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Πεξίιεςε 

Η παξνχζα εξγαζία κε ηίηιν «Η εθηέιεζε ηνπ ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ: απνθιί-

ζεηο θαη εξκελείεο» δηεξεπλά ηηο απνθιίζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζηα έζνδα, ζηηο πξσηνγελείο δαπάλεο θαη ζηηο δαπάλεο γηα ηελ 

πιεξσκή ησλ ηφθσλ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, κεηαμχ πξνβιέςεσλ θαη πξαγκαηνπνηήζεσλ, 

ηελ πεξίνδν 1999-2008, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηηο εηζεγεηηθέο εθζέζεηο ηνπ θξαηη-

θνχ πξνυπνινγηζκνχ. θνπφο ηεο είλαη λα θαηαγξάςεη ην κέγεζνο θαη ηελ πξνέιεπζε ησλ 

απνθιίζεσλ θαη λα ηηο εξκελεχζεη κα βάζε ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, πνπ έρνπλ αλα-

πηπρζεί αλαθνξηθά κε ηα ειιείκκαηα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

Αξρηθά, παξνπζηάδεηαη ε βηβιηνγξαθία πνπ αλαπηχρζεθε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

κε αθνξκή ηα κεγάια θαη επίκνλα ειιείκκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ απφ ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970, ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ ρσξψλ ηνπ Ο.Ο..Α.. ηε ζπλέρεηα πε-

ξηγξάθνληαη νη δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο, ςήθηζεο, εθηέιεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ ζηελ Διιάδα. ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη απνθιί-

ζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπ. Ο Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίδεηαη ζην ηκήκα ησλ εζφδσλ, ζην ηκήκα ησλ δαπαλψλ θαη ηεο δηαθνξάο ηνπο, πνπ 

είλαη ην έιιεηκκα ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.  ηε ζπλέρεηα ηφζν ηα έζνδα φζν θαη νη 

δαπάλεο ρσξίδνληαη ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο φπνπ εξεπλάηαη ε ζπλεηζθνξά θάζε θαηε-

γνξίαο, φζν θαη θάζε επηκέξνπο ζηνηρείνπ ηεο ηφζν ζηε ζχλζεζε ησλ εζφδσλ ή ησλ δα-

παλψλ φζν θαη ζηηο εκθαληδφκελεο απνθιίζεηο.  

Απφ ηε κειέηε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ πξνθχπηεη φηη φινη νη πξνυπνινγηζκνί 

ηεο πεξηφδνπ 1999-2008 πξνέβιεπαλ έιιεηκκα ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Σν πξαγ-

καηνπνηεζέλ έιιεηκκα, κε εμαίξεζε ην 1999 θαη ην 2000, ήηαλ πάληα κεγαιχηεξν απφ 

εθείλν πνπ πξνέβιεπε ν πξνυπνινγηζκφο, κε ηηο απνθιίζεηο λα πξνέξρνληαη, ζην ζχλνιν 

ηεο δεθαεηίαο, θπξίσο απφ ππέξβαζε  ησλ δαπαλψλ.  

Σα έζνδα ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ηελ πεξίνδν 1999-2008 αλέξρνληαη θαηά 

κέζν φξν ζε 25,33% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π., κε ηα θνξνινγηθά έζνδα λα απνηεινχλ ην 

93,00% ησλ εζφδσλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, απφ ηα νπνία ε κεγαιχηεξε ζπλεη-

ζθνξά πξνεξρφηαλ απφ ηνπο έκκεζνπο θφξνπο. Οη θχξηεο πεγέο εζφδσλ, είλαη απφ ηελ 

θαηεγνξία ησλ άκεζσλ θφξσλ  ν θφξνο εηζνδήκαηνο θαη απφ εθείλε ησλ έκκεζσλ ν 

Φ.Π.Α., κε ηελ θαηά κέζν φξν ζπλεηζθνξά ηνπο,  λα αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην 62,60% σο 

πνζνζηφ ησλ εζφδσλ. Σα έζνδα εκθαλίδνληαη ππνεθηηκεκέλα  ηα πέληε απφ ηα δέθα έηε 

ηεο πεξηφδνπ 1999-2008 θαη ζπγθεθξηκέλα ηα έηε 1999, 2000, 2002, 2006  θαη 2007  ελψ 

γηα ππφινηπα έηε ππήξμε ππεξεθηίκεζε ηνπο. 
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Οη πξσηνγελείο δαπάλεο θαη νη ηφθνη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο  

αλέξρνληαη θαηά κέζν φξν ζε 27,37% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. θαη παξνπζηάδεηαη κε ε-

μαίξεζε ην 2001, ππέξβαζε πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ππέξβαζε ησλ δαπαλψλ γηα Απν-

δνρέο θαη πληάμεηο θαη ησλ δαπαλψλ γηα Αζθάιηζε, Πεξίζαιςε θαη Κνηλσληθή Πξν-

ζηαζία. Σελ ίδηα πεξίνδν παξαηεξνχκε κηα αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ 

Α.Δ.Π. θαη ζε εθείλεο ησλ εζφδσλ θαη ησλ δαπαλψλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.  Δλψ 

ην Α.Δ.Π. ππνεθηηκάηαη  γηα ηα πξψηα νρηψ απφ ηα δέθα έηε ηεο πεξηφδνπ 1999-2008 δελ 

ζπκβαίλεη ην ίδην κε ηα έζνδα θαη θάπνηεο απφ ηηο δαπάλεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

Η παξνχζα εξγαζία πεξηνξίζηεθε θπξίσο ζηελ θαηαγξαθή ησλ απνθιίζεσλ ηνπ 

ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαζψο γηα ηελ εξκελεία ησλ επξεκάησλ ηεο, ε ππάξρνπζα βη-

βιηνγξαθία κπνξεί είηε λα ηα εξκελεχζεη ζε θάπνην βαζκφ είηε απαηηείηαη πην εμεηδηθεπ-

κέλε έξεπλα θαη πξνζαξκνγή ηεο ζην ειιεληθφ παξάδεηγκα. 
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Δηζαγσγή 

Ο Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν κέζν έθθξαζεο ηεο πν-

ιηηηθήο κηαο θπβέξλεζεο. Γελ είλαη απιψο έλα ζχλνιν πηλάθσλ φπνπ απνηππψλνληαη νη 

εμειίμεηο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ αιιά είλαη θπξίσο έλαο κεραληζκφο θαηαλνκήο 

αμηψλ πνπ πεξηιακβάλεη κεηαμχ ησλ άιισλ θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζπλδένπλ κεηαμχ ηνπο ηηο 

ηξεηο κνξθέο εμνπζίαο:  ηελ εθηειεζηηθή, ηε λνκνζεηηθή θαη ηε δηθαζηηθή.  

ην ηέινο θάζε έηνπο ζπληάζζεηαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ θξάηνπο απφ ηελ εθηε-

ιεζηηθή εμνπζία θαη θαηαηίζεηαη ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ γηα έγθξηζε. Η εηζεγεηηθή έθ-

ζεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πνπ θαηαηίζεηαη ζηε Βνπιή, πεξηιακβάλεη πέξα απφ ηηο πξν-

βιέςεηο γηα ηα δεκνζηνλνκηθά κεγέζε ηνπ επφκελνπ έηνπο, απνινγηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, θαζψο θαη εθηηκήζεηο αλα-

θνξηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Μεηά απφ κηα ηππηθή 

ζπδήηεζε, πνπ αλαπηχζζεηαη κέζα ζε απζηεξά νξηνζεηεκέλα πιαίζηα θαη  πνπ ην απνηέ-

ιεζκα ηεο είλαη πξνβιέςηκν, θαζψο ε Βνπιή είλαη ππνρξεσκέλε λα ςεθίζεη ηνλ πξνυπν-

ινγηζκφ θαη νη δπλαηφηεηέο ηεο γηα ηξνπνπνίεζή ηνπ είλαη πεξηνξηζκέλεο, ν πξνυπνινγη-

ζκφο εγθξίλεηαη.  

Η εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φπσο θαη ε ζπδήηεζε πνπ δηεμάγεηαη 

ζηε Βνπιή επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην επφκελν 

έηνο θαη δε δίλεηαη ηδηαίηεξε αμία ζηηο απνθιίζεηο απφ ηηο αξρηθέο πξνβιέςεηο ησλ κεγε-

ζψλ ηνπ, πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ην ηξέρνλ ή ην πξνεγνχκελν έηνο. Οη 

αξλεηηθέο απνθιίζεηο ησλ κεγεζψλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ππνβαζκίδνληαο θαη 

απνδίδνληαη είηε ζε εμσγελείο παξάγνληεο, ζπλήζσο ζην δπζκελή δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη 

/ή ζε αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ είηε ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θπβέξλεζε πξνέξ-

ρεηαη απφ δηαθνξεηηθφ θφκκα απφ εθείλν πνπ ζπλέηαμε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ζε ιάζε ζηελ 

εθηίκεζε ησλ κεγεζψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηελ πξνεγνχκελε θπβέξλεζε. Αληίζεηα, 

νη απνθιίζεηο πνπ νδεγνχλ ζε θαιχηεξα απφ ηα πξνβιεπφκελα δεκνζηνλνκηθά απνηειέ-

ζκαηα  ηνλίδνληαη θαη απνδίδνληαη ζε επηηπρεκέλεο επηινγέο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο.  

Οη απνθιίζεηο ζηηο πξνβιέςεηο ησλ κεγεζψλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ έρνπλ 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ηφζν γηα ην δεκφζην φζν θαη γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Ο δεκφζηνο ην-

κέαο θαηέρεη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Μέζσ ηνπ πξνυ-

πνινγηζκνχ, ρξεκαηνδνηείηαη ε πγεία, ε θνηλσληθή αζθάιηζε, ε άκπλα, ε παηδεία, ε εμπ-

πεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Παξάιιεια, κέζσ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ Δ-

πελδχζεσλ ρξεκαηνδνηνχληαη έξγα ππνδνκήο πνπ ζηφρν έρνπλ λα ζπκβάινπλ ζηελ νηθν-
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λνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. πλεπψο, νη απνθιίζεηο ζπλεπά-

γνληαη απηφκαηα θαη επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Όκσο εθηφο απφ ην δεκφζην ηνκέα ε πνξεία ησλ κεγεζψλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπν-

ινγηζκνχ επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα. Γηα παξάδεηγκα νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ θνξνινγία επεξεάδνπλ ην 

δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ πξνζψπσλ θαη  ζπλεπψο, ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ησλ ηδησηψλ, ε 

νπνία κε ηε ζεηξά ηεο επηδξά άκεζα ζην χςνο ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο ελψ ηα επελδπ-

ηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα απνηεινχλ θαη ην έλαπζκα γηα αχμεζε θαη ησλ 

ηδησηηθψλ επελδχζεσλ.  

Δπηπξνζζέησο, νη απνθιίζεηο ζηηο πξνβιέςεηο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ ζπλ-

δένληαη κε ηελ αμηνπηζηία ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο θαη αληαλαθινχλ πφζν ξεαιηζηηθνί 

είλαη νη ζηφρνη ηεο θαζψο θαη ην θαηά πφζν είλαη δηαηεζεηκέλνη νη θπβεξλεηηθνί παξάγν-

ληεο λα ηνπο πινπνηήζνπλ.  

Η παξνχζα εξγαζία εξεπλά ηηο απνθιίζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ εθηέιε-

ζε ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηελ πεξίνδν 1999-2008, κεηαμχ πξνβιέςεσλ θαη πξαγ-

καηνπνηήζεσλ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ ζηηο εηζεγεηηθέο 

εθζέζεηο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εηψλ 1999-2011. Η έξεπλα νξγαλψλεηαη κε 

βάζε ηα παξαθάησ εξσηήκαηα: «Πόηε ζπκβαίλνπλ νη απνθιίζεηο θαη πξνο πνηα θαηεύζπλ-

ζε; Πόζν κεγάιεο είλαη θαη από πνην ζθέινο ηνπ ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ πξνέξρνληαη 

θπξίσο; Σρεηίδνληαη κόλν κε εμσγελείο παξάγνληεο ή είλαη απνηέιεζκα ελδερνκέλσο κηαο 

εζθεκκέλεο πξνζπάζεηαο ππεξεθηίκεζεο ησλ εζόδσλ θαη ππνεθηίκεζεο ησλ δαπαλώλ; 

Μπνξνύλ λα εμεγεζνύλ από ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ή ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε κειέηε;» 

Δηδηθφηεξα, ζηελ ελφηεηα 1  παξνπζηάδεηαη κηα επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

πνπ έρεη αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα θαη βαζίδεηαη ζε έξεπλεο πνπ απνζθν-

πνχλ λα εμεγήζνπλ ηα ειιείκκαηα πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφο θπ-

ξίσο ησλ ρσξψλ κειψλ ηνπ Ο.Ο..Α. αιιά φρη κφλν. πγθεθξηκέλα, μεθηλψληαο απφ ην 

κνληέιν ηεο θνξνινγηθήο εμνκάιπλζεο, πνπ θαηέρεη θπξίαξρε ζέζε ζηε βηβιηνγξαθία 

ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο παξνπζηάδνληαη κνληέια πνπ 

απνδίδνπλ ηα ειιείκκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ: α) ζηε «δεκνζηνλνκηθή ςεπδαίζζεζε», 

φπνπ νη «αζψν» ςεθνθφξνη γίλνληαη αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο απφ θαηξνζθφπνπο πν-

ιηηηθνχο, β) ζην ζπλδπαζκφ ηεο ειιηπήο ελεκέξσζεο ησλ ςεθνθφξσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή θαη ηεο δηαθζνξάο ηεο θπβέξλεζεο γ) ζηε δηαγελεαθή αλαδηαλνκή, γ) ζην ζηξα-

ηεγηθφ ξφιν ηνπ ρξένπο, κε ην ηειεπηαίν λα ζπλδέεη ηηο πνιηηηθέο ηεο παξνχζαο κε εθεί-

λεο ηεο κειινληηθήο θπβέξλεζεο, δ) ζηηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ θνκκάησλ πνπ δηεθδηθνχλ 
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ηελ εμνπζία, ε) ζε γεσγξαθηθά δηαζθνξπηζκέλα ζπκθέξνληα, θαη ζη) ζηνπο ζεζκνχο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχο. 

ηελ ελφηεηα 2 πξνζδηνξίδνληαη ε έλλνηα θαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ Κξαηη-

θνχ Πξνυπνινγηζκνχ, ελψ επηζεκαίλνληαη νη θπξηφηεξεο δηαθνξέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

ηελ θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκψλ αλάκεζα ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα ηεο νηθνλνκί-

αο. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη νη δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο, έγθξηζεο, εθηέιεζεο θαη ε-

ιέγρνπ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ζηελ Διιάδα. 

ηελ ελφηεηα 3 παξνπζηάδνληαη νη απνθιίζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε 

ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο πξνβιέςεηο. Αξρηθά, ν Σαθηηθφο 

Πξνυπνινγηζκφο ρσξίδεηαη ζην ηκήκα ησλ εζφδσλ, ζην ηκήκα ησλ δαπαλψλ θαη ηεο δηα-

θνξάο ηνπο, πνπ είλαη ην έιιεηκκα ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.  ηε ζπλέρεηα ηφζν ηα 

έζνδα φζν θαη νη δαπάλεο ρσξίδνληαη ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο φπνπ εξεπλάηαη ε ζπλεη-

ζθνξά θάζε θαηεγνξίαο, φζν θαη θάζε επηκέξνπο ζηνηρείνπ ηεο ηφζν ζηε ζχλζεζε ησλ 

εζφδσλ ή ησλ δαπαλψλ φζν  θαη ζηηο εκθαληδφκελεο απνθιίζεηο. 

ηελ Δλφηεηα 4 αλαθεθαιαηψλνληαη ηα θχξηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο. 

Σέινο, ζην Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί πεξηιακβάλεη πίλαθεο πνπ ρξεζηκνπνηήζε-

θαλ γηα ηελ παξνχζα έξεπλα θαη ηα ζηνηρεία ηνπο πξνέξρνληαη απφ ηηο εηζεγεηηθέο εθζέ-

ζεηο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηελ πεξίνδν 1999-2011. 
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1. Δπηζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

Σα κεγάια θαη επίκνλα ειιείκκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1970 ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ ρσξψλ ηνπ Ο.Ο..Α. απνηέιεζαλ ην έλαπζκα  γηα 

κηα ζεηξά εξεπλψλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε κηαο πινχζηαο  βηβιηνγξαθία γηα ηελ 

πνιηηηθή νηθνλνκία ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο μεθηλνχλ 

απφ ηηο παξαδνρέο ηεο ζεσξίαο ηεο άξηζηεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο θαη απνδίδνπλ ηηο πα-

ξαηεξνχκελεο απνθιίζεηο απφ απηήλ, ζε πνιηηηθνχο, θνηλσληθνχο, ςπρνινγηθνχο θαη ζε-

ζκηθνχο παξάγνληεο. πγθεθξηκέλα, μεθηλψληαο απφ ην κνληέιν ηεο θνξνινγηθήο εμνκά-

ιπλζεο, πνπ θαηέρεη θπξίαξρε ζέζε ζηε βηβιηνγξαθία παξνπζηάδνληαη κνληέια πνπ απν-

δίδνπλ ηα ειιείκκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ: α) ζηε «δεκνζηνλνκηθή ςεπδαίζζεζε», φπνπ 

νη «αζψνη» ςεθνθφξνη γίλνληαη αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο απφ θαηξνζθφπνπο πνιηηη-

θνχο, β) ζην ζπλδπαζκφ ηεο ειιηπήο ελεκέξσζεο ησλ ςεθνθφξσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή θαη ηεο δηαθζνξάο ηεο θπβέξλεζεο γ) ζηε δηαγελεαθή αλαδηαλνκή, γ) ζην ζηξα-

ηεγηθφ ξφιν ηνπ ρξένπο, κε ην ηειεπηαίν λα ζπλδέεη ηηο πνιηηηθέο ηεο παξνχζαο κε εθεί-

λεο ηεο κειινληηθήο θπβέξλεζεο, δ) ζηηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ θνκκάησλ ή θνηλσληθψλ 

νκάδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ηελ ίδηα ζηηγκή ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, ε) ζε γεσ-

γξαθηθά δηαζθνξπηζκέλα ζπκθέξνληα  θαη ζη) ζηνπο ζεζκνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχο. 

1.1 Η Θεσξία ηεο θνξνινγηθήο εμνκάιπλζεο 

Κεληξηθή ζέζε ζηε βηβιηνγξαθία ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

πνιηηηθήο θαηέρεη ε ζεσξία θνξνινγηθήο εμνκάιπλζεο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

πνπ δηαηππψζεθε απφ ηνπο  Barro (1979) θαη  Lucas & Stokey (1983). Πέξα απφ ηελ αμία 

ηεο ζαλ κνληέιν, «απηή ε πξνζέγγηζε παξέρεη έλα θαλνληζηηθό ζεκείν αλαθνξάο από ην 

νπνίν μεθηλνύλ ηα κνληέια ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο: ηα πεξηζζόηεξα από ηα πξόζθαηα πν-

ιηηηθά κνληέια είλαη «ζεηηθέο» επεμεγήζεηο ησλ απνθιίζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη από ηε 

ζεσξία ηεο θνξνινγηθήο εμνκάιπλζεο.  Δπηπιένλ νη ππνζηεξηθηέο ηεο  (όπσο ν Barro 

(1985, 1986, 1987)) ην παξνπζηάδνπλ όρη κόλν ζαλ «θαλνληζηηθή» αιιά θαη σο «ζεηηθή», 

σο πεξηγξαθή δειαδή ηεο πξαγκαηηθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο»
1
.  

Η ζεσξία ηεο θνξνινγηθήο εμνκάιπλζεο μεθηλά κε ηηο εμήο παξαδνρέο: Θεσξεί 

κηα θιεηζηή νηθνλνκία, ρσξίο θεθάιαην φπνπ ην άηνκν εξγάδεηαη, θαηαλαιψλεη θαη απν-

ηακηεχεη. Η θπβέξλεζε ιεηηνπξγεί σο έλαο «αγαζφο θνηλσληθφο ζρεδηαζηή», πνπ ζθνπφ 

έρεη λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ σθειηκφηεηα ηνπ αηφκνπ. Σφζν ε θπβέξλεζε φζν θαη ην άην-

κν έρνπλ, γηα ιφγνπο απινπνίεζεο, ηνλ ίδην ρξνληθφ νξίδνληα, πνπ είλαη απεξηφξηζηνο, 

                                                           
1
 Alberto Alesina-Roberto Peroti, “The political economy of Budget Deficits”, NBER Working paper #4637 

(1994), ζει. 4-5 
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θαζψο ε ζεσξία αθαηξεί ηηο επηξξνέο απφ δηαγελεαθνχο παξάγνληεο θαη πεπεξαζκέλεο 

πεξηφδνπο γηα ηελ θπβέξλεζε. Κξίζηκν ζεκείν ηεο ζεσξία ηεο θνξνινγηθήο εμνκάιπλζεο 

είλαη φηη νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο παξακέλνπλ ακεηάβιεηνη θαη δελ αθνινπζνχλ ηηο 

δηαθπκάλζεηο ησλ δαπαλψλ. 

Η θπβέξλεζε, γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο δαπάλεο επηβάιιεη θφξνπο ζην εηζφδεκα 

απφ ηελ εξγαζία, ην νπνίν εμαηηίαο ησλ επηξξνψλ ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο είλαη παξα-

κνξθσκέλν. Η σθειηκηζηηθή ζπλάξηεζε ηνπ αηφκνπ εμαξηάηαη απφ ηελ ηδησηηθή θαηαλά-

ισζε θαη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν, ελψ δελ επεξεάδεηαη απφ ηα δεκφζηα αγαζά ηα νπνία νη 

ζπγγξαθείο γηα ιφγνπο απιφηεηα ηα νλνκάδνπλ «δαπάλεο άκπλαο». Δπεηδή ην επίπεδν 

ησλ θφξσλ είλαη θαζνξηζκέλν απφ ην δηαρξνληθφ πεξηνξηζκφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαη ην 

επίπεδν ησλ δαπαλψλ θαζνξίδεηαη εμσγελψο, ε παξνχζα αμία ησλ δαπαλψλ πξέπεη λα εί-

λαη ίζε κε ηελ παξνχζα αμία ησλ θφξσλ. Δπνκέλσο ηα ειιείκκαηα ζα εκθαλίδνληαη φηαλ 

νη δαπάλεο είλαη πξνζσξηλά πςειέο, φπσο  πεξίνδνη πνιέκσλ, θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ 

θιπ θαη ρξεκαηνδνηνχληαη κε ηελ έθδνζε ρξενγξάθσλ ελψ ηα  πιενλάζκαηα εκθαλίδν-

ληαη ζε πεξηφδνπο εηξήλεο. ε αληίζεζε κε ηελ αξρή ηνπ ηζνζθειηζκέλνπ πξνυπνινγη-

ζκνχ, φπνπ νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ζα αθνινπζνχζαλ ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ δαπα-

λψλ, κε ηε  ζεσξία ηεο θνξνινγηθήο εμνκάιπλζεο θαη ηνπο ζηαζεξνχο θνξνινγηθνχο ζπ-

ληειεζηέο έλα έιιεηκκα ηνπ ζήκεξα αληηζηαζκίδεηαη απφ έλα πιεφλαζκα ηνπ αχξην (ζε 

παξνχζεο αμίεο).  

Μηα ζεκαληηθή επέθηαζε ηνπ κνληέινπ ηεο θνξνινγηθήο εμνκάιπλζεο είλαη νη 

θπθιηθέο δηαθπκάλζεηο ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θχ-

θινπ. Με δεδνκέλε ηελ αξρή ηεο θνξνινγηθήο εμνκάιπλζεο, φπνπ νη θνξνινγηθνί ζπληε-

ιεζηέο παξακέλνπλ ακεηάβιεηνη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ, ηα ειιείκκα-

ηα πνπ παξαηεξνχληαη ζε πεξηφδνπο χθεζεο αληηζηαζκίδνληαη απφ ηα πιενλάζκαηα ζε 

πεξίνδν αλάπηπμεο, πνπ ζεκαίλεη φηη ν πξνυπνινγηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη ηζνζθειηζκέ-

λνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ αιιά φρη ζην δεκνζηνλνκηθφ έηνο.  

Ο Barro (1985, 1986, 1987) δνθίκαζε ην κνληέιν ηεο θνξνινγηθήο εμνκάιπλζεο 

γηα 200 ρξφληα ρξεζηκνπνηψληαο ακεξηθαληθά θαη βξεηαληθά δεδνκέλα. ε γεληθέο γξακ-

κέο ηα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα ήηαλ ζπλεπή κε ηε ζεσξία, αθνχ ε αλαινγία ρξέ-

νπο/Α.Δ.Π.  αχμαλε θαηά ηε δηάξθεηα πνιέκσλ, κεησλφηαλ ζε πεξηφδνπο εηξήλεο θαη θπ-

καηλφηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. Τπήξραλ φκσο θαη πεξίνδνη πνπ ε 

δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ήηαλ αζπλεπήο κε ηε ζεσξία ηεο θνξνινγηθήο εμνκάιπλζεο, 

φπσο ε απφηνκε αχμεζε ηεο αλαινγίαο ρξένπο/Α.Δ.Π. ζηηο ΗΠΑ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηί-

αο ηνπ 1980. 
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1.2 Πξνθπθιηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή 

Η εθαξκνγή ηεο άξηζηεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο ζα νδεγνχζε ζε κηα  αληηθπθιηθή 

δεκνζηνλνκηθή  πνιηηηθή. πγθεθξηκέλα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άλζεζεο: α) νη θξαηηθέο 

δαπάλεο σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π.  ζα κεησλφηαλ ιφγσ ησλ απηφκαησλ ζηαζεξνπνηεηψλ  β) 

κε ζηαζεξνχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη θάπνην βαζκφ πξννδεπηηθφηεηαο, ηα έζνδα 

σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π.  ζα απμαλφηαλ γ) ηα πιενλάζκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ σο πν-

ζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π.  ζα απμαλφηαλ. Σν αληίζεην ζα ζπλέβαηλε ζε πεξηφδνπο χθεζεο. 

Οη εκπεηξηθέο κειέηεο δείρλνπλ κηα δηάζηαζε κεηαμχ αλεπηπγκέλσλ θαη αλαπηπζ-

ζφκελσλ ρσξψλ σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. Δλψ ζηηο ρψξεο 

ηνπ Ο.Ο..Α., ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή είλαη γεληθά αληηθπθιηθή
2
, ζηηο αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο έρεη αληίζεηα ραξαθηεξηζηηθά: είλαη πξνθπθιηθή. Δηδηθφηεξα, νη θξαηηθέο δαπάλεο 

σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. απμάλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άλζεζεο  θαη κεηψλνληαη ζε πε-

ξηφδνπο χθεζεο. Οη Gavin θαη Perotti (1997) πξψηνη επηζήκαλαλ, φηη ζηε Λαηηληθή Ακε-

ξηθή ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή είλαη πξνθπθιηθή. Αθνινχζεζα νη  Talvi θαη Vegh 

(2005), νη Catao θαη Sutton (2002), νη Kaminski, Reinhart θαη ν Vegh (2004) πνπ ζεκεί-

σζαλ φηη απηφ δελ απνηειεί θαηλφκελν ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο αιιά ε πξνθπθιηθφηεηα 

είλαη θνηλή ζε πνιιέο, αλ φρη ζε φιεο, ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, απνδίδνληαο ηελ εθαξ-

κνγή ηεο  ππνβέιηηζηε δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ζηελ έιιεηςε παξνρήο πηζηψζεσλ ζε 

πεξηφδνπο χθεζεο (Gavin θαη Perotti 1997, Catao θαη Sutton 2001 θαη Kaminski, 

Reinhart, θαη Vegh 2004).  

Σα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ, ζρεηηθά κε ηε είδνο ηεο δεκνζηνλνκη-

θήο πνιηηηθήο, επηβεβαηψζεθαλ θαη απφ ηελ  έξεπλα ησλ Alesina θαη  Tabellini (2005),  

φπνπ ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα απφ 87 ρψξεο,  εξεχλεζαλ ηελ πξνθπθιηθφηεηα ηεο δε-

κνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ηε ζρέζε πξνθπθιηθφηεηαο θαη δηαθζνξάο. ε αληίζεζε φκσο 

κε ηνπο πξνεγνχκελεο εξεπλεηέο, δελ απνδίδνπλ ηελ πξνθπθιηθφηεηαο ζηελ έιιεηςε πα-

ξνρήο πηζηψζεσλ ζε πεξηφδνπο χθεζεο αιιά ζε πνιηηηθνχ παξάγνληεο. Τπνζηεξίδνπλ φηη 

ζε πνιιέο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ε δεκνζηνλνκηθή  πνιηηηθή είλαη πξνθπθιηθή θαη απηφ 

νθείιεηαη ζην ζπλδπαζκφ ηεο ειιηπήο ελεκέξσζεο ησλ ςεθνθφξσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή θαη ηεο δηαθζνξάο ηεο θπβέξλεζεο. πγθεθξηκέλα ππνζηεξίδνπλ φηη νη ςεθν-

θφξνη, πνπ δελ είλαη επαξθψο ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή θαη δελ 

εκπηζηεχνληαη ηηο δηεθζαξκέλεο  θπβεξλήζεηο, φηαλ βιέπνπλ ηελ νηθνλνκία αλζεί, απαη-

                                                           
2
 Οη Alesina θαη  Tabellini (2005) νξίδνπλ ηελ αληηθπθιηθή πνιηηηθή ζα ζπλεπήο κε ηε ζεσξία ηεο θνξνιν-

γηθήο εμνκάιπλζεο, φπνπ νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο θαη νη δαπάλεο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ παξακέλνπλ 

ζηαζεξά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ 
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ηνχλ κεγαιχηεξε ρξεζηκφηεηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο (κε ηε κνξθή ηεο κείσζεο ησλ θφξσλ ή 

θαιχηεξα δεκφζηα αγαζά) αλαγθάδνληαο ηελ θπβέξλεζε λα εθαξκφζεη πξνθπθιηθή δε-

κνζηνλνκηθή πνιηηηθή θαη λα δαλεηζηεί ππέξκεηξα, θνβνχκελνη φηη δηαζέζηκνη πφξνη ζα 

ζπαηαιεζνχλ απφ ηνπο πνιηηηθνχο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηδηνηειψλ ζθνπψλ θαη ζπγθεθξη-

κέλσλ ζπκθεξφλησλ, πνπ ζπρλά παξνπζηάδνπλ εζλνηηθά ή ζξεζθεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

θιπ. Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, δελ επηηξέπνπλ ζηελ θπβέξλεζε λα ζπζζσξεχζεη πιεφλα-

ζκα, αληίζεηα απαηηνχλ ην δεκφζην ρξένο λα παξακείλεη ζ‟ έλα επίπεδν, γηα λα ππνρξεψ-

λεηαη ε θπβέξλεζε λα πιεξψλεη επηηφθηα αληί λα θιέβεη. Οη πηζησηηθνί πεξηνξηζκνί επη-

δξνχλ έκκεζα επεηδή ε πνιηηηθή ζηξέβισζε κπνξεί λα νδεγήζεη ηελ θπβέξλεζε ζε επί-

πεδα ρξένπο πνπ είλαη πέξα ησλ νξίσλ πνπ κπνξεί λα μεπιεξψζεη θαη επνκέλσο θαη εθεί-

λσλ πνπ κπνξεί  λα δαλεηζηεί.  

1.3 Η ζεσξία ηεο Γεκνζηνλνκηθήο Φεπδαίζζεζεο: Αζώνη ςεθνθόξνη θαη 

θαηξνζθόπνη πνιηηηθνί 

ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε κηα ζεηξά πξνζεγγίζεσλ πνπ επηρεηξνχλ λα εμε-

γήζνπλ ηα ειιείκκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ηε ρξήζε πνιηηηθν-ζεζκηθψλ παξαγφλησλ. 

Η πξψηε απφ απηέο αλαπηχρζεθε απφ ηε «ρνιήο ηεο Γεκφζηαο Δπηινγήο» θαη ζπλδπάδεη 

ηελ «δεκνζηνλνκηθή ςεπδαίζζεζε» κε ηελ θξηηηθή ηεο ζηηο Κευλζηαλέο πνιηηηθέο ζηαζε-

ξνπνίεζεο. 

Η ζεσξία ηεο «δεκνζηνλνκηθήο ςεπδαίζζεζεο» δηαηππψζεθε γηα πξψηε θνξά απφ 

ην Puviani (1903) θαη ζηε ζπλέρεηα ππνζηεξίρζεθε απφ ηε «ρνιήο ηεο Γεκφζηαο Δπηιν-

γήο» (Wagner (1976), Buchanan and Wagner (1977)). χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο «Γε-

κνζηνλνκηθήο ςεπδαίζζεζεο», ηα ειιείκκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ «αζψσλ» ςεθνθφξσλ απφ ηνπο «θαηξνζθφπνπο «πνιηηηθνχο. Οη ςε-

θνθφξνη  δελ αληηιακβάλνληαη ην δηαρξνληθφ πεξηνξηζκφ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

Έηζη, φηαλ παξνπζηάδεηαη έλα ειιεηκκαηηθά ρξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα δεκνζίσλ 

δαπαλψλ, νη ςεθνθφξνη ππεξεθηηκνχλ ηα νθέιε ησλ δαπαλψλ θαη ππνηηκνχλ ηα κειιν-

ληηθά θνξνινγηθά βάξε. Παξάιιεια νη θαηξνζθφπνη πνιηηηθνί, πνπ ζηφρνο ηνπο είλαη ε 

επαλεθινγή ηνπο, εθκεηαιιεπφκελνη ηε ζχγρπζε ησλ ςεθνθφξσλ απμάλνπλ ηηο δαπάλεο 

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο θφξνπο, γηα λα ηνπο επραξηζηήζνπλ. 

χκθσλα κε ηε «ρνιή ηεο Γεκφζηαο επηινγήο» νη Κευλζηαλέο πνιηηηθέο ζηαζε-

ξνπνίεζεο, ζπλεηζέθεξαλ ζηε δεκηνπξγία ησλ ππεξβνιηθψλ ειιεηκκάησλ ηνπ πξνυπνιν-

γηζκνχ κέζσ ηεο εγθαηάιεηςεο ηνπ θαλφλα ηνπ «ππεχζπλνπ» ηζνδπγίνπ. Οη Buchanan 

and Wagner (1977) θαη Buchanan, Rowley and Tollison (1986) ππνζηεξίδνπλ φηη  θαηά 

ηελ εθαξκνγή ηνπο, νη Κευλζηαλέο πνιηηηθέο γίλνληαη αζχκκεηξεο. Η ηδέα είλαη φηη νη πν-
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ιηηηθνί, γηα λα επραξηζηήζνπλ ηνπο ςεθνθφξνπο, είλαη πξφζπκνη λα δεκηνπξγήζνπλ ει-

ιείκκαηα ζε πεξηφδνπο χθεζεο αιιά απξφζπκνη λα δεκηνπξγήζνπλ πιενλάζκαηα ζε πε-

ξηφδνπο άλζεζεο θαη νη ςεθνθφξνη ηνπο δελ ηνπο ηηκσξνχλ γη απηή ηε ζπκπεξηθνξά.  

ρεηηθή κε ηελ ζεσξία ηεο δεκνζηνλνκηθήο ςεπδαίζζεζεο  είλαη ε ηδέα πνπ δηα-

ηππψζεθε ζην κνληέιν ηνπ «πνιηηηθν-νηθνλνκηθνχ θχθινπ» απφ ηνλ Nordhaous (1975). 

χκθσλα κε απηή, ζε ρξνληέο εθινγψλ νη πνιηηηθνί εθαξκφδνπλ επεθηαηηθέο πνιηηηθέο, 

πνπ επηβξαβεχνληαη απφ ηνπο ςεθνθφξνπο, ρσξίο νη ηειεπηαίνη λα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη 

νη πξνεθινγηθέο επεθηαηηθέο πνιηηηθέο ζα πξέπεη λα πιεξσζνχλ κε κεηεθινγηθέο πθέζεηο.  

1.4 Γηαγελεαθή αλαδηαλνκή 

Οη δεκνζηνλνκηθέο απνθάζεηο είλαη δηαρξνληθέο θαη δεκηνπξγνχλ δεζκνχο αλάκε-

ζα ζηηο γεληέο. Όπσο ππνζηήξημε ν Barro (1974), ε Ρηθαξληηαλή ηζνδπλακία, κε δεδνκέλν 

ηνλ δηαγελεαθφ αιηξνπηζκφ, δείρλεη φηη ε επηινγή ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δεκνζίσλ δαπα-

λψλ (είηε  κε λέν ρξένο είηε κε λένπο  θφξνπο) δελ επεξεάδεη ηα καθξννηθνλνκηθά κεγέ-

ζε. Δηδηθφηεξα, ε θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ κεηαμχ ησλ γελεψλ δελ επεξεάδεη 

ην χςνο ηνπ ρξένπο, αθνχ νη αιιαγέο ζην δεκφζην ρξένο αληηζηαζκίδνληαη απφ ηα ηδησηη-

θά θιεξνδνηήκαηα. 

Όκσο, ππάξρνπλ κνληέια πνπ δε βαζίδνληαη ζηε Ρηθαξληηαλή ηζνδπλακία θαη ζε 

απηά ην δεκφζην ρξένο παξάγεη δηαγελεαθή αλαδηαλνκή, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε παξνχζα 

γεληά, πνπ είλαη απηή πνπ ςεθίδεη, κεηαζέηεη ηα νηθνλνκηθά βάξε ζηε κειινληηθή. 

Οη Cukierman θαη Meltzer (1989) παξνπζίαζαλ έλα πνιηηηθφ κνληέιν δηαγελεαθήο 

αλαδηαλνκήο. Τπέζεζαλ φηη ε παξνχζα γελεά απνηειείηαη απφ δχν νκάδεο: ηνπο «πινχζη-

νπο» θαη ηνπο «θησρνχο» γνλείο κε ηνπο πξψηνπο λα είλαη αδηάθνξνη γηα ηελ πνιηηηθή 

ρξένπο, αθνχ νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηνπο θφξνπο θαη ζηα ειιείκκαηα ζα αληηζηαζκηζηνχλ 

απφ ηελ πξνζαξκνγή ησλ θιεξνδνηεκάησλ ηνπο θαη ηνπο δεχηεξνπο, λα επλννχλ ηε δεκη-

νπξγία θπβεξλεηηθψλ ειιεηκκάησλ θαζψο θαλείο δελ κπνξεί λα δαλεηζηεί απφ ηνπο απν-

γφλνπο ηνπ, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε θνηλσληθή επηινγή είλαη πηζαλφλ λα νδε-

γήζεη ζε ρξένο. 

ηελ θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ζην παξαπάλσ κνληέιν, αλαθνξηθά κε ηνλ αλ ε κει-

ινληηθή γεληά ζα ηηκήζεη ηελ ππνρξέσζε ηεο γηα ην ρξένο, θαζψο ελψ πξνυπνζέηνπλ φηη 

ηα αξλεηηθά ηδησηηθά θιεξνδνηήκαηα δελ είλαη εθηειεζηά, ην δεκφζην (ρξένο) είλαη, ν 

Tabellini (1991) απάληεζε φηη ε δηαλελεαθή αλαδηαλνκή αιιειεπηδξά κε ηε εζσγελεαθή 

αλαδηαλνκή θαη θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο, ε πνιηηηθή ηζνξξνπία πνπ εμέδσζε ην 

ρξένο, ζηε ζπλέρεηα ζα ην ηηκνχζε. πγθεθξηκέλα ππνζηεξίδεη, φηη παξφιν πνπ ε απφθα-

ζε αζέηεζεο ηνπο ρξένπο αλαδηαλέκεη απφ ηνπο θαηφρνπο ηνπ ζηνπο θνξνινγνχκελνπο, 
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δειαδή απφ ηνπο «πινχζηνπο» ζηνπο «θησρνχο» θαη απφ ηνπο «γέξνπο» ζηνπο «λένπο», 

θάπνηνη απφ ηνπο λεαξνχο θνξνινγνχκελνπο ζα ηαρζνχλ κε ην κέξνο ηνπ ζπλαζπηζκνχ 

«αληηαζέηεζεο» ιφγσ ηνπ δηαγελεαθνχ αιηξνπηζκνχ. 

1.5 Σν ρξένο ζα δέζκεπζε: Ο ζηξαηεγηθόο ξόινο ηνπ ρξένπο 

Σα κνληέια πνπ αλαπηχζζνληαη παξαθάησ ππνζηεξίδνπλ κηα ζρέζε ηνπ κεηαμχ 

ηεο θχζεο ηνπ θνκκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, ηεο πφισζεο ησλ πξνηηκήζεσλ θαη ηεο αβε-

βαηφηεηαο γηα ην εθινγηθφ απνηέιεζκα θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα εξκελεχζνπλ ζπ-

γθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο ζπζζψξεπζεο ρξένπο . 

Σν χςνο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ζπλδέεη ηηο πνιηηηθέο ηνπ παξειζφληνο κε ηηο κει-

ινληηθέο, θαη  γηα απηφ ην ιφγν ην ρξένο  κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, απφ ηελ ησξηλή θπ-

βέξλεζε, σο κέζν επεξεαζκνχ ηεο πνιηηηθήο κηαο κειινληηθήο θπβέξλεζεο δηαθνξεηηθήο 

ηδενινγηθήο θαηεχζπλζεο. Οη Alesina & Tabellini (1990) ππνζηήξημαλ φηη ην ρξένο κπν-

ξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηξαηεγηθά απφ ηελ θπβέξλεζε πνπ βξίζθεηαη ζηελ εμνπζία ψζηε 

λα επεξεάζεη ηηο επηινγέο πνιηηηθψλ κηαο κειινληηθήο θπβέξλεζεο, πνπ έρεη δηαθνξεηη-

θέο πξνηηκήζεηο γηα ηε ζχλζεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ απμάλνληαο παξάιιεια ηελ σ-

θειηκφηεηα ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο κέζσ ηεο έθδνζεο ρξένπο. ε έλα πεξηβάιινλ φπνπ ην 

εθινγηθφ απνηέιεζκα είλαη αβέβαην κειέηεζαλ έλα δηθνκκαηηθφ ζχζηεκα φπνπ ηα δχν 

θφκκαηα έρνπλ ηδενινγηθέο δηαθνξέο, αληηπξνζσπεχνπλ ζπκθέξνληα δηαθνξεηηθψλ πεξη-

θεξεηψλ θαη  έρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνηηκήζεηο γηα ηε ζχλζεζε ησλ δεκνζηψλ δαπαλψλ. 

Τπνζηεξίδνπλ φηη ην θφκκα πνπ βξίζθεηαη ζηελ θπβέξλεζε ζήκεξα,  ζα απμήζεη ηηο δα-

πάλεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηνπ πέξα απφ ηα πξνβιεπφκελα φξηα, ρξεκαηνδν-

ηψληαο ηηο κέζσ ηεο έθδνζεο ρξενγξάθσλ, δεζκεχνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν κέξνο ησλ 

κειινληηθψλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ρξένπο θαη πεξηνξίδνληαο 

έηζη ηε δπλαηφηεηα ηεο κειινληηθήο θπβέξλεζεο, λα εθαξκφζεη ηελ δηθή ηεο πνιηηηθήο. 

Καηαγξάθνπλ δχν παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην δαλεηζκφ: ε πφισζε ησλ πξνηηκήζεσλ 

γηα ηε ζχλζεζε ησλ δαπαλψλ θαη ε πηζαλφηεηα επαλεθινγήο ηεο ησξηλήο θπβέξλεζεο 

Οη Pearson θαη Svenson (1989) παξνπζίαζαλ έλα  ζπκκεηξηθφ κνληέιν δηθνκκα-

ηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζην νπνίν ην έλα θφκκα δεκηνπξγεί πιενλάζκαηα θαη ην άιιν δεκη-

νπξγεί ειιείκκαηα. Σν κνληέιν ηνπο πνπ δηαθέξεη κε εθείλν ησλ Alesina & Tabellini 

(1990)  αθελφο ζην φηη ηα θφκκαηα δε δηαθσλνχλ γηα ηε ζχλζεζε ησλ δαπαλψλ αιιά γηα 

ην χςνο ηνπο αθεηέξνπ ην δεκφζην ρξένο ζπζζσξεχεη κφλν απφ ην έλα. Γηαθξίλνπλ ηα 

θφκκαηα ζε «ζπάηαιν» θαη ζε «κε-ζπάηαιν» ζεσξψληαο ππεχζπλν γηα ην  ρξένο πνπ 

ζπζζσξεχεηαη ην δεχηεξν, θαζψο ε πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη κε ηνπο ρακειφηεξνπο θφ-
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ξνπο θαη ρακειφηεξε έθδνζε ρξένπο ππνρξεψλεη ζε κειινληηθέο δαπάλεο ελψ παξάιιεια 

δεκηνπξγψληαο πιεφλαζκα ηηο ελζαξξχλεη. 

Οη Tabelliini θαη Alesina (1991) αλέπηπμαλ έλα πην αθξηβή κνληέιν γηα ηε ζρέζε 

κεηαμχ ειιεηκκάησλ θαη πφισζεο αηνκηθψλ πξνηηκήζεσλ αληί γηα θνκκαηηθψλ πξνηηκή-

ζεσλ. Τπνζηεξίδνπλ φηη ην πνζφ ηνπ εθδηδφκελνπ ρξένπο απμάλεη κε ηελ δηαζπνξά ησλ 

αηνκηθψλ πξνηηκήζεσλ: φζν πην αθξαίεο είλαη νη αηνκηθέο πξνηηκήζεηο ηφζν κεγαιχηεξν 

είλαη ην ρξένο. ην ζπκπέξαζκα απηφ θαηέιεμαλ θαηαζθεπάδνληαο έλα κνληέιν φπνπ νη 

απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε ηνλ θαλφλα ηεο πιεηνςεθίαο θαη θάζε πξφηαζε κπαίλεη ζηε 

δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο. Τπφ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ην «ζεψ-

ξεκα ηνπ κεζαίνπ ςεθνθφξνπ» (Downs 1957), δηαπίζησζαλ φηη ε πνιηηηθή πνπ επηιέγε-

ηαη είλαη εθείλε πνπ είλαη πξνηηκφηεξε απφ ην κεζαίν ςεθνθφξν. Ο ηειεπηαίνο, θάησ απφ 

ηελ αβεβαηφηεηα γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ κειινληηθέο ςεθνθνξηψλ, γηα ηε ζχλζεζε ησλ 

δαπαλψλ, πξνηηκά ην ρξένο πνπ εθδίδεηαη λα γέξλεη ηε  κειινληηθή ζχλζεζε ησλ δαπα-

λψλ ππέξ ηνπ. 

ηα παξαπάλσ κνληέια ν ζηξαηεγηθφο ξφινο ηνπ ρξένπο έγθεηηαη ζηε δεκηνπξγία 

«δεδνκέλσλ» γηα ηε κειινληηθή θπβέξλεζε, ρσξίο φκσο λα θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα 

επεξεαζκνχ ησλ εθινγηθψλ πξνηηκήζεσλ. Οη Aghion θαη  Bolton (1990), ν Milesi- Fer-

retti (1993) θαη νη Milesi-Ferretti θαη Spolaore (1994) ππνζηεξίδνπλ φηη ε θπβέξλεζε πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ εμνπζία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηξαηεγηθά ην δεκφζην ρξένο γηα λα 

επεξεάζεη ην εθινγηθφ απνηέιεζκα ζε κηα εθινγηθή αλακέηξεζε κεηαμχ ελφο αξηζηεξνχ 

θαη ελφο δεμηνχ θφκκαηνο. Δηδηθφηεξα, νη Aghion θαη  Bolton (1990) ππνζηεξίδνπλ φηη 

κηα δεμηά θπβέξλεζε πνπ έρεη απέλαληη ηεο έλα αξηζηεξφ θφκκα ζα εθδψζεη ρξεφγξαθα 

κε ζθνπφ λα θάλεη κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ θαηφρνπο ρξένπο. Απηφ ζα έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ην αξηζηεξφ θφκκα, πνπ ζεσξείηαη πην επηξξεπήο ζηελ αζέηεζε ρξένπο, θα-

ζψο ζεσξεί φηη βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηεο αλψηεξεο ηάμεο, λα ράζεη ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

εθινγηθνχ ζψκαηνο. Ο Milesi- Ferretti (1993) δείρλεη φηη ε ζχλζεζε ηνπ ρξένπο κεηαμχ 

νλνκαζηηθνχ θαη ηηκαξηζκνπνηεκέλνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ επεξεαζκφ ησλ 

εθινγηθψλ πξνηηκήζεσλ, αλ ην αξηζηεξφ θφκκα παξνπζηάδεη κηα πην πιεζσξηζηηθή πνιη-

ηηθή απφ ην δεμηφ. 

ε απηφ ην πιαίζην εληάζζεηαη θαη ε κειέηε ησλ Milesi-Ferretti θαη Spolaore 

(1994) πνπ εξεπλνχλ ηε «ζηξαηεγηθή αλαπνηειεζκαηηθφηεηα», δειαδή φηαλ ζθφπηκα ην 

νξζνινγηθφ θαηεζηεκέλν δεκηνπξγεί αλαπνηειεζκαηηθφηεηεο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ απ-

μάλεη ηελ πηζαλφηεηα επαλεθινγή ηνπ. 
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1.6 Αλαδηαλεκεηηθέο ζπγθξνύζεηο θαη πόιεκνη θζνξάο 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην παξνπζηάζακε κνληέια, πνπ επηρεηξνχλ λα εξκελεχ-

νπλ ηα ειιείκκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζε ζρέζε κε ηηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ θνκκάησλ 

πνπ δηεθδηθνχλ ηελ εμνπζία. ην παξφλ θεθάιαην ηα κνληέια πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ κε-

ιεηνχλ ηα ειιείκκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη, ιφγσ ηεο ζχγθξνπζεο θνκκάησλ ή θνηλσλη-

θψλ νκάδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ηελ ίδηα ζηηγκή ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Σα κν-

ληέια απηά εμεγνχλ γηαηί νη ρψξεο θαζπζηεξνχλ ηε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή, ρσξίο 

λα εξεπλνχλ ηα αίηηα  πνπ πξνθάιεζαλ ηελ θξίζε. 

Οη Alesina θαη Drazen (1991) παξνπζηάδνπλ έλα κνληέιν πνιέκνπ ηεο θζνξάο, 

ζην νπνίν ε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή θαζπζηεξεί, κεηά απφ κηα παξαηεηακέλε θξίζε 

πνπ δηαηαξάζζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ιφγσ ησλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ δχν θνηλσλη-

θν-πνιηηηθψλ νκάδσλ, πνπ αληηκάρνληαη γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ βάξνπο. 

Παξφιν πνπ κηα άκεζε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ νκάδσλ γηα ην κνίξαζκα ησλ δεκνζηνλν-

κηθψλ βαξψλ ηεο ζηαζεξνπνίεζεο
3
 ζα εμππεξεηνχζε θαη ηηο δχν, θαζψο φζν πεξηζζφηεξν 

πεξηκέλνπλ ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην θφζηνο ζηαζεξνπνίεζεο, θακία απφ ηηο δχν νκάδεο 

δελ απνδέρεηαη άκεζα λα βξεζεί ζηε ζέζε ηνπ «ρακέλνπ», ειπίδνληαο φηη ε άιιε νκάδα 

ζα ππνρσξήζεη πξψηε. 

Οη Drazen θαη Grilli (1993) επεθηείλνληαο ην παξαπάλσ κνληέιν έδεημαλ φηη κηα 

νηθνλνκηθή θξίζε κπνξεί λα ππνρξεψζεη ζε ζηαζεξνπνίεζε, δίλνληαο ιχζε ηνλ πφιεκν 

ηεο θζνξάο, αθνχ ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηεο πξν-ζηαζεξνπνίεζεο, πνπ νθείιεηαη ζηελ 

θξίζε, ππνρξεψλεη  ηε κηα νκάδα λα ππνρσξήζεη, θαζψο είλαη δαπαλεξή ε ζπλέρηζε ηνπ 

πνιέκνπ ηεο θζνξάο. Έηζη, ζεσξνχλ φηη κηα νηθνλνκηθή θξίζε κπνξεί ηειηθά λα απνδεη-

ρηεί επσθειήο γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν, αθνχ απφ ηε κηα ππάξρεη ην θφζηνο πνπ πξνθα-

ιεί απφ ηελ άιιε φκσο κεηψλεη ηηο θαζπζηεξήζεηο, γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο απαηηνχκελεο 

ζηαζεξνπνίεζεο. 

Ο Spolaore (1993) εθαξκφδνληαο ην κνληέιν ηνπ «πνιέκνπ ηεο θζνξάο» ζηηο θπ-

βεξλήζεηο ζπλαζπηζκνχ, ζπλδέεη ην δεκφζην ρξένο κε ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηεο θπβέξλε-

ζεο θαη ην βαζκφ ηεο θπβεξλεηηθήο ζπλνρήο. Τπνζηεξίδεη φηη νη θπβεξλήζεηο ζπλαζπη-

ζκνχ, ζε αληίζεζε κε ηηο κνλνθνκκαηηθέο θπβεξλήζεηο, θαζπζηεξνχλ ζηε ιήςε απνθά-

ζεσλ γηα ηε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή  θαη ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο απμάλεη κε 

ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο. Οη Poterba (1992) θαη  νη Alt θαη Lo-

                                                           
3
 ην παξαπάλσ κνληέιν, αξρηθά ην έιιεηκκα εμππεξεηείηαη ελ κέξεη κέζσ δαλεηζκνχ θαη ελ κέξεη κέζσ 

έθηαθησλ θφξσλ. αλ ζηαζεξνπνίεζε νξίδεηαη ε αιιαγή ηεο πνιηηηθή πνπ ζηαζεξνπνηεί ηελ αλαινγία ρξέ-

νπο /ΑΔΠ θαη ππνθαζηζηά ηελ πξνζηαζεξνπνίεζεο θνξνινγία κε κηα ιηγφηεξν ζηξεβισηηθή, «θαλνληθή» 

κνξθή. 
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wry (1992) επηβεβαίσζαλ εκπεηξηθά απηήλ ηελ πξφηαζε ζηελ πεξίπησζε ησλ πνιηηεηψλ 

ησλ ΗΠΑ, θαηαιήγνληαο ζηε δηαπίζησζε φηη νη δηαηξεκέλεο θπβεξλήζεηο δελ παξάγνπλ 

ειιείκκαηα αιιά θαζπζηεξνχλ ηηο απνθάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο. 

ηα ίδηα απνηειέζκαηα θαηέιεμαλ θαη νη Roubini θαη Sacs (1989 a,b) ζηε κειέηε 

ηνπο γηα ηηο νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ ηνπ Ο.Ο..Α., φπνπ πξνζπάζεζαλ λα αληρλεχζνπλ ηηο 

νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο δπλάκεηο πνπ νδήγεζαλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζε απφηνκε 

αχμεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. Μειεηψληαο ηε  δηαρείξηζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκα-

ηνο θαη ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ζηηο ρψξεο ηνπ Ο.Ο..Α. γηα ηελ πεξίνδν 1960-1985, θαηα-

ζθεχαζαλ έλα πνιηηηθφ δείρηε πνπ κεηξά ηελ πνιηηηθή ζπλνρή ηεο θπβέξλεζεο θαη ζπ-

κπέξαλαλ φηη νη θπβεξλήζεηο ζπλαζπηζκνχ δελ είλαη ελ γέλεη επηξξεπείο ζε κεγάια ει-

ιείκκαηα αιιά νη πνιπθνκκαηηθέο θπβεξλήζεηο ζπλαζπηζκνχ κε κηθξή ζεηεία έρνπλ κηα 

ηάζε πξνο κεγαιχηεξα ειιείκκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζε πεξηφδνπο καθξννηθνλνκηθψλ 

θξίζεσλ. Η ζεκαζία ηεο ζεηείαο ηεο θπβέξλεζεο είρε ήδε επηζεκαλζεί θαη απφ ηνπο  

Alesina & Tabellini (1987)  θαη αξγφηεξα επηβεβαηψζεθε απφ ηνπο  Grill, Machiandaro 

θαη Tabellini (1991). Οη πξψηνη ππνζηεξίδνπλ φηη φζν γξεγνξφηεξε είλαη ε ελαιιαγή ησλ 

θπβεξλήζεσλ ηφζν πην ζεκαληηθφ είλαη ην δεκφζην ρξένο πνπ νθείιεηαη ζε απηήλ, θαζψο  

φηαλ ε πνιηηηθή εμνπζία ελαιιάζζεηαη ηπραία κεηαμχ αληαγσληζηηθψλ πνιηηηθψλ θνκκά-

ησλ, ε θπβέξλεζε ζα κπεη ζηνλ πεηξαζκφ λα αθήζεη κηα θιεξνλνκηά πςειφ ρξένο ζηε  

δηάδνρε  ηεο, ηεο νπνίαο νη πξνηεξαηφηεηεο δαπαλψλ δελ είλαη φκνηεο κε ηηο δηθέο ηεο. Οη 

δεχηεξνη έδεημαλ νη καθξνβηφηεξεο θπβεξλήζεηο έρνπλ κηθξφηεξα ειιείκκαηα.  

1.7 Γεσγξαθηθά δηαζθνξπηζκέλα ζπκθέξνληα 

Έλα κεγάιν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο έρεη κειεηήζεηο ην 

πψο ε νξγάλσζε ηνπ λνκνζεηηθνχ ζψκαηνο νδεγεί ζε αλαπνηειεζκαηηθέο δεκνζηνλνκη-

θέο απνθάζεηο. Παξφιν πνπ νη έξεπλεο έρνπλ επηθεληξσζεί ζην Κνγθξέζν ησλ ΗΠΑ έ-

ρνπλ  ελδηαθέξνλ ηα επξήκαηα ηνπο θαζψο ζπλδένπλ ηελ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ κε-

ιψλ ηνπ λνκνζεηηθνχ ζψκαηνο κε ηηο ππεξβνιηθέο δαπάλεο. Η γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ 

θφζηνπο, ηνπ νθέινπο θαη ηεο ιήςεο απνθάζεσλ κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ην κέ-

γεζνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

Οη Weingast, Shepsle θαη Johnsen (1981) ππνζηεξίδνπλ φηη νη αληηπξφζσπνη πνπ 

εθιέγνληαη ηνπηθά ππεξεθηηκνχλ ηα νθέιε ησλ πξνγξακκάησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ γηα 

ηελ εθινγηθή ηνπο πεξηθέξεηα ζε ζρέζε κε ην θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο, πνπ γίλεηαη 

ζε εζληθφ επίπεδν. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα  πηέδνπλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπηθψλ πξν-

γξακκάησλ δαπαλψλ, απμάλνληαο ην κέγεζνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 
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ην ίδην κήθνο θχκαηνο θαη νη δηαπηζηψζεηο ησλ Weingast, Shepsle θαη Johnsen 

(1981) πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη απνθάζεηο γηα ηηο δαπάλεο ιακβά-

λνληαη απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο αιιά ε ρξεκαηνδφηεζε γίλεηαη ζε εζληθφ επίπεδν, νη ηνπηθέο 

αξρέο δελ εζσηεξηθεχνπλ πιήξσο ηηο επηπηψζεηο ησλ απνθάζεσλ ηνπο γηα ηνλ ίδην ιφγν 

πνπ θαη νη ηνπηθά εθιεγκέλνη ππνςήθηνη δελ ην θάλνπλ.  

1.8 Θεζκνί ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

Η ζεκαζία ησλ ζεζκψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο δεκνζην-

λνκηθήο πνιηηηθήο έρεη επηζεκαλζεί απφ ηνπο Alesina-Perotti (1996, 1999). Οη Alesina-

Perotti (1999) ππνζηεξίδνπλ φηη «νη νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο από κόλεο ηνπο δελ κπνξνύλ 

λα εμεγήζνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηηο δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη κεηαμύ ησλ ρσξώλ ζηελ  

εκθάληζε κεγάισλ θαη επίκνλσλ ειιεηκκάησλ ζηηο ρώξεο ηνπ Ο.Ο.Σ.Α.. Δηδηθόηεξα, δίλνπλ 

έκθαζε ζηα εθινγηθά ζπζηήκαηα, ζηελ θνκκαηηθή δνκή,  ζηνλ θαηαθεξκαηηζκό ηεο θπβέξ-

λεζεο θαη ζηελ πνιηηηθή πόισζε»
4
.   

Χο ζεζκνί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νξίδνληαη φινη νη θαλφλεο θαη νη ξπζκίζεηο ζχκ-

θσλα κε ηηο νπνίνπο ν πξνυπνινγηζκφο θαηαξηίδεηαη, εγθξίλεηαη θαη εθηειείηαη.  

ρεκαηηθά
5
 θάπνηνο κπνξεί λα δηαθξίλεη ηξεηο ηχπνπο «θαλφλσλ θαη ξπζκίζεσλ»: 

α) νη αξηζκεηηθνί ζηφρνη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φπσο ε αξρή ηνπ ηζνζθειηζκέλνπ πξνυπν-

ινγηζκνχ, β) δηαδηθαζηηθνί θαλφλεο φπσο νη θαλφλεο ςεθνθνξίαο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ  θα-

ηάξηηζε θαη ηελ έγθξηζε, απφ ην λνκνζεηηθφ ζψκα, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαη γ) θαλφλεο 

ζρεηηθνχο κε ηε δηαθάλεηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

Δπεηδή ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο νη ζεζκνί απηνί  είλαη δχζθνιν λα αιιάμνπλ θαη 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ ηειηθή ςήθν θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  παξά-

γνπλ δεκνζηνλνκηθά απνηειέζκαηα, απνηεινχλ αληηθείκελν κειέηεο ηεο ζχγρξνλεο πνιη-

ηηθήο επηζηήκεο αλαθνξηθά κε ηα ειιείκκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

1.8.1 Οη αξηζκεηηθνί ζηόρνη 

Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα αξηζκεηηθνχ ζηφρνπ είλαη ε αξρή ηνπ ηζνζθε-

ιηζκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ. Θεσξεηηθά, ηα πιενλεθηήκαηα ηεο αξρήο ηνπ ηζνζθειηζκέλνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο είλαη πξνθαλή, θα-

ζψο ζπκβάιεη ζηελ εμάιεηςε επίκνλσλ ειιεηκκάησλ, πνπ πξνθιήζεθαλ απφ νπνξηνπλη-

ζηέο πνιηηηθνχο θαη βξαρππξφζεζκεο πξνζεγγίζεηο. Όκσο δχν επηρεηξήκαηα αλαπηχρζε-

θαλ απέλαληη ζηελ αξρή ηνπ ηζνζθειηζκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ. Σν πξψην θαζαξά νηθν-

λνκηθφ, ππνζηεξίδεη φηη ε αξρή ηνπ ηζνζθειηζκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ δελ είλαη βέιηηζηε 

                                                           
4 
Alberto F. Alesina, Roberto Perotti, Budget Deficits and Budget Institutions, 

5
 Alberto Alesina-Roberto Peroti “Fiscal disciple and the budget process” 
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νχηε απφ ηελ πιεπξά ησλ Κευλζηαλψλ πνιηηηθψλ ζηαζεξνπνίεζεο νχηε απφ ηελ πιεπξά  

ηεο ζεσξίαο ηεο θνξνινγηθήο εμνκάιπλζεο. Οη  Κευλζηαλέο αληηθπθιηθέο πνιηηηθέο πξν-

βιέπνπλ πεξηθνπέο θφξσλ, αχμεζε δαπαλψλ θαη ειιείκκαηα ζε πεξηφδνπο χθεζεο θαη 

απμήζεηο θφξσλ, πεξηθνπέο δαπαλψλ, θαη πιενλάζκαηα ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο άλζε-

ζεο.  

χκθσλα κε ηελ ζεσξία ηεο θνξνινγηθήο εμνκάιπλζεο (Barro 1979, Lucas θαη 

Stokey 1983) ηα ειιείκκαηα θαη ηα πιενλάζκαηα  ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

εμνκαιχλνπλ ηηο πξνζσξηλέο δηαθπκάλζεηο ησλ δαπαλψλ θαη ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ 

θαη ε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηνπ ηζνζθειηζκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα νδεγνχζε ζε κηα α-

ζηάζεηα ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ. 

Σν άιιν επηρείξεκα πνπ αλαπηχζζεηαη απέλαληη ζηελ αξρή ηνπ ηζνζθειηζκέλνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, ππνζηεξίδεη φηη δεκηνπξγεί θίλεηξα γηα δεκηνπξγηθή θαη αδηαθαλή ιν-

γηζηηθή κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, θαζψο ε κείσζε δηαθάλεηαο ππνλνκεχεη ηνπο ζθνπνχο 

ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ελδερνκέλσο πξνθαιεί ζνβαξέο αξλεηηθέο παξε-

λέξγεηεο. 

Οη Alesina θαη Perotti (1999) επηζεκαίλνπλ φηη  παξφιν πνπ νη πξαγκαηηθέο πνιη-

ηηθέο δελ ππαγνξεχνληαη απφ ηηο αξρέο ηεο βέιηηζηεο θνξνινγίαο, αιιά είλαη ην απνηέιε-

ζκα ησλ δηαθφξσλ πνιηηηθν-ζεζκηθψλ παξαγφλησλ (Alesina θαη Perotti 1995b) ε αξρή 

ηνπ ηζνζθειηζκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ δελ είλαη νχηε αλαγθαία νχηε επαξθήο γηα εμαζθά-

ιηζε δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο. Τπνζηεξίδνπλ φηη νη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο δελ κπν-

ξνχλ λα απαηηνχλ αξηζκεηηθνχο ζηφρνπο, θαζψο είλαη απαξαίηεηε ε δηαηήξεζε ηεο επειη-

μία ζην κέησπν ηνπ ηζνδπγίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ 

θνξνινγηθή εμνκάιπλζε ή πνιηηηθψλ ζηαζεξνπνίεζεο), ρσξίο λα εγθαηαιείπεηαη ηε δε-

κνζηνλνκηθή πεηζαξρία 

1.8.2 Γηαδηθαζίεο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ  έγθξηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

Οη δηαδηθαζίεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θάζεηο: ζηελ θαηάξηη-

ζε απφ ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία, ζηελ έγθξηζε απφ ηε λνκνζεηηθή θαη ζηελ εθηέιεζε απφ 

ηελ γξαθεηνθξαηία6. ηηο θνηλνβνπιεπηηθέο δεκνθξαηίεο ν πξνυπνινγηζκφο θαηαξηίδεηαη 

απφ ηελ εθηειεζηηθή θαη εγθξίλεηαη απφ ηε λνκνζεηηθή εμνπζία. Οη δηαδηθαζίεο ςεθνθν-

ξίαο είλαη θξίζηκεο επεηδή θαζνξίδνπλ πνηνο επεξεάδεη ηνλ ηειηθφ πξνυπνινγηζκφ, πφηε 

θαη πσο.  

Οη Alesina and Perotti (1999) δηαθξίλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ζε «ηεξαξρηθέο» θαη 

«ζπιινγηθέο». Οη πξψηεο, πεξηνξίδνπλ ηε δεκνθξαηηθή ινγνδνζία, δίλνπλ ηζρπξά πξνλφ-

                                                           
6
 Alberto Alesina and Roberto Perotti, Budget deficit and budget institution 
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κηα θαη εμνπζίεο ζηνλ ππνπξγφ νηθνλνκηθψλ, θαηά ηε δηαδηθαζία ζχληαμεο ηνπ πξνυπν-

ινγηζκνχ απφ ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία θαη πεξηνξίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ λνκνζεηηθψλ 

ηξνπνπνηήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζήο ηνπ, παξάγνληαο πξνυπνινγηζκνχο πνπ 

γέξλνπλ ππέξ ηεο πιεηνςεθίαο. Οη «ζπιινγηθέο», απφ ηελ άιιε κεξηά, έρνπλ αληίζεηα 

ραξαθηεξηζηηθά. Γίλνπλ έκθαζε ζην δεκνθξαηηθφ θαλφλα ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζί-

αο θαη βαζίδνληαη ζηελ αξρή «έιεγρνο θαη ηζνξξνπία», δίλνληαο νπζηαζηηθή εμνπζία θαη 

ζηνπο ππφινηπνπο ππνπξγνχο θαηά ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο θαη κε πεξηνξίδνληαο ηνλ 

αξηζκφ ησλ λνκνζεηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

Οη Alesina and Perotti (1999) ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρεη κηα αληηζηάζκηζε (trade-

off) κεηαμχ ησλ δχν ηχπσλ ζεζκψλ. Οη ηεξαξρηθνί ζεζκνί είλαη πην πηζαλφλ λα επηβάι-

ινπλ δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία, απνθεχγνληαο ηα κεγάια θαη επίκνλα ειιείκκαηα θαη 

επηηπγράλνληαο ηε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή γξεγνξφηεξα. Απφ ηελ άιιε ζέβνληαη 

ιηγφηεξα ηα δηθαηψκαηα ηεο κεηνςεθίαο θαη είλαη πηζαλφλ λα δεκηνπξγεί πξνυπνινγη-

ζκνχο πνπ επλννχλ ηε πιεηνςεθία. Οη «ζπιινγηθνί» έρνπλ ηα αληίζεηα ραξαθηεξηζηηθά. 

Θεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα ηα παξαπάλσ παξέρεηαη απφ ηε βηβιηνγξαθία γηα ηνπο 

θαλφλεο ςεθνθνξίαο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαλνκή ησλ θνλδπιίσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

Οη Baron (1989), Baron θαη Ferejohn (1989), ζηε κειέηε ηνπο γηα  ην πψο ην λνκνζεηηθφ 

ζψκα θαηαιήγεη ζηελ επηινγή ησλ πξνγξακκάησλ ηνπηθψλ δαπαλψλ, θάλνπλ ηε δηάθξηζε 

κεηαμχ ζε «αλνηρηψλ» θαη «θιεηζηψλ» θαλφλσλ ςεθνθνξίαο. ηνπο αλνηρηνχο, νη πξνηά-

ζεηο ηνπ ξπζκηζηή ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαηεβαίλνπλ ζε ςεθνθνξία ρσξίο ηξνπνπνηή-

ζεηο ελψ ζηνπο δεχηεξνπο ε κεηνςεθία κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηελ πξφηαζε ηεο πιεην-

ςεθίαο θαη έηζη λα πξνθχπηεη κηα πην ηζφηηκε θαηαλνκή ηνπ νθέινπο. Οη θιεηζηνί θαλφ-

λεο πεξηνξίδνπλ ηα πξνλφκηα ησλ ππνπξγψλ έλαληη ηνπ ππνπξγνχ νηθνλνκηθψλ (ξπζκη-

ζηήο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο) ζηε θάζε ηεο θαηάξηηζεο απφ ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία 

φπσο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ζηε θάζε ηεο έγθξηζεο απφ ην λνκνζεηηθφ ζψ-

κα, κεηψλνληαο έηζη θαη ηηο επηξξνέο ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ πνπ επηζπ-

κνχλ ηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ ζε νξηζκέλνπο ηνκείο. 

Οη Alesina and Perotti (1999) επηζεκαίλνπλ ηελ αλαινγία κεηαμχ ηεο αληηζηάζκη-

ζεο (trade-off) ηεξαξρηθψλ –ζπιινγηθψλ θαλφλσλ θαη ηεο αληηζηάζκηζεο (trade-off)  

πιεηνςεθηθψλ- αλαινγηθψλ ζπζηεκάησλ. Σα αλαινγηθά εθινγηθά ζπζηήκαηα παξάγνπλ 

πνιπθνκκαηηθά ζπζηήκαηα θαη νδεγνχλ ζε  θπβεξλήζεηο ζπλαζπηζκνχ. Αληίζεηα ηα 

πιεηνςεθηθά ζπζηήκαηα παξάγνπλ δηθνκκαηηθά ζπζηήκαηα (ή θάπνηα πξνζέγγηζε ηνπο)  

θαη κνλνθνκκαηηθέο θπβεξλήζεηο. Οη Κπβεξλήζεηο ζπλαζπηζκνχ παξνπζηάδνπλ αλαινγί-

εο κε ηηο ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο: δεκηνπξγνχλ θαζπζηεξήζεηο ζηε ράξαμε πνιηηηθήο, αι-
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ιά απνθεχγνπλ ηνλ αθξαίν θνκκαηηζκφ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη θπβεξλήζεηο ζπλαζπη-

ζκνχ απαηηνχλ ηελ έγθξηζε αξθεηψλ κεξψλ γηα λα θπβεξλήζνπλ, θαη ην δηθαίσκα ηνπ 

βέην γηα θάζε κέινο ηνπ ζπλαζπηζκνχ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη ηε λνκνζεηηθή δηαδηθαζί-

αο Σα πιεηνςεθηθά ζπζηήκαηα έρνπλ ηα αληίζεηα ραξαθηεξηζηηθά, δεδνκέλνπ φηη ε ε-

μνπζία ηνπ θφκκαηνο πνπ θπβεξλά είλαη απεξηφξηζηε. Οη Alesina θαη Drazen (1991), ν 

Spolaore (1993) παξέρνπλ επηζεκνπνίεζε απηψλ ησλ ηδεψλ, νη  Grilli, Masciandaro θαη 

Tabellini (1991), Roubini θαη Sachs (1989a,b), Alesina θαη Perotti (1995a), Perotti θαη 

Κνληφπνπινο (1999) θαη Hallerberg θαη von Hagen (1999) ζπδεηνχλ εκπεηξηθά ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηε δεκνζηνλνκηθή αδηέμνδα θαη ηελ θαζπζηέξεζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξν-

ζαξκνγήο ζηηο θπβεξλήζεηο ζπλαζπηζκνχ ζηηο ρψξεο ηνπ Ο.Ο..Α.. 

ρεηηθή είλαη θαη  ε ζπδήηεζε πνπ αληηθείκελν ηεο είλαη ε «δηαηξνχκελε θπβέξ-

λεζε» ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ε νπνία ζπκβαίλεη φηαλ ην θφκκα ηνπ πξνέδξνπ δελ θα-

ηέρεη ηελ πιεηνςεθία ζην Κνγθξέζν. Οη Alesina θαη  Rosenthal (l995), ζεσξνχλ φηη ε θα-

ηάζηαζε απηή κπνξεί λα απνηειεί πεγή ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ επηινγή πνιηηηθήο πα-

ξάιιεια φκσο θαιιηεξγεί ηε κεηξηνπάζεηα. 

Έλα άιιν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θπβεξλήζεηο ζπλαζπηζκνχ θαηά ηε 

δηαδηθαζία έγθξηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, απφ ην λνκνζεηηθφ ζψκα, είλαη ε επηθείκελεο 

ζπλέπεηεο απφ ηελ ελδερφκελε  απφξξηςε ηνπ, θαζψο απηέο κπνξεί λα θιηκαθψλνληαη απφ 

ηελ θαηάζεζε κηαο λέαο πξφηαζεο πξνυπνινγηζκνχ κέρξη ηελ πηψζε ηεο θπβέξλεζεο. Ο 

Von Hagen (1992 ) ππνζηεξίδεη, φηη φζν πην «ζνβαξέο» είλαη γηα ηελ θπβέξλεζε νη ζπλέ-

πεηεο κηαο θνηλνβνπιεπηηθήο ήηηα γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηφζν πεξηζζφηεξν ελδηαθέξε-

ηαη λα πξνηείλεη έλαλ πξνυπνινγηζκφ πνπ αλακέλεηαη λα βξεη κηα ζηαζεξή πιεηνςεθία 

ζην θνηλνβνχιην. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην λνκνζεηηθφ ζψκα θαη ηδίσο ηα θφκκαηα πνπ 

ζηεξίδνπλ ηελ θπβέξλεζε κπνξεί λα απφζρνπλ απφ ηελ ςήθηζε ηεο πξφηαζεο πξνυπνιν-

γηζκνχ θνβνχκελα ηε δεκηνπξγία κηαο  ζεζκηθήο θξίζεο, πνπ ζα πξνθαιέζεη ε ελδερφκε-

λε απφξξηςε ηνπ.  

1.8.3 Γηαθάλεηα ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ 

Οη ζχγρξνλνη πξνυπνινγηζκνί είλαη ηδηαίηεξα πνιχπινθνη θαη ε έιιεηςε δηαθά-

λεηαο δεκηνπξγεί ζχγρπζε γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ. Οη 

πνιηηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο πξαθηηθέο, γηα λα απνθξχςνπλ ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηνπο ςεθνθφξνπο-θνξνινγνχκελνπο. Σέηνηεο είλαη: α) αηζηφδν-

μεο εθηηκήζεηο γηα ηα βαζηθέο καθξννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο (αλάπηπμε, πιεζσξηζκφο, 

αλεξγία, επηηφθηα) κε ζθνπφ λα ππεξεθηηκήζνπλ ηα έζνδα θαη λα ππνεθηηκήζνπλ ηηο δα-

πάλεο, κε ην «αλαπάληερν» έιιεηκκα ζην ηέινο ηνπ έηνπο λα απνδίδεηαη ζε κηα εμσγελή 
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θξίζε β) επνίσλεο πξνβιέςεηο γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ λέσλ πνιηηηθψλ ζηνλ πξνυπνινγη-

ζκφ γ) ζηξαηεγηθή ρξήζε ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (ζπρλά ζην πξνυπνιν-

γηζκφ νη πνιηηηθνί ζπδεηνχλ γηα δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ππνινγηζκέλε ζε κηα αξρη-

θή ηηκή βάζεο). Φνπζθψλνληαο ηελ ηηκή βάζεο κπνξνχλ λα ηζρπξηζηνχλ φηη είλαη δεκν-

ζηνλνκηθά ππεχζπλνη απνθεχγνληαο αληηιατθέο πεξηθνπέο) δ) ζηξαηεγηθή ρξήζε ηνπ πν-

ιπεηνχο πξνυπνινγηζκνχ φπνπ νη ζθιεξέο πνιηηηθέο αλαβάιινληαη γηα ην έηνο 2,3,4 ηνπ 

ζρεδίνπ θαη δελ εθαξκφδνληαη πνηέ γηαηί αλαζεσξνχληαη θάζε ρξφλν. 

ε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε γηα ηε ζηξαηεγηθή ρξήζε ηεο αδηαθάλεηαο ηνπ πξνυπν-

ινγηζκνχ αλαπηχρζεθαλ ηνπιάρηζηνλ δχν επηρεηξήκαηα. Οη Buchanan θαη Wagner (1977) 

ζηε ζεσξία γηα ηε «δεκνζηνλνκηθή ςεπδαίζζεζε» ππνζηεξίδνπλ φηη νη αζψνη θαη απιε-

ξνθφξεηνη ςεθνθφξνη, ιφγσ ελ κέξεη ηεο αδηαθάλεηαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ,  ππεξεθηη-

κνχλ ηα νθέιε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ ππνηηκψληαο ην θφζηνο γηα ηελ πιεξσκή ηνπο. 

Όκσο δελ είλαη δήηεκα κφλν ησλ αζψσλ θαη απιεξνθφξεησλ ςεθνθφξσλ. Σν 

δεχηεξν επηρείξεκα δελ βαζίδεηαη ζε παξαινγηζκφ θαη ζηε ζχγρπζε ησλ ςεθνθφξσλ αι-

ιά ζην γεγνλφο φηη ε έιιεηςε δηαθάλεηαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κέζσ ζηξαηεγηθήο αζά-

θεηαο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζχγρπζε ζε νξζνινγηθνχο ςεθνθφξνπο. Οη Cukierman θαη 

Meltzer (1986), νη Alesina θαη Cukierman (1990), επηζεκαίλνπλ ην  φθεινο γηα ηελ θπ-

βέξλεζε απφ ηελ αζάθεηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηελ πεξίπησζε πνπ αληηκεησπίδεη έλα 

νξζνινγηθφ εθινγηθφ ζψκα. Η ηδέα είλαη φηη κε ηε δεκηνπξγία ζχγρπζεο θαζηζηάηαη ιηγφ-

ηεξν ζαθέο πψο πνιηηηθέο κεηαθξάδνληαη ζε απνηειέζκαηα. Έηζη ε θπβέξλεζε κπνξεί λα 

δηαηεξήζεη έλα ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα απέλαληη ζηνπο νξζνινγηθνχο, αιιά φρη πιήξσο 

ελεκεξσκέλνπο ςεθνθφξνπο, πνπ ζα εμαθαληδφηαλ αλ νη δηαδηθαζίεο ήηαλ «δηαθαλείο». 

Χο εθ ηνχηνπ, νη πνιηηηθνί επηιέγνπλ,  κέρξη έλα ζεκείν, λα πηνζεηνχλ αδηαθαλείο δηαδη-

θαζίεο θαζψο, φζα ιηγφηεξα  γλσξίδεη θαη θαηαλνεί ην εθινγηθφ ζψκα ζρεηηθά κε ηε δηα-

δηθαζία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηφζν πεξηζζφηεξν νη πνιηηηθνί κπνξνχλ λα ελεξγνχλ ζηξα-

ηεγηθά θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα, γηα ηελ επίηεπμε ηδηνηειψλ 

επθαηξηαθψλ ζηφρσλ. 

Οη Rogoff θαη Sibert (1988) θαη ν Rogoff (1990) θάλνπλ κηα  παξφκνηα παξαηή-

ξεζε ζην πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ κνληέισλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θχθινπ. Γείρλνπλ φηη 

εάλ νη ςεθνθφξνη δελ κπνξνχλ λα παξαηεξήζνπλ ηε ζχλζεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηφηε 

ε θπβέξλεζε  κπνξεί λα αθνινπζήζεη ραιαξή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή πξηλ απφ ηηο εθιν-

γέο, απμάλνληαο έηζη ηηο πηζαλφηεηέο ηεο γηα επαλεθινγή. Σε ξεηή ζρέζε αδηαθάλεηαο θαη 

ειιεηκκάησλ θαηαγξάθεη θαη ν Milesi-Ferretti (1997) πνπ ππνζηεξίδεη φηη νη πνιηηηθνί 

πνπ ζέινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ππεξβνιηθά ειιείκκαηα  ζα επηιέμνπλ κε αδηαθαλείο  δηα-
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δηθαζίεο, θαη νη ηειεπηαίεο ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα επηηχρνπλ ηνπο (παξακνξθσκέλνπο) 

ζηφρνπο ηνπ. Ο Tanzi (1995) ζπγθξίλεη ηνπο ζεζκνχο ηνπ  πξνυπνινγηζκνχ  ζε πνιιέο 

ρψξεο ηνπ Ο.Ο..Α., ηνλίδεη ηνλ ξφιν ηεο δηαθάλεηαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη  θαηαγξά-

θεη ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ηεο, ζπλδένληαο ην βαζκφο δηαθάλεηαο κε ηελ ζθνπηκφηεηαο 

ηνπ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ. Σφζν Tanzi (1995) φζν θαη νη Alesina, Mare θαη Perotti (1996) 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε Ιηαιία έρεη έλα κηα απφ ηηο ιηγφηεξν δηαθαλείο δηαδηθαζίεο, ζηελ ν-

κάδα ησλ ρσξψλ ηνπ Ο.Ο..Α. θαη ζπκθσλνχλ φηη ε έιιεηςε δηαθάλεηαο θάλεη ηνλ έιεγ-

ρν ησλ δαπαλψλ ζηελ Ιηαιία ηδηαίηεξα δχζθνιν. 

Ο Von Hagen (1992) θαη Von Hagen θαη I. J. Harden (1994) παξείραλ ηελ πξψηε 

ζπγθεληξσηηθή αλάιπζε γηα ην πψο επεξεάδνπλ νη δηαδηθαζίεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηα 

δεκνζηνλνκηθά απνηειέζκαηα ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. Καηαζθεχαζαλ δείρηεο πνπ ηαμηλν-

κνχλ ηνπο ζεζκνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηνπο πην ηεξαξρηθνχο ζηνπο πην θνιεγηαθνχο 

θαη απφ ηνπο πην δηαθαλήο ζηνπο πην αδηαθαλείο, ζπιιέγνληαο έλα επξχ θάζκα δεδνκέ-

λσλ, γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φπσο: ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ πξνυ-

πνινγηζκνχ, ε δηαδηθαζία έγθξηζεο θαη ε ζρέζε λνκνζεηηθήο θαη εθηειεζηηθήο, ε δηαδη-

θαζία εθηέιεζεο, ν βαζκφο δηαθάλεηαο, ε χπαξμε αξηζκεηηθψλ ζηφρσλ θαη ε χπαξμε πν-

ιχρξνλσλ πξνυπνινγηζκψλ. Καηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ζε ρψξεο κε ηεξαξρηθέο / 

δηαθαλείο δηαδηθαζίεο πξνυπνινγηζκνχ επηηπγράλεηαη κεγαιχηεξε δεκνζηνλνκηθή πεη-

ζαξρία. Έλα κεηνλέθηεκα πνπ παξνπζηάδεηαη ε έξεπλα ηνπο είλαη  φηη επεηδή ν ζπλνιηθφο 

δείθηεο ζπλαπαξηίδεηαη απφ ηνπο επηκέξνπο δείθηεο δείρλεη ηελ ίδηα δεκνζηνλνκηθή ππεπ-

ζπλφηεηα γηα δηαθνξεηηθέο ρψξεο, πνπ φκσο ε ηηκή ηνπ νθείιεηαη ζε άιινπο ιφγνπο πρ 

Γαιιία θαη Γεξκαλία (Γαιιία ηζρπξή ζέζε  πξσζππνπξγνχ, Γεξκαλία δηαθάλεηα θαη απ-

ζηεξή εθηέιεζε).  

Αλάινγεο έξεπλεο έγηλαλ θαη ζηηο ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο. Οη Alesina et al. 

(1995), θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη πην ηεξαξρηθέο θαη δηαθαλείο δηαδηθαζίεο νδε-

γνχλ ζηελ κείσζε ησλ πξσηνγελψλ ειιεηκκάησλ. Οη Gavin θαη Perotti (1997) θαη νη  

Stein, Talvi θαη Grisanti (1999)  ζπκπεξαίλνπλ φηη νη ζεζκνί είλαη θαζνξηζηηθνί παξάγν-

ληεο γηα ηα δεκνζηνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο.  

Μηα κεγάιε βηβιηνγξαθίαο πξνζπαζεί λα ξίμεη θσο ζηηο επηπηψζεηο ησλ δηαδηθα-

ζηψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηα δεκνζηνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ ακεξηθάληθσλ πνιη-

ηεηψλ, παξνπζηάδνληαο παξάιιεια θαη ηηο κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ παξαηεξνχληαη 

ζηηο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο θαη ηηο δεκνζηνλνκηθέο επηδφζεηο. Σέηνηεο είλαη, κεηαμχ άιισλ, 

νη εξγαζίεο ησλ Poterba (1994), ησλ Alt θαη Lowry (1994), ησλ Bayoumi θαη Eichengreen 

(1995 θαη ησλ Alesina θαη Bayoumi (1996). 
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Ο James Poterba (1994) θαη νη Alt θαη Lowry (1994) κειεηψληαο ηελ αληίδξαζε 

ζε δεκνζηνλνκηθέο θξίζεηο πνιηηεηψλ ησλ ΗΠΑ, πνπ είραλ δηαθνξεηηθνχο λφκνπο πξνυ-

πνινγηζκνχ παξαηήξεζε φηη νη δεκνζηνλνκηθνί ζεζκνί επεξεάδνπλ βξαρππξφζεζκα ηηο 

δαπάλεο θαη ηνπο θφξνπο θαη ε πξνζαξκνγή ζε δπζκελείο δεκνζηνλνκηθέο θξίζεηο είλαη 

ιηγφηεξν έληνλε θαη άκεζε ζε πνιηηείεο φπνπ ν θπβεξλήηεο δελ αλήθεη ζην θφκκα πνπ 

έρεη ηελ πιεηνςεθία ζην λνκνζεηηθφ ζψκα. Οη  Alesina θαη Bayoumi (1996) δείρλνπλ φηη 

φηαλ πεξηνξηζκνί ζηα ειιείκκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ππνρξεψλνπλ ζηελ επηβνιή δε-

κνζηνλνκηθήο ηζνξξνπίαο, δελ ππάξρνπλ παξαηεξήζηκα θφζηε ζηε κεηαβιεηφηεηα ηνπ 

θξαηηθνχ πξντφληνο ιφγσ έιιεηςεο δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξνπνίεζεο. 

Οη Bayoumi θαη Eichengreen (1995) βξίζθνπλ φηη ε αληαπφθξηζε ησλ ειιεηκκά-

ησλ ζηηο εηζνδεκαηηθέο δηαθπκάλζεηο είλαη ηζρπξφηεξε ζε πνιηηείεο κε ιηγφηεξν απζηε-

ξνχο θαλφλεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Οη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ φηη ζε πνιηηείεο κε απζηε-

ξνχο θαλφλεο, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πξνζαξκνγέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζπκβαίλνπλ 

απφ ηελ πιεπξά ησλ δαπαλψλ, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη νη απζηεξνί θαλφλεο είλαη 

απνηειεζκαηηθά ζηε ζπγθξάηεζε δαπαλψλ. 

Σα κνληέια πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ πξνζπαζνχλ είηε λα εξκελεχζνπλ ηηο 

αηηίεο πνπ πξνθαινχλ ηα ειιείκκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είηε λα εμεγήζνπλ ηελ θαζπ-

ζηέξεζε ζηε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή κεηά απφ  κία θξίζε. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά 

είλαη απνηειέζκαηα εξεπλψλ πνπ δηεμήρζεθαλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα ρψξεο κε απνηέ-

ιεζκα λα απνηεινχλ γεληθά εξκελεπηηθά εξγαιεία,  πνπ ε ρξήζε ηνπο απαηηεί πξνζαξκν-

γή ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε ρψξαο. 
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2. Ο Κξαηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο 

 2.1 Έλλνηα θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ Κξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 

«Πξνϋπνινγηζκόο είλαη ν λόκνο κε ηνλ νπνίν πξνζδηνξίδνληαη ηα δεκόζηα έζνδα 

θαη θαζνξίδνληαη ηα όξηα ησλ εμόδσλ ηνπ Κξάηνπο (πηζηώζεσλ) γηα θάζε νηθνλνκηθό  έ-

ηνο»
7
. Δίλαη λφκνο πνπ ςεθίδεηαη απφ ηε «Βνπιή θαηά ηελ ηαθηηθή εηήζηα ζύλνδό ηεο»

8
  

θαη θπξψλεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο. Ο λφκνο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ δε ζε-

ζπίδεη θαλφλεο δηθαίνπ, αιιά πεξηιακβάλεη ηα έζνδα θαη ηηο δαπάλεο πνπ πξνβιέπνληαη,  

βάζεη πθηζηακέλσλ θαλφλσλ δηθαίνπ, γηα ην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο, πνπ ηαπηίδεηαη κε 

ην εκεξνινγηαθφ
9
. Οπζηαζηηθά είλαη πξάμε δηνηθεηηθή πνπ πεξηβάιιεηαη κε ηνλ ηχπνπ 

ηνπ λφκνπ, γη απηφ θαη ηππηθφο λφκνο. Δίλαη εληαχζηνο λφκνο, ηζρχεη δειαδή γηα έλα νηθν-

λνκηθφ έηνο, αλ θαη ην χληαγκα επηηξέπεη ηε ζχληαμε δηεηνχο πξνυπνινγηζκνχ
10

 , θαη 

πξνζδηνξίδεη ηα δεκφζηα έζνδα ζέηνληαο παξάιιεια φξηα ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ε-

μφδσλ. πλνςίδνληαο, ν πξνυπνινγηζκφο είλαη κηα πξάμε πεξηνδηθή θαζψο επαλαιακβά-

λεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, είλαη πξάμε πξφβιεςεο θαζψο αλαθέξεηαη ζην επφ-

κελν νηθνλνκηθφ έηνο θαη πξάμε εμνπζηνδνηηθή θαζψο κε ην λφκν ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ε 

Βνπιή εμνπζηνδνηεί ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία ζηελ είζπξαμε εζφδσλ θαη ζηελ δηελέξγεηα 

δαπαλψλ, πνπ είλαη λνκνζεηεκέλα κε νπζηαζηηθνχο λφκνπο. 

Γηαηζζεηηθά, ν πξνυπνινγηζκφο είλαη έλα ζχλνιν αλαιπηηθψλ πηλάθσλ πνπ ζε απ-

ηνχο απνηππψλνληαη φιεο νη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θξάηνπο. « Όια ηα έζνδα 

θαη ηα έμνδα ηνπ Κξάηνπο, εγγξάθνληαη ζηνλ Πξνϋπνινγηζκό θαη ηαμηλνκνύληαη θαη’ είδνο, 

νκάδεο, ππνθαηεγνξίεο θαη θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηελ αηηία θαη ηε θύζε ηνπο, θαηά ηα νξη-

δόκελα κε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ»
 11

 Οπζηαζηηθά φκσο ν Κξαηηθφο Πξνυπν-

ινγηζκφο απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν δεκνζηνλνκηθφ ζεζκφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην θξάηνο γηα λα 

επηηειεί ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο. πγθεθξηκέλα, ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί σο 

ην πξφγξακκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θξάηνπο ην νπνίν πξνβιέπεη θαη ηα αλαγθαία δεκν-

ζηνλνκηθά κέζα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ, απνηειψληαο έηζη ην απαξαίηεην κέζν γηα 

ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ12.  

                                                           
7
 Ν. 2362/1995 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

άξζξν 5, παξ. 1 
8
 «χληαγκα ηεο Διιάδαο», άξζξν 79, παξ. 1 

9
 Ν. 2362/1995 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

άξζξν 3 
10

 «χληαγκα ηεο Διιάδαο», άξζξν 79, παξ. 6 
11

 Ν. 2362/1995 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

άξζξν 3 παξ. 2 
12

 Γ. Π. Καξάγησξγαο: “Οη Γεκνζηνλνκηθνί Θεζκνί”, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα, 1981, ζει.21-22   
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Όπσο θάζε νηθνλνκηθή κνλάδα έηζη θαη ην Κξάηνο είλαη απαξαίηεην λα πξνγξακ-

καηίδεη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα. Όκσο ην Κξάηνο δηαθέξεη απφ ηηο άιιεο νη-

θνλνκηθέο κνλάδεο ηφζν ζηνλ ηξφπν πνπ πξνυπνινγίδεη ηα έζνδα  θαη ηηο δαπάλεο ηνπ 

φζν θαη ζην ζθνπφ
13

 πνπ εμππεξεηεί. Ο ηξφπνο  πνπ πξνγξακκαηίδεη ην θξάηνο ηελ νηθν-

λνκηθή δξαζηεξηφηεηα δηαθέξεη απφ εθείλνλ ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ. Οη ηδησηηθνί θνξείο 

πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζνπλ ην ζθνπφ ηνπο, πνπ είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο, 

πξνυπνινγίδνπλ πξψηα ηα έζνδα θαη κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη απφ απηά, πξν-

γξακκαηίδνπλ ζηε ζπλέρεηα ηηο δαπάλεο ηνπο. Αληίζεηα,  γηα ην θξάηνο, ηα έζνδα δελ α-

πνηεινχλ ζηνλ ίδην βαζκφ πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δαπα-

λψλ ηνπ. Σν Κξάηνο δηαζέηνληαο ηνλ εμνπζηαζηηθφ κεραληζκφ ηεο επηβνιήο θφξνπ θαη 

έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα δαλείδεηαη γηα καθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα, κπνξεί λα πξν-

γξακκαηίδεη αξρηθά ηηο δαπάλεο ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα απνθαζίδεη ηηο πεγέο απφ ηηο ν-

πνίεο ζα αληιήζεη έζνδα γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζή ηνπο.  

ηελ Διιάδα, ν Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο πεξηιακβάλεη ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπν-

ινγηζκφ (Σ.Π.) θαη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (Π.Γ.Δ.), πνπ απνζθνπεί 

ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο κε ηελ θαηαζθεπή αλαπηπμηαθψλ 

έξγσλ ππνδνκήο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη είηε απφ ακηγψο εζληθνχο πφξνπο είηε θαη κε ρξε-

καηνδνηήζεηο απφ ηελ Δ.Δ. Ο ηαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο πεξηιακβάλεη ζην ζθέινο ησλ ε-

ζφδσλ φια ηα έζνδα ηνπ θξάηνπο εθηφο εθείλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ απφδνζε ησλ 

δεκφζησλ επελδχζεσλ, ηα έζνδα απφ δάλεηα ηνπ Κξάηνπο θαη  ηα έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο 

ηεο  Δπξσπατθή Έλσζε, ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δεκφζησλ επελ-

δχζεσλ. ην ζθέινο ησλ εμφδσλ εκθαλίδνληαη φια ηα έμνδα ηνπ Κξάηνπο, εθηφο ησλ εμφδσλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα δεκφζηεο επελδχζεηο.  

2.2 Οη θάζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

Ο θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο, εθηφο απφ κέζν δηαρείξηζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο, 

ιεηηνπξγεί θαη σο πνιηηηθφο κεραληζκφο, σο δηαδηθαζία θαηαλνκήο αμηψλ. Η δηαδηθαζία ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ κέζσ ηεο νπνίαο απνθαζίδνληαη, εθηεινχληαη θαη ειέγρνληαη νη πνιηηηθέο 

                                                           
13

 Οη λενθιαζηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ θξάηνπο απνβιέπεη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο θνη-

λσληθήο επεκεξίαο θαη ν πξνυπνινγηζκφο απνηειεί ην κεραληζκφ θαηαλνκήο ησλ κέζσλ παξαγσγήο κεηαμχ 

ησλ αγαζψλ πνπ έρεη αλαιάβεη λα εθνδηάδεη ην θξάηνο ηελ θνηλσλία θαζψο ζπγθεθξηκελνπνηεί ηηο απνθά-

ζεηο γηα ην ηη θαη ην πφζν ζα παξαρζεί απφ ηα δεκφζηα, εκηδεκφζηα θαη άιια αγαζά, κε επζχλε ηνπ θξάηνπο 

θαη πσο ζα επηκεξηζηεί ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπο, επηηειψληαο ηε ιεηηνπξγία ηελ νπνία επηηειεί ν κεραλη-

ζκφο ηηκψλ γηα ηελ αγνξά. Γηα ηνπο καξμηζηέο, πνπ  ζεσξνχλ φηη ην  θξάηνο απνζθνπεί ζηελ εμαζθάιηζε 

ησλ βαζηθψλ πξνυπνζέζεσλ αλαπαξαγσγήο θαη ζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ απφ ηνπο θεθαιαηνθξάηεο, ν 

θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο απνηειεί πεδίν ηαμηθήο θαη ελδνηαμηθήο ζχγθξνπζεο ησλ δηαθφξσλ κεξίδσλ ηεο 

θαπηηαιηζηηθήο ηάμεο (Π. Καξάγησξγαο: “Οη Γεκνζηνλνκηθνί Θεζκνί”, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα, 1981, 

ζει.24-26) 
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απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηα δεκνζηνλνκηθά δεηήκαηα αθνινπζεί ηέζζεξηο δηαδνρηθέο θάζεηο: 

ηελ θαηάξηηζε, ηελ ςήθηζε, ηελ εθηέιεζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

2.2.1 Καηάξηηζε ηνπ Κξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 

Η θαηάξηηζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ είλαη ε θάζε πξνεηνηκαζίαο ηνπ ζρεδίνπ 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ππνβάιιεηαη ζηελ λνκνζεηηθή εμνπζία γηα ςή-

θηζε. Η ζχληαμε ηνπ Κξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ είλαη κηα ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία πνπ ιακ-

βάλνπλ κέξνο πνιινί θνξείο ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο, ηφζν ζην επίπεδν ηνπ πξνυπνινγη-

ζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ φζν θαη ζην επίπεδν ηεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ.  Σελ γεληθή επ-

ζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  έρεη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη εηδηθφηεξα 

ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, πνπ επεμεξγάδεηαη ηα ζηνηρεία πνπ απνζηέιινπλ νη ε-

κπιεθφκελνη θνξείο θαη ιακβάλεη ηηο ηειηθέο απνθάζεηο. «Ο πξνϋπνινγηζκόο θαηαξηίδεηαη 

ύζηεξα από πξνηάζεηο ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ θαη εηζήγεζε ησλ Υπεξεζηώλ δεκνζηνλνκηθνύ 

ειέγρνπ πξνο ην Γεληθό Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο»
 14

.  

2.2.1.1 Καηάξηηζε Πξνϋπνινγηζκνύ Δζόδσλ  

Η Γηεχζπλζεο Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο ζηέιλεη ε-

γθχθιην ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πξνο ηνπο θνξείο εθείλνπο πνπ εκπιέθνληαη κε ηα έζν-

δα. Οη θνξείο απηνί είλαη θπξίσο δηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 

(Γηεχζπλζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, Γηεχζπλζε Κεθαιαίνπ, Φ.Π.Α., Υαξηνζήκνπ, Δηδηθψλ 

Φφξσλ Καηαλάισζεο θ.ιπ.) θαζψο θαη άιια Τπνπξγεία πνπ ζρεηίδνληαη κε νξηζκέλεο θαηε-

γνξίεο εζφδσλ.  

Απφ ηνπο αλσηέξσ θνξείο δεηείηαη λα ζηείινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα έζν-

δα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπο. Οη πξνηάζεηο απηέο γίλνληαη θαηά θσδηθφ αξηζκφ εζφδνπ θαη πε-

ξηιακβάλνπλ ηφζν ηηο εθηηκήζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ηξέρνληνο νηθν-

λνκηθνχ έηνπο, φζν θαη ηηο πξνβιέςεηο γηα ην επφκελν, γηα ην έηνο δειαδή πνπ θαηαξηίδεηαη ν 

Πξνυπνινγηζκφο. Όιεο νη πξνηάζεηο ζπγθεληξψλνληαη, θαη ππφθεηληαη ζε επεμεξγαζία.  

2.2.1.2 Καηάξηηζε Πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ  

Η δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ αξρίδεη έμη πεξίπνπ κήλεο πξηλ 

απφ ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. Η Γηεχζπλζεο Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γεληθνχ Λνγη-

ζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο ζηέιλεη εγθχθιην ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ζε φινπο ηνπο δεκφζη-

νπο θνξείο, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη ζηφρνη ηεο λέαο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη πεξηιακ-

βάλνληαη νδεγίεο, ηερληθήο θπξίσο θχζεσο, γηα ηνλ ηξφπν θαηάξηηζεο ηνπ ζρεδίνπ πξνυπνιν-

γηζκνχ ηνπο θαη γηα ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην.  

Οη αξκφδηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ησλ θνξέσλ ππνβάιινπλ, κέζσ ηεο Τπεξεζίαο 

Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ πνπ εδξεχεη ζην Τπνπξγείν ή ζην λνκφ, ην ζρέδην ηνπ πξνυπνιν-

                                                           
14

 Ν. 2362/1995 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

άξζξν 6, παξ. 1 
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γηζκνχ ηνπο ζηε Γ/λζε Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο
. 

Οη Τπεξε-

ζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ δηαηππψλνπλ θαηά ηελ απνζηνιή ηνπ ζρεδίνπ, ηηο ηπρφλ παξα-

ηεξήζεηο ηνπο γηα ηξνπνπνίεζε ή πεξηθνπή θνλδπιίσλ.  

ηε ζπλέρεηα, ε Γ/λζε Πξνυπνινγηζκνχ αθνχ ζπγθεληξψζεη φια ηα ζρέδηα ησλ Πξν-

υπνινγηζκψλ ησλ Τπνπξγείσλ πξνρσξεί ζηελ ηειηθή θάζε ηεο επεμεξγαζία. ε απηήλ ηε 

θάζε απνθαζηζηηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, 

κε βάζε ηε γεληθφηεξε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή γηα ην επεξρφκελν έηνο, ην χςνο ησλ πξνβιε-

πνκέλσλ εζφδσλ, ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο εηζεγήζεηο ησλ ηερληθννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ 

γηα ηε ζθνπηκφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ θνξέσλ απνθαζίδεη ην ηειηθφ 

χςνο ησλ εμφδσλ θαηά δξαζηεξηφηεηα θαη θνξέα θαη πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκφζεη ηνλ πξν-

υπνινγηζκφ ζηνπο νηθνλνκηθνχο θαη δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο ηεο θπβέξλεζεο έρεη δηθαίσ-

κα λα πξνβαίλεη αθφκα θαη ζε πεξηθνπέο νξηζκέλσλ απφ ηα πξνβιεπφκελα έμνδα ησλ ππνπξ-

γείσλ, δηθαίσκα πνπ δελ νξίδεηαη ξεηά ζε θάπνην λφκν αιιά πξνθχπηεη έκκεζα απφ ηελ αξ-

κνδηφηεηα πνπ ηνπ αλαζέηεη γεληθά ν λφκνο. «Ο ππνπξγόο Οηθνλνκηθώλ είλαη αξκόδηνο γηα ηε 

γεληθή δηαρείξηζε θαη εθηέιεζε ηνπ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ»15 

2.2.2 Η έγθξηζε ηνπ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο θαηάξηηζεο ηνπ, ν Κξαηηθφο Πξνυπνινγη-

ζκφο θαηαηίζεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ζηε Βνπιή γηα λα ςεθηζηεί. Η δηαδηθαζία 

πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνβιέπεηαη απφ ην «χληαγκα ηεο 

Διιάδαο ηνπ 2001» 16 θαη είλαη ε αθφινπζε: Σν Πξνζρέδην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαηαηίζεηαη 

ζηελ Γηαξθή Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο ηελ πξψηε Γεπηέξα ηνπ Οθηψ-

βξε. Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, αθνχ ζπκβνπιεπηεί ηνπο επηθεθαιείο ησλ Κνηλνβνπιεπηη-

θψλ νκάδσλ νξίδεη έλα γεληθφ εηζεγεηή θαη εηδηθνχο εηζεγεηέο απφ θάζε θνηλνβνπιεπηηθή 

νκάδα. Η ζπδήηεζε ζηελ Δπηηξνπή νινθιεξψλεηαη ζε ηξεηο ζπλεδξηάζεηο θαη ηα πξαθηηθά 

ησλ ζπλεδξηάζεσλ δηαβηβάδνληαη ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ17. ηε ζπλέρεηα θαη αθνχ ιά-

βεη ππφςε ηνπ ηηο παξαηεξήζεηο  ηεο Δπηηξνπήο εηζάγεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζηε Βνπιή γηα 

ζπδήηεζε θαη ςήθηζε. Σν ρέδην ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ Δηζε-

γεηηθή Έθζεζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ18 θαη επηζπλάπηνληαη  πίλαθεο «α) ησλ πξνβιε-

πνκέλσλ εζόδσλ, β) ησλ πξνβιεπνκέλσλ εμόδσλ, ρσξηζηά θαηά θνξέα γ) ησλ πξνβιεπνκέλσλ 

                                                           
15

 φπ άξζξν 2 παξ. 1 
16

 «χληαγκα ηεο Διιάδαο ηνπ 2001» , άξζξν 76, παξ. 3. Μέρξη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο ην 2001, 

ε θαηάζεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηε Βνπιή έπξεπε λα γίλεη έλα κήλα ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηε ιήμε ηνπ νηθν-

λνκηθνχ έηνπο , («χληαγκα ηεο Διιάδαο ηνπ 1975» , άξζξν 76, παξ. 3 & «Ν. 2362/1995 «Πεξί  Γεκνζίνπ 

Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», άξζξν 8) 
17

 «Καλνληζκφο ηεο Βνπιήο» άξζξν 121, παξ. 3,4 
18

 Σν χληαγκα νξίδεη (άξζξν 74 παξ.1) φηη θάζε ζρέδην λφκνπ ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ αηηηνινγηθή 

έθζεζε. ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, εθηίζεληαη νη εμειίμεηο ηεο Δζληθήο θαη Γηε-

ζλνχο Οηθνλνκίαο, ηα δεκνζηνλνκηθά κεγέζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ηεο Κπ-

βέξλεζεο γηα ην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο.   
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θαηά θσδηθό αξηζκό εμόδνπ, αλεμαξηήησο θνξέα ή εηδηθνύ θνξέα δ) ησλ πξνβιεπνκέλσλ ηειη-

θώλ απνηειεζκάησλ ησλ εζόδσλ θαη ησλ εμόδσλ»19  

Μεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ  ζηε Βνπιή ν πξνυπνινγηζκφο δηαλέκεηαη ζηνπο βνπιεπηέο 

θαη παξαπέκπεηαη ζηε Γηαξθή Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ. Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξν-

πήο αθνινπζψληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε απηή πνπ αθνινχζεζε γηα ην Πξνζρεδίνπ ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ νξίδεη γεληθνχο θαη εηδηθνχο εηζεγεηέο απφ θάζε θνηλνβνπιεπηηθή νκάδα 

θαη έλαλ εηδηθφ εηζεγεηή πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνπο αλεμάξηεηνπο. Η εμέηαζε ηνπ Πξνυπν-

ινγηζκνχ απφ ηελ Δπηηξνπή γίλεηαη ζε ηέζζεξηο ζπλεδξηάζεηο, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

νρηψ εκέξεο απφ ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε, πξνζεζκία πνπ έρνπλ θαη νη εηζεγεηέο γηα λα ππν-

βάινπλ ηηο εθζέζεηο ηνπο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ. ηε ζπλέρεηα ε έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο καδί 

κε απηέο ησλ εηζεγεηψλ δηαλέκνληαη ζηνπο βνπιεπηέο ηξεηο κέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο 

ζπδήηεζεο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζηελ Οινκέιεηα20.   

Ο πξνυπνινγηζκφο ζπδεηείηαη θαη ςεθίδεηαη απφ ηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο κέζα ζε 

πέληε ην πνιχ ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο. Η ςεθνθνξία είλαη νλνκαζηηθή θαη δηεμάγεηαη ηαπην-

ρξφλσο, κε ρσξηζηνχο θαηαιφγνπο θαη ςεθνιέθηεο γηα ηα έζνδα θαη έμνδα θάζε Τπνπξγείνπ 

ελψ ε ςήθηζε ηνπ πξoυπoιoγηζκoχ δεκφζησλ επελδχζεσλ θαη πξνζαξηεκέλσλ πξνυπνινγη-

ζκψλ, ηνπ πξoυπoιoγηζκoχ ησλ λνκαξρηψλ θαη ηνπ πξoυπoιoγηζκoχ ησλ εηδηθψλ ηακείσλ θαη 

ππεξεζηψλ γίλεηαη ηδηαηηέξσο θαη δηαδνρηθά κε αλάηαζε ή έγεξζε21. Μεηά ηελ ςήθηζε ηνπ 

απφ ηε Βνπιή, ν πξνυπνινγηζκφο ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο θαη δεκν-

ζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, παίξλνληαο έηζη ηε κνξθή ηνπ Νφκνπ.  

ηελ Διιάδα, ν ξφινο ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο θαηά ηε δηαδηθαζία ςήθηζεο ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη έρεη πεξηζζφηεξν ηππηθφ ραξαθηήξα.  πγθεθξηκέ-

λα: Η Βνπιή δελ έρεη δηθαίσκα λ‟ αξλεζεί ηελ ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζην ζχλνιν ηνπ. 

Ο πξνυπνινγηζκφο δελ ςεθίδεηαη θαηαξρήλ φπσο νη άιινη λφκνη. Έηζη δε δίλεηαη ε δηαθξηηη-

θή εμνπζία ζηε Βνπιή λα δέρεηαη ή λα απνξξίπηεη ζην ζχλνιν ηνπ ηνλ πξνυπνινγηζκφ φπσο 

ζπκβαίλεη κε ηνπο άιινπο λφκνπο. Απηή εμάιινπ είλαη θαη ε έλλνηα ηνπ άξζξνπ 79, παξ. 1 

ηνπ πληάγκαηνο «Η Βνπιή θαηά ηελ ηαθηηθή εηήζηα ζύλνδό ηεο ςεθίδεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό 

εζόδσλ θαη εμόδσλ ηνπ Κξάηνπο». Δπνκέλσο πξνρσξά ζηελ ςήθηζε ηνπ «θαη‟ άξζξν». Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε Βνπιή έρεη ηελ εμνπζία λα ηξνπνπνηεί δηάθνξα θνλδχιηα ηνπ πξνυπνινγη-

ζκνχ. Αιιά θαη απηή ε εμνπζία είλαη πεξηνξηζκέλε θαζψο δελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αξλε-

ζεί ηελ ςήθηζε δαπαλψλ πνπ νξίδνληαη κε λφκν ή έρεη αλαιεθζεί ε λφκηκε ππνρξέσζε απφ 

ην θξάηνο φπσο επίζεο λα απμάλεη ηνπο κηζζνχο, ηηο ζπληάμεηο ή άιιεο ακνηβέο22. Δπνκέλσο 

                                                           
19

 Ν. 2362/1995»Πεξί  Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

άξζξν 5, παξ. 2 
20

 Καλνληζκφο ηεο Βνπιήο, άξζξν 121, παξ. 7-11 
21

 φπ, άξζξν 123, παξ. 1-7 
22

 χληαγκα ηεο Διιάδαο» , άξζξν 80, παξ. 1. 
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ε εμνπζία ηεο Βνπιήο πεξηνξίδεηαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θνλδπιίσλ πνπ αλάγνληαη ζηε δη-

αθξηηηθή επρέξεηα ηεο θξαηηθήο δηνίθεζεο αιιά νχηε απηέο ηηο δαπάλεο ηξνπνπνηεί ε Βνπιή 

παξφιν πνπ έρεη ηελ εμνπζία23. 

2.2.3 Η εθηέιεζε ηνπ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ  

2.2.3.1 Όξγαλα αξκόδηα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ 

ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εκπιέθνληαη πνιιά φξγαλα ηεο Γεκφζηα 

Γηνίθεζεο.  

2.2.3.1.1 Ο Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ 

Κχξηνο αξκφδηνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκφ είλαη ν Τπνπξγφο Οηθν-

λνκηθψλ.«Ο Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ είλαη αξκόδηνο γηα ηε γεληθή δηαρείξηζε θαη εθηέιεζε 

ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ» 24. Σελ αξκνδηφηεηα ηνπ απηή ηελ αζθεί κέζσ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη θπξίσο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο. 

1.Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ κέζσ ησλ Τπεξεζηψλ Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ  

(Τ.Γ.Δ.) ειέγρεη αλ νη δαπάλεο πνπ αλέιαβαλ νη θνξείο (δηαηάθηεο) είλαη λφκηκεο θαη κέ-

ζα ζηα φξηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ
25

. 

2. Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ κε πξάμεηο ηνπ:   

α) νξίδεη ην πνζνζηφ δηάζεζεο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πνπ επηηξέ-

πεηαη λα δηαηεζνχλ απφ ηνπο θνξείο θαη έρεη ηελ επρέξεηα λα ζέζεη φξηα ζηηο πιεξσκέο, 

ιφγσ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ή ησλ αλαγθψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο 
26

  

β) κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ελφο θνξέα θαη λα 

κεηαθέξεη πηζηψζεηο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ελφο θνξέα ζε έλαλ άιιν, πνπ πξαγκαην-

πνίεζε δαπάλεο γηα ηνλ πξψην θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο απφθαζεο ηνπ Γηαηάθηε
27

. Δπη-

πιένλ κπνξεί λα απμήζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ελφο θνξέα κέζσ ηεο κεηαθνξάο πηζηψζε-

σλ απφ ην απνζεκαηηθφ, ηελ εηδηθή πίζησζε πνπ είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ πξνυπνινγη-

ζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, φηαλ απαηηείηαη ε αλαπιήξσζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ 

θνξέα ιφγσ αλεπάξθεηαο ή γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θαη επεηγνπζψλ αλαγθψλ πνπ 

δελ έρνπλ πξνβιεθζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ
28

 

γ) επηηξέπεη ηελ εγγξαθή πηζηψζεσλ ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ Τπνπξγείσλ 

απφ έζνδα πνπ πξνέξρνληαη επηζηξνθή αδηάζεησλ ππνινίπσλ, απφ είζπξαμε πνζψλ πνπ 

                                                           
23

 Γ. Π. Καξάγησξγαο: “Οη Γεκνζηνλνκηθνί Θεζκνί”, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα, 1981, ζει.82-84   
24

 Ν. 2362/1995»Πεξί  Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

άξζξν 2, παξ. 1 
25

 φπ άξζξν 23, παξ. 4, εδαθ. β 
26

 όπ, άρθρο 19 
27

 φπ, άξζξν 15, παξ. 6 θαη 7 
28

 όπ άρθρο 19, παρ. 1 και 2 
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πξννξίδνληαη γηα ηελ πιεξσκή κηαο νξηζκέλεο δαπάλεο θαη απφ είζπξαμε πνζψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ παξνρή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ
29

. 

δ) θαζνξίδεη ην ρξφλν θαη ηε δηαδηθαζία γηα ηελ απφδνζε εζφδσλ πνπ εηζπξάηην-

ληαη απφ ηελ δηελέξγεηα θξαηήζεσλ ζε δαπάλεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ππέξ ηξίησλ ή ππέξ 

ηνπ δεκνζίνπ θαζψο θαη ηελ απφδνζε εζφδσλ πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ην δεκφζην γηα ιν-

γαξηαζκφ ηξίησλ
30

.  

2.2.3.1.2 Οη θύξηνη θαη νη δεπηεξεύνληεο δηαηάθηεο. 

Γηαηάθηεο είλαη ηα φξγαλα πνπ αλαιακβάλνπλ ππνρξεψζεηο δηελέξγεηαο δαπαλψλ ζε 

βάξνο πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Οη δηαηάθηεο είλαη ηα θχξηα φξγαλα εθηέιεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ. Γηαθξίλνληαη ζε θχξηνπο θαη δεπηεξεχνληεο δηαηάθηεο. Κχξηνη δηα-

ηάθηεο είλαη νη Τπνπξγνί θαη νη νπνίνη δηαζέηνπλ ηηο πηζηψζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ ππνπξγείνπ ηνπο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα, απφ ηηο πξάμεηο ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ γηα ηα πνζνζηά δηάζεζεο ησλ πηζηψζεσλ. Γεπηεξεχνληεο δηαηάθηεο 

είλαη νη δηαηάθηεο πνπ αλαιακβάλνπλ ππνρξεψζεηο δηελέξγεηαο δαπαλψλ ζε βάξνο πηζηψζεσλ 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ έρνπλ ηεζεί ζηε δηάζεζή ηνπο θαηφπηλ πξάμεο ηνπ θχξηνπ δηαηάθηε. 

2.2.3.1.3 Γεκόζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο,  Σεισλεία θαη Δηδηθνί Σακίεο 

Οη  Γ.Ο.Τ. έρνπλ αλαιάβεη ην έξγν ηεο βεβαίσζεο θαη ηεο είζπξαμεο ησλ πεξηζ-

ζφηεξσλ εζφδσλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
31

. Σα ηεισλεία αζρνινχληαη κε ηε βε-

βαίσζε θαη ηελ είζπξαμε δαζκψλ θαη θφξσλ πνπ επηβάιινληαη ζηα εηζαγφκελα πξντφληα 

θαη νη Δηδηθνί ηακίεο εηζπξάηηνπλ εηδηθά έζνδα.  

2.2.3.1.4 Οη δεκόζηνη ππόινγνη 

«Γεκφζηνο ππφινγνο είλαη φπνηνο δηαρεηξίδεηαη έζησ θαη ρσξίο λφκηκε εμνπζην-

δφηεζε, ρξήκαηα, ρξήκαηα, αμίεο ή πιηθφ πνπ αλήθεη ζην Γεκφζην ή ζε Ν.Π.Γ.Γ., θαζψο 

θαη νπνηνζδήπνηε ζεσξείηαη απφ ην λφκν δεκφζηνο ππφινγνο»
32

. Δπνκέλσο,  ε επξεία 

έλλνηα ηνπ δεκνζίνπ ππνιφγνπ πεξηιακβάλεη θάζε πξφζσπν, πνπ έζησ θαη πεξηζηαζηαθά 

θαη ρσξίο λα είλαη απφ ην λφκν εμνπζηνδνηεκέλν, αλακεηγλχεηαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ «δε-

κνζίνπ πινχηνπ»
33

 

2.2.3.1.5 Η Σξάπεδα ηεο Διιάδαο 

Η Σξάπεδα ηεο Διιάδαο θαηέρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε θάζε εθηέιεζεο εθηέιεζε 

ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, πνπ ηνλ παξαθνινπζεί ζε ηακηαθή βάζε, αθνχ έρεη αλα-

ιάβεη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην έλαληη πξνκήζεηαο επί ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ ην ξφιν 
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 φ.π. άξζξν 17 
30

 όπ. Άρθρο 35 
31

 φπ άξζξν 11, παξ. 1 
32

 φπ άξζξν 54 
33

 Γ. Π. Καξάγησξγαο: “Οη Γεκνζηνλνκηθνί Θεζκνί”, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα, 1981, ζει.87   
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ηνπ θεληξηθνχ ηνπ ηακία. ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζπγθεληξψλνληαη φια ηα ρξήκαηα 

απφ ηηο εηζπξάμεηο ησλ εζφδσλ ηνπ Κξάηνπο ζηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκνζίνπ «Δ.Γ. 

Δηδηθφο Λνγαξηαζκφ Σακεηαθήο Γηαρείξηζεο ηνπ Γεκνζίνπ». Απφ απηφλ εθνδηάδνληαη νη 

Γ.Ο.Τ. θαη ηα ζπκβαιιφκελα κε ην Γεκφζην Σξαπεδηθά Ιδξχκαηα γηα ηελ πιεξσκή ησλ 

δεκνζίσλ δαπαλψλ πνπ βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γεκνζίνπ.  

2.2.3.1.6 Σν Διεγθηηθό πλέδξην 

Σν Διεγθηηθφ πλέδξην είλαη έλαο ζεζκφο κε δηηηφ ραξαθηήξα. Απνηειεί ειεγθηηθφ 

φξγαλν ηεο Γηνίθεζεο θαη Αλψηαην Γηνηθεηηθφ Γηθαζηήξην. Καηά ηε θάζε εθηέιεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ αζθεί πξνιεπηηθφ έιεγρν ζηηο δαπάλεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ν έιεγρνο απηφο 

αθνξά ηε λνκηκφηεηα θαη φρη ηε ζθνπηκφηεηα34 ηεο δαπάλεο. 

2.2.3.2 Η εθηέιεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ  

Η εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε δχν ζηάδηα: ηε βεβαί-

σζε θαη ηελ είζπξαμε.  

2.2.3.2.1 Η βεβαίσζε ησλ εζόδσλ 

Η βεβαίσζε ησλ εζφδσλ είλαη ε δηνηθεηηθή πξάμε, κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ε λφκη-

κε απαίηεζε ηνπ Γεκνζίνπ απφ έλα πξφζσπν θαη πξνζδηνξίδεηαη ην χςνο ηεο. Αξκφδηεο π-

πεξεζίεο γηα ηε βεβαίσζε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ εζφδσλ είλαη νη  Γεκφζηεο Οηθνλνκη-

θέο Τπεξεζίεο35 (Γ.Ο.Τ.) . Γηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ δαζκνχο θαη θφξνπο πνπ επηβάι-

ινληαη ζηα εηζαγκέλα πξντφληα, αξκφδηεο ππεξεζίεο είλαη ηα ηεισλεία ελψ ππάξρνπλ θαη άι-

ια φξγαλα πνπ βεβαηψλνπλ έζνδα γηα ην δεκφζην, φπσο νη γξακκαηείο ησλ δηθαζηεξίσλ γηα 

έζνδα απφ δηθαζηηθά έμνδα θαη ρξεκαηηθέο πνηλέο, νη ππεξεζίεο πνπ έρνπλ επηβάιινπλ πξφ-

ζηηκα ή ηέιε θά 

2.2.3.2.2 Η είζπξαμε ησλ εζόδσλ  

Γηα λα είλαη λφκηκε ε είζπξαμε ελφο δεκφζηνπ εζφδνπ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νη εμήο 

πξνυπνζέζεηο: α) ην έζνδν λα πξνβιέπεηαη απφ λφκν ή απφ εθηέιεζε ζπκβάζεσο, δηαζήθεο, 

δηθαζηηθήο απφθαζεο ή απφ άιιε αηηία β) λα ππάξρεη λφκηκνο ηίηινο βεβαίσζεο ηνπ εζφδνπ 

γ) ε δεκφζηα αξρή πνπ θάλεη ηελ είζπξαμε λα είλαη θαη ε αξκφδηα, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν γηα 

ηελ είζπξαμε ηνπ δ) λα εθδνζεί απφ ηελ αξρή απηή θαηάιιειε απφδεημε είζπξαμεο36.  

 

 

                                                           
34

 Ν.Γ. 1265/72 «Πεξί Διέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο, ησλ Οξγαληζκψλ ηνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο, θαη 

ησλ άιισλ πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ σο θαη ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ δεκνζίσλ ππνιφγσλ θαη παξαθν-

ινπζήζεσο ησλ εζφδσλ ηνπο», άξζξν 4, παξ. 1 
35

 Π.Γ. 16/1989, «Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο Γεκνζίσλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ησλ Σνπηθψλ Γξαθείσλ 

θαη θαζήθνληα απηψλ», άξζξν 50 
36

 Ν. 2362/1995»Πεξί  Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

άξζξν 10 παξ 1 &2, άξζξν 11 & άξζξν 12 παξ. 1 
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2.2.3.3 Η εθηέιεζε ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ 

Η εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ γίλεηαη απφ ηνπο θχξηνπο δηαηάθηεο πνπ 

κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ ή λα κεηαβηβάδνπλ κέξνο ησλ πηζηψζεσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ θνξέα ηνπο ζηνπο δεπηεξεχνληεο δηαηάθηεο. εκαληηθφο είλαη ν ξφ-

ινο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πνπ απνθαζίδεη, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ γηα ηα 

πνζνζηά δηάζεζεο ησλ πηζηψζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ζέηεη φξηα ζηελ πιεξσκή ησλ δαπαλψλ ηνπ δεκνζίνπ πνπ δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ νη 

δηαηάθηεο ελψ ειέγρεη θαη κέζσ ησλ Τ.Γ.Δ. ηε λνκηκφηεηα  ησλ δαπαλψλ θαη ηελ χπαξμε 

ζρεηηθήο πίζησζεο. Αλ ε δαπάλε δελ είλαη λφκηκε ή αλ δελ ππάξρεη ζρεηηθή πίζησζε ε 

δαπάλε δελ εγθξίλεηαη
37

.   

Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ αθνινπζείηαη κηα ηδηαί-

ηεξα πεξίπινθε δηαδηθαζία πνπ εμειίζζεηαη ζηα εμήο πέληε ζηάδηα: ε αλάιεςε ππνρξέσ-

ζεο, ε αλαγλψξηζε ηεο δαπάλεο, ε εθθαζάξηζε ηεο δαπάλεο ε εληνιή πιεξσκήο θαη ε 

πιεξσκή ηεο δαπάλεο. 

2.2.3.3.1 Η αλάιεςε ππνρξέσζεο.  

Η αλάιεςε ππνρξέσζεο είλαη κηα δηνηθεηηθή πξάμε κε ηελ νπνία ν δηαηάθηεο ή ην 

αξκφδην φξγαλν γηα ηε δηελέξγεηα κηαο δεκφζηαο δαπάλεο δεκηνπξγεί ηελ ππνρξέσζε ηεο 

πιεξσκήο ηεο δαπάλεο απφ ην θξάηνο. Γηα λα γίλεη ε αλάιεςε δαπάλεο απαηηείηαη: ε δαπάλε 

λα πξνβιέπεηαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ, λα ππάξρεη ζρεηηθή πίζησζε θαη λα κελ ππεξβαίλεη 

ην ζρεηηθφ φξην δηάζεζεο ηεο πίζησζεο38. 

Η παξαθνινχζεζε ηεο αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ
 

γίλεηαη απφ ηηο Τ.Γ.Δ., νη νπνίεο βε-

βαηψλνπλ, πξηλ απφ ηελ αλάιεςε ηεο δαπάλεο, φηη ππάξρεη αληίζηνηρε πίζησζε ζηνλ πξνυ-

πνινγηζκφ θαη φηη ε αλαιακβαλφκελε δαπάλε είλαη κέζα ζηα πιαίζηα πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί 

απφ ηνλ Τπνπξγφ ησλ Οηθνλνκηθψλ  

2.2.3.3.2 Η αλαγλώξηζε ηεο δαπάλεο  

Αλαγλψξηζε ηεο δαπάλεο39 είλαη ε δηαπίζησζε απφ ηνλ θχξην ή ην δεπηεξεχνληα δηα-

ηάθηε ή άιιν αξκφδην φξγαλν ηεο δηνίθεζε φηη ε δαπάλε δηελεξγήζεθε. Η πξαγκαηνπνίεζε 

ηεο δειψλεηαη απφ ηνλ αξκφδην δηαηάθηε κε κηα απιή πξάμε ζεψξεζεο, ε νπνία ιέγεηαη αλα-

γλψξηζε ηεο δαπάλεο. Η πξάμε ζεψξεζεο δελ είλαη αλάγθε λα πάξεη έλαλ εηδηθφ ηχπν. Αξθεί 

κηα νπνηαδήπνηε δήισζε ηνπ αξκφδηνπ δηαηάθηε, πνπ λα αλαγλσξίδεη ηε δαπάλε σο δεκφζην 

έμνδν  

 

  

                                                           
37

 φπ άξζξν 20 παξ. 3 θαη άξζξν 23 παξ. 4 εδαθ. β 
38

 φπ άξζξν 21, παξ. 1 
39

 φπ άξζξν 23, παξ 2 
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2.2.3.3.3 Η εθθαζάξηζε ηεο δαπάλεο.  

Μεηά ηελ αλαγλψξηζε ηεο δαπάλεο αθνινπζεί ν έιεγρνο θαη ε εθθαζάξηζε ηεο, δεια-

δή ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ πηζησηψλ ηνπ Γεκνζίνπ. Η εθθαζάξηζε ησλ δαπα-

λψλ γίλεηαη απφ ηηο Τ. Γ. Δ. αθνχ πξνεγνπκέλσο γίλεη έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έ-

ρνπλ απνζηαιεί απφ ηνπο δηαηάθηεο, γηα ηελ πιεξσκή ηεο. Οη Τ.Γ.Δ. ειέγρνπλ ηε λνκηκφηεηα  

θαη ηελ θαλνληθφηεηα ησλ δαπαλψλ. Σελ εθθαζάξηζε ηεο δαπάλεο αθνινπζεί ε έθδνζε ηίη-

ινπ πιεξσκήο, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο ην εθθαζαξηδφκελν πφ-

ζν πνπ δηθαηνχηαη ν πηζησηήο ηνπ Γεκνζίνπ40 

2.2.3.3.4 Δληνιή πιεξσκήο 

Μεηά ηελ εθθαζάξηζε ηεο δαπάλεο αθνινπζεί ε έθδνζε εληνιήο γηα ηελ πιεξσκή 

ηεο απφ ηηο αξκφδηεο γηα ηελ πιεξσκή ππεξεζίεο. πλήζσο ε εληνιή πιεξσκήο έρεη ηε 

κνξθή εηδηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο πνπ νλνκάδεηαη ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο  θαη 

εθδίδεηε απφ ηηο Τ.Γ.Δ. ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο αλαγξάθνληαη ιεπηνκεξεη-

αθψο φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιεξσκή, φπσο π.ρ. Αξηζκφο 

πξσηνθφιινπ, Κ.Α.Δ., θσδηθφο εηδηθνχ θνξέα, ππεξεζία πνπ εθδίδεη ην έληαικα, αλάιπ-

ζε πιεξσηένπ πνζνχ, θξαηήζεηο, Α.Φ.Μ. θαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ δηθαηνχρνπ, (νλνκα-

ηεπψλπκν/ επσλπκία επηρείξεζεο, δξαζηεξηφηεηα θαη δηεχζπλζε ) θ.α. Κακία δαπάλε ηνπ 

θξάηνπο δελ πιεξψλεηαη ρσξίο ηελ έθδνζε ηεο εληνιήο πιεξσκήο. Δμαίξεζε κπνξεί λα 

ππάξμεη γηα ηελ πιεξσκή δαπαλψλ ζηαζεξνχ θαη δηαξθνχο ή πεξηνδηθνχ ραξαθηήξα, φ-

πνπ χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ επηηξέπεηαη ν νξηζκφο θαη άιισλ 

ηίηισλ πιεξσκήο, φπσο νη κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο
41

.  

2.2.3.3.5 Η πιεξσκή ηεο δαπάλεο. 

Μεηά ηελ εθθαζάξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ έθδνζε ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο αθν-

ινπζεί ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ πνπ είλαη ε πιεξσκή 

ηεο δαπάλεο
42

. Αθνχ εθδνζεί ην έληαικα απφ ηελ Τ.Γ.Δ, απηή ην απνζηέιιεη ζην Διεγθηηθφ 

πλέδξην πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζεί. Δάλ ε δαπάλε θξηζεί λφκηκε, ην έληαικα επηζηξέθεη 

ζηελ Τ.Γ.Δ  ε νπνία θαη ην κεηαβηβάδεη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο. 

ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ζπληάζζεηαη αξλεηηθή πξάμε.  

Η πιεξσκή απφ ηε Γ.Ο.Τ. γίλεηαη κε βάζε ην πξσηφηππν ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικα-

ηνο. Αθνχ γίλεη έιεγρνο θαη εηδηθή πξάμε εμφθιεζεο πάλσ ζηνλ ηίηιν  πιεξσκήο, πξαγκαην-

πνηείηαη ε πιεξσκή ηεο δαπάλεο. 

 

                                                           
40

 φπ άξζξν 26, παξ. 1 & 4 
41

 φπ άξζξν 28 
42

 φπ παξ. 2 
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2.2.4 Έιεγρνο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ 

Ο έιεγρνο ηεο εθηέιεζεο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ επηθεληξψλεηαη ζηε λνκηκφ-

ηεηα θαη ζηελ θαλνληθφηεηα  ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο. Ο έιεγρνο λνκηκφηεηαο πηζην-

πνηεί αλ ηα έζνδα πνπ εηζπξάρζεθαλ θαη νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ έγηλαλ ζχκθσ-

λα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. Δηδηθφηεξα, θαηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηε-

ηαο, εμεηάδεηαη αλ ηα έζνδα πνπ εηζπξάρζεθαλ θαη νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξν-

βιέπνληαη  απφ δηάηαμε λφκνπ θαη γηα ηηο δαπάλεο ειέγρεηαη επηπξνζζέησο, αλ ππάξρεη εγγε-

γξακκέλε πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ πιεξσκή ηεο. Ο έιεγρνο γηα ηελ θαλνληθφ-

ηεηα ηεο δαπάλεο εμεηάδεη αλ ππάξρεη αλάιεςε πίζησζεο, αλ  έρνπλ ππνβιεζεί φια ηα πξν-

βιεπφκελα απφ ην λφκν δηθαηνινγεηηθά θαη αλ ε ζρεηηθή απαίηεζε δελ έρεη ππνπέζεη ζε πα-

ξαγξαθή43.  

Ο έιεγρνο ηεο εθηέιεζεο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο: κε 

ηνλ πξνιεπηηθφ ή πξνυπνινγηζηηθφ έιεγρν θαη κε ηνλ θαηαζηαιηηθφ ή απνινγηζηηθφ έιεγρνο.  

Ο πξνιεπηηθφο έιεγρνο γίλεηαη πξηλ απφ ηελ πιεξσκή κηαο δαπάλεο θαη ειέγρεη ηελ 

λνκηκφηεηα θαη ηελ θαλνληθφηεηα ηεο ελψ ν θαηαζηαιηηθφο γίλεηαη εθ ησλ πζηέξσλ θαη πη-

ζηνπνηεί αλ κηα δεκνζηνλνκηθή πξάμε δηελεξγήζεθε λφκηκα θαη αλ νη ινγηζηηθέο εγγξαθέο 

είλαη αθξηβείο. Πξνιεπηηθφ έιεγρν αζθεί ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θαη ην Διεγθηηθφ πλέ-

δξην σο αλεμάξηεην δηθαζηηθφ ζψκα. Ο έιεγρνο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ γίλεηαη κέζσ 

ησλ Τ.Γ.Δ. θαη πξνεγείηαη εθείλνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

Ο θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο αζθείηαη κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ ην 

Διεγθηηθφ πλέδξην θαη ηε Βνπιή.  πγθεθξηκέλα, κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ζπληάζζεηαη ν απνινγηζκφο44, πνπ πεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυ-

πνινγηζκνχ εζφδσλ θαη εμφδσλ. Ο απνινγηζκφο θαηαξηίδεηαη απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην κε 

βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιινπλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο. ηελ πιεπξά ησλ εζφδσλ πεξηιακ-

βάλεη ρσξηζηά ηα πξνυπνινγηζκέλα, ηα βεβαησκέλα, ηα δηαγξακκέλα θαη ηα εηζπξαρζέληα 

έζνδα θαηά είδνο, ελψ ζηελ πιεπξά ησλ δαπαλψλ πεξηιακβάλεη ρσξηζηά ηηο πηζηψζεηο πνπ 

ρνξεγήζεθαλ, ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιήθζεθαλ, ηηο πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ηηο 

αδηάζεηεο πηζηψζεηο θαη ηηο ππεξβάζεηο πηζηψζεσλ. Αθφκε, ην Γεληθφ Λνγηζηήξην θαηαξηίδεη 

ηνλ ηζνινγηζκφ45 ηνπ θξάηνπο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ ηακείνπ, ηνπ θξαηηθνχ 

ρξένπο θαη ησλ θξαηηθψλ εγγπήζεσλ. Μεηά ηελ θαηάξηηζε ηνπο ν απνινγηζκφο θαη ν ηζνιν-

γηζκφο απνζηέιινληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ζην Διεγθηηθφ πλέδξην, ην νπνίν 

                                                           
43

 φπ άξζξν 26, παξ. 2  
44

 φπ άξζξα 72& 73 
45

 φπ άξζξα 74 & 75 
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ηνπο ειέγρεη θαη ηνπο επηζηξέθεη ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην γηα λα ππνβιεζνχλ ζηε ζπλέρεηα 

απφ ηνλ Τπνπξγφ ησλ Οηθνλνκηθψλ ζηε Βνπιή γηα θχξσζε.  

Δίλαη πξνθαλέο φηη ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο ησλ δαπαλψλ είλαη ηππηθφο θαη πεξηνξίδε-

ηαη ζηε λνκφηππε πιεπξά ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ρσξίο λα εμεηάδεη ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Καηά ηνλ έιεγρν δελ εμεηάδεηαη ηελ «απνηειεζκαηηθφηε-

ηα» ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ε επίηεπμε δειαδή ηνπ επηδησθφκελνπ απνηειέζκαηνο κε ην 

κηθξφηεξν θφζηνο αιιά ε  «απνδνηηθφηεηα» ηεο, δειαδή  εάλ επεηεχρζεζαλ νη ζηφρνη γηα 

ηνπο νπνίνπο είραλ εγγξαθεί νη πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ.  

Όπσο θαη ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο ησλ δαπαλψλ έηζη θαη ν θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο ε-

ζφδσλ θαη δαπαλψλ έρεη ραξαθηήξα ηππηθφ, θαζψο θαηαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ε-

θηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ρσξίο λα αλαδεηνχληαη ηα αίηηα ησλ ελδερφκελσλ απνθιίζε-

σλ κεηαμχ ησλ πξνβιέςεσλ θαη ησλ απνθιίζεσλ πνπ παξαηεξνχληαη. 
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3. Απνθιίζεηο ζηα κεγέζε ηνπ ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη απνθιίζεηο
46

 ησλ βαζηθψλ κεγεζψλ ηνπ 

ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ.  Σα απαξαίηεηα ζηνηρεία πξνέξρνληαη 

απφ ηηο εηζεγεηηθέο εθζέζεηο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πεξίνδν 1999-2011.   

3.1 Έιιεηκκα ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 

Σν έιιεηκκα ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ππνινγίδεηαη ζαλ ε δηαθνξά ησλ δα-

παλψλ απφ ηα έζνδα ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. ηηο δαπάλεο, πεξηιακβάλνληαη νη 

δαπάλεο γηα: Απνδνρέο θαη πληάμεηο, γηα Αζθάιηζε Πεξίζαιςε θαη Κνηλσληθή Πξνζηα-

ζία, νη Λεηηνπξγηθέο θαη άιιεο δαπάλεο, νη απνδηδφκελνη πφξνη, νη επηζηξνθέο θφξσλ θαη  

νη δαπάλεο γηα ηελ πιεξσκή ησλ ηφθσλ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. ηα έζνδα πεξηιακβάλν-

ληαη ηα ηαθηηθά
47

 έζνδα: ηα θνξνινγηθά θαη ηα κε θνξνινγηθά έζνδα. 

ηα δηαγξάκκαηα 1 θαη 2 παξνπζηάδεηαη ε απφθιηζε ηνπ ειιείκκαηνο
48

 ηνπ ηαθηη-

θνχ πξνυπνινγηζκνχ, ζε ηξέρνπζεο ηηκέο θαη σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π.  αληίζηνηρα, θαζψο 

θαη ε ζπλεηζθνξά πνπ έρνπλ  ζε απηήλ ηα επηκέξνπο ζθάικαηα ζηελ πξφβιεςε ησλ εζφ-

δσλ θαη ησλ δαπαλψλ
49

. Παξαηεξνχκε φηη γηα ηα έηε 1999 θαη 2000 ην πξνυπνινγηζζέλ 

έιιεηκκα ήηαλ κεγαιχηεξν απφ ην πξαγκαηνπνηεζέλ θαη απηφ νθείιεηαη ζηελ ππνεθηίκε-

ζε ησλ εζφδσλ. Ο κέζνο φξνο ηεο ππνεθηίκεζεο ησλ εζφδσλ ηα δχν απηά έηε ήηαλ  

5,73% σο πνζνζηφ ησλ εζφδσλ ή 1,60% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π.  ελψ γηα ηελ ίδηα πεξίν-

δν νη δαπάλεο παξνπζηάδνπλ ππέξβαζε θαηά 2,62% σο πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ ή 0,76%, 

σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. .  

Απφ ην έηνο 2001, θαη κε εμαίξεζε ην 2006, πνπ παξνπζηάδεη νξηαθά ζεηηθή απφ-

θιηζε, θαηά 0,07% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. , ην πξνυπνινγηζζέλ έιιεηκκα είλαη κηθξφηε-

ξν απφ ην πξαγκαηνπνηεζέλ. Σελ πεξίνδν 2001-2008 ε κέζε εηήζηα απφθιηζε ηνπ ει-

ιείκκαηνο ιακβάλεη αξλεηηθφ πξφζεκν θαη είλαη  1,23% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. . 

Η απφθιηζε ηελ πεξίνδν 2001-2008 πξνέξρεηαη αθελφο απφ ηελ ππεξεθηίκεζε 

ησλ εζφδσλ θαηά κέζν φξν θαηά 1,81% σο πνζνζηφ ησλ εζφδσλ ή 0,44% σο πνζνζηφ 

ηνπ ΑΔΠ αθεηέξνπ απφ ηελ ππνεθηίκεζε ησλ δαπαλψλ θαηά 2,87% σο πνζνζηφ ησλ δα-

παλψλ ή 0,79%,  σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. . Οη κεγαιχηεξεο ππνεθηηκήζεηο ηνπ ειιείκκα-

ηνο παξαηεξνχληαη ην 2004 (3,03% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π.  ή 5.103,00 εθαη. €) θαη ην  

                                                           
46

 αλ απφθιηζε ελφο κεγέζνπο νξίδεηαη ε δηαθνξά ησλ πνζψλ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο απφ ηελ πξφβιεςε 

ηνπ. 
47

 Με ηαθηηθά έζνδα ζηνλ ηαθηηθά πξνυπνινγηζκφ είραλ εγγξαθεί κφλν ην 2006  
48

 Παξάξηεκα, Πίλαθαο 1 
49

 ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ειιείκκαηνο ε ππέξβαζε ησλ δαπαλψλ ιακβάλεη αξλεηηθφ πξφζεκν θαζψο ππνιν-

γίδεηαη ε ζπλεηζθνξά ηεο ζην έιιεηκκα, ζε αληίζεζε κε ην ηκήκα πνπ παξνπζηάδεη ηηο απνθιίζεηο ησλ δα-

παλψλ, φπνπ γηα θαιχηεξε παξνπζίαζε, ε ππέξβαζε έρεη ζεηηθφ πξφζεκν. 
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2008 (2,41% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π.  ή 5.179,00 εθαη. €) θαη ε κηθξφηεξε ην 2001 

(0,17% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π.  ή 221,16 εθαη. €). 

Γηάγξακκα 1 

 

Γηάγξακκα 2 
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3.2 Έζνδα ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 

«Έζνδα ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ είλαη ηα πνζά πνπ βεβαηώλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ν πξνϋπνινγηζκόο, αλεμάξηεηα από ηε ρξνληθή 

πεξίνδν από ηελ νπνία πξνέξρνληαη, όπσο επίζεο θαη ηα έζνδα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, 

πνπ δελ έρνπλ εηζπξαρζεί»
50

 

Σα έζνδα ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δηαθξίλνληαη ζε θνξνινγηθά θαη κε θν-

ξνινγηθά έζνδα. ηα δηαγξάκκαηα  3 θαη 4 παξνπζηάδεηαη ε ζπλεηζθνξά ζηε ζχλζεζε 

ησλ εζφδσλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ θνξνινγηθψλ θαη κε θνξνινγηθψλ 

εζφδσλ
51

, σο πνζνζηφ ησλ εζφδσλ θαη σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. αληίζηνηρα. Σα έζνδα ηνπ 

ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ηελ πεξίνδν 1999-2008 αλέξρνληαη θαηά κέζν φξν ζε 25,33% 

σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. κε ηα θνξνινγηθά έζνδα λα απνηεινχλ θαηά κέζν φξν ην 93,00% 

ησλ εζφδσλ ηνπ. Παξνπζηάδνπλ πησηηθή ηάζε, κε εμαίξεζε ην 2000, πνπ απμήζεθαλ θα-

ηά 0,57% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π.  ζε ζρέζε κε ηα έζνδα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 

Γηάγξακκα 3 
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 Ν. 2362/1995 «Πεξί δεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

άξζξν 10, παξ.2 

51
 Παξάξηεκα, Πίλαθαο 2 
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Γηάγξακκα 4 

 

ηα δηαγξάκκαηα 5 θαη 6 απεηθνλίδεηαη ε ζπλεηζθνξά ζηελ απφθιηζε  ησλ εζφ-

δσλ
52

 ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ησλ θνξνινγηθψλ
53

 θαη κε θνξνινγηθψλ εζφδσλ
54

, 

σο πνζνζηφ ησλ εζφδσλ θαη σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. αληίζηνηρα. Όπσο είλαη αλακελφκε-

λν ε ζπλεηζθνξά ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ είλαη κεγαιχηεξε απφ εθείλε ησλ κε θνξνιν-

γηθψλ. Καηά ηε δεθαεηία 1999-2008 ηα έζνδα ππεξηηκήζεθαλ θαηά κέζν φξν 0,30% σο 

πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ή θαηά 0,03% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. . Σα έζνδα ππνε-

θηηκήζεθαλ ηα πέληε απφ ηα δέθα έηε ηεο πεξηφδνπ 1999-2008 θαη ζπγθεθξηκέλα ηα έηε 

1999, 2000, 2002, 2006 θαη 2007. Παξνπζηάδνπλ ηε κέγηζηε ππνεθηίκεζε ην 2000 

(6,15% σο πνζνζηφ ησλ εζφδσλ ή 1,73% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. ). Σα ππφινηπα έηε ηεο 

δεθαεηίαο ππεξεθηηκήζεθαλ παξνπζηάδνληαο ηε κέγηζηε ππεξεθηίκεζε ην 2008 ( 4,94% 

σο πνζνζηφ ησλ εζφδσλ ή 1,15% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π.) 
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 Παξάξηεκα, Πίλαθαο 3 
53

 φπ Πίλαθαο 4 
54

 φπ Πίλαθαο 5 
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Γηάγξακκα 5 

 

Γηάγξακκα 6 
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3.2.1 Φνξνινγηθά έζνδα ηνπ ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 

Σα θνξνινγηθά έζνδα ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πεξηιακβάλνπλ ηα έζνδα 

απφ ηνπο άκεζνπο θαη ηνπο έκκεζνπο θφξνπο. Ο θφξνο απνηειεί έλα αλαγθαζηηθφ ρσξίο 

αληηπαξνρή κέζν γηα ηε κεηαθνξά ησλ απαηηνχκελσλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, απφ ηνπο 

ηδησηηθνχο θνξείο ζην δεκφζην, πξνθεηκέλνπ ην ηειεπηαίν λα εθπιεξψζεη ηνπο ζθνπνχο 

ηνπ. «Τν θξάηνο εθκεηαιιεπόκελν ηελ θπξηαξρηθή ηνπ εμνπζία αθαηξεί αλαγθαζηηθά θαη 

ρσξίο εηδηθή αληηπαξνρή νξηζκέλε αγνξαζηηθή δύλακε από ηνπο ηδηώηεο, πνπ ηε ρξεζηκν-

πνηεί θαηόπηλ γηα λα εθκηζζώλεη ηνπο αλαγθαίνπο ζπληειεζηέο γηα ηελ παξαγσγή ησλ δεκν-

ζίσλ αγαζώλ»
55

  

ηα δηαγξάκκαηα 7 θαη 8 παξνπζηάδεηαη ε ζπλεηζθνξά ζηε ζχλζεζε ησλ 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ησλ άκεζσλ θαη έκκεζσλ θφξσλ σο 

πνζνζηφ ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαη ησλ εζφδσλ αληίζηνηρα
56

. Καηά κέζν φξν νη 

άκεζνη θφξνη απνηεινχλ  41,62% θαη νη έκκεζνη ην 58,38% ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ 

ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ελψ ε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ ηαθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ είλαη 38,71% θαη 54,29% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. αληίζηνηρα. 

Γηάγξακκα 7 
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 Γ.Π. Καξάγησξγαο «Οη Γεκνζηνλνκηθνί Θεζκνί», ζει. 217, Δθδ. Παπαδήζε, 1981 
56
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Γηάγξακκα 8 

 
 

ηα δηαγξάκκαηα 9 θαη 10 παξνπζηάδεηαη ε ζπλεηζθνξά ζηελ απφθιηζε ησλ θν-

ξνινγηθψλ εζφδσλ, πνπ έρνπλ ηα επηκέξνπο ζθάικαηα πξφβιεςεο ησλ άκεζσλ θαη ησλ 

έκκεζσλ θφξσλ, σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. αληί-

ζηνηρα
57

. Η απφθιηζε εκθαλίδεη ζεηηθφ πξφζεκν ηα πέληε απφ ηα δέθα έηε ηεο πεξηφδνπ 

1999-2008.  Απηφ νθείιεηαη ζηελ ππνεθηίκεζε ησλ εζφδσλ: ηα έηε 1999, 2000, 2002 θαη 

απφ ηνπο άκεζνπο θαη απφ ηνπο έκκεζνπο θφξνπο, ην 2006 απφ ηνπο έκκεζνπο θφξνπο 

θαη ην 2007 απφ ηνπο άκεζνπο θφξνπο θαη ζηελ νξηαθή ππεξεθηίκεζε ησλ εζφδσλ απφ 

ηνπο έκκεζνπο. Σν αξλεηηθφ πξφζεκν ηεο απφθιηζε νθείιεηαη ζηελ ππεξεθηίκεζε ησλ 

εζφδσλ: ηα έηε 2001, 2003, 2008 θαη απφ άκεζνπο θαη απφ ηνπο έκκεζνπο θφξνπο θαη ηα 

έηε 2004 θαη 2005 απφ ηνπο έκκεζνπο θφξνπο. 

Σα θνξνινγηθά έζνδα, θαηά κέζν φξν, ηε δεθαεηία 1999-2008 ππεξεθηηκήζεθαλ 

θαηά κέζν φξν 0,10% σο πνζνζηφ ησλ εζφδσλ ή 0,08% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. . Η κε-

γαιχηεξε ππνεθηίκεζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ παξαηεξείηαη ην 2000  (9,18% σο πν-

ζνζηφ ησλ εζφδσλ ή 2,59% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π.)  θαη ε κεγαιχηεξε ππεξεθηίκεζε 

ηνπο ην 2008 (6,43% σο πνζνζηφ ησλ εζφδσλ ή 1,50% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π.) 
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Γηάγξακκα 9  

 

Γηάγξακκα 10 

 

3.2.1.1 Άκεζνη θόξνη 

Οη άκεζνη θφξνη είλαη πξνζσπηθνί θφξνη, επηβάιινληαη ζε ζηνηρεία, πνπ απνδεη-

θλχνπλ ηελ χπαξμε θνξνδνηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ πξνζψπνπ, ην νπνίν είλαη θαη ην ππφ-

ρξεν γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. Ο ηαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηαμηλνκεί ηα έζνδα απφ ηνπο 

άκεζνπο θφξνπο ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: Έζνδα, απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο, απφ ην 

θφξνο πεξηνπζίαο, απφ ηνπο άκεζνπο θφξνπο Π.Ο.Δ. θαη απφ ηνπο ινηπνχο άκεζνπο θφ-
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ξνπο (εηζθνξέο γηα ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ηε ζχληαμε ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ 

ιεπηνπξγψλ ηνπ Γεκνζίνπ θιπ). 

Γηάγξακκα 11 

 
 

Γηάγξακκα 12 

 
 

ηα δηαγξάκκαηα  11 θαη 12 απεηθνλίδεηαη ε ζπλεηζθνξά ζηε ζχλζεζε ησλ 

άκεζσλ θφξσλ ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ, σο πνζνζηφ ησλ άκεζσλ θφξσλ θαη ησλ 
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θνξνινγηθψλ εζφδσλ αληίζηνηρα
58

. Απφ ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο, ηε ζεκαληηθφηεξε 

ζπλεηζθνξά ζηα έζνδα απφ ηνπο άκεζνπο θφξνπο, έρεη  ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ 

ζπλεηζθέξεη, θαηά  κέζν φξν ηε δεθαεηία 1999-2008, 81,03%  ζηα έζνδα απφ άκεζνπο 

θφξνπο θαη 33,71% ζηα θνξνινγηθά έζνδα ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

Γηάγξακκα 13 

 

Γηάγξακκα 14 
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ηα δηαγξάκκαηα 13 θαη 14 παξνπζηάδεηαη ε ζπλεηζθνξά ζηελ απφθιηζε ησλ ά-

κεζσλ θφξσλ, πνπ έρνπλ ηα ζθάικαηα πξφβιεςεο ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ, σο πνζν-

ζηφ ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. αληίζηνηρα
59

. Η απφθιηζε ζηα 

έζνδα απφ ηνπο άκεζνπο θφξνπο εκθαλίδεη ζεηηθφ πξφζεκν ζηα έμη απφ ηα δέθα έηε ηεο 

πεξηφδνπ 1999-2008. Απηφ νθείιεηαη ζηελ θπξίσο ππνεθηίκεζε ησλ εζφδσλ: ηα έηε 

1999, 2000, 2004 θαη 2008 απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηα έηε 2002 θαη 2003 ζηελ απφ 

ηνπο άκεζνπο θφξνπο Π.Ο.Δ.. Σν αξλεηηθφ πξφζεκν ηεο απφθιηζε ζηα έζνδα απφ άκε-

ζνπο θφξνπο ηα ππφινηπα έηε νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ππεξεθηίκεζε ησλ εζφδσλ: ηα έηε 

2001, 2005 θαη 2007 απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο θαη ην 2006 απφ ηνπο άκεζνπο θφξνπο 

ΠΟΔ.  

Οη άκεζνη θφξνη ηελ πεξίνδν 1999-2008 ππνηηκήζεθαλ, θαηά κέζν φξν, 1,05% σο 

πνζνζηφ ησλ εζφδσλ ή 0,30% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π.  θαη απηφ νθείιεηαη θαηά θχξην 

ιφγν ζηελ ππνεθηίκεζε ησλ εζφδσλ απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο (1,01% σο πνζνζηφ ησλ 

εζφδσλ ή 0,28% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π.).  

Η κεγαιχηεξε ππνεθηίκεζε ησλ εζφδσλ απφ άκεζνπο θφξνπο παξαηεξείηαη ην 

1999 (8,33% σο πνζνζηφ ησλ εζφδσλ ή 2,35% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π.)  θαη ε κεγαιχηε-

ξε ππεξεθηίκεζε ηνπο ην 2008 (2,13% σο πνζνζηφ ησλ εζφδσλ ή 0,50% σο πνζνζηφ ηνπ 

Α.Δ.Π.) 

3.2.1.1.1 Φόξνο Δηζνδήκαηνο 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο επηβάιιεηαη ζην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα πνπ απνθηή-

ζεθε απφ ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα κηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν (ζπλήζσο εηήζηα). 

Γηαθξίλεηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο λνκηθψλ 

πξνζψπσλ.    

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ηα πξφζσπα
60

 πνπ ππάγνληαη 

ζην θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ  είλαη: α) θάζε θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν α-

πνθηά εηζφδεκα ζηελ Διιάδα, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηζαγέλεηα θαη ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ 

ή δηακνλήο ηνπ. Δπίζεο, θάζε θπζηθφ πξφζσπν,  αλεμάξηεηα απφ ηελ ηζαγέλεηα ηνπ, γηα 

ηα εηζνδήκαηα ηνπ πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ αιινδαπή, εθφζνλ έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ ζηελ 

Διιάδα. β)  Οη έκκηζζνη δεκφζηνη ππάιιεινη πνπ ππεξεηνχλ ζηελ αιινδαπή γ) Η ζρνιά-

δνπζα θιεξνλνκία  δ) νη νκφξξπζκεο θαη νη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο, νη θνηλσλίεο αζηηθνχ 

δηθαίνπ, πνπ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα, νη αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο ή κε εηαηξείεο, 

νη ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο θαζψο θαη νη θνηλνπξαμίεο επηηεδεπκαηηψλ. 
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 Ν. 2238/1994 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο» ( ΦΔΚ 151Α) άξζξν 2 
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Αλάινγα νξίδνληαη
61

 θαη ηα πξφζσπα πνπ ππάγνληαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο λνκη-

θψλ πξνζψπσλ. Απηά είλαη: α) νη  αλψλπκεο εηαηξείεο β) νη δεκφζηεο δεκνηηθέο θαη θνη-

λνηηθέο επηρεηξήζεηο θαη εθκεηαιιεχζεηο θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα γ)νη ζπλεηαηξηζκνί 

θαη νη ελψζεηο ηνπο δ) νη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ε) νη μέλεο εηαηξείεο θαη ε) ηα 

κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ. 

Δθηφο απφ ηηο δχν παξαπάλσ θαηεγνξίεο ν ηαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο πεξηιακβά-

λεη θαη κία πξφζζεηε θαηεγνξία, ηα έζνδα απφ εηδηθέο θαηεγνξίεο θφξσλ εηζνδήκαηνο 

πνπ πεξηιακβάλεη έζνδα απφ ηε θνξνινγία: πινίσλ, θαηαζέζεσλ Διιήλσλ ζην εμσηεξη-

θφ, απνζεκαηηθά ηξαπεδηθψλ επηρεηξήζεσλ, θέξδε απφ ηπρεξά παηρλίδηα, θιπ  

 Γηάγξακκα 15 

 
 

ηα δηαγξάκκαηα  15 θαη 16 παξνπζηάδεηαη ε ζπλεηζθνξά ζηε ζχλζεζε ησλ 

εζφδσλ απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο, ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ σο πνζνζηφ ηνπ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο θαη σο πνζνζζηφ ησλ άκεζσλ θφξσλ αληίζηνηρα
62

. Η ζπλεηζθνξά ησλ 

επηκέξνπο θαηεγνξίσλ ζηε ζχλζεζε ησλ εζφδσλ απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο είλαη γηα ηελ 

πεξίνδν 1999-2008 θαηά κέζν φξν: θφξνο θπζηθψλ πξνζψπσλ 58,23%, θφξνο λνκηθψλ 

πξνζψπσλ 33,75% θαη έζνδα απφ εηδηθέο θαηεγνξίεο θφξνπ εηζνδήκαηνο 8,02%. Σα 

αληίζηνηρα πνζνζηά πνπ ζπλεηζθέξνπλ νη επηκέξνπο θαηεγνξίεο ζηα έζνδα απφ άκεζνπο 

θφξνπο είλαη: θφξνο θπζηθψλ πξνζψπσλ 47,09%, θφξνο λνκηθψλ πξνζψπσλ 27,39% θαη 

έζνδα απφ εηδηθέο θαηεγνξίεο θφξνπ εηζνδήκαηνο 6,55%. Αμίδεη λα παξαηεξήζνπκε, φηη 
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ε ζπλεηζθνξά ηνπ θφξνπ θπζηθψλ πξνζψπσλ ζηα έζνδα απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο 

ιακβάλεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή ηεο ην έηνο 2000 (46,60% σο πνζνζηφ ησλ εζφδσλ απφ ην 

θφξν εηζνδήκαηνο) πνπ ε ζπλεηζθνξά ηνπ θφξνπ λνκηθψλ πξνζψπσλ ιακβάλεη ηελ 

πςειφηεξε ηηκή ηεο 43,35% σο πνζνζηφ ησλ εζφδσλ απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο). Σν 

αληίζηξνθν ζπκβαίλεη ην 2008, φπνπ ηα έζνδα απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο πξνέξρνληαη 

θαηά 64,88% απφ ην θφξν θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη 25,26% απφ ην θφξν λνκηθψλ 

πξνζψπσλ. 

Γηάγξακκα 16 

 
ηα δηαγξάκκαηα 17 θαη 18 παξνπζηάδεηαη ε ζπλεηζθνξά ζηελ απφθιηζε ησλ ε-

ζφδσλ απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο, πνπ έρνπλ ηα ζθάικαηα πξφβιεςεο ησλ επηκέξνπο θα-

ηεγνξηψλ, σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. αληίζηνηρα
63

.  

Η απφθιηζε ζηα έζνδα απφ θφξν εηζνδήκαηνο εκθαλίδεη ζεηηθφ πξφζεκν ζηα πέ-

ληε απφ ηα δέθα έηε ηεο πεξηφδνπ 1999-2008. Απηφ νθείιεηαη ζηελ θπξίσο ππνεθηίκεζε 

ησλ εζφδσλ: ηα έηε 1999, 2000 απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψ-

πσλ, ην 2004 απφ ην θφξν θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη  ηα έηε 2006 θαη 2007 απφ ην θφξν 

θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη ηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο θφξνπ εηζνδήκαηνο. Σν αξλεηηθφ πξφζεκν 

ηεο απφθιηζε ζηα έζνδα απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ππεξεθηίκεζε 

ησλ εζφδσλ: ηα έηε 2001 θαη 2003 απφ ην θφξν λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ηηο εηδηθέο θαηε-

γνξίεο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ηα έηε 2002, 2005 θαη 2008 απφ ην θφξν λνκηθψλ πξνζψ-

πσλ.  
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Η απφθιηζε ζην θφξν εηζνδήκαηνο ηε δεθαεηία 1999-2008 είλαη, θαηά κέζν φξν, 

1,01% σο πνζνζηφ ησλ εζφδσλ ή 0,28% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π.  θαη νθείιεηαη ζηελ π-

πνεθηίκεζε ησλ εζφδσλ απφ ην θφξν θπζηθψλ πξνζψπσλ (1,04% σο πνζνζηφ ησλ εζφ-

δσλ ή 0,28% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π.). Η κεγαιχηεξε ππνεθηίκεζε ησλ εζφδσλ απφ ην 

θφξν εηζνδήκαηνο παξαηεξείηαη ην 2000 (8,40% σο πνζνζηφ ησλ εζφδσλ ή 2,37% σο 

πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π.) θαη ε κεγαιχηεξε ππεξεθηίκεζε ην 2001 (2,01% σο πνζνζηφ ησλ 

εζφδσλ ή 0,56% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π.) 

Γηάγξακκα 17 

 

Γηάγξακκα 18 
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3.2.2.1 Έκκεζνη θόξνη 

Οη έκκεζνη θφξνη επηβάιινληαη ζηηο ζπλαιιαγέο. Ο ηαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηα-

μηλνκεί ηα έζνδα απφ ηνπο έκκεζνπο θφξνπο ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: έζνδα, απφ ηνπο 

θφξνπο ζπλαιιαγψλ, απφ ηνπο θφξνπο θαηαλάισζεο, απφ έκκεζνπο θφξνπο Π.Ο.Δ. θαη 

έζνδα απφ ινηπνχο έκκεζνπο θφξνπο. 

Γηάγξακκα 19 

 
 

Γηάγξακκα 20 
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ηα δηαγξάκκαηα  19 θαη 20 παξνπζηάδεηαη ε ζπλεηζθνξά ζηε ζχλζεζε ησλ 

εζφδσλ απφ ηνπο έκκεζνπο θφξνπο, ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ σο πνζνζηφ ησλ έκκεζσλ 

θφξσλ θαη σο πνζνζηφ ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ αληίζηνηρα
64

. Η ζπλεηζθνξά ησλ 

επηκέξνπο θαηεγνξίσλ ζηε ζχλζεζε ησλ εζφδσλ ηνπο έκκεζνπο θφξνπο είλαη γηα ηελ 

πεξίνδν 1999-2008 θαηά κέζν φξν: θφξνη ζπλαιιαγψλ 66,00%, θφξνη θαηαλάισζεο 

30,42%, έκκεζνη θφξνη Π.Ο.Δ. 1,64% θαη ινηπνί έκκεζνη θφξνη 1,95%. Σα αληίζηνηρα 

πνζνζηά πνπ ζπλεηζθέξνπλ νη επηκέξνπο θαηεγνξίεο ησλ έκκεζσλ θφξσλ ζηα 

θνξνινγηθά έζνδα είλαη: θφξνη ζπλαιιαγψλ 38,53%, θφξνη θαηαλάισζεο 17,76% 

έκκεζνη θφξνη ΠΟΔ 0,96% θαη ινηπνί έκκεζνη θφξνη 1,14%. 

Γηάγξακκα 21 

 
 

ηα δηαγξάκκαηα 21 θαη 22 παξνπζηάδεηαη ε ζπλεηζθνξά ζηελ απφθιηζε ησλ έκ-

κεζσλ θφξσλ, πνπ έρνπλ ηα ζθάικαηα πξφβιεςεο ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ, σο πνζν-

ζηφ ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. αληίζηνηρα
65

. Η απφθιηζε ζηα 

έζνδα απφ έκκεζνπο θφξνπο εκθαλίδεη ζεηηθφ πξφζεκν ηα ηέζζεξα απφ ηα δέθα έηε ηεο 

πεξηφδνπ 1999-2008, ελψ ην 2007 είλαη κεδεληθή. Σν  ζεηηθφ πξφζεκν πνπ παξνπζηάδεη ε 

απφθιηζε ησλ εζφδσλ απφ ηνπο έκκεζνπο θφξνπο νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ππνεθηίκεζε 

ησλ εζφδσλ: ηα έηε 1999, 2000, 2006 απφ ηνπο θφξνπο ζπλαιιαγψλ θαη ην 2002 απφ 

ηνπο έκκεζνπο θφξνπο Π.Ο.Δ. Σν αξλεηηθφ πξφζεκν ηα ππφινηπα έηε ηεο πεξηφδνπ νθεί-

ιεηαη ζηελ ππεξεθηίκεζε ησλ εζφδσλ θπξίσο απφ ηνπο θφξνπο ζπλαιιαγψλ. 
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Σα έζνδα απφ ηνπο έκκεζνπο θφξνπο ηε δεθαεηία 1999-2008 ππεξηηκήζεθα, θαηά 

κέζν φξν 0,96% σο πνζνζηφ ησλ εζφδσλ ή 0,22% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π.  θαη νθείιεηαη 

θπξίσο ζηελ ππεξεθηίκεζε ησλ εζφδσλ απφ ηνπο θφξνπο ζπλαιιαγψλ. Η κεγαιχηεξε 

ππνεθηίκεζε παξαηεξείηαη ην 1999 (2,26% σο πνζνζηφ ησλ εζφδσλ ή 0,62% σο πνζνζηφ 

ηνπ Α.Δ.Π. ) θαη ε κεγαιχηεξε ππεξεθηίκεζε ην 2008 (4,31% σο πνζνζηφ ησλ εζφδσλ ή 

1,01% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. ). 

Γηάγξακκα 22 

 
3.2.2.1.1 Φόξνη ζπλαιιαγώλ 

ηελ θαηεγνξία ησλ θφξσλ ζπλαιιαγψλ, πεξηιακβάλνληαη γεληθνί θφξνη θαη ηέ-

ιε. Ο ηαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπο δηαθξίλεη ζε δχν επηκέξνπο θαηεγνξίεο: ζην Φφξν 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α)  θαη ζηνπο Λνηπνχο θφξνπο ζπλαιιαγψλ (πεξηιακβάλν-

ληαη θφξνη ζηηο κεηαβηβάζεηο θαη ζπγθεληξψζεηο θεθαιαίσλ,  Σέιε ραξηνζήκνπ, Σέιε 

θαη δηθαηψκαηα έθδνζεο αδεηψλ θαη παξνρήο πξνλνκίσλ θιπ). 

ηα δηαγξάκκαηα  23 θαη 24 παξνπζηάδεηαη ε ζπλεηζθνξά, ζηε ζχλζεζε ησλ 

εζφδσλ απφ ηνπο θφξνπο ζπλαιιαγψλ, ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ σο πνζνζηφ ησλ 

εζφδσλ, απφ ηνπο θφξνπο ζπλαιιαγψλ θαη απφ ηνπο έκκεζνπο θφξνπο αληίζηνηρα
66

. Η 

ζπλεηζθνξά ησλ επηκέξνπο θαηεγνξίσλ ζηε ζχλζεζε ησλ εζφδσλ απφ ηνπο θφξνπο 

ζπλαιιαγψλ είλαη γηα ηελ πεξίνδν 1999-2008 θαηά κέζν φξν: Φ.Π.Α. 87,16% θαη ινηπνί 

θφξνη ζπλαιιαγψλ 12,84%. Σα αληίζηνηρα πνζνζηά πνπ ζπλεηζθέξνπλ νη επηκέξνπο 
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θαηεγνξίεο ησλ θφξσλ  ζπλαιιαγψλ ζηα έζνδα απφ ηνπο έκκεζνπο θφξνπο είλαη: Φ.Π.Α. 

57,54% θαη ινηπνί έκκεζνη θφξνη 8,47%.  

Γηάγξακκα 23 

 

Γηάγξακκα 24 

 

ηα δηαγξάκκαηα 25 θαη 26 παξνπζηάδεηαη ε ζπλεηζθνξά ζηελ απφθιηζε ησλ θφ-

ξσλ ζπλαιιαγψλ, πνπ έρνπλ ηα ζθάικαηα πξφβιεςεο ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ, σο πν-

ζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. αληίζηνηρα
67

. Η απφθιηζε ησλ 
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εζφδσλ απφ ηνπο θφξνπο ζπλαιιαγψλ παξνπζηάδεη ζεηηθφ πξφζεκν ηα ηέζζεξα απφ ηα 

δέθα έηε ηεο πεξηφδνπ 1999-2008. Σν ζεηηθφ πξφζεκν νθείιεηαη ζε θπξίσο ππνεθηίκεζε 

ησλ εζφδσλ: ηα έηε 1999, 2007 απφ ηνπο  ινηπνχο θφξνπο ζπλαιιαγψλ θαη ηα έηε 2000 

θαη 2006 ησλ εζφδσλ απφ ην ΦΠΑ.  Σα ππφινηπα έηε ηεο πεξηφδνπ παξνπζηάδεη αξλεηηθφ 

πξφζεκν πνπ νθείιεηαη, κε εμαίξεζε ην 2001, θπξίσο ζηελ ππεξεθηίκεζε ησλ εζφδσλ 

απφ ην Φ.Π.Α.  

Σα έζνδα απφ ηνπο θφξνπο ζπλαιιαγψλ, ηε δεθαεηία 1999-2008 ππεξεθηηκήζε-

θαλ, θαηά κέζν φξν, θαηά 0,83% σο πνζνζηφ ησλ εζφδσλ ή θαηά 0,20% σο πνζνζηφ ηνπ 

Α.Δ.Π. . Η απφθιηζε πνπ εκθαλίδεηαη νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ππεξεθηίκεζε θαη ησλ εζφ-

δσλ απφ ην ΦΠΑ θαηά 0,60% σο πνζνζηφ ησλ εζφδσλ ή 0,14% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. 

θαη ησλ ινηπψλ θφξσλ ζπλαιιαγψλ θαηά 0,22% ή 0,07% αληίζηνηρα.  

Η κέγηζηε ππνεθηίκεζε παξαηεξείηαη ην 1999 (2,15% σο πνζνζηφ ησλ εζφδσλ ή 

0,59% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π., νθεηιφκελε ζηελ ππεξεθηίκεζε ησλ εζφδσλ απφ ηνπο 

ινηπνχο  θφξνπο ζπλαιιαγψλ) θαη ε κέγηζηε ππεξεθηίκεζε ην 2008 (3,36% σο πνζνζηφ 

ησλ εζφδσλ ή 0,79% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π., νθεηιφκελε ζηελ ππνεθηίκεζε ησλ εζφδσλ 

απφ ην ΦΠΑ). 

Γηάγξακκα 25 
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Γηάγξακκα 26 

 

 

3.2.2.1.1.1 Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) 

Ο Φφξνο πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) απνηειεί έλα γεληθφο έκκεζνο θφξν, 

ζεζπίζηεθε ην 1986 θαη εθαξκφζηεθε ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 1987. Δπηβάιιεηαη

68
 ζηα αγαζά 

θαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε φιε ηελ Διιεληθή επηθξάηεηα θαζψο θαη ζε εθείλα 

πνπ εηζάγνληαη, κε εμαίξεζε ηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Όξνπο. ην Φ.Π.Α. ππφθεηηαη
69

 θάζε 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε πξνζψπσλ, ειιεληθφ ή μέλν, αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

ηφπν εγθαηάζηαζεο, ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ ή ην απνηέιεζκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

Δμαηξνχληαη απφ ηελ επηβνιή Φ.Π.Α. ην Διιεληθφ Γεκφζηα, νη δήκνη, νη θνηλφηεηεο θαη 

ηα άιια πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηα έζνδα απφ ην Φ.Π.Α. 

δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: απφ Φ.Π.Α. ζε πεηξειεηνεηδή, απφ πξτφληα θαπλνχ θαη 

έζνδα απφ φια ηα ππφινηπα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. 

ηα δηαγξάκκαηα  27 θαη 28 παξνπζηάδεηαη ε ζπλεηζθνξά ζηε ζχλζεζε ησλ 

εζφδσλ απφ ην Φ.Π.Α., ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ σο πνζνζηφ ηνπ Φ.Π.Α. θαη σο 

πνζνζηφ ησλ θφξσλ ζπλαιιαγψλ αληίζηνηρα
70

. Η ζπλεηζθνξά ησλ επηκέξνπο θαηεγνξίσλ 

ζηε ζχλζεζε ησλ εζφδσλ ηνπ Φ.Π.Α. είλαη γηα ηελ πεξίνδν 1999-2008 θαηά κέζν φξν: 

Φ.Π.Α. ζε πεηξειαηνεηδή 9,71%, Φ.Π.Α. πξντφλησλ θαπλνχ 4,10% θαη Φ.Π.Α. ινηπψλ  

86,19%. Σα αληίζηνηρα πνζνζηά πνπ ζπλεηζθέξνπλ νη επηκέξνπο θαηεγνξίεο εζφδσλ απφ 
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ην Φ.Π.Α ζηνπο θφξνπο ζπλαιιαγψλ είλαη: Φ.Π.Α. ζε πεηξειαηνεηδή 8,48%, Φ.Π.Α. 

πξντφλησλ θαπλνχ 3,57% θαη ΦΠΑ ινηπψλ  75,12%. 

Γηάγξακκα 27 

 
Γηάγξακκα 28 

 

ηα δηαγξάκκαηα 29 θαη 30 παξνπζηάδεηαη ε ζπλεηζθνξά ζηελ απφθιηζε ησλ ε-

ζφδσλ απφ ην Φ.Π.Α., πνπ έρνπλ ηα ζθάικαηα πξφβιεςεο ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ, σο 

πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. αληίζηνηρα
71

. Η απφθιηζε 
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ησλ εζφδσλ απφ ην Φ.Π.Α. παξνπζηάδεη ζεηηθφ πξφζεκν ηα ηξία απφ ηα δέθα έηε ηεο πε-

ξηφδνπ 1999-2008, πνπ νθείιεηαη ζηελ ππνεθηίκεζε ησλ εζφδσλ: ηα έηε  2000 θαη 2006 

ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο εζφδσλ απφ ην Φ.Π.Α θαη ην 2002 απφ ην Φ.Π.Α. ζε ινηπά πξντφ-

ληα  θαη ππεξεζίεο. Σν 1999 θαη ην 2007 ηα έζνδα απφ Φ.Π.Α. παξνπζηάδνπλ νξηαθή π-

πεξεθηίκεζε. Γηα ηα ππφινηπα έηε ηεο πεξηφδνπ ην αξλεηηθφ πξφζεκν πνπ εκθαλίδεηαη 

νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ππεξεθηίκεζε ησλ εζφδσλ απφ ην Φ.Π.Α. ινηπψλ.  

Σα έζνδα απφ Φ.Π.Α., ηε δεθαεηία 1999-2008 ππεξηηκήζεθαλ, θαηά κέζν φξν, 

θαηά 0,60% σο πνζνζηφ ησλ εζφδσλ ή θαηά 0,14% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π.. Η ζπλνιηθή 

απφθιηζε πνπ εκθαλίδεηαη είλαη ζπλδπαζκφο ηεο ππεξεθηίκεζεο  ησλ εζφδσλ απφ ην 

Φ.Π.Α. ζε πεηξειαηνεηδή  θαηά 0,15% σο πνζνζηφ ησλ εζφδσλ ή 0,04% σο πνζνζηφ ηνπ 

Α.Δ.Π. θαη ηεο ππνεθηίκεζεο ησλ εζφδσλ απφ ην Φ.Π.Α. ζε ινηπά πξντφληα  θαη ππεξε-

ζίεο θαηά 0,60% ή 0,17% αληίζηνηρα. Οη απνθιίζεηο ζηα έζνδα απφ Φ.Π.Α. ζε πξντφληα 

θαπλνχ είλαη νξηαθέο θαη δελ επεξεάδνπλ ηε ζπλνιηθή απφθιηζε. 

Η κεγαιχηεξε ππνεθηίκεζε παξαηεξείηαη ην 2000 (1,98% σο πνζνζηφ ησλ εζφ-

δσλ ή 0,56% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π.), θαη ε κεγαιχηεξε ππεξεθηίκεζε ην 2008 (2,99% 

σο πνζνζηφ ησλ εζφδσλ ή 0,70% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π.). 

Γηάγξακκα 29 
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Γηάγξακκα 30 

 

3.2.2.1.2 Φόξνη θαηαλάισζεο 

ηνπο θφξνπο θαηαλάισζεο πεξηιακβάλνληαη εηδηθνί θφξνη θαη ηέιε. ηνλ ηαθηη-

θφ πξνυπνινγηζκφ, ηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο θφξνπο θαηαλάισζεο ηαμηλν-

κνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: Έζνδα, απφ ην Φφξν Κχθινπ Δξγαζηψλ (Φ.Κ.Δ.)
72

, 

απφ ην ηέινο ηαμηλφκεζεο, απφ ηνλ Δ.Φ.Κ. θαπζίκσλ,  απφ ηνλ Δ.Φ.Κ. ινηπψλ (θαπλνχ, 

νηλνπλεχκαηνο, κπχξαο θαη ινηπψλ πξντφλησλ), απφ ηα ηέιε θπθινθνξίαο θαη απφ ηνπο 

ινηπνχο θφξνπο θαηαλάισζεο. 

ηα δηαγξάκκαηα  31 θαη 32 παξνπζηάδεηαη ε ζπλεηζθνξά, ζηε ζχλζεζε ησλ 

εζφδσλ απφ ηνπο θφξνπο θαηαλάισζεο, ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ σο πνζνζηφ ησλ 

εζφδσλ, απφ ηνπο θφξνπο θαηαλάισζεο θαη απφ ηνπο έκκεζνπο θφξνπο αληίζηνηρα
73

. Η 

ζπλεηζθνξά ησλ επηκέξνπο θαηεγνξίσλ ζηε ζχλζεζε ησλ εζφδσλ απφ ηνπο θφξνπο 

θαηαλάισζεο είλαη γηα ηελ πεξίνδν 1999-2008 θαηά κέζν φξν: Φ.Κ.Δ. 3,74%, Σέινο 

ηαμηλφκεζεο 11,70%, Δ.Φ.Κ. Καπζίκσλ 37,05%, Δ.Φ.Κ. ινηπψλ 35,53%, Σέιε 

θπθινθνξίαο 9,40% θαη ινηπνί θφξνη θαηαλάισζεο 2,85%. Σα αληίζηνηρα πνζνζηά πνπ 

ζπλεηζθέξνπλ νη επηκέξνπο θαηεγνξίεο ησλ θφξσλ  θαηαλάισζεο ζηα έζνδα απφ ηνπο 

έκκεζνπο θφξνπο είλαη: Φ.Κ.Δ. 1,05%, Σέινο ηαμηλφκεζεο 3,56%, Δ.Φ.Κ. Καπζίκσλ 

11,28%, Δ.Φ.Κ. ινηπψλ 10,80%, Σέιε θπθινθνξίαο 2,86% θαη ινηπνί θφξνη 

θαηαλάισζεο 0,87%. 

                                                           
72

 Με ην Ν. 3492/2006 ν Φφξνο Κχθινπ Δξγαζηψλ κεηνλνκάζηεθε ζε «Φφξν Αζθαιίζηξσλ». 
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Γηάγξακκα 31 

 
 

Γηάγξακκα 32 

 
 

ηα δηαγξάκκαηα 33 θαη 34 παξνπζηάδεηαη ε ζπλεηζθνξά ζηελ απφθιηζε ησλ θφ-

ξσλ θαηαλάισζεο, πνπ έρνπλ ηα ζθάικαηα πξφβιεςεο ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ, σο 
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πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. αληίζηνηρα
74

. Η απφθιηζε 

ησλ εζφδσλ απφ ηνπο θφξνπο θαηαλάισζεο παξνπζηάδεη ζεηηθφ πξφζεκν ηα ηέζζεξα απφ 

ηα δέθα έηε ηεο πεξηφδνπ 1999-2008. Σν ζεηηθφ πξφζεκν νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ππνε-

θηίκεζε ησλ εζφδσλ: ην 1999 απφ ηέινο ηαμηλφκεζεο, ην 2000 απφ ην ηέινο ηαμηλφκεζεο 

θαη απφ ηνλ Δ.Φ.Κ. ινηπψλ θαη ηα έηε 2001 θαη 2002 απφ ηα ηέιε θπθινθνξίαο.  Σν αξ-

λεηηθφ πξφζεκν ηεο απφθιηζεο ηα ππφινηπα  έηε  νθείιεηαη ζηελ ππεξεθηίκεζε ησλ εζφ-

δσλ: ηα έηε 2003,  2004 θαη 2005 απφ ηνλ Δ.Φ.Κ. ινηπψλ θαη ηα έηε 2006 θαη 2008 απφ 

ηνλ Δ.Φ.Κ. θαπζίκσλ. 

Σα έζνδα απφ ηνπο θφξνπο θαηαλάισζεο, ηε δεθαεηία 1999-2008 παξνπζηάδνπλ 

νξηαθή ππεξεθηίκεζε, θαηά κέζν φξν, θαηά 0,18% σο πνζνζηφ ησλ εζφδσλ ή θαηά 

0,03% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π.  

Η κέγηζηε ππνεθηίκεζε παξαηεξείηαη ην 2001 (1,07% σο πνζνζηφ ησλ εζφδσλ ή 

0,30% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π.) θαη ε κέγηζηε ππεξεθηίκεζε ην 2005 (1,05% σο πνζνζηφ 

ησλ εζφδσλ ή 0,23% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π.) 

Γηάγξακκα 33 
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Γηάγξακκα 34 

 
 

3.2.2 Με θνξνινγηθά έζνδα 

ηα κε θνξνινγηθά έζνδα αλήθνπλ ηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη: απφ πξνζφδνπ πε-

ξηνπζία θαη επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ηνπ θξάηνπο, κεηαβηβάζεηο απφ ηελ Δ.Δ. θαη απφ 

θξάηε κέιε, απνιήςεηο απφ ην ΝΑΣΟ,  απφ δσξεέο, θιεξνλνκίεο θαη θιεξνδνζίεο, απφ 

παξειζφληα νηθνλνκηθά έηε,  απφ πξνζαπμήζεηο, πξφζηηκα θαη ρξεκαηηθέο πνηλέο, παξά-

βνια,  πηζησηηθά έζνδα θιπ. Ο ηαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηα θαηαηάζζεη ζε δχν θαηεγν-

ξίεο: Απνιήςεηο απφ ηελ Δ.Δ. θαη Λνηπά κε θνξνινγηθά έζνδα. 

ηα δηαγξάκκαηα  35 θαη 36 παξνπζηάδεηαη ε ζπλεηζθνξά, ζηε ζχλζεζε ησλ κε 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ, ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ σο πνζνζηφ ησλ κε θνξνινγηθψλ 

εζφδσλ θαη ησλ εζφδσλ αληίζηνηρα
75

. Η ζπλεηζθνξά ησλ επηκέξνπο θαηεγνξίσλ ζηε 

ζχλζεζε ησλ κε θνξνινγηθψλ εζφδσλ είλαη γηα ηελ πεξίνδν 1999-2008 θαηά κέζν φξν: 

Απνιήςεηο απφ ηελ Δ.Δ 6,72% θαη Λνηπά κε θνξνινγηθά 93,28%. Σα αληίζηνηρα 

πνζνζηά πνπ ζπλεηζθέξνπλ νη επηκέξνπο θαηεγνξίεο ησλ κε θνξνινγηθψλ εζφδσλ ζηα 

έζνδα ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ είλαη: Απνιήςεηο απφ ηελ Δ.Δ 0,47% θαη Λνηπά κε 

θνξνινγηθά έζνδα 6,53%. 
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Γηάγξακκα 35 

 

Γηάγξακκα 36 

 

ηα δηαγξάκκαηα 37 θαη 38 παξνπζηάδεηαη ε ζπλεηζθνξά ζηελ απφθιηζε ησλ κε 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ, πνπ έρνπλ ηα ζθάικαηα πξφβιεςεο ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ, σο 

πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. αληίζηνηρα
76

. Η απφθιηζε 

εκθαλίδεη ζεηηθφ πξφζεκν ηα ηέζζεξα απφ ηα δέθα έηε ηεο πεξηφδνπ 1999-2008 (2001, 

2005, 2007 θαη 2008) θαη αξλεηηθφ ηα ππφινηπα. Σν πξφζεκν ηεο απφθιηζεο νθείιεηαη 
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ζηελ απφθιηζε πνπ παξνπζηάδνπλ ηα Λνηπά κε θνξνινγηθά έζνδα θαζψο νη απνθιίζεηο 

ησλ εζφδσλ απφ ηηο απνιήμεηο απφ ηελ Δ.Δ. είλαη νξηαθέο. 

Σα κε θνξνινγηθά έζνδα, θαηά κέζν φξν, ηε δεθαεηία 1999-2008 ππεξηηκήζεθαλ 

θαηά  0,40% σο πνζνζηφ ησλ εζφδσλ ή 0,11% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. . Η κεγαιχηεξε 

ππνεθηίκεζε παξαηεξείηαη ην 2008 (1,49% σο πνζνζηφ ησλ εζφδσλ ή 0,35% σο πνζνζηφ 

ηνπ Α.Δ.Π. ) θαη ε κέγηζηε ππεξεθηίκεζε ην 2000 (3,03% σο πνζνζηφ ησλ εζφδσλ ή 

0,85% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. ) νθεηιφκελε ζηελ πξψηε πεξίπησζε ζηελ ππεξεθηίκεζε 

θαη ζηε δεχηεξε ζηελ ππνεθηίκεζε ησλ Λνηπψλ κε θνξνινγηθψλ εζφδσλ.   

Γηάγξακκα 37 

 
Γηάγξακκα 38 
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3.3 Γαπάλεο ή Έμνδα ηνπ Σαθηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ 

«Έμνδα ηνπ ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκό είλαη  νη πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο ζην νπνίν αλαθέξεηαη ν πξνϋπνινγηζκόο, αλεμάξ-

ηεηα από ην ρξόλν πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ε ππνρξέσζε γηα πιεξσκή»
77

. Απαξαίηεηε πξν-

υπφζεζε γηα ηελ πιεξσκή ησλ εμφδσλ είλαη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπο ζα δεκφζηα δαπάλε. 

«1. Γεκόζηα δαπάλε είλαη ε γελνκέλε ρξεζηκνπνίεζε πηζηώζεσο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ιεηηνπξγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ή ησλ ζθνπώλ ηνπ δεκνζίνπ. 2. Ωο δεκόζηεο δαπάλεο αλα-

γλσξίδνληαη όζεο πξνβιέπνληαη από γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε ή ζπληεινύλ ζηελ εθπιήξσζε 

ησλ ζθνπώλ ησλ θνξέσλ, όπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζηηο θαηαζηαηηθέο θαη νξγαλσηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπο ή εμππεξεηνύλ ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο απηώλ»
78

 

Οη θαηεγνξίεο πνπ ηαμηλνκνχληαη νη δαπάλεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ είλαη: 

Γαπάλεο, γηα απνδνρέο θαη πληάμεηο, γηα Αζθάιηζε, Πεξίζαιςε θαη Κνηλσληθή Πξν-

ζηαζία, Λεηηνπξγηθέο θαη άιιεο δαπάλεο, γηα απνδηδφκελνπο πφξνπο, γηα επηζηξνθέο θφ-

ξσλ θαη γηα πιεξσκή ηφθσλ δεκνζίνπ ρξένπο. 

Γηάγξακκα 39 
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 Ν. 2362/1995 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 

247Α), άξζξν 13, παξ. 1 
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 Ν. 2362/1995 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 
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Γηάγξακκα 40 

 

ηα δηάγξακκα 39 θαη 40 παξνπζηάδεηαη ε ζπλεηζθνξά, ζηε ζχλζεζε ησλ 

δαπαλψλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ σο πνζνζηφ δαπαλψλ 

θαη σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. Οη δαπάλεο ηελ πεξίνδν 1999-2008 παξνπζηάδνπλ 

δηαθπκάλζεηο αλέξρνληαη κέζνο φξνο ζε 27,37%  σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π
79

.  Η 

ζπλεηζθνξά ησλ επηκέξνπο θαηεγνξίσλ ζηε ζχλζεζε ησλ δαπαλψλ είλαη γηα ηελ πεξίνδν 

1999-2008 θαηά κέζν φξν: Γαπάλεο γηα απνδνρέο & πληάμεηο 35,98%, Γαπάλεο γηα 

Αζθάιηζε, Πεξίζαιςε θαη Κνηλσληθή Πξνζηαζία 14,99%, Λεηηνπξγηθέο θαη άιιεο 

δαπάλεο 14,97%, Απνδηδφκελνη πφξνη 7,63%, Δπηζηξνθέο θφξσλ 4,38% θαη δαπάλεο γηα 

ηφθνπο 22,04% .  

ηα δηαγξάκκαηα 41 θαη 42 παξνπζηάδεηαη ε ζπλεηζθνξά ζηελ απφθιηζε ησλ δα-

παλψλ
80

, πνπ έρνπλ ηα ζθάικαηα πξφβιεςεο ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ δαπαλψλ σο πν-

ζνζηφ ησλ δαπαλψλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. αληίζηνη-

ρα
81

. Οη δαπάλεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ηε δεθαεηία 1999-2008, εκθαλίδνπλ π-

πέξβαζε θαηά κέζν φξν 2,82% σο πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ή 0,78% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. θαη νθείιεηαη ζηελ θαηά κέζν φξν ππέξβαζε ησλ δαπα-

λψλ ζε φιεο ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο. 

Τπέξβαζε παξαηεξείηαη ζε φια ζρεδφλ ηα έηε  ηεο δεθαεηίαο 1999-2008. Δμαίξε-

ζε απνηειεί ην 2001, φπνπ νη  πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο ήηαλ κηθξφηεξεο απφ ηηο 
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πξνυπνινγηζζείζεο, απφθιηζε πνπ νθείιεηαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη άι-

ισλ δαπαλψλ. 

Η κεγαιχηεξε ππέξβαζε παξαηεξείηαη ην 2004 (7,33% σο πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ 

ή 2,10% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π., θαη νθείιεηαη ζηελ ππέξβαζε ησλ δαπαλψλ γηα 

απνδνρέο & πληάμεηο, γηα Αζθάιηζε, Πεξίζαιςε θαη Κνηλσληθή Πξνζηαζία, γηα 

Λεηηνπξγηθέο θαη άιιεο δαπάλεο θαη γηα Δπηζηξνθέο θφξσλ) ελψ ην 2006  ε απφθιηζε 

είλαη νξηαθή (0,23% σο πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ ή 0,06% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π.). 

Γηάγξακκα 41 
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3.3.1 Γαπάλεο γηα Απνδνρέο θαη πληάμεηο 

Η θαηεγνξία ησλ δαπαλψλ γηα Απνδνρέο θαη πληάμεηο πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο: 

γηα Απνδνρέο Λεηηνπξγψλ θαη Τπαιιήισλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, γηα απνδνρέο ππαι-

ιήισλ Ννζνθνκείσλ, ηδξπκάησλ πξφλνηαο θαη Ν.Π.Γ.Γ., γηα πληάμεηο θαη γηα Λνηπέο 

παξνρέο. Οη δαπάλεο γηα Απνδνρέο θαη πληάμεηο απνηεινχλ, θαηά κέζν φξν ηε δεθαεηία 

1999-2008, ην 35,98% ησλ δαπαλψλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

Γηάγξακκα 43 
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ηα δηαγξάκκαηα  43 θαη 44 παξνπζηάδεηαη ε ζπλεηζθνξά, ζηε ζχλζεζε ησλ 

δαπαλψλ γηα απνδνρέο θαη ζπληάμεηο, ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ σο πνζνζηφ ησλ ησλ 

δαπαλψλ γηα απνδνρέο θαη ζπληάμεηο θαη ησλ δαπαλψλ αληίζηνηρα
82

. Η ζπλεηζθνξά ησλ 

επηκέξνπο θαηεγνξίσλ ζηε ζχλζεζε ησλ ησλ δαπαλψλ γηα απνδνρέο θαη ζπληάμεηο είλαη 

γηα ηελ πεξίνδν 1999-2008 θαηά κέζν φξν: Απνδνρέο Κεληξηθήο δηνίθεζεο 58,80%, 

Απνδνρέο Ννζνθνκείσλ, Ν.Π.Γ.Γ. 15,71%, Λνηπέο παξνρέο 1,87% θαη πληάμεηο 

23,61%. Σα αληίζηνηρα πνζνζηά πνπ ζπλεηζθέξνπλ νη επηκέξνπο θαηεγνξίεο δαπαλψλ γηα 

απνδνρέο θαη ζπληάμεηο ζηηο δαπάλεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ είλαη: Απνδνρέο 

Κεληξηθήο δηνίθεζεο 21,16%, Απνδνρέο Ννζνθνκείσλ, Ν.Π.Γ.Γ. 5,65%, Λνηπέο παξνρέο 

0,67% θαη πληάμεηο 8,49% 

ηα δηαγξάκκαηα 45 θαη 46 παξνπζηάδεηαη ε ζπλεηζθνξά ζηελ απφθιηζε ησλ δα-

παλψλ γηα απνδνρέο θαη ζπληάμεηο σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ θαη σο πνζνζηφ 

ηνπ Α.Δ.Π. αληίζηνηρα
83

,  πνπ έρνπλ ηα ζθάικαηα πξφβιεςεο ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ 

δαπαλψλ
84

. Οη δαπάλεο γηα απνδνρέο θαη ζπληάμεηο, ηε δεθαεηία 1999-2008, εκθαλίδνπλ 

ππέξβαζε θαηά κέζν φξν 0,68% σο πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ή 0,19% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. θαη νθείιεηαη ζηελ θαηά κέζν φξν ππέξβαζε ησλ δαπα-

λψλ ζε φιεο ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο κε ζεκαληηθφηεξε ηε ζπλεηζθνξά ησλ δαπαλψλ γηα 

ζπληάμεηο (0,43% σο πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ ή 0,12% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. ) θαη ησλ 

δαπαλψλ γηα απνδνρέο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο (0,12% σο πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ ή 

0,04% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π.). 

Τπέξβαζε παξαηεξείηαη ζηα νρηψ απφ ηα δέθα έηε ηεο πεξηφδνπ 1999-2008. Δ-

μαίξεζε απνηεινχλ ηα έηε 2006 θαη 2007, πνπ νη  πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο ήηαλ νξη-

αθά κηθξφηεξεο απφ ηηο πξνυπνινγηζζείζεο θαη νθείιεηαη ζηε ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ 

γηα Απνδνρέο ηεο Κεληξηθήο δηνίθεζεο πνπ θηλήζεθαλ θάησ απφ ην φξην ησλ πξνβιεπν-

κέλσλ. Η κεγαιχηεξε ππέξβαζε παξαηεξείηαη ην 2004 (2,26% σο πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ 

ή 0,65% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π., θαη νθείιεηαη ζηελ ππέξβαζε ησλ δαπαλψλ γηα 

απνδνρέο θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη γηα ζπληάμεηο) ελψ ην 2005  ε απφθιηζε είλαη νξηαθή 

(0,07% σο πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ ή 0,02% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π.). 
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Γηάγξακκα 45 

 
Γηάγξακκα 46 

 
 

3.3.2 Γαπάλεο γηα Αζθάιηζε, Πεξίζαιςε θαη Κνηλσληθή Πξνζηαζία 

Η θαηεγνξία ησλ δαπαλψλ γηα Αζθάιηζε, Πεξίζαιςε θαη Κνηλσληθή Πξνζηαζία 

πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο γηα: Τγεηνλνκηθή Πεξίζαιςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ δεκνζίνπ,  

θαη γηα Αζθάιηζε, θαη Κνηλσληθή Πξνζηαζία (επηρνξεγήζεηο αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, ε-

πηδφκαηα –ΔΚΑ, πνιπηέθλσλ, πξφλνηαο-  εηζνδεκαηηθέο εληζρχζεηο, θιπ).  Οη δαπάλεο 

γηα Αζθάιηζε, Πεξίζαιςε θαη Κνηλσληθή Πξνζηαζία απνηεινχλ, θαηά κέζν φξν ηε δε-

θαεηία 1999-2008, ην 14,99% ησλ δαπαλψλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

 



66 
 

Γηάγξακκα 47 

 
Γηάγξακκα 48 

 
 

ηα δηαγξάκκαηα  47 θαη 48 παξνπζηάδεηαη ε ζπλεηζθνξά, ζηε ζχλζεζε ησλ 

δαπαλψλ γηα αζθάιηζε, πεξίζαιςε θαη θνηλσληθή πξνζηαζία, ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ 

σο πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ γηα αζθάιηζε, πεξίζαιςε θαη θνηλσληθή πξνζηαζία θαη ησλ 

δαπαλψλ αληίζηνηρα
85

. Η ζπλεηζθνξά ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ ζηε ζχλζεζε ησλ 

δαπαλψλ γηα αζθάιηζε, πεξίζαιςε θαη θνηλσληθή πξνζηαζία είλαη γηα ηελ πεξίνδν 1999-

2008 θαηά κέζν φξν: γηα Αζθάιηζε θαη θνηλσληθή πξνζηαζία 86,43%, θαη γηα πεξίζαιςε 
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13,57%. Σα αληίζηνηρα πνζνζηά πνπ ζπλεηζθέξνπλ νη επηκέξνπο θαηεγνξίεο δαπαλψλ 

αζθάιηζε, πεξίζαιςε θαη θνηλσληθή πξνζηαζία ζηηο δαπάλεο ηνπ ηαθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ είλαη: γηα Αζθάιηζε θαη θνηλσληθή πξνζηαζία 13,04%, θαη γηα 

πεξίζαιςε 1,95%. 

Γηάγξακκα 49 

 
Γηάγξακκα 50 

 
 

ηα δηαγξάκκαηα 49 θαη 50 παξνπζηάδεηαη ε ζπλεηζθνξά ζηελ απφθιηζε ησλ δα-

παλψλ γηα αζθάιηζε, πεξίζαιςε θαη θνηλσληθή πξνζηαζία σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ 
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δαπαλψλ θαη σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. αληίζηνηρα
86

,  πνπ έρνπλ ηα ζθάικαηα πξφβιεςεο 

ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ δαπαλψλ. Οη δαπάλεο γηα αζθάιηζε, πεξίζαιςε θαη θνηλσληθή 

πξνζηαζία, ηε δεθαεηία 1999-2008, εκθαλίδνπλ ππέξβαζε θαηά κέζν φξν 1,04% σο πν-

ζνζηφ ησλ δαπαλψλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ή 0,28% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. Απ-

ηή νθείιεηαη ζηελ θαηά κέζν φξν ππέξβαζε ησλ δαπαλψλ ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο
87

. 

Δηδηθφηεξα νη δαπάλεο γηα αζθάιηζε θαη θνηλσληθή πξνζηαζία παξνπζηάδνπλ ππέξβαζε 

1,04% σο πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ ή 0,20% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. θαη νη δαπάλεο γηα πε-

ξίζαιςε  0,29% σο πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ ή 0,08% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. 

Τπέξβαζε παξαηεξείηαη ζε φια ηα έηε ηεο πεξηφδνπ 1999-2008. Η κεγαιχηεξε 

ππέξβαζε παξαηεξείηαη ην 2004 (2,10% σο πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ ή 0,60% σο πνζνζηφ 

ηνπ Α.Δ.Π) ελψ ην 2001  παξαηεξείηαη ε κηθξφηεξε (0,21% σο πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ ή 

0,08% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π.). 

3.3.3 Λεηηνπξγηθέο θαη άιιεο δαπάλεο 

ηελ θαηεγνξία Λεηηνπξγηθέο θαη άιιεο δαπάλεο εληάζζνληαη νη δαπάλεο γηα: επη-

ρνξεγήζεηο θνξέσλ, θαηαλαισηηθέο δαπάλεο (κεηαθηλήζεηο, πιεξσκέο γηα ππεξεζίεο, 

πξνκήζεηεο θεθαιαηνπρηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ), αληηθξηδφκελεο δαπάλεο (απνδφζεηο 

ζηελ Δ.Δ. θαη επηδνηήζεηο γεσξγίαο), θαη νη Λνηπέο δαπάλεο. Οη Λεηηνπξγηθέο θαη άιιεο 

δαπάλεο απνηεινχλ, θαηά κέζν φξν ηε δεθαεηία 1999-2008, ην 14,97% ησλ δαπαλψλ ηνπ 

ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

ηα δηαγξάκκαηα  51 θαη 52 παξνπζηάδεηαη ε ζπλεηζθνξά, ζηε ζχλζεζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ θαη άιισλ δαπαλψλ, ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ σο πνζνζηφ ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ θαη άιισλ δαπαλψλ θαη ησλ δαπαλψλ αληίζηνηρα
88

. Η ζπλεηζθνξά ησλ 

επηκέξνπο θαηεγνξηψλ ζηε ζχλζεζε ησλ ησλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη άιισλ δαπαλψλ είλαη 

γηα ηελ πεξίνδν 1999-2008 θαηά κέζν φξν: γηα Δπηρνξεγήζεηο θνξέσλ 28,92%, γηα 

θαηαλαισηηθέο δαπάλεο 35,48%, γηα αληηθξηδφκελεο δαπάλεο 33,95% θαη γηα ινηπέο 

δαπάλεο 1,65%. Σα αληίζηνηρα πνζνζηά πνπ ζπλεηζθέξνπλ νη επηκέξνπο θαηεγνξίεο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ θαη άιισλ δαπαλψλ ζηηο δαπάλεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ είλαη: γηα 

Δπηρνξεγήζεηο θνξέσλ 4,33%, γηα θαηαλαισηηθέο δαπάλεο 5,31%, γηα αληηθξπδφκελεο 

δαπάλεο 5,07% θαη γηα ινηπέο δαπάλεο 0,26%. 
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Γηάγξακκα 51 

 

Γηάγξακκα 52 

 

ηα δηαγξάκκαηα 53 θαη 54 παξνπζηάδεηαη ε ζπλεηζθνξά ζηελ απφθιηζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ θαη άιισλ δαπαλψλ σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ θαη σο πνζνζηφ 

ηνπ Α.Δ.Π.  αληίζηνηρα
89

,  πνπ έρνπλ ηα ζθάικαηα πξφβιεςεο ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ 

δαπαλψλ
90

. Οη ιεηηνπξγηθέο θαη άιιεο δαπάλεο, ηε δεθαεηία 1999-2008, εκθαλίδνπλ π-
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πέξβαζε θαηά κέζν φξν 0,12% σο πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ή 0,04% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. Απηή νθείιεηαη ζηελ θαηά κέζν φξν ππέξβαζε ησλ δα-

παλψλ γηα επηρνξεγήζεηο θνξέσλ. 

Τπέξβαζε παξαηεξείηαη ζηα πέληε απφ ηα δέθα έηε ηεο πεξηφδνπ 1999-2008. Σν 

1999,2000, 2001, 2002 θαη 2006 νη πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο ήηαλ ιηγφηεξεο απφ ηηο 

πξνυπνινγηζζείζεο θαη απηφ νθείιεηαη ζε ζπγθξάηεζε θπξίσο ησλ ινηπψλ δαπαλψλ ελψ 

γηα ην 2001 ζηηο ινηπέο δαπάλεο πξνζηίζεληαη νη θαηαλαισηηθέο θαη νη αληηθξηδφκελεο, 

θαη ην 2006 θαη νη δαπάλεο γηα επηρνξεγήζεηο θνξέσλ.  Απφ ηα ππφινηπα έηε ε κεγαιχηε-

ξε ππέξβαζε παξαηεξείηαη ην 2004 (2,71% σο πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ ή 0,78% σο πνζν-

ζηφ ηνπ Α.Δ.Π φπνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο ζσξεπηηθήο ππέξβαζεο ζε φιεο ηηο επηκέξνπο 

θαηεγνξίεο). 

Γηάγξακκα 53 
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Γηάγξακκα 54 

 

3.3.4 Γαπάλεο γηα απνδηδόκελνπο πόξνπο 

Οη απνδηδφκελνη πφξνη είλαη έζνδα πνπ εηζπξάηηεη ην θξάηνο γηα ινγαξηαζκφ ηξί-

ησλ θαη ηα απνδίδεη ζηε ζπλέρεα ζε απηνχο. Οη δαπάλεο γηα απνδηδφκελνπο πφξνπο απν-

ηεινχλ, θαηά κέζν φξν ηε δεθαεηία 1999-2008,  ην 7,63% ησλ δαπαλψλ ηνπ ηαθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ. 

 

Γηάγξακκα 55 
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Γηάγξακκα 56 

 
ηα δηαγξάκκαηα 55 θαη 56 παξνπζηάδεηαη ε απφθιηζε ησλ δαπαλψλ γηα 

απνδηδφκελνπο πφξνπο, σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ θαη σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π.  

αληίζηνηρα
91

. Οη δαπάλεο γηα απνδηδφκελνπο πφξνπο, ηε δεθαεηία 1999-2008, εκθαλίδνπλ 

ππέξβαζε θαηά κέζν φξν 0,24% σο πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ή 0,07% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. Τπέξβαζε παξαηεξείηαη ζηα επηά  απφ ηα δέθα έηε ηεο 

πεξηφδνπ 1999-2008 κε ηε κεγαιχηεξε λα παξαηεξείηαη ην 1999 (1,06% σο πνζνζηφ ησλ 

δαπαλψλ ή 0,31% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π). Μφλν ηα έηε 2004, 2005 θαη 2008 νη πξαγκα-

ηνπνηεζείζεο δαπάλεο ήηαλ ιηγφηεξεο απφ ηηο πξνυπνινγηζζείζεο.   

3.3.5 Γαπάλεο γηα επηζηξνθέο θόξσλ 

Οη δαπάλεο γηα επηζηξνθέο θφξσλ απνηεινχλ, θαηά κέζν φξν ηε δεθαεηία 1999-

2008, ην 4,38% ησλ δαπαλψλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

ηα δηαγξάκκαηα 57 θαη 58 παξνπζηάδεηαη ε απφθιηζε ησλ δαπαλψλ γηα 

επηζηξνθέο θφξσλ, σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ θαη σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π.  

αληίζηνηρα
92

. Οη δαπάλεο γηα επηζηξνθέο θφξσλ, ηε δεθαεηία 1999-2008, εκθαλίδνπλ π-

πέξβαζε θαηά κέζν φξν 0,55% σο πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ή 0,15% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. Τπέξβαζε παξαηεξείηαη ζηα επηά  απφ ηα δέθα έηε ηεο 

πεξηφδνπ 1999-2008. Μφλν ηα έηε 1999, 2000 θαη 2005 νη πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο 

ήηαλ ιηγφηεξεο απφ ηηο πξνυπνινγηζζείζεο.  Απφ ηα ππφινηπα έηε ε κεγαιχηεξε ππέξβα-
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ζε παξαηεξείηαη ην 2008 (1,71% σο πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ ή 0,47% σο πνζνζηφ ηνπ 

Α.Δ.Π). 

 

Γηάγξακκα 57 

 

 

 

Γηάγξακκα 58 
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3.3.6 Γαπάλεο γηα πιεξσκή ηόθσλ δεκνζίνπ ρξένπο 

Οη δαπάλεο γηα ηελ πιεξσκή ησλ ηφθσλ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο απνηεινχλ θαηά 

κέζν φξν ηε δεθαεηία 1999-2008 ην 22,04% ησλ δαπαλψλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

Γηάγξακκα 59 

 
 

Γηάγξακκα 60 

 

ηα δηαγξάκκαηα 59 θαη 60 παξνπζηάδεηαη ε απφθιηζε ησλ δαπαλψλ γηα πιεξσκή 

ησλ ηφθσλ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ θαη σο πνζνζηφ 
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ηνπ Α.Δ.Π.  αληίζηνηρα
93

 Οη δαπάλεο γηα ηελ πιεξσκή ησλ ηφθσλ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο 

απνηεινχλ θαηά κέζν φξν ηε δεθαεηία 1999-2008 ην 22,04% ησλ δαπαλψλ ηνπ ηαθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ. Οη δαπάλεο γηα ηελ πιεξσκή ησλ ηφθσλ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, ηε δεθα-

εηία 1999-2008, εκθαλίδνπλ ππέξβαζε θαηά κέζν φξν 0,19% σο πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ 

ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ή 0,05% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. Σν 2001 ε απφθιηζε εί-

λαη κεδεληθή ελψ ππέξβαζε παξαηεξείηαη ζηα πέληε  απφ ηα δέθα έηε ηεο πεξηφδνπ 1999-

2008 θαη ζπγθεθξηκέλα ηα έηε 2000, 2002, 2003, 2007 θαη 2008 κε ηε  κεγαιχηεξε λα 

παξαηεξείηαη ην 2000 (1,32% σο πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ ή 0,38% σο πνζνζηφ ηνπ 

Α.Δ.Π). 

3.4 Απόθιηζε πξνβιέςεσλ ηνπ Α.Δ.Π. 

ην δηάγξακκα 61 απεηθνλίδεηαη ε απφθιηζε πξφβιεςεο ηνπ Α.Δ.Π. σο πνζνζηφ 

ηνπ πξαγκαηνπνηεζέληνο Α.Δ.Π. 
94

. Γηα ηα πεξηζζφηεξα έηε ηεο πεξηφδνπ 1999-2008 ην 

Α.Δ.Π. ππνεθηηκάηαη. πγθεθξηκέλα ηα πξψηα νρηψ έηε ε απφθιηζε παξνπζηάδεη ζεηηθφ 

πξφζεκν  κε ηε κέγηζηε ππνεθηίκεζε λα παξαηεξείηαη ην 2005 θαη ην 2006, γεγνλφο πνπ 

νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ Α.Δ.Π.. Απφ ην 2007 ην πξφζεκν ηεο 

απφθιηζεο ιακβάλεη αξλεηηθφ πξφζεκν θαη ην 2008 είλαη ππεξηηκεκέλν θαηά 2,64% σο 

πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π..  

 

Γηάγξακκα 61 
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3.5 Απνθιίζεηο θαη εξκελείεο 

Οη πξνυπνινγηζκνί ηεο πεξηφδνπ 1999-2008 πξνέβιεπαλ έιιεηκκα ηνπ ηαθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ. Tν πξαγκαηνπνηεζέλ έιιεηκκα, κε εμαίξεζε ηα έηε 1999 θαη 2000, πνπ 

ήηαλ κηθξφηεξν απφ ην πξνβιεπφκελν θαη ηα έηε 2001 θαη 2006 πνπ ε απφθιηζε ήηαλ ν-

ξηαθή (αξλεηηθή ην 2001, ζεηηθή ην 2006), ήηαλ πάληα κεγαιχηεξν απφ εθείλν πνπ πξνέ-

βιεπε ν πξνυπνινγηζκφο. Σν ζεηηθφ πξφζεκν ηεο απφθιηζεο ζην έιιεηκκα ησλ εηψλ 

1999, 2000 θαη 2006 νθείιεηαη ζηελ ππνεθηίκεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ εζφδσλ. Σν αξλε-

ηηθφ πξφζεκν ηεο απφθιηζεο ζηα ππφινηπα έηε ηεο πεξηφδνπ νθείιεηαη: ην 2002 θαη 2007 

ζε ππνεθηίκεζε ησλ δαπαλψλ θαη ηα έηε 2003, 2004 θαη 2008 ζηελ ζπκβνιή ηφζν ησλ 

εζφδσλ φζν θαη ησλ δαπαλψλ, κε ηα πξψηα λα ππεξεθηηκνχληαη θαη ηηο δεχηεξεο λα ππνε-

θηηκνχληαη. 

Σα έζνδα ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ηελ πεξίνδν 1999-2008 αλέξρνληαη θαηά 

κέζν φξν ζε 25,33% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. κε ηα θνξνινγηθά έζνδα λα απνηεινχλ ην 

93,00% ησλ εζφδσλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. ε φιε ηελ ζρεδφλ ηελ πεξίνδν πα-

ξνπζηάδνπλ πησηηθή ηάζε, κε  εμαίξεζε ην 2000 φπνπ ήηαλ κεγαιχηεξα απφ εθείλα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο θαηά 0,57% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π..  

Οη θχξηεο πεγέο εζφδσλ γηα ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ είλαη ν θφξνο εηζνδήκα-

ηνο θαη ν Φ.Π.Α., κε ηελ θαηά κέζν φξν ζπλεηζθνξά ηνπο  λα αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην 

62,60% σο πνζνζηφ ησλ εζφδσλ. Η απφθιηζε ησλ εζφδσλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

εμαξηάηαη απφ ηελ απφθιηζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ. Όηαλ ηα θνξνινγηθά έζνδα ππν-

εθηηκνχληαη (1999, 2000, 2002, 2006 θαη 2007) ε απφθιηζε ιακβάλεη ζεηηθφ πξφζεκν, κε 

ηα πξαγκαηνπνηεζέληα έζνδα λα είλαη κεγαιχηεξα ησλ πξνβιεπνκέλσλ. Σν αληίζεην 

ζπκβαίλεη φηαλ ηα θνξνινγηθά έζνδα ππεξεθηηκνχληαη (2001, 2003, 2004, 2005 θαη 

2008).  

Η ππέξβαζε ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ νθείιεηαη ζηελ 

ππνεθηίκεζε ησλ εζφδσλ: γηα ηα έηε 1999, 2000 θαη 2002 ηφζν απφ ηνπο άκεζνπο φζν 

θαη απφ ηνπο έκκεζνπο θφξνπο, γηα 2006 απφ ηνπο έκκεζνπο θφξνπο θαη ην 2007 απφ 

ηνπο άκεζνπο θφξνπο. Δηδηθφηεξα, φπσο είλαη αλακελφκελν, ε θαηεγνξία ησλ άκεζσλ 

θφξσλ πνπ ξπζκίδεη ην πξφζεκν ηεο απφθιηζεο είλαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ απνηειεί 

θαηά κέζν φξν ην 81,03% ησλ εζφδσλ απφ ηνπο άκεζνπο θφξνπο. Δμαίξεζε απνηεινχλ 

ηα έηε 2002 θαη ην 2005 πνπ ην πξφζεκν νθείιεηαη ζηνπο άκεζνπο θφξνπο ΠΟΔ. Οη ζεηη-

θέο απνθιίζεηο ησλ εζφδσλ απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο νθείινληαη θπξίσο ζε ππνεθηίκεζε 

ησλ εζφδσλ απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ  θαη  λνκηθψλ πξνζψπσλ ελψ νη αξλεηη-

θέο ζηελ ππεξεθηίκεζε ησλ εζφδσλ απφ ην θφξν λνκηθψλ πξνζψπσλ.  
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Οη θαηεγνξίεο ησλ έκκεζσλ θφξσλ πνπ ξπζκίδνπλ ην πξφζεκν ηεο απφθιηζεο ησλ 

εζφδσλ απφ έκκεζνπο θφξνπο είλαη νη θφξνη ζπλαιιαγψλ θαη νη θφξνη θαηαλάισζεο κε 

ηνπο πξψηνπο λα ζπλεηζθέξνπλ θαηά κέζν φξν ην 66,00% ησλ εζφδσλ απφ έκκεζνπο θφ-

ξνπο θαη νη δεχηεξνη ην 30,42%. Δμαίξεζε απνηειεί ην 2002 φπνπ ην πξφζεκν ηεο απφ-

θιηζεο θαζνξίδεηαη απφ ηνπο θφξνπο ζπλαιιαγψλ θαη απφ ηνπο έκκεζνπο θφξνπο Π.Ο.Δ.. 

Ο ζεκαληηθφηεξνο απφ ηνπο θφξνπο ζπλαιιαγψλ είλαη ν Φ.Π.Α. πνπ  ζπλεηζθέξεη θαηά 

κέζν φξν ην 87,16%  ζηα έζνδα απφ ηνπο θφξνπο ζπλαιιαγψλ, ζην πξφζεκν φκσο ηεο 

απφθιηζεο λα ζπλεηζθέξνπλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη νη απνθιίζεηο ζηα έζνδα απφ ηνπο ινη-

πνχο θφξνπο ζπλαιιαγψλ. 

Οη δαπάλεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ηελ πεξίνδν 1999-2008 αλέξρνληαη 

θαηά κέζν φξν ζε 27,37% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. Δηδηθφηεξα, ηελ πεξίνδν 1999-2004, νη 

δαπάλεο δηακνξθψλνληαη θαηά κέζν φξν ζην 28,56% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. ,  ηελ πεξί-

νδν 2005-2007 παξνπζηάδνπλ πηψζε  κε ην κέζν φξν  ηνπ λα πέθηεη ζην 25,14% σο πν-

ζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π., θαη ην 2008 απμαίλνληαη ζην 27,26% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. 

Σν κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ εζφδσλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δαπαλάηαη γηα 

ηελ πιεξσκή Απνδνρψλ θαη ζπληάμεσλ θαη γηα ηφθνπο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο φπνπ θαηά 

κέζν φξν ηελ πεξίνδν 1999-2008 αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην 68,02% σο πνζνζηφ ησλ δαπα-

λψλ.  

Οη δαπάλεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ παξνπζηάδνπλ, κε εμαίξεζε ην 2001, 

ππέξβαζε πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ππέξβαζε ησλ δαπαλψλ γηα Απνδνρέο θαη πληά-

μεηο θαη ησλ δαπαλψλ γηα Αζθάιηζε, Πεξίζαιςε θαη Κνηλσληθή Πξνζηαζία. Η κεγαιχ-

ηεξε ππέξβαζε παξαηεξείηαη ην 2004 θαη ην 2008, κε  2,10% θαη 1,25% αληίζηνηρα, σο 

πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. κε ηελ ππέξβαζε ηνπ 2004 λα νθείιεηαη ζηελ ππέξβαζε ησλ δαπα-

λψλ ζε φιεο ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο πιελ ησλ απνδηδφκελσλ πφξσλ θαη ησλ ηφθσλ γηα 

ην δεκφζην ρξένο θαη ην 2008 λα νθείιεηαη θπξίσο ζηηο δαπάλεο  γηα Αζθάιηζε, Πεξί-

ζαιςε θαη Κνηλσληθή Πξνζηαζία, γηα επηζηξνθέο θφξσλ θαη γηα πιεξσκή ησλ ηφθσλ ηνπ 

δεκνζίνπ ρξένπο. Σν 2001 νη πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο ήηαλ κηθξφηεξεο απφ ηηο πξν-

υπνινγηζζείζεο θαη απηφ νθείιεηαη ζηε ζπγθξάηεζε ησλ Λεηηνπξγηθψλ θαη άιισλ δαπα-

λψλ. 

Οη απνθιίζεηο ζηηο πξνβιέςεηο ησλ εζφδσλ θαη ησλ δαπαλψλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυ-

πνινγηζκνχ δελ κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ απφ ηελ απφθιηζε ζηε πξφβιεςε ηνπ Α.Δ.Π., ην 

νπνίν γηα ηα πξψηα νρηψ απφ ηα δέθα έηε ηεο πεξηφδνπ 1999-2008 ππνεθηηκάηαη ελψ κφ-

λν γηα ηα έηε 2007 θαη 2008 ππεξεθηηκάηαη. Σν πξφζεκν ηεο απφθιηζεο ηνπ Α.Δ.Π. ζα 

έπξεπε λα είλαη ίδην κε εθείλν ηεο απφθιηζεο ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαη θάπνησλ δα-
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παλψλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, θαζψο ε πξφβιεςή ηνπο ζπλδέεηαη κε ηνλ πξνβιε-

πφκελν πιεζσξηζκφ θαη ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, γεγνλφο πνπ δελ 

επηβεβαηψλεηαη απφ ηα εκπεηξηθά ζηνηρεία θαη νδεγεί ζηελ ζθέςε φηη νη απνθιίζεηο ησλ 

κεγεζψλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ απνηεινχλ θπβεξλεηηθέο επηινγέο θαη δε είλαη 

άκεζε ζπλάξηεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ. 

Η νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηε δεθαεηία 1999-2008 απνθιίλεη απφ ην κνληέιν ηεο θν-

ξνινγηθήο εμνκάιπλζεο θαη παξνπζηάδεη ραξαθηεξηζηηθά πξνθπθιηθφηεηαο, θαζψο ε αχ-

μεζε ηνπ Α.Δ.Π. ζπλνδεχεηαη απφ κείσζε θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαη δηαθπκάλζεηο ησλ 

δαπαλψλ, σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π.,  ελψ παξάιιεια  νη δαπάλεο λα απμάλνληαη κε ξπζ-

κνχο πςειφηεξνπο απφ ηα έζνδα, ζε ηξέρνπζεο ηηκέο. Η πξνθπθιηθφηεηα ηεο δεκνζηνλν-

κηθήο πνιηηηθήο θαη ε απφθιηζε ηεο απφ ηελ άξηζηε θνξνινγηθή πνιηηηθή δελ απαληάηαη 

ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ βηβιηνγξαθία, πνπ έρεη αλαπηπρζεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή νηθνλνκία ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο.  

Οη απνθιίζεηο ζηηο δαπάλεο θαίλεηαη λα απνηεινχλ δνκηθφ ζηνηρείν ηνπ ηαθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ, αθνχ κφλν ην 2001 εκθαλίδνπλ κηθξή αξλεηηθή απφθιηζε. Σν κνληέιν 

ηνπ «πνιηηηθν-νηθνλνκηθνχ θχθινπ» (Nordhaous (1975)) ηηο εμεγεί ελ κέξεη, θαζψο εκ-

θαλίδνπλ ηηο πςειφηεξεο ηηκέο ηνπο ηα έηε πνπ πξνεγήζεθαλ ή πξαγκαηνπνηήζεθαλ εζλη-

θέο εθινγέο (1999, 2000, 2003, 2004, 2007 θαη 2008). Η εηθφλα φκσο πνπ εκθαλίδνπλ νη 

απνθιίζεηο ζηα έζνδα δελ είλαη ίδηα θαζψο ην 1999 θαη ην 2000, εκθαλίδνπλ ηελ κεγαιχ-

ηεξε ζεηηθή απφθιηζε νθεηιφκελε ζηα έζνδα απφ θφξν εηζνδήκαηνο, ελψ θαη ην  2007 ε 

απφθιηζε εκθαλίδεη ζεηηθφ πξφζεκν πνπ νθείιεηαη φκσο ζηνπο θφξνπο ζπλαιιαγψλ.  

Σα κνληέια πνπ ππνζηεξίδνπλ κηα ζρέζε ηνπ κεηαμχ ηεο θχζεο ηνπ θνκκαηηθνχ 

αληαγσληζκνχ, ηεο πφισζεο ησλ πξνηηκήζεσλ, ηεο αβεβαηφηεηαο γηα ην εθινγηθφ απνηέ-

ιεζκα θαη ηεο αχμεζεο ησλ ειιεηκκάησλ κε ηε ζπλαθφινπζε αχμεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξέ-

νπο, δελ θαίλνληαη λα απνηεινχλ εξκελεπηηθά εξγαιεία γηα ηελ ειιεληθή πεξίπησζε ηεο 

πεξηφδνπ 1999-2008. Δηδηθφηεξα, ε ζεσξία ησλ Alesina & Tabellini (1990) γηα ηε ζηξα-

ηεγηθή ρξήζε ηνπ ρξένπο, σο κέζνπ γηα ηε δεκηνπξγία «δεδνκέλσλ» δελ κπνξεί λα ππν-

ζηεξηρζεί, θαζψο παξά ην αβέβαην απνηέιεζκα ησλ εθινγψλ ηα δχν θφκκαηα πνπ δηεθδη-

θνχζαλ ηελ εμνπζία δελ είραλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο επηινγέο γηα ηελ πνιηηηθή πνπ ζα 

εθαξκφζνπλ, ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ ειιείκκαηα κε ζθνπφ λα απνηξέςνπλ ηε κειινληη-

θή θπβέξλεζε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δηθήο ηεο πνιηηηθήο. Δπίζεο, ην ίδην ηζρχεη θαη γηα 

ην κνληέιν ησλ  Tabelliini θαη Alesina (1991), πνπ απνδίδνπλ ην ρξένο ζηηο αθξαίεο αην-

κηθέο πξνηηκήζεηο θαη ζηελ επηθξάηεζε ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ κεζαίνπ ςεθνθφξνπ γηα 

ηελ γηα ηε ζχλζεζε ησλ δαπαλψλ, θαζψο δελ παξαηεξνχληαη ζνβαξέο απνθιίζεηο ζηε 
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ζχλζεζε ησλ δαπαλψλ, κεηαμχ ησλ δχν θνκκάησλ πνπ θαηείραλ ηελ θπβέξλεζε ηελ πεξί-

νδν 1999-2008. Αλάινγα, ηα κνληέια πνπ ππνζηεξίδνπλ  φηη ε θπβέξλεζε πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ εμνπζία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηξαηεγηθά ην δεκφζην ρξένο γηα λα επεξεάζεη 

ην εθινγηθφ απνηέιεζκα ζε κηα εθινγηθή αλακέηξεζε κεηαμχ ελφο αξηζηεξνχ θαη ελφο 

δεμηνχ θφκκαηνο δελ απνηεινχλ επεμεγεκαηηθφ εξγαιείν (Aghion θαη  Bolton (1990), 

ησλ Milesi- Ferretti (1993) θαη ησλ Milesi-Ferretti θαη Spolaore (1994)),  δελ έρνπλ εθαξ-

κνγή ζην ειιεληθφ παξάδεηγκα, θαζψο θαη ηα δχν θφκκαηα πνπ δηεθδηθνχζαλ ηελ εμνπ-

ζία δηαγθσλίδνληαλ  παξάιιεια θαη ηελ θαηάιεςε ηνπ κεζαίνπ ρψξνπ.  

Σα κνληέια πνπ απνδίδνπλ ηα ειιείκκαηα πνπ εκθαλίδνληαη, ζηε ζχγθξνπζε 

θνκκάησλ ή θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ηελ ίδηα ζηηγκή ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ, θαζπζηεξψληαο ηε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή κεηά απφ κηα παξαηεηακέλε 

θξίζε πνπ δηαηαξάζζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ (Alesina θαη Drazen (1991)), θαζψο θαη εθεί-

λα πνπ ζπλδένπλ ην δεκφζην ρξένο κε ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηεο θπβέξλεζεο, ην βαζκφ 

ηεο θπβεξλεηηθήο ζπλνρήο (Spolaore (1993), Poterba (1992), Alt θαη Lowry (1992),  

Roubini θαη Sacs (1989 a,b)) θαη ηε ζεηεία ηεο θπβέξλεζεο (Alesina & Tabellini (1987), 

Grill, Machiandaro θαη Tabellini (1991)) δελ έρνπλ εξκελεπηηθή εθαξκνγή, θαζψο ηελ 

πεξίνδν πνπ εξεπλνχκε νη θπβεξλήζεηο ήηαλ κνλνθνκκαηηθέο κε άλεηεο θνηλνβνπιεπηηθέο 

πιεηνςεθίεο πνπ εμάληιεζαλ ηελ θπβεξλεηηθή ηνπο ζεηεία. 

Οη ζεσξίεο πνπ απνδίδνπλ ηα ειιείκκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηελ γεσγξαθηθή 

θαηαλνκή ησλ κειψλ ηνπ λνκνζεηηθνχ ζψκαηνο (Weingast, Shepsle θαη Johnsen (1981), 

Weingast, Shepsle θαη Johnsen (1981)) ππνζηεξίδνληαο φηη ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ 

θφζηνπο, ηνπ νθέινπο θαη ηεο ιήςεο απνθάζεσλ κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ην κέ-

γεζνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δελ κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ηα ειιείκκαηα ηεο ειιεληθήο πε-

ξίπησζεο. Οη απνθάζεηο γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ιακβάλνληαη απφ ηνλ 

Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θαηφπηλ εηζεγήζεσλ ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ζηα πιαίζηα ησλ απνθάζεσλ γηα ηε  δε-

κνζηνλνκηθή πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη ε θπβέξλεζε ην επφκελν έηνο. 

Οχηε φκσο ηα κνληέια πνπ ζπλδένπλ ηα ειιείκκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ηηο 

δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο θαη έγθξηζεο ηνπ θαζψο θαη κε ην εθινγηθφ ζχζηεκα έρνπλ ε-

θαξκνγή ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε (Alesina-Perotti (1996, 1999), Von Hagen (1992). 

ηελ Διιάδα νη δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γέξλνπλ πξνο ηελ πιεπξά 

ησλ ηεξαξρηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ θιεηζηψλ θαλφλσλ ςεθνθνξίαο. Καηά ηε δηαδηθα-

ζία θαηάξηηζεο ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ είλαη ν ηειηθφο ππεχζπλνο γηα ηε ιήςε ησλ α-

πνθάζεσλ γηα ηα κεγέζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ελψ θαηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηνπ πξν-
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υπνινγηζκνχ  ν ξφινο ηνπ  Κνηλνβνπιίνπ είλαη ηππηθφο θαη νη δπλαηφηεηεο γηα ηξνπν-

πνηήζεηο πεξηνξίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα θνλδχιηα, πνπ αθνξνχλ θπξίσο ιεηηνπξγηθέο δα-

πάλεο. Δπηπιένλ ην πιεηνςεθηθφ εθινγηθφ ζχζηεκα πνπ ηζρχεη παξήγαγε κνλνθνκκαηηθέο 

θπβεξλήζεηο κε άλεηεο θνηλνβνπιεπηηθέο πιεηνςεθίεο, απνθιείνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

δεηήκαηα πξνζαξκνγήο ησλ κεγεζψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ιφγσ ησλ επηθείκελσλ ζπλε-

πεηψλ ηεο ελδερφκελεο απφξξηςήο ηνπ (Von Hagen (1992)). 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα κνληέια πνπ ζπλδένπλ ην βαζκφ  δηαθάλεηαο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ  κε ηα ειιείκκαηά ηνπ (Buchanan θαη Wagner (1977), Cukierman θαη 

Meltzer (1986), Alesina θαη Cukierman (1990), Rogoff θαη Sibert (1988) θαη ν Rogoff 

(1990), Milesi-Ferretti (1997)).  

Παξαηεξψληαο ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα δηαπηζηψλνπκε  φηη ν βαζκφο δηαθάλεηαο 

ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηηο παξαηεξνχκελεο απνθιίζεηο ζα 

κπνξνχζε λα απνηειέζεη αληηθείκελν δηεξεχλεζεο. πγθεθξηκέλα παξαηεξνχληαη αλαληη-

ζηνηρίεο κεηαμχ ησλ πξνβιέςεσλ γηα ηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε  θαη εθείλσλ πνπ αθν-

ξνχλ ηα κεγέζε  ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φηαλ ην Α.Δ.Π. ππνεθηηκάηαη ηα έζνδα ππεξεθηη-

κνχληαη θαη φηαλ ην Α.Δ.Π.  ππεξεθηηκάηαη ηα έζνδα θαη νη δαπάλεο ππνεθηηκνχληαη. Έλα 

άιιν ζηνηρείν πνπ ζπλδέεηαη κε ην βαζκφ δηαθάλεηαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη νη πίλα-

θεο πνπ ζπλνδεχνλ ηνλ πξνο έγθξηζε πξνυπνινγηζκφ. Οη απνθιίζεηο ζηηο πξνβιέςεηο ησλ 

κεγεζψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δελ εκθαλίδνληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ πξνο 

έγθξηζε πξνυπνινγηζκφ θαζψο νη ηειεπηαίνη πεξηιακβάλνπλ κφλν ηηο πξαγκαηνπνηήζεηο 

ησλ κεγεζψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ηηο πξνβιέςεηο θαη ηηο εθηηκήζεηο ηνπ ηξέρνληνο 

θαη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ επφκελνπ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά δχζθνιε ηελ παξαθνινχζεζή ησλ 

απνθιίζεσλ. εκαληηθή ζέζε έρνπλ θαη νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θα-

ζψο  πεξηνξίδνληαη ζηε λνκφηππε πιεπξά ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ρσξίο λα εμε-

ηάδνπλ ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  Η ζεκαζία ησλ απνθιίζε-

σλ ησλ κεγεζψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ππνβαζκίδεηαη θαζψο ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε νη 

ζεηηθέο απνθιίζεηο απνδίδνληαη ζηελ επηηπρεκέλε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλε-

ζεο θαη νη αξλεηηθέο ζε εμσγελείο παξάγνληεο, φπσο ην δηεζλέο πεξηβάιινλ ή ζε πεξί-

πησζε αιιαγήο θπβέξλεζεο, ιάζε πξφβιεςεο ησλ κεγεζψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ο απν-

ινγηζκφο πεξηιακβάλεη κφλν ηνπο πίλαθεο κε ηελ εθηέιεζε ησλ κεγεζψλ ρσξίο λα δηθαην-

ινγεί ηηο παξαηεξνχκελεο απνθιίζεηο.  

Δξκελείεο φπσο εθείλεο: ησλ Gavin θαη Perotti (1997), Catao θαη Sutton (2001) 

θαη Kaminski, Reinhart, θαη Vegh (2004) πνπ απνδίδνπλ ηελ πξνθπθιηθφηεηα ηεο δεκν-

ζηνλνκηθήο, ζηελ έιιεηςε παξνρήο πηζηψζεσλ ζε πεξηφδνπο χθεζεο ή φπσο ησλ Alesina 
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θαη  Tabellini (2005), πνπ ηελ απνδίδνπλ ζην ζπλδπαζκφ ηεο ειιηπήο ελεκέξσζεο ησλ 

ςεθνθφξσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή θαη ηεο δηαθζνξάο ηεο θπβέξλεζεο, θαζψο θαη 

κνληέια φπσο απηφ ηεο «ρνιήο ηεο Γεκφζηαο Δπηινγήο» ((Wagner (1976) θαη Buchanan 

and Wagner (1977)) πνπ απνδίδνπλ ηα ειιείκκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηελ εθκεηάι-

ιεπζε ησλ «αζψσλ» ςεθνθφξσλ απφ ηνπο «θαηξνζθφπνπο «πνιηηηθνχο, ησλ Cukierman 

θαη Meltzer (1989) πνπ απνδίδνπλ ηελ αχμεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ζε δεηήκαηα αλαδηα-

λνκήο κεηαμχ ησλ γελεψλ, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν πεξαηηέξσ έξεπλαο θα-

ζψο ππεξβαίλνπλ ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 
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4. πκπεξάζκαηα 

Ο Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν δεκνζηνλνκηθφ ζεζκφ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην θξάηνο, γηα λα επηηειεί ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο θαη ην θχξην κέζν 

έθθξαζεο ηεο πνιηηηθήο κηαο θπβέξλεζεο. Δίλαη κηα δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο ιακβάλν-

ληαη, εθηεινχληαη θαη ειέγρνληαη νη απνθάζεηο ηεο θπβέξλεζεο γηα ηα δεκνζηνλνκηθά δεηή-

καηα θαη ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ θαη νη ηξεηο κνξθέο εμνπζίαο: ε εθηειεζηηθή, ε λνκνζεηη-

θή θαη ε δηθαζηηθή. Η δηαδηθαζία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμειίζζεηαη ζε ηέζζεξηο θάζεηο: ηελ 

θαηάξηηζε, ηελ έγθξηζε, ηελ εθηέιεζε θαη ηνλ έιεγρν. Η θαηάξηηζε θαη ε εθηέιεζε ηνπ πξν-

υπνινγηζκνχ γίλεηαη απφ ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία κε δηαδηθαζίεο «ηεξαξρηθέο», πνπ απνδί-

δνπλ ηζρπξά πξνλφκηα ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. Η έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γίλεηαη 

απφ ηε λνκνζεηηθή εμνπζία πνπ ν ξφινο ηεο είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη έρεη πεξηζζφηεξν ηππηθφ 

ραξαθηήξα. Σέινο ν έιεγρνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δηαθξίλεηαη ζε πξνιεπηηθφ θαη θαηα-

ζηαιηηθφ κε ηνλ πξψην λα γίλεηαη απφ ηελ εθηειεζηηθή θαη ηελ δηθαζηηθή εμνπζία θαη ην 

δεχηεξν απφ ηελ δηθαζηηθή θαη ηε λνκνζεηηθή εμνπζία, πεξηνξηζκέλνο θπξίσο ζηε λνκφ-

ηππε πιεπξά ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο. 

Η παξνχζα εξγαζία εξεπλά ηηο απνθιίζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ εθηέιε-

ζε ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, κεηαμχ πξνβιέςεσλ θαη πξαγκαηνπνηήζεσλ ησλ δε-

κνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ, ηελ πεξίνδν 1999-2008 φπσο απηέο πξνθχπηνπλ ζηηο εηζεγεηηθέο 

εθζέζεηο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εηψλ 1999-2011. Όινη νη πξνυπνινγηζκνί 

ηεο πεξηφδνπ 1999-2008 πξνέβιεπαλ έιιεηκκα ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Tν πξαγ-

καηνπνηεζέλ έιιεηκκα, κε εμαίξεζε ηα έηε 1999 θαη 2000 πνπ ήηαλ κηθξφηεξν απφ ην 

πξνβιεπφκελν θαη ηα έηε 2001 θαη 2006, πνπ ε απφθιηζε ήηαλ νξηαθή (αξλεηηθή ην 

2001, ζεηηθή ην 2006), ήηαλ πάληα κεγαιχηεξν απφ εθείλν πνπ πξνέβιεπε ν πξνυπνινγη-

ζκφο κε ηηο απνθιίζεηο λα πξνέξρνληαη ζην ζχλνιν ηεο δεθαεηίαο θπξίσο απφ ηελ ππέξ-

βαζε  ησλ δαπαλψλ.  

Σα έζνδα ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ηελ πεξίνδν 1999-2008 αλέξρνληαη θαηά 

κέζν φξν ζε 25,33% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. κε ηα θνξνινγηθά έζνδα λα απνηεινχλ ην 

93,00% ησλ εζφδσλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, απφ ηα νπνία ε κεγαιχηεξε ζπλεη-

ζθνξά πξνεξρφηαλ απφ ηνπο έκκεζνπο θφξνπο. Οη θχξηεο πεγέο εζφδσλ γηα ηνλ ηαθηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, είλαη απφ ηνπο άκεζνπο θφξνπο ν θφξνο εηζνδήκαηνο θαη απφ ηνπο έκ-

κεζνπο ν Φ.Π.Α., κε ηελ θαηά κέζν φξν ζπλεηζθνξά ηνπο,  λα αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην 

62,60% σο πνζνζηφ ησλ εζφδσλ. Σα έζνδα εκθαλίδνληαη ππνεθηηκεκέλα  ηα πέληε απφ 

ηα δέθα έηε ηεο πεξηφδνπ 1999-2008 θαη ζπγθεθξηκέλα ηα έηε 1999, 2000, 2002, 2006  

θαη 2007  ελψ γηα ππφινηπα έηε ππήξμε ππεξεθηίκεζε ηνπο. 
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Οη δαπάλεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ηελ πεξίνδν 1999-2008 αλέξρνληαη 

θαηά κέζν φξν ζε 27,37% σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εζφδσλ ηνπ 

ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δαπαλάηαη γηα ηελ πιεξσκή Απνδνρψλ θαη πληάμεσλ θαη γηα 

ηφθνπο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο φπνπ θαηά κέζν φξν ηελ πεξίνδν 1999-2008 αλέξρνληαη ζε 

ζχλνιν ζην 68,02% σο πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ.  

Οη δαπάλεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ παξνπζηάδνπλ, κε εμαίξεζε ην 2001, 

ππέξβαζε πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ππέξβαζε ησλ δαπαλψλ γηα Απνδνρέο θαη πληά-

μεηο θαη ησλ δαπαλψλ γηα Αζθάιηζε, Πεξίζαιςε θαη Κνηλσληθή Πξνζηαζία. 

Σελ ίδηα πεξίνδν παξαηεξνχκε κηα αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ 

Α.Δ.Π. θαη ζε εθείλεο ησλ εζφδσλ θαη ησλ δαπαλψλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.  Δλψ 

ην Α.Δ.Π. ππνεθηηκάηαη  γηα ηα πξψηα νρηψ απφ ηα δέθα έηε ηεο πεξηφδνπ 1999-2008 δελ 

ζπκβαίλεη ην ίδην κε ηα έζνδα θαη θάπνηεο απφ ηηο δαπάλεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.   

Η δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ηε δεθαεηία 1999-2008, παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ 

ηελ ζεσξία ηεο θνξνινγηθήο εμνκάιπλζεο θαη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί πξνθπθιηθή, θα-

ζψο ε αχμεζε ηνπ Α.Δ.Π. ζπλνδεχεηαη απφ κείσζε εζφδσλ θαη δηαθπκάλζεηο ησλ δαπα-

λψλ, σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π., ελψ παξάιιεια  νη δαπάλεο απμάλνληαη κε ξπζκνχο πςειφ-

ηεξνπο απφ ηα έζνδα, ζε ηξέρνπζεο ηηκέο. Απφ ηα κνληέια πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ε-

πηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ην κνληέιν ηνπ «πνιηηηθν-νηθνλνκηθνχ θχθινπ» κπνξεί λα 

εξκελεχζεη ζε έλα βαζκφ ηηο απνθιίζεηο ζηηο δαπάλεο γηα ηα έηε πνπ πξνεγήζεθαλ ή 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ εζληθέο εθινγέο θαζψο ζε απηά νη δαπάλεο εκθαλίδνπλ ηηο κεγαιχ-

ηεξεο απνθιίζεηο ηνπο.  

Η εξκελεπηηθή αμία ησλ ππφινηπσλ κνληέισλ είηε είλαη πεξηνξηζκέλε είηε απαηηεί 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε θαη πξνζαξκνγή ηνπο ζην ειιεληθφ παξάδεηγκα. Απφ ηα εκπεηξηθά 

δεδνκέλα δηαπηζηψζεθε φηη ν βαζκφο δηαθάλεηαο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δελ είλαη 

άξηζηνο. Δηδηθφηεξα: α) παξαηεξνχληαη αλαληηζηνηρίεο κεηαμχ ησλ πξνβιέςεσλ γηα ηα 

καθξννηθνλνκηθά κεγέζε  θαη εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ηα κεγέζε  ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, γε-

γνλφο πνπ γελλάεη εξσηεκαηηθά γηα ηνλ αλ νη απνθιίζεηο ησλ κεγεζψλ ηνπ ηαθηηθνχ πξν-

υπνινγηζκνχ απνηεινχλ θπβεξλεηηθέο επηινγέο θαη δε είλαη άκεζε ζπλάξηεζε ησλ νηθν-

λνκηθψλ πξνβιέςεσλ β) νη απνθιίζεηο ζηηο πξνβιέςεηο ησλ κεγεζψλ ηνπ πξνυπνινγη-

ζκνχ δελ εκθαλίδνληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ πξνο έγθξηζε πξνυπνινγηζκφ 

θαη γ) νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πεξηνξίδνληαη ζηε λνκφηππε πιεπξά 

ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ρσξίο λα εμεηάδνπλ ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. 
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Η παξνχζα έξεπλα πεξηνξίζηεθε θπξίσο ζηελ θαηαγξαθή ησλ απνθιίζεσλ ηνπ 

ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαζψο γηα ηελ εξκελεία ησλ επξεκάησλ ηεο απαηηείηαη πην ε-

μεηδηθεπκέλε έξεπλα πνπ ζα δηεξεπλά ηηο απνθιίζεηο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο κεηαβνιέο ζηα 

κεγέζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηε βάζε ησλ παξαθάησ εξσηεκάησλ: 

α) «Οη κεηαβνιέο θαη απνθιίζεηο ζηα κεγέζε ηνπ ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ απνηε-

ινύλ θπβεξλεηηθέο επηινγέο θαη αλ λαη πνηνί είλαη εθείλνη νη παξάγνληεο (πνιηηηθνί, νηθν-

λνκηθνί, θνηλσληθνί) πνπ ηηο επεξεάδνπλ; Πνηα είλαη ε πνιηηηθή νηθνλνκία ησλ απνθιίζε-

σλ;» 

β) «Σε πνην βαζκό ζπκβάιεη ε δηαθάλεηα ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη νη δηαδηθαζίεο 

εθηέιεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ζηελ εκθάληζε ησλ απνθιίζεσλ;» 
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Πίλαθαο 1: Έιιεηκκα Σαθηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ 

Έηνο 

Πξαγκ/ζεηο 

Έζνδα 

Πξνυπ/ζκφο 

Έζνδα 

Απφθιηζε  

Έζνδα 

Πξαγκ/ζεηο 

Γαπάλεο 

Πξνυπ/ζκφο 

Γαπάλεο 

Απφθιηζε  

Γαπάλεο 

Πξαγκ/ζεηο 

Έιιεηκκα 

Πξνυπ/ζκφο 

Έιιεηκκα 

Απφθιηζε 

Έιιεηκκα 

Απφθιηζε 

Έζνδα σο 

% ηνπ 

Α.Δ.Π.  

Απφθιηζε 

Γαπάλεο 

σο % ηνπ 

Α.Δ.Π.  

Απφθιηζε 

Έιιεηκκα 

σο % ηνπ 

Α.Δ.Π.  

1999 31.087,23 29.435,07 1.652,16 33.092,96 32.428,45 664,51 -2.005,73 -2.993,38 987,65 1,47% -0,59% 0,88% 

2000 34.257,07 32.149,67 2.107,40 35.241,85 34.101,26 1.140,59 -984,78 -1.951,59 966,81 1,73% -0,94% 0,79% 

2001 36.573,00 36.977,29 -404,29 36.735,00 36.918,13 -183,13 -162,00 59,16 -221,16 -0,31% 0,14% -0,17% 

2002 39.048,00 38.920,00 128,00 39.399,00 38.104,00 1.295,00 -351,00 816,00 -1.167,00 0,09% -0,92% -0,82% 

2003 39.881,00 41.050,00 -1.169,00 43.117,00 41.535,00 1.582,00 -3.236,00 -485,00 -2.751,00 -0,76% -1,03% -1,78% 

2004 42.055,00 43.620,00 -1.565,00 48.288,00 44.750,00 3.538,00 -6.233,00 -1.130,00 -5.103,00 -0,93% -2,10% -3,03% 

2005 44.760,00 46.310,00 -1.550,00 50.894,00 50.178,00 716,00 -6.134,00 -3.868,00 -2.266,00 -0,78% -0,36% -1,14% 

2006 47.912,00 47.650,00 262,00 52.508,00 52.389,00 119,00 -4.596,00 -4.739,00 143,00 0,12% -0,06% 0,07% 

2007 51.777,00 51.370,00 407,00 57.249,00 55.560,00 1.689,00 -5.472,00 -4.190,00 -1.282,00 0,18% -0,75% -0,57% 

2008 55.334,00 58.070,00 -2.736,00 64.587,00 61.608,00 2.979,00 -9.253,00 -3.538,00 -5.715,00 -1,15% -1,26% -2,41% 

Μέζνο 

όξνο 42.268,43 42.555,20 -286,77 46.111,18 44.757,18 1.354,00 -3.842,75 -2.201,98 
-

1.640,77 -0,03% -0,78% -0,82% 
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Πίλαθαο 2: ύλζεζε Δζόδσλ ηνπ Σαθηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ 
 Έζνδα Φνξνινγηθά έζνδα Με Φνξνινγηθά έζνδα 

Έηνο 

σο % ηνπ 

Α.Δ.Π.  

σο % ησλ εζό-

δσλ 

σο % ηνπ 

Α.Δ.Π.  

σο % ησλ εζό-

δσλ 

σο % ηνπ 

Α.Δ.Π.  

1999 27,59% 93,43% 25,78% 6,57% 1,81% 

2000 28,16% 94,30% 26,55% 5,70% 1,61% 

2001 27,91% 90,46% 25,25% 9,54% 2,66% 

2002 27,60% 91,69% 25,30% 8,31% 2,29% 

2003 25,87% 92,48% 23,92% 7,52% 1,95% 

2004 24,97% 93,89% 23,44% 6,11% 1,53% 

2005 22,54% 94,04% 21,19% 5,96% 1,34% 

2006 22,47% 93,90% 21,10% 6,10% 1,37% 

2007 22,87% 93,49% 21,38% 6,51% 1,49% 

2008 23,35% 92,32% 21,56% 7,68% 1,79% 

Μέζνο όξνο 25,33% 93,00% 23,55% 7,00% 1,78% 

 

Πίλαθαο 3: Απόθιηζε Δζόδσλ Σαθηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ 

Έηνο 

Πξαγκ/ζεηο  

Α.Δ.Π.  Πξαγκ/ζεηο  Πξνβιέςεηο Απόθιηζε  

Απόθιηζε σο 

% ησλ εζό-

δσλ 

Απόθιηζε 

ζηα σο % 

ηνπ Α.Δ.Π.  

1999 112.660,00 31.087,23 29.435,07 1.652,16 5,31% 1,47% 

2000 121.652,00 34.257,07 32.149,67 2.107,40 6,15% 1,73% 

2001 131.026,00 36.573,00 36.977,29 -404,29 -1,11% -0,31% 

2002 141.502,00 39.048,00 38.920,00 128,00 0,33% 0,09% 

2003 154.153,00 39.881,00 41.050,00 -1.169,00 -2,93% -0,76% 

2004 168.417,00 42.055,00 43.620,00 -1.565,00 -3,72% -0,93% 

2005 198.609,00 44.760,00 46.310,00 -1.550,00 -3,46% -0,78% 

2006 213.207,00 47.912,00 47.650,00 262,00 0,55% 0,12% 

2007 226.437,00 51.777,00 51.370,00 407,00 0,79% 0,18% 

2008 236.936,00 55.334,00 58.070,00 -2.736,00 -4,94% -1,15% 

Μέζνο όξνο 170.459,90 42.268,43 42.555,20 -286,77 -0,30% -0,03% 

 

Πίλαθαο 4: Απόθιηζε Φνξνινγηθώλ Δζόδσλ ηνπ Σ. Π. 
 Α.Δ.Π.  Φνξνινγηθά έζνδα 

Έηνο Πξαγκ/ζεηο Πξαγκ/ζεηο Πξνβιέςεηο Απόθιηζε 

Απόθιηζε 

σο % ησλ 

εζόδσλ 

Απόθιηζε 

σο % ηνπ 

Α.Δ.Π.  

1999 112.660,00 29.045,94 26.672,05 2.373,89 7,64% 2,11% 

2000 121.652,00 32.302,95 29.159,21 3.143,74 9,18% 2,58% 

2001 131.026,00 33.083,00 34.539,43 -1.456,43 -3,98% -1,11% 

2002 141.502,00 35.802,00 35.284,00 518,00 1,33% 0,37% 

2003 154.153,00 36.881,00 37.545,00 -664,00 -1,66% -0,43% 

2004 168.417,00 39.484,00 40.726,00 -1.242,00 -2,95% -0,74% 

2005 198.609,00 42.093,00 43.740,00 -1.647,00 -3,68% -0,83% 

2006 213.207,00 44.991,00 44.605,00 386,00 0,81% 0,18% 

2007 226.437,00 48.405,00 48.030,00 375,00 0,72% 0,17% 

2008 236.936,00 51.085,00 54.645,00 -3.560,00 -6,43% -1,50% 

Μέζνο όξνο 170.459,90 39.317,29 39.494,57 -177,28 0,10% 0,08% 
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Πίλαθαο 5:  Απόθιηζε Με Φνξνινγηθώλ Δζόδσλ ηνπ Σ. Π. 

 Α.Δ.Π.  Με Φνξνινγηθά έζνδα 

Έηνο Πξαγκ/ζεηο Πξαγκ/ζεηο Πξνβιέςεηο Απόθιηζε 

Απόθιηζε σο 

% ησλ εζόδσλ 

Απόθιηζε 

σο % 

Α.Δ.Π.  

1999 112.660,00 2.041,29 2.763,02 -721,73 -2,32% -0,64% 

2000 121.652,00 1.954,12 2.990,46 -1.036,34 -3,03% -0,85% 

2001 131.026,00 3.490,00 2.437,86 1.052,14 2,88% 0,80% 

2002 141.502,00 3.246,00 3.636,00 -390,00 -1,00% -0,28% 

2003 154.153,00 3.000,00 3.505,00 -505,00 -1,27% -0,33% 

2004 168.417,00 2.571,00 2.894,00 -323,00 -0,77% -0,19% 

2005 198.609,00 2.667,00 2.570,00 97,00 0,22% 0,05% 

2006 213.207,00 2.921,00 3.045,00 -124,00 -0,26% -0,06% 

2007 226.437,00 3.372,00 3.340,00 32,00 0,06% 0,01% 

2008 236.936,00 4.249,00 3.425,00 824,00 1,49% 0,35% 

Μέζνο όξνο 170.459,90 2.951,14 3.060,63 -109,49 -0,40% -0,11% 

 

Πίλαθαο 6: ύλζεζε θνξνινγηθώλ εζόδσλ Σ.Π. 

 

Φνξνινγηθά 

έζνδα Άκεζνη θόξνη Έκκεζνη θόξνη 

Έηνο 

σο % ησλ 

εζόδσλ 

σο % ησλ 

θνξνινγηθώλ 

εζόδσλ 

σο % ησλ 

εζόδσλ 

σο % ησλ 

θνξνινγηθώλ 

εζόδσλ 

σο % ησλ 

εζόδσλ 

1999 93,43% 40,85% 38,17% 59,15% 55,26% 

2000 94,30% 42,36% 39,94% 57,64% 54,36% 

2001 90,46% 41,06% 37,14% 58,94% 53,31% 

2002 91,69% 41,37% 37,94% 58,63% 53,75% 

2003 92,48% 41,75% 38,61% 58,25% 53,87% 

2004 93,89% 41,75% 39,20% 58,25% 54,69% 

2005 94,04% 43,64% 41,04% 56,36% 53,00% 

2006 93,90% 41,57% 39,04% 58,43% 54,87% 

2007 93,49% 40,97% 38,30% 59,03% 55,18% 

2008 92,32% 40,84% 37,70% 59,16% 54,62% 

Μέζνο 

όξνο 93,00% 41,62% 38,71% 58,38% 54,29% 

 



90 
 

Πίλαθαο 7: Απόθιηζε Δζόδσλ από ηνπο άκεζνπο θαη ηνπο έκκεζνπο θόξνπο  

 Άκεζνη θόξνη 

Έηνο Πξαγκ/ζεηο Πξνβιέςεηο Απόθιηζε 

Απόθιηζε σο % 

ησλ εζόδσλ 

Απόθιηζε σο % 

Α.Δ.Π.  

1999 11.866,50 10.195,16 1.671,34 5,38% 1,48% 

2000 13.682,45 10.829,05 2.853,40 8,33% 2,35% 

2001 13.585,00 14.318,41 -733,41 -2,01% -0,56% 

2002 14.813,00 14.618,00 195,00 0,50% 0,14% 

2003 15.397,00 15.510,00 -113,00 -0,28% -0,07% 

2004 16.484,00 16.385,00 99,00 0,24% 0,06% 

2005 18.371,00 18.145,00 226,00 0,50% 0,11% 

2006 18.704,00 19.065,00 -361,00 -0,75% -0,17% 

2007 19.832,00 19.450,00 382,00 0,74% 0,17% 

2008 20.863,00 22.040,00 -1.177,00 -2,13% -0,50% 

Μέζνο όξνο 16.359,80 16.055,56 304,23 1,05% 0,30% 

      

 Έκκεζνη θόξνη 

Έηνο Πξαγκ/ζεηο Πξνβιέςεηο Απόθιηζε 

Απόθιηζε σο % 

ησλ εζόδσλ 

Απόθιηζε σο % 

Α.Δ.Π.  

1999 17.179,44 16.476,89 702,55 2,26% 0,62% 

2000 18.620,50 18.330,15 290,35 0,85% 0,24% 

2001 19.498,00 20.221,02 -723,02 -1,98% -0,55% 

2002 20.989,00 20.666,00 323,00 0,83% 0,23% 

2003 21.484,00 22.035,00 -551,00 -1,38% -0,36% 

2004 23.000,00 24.341,00 -1.341,00 -3,19% -0,80% 

2005 23.722,00 25.595,00 -1.873,00 -4,18% -0,94% 

2006 26.287,00 25.540,00 747,00 1,56% 0,35% 

2007 28.573,00 28.580,00 -7,00 -0,01% 0,00% 

2008 30.222,00 32.605,00 -2.383,00 -4,31% -1,01% 

Μέζνο όξνο 22.957,49 23.439,01 -481,51 -0,96% -0,22% 
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Πίλαθαο 8: ύλζεζε εζόδσλ από ηνπο άκεζνπο θόξνπο  

 Φόξνο Δηζνδήκαηνο Φόξνο Πεξηνπζίαο Άκεζνη θόξνη ΠΟΔ Λνηπνί άκεζνη θόξνη 

Έηνο 

σο % ησλ 

άκεζσλ 

θόξσλ 

σο % ησλ 

θνξνινγηθώλ 

εζόδσλ 

σο % ησλ 

άκεζσλ 

θόξσλ 

σο % ησλ 

θνξνινγηθώλ 

εζόδσλ  

σο % 

ησλ 

άκεζσλ 

θόξσλ 

σο % ησλ 

θνξνινγηθώλ 

εζόδσλ 

σο % 

ησλ 

άκεζσλ 

θόξσλ 

σο % ησλ 

θνξνινγηθώλ 

εζόδσλ 

1999 85,23% 34,82% 3,13% 1,28% 5,09% 2,08% 6,55% 2,68% 

2000 84,88% 35,95% 3,38% 1,43% 5,50% 2,33% 6,25% 2,65% 

2001 83,37% 34,24% 3,73% 1,53% 6,18% 2,54% 6,71% 2,76% 

2002 78,88% 32,64% 3,66% 1,51% 10,87% 4,50% 6,59% 2,73% 

2003 78,85% 32,92% 2,83% 1,18% 10,85% 4,53% 7,46% 3,12% 

2004 80,73% 33,70% 2,56% 1,07% 9,52% 3,97% 7,19% 3,00% 

2005 77,11% 33,65% 2,98% 1,30% 13,12% 5,73% 6,79% 2,96% 

2006 80,23% 33,35% 2,48% 1,03% 9,88% 4,11% 7,41% 3,08% 

2007 81,15% 33,25% 2,19% 0,90% 8,78% 3,60% 7,88% 3,23% 

2008 79,90% 32,63% 2,33% 0,95% 9,96% 4,07% 7,81% 3,19% 

Μέζνο 

όξνο 81,03% 33,71% 2,93% 1,22% 8,97% 3,74% 7,07% 2,94% 

 

Πίλαθαο 9: ύλζεζε εζόδσλ από ην θόξν εηζνδήκαηνο  

 Φόξνο θπζηθώλ πξνζώπσλ Φόξνο λνκηθώλ πξνζώπσλ 

Δηδηθέο θαηεγνξίεο θόξνπ 

εηζνδήκαηνο 

Έηνο 

σο % ηνπ 

θόξνπ εηζν-

δήκαηνο 

σο % ησλ 

άκεζσλ θό-

ξσλ 

σο % ηνπ 

θόξνπ εηζν-

δήκαηνο 

σο % ησλ 

άκεζσλ θό-

ξσλ 

σο % ηνπ 

θόξνπ εηζν-

δήκαηνο 

σο % ησλ 

άκεζσλ θό-

ξσλ 

1999 52,96% 45,14% 32,98% 28,11% 14,06% 11,98% 

2000 46,60% 39,55% 43,35% 36,79% 10,06% 8,54% 

2001 54,35% 45,31% 36,84% 30,71% 8,81% 7,35% 

2002 64,13% 50,59% 35,87% 28,29% 0,00% 0,00% 

2003 57,40% 45,26% 35,75% 28,19% 6,84% 5,40% 

2004 58,50% 47,23% 35,50% 28,66% 6,00% 4,84% 

2005 58,54% 45,14% 33,39% 25,75% 8,07% 6,22% 

2006 61,81% 49,59% 29,57% 23,73% 8,62% 6,91% 

2007 63,14% 51,24% 28,95% 23,49% 7,91% 6,42% 

2008 64,88% 51,84% 25,26% 20,18% 9,86% 7,88% 

Μέζνο 

όξνο 58,23% 47,09% 33,75% 27,39% 8,02% 6,55% 
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Πίλαθαο 10: Απόθιηζε Δζόδσλ  από ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο ησλ άκεζσλ θόξσλ 
  Φόξνο Δηζνδήκαηνο   Φόξνο Πεξηνπζίαο 

Έηνο Πξαγκ/ζεηο  Πξνβιέςεηο Απόθιηζε  

Απόθιηζε σο 

% ησλ εζό-

δσλ 

Απόθιηζε 

σο % 

Α.Δ.Π.  Πξαγκ/ζεηο  Πξνβιέςεηο Απόθιηζε  

Απόθιηζε 

σο % ησλ 

εζόδσλ 

Απόθιηζε σο 

% Α.Δ.Π.  

1999 10.114,07 8.498,31 1.615,76 5,20% 1,43% 371,64 382,98 -11,34 -0,04% -0,01% 

2000 11.612,98 8.735,14 2.877,84 8,40% 2,37% 462,25 435,80 26,45 0,08% 0,02% 

2001 11.326,00 12.061,63 -735,63 -2,01% -0,56% 507,00 465,15 41,85 0,11% 0,03% 

2002 11.685,00 12.073,00 -388,00 -0,99% -0,27% 542,00 536,00 6,00 0,02% 0,00% 

2003 12.141,00 12.505,00 -364,00 -0,91% -0,24% 436,00 480,00 -44,00 -0,11% -0,03% 

2004 13.307,00 13.105,00 202,00 0,48% 0,12% 422,00 485,00 -63,00 -0,15% -0,04% 

2005 14.165,00 14.620,00 -455,00 -1,02% -0,23% 548,00 490,00 58,00 0,13% 0,03% 

2006 15.006,00 14.760,00 246,00 0,51% 0,12% 464,00 550,00 -86,00 -0,18% -0,04% 

2007 16.093,00 15.380,00 713,00 1,38% 0,31% 434,00 510,00 -76,00 -0,15% -0,03% 

2008 16.670,00 17.195,00 -525,00 -0,95% -0,22% 486,00 1.010,00 -524,00 -0,95% -0,22% 

Μέζνο 

όξνο 13.212,01 12.893,31 318,70 1,01% 0,28% 467,29 534,49 -67,20 -0,12% -0,03% 

                      

  Άκεζνη ΠΟΔ Λνηπνί άκεζνη θόξνη 

Έηνο Πξαγκ/ζεηο  Πξνβιέςεηο Απόθιηζε 

Απόθιηζε σο 

% ησλ εζό-

δσλ 

Απόθιηζε 

σο % 

Α.Δ.Π.  Πξαγκ/ζεηο  Πξνβιέςεηο Απόθιηζε 

Απόθιηζε 

σο % ησλ 

εζόδσλ 

Απόθιηζε σο 

% Α.Δ.Π.  

1999 603,58 542,92 60,66 0,20% 0,05% 777,21 770,95 6,26 0,02% 0,01% 

2000 752,50 836,39 -83,89 -0,24% -0,07% 854,72 821,72 33,00 0,10% 0,03% 

2001 840,00 909,76 -69,76 -0,19% -0,05% 912,00 881,87 30,13 0,08% 0,02% 

2002 1.610,00 998,00 612,00 1,57% 0,43% 976,00 1.011,00 -35,00 -0,09% -0,02% 

2003 1.671,00 1.475,00 196,00 0,49% 0,13% 1.149,00 1.050,00 99,00 0,25% 0,06% 

2004 1.569,00 1.610,00 -41,00 -0,10% -0,02% 1.186,00 1.185,00 1,00 0,00% 0,00% 

2005 2.410,00 1.690,00 720,00 1,61% 0,36% 1.248,00 1.345,00 -97,00 -0,22% -0,05% 

2006 1.848,00 2.410,00 -562,00 -1,17% -0,26% 1.386,00 1.345,00 41,00 0,09% 0,02% 

2007 1.742,00 2.080,00 -338,00 -0,65% -0,15% 1.563,00 1.480,00 83,00 0,16% 0,04% 

2008 2.077,00 2.125,00 -48,00 -0,09% -0,02% 1.630,00 1.710,00 -80,00 -0,14% -0,03% 

Μέζνο 

όξνο 1.512,31 1.467,71 44,60 0,14% 0,04% 1.168,19 1.160,05 8,14 0,02% 0,01% 
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Πίλαθαο 11: Απόθιηζε Δζόδσλ  από ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο 

 Φόξνο θπζηθώλ πξνζώπσλ 

Έηνο Πξαγκ/ζεηο  Πξνβιέςεηο Απόθιηζε  

Απόθιηζε σο % 

ησλ εζόδσλ 

Απόθιηζε σο % 

Α.Δ.Π.  

1999 5.356,69 4.228,91 1.127,78 3,63% 1,00% 

2000 5.411,23 4.402,05 1.009,18 2,95% 0,83% 

2001 6.156,00 5.546,59 609,41 1,67% 0,47% 

2002 7.494,00 7.495,00 -1,00 0,00% 0,00% 

2003 6.969,00 6.990,00 -21,00 -0,05% -0,01% 

2004 7.785,00 7.495,00 290,00 0,69% 0,17% 

2005 8.292,00 8.365,00 -73,00 -0,16% -0,04% 

2006 9.275,00 8.860,00 415,00 0,87% 0,19% 

2007 10.161,00 9.720,00 441,00 0,85% 0,19% 

2008 10.816,00 10.850,00 -34,00 -0,06% -0,01% 

Μέζνο όξνο 7.771,59 7.395,26 376,34 1,04% 0,28% 

      

 Φόξνο λνκηθώλ πξνζώπσλ 

Έηνο Πξαγκ/ζεηο Πξνβιέςεηο Απόθιηζε 

Απόθιηζε σο % 

ησλ εζόδσλ 

Απόθιηζε σο % 

Α.Δ.Π.  

1999 3.335,80 2.841,67 1,59% 1,59% 0,44% 

2000 5.033,70 3.084,37 5,69% 5,69% 1,60% 

2001 4.172,00 5.106,38 -2,55% -2,55% -0,71% 

2002 4.191,00 4.578,00 -0,99% -0,99% -0,27% 

2003 4.341,00 4.505,00 -0,41% -0,41% -0,11% 

2004 4.724,00 4.710,00 0,03% 0,03% 0,01% 

2005 4.730,00 5.240,00 -1,14% -1,14% -0,26% 

2006 4.438,00 4.900,00 -0,96% -0,96% -0,22% 

2007 4.659,00 4.620,00 0,08% 0,08% 0,02% 

2008 4.211,00 4.865,00 -1,18% -1,18% -0,28% 

Μέζνο όξνο 4.383,55 4.445,04 0,01% 0,01% 0,02% 

      

 Δηδηθέο θαηεγνξίεο θόξνπ εηζνδήκαηνο 

Έηνο Πξαγκ/ζεηο Πξνβιέςεηο Απόθιηζε 

Απόθιηζε σο % 

ησλ εζόδσλ 

Απόθιηζε σο % 

Α.Δ.Π.  

1999 1.421,58 1.427,73 -6,15 -0,02% -0,01% 

2000 1.168,05 1.248,72 -80,67 -0,24% -0,07% 

2001 998,00 1.408,66 -410,66 -1,12% -0,31% 

2002 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

2003 831,00 1.010,00 -179,00 -0,45% -0,12% 

2004 798,00 900,00 -102,00 -0,24% -0,06% 

2005 1.143,00 1.015,00 128,00 0,29% 0,06% 

2006 1.293,00 1.000,00 293,00 0,61% 0,14% 

2007 1.273,00 1.040,00 233,00 0,45% 0,10% 

2008 1.643,00 1.480,00 163,00 0,29% 0,07% 

Μέζνο όξνο 1.056,86 1.053,01 3,85 -0,04% -0,02% 
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Πίλαθαο 12: ύλζεζε εζόδσλ από ηνπο έκκεζνπο θόξνπο 

 Φόξνη ζπλαιιαγώλ Φόξνη θαηαλάισζεο Έκκεζνη θόξνη ΠΟΔ Λνηπνί έκκεζνη θόξνη 

Έηνο 

σο % ησλ 

έκκεζσλ 

θόξσλ 

σο % ησλ 

θνξνινγηθώλ 

εζόδσλ 

σο % ησλ 

έκκεζσλ θό-

ξσλ 

σο % ησλ 

θνξνινγη-

θώλ εζό-

δσλ 

σο % 

ησλ έκ-

κεζσλ 

θόξσλ 

σο % ησλ 

θνξνινγη-

θώλ εζό-

δσλ 

σο % ησλ 

θνξνινγηθώλ 

εζόδσλ 

σο % 

ησλ έκ-

κεζσλ 

θόξσλ 

1999 66,33% 38,18% 30,66% 19,29% 1,26% 0,47% 1,21% 1,76% 

2000 63,98% 38,78% 30,98% 17,06% 3,37% 0,56% 1,24% 1,68% 

2001 66,68% 38,03% 29,83% 19,11% 1,69% 0,63% 1,18% 1,80% 

2002 68,68% 37,51% 28,15% 18,16% 1,34% 1,97% 0,98% 1,83% 

2003 66,38% 37,48% 29,94% 18,39% 1,60% 1,38% 1,01% 2,08% 

2004 64,34% 38,64% 31,56% 17,86% 2,37% 0,73% 1,02% 1,73% 

2005 67,30% 37,58% 28,41% 16,81% 1,89% 0,95% 1,02% 2,39% 

2006 67,28% 39,32% 29,59% 16,60% 0,98% 1,10% 1,40% 2,16% 

2007 64,55% 40,54% 32,61% 16,62% 0,80% 0,79% 1,08% 2,04% 

2008 64,52% 39,27% 32,42% 17,71% 1,07% 0,95% 1,23% 2,00% 

Μέζνο 

όξνο 66,00% 38,53% 30,42% 17,76% 1,64% 0,96% 1,14% 1,95% 
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Πίλαθαο 13: Απόθιηζε Δζόδσλ  από ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο ησλ έκκεζσλ θόξσλ 

 Φόξνη ζπλαιιαγώλ Φόξνη θαηαλάισζεο 

Έηνο Πξαγκ/ζεηο  Πξνβιέςεηο Απόθιηζε  

Απόθιηζε 

σο % ησλ 

εζόδσλ 

Απόθιηζε 

σο % Α.Δ.Π.  Πξαγκ/ζεηο  Πξνβιέςεηο 

Απόθιηζε σο 

% ησλ εζό-

δσλ 

Απόθιηζε σο 

% Α.Δ.Π.  

Απόθιηζε σο 

% ησλ εζό-

δσλ 

1999 11.089,12 10.419,66 669,46 2,15% 0,59% 5.602,45 5.558,33 44,12 0,14% 0,04% 

2000 12.527,39 12.399,12 128,27 0,37% 0,11% 5.509,53 5.297,14 212,39 0,62% 0,17% 

2001 12.580,00 13.684,54 -1.104,54 -3,02% -0,84% 6.321,00 5.928,11 392,89 1,07% 0,30% 

2002 13.428,00 13.577,00 -149,00 -0,38% -0,11% 6.502,00 6.392,00 110,00 0,28% 0,08% 

2003 13.823,00 14.270,00 -447,00 -1,12% -0,29% 6.781,00 6.925,00 -144,00 -0,36% -0,09% 

2004 15.255,00 16.246,00 -991,00 -2,36% -0,59% 7.051,00 7.269,00 -218,00 -0,52% -0,13% 

2005 15.817,00 17.085,00 -1.268,00 -2,83% -0,64% 7.077,00 7.530,00 -453,00 -1,01% -0,23% 

2006 17.692,00 16.828,00 864,00 1,80% 0,41% 7.469,00 7.797,00 -328,00 -0,68% -0,15% 

2007 19.624,00 19.375,00 249,00 0,48% 0,11% 8.044,00 8.210,00 -166,00 -0,32% -0,07% 

2008 20.060,00 21.920,00 -1.860,00 -3,36% -0,79% 9.048,00 9.595,00 -547,00 -0,99% -0,23% 

Μέζνο όξνο 15.189,55 15.580,43 -390,88 -0,83% -0,20% 6.940,50 7.050,16 -109,66 -0,18% -0,03% 

                 

 Έκκεζνη θόξνη ΠΟΔ Λνηπνί έκκεζνη θόξνη 

Έηνο Πξαγκ/ζεηο  Πξνβιέςεηο Απόθιηζε  

Απόθιηζε 

σο % ησλ 

εζόδσλ 

Απόθιηζε 

σο % Α.Δ.Π.  Πξαγκ/ζεηο  Πξνβιέςεηο  Απόθιηζε  

Απόθιηζε σο 

% ησλ εζό-

δσλ 

Απόθιηζε σο 

% Α.Δ.Π.  

1999 137,72 176,08 -38,36 -0,12% -0,03% 350,15 322,82 27,33 0,02% 0,02% 

2000 181,69 249,45 -67,76 -0,20% -0,06% 401,89 384,45 17,44 0,01% 0,01% 

2001 208,00 195,16 12,84 0,04% 0,01% 389,00 413,21 -24,21 -0,02% -0,02% 

2002 707,00 258,00 449,00 1,15% 0,32% 352,00 439,00 -87,00 -0,06% -0,06% 

2003 509,00 470,00 39,00 0,10% 0,03% 371,00 370,00 1,00 0,00% 0,00% 

2004 290,00 420,00 -130,00 -0,31% -0,08% 404,00 406,00 -2,00 0,00% 0,00% 

2005 400,00 520,00 -120,00 -0,27% -0,06% 428,00 460,00 -32,00 -0,02% -0,02% 

2006 497,00 455,00 42,00 0,09% 0,02% 629,00 460,00 169,00 0,08% 0,08% 

2007 383,00 445,00 -62,00 -0,12% -0,03% 522,00 550,00 -28,00 -0,01% -0,01% 

2008 485,00 505,00 -20,00 -0,04% -0,01% 629,00 585,00 44,00 0,02% 0,02% 

Μέζνο όξνο 379,84 369,37 10,47 0,03% 0,01% 447,60 439,05 8,56 0,00% 0,00% 
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Πίλαθαο 14: ύλζεζε εζόδσλ από ηνπο θόξνπο ζπλαιιαγώλ 

 ΦΠΑ Λνηπνί Φόξνη ζπλαιιαγώλ 

Έηνο 

σο % ησλ 

θόξσλ ζπλαι-

ιαγώλ 

σο % ησλ 

έκκεζσλ θό-

ξσλ 

σο % ησλ 

θόξσλ ζπλαι-

ιαγώλ 

σο % ησλ 

έκκεζσλ θό-

ξσλ 

1999 79,06% 51,03% 20,94% 13,51% 

2000 80,38% 54,08% 19,62% 13,20% 

2001 85,31% 55,04% 14,69% 9,48% 

2002 89,26% 57,11% 10,74% 6,87% 

2003 89,22% 57,41% 10,78% 6,94% 

2004 90,08% 59,74% 9,92% 6,58% 

2005 89,34% 59,57% 10,66% 7,11% 

2006 89,45% 60,20% 10,55% 7,10% 

2007 88,57% 60,83% 11,43% 7,85% 

2008 90,94% 60,36% 9,06% 6,01% 

Μέζνο όξνο 87,16% 57,54% 12,84% 8,47% 

 

Πίλαθαο 15: ύλζεζε εζόδσλ από ην Φ.Π.Α 
 ΦΠΑ Πεηξ/δώλ ΦΠΑ Καπλνύ ΦΠΑ ινηπώλ 

Έηνο 

σο % ηνπ 

ΦΠΑ 

σο % ησλ 

θόξσλ ζπ-

λαιιαγώλ 

σο % ηνπ 

ΦΠΑ 

σο % ησλ 

θόξσλ ζπ-

λαιιαγώλ 

σο % ηνπ 

ΦΠΑ 

σο % ησλ 

θόξσλ ζπλαι-

ιαγώλ 

1999 8,51% 6,73% 4,46% 3,52% 87,03% 68,81% 

2000 10,26% 8,24% 4,12% 3,31% 85,63% 68,83% 

2001 9,11% 7,77% 4,30% 3,67% 86,58% 73,86% 

2002 8,13% 7,26% 4,24% 3,78% 87,63% 78,22% 

2003 8,57% 7,65% 4,39% 3,92% 87,03% 77,65% 

2004 8,30% 7,48% 4,00% 3,61% 87,69% 78,99% 

2005 10,47% 9,36% 4,06% 3,63% 85,46% 76,35% 

2006 10,81% 9,67% 3,93% 3,52% 85,26% 76,27% 

2007 10,33% 9,15% 3,87% 3,43% 85,80% 75,99% 

2008 12,60% 11,46% 3,60% 3,28% 83,80% 76,21% 

Μέζνο όξνο 9,71% 8,48% 4,10% 3,57% 86,19% 75,12% 
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Πίλαθαο 16: Απόθιηζε Δζόδσλ  από ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο ησλ θόξσλ ζπλαιιαγώλ 

 ΦΠΑ Λνηπνί Φόξνη ζπλαιιαγώλ   

Έηνο Πξαγκ/ζεηο  Πξνβιέςεηο Απόθιηζε  

Απόθιηζε 

% ησλ 

εζόδσλ 

Απόθιηζε 

% Α.Δ.Π.  Πξαγκ/ζεηο  Πξνβιέςεηο Απόθιηζε  

Απόθιηζε % 

ησλ εζόδσλ 

Απόθιηζε % 

Α.Δ.Π.  

1999 8.767,52 8.804,11 -36,59 -0,12% -0,03% 2.321,60 1.615,55 706,05 2,27% 0,63% 

2000 10.069,83 9.391,05 678,78 1,98% 0,56% 2.457,56 3.008,07 -550,51 -1,61% -0,45% 

2001 10.732,00 10.946,45 -214,45 -0,59% -0,16% 1.848,00 2.738,09 -890,09 -2,43% -0,68% 

2002 11.986,00 11.782,00 204,00 0,52% 0,14% 1.442,00 1.795,00 -353,00 -0,90% -0,25% 

2003 12.333,00 12.755,00 -422,00 -1,06% -0,27% 1.490,00 1.515,00 -25,00 -0,06% -0,02% 

2004 13.741,00 14.659,00 -918,00 -2,18% -0,55% 1.514,00 1.587,00 -73,00 -0,17% -0,04% 

2005 14.131,00 15.430,00 -1.299,00 -2,90% -0,65% 1.686,00 1.655,00 31,00 0,07% 0,02% 

2006 15.825,00 15.148,00 677,00 1,41% 0,32% 1.867,00 1.680,00 187,00 0,39% 0,09% 

2007 17.381,00 17.435,00 -54,00 -0,10% -0,02% 2.243,00 1.940,00 303,00 0,59% 0,13% 

2008 18.243,00 19.900,00 -1.657,00 -2,99% -0,70% 1.817,00 2.020,00 -203,00 -0,37% -0,09% 

Μέζνο όξνο 13.320,94 13.625,06 -304,13 
-0,60% -0,14% 1.868,62 1.955,37 -86,76 -0,22% -0,06% 
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Πίλαθαο 17: Απόθιηζε Δζόδσλ  από ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο ηνπ Φ.Π.Α. 

 ΦΠΑ Πεηξ/δώλ ΦΠΑ Καπλνύ 

Έηνο Πξαγκ/ζεηο Πξνβιέςεηο Απόθιηζε 

Απόθιηζε 

σο % ησλ 

εζόδσλ 

Απόθιηζε  

σο % ηνπ 

Α.Δ.Π.  Πξαγκ/ζεηο Πξνβιέςεηο Απόθιηζε 

Απόθιηζε 

σο % ησλ 

εζόδσλ 

Απόθιηζε  

σο % ηνπ 

Α.Δ.Π.  

1999 746,19 768,31 -22,12 -0,07% -0,02% 390,65 390,90 -0,25 0,00% 0,00% 

2000 1.032,81 759,50 273,31 0,80% 0,22% 414,48 396,77 17,71 0,05% 0,01% 

2001 978,00 1.034,48 -56,48 -0,15% -0,04% 462,00 441,68 20,32 0,06% 0,02% 

2002 975,00 1.040,00 -65,00 -0,17% -0,05% 508,00 501,00 7,00 0,02% 0,00% 

2003 1.057,00 1.090,00 -33,00 -0,08% -0,02% 542,00 555,00 -13,00 -0,03% -0,01% 

2004 1.141,00 1.164,00 -23,00 -0,05% -0,01% 550,00 580,00 -30,00 -0,07% -0,02% 

2005 1.480,00 1.160,00 320,00 0,71% 0,16% 574,00 605,00 -31,00 -0,07% -0,02% 

2006 1.710,00 1.600,00 110,00 0,23% 0,05% 622,00 593,00 29,00 0,06% 0,01% 

2007 1.795,00 1.950,00 -155,00 -0,30% -0,07% 673,00 705,00 -32,00 -0,06% -0,01% 

2008 2.299,00 1.980,00 319,00 0,58% 0,13% 657,00 765,00 -108,00 -0,20% -0,05% 

Μέζνο όξνο 1.321,40 1.254,63 66,77 0,15% 0,04% 539,31 553,34 -14,02 -0,02% -0,01% 

           

 ΦΠΑ ινηπώλ ΦΠΑ 

Έηνο Πξαγκ/ζεηο Πξνβιέςεηο Απόθιηζε 

Απόθιηζε 

σο % ησλ 

εζόδσλ 

Απόθιηζε  

σο % ηνπ 

Α.Δ.Π.  Πξαγκ/ζεηο Πξνβιέςεηο Απόθιηζε 

Απόθιηζε 

σο % ησλ 

εζόδσλ 

Απόθιηζε  

σο % ηνπ 

Α.Δ.Π.  

1999 7.630,68 7.644,90 -14,22 -0,05% -0,01% 8.767,52 8.804,11 -36,59 -0,12% -0,03% 

2000 8.622,54 8.234,78 387,76 1,13% 0,32% 10.069,83 9.391,05 678,78 1,98% 0,56% 

2001 9.292,00 9.470,29 -178,29 -0,49% -0,14% 10.732,00 10.946,45 -214,45 -0,59% -0,16% 

2002 10.503,00 10.241,00 262,00 0,67% 0,19% 11.986,00 11.782,00 204,00 0,52% 0,14% 

2003 10.734,00 11.110,00 -376,00 -0,94% -0,24% 12.333,00 12.755,00 -422,00 -1,06% -0,27% 

2004 12.050,00 12.915,00 -865,00 -2,06% -0,51% 13.741,00 14.659,00 -918,00 -2,18% -0,55% 

2005 12.077,00 13.665,00 -1.588,00 -3,55% -0,80% 14.131,00 15.430,00 -1.299,00 -2,90% -0,65% 

2006 13.493,00 12.955,00 538,00 1,12% 0,25% 15.825,00 15.148,00 677,00 1,41% 0,32% 

2007 14.913,00 14.780,00 133,00 0,26% 0,06% 17.381,00 17.435,00 -54,00 -0,10% -0,02% 

2008 15.287,00 17.155,00 -1.868,00 -3,38% -0,79% 18.243,00 19.900,00 -1.657,00 -2,99% -0,70% 

Μέζνο όξνο 11.460,22 11.817,10 -356,87 -0,73% -0,17% 13.320,94 13.625,06 -304,13 -0,60% -0,14% 
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Πίλαθαο 18: ύλζεζε ησλ εζόδσλ από ηνπο θόξνπο θαηαλάισζεο  

 ΦΚΔ Σέινο ηαμηλόκεζεο ΔΦΚ Καπζίκσλ ΔΦΚ ινηπά Σέιε θπθινθνξίαο Λνηπνί θόξνη θαηαλάισζεο 

Έηνο 

σο % ησλ 

θόξσλ 

θαηαλά-

ισζεο 

σο % 

ησλ 

έκκε-

ζσλ 

σο % ησλ 

θόξσλ θα-

ηαλάισζεο 

σο % ησλ 

έκκεζσλ 

σο % ησλ 

θόξσλ θα-

ηαλάισζεο 

σο % 

ησλ έκ-

κεζσλ 

σο % ησλ 

θόξσλ θα-

ηαλάισζεο 

σο % 

ησλ 

έκκε-

ζσλ 

σο % ησλ 

θόξσλ θα-

ηαλάισζεο 

σο % ησλ 

έκκεζσλ 

σο % ησλ 

θόξσλ θα-

ηαλάισζεο 

σο % ησλ 

έκκεζσλ 

1999 1,92% 0,63% 13,62% 4,44% 41,77% 13,62% 33,51% 10,93% 6,65% 2,17% 2,54% 0,83% 

2000 2,87% 0,85% 11,93% 3,53% 39,91% 11,81% 36,51% 10,80% 5,97% 1,77% 2,80% 0,83% 

2001 3,27% 1,06% 10,16% 3,29% 36,04% 11,68% 34,98% 11,34% 11,91% 3,86% 3,64% 1,18% 

2002 3,40% 1,05% 10,77% 3,34% 35,67% 11,05% 36,83% 11,41% 9,69% 3,00% 3,65% 1,13% 

2003 3,61% 1,14% 11,38% 3,59% 35,86% 11,32% 37,28% 11,77% 8,17% 2,58% 3,69% 1,16% 

2004 3,82% 1,17% 12,88% 3,95% 34,90% 10,70% 35,80% 10,97% 9,84% 3,02% 2,77% 0,85% 

2005 3,82% 1,14% 12,59% 3,76% 35,01% 10,45% 36,23% 10,81% 9,96% 2,97% 2,39% 0,71% 

2006 3,96% 1,13% 12,00% 3,41% 34,92% 9,92% 36,67% 10,42% 10,63% 3,02% 1,82% 0,52% 

2007 4,19% 1,18% 12,41% 3,49% 35,65% 10,04% 36,10% 10,16% 10,18% 2,87% 1,47% 0,41% 

2008 3,81% 1,14% 9,31% 2,79% 40,78% 12,21% 31,34% 9,38% 11,02% 3,30% 3,74% 1,12% 

Μέζνο 

όξνο 3,47% 1,05% 11,70% 3,56% 37,05% 11,28% 35,53% 10,80% 9,40% 2,86% 2,85% 0,87% 
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Πίλαθαο 19: Απόθιηζε Δζόδσλ  από ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο ησλ θόξσλ θαηαλάισζεο 
 Φ.Κ.Δ. Σέινο ηαμηλόκεζεο 

Έηνο Πξαγκ/ζεηο Πξνβιέςεηο Απόθιηζε 

Απόθιηζε 

σο % ησλ 

εζόδσλ 

Απόθιηζε  

σο % ηνπ 

Α.Δ.Π.  Πξαγκ/ζεηο Πξνβιέςεηο Απόθιηζε 

Απόθιηζε σο % 

ησλ εζόδσλ 

Απόθιηζε  

σο % ηνπ 

Α.Δ.Π.  

1999 107,42 146,74 -39,32 -0,13% -0,03% 762,82 308,14 454,68 1,46% 0,40% 

2000 158,38 161,41 -3,03 -0,01% 0,00% 657,38 442,26 215,12 0,63% 0,18% 

2001 207,00 161,41 45,59 0,12% 0,03% 642,00 598,68 43,32 0,12% 0,03% 

2002 221,00 220,00 1,00 0,00% 0,00% 700,00 740,00 -40,00 -0,10% -0,03% 

2003 245,00 255,00 -10,00 -0,03% -0,01% 772,00 740,00 32,00 0,08% 0,02% 

2004 269,00 268,00 1,00 0,00% 0,00% 908,00 827,00 81,00 0,19% 0,05% 

2005 270,00 295,00 -25,00 -0,06% -0,01% 891,00 935,00 -44,00 -0,10% -0,02% 

2006 296,00 300,00 -4,00 -0,01% 0,00% 896,00 886,00 10,00 0,02% 0,00% 

2007 337,00 330,00 7,00 0,01% 0,00% 998,00 965,00 33,00 0,06% 0,01% 

2008 345,00 350,00 -5,00 -0,01% 0,00% 842,00 1.080,00 -238,00 -0,43% -0,10% 

Μέζνο όξνο 245,58 248,76 -3,18 -0,01% 0,00% 806,92 752,21 54,71 0,19% 0,06% 

                     

 Δ.Φ.Κ. Καπζίκσλ Δ.Φ.Κ. ινηπά 

Έηνο Πξαγκ/ζεηο Πξνβιέςεηο Απόθιηζε 

Απόθιηζε 

σο % ησλ 

εζόδσλ 

Απόθιηζε  

σο % ηνπ 

Α.Δ.Π.  Πξαγκ/ζεηο Πξνβιέςεηο Απόθιηζε 

Απόθιηζε σο % 

ησλ εζόδσλ 

Απόθιηζε  

σο % ηνπ 

Α.Δ.Π.  

1999 2.340,16 2.600,15 -259,99 -0,84% -0,23% 1.877,52 1.796,33 81,19 0,26% 0,07% 

2000 2.198,81 2.375,64 -176,83 -0,52% -0,15% 2.011,63 1.820,40 191,23 0,56% 0,16% 

2001 2.278,00 2.384,45 -106,45 -0,29% -0,08% 2.211,00 2.201,03 9,97 0,03% 0,01% 

2002 2.319,00 2.384,00 -65,00 -0,17% -0,05% 2.395,00 2.357,00 38,00 0,10% 0,03% 

2003 2.432,00 2.460,00 -28,00 -0,07% -0,02% 2.528,00 2.650,00 -122,00 -0,31% -0,08% 

2004 2.461,00 2.533,00 -72,00 -0,17% -0,04% 2.524,00 2.755,00 -231,00 -0,55% -0,14% 

2005 2.478,00 2.665,00 -187,00 -0,42% -0,09% 2.564,00 2.755,00 -191,00 -0,43% -0,10% 

2006 2.608,00 2.848,00 -240,00 -0,50% -0,11% 2.739,00 2.778,00 -39,00 -0,08% -0,02% 

2007 2.868,00 2.954,00 -86,00 -0,17% -0,04% 2.904,00 3.010,00 -106,00 -0,20% -0,05% 

2008 3.690,00 4.150,00 -460,00 -0,83% -0,19% 2.836,00 2.980,00 -144,00 -0,26% -0,06% 

Μέζνο όξνο 2.567,30 2.735,42 -168,13 -0,40% -0,10% 2.459,02 2.510,28 -51,26 -0,09% -0,02% 
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 Σέιε θπθινθνξίαο Λνηπνί θόξνη θαηαλάισζεο 

Έηνο Πξαγκ/ζεηο Πξνβιέςεηο Απόθιηζε 

Απόθιηζε 

σο % ησλ 

εζόδσλ 

Απόθιηζε  

σο % ηνπ 

Α.Δ.Π.  Πξαγκ/ζεηο Πξνβιέςεηο Απόθιηζε 

Απόθιηζε σο % 

ησλ εζόδσλ 

Απόθιηζε  

σο % ηνπ 

Α.Δ.Π.  

1999 372,38 322,82 49,56 0,16% 0,04% 142,15 384,15 -242,00 -0,78% -0,21% 

2000 329,01 328,69 0,32 0,00% 0,00% 154,32 168,75 -14,43 -0,04% -0,01% 

2001 753,00 413,79 339,21 0,93% 0,26% 230,00 168,75 61,25 0,17% 0,05% 

2002 630,00 464,00 166,00 0,43% 0,12% 237,00 227,00 10,00 0,03% 0,01% 

2003 554,00 555,00 -1,00 0,00% 0,00% 250,00 265,00 -15,00 -0,04% -0,01% 

2004 694,00 604,00 90,00 0,21% 0,05% 195,00 282,00 -87,00 -0,21% -0,05% 

2005 705,00 715,00 -10,00 -0,02% -0,01% 169,00 165,00 4,00 0,01% 0,00% 

2006 794,00 802,00 -8,00 -0,02% 0,00% 136,00 183,00 -47,00 -0,10% -0,02% 

2007 819,00 815,00 4,00 0,01% 0,00% 118,00 136,00 -18,00 -0,03% -0,01% 

2008 997,00 925,00 72,00 0,13% 0,03% 338,00 110,00 228,00 0,41% 0,10% 

Μέζνο όξνο 664,74 594,53 70,21 0,18% 0,05% 196,95 208,96 -12,02 -0,06% -0,02% 
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Πίλαθαο 20: ύλζεζε Με θνξνινγηθώλ εζόδσλ  Σ.Π.  

 
Απνιήςεηο από ΔΔ Λνηπά κε θνξνινγηθά έζνδα 

Έηνο 

σο % ησλ κε 

θνξνινγηθώλ 

εζόδσλ 

σο % ησλ 

εζόδσλ 

σο % ησλ κε 

θνξνινγηθώλ 

εζόδσλ 

σο % ησλ 

εζόδσλ 

1999 6,65% -0,13% 93,35% -2,20% 

2000 6,85% -0,24% 93,15% -2,78% 

2001 3,24% -0,16% 96,76% 3,03% 

2002 7,09% 0,07% 92,91% -1,07% 

2003 6,27% 0,02% 93,73% -1,28% 

2004 6,38% -0,11% 93,62% -0,66% 

2005 4,09% -0,27% 95,91% 0,48% 

2006 8,01% 0,09% 91,99% -0,35% 

2007 5,04% -0,44% 94,96% 0,50% 

2008 13,63% 0,07% 86,37% 1,42% 

Μέζνο όξνο 6,72% -0,11% 93,28% -0,29% 
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Πίλαθαο 21: Απόθιηζε Δζόδσλ από ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο ησλ Με Φνξνινγηθώλ Δζόδσλ  

 Απνιήςεηο από ΔΔ Λνηπά κε θνξνινγηθά έζνδα 

Έηνο 

Πξαγκ/ζεηο Πξνβιέςεηο Απόθιηζε 

Απόθιηζε σο 

% ησλ εζό-

δσλ 

Απόθιηζε  

σο % ηνπ 

Α.Δ.Π.  Πξαγκ/ζεηο Πξνβιέςεηο Απόθιηζε 

Απόθιηζε σο 

% ησλ εζόδσλ 

Απόθιηζε  

σο % ηνπ 

Α.Δ.Π.  

1999 135,75 174,61 -38,86 -0,13% -0,03% 1.905,54 2.588,41 -682,87 -2,20% -0,61% 

2000 133,93 217,17 -83,24 -0,24% -0,07% 1.820,19 2.773,29 -953,10 -2,78% -0,78% 

2001 113,00 170,80 -57,80 -0,16% -0,04% 3.377,00 2.267,06 1109,94 3,03% 0,85% 

2002 230,00 201,00 29,00 0,07% 0,02% 3.016,00 3.435,00 -419,00 -1,07% -0,30% 

2003 188,00 181,00 7,00 0,02% 0,00% 2.812,00 3.324,00 -512,00 -1,28% -0,33% 

2004 164,00 211,00 -47,00 -0,11% -0,03% 2.407,00 2.683,00 -276,00 -0,66% -0,16% 

2005 109,00 229,00 -120,00 -0,27% -0,06% 2.558,00 2.341,00 217,00 0,48% 0,11% 

2006 234,00 190,00 44,00 0,09% 0,02% 2.687,00 2.855,00 -168,00 -0,35% -0,08% 

2007 170,00 396,00 -226,00 -0,44% -0,10% 3.202,00 2.944,00 258,00 0,50% 0,11% 

2008 579,00 543,00 36,00 0,07% 0,02% 3.670,00 2.882,00 788,00 1,42% 0,33% 

Μέζνο ό-

ξνο 205,67 251,36 -45,69 -0,11% -0,03% 2.745,47 2.809,28 -63,80 -0,29% -0,09% 
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Πίλαθαο 22: ύλζεζε δαπαλώλ ηνπ Σαθηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ  

 Γαπάλεο 

Απνδνρέο & πληά-

μεηο  

Αζθάιηζε, Πεξίζαιςε & 

Κνηλσληθή πξνζηαζία 

Λεηηνπξγηθέο θαη άιιεο 

δαπάλεο Απνδηδόκελνη πόξνη Δπηζηξνθέο θόξσλ Σόθνη 

Έηνο 

σο % 

ηνπ 

Α.Δ.Π.  

σο % 

ησλ δα-

παλώλ σο  

% ηνπ 

Α.Δ.Π.  

σο % ησλ 

δαπαλώλ 

σο  

% ηνπ 

Α.Δ.Π.  

σο % ησλ 

δαπαλώλ 

σο  

% ηνπ 

Α.Δ.Π.  

σο % ησλ 

δαπαλώλ 

σο  

% ηνπ 

Α.Δ.Π.  

σο % 

ησλ δα-

παλώλ 

σο  

% ηνπ 

Α.Δ.Π.  

σο % 

ησλ δα-

παλώλ 

σο  

% ηνπ 

Α.Δ.Π.  

1999 29,37% 10,21% 34,54% 3,38% 11,42% 14,72% 4,35% 7,37% 2,18% 2,66% 0,79% 29,29% 8,66% 

2000 28,97% 10,21% 35,20% 3,32% 11,45% 14,94% 4,33% 7,82% 2,27% 2,45% 0,71% 28,13% 8,16% 

2001 28,04% 10,07% 35,89% 3,33% 11,88% 15,07% 4,23% 8,13% 2,28% 2,58% 0,72% 26,44% 7,42% 

2002 27,84% 10,28% 36,89% 3,36% 12,05% 15,15% 4,22% 7,74% 2,16% 4,99% 1,39% 23,18% 6,46% 

2003 27,97% 10,19% 36,18% 3,92% 13,91% 14,40% 4,06% 8,15% 2,29% 5,52% 1,56% 21,84% 6,15% 

2004 28,67% 10,39% 36,23% 4,30% 14,98% 16,33% 4,68% 7,06% 2,02% 5,79% 1,66% 19,60% 5,62% 

2005 25,63% 9,26% 36,05% 4,25% 16,53% 15,58% 4,00% 7,61% 1,96% 5,02% 1,29% 19,20% 4,93% 

2006 24,63% 9,15% 37,15% 4,40% 17,86% 14,39% 3,54% 7,78% 1,92% 4,56% 1,12% 18,26% 4,50% 

2007 25,28% 9,09% 36,24% 4,77% 19,00% 15,54% 3,90% 7,53% 1,89% 4,58% 1,15% 17,11% 4,29% 

2008 27,26% 9,56% 35,41% 5,62% 20,82% 13,60% 3,67% 7,16% 1,93% 5,66% 1,53% 17,35% 4,69% 

Μέζνο 

όξνο 27,37% 9,84% 35,98% 4,06% 14,99% 14,97% 4,10% 7,63% 2,09% 4,38% 1,19% 22,04% 6,09% 
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Πίλαθαο 23: Απόθιηζε ζηηο Γαπάλεο ηνπ Σ.Π. 

Έηνο Πξαγκ/ζεηο  Πξνβιέςεηο Απόθιηζε  

Απόθιηζε 

σο % ησλ 

δαπαλώλ  

Απόθιηζε 

σο % ηνπ 

Α.Δ.Π.  

1999 33.092,96 32.428,45 664,51 2,01% 0,59% 

2000 35.241,85 34.101,26 1.140,59 3,24% 0,94% 

2001 36.735,00 36.918,13 -183,13 -0,50% -0,14% 

2002 39.399,00 38.104,00 1.295,00 3,29% 0,92% 

2003 43.117,00 41.535,00 1.582,00 3,67% 1,03% 

2004 48.288,00 44.750,00 3.538,00 7,33% 2,10% 

2005 50.894,00 50.178,00 716,00 1,41% 0,36% 

2006 52.508,00 52.389,00 119,00 0,23% 0,06% 

2007 57.249,00 55.560,00 1.689,00 2,95% 0,75% 

2008 64.587,00 61.608,00 2.979,00 4,61% 1,26% 

Μέζνο 

όξνο 46.111,18 44.757,18 1.354,00 2,82% 0,78% 
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Πίλαθαο 24: Απόθιηζε ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο ησλ δαπαλώλ ηνπ Σ.Π.  

 

Απνδνρέο & πληά-

μεηο 

Αζθάιηζε, Πεξίζαιςε 

& Κνηλσληθή πξνζηα-

ζία 

Λεηηνπξγηθέο θαη άιιεο 

δαπάλεο Απνδηδόκελνη πόξνη Δπηζηξνθέο θόξσλ Σόθνη Γαπάλεο Σ.Π. 

Έηνο 

σο % 

ησλ δα-

παλώλ 

σο % 

ηνπ 

Α.Δ.Π.  

σο % ησλ 

δαπαλώλ 

σο % ηνπ 

Α.Δ.Π.  

σο % ησλ 

δαπαλώλ 

σο % ηνπ 

Α.Δ.Π.  

σο % ησλ 

δαπαλώλ 

σο % ηνπ 

Α.Δ.Π.  

σο % 

ησλ δα-

παλώλ 

σο % 

ηνπ 

Α.Δ.Π.  

σο % 

ησλ δα-

παλώλ 

σο % 

ηνπ 

Α.Δ.Π.  

σο % 

ησλ δα-

παλώλ 

σο % 

ηνπ 

Α.Δ.Π.  

1999 1,12% 0,33% 0,42% 0,12% -0,09% -0,03% 1,06% 0,31% -0,09% -0,03% -0,41% -0,12% 2,01% 0,59% 

2000 0,98% 0,29% 0,29% 0,08% -0,15% -0,04% 1,00% 0,29% -0,21% -0,06% 1,32% 0,38% 3,24% 0,94% 

2001 0,29% 0,08% 0,27% 0,08% -1,43% -0,40% 0,38% 0,11% 0,00% 0,00% -0,01% 0,00% -0,50% -0,14% 

2002 1,04% 0,29% 0,49% 0,14% -0,08% -0,02% 0,10% 0,03% 1,27% 0,35% 0,46% 0,13% 3,29% 0,92% 

2003 1,09% 0,31% 1,01% 0,28% 0,26% 0,07% 0,73% 0,20% 0,54% 0,15% 0,04% 0,01% 3,67% 1,03% 

2004 2,26% 0,65% 2,10% 0,60% 2,71% 0,78% -0,39% -0,11% 1,24% 0,36% -0,59% -0,17% 7,33% 2,10% 

2005 0,07% 0,02% 0,87% 0,22% 1,15% 0,29% -0,55% -0,14% -0,09% -0,02% -0,05% -0,01% 1,41% 0,36% 

2006 -0,27% -0,07% 1,62% 0,40% -1,58% -0,39% 0,11% 0,03% 0,37% 0,09% -0,02% -0,01% 0,23% 0,06% 

2007 -0,09% -0,02% 1,90% 0,48% 0,28% 0,07% 0,03% 0,01% 0,74% 0,19% 0,08% 0,02% 2,95% 0,75% 

2008 0,29% 0,08% 1,42% 0,39% 0,15% 0,04% -0,05% -0,01% 1,71% 0,47% 1,09% 0,30% 4,61% 1,26% 

Μέζνο 

όξνο 0,68% 0,20% 1,04% 0,28% 0,12% 0,04% 0,24% 0,07% 0,55% 0,15% 0,19% 0,05% 2,82% 0,78% 
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Πίλαθαο 25: ύλζεζε δαπαλώλ γηα απνδνρέο θαη ζπληάμεηο 
  Απνδνρέο θεληξηθήο 

δηνίθεζεο 

Απνδνρέο Ννζνθν-

κείσλ, ΝΠΓΓ 

Λνηπέο παξνρέο πληάμεηο 

Έηνο 

σο % 

ησλ δα-

παλώλ 

γηα απν-

δνρέο θαη 

ζπληάμεηο 

σο % 

ησλ δα-

παλώλ 

σο % 

ησλ δα-

παλώλ 

γηα απν-

δνρέο θαη 

ζπληάμεηο 

σο % 

ησλ δα-

παλώλ 

σο % 

ησλ δα-

παλώλ 

γηα απν-

δνρέο θαη 

ζπληάμεηο 

σο % 

ησλ δα-

παλώλ 

σο % 

ησλ δα-

παλώλ 

γηα απν-

δνρέο θαη 

ζπληάμεηο 

σο % 

ησλ δα-

παλώλ 

1999 57,77% 19,96% 17,09% 5,90% 1,36% 0,47% 23,77% 8,21% 

2000 58,05% 20,43% 16,56% 5,83% 1,94% 0,68% 23,45% 8,26% 

2001 59,24% 21,26% 15,58% 5,59% 1,60% 0,57% 23,59% 8,47% 

2002 59,67% 22,01% 15,53% 5,73% 1,87% 0,69% 22,93% 8,46% 

2003 60,00% 21,71% 15,68% 5,67% 1,74% 0,63% 22,58% 8,17% 

2004 59,08% 21,41% 15,69% 5,69% 1,99% 0,72% 23,23% 8,42% 

2005 59,60% 21,49% 15,55% 5,61% 1,89% 0,68% 22,95% 8,27% 

2006 58,95% 21,90% 15,70% 5,83% 1,89% 0,70% 23,46% 8,71% 

2007 58,66% 21,26% 15,09% 5,47% 1,89% 0,69% 24,35% 8,82% 

2008 56,98% 20,18% 14,66% 5,19% 2,54% 0,90% 25,81% 9,14% 

Μέζνο 

όξνο 58,80% 21,16% 15,71% 5,65% 1,87% 0,67% 23,61% 8,49% 

  

Πίλαθαο 26: Απόθιηζε ζηηο δαπάλεο γηα Απνδνρέο θαη πληάμεηο 

 Απνδνρέο 

Έηνο 

Πξαγκ/ζεηο  Πξνβιέςεηο Απόθιηζε  

Απόθιηζε 

σο % ησλ 

δαπαλώλ 

Απόθιηζε 

σο % ηνπ  

Α.Δ.Π.  

1999 11.431,83 11.062,57 369,26 1,12% 0,33% 

2000 12.405,87 12.058,86 347,01 0,98% 0,29% 

2001 13.186,00 13.081,01 104,99 0,29% 0,08% 

2002 14.533,00 14.123,00 410,00 1,04% 0,29% 

2003 15.601,00 15.130,00 471,00 1,09% 0,31% 

2004 17.497,00 16.404,00 1.093,00 2,26% 0,65% 

2005 18.348,00 18.311,00 37,00 0,07% 0,02% 

2006 19.507,00 19.648,00 -141,00 -0,27% -0,07% 

2007 20.746,00 20.799,00 -53,00 -0,09% -0,02% 

2008 22.871,00 22.684,00 187,00 0,29% 0,08% 

Μέζνο 

όξνο 16.612,67 16.330,14 282,53 0,68% 0,19% 
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Πίλαθαο 27: Απόθιηζε ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο ησλ δαπαλώλ γηα απνδνρέο θαη ζπληάμεηο 
 Απνδνρέο θεληξηθήο δηνίθεζεο Απνδνρέο Ννζνθνκείσλ, ΝΠΓΓ 

Έηνο Πξαγκ/ζεηο Πξνβιέςεηο Απόθιηζε 

Απόθιηζε 

σο % ησλ 

δαπαλώλ 

Απόθιηζε 

σο % ηνπ 

Α.Δ.Π.  Πξαγκ/ζεηο Πξνβιέςεηο Απόθιηζε 

Απόθιηζε 

σο % ησλ 

δαπαλώλ 

Απόθιηζε 

σο % 

Α.Δ.Π.  

1999 6.604,47 6.562,82 41,65 0,13% 0,04% 1.953,53 1.832,55 120,98 0,37% 0,11% 

2000 7.201,54 7.138,96 62,58 0,18% 0,05% 2.054,49 1.996,11 58,38 0,17% 0,05% 

2001 7.811,00 7.773,44 37,56 0,10% 0,03% 2.054,00 2.121,05 -67,05 -0,18% -0,05% 

2002 8.672,00 8.408,00 264,00 0,67% 0,19% 2.257,00 2.352,00 -95,00 -0,24% -0,07% 

2003 9.360,00 9.032,00 328,00 0,76% 0,21% 2.446,00 2.457,00 -11,00 -0,03% -0,01% 

2004 10.337,00 9.954,00 383,00 0,79% 0,23% 2.746,00 2.573,00 173,00 0,36% 0,10% 

2005 10.936,00 10.973,00 -37,00 -0,07% -0,02% 2.854,00 2.794,00 60,00 0,12% 0,03% 

2006 11.500,00 11.816,00 -316,00 -0,60% -0,15% 3.063,00 3.031,00 32,00 0,06% 0,02% 

2007 12.170,00 12.425,00 -255,00 -0,45% -0,11% 3.131,00 3.152,00 -21,00 -0,04% -0,01% 

2008 13.033,00 13.213,00 -180,00 -0,28% -0,08% 3.354,00 3.456,00 -102,00 -0,16% -0,04% 

Μέζνο 

όξνο 9.762,50 9.729,62 32,88 0,12% 0,04% 2.591,30 2.576,47 14,83 0,04% 0,01% 

           

 Λνηπέο παξνρέο πληάμεηο 

Έηνο Πξαγκ/ζεηο Πξνβιέςεηο Απόθιηζε  

Απόθιηζε 

σο % ησλ 

δαπαλώλ 

Απόθιηζε 

σο % ηνπ  

Α.Δ.Π.  Πξαγκ/ζεηο Πξνβιέςεηο Απόθιηζε 

Απόθιηζε 

σο % ησλ 

δαπαλώλ 

Απόθιηζε 

σο % ηνπ 

Α.Δ.Π.  

1999 155,94 128,68 27,26 0,08% 0,02% 2.717,89 2.538,52 179,37 0,54% 0,16% 

2000 240,08 179,84 60,24 0,17% 0,05% 2.909,76 2.743,95 165,81 0,47% 0,14% 

2001 211,00 201,93 9,07 0,02% 0,01% 3.110,00 2.984,59 125,41 0,34% 0,10% 

2002 272,00 199,00 73,00 0,19% 0,05% 3.332,00 3.164,00 168,00 0,43% 0,12% 

2003 272,00 200,00 72,00 0,17% 0,05% 3.523,00 3.441,00 82,00 0,19% 0,05% 

2004 349,00 237,00 112,00 0,23% 0,07% 4.065,00 3.640,00 425,00 0,88% 0,25% 

2005 347,00 332,00 15,00 0,03% 0,01% 4.211,00 4.212,00 -1,00 0,00% 0,00% 

2006 368,00 386,00 -18,00 -0,03% -0,01% 4.576,00 4.415,00 161,00 0,31% 0,08% 

2007 393,00 410,00 -17,00 -0,03% -0,01% 5.052,00 4.812,00 240,00 0,42% 0,11% 

2008 580,00 603,00 -23,00 -0,04% -0,01% 5.904,00 5.412,00 492,00 0,76% 0,21% 

Μέζνο 

όξνο 318,80 287,75 31,06 0,08% 0,02% 3.940,07 3.736,31 203,76 0,43% 0,12% 
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Πίλαθαο 28: ύλζεζε δαπαλώλ γηα Αζθάιηζε Πεξίζαιςε & Κνηλσληθή Πξνζηαζία 

  Πεξίζαιςε  

Αζθάιηζε & Κνηλσληθή  

Πξνζηαζία 

Έηνο 

σο % ησλ δαπα-

λώλ γηα Αζθάιηζε 

Πεξίζαιςε & 

Κνηλσληθή Πξν-

ζηαζία 

σο % ησλ δαπα-

λώλ 

σο % ησλ δαπα-

λώλ γηα Αζθάιηζε 

Πεξίζαιςε & 

Κνηλσληθή Πξν-

ζηαζία 

σο % ησλ δαπα-

λώλ 

1999 16,87% 1,93% 83,13% 9,49% 

2000 15,65% 1,79% 84,35% 9,66% 

2001 15,19% 1,80% 84,81% 10,08% 

2002 17,27% 2,08% 82,73% 9,97% 

2003 15,41% 2,14% 84,59% 11,76% 

2004 12,84% 1,92% 87,16% 13,06% 

2005 11,62% 1,92% 88,38% 14,61% 

2006 11,12% 1,99% 88,88% 15,88% 

2007 10,69% 2,03% 89,31% 16,96% 

2008 9,01% 1,87% 90,99% 18,94% 

Μέζνο όξνο 13,57% 1,95% 86,43% 13,04% 

 

Πίλαθαο 29: Απόθιηζε ζηηο δαπάλεο γηα Αζθάιηζε Πεξίζαιςε & Κνηλσληθή Πξνζηαζία 

  Αζθάιηζε Πεξίζαιςε & Κνηλσληθή Πξνζηαζία 

Έηνο Πξαγκ/ζεηο Πξνβιέςεηο 

Απόθιηζε 

Λνηπέο παξν-

ρέο 

Απόθιηζε σο 

% ησλ δαπα-

λώλ 

Απόθιηζε σο 

% ηνπ  Α.Δ.Π.  

1999 3.779,86 3.639,36 140,5 0,42% 0,12% 

2000 4.035,85 3.933,93 101,92 0,29% 0,08% 

2001 4.365,00 4.264,90 100,1 0,27% 0,08% 

2002 4.747,00 4.552,00 195 0,49% 0,14% 

2003 5.996,00 5.559,00 437 1,01% 0,28% 

2004 7.235,00 6.223,00 1012 2,10% 0,60% 

2005 8.415,00 7.970,00 445 0,87% 0,22% 

2006 9.380,00 8.529,00 851 1,62% 0,40% 

2007 10.875,00 9.786,00 1089 1,90% 0,48% 

2008 13.447,00 12.533,00 914 1,42% 0,39% 

Μέζνο όξνο 7.227,57 6.699,02 528,55 1,04% 0,28% 
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Πίλαθαο 30:Απόθιηζε ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο ησλ δαπαλώλ γηα Αζθάιηζε Πεξίζαιςε & θνηλσληθή πξνζηαζία 

  Αζθάιηζε & θνηλσληθή πξνζηαζία Πεξίζαιςε 

Έηνο Πξαγκ/ζεηο Πξνβιέςεηο Απόθιηζε 

Απόθιηζε σο 

% ησλ δα-

παλώλ 

Απόθιηζε 

σο % ηνπ  

Α.Δ.Π.  Πξαγκ/ζεηο Πξνβιέςεηο Απόθιηζε 

Απόθιηζε 

σο % ησλ 

δαπαλώλ 

Απόθιηζε 

σο % ηνπ  

Α.Δ.Π.  

1999 3.142,15 3.216,55 -74,40 -0,22% -0,07% 637,71 422,81 214,90 0,65% 0,19% 

2000 3.404,40 3.454,63 -50,23 -0,14% -0,04% 631,45 479,30 152,15 0,43% 0,13% 

2001 3.702,00 3.673,33 28,67 0,08% 0,02% 663,00 591,57 71,43 0,19% 0,05% 

2002 3.927,00 3.913,00 14,00 0,04% 0,01% 820,00 639,00 181,00 0,46% 0,13% 

2003 5.072,00 4.800,00 272,00 0,63% 0,18% 924,00 759,00 165,00 0,38% 0,11% 

2004 6.306,00 5.444,00 862,00 1,79% 0,51% 929,00 779,00 150,00 0,31% 0,09% 

2005 7.437,00 7.008,00 429,00 0,84% 0,22% 978,00 962,00 16,00 0,03% 0,01% 

2006 8.337,00 7.588,00 749,00 1,43% 0,35% 1.043,00 941,00 102,00 0,19% 0,05% 

2007 9.712,00 8.734,00 978,00 1,71% 0,43% 1.163,00 1.052,00 111,00 0,19% 0,05% 

2008 12.236,00 11.327,00 909,00 1,41% 0,38% 1.211,00 1.206,00 5,00 0,01% 0,00% 

Μέζνο 

όξνο 6.327,56 5.915,85 411,70 0,75% 0,20% 900,02 783,17 116,85 0,29% 0,08% 
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Πίλαθαο 31: ύλζεζε  Λεηηνπξγηθώλ θαη άιισλ δαπαλώλ 

  Δπηρνξεγήζεηο θνξέσλ Καηαλαισηηθέο δαπάλεο Αληηθξηδόκελεο δαπάλεο Λνηπέο δαπάλεο 

Έηνο 

σο % ησλ 

δαπαλώλ γηα 

Λεηηνπξγηθέο 

θά δαπάλεο 

σο % 

ησλ δα-

παλώλ 

σο % ησλ 

δαπαλώλ γηα  

Λεηηνπξγηθέο 

θά δαπάλεο 

σο % 

ησλ δα-

παλώλ 

σο % ησλ 

δαπαλώλ γηα  

Λεηηνπξγηθέο 

θά δαπάλεο 

σο % 

ησλ δα-

παλώλ 

σο % ησλ 

δαπαλώλ γηα  

Λεηηνπξγηθέο 

θά δαπάλεο 

σο % 

ησλ δα-

παλώλ 

1999 26,37% 3,88% 41,58% 6,12% 32,06% 4,72% 0,00% 0,00% 

2000 26,99% 4,03% 39,98% 5,98% 33,02% 4,94% 0,00% 0,00% 

2001 29,62% 4,46% 37,62% 5,67% 32,24% 4,86% 0,52% 0,08% 

2002 28,24% 4,28% 39,03% 5,91% 31,56% 4,78% 1,17% 0,18% 

2003 28,85% 4,16% 37,29% 5,37% 32,54% 4,69% 1,32% 0,19% 

2004 30,63% 5,00% 29,06% 4,74% 32,79% 5,35% 7,52% 1,23% 

2005 33,85% 5,27% 29,65% 4,62% 36,04% 5,62% 0,47% 0,07% 

2006 28,34% 4,08% 31,71% 4,56% 37,94% 5,46% 2,01% 0,29% 

2007 26,67% 4,14% 38,17% 5,93% 32,49% 5,05% 2,68% 0,42% 

2008 29,67% 4,03% 30,76% 4,18% 38,80% 5,28% 0,77% 0,11% 

Μέζνο 

όξνο 28,92% 4,33% 35,48% 5,31% 33,95% 5,07% 1,65% 0,26% 

 

Πίλαθαο 32: Απόθιηζε ζηηο Λεηηνπξγηθέο θαη άιιεο δαπάλεο 

  Λεηηνπξγηθέο θαη άιιεο δαπάλεο 

Έηνο Πξαγκ/ζεηο Πξνβιέςεηο Απόθιηζε 

Απόθιηζε 

σο % ησλ 

δαπαλώλ 

Απόθιηζε 

σο % ηνπ  

Α.Δ.Π.  

1999 4.870,30 4.900,09 -29,79 -0,09% -0,03% 

2000 5.266,52 5.319,59 -53,07 -0,15% -0,04% 

2001 5.537,00 6.061,07 -524,07 -1,43% -0,40% 

2002 5.967,00 6.000,00 -33,00 -0,08% -0,02% 

2003 6.211,00 6.097,00 114,00 0,26% 0,07% 

2004 7.884,00 6.573,00 1.311,00 2,71% 0,78% 

2005 7.930,00 7.345,00 585,00 1,15% 0,29% 

2006 7.555,00 8.386,00 -831,00 -1,58% -0,39% 

2007 8.895,00 8.732,00 163,00 0,28% 0,07% 

2008 8.784,00 8.687,00 97,00 0,15% 0,04% 

Μέζνο 

όξνο 6.889,98 6.810,08 79,91 0,12% 0,04% 
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Πίλαθαο 33: Απόθιηζε ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο ησλ δαπαλώλ γηα Λεηηνπξγηθέο θαη άιιεο δαπάλεο 

  Δπηρνξεγήζεηο θνξέσλ Καηαλαισηηθέο δαπάλεο 

Έηνο Πξαγκ/ζεηο Πξνβιέςεηο Απόθιηζε  

Απόθιηζε σο 

% ησλ δα-

παλώλ 

Απόθιηζε 

σο % ηνπ  

Α.Δ.Π.  Πξαγκ/ζεηο Πξνβιέςεηο Απόθιηζε 

Απόθιηζε 

σο % ησλ 

δαπαλώλ 

Απόθιηζε 

σο % ηνπ  

Α.Δ.Π.  

1999 1.284,06 1.226,00 58,06 0,18% 0,05% 2.024,83 1.820,31 204,52 0,62% 0,18% 

2000 1.421,55 1.384,38 37,17 0,11% 0,03% 2.105,75 1.992,52 113,23 0,32% 0,09% 

2001 1.640,00 1.608,12 31,88 0,09% 0,02% 2.083,00 2.210,84 -127,84 -0,35% -0,10% 

2002 1.685,00 1.550,00 135,00 0,34% 0,10% 2.329,00 2.245,00 84,00 0,21% 0,06% 

2003 1.792,00 1.696,00 96,00 0,22% 0,06% 2.316,00 2.155,00 161,00 0,37% 0,10% 

2004 2.415,00 1.897,00 518,00 1,07% 0,31% 2.291,00 2.205,00 86,00 0,18% 0,05% 

2005 2.684,00 2.101,00 583,00 1,15% 0,29% 2.351,00 2.271,00 80,00 0,16% 0,04% 

2006 2.141,00 2.823,00 -682,00 -1,30% -0,32% 2.396,00 2.350,00 46,00 0,09% 0,02% 

2007 2.372,00 2.954,00 -582,00 -1,02% -0,26% 3.395,00 2.463,00 932,00 1,63% 0,41% 

2008 2.606,00 2.349,00 257,00 0,40% 0,11% 2.702,00 2.657,00 45,00 0,07% 0,02% 

Μέζνο 

όξνο 2.004,06 1.958,85 45,21 0,12% 0,04% 2.399,36 2.236,97 162,39 0,33% 0,09% 

                     

  Αληηθξηδόκελεο δαπάλεο Λνηπέο δαπάλεο 

Έηνο Πξαγκ/ζεηο Πξνβιέςεηο Απόθιηζε 

Απόθιηζε σο 

% ησλ δα-

παλώλ 

Απόθιηζε 

σο % ηνπ  

Α.Δ.Π.  Πξαγκ/ζεηο Πξνβιέςεηο Απόθιηζε  

Απόθιηζε 

σο % ησλ 

δαπαλώλ 

Απόθιηζε 

σο % ηνπ  

Α.Δ.Π.  

1999 1.561,41 1.584,74 -23,33 -0,02% -0,02% 0,00 269,04 -269,04 -0,81% -0,24% 

2000 1.739,22 1.608,22 131,00 0,11% 0,11% 0,00 334,47 -334,47 -0,95% -0,27% 

2001 1.785,00 1.925,75 -140,75 -0,11% -0,11% 29,00 316,36 -287,36 -0,78% -0,22% 

2002 1.883,00 2.040,00 -157,00 -0,11% -0,11% 70,00 165,00 -95,00 -0,24% -0,07% 

2003 2.021,00 2.012,00 9,00 0,01% 0,01% 82,00 234,00 -152,00 -0,35% -0,10% 

2004 2.585,00 2.204,00 381,00 0,23% 0,23% 593,00 267,00 326,00 0,68% 0,19% 

2005 2.858,00 2.723,00 135,00 0,07% 0,07% 37,00 250,00 -213,00 -0,42% -0,11% 

2006 2.866,00 2.941,00 -75,00 -0,04% -0,04% 152,00 272,00 -120,00 -0,23% -0,06% 

2007 2.890,00 3.081,00 -191,00 -0,08% -0,08% 238,00 234,00 4,00 0,01% 0,00% 

2008 3.408,00 3.492,00 -84,00 -0,04% -0,04% 68,00 189,00 -121,00 -0,19% -0,05% 

Μέζνο 

όξνο 2.359,66 2.361,17 -1,51 0,00% 0,00% 126,90 253,09 -126,19 -0,33% -0,09% 
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Πίλαθαο 34: Απόθιηζε ζηηο δαπάλεο γηα απνδηδόκελνπο πόξνπο 

  Απνδηδόκελνη πόξνη 

Έηνο Πξαγκ/ζεηο Πξνβιέςεηο Απόθιηζε  

Απόθιηζε σο 

% ησλ δαπα-

λώλ 

Απόθιηζε σο 

% ηνπ Α.Δ.Π.  

1999 2.437,36 2.085,42 351,94 1,06% 0,31% 

2000 2.754,69 2.401,21 353,48 1,00% 0,29% 

2001 2.987,00 2.848,28 138,72 0,38% 0,11% 

2002 3.051,00 3.011,00 40,00 0,10% 0,03% 

2003 3.512,00 3.199,00 313,00 0,73% 0,20% 

2004 3.410,00 3.600,00 -190,00 -0,39% -0,11% 

2005 3.873,00 4.152,00 -279,00 -0,55% -0,14% 

2006 4.085,00 4.026,00 59,00 0,11% 0,03% 

2007 4.313,00 4.293,00 20,00 0,03% 0,01% 

2008 4.624,00 4.654,00 -30,00 -0,05% -0,01% 

Μέζνο όξνο 3.504,71 3.426,99 77,71 0,24% 0,07% 

 

Πίλαθαο 35: Απόθιηζε ζηηο δαπάλεο γηα επηζηξνθέο θόξσλ 

  Δπηζηξνθέο θόξσλ 

Έηνο Πξαγκ/ζεηο Πξνβιέςεηο Απόθιηζε  

Απόθιηζε σο % 

ησλ δαπαλώλ 

Απόθιηζε σο % 

ηνπ  Α.Δ.Π.  

1999 879,23 909,76 -30,53 -0,09% -0,03% 

2000 865,00 937,93 -72,93 -0,21% -0,06% 

2001 949,00 949,00 0,00 0,00% 0,00% 

2002 1.967,00 1.467,00 500,00 1,27% 0,35% 

2003 2.381,00 2.150,00 231,00 0,54% 0,15% 

2004 2.798,00 2.200,00 598,00 1,24% 0,36% 

2005 2.554,00 2.600,00 -46,00 -0,09% -0,02% 

2006 2.392,00 2.200,00 192,00 0,37% 0,09% 

2007 2.624,00 2.200,00 424,00 0,74% 0,19% 

2008 3.654,00 2.550,00 1.104,00 1,71% 0,47% 

Μέζνο όξνο 2.106,32 1.816,37 289,95 0,55% 0,15% 

 

Πίλαθαο 36: Απόθιηζε ζηηο δαπάλεο γηα ηόθνπο  

  Σόθνη 

Έηνο Πξαγκ/ζεηο Πξνβιέςεηο Απόθιηζε  

Απόθιηζε σο % 

ησλ δαπαλώλ 

Απόθιηζε σο 

% ηνπ  

Α.Δ.Π.  

1999 9.694,38 9.831,25 -136,87 -0,41% -0,12% 

2000 9.913,92 9.449,74 464,18 1,32% 0,38% 

2001 9.711,00 9.713,87 -2,87 -0,01% 0,00% 

2002 9.134,00 8.951,00 183,00 0,46% 0,13% 

2003 9.416,00 9.400,00 16,00 0,04% 0,01% 

2004 9.464,00 9.750,00 -286,00 -0,59% -0,17% 

2005 9.774,00 9.800,00 -26,00 -0,05% -0,01% 

2006 9.589,00 9.600,00 -11,00 -0,02% -0,01% 

2007 9.796,00 9.750,00 46,00 0,08% 0,02% 

2008 11.207,00 10.500,00 707,00 1,09% 0,30% 

Μέζνο όξνο 9.769,93 9.674,59 95,34 0,19% 0,05% 
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Πίλαθαο 37:Απόθιηζε ζηελ πξόβιεςε ηνπ Α.Δ.Π.  

  Α.Δ.Π.  

Έηνο Πξαγκ/ζεηο Πξνβιέςεηο Απόθιηζε  

Απόθιηζε σο 

% ηνπ  Α.Δ.Π.  

1999 112.660,00 111.275,13 1.384,87 1,23% 

2000 121.652,00 118.817,00 2.835,00 2,33% 

2001 131.026,00 129.655,00 1.371,00 1,05% 

2002 141.502,00 139.574,00 1.928,00 1,36% 

2003 154.153,00 150.091,00 4.062,00 2,64% 

2004 168.417,00 163.934,00 4.483,00 2,66% 

2005 198.609,00 176.471,00 22.138,00 11,15% 

2006 213.207,00 193.427,00 19.780,00 9,28% 

2007 226.437,00 228.779,00 -2.342,00 -1,03% 

2008 236.936,00 245.449,00 -8.513,00 -3,59% 

Μέζνο όξνο 170.459,90 165.747,21 4.712,69 2,76% 

 

 


