείθηεο θάιπςεο επελδπηηθψλ δαπαλψλ απφ ηα έζνδα πνπ πξννξίδνληαη γηα 

επελδπηηθέο δαπάλεο 

  

Πίλαθαο 13: Αξηζκνδείθηεο θάιπςεο επελδπηηθώλ δαπαλώλ 

 ΗΠΔΙΡΟ Ν.ΑΙΓΑΙΟ ΘΔΑΛΙΑ 

ύλνιν επελδπηηθώλ δαπαλώλ 

ύλνιν εζόδσλ γηα επελδπηηθά 
113,57% 223,42% 136,39% 

 

 Παξαηεξνχκε φηη νη δείθηεο θαη γηα ηηο ηξεηο Πεξηθέξεηεο είλαη κεγαιχηεξνη ηεο κνλάδαο, 

θάηη πνπ κπνξεί λα εξκελεπζεί σο αδπλακία λα πξνγξακκαηίζνπλ ζσζηά ηηο επελδχζεηο πνπ 

ζθνπεχνπλ λα εθηειέζνπλ, αθνχ ην ζχλνιν ησλ επελδπηηθψλ ηνπο δαπαλψλ θαηαιήγεη λα 

είλαη κεγαιχηεξν απφ ην ζχλνιν ησλ επηρνξεγήζεσλ πνπ ιακβάλνπλ γηα επελδχζεηο. Ηδαληθά, 

ν δείθηεο απηφο ζα έπξεπε λα ηζνχηαη κε 100%, ή λα ην μεπεξλά ειάρηζηα, πξνθεηκέλνπ ε 

Πεξηθέξεηα λα είλαη ζε ζέζε λα απνπιεξψζεη ην θνκκάηη εθείλν ησλ εμφδσλ θάζε επέλδπζεο 

πνπ αλαινγεί ζην θάζε νηθνλνκηθφ έηνο. 
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 πλδηάδνληαο ηνπο πξνεγνχκελνπο δείθηεο επελδχζεσλ ζε έλα Γξάθεκα, θαηαιήγνπκε 

ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

 

Γξάθεκα 10: χγθξηζε δεηθηψλ επελδχζεσλ 

 

 Ζ Πεξηθέξεηα ηεο Ζπείξνπ, ιακβάλεη απφ ην ζχλνιν ησλ επηρνξεγήζεσλ έλα 63,56% γηα 

επελδχζεηο θαη έλα κεγάιν θνκκάηη ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο πξνβιέπεηαη λα ην 

αμηνπνηήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπο (67,83%). Σειηθά νη δαπάλεο επελδχζεσλ δελ μεπεξλνχλ 

θαηά πνιχ ηα έζνδα γηα επελδχζεηο, πνπ ζεκαίλεη φηη ε Ήπεηξνο είλαη ζε ζέζε λα 

απνπιεξψζεη ηηο επελδχζεηο ηεο, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηαθέξεη λα εμνηθνλνκήζεη 

κέξνο ησλ εζφδσλ ηεο γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ψζηε λα ηα δηνρεηεχζεη πξνο ην ζθνπφ απην. 

 Σν Νφηην Αηγαίν, ελψ ιακβάλεη απφ ην ζχλνιν ησλ επηρνξεγήζεσλ κφιηο έλα 47,89% γηα 

επελδχζεηο, πξνγξακκαηίδεη ζηε ζπλέρεηα πάξα πνιιέο, κε απνηέιεζκα νη δαπάλεο γηα 

επελδχζεηο ηειηθά λα μεπεξλνχλ θαηά 123,42% ηα έζνδα πνπ έρεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπο. Δπεηδή ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο είλαη πνιχ πςειφο, ζεσξνχκε φηη είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθφο, κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ζσζηέο θαη 

δελ έρνπλ παξαιείςεη ηελ εγγξαθή ζεκαληηθψλ επηρνξεγήζεσλ. 

 Ζ Θεζζαιία ηέινο, ιακβάλεη επηρνξεγήζεηο γηα επελδχζεηο 48,84% ζην ζχλνιν ησλ 

επηρνξεγήζεσλ ηεο, θαη νη επελδπηηθέο δαπάλεο πνπ ζα εθηειέζεη ππνινγίδνληαη ζην 61,28% 

ησλ ζπλνιηθψλ ηεο εζφδσλ. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη νη δαπάλεο γηα επελδχζεηο λα 

αληηζηνηρνχλ ζην 136,39% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ πνπ έρεη ιάβεη γηα επελδχζεηο, θαη άξα λα 

ηίζεηαη θαη εδψ δήηεκα ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο. 
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200,00%

250,00%

Επιχορθγιςεισ 
για 

επενδφςεισ/φ
νολο επιχ. 

φνολο 
επενδφςεων/
φνολο εςόδων 

φνολο 
επενδφςεων/
φνολο εξόδων 

φνολο 
επενδυτικών 

δαπανών/Επιχο
ρθγιςεισ για 
επενδφςεισ 

ΗΠΕΙΡΟ 63,56% 67,83% 63,02% 113,57%

Ν.ΑΙΓΑΙΟ 47,89% 103,15% 66,15% 223,42%

ΘΕΑΛΙΑ 48,84% 61,28% 51,56% 136,39%
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 4.5 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ  

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαπάλσ αλάιπζεο, επηβεβαηψλεηαη ε ππφζεζε καο φηη δελ 

κπνξνχκε λα εμάγνπκε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

Πεξηθεξεηψλ κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ  πιαίζην νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο (δεκφζην ινγηζηηθφ- 

πξνυπνινγηζκφο  Πεξηθεξεηψλ). Έηζη, νη δηαπηζηψζεηο πνπ θάλνπκε δε κπνξνχλ παξά λα 

είλαη γεληθέο, αθνχ δελ είκαζηε ζε ζέζε λα επαιεζεχζνπκε νχηε ηνλ ηξφπν δηάζεζεο ησλ 

πφξσλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, νχηε ηελ αθξηβή πξνέιεπζε ησλ εζφδσλ ησλ 

Πεξηθεξεηψλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηα ηνπο εμήο δχν ιφγνπο: 

 

1. Ο πλνπηηθφο Πξνυπνινγηζκφο ησλ Πεξηθεξεηψλ, φπσο απεηθνλίδεηαη κε ηελ 

ηζρχνπζα θσδηθνπνίεζε, δελ είλαη αξθεηά αλαιπηηθφο, φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα ν 

αληίζηνηρνο ησλ πξσηνβάζκησλ Ο.Σ.Α., κε απνηέιεζκα λα πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε 

ζηελ κειέηε ησλ αλαιπηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο. Απηφ φκσο, δελ είλαη πάληα 

εθηθηφ πξψηνλ, γηαηί ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία δελ είλαη επαξθή, θαη δεχηεξνλ, γηαηί νη 

Πεξηθέξεηεο δελ αθνινπζνχλ κία θνηλή ηππνπνηήζε ζπκπιήξσζεο ησλ θσδηθψλ 

αξηζκψλ, κε απνηέιεζκα ηα ζηνηρεία λα κελ είλαη ζπγθξίζηκα, ή ηα ιάζε θαη νη 

ειιείςεηο πνπ εληνπίδνληαη λα κελ επηηξέπνπλ ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε. 

 

2. Ζ κε ηήξεζε κέρξη ζηηγκήο θιαδηθνχ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ (δηπινγξαθηθφ), πεξηνξίδεη 

ηνλ αξηζκφ ησλ δεηθηψλ πνπ κπνξνχλ λα θαηαξηηζηνχλ. Έηζη, δελ ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο αξηζκνδεηθηψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ 

ζα κπνξνχζαλ λα παξνπζηαζηνχλ νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ πνπ απνθηήζεθαλ θαη αλαιψζεθαλ ζε εηήζηα βάζε, θαζψο γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ησλ άλσ κεγεζψλ γίλεηαη ρξήζε ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ θαη εμφδσλ, θαη φρη ησλ 

κεγεζψλ ηακεηαθήο βάζεο. 
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ΓΔΝΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

 Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ζεζκνχ ηεο αηξεηήο Πεξηθέξεηαο απφ ηελ νηθνλνκηθή ηεο δηάζηαζε, 

κέζα απφ ηε κειέηε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, αιιά θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηελ πξάμε κέζσ 

ηεο αλάιπζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο Ζπείξνπ, ηεο Θεζζαιίαο θαη ηνπ 

Ννηίνπ Αηγαίνπ, νδήγεζε ζηελ εμαγσγή ζεκαληηθψλ ζπκπεξαζκάησλ θαη παξαηεξήζεσλ 

φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο σο δεχηεξνπ βαζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

 Ζ πξψηε παξαηήξεζε πνπ πξνθχπηεη, είλαη πσο ν Ν.3852/2010 νδήγεζε ζην 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο απηνδηνίθεζεο, πξνθαιψληαο κία ζεηξά αιιαγψλ ζηηο νπνίεο θαινχληαη 

λα πξνζαξκνζηνχλ άκεζα νη λένη Ο.Σ.Α. Β’Βαζκνχ. Οη αιιαγέο απηέο, φπσο ζρεηίδνληαη κε 

ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ Πεξηθεξεηψλ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ κεηαθνξά 

αξκνδηνηήησλ απφ ηηο πξψελ Ν.Α. θαη ηηο θξαηηθέο Πεξηθέξεηεο, ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ 

ππεξεζηψλ κέζσ λέσλ Οξγαληζκψλ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο, ηηο κεηαηάμεηο πξνζσπηθνχ, ηελ 

ππνρξεσηηθή θαηάξηηζε Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, ηελ εθαξκνγή ηνπ δηπινγξαθηθνχ 

ζπζηήκαηνο θ.α.. Δπνκέλσο, είλαη αλακελφκελν θαη θαηαλφεην έσο έλα βαζκφ, ηα επφκελα 1-

2 έηε λα απνηειέζνπλ ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν πξνο ην λέν θαζεζηψο, κεηά ηελ πάξνδν ηεο 

νπνίαο νη Πεξηθέξεηεο ζα πξέπεη, απαιιαγκέλεο απφ ηα βάξε ησλ Ν.Α. πνπ πέξαζαλ ζε 

απηέο, λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζην λέν ξφιν ηνπο σο αλαπηπμηαθνί ππιψλεο ηεο 

πεξηθέξεηαο θαη ηεο ρψξαο. 

 Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο 

πεξίπησζεο, είλαη φηη ε Πεξηθέξεηα, σο δηάδνρνο ηεο Ν.Α., ζηεξείηαη ηδίσλ εζφδσλ αθνχ 

ζπλερίδεη λα αληιεί ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ ηεο απφ θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο, θαη ν 

ηξφπνο δηάζεζεο ηνπο ππαγνξεχεηαη απφ ηε λνκνζεζία ή ηνπο επηρνξεγνχληεο θνξείο. Έηζη, 

ηα ειάρηζηα ίδηα έζνδα ηεο, πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ είζπξαμε ηειψλ, πξνζηίκσλ θαη 

παξαβφισλ, δελ παξέρνπλ ηελ δεηνχκελε αλεμαξηεζία θαη άξα ηε δπλαηφηεηα 

απνηειεζκαηηθνχ νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ.  

 Έλα επίζεο ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςε, ηφζν απφ ηε ζεσξία, φζν θαη απφ ηε 

κειέηε πεξίπησζεο, είλαη πσο ε ππάξρνπζα θσδηθνπνίεζε εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ δελ ελδείθλπηαη γηα ηελ απνηχπσζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ησλ Πεξηθεξεηψλ. Γεδνκέλνπ φηη ηα έζνδα αθνινπζνχλ ηνλ ηχπν ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηα έμνδα απηφλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ππάξρνπλ 

θσδηθνί αξηζκνί νη νπνίνη παξακέλνπλ θαη’νπζία θελνί, θαη άιινη πνπ δελ είλαη αξθεηά 
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αλαιπηηθνί ψζηε λα απνηππψλνπλ κε ιεπηνκέξεηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Πεξηθέξεηαο. Έλα 

αθφκα πξφβιεκα πνπ εληνπίδεηαη απφ ηελ ππάξρνπζα θσδηθνπνίεζε είλαη ε χπαξμε 

θαηεγνξηψλ ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη ηφζν ιεηηνπξγηθέο φζν θαη επελδπηηθέο δαπάλεο, 

γεγνλφο πνπ, επίζεο, δελ καο επηηξέπεη λα εμάγνπκε κία πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζε αξθεηνχο πξνυπνινγηζκνχο παξαηεξήζεθε ε ίδηα πεγή εζφδνπ 

λα θαηαρσξείηαη ζε δηαθνξεηθφ θσδηθφ αξηζκφ αλάινγα κε ηελ Πεξηθέξεηα, φπσο π.ρ. ην 

δηαηξνθηθφ επίδνκα, ή θαπνηνη άιινη θσδηθνί λα παξακέλνπλ θελνί, φπσο π.ρ. επηρνξεγήζεηο 

γηα επελδχζεηο (Κ.Α.9000) κε ηελ αηηηνινγία πσο ζα ζπκπιεξσζεί κε αλακφξθσζε. 

 ια ηα παξαπάλσ ζηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζπρλά νδεγνχλ ζηελ 

θαηαζηξαηήγεζε ηεο αξρήο ηεο αιεζείαο θαη ζηελ ζθφπηκε παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο 

εηδηθφηεηαο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε απνηέιεζκα λα πιήηηεηαη ε αξρή ηεο 

λνκηκφηεηαο πνπ ζα πξέπεη λα δηέπεη ηε δηνηθεηηθή δξάζε. Καη’επέθηαζε δεκηνπξγνχληαη 

πξνβήκαηα θαη θαηά ηνλ έιεγρν ηνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε δελ νθείιεηαη κφλν ζε 

ππαηηηφηεηα ησλ Πεξηθεξεηψλ, αιιά θαη ηνπ θξάηνπο, πνπ δελ ιακβάλεη ηελ απφθαζε 

ζεζκνζέηεζεο ελφο λένπ ηχπνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ λα ζπλάδεη κε ην ξφιν θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 Ο πξνχπνινγηζκφο απφ ινγηζηηθφ εξγαιείν απεηθφληζεο ησλ θνλδπιίσλ θαηά θσδηθφ πνπ 

είλαη ζήκεξα, πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζε εξγαιείν πξνγξακκαηηζκνχ, δηαθάλεηαο θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ εθαξκνδφκελσλ πνιηηηθψλ θάζε Πεξηθέξεηαο. Γειαδή, πέξαλ απηψλ πνπ 

επηβάιινληαη ζήκεξα απν ην δεκφζην ινγηζηηθφ (δαπάλεο θαη’αληηθείκελν θαη είδνο), πξέπεη 

λα ζεζκνζεηεζνχλ δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο αλάιπζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ, 

πνπ λα παξέρνπλ νπζηαζηηθή πιεξνθφξεζε ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ηα αηξεηά φξγαλα. Να 

δνζεί επνκέλσο ε ειεπζεξία παξνπζίαζεο θαηά πξφγξακκα θαη δξαζηεξηφηεηα, ψζηε λα 

πξνθχπηνπλ άκεζα νη εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο θαη λα κπνξεί λα γίλεη ζχγθξηζε ηνπ θφζηνπο 

κε ην επίπεδν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 

 Ζ πξνζπάζεηα αλάιπζεο ησλ Πξνυπνινγηζκψλ ησλ Πεξηθεξεηψλ Ζπείξνπ, Θεζζαιίαο θαη 

Ννηίνπ Αηγαίνπ κε ηε ρξήζε αξηζκνδεηθηψλ, ηέινο, επηβεβαηψλεη ηελ αδπλακία 

παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο κε ην ηζρχνλ ινγηζηηθφ ζρέδην. Απφ 

ηε κία ε ηζρχνπζα θσδηθνπνίεζε, αιιά θαη ε έιιεηςε απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ κέρξη ην 

θιείζηκν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, δελ επηηξέπεη ηελ εμαγσγή ηθαλνχ αξηζκνχ δεηθηψλ πνπ ζα 

κπνξέζνπλ λα απεηθνλίζνπλ ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο Πεξηθέξεηαο, φπσο ζπκβαίλεη ζηνπο 

πξσηνβάζκηνπο Ο.Σ.Α.. Απφ ηελ άιιε, ε κε εθαξκνγή αθφκα ηνπ δηπινγξαθηθνχ 

ζπζηήκαηνο, επίζεο πεξηνξίδεη ηελ θαηαζθεπή δεηθηψλ, πνπ ζα νδεγνχζαλ ζηελ παξνρή 
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ηεθκεξησκέλσλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπο. Οη παξαπάλσ 

αδπλακίεο εθηηκάηαη φηη ζα μεπεξαζηνχλ κε ηελ εθαξκνγή, απφ ην 2012, ηνπ δηπινγξαθηθνχ 

ζπζηήκαηνο γεληθήο θαη αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο-θνζηνιφγεζεο, φπσο πιένλ πξνβιέπεηαη απφ 

ην Ν.3852/2010.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  

ΠΗΝΑΚΑ 1: ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ  

Α. 

(Κ.Α.Δ.) 
ΔΟΓΑ 

Πξνβιέςεηο 

2011 

Γηακόξθσζε 

2010 

Απνινγηζηηθά 

2009 

0000 Δπηρνξεγήζεηο    

0100 
Δπηρνξεγήζεηο απφ ηνλ ηαθηηθφ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ 
   

0200 

Δπηρνξεγήζεηο θαη εηζθνξέο απφ 

Ν.Π.Γ.Γ., Ν.Π.Η.Γ., νξγαληζκνχο, 

ηδξχκαηα, θαη εηδηθνχο ινγαξηαζκνχο 

εζσηεξηθνχ 

   

0300 
Δπηρνξεγήζεηο πξνεξρφκελεο απφ ηελ 

αιινδαπή 
   

1000 
Φόξνη,   Σέιε θαη Γηθαηώκαηα ππέξ 

Ν.Π.Γ.Γ. 
   

1100 Φφξνη    

1200 Έζνδα απφ ηέιε θαη δηθαηψκαηα    

1250 
Έζνδα απφ Κεληξηθνχο Απηνηειείο 

Πφξνπο 
   

1210 - 

1240 & 

1290 

Λνηπά έζνδα απφ ηέιε θαη δηθαηψκαηα    

2000 Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο    

2100 Δηζθνξέο εξγνδφηε θαη αζθαιηζκέλνπ    

3000 
Έζνδα από επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα 
   

3100 - 

3200 
Έζνδα απφ πξνζθνξά ππεξεζηψλ    

3300 Έζνδα απφ πψιεζε αγαζψλ    

3400 
Έζνδα απφ εθκίζζσζε θηλεηήο ή 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο 
   

3500 
Πξφζνδνη απφ θεθάιαηα, θηλεηέο αμίεο 

θ.ιπ. πεξηπηψζεηο 
   

3900 
Λνηπά έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα 
   

4000 
Πξνζαπμήζεηο, πξόζηηκα, ρξεκαηηθέο 

πνηλέο θαη παξάβνια 
   

4100 Πξνζαπμήζεηο.    
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Α. 

(Κ.Α.Δ.) 
ΔΟΓΑ 

Πξνβιέςεηο 

2011 

Γηακόξθσζε 

2010 

Απνινγηζηηθά 

2009 

4200 
Πξφζηηκα,   ρξεκαηηθέο πνηλέο θαη 

παξάβνια 
   

5000 Λνηπά έζνδα    

5100 Απνιήςεηο αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα    

5200 Έζνδα ππέξ δεκνζίνπ θαη ηξίησλ    

5300 

Έζνδα απφ ζπλεηζθνξέο ππάιιεισλ θαη 

ζπληαμηνχρσλ γηα ηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε ηνπο θαη ησλ κειψλ ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο 

   

5400 
Έζνδα απφ δσξεέο, θιεξνλνκηέο, 

θιεξνδνζίεο 
   

5500 Δπηζηξνθέο ρξεκάησλ    

5600 Έζνδα απφ ινηπέο πεξηπηψζεηο    

6000 Έθηαθηα έζνδα    

6100 Δπηρνξεγήζεηο    

6200 Φφξνη - ηέιε – δηθαηψκαηα    

6300 Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο    

6400 
Έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα 
   

6500 
Πξνζαπμήζεηο, πξφζηηκα, ρξεκαηηθέο 

πνηλέο θαη παξάβνια 
   

6600 Λνηπά έζνδα    

7000 Έζνδα από δάλεηα    

7100 
Έζνδα πξνεξρφκελα απφ δάλεηα πνπ 

έρνπλ ζπλαθζεί 
   

7200 
Έζνδα πξνεξρφκελα απφ ηελ επηζηξνθή 

δαλείσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ 
   

8000 Έζνδα από παξειζόληα έηε    

8100 Δπηρνξεγήζεηο    

8200 Φφξνη - ηέιε – δηθαηψκαηα    

8300 Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο    

8400 
Έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα 
   

8500 
Πξνζαπμήζεηο, πξφζηηκα, ρξεκαηηθέο 

πνηλέο θαη παξάβνια 
   

8600 Λνηπά έζνδα    

8700 Έζνδα απφ δάλεηα    
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Α. 

(Κ.Α.Δ.) 
ΔΟΓΑ 

Πξνβιέςεηο 

2011 

Γηακόξθσζε 

2010 

Απνινγηζηηθά 

2009 

9000 
Έζνδα από επηρνξεγήζεηο θ.ιπ. γηα 

επελδύζεηο 
   

9100 - 

9200 

Δπηρνξεγήζεηο απφ ηνλ ηαθηηθφ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ γηα επελδχζεηο 
   

9300 - 

9400 

Δπηρνξεγήζεηο απφ ηνλ Π.Γ.Δ. γηα 

επελδχζεηο 
   

9500 - 

9600 

Δπηρνξεγήζεηο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

Ν.Π.Γ.Γ., νξγαληζκψλ ή εηδηθψλ 

ινγαξηαζκψλ γηα επελδχζεηο 

   

9700 
Έζνδα απφ δάλεηα πνπ ρνξεγήζεθαλ γηα 

επελδχζεηο 
   

9800 Λνηπά έζνδα απφ δεκφζηεο επελδχζεηο    

9900 
Έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο ηεο Δ.Δ. γηα 

επελδχζεηο 
   

ύλνιν εζόδσλ    

 

εκείσζε: Κ.Α.Δ. θσδηθόο αξηζκόο εζόδσλ ή εμόδσλ 

Β. 

(Κ.Α.Δ.) 
ΔΞΟΓΑ 

Πξνβιέςεηο 

2011 

Γηακόξθσζε 

2010 

Απνινγηζηηθά 

2009 

- Απνζεκαηηθά    

- Έθηαθην απνζεκαηηθφ    

- Δηδηθφ απνζεκαηηθφ    

0000 Πιεξσκέο γηα ππεξεζίεο    

0200 
Ακνηβέο πνιηηηθψλ ππαιιήισλ (ηαθηηθνί 

θαη Η.Γ.Α.Υ.) 

   

0300 
Ακνηβέο ππάιιεισλ κε ζρέζε εξγαζίαο 

Η.Γ.Ο.Υ. θαη εηδηθψλ θαηεγνξηψλ 

   

0500 Πξφζζεηεο θαη παξεπφκελεο παξνρέο    

0600 
Αζθαιηζηηθέο παξνρέο (απφ Κψδηθα 

ΝΠΓΓ) 

   

0700 Πιεξσκέο γηα κεηαθηλήζεηο    

0800 Πιεξσκέο γηα ινηπέο ππεξεζίεο    

0900 
Φφξνη - ηέιε - έμνδα βεβαίσζεο θαη 

είζπξαμεο (απφ Κψδηθα ΝΠΓΓ) 

   

1000 
Πξνκήζεηεο αγαζώλ θαη θεθαιαηαθνύ 

εμνπιηζκνύ 

   

1100 
Πξνκήζεηα εηδψλ εμνπιηζκνχ ππεξεζηψλ 

εξγαζηεξίσλ θ.ιπ. 
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Β. 

(Κ.Α.Δ.) 
ΔΞΟΓΑ 

Πξνβιέςεηο 

2011 

Γηακόξθσζε 

2010 

Απνινγηζηηθά 

2009 

1200 

Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ, θαξκαθεπηηθνχ 

πιηθνχ θαη εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη 

εππξεπηζκνχ 

   

1300 
Πξνκήζεηα εηδψλ ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 

   

1400 

Πξνκήζεηα εηδψλ δηαηξνθήο, ηκαηηζκνχ, 

ππφδεζεο, εμάξηεζεο, εζηίαζεο, 

θαηαζθήλσζεο, άζιεζεο 

   

1500 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ    

1600 Γηάθνξεο πξνκήζεηεο    

1700 Πξνκήζεηα θεθαιαηαθνχ εμνπιηζκνχ    

2000 Πιεξσκέο κεηαβηβαζηηθέο    

2200 

Δπηρνξεγήζεηο ζε ΝΠΓΓ: Ο.Σ.Α., 

γεσξγηθνχο, βηνηερληθνχο, βηνκεραληθνχο, 

ηνπξηζηηθνχο νξγαληζκνχο 

   

2300 

Δπηρνξεγήζεηο ζε ΝΠΓΓ: ηδξχκαηα θαη 

νξγαληζκνί πγείαο, πξφλνηαο, θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαη ινγαξηαζκνί 

   

2400 

Δπηρνξεγήζεηο ζε ΝΠΓΓ: επηζηεκνληθά, 

εθπαηδεπηηθά, πνιηηηζηηθά, ινγαξηαζκνί, 

ινηπά ηδξχκαηα θαη νξγαληζκνί 

   

2500 Δπηρνξεγήζεηο ζε Ν.Π.Η.Γ.    

2600 

Δπηρνξεγήζεηο, εηζθνξέο θαη ζπλδξνκέο 

ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη θνηλφηεηεο 

ηνπ εμσηεξηθνχ 

   

2700 
Δηζνδεκαηηθέο εληζρχζεηο θαη ινηπέο 

κεηαβηβάζεηο 

   

2730-

2790 
Λνηπά επηδφκαηα θαη απνδεκηψζεηο 

   

2800 
Δπηρνξεγήζεηο γηα απνδνρέο πξνζσπηθνχ 

γεληθά 

   

3000 
Πιεξσκέο πνπ αληηθξίδνληαη από 

πξαγκαηνπνηνύκελα έζνδα 

   

3100 
Δπηζηξνθέο φζσλ εηζπξάρζεθαλ ρσξίο λα 

νθείινληαη 

   

3200 
Απνδφζεηο εζφδσλ πνπ εηζπξάρζεθαλ γηα 

ηξίηνπο 

   

3300 
Γαπάλεο εθκεηάιιεπζεο θξαηηθήο 

πεξηνπζίαο 

   

5000 Γαπάλεο πνπ δελ εληάζζνληαη ζε άιιεο    
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Β. 

(Κ.Α.Δ.) 
ΔΞΟΓΑ 

Πξνβιέςεηο 

2011 

Γηακόξθσζε 

2010 

Απνινγηζηηθά 

2009 

θαηεγνξίεο 

5100-

5200 
Γηάθνξεο ζχλζεηεο δαπάλεο 

   

5300 
Πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ 

Δ.Δ. 

   

5400 
Δζληθή ζπκκεηνρή γηα πξνγξάκκαηα 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ Δ.Δ. 

   

6000 Κίλεζε θεθαιαίσλ (απφ θψδηθα ΝΠΓΓ)    

6100-

6200 
Σφθνη - ρξενιχζηα, ρνξήγεζε δαλείσλ 

   

6300-

6400 

Υξεκαηνδνηήζεηο, πιεξσκέο ινηπψλ 

ππνρξεψζεσλ 

   

7000 
Απαιινηξηώζεηο, αγνξέο, αλεγέξζεηο 

θ.ιπ. 

   

7200-

7300 

Απαιινηξηψζεηο, αγνξέο, κειέηεο, 

αλεγέξζεηο, εθηειέζεηο έξγσλ, ζπκκεηνρή 

ζην κεηνρηθφ θεθάιαην εηαηξεηψλ 

   

9000 
Πιεξσκέο γηα επελδύζεηο (απφ θψδηθα 

ΝΠΓΓ) 

   

9100-

9200 

Δπελδχζεηο πνπ εθηεινχληαη κέζσ ηνπ 

ηαθηηθνχ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

   

9300-

9400 

Δπελδχζεηο πνπ εθηεινχληαη κέζσ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ επελδχζεσλ 

   

9500-

9600 

Δπελδχζεηο πνπ εθηεινχληαη κέζσ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ άιισλ ΝΠΓΓ ή 

νξγαληζκψλ ή εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ 

   

9700-

9800 

Δπελδχζεηο πνπ εθηεινχληαη κε ηα έζνδα 

ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ 

   

9900 Δπελδχζεηο απφ έζνδα Δ.Δ,    

ύλνιν εμόδσλ    

 

Γ ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΧΗ 
Πξνβιέςεηο 

2011 

Γηακόξθσζε 

2010 

Απνινγηζηηθά 

2009 

 χλνιν Δζφδσλ    

 χλνιν Δμφδσλ    

 Πιεφλαζκα ή έιιεηκκα    

 Σακεηαθφ ππφινηπν    
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Κσδηθνί αξηζκνί θνξέσλ – ππνθνξέσλ Πεξηθεξεηώλ 

Κσδηθνί Ολνκαζία 

070 Τπεξεζίεο Γηνίθεζεο 

071 Πξνγξακκαηηζκνχ - ρεδηαζκνχ (Π.Γ.Δ.) 

072 Γηνίθεζεο - Οηθνλνκηθνχ 

150 Τπεξεζίεο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 

151 Τγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο 

153 Παηδηθψλ εμνρψλ – θαηαζθελψζεσλ 

190 Τπεξεζίεο Δζληθήο Παηδείαο, δηα βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ 

191 Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

192 Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

193 Λνηπέο Τπεξεζίεο εθπαίδεπζεο 

210 Τπεξεζίεο Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ 

290 Τπεξεζίεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ 

291 Γεσξγίαο 292 Κηελνηξνθίαο 293 Αιηείαο 

294 Δγγείσλ βειηηψζεσλ 295 Πξνζηαζία ειαηνπαξαγσγήο  

310 Τπεξεζίεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο αιιαγήο 

330 Τπεξεζίεο Δξγαζίαο & Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

350 Τπεξεζίεο Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο & Ναπηηιίαο 

390 Τπεξεζίεο Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ & Γηθηύσλ 
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ΠΗΝΑΚΑ 2: ΤΝΟΠΣΗΚΟΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ, 

Ν.ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΑΗ ΘΔΑΛΗΑ ΓΗΑ ΣΟ 2011  

  Α.ΔΟΓΑ ΗΠΔΙΡΟ Ν.ΑΙΓΑΙΟ ΘΔΑΛΙΑ 

Κ.Α. ΟΝΟΜΑΙΑ       

0000 Δπηρνξεγήζεηο 15.757.939,06 2.192.984,00 11.270.292,00 

0100 Δπηρνξεγήζεηο απφ ηνλ ηαθηηθφ 

Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ 

15.435.174,27 1.785.900,00   

0200 Δπηρνξεγήζεηο θαη εηζθνξέο απφ 

ΝΠΓΓ, ΝΠΗΓ, Οξγαληζκνχο, 

Ηδξχκαηα θαη Δηδηθνχο Λνγαξηαζκνχο 

Δζσηεξηθνχ 

322.764,79 407.084,00   

0300 Δπηρνξεγήζεηο πξνεξρφκελεο απφ ηελ 

αιινδαπή 

0,00 0,00 0,00 

          

1000 Φόξνη, Σέιε θαη Γηθαηώκαηα ππέξ 

ΝΠΓΓ 

41.727.350,00 43.111.733,00 63.091.219,93 

1100 Φφξνη 0,00 0,00 0,00 

1200 Έζνδα απφ Σέιε θαη Γηθαηψκαηα  41.727.350,00 43.111.733,00 63.091.219,93 

1250 Έζνδα απφ Κεληξηθνχο Απηνηειείο 

Πφξνπο  

36.904.650,00 42.268.889,00 58.382.026,04 

1251-

1253 

Έζνδα απφ ΚΑΠ γηα επελδχζεηο θαη 

νδηθφ δίθηπν 

15.877.164,00 13.419.564,00 17.990.746,72 

1252 Έζνδα απφ ΚΑΠ γηα ιεηηνπξγηθέο 

δαπάλεο (θαη ΚΑΠ γηα κηζζνδνζία) 

21.027.486,00 28.849.325,00 40.391.279,32 

(1210-

1240 

& 

1290) 

Λνηπά Έζνδα απφ Σέιε θαη 

Γηθαηψκαηα 

4.822.700,00 842.844,00 4.709.193,89 

          

2000 Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 0,00 0,00 0,00 

2100 Δηζθνξέο εξγνδφηε θαη αζθαιηζκέλνπ 0,00 0,00 0,00 
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3000 Έζνδα από επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα 

113.180,77 773.240,00 350.000,00 

3100-

3200 

Έζνδα απφ πξνζθνξά ππεξεζηψλ 1.180,00 120.000,00 0,00 

3300 Έζνδα απφ πψιεζε αγαζψλ 20.000,00 0,00 0,00 

3400 Έζνδα απφ εθκίζζσζε θηλεηήο ή 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

8.800,77 3.240,00 0,00 

3500 Πξφζνδνη απφ θεθάιαηα, θηλεηέο αμίεο 

θ.ι.π. πεξηπηψζεηο 

83.200,00 650.000,00 350.000,00 

3900 Λνηπά Έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα 

0,00 0,00 0,00 

          

4000 Πξνζαπμήζεηο, πξόζηηκα, 

ρξεκαηηθέο πνηλέο θαη παξάβνια 

1.478.000,00 598.690,00 958.414,00 

4100 Πξνζαπμήζεηο 0,00 0,00 0,00 

4200 Πξφζηηκα, ρξεκαηηθέο πνηλέο θαη 

παξάβνια 

1.478.000,00 598.690,00 958.414,00 

          

5000 Λνηπά έζνδα 54.800,00 0,00 2.780.000,00 

5100 Απνιήςεηο αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα 0,00 0,00   

5200 Έζνδα ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 200,00 0,00   

5300 Έζνδα απφ ζπλεηζθνξέο ππαιιήισλ 

θαη ζπληαμηνχρσλ γηα ηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε ηνπο θαη σλ κειψλ ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο 

0,00 0,00   

5400 Έζνδα απφ δσξεέο, θιεξνλνκηέο, 

θιεξνδνζίεο  

0,00 0,00   

5500 Δπηζηξνθέο ρξεκάησλ 54.600,00 0,00   

5600 Έζνδα απφ ινηπέο πεξηπηψζεηο 0,00 0,00   

          

6000 Έθηαθηα έζνδα 5.000,00 0,00 0,00 

6100 Δπηρνξεγήζεηο 0,00 0,00 0,00 

6200 Φφξνη – Σέιε – Γηθαηψκαηα 0,00 0,00 0,00 
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6300 Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 0,00 0,00 0,00 

6400 Έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα 

0,00 0,00 0,00 

6500 Πξνζαπμήζεηο, πξφζηηκα, ρξεκαηηθέο 

πνηλέο θαη παξάβνια 

0,00 0,00 0,00 

6600 Λνηπά έζνδα 5.000,00 0,00 0,00 

          

7000 Έζνδα από δάλεηα 0,00 0,00 0,00 

7100 Έζνδα πξνεξρφκελα απφ δάλεηα πνπ 

έρνπλ ζπλαθζεί 

0,00 0,00 0,00 

7200 Έζνδα πξνεξρφκελα απφ ηελ 

επηζηξνθή δαλείσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ 

0,00 0,00 0,00 

          

8000 Έζνδα από παξειζόληα έηε 0,00 0,00 0,00 

8100 Δπηρνξεγήζεηο 0,00 0,00 0,00 

8200 Φφξνη – Σέιε – Γηθαηψκαηα 0,00 0,00 0,00 

8300 Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 0,00 0,00 0,00 

8400 Έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα 

0,00 0,00 0,00 

8500 Πξνζαπμήζεηο, πξφζηηκα, ρξεκαηηθέο 

πνηλέο θαη παξάβνια 

0,00 0,00 0,00 

8600 Λνηπά έζνδα 0,00 0,00 0,00 

8700 Έζνδα απφ δάλεηα 0,00 0,00 0,00 

          

9000 Έζνδα από επηρνξεγήζεηο θ.ι.π. γηα 

επελδύζεηο 

48.278.647,62 15.106.394,00 31.334.493,72 

9100-

9200 

Δπηρνξεγήζεηο απφ ηνλ ηαθηηθφ 

Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ γηα 

επελδχζεηο 

53.000,00 0,00 0,00 

9300-

9400 

Δπηρνξεγήζεηο απφ ηνλ 

Πξνυπνινγηζκφ δεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ γηα επελδχζεηο 

27.171.100,00 15.106.394,00 31.334.493,72 
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9500-

9600 

Δπηρνξεγήζεηο απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ΝΠΓΓ, Οξγαληζκψλ ή 

εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ γηα επελδχζεηο 

4.607.783,19 0,00 0,00 

9700 Έζνδα απφ δάλεηα πνπ ρνξεγήζεθαλ 

γηα επελδχζεηο 

16.406.220,93 0,00 0,00 

9800 Λνηπά έζνδα απφ δεκφζηεο επελδχζεηο 40.543,50 0,00 0,00 

9900 Έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο ΔΔ γηα 

επελδχζεηο 

0,00 0,00 0,00 

          

  ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ 107.414.917,45 61.783.041,00 109.784.419,65 

          

  Β.ΔΞΟΓΑ       

          

  Απνζεκαηηθό 124.947,03   4.439.342,14 

  Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ     1.522.592,00 

  Έθηαθην απνζεκαηηθφ     2.916.750,14 

          

0000 Πιεξσκέο γηα ππεξεζίεο 36.666.007,80 28.772.064,00 52.116.917,42 

0200 Ακνηβέο ηαθηηθψλ ππαιιήισλ 15.676.280,00 16.522.589,00 28.322.308,00 

0300 Ακνηβέο εθηάθησλ ππαιιήισλ θαη 

εηδηθψλ θαηεγνξηψλ 

74.400,00 158.184,00 336.370,00 

0500 Πξφζζεηεο θαη παξεπφκελεο παξνρέο 

ππαιιήισλ 

1.536.597,72 230.900,00 1.684.706,00 

0600 Αζθαιηζηηθέο παξνρέο 254.739,42 0,00 544.381,00 

0700 Πιεξσκέο γηα κεηαθηλήζεηο 1.583.382,27 1.256.581,00 1.603.307,00 

0800 Πιεξσκέο γηα ινηπέο ππεξεζίεο 17.537.608,39 10.603.810,00 19.625.845,42 

0900 Φφξνη – Σέιε – Έμνδα βεβαίσζεο θαη 

είζπξαμεο 

3.000,00 0,00 0,00 

          

1000 Πξνκήζεηεο αγαζώλ θαη 

θεθαιαηαθνύ εμνπιηζκνύ 

3.139.194,18 1.709.765,00 2.837.339,00 
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1100 Πξνκήζεηα εηδψλ εμνπιηζκνχ 

ππεξεζηψλ εξγαζηεξίσλ θ.ι.π. 

372.838,23 458.520,00 544.573,00 

1200 Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ, 

θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ θαη εηδψλ 

θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ 

278.500,00 144.200,00 403.431,00 

1300 Πξνκήζεηα εηδψλ ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο εγθαηαζηάζεσλ θαη 

εμνπιηζκνχ 

680.690,00 71.900,00 446.324,00 

1400 Πξνκήζεηα εηδψλ δηαηξνθήο 

ηκαηηζκνχ, ππφδεζεο, εμάξηεζεο, 

εηδψλ εζηίαζεο θαη θαηαζθελσηηθνχ 

πιηθνχ  

226.395,03 142.000,00 403.096,00 

1500 Καχζηκα θαη ιηπαληηθά 917.200,00 96.700,00 831.351,00 

1600 Γηάθνξεο πξνκήζεηεο  226.700,00 492.748,00 208.564,00 

1700 Πξνκήζεηα θεθαιαηαθνχ εμνπιηζκνχ 436.870,92 303.697,00 0,00 

         

2000 Πιεξσκέο κεηαβηβαζηηθέο 2.443.773,22 1.873.429,00 4.829.778,82 

2200 Δπηρνξεγήζεηο ζε ΝΠΓΓ 

(Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο, 

Ο.Σ.Α., γεσξγηθνχο, βηνηερληθνχο θαη 

ηνπξηζηηθνχο νξγαληζκνχο) 

225.000,00 0,00 0,00 

2300 Δπηρνξεγήζεηο ζε ΝΠΓΓ (Ηδξχκαηα 

θαη Οξγαληζκνχο Τγείαο, Πξφλνηαο 

θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο) 

17.083,46 427.171,00 4.829.778,82 

2400 Δπηρνξεγήζεηο ζε ΝΠΓΓ θαη 

Λνγαξηαζκνχο (Δπηζηεκνληθά 

Δθπαηδεπηηθά, Πνιηηηζηηθά, 

Λνγαξηαζκνχο θαη ινηπά Ηδξχκαηα θαη 

Οξγαληζκνχο) 

0,00 0,00 0,00 

2500 Δπηρνξεγήζεηο ζε θπζηθά πξφζσπα 

θαη ΝΠΗΓ 

710,37 0,00 0,00 

2600 Δπηρνξεγήζεηο, εηζθνξέο θαη 

ζπλδξνκέο ζε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο 

θαη Κνηλφηεηεο ηνπ Δμσηεξηθνχ 

0,00 0,00 0,00 

2700 Δηζνδεκαηηθέο εληζρχζεηο θαη ινηπέο 

κεηαβηβάζεηο 

2.200.979,39 1.446.258,00 0,00 

2800 Δπηρνξεγήζεηο γηα απνδνρέο 

πξνζσπηθνχ γεληθά 

0,00 0,00 0,00 
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3000 Πιεξσκέο πνπ αληηθξίδνληαη από 

πξαγκαηνπνηνύκελα έζνδα 

15.600,00 9.240,00 0,00 

3100 Δπηζηξνθέο φζσλ εηζπξάρζεθαλ ρσξίο 

λα νθείινληαη 

14.500,00 6.000,00 0,00 

3200 Απνδφζεηο εζφδσλ πνπ εηζπξάρζεθαλ 

γηα ηξίηνπο 

1.100,00 0,00 0,00 

3300 Γαπάλεο εθκεηάιιεπζεο πεξηνχζηαο 

θαη πξνλνκίσλ ηνπ Κξάηνπο 

0,00 3.240,00 0,00 

         

5000 Γηάθνξεο θνηλέο ή ζύλζεηεο δαπάλεο  730.382,27 549.499,00 2.960.307,14 

5100-

5200 

Γηάθνξεο χλζεηεο Γαπάλεο 532.268,63 549.499,00   

5300 Πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ 

ηελ Δ. Δ. 

157.570,14 0,00   

5400 Δζληθή ζπκκεηνρή γηα πξνγξάκκαηα 

ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ Δ. Δ. 

40.543,50 0,00   

          

6000 Κίλεζε θεθαιαίσλ 200.000,00 0,00 454.000,00 

6100 Σφθνη – Υξενιχζηα 200.000,00 0,00 454.000,00 

6200-

6400 

Λνηπά έμνδα θίλεζεο θεθαιαίσλ 0,00 0,00 0,00 

      0,00   

7000 Απαιινηξηώζεηο, αγνξέο, αλεγέξζεηο 0,00 0,00 0,00 

7200 Απαιινηξηψζεηο, αγνξέο, αλεγέξζεηο 

θαη εθηέιεζε έξγσλ  

0,00 0,00 0,00 

          

9000 Πιεξσκέο γηα Δπελδύζεηο 72.426.143,93 63.428.491,00 67.273.481,17 

9100-

9200 

Δπελδχζεηο πνπ εθηεινχληαη κέζσ 

ηαθηηθνχ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 

53.100,00 0,00 0,00 

9300-

9400 

Δπελδχζεηο πνπ εθηεινχληαη κέζσ ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ 

35.537.549,51 31.437.057,00 67.273.481,17 
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9500-

9600 

Δπελδχζεηο πνπ εθηεινχληαη κέζσ ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ άιισλ ΝΠΓΓ ή 

Οξγαληζκψλ ή Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ 

6.266.625,74 18.321.827,00 0,00 

9700-

9800 

Δπελδχζεηο πνπ εθηεινχληαη κε ηα 

έζνδα ησλ Ννκαξρηαθψλ 

Απηνδηνηθήζεσλ 

30.542.940,10 13.669.607,00 0,00 

9900 Δπελδχζεηο απφ έζνδα Δ. Δ. 25.928,58 0,00 0,00 

          

  ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ 115.621.101,40 96.342.488,00 130.471.823,55 

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ 115.746.048,43 96.342.488,00 134.911.165,69 

        

 Γ.ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΧΗ       

 ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ 107.414.917,45 61.783.041,00 109.784.419,65 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ 115.746.048,43 96.342.488,00 134.911.165,69 

 ΠΛΔΟΝΑΜΑ Ή ΔΛΛΔΗΜΑ -8.331.130,98 -34.559.447,00 -25.126.746,04 

 ΣΑΜΔΗΑΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ 8.331.130,98 34.559.447,00 25.126.746,04 

 


