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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Θα  άζεια λα επραξηζηάζσ ζεξκΪ ηνλ θχξην Υξάζην Καδαληδά, θαζεγεηά ηνπ 

ηκάκαηνο ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο Δπηρεηξάζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Πεηξαηψο, 

ηφζν γηα ηε ζπκβνιά ηνπ ζηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζέαο, φζν θαη γηα ην 

γεγνλφο φηη ε δηδαζθαιέα ηνπ ππάξμε ην εθαιηάξην γηα ηελ ελαζρφιεζά κνπ κε ην 

ζπγθεθξηκΫλν αληηθεέκελν. 

ΔπηπιΫνλ, ζα άζεια λα εθθξΪζσ ηηο επραξηζηέεο κνπ πξνο  ηελ θπξέα ηαπξνχια 

ΜειηΪθνπ, ηελ ΠξντζηακΫλε ηνπ Απηνηεινχο Σκάκαηνο Αλακφξθσζεο ηνπ 

πζηάκαηνο ΚαηΪξηηζεο θαη Παξαθνινχζεζεο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ, θαζψο θαη ηνπο ππφινηπνπο εξγαδφκελνπο ηνπ 

ζπγθεθξηκΫλνπ ηκάκαηνο, γηα ην ρξφλν πνπ κνπ δηΫζεζαλ θαη ηηο πιεξνθνξέεο ηηο 

νπνέεο κνπ παξεέραλ.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

1.1.ΓΔΝΗΚΑ 

Ο πξνυπνινγηζκφο εέλαη Ϋλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εξγαιεέα πνπ ρξεζηκνπνηεέ ην 

Ϊηνκν φηαλ επηζπκεέ λα πξνγξακκαηέζεη δηΪθνξεο εθθΪλζεηο ηεο δσάο ηνπ. ε 

πξψηκν ζηΪδην, ν πξνυπνινγηζκφο βξέζθεη εθαξκνγά ζηελ νξγΪλσζε ησλ 

λνηθνθπξηψλ,  ηα νπνέα ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ σο νδεγφ θαηΪ ηε δηαδηθαζέα θαηαλνκάο 

ησλ νηθνγελεηαθψλ πφξσλ ζε κηα ζπγθεθξηκΫλε ρξνληθά πεξένδν. ΜΫζσ ησλ 

νηθνγελεηαθψλ πξνυπνινγηζκψλ, ηα λνηθνθπξηΪ Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα αθελφο λα 

εθηηκάζνπλ ην ηξΫρνλ θαη κειινληηθφ ηνπο εηζφδεκα θαη αθεηΫξνπ λα 

πξνγξακκαηέζνπλ ηηο δαπΪλεο πνπ αθνξνχλ ζηε ζέηηζε, ηε ζηΫγαζε, ηελ Ϋλδπζε θαη 

νχησ θαζεμάο. ΣΫινο, ηα λνηθνθπξηΪ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηάζνπλ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ σο βΪζε παξαθνινχζεζεο θαη ειΫγρνπ ησλ δαπαλψλ, ψζηε λα 

απνθεπρζνχλ ηα πεξηηηΪ Ϋμνδα θαη ν ππεξδαλεηζκφο, πνπ ζα νδεγάζνπλ ζε 

νηθνλνκηθΪ δπζκελεέο θαηαζηΪζεηο. Οη νηθνγελεηαθνέ πξνυπνινγηζκνέ δχλνληαη λα 

αθνινπζνχλ κηα ηππηθά ά Ϊηππε κνξθά, λα απνηππψλνληαη εγγξΪθσο ά λα 

βξέζθνληαη κφλν κΫζα ζην κπαιφ ηνπ αηφκνπ. 

ΚαηΪ αλΪινγν ηξφπν, νη πξνυπνινγηζκνέ απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκΪηη ησλ 

δξαζηεξηνηάησλ κηαο επηρεέξεζεο ά ελφο νξγαληζκνχ γεληθφηεξα. Βαζηθφο ζηφρνο 

εέλαη ν ζρεδηαζκφο θαη ν Ϋιεγρνο ησλ δαπαλψλ, κΫζσ ηεο Ϋθθξαζεο ζε πνζνηηθνχο 

φξνπο ησλ πξνγξακκΪησλ θαη ζρεδέσλ πνπ πξφθεηηαη λα εθπνλεζνχλ ζε 

ζπγθεθξηκΫλε ρξνληθά πεξένδν. ΠαξΪιιεια, βνεζνχλ ζηελ πξφβιεςε ησλ 

απνηειεζκΪησλ εθκεηΪιιεπζεο θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθάο θαηΪζηαζεο ζε 

κειινληηθΫο πεξηφδνπο. ΔλαιιαθηηθΪ κπνξεέ λα εηπσζεέ πσο ν πξνυπνινγηζκφο 

απνηειεέ Ϋλα ζεκειηψδεο ζχζηεκα κε βΪζε ην νπνέν εέλαη δπλαηά ε θαηαγξαθά θαη 

θαηεγνξηνπνέεζε ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, θαη γεληθφηεξα ησλ πφξσλ κηαο 

νηθνλνκέαο, θαη ε ηαπηφρξνλε αληηζηνέρηζά ηνπο κε ηηο δαπΪλεο ηνπ νξγαληζκνχ. Οη 

βαζηθΫο δηαθνξΫο πνπ παξνπζηΪδνπλ νη ελ ιφγσ πξνυπνινγηζκνέ ζε ζρΫζε κε ηνπο 

αηνκηθνχο-νηθνγελεηαθνχο εέλαη φηη ζπλάζσο βξέζθνληαη ζε Ϋληππε κνξθά θαη επέζεο 

εέλαη πνιχ πην αλαιπηηθνέ. ε θΪζε πεξέπησζε, ηα παξαπΪλσ εμαξηψληαη θαη απφ ηε 

κνξθά θαη ηελ Ϋθηαζε ηεο επηρεέξεζεο. 

Μέα αθφκα νξγαλσηηθά δνκά πνπ θαηαξηέδεη πξνυπνινγηζκφ εέλαη ην ΚξΪηνο. ΜΫζσ 

ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ε εθΪζηνηε θπβΫξλεζε απνθαιχπηεη ηηο πνιηηηθΫο πνπ 

πξφθεηηαη λα αθνινπζάζεη, αιιΪ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνέν ζα θαηαλεέκεη ηνπο 
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παξαγσγηθνχο ηεο ζπληειεζηΫο ζηνπο δηΪθνξνπο ηνκεέο ηεο δεκφζηαο δσάο. ΠξνζΫηη, 

εληφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαζνξέδνληαη θαη νη πεγΫο Ϊληιεζεο ησλ πφξσλ απηψλ. 

  

1.2.ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθάο εξγαζέαο εέλαη ε παξνπζέαζε ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ αδπλακηψλ πνπ παξνπζηΪδεη ε θαηΪξηηζά ηνπ 

ζηελ ΔιιΪδα. πγθεθξηκΫλα, επηρεηξεέηαη λα γέλεη ζχλδεζε ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ζηε ρψξα καο κε ην ζηξαηεγηθφ κΪλαηδκελη, ψζηε λα δηαπηζησζεέ ν 

βαζκφο ζηνλ νπνέν νη ειιεληθΫο θπβεξλάζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ σο 

Ϋλα κεκνλσκΫλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ εξγαιεέν ά ηνλ εληΪζζνπλ ζην πιαέζην ηεο 

δηακφξθσζεο ηεο ζηξαηεγηθάο ζε καθξνπξφζεζκν επέπεδν.  

 

1.3.ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ 

Σν πξψην θεθΪιαην ηεο παξνχζαο εξγαζέαο απνηειεέ ηελ εηζαγσγά, φπνπ δέλεηαη 

Ϋκθαζε ζηελ επξεέα ρξάζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αιιΪ θαη ζηηο δηΪθνξεο 

νξγαλσηηθΫο δνκΫο πνπ εθαξκφδνπλ πξνυπνινγηζηηθΪ πξνγξΪκκαηα. Σα ηειεπηαέα 

κπνξεέ λα εέλαη ζε πνιχ πξψηκε κνξθά, φπσο απηΪ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα 

λνηθνθπξηΪ, ά λα εέλαη ηδηαέηεξα πνιχπινθα φπσο εθεέλα πνπ εθαξκφδνληαη απφ 

κεγΪιεο επηρεηξάζεηο ά ην ΚξΪηνο. ην δεχηεξν θεθΪιαην γέλεηαη ε παξνπζέαζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, παξαζΫηνληαο αξρηθΪ ηνλ νξηζκφ ηνπ θαη ζηε ζπλΫρεηα ηε δνκά, 

ηνπο ηχπνπο θαη ηηο δηΪθνξεο πξνζεγγέζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηΪξηηζε ηνπ. 

ΠαξΪιιεια, ζην ζπγθεθξηκΫλν θεθΪιαην γέλεηαη εθηελάο αλαθνξΪ ζηνλ πλνιηθφ 

Πξνυπνινγηζκφ κε παξνπζέαζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πξνυπνινγηζκψλ πνπ ηνλ απνηεινχλ.  

ην ηξέην θεθΪιαην αλαιχεηαη ε δνκά θαη ε δηαδηθαζέα θαηΪξηηζεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ επηρεηξεκαηηθάο δξΪζεο. ΔπηπιΫνλ, παξνπζηΪδεηαη ε δηαρξνληθά εμΫιημε 

απηνχ, αιιΪ θαη ν ξφινο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθάο κηαο 

επηρεηξεκαηηθάο κνλΪδαο. ηε ζπλΫρεηα, ζην ηΫηαξην θεθΪιαην γέλεηαη ε παξνπζέαζε 

ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζηελ ΔιιΪδα κΫζσ παξΪζεζεο ηνπ νξηζκνχ, ησλ 

ζηφρσλ θαη ησλ κνξθψλ απηνχ. ΠξνζΫηη, γέλεηαη αλΪιπζε ηεο δηαδηθαζέαο θαηΪξηηζεο 

ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, κΫζσ παξνπζέαζεο ησλ αξρψλ πνπ εθαξκφδνληαη 

αιιΪ θαη ηεο δηαδηθαζέαο ςάθηζεο, εθηΫιεζεο θαη ειΫγρνπ εθηΫιεζεο απηνχ. ΣΫινο, 

δέλεηαη ν νξηζκφο ηνπ ηζνδπγένπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε παξΪιιειε αλαθνξΪ ζην 
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Ϋιιεηκκα ηνπ ειιεληθνχ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, πνπ παξαηεξεέηαη Ϋληνλα ηα 

ηειεπηαέα ρξφληα, φπσο θαη ζην δεκφζην ρξΫνο. 

ην πΫκπην θεθΪιαην παξνπζηΪδεηαη ε κεηΪβαζε απφ ην ππΪξρνλ ζχζηεκα 

θαηΪξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πνπ Ϋρεη θαηΪ θχξην ιφγν ηε κνξθά 

πξνυπνινγηζκνχ θνλδπιέσλ, ζην λΫν ζχζηεκα πνπ Ϋρεη σο πξφηππν ηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο πξνγξακκΪησλ. ηα πιαέζηα απηάο ηεο παξνπζέαζεο γέλεηαη 

εθηελάο αλαθνξΪ ζηηο αδπλακέεο ηνπ πθηζηΪκελνπ ζπζηάκαηνο αιιΪ θαη ζηα νθΫιε 

πνπ δχλαηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγά ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

πξνγξακκΪησλ. ΠαξΪιιεια, γέλεηαη αλαθνξΪ ζην λΫν ζεζκηθφ πιαέζην θαηΪ ην νπνέν 

ε εθΪζηνηε θπβΫξλεζε ππνρξενχηαη λα ζπληΪζζεη ην Μεζνπξφζεζκν Πιαέζην 

Γεκνζηνλνκηθάο ηξαηεγηθάο. 

ΣΫινο,  παξαηέζεηαη ε ζχλνςε ηεο παξνχζαο εξγαζέαο θαζψο θαη ηα ζπκπεξΪζκαηα 

πνπ εμΪγνληαη απφ απηά. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΖ ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ, ΓΟΜΖ ΚΑΗ 

ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΣΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

 

2.1.ΟΡΗΜΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ    

ηε δηεζλά βηβιηνγξαθέα Ϋρεη δηαηππσζεέ πιάζνο νξηζκψλ γηα ηελ Ϋλλνηα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. Μεξηθνέ εμ απηψλ παξαηέζεληαη ζηε ζπλΫρεηα. πγθεθξηκΫλα, 

ζχκθσλα κε ηνπο Garrison θαη Noreen (2005) «Ο πξνυπνινγηζκφο εέλαη Ϋλα 

αλαιπηηθφ ζρΫδην γηα ηελ απφθηεζε θαη ηε  ρξεζηκνπνέεζε νηθνλνκηθψλ θαη Ϊιισλ 

πφξσλ ζε κηα θαζνξηζκΫλε ρξνληθά πεξένδν. Αληηπξνζσπεχεη Ϋλα ζρΫδην γηα ην 

κΫιινλ πνπ εθθξΪδεηαη κε επέζεκνπο πνζνηηθνχο φξνπο». Έλα παξεκθεξά νξηζκφ 

Ϋρνπλ δψζεη θαη νη Horngren, Datar θαη Foster (2003) ζχκθσλα κε ηνπο νπνένπο 

πξνυπνινγηζκφο εέλαη «ε πνζνηηθά Ϋθθξαζε ελφο πξνηεηλφκελνπ απφ ηε Γηνέθεζε 

ζρεδένπ δξΪζεο γηα κηα ζπγθεθξηκΫλε ρξνληθά πεξένδν θαη Ϋλα κΫζν ζπληνληζκνχ ηνπ 

ηη ρξεηΪδεηαη λα γέλεη γηα λα πινπνηεζεέ ην ζρΫδην απηφ». ΔπηπιΫνλ, ζχκθσλα κε ηνπο 

G. Dominiak θαη J. Louderback (1994) «πξνυπνινγηζκφο εέλαη ε ζπζρΫηηζε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ ζρεδένπ κε ηα εηδηθΪ κΫζα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνέεζά 

ηεο».  

Οη πξνυπνινγηζκνέ ησλ νξγαληζκψλ απνδέδνπλ κε πνζνηηθνχο φξνπο πψο 

θαηαλΫκνληαη νη  δηαζΫζηκνη ρξεκαηννηθνλνκηθνέ πφξνη ζε θΪζε Ϋλα απφ ηα δηΪθνξα 

ηκάκαηα ηεο επηρεέξεζεο, κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ δξΪζεσλ θαη επηρεηξεζηαθψλ 

επηινγψλ θΪζε ηκάκαηνο Ϋηζη ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη βξαρππξφζεζκνη ζηφρνη θΪζε 

ηκάκαηνο θαη ηεο επηρεέξεζεο ζην ζχλνιφ ηεο.  

ΔπηπιΫνλ, ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο αληαλαθιψληαη νη εθηηκάζεηο ηεο δηνέθεζεο πνπ 

αθνξνχλ ζηηο κειινληηθΫο νηθνλνκηθΫο ζπλζάθεο, αιιΪ θαη ην πψο απηΫο ζα 

επεξεΪζνπλ ηελ πνξεέα ηνπ νξγαληζκνχ. Ο πξνυπνινγηζκφο απνηειεέ Ϋλα ζρΫδην 

δξΪζεο φπνπ πεξηγξΪθνληαη νη αληηθεηκεληθνέ ζθνπνέ θαη  ρξεζηκεχεη σο Ϋλα 

πξφηππν κε βΪζε ην νπνέν ζα αμηνινγεζεέ ε πξφνδνο θαη ζα εθηηκεζεέ ν βαζκφο 

πινπνέεζεο ησλ πξνγξακκΪησλ δξΪζεο θαη ησλ ζηφρσλ πνπ Ϋρεη ζΫζεη ε 

επηρεέξεζε. ΠαξΪιιεια απνηειεέ δνκηθφ ζηνηρεέν ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ειΫγρνπ. 

Με ηνλ φξν Ϋιεγρν αλαθεξφκαζηε ζηηο ελΫξγεηεο πνπ γέλνληαη απφ ηα ζηειΫρε ψζηε 

λα απμεζεέ ε πηζαλφηεηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ ηΫζεθαλ ζηε θΪζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη φια ηα ηκάκαηα ηνπ νξγαληζκνχ λα ζπλεξγαζηνχλ πξνο ηελ επέηεπμε 
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απηνχ ηνπ ζηφρνπ. ΣΫινο, εέλαη Ϋλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο κεραληζκνχο 

πξφβιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο κειινληηθψλ δπζκελψλ θαηαζηΪζεσλ. 

πκπεξαζκαηηθΪ απφ ηα παξαπΪλσ αληηιακβαλφκαζηε φηη ν πξνυπνινγηζκφο 

απνηειεέ Ϋλα εέδνο πξνζνκνέσζεο (simulation) ζχκθσλα κε ην νπνέν ε δηνέθεζε Ϋρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα δηεπζχλεη εηθνληθΪ, θαη φρη πξαγκαηηθΪ, ηελ επηρεέξεζε. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν ε δηνέθεζε κπνξεέ λα επηρεηξάζεη δηαθφξνπο ζπλδπαζκνχο ζε κηα απφπεηξα 

λα βξεζεέ ν θαηΪιιεινο ν νπνένο ζα απνδψζεη ηα θαιχηεξα απνηειΫζκαηα γηα ηελ 

πνξεέα ηνπ νξγαληζκνχ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζηηο κεγΪιεο επηρεηξάζεηο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ειεθηξνληθνέ δηεξεπλεηΫο θαη εηδηθΪ πξνγξΪκκαηα πξνεηνηκαζέαο 

πξνυπνινγηζκψλ. Σα απνηειΫζκαηα πνπ κπνξεέ λα πξνθχςνπλ απφ ηηο αλσηΫξσ 

αλαιχζεηο εέλαη λα κεηαβιεζεέ ε Ϋκθαζε απφ ην Ϋλα πξντφλ ζην Ϊιιν, λα εηζΫιζνπλ 

ζε λΫεο αγνξΫο, λα θαηαξγεζνχλ ά λα πηνζεηνχλ νξηζκΫλεο γξακκΫο παξαγσγάο. 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο πξνζνκνέσζεο σο εξγαιεέν εέλαη λα ηνλέζεη φηη ηέπνηα δελ εέλαη 

ζηαζεξφ θαη φηη ε επηηπρέα ελφο πξνγξΪκκαηνο πξνυπνινγηζκνχ θαηΪ ην παξειζφλ 

δελ εμαζθαιέδεη ηελ επηηπρέα απηνχ θαη ζην κΫιινλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ράκα 2.1. Ο πξνυπνινγηζηηθφο Ϋιεγρνο σο βαζηθά πξνυπφζεζε ηνπ γεληθνχ 

ζπζηάκαηνο ηνπ management. 

ΚΑΙΚΕΡΩΗ 

ΣΟΧΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΚΜΟ 

& ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΚΜΟ 

ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 

ΓΚΑ ΜΕΛΛΟΝΣΚΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΚΜΟ 

ΔΚΟΡΙΩΣΚΚΕ 

ΔΡΑΣΗΡΚΟΣΗΣΕ 

ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 

ΓΚΑ ΜΕΛΛΟΝΣΚΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΚΜΟ  

 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΡΑΓΜΑΣΚΚΩΝ 

ΣΟΧΩΝ 

ΕΡΕΤΝΑ ΣΩΝ 

ΔΚΑΦΟΡΩΝ 

ΤΓΚΡΚΗ 
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2.2.ΣΤΠΟΗ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

2.2.1. Πξνυπνινγηζκφο ησλ Μηθξψλ Πνζνζηηαέσλ Μεηαβνιψλ (Incremental Budget) 

Απνηειεέ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν θαηΪξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ε δηαδηθαζέα ηνπ 

νπνένπ βαζέδεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηα ιεηηνπξγηθΪ απνηειΫζκαηα ηνπ 

ηειεπηαένπ ρξφλνπ, κε αχμεζε ά κεέσζε ησλ κεγεζψλ ηνπ θαηΪ Ϋλα πνζνζηφ, ην 

κΫγεζνο ηνπ νπνένπ εμαξηΪηαη απφ ηηο πξνβιεπφκελεο αλΪγθεο ηεο επηρεέξεζεο. 

Ο ελ ιφγσ ηχπνο πξνυπνινγηζκνχ Ϋρεη δερζεέ Ϋληνλε θξηηηθά θαζψο ππνζηεξέδεηαη 

φηη αλαπαξΪγεη ην παξειζφλ θαη πηζαλφλ ζπληεξεέ δξαζηεξηφηεηεο θαη πξαθηηθΫο πνπ 

ελδερνκΫλσο παξνπζηΪδνπλ ρακειά παξαγσγηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. Με 

Ϊιια ιφγηα,  ζχκθσλα κε ηνπο επηθξηηΫο ηεο κεζφδνπ, ν νξγαληζκφο πξνζθνιιΪηαη 

ζε μεπεξαζκΫλεο ηαθηηθΫο θαη κε επηθεξδεέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ δελ επλνεέηαη ν 

επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ ζηφρσλ θαη ε πξνζαξκνγά ζηα λΫα δεδνκΫλα θαη ην 

ζπλερψο εμειηζζφκελν εμσηεξηθφ πεξηβΪιινλ. 

 

2.2.2. Πξνυπνινγηζκφο Μεδεληθάο ΒΪζεο (Zero-base Budget) 

Απνηειεέ κέα ελαιιαθηηθά κΫζνδν θαηΪξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ 

αλαπηχρζεθε ζηε δεθαεηέα ηνπ 1970 θαη εθαξκφζηεθε αξρηθΪ ζε βηνκεραληθΫο 

επηρεηξάζεηο θαη κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο. πγθεθξηκΫλα σο φξνο 

ρξεζηκνπνηάζεθε γηα πξψηε θνξΪ απφ ηνλ Peter A. Phyrr θαη δεκνζηεχηεθε ζε 

Ϊξζξν ηνπ ζην Harvard Business Review ην 1970, ζην νπνέν δάισζε πσο ν 

πξνυπνινγηζκφο κεδεληθάο βΪζεο απνηειεέ Ϋλα επΫιηθην θαη δπλαηφ εξγαιεέν. Σελ ελ 

ιφγσ κΫζνδν θαηΪξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πηνζΫηεζε πξψηε ε Texas 

Instruments ην 1968 Ϋρνληαο σο ζηφρν λα παξΫρεη ζηελ αλψηαηε δηνέθεζε 

πιεξνθνξέεο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηε κεέσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη παξΪιιεια λα 

απινπνηάζεη ηηο δηαδηθαζέεο. ηε ζπλΫρεηα, ν πξνυπνινγηζκφο κεδεληθάο βΪζεο 

βξάθε εθαξκνγά ζε θπβεξλάζεηο θαη θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο, κε πξψην 

παξΪδεηγκα ηελ πνιηηεέα ηεο Georgia ζηηο ΖλσκΫλεο Πνιηηεέεο.  

Σν ζεκεέν εθθέλεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κεδεληθάο βΪζεο εέλαη ην κεδΫλ θαη φρη ν 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνεγνχκελνπ Ϋηνπο, φπσο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ κηθξψλ 

πνζνζηηαέσλ κεηαβνιψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ πξνυπνινγηζκνχ εέλαη 

φηη θαλΫλα απφ ηα ζηνηρεέα ηνπ πξνεγνχκελνπ Ϋηνπο δελ ζεσξεέηαη δεδνκΫλν θαη 

ζπλεπψο επαλαιάςηκν ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο επφκελεο πξνυπνινγηζηηθάο 

πεξηφδνπ. Δδψ ηα ζηειΫρε, θαη ζπγθεθξηκΫλα νη ππεχζπλνη ησλ επέ κΫξνπο 
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πξνυπνινγηζκψλ, θαινχληαη λα δηθαηνινγάζνπλ φιεο ηηο πξνυπνινγηδφκελεο 

δαπΪλεο θαη φρη κφλν ηηο κεηαβνιΫο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ζε 

ζρΫζε κε ην πξνεγνχκελν Ϋηνο. ΚαηΪ ζπλΫπεηα, απαηηεέηαη ζεκαληηθά ηεθκεξέσζε 

φισλ ησλ ζηνηρεέσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

Όζνλ αθνξΪ ζηε δηαδηθαζέα θαηΪξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κεδεληθάο βΪζεο, ζα 

πξΫπεη λα ζεκεησζεέ φηη ζεκαληηθφ ξφιν παέδνπλ ηα κένηρα εσθύνης -ελαιιαθηηθΪ 

θΫληξα απνθΪζεσλ- νη επηθεθαιάο ησλ νπνέσλ θαινχληαη λα επαλαπξνζδηνξέζνπλ 

ηνπο ζηφρνπο ησλ επηκΫξνπο ηκεκΪησλ θαη ζπλεπψο θαη νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ, 

ζε πεξέπησζε πνπ απηφ θξέλεηαη αλαγθαέν. πγθεθξηκΫλα, θαηαξηέδνπλ ηα πακέηα 

δράζης ά παθΫηα απνθΪζεσλ. Σν πξψην ά βαζηθφ παθΫην δξΪζεο πεξηγξΪθεη ηηο 

εξγαζέεο πνπ κπνξεέ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ην θΫληξν επζχλεο ζε Ϋλα ειΪρηζην 

επέπεδν δαπαλψλ. Σν ειΪρηζην απηφ επέπεδν εέλαη ην επέπεδν εθεέλν θΪησ απφ ην 

νπνέν ην θΫληξν επζχλεο ζα Ϋπξεπε λα παχζεη λα ιεηηνπξγεέ επεηδά δελ κπνξεέ λα 

επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. ΚΪζε Ϋλα απφ ηα ππφινηπα παθΫηα δξΪζεο πεξηγξΪθεη 

κηα κηθξά επηπιΫνλ πξνζπΪζεηα, ηα πξφζζεηα θφζηε θαη ην επηπιΫνλ πξνζσπηθφ 

πνπ απαηηεέηαη γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ θαη ηα πξνβιεπφκελα απνηειΫζκαηα. 

Απφ ηε ρξεζηκνπνέεζε ηεο ζπγθεθξηκΫλεο κεζφδνπ πξνθχπηνπλ νξηζκΫλα βαζηθΪ 

πιενλεθηάκαηα γηα ηνλ εθΪζηνηε νξγαληζκφ. ΚαηαξρΪο, θΪζε Ϋμνδν αλαιχεηαη ζε 

φξνπο ζθνπηκφηεηαο θαη ιεηηνπξγέαο. ΠαξΪιιεια, εέλαη ε κφλε κΫζνδνο θαηΪ ηελ 

νπνέα κπνξεέ λα γέλεη ηφζν Ϊκεζε ζχλδεζε ησλ πφξσλ ηνπ νξγαληζκνχ κε ηα 

επηζπκεηΪ απνηειΫζκαηα. ΔπηπιΫνλ, ν πξνυπνινγηζκφο κεδεληθάο βΪζεο 

ηξνθνδνηεέ ηε δηνέθεζε κε πιεξνθνξέεο φζνλ αθνξΪ ζηα απνηειΫζκαηα ησλ 

απνθΪζεσλ πνπ ιακβΪλεη, θαη ζπγθεθξηκΫλα ζε Ϋγθαηξε βΪζε, ψζηε λα κπνξεέ λα 

πξνβεέ ζε δηνξζσηηθΫο θηλάζεηο. Έλα αθφκα βαζηθφ πιενλΫθηεκα εέλαη φηη κπνξεέ λα 

βνεζάζεη ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηεο επηρεέξεζεο κε βΪζε ηε 

ζεκαληηθφηεηα θαη ηε ζπλεηζθνξΪ ηνπο ζηνπο ζπλνιηθνχο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ. 

ΠξνζΫηη, κεγΪιεο επηρεηξάζεηο κπνξνχλ κΫζσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κεδεληθάο 

βΪζεο λα εληνπέδνπλ ηκάκαηα ά ιεηηνπξγέεο ηνπ νξγαληζκνχ απ’ φπνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα γέλνπλ πεξηθνπΫο δαπαλψλ. Οη κηθξΫο επηρεηξάζεηο απφ ηελ Ϊιιε 

κεξηΪ κπνξνχλ λα απνθηάζνπλ Ϋλα εξγαιεέν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιάςε 

απνθΪζεσλ. Όζνλ αθνξΪ ζηνπο θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο, ε ρξάζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ κεδεληθάο βΪζεο παξΫρεη ηελ θαηΪιιειε πιεξνθφξεζε γηα ηα 

απνηειΫζκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ αιιΪ θαη ην πνηνο ζα εέλαη ππεχζπλνο 

γηα ηελ επέηεπμε απηψλ. ΣΫινο, νη επηρεηξάζεηο παξνράο ππεξεζηψλ κπνξνχλ λα 

απνθηάζνπλ κεγαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε αιιειεπέδξαζε ζηε ιάςε 

απνθΪζεσλ. 
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Ο πξνυπνινγηζκφο κεδεληθάο βΪζεο, παξΪ ηελ επξεέα απνδνρά πνπ απνιακβΪλεη, 

παξνπζηΪδεη νξηζκΫλα κεηνλεθηάκαηα. Έλα απφ ηα βαζηθΪ κεηνλεθηάκαηα εληνπέδεηαη 

ζηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνέα εθαξκφδεηαη. πγθεθξηκΫλα, ε αμηνιφγεζε ππφ κεδεληθά 

βΪζε ιακβΪλεη ρψξα θΪζε ρξφλν, γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηΪ αζχκθνξε θαζψο εέλαη 

ηδηαέηεξα ρξνλνβφξα θαη θνζηνβφξα δηαδηθαζέα. ΠαξΪιιεια, ππνζηεξέδεηαη  φηη απηά 

ε εηάζηα αλΪιπζε κεηαηξΫπεηαη ζχληνκα ζε κηα κεραληζηηθά δηαδηθαζέα κε ζπλΫπεηα 

ζηαδηαθΪ λα εμαιεέθεηαη ν ιφγνο χπαξμεο θαη πηνζΫηεζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ 

κεδεληθάο βΪζεο. ΠνιιΫο επηρεηξάζεηο, ζηελ πξνζπΪζεηΪ ηνπο λα απνιαχζνπλ ηα 

νθΫιε ησλ πξνυπνινγηζκψλ κεδεληθάο βΪζεο θαη ηαπηφρξνλα λα εμαιεέςνπλ ηηο 

αδπλακέεο ηεο κεζφδνπ, ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζπγθεθξηκΫλε κΫζνδν πεξηνδηθΪ, θαη φρη 

θαη’ Ϋηνο, ά ηελ εθαξκφδνπλ θΪζε ρξφλν ζε δηαθνξεηηθΪ ηκάκαηα ά ιεηηνπξγέεο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Έλα αθφκα κεηνλΫθηεκα εέλαη φηη ν πξνυπνινγηζκφο κεδεληθάο βΪζεο 

δελ βξέζθεη απφιπηε εθαξκνγά ζε πεξηπηψζεηο βηνκεραληθψλ επηρεηξάζεσλ. 

ΔπηπιΫνλ, νδεγεέ ζε αχμεζε ηεο γξαθεηνθξαηέαο, ελψ παξΪιιεια ζεκεηψλεηαη πσο 

ηα ινγηζηηθΪ ζπζηάκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζα πξΫπεη λα πξνζαξκφδνληαη ψζηε 

λα κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχληαη ηα απνηειΫζκαηα ηνπ νξγαληζκνχ ζε ζπλερά 

βΪζε. 

ΣΫινο, ν πξνυπνινγηζκφο κεδεληθάο βΪζεο ζεσξεέηαη θαηΪιιειν λα εθαξκνζζεέ 

θπξέσο ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκΫα, δειαδά ζηνπο κε 

θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο, φπσο θαη ζην δεκφζην. Ζ ζπγθεθξηκΫλε Ϊπνςε Ϋρεη 

σο βαζηθφ επηρεέξεκα φηη ζηνλ ηνκΫα απηφ δελ κπνξεέ λα ιεηηνπξγάζεη ε αλΪιπζε 

θφζηνο-απαζρφιεζε-θΫξδνο (cost-volume-profit analysis1), θαζψο νη ελ ιφγσ 

νξγαληζκνέ δελ Ϋρνπλ σο πξνζαλαηνιηζκφ ιεηηνπξγέαο ηνπο ην θΫξδνο. (Κ. Α. 

ΒαξβΪθεο, 2006). Χζηφζν, ζα πξΫπεη λα ζεκεησζεέ πσο ε επηηπρέα πηνζΫηεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ κεδεληθάο βΪζεο εμαξηΪηαη ζε κεγΪιν βαζκφ απφ ηελ ππνζηάξημε 

πνπ ζα δερζεέ απφ ηελ αλψηαηε δηνέθεζε αιιΪ θαη απφ ην αλ ε θνπιηνχξα ηνπ 

νξγαληζκνχ εέλαη δεθηηθά ζηε λΫα κΫζνδν θαη ηελ αιιαγά γεληθφηεξα. 

 

2.2.3.Πξνυπνινγηζκφο αλΪ δξαζηεξηφηεηα (Activity-Based Budgeting) 

Ο πξνυπνινγηζκφο αλΪ δξαζηεξηφηεηα παξνπζηΪδεη νξηζκΫλεο νκνηφηεηεο κε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ κεδεληθάο βΪζεο. Ζ ελ ιφγσ πξνζΫγγηζε αλαπηχρζεθε πξψηα απφ 

ηνπο ζπκβνχινπο ηεο Coopers & Lybrand Deloitte θαη βξέζθεη εθαξκνγά ζε φινπο 

                                                             
1 Με ηε κΫζνδν απηά παξαηεξεέηαη πψο κεηαβΪιινληαη ηα θΫξδε θαη ην θφζηνο φηαλ κεηαβΪιιεηαη ν 

φγθνο παξαγσγάο. 
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ηνπο θιΪδνπο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο θαη ηεο βηνκεραλέαο φπνπ δελ κπνξεέ λα 

εθαξκνζηεέ ν πξνυπνινγηζκφο κεδεληθάο βΪζεο.  

ΜΫζσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλΪ δξαζηεξηφηεηα κπνξεέ λα γέλεη αθξηβάο 

ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο θΪζε δξαζηεξηφηεηαο πνπ επηζπκεέ λα αλαιΪβεη ν 

νξγαληζκφο ψζηε ζηε ζπλΫρεηα λα εθηηκεζεέ αθξηβψο ην πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ πνπ ζπκθΫξεη ηελ επηρεέξεζε -βΪζεη εθηηκεζΫλησλ 

απνηειεζκΪησλ- λα δαπαλάζεη γηα θΪζε δξαζηεξηφηεηα. ηε ζπγθεθξηκΫλε 

πξνζΫγγηζε γέλεηαη Ϊκεζε ζχλδεζε ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηεο επηρεέξεζεο κε ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηνπο νπνένπο Ϋρεη ζΫζεη. Θα πξΫπεη λα ζεκεησζεέ πσο ε ελ 

ιφγσ κΫζνδνο Ϋξρεηαη ζε αληέζεζε κε ηηο παξαδνζηαθΫο κεζφδνπο θαηΪξηηζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ φπνπ ην θφζηνο εέλαη ν βαζηθφο ππιψλαο γχξσ απφ ηνλ νπνέν 

ππνινγέδνληαη ηα πνζΪ πνπ ζα δηαηεζνχλ ζε θΪζε ηκάκα ηνπ νξγαληζκνχ. 

Έλα απφ ηα βαζηθΪ νθΫιε πνπ πεγΪδνπλ γηα ηνλ νξγαληζκφ απφ ηε ρξεζηκνπνέεζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλΪ δξαζηεξηφηεηα εέλαη φηη ελδπλακψλεη ηε ζχλδεζε θαη 

αιιειεπέδξαζε κεηαμχ ζρεδηαζκνχ θαη πξνυπνινγηζκνχ. Με ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

αλΪ δξαζηεξηφηεηα εέλαη δπλαηφο ν επηκεξηζκφο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ψζηε 

λα εληνπηζηνχλ νη ζηφρνη θαη νη ζθνπνέ αλΪ ηκάκα ηνπ νξγαληζκνχ. ΠαξΪιιεια, 

κΫζσ απηνχ εέλαη δπλαηά ε επέιπζε ελδν-επηρεηξεζηαθψλ πξνβιεκΪησλ αιιΪ θαη ν 

απνηειεζκαηηθφηεξνο Ϋιεγρνο. 

 

2.2.4.πλεράο (continuous) ά Γηαξθάο (perpetual) Πξνυπνινγηζκφο 

Με ηνπο παξαπΪλσ φξνπο αλαθεξφκαζηε ζε Ϋλα 12κελν πξνυπνινγηζκφ ν νπνένο 

θπιέεηαη ζηνλ επφκελν κάλα (ά ηξέκελν) θαζψο νινθιεξψλεηαη ν ηξΫρσλ κάλαο (ά ην 

ηξέκελν). Με Ϊιια ιφγηα, Ϋλαο κάλαο (ά ηξέκελν) πξνζηέζεηαη ζην ηΫινο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ φηαλ θιεέλεη ν πξνεγνχκελνο κάλαο (ά ηξέκελν).  

Ζ κΫζνδνο απηά αλαγθΪδεη ηα ζηειΫρε λα εζηηΪδνπλ ζην κΫιινλ κε ρξνληθφ νξέδνληα 

ηνπιΪρηζηνλ ελφο Ϋηνπο. Σαπηφρξνλα επηηξΫπεη ζην πξφγξακκα επηρεηξεκαηηθάο 

δξΪζεο λα εμειέζζεηαη ζπλερψο θαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη ζηηο κεηαβνιΫο ηνπ 

εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ πεξηβΪιινληνο ηεο επηρεέξεζεο, νη νπνέεο δελ κπνξνχλ 

λα πξνβιεθζνχλ ά λα εθηηκεζνχλ κε αθξέβεηα γηα κέα καθξνρξφληα πεξένδν. 
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2.2.5. Πξνυπνινγηζκφο Γηαξθνχο Βειηέσζεο (Kaizen Budget) 

Ο φξνο kaizen ρξεζηκνπνηεέηαη απφ ηνπο ΗΪπσλεο θαη ππνδειψλεη ηε ζηαδηαθά 

πξνζΫγγηζε πςειφηεξσλ standards ζε επέπεδν πνηφηεηαο κΫζσ κηθξψλ αιιΪ 

δηαξθψλ βειηηψζεσλ εληφο κέαο επηρεέξεζεο, πνπ αθνξνχλ ζε θΪζε ηεξαξρηθά 

βαζκέδα ηνπ νξγαληζκνχ. ΔπηπιΫνλ, ν φξνο Ϋγηλε επξΫσο γλσζηφο απφ ηνλ Masaaki 

Imai (1986). 

ΚαηΪ ζπλΫπεηα, ν πξνυπνινγηζκφο δηαξθνχο βειηέσζεο Ϋρεη σο βαζηθφ Ϊμνλα ηε 

δηαξθά βειηέσζε ησλ κεγεζψλ ηνπ, ελζσκαηψλνληαο φιεο ηηο αλακελφκελεο 

βειηηψζεηο ζην ηειηθφ ηνπ θεέκελν.  

Ζ βαζηθφηεξε δηαθνξΪ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δηαξθνχο βειηέσζεο ζε ζρΫζε θπξέσο 

κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ κηθξψλ πνζνζηηαέσλ κεηαβνιψλ Ϋγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη 

ν πξψηνο βαζέδεη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ζηηο ιεηηνπξγηθΫο δηαδηθαζέεο πνπ εέλαη 

επηζπκεηφ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηνλ επφκελν ρξφλν, παξΪ ζηε ζπλΫρηζε ησλ 

πθηζηΪκελσλ πξαθηηθψλ. πγθεθξηκΫλα, ε δηαδηθαζέα θαηΪξηηζεο αξρέδεη κε ηελ 

αλΪιπζε ησλ πθηζηΪκελσλ πξαθηηθψλ πξνθεηκΫλνπ λα εληνπηζηνχλ πεξηνρΫο 

βειηηψζεσλ θαη ζπλερέδεη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθαέσλ παξεκβΪζεσλ γηα ηελ 

επέηεπμε ησλ επηζπκεηψλ βειηηψζεσλ. 

Καηλνηνκέα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δηαξθνχο βειηέσζεο απνηειεέ ην γεγνλφο φηη δελ 

πεξηνξέδεηαη κφλν ζε εζσηεξηθΫο βειηηψζεηο αιιΪ ζπγρξφλσο βνεζΪεη ηελ επηρεέξεζε 

λα αλαδεηάζεη βειηηψζεηο απφ ηνπο πξνκεζεπηΫο ηεο φζνλ αθνξΪ ζηελ πνηφηεηα, ηηο 

ηηκΫο, ηα πνζνζηΪ ησλ ειαηησκαηηθψλ θαη ηα πξνγξΪκκαηα παξΪδνζεο. 

ΣΫινο, ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο δηαξθνχο βειηέσζεο ε κεέσζε ηνπ θφζηνπο δελ 

αλαθΫξεηαη απιΪ ζηηο πεξηθνπΫο ησλ δαπαλψλ, αιιΪ εέλαη απνηΫιεζκα εθηΫιεζεο 

ηεο έδηαο δξαζηεξηφηεηαο κε κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα θαη πςειφηεξε πνηφηεηα. 

 

2.2.6. ηαηηθφο (Static Budget) θαη Διαζηηθφο (Flexible Budget) Πξνυπνινγηζκφο 

Με ηνλ φξν ηαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο  ελλνεέηαη ν πξνυπνινγηζκφο πνπ θαηαξηέδεηαη 

ζηελ αξρά ηεο πξνυπνινγηζηηθάο πεξηφδνπ θαη ηζρχεη κφλν γηα ην ζρεδηαδφκελν 

επέπεδν δξαζηεξηφηεηαο. Οη ζηαηηθνέ πξνυπνινγηζκνέ εέλαη θαηΪιιεινη γηα 

ζρεδηαζκφ. Χζηφζν, ζεσξνχληαη αλεπαξθεέο φηαλ απαηηεέηαη λα γέλεη εθηέκεζε ηνπ 

θφζηνπο. πγθεθξηκΫλα, αλ ε πξαγκαηηθά δξαζηεξηφηεηα ζηε δηΪξθεηα κηαο πεξηφδνπ 

δηαθΫξεη απφ ηελ πξνυπνινγηδφκελε, ηφηε ζα εέλαη παξαπιαλεηηθφ λα ζπγθξέλνπκε 

απιψο ην πξαγκαηηθφ θφζηνο κε απηφ πνπ Ϋρεη ππνινγηζζεέ ζηνλ ζηαηηθφ 
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πξνυπνινγηζκφ. Ο ιΪζνο ππνινγηζκφο ζα αθνξΪ ζην κεηαβιεηφ θφζηνο ην νπνέν 

θαη κεηαβΪιιεηαη αλΪινγα κε ην χςνο ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο. 

Οη αδπλακέεο ηνπ ζηαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ εέλαη δπλαηφ λα θαιπθζνχλ κε ηελ 

θαηΪξηηζε ειαζηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ. Οη Διαζηηθνέ Πξνυπνινγηζκνέ (flexible 

budgets) ιακβΪλνπλ ππφςε ηηο αιιαγΫο ζην θφζηνο πνπ νθεέινληαη ζηηο κεηαβνιΫο 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ, ελψ παξΪιιεια πξνζθΫξνπλ εθηηκάζεηο γηα ην 

πνην ζα πξΫπεη λα εέλαη ην θφζηνο γηα θΪζε επέπεδν δξαζηεξηφηεηαο κΫζα ζε Ϋλα 

νξηζκΫλν εχξνο. ηνπο ειαζηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο γέλεηαη ζχγθξηζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θφζηνπο κε ην πξφηππν θφζηνο πνπ ζα Ϋπξεπε λα Ϋρεη ζεκεησζεέ γηα ην 

πξαγκαηηθφ επέπεδν δξαζηεξηφηεηαο ζηε δηΪξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη φρη κε ην 

πξνυπνινγηδφκελν θφζηνο απφ ηνλ αξρηθφ πξνυπνινγηζκφ. (Garrison)    

 

2.3.ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΤπΪξρνπλ δχν βαζηθΫο πξνζεγγέζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζέα ζχληαμεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, ηφζν ζε επέπεδν επηρεέξεζεο, φζν θαη ζε θξαηηθφ επέπεδν. Ζ 

πξψηε απνηειεέ ηελ παξαδνζηαθά κΫζνδν θαη νλνκΪδεηαη bottom-up budgeting, ελψ 

ε δεχηεξε μεθέλεζε λα εθαξκφδεηαη ηε δεθαεηέα ηνπ 1990 θαη νλνκΪδεηαη top-down 

budgeting. 

Ζ κΫζνδνο bottom-up αθνξΪ ζηελ θαηΪξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε θαηεχζπλζε 

απφ ηα θαηψηεξα πξνο ηα αλψηεξα ζηειΫρε ηνπ νξγαληζκνχ. Πην αλαιπηηθΪ, ε 

δηαδηθαζέα μεθηλΪεη κε ηελ ηαπηνπνέεζε ησλ δηΪθνξσλ δξαζηεξηνηάησλ θαη 

πξνγξακκΪησλ πνπ ελδερφκελα ζα πηνζεηεζνχλ απφ ηνλ νξγαληζκφ, απφ κΫξνπο 

θαηψηεξσλ ζηειερψλ θαη βαζκέδσλ δηνέθεζεο. ηε ζπλΫρεηα θαηαγξΪθνληαη νη 

αλΪγθεο ζε ρξεκαηηθνχο θαη Ϊιινπο πφξνπο θαη παξΪιιεια εληνπέδνληαη πηζαλΫο 

πεγΫο ρξεκαηνδφηεζεο. Σν επφκελν βάκα εέλαη ην Ϊζξνηζκα ησλ πξνυπνινγηζκψλ 

ησλ επηκΫξνπο ηκεκΪησλ αλΪ βαζκέδα δηνέθεζεο, ψζηε λα θαηαηεζεέ Ϋλαο ζπλνιηθφο 

πξνυπνινγηζκφο ζηελ ακΫζσο αλψηεξε βαζκέδα δηνέθεζεο. Ζ δηαδηθαζέα ζπλερέδεηαη 

κΫρξηο φηνπ λα ζπληαρζεέ Ϋλαο πξνυπνινγηζκφο γηα ην ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ. 

Ζ κΫζνδνο bottom-up Ϋρεη δχν βαζηθΪ πιενλεθηάκαηα πνπ ηελ θΪλνπλ ειθπζηηθά γηα 

ηηο επηρεηξάζεηο. ΚαηαξρΪο, φηαλ αθνινπζεέηαη ε ζπγθεθξηκΫλε δηαδηθαζέα, ν 

πξνυπνινγηζκφο πνπ ζα πξνθχςεη δχλαηαη λα εέλαη ηδηαέηεξα αθξηβάο, δεδνκΫλνπ φηη 

Ϋρνπλ ζπκπεξηιεθζεέ φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξφθεηηαη λα αλαιεθζνχλ απφ ηνλ 

νξγαληζκφ. ΔπηπιΫνλ, κε ηε κΫζνδν bottom-up ιακβΪλνπλ κΫξνο ζηε δηαδηθαζέα 

ζχληαμεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ φινη νη εξγαδφκελνη πνπ ζρεηέδνληαη κε θΪζε 
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επηκΫξνπο πξφγξακκα, κε απνηΫιεζκα λα επσθειεέηαη ν νξγαληζκφο ζε επέπεδν 

εξγαζηαθάο εζηθάο θαη ζπκκεηνρηθφηεηαο. 

ηνλ αληέπνδα σζηφζν βξέζθνληαη νξηζκΫλεο αδπλακέεο πνπ ραξαθηεξέδνπλ ηε 

κΫζνδν bottom-up. Πξψηα απ΄ φια, εέλαη ηδηαέηεξα δχζθνιν λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε 

ζχληαμε ησλ επηκΫξνπο πξνυπνινγηζκψλ φια αλεμαηξΫησο ηα ζηΪδηα πνπ αθνξνχλ 

ζηελ πινπνέεζε πξνγξακκΪησλ. ΑπνηειΫζκαηα απηνχ εέλαη λα ακθηζβεηεέηαη ε 

αθξέβεηα ηεο κεζφδνπ. Δπηπξφζζεηα, Ϋλα βαζηθφ κεηνλΫθηεκα ηεο κεζφδνπ εέλαη φηη νη 

αξκφδηνη managers ηεέλνπλ λα δεηνχλ απφ ηελ αλψηεξε δηνέθεζε πεξηζζφηεξνπο 

πφξνπο απ΄ φζνπο πξαγκαηηθΪ ρξεηΪδνληαη θαζψο πηζηεχνπλ φηη ζε θΪζε πεξέπησζε 

ζα ιΪβνπλ ιηγφηεξα απφ απηΪ πνπ δεηνχλ. Ζ βαζηθφηεξε ζπλΫπεηα ηεο 

ζπγθεθξηκΫλεο αθνινπζνχκελεο ηαθηηθάο εέλαη ε αλαπφθεπθηε ζπαηΪιε πφξσλ αιιΪ 

θαη ην αέζζεκα δπζπηζηέαο θαη Ϋιιεηςεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ εξγαδνκΫλσλ. 

Απφ ηελ Ϊιιε κεξηΪ, ε κΫζνδνο top-down αθνινπζεέ ηελ αληέζηξνθε δηαδηθαζέα. 

πγθεθξηκΫλα, ζηε κΫζνδν top-down ε δηαδηθαζέα μεθηλΪεη κε ηελ εθηέκεζε ηνπ 

θφζηνπο πξνγξακκΪησλ ηεο αλψηεξεο δηνέθεζεο. Δλ ζπλερεέα ηα εθηηκεζΫληα 

επέπεδα θφζηνπο ζα απνηειΫζνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο γηα ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ 

δξαζηεξηνηάησλ ηεο θαηψηεξεο δηνέθεζεο. Με Ϊιια ιφγηα, σο αθεηεξέα ζεσξεέηαη ε 

εθηέκεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαγθψλ ηεο επηρεέξεζεο ζε ρξεκαηηθνχο πφξνπο, ελψ ε 

δηαδηθαζέα ζπλερέδεηαη κε ηνλ ζηαδηαθφ επηκεξηζκφ ησλ πφξσλ ζηα δηΪθνξα ηκάκαηα 

ηνπ νξγαληζκνχ αθνινπζψληαο ηε δηνηθεηηθά ηεξαξρέα. 

Ζ ζπγθεθξηκΫλε κΫζνδνο δχλαηαη λα ραξαθηεξηζηεέ σο επηηπρεκΫλε εΪλ βαζηζηεέ 

ζηελ εκπεηξέα θαη ηε ζσζηά θξέζε ησλ δηνηθνχλησλ, νη νπνένη θαινχληαη λα 

ζπληΪμνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ. ηελ πεξέπησζε πνπ νη 

managers δελ θαηαθΫξνπλ λα θαηαξηέζνπλ Ϋλαλ αθξηβά πξνυπνινγηζκφ, ηφηε 

ελδΫρεηαη λα ππΪξμεη δπζαξΫζθεηα ζηνπο θχθινπο ησλ θαηψηεξσλ ζηειερψλ ηα 

νπνέα ζα ρξεηαζηεέ εληΫιεη λα νινθιεξψζνπλ ηα αλαιεθζΫληα πξνγξΪκκαηα κε 

ιηγφηεξνπο απφ ηνπο απαξαέηεηνπο ρξεκαηηθνχο πφξνπο, γεγνλφο πνπ δελ 

εμαζθαιέδεη ηελ επηηπρέα ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηεο επηρεέξεζεο. 
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2.4.ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΟΤ 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

Έλαο νξγαληζκφο Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα σθειεζεέ ζε κεγΪιν βαζκφ απφ ηελ 

θαηΪξηηζε θαη εθαξκνγά πξνυπνινγηζκψλ. ΜεξηθΪ απφ ηα πιενλεθηάκαηα εέλαη ηα 

εμάο: 

i. ΜΫζσ ησλ πξνυπνινγηζκψλ εέλαη δπλαηά ε επηθνηλσλέα θαη ε κεηΪδνζε ηδεψλ θαη 

ζρεδέσλ κεηαμχ ησλ αλψηεξσλ θαη θαηψηεξσλ ζηειερψλ ηεο επηρεέξεζεο. 

ii. Οη πξνυπνινγηζκνέ κπνξνχλ λα απνηειΫζνπλ κΫζν πξνβνιάο ηνπ νξΪκαηνο ηνπ 

νξγαληζκνχ. ΠαξΪιιεια, απεηθνλέδνπλ ηνπο ζηφρνπο απηνχ θαη νξηνζεηνχλ ηηο 

γεληθΫο θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο πνπ θαινχληαη λα αθνινπζάζνπλ ηα ζηειΫρε, 

αλψηεξα θαη θαηψηεξα. 

iii. Ζ ππνρξεσηηθά θαηΪξηηζε πξνυπνινγηζκνχ επηβΪιιεη ζηα ζηειΫρε λα δέλνπλ 

ηδηαέηεξε πξνζνρά ζην κΫιινλ θαη ηνπο δέλεη Ϋλα ρξνληθφ νξέδνληα ηνπιΪρηζηνλ ελφο 

Ϋηνπο γηα ηελ θαηΪζηξσζε ζρεδέσλ. 

iv. Ο πξνυπνινγηζκφο απνηειεέ Ϋλα απφ ηα βαζηθφηεξα εξγαιεέα κΫζσ ησλ νπνέσλ 

ηα ζηειΫρε κπνξνχλ λα ζρεδηΪζνπλ ηελ θαηαλνκά ησλ πφξσλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

v. Ζ δηαδηθαζέα θαηΪξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κπνξεέ λα απνθαιχςεη πηζαλΪ 

κειινληηθΪ πξνβιάκαηα πξηλ απηΪ εθδεισζνχλ. 

vi. Οη πξνυπνινγηζκνέ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγάζνπλ σο πξφηππα δξΪζεο θαη 

ζπκπεξηθνξΪο, θαη θαηΪ ζπλΫπεηα απνινγηζηηθΪ ζην ηΫινο ηνπ θαζνξηζκΫλνπ 

νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο, ψζηε λα εληνπηζηνχλ νη δπλΪκεηο θαη νη αδπλακέεο ηεο 

επηρεέξεζεο ζην ζχλνιφ ηεο. 

vii. Οη πξνυπνινγηζκνέ κπνξεέ λα απνηειΫζνπλ κΫζν παξαθέλεζεο γηα ηα ζηειΫρε. 

viii. Απνθπγά πησρεχζεσλ ά κε εμαζθαιηζκΫλσλ ελΪξμεσλ πνιιψλ επηρεηξάζεσλ. 

ix. Τπνρξεψλεη ην management ηνπ νξγαληζκνχ λα αλαιχεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

επηρεέξεζεο ιεπηνκεξεηαθΪ θαη δεκηνπξγηθΪ. 

x. Οη πξνυπνινγηζκνέ βνεζνχλ ηα δηΪθνξα κειά ηεο δηνέθεζεο λα θαηαλνάζνπλ ηα 

πξνβιάκαηα πνπ αληηκεησπέδνπλ ηα ππφινηπα κΫιε. 
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2.5.ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΠΗΣΤΥΖΜΔΝΧΝ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΧΝ  

ΓεδνκΫλεο ηεο δσηηθάο ζεκαζέαο πνπ Ϋρεη ε θαηΪξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζηηθνχ 

πξνγξΪκκαηνο γηα Ϋλαλ νξγαληζκφ, ζα πξΫπεη λα δέλεηαη ηδηαέηεξε πξνζνρά απφ ηα 

ζηειΫρε ψζηε ν πξνυπνινγηζκφο λα ραξαθηεξέδεηαη σο επηηπρεκΫλνο θαη λα 

ζπκβΪιιεη ζηελ επηβέσζε ηεο επηρεέξεζεο.  

πγθεθξηκΫλα, Ϋλαο πξνυπνινγηζκφο εέλαη απαξαέηεην λα εέλαη ηερληθΪ Ϊξηηνο θαη 

παξΪιιεια νη πιεξνθνξέεο ηνπ λα εέλαη αμηφπηζηεο ψζηε νη εξγαδφκελνη λα κπνξνχλ 

λα βαζηζηνχλ ζε απηΫο γηα λα εμΪγνπλ ρξάζηκα ζπκπεξΪζκαηα γηα ην κΫιινλ ηνπ 

νξγαληζκνχ. Δπηπξφζζεηα, ζα πξΫπεη λα εκπλΫεη εκπηζηνζχλε ζην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ πνπ ζα ηνλ ζεσξεέ σο Ϋλα φξγαλν ζπληνληζκνχ θαη ζρεδηαζκνχ. Βαζηθφο 

ζθνπφο ζα εέλαη λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο νη εξγαδφκελνη θαη λα βειηηψζνπλ 

ηελ απφδνζά ηνπο.  

Με Ϊιια ιφγηα, ζα πξΫπεη λα εέλαη Ϋλα κΫζν παξαθέλεζεο θαη φρη Ϋλαο κνριφο πέεζεο 

ά κέα κΫζνδνο θαηαινγηζκνχ επζπλψλ απφ ηνπο αλσηΫξνπο. ΚαηΪ ζπλΫπεηα, εέλαη 

ζπλεηφ νη πξνυπνινγηζηηθνέ ζηφρνη λα εέλαη επηηεχμηκνη, πνπ κεηαθξΪδεηαη ζην φηη Ϋλα 

ινγηθφ πνζνζηφ ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ (πεξέπνπ ην 30-40%) ζα εέλαη ηθαλφ λα 

ηνπο επηηχρεη. ΟξηζκΫλα πιενλεθηάκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πηνζΫηεζε 

επηηεχμηκσλ πξνυπνινγηζηηθψλ πξνγξακκΪησλ εέλαη ε απμεκΫλε δΫζκεπζε ησλ 

ζηειερψλ πξνο ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηελ επέηεπμε ησλ ζηφρσλ, ε κεέσζε ηνπ 

θφζηνπο ησλ πξνυπνινγηζηηθψλ ειΫγρσλ αιιΪ θαη ε βειηέσζε ηεο ηθαλφηεηαο 

πξφβιεςεο ησλ θεξδψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ απνηειεζκΪησλ ηνπ νξγαληζκνχ κΫζσ 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  Χζηφζν, Ϋλαο θέλδπλνο πνπ ππΪξρεη εέλαη φηη ελδΫρεηαη Ϋλαο 

επηηεχμηκνο πξνυπνινγηζηηθφο ζηφρνο λα νδεγάζεη ζε κεησκΫλε απφδνζε 

νξηζκΫλνπο managers, εηδηθφηεξα εΪλ δελ ππΪξρνπλ ζα απαξαέηεηα θέλεηξα 

παξαθέλεζεο. Με ηνλ φξν θέλεηξα αλαθεξφκαζηε εέηε ζε ρξεκαηηθΪ, εέηε ζε 

δεζκεχζεηο πξναγσγάο. (Merchant, Manzoni)  

Δλ ζπλερεέα, απαξαέηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρέα ηνπ θαηαξηηζζΫληνο 

πξνυπνινγηζκνχ εέλαη ε θαζνιηθά πηνζΫηεζε θαη ππνζηάξημε απηνχ απφ ην ζχλνιν 

ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο επηρεέξεζεο, θαζψο φιεο νη δηνηθεηηθΫο βαζκέδεο εέλαη 

ππεχζπλεο γηα πινπνέεζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο. ΣΫινο, ζα πξΫπεη λα ζεκεησζεέ πσο ν 

πξνυπνινγηζκφο πνπ ζπκθηιηψλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ θΫληξνπ επζχλεο  κε απηνχο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ Ϋρεη πνιιΫο πηζαλφηεηεο λα απνδψζεη ηα επηζπκεηΪ 

απνηειΫζκαηα, ζπκβΪιινληαο ζηελ καθξνβηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ. 
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2.6.ΒΑΗΚΟΗ ΛΟΓΟΗ ΜΔΗΧΜΔΝΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ  

χκθσλα κε Ϋξεπλα ησλ R.H.Chenhall θαη K.M.Langfield-Smith, νη βαζηθΫο αηηέεο ηεο 

κεησκΫλεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εέλαη νη εμάο: 

i. Ζ απνηπρέα θαηαλφεζεο ησλ δηνηθνχλησλ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζπζηάκαηνο ην νπνέν 

δηνηθνχλ. Χο ζπλΫπεηα, δελ αληηιακβΪλνληαη πνηεο εέλαη νη ζεκαληηθΫο παξΪκεηξνη 

ζηηο νπνέεο ζα πξΫπεη λα εζηηΪζνπλ θαη αζρνινχληαη κε ιεπηνκΫξεηεο πνπ αθνξνχλ 

κφλν ζην βξαρππξφζεζκν κΫιινλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

ii. Ζ Ϋιιεηςε ππνζηάξημεο ηνπ ζπζηάκαηνο πξνυπνινγηζηηθνχ ειΫγρνπ απφ ηε 

δηνέθεζε ηεο επηρεέξεζεο, γεγνλφο πνπ νδεγεέ ζηελ Ϋιιεηςε αθνζέσζεο απφ κΫξνπο 

ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

iii. Ζ απνηπρέα θαηαλφεζεο ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ ηνπ πξνυπνινγηζηηθνχ ειΫγρνπ 

ζηε δηαδηθαζέα ηεο δηνέθεζεο. 

iv. Ζ ππΫξκεηξε δΫζκεπζε ά εκπηζηνζχλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Σα ζηειΫρε ζα 

πξΫπεη λα κΫλνπλ πηζηΪ ζην πλεχκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηαπηφρξνλα λα 

δηαζΫηνπλ επειημέα ψζηε λα πξνζαξκφδνπλ θΪζε ζηηγκά ηα ζηνηρεέα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ζηα λΫα δεδνκΫλα ηεο επνράο. ηνλ αληέπνδα, ε ηπθιά εκκνλά ζηα 

ζηνηρεέα ελφο πξνυπνινγηζκνχ κπνξεέ λα δεκηνπξγάζεη ζνβαξΫο αληηδξΪζεηο θαη λα 

θαηαζηεέιεη ηελ θαηλνηνκέα. 

v. Ζ ιαλζαζκΫλε θαηαλφεζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ αγνξψλ. 

 

2.7.ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

2.7.1. Πεξέπνπ Ϋμη κάλεο πξηλ απφ ηελ Ϋλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο ζην νπνέν ζα 

αλαθΫξεηαη ν πξνυπνινγηζκφο μεθηλνχλ λα δηαηππψλνληαη ζθΫςεηο θαη ηδΫεο νη 

νπνέεο ζα νδεγάζνπλ ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ νηθεένπ Ϋηνπο. ΠαξΪιιεια, 

αξρέδνπλ λα δηακνξθψλνληαη νη γεληθΫο θαηεπζχλζεηο πΪλσ ζηηο νπνέεο ζα βαζηζηεέ ε 

θαηΪξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ ζηαδένπ νη 

επηκΫξνπο δηεπζχλζεηο πιεξνθνξνχληαη ηνπο γεληθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο επηρεέξεζεο 

θαη γέλεηαη ε αλΪζεζε επζπλψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνεηνηκαζέα, ζχληαμε, 

παξαθνινχζεζε θαη εθηΫιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 
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2.7.2. Σν δεχηεξν ζηΪδην πεξηιακβΪλεη ηελ πξφβιεςε ησλ πσιάζεσλ ε νπνέα γέλεηαη 

κε βΪζε ζηαηηζηηθΫο ά Ϊιιεο εκπεηξηθΫο κεζφδνπο νη νπνέεο βαζέδνληαη ζηε δηαέζζεζε 

θαη εθηέκεζε ησλ πσιεηψλ θαη ζηε γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξΪο.  

2.7.3. ηε ζπλΫρεηα νη πξντζηΪκελνη θΪζε ηνκΫα, ηκάκαηνο ά δηεχζπλζεο πξνζζΫηνπλ 

λΫα ζηνηρεέα ζηηο ππΪξρνπζεο πιεξνθνξέεο νη νπνέεο απνηεινχλ ηελ πξψηε χιε γηα 

ηελ θαηΪξηηζε ησλ επηκΫξνπο πξνυπνινγηζκψλ απφ ηα κεζαέα ά θαηψηεξα ζηειΫρε.  

2.7.4. Σελ θαηΪζεζε ησλ επηκΫξνπο πξνυπνινγηζκψλ αθνινπζεέ ζπδάηεζε πεξέ ησλ 

κεγεζψλ πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζε απηνχο, κεηαμχ ηνπ νξγΪλνπ πνπ θαηΪξηηζε θΪζε 

πξνυπνινγηζκφ θαη ηνπ πξντζηακΫλνπ ηνπ.  

2.7.5. ΚαηΪ ην επφκελν ζηΪδην θΪζε πξνυπνινγηζκφο πθέζηαηαη δηΪθνξεο 

ηξνπνπνηάζεηο θαζψο πεξλΪ απφ ηα δηΪθνξα ζηΪδηα ηεξαξρέαο. ε πεξέπησζε πνπ 

νη ζηφρνη πνπ επηηπγρΪλεη Ϋλαο πξνυπνινγηζκφο δελ ζπλΪδνπλ κε ηνπο γεληθφηεξνπο 

ζηφρνπο ηεο επηρεέξεζεο, εέλαη πηζαλφ λα επηζηξαθεέ ζηα φξγαλα πνπ αξρηθΪ ηνλ 

ζπλΫηαμαλ ψζηε λα ππνζηεέ αλαζεψξεζε. 

2.7.6. Σν ηειεπηαέν ζηΪδην αθνξΪ ζηελ ππνβνιά ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηνλ 

αξκφδην θνξΫα θαη ηελ ηειηθά ηνπ Ϋγθξηζε.  

 

2.8.ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ (MASTER BUDGET) 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο απνηειεέηαη απφ κηα ζεηξΪ ρσξηζηνχο αιιΪ 

αιιεινεμαξηψκελνπο πξνυπνινγηζκνχο. πγθεθξηκΫλα, νη πξνυπνινγηζκνέ απηνέ 

δηαθξέλνληαη ζηνπο ιεηηνπξγηθνχο θαη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο. Λεηηνπξγηθνέ εέλαη νη 

πξνυπνινγηζκνέ νη νπνένη απεηθνλέδνπλ ην επέπεδν δξΪζεο ιεηηνπξγηψλ, ελψ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνέ εέλαη εθεέλνη νη νπνένη δεέρλνπλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθΫο ζπλΫπεηεο 

ησλ δξαζηεξηνηάησλ πνπ απεηθνλέδνληαη ζηνπο ιεηηνπξγηθνχο πξνυπνινγηζκνχο, 

φπσο εέλαη νη πσιάζεηο, ε παξαγσγά θαη νη πξνκάζεηεο. 

 

2.8.1. Λεηηνπξγηθνέ πξνυπνινγηζκνέ: 

2.8.1.1.Πξνυπνινγηζκφο Πσιάζεσλ (sales budget): Δέλαη κηα αλαιπηηθά θαηΪζηαζε 

πνπ παξνπζηΪδεη ηηο πξνζδνθψκελεο πσιάζεηο γηα ηελ πεξένδν πνπ αθνξΪ ζηνλ 

θαηαξηηζζΫληα πξνυπνινγηζκφ. ΔθθξΪδεηαη ηφζν ζε ρξεκαηηθΫο, φζν θαη ζε κνλΪδεο 

πξντφληνο. Ο πξνυπνινγηζκφο πσιάζεσλ απνηειεέ ην βαζηθφηεξν πξνυπνινγηζκφ 
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θαη ηελ αθεηεξέα θαηΪξηηζεο ηνπ πλνιηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, θαζψο κέα επηρεέξεζε 

εέλαη ζε ζΫζε λα θαηαξηέζεη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ επηκΫξνπο ιεηηνπξγηψλ ηεο 

κφλν φηαλ νξηζηηθνπνηεζεέ ην επέπεδν ησλ αλακελφκελσλ πσιάζεσλ. ΔπηπιΫνλ, ε 

κεγΪιε ζεκαζέα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πσιάζεσλ εληνπέδεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη 

θΪζε νξγαληζκφο επηηπγρΪλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ θπξέσο κΫζσ ησλ πσιάζεψλ ηνπ.  

Σν πξψην βάκα γηα ηελ θαηΪξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πσιάζεσλ εέλαη ε 

πξφβιεςε ησλ πσιάζεσλ ησλ πξντφλησλ ά ησλ ππεξεζηψλ ηεο επηρεέξεζεο. 

Χζηφζν, παξΪ ηε ζεκαληηθφηεηΪ ηεο, ε ζπγθεθξηκΫλε δηαδηθαζέα εέλαη εθ θχζεσο 

ππνθεηκεληθά θαη ραξαθηεξέδεηαη απφ αβεβαηφηεηα.  

Ο βαζκφο ηεο αβεβαηφηεηαο πνηθέιεη απφ νξγαληζκφ ζε νξγαληζκφ, αιιΪ επέζεο 

κεηαβΪιιεηαη θαη εληφο ηνπ έδηνπ νξγαληζκνχ αλΪ πεξηφδνπο. Ζ αβεβαηφηεηα δχλαηαη 

λα πξνθχπηεη εέηε απφ παξΪγνληεο εληφο ηεο επηρεέξεζεο, εέηε απφ παξΪγνληεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβΪιινληνο. Οη ηειεπηαένη εέλαη ηδηαέηεξα δχζθνιν λα πξνβιεθζνχλ θαη 

κΪιινλ αδχλαην λα  επεξεαζηνχλ θαη λα κεηξηαζηνχλ απφ ηα δηεπζπληηθΪ ζηειΫρε 

ηεο επηρεέξεζεο. ΠεξηιακβΪλνπλ αβεβαηφηεηεο ηεο αγνξΪο, φπσο εέλαη νη ηηκΫο ηνπ 

αληαγσληζκνχ, ε εηζνδεκαηηθά πνιηηηθά, νη πξνηηκάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θ.α. ηνλ 

αληέπνδα βξέζθνληαη νη παξΪγνληεο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο επηρεέξεζεο νη νπνένη εέλαη 

δπλαηφλ, θαη ελδερνκΫλσο επηβΪιιεηαη, λα ειεγρζνχλ απφ ηνλ δηεπζπληά πσιάζεσλ 

θαη Ϊιια αξκφδηα ζηειΫρε. ε απηνχο ζπκπεξηιακβΪλνληαη ε θαιά πνηφηεηα ησλ 

πξντφλησλ, νη αληαγσληζηηθΫο ηηκΫο, ε θαιά εμππεξΫηεζε ησλ πειαηψλ θαη ε 

απνηειεζκαηηθά δηαθάκηζε θαη πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ.  

Όζνλ αθνξΪ ζηελ ππνθεηκεληθφηεηα πνπ ελππΪξρεη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

πξνβιεπφκελσλ πσιάζεσλ, ηα ζηειΫρε ρξεζηκνπνηνχλ πξνβιΫςεηο πσιάζεσλ 

πεξηζζφηεξσλ αλεμΪξηεησλ κεηαμχ ηνπο νξγαλσηηθψλ κνλΪδσλ ηεο επηρεέξεζεο, 

ψζηε λα ειαρηζηνπνηάζνπλ ην ζπγθεθξηκΫλν κεηνλΫθηεκα. ΔπηπιΫνλ, ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ πσιάζεσλ ρξεζηκνπνηεέηαη ν φγθνο εθεέλνο ησλ πσιάζεσλ πνπ 

ηπγρΪλεη απνδνράο απφ φια ηα θαζ’ χιε αξκφδηα ηκάκαηα ηεο επηρεέξεζεο θαη ηεο 

εθηέκεζεο φηη απνηειεέ ηελ πιΫνλ πηζαλά πξφβιεςε πσιάζεσλ. 

ΟξηζκΫλνη απφ ηνπο παξΪγνληεο πνπ ζα πξΫπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηΪ ηελ 

πξφβιεςε ησλ πσιάζεσλ εέλαη νη εμάο: 

 Οη γεληθΫο ζπλζάθεο ηνπ θιΪδνπ θαη ηεο νηθνλνκέαο. 

 Σα ηξΫρνληα επέπεδα πσιάζεσλ θαζψο θαη νη ηΪζεηο ησλ πσιάζεσλ ησλ 

ηειεπηαέσλ εηψλ. 

 Οη πνιηηηθΫο ηηκψλ. 
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 Οη πνιηηηθΫο πηζηψζεσλ. 

 Οη ελΫξγεηεο θαη ηα ζρΫδηα ησλ αληαγσληζηψλ. 

 Σα δηαθεκηζηηθΪ πξνγξΪκκαηα θαη νη πξνσζεηηθΫο ελΫξγεηεο. 

 Οη εθηηκάζεηο ησλ πσιεηψλ ηεο επηρεέξεζεο. 

 Οη αλεθηΫιεζηεο παξαγγειέεο πειαηψλ. 

 ΜειΫηεο Ϋξεπλαο αγνξΪο. 

 ΜεηαβνιΫο ζηε ζχλζεζε ηνπ πξντφληνο. 

Ο πξνυπνινγηζκφο πσιάζεσλ εέλαη ην βαζηθφ εξγαιεέν ππνινγηζκνχ ηνπ αξηζκνχ 

ησλ κνλΪδσλ πξντφληνο πνπ ζα παξαρζνχλ ά ζα αγνξαζηνχλ απφ ηελ επηρεέξεζε. 

ΚαηΪ ζπλΫπεηα, απνηειεέ ηνλ πξνπνκπφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ παξαγσγάο ά αγνξΪο 

απνζεκΪησλ ηνπ νξγαληζκνχ.  

Ο πξνυπνινγηζκφο πσιάζεσλ θαηαξηέδεηαη πνιιαπιαζηΪδνληαο ηηο 

πξνυπνινγηδφκελεο πσιάζεηο ζε κνλΪδεο επέ ηελ ηηκά πψιεζεο. ΜεηΪ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ πσιάζεσλ θαηαξηέδεηαη κηα θαηΪζηαζε ησλ αλακελφκελσλ 

εηζπξΪμεσλ ζε κεηξεηΪ πνπ θαιεέηαη Πξνυπνινγηζκφο Μεηξεηψλ (cash budget). Ο 

πξνυπνινγηζκφο κεηξεηψλ εέλαη Ϋλα αλαιπηηθφ ζρΫδην πνπ δεέρλεη πψο ζα 

εμαζθαιηζηνχλ νη ηακηαθνέ πφξνη θαη πψο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κηα ζπγθεθξηκΫλε 

ρξνληθά πεξένδν. Δθηφο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ πσιάζεσλ, θαη νη ππφινηπνη 

ιεηηνπξγηθνέ πξνυπνινγηζκνέ Ϋρνπλ αληέθηππν ζηνλ πξνυπνινγηζκφ κεηξεηψλ, κΫζσ 

ησλ αλακελφκελσλ ηακηαθψλ δαπαλψλ. 

2.8.1.2.α. Πξνυπνινγηζκφο Παξαγσγάο (production budget): Ο πξνυπνινγηζκφο 

παξαγσγάο αλαθΫξεηαη ζε βηνκεραληθΫο επηρεηξάζεηο θαη πεξηιακβΪλεη ηνλ αξηζκφ 

ησλ κνλΪδσλ πνπ πξΫπεη λα παξαρζνχλ ζε θΪζε πεξένδν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα 

λα θαιπθζνχλ νη αλΪγθεο ζε πσιάζεηο θαη παξΪιιεια λα ππΪξρνπλ ηα επηζπκεηΪ 

επέπεδα εηνέκσλ πξντφλησλ ζην ηΫινο ηεο πξνυπνινγηζηηθάο πεξηφδνπ. ΚαηΪ 

ζπλΫπεηα, ν ζπλνιηθφο φγθνο ησλ κνλΪδσλ πνπ πξΫπεη λα παξαρζνχλ εμαξηΪηαη 

απφ ηνλ φγθν ησλ πξνυπνινγηζζΫλησλ πσιάζεσλ θαη ην επηζπκεηφ επέπεδν 

απνζεκΪησλ ηΫινπο ησλ εηνέκσλ πξντφλησλ, φπσο απεηθνλέδεηαη ζηνλ παξαθΪησ 

πέλαθα. 
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Πξνυπνινγηδφκελεο πσιάζεηο ζε κνλΪδεο  ΥΥΥΥ 

ΤΝ Δπηζπκεηφ ηειηθφ απφζεκα ΥΥΥΥ 

ΤΝΟΛΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΥΥΥΥ 

ΜΔΗΟΝ Αξρηθφ απφζεκα ΥΥΥΥ 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΥΥΥΥ 
  

Πέλαθαο 2.1. Πξνυπνινγηζκφο Παξαγσγάο 

 

Ζ επηινγά ηνπ θαηΪιιεινπ χςνπο  ηνπ επηζπκεηνχ ηειηθνχ απνζΫκαηνο εηνέκσλ 

πξντφλησλ εέλαη κεέδνλνο ζεκαζέαο γηα ηνλ νξγαληζκφ. ε πεξέπησζε ιαλζαζκΫλνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ππνινγηζκνχ ηνπ ηειηθνχ απνζΫκαηνο, ηα απνζΫκαηα ησλ 

εηνέκσλ ζην ηΫινο ηεο πεξηφδνπ κπνξεέ λα εέλαη ππεξβνιηθΪ κε ζπλΫπεηα ηελ 

αδηθαηνιφγεηε δΫζκεπζε επηπιΫνλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ηελ αλΪιεςε 

δαπαλψλ δηαηάξεζεο κε αλαγθαέσλ αγαζψλ. Απφ ηελ Ϊιιε κεξηΪ, ζε πεξέπησζε 

ππνεθηέκεζεο ησλ αλαγθαέσλ απνζεκΪησλ εηνέκσλ πξντφλησλ, ηφηε πηζαλφλ λα 

ρξεηαζηνχλ ηελ επφκελε πεξένδν Ϋθηαθηα θαη δαπαλεξΪ πξνγξΪκκαηα παξαγσγάο 

επεέγνληνο ραξαθηάξα ελψ παξΪιιεια ππΪξρεη ην ελδερφκελν λα ζεκεησζεέ 

απψιεηα πσιάζεσλ ιφγσ αδπλακέαο ηθαλνπνέεζεο ηεο εθδεινχκελεο δάηεζεο εθ 

κΫξνπο ησλ πειαηψλ ηεο επηρεέξεζεο. 

πκπιεξσκαηηθΪ κε ην χςνο ηνπ ηειηθνχ απνζΫκαηνο εηνέκσλ πξντφλησλ ζα πξΫπεη 

λα ιεθζεέ ππφςε πιάζνο Ϊιισλ παξαγφλησλ. Μεξηθνέ απφ απηνχο εέλαη νη πνιηηηθΫο 

ηεο επηρεέξεζεο πνπ αθνξνχλ ζηε ζηαζεξφηεηα ηνπ επηπΫδνπ ηνπ φγθνπ ηεο 

παξαγσγάο, ε δηαζεζηκφηεηα ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, ε παξαγσγηθά 

ηθαλφηεηα θαη ε πνηφηεηα ηεο παξαγσγάο. 

2.8.1.2.β. Πξνυπνινγηζκφο ΑγνξΪο ΔκπνξεπκΪησλ (merchandise purchases 

budget): ΑθνξΪ ζηηο εκπνξηθΫο επηρεηξάζεηο θαη ζπληΪζζεηαη αληέ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ παξαγσγάο. Ο πξνυπνινγηζκφο αγνξΪο εκπνξεπκΪησλ 

απεηθνλέδεη ηελ πνζφηεηα ησλ εκπνξεπκΪησλ πνπ ζα αγνξαζηνχλ απφ ηνπο 

πξνκεζεπηΫο ζηε δηΪξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη Ϋρεη ηελ παξαθΪησ κνξθά: 
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Πξνυπνινγηδφκελν θφζηνο πσιεζΫλησλ εκπνξεπκΪησλ (ζε κνλΪδεο ά επξψ) ΥΥΥΥ 

ΤΝ Δπηζπκεηφ ηειηθφ απφζεκα εκπνξεπκΪησλ ΥΥΥΥ 

ΤΝΟΛΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΥΥΥΥ 

ΜΔΗΟΝ Αξρηθφ απφζεκα εκπνξεπκΪησλ ΥΥΥΥ 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΑΓΟΡΔ (ζε κνλΪδεο ά επξψ) ΥΥΥΥ 
  

Πέλαθαο 2.2. Πξνυπνινγηζκφο ΑγνξΪο ΔκπνξεπκΪησλ 

 

2.8.1.3. Πξνυπνινγηζκφο Πξψησλ Τιψλ (direct materials budget): ΑλαθΫξεη 

ιεπηνκεξψο ηηο πξψηεο χιεο πνπ πξΫπεη λα αγνξαζηνχλ γηα λα πινπνηεζεέ ν 

πξνυπνινγηζκφο παξαγσγάο θαη λα εμαζθαιηζηνχλ επαξθά απνζΫκαηα. 

πγθεθξηκΫλα, φζνλ αθνξΪ ζηα απνζΫκαηα, νη πξψηεο χιεο ζα πξΫπεη λα εέλαη ζε 

ηΫηνηα επέπεδα επΪξθεηαο, ψζηε λα εέλαη ηθαλΪ λα ηθαλνπνηάζνπλ πιάξσο ηηο αλΪγθεο 

ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο θαη λα δηαζθαιέζνπλ επέζεο απνζΫκαηα πξψησλ πιψλ 

ζην ηΫινο ηεο πξνυπνινγηζηηθάο πεξηφδνπ ζηα επηζπκεηΪ επέπεδα. 

Ο πξνυπνινγηζκφο πξψησλ πιψλ ζπλνδεχεηαη ζπλάζσο απφ κηα θαηΪζηαζε ησλ 

αλακελφκελσλ εθηακηεχζεσλ κεηξεηψλ γηα πξψηεο χιεο, ε νπνέα εέλαη απαξαέηεηε 

γηα ηελ θαηΪξηηζε ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κεηξεηψλ. Οη εθηακηεχζεηο γηα 

πξψηεο χιεο πεξηιακβΪλνπλ πιεξσκΫο γηα αγνξΫο  πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ ζπλ 

ηηο φπνηεο πιεξσκΫο γηα αγνξΫο θαηΪ ηελ ηξΫρνπζα πεξένδν πξνυπνινγηζκνχ. 

Ο πξνυπνινγηζκφο πξψησλ πιψλ Ϋρεη ηελ παξαθΪησ κνξθά: 

πλ. πνζφηεηα πξψησλ πιψλ απαηηνχκελε γηα ηελ θΪιπςε ηεο παξαγσγάο ΥΥΥΥ 

ΤΝ Δπηζπκεηφ απφζεκα ηΫινπο πξψησλ πιψλ ΥΥΥΥ 

ΤΝΟΛΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ Δ ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ ΥΥΥΥ 

ΜΔΗΟΝ Απφζεκα Ϋλαξμεο πξψησλ πιψλ ΥΥΥΥ 

ΑΝΑΓΚΑΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΥΥΥΥ 
 

Πέλαθαο 2.3. Πξνυπνινγηζκφο Πξψησλ Τιψλ 

 

2.8.1.4. Πξνυπνινγηζκφο Άκεζεο Δξγαζέαο (direct labor budget): Ο ζπγθεθξηκΫλνο 

πξνυπνινγηζκφο Ϋρεη σο βΪζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ παξαγσγάο. Ζ αλαγθαηφηεηα ηνπ 



29 
 

πξνυπνινγηζκνχ Ϊκεζεο εξγαζέαο γέλεηαη εκθαλάο απφ ηηο ζπλΫπεηεο κε θαηΪξηηζάο 

ηνπ, κεξηθΫο απφ ηηο νπνέεο εέλαη νη εμάο: Ζ Ϋιιεηςε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε 

πεξηφδνπο πςειάο παξαγσγηθφηεηαο κε απνηΫιεζκα λα κελ κπνξεέ ε επηρεέξεζε λα 

εμππεξεηάζεη ηνπο πειΪηεο ηεο. Ο κε Ϋγθαηξνο επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο 

παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο πνπ δχλαηαη λα νδεγάζεη ζε απμεκΫλν θφζηνο φηαλ ελ ηΫιεη 

ζα θιεζεέ λα ην πξΪμεη ε επηρεέξεζε. ΠιενλΪδνλ εξγαηηθφ δπλακηθφ θαηΪ πεξηφδνπο, 

πνπ ζπλεπΪγεηαη απμεκΫλν θφζηνο πξντφληνο. Άκεζε ζπλΫπεηα φισλ ησλ 

παξαπΪλσ εέλαη ε αλαζθΪιεηα, ην ρακειφ εζηθφ θαη ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

Ο πξνυπνινγηζκφο Ϊκεζεο εξγαζέαο θαηαξηέδεηαη κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρά ηνπ 

ηκάκαηνο Γηεχζπλζεο  Πξνζσπηθνχ, ην νπνέν εέλαη ην θαζ’ χιε αξκφδην γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ζε εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη Ϊκεζε 

εξγαζέα, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη Ϋθηαθηεο πξνζιάςεηο θαη απνιχζεηο θαη νη 

ειιεέςεηο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Γηα ηελ θαηΪξηηζε ηνπ ελ ιφγσ πξνυπνινγηζκνχ 

απαηηνχληαη ζηνηρεέα φπσο ν αξηζκφο ησλ εηδηθεπκΫλσλ θαη αλεηδέθεπησλ εξγαηψλ, νη 

ακνηβΫο ησλ εξγαδνκΫλσλ θαηΪ εηδηθφηεηα, νη πξνβιΫςεηο αλαπξνζαξκνγάο ησλ 

ακνηβψλ ζηε δηΪξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη νη δαπΪλεο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηηο ακνηβΫο 

πξνζσπηθνχ.  

2.8.1.5. Πξνυπνινγηζκφο Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ:  ΠεξηιακβΪλεη κέα 

θαηΪζηαζε κε φια ηα ζηνηρεέα θφζηνπο παξαγσγάο, εθηφο απφ ην θφζηνο Ϊκεζσλ 

πιηθψλ (πξψηεο χιεο) θαη ην θφζηνο Ϊκεζεο εξγαζέαο. Σα ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ Έμνδα 

(ΓΒΔ) δελ κεηαβΪιινληαη αλΪινγα κε ηηο παξαγφκελεο κνλΪδεο πξντφληνο αιιΪ 

αλΪινγα κε ηηο ππεξεζέεο ππνζηάξημεο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγέαο παξαγσγηθάο 

δηαδηθαζέαο. Σα ΓΒΔ πεξηιακβΪλνπλ ζηνηρεέα ζηαζεξνχ, εκηκεηαβιεηνχ θαη 

κεηαβιεηνχ θφζηνπο. Παξαδεέγκαηα ζηαζεξνχ θφζηνπο εέλαη νη απνζβΫζεηο, ηα 

αζθΪιηζηξα θαη νη ακνηβΫο ησλ ζηειερψλ. Σα Ϋκκεζα πιηθΪ, ε Ϋκκεζε εξγαζέα, ην 

ξεχκα, ην λεξφ θαη ε ζπληάξεζε ιεηηνπξγέαο εληΪζζνληαη ζηα Ϋκκεζα ΓΒΔ.  

2.8.1.6. Πξνυπνινγηζκφο Κφζηνπο ΠσιεζΫλησλ θαη ΑπνζεκΪησλ ΣΫινπο: ΜΫζσ ηεο 

θαηΪξηηζεο ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ πξνυπνινγηζκνχ ε επηρεέξεζε επηηπγρΪλεη δχν 

βαζηθνχο ζηφρνπο. Πξψηνλ, πξνζδηνξέδεη ην θφζηνο πσιεζΫλησλ πξντφλησλ ην 

νπνέν ζα ρξεζηκνπνηεζεέ ζηελ πξνυπνινγηζηηθά ΚαηΪζηαζε ΑπνηειεζκΪησλ 

Υξάζεο θαη δεχηεξνλ ππνινγέδεη ην θφζηνπο πνπ ζα εκθαληζηεέ ζηνλ 

πξνυπνινγηζηηθφ Ηζνινγηζκφ γηα ηα απνζΫκαηα ηΫινπο ησλ εηνέκσλ πξντφλησλ. 

2.8.1.7. Πξνυπνινγηζκφο Γαπαλψλ Πσιάζεσλ θαη Γηνέθεζεο (selling and 

administrative expense budget):  ηνλ πξνυπνινγηζκφ απηφ αλαθΫξνληαη νη 
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πξνυπνινγηδφκελεο δαπΪλεο γηα ηνκεέο δηΪθνξνπο ηνπ ηνκΫα ηεο παξαγσγάο. ε 

κεγΪινπο νξγαληζκνχο, ν ζπγθεθξηκΫλνο πξνυπνινγηζκφο απνηειεέ ζχλζεζε 

πνιιψλ επέ κΫξνπο κηθξφηεξσλ πξνυπνινγηζκψλ νη νπνένη αξρηθΪ θαηαξηέδνληαη θαη 

ππνβΪιινληαη απφ ηνπο επηθεθαιάο ησλ επέ κΫξνπο ηκεκΪησλ θαη ιεηηνπξγηψλ 

δηνέθεζεο θαη δηΪζεζεο.  

Ο πξνυπνινγηζκφο δαπαλψλ πσιάζεσλ θαη δηνέθεζεο πεξηιακβΪλεη ηνπο 

παξαγσγηθνχο ζπληειεζηΫο θαη ηα Ϋμνδα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

πξντφλησλ απφ ηελ επηρεέξεζε ζηνπο πειΪηεο. Σα βαζηθΪ ζηνηρεέα απηνχ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ εέλαη ηα Ϋμνδα πσιάζεσλ (απνδνρΫο θαη Ϋμνδα πσιεηψλ ηεο 

επηρεέξεζεο, ακνηβΫο θαη πξνκάζεηεο αληηπξνζψπσλ), ε πξνψζεζε ησλ πσιάζεσλ 

(θφζηνο πξνγξακκΪησλ εθπηψζεσλ ηηκψλ θαη πξνζθνξψλ), ε δηαθάκηζε (Ϋμνδα γηα 

ηε βειηέσζε ηεο εηθφλαο ά ηνπ θχξνπο ηεο επηρεέξεζεο θαη ηελ πξνβνιά ελφο 

πξντφληνο), ε αλΪπηπμε πξντφλησλ, ε εμππεξΫηεζε πειαηψλ θαη ε θπζηθά δηαλνκά 

ησλ πξντφλησλ ζηνπο πειΪηεο. 

Οη πξνυπνινγηδφκελεο κεηαβιεηΫο δαπΪλεο πσιάζεσλ θαη δηνέθεζεο ππνινγέδνληαη 

πνιιαπιαζηΪδνληαο ηηο πξνυπνινγηδφκελεο πσιάζεηο ζε κνλΪδεο πξντφληνο επέ ηηο 

κεηαβιεηΫο δαπΪλεο πσιάζεσλ θαη δηνέθεζεο αλΪ κνλΪδα πξντφληνο. ηηο 

παξαπΪλσ πξνζηέζεληαη νη ζηαζεξΫο δαπΪλεο θαη πξνθχπηνπλ νη ζπλνιηθΫο 

πξνυπνινγηδφκελεο δαπΪλεο πσιάζεσλ θαη δηνέθεζεο. ΣΫινο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ησλ εθηακηεχζεσλ κεηξεηψλ γηα δαπΪλεο πσιάζεσλ θαη δηνέθεζεο, πξνζαξκφδνπκε 

ηηο ζπλνιηθΫο πξνυπνινγηδφκελεο δαπΪλεο αθαηξψληαο ηηο νπνηεζδάπνηε κε 

ηακηαθΫο δαπΪλεο πσιάζεσλ θαη δηνέθεζεο. 

2.8.1.8. Πξνυπνινγηζκφο Μεηξεηψλ (cash budget): Ο πξνυπνινγηζκφο κεηξεηψλ ά 

ηακηαθφο πξνυπνινγηζκφο απεηθνλέδεη ηηο πξνυπνινγηδφκελεο εηζπξΪμεηο θαη 

πιεξσκΫο ηεο επηρεέξεζεο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο πξνυπνινγηζηηθάο πεξηφδνπ. 

ΠεξηιακβΪλεη ηηο αθφινπζεο βαζηθΫο θαηεγνξέεο: 

2.8.1.8.α. Δλφηεηα ησλ ΔηζπξΪμεσλ: ΠεξηιακβΪλεηαη ην ηακηαθφ ππφινηπν Ϋλαξμεο 

ηεο πεξηφδνπ πξνυπνινγηζκνχ ζην νπνέν πξνζηέζεηαη ν,ηηδάπνηε αλακΫλεηαη λα 

εηζπξαρζεέ  κε ηε κνξθά ηακηαθψλ δηαζεζέκσλ εληφο ηεο ζπγθεθξηκΫλεο πεξηφδνπ. 

Με Ϊιια ιφγηα, πεξηιακβΪλεη φιεο ηηο εηζξνΫο κεηξεηψλ, πιελ ησλ 

ρξεκαηνδνηάζεσλ, πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ πξνυπνινγηζηηθά πεξένδν. Ζ θπξηφηεξε 

πεγά εηζπξΪμεσλ εέλαη νη πσιάζεηο. 

2.8.1.8.β. Δλφηεηα Δθηακηεχζεσλ: ΠεξηιακβΪλεη φιεο ηηο εθηακηεχζεηο γηα 

απνπιεξσκά ησλ αγνξψλ ησλ πξψησλ πιψλ, ηεο Ϊκεζεο εξγαζέαο, ησλ ΓΒΔ θαη 
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ησλ ινηπψλ εμφδσλ πεξηφδνπ. ΔπηπιΫνλ, πεξηιακβΪλνληαη εθηακηεχζεηο γηα αγνξΪ 

κεραλεκΪησλ θαη πιεξσκά κεξηζκΪησλ πξνο ηνπο κεηφρνπο. 

2.8.1.8.γ. Δλφηεηα Σακηαθψλ ΔιιεηκκΪησλ θαη ΠιενλαζκΪησλ: Σν ηακηαθφ Ϋιιεηκκα ά 

πιεφλαζκα ππνινγέδεηαη κε ηελ παξαθΪησ δηαδηθαζέα: 

 

Αξρηθφ ππφινηπν ηακεένπ ΥΥΥΥ 

ΤΝ ΔηζπξΪμεηο ΥΥΥΥ 

χλνιν δηαζεζέκσλ κεηξεηψλ ΥΥΥΥ 

ΜΔΗΟΝ Δθηακηεχζεηο ΥΥΥΥ 

ΠΛΔΟΝΑΜΑ (ΔΛΛΔΗΜΜΑ) ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ ΜΔΣΡΖΣΧΝ ΥΥΥΥ 
 

 Πέλαθαο 2.4. Τπνινγηζκφο Σακηαθνχ ΠιενλΪζκαηνο (Διιεέκκαηνο) 

 

ηελ πεξέπησζε πνπ εληνπηζηεέ ηακηαθφ Ϋιιεηκκα ζηε δηΪξθεηα κηαο πεξηφδνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, ε επηρεέξεζε ζα θιεζεέ λα δαλεηζηεέ θεθΪιαηα. Απφ ηελ Ϊιιε 

κεξηΪ, εΪλ πξνθχςεη ηακηαθφ πιεφλαζκα γηα ηνλ νξγαληζκφ απηφο ζα Ϋρεη ηε 

δπλαηφηεηα εέηε λα επηζηξΫςεη θεθΪιαηα πνπ Ϋρεη δαλεηζηεέ ζην παξειζφλ, εέηε λα 

επελδχζεη ην πιεφλαζκα. 

2.8.1.8.δ. Δλφηεηα Υξεκαηνδνηάζεσλ: ΠεξηΫρεη Ϋλαλ αλαιπηηθφ θαηΪινγν κε ηα 

θεθΪιαηα πνπ πξνυπνινγέδεηαη λα δαλεηζηεέ ε επηρεέξεζε θαζψο θαη ηηο 

απνπιεξσκΫο πνπ ππνινγέδεηαη λα ιΪβνπλ ρψξα ζηε δηΪξθεηα ηεο 

πξνυπνινγηζηηθάο πεξηφδνπ. ΠαξΪιιεια, πεξηιακβΪλεη θαη ηηο θαηαβνιΫο ηφθσλ πνπ 

νθεέινληαη γηα ηα ρξάκαηα πνπ Ϋρεη δαλεηζηεέ ε επηρεέξεζε.  

Θα πξΫπεη λα ζεκεησζεέ φηη ν πξνυπνινγηζκφο κεηξεηψλ πξΫπεη λα αλαιχεηαη ζε 

ρξνληθΫο πεξηφδνπο φζν ην δπλαηφ κηθξφηεξεο δηΪξθεηαο. Αλ ε πεξένδνο Ϋρεη κεγΪιε 

δηΪξθεηα κπνξεέ λα ζπγθαιπθζνχλ ζεκαληηθΫο δηαθπκΪλζεηο ζηα ππφινηπα ηνπ 

ηακεένπ. 
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2.8.2. Υξεκαηννηθνλνκηθνέ πξνυπνινγηζκνέ: 

2.8.2.1. Πξνυπνινγηζηηθά ΚαηΪζηαζε ΑπνηειεζκΪησλ Υξάζεο: Δέλαη κέα απφ ηηο 

βαζηθφηεξεο εθζΫζεηο ζηε δηαδηθαζέα θαηΪξηηζεο ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

Απνθαιχπηεη πφζν θεξδνθφξνο ά δεκηνγφλνο πξνβιΫπεηαη λα εέλαη ε δηαρεέξηζε ηεο 

επηρεέξεζεο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο πξνυπνινγηζηηθάο πεξηφδνπ θαη ρξεζηκνπνηεέηαη 

σο βΪζε αλαθνξΪο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ θεξδνθνξέαο ηεο 

επηρεέξεζεο. Γηα ηελ θαηΪξηηζε ηεο πξνυπνινγηζηηθάο θαηΪζηαζεο απνηειεζκΪησλ 

ρξάζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα δεδνκΫλα πνπ πξνΫθπςαλ απφ ηνπο αλσηΫξσ 

πξνυπνινγηζκνχο. 

Ζ πξνυπνινγηζηηθά θαηΪζηαζε απνηειεζκΪησλ ρξάζεο ζηα πιαέζηα ηεο παξνχζαο 

κειΫηεο εληΪζζεηαη ζηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πξνυπνινγηζκνχο θαζψο απνηειεέ 

ηε βΪζε γηα ηελ θαηΪξηηζε ησλ πξνυπνινγηζηηθψλ θαηαζηΪζεσλ ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθάο ινγηζηηθάο. Χζηφζν, ζχκθσλα κε κέα ελαιιαθηηθά Ϊπνςε πνπ 

θαηαγξΪθεηαη ζηε δηεζλά βηβιηνγξαθέα ππνζηεξέδεηαη φηη ε πξνυπνινγηζηηθά 

θαηΪζηαζε απνηειεζκΪησλ ρξάζεο ππΪγεηαη ζηνπο ιεηηνπξγηθνχο πξνυπνινγηζκνχο 

θαζψο απνηειεέ ηε θπζηθά θαηΪιεμε φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ ιεηηνπξγηθψλ 

πξνυπνινγηζκψλ. 

2.8.2.2. Πξνυπνινγηζηηθφο Ηζνινγηζκφο: Καηαξηέδεηαη κε βΪζε ηνλ ηζνινγηζκφ 

Ϋλαξμεο ηεο πεξηφδνπ πξνυπνινγηζκνχ ν νπνένο πξνζαξκφδεηαη  ιακβΪλνληαο 

ππφςε ηα δεδνκΫλα πνπ εκθαλέδνληαη ζηνπο πξναλαθεξζΫληεο ηζνινγηζκνχο. 

2.8.2.3. Πξνυπνινγηζηηθά ΚαηΪζηαζε Σακηαθψλ Ρνψλ: θνπφο ηεο θαηΪξηηζεο ηεο 

θαηΪζηαζεο ηακηαθψλ ξνψλ, θαη θαηΪ ζπλΫπεηα θαη ηεο αληέζηνηρεο 

πξνυπνινγηζηηθάο, εέλαη ε παξνρά ρξάζηκσλ πιεξνθνξηψλ ζηνπο ρξάζηεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ πξνθεηκΫλνπ απηνέ λα εθηηκάζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

επηρεέξεζεο λα δεκηνπξγεέ ζην κΫιινλ ηακηαθΪ δηαζΫζηκα θαη ηακηαθΪ ηζνδχλακα. 

ΠαξΪιιεια, νη εθηηκάζεηο ησλ κειινληηθψλ ρξεκαηνξνψλ βνεζνχλ ηνπο επελδπηΫο 

θαη ηνπο πηζησηΫο ηεο επηρεέξεζεο λα εθηηκάζνπλ ηηο δηθηΫο ηνπο θαζαξΫο ηακηαθΫο 

ξνΫο απφ ηελ επΫλδπζά ηνπο ά ηε ρνξάγεζε πέζησζεο ζηνλ νξγαληζκφ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3:  ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΖ 

 

3.1.Ο ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΑ  ΠΛΑΗΗΑ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ 

MANAGEMENT 

Με ηνλ φξν ηξαηεγηθφ Management ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ δηνηθεηηθψλ 

απνθΪζεσλ θαη δξΪζεσλ πνπ ελ ηΫιεη πξνζδηνξέδνπλ ηελ επέδνζε ελφο νξγαληζκνχ 

ζε καθξνρξφλην νξέδνληα. ΠεξηιακβΪλεη ηα  εμάο ζηΪδηα: αλΪιπζε εζσηεξηθνχ θαη 

εμσηεξηθνχ πεξηβΪιινληνο, δηακφξθσζε ζηξαηεγηθάο, πινπνέεζε ζηξαηεγηθάο θαη 

ηΫινο Ϋιεγρνο θαη αμηνιφγεζε. ΚαηΪ ζπλΫπεηα, ε κειΫηε ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

management δέλεη Ϋκθαζε ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ 

απεηιψλ πνπ βξέζθνληαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβΪιινλ ππφ ην πξέζκα ησλ δπλΪκεσλ 

θαη αδπλακηψλ πνπ ελππΪξρνπλ εληφο ηεο επηρεέξεζεο. (Wheelen, Hunger, 2008) 

ΜΫζσ ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο επηρεηξεκαηηθάο δξΪζεο, κέα επηρεέξεζε Ϋρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα  ζπιιΫγεη πιεξνθνξέεο θαη λα ιακβΪλεη απνθΪζεηο ψζηε λα 

θαζνξέδεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο θαη παξΪιιεια λα επηιΫγεη ηηο 

θαηΪιιειεο ελΫξγεηεο ζηηο νπνέεο ζα πξΫπεη λα πξνβεέ ψζηε λα ηνπο 

πξαγκαηνπνηάζεη. Ζ παξΪιεςε ησλ δηνηθνχλησλ λα ζρεδηΪζνπλ εμ αξράο ηελ 

επηρεηξεκαηηθά δξΪζε ηνπ νξγαληζκνχ κπνξεέ λα νδεγάζεη ζε πιάζνο δπζκελψλ 

επηπηψζεσλ, φπσο εέλαη ε απμεκΫλε πηζαλφηεηα επΫλδπζεο ζε κε απνδνηηθΪ 

πξνγξΪκκαηα, ε ζπαηΪιε πφξσλ θαη ν απνπξνζαλαηνιηζκφο απφ ηελ πξφηαζε 

απνζηνιάο ηεο επηρεέξεζεο. Απελαληέαο, ν ζρεδηαζκφο θαη ε πηνζΫηεζε κηαο 

ζπγθεθξηκΫλεο επηρεηξεκαηηθάο δξΪζεο δχλαληαη λα απμάζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ. 

ΓηαρξνληθΪ, ν ζρεδηαζκφο ηεο Δπηρεηξεκαηηθάο ΓξΪζεο Ϋρεη ιΪβεη δηΪθνξεο κνξθΫο, 

κε βαζηθφηεξεο απφ ηηο νπνέεο ηηο παξαθΪησ: 

Υξεκαηννηθνλνκηθφο ζρεδηαζκφο (Basic financial planning): ΠεξηιακβΪλεη ηελ 

πξφηαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην  επφκελν νηθνλνκηθφ Ϋηνο ην νπνέν Ϋρεη νξέζεη 

ε επηρεέξεζε. Ζ αλΪιπζε πνπ γέλεηαη εέλαη κηθξάο εκβΫιεηαο, ελψ νη πεξηζζφηεξεο 

απαξαέηεηεο πιεξνθνξέεο πξνΫξρνληαη θαηΪ θχξην ιφγν απφ ην εζσηεξηθφ ηεο 

επηρεέξεζεο. Χζηφζν, εέλαη ηδηαέηεξα ρξνλνβφξα δηαδηθαζέα θαη απαζρνιεέ πνιινχο 

απφ ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο ηνπ νξγαληζκνχ γηα λα Ϋιζεη ζε πΫξαο. 
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Μαθξνρξφληνο ζρεδηαζκφο (Forecast-based planning): ε απηά ηε θΪζε νη 

δηνηθνχληεο επηρεηξνχλ λα δηακνξθψζνπλ Ϋλα πεληαεηΫο πιΪλν. ε απηφ 

πεξηιακβΪλνληαη Ϋξγα πνπ Ϋρνπλ ρξνληθφ νξέδνληα κεγαιχηεξν ηνπ ελφο Ϋηνπο. Γηα 

ηε δηακφξθσζε ηνπ καθξνρξφληνπ ζρεδηαζκνχ ρξεζηκνπνηνχληαη πιεξνθνξέεο ηφζν 

απφ ην εζσηεξηθφ, φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβΪιινλ ελψ παξΪιιεια 

ππνινγέδνληαη, ηνπιΪρηζηνλ θαηΪ πξνζΫγγηζε, νη κειινληηθΫο ηΪζεηο ζε βΪζνο 

πεληαεηέαο. Σν ζηΪδην απηφ εέλαη επέζεο ρξνλνβφξν θαη ελδερνκΫλσο λα εκπεξηΫρεη 

πνιηηηθΫο αληηπαξαζΫζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηκεκΪησλ ηνπ νξγαληζκνχ πνπ 

αληαγσλέδνληαη γηα ζπγθεθξηκΫλνπο πφξνπο θαη θνλδχιηα. 

ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο (Externally oriented strategic planning): Λφγσ ηεο Ϋιιεηςεο 

επαξθνχο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο παξαπΪλσ θΪζεο, ν ζρεδηαζκφο ηεο 

επηρεηξεκαηηθάο δξΪζεο αιιΪδεη κνξθά. ηφρνο ηεο δηνέθεζεο ζε απηφ ην ζηΪδην εέλαη 

ε θαιχηεξε πξνζαξκνγά ηνπ νξγαληζκνχ ζην ζπλερψο εμειηζζφκελν εμσηεξηθφ 

πεξηβΪιινλ. Ο ζρεδηαζκφο γέλεηαη θαηΪ θχξην ιφγν απφ ηα αλψηεξα θιηκΪθηα ηεο 

δηνέθεζεο, ελψ παξΪιιεια ζχκβνπινη επηρεηξάζεσλ πξνζιακβΪλνληαη γηα λα 

δηακνξθψζνπλ ηηο θαηΪιιειεο ηερληθΫο κε ηηο νπνέεο ζα γέλεη ε ζπιινγά ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ε πξφβιεςε κειινληηθψλ ηΪζεσλ. 

ηξαηεγηθφ management: Σν ζηξαηεγηθφ management απνηειεέ ηε θπζηθά εμΫιημε 

ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. Ζ θπξηφηεξε δηαθνξΪ πνπ εληνπέδεηαη κεηαμχ ησλ δχν 

ζηαδέσλ εέλαη πσο πιΫνλ ζην ζηξαηεγηθφ management ν ζρεδηαζκφο γέλεηαη απφ 

νκΪδεο αηφκσλ ζε δηΪθνξα θιηκΪθηα ηεο ηεξαξρέαο, θαη φρη κφλν απφ ηα αλψηαηα θαη 

αλψηεξα φπσο ζπλΫβαηλε ζην παξειζφλ. Ο βαζηθφο ζηφρνο απηάο ηεο λΫαο 

δηαδηθαζέαο εέλαη λα εμαζθαιηζηεέ ε δΫζκεπζε θαη ε ζπκκεηνρά φισλ ησλ βαζκέδσλ 

ηεο δηνέθεζεο ζηε δηακφξθσζε θαη ηελ πινπνέεζε ηεο ζηξαηεγηθάο. (Wheelen, 

Hunger, 2008) 

Απφ ηα παξαπΪλσ, δηαπηζηψλνπκε πσο ν πξνυπνινγηζκφο φρη κφλν εέλαη Ϊξξεθηα 

ζπλδεδεκΫλνο κε ην ζρεδηαζκφ ηεο επηρεηξεκαηηθάο δξΪζεο ησλ νξγαληζκψλ θαη 

απνηειεέ ηκάκα απηνχ, αιιΪ ηαπηφρξνλα άηαλ ε απαξρά γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ management φπσο εθαξκφδεηαη ζηηο κΫξεο καο. πγθεθξηκΫλα, ν 

πξνυπνινγηζκφο εέλαη Ϋλα απφ ηα βαζηθφηεξα εξγαιεέα πνζνηηθνπνέεζεο ησλ 

ζηφρσλ ελφο νξγαληζκνχ, φπσο θαη πξνβνιάο ηεο κειινληηθάο ζΫζεο απηνχ.  
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3.2.ΒΑΗΚΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΡΑΖ 

Σελ πξψηε θαηεγνξέα επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ δξΪζεο ησλ νξγαληζκψλ 

απνηεινχλ ηα καθξνρξφληα πξνγξΪκκαηα επηρεηξεκαηηθάο δξΪζεο, ηα νπνέα 

θαινχληαη θαη ζηξαηεγηθΪ. ΜΫζσ ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ νξέδνληαη νη 

ζηφρνη ζηξαηεγηθνχ ραξαθηάξα γηα ηνλ νξγαληζκφ νη νπνένη επεξεΪδνπλ θαζνξηζηηθΪ 

ην κΫιινλ ηνπ θαη θαηΪ θαλφλα δελ κπνξνχλ λα αλαηξαπνχλ κε κεηαγελΫζηεξεο 

απνθΪζεηο (Κ.Α. ΒαξβΪθεο, 2006). Οη ζηφρνη απηνέ εέλαη ζαθψο θαζνξηζκΫλνη θαη 

απφιπηα ζπγθεθξηκΫλνη. Χζηφζν, ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο δελ πεξηιακβΪλεη ηηο 

ιεπηνκΫξεηεο πινπνέεζεο ηνπ ζρεδένπ δξΪζεο, ηηο ζπγθεθξηκΫλεο πξΪμεηο ζηηο νπνέεο 

ζα πξνβεέ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ην ζπγθεθξηκΫλν ρξφλν (κάλα) 

ζηνλ νπνέν ζα εθηειεζηεέ θΪζε ελΫξγεηα. Όπσο αλαθΫξεηαη θαη ζηε ζπλΫρεηα, νη 

παξαπΪλσ ιεπηνκΫξεηεο πεξηιακβΪλνληαη ζηνλ ηαθηηθφ επηρεηξεκαηηθφ ζρεδηαζκφ 

δξΪζεο.  

Ζ ζεκαζέα ζρεδηαζκνχ ησλ καθξνρξφλησλ επηρεηξεκαηηθψλ πξνγξακκΪησλ θαέλεηαη 

απφ ην γεγνλφο φηη ν νξγαληζκφο θαιεέηαη λα ιΪβεη πιάζνο απνθΪζεσλ, ε πινπνέεζε 

ησλ νπνέσλ πξαγκαηνπνηεέηαη ζε ρξνληθφ νξέδνληα δχν κε ηξηψλ ρξάζεσλ αιιΪ ηα 

απνηειΫζκαηΪ ηνπο εέλαη νξαηΪ 5-15 ρξφληα κεηΪ ηελ εθαξκνγά ηνπο. πλεπψο, 

απαηηεέηαη καθξνρξφληνο (5,10,15 ά πεξηζζφηεξα Ϋηε) ζρεδηαζκφο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο θΪζε νξγαληζκνχ ψζηε λα πξνβιΫπνληαη ηα απνηειΫζκαηα θΪζε 

ιεθζεέζαο απφθαζεο ησλ δηνηθνχλησλ ηνλ νξγαληζκφ. ΣΫινο, γέλεηαη εχθνια 

θαηαλνεηφ φηη ν καθξνρξφληνο ζρεδηαζκφο επεξεΪδεη θαη ηα εηάζηα πξνγξΪκκαηα 

δξΪζεσο. 

ηνλ αληέπνδα βξέζθεηαη ν ηαθηηθφο ά βξαρππξφζεζκνο επηρεηξεκαηηθφο 

πξνγξακκαηηζκφο δξΪζεο ησλ νξγαληζκψλ. Ο ηαθηηθφο πξνγξακκαηηζκφο Ϋρεη 

εηάζηα δηΪξθεηα θαη δηαθξέλεηαη γηα ηελ αθξέβεηα ησλ ζρεδηαδφκελσλ ζθνπψλ, ηε 

ιεπηνκεξά  αλΪιπζε ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγέαο ηνπ νξγαληζκνχ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο 

πξνυπνινγηζηηθάο πεξηφδνπ θαη ηνλ κεληαέν πξνζδηνξηζκφ ησλ  ζπγθεθξηκΫλσλ 

κΫζσλ, πφξσλ, πξΪμεσλ θαη ελεξγεηψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πινπνέεζε  ησλ 

ζηφρσλ ηνπ πξνγξΪκκαηνο δξΪζεο. ΜΫζσ ησλ παξαπΪλσ εμαζθαιέδνληαη νη 

πξνυπνζΫζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθά ιεηηνπξγέα ηνπ ζπζηάκαηνο ηνπ  

πξνυπνινγηζηηθνχ ειΫγρνπ (Κ.Α. ΒαξβΪθεο). 
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3.3.ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ Ή ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΖ 

χκθσλα κε ηνλ Κ.Α. ΒαξβΪθε, ζηξαηεγηθφο ά καθξνπξφζεζκνο επηρεηξεκαηηθφο 

ζρεδηαζκφο δξΪζεο νλνκΪδεηαη απηφο πνπ ζπλδΫεηαη κε απνθΪζεηο ησλ νπνέσλ ε 

πξαγκαηνπνέεζε επεξεΪδεη, πνιιΫο θνξΫο θαζνξηζηηθΪ, ηε δσά, ηε δξΪζε θαη ηα 

απνηειΫζκαηα ηνπ νξγαληζκνχ γηα κεγΪιε ρξνληθά πεξένδν. ΠαξΪιιεια, ε 

πινπνέεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδένπ θαιχπηεη πεξένδν πνιιψλ εηψλ. Ο 

φξνο ζηξαηεγηθά Ϋρεη ρξεζηκνπνηεζεέ εθηεηακΫλα ζηε δηεζλά βηβιηνγξαθέα θαη πνιινέ 

νξηζκνέ Ϋρνπλ δνζεέ ψζηε λα ηνλ πεξηγξΪςνπλ. ΔλδεηθηηθΪ αλαθΫξνπκε ηνπο εμάο: 

ΚαηΪ ηνλ Alfred Chandler2 ε ζηξαηεγηθά ζπλδΫεηαη κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ βαζηθψλ 

καθξνρξφλησλ ζηφρσλ θαη ζθνπψλ κηαο επηρεέξεζεο, ηελ πηνζΫηεζε κηαο ζεηξΪο 

πξΪμεσλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθαέσλ κΫζσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνέεζε 

απηψλ ησλ ζηφρσλ. Έλαο αθφκα νξηζκφο Ϋρεη δνζεέ απφ ηνπο Hofer θαη Schendel3, 

απφ ηνλ νπνέν πξνθχπηεη φηη ζηξαηεγηθά εέλαη ε αληηζηνέρηζε πνπ θΪλεη Ϋλαο 

νξγαληζκφο κεηαμχ ησλ εθεδξηθψλ ηνπ πφξσλ θαη ηθαλνηάησλ θαη ησλ επθαηξηψλ θαη 

θαλφλσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβΪιινλ.  

πκπεξαζκαηηθΪ πξνθχπηεη φηη ε ζηξαηεγηθά εέλαη Ϋλα ζρΫδην γηα ηελ πινπνέεζε ησλ 

ζθνπψλ ελφο νξγαληζκνχ, ην νπνέν ζπκβΪιιεη ζηελ ελνπνέεζε ησλ πφξσλ θαη ζΫηεη 

ηηο γεληθΫο θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο γηα ηελ επέηεπμε ηεο απνζηνιάο. ΠαξΪιιεια, 

εμαζθαιέδεη ζην κΫγηζην δπλαηφ βαζκφ ηελ ηθαλνπνέεζε φισλ ησλ stakeholders θαη 

ελαξκνλέδεη ηνπο πφξνπο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ κε ην εμσηεξηθφ ηνπ 

πεξηβΪιινλ. ΣΫινο, ε πηνζΫηεζε ελφο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ δξΪζεο νξηνζεηεέ 

ηνλ νξγαληζκφ σο πξνο ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ αθνινπζνχκελε επηρεηξεκαηηθά 

ζηξαηεγηθά, θαη ηνπ επηθΫξεη Ϋλα δηαηεξάζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλΫθηεκα. 

 

                                                             
2
 Alfred DuPont Chandler, Jr (1918-2007): Καζεγεηάο business history θαη management ηνπ Harvard 

πνπ αζρνιάζεθε εθηελψο κε ην κΫγεζνο θαη ηε δηνηθεηηθά δνκά ησλ επηρεηξάζεσλ. 
3 

Οη Charles Hofer θαη Dan Schendel αλΫπηπμαλ Ϋλα κνληΫιν ζηξαηεγηθνχ κΪλαηδκελη πνπ πεξηιακβΪλεη 

ην ζρεδηαζκφ θαη ηνλ Ϋιεγρν ηεο αθνινπζνχκελεο ζηξαηεγηθάο. 
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3.4.ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΣΑΡΣΗΖ 

ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΖ  

3.4.1. Ο ρξφλνο θαηΪξηηζεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ δξΪζεο 

i. ΚαηΪ ηελ Ϋλαξμε ιεηηνπξγέαο ά έδξπζεο ηνπ νξγαληζκνχ: Πξηλ απφ ηελ Ϋλαξμε 

ιεηηνπξγέαο θΪζε κεζαένπ ά κεγΪινπ νξγαληζκνχ ζα πξΫπεη λα θαηαξηέδεηαη ην 

ζηξαηεγηθφ ζρΫδην δξΪζεο απηνχ, ην νπνέν ζα θαιχπηεη ηνπιΪρηζηνλ ηελ πεξένδν 

απφζβεζεο ησλ παγέσλ ζηνηρεέσλ ηνπ. Ο καθξνρξφληνο επηρεηξεκαηηθφο ζρεδηαζκφο 

εέλαη απαξαέηεηνο θαη ρξάζηκνο ζε Ϋλαλ νξγαληζκφ πνπ πξφθεηηαη λα μεθηλάζεη ηηο 

ιεηηνπξγέεο ηνπ θαζψο δηαζθαιέδεη ζε κεγΪιν βαζκφ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

επελδχζεσλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ. ε πεξέπησζε κε 

θαηΪξηηζεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ δξΪζεο απμΪλεηαη ν επηρεηξεκαηηθφο 

θέλδπλνο πνπ αλαιακβΪλεη ν λεντδξπζεέο νξγαληζκφο θαη θαηΪ ζπλΫπεηα απμΪλνληαη 

νη πηζαλφηεηεο απνηπρέαο απηνχ. Χζηφζν, ζα πξΫπεη λα ζεκεησζεέ φηη ν ζηξαηεγηθφο 

ζρεδηαζκφο δελ κπνξεέ λα εμαιεέςεη πιάξσο ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θέλδπλν φηαλ απηφο 

νθεέιεηαη ζε ηπραέα θαη απξφβιεπηα γεγνλφηα. 

ii. ΚαηΪ ηελ εθπφλεζε ζνβαξψλ επελδπηηθψλ ζρεδέσλ ά πξνγξακκΪησλ: ηελ 

πεξέπησζε πνπ Ϋλαο πθηζηΪκελνο νξγαληζκφο ζθνπεχεη λα πξαγκαηνπνηάζεη 

ζεκαληηθΫο επελδχζεηο, ζα πξΫπεη λα θαηαξηέδεη Ϋλα ζηξαηεγηθφ ζρΫδην δξΪζεο ζην 

νπνέν ζα θαζνξέδνληαη νη ζθνπνέ, νη πφξνη θαη ηα απνηειΫζκαηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζρεδέσλ. Οη επελδχζεηο ζα αθνξνχλ ζε ζεκαληηθνχο ηνκεέο ηεο επηρεηξεκαηηθάο 

δξΪζεο ηνπ νξγαληζκνχ, φπσο εέλαη ε παξαγσγηθά ηεο δπλακηθφηεηα, ε 

επηρεηξεκαηηθά θαη επηρεηξεζηαθά ζηξαηεγηθά ά ε νξγαλσηηθά ηνπ δνκά. 

iii. ε θΪζε πεξέπησζε ξηδηθψλ αιιαγψλ ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγέαο ηεο επηρεέξεζεο 

ά νινθιάξσζεο πξνεγνχκελνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδένπ δξΪζεο: Οη δηνηθνχληεο Ϋλαλ 

νξγαληζκφ ζα πξΫπεη λα ελεκεξψλνληαη ζπλερψο γηα ηηο εμειέμεηο ζηηο αγνξΫο θαη 

ηνπο παξΪγνληεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβΪιινληνο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ηνλ 

επεξεΪδνπλ εέηε Ϊκεζα εέηε Ϋκκεζα. Οη ελ ιφγσ εμειέμεηο ζα πξΫπεη λα 

αθνκνηψλνληαη ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ νξγαληζκνχ ψζηε λα δηαζθαιέδεηαη ε 

νκαιά ιεηηνπξγέα απηνχ θαη παξΪιιεια λα γέλνληαη αζθαιΫζηεξεο πξνβιΫςεηο ησλ 

απνηειεζκΪησλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξΪζεσλ. ΑπνηΫιεζκα ησλ παξαπΪλσ εέλαη λα 

ζΫηνληαη ξεαιηζηηθνέ θαη επηηεχμηκνη ζηφρνη εληφο ηνπ νξγαληζκνχ, νη νπνένη ζα 

παξαθηλνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ βαζκέδσλ. 
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3.4.2. Σν κΫγεζνο ηεο επηρεέξεζεο 

i. Πνιχ κηθξά θαη κηθξά επηρεέξεζε: Ζ πιεηνςεθέα ησλ κηθξψλ επηρεηξάζεσλ δελ 

θαηαξηέδεη ζηξαηεγηθφ πξφγξακκα επηρεηξεκαηηθάο δξΪζεο, ηνπιΪρηζηνλ φρη κε ηελ 

ηππηθά κνξθά κε ηελ νπνέα θαηαξηέδεηαη ζε κεγαιχηεξνπ κεγΫζνπο επηρεηξάζεηο. ηηο 

κηθξΫο επηρεηξάζεηο ν ηδηνθηάηεο – επηρεηξεκαηέαο ιακβΪλεη φιεο ηηο απνθΪζεηο πνπ 

ζρεηέδνληαη κε θΪζε ηνκΫα επηρεηξεκαηηθάο δξΪζεο ηνπ νξγαληζκνχ. ΚαηΪ ζπλΫπεηα, 

ν επηρεηξεκαηέαο απνηπγρΪλεη ζην λα πξνγξακκαηέδεη ζαθψο ηηο κειινληηθΫο ηνπ 

ελΫξγεηεο θαη λα πνζνηηθνπνηεέ ηα απνηειΫζκαηα απηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

απμΪλνληαη νη ζπλζάθεο αβεβαηφηεηαο ζηηο νπνέεο επηβηψλεη ν νξγαληζκφο, ελψ 

παξΪιιεια δελ εέλαη εθηθηφο ν Ϋιεγρνο ηεο πξαγκαηνπνηνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο. 

ΣΫινο, ζεκεηψλεηαη φηη ζηηο πνιχ κηθξΫο επηρεηξάζεηο πεξηιακβΪλνληαη φζεο 

απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ δΫθα (10) εξγαδνκΫλνπο θαη ν θχθινο εξγαζηψλ ά ην 

ζχλνιν ηνπ εηάζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαέλεη ηα 2 εθ. €. ηηο κηθξΫο επηρεηξάζεηο 

πεξηιακβΪλνληαη απηΫο πνπ απαζρνινχλ 10-50 Ϊηνκα θαη ν θχθινο εξγαζηψλ ά ην 

ζχλνιν ηνπ εηάζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαέλεη ηα 10 εθ. €.4 

ii. Μεζαέεο επηρεηξάζεηο: ηηο κεζαέεο επηρεηξάζεηο ζπλαληψληαη ραξαθηεξηζηηθΪ ηφζν 

ησλ κηθξψλ, φζν θαη ησλ κεγΪισλ επηρεηξάζεσλ. ε απηά ηελ πεξέπησζε ν 

ηδηνθηάηεο – επηρεηξεκαηέαο δελ ιακβΪλεη κφλνο ηνπ φιεο ηηο απνθΪζεηο θαη ππΪξρεη 

νξγαλσηηθά θαη δηνηθεηηθά δνκά. Καζψο νη κεζαέεο επηρεηξάζεηο δελ δηαζΫηνπλ ηελ 

επειημέα θαη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ κηθξψλ επηρεηξάζεσλ, αιιΪ νχηε ηε δχλακε 

θαη ηνπο πφξνπο ησλ κεγΪισλ επηρεηξάζεσλ, εέλαη ππνρξεσκΫλεο λα θαηαξηέδνπλ θαη 

λα εθαξκφδνπλ Ϋλα ζηξαηεγηθφ ζρΫδην δξΪζεο. ηε ζπγθεθξηκΫλε θαηεγνξέα 

εληΪζζνληαη νη επηρεηξάζεηο πνπ απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνκΫλνπο θαη 

ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπο δελ ππεξβαέλεη ηα 50 εθ. € ά ην ζχλνιν ηνπ εηάζηνπ 

ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαέλεη ηα 43 εθ. €5. 

iii. ΜεγΪιεο επηρεηξάζεηο: ε κέα κεγΪιε επηρεέξεζε ν ξφινο ησλ ηδηνθηεηψλ-κεηφρσλ 

δηαρσξέδεηαη απφ απηφ ησλ δηνηθνχλησλ, κε απνηΫιεζκα λα παξνπζηΪδεη Ϋληνλε 

πνιππινθφηεηα ε νξγαλσηηθά ηεο δνκά. ΔπηπιΫνλ, ρξεζηκνπνηνχληαη ηεξΪζηηνη 

νηθνλνκηθνέ πφξνη θαη απαζρνιεέηαη κεγΪιν πιάζνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ελψ νη 

δξαζηεξηφηεηεο επεθηεέλνληαη πνιιΫο θνξΫο ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο θιΪδνπ ά 

αθφκα θαη ρψξεο. Οη παξαπΪλσ παξΪγνληεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπλερεέο εμειέμεηο 

ζηελ ηερλνινγέα θαη ην αζηαζΫο νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβΪιινλ, 

                                                             
4,
 
5 χζηαζε 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπάο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθΪ κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, 

ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαέσλ επηρεηξάζεσλ [Δπέζεκε Δθεκεξέδα L 124 ηεο 20.05.2003]. 

 



40 
 

θαζηζηνχλ επηηαθηηθά ηελ αλΪγθε δεκηνπξγέαο θαη πηνζΫηεζεο ελφο καθξνρξφληνπ 

ζρεδένπ επηρεηξεκαηηθάο δξΪζεο, πξνζαξκνδφκελν ζηηο ζπλζάθεο ηνπ εθΪζηνηε 

νξγαληζκνχ. 

 

3.5.ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΖ 

3.5.1. Γηακφξθσζε ζηξαηεγηθάο 

Καινχκε ηελ αλΪπηπμε καθξνρξφλησλ ζρεδέσλ θαη πξνγξακκΪησλ ψζηε λα 

επηηεπρζεέ ε απνηειεζκαηηθά δηαρεέξηζε ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ απεηιψλ πνπ 

ελππΪξρνπλ ζην εμσηεξηθφ πεξηβΪιινλ ηνπ νξγαληζκνχ, ππφ ην πξέζκα ησλ 

δπλΪκεσλ θαη ησλ αδπλακηψλ απηνχ. Σν ζηΪδην ηεο δηακφξθσζεο ηεο ζηξαηεγηθάο 

πεξηιακβΪλεη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ νξΪκαηνο, ηεο απνζηνιάο, ησλ ζηφρσλ θαη 

ζθνπψλ, ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ πνπ πξφθεηηαη λα αθνινπζάζεη ν 

εθΪζηνηε νξγαληζκφο. (Hunger, Wheelen, 2008) 

3.5.1.1. Όξακα (vision): Σν φξακα ελφο νξγαληζκνχ απνηειεέ ηνλ εμηδαληθεπκΫλν 

ζηφρν ησλ ηδηνθηεηψλ-δηνηθνχλησλ απηνχ φζνλ αθνξΪ ζηνλ ηξφπν εμΫιημεο απηνχ 

ζην κΫιινλ. ΜΫζσ ηνπ νξΪκαηνο δηακνξθψλεηαη θαη ε απνζηνιά ηνπ νξγαληζκνχ. 

3.5.1.2. Απνζηνιά (mission): Ζ πξφηαζε απνζηνιάο ηνπ νξγαληζκνχ απνδέδεη ην 

ιφγν χπαξμεο απηνχ θαη ηνλ δηαρσξέδεη απφ ηνπο ππφινηπνπο νξγαληζκνχο ηνπ 

θιΪδνπ. ΠαξΪιιεια εκπεξηΫρεη ηηο αμέεο θαη ηε θηινζνθέα ησλ ηδηνθηεηψλ γηα ηνλ 

ηξφπν δηνέθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

3.5.1.3. ηφρνη (goals): Χο ζηφρν ζεσξνχκε κηα δάισζε ηεο δηνέθεζεο γηα ην ηη ζΫιεη 

λα επηηχρεη, ρσξέο πνζνηηθνπνέεζε απηνχ θαη ρσξέο λα ηεζεέ ζπγθεθξηκΫλν 

ρξνλνδηΪγξακκα. 

3.5.1.4. θνπνέ (objectives): Δέλαη νη κεηξάζηκνη θαη ζαθψο πξνζδηνξηζκΫλνη ρξνληθΪ 

ζηφρνη ηεο δηνέθεζεο. Ζ πξαγκαηνπνέεζε ησλ ζθνπψλ ζα πξΫπεη λα νδεγεέ ζηελ 

εθπιάξσζε ηεο απνζηνιάο ηνπ νξγαληζκνχ. Χο ζθνπνέ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηα 

ηειηθΪ απνηειΫζκαηα κηαο ζρεδηαζκΫλεο δξαζηεξηφηεηαο ά ηα νθΫιε πνπ απνθνκέδεη 

ε δηνέθεζε θαη ν νξγαληζκφο ζην ζχλνιφ ηνπ γηα ηελ πινπνέεζε ηεο απνζηνιάο ηνπ. 

3.5.1.5. ηξαηεγηθΫο (strategies): Δέλαη ην γεληθφ ζρΫδην γηα ην πψο ν νξγαληζκφο ζα 

επηηχρεη ηνπο ζθνπνχο θαη ηελ απνζηνιά ηνπ. Οη αθνινπζνχκελεο ζηξαηεγηθΫο 

κεγηζηνπνηνχλ ην αληαγσληζηηθφ πιενλΫθηεκα ελψ ειαρηζηνπνηνχλ ηα κεηνλεθηάκαηα 
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Ϋλαληη ησλ βαζηθψλ αληαγσληζηψλ ηνπ θιΪδνπ. Ζ ζηξαηεγηθά κηαο επηρεέξεζεο 

δχλαηαη λα εέλαη ζαθάο (explicit), δειαδά λα εέλαη δεισκΫλε, ά ζησπεξά (implicit) ε 

νπνέα δελ δειψλεηαη πξνθνξηθΪ ά επέζεκα αιιΪ θαηαγξΪθεηαη θαη απνθαιχπηεηαη 

απφ ηηο πξΪμεηο ηεο δηνέθεζεο. Ζ ζηξαηεγηθά ελφο νξγαληζκνχ δηαθξέλεηαη ζηελ 

επηρεηξεζηαθά, ηελ επηρεηξεκαηηθά θαη ηελ ιεηηνπξγηθά, νη νπνέεο ζα αλαιπζνχλ ζηε 

ζπλΫρεηα. 

3.5.1.6. ΠνιηηηθΫο (policies): Οη πνιηηηθΫο παξΫρνπλ ηηο γεληθΫο θαηεπζπληάξηεο 

νδεγέεο γηα ηε ιάςε κηαο απφθαζεο απφ ηα ζηειΫρε ηνπ νξγαληζκνχ. 

Υξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο δηνηθνχληεο ηνλ νξγαληζκφ ψζηε λα δηαζθαιέζνπλ φηη ην 

πξνζσπηθφ απνθαζέδεη θαη ελεξγεέ κε ηξφπν πνπ ππνζηεξέδεη ηελ απνζηνιά, ηνπο 

ζθνπνχο θαη ηηο ζηξαηεγηθΫο ηνπ. 

 

3.5.2. ΑλΪιπζε εμσηεξηθνχ πεξηβΪιινληνο 

ΑλΪιπζε εμσηεξηθνχ πεξηβΪιινληνο ζεκαέλεη ηελ αλέρλεπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

δηαθφξσλ εμσηεξηθψλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεΪδνπλ ηελ 

επηρεηξεζηαθά επέδνζε (Ν. Γεσξγφπνπινο). Όηαλ γέλεηαη αλΪιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβΪιινληνο εέλαη ζεκαληηθφ νη managers πνπ ζα ραξΪμνπλ ηε ζηξαηεγηθά λα εέλαη 

ζε ζΫζε λα αλαγλσξέζνπλ ηηο πεξηβαιινληηθΫο κεηαβιεηΫο. ΠξνθεηκΫλσ λα γέλεη ε 

αλΪιπζε ηνπ πεξηβΪιινληνο ζα πξΫπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ην γεληθεπκΫλν 

πεξηβΪιινλ (societal environment) θαη ην Ϊκεζν πεξηβΪιινλ (task environment) ψζηε 

λα αλαιπζνχλ ην κΪθξν-πεξηβΪιινλ θαη ην κέθξν-πεξηβΪιινλ αληέζηνηρα.  

3.5.2.1.ΑλΪιπζε ΜΪθξν-ΠεξηβΪιινληνο (PEST): Σν γεληθεπκΫλν πεξηβΪιινλ 

πεξηιακβΪλεη δπλΪκεηο πνπ δελ επεξεΪδνπλ Ϊκεζα ηε βξαρπρξφληα δξαζηεξηφηεηα 

ηεο επηρεέξεζεο αιιΪ αληηζΫησο επεξεΪδνπλ ηηο καθξνρξφληεο απνθΪζεηο. Οη 

δπλΪκεηο απηΫο εέλαη:  

i. ΠνιηηηθΫο (political): Σν πνιηηηθφ θαη λνκηθφ πεξηβΪιινλ κΫζα ζην νπνέν 

δξαζηεξηνπνηεέηαη Ϋλαο νξγαληζκφο δχλαηαη λα επεξεΪζεη φρη κφλν ηνλ  αληαγσληζκφ 

εληφο ηνπ θιΪδνπ, αιιΪ θαη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο –θαη θαηΪ ζπλΫπεηα ηελ 

αθνινπζνχκελε ζηξαηεγηθά- ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ πνιηηηθνχ 

πεξηβΪιινληνο παξνπζηΪδεη ηδηαέηεξν ελδηαθΫξνλ γηα ηηο πνιπεζληθΫο επηρεηξάζεηο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κέα ρψξα θαη επεξεΪδνληαη  απφ 

ηπρφλ αζηΪζεηεο ζηελ πνιηηηθά δσά ά ηπρφλ κεηαβνιΫο ζηελ θνξνινγηθά, αζθαιηζηηθά 

θαη  εξγαηηθά λνκνζεζέα.    
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ii. ΟηθνλνκηθΫο (economical): Οη νηθνλνκηθΫο δπλΪκεηο αλαθΫξνληαη θπξέσο ζηα 

καθξννηθνλνκηθΪ κεγΫζε ηεο ρψξαο φπνπ δξαζηεξηνπνηεέηαη ν νξγαληζκφο. ε απηΪ 

πεξηιακβΪλνληαη ην νιηθφ θαη αλΪ θΪηνηθν αθαζΪξηζην εγρψξην πξντφλ (ΑΔΠ), νη 

αθαζΪξηζηεο επελδχζεηο, ην επέπεδν ηνπ πιεζσξηζκνχ, ε πξνζθνξΪ ρξάκαηνο, ηα 

επηηφθηα, ηα πνζνζηΪ αλεξγέαο, ηα επέπεδα ησλ Ϊκεζσλ μΫλσλ επελδχζεσλ, ην 

δηαζΫζηκν εηζφδεκα, ην ηζνδχγην εμσηεξηθψλ πιεξσκψλ, νη εμαγσγΫο, ηα 

ζπλαιιαγκαηηθΪ δηαζΫζηκα ηεο ρψξαο, θ.ιπ. Θα πξΫπεη λα ζεκεησζεέ φηη ζηα 

παξαπΪλσ κεγΫζε δελ καο ελδηαθΫξεη κφλν κηα ζηαηηθά εηθφλα απηψλ γηα ηελ 

ηξΫρνπζα πεξένδν, αιιΪ θαη ε εμειηθηηθά πνξεέα απηψλ κΫζα ζην ρξφλν. 

iii. Κνηλσληθν-πνιηηηζκηθΫο (socio-cultural):  Οη δηνηθνχληεο Ϋλαλ νξγαληζκφ ζα πξΫπεη 

λα Ϋρνπλ βαζηΪ γλψζε ηεο θνπιηνχξαο ηεο ρψξαο ζηελ νπνέα εδξεχεη εέηε ε κεηξηθά 

εέηε νη ζπγαηξηθΫο ηεο εηαηξεέεο. ηα θνηλσληθΪ θαη  πνιηηηζκηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ 

πεξηιακβΪλνληαη ιφγνπ ρΪξε νη ζξεζθεπηηθΫο πεπνηζάζεηο, ηα άζε θαη Ϋζηκα, ην 

επέπεδν κφξθσζεο θαη νη θαηαλαισηηθΫο ζπλάζεηεο. ηηο θνηλσληθν-πνιηηηζκηθΫο 

δπλΪκεηο, θαηΪ ηνπο T.L. Wheelen θαη J.D. Hunger, πεξηιακβΪλνληαη θαη νη 

δεκνγξαθηθΫο ηΪζεηο,  φπσο εέλαη ην κΫγεζνο θαη ε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε 

εζληθφ θαη ειηθηαθφ επέπεδν θαη ε θαηαλνκά ηνπ εηζνδάκαηνο. 

iv. ΣερλνινγηθΫο (technological): ΚΪζε νξγαληζκφο ζα πξΫπεη λα ιακβΪλεη ππφςε ηνπ 

ηηο ηερλνινγηθΫο εμειέμεηο θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζε απηΫο. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο 

κειΫηεο ηνπ ηερλνινγηθνχ παξΪγνληα εέλαη λα επηζεκΪλεη θαη λα αλαιχζεη ηελ πηζαλά 

επέδξαζά ηνπ ζηελ πινπνέεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ.   

3.5.2.2.ΑλΪιπζε Μέθξν-ΠεξηβΪιινληνο – ΑλΪιπζε Porter: Γηα ηελ απνηχπσζε ηνπ 

θιΪδνπ κε ηε κΫζνδν Porter ρξεζηκνπνηνχκε 5 βαζηθΫο δπλΪκεηο νη νπνέεο Ϋρνπλ 

δηαηππσζεέ απφ ηνλ M. Porter, ζπλ κηα επηπιΫνλ δχλακε πνπ πξνζηΫζεθε ζην 

ππφδεηγκα ηα ηειεπηαέα ρξφληα. Οη δπλΪκεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλΪιπζε 

Porter εέλαη: 

i. Αληαγσληζκφο κεηαμχ πθηζηΪκελσλ επηρεηξάζεσλ (Rivalry Among Existing Firms): 

ΚαηΪ θχξην ιφγν νη επηρεηξάζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ηνπ  έδηνπ θιΪδνπ  

εέλαη ακνηβαέα εμαξηψκελεο. Απηφ ζπκβαέλεη επεηδά νη ζηξαηεγηθΫο απνθΪζεηο πνπ 

ιακβΪλεη θΪζε κέα απφ απηΫο ηηο επηρεηξάζεηο επεξεΪδεη ηελ πνξεέα ηνπ θιΪδνπ θαη 

θαηΪ ζπλΫπεηα θαη ηηο  ππφινηπεο επηρεηξάζεηο απηνχ. Ζ Ϋθηαζε θαη Ϋληαζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ επεξεΪδεηαη απφ Ϋλα πιάζνο παξαγφλησλ, νη θπξηφηεξνη απφ ηνπο 

νπνένπο εέλαη νη εμάο: 

 Ο αξηζκφο ησλ επηρεηξάζεσλ πνπ αληαγσλέδνληαη εληφο ηνπ θιΪδνπ. 

 Ο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ θιΪδνπ. 
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 Σα ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο/ππεξεζέαο. 

 Σν χςνο ηνπ απαηηνχκελνπ θεθαιαένπ θαη ηνπ ζηαζεξνχ θφζηνπο. 

 Ζ παξαγσγηθά δπλακηθφηεηα θΪζε επηρεέξεζεο. 

 Σα εκπφδηα εμφδνπ απφ ηνλ θιΪδν. 

ii. Απεηιά εηζφδνπ απφ λενεηζεξρφκελνπο (Threat of New Entrants): Όζν πην 

δπλακηθφο, θεξδνθφξνο θαη θαηΪ ζπλΫπεηα ειθπζηηθφο εέλαη Ϋλαο θιΪδνο, ηφζν 

κεγαιχηεξε εέλαη ε απεηιά εηζφδνπ λΫσλ επηρεηξάζεσλ ζε απηφλ. ΑπνηΫιεζκα ηεο 

εηζφδνπ λΫσλ επηρεηξάζεσλ εέλαη ε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ε ζπκπέεζε ησλ 

θεξδψλ θαη ε κεέσζε ηεο απφδνζεο ησλ θεθαιαέσλ θαζψο πιΫνλ κεγαιχηεξνο 

αξηζκφο επηρεηξάζεσλ δηεθδηθεέ βξαρπρξφληα ζηαζεξνχο πφξνπο θαη επέπεδν 

θαηαλαισηψλ. Απφ ηα παξαπΪλσ ζπκπεξαέλνπκε φηη ν ζηφρνο ηεο αγνξΪο ζα 

πξΫπεη λα εέλαη ε δηεχξπλζε απηάο θαη φρη απιΪ ε δηεθδέθεζε κεγαιχηεξνπ κεξηδένπ 

αγνξΪο.  

Ζ απεηιά εηζφδνπ απφ λενεηζεξρφκελνπο ζηνλ θιΪδν εμαξηΪηαη ηφζν απφ ηα εκπφδηα 

εηζφδνπ φζν θαη απφ ηελ αληέδξαζε πνπ αλακΫλεηαη απφ ηνπο άδε ππΪξρνληεο 

αληαγσληζηΫο. Έλα εκπφδην εηζφδνπ εέλαη Ϋλα εκπφδην πνπ θαζηζηΪ δχζθνιε ηελ 

εέζνδν κηαο λΫαο επηρεέξεζεο ζηνλ θιΪδν. ΚΪπνηα απφ ηα πηζαλΪ εκπφδηα εηζφδνπ 

ζηνλ θιΪδν εέλαη ηα εμάο: 

 Οη νηθνλνκέεο θιέκαθαο. 

 Ζ δηαθνξνπνέεζε ηνπ πξντφληνο. 

 Οη απαηηάζεηο ζε θεθΪιαην. 

 Σν θφζηνο κεηαθέλεζεο ησλ θαηαλαισηψλ ηεο παξερφκελεο 

ππεξεζέαο/πξντφληνο. 

 Ζ πξφζβαζε ζε θαλΪιηα δηαλνκάο. 

 Ζ θπβεξλεηηθά πνιηηηθά. 

iii. Απεηιά απφ ππνθαηΪζηαηα (Threat of Substitute Products or Services): Χο 

ππνθαηΪζηαην πξντφλ νξέδεηαη εθεέλν ην νπνέν εέλαη δπλαηφλ λα ηθαλνπνηεέ ηελ έδηα 

αλΪγθε κε ηνλ έδην ηξφπν φπσο ην θχξην πξντφλ. Σα ππνθαηΪζηαηα πξντφληα 

παξΪγνληαη-πξνζθΫξνληαη απφ επηρεηξάζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θιΪδνπο 

δηΪθνξνπο απηνχ εληφο ηνπ νπνένπ παξΪγεηαη ην θχξην πξντφλ. Σα ππνθαηΪζηαηα  

δχλαηαη λα νξηνζεηάζνπλ ηελ απφδνζε ηνπ θιΪδνπ θαζψο ηνπνζεηνχλ Ϋλα αλψηαην 

φξην ζηελ ηηκά ηνπ πξντφληνο. ΟξηζκΫλνη παξΪγνληεο πνπ θαζνξέδνπλ ηελ απεηιά 

απφ ππνθαηΪζηαηα εέλαη νη αθφινπζνη:  
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 Σν επέπεδν ηεο αθνζέσζεο ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ επηρεέξεζε. 

 Ζ δεκηνπξγέα ά κε ζηελψλ ζρΫζεσλ κε ηνπο πειΪηεο. 

 Σν θφζηνο κεηαθέλεζεο ησλ θαηαλαισηψλ. 

iv. Γηαπξαγκαηεπηηθά δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ (Bargaining Power of Suppliers): Οη 

πξνκεζεπηΫο κηαο επηρεέξεζεο Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επεξεΪδνπλ Ϋλα θιΪδν κΫζσ 

ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ ά ηεο κεηαβνιάο ηεο πνηφηεηαο απηψλ. 

πγθεθξηκΫλα νη παξΪγνληεο πνπ θαζνξέδνπλ ηε δηαπξαγκαηεπηηθά δχλακε ησλ 

πξνκεζεπηψλ εέλαη νη παξαθΪησ:  

 Ο αξηζκφο ησλ πξνκεζεπηψλ. 

 Ζ κνλαδηθφηεηα ηνπ πξντφληνο πνπ πξνζθΫξνπλ νη πξνκεζεπηΫο. 

 Οη πσιάζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ ζηνλ θιΪδν. 

 Ζ δπλαηφηεηα νινθιάξσζεο ησλ πξνκεζεπηψλ πξνο ηα εκπξφο. 

 Ο φγθνο ησλ αγνξαδφκελσλ πξψησλ πιψλ. 

v.Γηαπξαγκαηεπηηθά δχλακε ησλ αγνξαζηψλ (Bargaining Power of Buyers): Οη 

αγνξαζηΫο Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα «ξέμνπλ» ηηο ηηκΫο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, 

λα αλαδεηάζνπλ πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο πνηφηεηαο ππεξεζέεο αθφκε θαη λα 

νδεγάζνπλ ζε «πφιεκν» ηνπο αληαγσληζηΫο κεηαμχ ηνπο. Σν χςνο απηάο ηεο 

δχλακεο εμαξηΪηαη απφ παξΪγνληεο φπσο νη αθφινπζνη: 

 Σνλ αξηζκφ ησλ αγνξαζηψλ. 

 Σνλ φγθν ησλ αγνξψλ. 

 Σελ επαηζζεζέα σο πξνο ηελ ηηκά. 

 Σε δπλαηφηεηα πιεξνθφξεζεο ηνπ αγνξαζηά. 

 Σελ Ϋιιεηςε αθνζέσζεο ηνπ πειΪηε ζην φλνκα ηεο εηαηξεέαο. 

 Σε δηαθνξνπνέεζε ηνπ πξντφληνο. 

 Σε δπλαηφηεηα νινθιάξσζεο ηνπ αγνξαζηά πξνο ηα πέζσ. 

vi. Γηαπξαγκαηεπηηθά δχλακε νκΪδσλ εηδηθνχ ελδηαθΫξνληνο (Relative Power of 

Other Stakeholders): Οη νκΪδεο εηδηθνχ ελδηαθΫξνληνο ζηελ αλΪιπζε ηνπ Porter εέλαη 

δπλαηφλ λα πεξηιακβΪλνπλ κηα πνηθηιέα νκΪδσλ ελδηαθΫξνληνο απφ ην Ϊκεζν 

πεξηβΪιινλ ηεο επηρεέξεζεο φπσο νη ηνπηθΫο θνηλσλέεο, ε θπβΫξλεζε, νη πηζησηΫο, νη 

εξγαηηθΫο ελψζεηο, νη κΫηνρνη θ.α. 

3.5.2.3. Δληνπηζκφο Δπθαηξηψλ θαη Απεηιψλ: ΚαηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο αλΪιπζεο 

ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβΪιινληνο ηνπ νξγαληζκνχ εέκαζηε ζε ζΫζε λα εληνπέζνπκε ηηο 
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επθαηξέεο θαη ηηο απεηιΫο πνπ ελππΪξρνπλ ζε απηφ. Με ηνλ φξν επθαηξέεο ελλννχκε ηηο 

ζεηηθΫο εμσηεξηθΫο πεξηβαιινληηθΫο ηΪζεηο πνπ βειηηψλνπλ ηελ νξγαλσζηαθά 

επέδνζε, ελψ κε ηνλ φξν απεηιΫο ηηο αξλεηηθΫο εμσηεξηθΫο πεξηβαιινληηθΫο ηΪζεηο 

πνπ εκπνδέδνπλ ηελ νξγαλσζηαθά επέδνζε. Οη αλσηΫξσ δπλΪκεηο ρξεζηκεχνπλ ψζηε 

λα δηακνξθψλεηαη ε ζηξαηεγηθά ηνπ νξγαληζκνχ κε  ηξφπν πνπ λα εέλαη δπλαηά ε 

εθκεηΪιιεπζε ησλ επθαηξηψλ θαη ε απφθηεζε πιενλεθηεκΪησλ απφ απηΫο ζε ζρΫζε 

κε ηνλ αληαγσληζκφ. ΠαξΪιιεια, ν Ϋγθαηξνο εληνπηζκφο ησλ  εμσηεξηθψλ απεηιψλ 

βνεζΪεη ζηελ ειαρηζηνπνέεζε ηεο επέδξαζάο ηνπο ζηηο ιεηηνπξγέεο ηεο επηρεέξεζεο. 

Θα πξΫπεη λα ζεκεησζεέ φηη ην εμσηεξηθφ πεξηβΪιινλ, θαη θαηΪ ζπλΫπεηα νη επθαηξέεο 

θαη νη απεηιΫο, κπνξνχλ κφλν ζε Ϋλα πνιχ κηθξφ βαζκφ λα ειεγρζνχλ απφ ηε 

δηνέθεζε ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

3.5.3. ΑλΪιπζε εζσηεξηθνχ πεξηβΪιινληνο 

Σν εζσηεξηθφ πεξηβΪιινλ ηεο επηρεέξεζεο πξνζδηνξέδεηαη-πεξηγξΪθεηαη απφ 

δηΪθνξα ηζηνξηθΪ ζηνηρεέα γηα ηελ επηρεέξεζε πνπ Ϋρνπλ λα θΪλνπλ κε ην κΫγεζφο 

ηεο, ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκΫλσλ, ηνλ θχθιν εξγαζηψλ  ηεο, ηε δνκά θαη ηε 

ιεηηνπξγέα ησλ δηαθφξσλ ηκεκΪησλ ηεο. ΔπηπιΫνλ, ην εζσηεξηθφ πεξηβΪιινλ ηνπ 

νξγαληζκνχ κπνξεέ λα ειεγρζεέ ζε πνιχ κεγΪιν βαζκφ απφ ηε δηνέθεζε απηνχ. 

3.5.3.1. ΑλΪιπζε ηνπ ΠεξηβΪιινληνο αλΪ Λεηηνπξγέα ηνπ Οξγαληζκνχ: 

i. Marketing: Ο marketing manager ελφο νξγαληζκνχ απνηειεέ ηε βαζηθά ζχλδεζε 

απηνχ κε ηνλ θαηαλαισηά θαη ηνλ αληαγσληζκφ. ΚαηΪ ζπλΫπεηα εέλαη ππεχζπλνο γηα 

ηηο παξαθΪησ δηαδηθαζέεο: ηελ ηνπνζΫηεζε ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξΪ, πνπ ζεκαέλεη 

ηνλ εληνπηζκφ ησλ πειαηψλ, θαη ηελ θαηΪιιειε ηκεκαηνπνέεζε απηνχ. ΔπηπιΫνλ 

εέλαη ππεχζπλνο γηα ην marketing mix ηνπ πξντφληνο, ά φπσο ελαιιαθηηθΪ αλαθΫξεηαη 

ζηε βηβιηνγξαθέα ηα  4P (product, place, promotion, price), ν θαηΪιιεινο 

ζπλδπαζκφο ησλ νπνέσλ εέλαη δπλαηφ λα επεξεΪζεη ηε δάηεζε θαη λα πξνζδψζεη 

αληαγσληζηηθφ πιενλΫθηεκα ζηνλ νξγαληζκφ. ΠαξΪιιεια, ν marketing manager ζα 

πξΫπεη λα εέλαη ελάκεξνο γηα ηε θΪζε ηνπ θχθινπ δσάο ζηελ νπνέα βξέζθεηαη ην 

πξντφλ ψζηε λα εέλαη ζε ζΫζε λα δηακνξθψλεη ην θαηΪιιειν marketing mix. ΣΫινο, ν 

marketing manager εέλαη ππεχζπλνο ζε κεγΪιν βαζκφ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο θάκεο  

ηεο επηρεέξεζεο ζην ζχλνιφ ηεο, αιιΪ θαη  ησλ επηκΫξνπο επσλπκηψλ απηάο. 

ii. ΥξεκαηννηθνλνκηθΪ: Ο financial manager εέλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαζθΪιηζε ησλ 

θαιχηεξσλ πεγψλ θεθαιαέσλ, αιιΪ θαη ηελ θαιχηεξε ρξάζε θαη Ϋιεγρν απηψλ. 

πγθεθξηκΫλα, εέλαη ππεχζπλνο κεηαμχ Ϊιισλ γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθά κφριεπζε 
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ηνπ νξγαληζκνχ, δειαδά ην ιφγν ησλ ζπλνιηθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο 

ζπλνιηθνχο πφξνπο απηνχ, αιιΪ θαη ηε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

iii. Έξεπλα θαη ΑλΪπηπμε: Σν ηκάκα Έξεπλαο θαη ΑλΪπηπμεο (R&D) εέλαη ππεχζπλν 

γηα ηε δηακφξθσζε θαη πινπνέεζε ηεο ζηξαηεγηθάο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ζρεηέδεηαη κε 

ηελ αθνινπζνχκελε ηερλνινγέα, δεδνκΫλσλ ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ ζθνπψλ πνπ 

Ϋρνπλ ηεζεέ απφ ηε δηνέθεζε. ΚαηΪ ζπλΫπεηα, νη θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηνπ ηκάκαηνο 

R&D πεξηιακβΪλνπλ ηελ επηινγά κεηαμχ ελαιιαθηηθψλ λΫσλ ηερλνινγηψλ πνπ 

δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηάζεη ε επηρεέξεζε, ηελ αλΪπηπμε κεζφδσλ ελζσκΪησζεο ησλ 

ελ ιφγσ ηερλνινγηψλ ζε λΫα πξντφληα θαη δηαδηθαζέεο θαη ηΫινο ηελ πιάξε 

εθκεηΪιιεπζε ησλ δηαζΫζηκσλ πφξσλ ψζηε λα εθαξκνζηνχλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 

ηξφπν νη λΫεο ηερλνινγέεο. 

iv. Λεηηνπξγέεο: Ζ θχξηα αξκνδηφηεηα ελφο operations manager εέλαη ε αλΪπηπμε θαη 

εθαξκνγά ελφο ζπζηάκαηνο ζχκθσλα κε ην νπνέν ζα παξΪγεηαη ν απαξαέηεηνο 

αξηζκφο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε δεδνκΫλε πνηφηεηα, θφζηνο θαη ρξφλν.  

v. Αλζξψπηλνη πφξνη: χκθσλα κε ζχγρξνλεο απφςεηο ην θπξηφηεξν πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρεέν ελφο νξγαληζκνχ, αιιΪ θαη απηφ πνπ εληΫιεη δχλαηαη λα ηνπ πξνζδψζεη Ϋλα 

δηαηεξάζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλΫθηεκα, εέλαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ. Ο 

Γηεπζπληάο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαιεέηαη λα πξνζιΪβεη ην θαηΪιιειν Ϊηνκν γηα 

ηελ θαηΪιιειε ζΫζε, αιιΪ θαη λα δψζεη ηα θαηΪιιεια θέλεηξα ζηνπο εξγαδφκελνπο 

ψζηε λα κεγηζηνπνηάζνπλ ηελ απφδνζά ηνπο.  

vi. ηξαηεγηθΪ ΠιεξνθνξηαθΪ πζηάκαηα (MIS): Σν ηκάκα ησλ Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκΪησλ εέλαη αξκφδην γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαρεέξηζε ηεο ξνάο ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζε Ϋλαλ νξγαληζκφ ψζηε λα βειηηψλεηαη ην επέπεδν ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη λα δηεπθνιχλεηαη ε δηαδηθαζέα ηεο ιάςεο απνθΪζεσλ. Οη 

πιεξνθνξέεο ζα πξΫπεη λα ζπιιΫγνληαη, λα απνζεθεχνληαη θαη λα ζπλδπΪδνληαη κε 

ηξφπν πνπ λα δέλνπλ απαληάζεηο ζηα βαζηθΪ ιεηηνπξγηθΪ θαη ζηξαηεγηθΪ εξσηάκαηα 

ηεο επηρεέξεζεο. 

3.5.3.2. Δληνπηζκφο ΓπλΪκεσλ θαη Αδπλακηψλ: Με ηελ πεξηγξαθά θαη κεηΫπεηηα 

αλΪιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβΪιινληνο  δηαπηζηψλνπκε ηηο δπλΪκεηο θαη αδπλακέεο 

πνπ ελππΪξρνπλ ζηελ επηρεέξεζε θαη αθνινχζσο αλαδεηνχκε ηνπο ηξφπνπο, κε ηνπο 

νπνένπο ε δηνέθεζε ηεο εηαηξεέαο ζα επσθειεζεέ ησλ δπλΪκεσλ θαη παξΪιιεια ζα 

παξαθΪκςεη ηηο αδπλακέεο. 

Χο δπλΪκεηο θαηαγξΪθνληαη νη πφξνη πνπ Ϋλαο νξγαληζκφο δηαζΫηεη θαη νη ηθαλφηεηεο 

πνπ Ϋρεη αλαπηχμεη. Ζ εθκεηΪιιεπζε θαη αλΪπηπμε πφξσλ θαη ηθαλνηάησλ νδεγεέ 

ζηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηάκαηνο απφ ηελ επηρεέξεζε. Οη δπλΪκεηο 

κπνξνχλ λα εέλαη εέηε αληηιεπηΫο, εέηε απξνζδηφξηζηεο. Αληέζεηα, αδπλακέεο 
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ζεσξνχληαη πφξνη θαη ηθαλφηεηεο πνπ ελψ εέλαη απαξαέηεηεο δελ ππΪξρνπλ θαη 

παξεκπνδέδνπλ Ϋηζη ηελ επηρεέξεζε λα δεκηνπξγάζεη Ϋλα αληαγσληζηηθφ 

πιενλΫθηεκα. 

Οη εζσηεξηθΫο δπλΪκεηο αλαθΫξνληαη ζηε δνκά (νξγαλφγξακκα, επηθνηλσλέα, ξνά 

εξγαζέαο), ηελ θνπιηνχξα (αμέεο, πξνζδνθέεο, θηινδνμέεο) θαη ηνπο πφξνπο 

(αλζξψπηλν δπλακηθφ, ρξεκαηννηθνλνκηθά θαηΪζηαζε, εγθαηαζηΪζεηο, ηερλνγλσζέα) 

ηεο επηρεέξεζεο.  

Απφ ηελ θαηαγξαθά ησλ δπλΪκεσλ θαη αδπλακηψλ ελφο νξγαληζκνχ γέλεηαη ε 

ζθηαγξΪθεζε ησλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκΪησλ ηνπ. Έλα απφ ηα εξγαιεέα 

απνηχπσζεο θαη αλΪιπζεο ησλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκΪησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεέηαη επξΫσο εέλαη ην ππφδεηγκα ηεο αιπζέδαο αμέαο (value chain analysis). 

 

3.5.4. Δπηινγά ζηξαηεγηθάο 

3.5.4.1.Δπηρεηξεζηαθά ηξαηεγηθά (Corporate Strategy): Ζ επηρεηξεζηαθά ζηξαηεγηθά 

νξέδεη ην πεδέν δξΪζεο ηνπ νξγαληζκνχ  ζε φξνπο θιΪδσλ θαη αγνξψλ ζηνπο νπνένπο 

αληαγσλέδεηαη. ΑθνξΪ θπξέσο ζηνλ ηξφπν δηαρεέξηζεο ησλ δηαθφξσλ γξακκψλ 

παξαγσγάο θαη επηρεηξεκαηηθψλ κνλΪδσλ. ΚαηΪ ζπλΫπεηα, νη απνθΪζεηο πνπ 

ζρεηέδνληαη κε ηελ επηρεηξεζηαθά ζηξαηεγηθά αθνξνχλ ζηε γεληθά ζηΪζε ηεο 

επηρεέξεζεο απΫλαληη ζηηο επηινγΫο αλΪπηπμάο ηεο, ζην εέδνο ησλ  δξαζηεξηνηάησλ 

πνπ ζα πξΫπεη λα επηιΫμεη, ζηε ξνά ησλ ρξεκαηηθψλ θαη Ϊιισλ πφξσλ, ζηηο ζρΫζεηο 

κε Ϊιιεο θνηλσληθΫο νκΪδεο θαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνένπο ε επηρεέξεζε κπνξεέ 

λα απμάζεη ηελ απφδνζε ησλ επελδχζεψλ ηεο. 

Ζ επηρεηξεζηαθά ζηξαηεγηθά δηαθξέλεηαη ζηε ζηξαηεγηθά αλΪπηπμεο, ηε  ζηξαηεγηθά 

ζηαζεξνπνέεζεο θαη ηε ζηξαηεγηθά πεξηζπιινγάο. Οη ζηξαηεγηθΫο αλΪπηπμεο (growth 

strategies) πηνζεηνχληαη απφ επηρεηξάζεηο νη νπνέεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

αλαπηπζζφκελνπο θιΪδνπο. Ζ αλΪπηπμε αλαθΫξεηαη ζηελ αχμεζε ησλ πσιάζεσλ 

θαη ζηε κεέσζε ηνπ αλΪ κνλΪδα θφζηνπο ψζηε λα απμεζεέ ε θεξδνθνξέα. Ζ κεέσζε 

ηνπ θφζηνπο εέλαη ζεκαληηθά γηα ηνλ νξγαληζκφ πνπ επηζπκεέ λα δηαηεξάζεη ά αθφκα 

θαη λα απμάζεη ην κεξέδην αγνξΪο ηνπ ζε Ϋλα θιΪδν πνπ εέηε απμΪλεηαη κε γξάγνξνπο 

ξπζκνχο, εέηε βξέζθεηαη ζηε θΪζε ηεο σξέκαλζεο θαη ν αληαγσληζκφο εέλαη ηδηαέηεξα 

Ϋληνλνο. Οη δχν θχξηεο ζηξαηεγηθΫο αλΪπηπμεο εέλαη ε ζηξαηεγηθά ηεο ζπγθΫληξσζεο 

(concentration), πνπ δηαθξέλεηαη ζηελ θαζεηνπνέεζε (vertical growth) θαη ηελ 

νξηδφληηα νινθιάξσζε (horizontal growth), θαη ε δηαπνέθηιζε (diversification), πνπ 
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πεξηιακβΪλεη ηε ζπζρεηηζκΫλε (concentric/related) θαη ηελ αζπζρΫηηζηε 

(conglomerate/unrelated).  

Οη ζηξαηεγηθΫο  ζηαζεξνπνέεζεο (stability strategies) πεξηιακβΪλνπλ ηε ζπλΫρηζε 

ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ νξγαληζκνχ ζηα παξφληα επέπεδα θαη θαηεπζχλζεηο, ρσξέο  

δειαδά ζεκαληηθΫο δηαθνξνπνηάζεηο θαη εέλαη ηδηαέηεξα δηαδεδνκΫλεο ζηηο κηθξΫο 

επηρεηξάζεηο. Οη ζηξαηεγηθΫο ζηαζεξνπνέεζεο κπνξεέ λα εέλαη ειθπζηηθΫο θαη 

ρξάζηκεο ζε βξαρπρξφλην νξέδνληα. Χζηφζν, καθξνπξφζεζκα ελδΫρεηαη λα θξχβνπλ 

θηλδχλνπο γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ. Οη θπξηφηεξεο ζηξαηεγηθΫο 

ζηαζεξνπνέεζεο εέλαη ε ζηξαηεγηθά παχζεο ά ζπλΫρηζεο κε πξνζνρά 

(pause/proceed with caution strategy), ε ζηξαηεγηθά κε δηαθνξνπνέεζεο (no change 

strategy) θαη ε ζηξαηεγηθά αλΪθακςεο (profit strategy).  

ΣΫινο, ππΪξρνπλ νη ζηξαηεγηθΫο πεξηζπιινγάο (retrenchment strategies) νη νπνέεο 

πηνζεηνχληαη απφ επηρεηξάζεηο κε αδχλακε αληαγσληζηηθά ζΫζε εληφο ηνπ θιΪδνπ. Οη 

επηρεηξάζεηο απηΫο ραξαθηεξέδνληαη απφ κε ηθαλνπνηεηηθά επέδνζε ζε κέα ά 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο γξακκΫο παξαγσγάο ηνπο θαζψο ζεκεηψλνληαη κεησκΫλεο 

πσιάζεηο θαη θεξδνθνξέα. Οη θπξηφηεξεο  ζηξαηεγηθΫο ηεο ζπγθεθξηκΫλεο θαηεγνξέαο 

εέλαη ε ζηξαηεγηθά αλαζηξνθάο (turnaround strategy), ε ζηξαηεγηθά ηεο αηρκΪισηεο 

επηρεέξεζεο (captive company strategy), ε ζηξαηεγηθά ηεο απνεπΫλδπζεο (sell 

out/divestment strategy), ε ρξενθνπέα (bankruptcy) θαη ε ξεπζηνπνέεζε (liquidation). 

3.5.4.2.Δπηρεηξεκαηηθά ηξαηεγηθά (Business Strategy): Ζ επηρεηξεκαηηθά ζηξαηεγηθά 

κηαο εηαηξεέαο ά επηρεηξεκαηηθάο κνλΪδαο, Ϋρεη σο βαζηθφ ζηφρν λα βειηηψζεη ηελ 

αληαγσληζηηθά ζΫζε ηνπ πξντφληνο ά ηεο ππεξεζέαο πνπ πξνζθΫξεη ε εηαηξεέα εληφο 

ηνπ θιΪδνπ ά ηνπ ηκάκαηνο ηεο αγνξΪο ζην νπνέν δξαζηεξηνπνηεέηαη. ηνρεχεη 

αθελφο ζηελ αχμεζε ηνπ πεξηζσξένπ θΫξδνπο γηα ηα πξντφληα ά/θαη ηηο ππεξεζέεο 

ηνπ νξγαληζκνχ θαη αθεηΫξνπ ζηνλ ζπλδπαζκφ ησλ επηκΫξνπο δξαζηεξηνηάησλ 

πξνθεηκΫλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ.  

Ζ επηρεηξεκαηηθά ζηξαηεγηθά δηαθξέλεηαη ζε αληαγσληζηηθά (competitive) θαη ζε 

ζπλεξγαηηθά  (cooperative). ΔπηγξακκαηηθΪ αλαθΫξνπκε φηη ζηηο αληαγσληζηηθΫο 

πεξηιακβΪλνληαη ε ζηξαηεγηθά εγεζέαο ρακεινχ θφζηνπο (low cost leadership 

strategy), φπνπ ζηφρνο ηεο επηρεέξεζεο εέλαη λα γέλεη ν ρακειφθνζηνο παξαγσγφο 

ηνπ θιΪδνπ, ε ζηξαηεγηθά δηαθνξνπνέεζεο (differentiation strategy), φπνπ ππΪξρεη 

πξνζθνξΪ κνλαδηθψλ πξντφλησλ ψζηε λα δέλεηαη αμέα ζηνπο πειΪηεο, θαη ηΫινο ε 

ζηξαηεγηθά εζηέαζεο (focus), φπνπ ε επηρεέξεζε ζηνρεχεη ζε Ϋλα πιενλΫθηεκα 

θφζηνπο ά δηαθνξνπνέεζεο ζε Ϋλα πεξηνξηζκΫλν ηκάκα ηεο αγνξΪο. Απφ ηελ Ϊιιε 

κεξηΪ, ζηηο ζπλεξγαηηθΫο ζηξαηεγηθΫο πεξηιακβΪλνληαη κεηαμχ Ϊιισλ νη ζηξαηεγηθΫο 
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ζπκκαρέεο (strategic alliances), νη θνηλνπξαμέεο (joint ventures), νη ζπκπαηγλέεο 

(collusions), νη θνηλνπξαμέεο ακνηβαέσλ ππεξεζηψλ (mutual service consortia) θαη νη 

ζπκθσλέεο παξαρψξεζεο αδεηψλ εθκεηΪιιεπζεο (licensing arrangements). 

3.5.4.3.Λεηηνπξγηθά ηξαηεγηθά (Functional Strategy):  Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο 

ιεηηνπξγηθάο ζηξαηεγηθάο εέλαη ε κεγηζηνπνέεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ πφξσλ 

ηνπ νξγαληζκνχ. Αλαπηχζζεηαη ζηα πιαέζηα θαη ζχκθσλα κε ηελ επηρεηξεκαηηθά θαη 

ηελ επηρεηξεζηαθά ζηξαηεγηθά. ΜΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθάο ζηξαηεγηθάο θΪζε ηκάκα ηνπ 

νξγαληζκνχ πξνζπαζεέ λα ζπληνλέζεη ηηο δξΪζεηο θαη ηηο ελΫξγεηΫο ηνπ, πξνθεηκΫλνπ 

λα βειηηψζεη ηελ απνδνηηθφηεηΪ ηνπ, ππνζηεξέδνληαο ηελ επηρεηξεκαηηθά ζηξαηεγηθά. 

Σα ηκάκαηα ηνπ νξγαληζκνχ ζηα νπνέα αθνξΪ ε ιεηηνπξγηθά ζηξαηεγηθά εέλαη ην 

ηκάκα Marketing, ην ηκάκα R&D, ην ηκάκα Γηαρεέξηζεο Αλζξσπέλσλ Πφξσλ, ην 

ηκάκα Υξεκαηννηθνλνκηθάο Γηνέθεζεο, ην ηκάκα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκΪησλ θαη ην 

ηκάκα Παξαγσγάο.  

 

3.5.5. Τινπνέεζε ζηξαηεγηθάο 

Ζ πινπνέεζε ηεο ζηξαηεγηθάο πεξηιακβΪλεη ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηάησλ θαη ησλ 

επηινγψλ πνπ  απαηηνχληαη γηα ηελ εθηΫιεζε ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδένπ. 

πγθεθξηκΫλα, εέλαη ε δηαδηθαζέα κΫζσ ηεο νπνέαο ζπλδπΪδνληαη νη ζθνπνέ, νη 

ζηξαηεγηθΫο θαη νη πνιηηηθΫο ελφο νξγαληζκνχ ψζηε λα δηακνξθσζνχλ ηα 

πξνγξΪκκαηα, νη πξνυπνινγηζκνέ θαη νη δηαδηθαζέεο. Οη ζηξαηεγηθΫο  απνθΪζεηο πνπ 

ιακβΪλνληαη θπξέσο απφ ηε δηνέθεζε ηνπ νξγαληζκνχ, πινπνηνχληαη θπξέσο απφ ηα 

κεζαέα θαη θαηψηεξα ζηειΫρε απηνχ, κε παξΪιιειε επηζεψξεζε απφ ηα αλψηεξα 

ζηειΫρε. 

Ζ πινπνέεζε ηεο ζηξαηεγηθάο ζα πξΫπεη λα αληηκεησπέδεηαη κε ηελ έδηα ζνβαξφηεηα 

κε ηελ νπνέα αληηκεησπέδεηαη θαη ε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθάο. Άιισζηε, 

ζχκθσλα κε ηνλ P. Drucker οι ζηραηηγικές αποθάζεις είναι πολύ ζημανηικές, αλλά 

πιο ζημανηικό είναι να σλοποιηθούν ζωζηά οι ληθθείζες αποθάζεις.  

3.5.5.1. ΠξνγξΪκκαηα (programs): Σα πξνγξΪκκαηα εέλαη ε πεξηγξαθά ησλ 

ελεξγεηψλ θαη ησλ βεκΪησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επέηεπμε ελφο ζρεδένπ. 

ΔλδΫρεηαη λα πεξηιακβΪλνπλ ηε κεηαβνιά ηεο εηαηξηθάο θνπιηνχξαο ηνπ νξγαληζκνχ 

ά αθφκα θαη ηελ αλνηθνδφκεζε απηνχ. 

3.5.5.2. Πξνυπνινγηζκνέ (budgets): Δέλαη ε πεξηγξαθά ησλ πξνγξακκΪησλ ηεο 

επηρεέξεζεο εθθξαζκΫλε ζε ρξεκαηηθνχο φξνπο. Ο πξνυπνινγηζκφο εέλαη Ϋλα απφ 
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ηα βαζηθΪ εξγαιεέα πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη ηφζν θαηΪ ηνλ ζρεδηαζκφ, φζν θαη θαηΪ ηνλ 

Ϋιεγρν, θαη παξνπζηΪδεη ιεπηνκεξψο ην θφζηνο θΪζε πξνγξΪκκαηνο. ΣΫινο, 

ελαιιαθηηθΪ ζα κπνξνχζε λα εηπσζεέ φηη ν πξνυπνινγηζκφο απνηειεέ Ϋλα 

ιεπηνκεξΫο ζρΫδην ηεο ζηξαηεγηθάο ελφο νξγαληζκνχ ζηελ πξΪμε.  

3.5.5.3. Γηαδηθαζέεο (procedures): Δέλαη Ϋλα ζχζηεκα δηαδνρηθψλ βεκΪησλ πνπ  

πεξηγξΪθνπλ ιεπηνκεξψο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνέν πεξαηψλεηαη Ϋλα ζπγθεθξηκΫλν 

πξφγξακκα θαη πεξηιακβΪλεη φιεο  ηηο επηκΫξνπο δξαζηεξηφηεηεο  πνπ εέλαη 

απαξαέηεηεο. 

 

3.5.6. Αμηνιφγεζε θαη Ϋιεγρνο 

Ζ αμηνιφγεζε θαη ν Ϋιεγρνο εέλαη κέα δηαδηθαζέα θαηΪ ηελ νπνέα παξαθνινπζνχληαη 

θαη θαηαγξΪθνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο  ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηα απνηειΫζκαηα απηψλ. 

ηφρνο εέλαη ε ζχγθξηζε ηεο πξαγκαηηθάο επέδνζεο ηεο επηρεέξεζεο κε ηελ 

επηζπκεηά. Σα απνηειΫζκαηα ηεο παξαθνινχζεζεο αμηνπνηνχληαη απφ ηα ζηειΫρε 

φισλ ησλ βαζκέδσλ ηνπ νξγαληζκνχ ψζηε λα ιεθζνχλ δηνξζσηηθΪ κΫηξα θαη λα 

επηιπζνχλ ηπρφλ πξνβιάκαηα. Ζ αμηνιφγεζε θαη ν Ϋιεγρνο αθνινπζνχλ ηα βάκαηα 

ηεο δηακφξθσζεο θαη ηεο πινπνέεζεο ηεο ζηξαηεγηθάο. ΚαηΪ ζπλΫπεηα δχλαηαη λα 

εληνπέζεη αδπλακέεο ησλ πξνεγνχκελσλ ζηαδέσλ ηνπ ζηξαηεγηθνχ management θαη 

λα νδεγάζεη ζηελ επαλΪιεςε ηεο δηαδηθαζέαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

 

Α.ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 ΒαξβΪθεο, Κ.Α. (2006), “Γηνηθεηηθά Λνγηζηηθά: Ο πξνγξακκαηηζκφο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξάζεσλ θαη ν πξνυπνινγηζηηθφο Ϋιεγρνο απηάο”, 

Δθδφζεηο Παπαδάζε ΑΒΔΔ, Αζάλα   

 Γεσξγφπνπινο, Ν. (2002), ηξαηεγηθφ ΜΪλαηδκελη, Δθδφζεηο Γ.ΜπΫλνπ 

 

Β.ΞΔΝΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 Wheelen, T.L. and J.D. Hunger, (2008) “Concepts in strategic management”, 

Prentice Hall, 11th edition  

 

Γ.ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΗΑ 

 Bluementritt, T., “Integrating strategic management and budgeting”, Vol.27, No6, 

2006, pg.73-79 

 Galloway, I.D., “Strategic Management in Public Sector Research Organizations: 

a critical review”, Emerald backfiles, 2007 

 Kamaria, K. and Alfred Lewis, “The not-for-profit general management 

responsive capability competencies: a strategic management perspective”, 

Vol.10, Issue 5, 2009 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΡΑΣΗΚΟ/ ΓΖΜΟΗΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 

4.1.ΔΗΑΓΧΓΖ 

Όπσο αλαθΫξζεθε θαη ζην θεθΪιαην 1, ν πξνυπνινγηζκφο εέλαη Ϋλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα εξγαιεέα πξνγξακκαηηζκνχ ησλ δξαζηεξηνηάησλ ελφο αηφκνπ ά ελφο 

νξγαληζκνχ. ΚαηΪ ζπλΫπεηα αληηιακβαλφκαζηε πσο θαη ην ΚξΪηνο σο Ϋλαο ελεξγφο 

θαη πνιχπινθνο νξγαληζκφο ρξεζηκνπνηεέ ην ελ ιφγσ εξγαιεέν γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηΫο 

ηνπ ζε κέα ζπγθεθξηκΫλε ρξνληθά πεξένδν. πγθεθξηκΫλα, κΫζσ ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ιακβΪλεη ρψξα ε δηαδηθαζέα ιάςεο απνθΪζεσλ πνπ αθνξΪ ζηελ 

θαηαλνκά ησλ πφξσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα, ελψ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα νη αληέζηνηρεο 

απνθΪζεηο  ιακβΪλνληαη κΫζσ ηνπ κεραληζκνχ ησλ ηηκψλ. 

Ο θξαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο Ϋρεη πνιιΪ θνηλΪ ζηνηρεέα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ 

επηρεηξάζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκΫα. Χζηφζν, παξνπζηΪδεη θαη δχν πνιχ ζεκαληηθΫο 

δηαθνξΫο πνπ θαζηζηνχλ απαξαέηεηε ηελ κειΫηε ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Ζ 

πξψηε αθνξΪ ζην γεγνλφο φηη νη πφξνη πνπ βξέζθνληαη ζηε δηΪζεζε ηνπ ΚξΪηνπο δελ 

εέλαη ζεσξεηηθΪ πεξηνξηζκΫλνη -φπσο ζπκβαέλεη κε ηνπο πφξνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκΫα- 

ηνπιΪρηζηνλ εθφζνλ πθέζηαηαη ζεκαληηθφο Ηδησηηθν-νηθνλνκηθφο ηνκΫαο. πλΫπεηα 

απηνχ εέλαη φηη ην ΚξΪηνο κπνξεέ λα πξνγξακκαηέδεη θαηαξράλ ην θφζηνο ησλ 

πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξΪγεη θαζψο θαη ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ, θαη 

ζηε ζπλΫρεηα λα ζρεδηΪδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνέν ζα αληιάζεη ηνπο αλΪινγνπο 

πφξνπο. ΔπηπιΫνλ, ην ΚξΪηνο Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνγξακκαηέδεη Ϋμνδα ηα νπνέα 

ππεξβαέλνπλ ηα αληέζηνηρα Ϋζνδα επέ καθξφ ρξνληθφ δηΪζηεκα, κΫζσ ηνπ ζπλερνχο 

δαλεηζκνχ απφ ηνπο πνιέηεο ά Ϊιιεο πεγΫο. (Γ.Δ. ΓξΪθνο, 1997) 

Ζ δεχηεξε δηαθνξΪ κεηαμχ πξνγξακκαηηζκνχ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκΫα 

αλαθΫξεηαη ζην ζθνπφ πξαγκαηνπνέεζεο ηνπ εθΪζηνηε πξνγξακκαηηζκνχ. 

πγθεθξηκΫλα, ζθνπφο ηνπ ηδησηηθνχ ζρεδηαζκνχ εέλαη ε πξνζσπηθά σθΫιεηα θαη ε 

κεγηζηνπνέεζε ησλ θεξδψλ, ελψ ζθνπφο ηνπ  θξαηηθνχ ζρεδηαζκνχ εέλαη ε 

κεγηζηνπνέεζε ηεο θνηλσληθάο επεκεξέαο (Γ.Δ. ΓξΪθνο, 1997). Χζηφζν, παξΪ ηε 

ζπγθεθξηκΫλε δηαθνξΪ, δελ ζα πξΫπεη λα παξαβιΫπνπκε ην γεγνλφο φηη απψηεξνο 

ζηφρνο θΪζε νξγαληζκνχ εέλαη ε επηβέσζε απηνχ.  
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4.2.ΟΡΗΜΟ ΚΡΑΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ  

χκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κψδηθα Γεκνζένπ Λνγηζηηθνχ (Ν.Γ. 321/1969, Ϊξζξν 6), 

«Πξνυπνινγηζκφο εέλαη ν Νφκνο δη’ νπ πξνζδηνξέδνληαη  ηα δεκφζηα Ϋζνδα θαη 

θαζνξέδνληαη ηα φξηα ησλ εμφδσλ ηνπ ΚξΪηνπο (πηζηψζεσλ), δη’ Ϋθαζηνλ νηθνλνκηθφλ 

Ϋηνο». Απφ ηνλ νξηζκφ απηφ πξνθχπηεη φηη ν πξνυπνινγηζκφο εέλαη Νφκνο, αλ θαη 

ζηελ νπζέα εέλαη πξΪμε δηνηθεηηθά. Δπεηδά φκσο ςεθέδεηαη ζηε Βνπιά ιακβΪλεη ηνλ 

ηχπν ηνπ Νφκνπ. Γειαδά, ν πξνυπνινγηζκφο Ϋρεη ηε κνξθά ηππηθνχ απιψο Νφκνπ 

δηφηη δελ ζεζπέδεη θαλφλεο δηθαένπ. Με ηνλ πξνυπνινγηζκφ παξΫρεηαη ε ηππηθά 

ζπλαέλεζε ηεο Ννκνζεηηθάο Δμνπζέαο, πξνο ηελ Δθηειεζηηθά, γηα ηελ εέζπξαμε ησλ 

εζφδσλ θαη ηελ πιεξσκά ησλ εμφδσλ. Ζ λνκηκφηεηα φκσο ησλ εζφδσλ θαη ησλ 

εμφδσλ ηνπ ΚξΪηνπο δελ ζηεξέδεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ αιιΪ ζηνπο ζρεηηθνχο 

νπζηαζηηθνχο Νφκνπο. 

ΔλαιιαθηηθΪ, ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο κπνξεέ λα νξηζηεέ σο κέα αλαιπηηθά 

θαηΪζηαζε ησλ δεκνζέσλ εζφδσλ θαη εμφδσλ, πνπ πξνγξακκαηέδνληαη γηα κηα 

κειινληηθά ρξνληθά πεξένδν. πγθεθξηκΫλα, πεξηιακβΪλεη ηηο δαπΪλεο, αλΪ 

θαηεγνξέα θαη ζπλνιηθΪ, πνπ ζρεδηΪδνπλ λα πξαγκαηνπνηάζνπλ νη δεκφζηνη θνξεέο 

θαηΪ ην επφκελν νηθνλνκηθφ Ϋηνο. ΔπηπιΫνλ, πεξηιακβΪλεη ηηο εηζπξΪμεηο, επέζεο αλΪ 

θαηεγνξέα θαη ζπλνιηθΪ, πνπ πξνζδνθνχλ λα πξαγκαηνπνηάζνπλ ηελ έδηα πεξένδν 

ψζηε λα θαιπθζνχλ νη δαπΪλεο. (ΓαιακΪγθαο, 1999) 

ηελ ΔιιΪδα ε ρξνληθά ηζρχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εέλαη Ϋλα νηθνλνκηθφ Ϋηνο ην 

νπνέν ζπκπέπηεη κε ην εκεξνινγηαθφ. Χζηφζν, ζην χληαγκα ηνπ 1975 (Ϊξζξν 79, 

αξ.6) νξέδεηαη φηη «δηα Νφκνπ δχλαηαη λα θαζηεξσζεέ ε ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ 

δηεηνχο ρξάζεο». Ζ αξρά ε νπνέα θαηαξηέδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαιεέηαη λα 

πξνβιΫςεη ηα Ϋζνδα θαη ηηο δαπΪλεο ηνπ ΚξΪηνπο ιακβΪλνληαο ππφςε ηνπο 

ηζρχνληεο Νφκνπο θαη ηηο αλακελφκελεο νηθνλνκηθΫο ζπλζάθεο. Ο παξαπΪλσ 

ππνινγηζκφο ζα πξΫπεη λα γέλεηαη κε κεγΪιε πξνζνρά θαζψο κεηΪ ηελ ςάθηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ζηε Βνπιά ε ΚπβΫξλεζε ζεσξεηηθΪ δελ κπνξεέ λα ππεξβεέ ηηο 

πξνυπνινγηζζεέζεο δαπΪλεο γηα ην ζρεηηθφ Ϋηνο. 

Δπηπξφζζεηα, ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο απνηειεέ ηε βξαρπρξφληα πινπνέεζε ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ πξνγξΪκκαηνο. Με ηνλ φξν δεκνζηνλνκηθφ πξφγξακκα ελλννχκε ην 

ζρΫδην ηεο νηθνλνκηθάο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ΚξΪηνπο ην νπνέν ην πξνηεέλνλ θφκκα 

ππφζρεηαη λα εθαξκφζεη αλ θιεζεέ απφ ηελ πιεηνςεθέα ησλ πνιηηψλ λα αλαιΪβεη ην 

ζρεκαηηζκφ θπβΫξλεζεο. Δέλαη καθξνρξφλην θαη ζπλάζσο θαιχπηεη ηε ρξνληθά 

πεξένδν ε νπνέα νκαιψο κεζνιαβεέ κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ εθινγηθψλ δηαδηθαζηψλ. 
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Οη βαζηθΫο δηαθνξΫο κεηαμχ πξνυπνινγηζκνχ θαη δεκνζηνλνκηθνχ πξνγξΪκκαηνο 

εέλαη νη εμάο: ν πξνυπνινγηζκφο αθελφο Ϋρεη δεζκεπηηθφ ραξαθηάξα –κεηΪ ηελ 

ςάθηζά ηνπ ζηε Βνπιά- θαη αθεηΫξνπ εέλαη ζαθψο δηαηππσκΫλνο. ηνλ αληέπνδα 

βξέζθεηαη ην δεκνζηνλνκηθφ πξφγξακκα ην νπνέν δελ εέλαη δεζκεπηηθφ θαη 

παξΪιιεια εέλαη κφλν ζε γεληθΫο γξακκΫο δηαηππσκΫλν. (Γ.Δ .ΓξΪθνο, 1997) 

 

4.3.ΣΟΥΟΗ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ6 

Σν ΚξΪηνο, κΫζσ ηεο θαηΪξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνγξακκαηέδεη ηε δξΪζε ηνπ γηα ην επφκελν νηθνλνκηθφ Ϋηνο. Όπσο Ϋρεη άδε 

αλαθεξζεέ, νπνηαδάπνηε νηθνλνκηθά κνλΪδα, αλεμαξηάησο κεγΫζνπο, θαιεέηαη λα 

ζπληΪμεη πξνυπνινγηζκφ εΪλ επηζπκεέ λα ιεηηνπξγάζεη ζσζηΪ θαη απνηειεζκαηηθΪ. Ζ 

αλΪγθε γέλεηαη πην επηηαθηηθά φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε δεκφζηνπο θνξεέο. Οη βαζηθνέ 

ιφγνη εέλαη φηη νη πφξνη πνπ δηαρεηξέδνληαη αληηπξνζσπεχνπλ Ϋλα πςειφ πνζνζηφ 

ηνπ ΑΔΠ θαη παξΪιιεια κΫζσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμαζθαιέδεηαη ε απαηηνχκελε 

δηαθΪλεηα θαζψο ην θξΪηνο δηαρεηξέδεηαη Ϋλα κεγΪιν κΫξνο ησλ θνξνινγνχκελσλ 

λνηθνθπξηψλ. 

Οη θπξηφηεξνη ζηφρνη πνπ επηηπγρΪλνληαη απφ ην θξΪηνο κΫζσ ηεο δηαδηθαζέαο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη επεξεΪδνπλ ην  επέπεδν επεκεξέαο ησλ πνιηηψλ εέλαη νη εμάο: 

i. Άξηζηε Καηαλνκά Παξαγσγηθψλ Πφξσλ 

Βαζηθά επηδέσμε ηνπ θξΪηνπο εέλαη λα δηαλεέκεη απνηειεζκαηηθΪ ηνπο παξαγσγηθνχο 

πφξνπο πνπ δηαζΫηεη ζηελ παξαγσγά ησλ δηαθφξσλ δεκφζησλ αγαζψλ, ψζηε ε 

νηθνλνκέα λα θηλεέηαη θαηΪ κάθνο ηεο θακπχιεο παξαγσγηθψλ δπλαηνηάησλ. 

ΗδησηηθΪ αγαζΪ 

 

 

 

 

                                                                   Γεκφζηα αγαζΪ 

ράκα 4.1. Κακπχιε Παξαγσγηθψλ Γπλαηνηάησλ 

                                                             
6
 Β. ΓαιακΪγθαο, «Δηζαγσγά ζηε Γεκφζηα Οηθνλνκηθά», θεθ.5, εθδφζεηο ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ,1999 
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Ζ θακπχιε παξαγσγηθψλ δπλαηνηάησλ καο δέλεη ηνπο ζπλδπαζκνχο ηδησηηθψλ θαη 

δεκφζησλ αγαζψλ πνπ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ φηαλ απαζρνινχληαη πιάξσο φινη νη 

παξαγσγηθνέ ζπληειεζηΫο ηεο νηθνλνκέαο θαη ηαπηφρξνλα αμηνπνηεέηαη ε ππΪξρνπζα 

ηερλνινγέα. 

ii. Γέθαηε Καηαλνκά Δηζνδάκαηνο 

Σν θξΪηνο Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηάζεη κΫξνο ησλ θνξνινγηθψλ 

εηζπξΪμεσλ κε ζηφρν λα απμάζεη ην επέπεδν επεκεξέαο αζζελΫζηεξσλ θνηλσληθψλ 

νκΪδσλ, φπσο εέλαη νη Ϊλεξγνη, νη αλαζθΪιηζηνη ππεξάιηθεο, ηα Ϊηνκα κε ζσκαηηθΫο 

ά πλεπκαηηθΫο αλαπεξέεο, νη πνιχηεθλεο νηθνγΫλεηεο θ.ιπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, 

κεηψλνληαη νη εηζνδεκαηηθΫο αληζφηεηεο θαη παξΫρνληαη επθαηξέεο ζηα Ϊηνκα ησλ 

ρακειφηεξσλ εηζνδεκαηηθψλ ηΪμεσλ γηα ηελ επέηεπμε ελφο πην ηθαλνπνηεηηθνχ 

επηπΫδνπ δηαβέσζεο. ΠαξΪιιεια, κΫζσ ηεο κεέσζεο ησλ εηζνδεκαηηθψλ αληζνηάησλ, 

ην θξΪηνο ζπκβΪιεη θαη ζηε κεέσζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηάησλ. 

iii. ηαζεξνπνέεζε ηεο Οηθνλνκέαο 

ΜΫζσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δηακνξθψλεηαη ην χςνο ηεο θνξνινγέαο θαη ησλ 

δεκνζέσλ επελδχζεσλ. Σα παξαπΪλσ επεξεΪδνπλ ηελ πξνζθνξΪ θαη δάηεζε ηεο 

νηθνλνκέαο θαη θαηΪ ζπλΫπεηα  ην επέπεδν ησλ ηηκψλ θαη ηελ απαζρφιεζε. 

πγθεθξηκΫλα, ν θφξνο  εηζνδάκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ (ΦΔΦΠ) επεξεΪδεη ηελ 

θαηαλΪισζε θαη ηελ απνηακέεπζε ησλ λνηθνθπξηψλ, ελψ ν θφξνο εηζνδάκαηνο 

λνκηθψλ πξνζψπσλ (ΦΔΝΠ) επεξεΪδεη ην χςνο ησλ επελδχζεσλ ησλ επηρεηξάζεσλ. 

ΔπηπιΫνλ, νη δαπΪλεο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ δηακνξθψλνπλ ζε κεγΪιν 

βαζκφ ηε ζπλνιηθά δάηεζε ζηελ νηθνλνκέα θαη ηελ θαηαλνκά ηεο κεηαμχ ηδησηηθψλ θαη 

δεκφζησλ αγαζψλ. Οη δαπΪλεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Δπελδχζεσλ επεξεΪδνπλ ηφζν  

ηε δάηεζε, κΫζσ ησλ εηζνδεκΪησλ πνπ δεκηνπξγνχλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα, φζν θαη 

ηελ πξνζθνξΪ, κΫζσ ηεο ελέζρπζεο ηεο παξαγσγηθάο δπλακηθφηεηαο ηεο ρψξαο. 

iv. Οηθνλνκηθά ΜεγΫζπλζε 

Ο πξνυπνινγηζκφο ρξεζηκνπνηεέηαη σο κΫζν πξνψζεζεο ηνπ ζηφρνπ ηεο 

νηθνλνκηθάο κεγΫζπλζεο, θαζψο κΫζσ απηνχ δηακνξθψλεηαη ην χςνο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ζε Ϋξγα ππνδνκάο, ηα νπνέα θΪλνπλ πην αληαγσληζηηθΪ ηα εγρψξηα 

παξαγφκελα πξντφληα. Σν γεγνλφο απηφ ελζαξξχλεη ηελ αλΪιεςε ηδησηηθψλ 

επελδπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, δεδνκΫλνπ φηη βειηηψλνληαη νη πξννπηηθΫο θΫξδνπο. 

πγθεθξηκΫλα, ν πξνυπνινγηζκφο απνηειεέ Ϋλαλ Ϊκεζν ηξφπν ελέζρπζεο ηεο 

ηδησηηθάο επελδπηηθάο δξαζηεξηφηεηαο κΫζσ ησλ επηδνηάζεσλ ά επηρνξεγάζεσλ 
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πξνο ηηο επηρεηξάζεηο. ΠαξΪιιεια, επελδπηηθΪ θέλεηξα πξνο ηηο επηρεηξάζεηο δέλνληαη 

θαη κε ηε κνξθά θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ  ά ειαθξχλζεσλ, αιιΪ θαη επηδνηάζεσλ 

επηηνθένπ θαηΪ ην δαλεηζκφ ηνπο απφ ηα ηξαπεδηθΪ ηδξχκαηα. 

 

4.4.ΜΟΡΦΔ ΚΡΑΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

4.4.1. Γεληθφο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΚξΪηνπο 

ηνλ Γεληθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΚξΪηνπο απεηθνλέδνληαη φια ηα Ϋζνδα θαη ηα Ϋμνδα 

ηνπ ΚξΪηνπο γηα ην επφκελν Ϋηνο. Ζ εληαέα κνξθά ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Ϋρεη ην 

ζεκαληηθφ πιενλΫθηεκα φηη δηεπθνιχλεη ηνλ κειεηεηά λα ζρεκαηέζεη κηα πιάξε εηθφλα 

φζνλ αθνξΪ ζηα πξνβιεπφκελα Ϋζνδα θαη Ϋμνδα πνπ Ϋρνπλ πξνυπνινγηζηεέ. 

Παξφια απηΪ ζα πξΫπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη φια ηα Ϋζνδα θαη Ϋμνδα ηνπ ΚξΪηνπο 

δελ Ϋρνπλ ηελ έδηα ζεκαζέα θαη θαηΪ ζπλΫπεηα εέλαη ρξάζηκν λα θαηεγνξηνπνηνχκε 

ρσξηζηΪ ηηο δεκφζηεο δαπΪλεο κε ηα ινηπΪ Ϋμνδα ηνπ ΚξΪηνπο. Γηα απηφ ην ιφγν ν 

Γεληθφο Πξνυπνινγηζκφο δηαζπΪηαη ζε δχν ππνθαηεγνξέεο: ηνλ Σαθηηθφ 

Πξνυπνινγηζκφ θαη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ Γεκνζέσλ Δπελδχζεσλ πνπ αλαιχνληαη 

ζηε ζπλΫρεηα. 

4.4.1.1.Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΚξΪηνπο θαη Πξνυπνινγηζκφο Γεκνζέσλ 

Δπελδχζεσλ 

Όζνλ αθνξΪ ζηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, ζην ζθΫινο ησλ εζφδσλ 

πεξηιακβΪλνληαη φια ηα Ϋζνδα πιελ ησλ εζφδσλ απφ ηε ζχλαςε δαλεέσλ πνπ 

ρξεκαηνδνηνχλ επελδχζεηο θαη ησλ εζφδσλ πνπ πξνΫξρνληαη απφ ηελ εθκεηΪιιεπζε 

παξειζνπζψλ δεκνζέσλ επελδχζεσλ, θαζψο θαη ησλ εζφδσλ απφ ηελ Δπξσπατθά 

Έλσζε πνπ ρξεκαηνδνηνχλ επελδχζεηο. ην ζθΫινο ησλ εμφδσλ πεξηιακβΪλνληαη 

φιεο νη δαπΪλεο ηνπ ΚξΪηνπο πιελ ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ γηα δεκφζηεο επελδχζεηο. 

ηνλ  Πξνυπνινγηζκφ ησλ Γεκνζέσλ Δπελδχζεσλ ζηα Ϋζνδα εληΪζζεηαη ην ηπρφλ 

πιεφλαζκα ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, ηα απφ ηε ζχλαςε δαλεέσλ Ϋζνδα ηνπ 

ΚξΪηνπο πνπ ρξεκαηνδνηνχλ επελδχζεηο, ηα Ϋζνδα απφ ηελ εθκεηΪιιεπζε ησλ 

δεκνζέσλ επελδχζεσλ θαζψο θαη ηα Ϋζνδα απφ ηελ Δπξσπατθά Έλσζε πνπ 

ρξεκαηνδνηνχλ επελδχζεηο. Απφ ηελ Ϊιιε κεξηΪ, ζηα Ϋμνδα πεξηιακβΪλνληαη νη 

πΪζεο θχζεσο επελδχζεηο ηνπ ΚξΪηνπο. 
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4.4.2. ΠξνζαξηεκΫλνη Πξνυπνινγηζκνέ 

Οη ΠξνζαξηεκΫλνη Πξνυπνινγηζκνέ εέλαη νη πξνυπνινγηζκνέ νξηζκΫλσλ 

απνθεληξσκΫλσλ Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ, νη νπνένη  πξνζαξηψληαη ζην Γεληθφ 

Πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΚξΪηνπο. Θα πξΫπεη λα ζεκεησζεέ φηη νη ελ ιφγσ 

πξνυπνινγηζκνέ δελ εέλαη απαξαέηεηα αλεμΪξηεηνη ηνπ Γεληθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 

θαζψο κΫξνο –ά αθφκα θαη ην ζχλνιν- ησλ εζφδσλ ησλ Γεκνζέσλ Τπεξεζηψλ 

πξνΫξρνληαη ζπρλΪ απφ θξαηηθΫο δαπΪλεο. Με αλΪινγν ηξφπν, ην ηπρφλ πιεφλαζκα 

ησλ ΠξνζαξηεκΫλσλ Πξνυπνινγηζκψλ κπνξεέ λα παξνπζηΪδεηαη σο Ϋζνδν ηνπ 

Γεληθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. 

Οη ΠξνζαξηεκΫλνη Πξνυπνινγηζκνχ πηνζεηάζεθαλ ζηελ ΔιιΪδα σο κέα απφπεηξα 

γηα απνθΫληξσζε νξηζκΫλσλ Γεκνζέσλ Τπεξεζηψλ. Χζηφζν, νη ΠξνζαξηεκΫλνη 

Πξνυπνινγηζκνέ ζπληζηνχλ παξαβέαζε ηεο αξράο ηεο ελφηεηαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

θαη θαηΪ ζπλΫπεηα ην 1978 Ϋγηλε πξνζπΪζεηα ελνπνέεζεο απηψλ ζηνλ Γεληθφ 

Πξνυπνινγηζκφ, πξνζπΪζεηα φκσο πνπ εγθαηαιεέθζεθε ιέγα ρξφληα αξγφηεξα. 

άκεξα 11 Γεκφζηεο Τπεξεζέεο θαηαξηέδνπλ μερσξηζηφ πξνυπνινγηζκφ: 

1 ΣΑΜΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ 

2 ΣΑΜΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟΤ ΣΟΛΟΤ 

3 ΣΑΜΔΙΟ ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΜΤΝΑ 

4 ΔΘΝΗΚΑ ΚΛΖΡΟΓΟΣΖΜΑΣΑ 

5 ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΛΑΥΔΙΩΝ 

6 ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΓΔΧΡΓΗΑ-ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ-ΓΑΧΝ (ΓΚΓ) 

7 ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΓΚΓ-ΚΔΦ.ΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 

8 ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΓΚΓ-ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΓΓΤΧΝ ΒΔΛΣΗΧΔΧΝ 

9 ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΓΓΤΗΔΩΝ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

10 ΣΑΜΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΟΓΟΠΟΗΨΑ 

11 ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΩΝ 

 

Πέλαθαο 4.1. Γεκφζηεο Τπεξεζέεο πνπ θαηαξηέδνπλ ΠξνζαξηεκΫλνπο 

Πξνυπνινγηζκνχο 

 

ΣΫινο, εέλαη ρξάζηκν λα αλαθεξζεέ φηη ην κεγαιχηεξν κΫξνο ησλ εζφδσλ ησλ 

αλσηΫξσ Γεκνζέσλ Τπεξεζηψλ πξνΫξρεηαη εέηε απφ ηελ Δπξσπατθά Έλσζε, εέηε 

απφ ηνλ Γεληθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΚξΪηνπο.  
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4.4.3. Πξνυπνινγηζκνέ ΠξνγξακκΪησλ (Program Budgets) 

ηνπο Πξνυπνινγηζκνχο ΠξνγξακκΪησλ δέλεηαη Ϋκθαζε ζην επηδησθφκελν ηειηθφ 

πξντφλ θαη φρη ζηηο εηζξνΫο ά ηνπο θνξεέο ησλ δαπαλψλ. ΚαηΪ ζπλΫπεηα, νη 

πξνυπνινγηζκνέ πξνγξακκΪησλ θαινχληαη λα θαιχςνπλ ηηο αδπλακέεο ηνπ Γεληθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ. Μέα απφ ηηο βαζηθΫο αδπλακέεο ηνπ ηειεπηαένπ εέλαη φηη δελ 

αληηζηνηρέδεη ηα Ϋζνδα κε ηα Ϋμνδα θαη ηηο δαπΪλεο. ΑπνηΫιεζκα απηνχ εέλαη φηη 

θαζέζηαηαη ηδηαέηεξα δχζθνιε ε αμηνιφγεζε ησλ δηαθφξσλ δεκνζην-νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηάησλ. 

ΔπηπιΫνλ, σο αδπλακέα ηνπ Γεληθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, πνπ θαιχπηνπλ νη 

Πξνυπνινγηζκνέ ΠξνγξακκΪησλ, ζεσξεέηαη θαη ην γεγνλφο φηη αλαθΫξεηαη ζην 

βξαρπρξφλην δηΪζηεκα ηνπ ελφο Ϋηνπο, ην νπνέν σζηφζν δελ εέλαη επαξθΫο ψζηε λα 

ππΪξμεη κέα ζαθάο εηθφλα γηα ηηο ζπλνιηθΫο δαπΪλεο καθξνρξφλησλ πξνγξακκΪησλ. 

 

4.5.ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΡΑΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

4.5.1. Γηαδηθαζέα ΚαηΪξηηζεο Πξνυπνινγηζκνχ  

Ζ θαηΪξηηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΚξΪηνπο εέλαη επζχλε ηεο εθηειεζηηθάο 

εμνπζέαο θαη ζπγθεθξηκΫλα ηνπ Τπνπξγνχ ησλ Οηθνλνκηθψλ, ζχκθσλα κε ην ΝΫν 

Κψδηθα Γεκνζένπ Λνγηζηηθνχ (Ϊξζξα 2 θαη 3 ηνπ Ν.Γ. 321/1969). Ο ιφγνο πνπ ν 

Πξνυπνινγηζκφο ππΪγεηαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο εθηειεζηηθάο εμνπζέαο εέλαη φηη δελ 

ζΫηεη θαλφλεο δηθαένπ αιιΪ βνεζΪεη ζηελ εθαξκνγά ησλ ππαξρφλησλ θαη παξΪιιεια 

σο πξΪμε δηνηθεηηθά εθθξΪδεη ην νηθνλνκηθφ πξφγξακκα ηεο ΚπβΫξλεζεο. ΣΫινο, ζα 

πξΫπεη λα αλαθεξζεέ φηη κφλν ε εθηειεζηηθά εμνπζέα δηαζΫηεη ηα θαηΪιιεια κΫζα 

ψζηε λα ζπληΪμεη ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

Θα πξΫπεη λα ζεκεηψζνπκε πσο ν ξφινο θαη νη εμνπζέεο ηνπ Τπνπξγνχ ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Ϋρνπλ επηθαηξνπνηεζεέ ζην Ϊξζξν 3 ηνπ Ν.3871/10. χκθσλα κε απηφ 

Ϋρεη ηελ εμνπζέα θαη ηελ αξκνδηφηεηα Ϊζθεζεο ηεο γεληθάο δηνέθεζεο ησλ δεκνζέσλ 

νηθνλνκηθψλ ηεο Κεληξηθάο Γηνέθεζεο, θαζψο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο επνπηεέαο 

ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο Γεληθάο ΚπβΫξλεζεο. ΜεξηθΫο απφ ηηο αξκνδηφηεηΫο ηνπ -νη 

νπνέεο ζην ζχλνιφ ηνπο αλαθΫξνληαη ζην ζπγθεθξηκΫλν Ϊξζξν- εέλαη ε ππνβνιά ζηε 

Βνπιά ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζένπ Γεκνζηνλνκηθάο Πνιηηηθάο7 θΪζε νηθνλνκηθφ 

Ϋηνο, φπσο θαη νη ηπρφλ επηθαηξνπνηάζεηο ηνπ, θαζψο θαη ε ππνβνιά ηνπ πξνζρεδένπ 

                                                             
7
 Δθηελάο αλαθνξΪ γηα ην Μεζνπξφζεζκν Πιαέζην Γεκνζηνλνκηθάο Πνιηηηθάο γέλεηαη ζην θεθΪιαην 5 ηεο 

παξνχζαο εξγαζέαο. 
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θαη ζρεδένπ ηνπ εηάζηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ Απνινγηζκνχ, ηνπ 

Ηζνινγηζκνχ θαη ινηπψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ. 

ηελ ΔιιΪδα, ε δηαδηθαζέα θαηΪξηηζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ μεθηλΪεη πεξέπνπ Ϋμη 

κάλεο πξηλ ηελ Ϋλαξμε ηνπ Ϋηνπο ζην νπνέν ζα αλαθΫξεηαη. Σν πξψην βάκα ηεο 

δηαδηθαζέαο εέλαη ε απνζηνιά γεληθψλ θαηεπζπληάξησλ γξακκψλ απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Οηθνλνκηθψλ πξνο φια ηα Τπνπξγεέα θαη ηνπο ινηπνχο θχξηνπο θνξεέο8, πνπ 

αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν θαηΪξηηζεο ηνπ ζρεδένπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ αιιΪ θαη ζην 

ρξφλν παξΪδνζάο ηνπ ζην Γεληθφ Λνγηζηάξην ηνπ ΚξΪηνπο9. Δλ ζπλερεέα, βαζηθά 

επζχλε ησλ Τπνπξγεέσλ εέλαη λα εθδψζνπλ νδεγέεο πξνο ηηο δηΪθνξεο ππεξεζέεο 

ηνπο γηα ηελ θαηαγξαθά ησλ πξνβιεπφκελσλ εζφδσλ θαη εμφδσλ. Αθνινπζεέ ε 

επεμεξγαζέα ησλ ζηνηρεέσλ απηψλ απφ ηηο νηθνλνκηθΫο ππεξεζέεο θΪζε Τπνπξγεένπ 

ζε ζπλεξγαζέα κε ηελ Τπεξεζέα ΔληειινκΫλσλ Δμφδσλ10, ε ππνγξαθά ηνπ ζρεδένπ 

Πξνυπνινγηζκνχ απφ ηνλ νηθεέν Τπνπξγφ θαη ε απνζηνιά ηνπο ζην Γεληθφ 

Λνγηζηάξην ηνπ ΚξΪηνπο. 

Σν επφκελν βάκα εέλαη λα ειεγρζνχλ ηα ζρΫδηα πξνυπνινγηζκνχ θΪζε ππνπξγεένπ 

αλαθνξηθΪ κε  ηελ νξζφηεηα ησλ πξνβιΫςεσλ θαη ηε λνκηκφηεηα ησλ δαπαλψλ, αιιΪ 

θαη θαηΪ πφζν νη δεηνχκελεο πηζηψζεηο πξνσζνχλ ηνπο ζηφρνπο ηεο δεκνζηνλνκηθάο 

πνιηηηθάο γηα ην επφκελν νηθνλνκηθφ Ϋηνο. Σα επηκΫξνπο Τπνπξγεέα δελ Ϋρνπλ ηε 

γεληθά εηθφλα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, νχηε γλσξέδνπλ ζε βΪζνο ηε δεκνζηνλνκηθά 

θαηΪζηαζε ά ην βαζκφ ζπνπδαηφηεηαο ησλ αλαγθψλ ζε Ϊιινπο δεκφζηνπο ηνκεέο. 

ΑπνηΫιεζκα απηνχ εέλαη ηα εθΪζηνηε ππνπξγεέα λα ππεξεθηηκνχλ ηε ζπκβνιά ηνπο 

θαη λα δεηνχλ θνλδχιηα κεγαιχηεξα απφ απηΪ πνπ ελ ηΫιεη κπνξνχλ λα 

δηθαηνινγεζνχλ. Σν ηειηθφ χςνο ησλ δαπαλψλ δηακνξθψλεηαη χζηεξα απφ 

ηξνπνπνηάζεηο ησλ ζρεδέσλ πξνυπνινγηζκψλ πνπ ζπληΪζζεη θΪζε ππνπξγεέν, νη 

νπνέεο πξνθχπηνπλ κΫζσ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ησλ εθΪζηνηε Τπνπξγψλ κε ηνλ 

Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. Χζηφζν, ζε πεξέπησζε δηαθσλέαο ππεξηζρχεη ε Ϊπνςε ηνπ 

                                                             
8
 ε απηνχο ζπκπεξηιακβΪλνληαη θαη νη Γεκφζηεο Τπεξεζέεο πνπ θαηαξηέδνπλ ηνπο ΠξνζαξηεκΫλνπο 

Πξνυπνινγηζκνχο.  
9
 πζηΪζεθε ηελ 6

ε
 Οθησβξένπ ηνπ 1842, ππφ ηνλ βαζηιηΪ Όζσλα, θαη ζχκθσλα κε ην αληέζηνηρν 

δηΪηαγκα εέλαη ππεχζπλν κεηαμχ Ϊιισλ γηα ηε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. ΤπΪγεηαη  ζην Τπνπξγεέν 

Οηθνλνκηθψλ. 
10

 Τπεξεζέα πνπ ιεηηνπξγεέ εληφο ησλ δηαθφξσλ Τπνπξγεέσλ αιιΪ ππΪγεηαη ζην Τπνπξγεέν 

Οηθνλνκηθψλ. Ηδξχεηαη ην 1955 κε ηελ νλνκαζέα Τπεξεζέα Γεκνζένπ Λνγηζηηθνχ  ησλ Ννκαξρηψλ θαη 

κεηνλνκΪδεηαη ζε Τπεξεζέα ΔληειινκΫλσλ Δμφδσλ ην 1973.  
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Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ν νπνένο εέλαη ζχκθσλα κε ην λφκν11 ππεχζπλνο γηα ηελ 

θαηΪξηηζε ηνπ ηειηθνχ ζρεδένπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. 

 

4.5.2. Δθηέκεζε Δζφδσλ  

Οη πην δηαδεδνκΫλεο κΫζνδνη εθηέκεζεο ησλ εζφδσλ ηνπ ΚξΪηνπο εέλαη ε ηζηνξηθά 

κΫζνδνο θαη ε κΫζνδνο ησλ ειαζηηθνηάησλ. ΚαηαξρΪο, φζνλ αθνξΪ ζηελ ηζηνξηθά 

κΫζνδν, ζεκεηψλεηαη φηη εέλαη ε απινχζηεξε απφ ηηο κεζφδνπο θαζψο βαζέδεηαη ζε 

ζηνηρεέα ηνπ παξειζφληνο ηα νπνέα ηξνπνπνηνχληαη κε ηξφπν πνπ λα 

πεξηιακβΪλνπλ ηηο λΫεο ηΪζεηο θαη κεγΫζε ηεο αγνξΪο. Γηα λα εέλαη πην 

απνηειεζκαηηθά ε ζπγθεθξηκΫλε κΫζνδνο ρξεζηκνπνηνχληαη νηθνλνκεηξηθΪ 

ππνδεέγκαηα ά πέλαθεο εηζξνψλ-εθξνψλ. 

ηελ ΔιιΪδα ρξεζηκνπνηεέηαη θαηΪ θχξην ιφγν ε κΫζνδνο ησλ ειαζηηθνηάησλ θαη 

εηδηθφηεξα ηεο εηζνδεκαηηθάο ειαζηηθφηεηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ 

ά ησλ επηκΫξνπο θαηεγνξηψλ απηψλ. Ο ηχπνο πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη εέλαη ν εμάο: 

eΤ=  /  

φπνπ eΤ  ε εηζνδεκαηηθά ειαζηηθφηεηα, Σ ηα ζπλνιηθΪ θνξνινγηθΪ Ϋζνδα ά ηα Ϋζνδα 

απφ ζπγθεθξηκΫλν θφξν, θαη Τ ην αθαζΪξηζην εγρψξην πξντφλ ζε αγνξαέεο 

ηξΫρνπζεο ηηκΫο. 

Ζ αθξέβεηα ησλ αλσηΫξσ εθηηκάζεσλ εμαξηΪηαη φρη κφλν απφ ηε κΫζνδν πξφβιεςεο 

αιιΪ θαη απφ ηε θχζε θΪζε εζφδνπ. 

 

4.5.3. Δθηέκεζε Δμφδσλ 

ΤπΪξρνπλ Ϋμνδα ηα νπνέα κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ κε κεγΪιε αθξέβεηα δεδνκΫλνπ 

φηη θαζνξέδνληαη απφ ζπγθεθξηκΫλα ζπκβφιαηα ά πξνΫξρνληαη απφ ζαθψο 

πξνζδηνξηζκΫλα πξνγξΪκκαηα. Χζηφζν, ππΪξρνπλ θαη δαπΪλεο νη νπνέεο εέλαη 

απξφβιεπηεο θαζψο ε δηελΫξγεηΪ ηνπο εμαξηΪηαη απφ ηελ επΫιεπζε ηπραένπ 

γεγνλφηνο. 

ε γεληθΫο γξακκΫο ζεκεηψλεηαη φηη νη ηαθηηθΫο δαπΪλεο ηνπ ΚξΪηνπο κπνξνχλ λα 

ππνινγηζηνχλ κε ζρεηηθΪ κεγΪιε αθξέβεηα δηφηη βαζέδνληαη ζε ζηνηρεέα ηνπ 

                                                             
11

 Άξζξν 3, Ν.Γ. 321/1969 
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παξειζφληνο, ηα νπνέα σζηφζν πξνζαξκφδνληαη θαηΪιιεια. Απφ ηελ Ϊιιε κεξηΪ, νη 

δαπΪλεο γηα δεκφζηεο επελδχζεηο απμνκεηψλνληαη αλΪινγα κε ηνπο επηδησθφκελνπο 

ζηφρνπο ηεο  ΚπβΫξλεζεο αιιΪ θαη ηε γεληθά νηθνλνκηθά ζπγθπξέα.   

 

4.5.4. ΑξρΫο ΚαηΪξηηζεο Πξνυπνινγηζκνχ12 

i. Ο θαλφλαο ηεο δεκνζηφηεηαο: Ο Πξνυπνινγηζκφο πξΫπεη λα δεκνζηεχεηαη ψζηε λα 

δέλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε θΪζε ελδηαθεξφκελν λα ηνλ κειεηάζεη. 

ii. Ο θαλφλαο ηνπ εληαπζένπ: Ο Πξνυπνινγηζκφο πξΫπεη λα θαηαξηέδεηαη γηα Ϋλα Ϋηνο 

ην νπνέν ζηελ ΔιιΪδα ζπκπέπηεη κε ην εκεξνινγηαθφ. Ο θαλφλαο απηφο αθνινπζεέηαη 

γηα λα δηαζθαιηζηεέ ε αθξέβεηα ησλ πξνβιΫςεσλ γηα ηα Ϋζνδα θαη ηα Ϋμνδα ηεο 

πξνυπνινγηδφκελεο πεξηφδνπ. ΤπΪξρεη σζηφζν ην ελδερφκελν λα παξνπζηαζηεέ ην 

θαηλφκελν θαηΪ ην νπνέν ηα Ϋζνδα ζα βεβαησζνχλ εληφο ηνπ Ϋηνπο αιιΪ ζα 

εηζπξαρζνχλ θαηΪ ην επφκελν, ελψ αληέζηνηρα φζνλ αθνξΪ ζηηο δαπΪλεο δχλαηαη λα 

αλαιεθζνχλ εληφο ηνπ Ϋηνπο αιιΪ λα κελ πιεξσζνχλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο 

πξνυπνινγηδφκελεο πεξηφδνπ. 

Οη κΫζνδνη πνπ αθνινπζνχληαη γηα λα αληηκεησπηζηεέ ην ελ ιφγσ πξφβιεκα εέλαη νη 

εμάο: ΚαηαξρΪο, ππΪξρεη ε Σακηαθά κΫζνδνο ζχκθσλα κε ηελ νπνέα κφλν ηα Ϋζνδα 

ηα νπνέα ζα εηζπξαρζνχλ (αλεμΪξηεηα απφ ην ρξφλν βεβαέσζάο ηνπο) θαη ηα Ϋμνδα 

ηα νπνέα ζα πιεξσζνχλ (αλεμΪξηεηα απφ ην ρξφλν αλΪιεςεο ησλ ζρεηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ) εληφο ηνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο ζην νπνέν  αλαθεξφκαζηε, 

πεξηιακβΪλνληαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ ππφςε Ϋηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

θαηαξηέδεηαη ν  Σακηαθφο Πξνυπνινγηζκφο (Cash Budget).  

Ζ δεχηεξε κΫζνδνο εέλαη ε Γηνηθεηηθά θαηΪ ηελ νπνέα σο Ϋζνδα ζεσξνχληαη φζα ζα 

βεβαησζνχλ κΫζα ζην Ϋηνο (αλεμΪξηεηα απφ ην ρξφλν εέζπξαμεο) θαη σο Ϋμνδα φζα 

ζα αλαιεθζνχλ εληφο ηνπ πξνυπνινγηδφκελνπ Ϋηνπο (αλεμΪξηεηα απφ ην ρξφλν 

πιεξσκάο απηψλ). Με απηφ ηνλ ηξφπν θαηαξηέδεηαη ν Γηνηθεηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 

(Administrative Budget). 

Ζ κΫζνδνο πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ ΔιιΪδα εέλαη ε κηθηά. πγθεθξηκΫλα, ε εθηΫιεζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ παξαηεέλεηαη θαηΪ Ϋλα κάλα ψζηε λα εηζπξαρζνχλ ηα 

βεβαησκΫλα κΫρξη ηε ιάμε ηνπ ππφςε Ϋηνπο Ϋζνδα. Αληέζηνηρα, ε εθηΫιεζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ παξαηεέλεηαη θαηΪ δχν κάλεο γηα ηελ πιεξσκά ησλ 

εμφδσλ, γηα ηα νπνέα νη ζρεηηθΫο ππνρξεψζεηο αλαιάθζεθαλ κΫρξη ηε ιάμε ηνπ 

                                                             
12

 Γ. ΓξΪθνο, «Μαζάκαηα Γεκφζηαο Οηθνλνκηθάο», εθδφζεηο Α. ηακνχιεο, Αζάλα, 1997 
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ζρεηηθνχ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο. ΚαηΪ ζπλΫπεηα, δηαπηζηψλνπκε φηη ζηελ ΔιιΪδα 

ρξεζηκνπνηεέηαη ν Γηνηθεηηθφο Πξνυπνινγηζκφο ν νπνένο φκσο Ϋρεη κηθξΫο 

απνθιεέζεηο απφ ηνλ Σακηαθφ. 

ΣΫινο, εέλαη ρξάζηκν λα δηεπθξηληζηεέ φηη ζηελ πξΪμε ζπκβαέλνπλ δηΪθνξεο 

παξεθθιέζεηο απφ ηνλ θαλφλα ηνπ εληαπζένπ. Ο πην ζπρλφο ιφγνο εέλαη ε κε Ϋγθαηξε 

ςάθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. ε απηά ηελ πεξέπησζε ρξεζηκνπνηεέηαη ε κΫζνδνο 

ησλ πξνζσξηλψλ δσδεθαηεκνξέσλ, θαηΪ ηελ νπνέα ε Βνπιά παξΫρεη πξνζσξηλά, γηα 

θΪζε κάλα κΫρξη ηελ ςάθηζε ηνπ λΫνπ πξνυπνινγηζκνχ, εμνπζηνδφηεζε ζηελ 

εθηειεζηηθά εμνπζέα γηα λα εηζπξΪηηεη ηα Ϋζνδα θαη λα δηελεξγεέ ηα Ϋμνδα. 

Απαξαέηεηε πξνυπφζεζε εέλαη ηα ζπγθεθξηκΫλα κεγΫζε λα κελ ππεξβαέλνπλ ην Ϋλα 

δσδΫθαην ηνπ χςνπο ησλ αληέζηνηρσλ κεγεζψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ 

γηα νιφθιεξν ην νηθνλνκηθφ Ϋηνο. Χζηφζν, αλ ε ςάθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ά ε 

ρξάζε ηεο παξαπΪλσ κεζφδνπ δελ θαζέζηαηαη δπλαηά, ιφγσ ιάμεο ηεο πεξηφδνπ ηεο 

Βνπιάο, παξαηεέλεηαη γηα ηΫζζεξηο κάλεο ε ηζρχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ιάμαληνο  

ά ιάγνληνο νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο κε δηΪηαγκα πνπ εθδέδεηαη κεηΪ απφ πξφηαζε ηνπ 

Τπνπξγηθνχ πκβνπιένπ. 

iii. Ο θαλφλαο ηεο εηιηθξέλεηαο: Οη εθηηκάζεηο πνπ αλαγξΪθνληαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ 

πξΫπεη λα εέλαη εηιηθξηλεέο. 

iv. Ο θαλφλαο ηεο ζαθάλεηαο: Σα Ϋζνδα θαη Ϋμνδα ηνπ θξΪηνπο πξΫπεη λα 

ηαμηλνκνχληαη θαηΪ ηνλ πην ζαθά ηξφπν. 

v. Ο θαλφλαο ηεο πξνεγνχκελεο εμνπζηνδνηάζεσο: Πξηλ ηελ εθηΫιεζε ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ζα πξΫπεη λα εμνπζηνδνηεέηαη ε Δθηειεζηηθά Δμνπζέα απφ ηε 

Ννκνζεηηθά. 

vi. Ο θαλφλαο ηεο ελφηεηαο13: χκθσλα κε ηνλ θαλφλα απηφ επηβΪιιεηαη φια ηα 

Ϋζνδα θαη ηα Ϋμνδα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπ θξΪηνπο λα ζπγθεληξψλνληαη ζε 

εληαέν θεέκελν. ΔΪλ Ϋζνδα ά Ϋμνδα δελ αλαθΫξνληαη ζην λνκηθφ πξφζσπν ηνπ 

θξΪηνπο, ηφηε κπνξνχλ λα αλαγξαθνχλ ζε ηδηαέηεξνπο πξνυπνινγηζκνχο, φπσο εέλαη 

γηα παξΪδεηγκα νη ΠξνζαξηεκΫλνη Πξνυπνινγηζκνέ. 

vii. Ο θαλφλαο ηεο θαζνιηθφηεηαο: Όια ηα Ϋζνδα θαη ηα Ϋμνδα πξΫπεη λα αλαθΫξνληαη 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. ΑπνηΫιεζκα απηνχ ηνπ θαλφλα εέλαη φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ζα πξΫπεη λα αλαγξΪθεηαη ην ζχλνιν ησλ αθαζΪξηζησλ εζφδσλ ρσξέο ηα αληέζηνηρα 

Ϋμνδα βεβαέσζεο, εέζπξαμεο θ.ιπ. ηα νπνέα αλαγξΪθνληαη ζην ζθΫινο ησλ εμφδσλ. 

                                                             
13

 Άξζξν 79, παξ. 2 ηνπ πληΪγκαηνο ηνπ 1975 
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ΚαηΪ ζπλΫπεηα, ν θαηαξηηδφκελνο πξνυπνινγηζκφο εέλαη ν αθαζΪξηζηνο 

πξνυπνινγηζκφο (budget brut) θαη φρη ν θαζαξφο πξνυπνινγηζκφο (budget net). 

viii. Ο θαλφλαο ηεο εηδηθφηεηαο: ηνλ πξνυπνινγηζκφ πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη 

ιεπηνκεξψο ηα δηΪθνξα εέδε εζφδσλ θαη εμφδσλ. ΔλαιιαθηηθΪ κπνξνχκε λα πνχκε 

φηη ε ςάθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηε Βνπιά δεζκεχεη ηελ ΚπβΫξλεζε λα 

πξαγκαηνπνηάζεη ηα αλαγξαθφκελα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ Ϋζνδα θαη λα κελ 

μεπεξΪζεη ην πξνυπνινγηζζΫλ χςνο εμφδσλ. Ο θαλφλαο ηεο εηδηθφηεηαο 

ηθαλνπνηεέηαη ζηε ρψξα καο κε ηελ εθαξκνγά ηνπ θσδηθνχ δεθαδηθνχ ζπζηάκαηνο. 

ix. Ο θαλφλαο ηνπ κε εηδηθνχ πξννξηζκνχ ησλ δεκνζέσλ εζφδσλ: Απαγνξεχεηαη ν a 

priori πξννξηζκφο ελφο δεκνζένπ εζφδνπ γηα ηελ θΪιπςε ζπγθεθξηκΫλεο δαπΪλεο. Ο 

εηδηθφο πξννξηζκφο ελφο δεκνζένπ εζφδνπ γηα ηελ θΪιπςε ζπγθεθξηκΫλεο δαπΪλεο 

(earmarking) δχλαηαη λα θαηαζηάζεη επθνιφηεξε ηελ Ϋθθξαζε ηεο βνχιεζεο ησλ 

πνιηηψλ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο γηα ην επηζπκεηφ ά φρη  ησλ ζρεηηθψλ εζφδσλ. 

Χζηφζν, ε παξαβέαζε ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ θαλφλα εέλαη πηζαλφ λα κεηψζεη ηελ 

απαηηνχκελε επειημέα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

εκεηψλεηαη φηη ζηελ πξΪμε πθέζηαληαη πνιιΫο παξεθθιέζεηο απφ ηνλ θαλφλα ηνπ κε 

εηδηθνχ πξννξηζκνχ ησλ δεκνζέσλ εζφδσλ, νη νπνέεο ζπλάζσο εκθαλέδνληαη ζηνπο 

ΠξνζαξηεκΫλνπο Πξνυπνινγηζκνχο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξΪδεηγκα ζηελ ΔιιΪδα 

απνηεινχλ ηα ηΫιε θπθινθνξέαο νρεκΪησλ επέ νξηζκΫλσλ νδψλ γηα ηελ θΪιπςε ησλ 

δαπαλψλ ηνπ Σακεένπ Δζληθάο Οδνπνηέαο. 

 

4.6.ΦΖΦΗΖ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ην Ϊξζξν 11 ηνπ Ν.3871/10 θαζνξέδεηαη ε δηαδηθαζέα ςάθηζεο ηνπ εηάζηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ, ε νπνέα Ϋρεη σο εμάο: ηελ πξψηε ΓεπηΫξα ηνπ Οθησβξένπ πξηλ ηελ 

Ϋλαξμε ηνπ ππφςε νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο, θαηαηέζεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ην 

πξνζρΫδην ηνπ εηάζηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ζηελ αξκφδηα θνηλνβνπιεπηηθά 

επηηξνπά. Αθνινπζεέ ζπδάηεζε πεξέ ηνπ πξνζρεδένπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ 

θαλνληζκφ ηεο Βνπιάο. ηε ζπλΫρεηα, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, ιακβΪλνληαο 

ππφςε ηηο παξαηεξάζεηο ηηο αξκφδηαο επηηξνπάο, εηζΪγεη ην ζρΫδην ηνπ εηάζηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζηε Βνπιά ζαξΪληα (40) ηνπιΪρηζηνλ εκΫξεο πξηλ αξρέζεη 

ην νηθνλνκηθφ Ϋηνο ζην νπνέν ζα αλαθΫξεηαη ν πξνυπνινγηζκφο. Σν ζρΫδην ςεθέδεηαη 

θαηΪ ηελ ηαθηηθά εηάζηα ζχλνδν ηεο Βνπιάο, ζχκθσλα κε φζα νξέδνληαη ζηνλ 

θαλνληζκφ απηάο. 
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εκεηψλεηαη φηη ην ζρΫδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζπλνδεχεηαη απφ πιάζνο Ϊιισλ 

εγγξΪθσλ φπσο εέλαη νη ζπλφςεηο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ινηπψλ θνξΫσλ ηεο Γεληθάο 

ΚπβΫξλεζεο, ε δάισζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ φπνπ δηαβεβαηψλεηαη φηη νη 

εηάζηνη πξνυπνινγηζκνέ ηεο Γεληθάο ΚπβΫξλεζεο βξέζθνληαη ζε ζπκκφξθσζε κε ην 

Μεζνπξφζεζκν Πιαέζην Γεκνζηνλνκηθάο ηξαηεγηθάο θαη ε δάισζε πεξέ ηνπ 

ζπλνιηθνχ αλεμφθιεηνπ ρξΫνπο ηνπ δεκνζένπ. 

ΜεηΪ ηελ ςάθηζε ηνπ εηάζηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, νη πηζηψζεηο πνπ αθνξνχλ 

ζηηο δαπΪλεο αλΪ θνξΫα Κεληξηθάο Γηνέθεζεο θαη κεέδνλεο νηθνλνκηθΫο θαηεγνξέεο, 

εέλαη δεζκεπηηθΫο. 

 

4.7.ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ  

4.7.1. ΔθηΫιεζε πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ 

Ζ εθηΫιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ νινθιεξψλεηαη ζε δχν ζηΪδηα. Σν πξψην 

ζηΪδην αθνξΪ ζηε βεβαέσζε ησλ εζφδσλ θαη ην δεχηεξν ζηελ εέζπξαμε απηψλ. 

πγθεθξηκΫλα, ε δηαδηθαζέα ηεο βεβαέσζεο ησλ εζφδσλ εέλαη ε δηνηθεηηθά πξΪμε κε 

ηελ νπνέα θαζνξέδεηαη ε λφκηκε απαέηεζε ηνπ Γεκνζένπ θαη ην χςνο ηεο. ΠαξΪιιεια 

πξνζδηνξέδεηαη ν νθεηιΫηεο θαη ε αηηέα ηεο νθεηιάο. Ζ βεβαέσζε ησλ εζφδσλ κπνξεέ 

λα γέλεη εέηε κνλνκεξψο απφ ηελ αξκφδηα Κξαηηθά Τπεξεζέα, εέηε κε απηνβεβαέσζε 14 

ηνπ ππφρξενπ γηα θαηαβνιά ζην Γεκφζην, εέηε απφ θνηλνχ κεηαμχ ηεο αξκφδηαο 

Τπεξεζέαο θαη ηνπ ππφρξενπ γηα ηελ θαηαβνιά ζην Γεκφζην.  

ηε ζπλΫρεηα γέλεηαη ε εέζπξαμε ησλ εζφδσλ. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεέ ην ελ ιφγσ 

ζηΪδην απαηηεέηαη ε πξφβιεςε απφ ην Νφκν γηα ηελ εέζπξαμά ηνπ, ε χπαξμε Νφκηκνπ 

Σέηινπ Βεβαέσζεο15 ηνπ εζφδνπ θαη ηΫινο χπαξμε  λφκηκεο αξκνδηφηεηαο ηεο Αξράο 

πνπ εηζπξΪηηεη ην Ϋζνδν. ΚαηΪ ηελ ζρεηηθά θαηαβνιά ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ 

εθδέδεηαη ε απφδεημε εέζπξαμεο απφ ηελ εηζπξΪηηνπζα αξρά. ε πεξέπησζε 

Ϊξλεζεο ά θαζπζηΫξεζεο θαηαβνιάο ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ, ν Γεκφζηνο θνξΫαο 

κπνξεέ λα ιΪβεη αλαγθαζηηθΪ κΫηξα, φπσο εέλαη ε θαηΪζρεζε θηλεηψλ ά αθηλάησλ ά 

αθφκα θαη ε πξνζσπηθά θξΪηεζε ηνπ νθεηιΫηε ά ε απαγφξεπζά ηνπ εμφδνπ απφ ηε 

ρψξα. Σα ρξΫε πξνο ην Γεκφζην παξαγξΪθνληαη κεηΪ  ηελ πΪξνδν πΫληε εηψλ απφ 

                                                             
14

 ηελ πεξέπησζε ηεο απηνβεβαέσζεο ην ζηΪδην ηεο εέζπξαμεο ησλ εζφδσλ γέλεηαη ηαπηφρξνλα κε ην 

ζηΪδην ηεο βεβαέσζεο. 
15

 Φνξνινγηθνέ ά ρξεκαηηθνέ θαηΪινγνη φπνπ αλαγξΪθεηαη ν νθεηιΫηεο, ε αηηέα ηεο νθεηιάο θαη ην 

νθεηιφκελν πνζφ, ζηελ πεξέπησζε ηεο κνλνκεξνχο βεβαέσζεο απφ ηελ αξκφδηα Κξαηηθά Τπεξεζέα. 

Καηαξηέδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νηθνλνκηθφ Ϋθνξν.  
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ηε ιάμε ηνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο εληφο ηνπ νπνέν βεβαηψζεθε ε νθεηιά. ε νξηζκΫλεο 

πεξηπηψζεηο (π.ρ. ζΪλαηνο νθεηιΫηε) ηα ρξΫε παξαγξΪθνληαη. 

 

4.7.2. ΔθηΫιεζε πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ 

χκθσλα κε ην ΝΫν Κψδηθα Γεκνζένπ Λνγηζηηθνχ, ν πξνυπνινγηζκφο εμφδσλ 

νινθιεξψλεηαη ζε ηΫζζεξα βαζηθΪ ζηΪδηα. Σν πξψην αθνξΪ ζηελ αλΪιεςε ηεο 

ππνρξΫσζεο γηα δηελΫξγεηα κηαο δεκφζηαο δαπΪλεο, ην δεχηεξν εέλαη ε εθθαζΪξηζε 

ηεο δεκφζηαο δαπΪλεο, ην ηξέην εέλαη ε παξνρά εληνιάο πξνο πιεξσκά απηάο θαη ην 

ηειεπηαέν ε πιεξσκά ηεο.  

i. ΑλΪιεςε δεκφζηαο δαπΪλεο: Καηαξράλ, κε ηνλ φξν αλΪιεςε κηαο Γεκφζηαο 

δαπΪλεο ελλννχκε ηε ιάςε απφθαζεο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ ΚξΪηνπο, ηεο 

νπνέαο ε εθηΫιεζε ζα θαηαζηάζεη ην ΚξΪηνο νθεηιΫηε (Π.Β. Γεξηηιάο). ΚαηΪ ηελ 

αλΪιεςε ηεο δαπΪλεο γέλεηαη θαη ε ηαπηφρξνλε θαηαγξαθά ηεο ζην ζρεηηθφ βηβιέν 

αλεηιεκκΫλσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Γεκνζένπ. Σα αξκφδηα φξγαλα ηνπ θξΪηνπο ηα 

νπνέα κπνξνχλ λα αλαιΪβνπλ κέα Γεκφζηα δαπΪλε δηαθξέλνληαη ζηνπο θχξηνπο 

(Τπνπξγνέ, Γεληθνέ Γξακκαηεέο, Πεξηθεξεηαθνέ ΓηεπζπληΫο) θαη ηνπο δεπηεξεχνληεο 

δηαηΪθηεο (δεκφζηνη -θπξέσο- ιεηηνπξγνέ), ζηνπο νπνένπο νη θχξηνη δηαηΪθηεο 

κεηαβηβΪδνπλ νξηζκΫλεο αξκνδηφηεηεο. 

Οη απνθΪζεηο ησλ θχξησλ δηαηαθηψλ γηα ηελ αλΪιεςε κηαο Γεκφζηαο δαπΪλεο 

ειΫγρνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεέ φηη ελαξκνλέδνληαη 

κε ηηο επηθξαηνχζεο νηθνλνκηθΫο ζπλζάθεο θαη ηελ νηθνλνκηθά πνιηηηθά ηεο 

θπβΫξλεζεο. πγθεθξηκΫλα, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θαζνξέδεη ηα πνζνζηΪ ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ κπνξνχλ λα αλαιεθζνχλ απφ ηνπο θχξηνπο δηαηΪθηεο γηα 

δεδνκΫλε ρξνληθά πεξένδν, φπσο επέζεο θαη ηα φξηα ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ 

κπνξνχλ λα πιεξσζνχλ γηα νξηζκΫλε πεξένδν.  

Σν ηειεπηαέν ζηΪδην πξηλ απφ ηελ αλΪιεςε κηαο δεκφζηαο δαπΪλεο εέλαη ε δηελΫξγεηα 

ειΫγρνπ ψζηε λα εμεηαζηεέ ε λνκηκφηεηΪ ηεο, θαηΪ πφζν δειαδά πξνβιΫπεηαη απφ ην 

λφκν, αιιΪ θαη ε χπαξμε ζρεηηθάο πέζησζεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. ΠαξΪιιεια, 

πξΫπεη λα δηαζθαιέδεηαη ε κε ππΫξβαζε ησλ νδεγηψλ ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

ζρεηηθΪ κε ηα θαζνξηζκΫλα πνζνζηΪ ησλ πηζηψζεσλ θαη ηα φξηα ησλ πιεξσκψλ. 

εκεηψλεηαη φηη ν Ϋιεγρνο απηφο πεξαηψλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζέα 

ΔληειινκΫλσλ Δμφδσλ ηνπ νηθεένπ Τπνπξγεένπ ά ηελ Τπεξεζέα Γεκνζένπ Λνγηζηηθνχ 

ηεο νηθεέαο Ννκαξρέαο. 
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ii. ΔθθαζΪξηζε δεκφζηαο δαπΪλεο: ΚαηΪ ην ζηΪδην απηφ πξνζδηνξέδεηαη ν δηθαηνχρνο, 

ην πνζφ θαη ε αηηέα ηεο απαέηεζεο θαηΪ ηνπ ΚξΪηνπο. Γηα λα γέλεη ε εθθαζΪξηζε ζα 

πξΫπεη ν πηζησηάο ηνπ Γεκνζένπ λα Ϋρεη θαηαζΫζεη ζην αξκφδην Τπνπξγεέν ηα 

αλαγθαέα δηθαηνινγεηηθΪ (ηηκνιφγηα πξνκεζεπηψλ, απνδεέμεηο θ.ιπ.). Ζ δηαδηθαζέα 

ηεο εθθαζΪξηζεο ηεο δεκφζηαο δαπΪλεο δηελεξγεέηαη απφ ηηο Τπεξεζέεο 

Γεκνζηνλνκηθνχ ΔιΫγρνπ κε βΪζε ηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθΪ. Χζηφζν, εΪλ 

πξνθχςεη φηη απηΪ εέλαη ειιηπά ά φηη δελ Ϋρνπλ ζπκπιεξσζεέ ζσζηΪ, επηζηξΫθνληαη 

ζηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο ηνπ ππνπξγεένπ γηα ζπκπιάξσζε ά δηφξζσζε. 

iii. Δληνιά γηα πιεξσκά δεκφζηαο δαπΪλεο: ΜεηΪ ηελ εθθαζΪξηζε κηαο δεκφζηαο 

δαπΪλεο, ε Τπεξεζέα ΔληειινκΫλσλ Δμφδσλ ά ε Τπεξεζέα Γεκνζένπ Λνγηζηηθνχ 

δέλεη εληνιά πιεξσκάο απηάο πξνο ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. κΫζσ ηεο ζχληαμεο ελφο 

ρξεκαηηθνχ εληΪικαηνο. Οη δεκφζηεο δαπΪλεο πνπ Ϋρνπλ πεξηνδηθφ ραξαθηάξα (ι.ρ. 

κηζζνέ θαη ζπληΪμεηο) δελ απαηηνχλ ηελ Ϋθδνζε ρξεκαηηθνχ εληΪικαηνο γηα ηελ 

πιεξσκά ηνπο θαζψο κπνξνχλ λα πιεξσζνχλ θαη κε βΪζε Ϊιινπο ηέηινπο, φπσο 

εέλαη γηα παξΪδεηγκα νη κηζζνινγηθΫο θαηαζηΪζεηο. Σα ρξεκαηηθΪ εληΪικαηα θαη νη 

ινηπνέ ηέηινη πιεξσκάο απνζηΫιινληαη ζην Διεγθηηθφ  πλΫδξην γηα ηελ Ϊζθεζε 

πξνιεπηηθνχ ειΫγρνπ. ΣΫινο, εθφζνλ ην ρξεκαηηθφ Ϋληαικα πιεξνέ ηηο 

πξνυπνζΫζεηο πνπ επηβΪιινληαη δηα λφκνπ, ζεσξεέηαη απφ ηνλ αξκφδην ΠΪξεδξν θαη 

ε εθδέδνπζα αξρά απνζηΫιιεη ηα εληΪικαηα ζην Γεκφζην Σακεέν γηα πιεξσκά. 

iv. Πιεξσκά δεκφζηαο δαπΪλεο: Ζ πιεξσκά ηεο δαπΪλεο γέλεηαη απφ ην Γεκφζην 

Σακεέν κε βΪζε ην πξσηφηππν ηνπ ρξεκαηηθνχ εληΪικαηνο. Δθηφο απφ ηνλ Ϋιεγρν 

ηνπ ρξεκαηηθνχ εληΪικαηνο, ηελ πιεξσκά απηνχ πξνεγεέηαη ε θαηαρψξεζε ηεο 

εηδηθάο πξΪμεο εμφθιεζεο ζην ζψκα ηνπ εληΪικαηνο. εκεηψλεηαη φηη εθφζνλ ε 

πιεξσκά δελ πξαγκαηνπνηεζεέ εληφο πΫληε εηψλ απφ ην ηΫινο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

Ϋηνπο θαηΪ ην νπνέν δεκηνπξγάζεθε ε αμέσζε, παξαγξΪθεηαη. 

 

4.8.ΔΛΔΓΥΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

Δθηφο απφ ηνπο ειΫγρνπο πνπ Ϋρνπλ άδε αλαθεξζεέ, ππΪξρεη κηα ζεηξΪ ειΫγρσλ νη 

νπνένη δηελεξγνχληαη κεηΪ ηελ εθηΫιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Απηνέ δηαθξέλνληαη ζε 

δηνηθεηηθνχο, δηθαζηηθνχο θαη θνηλνβνπιεπηηθνχο. 
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Οη δηνηθεηηθνέ Ϋιεγρνη δηεμΪγνληαη απφ ην Διεγθηηθφ πλΫδξην16, ην νπνέν δηελεξγεέ 

πξνιεπηηθφ Ϋιεγρν ησλ δεκνζέσλ εμφδσλ, Ϋιεγρν ησλ δαπαλψλ ησλ Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ Γεκνζένπ Γηθαένπ, Ϋιεγρν επέ ηνπ Απνινγηζκνχ θαη ηνπ Γεληθνχ 

Ηζνινγηζκνχ ηνπ ΚξΪηνπο, Ϋιεγρν ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ δεκνζέσλ ππνιφγσλ θ.ιπ. 

Οη Ϋιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαη απφ επηζεσξεηΫο ά εθπξνζψπνπο ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξένπ θαη νη δεκφζηνη ππφινγνη ινγνδνηνχλ ελψπηνλ ηεο ΠξντζηακΫλεο Αξράο ά 

ελψπηνλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ. Δθφζνλ δηαπηζησζεέ Ϋιιεηκκα, ν δεκφζηνο 

ππφινγνο θαιεέηαη λα ην αλαπιεξψζεη εληφο 24 σξψλ απφ ηεο θνηλνπνέεζεο ηεο 

ζρεηηθάο δηαπέζησζεο. ε αληέζεηε πεξέπησζε επηβΪιινληαη ζε απηφλ δηΪθνξεο 

θπξψζεηο. 

Οη δηθαζηηθνέ Ϋιεγρνη δηελεξγνχληαη επέζεο απφ ην Διεγθηηθφ πλΫδξην. Μπνξνχλ λα 

γέλνληαη πξνιεπηηθΪ θαηΪ ην ρξνληθφ δηΪζηεκα κεηαμχ Ϋθδνζεο ηνπ ρξεκαηηθνχ 

εληΪικαηνο θαη πιεξσκάο απηνχ. ηφρνο ησλ ζπγθεθξηκΫλσλ ειΫγρσλ εέλαη λα 

δηαπηζηψζνπλ ηε λνκηκφηεηα θαη φρη λα ειΫγμνπλ ηε ζθνπηκφηεηα ηεο δεκφζηαο 

δαπΪλεο. ΔπηπιΫνλ, δχλαληαη λα Ϋρνπλ θαηαζηαιηηθφ ραξαθηάξα θαηΪ ηε δηαβέβαζε 

ηνπ απνινγηζκνχ θαη ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπ θξΪηνπο ζην Διεγθηηθφ πλΫδξην, πξν ηεο 

ππνβνιάο ηνπο ζηε Βνπιά. 

ΣΫινο, ππΪξρεη κέα ηξέηε θαηεγνξέα ειΫγρσλ, νη θνηλνβνπιεπηηθνέ, νη νπνένη γέλνληαη 

θαηΪ ηε δηαδηθαζέα θχξσζεο ησλ απνινγηζκψλ θαη ηζνινγηζκψλ ηνπ θξΪηνπο απφ ηε 

Βνπιά. 

 

4.9.ΗΟΕΤΓΗΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ηφρνο θΪζε θπβΫξλεζεο εέλαη ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο λα εέλαη ηζνζθειηζκΫλνο. 

Απηφ ζεκαέλεη πσο ηα Ϋμνδα ηνπ θξΪηνπο ζα πξΫπεη λα ηζνχληαη κε ηα Ϋζνδα απηνχ. 

ΔΪλ ηα Ϋζνδα ππεξβαέλνπλ ηα Ϋμνδα ηφηε ν πξνυπνινγηζκφο ραξαθηεξέδεηαη σο 

πιενλαζκαηηθφο, ελψ αλ ηα Ϋμνδα εέλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα Ϋζνδα ηφηε ν 

πξνυπνινγηζκφο εέλαη ειιεηκκαηηθφο.  Ζ δεχηεξε πεξέπησζε δελ κπνξεέ λα πθέζηαηαη 

επέ καθξφ ρξνληθφ δηΪζηεκα θαζψο απηφ ζα νδεγάζεη ζε ζπλερά δαλεηζκφ θαη θαηΪ 

ζπλΫπεηα ζε αχμεζε ηνπ δεκνζένπ ρξΫνπο. 

ηελ απινπνηεκΫλε ηνπ κνξθά ν πξνυπνινγηζκφο κπνξεέ λα παξνπζηαζηεέ σο 

ηζνζθειηζκΫλνο θαζψο ζα πεξηιακβΪλεη ην ζχλνιν ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ ζα 

                                                             
16

 Γηνηθεηηθά Αξρά θαη Γηνηθεηηθφ Γηθαζηάξην πνπ ππΪγεηαη ζην Τπνπξγεέν Οηθνλνκηθψλ θαη απνηειεέηαη 

απφ Ϋλα Πξφεδξν, ηξεηο ΑληηπξνΫδξνπο, δεθαεπηΪ πκβνχινπο θαη δεθαπΫληε ΠαξΫδξνπο. 
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δηαζΫζεη ε ππφςε Γεκφζηα Οηθνλνκέα, ηα νπνέα  ραξαθηεξέδνληαη σο Ϋμνδα, 

αληηζηνηρέδνληΪο ηα κε ηα Ϋζνδα ηα νπνέα ζα εηζπξΪμεη. ΚαηΪ ζπλΫπεηα ην ζχλνιν 

ησλ δεκνζέσλ εζφδσλ πξΫπεη λα ηζνχηαη κε ην ζχλνιν ησλ δεκνζέσλ εμφδσλ εμ 

νξηζκνχ. Χζηφζν, αλαθΫξεηαη φηη ε θαηΪξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ηνλ αλσηΫξσ 

ηξφπν νδεγεέ ζε Ϋλα ηερλεηφ ηζνδχγην. 

Ζ Ϋλλνηα ηνπ Ηζνδπγένπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ πνπ παξνπζηΪδεη νηθνλνκηθφ 

ελδηαθΫξνλ εέλαη απηά πνπ δεέρλεη ηε ζρΫζε κεηαμχ ησλ δεκνζέσλ εζφδσλ, 

εμαηξνπκΫλσλ εθεέλσλ πνπ πξνΫξρνληαη απφ ηε ζχλαςε δαλεέσλ (θαη απφ ηελ 

εθπνέεζε δεκφζηαο πεξηνπζέαο), κε ηα δεκφζηα Ϋμνδα, εμαηξνπκΫλσλ ησλ εμφδσλ γηα 

ηελ παξνρά ά εμφθιεζε δαλεέσλ (θαζψο θαη ηνπ απνζεκαηηθνχ). (Γ.Δ.ΓξΪθνο, 1997)   

πλεπψο, αλ ηα δεκφζηα Ϋζνδα εμαηξνπκΫλσλ εθεέλσλ πνπ πξνΫξρνληαη απφ ηε 

ζχλαςε δαλεέσλ (θαη απφ ηελ εθπνέεζε δεκφζηαο πεξηνπζέαο), δηαθΫξνπλ ησλ 

δεκνζέσλ εμφδσλ, εμαηξνπκΫλσλ ησλ εμφδσλ γηα ηελ παξνρά ά εμφθιεζε δαλεέσλ 

(θαζψο θαη ηνπ απνζεκαηηθνχ), Ϋρνπκε αληζνδχγην. Με Ϊιια ιφγηα ν πξνυπνινγηζκφο 

ραξαθηεξέδεηαη σο αληζνζθειάο. 

Όζνλ αθνξΪ ζηνλ παξαπΪλσ νξηζκφ ηνπ ηζνδπγένπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα πξΫπεη 

λα αλαθΫξνπκε πσο ν κελ πξνζδηνξηζκφο ησλ εζφδσλ Ϋρεη θαζνιηθά ππνδνρά, 

θαζψο ηα Ϋζνδα απφ ηε ζχλαςε δαλεέσλ θαη ηελ εθπνέεζε δεκφζηαο πεξηνπζέαο 

απνζθνπνχλ απνθιεηζηηθΪ ζηελ θΪιπςε ηνπ ειιεέκκαηνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ελψ 

απφ ηελ Ϊιιε κεξηΪ ν πξνζδηνξηζκφο ησλ εμφδσλ δΫρεηαη θξηηηθά θαη ακθηζβάηεζε. 

πγθεθξηκΫλα, νη ππΫξκαρνη ηεο εμαέξεζεο ησλ δεκνζέσλ δαπαλψλ γηα παξνρά ά 

εμφθιεζε δαλεέσλ απφ ηα ζπλνιηθΪ Ϋμνδα ππνζηεξέδνπλ πσο απηΫο δελ απμΪλνπλ 

Ϊκεζα ηελ ελεξγφ δάηεζε. Χζηφζν, ζχκθσλα κε απηά ηελ Ϊπνςε απφ ηηο δεκφζηεο 

δαπΪλεο ζα Ϋπξεπε λα εμαηξεζνχλ θαη νη κεηαβηβαζηηθΫο πιεξσκΫο17. ΠαξΪιιεια, 

Ϋλα αθφκα επηρεέξεκα εέλαη φηη ην θξΪηνο δαλεέδεηαη εέηε γηα λα εμνθιάζεη δΪλεηα ηνπ 

παξειζφληνο, νπφηε απιΪ κεηαβΪιιεη δαλεηζηΫο, εέηε γηα λα ρνξεγάζεη δΪλεηα, νπφηε 

ιεηηνπξγεέ σο κεζνιαβεηάο κεηαμχ δαλεηνδφηε θαη δαλεηδφκελνπ. 

4.10.ΔΛΛΔΗΜΜΑ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΟ ΥΡΔΟ 

Σν Ϋιιεηκκα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πξνθχπηεη φηαλ ηα δεκφζηα Ϋζνδα, θαη θπξέσο ηα 

πξνεξρφκελα απφ ηε θνξνινγέα, δελ επαξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο δαπΪλεο ηνπ 

θξΪηνπο. πγθεθξηκΫλα, ην Ϋιιεηκκα νξέδεηαη σο εμάο: 

                                                             
17

 ηηο κεηαβηβαζηηθΫο πιεξσκΫο πεξηιακβΪλνληαη επηρνξεγάζεηο, ζπληΪμεηο, επηδφκαηα αλεξγέαο θαη 

Ϊιιεο πιεξσκΫο ζε ηδηψηεο νη νπνέεο δελ παξΪγνπλ θαλΫλα πξντφλ. 
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Έλλειμμα προϋπολογιζμού ή δημόζιο έλλειμμα = Γαπάνες – Έζοδα > 0 

Έλλειμμα προϋπολογιζμού = D = Ga + r·B –T    

Όπνπ Ga  εέλαη νη θξαηηθΫο δαπΪλεο, r·B εέλαη ην κΫγεζνο ησλ πιεξσκψλ γηα ηελ 

εμππεξΫηεζε ηνπ ππΪξρνληνο δεκνζένπ ρξΫνπο, r εέλαη ην πξαγκαηηθφ επηηφθην θαη Σ 

ηα Ϋζνδα πνπ πξνΫξρνληαη απφ θφξνπο. ηελ παξαπΪλσ εμέζσζε κπνξνχκε ζην 

κΫξνο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ λα πξνζζΫζνπκε θαη ηηο κεηαβηβαζηηθΫο πιεξσκΫο Fa. 

Απφ ηελ παξαπΪλσ εμέζσζε κπνξνχκε λα ζπκπεξΪλνπκε φηη κηα αχμεζε ζηηο 

θξαηηθΫο δαπΪλεο ζα νδεγάζεη ζε αχμεζε ηνπ ειιεέκκαηνο. Χζηφζν, ζα πξΫπεη λα 

επηζεκΪλνπκε φηη ε αχμεζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ απμΪλεη ην εηζφδεκα, ε νπνέα 

αχμεζε νδεγεέ ζε κεέσζε ηνπ ειιεέκκαηνο. ΚαηΪ ζπλΫπεηα ζα πξΫπεη λα ππΪξμεη 

πεξαηηΫξσ αλΪιπζε ψζηε λα δηαπηζησζεέ πνηα απφ ηηο δχν δπλΪκεηο Ϋρεη ηε 

κεγαιχηεξε επέπησζε ζηε κεηαβνιά ηνπ ειιεέκκαηνο. Χζηφζν, ε αλΪιπζε απηά δελ 

εμππεξεηεέ ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο εξγαζέαο θαη θαηΪ ζπλΫπεηα ζα παξαιεθζεέ. 

Όζνλ αθνξΪ ζην δεκφζην ρξΫνο ηεο ρψξαο, απηφ απνηειεέ ην Ϊζξνηζκα ησλ εηάζησλ 

ειιεηκκΪησλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δηαρξνληθΪ. πλεπψο ην χςνο ηνπ δεκφζηνπ 

ρξΫνπο ζπλδΫεηαη Ϊκεζα κε ηελ αθνινπζνχκελε δεκνζηνλνκηθά πνιηηηθά. 

πγθεθξηκΫλα, εΪλ εέρε εθαξκνζηεέ κηα πην ζπλεηά δεκνζηνλνκηθά πνιηηηθά, ε νπνέα 

νδεγεέ ζε ειιεέκκαηα θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ πθΫζεσλ θαη ζε πιενλΪζκαηα ζηε 

δηΪξθεηα ηεο νηθνλνκηθάο Ϊλζεζεο, ην δεκφζην ρξΫνο ζα θηλεέην ζε ειεγρφκελα 

πιαέζηα. 

Γηα λα θαιπθζεέ ην Ϋιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ην θξΪηνο θαιεέηαη λα δαλεηζηεέ 

ψζηε λα ρξεκαηνδνηάζεη ηηο δεκφζηεο δαπΪλεο. Ο δαλεηζκφο κπνξεέ λα γέλεη εέηε κε 

πψιεζε θξαηηθψλ νκνιφγσλ, εέηε κε απεπζεέαο ρξεκαηνδφηεζε απφ ηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσδψλεο ά ην ΓηεζλΫο Ννκηζκαηηθφ Σακεέν (ΓΝΣ). Όζνλ αθνξΪ ζηελ πξψηε 

κΫζνδν δαλεηζκνχ, ην θξΪηνο πσιεέ θξαηηθΪ νκφινγα ηα νπνέα αγνξΪδνπλ πνιέηεο 

ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. Χζηφζν, κε απηφ ηνλ ηξφπν κεηψλνληαη νη ηδησηηθΫο 

απνηακηεχζεηο πνπ ζε δηαθνξεηηθά πεξέπησζε ζα κπνξνχζαλ λα δηαηεζνχλ γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηδησηηθψλ επελδχζεσλ. Παξαηεξνχκε δειαδά φηη ν θξαηηθφο 

δαλεηζκφο θαη νη επελδχζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκΫα απνηεινχλ αληαγσληδφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο. ΔλαιιαθηηθΪ, ηα θξαηηθΪ νκφινγα κπνξνχλ λα αγνξαζηνχλ θαη απφ 

πνιέηεο μΫλσλ ρσξψλ. ε απηά ηελ πεξέπησζε νη επελδχζεηο δελ επεξεΪδνληαη ζε 

κεγΪιν βαζκφ, αιιΪ εέλαη εκθαλΫο φηη ν ζπλεράο δαλεηζκφο απμΪλεη ην ρξΫνο πνπ ζα 

θιεζεέ λα απνπιεξψζεη ην θξΪηνο κειινληηθΪ δεδνκΫλνπ φηη απμΪλνληαη θαη νη ηφθνη.  
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Με ηε ζεηξΪ ηεο ε αχμεζε ηνπ ρξΫνπο νδεγεέ ζε αχμεζε ηεο θνξνινγέαο, θπξέσο γηα 

ηηο κειινληηθΫο γεληΫο. 

ΑλαθνξηθΪ κε ηε δεχηεξε κΫζνδν δαλεηζκνχ, ζηελ νπνέα πξνζΫθπγε πξφζθαηα ε 

ρψξα ζηελ πξνζπΪζεηΪ ηεο λα κεηψζεη ην Ϋιιεηκκα ζε επηηξεπηΪ γηα ηα πιαέζηα ηεο 

Δπξσδψλεο επέπεδα, απηά πεξηιακβΪλεη αθελφο ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ θξΪηε-κΫιε 

ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο κΫζσ δηκεξψλ δαλεέσλ θαη αθεηΫξνπ ηελ Ϊκεζε 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΓηεζλΫο Ννκηζκαηηθφ Σακεέν. Οη φξνη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

θαζνξέδνληαη απφ ηελ Δπξσπατθά Δπηηξνπά ζε ζπλεξγαζέα κε ηελ Δπξσπατθά 

Κεληξηθά ΣξΪπεδα (ΔΚΣ) θαη ην ΓηεζλΫο Ννκηζκαηηθφ Σακεέν. πγθεθξηκΫλα 

ζεκεηψλνπκε φηη νη φξνη ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ ΔιιΪδα πνπ απνθαζέζηεθαλ ηελ 

Ϊλνημε ηνπ 2010 ζηα πιαέζηα ηνπ Μλεκνλένπ Οηθνλνκηθάο θαη Υξεκαηνπηζησηηθάο 

Πνιηηηθάο θαη εηδηθφηεξα ηνπ ζρεδένπ λφκνπ κε ηέηιν «ΜΫηξα γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ 

κεραληζκνχ ζηάξημεο ηεο Διιεληθάο Οηθνλνκέαο απφ ηα ΚξΪηε ΜΫιε ηεο δψλεο ηνπ 

επξψ θαη ην ΓηεζλΫο Ννκηζκαηηθφ Σακεέν», επηβΪιινπλ κε πξνλνκηαθΪ επηηφθηα ψζηε 

λα ηεζνχλ ηα θέλεηξα γηα ηελ ΔιιΪδα λα επηζηξΫςεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ αγνξψλ. 

Δλ θαηαθιεέδη, ζεκεηψλεηαη πσο ην δεκφζην ρξΫνο εέλαη δπλαηφ λα εκθαλέζεη 

κεδεληθνχο ά αθφκα θαη αξλεηηθνχο ξπζκνχο αχμεζεο, κφλν αλ επηηεπρζεέ ε εμΪιεηςε 

ηνπ εηάζηνπ ειιεέκκαηνο κε ηαπηφρξνλε εκθΪληζε πιενλΪζκαηνο ζηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ. Γηα λα ζπκβνχλ φκσο ηα παξαπΪλσ ζα πξΫπεη λα αθνινπζεζεέ κηα 

πνιηηηθά ιηηφηεηαο πνπ βξαρπρξφληα ζα πξνθαιΫζεη ζεκαληηθά αχμεζε ηεο αλεξγέαο 

θαη ζα νδεγάζεη ηε ρψξα ζε γεληθφηεξε νηθνλνκηθά χθεζε. Χζηφζν, κε απηφ ηνλ 

ηξφπν δχλαηαη λα επηηεπρζεέ ε κεέσζε ηνπ ρξΫνπο κε αμηνζεκεέσηα νθΫιε γηα ηε 

ρψξα ζε καθξνπξφζεζκν νξέδνληα, φπσο εέλαη ε κεέσζε ηεο κειινληηθάο 

θνξνινγέαο, θαζψο ζα ππΪξμεη αχμεζε ησλ εζφδσλ πξνεξρφκελα απφ θνξνινγέα 

πνπ ζα κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ζε Ϋξγα θνηλάο σθΫιεηαο θαη παξΪιιεια λα εληζρπζεέ 

ν ξφινο ηνπ θξΪηνπο σο θξΪηνο πξφλνηαο.  

Απφ ηελ Ϊιιε κεξηΪ, ππνζηεξέδεηαη ε Ϊπνςε πσο ην ηδηαέηεξα απμεκΫλν δεκφζην 

ρξΫνο θαη ηα επέζεο πςειΪ εηάζηα ειιεέκκαηα ηνπ ειιεληθνχ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε κέα πνιηηηθά αλΪπηπμεο ηεο 

νηθνλνκέαο, θαη φρη κε αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ά κεέσζε ησλ 

θξαηηθψλ δαπαλψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ζα νδεγεζνχκε ζε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαη 

θαηΪ ζπλΫπεηα ην χςνο ηνπ ρξΫνπο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζα κεησζεέ. Χζηφζν, 

απνδεηθλχεηαη καζεκαηηθΪ φηη αλ αθνινπζεζεέ ε πνιηηηθά αλΪπηπμεο απνθιεηζηηθΪ -ε 
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νπνέα πξνυπνζΫηεη ηε δηαηάξεζε κεδεληθνχ πξσηνγελνχο ειιεέκκαηνο18 εηεζέσο- 

ηφηε κε ηα ζεκεξηλΪ δεδνκΫλα ζα απαηηεζνχλ πεξέπνπ 40 Ϋηε γηα λα κεησζεέ ην 

Ϋιιεηκκα ζηα επηζπκεηΪ επέπεδα. πλεπψο, δηαπηζηψλνπκε πσο ε χπαξμε 

πξσηνγελνχο πιενλΪζκαηνο θαζέζηαηαη αλαγθαέα ψζηε λα επηηεπρζεέ ζεκαληηθά 

κεέσζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ρξΫνπο ζε ζρεηηθΪ κηθξφ ρξνληθφ δηΪζηεκα. 

 

 

ΚΡΑΣΟ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

            +                                            ΔΛΛΔΗΜΜΑ  

                                              14.720,50 

 

          

ράκα 4.2.Σν Ϋιιεηκκα ηνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ ηνκΫα ην νθηΪκελν Ηαλνπαξένπ-

Απγνχζηνπ 2010 (πνζΪ ζε εθαη. €)/ Πεγά: Τπνπξγεέν Οηθνλνκηθψλ  

 

 

 

                                                             
18

 Χο πξσηνγελΫο Ϋιιεηκκα (primary deficit) νξέδεηαη ε δηαθνξΪ κεηαμχ ησλ δεκνζέσλ δαπαλψλ θαη ησλ 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ (G-T). 

ΤΝΟΛΗΚΑ ΔΟΓΑ: 33.700,00 

ΜΔΗΟΝ 

ΤΝΟΛΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ: 48.420,50 

 

ΣΑΚΣΗΚΟ 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗ

ΜΟ 

32.390,00 

+ 

1.310,00 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΓΖΜΟΗΧΝ 

ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 

ΣΑΚΣΗΚΟ 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗ

ΜΟ 

43.511,50 

 

ΣΟΚΟΗ 

10.682,00 

 

ΠΡΧΣΟΓΔΝΔ 

ΔΛΛΔΗΜΜΑ 

4.038,50 
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ράκα 4.3.ΟθεηιΫο Γεκνζένπ (πνζΪ ζε δηζ. €)/ Γελ πεξηιακβΪλνληαη νθεηιΫο πξνο 

θνξεέο ηεο γεληθάο θπβΫξλεζεο/ Πεγά: Τπνπξγεέν Οηθνλνκηθψλ 

 

Χο ιεμηπξφζεζκεο ζεσξνχληαη νη νθεηιΫο πνπ δελ Ϋρνπλ εμνθιεζεέ κεηΪ ηελ 

παξΫιεπζε 90 εκεξψλ απφ ηελ θαλνληθά εκεξνκελέα εμφθιεζεο. ην ζράκα 4.3. 

παξνπζηΪδνληαη νη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιΫο αλεμαξηάησο Ϋηνπο πξαγκαηνπνέεζεο ηεο 

νθεηιάο.  

ΔπηπιΫνλ, ζεκεηψλεηαη φηη απφ ηα 7,16 δηζ. € ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ησλ θνξΫσλ 

ηεο γεληθάο θπβΫξλεζεο πξνο ηξέηνπο, ην πνζφ ησλ πεξέπνπ 6,1 δηζ. € αθνξΪ ζηηο 

νθεηιΫο ησλ λνζνθνκεέσλ, εθ ησλ νπνέσλ ην πνζφ ησλ 5,34 δηζ. € Ϋρεη άδε ξπζκηζηεέ 

κε ην Ϊξζξν 27 ηνπ Ν.3867/10. πγθεθξηκΫλα, ην πνζφ απηφ αθνξΪ ζε παιαηΪ ρξΫε 

πξνο ηνπο πξνκεζεπηΫο ησλ λνζνθνκεέσλ, ηα νπνέα Ϋρνπλ ξπζκηζηεέ θαη 

θαηαβΪιινληαη κε νκνινγέεο. 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΟΛΟ 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

7,16 

 

ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ 

ΣΟΠΗΚΖ 

ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 

0,33 

 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ 

6,09 

 5,34 

ΔΥΟΤΝ 
ΡΤΘΜΗΣΔΗ 

ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΑΦΑΛΗΖ 

0,65 

 

ΛΟΗΠΑ 

ΝΟΜΗΚΑ 

ΠΡΟΧΠΑ 

0,09 
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1 ΔΩΣ. ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ 0,70 

2 ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ 57,27 

3 ΔΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ 110,59 

4 ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3,09 

5 ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ, ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ 6,36 

6 ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 22,06 

7 ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 8,61 

8 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 0,64 

9 ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 46,61 

10 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ 18,70 

11 ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 11,63 

12 ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ 23,11 

13 ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ 12,45 

14 ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ 24,66 

15 ΓΔΝΙΚΔ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΔ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΝΗΜΔΡΩΗ 7,67 

16 Γ.Γ.ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΧΝ 21,89 

 

 

Πέλαθαο 4.2.Οη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιΫο ησλ ππνπξγεέσλ (πνζΪ ζε εθαη. € / Ϋσο 

31/08/2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

 

Α.ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 ΓηαλλΫιεο, Γ., (2003), “Δηζαγσγά ζηε Μαθξννηθνλνκηθά Θεσξέα”,Αζάλα 

 ΓαιακΪγθαο, Β. (1999), “Δηζαγσγά ζηε Γεκφζηα νηθνλνκηθά”, ΔθδνηηθΫο 

Δπηρεηξάζεηο «Σν Οηθνλνκηθφ», Αζάλα  

 ΓξΪθνο, Γ. (1997), “Μαζάκαηα Γεκφζηαο Οηθνλνκηθάο”, Δθδφζεηο ηακνχιεο, 

Ϋθδνζε 3ε, Αζάλα  

 

Β.ΞΔΝΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 Wildavsky, A., (1975),  “Budgeting: A comparative theory of business process”, 

Little, Brown and Company 

 

Γ.ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΗΑ 

 Arize, A.C. and John Malindretos, “Dynamic linkages and granger causality 

between trade and budget deficits: evidence from Africa”, African Journal of 

Acoounting, Economics, Finance and Banking Research, Vol.2. No2, 2003 

 Lihnemann, L., “Balanced budget rules and macroeconomic stability with non-

separable utility”, www.sciencedirect.com, April 2007 

 Pahlarani, M. and Ali Salman Saleh, “Budget deficits and current account deficits 

in the Phillippines: a causal relationship?”, American Journal of Applied Sciences 

6, 2009 

 

Γ..ΓΗΚΣΤΑΚΟΗ ΣΟΠΟΗ 

 Δθεκεξέδα ηεο Κπβεξλάζεσο ηεο Διιεληθάο Γεκνθξαηέαο, Δζληθφ Σππνγξαθεέν 

www.et.gr  

 Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ, Σκάκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ 

Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ www.aueb.gr/deos 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.et.gr/
http://www.aueb.gr/deos


75 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5:Ζ ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΣΟΤ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ 

ΠΛΑΗΗΟΤ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

 

5.1.ΔΗΑΓΧΓΖ 

Όπσο Ϋρεη άδε αλαθεξζεέ, ν Γεληθφο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΚξΪηνπο απνηειεέηαη απφ 

δχν ππνθαηεγνξέεο: ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ (Ordinary Budget) θαη ηνλ 

Πξνυπνινγηζκφ Γεκνζέσλ Δπελδχζεσλ (Public Investment Budget). Ο πξψηνο 

θαηαξηέδεηαη θαη εθηειεέηαη κε ηε κνξθά ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θνλδπιέσλ, ελψ ν 

δεχηεξνο βαζέδεηαη ζηε δνκά ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Ϋξγσλ. Χζηφζν, ην ππΪξρνλ 

ζχζηεκα θαηΪξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ παξνπζηΪδεη νξηζκΫλεο αδπλακέεο, νη 

βαζηθΫο απφ ηηο νπνέεο εέλαη αθελφο ν κε ζαθάο πξνζδηνξηζκφο ησλ πνιηηηθψλ θαη 

ησλ δξΪζεσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη, αιιΪ θαη ησλ αξρψλ πνπ ζα θιεζνχλ λα ηηο 

εθαξκφζνπλ, θαη αθεηΫξνπ ε κε απνηειεζκαηηθά αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκΪησλ 

ησλ πηνζεηνχκελσλ πνιηηηθψλ, θαζψο δελ ππΪξρεη αληηζηνέρεζε ησλ εηζξνψλ κε ηηο 

εθξνΫο. 

Απφ ηα παξαπΪλσ, εέλαη εκθαλΫο πσο ε ειιεληθά θπβΫξλεζε επέ ηεο νπζέαο κΫρξη 

ζάκεξα ζρεδέαδε ηελ επηρεηξεκαηηθά ηεο δξΪζε βαζηδφκελε θαηΪ θχξην ιφγν ζηνλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ ρεδηαζκφ (Basic financial planning). Απηφ ζεκαέλεη πσο ν 

πξνγξακκαηηζκφο πνπ γηλφηαλ άηαλ κηθξάο εκβΫιεηαο θαη ζπγθεθξηκΫλα αθνξνχζε 

κφλν ζην επφκελν νηθνλνκηθφ Ϋηνο, ελψ ην κνλαδηθφ εξγαιεέν πνπ ρξεζηκνπνηεέην 

άηαλ ν εηάζηνο πξνυπνινγηζκφο. Χζηφζν, κε απηφ ηνλ ηξφπν δελ άηαλ δπλαηφ ε 

θπβΫξλεζε λα δηακνξθψζεη ηε ζηξαηεγηθά ηεο ζε καθξνρξφλην νξέδνληα, νχηε λα 

θΪλεη πξνβιΫςεηο γηα ηηο ζπλζάθεο ηνπ νηθνλνκηθνχ, θνηλσληθνχ θαη πνιηηηθνχ 

πεξηβΪιινληνο ζην κΫιινλ ψζηε λα θαηαθΫξεη λα επηηχρεη ηελ θαιχηεξε δπλαηά αιιΪ 

θαη Ϋγθαηξε πξνζαξκνγά ηεο ζηηο λΫεο ζπλζάθεο. 

Σα παξαπΪλσ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλΪγθε ησλ πνιηηψλ γηα δηαθΪλεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηαρεέξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, γηα κεέσζε ηνπ 

θξαηηθνχ ειιεέκκαηνο κε ηαπηφρξνλε σζηφζν βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο  ησλ 

παξαγφκελσλ θαη παξερφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, αιιΪ θαη γηα 

καθξνρξφλην ζρεδηαζκφ, θαζηζηνχλ απαξαέηεηε ηελ εθαξκνγά ελφο λΫνπ ζπζηάκαηνο 

θαηΪξηηζεο ηνπ Γεληθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. ΚαηΪ ζπλΫπεηα, ζηελ πξνζπΪζεηα πνπ 

ζπληειεέηαη γηα εθζπγρξνληζκφ ησλ δεκνζέσλ νηθνλνκηθψλ εηζΪγεηαη σο βαζηθφ 

εξγαιεέν ν Πξνυπνινγηζκφο ΠξνγξακκΪησλ. Γηα λα εέλαη επηηπράο ε κεηΪβαζε απφ 
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ην παιηφ ζην λΫν ζχζηεκα θαηΪξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ν πξνυπνινγηζκφο 

πξνγξακκΪησλ δελ ζα πξΫπεη λα ζεσξεζεέ απιΪ σο αιιαγά ζηελ απεηθφληζε θαη ηε 

δνκά ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, αιιΪ σο απνηχπσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

ζρεδένπ ηνπ θνξΫα. Με Ϊιια ιφγηα, ν πξνυπνινγηζκφο, ν νπνένο απνηειεέ ηελ 

νηθνλνκηθά Ϋθθξαζε  ηνπ εηάζηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδένπ ελφο νξγαληζκνχ ά θνξΫα, 

ζα πξΫπεη λα ππφθεηηαη ζηα πιαέζηα ηνπ κεζνπξφζεζκνπ (ηξηεηά) επηρεηξεζηαθνχ θαη 

νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Με απηφ ηνλ ηξφπν βιΫπνπκε ηελ ηΪζε πνπ 

δηακνξθψλεηαη γηα αμηνπνέεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ κΪλαηδκελη απφ ηνλ δεκφζην ηνκΫα, 

αιιΪ θαη ησλ σθειεηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγά ησλ καθξνρξφλησλ 

πξνγξακκΪησλ επηρεηξεκαηηθάο δξΪζεο. εκεηψλεηαη πσο ε πξαθηηθά απηά εέλαη 

δηεζλάο θαη πεξηιακβΪλεη ηε κεηΪβαζε απφ ηελ θιαζηθά κνξθά ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

θνλδπιέσλ (expenditures oriented budgeting), ζε ζπζηάκαηα πξνυπνινγηζκνχ πνπ 

πξνζαλαηνιέδνληαη ζηελ απφδνζε ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ πνιηηηθψλ (performance 

oriented budgeting). 

ΠαξΪιιεια, Ϋκθαζε ζα πξΫπεη λα δνζεέ ζηνλ ξφιν ηνπ θνηλνβνπιένπ, εληζρχνληαο 

ηελ εκπινθά ηνπ ζηε ιάςε απνθΪζεσλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ηνλ ππφ θαηΪξηηζε 

πξνυπνινγηζκφ. πγθεθξηκΫλα, ε Βνπιά Ϋρεη πνιχ ιέγν ρξφλν ζηε δηΪζεζά ηεο γηα λα 

εμεηΪζεη πξνζεθηηθΪ ην πξνζρΫδην θαη παξΪιιεια δελ Ϋρεη ηελ εμνπζέα λα πξνηεέλεη 

νπζηαζηηθΫο βειηηψζεηο. εκεηψλεηαη επέζεο πσο ν ξφινο ηεο Βνπιάο 

απνδπλακψλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν απφ ην γεγνλφο φηη ε εθΪζηνηε ΚπβΫξλεζε Ϋρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα αλαθαηαλΫκεη ηνπο πφξνπο ηνπ θξΪηνπο ά αθφκα θαη λα απμΪλεη ηηο 

δαπΪλεο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ ππφςε Ϋηνπο ρσξέο ηελ ππνρξΫσζε λα ελεκεξψλεη 

Ϊκεζα ηε Βνπιά.   

 

5.2.ΒΑΗΚΖ ΓΗΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΑΠΟ 

ΣΟΝ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ 

Ζ βαζηθά δηαθνξΪ πνπ εληνπέδεηαη κεηαμχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θνλδπιέσλ θαη ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ πξνγξακκΪησλ εέλαη  φηη ν πξψηνο εζηηΪδεη ζην εέδνο θαη ην χςνο 

ηεο δαπΪλεο, ελψ ν δεχηεξνο ζην εέδνο ησλ πνιηηηθψλ θαη ηελ απφδνζά ηνπο. 

πγθεθξηκΫλα, αλαθΫξνπκε ηα παξαθΪησ γηα ην θΪζε εέδνο πξνυπνινγηζκνχ: 

i. Πξνυπνινγηζκφο θνλδπιέσλ: 

 Έρεη σο θχξην ζεκεέν αλαθνξΪο ηελ νηθνλνκηθά ηαμηλφκεζε (ινγηζηηθά 

ηαμηλφκεζε ζε θαηεγνξέεο δαπαλψλ). 
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 Οη πιεξνθνξέεο πνπ παξΫρνληαη επξΫσο (θνηλνβνχιην, θνηλά γλψκε) γηα ηηο 

θαηεγνξέεο δαπαλψλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη εέλαη ηδηαέηεξα αλαιπηηθΫο. 

 Οη πιεξνθνξέεο γηα ηηο πνιηηηθΫο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη εέλαη ειιηπεέο. 

 Οη πιεξνθνξέεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δαπαλψλ εέλαη ειΪρηζηεο, 

θαηαθεξκαηηζκΫλεο θαη θπξέσο δελ ζπλδΫνληαη κε ηνπο πφξνπο πνπ δηαηέζεληαη. 

 Ο ξφινο ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ εέλαη ζπλάζσο ζπγθεληξσηηθφο, ηφζν ζηε 

θΪζε ηεο θαηΪξηηζεο, φζν θαη ζηε θΪζε ηεο εθηΫιεζεο. Ο ξφινο ηνπ φκσο 

πεξηνξέδεηαη θπξέσο ζε γξαθεηνθξαηηθΫο δηαδηθαζέεο γηα ηνλ Ϋιεγρν ησλ δαπαλψλ 

θαη ηελ θαηαλνκά θαη αλαθαηαλνκά πηζηψζεσλ. 

 Οη θνξεέο δελ ζπλδΫνπλ ηα αγαζΪ θαη ηηο ππεξεζέεο πνπ παξΪγνπλ κε ηνπο 

πφξνπο πνπ απνξξνθνχλ. Οη νηθνλνκηθΫο ππεξεζέεο πνπ δηαρεηξέδνληαη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ θνξΫα, πνιιΫο θνξΫο δελ Ϋρνπλ ζαθά αληέιεςε ησλ 

ζηφρσλ θαη ησλ επηδηψμεσλ, ηφζν ζπλνιηθΪ ηνπ θνξΫα, φζν θαη ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ ηνλ ζπλζΫηνπλ. 

 Σν θνηλνβνχιην εγθξέλεη Ϋλαλ πξνυπνινγηζκφ κε κεγΪιε αλΪιπζε ζε επέπεδν 

νηθνλνκηθάο ηαμηλφκεζεο, αιιΪ ρσξέο ζαθεέο πνηνηηθνχο ά/θαη πνζνηηθνχο 

ζηφρνπο ησλ θνξΫσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη, πξνθεηκΫλνπ λα παξΫρνπλ ζηνπο 

πνιέηεο δεκφζηα αγαζΪ θαη ππεξεζέεο. 

ii. Πξνυπνινγηζκφο πξνγξακκΪησλ: 

 Έρεη σο θχξην ζεκεέν αλαθνξΪο ηε ιεηηνπξγηθά ηαμηλφκεζε (πνιηηηθΫο θαη 

δξΪζεηο πνπ ηηο πινπνηνχλ). 

 Οη πιεξνθνξέεο πνπ παξΫρνληαη επξΫσο γηα ηηο θαηεγνξέεο δαπαλψλ 

πεξηνξέδνληαη ζε βαζηθΫο θαηεγνξέεο. Ζ πεξαηηΫξσ αλΪιπζε ησλ πηζηψζεσλ 

εκπέπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ θΪζε θνξΫα, ελδερνκΫλσο ζε ζπλεξγαζέα κε ην 

Τπνπξγεέν Οηθνλνκηθψλ, πνπ θαζνξέδεη ηνπο αλαγθαένπο θαλφλεο θαηαλνκάο θαη 

δηαρεέξηζάο ηνπο. 

 Οη πιεξνθνξέεο γηα ηηο πνιηηηθΫο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη εέλαη πιεξΫζηεξεο, 

ιακβΪλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ε βαζηθά δφκεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ζηεξέδεηαη ζηε ιεηηνπξγηθά ηαμηλφκεζε. 

 εκαληηθφ κΫξνο ηνπ πεξηερνκΫλνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απνηεινχλ 

πιεξνθνξέεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ αμηνιφγεζε θξαηηθψλ δξΪζεσλ. 
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 Σν Τπνπξγεέν Οηθνλνκηθψλ Ϋρεη επηηειηθφ ξφιν, θαζνξέδεη ην αλαγθαέν πιαέζην 

γηα ηελ επηηπρά Ϊζθεζε ηεο δεκνζηνλνκηθάο πνιηηηθάο. ΑπαιιΪζζεηαη απφ ηηο 

ιεπηνκεξεέο δηαδηθαζέεο δηαρεέξηζεο πηζηψζεσλ, πνπ κεηαθΫξνληαη ζε θαηψηεξν 

δηνηθεηηθφ επέπεδν, θαη δέλεη Ϋκθαζε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκΪησλ ησλ 

θνξΫσλ. 

 Οη θνξεέο Ϋρνπλ απμεκΫλεο αξκνδηφηεηεο ζηε δηαρεέξηζε ησλ πφξσλ ηνπο. 

πλάζσο ππΪξρεη επειημέα ζηελ θαηαλνκά θαη αλαθαηαλνκά ησλ πφξσλ, αιιΪ 

πνιχ απζηεξνέ θαλφλεο ζε φ,ηη αθνξΪ ζηα ζπλνιηθΪ φξηα δαπαλψλ γηα θΪζε 

ηνκΫα πνιηηηθάο, αλΪ θνξΫα, πνπ εγθξέζεθαλ απφ ην θνηλνβνχιην. Δέλαη 

ππφινγνη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δξΪζεψλ ηνπο. πλάζσο θΪζε 

ππνπξγφο ινγνδνηεέ φρη κφλν γηα ηελ επηηπρέα ηνπ Ϋξγνπ ηνπ, αιιΪ θαη γηα ηελ 

νξζνινγηθά δηαρεέξηζε ησλ πφξσλ πνπ ηνπ δηαηΫζεθαλ. 

 Σν θνηλνβνχιην εγθξέλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ κε βΪζε ηηο πνιηηηθΫο πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεληαη. ΑπνινγηζηηθΪ, αμηνινγεέ ην 

Ϋξγν θΪζε θνξΫα κε βΪζε ηα απνηειΫζκαηΪ ηνπ. 

 

5.3.ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΤΦΗΣΑΜΔΝΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΚΑΣΑΡΣΗΖ 

ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ: ΔΣΗΑΖ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΖ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 

Ζ πιεξνθφξεζε πνπ παξΫρεηαη κε ην ππΪξρνλ ζχζηεκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Ϋρεη 

ηα εμάο βαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ: 

 ΦνξΫαο: απνηειεέ δηνηθεηηθά πιεξνθφξεζε πνπ αθνξΪ ζην πνηνο δηαρεηξέδεηαη 

ηε δαπΪλε. 

 Δηδηθφο θνξΫαο: ε ελ ιφγσ θαηεγνξηνπνέεζε ιακβΪλεη ρψξα ζηνλ ηαθηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ θαη παξΫρεη θπξέσο δηνηθεηηθά πιεξνθφξεζε, αιιΪ θαη 

νηθνλνκηθά ά/θαη ιεηηνπξγηθά. 

 ΣνκΫαο: ε ηαμηλφκεζε αλΪ ηνκΫα αθνξΪ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ δεκνζέσλ 

επελδχζεσλ θαη απνηειεέ ιεηηνπξγηθά ηαμηλφκεζε θαηΪ ηελ νπνέα 

πξνζδηνξέδνληαη νη ηνκεέο πνιηηηθάο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη. 
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 Κσδηθνέ Αξηζκνέ Δμφδσλ (ΚΑΔ): ε πιεξνθφξεζε πνπ δέλνπλ νη ΚΑΔ πνηθέιεη. 

ΑλαθΫξεηαη φηη Ϊιινη παξΫρνπλ ακηγψο νηθνλνκηθά πιεξνθφξεζε, ελψ Ϊιινη 

παξΫρνπλ ιεηηνπξγηθά (π.ρ. ζηφρνο ηεο δαπΪλεο) ά/θαη δηνηθεηηθά πιεξνθφξεζε 

(π.ρ. ην ρξεκαηνδνηνχκελν θνξΫα).  

Παξαηεξνχκε πσο ε πιεξνθφξεζε πνπ ιακβΪλνπκε απφ ην ππΪξρνλ ζχζηεκα 

θαηΪξηηζεο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δελ παξνπζηΪδεη νκνηνγΫλεηα κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ επηπΫδσλ θσδηθνπνέεζεο ησλ δαπαλψλ. ΚαηΪ ζπλΫπεηα, δελ ππΪξρεη 

ζπλνρά ζηελ θαηεγνξηνπνέεζε ησλ πξνγξακκΪησλ, γεγνλφο πνπ απνηειεέ ζεκαληηθφ 

εκπφδην ζηελ εμαγσγά ζπκπεξαζκΪησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δξΪζεσλ 

θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γεληθφηεξα.  

Σν κεηνλΫθηεκα ηεο ειιηπνχο νξγΪλσζεο ηεο παξερφκελεο πιεξνθφξεζεο θαιεέηαη 

λα αληηκεησπέζεη θαη λα εμαιεέςεη ν πξνυπνινγηζκφο πξνγξακκΪησλ. πγθεθξηκΫλα, 

ηνλ θχξην Ϊμνλα θαηεγνξηνπνέεζεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πξνγξακκΪησλ απνηειεέ ε 

ιεηηνπξγηθά ηαμηλφκεζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνέα νη θπβεξλεηηθΫο πνιηηηθΫο 

εμεηδηθεχνληαη ζηηο Λεηηνπξγέεο (ά Σνκεέο Πνιηηηθάο), ηα ΠξνγξΪκκαηα θαη ηηο ΓξΪζεηο. 

ΑλαθΫξνπκε πσο ηα αξκφδηα ππνπξγεέα εέλαη ππεχζπλα γηα λα ζΫηνπλ ηηο ΓξΪζεηο, 

ελψ βαζηθφο ζηφρνο εέλαη λα θαηαζηνχλ ππεχζπλα θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ΣνκΫσλ θαη ησλ ΠξνγξακκΪησλ. 

ΠαξΪιιεια κε ηε ιεηηνπξγηθά ηαμηλφκεζε ππΪξρεη ε νηθνλνκηθά θαη ε δηνηθεηηθά 

ηαμηλφκεζε. Ζ πξψηε θαιεέηαη θαη ινγηζηηθά ε νπνέα, κε ηε βνάζεηα ηνπ λΫνπ 

ινγηζηηθνχ ζρεδένπ, ζα παξΫρεη αλαιπηηθά πιεξνθφξεζε γηα ην εέδνο θΪζε δαπΪλεο. 

εκεηψλεηαη πσο ζε επέπεδν πξνυπνινγηζκνχ θΪζε ΓξΪζε αληηζηνηρέδεηαη κε 

ζπγθεθξηκΫλεο θαηεγνξέεο δαπαλψλ. Απφ ηελ Ϊιιε κεξηΪ, ε δηνηθεηηθά ά νξγαληθά 

ηαμηλφκεζε ζπκβΪιιεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξΫα πνπ εέλαη ππεχζπλνο γηα ηε 

δηαρεέξηζε ηεο ΓξΪζεο αιιΪ θαη ηελ επέηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ Ϋρνπλ ηεζεέ. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 
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ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΤΣΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ράκα 5.1.χγθξηζε πθηζηΪκελνπ  ζπζηάκαηνο θαη πξνυπνινγηζκνχ πξνγξακκΪησλ 

 

5.4.ΑΓΤΝΑΜΗΔ ΣΟΤ ΤΦΗΣΑΜΔΝΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΟΤ 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

ηελ ΔιιΪδα ε δηαδηθαζέα θαηΪξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ παξνπζηΪδεη νξηζκΫλεο 

αδπλακέεο, νη νπνέεο κεηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ σο 

φξγαλν δηακφξθσζεο θαη πινπνέεζεο ηεο ζηξαηεγηθάο ηεο εθΪζηνηε θπβΫξλεζεο. Οη 

ελ ιφγσ αδπλακέεο Ϋρνπλ εληνπηζηεέ απφ ηελ ειιεληθά θπβΫξλεζε θαη Ϋρνπλ 

δξνκνινγεζεέ βειηησηηθΫο θηλάζεηο. πγθεθξηκΫλα, ν βαζηθφο ζηφρνο εέλαη λα 

κεηαηξαπεέ ν γεληθφο πξνυπνινγηζκφο ζε Ϋλα πξνυπνινγηζκφ πξνγξακκΪησλ ψζηε 

λα δέλεηαη Ϋκθαζε ζηα πξνγξΪκκαηα αιιΪ θαη ηα επηδησθφκελα απνηειΫζκαηα19.  

Οη βαζηθΫο αδπλακέεο ηνπ ζπζηάκαηνο εληνπέδνληαη ζηα εμάο ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ: 

i.  ηελ ΔιιΪδα αθνινπζεέηαη ε κΫζνδνο bottom-up γηα ηελ θαηΪξηηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. χκθσλα κε απηά ηε δηαδηθαζέα νη ππνπξγνέ δελ 

αληηκεησπέδνπλ ζπγθεθξηκΫλνπο πεξηνξηζκνχο θαηΪ ηε δηεθδέθεζε ηκάκαηνο 

ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη παξΪιιεια δελ ππΪξρεη νπζηαζηηθά 

                                                             
19

  ην πξνζρΫδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2008 ζπκπεξηιάθζεθε σο παξΪξηεκα Ϋλα πηινηηθφ 

πξνζρΫδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγεένπ Πνιηηηζκνχ, ελδεηθηηθφ ηεο λΫαο ηΪζεο. 
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θαζνδάγεζε -ηνπιΪρηζηνλ ζηα αξρηθΪ ζηΪδηα- απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ ά/θαη ηνλ 

Τπνπξγφ ησλ Οηθνλνκηθψλ. Ζ ζπλΪληεζε ησλ ππνπξγψλ ππφ ηνλ 

Πξσζππνπξγφ θαη ηνλ Τπνπξγφ ησλ Οηθνλνκηθψλ, απνηειεέ νπζηαζηηθΪ κφλν 

κέα γεληθά ζπδάηεζε πΪλσ ζηα ζΫκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Γελ ραξΪζζεη 

ζπγθεθξηκΫλεο πνιηηηθΫο θαη δελ εληνπέδεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. ΔπηπιΫνλ, ιφγσ ηεο Ϋιιεηςεο νπζηαζηηθνχ δηαιφγνπ κεηαμχ 

ησλ εκπιεθνκΫλσλ, αιιΪ θαη ηεο ειιηπνχο εζσηεξηθάο πιεξνθφξεζεο γηα φια 

ηα ζΫκαηα ηεο θπβΫξλεζεο απφ ηνπο επηκΫξνπο ππνπξγνχο, νη ηειεπηαένη 

ηεέλνπλ λα ππεξβΪιινπλ γηα ηε ζπλεηζθνξΪ ησλ ππνπξγεέσλ ηνπο ζην ζπλνιηθφ 

Ϋξγν ηεο θπβΫξλεζεο. Σα παξαπΪλσ νδεγνχλ ζε ζπζηεκαηηθά ζπαηΪιε 

πφξσλ, ελψ ηαπηφρξνλα νη ππνπξγνέ ζηεξνχληαη θηλάηξσλ γηα ηελ αλΪιεςε 

πξσηνβνπιηψλ ψζηε λα θΪλνπλ θαιχηεξε δηαρεέξηζε ησλ ππαξρφλησλ πφξσλ, 

κΫζσ επαλαηνπνζΫηεζάο ηνπο ζηα αλαιεθζΫληα πξνγξΪκκαηα ά  κΫζσ 

θαιχηεξνπ θαζνξηζκνχ πξνηεξαηνηάησλ.  

          ηνλ αληέπνδα βξέζθεηαη ε κΫζνδνο top-down θαηΪ ηελ νπνέα αξρηθΪ 

ιακβΪλεηαη ε απφθαζε γηα ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη 

ζηε ζπλΫρεηα  απηΫο δηαηξνχληαη ζηα επηκΫξνπο ππνπξγεέα. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

ηνπνζεηνχληαη αλψηαηα φξηα ζηηο δαπΪλεο θΪζε ππνπξγεένπ θαη ζπλεπψο εέλαη 

εθηθηά ε πην απνηειεζκαηηθά δηαρεέξηζε απηψλ.  

ii. Μέα αθφκα αδπλακέα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζηελ ΔιιΪδα εέλαη φηη δελ 

ππΪξρεη Ϋλαο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο πνπ λα πεξηιακβΪλεη ην ζχλνιν ησλ 

εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ, ψζηε λα εέλαη δπλαηά ε αμηνιφγεζε θαη ε ζχγθξηζε 

αληαγσληζηηθψλ πξνγξακκΪησλ. πγθεθξηκΫλα, αλαθΫξνπκε πσο ν θξαηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο ζηε ρψξα καο απνηειεέηαη απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, 

ησλ πξνυπνινγηζκφ δεκνζέσλ επελδχζεσλ  θαη ηνπο εηδηθνχο ινγαξηαζκνχο. 

iii. Ο θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο εέλαη ππεξβνιηθΪ ιεπηνκεξάο θαη δέλεη ηδηαέηεξε 

Ϋκθαζε ζηηο εηζξνΫο, ελψ δελ παξΫρεη επαξθά πιεξνθφξεζε γηα ηηο εθξνΫο θαη 

ηα απνηειΫζκαηα απηνχ. ΔπηπιΫνλ, κΫζσ ηνπ ππΪξρνληνο ζπζηάκαηνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ δελ εέλαη εχθνιν λα εμαρζνχλ ζπκπεξΪζκαηα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ κΫηξεζε ηεο απφδνζεο ησλ πηνζεηνχκελσλ 

πξνγξακκΪησλ θαη κΫηξσλ. Σα βαζηθΪ πξνβιάκαηα πνπ απνξξΫνπλ απφ ην 

ζπγθεθξηκΫλν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εέλαη θαηαξρΪο φηη 

δπζρεξαέλνπλ ηελ επηζθφπεζε θαη αλΪιπζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, αιιΪ θαη ην 

φηη εέλαη ελ ηΫιεη δχζθνιν γηα γέλεη επαλαηνπνζΫηεζε ησλ πφξσλ ππφ ην 

πξέζκα ησλ ζπλερψλ εμειέμεσλ θαη ησλ κεηαβαιιφκελσλ αλαγθψλ. ΣΫινο,  ε 
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δπζθακςέα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δελ επηηξΫπεη ζηελ αλψηαηε 

δηνέθεζε λα νξγαλψζεη κε απνηειεζκαηηθφηεηα ηηο δξΪζεηο ηεο. Απηφ ζπκβαέλεη 

θπξέσο επεηδά ηα θνλδχιηα ζπλδΫνληαη κε ζπγθεθξηκΫλεο θαηεγνξέεο εμφδσλ, κε 

ζπλΫπεηα λα κεηψλεηαη ε επζχλε ησλ αξκφδησλ ζηειερψλ θαζψο ληψζνπλ πσο 

δελ ζπκκεηΫρνπλ ελεξγΪ ζηε δηαδηθαζέα ιάςεο απνθΪζεσλ. 

iv. ην ηζρχνλ ζχζηεκα θαηΪξηηζεο ηνπ  θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δελ παξΫρεηαη 

επαξθάο πιεξνθφξεζε φζνλ αθνξΪ ζηελ θξαηηθά δξαζηεξηφηεηα πνπ δελ 

πξαγκαηνπνηεέηαη απφ ηα ππνπξγεέα αιιΪ απφ ηνπο επνπηεπφκελνπο ζε απηΪ 

θνξεέο20. Ζ πιεξνθφξεζε απηά αλαθΫξεηαη θαηΪ θχξην ιφγν ζην χςνο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο/επηρνξάγεζεο πνπ ιακβΪλνπλ. Χζηφζν, ζεκεηψλεηαη φηη εέλαη 

απαξαέηεηε ε παξνρά ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα ζπζρεηέδνπλ 

ην Ϋξγν ησλ θνξΫσλ κε ηνπο πφξνπο πνπ ιακβΪλνπλ εέηε απφ ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, εέηε απεπζεέαο απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο. 

v. Γελ ππΪξρεη εζσηεξηθφο ζπληνληζκφο ησλ ππεξεζηψλ ησλ ππνπξγεέσλ. 

πγθεθξηκΫλα, ζε πνιιΪ ππνπξγεέα παξαηεξεέηαη ην θαηλφκελν ν ηαθηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο θαη ν πξνυπνινγηζκφο δεκνζέσλ επελδχζεσλ λα 

θαηαξηέδνληαη ηκεκαηηθΪ απφ πεξηζζφηεξεο απφ κέα νηθνλνκηθΫο ππεξεζέεο, νη 

νπνέεο φκσο δελ ζπληνλέδνληαη θεληξηθΪ. Σν απνηΫιεζκα ηεο παξαπΪλσ 

δηαδηθαζέαο εέλαη φηη ν πξνυπνινγηζκφο θΪζε Ϋηνπο απεηθνλέδεη νπζηαζηηθΪ ηνλ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνεγνχκελνπ Ϋηνπο κε νξηζκΫλεο επαπμάζεηο, ελψ ζα 

Ϋπξεπε λα ζπλνδεχεηαη απφ κέα ζπλνιηθά θξηηηθά ζεψξεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

θνξΫα.  

vi. Οη νηθνλνκηθΫο ππεξεζέεο ησλ ππνπξγεέσλ δελ εέλαη πΪληα ελάκεξεο γηα ηηο 

δξΪζεηο ηνπ θνξΫα. ΑπνηΫιεζκα απηνχ εέλαη ν πξνυπνινγηζκφο πνπ 

θαηαζΫηνπλ ηα ππνπξγεέα λα κελ εκθαλέδεη ζπλΪθεηα θαη λα κελ απεηθνλέδεη κε 

αθξέβεηα ηηο δξΪζεηο, ηηο πνιηηηθΫο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ Ϋρνπλ ζΫζεη. 

vii. χκθσλα κε ην παξφλ ζχζηεκα θαηΪξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δελ γέλεηαη 

ζπληνληζκφο ησλ δξαζηεξηνηάησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ηαπηφρξνλα απφ ηνλ 

ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ δεκνζέσλ επελδχζεσλ. 

ΑπνηΫιεζκα απηνχ εέλαη φηη ζπρλΪ γέλνληαη επηθαιχςεηο πνπ νδεγνχλ ζε 

ζπαηΪιε πφξσλ ηνπ δεκνζένπ. ΚαηΪ ζπλΫπεηα, εέλαη απαξαέηεηνο ν 

                                                             
20

 ΝνκηθΪ πξφζσπα δεκνζένπ θαη ηδησηηθνχ δηθαένπ, φπσο εέλαη ηα αζθαιηζηηθΪ ηακεέα, ηα λνζνθνκεέα, 

ηα παλεπηζηάκηα, νη νξγαληζκνέ ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο, θ.ιπ. 
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ζπληνληζκφο ηεο θαηεχζπλζεο ησλ πφξσλ γηα ην έδην Ϋξγν απφ δηαθνξεηηθΫο 

πεγΫο. 

 

5.5.ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΔ ΓΡΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΡΑΣΗΚΟ 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Ζ ΔιιΪδα Ϋρεη παξνπζηΪζεη Ϋλα λΫν πιαέζην λφκνπ, κε βΪζε ην νπνέν επηρεηξεέηαη λα 

κεηαηνπηζηεέ ην ελδηαθΫξνλ θαη ε πξνζνρά απφ ηνπο πξνθαηαξθηηθνχο ειΫγρνπο 

ζηνπο εθ ησλ πζηΫξσλ ειΫγρνπο. ΔπηπιΫνλ, ζηφρνο εέλαη λα ππΪξμεη δηΪζπαζε ηεο 

επζχλεο ζε φια ηα ζπκβαιιφκελα κΫξε, αιιΪ θαη εζηέαζε ζηελ αμηνιφγεζε, ηελ 

απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. ΠαξΪιιεια, 

ηδηαέηεξε Ϋκθαζε ζα δνζεέ ζηηο πξνζπΪζεηεο γηα δηαθΪλεηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

ΠαξαθΪησ παξαζΫηνληαη νξηζκΫλεο βειηησηηθΫο δξΪζεηο πνπ πξνηεέλνληαη ζε 

Ϋθζεζε21 ηνπ ΟΟΑ22 θαη αθνξνχλ ζηα δηΪθνξα ζηΪδηα θαηΪξηηζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. 

 

5.5.1.Πξνηεηλφκελεο δηνξζσηηθΫο δξΪζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνεηνηκαζέα ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

i. ΚαηαξρΪο ζα πξΫπεη κΫζσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ λα δέλεηαη Ϋκθαζε ζηα 

πξνγξΪκκαηα αιιΪ θαη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο πνπ θαιεέηαη λα ζΫζεη ε 

εθΪζηνηε θπβΫξλεζε ζηα πιαέζηα ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ δξΪζεο. 

πγθεθξηκΫλα, ε θπβΫξλεζε θαιεέηαη λα κεηψζεη ηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο εμφδσλ 

(ΚΑΔ) πνπ αλαθΫξνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ απφ 14.000 ζε 1.000, αιιΪ θαη λα 

ρξεζηκνπνηάζεη πνζνηηθΫο κεζφδνπο ψζηε λα εμΪγεη αζθαιά ζπκπεξΪζκαηα γηα ηα 

πξνγξΪκκαηα πνπ αλαιακβΪλεη. 

ii. Θα πξΫπεη λα εληζρπζεέ ε απηνλνκέα θαη ε ππεπζπλφηεηα ησλ ππνπξγψλ. Απηφ 

ζεκαέλεη πσο ππεχζπλνη γηα ηελ ζσζηά θαηΪξηηζε θαη εθαξκνγά ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, δελ ζα εέλαη κφλν ν πξσζππνπξγφο θαη ν ππνπξγφο ησλ 

νηθνλνκηθψλ. ΠιΫνλ θΪζε ππνπξγφο ζα εέλαη ππφινγνο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ 

                                                             
21

 Budgeting in Greece, 29
th
 Annual Meeting of Senior Budget Officials, Vienna, Austria, 2-3 June 2008 

22
 Ο Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθάο πλεξγαζέαο θαη ΑλΪπηπμεο (Ο.Ο..Α.) (αγγι.. Organisation for Economic 

Co-operation and Development - OECD) εέλαη Ϋλαο δηεζλάο νξγαληζκφο εθεέλσλ ησλ αλαπηπγκΫλσλ 

ρσξψλ πνπ ππνζηεξέδνπλ ηηο αξρΫο ηεο αληηπξνζσπεπηηθάο δεκνθξαηέαο θαη ηεο νηθνλνκέαο ηεο 

ειεχζεξεο αγνξΪο. Ζ ΔιιΪδα αλάθεη ζηα ηδξπηηθΪ κΫιε ηνπ νξγαληζκνχ (1961). 
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θαηαζΫηεη ην ππφςε ππνπξγεέν θαη θπξέσο γηα ηα απνηειΫζκαηα απηνχ. Γηα λα 

δηεπθνιπλζεέ ε δηαδηθαζέα ηεο θαηΪξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα κπνξνχζε λα 

ηδξπζεέ ζε θΪζε ππνπξγεέν Ϋλα αξκφδην γξαθεέν. 

iii. Ζ δηαδηθαζέα θαηΪξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα πξΫπεη λα κεηαηξαπεέ απφ 

bottom-up ζε top-down. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα εέλαη δπλαηά ε πην απνηειεζκαηηθά 

ζπλεξγαζέα ησλ ππνπξγψλ ψζηε λα ηεζνχλ νη ζπλνιηθνέ δεκνζηνλνκηθνέ ζηφρνη ηεο 

θπβΫξλεζεο θαη παξΪιιεια λα νξηζηεέ Ϋλα αλψηαην φξην ζηηο δαπΪλεο θΪζε 

ππνπξγεένπ. Απηφ ην αλψηαην φξην ζα θηλεηνπνηάζεη ηνπο αξκφδηνπο ππνπξγνχο λα 

ζηξαθνχλ απφ ηε ζπαηΪιε πφξσλ ζηελ θαιχηεξε δηαρεέξηζε απηψλ, αιιΪ θαη λα 

απνκαθξπλζνχλ απφ ηελ ηΪζε γηα θαηΪζεζε κε ξεαιηζηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ. 

iv. Ο πξνυπνινγηζκφο ζα πξΫπεη λα εέλαη εληαένο. Απηφ ζεκαέλεη πσο πιΫνλ δελ ζα 

πξΫπεη λα ππΪξρεη δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη 

πξνυπνινγηζκνχ δεκνζέσλ επελδχζεσλ. Δπηπξφζζεηα, νη πξνζαξηεκΫλνη 

πξνυπνινγηζκνέ ησλ απνθεληξσκΫλσλ δεκνζέσλ ππεξεζηψλ ζα πξΫπεη λα 

αθνκνησζνχλ απφ ηνλ Γεληθφ Πξνυπνινγηζκφ. ΠαξΪιιεια, γηα ηελ ελέζρπζε ηεο 

δηαθΪλεηαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πξνηεέλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρΫο ηνπ ΟΟΑ ε 

ρξάζε αθαζΪξηζησλ πνζψλ θαηΪ ηελ θαηΪξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

v. Οη κΫζνδνη πξνβιΫςεσλ ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ζα πξΫπεη λα 

βειηηζηνπνηεζνχλ θαη λα εθζπγρξνληζηνχλ. Σα κεγΫζε απηΪ πεξηιακβΪλνπλ ην ΑΔΠ 

θαη ην ξπζκφ αχμεζεο απηνχ, ηνλ πιεζσξηζκφ, ηελ αλεξγέα, ηηο δεκνγξαθηθΫο 

εμειέμεηο θ.α. 

vi. Ζ θαηΪξηηζε θαη ηεθκεξέσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα πξΫπεη λα γέλεηαη κε ρξνληθφ 

νξέδνληα δχν ά ηξηψλ ρξάζεσλ, κε ηηο αληέζηνηρεο εθηηκάζεηο λα ιακβΪλνπλ ρψξα. Οη 

εθηηκάζεηο απηΫο ζα γέλνληαη ζε επέπεδν πξνγξακκΪησλ θαη ζα ελεκεξψλνληαη 

ζπλερψο ππφ ην πξέζκα ησλ λΫσλ πνιηηηθψλ απνθΪζεσλ. 

vii. Θα πξΫπεη λα εμαζθαιηζηεέ ε πνιηηηθά δΫζκεπζε απΫλαληη ζηηο κεηαξξπζκέζεηο 

πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηΪξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

5.5.2.Πξνηεηλφκελεο δηνξζσηηθΫο δξΪζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ Ϋγθξηζε ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ απφ ην ειιεληθφ θνηλνβνχιην 

i. Ζ Βνπιά ζα πξΫπεη λα Ϋρεη πην ελεξγφ ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. πγθεθξηκΫλα, αθνινπζψληαο ηα πξφηππα Ϊιισλ ρσξψλ ηνπ 

ΟΟΑ ζα πξΫπεη λα θαζηεξσζεέ ν δηΪινγνο κεηαμχ ηεο θπβΫξλεζεο θαη ηεο 
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αληηπνιέηεπζεο πξηλ απφ ηελ θαηΪζεζε ηνπ πξνζρεδένπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φπνπ 

ζα ζπδεηνχληαη θαη ζα δηακνξθψλνληαη νη δεκνζηνλνκηθνέ ζηφρνη θαη νη 

πξνηεξαηφηεηεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζε κεζνπξφζεζκν νξέδνληα. 

ii. Πξνηεέλεηαη φηη ην πξνζρΫδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα πξΫπεη λα ππνβΪιιεηαη 

ηνπιΪρηζηνλ ηξεηο κάλεο πξηλ απφ ηελ Ϋλαξμε ηνπ ππφςε Ϋηνπο ψζηε λα ππΪξρεη 

επαξθάο ρξφλνο γηα ηε Βνπιά λα ην εμεηΪζεη πξνζεθηηθΪ. 

iii. Θα πξΫπεη λα δηεμΪγνληαη Ϋιεγρνη πΪλσ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ απφ ην ειιεληθφ 

θνηλνβνχιην, εληφο ηνπ ππφςε Ϋηνπο.  

 

5.5.3.Πξνηεηλφκελεο δηνξζσηηθΫο δξΪζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηΫιεζε ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 

i. Οη δηαδηθαζέεο ειΫγρνπ ζα πξΫπεη λα γέλνπλ πην απνηειεζκαηηθΫο θαη λα δέλεηαη 

πεξηζζφηεξε Ϋκθαζε ζηηο αθνινπζνχκελεο πνιηηηθΫο θαη ηα απνηειΫζκαηα, παξΪ ζηε 

λνκηκφηεηα ησλ δαπαλψλ. 

ii. Ζ πηνζΫηεζε ζηνλ γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο θηινζνθέαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

πξνγξακκΪησλ, ζα Ϋρεη σο απνηΫιεζκα λα απμεζεέ ε ππεπζπλφηεηα ησλ ππνπξγεέσλ 

θαη λα δνζεέ Ϋκθαζε ζηε ζχλδεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ δξΪζεσλ κε ηα 

απνηειΫζκαηα.  

iii. Ζ πξσηαξρηθά επζχλε γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα πξΫπεη λα 

κεηαηεζεέ πξνο ηηο κνλΪδεο πνπ εέλαη ππεχζπλεο γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ δαπαλψλ. Γηα 

λα γέλεη πην εχθνιε ε κΫηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, ην ππνπξγεέν ησλ νηθνλνκηθψλ ζα 

πξΫπεη λα δψζεη ζαθεέο νδεγέεο πνπ ζα αθνξνχλ ζηελ εθηΫιεζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, αιιΪ θαη δηνξέεο γηα ηελ ππνβνιά αλαθνξψλ. 

 

5.6.ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

Αθνινπζψληαο ην παξΪδεηγκα Ϊιισλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, ην 2006 Ϊξρηζε λα 

δηακνξθψλεηαη ζηελ ΔιιΪδα ην λνκηθφ πιαέζην γηα ηε κεηΪβαζε απφ ην ππΪξρνλ 

ζχζηεκα θαηΪξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πξνγξακκΪησλ. 

πγθεθξηκΫλα, ζηελ εηζεγεηηθά Ϋθζεζε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2006 Ϋγηλε ε 

πξψηε αλαθνξΪ γηα ηε κεηαηξνπά ηνπ ζπζηάκαηνο θαη παξΪιιεια κε ην N.3513/06 

ζπζηΪζεθαλ δχν λΫεο ππεξεζέεο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξένπ ηνπ ΚξΪηνπο: ην ΑπηνηειΫο 
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Σκάκα Αλακφξθσζεο ηνπ πζηάκαηνο ΚαηΪξηηζεο θαη Παξαθνινχζεζεο ηνπ 

Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ην ΑπηνηειΫο Σκάκα ΜεηΪβαζεο θαη Δθαξκνγάο 

Γηπινγξαθηθνχ πζηάκαηνο Λνγηζηηθάο ζην Γεκφζην. Σν ζεζκηθφ πιαέζην 

δηακνξθψζεθε πιάξσο θαηΪ ην ηξΫρνλ Ϋηνο θαη ζπγθεθξηκΫλα ζηηο 17 Απγνχζηνπ 

νπφηε θαη ςεθέζηεθε απφ ηε Βνπιά ν Ν.3871/10. 

  

5.6.1.ΥαξαθηεξηζηηθΪ πξνυπνινγηζκνχ πξνγξακκΪησλ 

Ο πξνυπνινγηζκφο πξνγξακκΪησλ Ϋρεη ηα εμάο βαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ: 

i. Οη δεκφζηεο δαπΪλεο θαηεγνξηνπνηνχληαη βΪζεη ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ 

πξνγξακκΪησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχλ, θαζψο θαη ησλ επηκΫξνπο δξΪζεσλ πνπ 

ππεξεηνχλ ηνπο ζηφρνπο ησλ ελ ιφγσ πνιηηηθψλ. 

ii. Ζ θαηεγνξηνπνέεζε ελφο πξνυπνινγηζκνχ πξνγξακκΪησλ πεξηιακβΪλεη ηξέα (3) 

επέπεδα. Σν πξψην πεξηιακβΪλεη ηνπο Σνκεέο Πνιηηηθάο ά Λεηηνπξγέεο, ην δεχηεξν ηα 

ΠξνγξΪκκαηα πνπ εμππεξεηνχλ θΪζε ηνκΫα θαη ην ηξέην ηηο ΓξΪζεηο. 

iii. ε θΪζε Πξφγξακκα θαηαγξΪθνληαη φινη νη πφξνη πνπ δηαηέζεληαη γηα ηελ επέηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ (πιηθνέ θαη αλζξψπηλνη). 

iv. Οη πφξνη (εηζξνΫο) θαη ηα απνηειΫζκαηα (εθξνΫο) θΪζε δξΪζεο ζπζρεηέδνληαη. 

v. ε θΪζε Ϋλα απφ ηα επέπεδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνγξακκΪησλ ηέζεληαη γεληθνέ 

θαη εηδηθνέ ζηφρνη. ΠαξΪιιεια, δηακνξθψλνληαη δεέθηεο ψζηε λα εέλαη εθηθηά ε 

αληηθεηκεληθά αμηνιφγεζε ησλ παξαγφκελσλ απνηειεζκΪησλ. 

vi. ηελ θαηεγνξηνπνέεζε κε ηε κνξθά πξνγξακκΪησλ κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ θαη 

νη δξΪζεηο ησλ ππφινηπσλ θνξΫσλ πνπ παξΪγνπλ δεκφζηα αγαζΪ θαη ππεξεζέεο, 

φπσο εέλαη νη ΟΣΑ θαη ηα ΝΠ. 

vii. Οξέδνληαη δηαρεηξηζηΫο ησλ πξνγξακκΪησλ (ι.ρ. Τπνπξγνέ, Τθππνπξγνέ, Γελ. 

Γξακκαηεέο), νη νπνένη εέλαη ππεχζπλνη θαη ππφινγνη γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θΪζε πξνγξΪκκαηνο θαη ηελ επέηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη 

απνηειεζκΪησλ ηνπ. 

viii. Με ηελ πηνζΫηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνγξακκΪησλ, ην Κνηλνβνχιην ζα 

κπνξεέ πιΫνλ λα Ϋρεη κηα ζαθά εηθφλα ησλ πνιηηηθψλ πνπ εγθξέλεη αιιΪ θαη ησλ 

επηδησθφκελσλ απνηειεζκΪησλ. Δπηπξφζζεηα, ηνπ παξΫρεηαη ε δπλαηφηεηα 



88 
 

νπζηαζηηθνχ ειΫγρνπ δηαρεέξηζεο ησλ πφξσλ θαη ησλ απνηειεζκΪησλ πνπ 

επηηεχρζεθαλ. 

ix. ΤπΪξρεη ε δπλαηφηεηα πνιπεηνχο πξνγξακκαηηζκνχ ησλ δεκνζέσλ δαπαλψλ, 

πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηε ζαθά αηηηνιφγεζε αλαθνξηθΪ κε ηε ζπλΫρηζε ά κε ελφο 

πξνγξΪκκαηνο. 

x. Γέλεηαη ε κεηΪβαζε απφ ηνλ απιφ Ϋιεγρν ησλ δεκνζέσλ δαπαλψλ, ζηνλ Ϋιεγρν 

ζθνπηκφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

xi. ΜΫζσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνγξακκΪησλ εέλαη εθηθηά θαη ε θαιχηεξε δηαρεέξηζε 

ησλ εζφδσλ, θαζψο πιΫνλ ηέζεληαη θαη παξαθνινπζνχληαη ζηφρνη θαη εμεηδηθεχνληαη 

κε κεηξάζηκνπο δεέθηεο. πλεπψο, επηηπγρΪλεηαη ελδπλΪκσζε ηνπ κεραληζκνχ 

παξαθνινχζεζεο ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ, αιιΪ θαη ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ 

(θνξνειαθξχλζεσλ), ψζηε λα δέλεηαη ζπλνιηθά εηθφλα ησλ θπβεξλεηηθψλ επηινγψλ 

αλΪ ηνκΫα πνιηηηθάο.     
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ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ:ΣΟΜΔΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΠΟΡΟΗ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ ΠΟΤ ΓΗΑΣΗΘΔΝΣΑΗ ΣΟΝ 

ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 

 

 

 

ράκα 5.2.Πιεξνθφξεζε γηα ηε δεκνζηνλνκηθά δηαρεέξηζε ζε επέπεδν γεληθάο 

θπβΫξλεζεο ζην πιαέζην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνγξακκΪησλ 

ΓΡΑΖ 1 ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΚΑΗ 

ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ 

ΤΠ.ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ 

ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ 

 

ΓΡΑΖ 2 
ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Δ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΔ ΕΧΝΔ 

ΤΠ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 

ΝΑΤΣΗΛΗΑ-

Γ.Γ.ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

ΓΡΑΖ Υ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΑΧΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ 

ΓΡΑΖ Φ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΥΧΡΧΝ 

ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ 

ΟΣΑ Α’ΒΑΘΜΟΤ       

(ΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΧΠΟ) 

ΓΡΑΖ Ε 

ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΖΓΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΟΤ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤΝ Δ 

«ΠΡΑΗΝΑ»ΚΣΖΡΗΑ 

ΤΠ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

(ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ) 

ΤΠΟΜΝΖΜΑ: 

ΓξΪζεηο 1,2,…Υ: Πφξνη απφ ηελ θεληξηθά δηνέθεζε 

ΓξΪζεηο Φ,…: Πφξνη απφ λνκηθΪ πξφζσπα 

ΓξΪζεηο Ε,…..: ΦνξνινγηθΫο δαπΪλεο 
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5.6.2.ΜΫηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επηκΫξνπο πξνγξακκΪησλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ 

Με ηνπο πξνυπνινγηζκνχο πξνγξακκΪησλ κεηαηνπέδεηαη ην θΫληξν βΪξνπο απφ ην 

εέδνο θαη ην χςνο ηεο δαπΪλεο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πηνζεηνχκελσλ πνιηηηθψλ. Γηα 

λα γέλεη απηφ ηέζεληαη ζπγθεθξηκΫλνη ζηφρνη γηα θΪζε πξφγξακκα ά/θαη δξΪζε, νη 

νπνένη ζπλνδεχνληαη απφ αμηφπηζηνπο δεέθηεο πνπ κεηξνχλ ηα απνηειΫζκαηα θαη 

πξνζδηνξέδνπλ ην βαζκφ επέηεπμεο ησλ ζηφρσλ. Γηα θΪζε δεέθηε πξνζδηνξέδεηαη ε 

επηζπκεηά ηηκά ε νπνέα πξνθχπηεη κε πξνζαξκνγά ησλ ζηνηρεέσλ παξειζφλησλ 

εηψλ. 

χκθσλα κε ηα δηεζλά πξφηππα νη δεέθηεο δηαθξέλνληαη ζηηο εμάο θαηεγνξέεο: 

 Κνηλσληθν-νηθνλνκηθάο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

 Πνηφηεηαο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

 Απνηειεζκαηηθάο δηαρεέξηζεο 

ΒΪζεη ησλ δεηθηψλ θαη ησλ κεηξάζηκσλ απνηειεζκΪησλ εέλαη εθηθηά ε αμηνιφγεζε 

ησλ πξνγξακκΪησλ θαη θαηΪ ζπλΫπεηα ε νξζά ιάςε απφθαζεο ζρεηηθΪ κε ηε 

ζπλΫρηζε, αλΪπηπμε ά δηαθνπά απηψλ. ΠαξΪιιεια, εληζρχεηαη ε ππεπζπλφηεηα ησλ 

δηαρεηξηζηψλ ησλ δεκφζησλ πφξσλ. 

Γηα ηελ επέηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δξΪζεσλ ησλ θνξΫσλ ζπζηάλνληαη 

νη Γηεπζχλζεηο Πνηφηεηαο θαη Απνδνηηθφηεηαο (Ϊξζξν 6, Ν.3230/2004) θαη νη 

ΜνλΪδεο Δζσηεξηθνχ ΔιΫγρνπ (Ϊξζξν 12, Ν.3492/2006). 

 

5.6.3.Λνγηζηηθά ππνζηάξημε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνγξακκΪησλ-εηζαγσγά 

ζχγρξνλεο ινγηζηηθάο ζηελ θεληξηθά δηνέθεζε 

Μέα απφ ηηο βαζηθΫο κεηαξξπζκέζεηο ζηηο νπνέεο ζα πξΫπεη λα δνζεέ ηδηαέηεξε 

πξνζνρά εέλαη ε εηζαγσγά λΫνπ ινγηζηηθνχ ζπζηάκαηνο, ην νπνέν ζα εέλαη ζχκθσλν 

κε ηα δηεζλά ινγηζηηθΪ πξφηππα. Σν Ϊξζξν 110 ηνπ Ν.2362/95 πεξέ Γεκνζένπ 

Λνγηζηηθνχ θΪλεη αλαθνξΪ ζην Γεκφζην Λνγηζηηθφ ρΫδην ην νπνέν, κεηαμχ Ϊιισλ, 

απνβιΫπεη ζηελ θαζηΫξσζε ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηάκαηνο. εκεηψλεηαη φηη ην ελ 

ιφγσ Ϊξζξν επηθαηξνπνηάζεθε θαη αληηθαηαζηΪζεθε απφ ην Ϊξζξν 46 ηνπ Ν.3871/10.  

Ο εθζπγρξνληζκφο ησλ ινγηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο θεληξηθάο δηνέθεζεο, ν νπνένο 

δξνκνινγάζεθε θπξέσο χζηεξα απφ ζπζηΪζεηο δηεζλψλ νξγαληζκψλ, Ϋρεη σο 
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βαζηθνχο ζηφρνπο ηελ παξνρά πεξηζζφηεξσλ ζηνηρεέσλ, ηελ ελέζρπζε ηεο 

δηαθΪλεηαο θαη ηε βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα 

δεκνζηεχνληαη θαηΪ κάλα θαη θαηΪ Ϋηνο.  

ΑξρηθΪ, ην λΫν ζχζηεκα ζα βξέζθεηαη ζηα πξφηππα ηεο ινγηζηηθάο ηξνπνπνηεκΫλεο 

ηακηαθάο βΪζεο θαη ην θχξην πιενλΫθηεκα απηνχ εέλαη φηη πιΫνλ ζα θαηαζηάζεη 

δπλαηά ηε θαηΪξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ γηα ηε θεληξηθά δηνέθεζε, νη νπνέεο 

ζα παξΫρνπλ πνηνηηθά πιεξνθφξεζε ζρεηηθΪ κε ην επέπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο 

θαηΪ ηε δηαρεέξηζε θαη ηνλ Ϋιεγρν ησλ δεκφζησλ πφξσλ. ΜΫζσ ησλ ινγηζηηθψλ 

απηψλ θαηαζηΪζεσλ ζα εέλαη δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξαγκαηηθνχ ηακηαθνχ 

απνηειΫζκαηνο θαη παξΪιιεια ζα επηηξΫπεηαη ε ζηαδηαθά αλαγλψξηζε ζηνηρεέσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, αιιΪ θαη ε εμαγσγά ηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειΫζκαηνο 

γηα ινγαξηαζκφ ηεο θεληξηθάο δηνέθεζεο.   

Ζ ινγηζηηθά ηξνπνπνηεκΫλεο ηακηαθάο βΪζεο απνηειεέ ην κΫζν γηα ηε ζηαδηαθά 

κεηΪβαζε απφ ηε ινγηζηηθά ηακηαθάο βΪζεο ζην ζχζηεκα ηεο δεδνπιεπκΫλεο 

ινγηζηηθάο. Σν κεηαβαηηθφ απηφ ζηΪδην ιακβΪλεη ρψξα θπξέσο κε ζθνπφ ηελ 

κεηΪζεζε ζε κειινληηθφ ρξφλν πξνβιεκΪησλ πνπ ζα εκθΪληδε ε Ϊκεζε πηνζΫηεζε 

ηεο ινγηζηηθάο ηεο δεδνπιεπκΫλεο βΪζεο, φπσο εέλαη ε αλΪγθε δηελΫξγεηαο 

απνγξαθάο Ϋλαξμεο  ψζηε λα πξνζδηνξηζηεέ ε αμέα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεέσλ ηεο 

θεληξηθάο δηνέθεζεο αιιΪ θαη ην χςνο ησλ ζπζζσξεπκΫλσλ απαηηάζεσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ. 

Με ηε ινγηζηηθά ηξνπνπνηεκΫλεο ηακηαθάο βΪζεο νη ζπλαιιαγΫο ζα 

ινγηζηηθνπνηνχληαη φηαλ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη φρη φηαλ πινπνηνχληαη νη 

ζπλαθεέο ηακηαθΫο ξνΫο. ΔπηπιΫνλ, κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα πξνζδηνξέδεηαη ην 

νηθνλνκηθφ απνηΫιεζκα θΪζε νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο θαη παξΪιιεια ζα απεηθνλέδεηαη 

θαιχηεξα ε νηθνλνκηθά θαηΪζηαζε ηεο θεληξηθάο δηνέθεζεο.  Απφ ηελ Ϊιιε κεξηΪ, 

φζνλ αθνξΪ ζηε ινγηζηηθά ηεο ηακηαθάο βΪζεο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ θνλδπιέσλ, 

εθεέ παξνπζηΪδνληαη πξνυπνινγηζηηθΪ θαη απνινγηζηηθΪ νη εθξνΫο αλΪ θνξΫα, εηδηθφ 

θνξΫα θαη ΚΑΔ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο Ϋθδνζεο ηνπ ζρεηηθνχ ηέηινπ πιεξσκάο, 

θαη ηηο εηζξνΫο ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο Ϋθδνζεο ηνπ ζρεηηθνχ ηέηινπ εέζπξαμεο. 

ΣΫινο, φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηΪξηηζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ πξνγξακκΪησλ ππφ 

ηακηαθά βΪζε, ζεκεηψλεηαη φηη θαη ζε απηά ηελ πεξέπησζε παξνπζηΪδνληαη 

πξνυπνινγηζηηθΪ θαη απνινγηζηηθΪ νη εηζξνΫο θαη νη εθξνΫο. Χζηφζν, ην βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνγξακκΪησλ, φπσο Ϋρεη άδε αλαθεξζεέ, 

εέλαη φηη εζηηΪδεη ζηελ επέηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ απνηειεζκΪησλ ησλ θνξΫσλ. 

ΟπζηαζηηθΪ απφ ηα παξαπΪλσ πξνθχπηεη πσο ζηε ρψξα καο πξνβιΫπεηαη ε ζπλ-
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ιεηηνπξγέα ηεο ινγηζηηθάο ηακηαθάο βΪζεο γηα ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ηεο 

ηξνπνπνηεκΫλεο ηακηαθάο βΪζεο γηα ηελ θαηΪξηηζε ελφο δνκεκΫλνπ ζπλφινπ 

δεκνζηνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ κΫζσ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ. 

Όζνλ αθνξΪ ζηε ινγηζηηθά ζε δεδνπιεπκΫλε βΪζε, ζε απηά ηελ πεξέπησζε νη 

ζπλαιιαγΫο αλαγλσξέδνληαη θαηΪ ηε ζηηγκά ηεο πξαγκαηνπνέεζάο ηνπο. Σα 

πιενλεθηάκαηα πνπ δχλαηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηε ρξάζε ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ 

ζπζηάκαηνο εέλαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρεέξηζε θαη ιάςε απνθΪζεσλ ρΪξε ζηελ 

θαιχηεξε πιεξνθφξεζε, νη απνηειεζκαηηθφηεξνη Ϋιεγρνη πνπ επηηπγρΪλνληαη 

δεδνκΫλσλ ησλ ζαθΫζηεξσλ θαη πην ζπλεθηηθψλ εγγξαθψλ θαη ε ειαρηζηνπνέεζε 

ησλ πηζαλνηάησλ πξαγκαηνπνέεζεο ιαζψλ ζηηο πιεξσκΫο πξνο δηθαηνχρνπο. 

ΣΫινο, ζα πξΫπεη λα ηνλέζνπκε πσο γηα λα εέλαη επηηπρεκΫλε ε κεηΪβαζε απφ ηε 

ινγηζηηθά ηακηαθάο βΪζεο αξρηθΪ ζηε ινγηζηηθά ηξνπνπνηεκΫλεο ηακηαθάο βΪζεο, θαη 

ζηε ζπλΫρεηα ζηε ινγηζηηθά ζε δεδνπιεπκΫλε βΪζε, απαηηεέηαη ε ζρεδέαζε θαη ρξάζε 

ελφο νινθιεξσκΫλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηάκαηνο. ηφρνο εέλαη λα θαηαγξΪθνληαη 

ηφζν νη ηακηαθΫο θηλάζεηο,  φζν θαη θΪζε Ϊιιν ινγηζηηθφ γεγνλφο, φζν ην δπλαηφ πην 

θνληΪ ζην ρξφλν πξαγκαηνπνέεζάο ηνπ. ηα πιαέζηα απηάο ηεο πξνζπΪζεηαο  

βξέζθεηαη άδε ζηε δηαδηθαζέα ζρεδέαζεο ην ΟινθιεξσκΫλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

Γεκνζηνλνκηθάο Πνιηηηθάο (ΟΠΓΠ) γηα ην Γεληθφ Λνγηζηάξην ηνπ ΚξΪηνπο. 

 

 

5.7.Ζ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΑ 

ΠΛΑΗΗΑ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΡΑΖ 

χκθσλα κε ην λΫν ζεζκηθφ πιαέζην, θαη ζπγθεθξηκΫλα ην Ϊξζξν 9 ηνπ Ν.3871/20, νη 

εηάζηνη πξνυπνινγηζκνέ23 ζα πξΫπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην Μεζνπξφζεζκν 

Γεκνζηνλνκηθφ Πιαέζην ηξαηεγηθάο. Απηφ ζεκαέλεη πσο νη πξναλαθεξζΫληεο 

πξνυπνινγηζκνέ θαηαξηέδνληαη, εγθξέλνληαη θαη εθηεινχληαη ζε απφιπηε 

ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο πξνβιΫςεηο πνπ 

αλαθΫξνληαη ζην Μεζνπξφζεζκν Πιαέζην Γεκνζηνλνκηθάο ηξαηεγηθάο θαη ηηο 

ελδερφκελεο επηθαηξνπνηάζεηο ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγέεο θαη ηηο εγθπθιένπο ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 

                                                             
23 ηνπο εηάζηνπο πξνυπνινγηζκνχο πεξηιακβΪλνληαη ν εηάζηνο Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο, ν 

Κνηλσληθφο Πξνυπνινγηζκφο, ν ελνπνηεκΫλνο εηάζηνο πξνυπνινγηζκφο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο, νη 

πξνζαξηεκΫλνη πξνυπνινγηζκνέ Ϊιισλ θνξΫσλ, θ.α. 
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5.7.1.Πξνυπνινγηζκφο πξνγξακκΪησλ θαη κεζνπξφζεζκνο πξνγξακκαηηζκφο 

Ζ λΫα κΫζνδνο ζχληαμεο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ εληΪζζεηαη  ζηελ θαηΪξηηζε 

ηξηεηψλ ζρεδέσλ, φπνπ δηαηππψλνληαη ζαθψο ηα επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα θαη νη 

κεηξάζηκνη αληηθεηκεληθνέ ζηφρνη γηα θΪζε ηνκΫα πνιηηηθάο. πγθεθξηκΫλα, ην ηξηεηΫο 

απηφ ζρΫδην θαιεέηαη Μεζνπξφζεζκν Πιαέζην Γεκνζηνλνκηθάο ηξαηεγηθάο θαη 

πεξηιακβΪλεη ηηο κεζνπξφζεζκεο δεκνζηνλνκηθΫο επηδηψμεηο θαη ζηφρνπο γηα ηα 

γεληθΪ απνηειΫζκαηα θαη ηηο πξνβιΫςεηο γηα ην ππφςηλ Ϋηνο αιιΪ θαη ηα ηξέα (3) 

επφκελα Ϋηε. ΔπηπιΫνλ, πεξηΫρεη ηε ζχλνςε ησλ θχξησλ κΫηξσλ πνιηηηθάο πνπ 

εμεηΪδνληαη γηα ηνλ εηάζην πξνυπνινγηζκφ θαη δάισζε σο πξνο ηηο θπξηφηεξεο πεγΫο 

θηλδχλσλ γηα ηε δεκνζηνλνκηθά ζΫζε ηεο Γεληθάο ΚπβΫξλεζεο. Σν Μεζνπξφζεζκν 

Πιαέζην Γεκνζηνλνκηθάο ηξαηεγηθάο ζπληΪζζεηαη κε ηελ θαζνδάγεζε θαη επνπηεέα 

ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ππνβΪιιεηαη ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην γηα Ϋγθξηζε 

ην αξγφηεξν κΫρξη ηηο 15 Απξηιένπ. ΜεηΪ ηελ Ϋγθξηζά ηνπ απφ ην Τπνπξγηθφ 

πκβνχιην, ν Τπνπξγφο ησλ Οηθνλνκηθψλ ην θαηαζΫηεη ζηε Βνπιά γηα ςάθηζε ην 

αξγφηεξν κΫρξη ηηο 15 Μαΐνπ.  

Ζ παξΪζεζε φισλ ησλ δεδνκΫλσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ζπληειεέ ζην δεκνθξαηηθφ ραξαθηάξα ηνπ ζπζηάκαηνο, ελψ 

παξΪιιεια θαζηζηΪ εθηθηφ ηνλ Ϋιεγρν απφ ηνπο έδηνπο ηνπο πνιέηεο. 

ΔζηηΪδνληαο ζηελ παξνχζα νηθνλνκηθά θαη δεκνζηνλνκηθά θαηΪζηαζε ηεο ρψξαο 

παξαηεξνχκε φηη ε αλΪγθε γηα κεζνπξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ εέλαη επηηαθηηθά 

θαζψο ζα απνηειΫζεη βαζηθφ εξγαιεέν γηα ηε δεκνζηνλνκηθά εμπγέαλζε. ΜΫζσ ησλ 

ζπγθεθξηκΫλσλ ζηφρσλ πνπ ζΫηνληαη, αιιΪ θαη ησλ ζαθψο δηαηππσκΫλσλ δξΪζεσλ 

θαη πνιηηηθψλ, ην θξΪηνο εέλαη δπλαηφ λα θηΪζεη ζηα επηδησθφκελα απνηειΫζκαηα. 

ΓεδνκΫλνπ φηη ηα κεζνπξφζεζκα πξνγξΪκκαηα δξΪζεο δελ Ϋρνπλ ηεζεέ αθφκα ζε 

εθαξκνγά, θαη ιακβΪλνληαο ππφςε ηηο νηθνλνκηθΫο ζπλζάθεο πνπ επηθξαηνχλ, ην 

ξφιν ηνπ κεζνπξφζεζκνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα θιάζεθε 

λα παέμεη ην Μλεκφλην Οηθνλνκηθάο θαη Υξεκαηνπηζησηηθάο Πνιηηηθάο θαη ην 

Μλεκφλην πλελλφεζεο γηα ηηο ζπγθεθξηκΫλεο πξνυπνζΫζεηο Οηθνλνκηθάο Πνιηηηθάο, 

ζηα πιαέζηα ηνπ ζρεδένπ λφκνπ «ΜΫηξα γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ κεραληζκνχ ζηάξημεο 

ηεο Διιεληθάο Οηθνλνκέαο απφ ηα ΚξΪηε ΜΫιε ηεο δψλεο ηνπ επξψ θαη ην ΓηεζλΫο 

Ννκηζκαηηθφ Σακεέν». Σν Μλεκφλην πεξηιακβΪλεη ην εέδνο θαη ηνπο φξνπο ηεο 

νηθνλνκηθάο βνάζεηαο ηεο Δπξσδψλεο, ηεο Δπξσπατθάο Κεληξηθάο ΣξΪπεδαο θαη ηνπ 

Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακεένπ πξνο ηε ρψξα καο, κε ζηφρν ηελ Ϋμνδν ηεο ΔιιΪδαο 

απφ ηελ θξέζε, κε βαζηθφ Ϊμνλα ηελ κεέσζε ηνπ ειιεέκκαηνο θαη ηνπ δεκφζηνπ 

ρξΫνπο ζε  επηηξεπηΪ επέπεδα γηα ηεο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο.   
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5.7.2.Πξνχπνινγηζκφο πξνγξακκΪησλ θαη εηάζην επηρεηξεζηαθφ ζρΫδην ηνπ θνξΫα 

ηα πιαέζηα ηεο δηακφξθσζεο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ 

δξΪζεο, ε θπβΫξλεζε θΪζε ρξφλν θαιεέηαη λα ζπληΪμεη ηνλ εηάζην πξνυπνινγηζκφ 

πξνγξακκΪησλ, κΫζσ ηνπ νπνένπ επηηπγρΪλνληαη ηα εμάο: 

i. Γέλεηαη πιΫνλ ηδηαέηεξε Ϋκθαζε, εθηφο απφ ην χςνο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ, θαη 

ζηελ αηηηνιφγεζε θαη ηα απνηειΫζκαηα απηψλ. 

ii. Με ηε λΫα κΫζνδν θαηΪξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ην επηρεηξεζηαθφ ζρΫδην θΪζε 

θνξΫα ζα δηακνξθψλεηαη θαζνιηθΪ απφ ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη δελ ζα 

απνηειεέ απνθιεηζηηθά επζχλε ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, φπσο ζπλΫβαηλε κΫρξη 

ηψξα. ΜΫζσ απηάο ηεο δηαδηθαζέαο θαζέζηαηαη απαξαέηεηε ε ηεθκεξέσζε ησλ 

δξΪζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, ν θαζνξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

ζα δηαηεζεέ γηα θΪζε κέα απφ απηΫο θαη ηΫινο ε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκΪησλ. 

iii. Ζ εθηεηακΫλε ρξάζε δεηθηψλ θαη Ϊιισλ εξγαιεέσλ αμηνιφγεζεο ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηάησλ ησλ νξγαληζκψλ, επηηξΫπεη ηνλ Ϋιεγρν ηνπ 

βαζκνχ επέηεπμεο ησλ ηεζΫλησλ ζηφρσλ αιιΪ θαη ηνλ Ϋγθαηξν εληνπηζκφ ησλ 

απνθιέζεσλ. ηφρνο εέλαη λα εληνπηζηνχλ ηα αέηηα θαη λα ιεθζνχλ ηα απαξαέηεηα 

κΫηξα. 

 

5.8.ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

Ζ πξψηε εκθΪληζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνγξακκΪησλ Ϋγηλε ην 2007, νπφηε θαη 

θαηαηΫζεθε Ϋλα πηινηηθφ πξφγξακκα ηνπ Τπνπξγεένπ Πνιηηηζκνχ, ζηα πιαέζηα ηνπ 

πξνζρεδένπ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2008. Οη πξνυπνινγηζκνέ 

πξνγξακκΪησλ ζηελ θεληξηθά δηνέθεζε αλακΫλεηαη λα ηχρνπλ θαζνιηθάο εθαξκνγάο 

ην 2012. πγθεθξηκΫλα ην ρξνλνδηΪγξακκα πνπ αθνξΪ ζηελ εηζαγσγά ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ πξνγξακκΪησλ Ϋρεη σο εμάο: 

 2005 

o Αέηεκα γηα ζπλδξνκά ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακεένπ, ην νπνέν 

ππΫβαιιε κειΫηε κε πξνηΪζεηο γηα ηε βειηέσζε ηεο δεκνζηνλνκηθάο 

δηαρεέξηζεο. 
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o ΑλαθνξΪ ζηελ εηζεγεηηθά Ϋθζεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2006 γηα ηελ 

πξφζεζε αιιαγάο ζηνλ ηξφπν θαηΪξηηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηα αλακελφκελα νθΫιε. 

 2006 

o Παξνπζέαζε ζηελ εηζεγεηηθά Ϋθζεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2007 κηαο 

πξψηεο πξνζπΪζεηαο απεηθφληζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ βΪζεη 

πξνγξακκΪησλ. 

o Φάθηζε ηνπ Ϊξζξνπ 9 ηνπ Ν.3513/06 γηα ηε ζχζηαζε ζην Γεληθφ 

Λνγηζηάξην ηνπ ΚξΪηνπο δχν λΫσλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πινπνέεζε ησλ 

ζρεηηθψλ κεηαξξπζκέζεσλ: 

 Σνπ Απηνηεινχο Σκάκαηνο Αλακφξθσζεο ηνπ πζηάκαηνο ΚαηΪξηηζεο 

θαη Παξαθνινχζεζεο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 

 Σνπ Απηνηεινχο Σκάκαηνο ΜεηΪβαζεο θαη Δθαξκνγάο Γηπινγξαθηθνχ 

πζηάκαηνο Λνγηζηηθάο ζην Γεκφζην.   

 2007 

o Έγηλε ε πξψηε απεηθφληζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζε Λεηηνπξγέεο 

θαη ΠξνγξΪκκαηα κΫζσ ηεο δηακφξθσζεο ηνπ Δζληθνχ ρεδένπ 

ΠξνγξακκΪησλ (ΔΠ) 2008. 

o Έγηλε ε πξψηε πηινηηθά απνηχπσζε ησλ επηκΫξνπο δξΪζεσλ ηεο 

Λεηηνπξγέαο “Πνιηηηζκφο, Θξεζθεέα, Αζιεηηζκφο”, κε παξνπζέαζε φισλ 

ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο: ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, πξνυπνινγηζκφ 

δεκνζέσλ επελδχζεσλ θαη  εηδηθνχο ινγαξηαζκνχο. 

o Σα αλσηΫξσ παξνπζηΪζηεθαλ ζηελ εηδηθά Ϋθδνζε “Πξνυπνινγηζκφο 

ΠξνγξακκΪησλ 2008”, πνπ πεξηιάθζεθε ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο 2008. 

o Αλαπηχρζεθε ζπλεξγαζέα γηα ζΫκαηα πξνυπνινγηζκνχ πξνγξακκΪησλ κε 

ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθάο πλεξγαζέαο θαη ΑλΪπηπμεο (ΟΟΑ). 

 2008 

o πζηεκαηνπνηάζεθε ε ελεκΫξσζε φισλ ησλ εκπιεθνκΫλσλ γηα ηε 

κεηαξξχζκηζε (θνξεέο, θνηλνβνχιην, Διεγθηηθφ πλΫδξην). 
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o Έγηλε ε αξρηθά εμνηθεέσζε ησλ θνξΫσλ κε ηε ρξάζε πιεξνθνξηψλ 

απφδνζεο ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

o Ξεθέλεζε ν ζρεδηαζκφο ηνπ ΟινθιεξσκΫλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηάκαηνο 

πνπ ζα ππνζηεξέμεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ πξνγξακκΪησλ θαη ην λΫν 

ινγηζηηθφ ζχζηεκα. 

o Ξεθέλεζαλ νη πξψηεο πηινηηθΫο εθαξκνγΫο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

πξνγξακκΪησλ. 

o Αλαπηχρζεθε ην ΔΠ 2009. ηελ εηδηθά Ϋθδνζε “Πξνυπνινγηζκφο 

ΠξνγξακκΪησλ 2009” παξνπζηΪζηεθε ε πιάξεο αλΪπηπμε ηεο 

ιεηηνπξγηθάο ηαμηλφκεζεο θαη ζηα ηξέα επέπεδα (Λεηηνπξγέα, Πξφγξακκα, 

ΓξΪζε) θαη ε ζχλδεζά ηεο κε ηελ νηθνλνκηθά ηαμηλφκεζε. 

 2009 

o πλερέζηεθε ε ελεκΫξσζε ησλ εκπιεθνκΫλσλ γηα ηε κεηαξξχζκηζε κε ηελ 

νξγΪλσζε ζπλαληάζεσλ, εκεξέδσλ θαη ζεκηλαξέσλ. 

o ΔπεθηΪζεθε ν πηινηηθφο ζρεδηαζκφο ζε εέθνζη-επηΪ (27) θνξεέο ηεο 

θεληξηθάο δηνέθεζεο. 

o Ξεθέλεζαλ νη πηινηηθΫο εθαξκνγΫο ζε λνκηθΪ πξφζσπα, επνπηεπφκελα 

απφ θνξεέο ηεο  θεληξηθάο δηνέθεζεο.  

o Αλαπηχρζεθε ην ΔΠ 2010. 

 2010  

o Καζνξηζκφο αλψηαησλ νξέσλ δαπαλψλ γηα θΪζε ππνπξγεέν ζηελ αξρά ηεο 

δηαδηθαζέαο θαηΪξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2011 (top-down 

budgeting). 

o Σξνπνπνέεζε ηνπ πθηζηΪκελνπ ζεζκηθνχ πιαηζένπ γηα ηε δεκνζηνλνκηθά 

δηαρεέξηζε θαη εηζαγσγά λΫσλ, ζχγρξνλσλ θαλφλσλ πνπ ζα ηε δηΫπνπλ. 

πγθεθξηκΫλα, ςεθέζηεθε ζηηο 17 Απγνχζηνπ 2010 απφ ηε Βνπιά  ν 

Ν.3871/2010. 

o ΚαηΪξηηζε ηξηεηψλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδέσλ ησλ θνξΫσλ ηεο θεληξηθάο 

δηνέθεζεο. 
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o ΠαξΪιιεια ππνβνιά πξνυπνινγηζκνχ πξνγξακκΪησλ γηα ην νηθνλνκηθφ 

Ϋηνο 2011 απφ φινπο ηνπο θνξεέο ηεο θεληξηθάο δηνέθεζεο, κε πξνηΪζεηο 

γηα ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη πξνυπνινγηζκφ δεκνζέσλ επελδχζεσλ. 

o Γηεχξπλζε ηεο επΫθηαζεο ηνπ πηινηηθνχ ζρεδηαζκνχ πξνυπνινγηζκνχ 

πξνγξακκΪησλ ζε επηιεγκΫλα λνκηθΪ πξφζσπα (νξγαληζκνέ ηνπηθάο 

απηνδηνέθεζεο, αζθαιηζηηθΪ ηακεέα, λνζνθνκεέα, θ.ιπ.) 

o ΚαηΪξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε λΫα νηθνλνκηθά ηαμηλφκεζε, ζε 

ζπλΪθεηα κε ην λΫν ζρΫδην ινγαξηαζκψλ ινγηζηηθάο ηνπ δεκνζένπ. 

o Πηινηηθά εθηΫιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνγξακκΪησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

Ϋηνπο 2010 απφ επηιεγκΫλνπο θνξεέο. 

o ΔλεκΫξσζε θαη εθπαέδεπζε πξνζσπηθνχ. 

 2011 

o Σξηεηάο εθηηκάζεηο γηα ηα ΠξνγξΪκκαηα ησλ θνξΫσλ. 

o Πηινηηθά εθηΫιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνγξακκΪησλ ηνπ 2011 απφ 

επηιεγκΫλνπο θνξεέο. 

o ΔπΫθηαζε ηεο εθαξκνγάο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνγξακκΪησλ ζε Ϋλα 

ηνπιΪρηζηνλ επνπηεπφκελν λνκηθφ πξφζσπν θΪζε θνξΫα. 

o ΑλΪπηπμε θαη επηθαηξνπνέεζε ησλ ζηνηρεέσλ αμηνιφγεζεο πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ πξνγξακκΪησλ. 

o ΔλεκΫξσζε θαη εθπαέδεπζε πξνζσπηθνχ. 

o ΚαηΪξηηζε πξνυπνινγηζκνχ πξνγξακκΪησλ γηα ην 2012 απφ ην ζχλνιν 

ησλ θνξΫσλ ηεο θεληξηθάο δηνέθεζεο. 

 2012 

o   Δθαξκνγά πξνυπνινγηζκνχ πξνγξακκΪησλ ζηελ θεληξηθά δηνέθεζε. 

 2012-2015 

o Δηζαγσγά πξνυπνινγηζκνχ πξνγξακκΪησλ ζηνπο θνξεέο ηνπ επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκΫα. 
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5.9.ΠΗΘΑΝΑ ΟΦΔΛΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

Ζ ζπλεξγαζέα κε δηαθφξνπο θνξεέο ηνπ δεκνζένπ γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ Δζληθνχ 

ρεδένπ ΠξνγξακκΪησλ (ΔΠ) 2010, αιιΪ θαη ε πηινηηθά εθηΫιεζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ πξνγξακκΪησλ απφ απηνχο, βνάζεζε ψζηε λα γέλνπλ νξαηΪ 

νξηζκΫλα ζεκαληηθΪ νθΫιε πνπ πηζαλΪ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ εηζαγσγά ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ πξνγξακκΪησλ. πγθεθξηκΫλα αλαθΫξνπκε ηα εμάο: 

i. ΑλΪδεημε ζεκαληηθψλ πνιηηηθψλ θαη δξαζηεξηνηάησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ 

ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη Ϋσο ζάκεξα δελ αλαδεηθλχνληαλ κε απνηΫιεζκα λα 

δπζρεξαέλνπλ ηφζν ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο, φζν θαη ηελ αμηνιφγεζά ηνπο. 

ii. Δλέζρπζε ηεο δηαθΪλεηαο κΫζσ ηεο αλΪδεημεο ζεκαληηθψλ δξαζηεξηνηάησλ ησλ 

θνξΫσλ πΫξαλ ηεο θχξηαο δξαζηεξηφηεηΪο ηνπο. ΜΫρξη ζάκεξα δελ ππάξρε 

ζεκαληηθά πιεξνθφξεζε γηα ηηο ζπκπιεξσκαηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θνξΫσλ, αλ 

θαη απηΫο απνξξνθνχλ ζεκαληηθφ κΫξνο ησλ πηζηψζεψλ ηνπο. 

iii. Βειηέσζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ πφξσλ ησλ θνξΫσλ κΫζσ ηεο ζαθνχο 

απνηχπσζεο φισλ ησλ δξαζηεξηνηάησλ πνπ αλαπηχζζεη γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ 

Ϋξγνπ ηνπ. πγθεθξηκΫλα, ε νξζά θαηαγξαθά ησλ δξΪζεσλ ηνπ θνξΫα απνηειεέ 

αλαγθαέα ζπλζάθε γηα ηε ζσζηά θαηΪξηηζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδένπ αιιΪ θαη ηνλ 

νξζνινγηθφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ εθξνψλ. ΠαξΪιιεια, εληζρχεηαη ε δηαθΪλεηα θαη 

βειηηψλεηαη ε πιεξνθφξεζε ηνπ θνξνινγνχκελνπ πνιέηε γηα ην πφζν ζηνηρέδνπλ, 

αιιΪ θαη ηη απνηΫιεζκα παξΪγνπλ νη παξερφκελεο απφ ην θξΪηνο ππεξεζέεο. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν θΪζε πνιέηεο Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγεέ ηηο δξΪζεηο ηνπ 

θξΪηνπο θαη λα θξέλεη αλ ην δεκφζην ρξάκα δηαηέζεηαη ζσζηΪ. 

iv. ΑλΪδεημε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ θνξΫσλ κΫζσ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ 

επνπηεχνπλ. Απηφ ζεκαέλεη πσο ζην επηρεηξεζηαθφ ζρΫδην θΪζε ππνπξγεένπ ζα 

πξΫπεη λα αλαθΫξεηαη κε ζαθάλεηα ην Ϋξγν πνπ επηηειεέηαη κΫζσ ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ψζηε λα ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα πιάξνπο αμηνιφγεζεο ησλ 

δξαζηεξηνηάησλ ησλ ππνπξγεέσλ. 

v. Οη πξνυπνινγηζκνέ πξνγξακκΪησλ δέλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα γέλεηαη 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο έδηαο ππεξεζέαο ά ηνπ έδηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ  απφ 

δηαθνξεηηθνχο θνξεέο ρσξέο λα απαηηεέηαη θεληξηθφο ζπληνληζκφο. Βαζηθφο ζηφρνο 

πνπ επηηπγρΪλεηαη εέλαη ε εμνηθνλφκεζε ζεκαληηθνχ κΫξνπο ησλ δεκφζησλ πφξσλ. 

vi. Δληνπηζκφο νξγαλσηηθψλ αδπλακηψλ ησλ θνξΫσλ.  
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vii. Οη πξνυπνινγηζκνέ πξνγξακκΪησλ ζα βνεζάζνπλ ζηε ζηαδηαθά αιιαγά ηεο 

θηινζνθέαο ησλ ζηειερψλ ηεο δεκφζηαο δηνέθεζεο, αιιΪ θαη ζηελ ελέζρπζε ηεο 

ζπλεξγαζέαο ησλ ππεξεζηψλ θΪζε θνξΫα. ΠαξΪιιεια, ζα πξΫπεη λα ππΪξμεη ε 

ζπλεηδεηνπνέεζε φηη ην λΫν ζχζηεκα πξνυπνινγηζκνχ απνηειεέ κέα εληειψο 

δηαθνξεηηθά πξνζΫγγηζε ηεο δηαρεέξηζεο ησλ δεκνζέσλ νηθνλνκηθψλ θαη εληζρχεη ηελ 

πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα πξνβΪιεη ην Ϋξγν ησλ θνξΫσλ. 

 

10.ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ ΚΡΑΣΗΚΟΤ 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

Μέα απφ ηηο βαζηθΫο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο πνπ απνξξΫνπλ απφ ην Μλεκφλην εέλαη 

ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ ζπζηάκαηνο παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη 

ζπγθεθξηκΫλα ησλ δαπαλψλ πνπ θαηαγξΪθνληαη ζε απηφλ. Αξκφδην γηα ηελ 

παξαπΪλσ δηαδηθαζέα εέλαη ην Γεληθφ Λνγηζηάξην ηνπ ΚξΪηνπο, ηνπ νπνένπ ν ξφινο 

ελδπλακψλεηαη ζπλερψο ηα ηειεπηαέα ρξφληα. πγθεθξηκΫλα ην ΓΛΚ εέλαη ππεχζπλν 

γηα ηελ θαηΪξηηζε θαη ππνβνιά εθζΫζεσλ24 γηα ηα ζηνηρεέα ηεο γεληθάο θπβΫξλεζεο 

θαη παξΪιιεια δεζκεχεηαη γηα ηε κεληαέα δεκνζέεπζε Ϋγθαηξσλ ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρεέσλ γηα ηα Ϋζνδα, ηηο δαπΪλεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Γεκνζένπ, θαζψο θαη 

γηα ηηο εθθξεκεέο δαπΪλεο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ. 

Γηα λα επηηεπρζνχλ ηα παξαπΪλσ Ϋρεη άδε ηεζεέ ζε πηινηηθά ιεηηνπξγέα ην 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θαηαγξαθάο ησλ δαπαλψλ. πγθεθξηκΫλα, κεηεμειέζζεηαη ην 

ζχζηεκα ΔΤΓΖΜΟ («Δληαέα Τινπνέεζε ΓηαθΪλεηαο Ζιεθηξνληθψλ Μεηξψσλ 

Οηθνλνκηθψλ πζηεκΪησλ»), ην νπνέν αλαπηχρζεθε αξρηθΪ ην 2003 σο κεραληζκφο 

ειΫγρνπ ησλ δαπαλψλ ζηνλ Οξγαληζκφ Πεξέζαιςεο ΑζθαιηζκΫλσλ Γεκνζένπ 

(ΟΠΑΓ), ελψ ην 2004 αλαβαζκέζζεθε, αιιΪ δελ αμηνπνηάζεθε, ψζηε λα πεξΪζνπλ 

ζηνλ Ϋιεγρφ ηνπ νη δαπΪλεο ππνπξγεέσλ, πεξηθεξεηψλ, Γάκσλ, Κνηλνηάησλ, 

αζθαιηζηηθψλ ηακεέσλ, λνζνθνκεέσλ θαη ΓΔΚΟ. 

Βαζηθά επηδέσμε ηνπ λΫνπ ζπζηάκαηνο εέλαη ε ειεθηξνληθά, ηππνπνηεκΫλε 

θαηαγξαθά, αιιΪ θαη ε δεκνζηνπνέεζε κηζζψλ, πξνκεζεηψλ, επηδνηάζεσλ θαη θΪζε 

Ϊιινπ εμφδνπ πνπ πεξηιακβΪλεηαη ζηνλ θξαηηθφ  πξνυπνινγηζκφ. ΚΪζε δαπΪλε ζα 

                                                             
24

 (α) ΔλνπνηεκΫλεο κεληαέεο αλαθνξΫο γηα ηηο δαπΪλεο, εηζπξΪμεηο, ρξεκαηνδνηάζεηο θαη νθεηιΫο ηεο 

γεληθάο θπβΫξλεζεο, νη νπνέεο ππνβΪιινληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ ησλ Οηθνλνκηθψλ ζηε Βνπιά. (β) 

ΔλνπνηεκΫλεο ηξηκεληαέεο εθζΫζεηο γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηεο γεληθάο θπβΫξλεζεο, ζηηο 

νπνέεο ζπγθξέλνληαη νη πξαγκαηηθΫο εηζπξΪμεηο εζφδσλ θαη δαπαλψλ κε ηηο εθηηκάζεηο πνπ πεξηΫρνληαη 

ζηα Ϋγγξαθα ελνπνηεκΫλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο γεληθάο θπβΫξλεζεο. 



100 
 

θαηαγξΪθεηαη κε ηνλ θσδηθφ ηεο, ζα παξαθνινπζεέηαη ζε φια ηα ζηΪδηα πιεξσκάο 

ηεο θαη ζα αλαξηΪηαη ζην Γηαδέθηπν αθφκε θαη κε ηα ζηνηρεέα ηνπ δηθαηνχρνπ. Απφ ην 

ΔΤΓΖΜΟ ζα εμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο ακνηβψλ, επηδνκΪησλ θαη ππεξσξηψλ 

δεκφζησλ ππαιιάισλ, ησλ νπνέσλ ηα ζηνηρεέα ζα παξαθνινπζνχληαη απφ ηελ Δληαέα 

Αξρά Πιεξσκψλ.   

Κχξηνο ζηφρνο ηνπ λΫνπ ζπζηάκαηνο παξαθνινχζεζεο ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ εέλαη ε απνηξνπά επαλεκθΪληζεο ρξεψλ, αιιΪ θαη ε εμαζθΪιηζε 

φηη φινη νη πξνυπνινγηζκνέ γηα ηε γεληθά θπβΫξλεζε ζα θαηαξηέδνληαη κε 

κεζνπξφζεζκν νξέδνληα δεκνζηνλνκηθάο ζηξαηεγηθάο θαη παξΪιιεια ζα 

θαηαηέζεληαη πξηλ απφ ηελ Ϋλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο. 
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 ΤΝΟΦΖ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ο πξνυπνινγηζκφο εέλαη Ϋλα απφ ηα βαζηθΪ εξγαιεέα κε βΪζε ηα νπνέα κπνξνχκε λα 

πξνγξακκαηέζνπκε ηηο κειινληηθΫο καο ελΫξγεηεο ζε αηνκηθφ, επηρεηξεζηαθφ θαη 

θξαηηθφ επέπεδν. Χζηφζν, γηα λα εέλαη απνηειεζκαηηθά ε ρξάζε ηνπ ζα πξΫπεη λα 

εληΪζζεηαη ζηα πιαέζηα ελφο γεληθφηεξνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδένπ δξΪζεο, θπξέσο 

φζνλ αθνξΪ ζηνπο νξγαληζκνχο, ηδησηηθνχο θαη θξαηηθνχο, θαη ην ΚξΪηνο. Με Ϊιια 

ιφγηα, ζα πξΫπεη λα αμηνπνηεζεέ ην ζηξαηεγηθφ κΪλαηδκελη θαη νη αξρΫο πνπ ην 

δηΫπνπλ. Έρεη παξαηεξεζεέ φηη αλ θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα, θαη ζπγθεθξηκΫλα φζνλ 

αθνξΪ ζηηο κεγΪιεο επηρεηξάζεηο, θαηαξηέδνληαη ζπζηεκαηηθΪ ηα ηειεπηαέα ρξφληα 

επηρεηξεζηαθΪ ζρΫδηα δξΪζεο, ν δεκφζηνο ηνκΫαο ζηελ ειιεληθά πξαγκαηηθφηεηα 

βξέζθεηαη ζε πνιχ πξψηκν ζηΪδην. 

πγθεθξηκΫλα, κφιηο απφ ην 2005 Ϊξρηζαλ λα ζΫηνληαη νη βΪζεηο γηα ηελ θαηΪξηηζε 

ηνπ ηξηεηνχο επηρεηξεζηαθνχ ζρεδένπ δξΪζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα, ην νπνέν θαιεέηαη 

Μεζνπξφζεζκν Πιαέζην Γεκνζηνλνκηθάο ηξαηεγηθάο. ηα πιαέζηα απηνχ, αιιΪδεη 

θαη ε κνξθά θαηΪξηηζεο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ απφ πξνυπνινγηζκφ 

θνλδπιέσλ ζε Πξνυπνινγηζκφ ΠξνγξακκΪησλ. ηφρνο ηνπ λΫνπ ζπζηάκαηνο εέλαη λα 

δέλεηαη πιΫνλ Ϋκθαζε ζηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο θαη ηα απνηειΫζκαηα θαη φρη 

ηφζν ζην εέδνο θαη ην χςνο ησλ δαπαλψλ. Γηα λα επηηεπρζεέ απηφο ν ζηφρνο, νη 

δεκφζηεο δαπΪλεο ηαμηλνκνχληαη κε βΪζε ηξέα (3) επέπεδα: ηνπο Σνκεέο Πνιηηηθάο (ά 

Λεηηνπξγέεο), ηα ΠξνγξΪκκαηα θαη ηηο ΓξΪζεηο. 

εκεηψλεηαη φηη απαξαέηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρέα ηνπ λΫνπ ζπζηάκαηνο εέλαη 

ε αιιαγά ηεο γεληθφηεξεο θηινζνθέαο πνπ δηΫπεη ηφζν ηελ θεληξηθά δηνέθεζε, φζν θαη 

ηνπο επηκΫξνπο θνξεέο ηεο γεληθάο θπβΫξλεζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξΪδεηγκα εέλαη 

πσο πιΫνλ γέλεηαη επηηαθηηθά ε αλΪγθε γηα ζπλεξγαζέα κεηαμχ ησλ ππνπξγεέσλ, 

θαζψο νη δξΪζεηο ηνπο εέλαη ζπρλΪ αιιεινεμαξηψκελεο θαη ζα πξΫπεη λα 

εμαιεηθζνχλ θαηλφκελα επηθΪιπςεο. ΠαξΪιιεια, ζα πξΫπεη νη δηνηθνχληεο λα 

θαηαλννχλ πιάξσο ην επηρεηξεζηαθφ ζχζηεκα πνπ Ϋρεη ηεζεέ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ 

θπξέσο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεέ ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

απηνχ. 

ΜΫζσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνγξακκΪησλ επηδηψθεηαη ε κεέσζε ηνπ θφζηνπο 

θπξέσο κΫζα απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ρξάζε ησλ δεκνζέσλ πφξσλ πνπ 

θαινχληαη λα θΪλνπλ νη εθΪζηνηε ππνπξγνέ, θαη δεπηεξεπφλησο κΫζσ ησλ πεξηθνπψλ 

ησλ δαπαλψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, θΪζε ππνπξγφο ιακβΪλεη αξκνδηφηεηεο ππνπξγνχ 

νηθνλνκηθψλ, φζνλ αθνξΪ ζην ππφςηλ ππνπξγεέν, θαη ε επζχλε γηα ηα νηθνλνκηθΪ ηνπ 
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θξΪηνπο θαη ηε δηαρεέξηζε απηψλ δελ βαξαέλεη πιΫνλ εμ νινθιάξνπ ηνλ Τπνπξγφ ησλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη ηνλ Πξσζππνπξγφ. 

Βαζηθά ζπληζηψζα ηνπ λΫνπ ζπζηάκαηνο θαηΪξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εέλαη ε 

αμηνιφγεζε ησλ θνξΫσλ θαη ε κΫηξεζε ησλ απνηειεζκΪησλ ησλ αλαιεθζΫλησλ 

δξΪζεσλ. ΚαηαξρΪο, φζνλ αθνξΪ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θνξΫσλ, απηά κπνξεέ λα 

γέλεη ηφζν απφ ην Τπνπξγεέν Οηθνλνκηθψλ θαη ηελ Γεληθά ΚπβΫξλεζε, φζν θαη 

εζσηεξηθΪ, δειαδά κε ηε κνξθά ηεο απηναμηνιφγεζεο. Γηα ηε κΫηξεζε ησλ 

απνηειεζκΪησλ ησλ δξΪζεσλ θαη ησλ πξνγξακκΪησλ, σο εξγαιεέα αμηνιφγεζεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη κεηξάζηκνη πνζνηηθνέ θαη πνηνηηθνέ δεέθηεο, νη νπνένη ζα πξΫπεη λα 

βξέζθνληαη ζε ζπλΪθεηα κε ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο θΪζε πξνγξΪκκαηνο, λα εέλαη 

θαηαλνεηνέ, λα κελ πξνυπνζΫηνπλ πςειφ θφζηνο παξαθνινχζεζεο θαη παξΪιιεια 

λα εέλαη εθηθηά ε ζπιινγά αμηφπηζησλ ζηνηρεέσλ γηα ηε κΫηξεζά ηνπο. Χζηφζν, ζα 

πξΫπεη λα ζεκεηψζνπκε πσο νη δεέθηεο απφ κφλνη ηνπο δελ επαξθνχλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε κηαο δξΪζεο. πλάζσο εέλαη απαξαέηεηε ε ρξάζε επηπξφζζεησλ 

πιεξνθνξηψλ, αιιΪ θαη ε αμηνιφγεζε ησλ γεληθφηεξσλ ζπλζεθψλ θαη παξακΫηξσλ.  

Κιεέλνληαο, ζε κέα πξνζπΪζεηα ζπγθξηηηθάο παξνπζέαζεο ηνπ πθηζηΪκελνπ κε ην λΫν 

ζχζηεκα θαηΪξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κπνξνχκε λα αλαθΫξνπκε ηα εμάο: 

 ηνπο πξνυπνινγηζκνχο πξνγξακκΪησλ απεηθνλέδνληαη φινη νη ηνκεέο θξαηηθάο 

πνιηηηθάο ζηνπο νπνένπο δξαζηεξηνπνηεέηαη θΪζε θνξΫαο, θαη φρη κφλν ν ηνκΫαο 

θχξηαο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο ζπλΫβαηλε ζηνλ γεληθφ πξνυπνινγηζκφ. 

 ΠιΫνλ ζα παξΫρεηαη ζπλνιηθά πιεξνθφξεζε γηα ηηο πεγΫο ρξεκαηνδφηεζεο θΪζε 

δξΪζεο, ζε αληέζεζε κε ην ππΪξρνλ ζχζηεκα φπνπ ππΪξρεη αλαιπηηθά 

πιεξνθφξεζε κφλν γηα ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ.  

 Μέα αθφκα θαηλνηνκέα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνγξακκΪησλ εέλαη φηη εθηφο απφ 

ηηο ρξεκαηνδνηάζεηο θαηαγξΪθνπλ θαη ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεέηαη ζε θΪζε 

δξΪζε. Με απηφ ηνλ ηξφπν εέλαη εθηθηφο ν ππνινγηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

θΪζε δξΪζεο. 

 Σν λΫν ζχζηεκα εμαζθαιέδεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηε δηαθΪλεηα ζηε 

δεκνζηνλνκηθά δηαρεέξηζε. 

 ΣΫινο, παξΫρεηαη εληαέα πιεξνθφξεζε γηα ην εέδνο ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ, 

πξνγξακκΪησλ θαη δξΪζεσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη θαη θαηΪ ζπλΫπεηα νη 

θαηεπζχλζεηο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ θξΪηνπο εέλαη θαηαλνεηΫο απφ φινπο 

ηνπο πνιέηεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  

 

ΟΦΔΛΖ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΧΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

i. Πηινηηθφο ζρεδηαζκφο ζην Τπνπξγεέν ΠεξηβΪιινληνο, ΔλΫξγεηαο θαη Κιηκαηηθάο 

Αιιαγάο: αθάο απεηθφληζε ηεο πεξηβαιινληηθάο πνιηηηθάο ηνπ θξΪηνπο. 

ΠΡΗΝ: Οη πηζηψζεηο πνπ ρνξεγνχληαλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ πξνζηαζέα 

ηνπ πεξηβΪιινληνο δελ θαηαγξΪθνληαλ δηαθξηηΪ, θπξέσο ιφγσ ηεο πιεζψξαο ησλ 

θνξΫσλ ρξεκαηνδφηεζεο. 

ΜΔΣΑ: Οη πξνυπνινγηζκνέ πξνγξακκΪησλ βνεζνχλ ζηελ εληαέα απεηθφληζε ηεο 

ζπλνιηθάο θξαηηθάο δαπΪλεο γηα ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο αλεμΪξηεηα απφ 

ηελ πεγά (ηαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ά πξνυπνινγηζκφο δεκνζέσλ επελδχζεσλ) θαη 

ην θνξΫα ρξεκαηνδφηεζεο. 

ii. Πηινηηθφο ζρεδηαζκφο ζην Τπνπξγεέν Δζληθάο Άκπλαο: Γξαζηεξηνπνέεζε ζηνπο 

ηνκεέο πνιηηηθάο ηεο πγεέαο θαη ηεο παηδεέαο. 

ΠΡΗΝ: Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Τπνπξγεένπ Δζληθάο Άκπλαο Ϋδηλε ηελ εληχπσζε φηη 

αθνξνχζε ζρεδφλ απνθιεηζηηθΪ ζε δαπΪλεο γηα ηελ ακπληηθά πξνζηαζέα ηεο ρψξαο. 

ΜΔΣΑ: Ζ εηζαγσγά ηεο ιεηηνπξγηθάο ηαμηλφκεζεο ησλ δαπαλψλ βνεζΪ ζηε αλΪδεημε 

ηνπ ζπλνιηθνχ Ϋξγνπ ηνπ ππνπξγεένπ θαη ηεο δηΪζεζεο ζεκαληηθνχ κΫξνπο ησλ 

πφξσλ ηνπ ζε ηνκεέο πνιηηηθάο, φπσο ε παηδεέα (ζηξαηησηηθΫο ζρνιΫο θ.ιπ.) θαη ε 

πγεέα (ζηξαηησηηθΪ λνζνθνκεέα, ινηπΫο κνλΪδεο πεξέζαιςεο θ.ιπ.). ΠαξΪιιεια, 

εληζρχεηαη ε δηαθΪλεηα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηαπηφρξνλα βειηηψλεηαη ε 

πιεξνθφξεζε πξνο ηελ θπβΫξλεζε, ην θνηλνβνχιην, ηνπο πνιέηεο αιιΪ θαη ηνπο 

δηεζλεέο νξγαληζκνχο ζηνπο νπνένπο ζπκκεηΫρεη ε ρψξα καο. 

iii. Πηινηηθφο ζρεδηαζκφο ζην Τπνπξγεέν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ-

Τπεξεζέα Πνιηηηθάο Αεξνπνξέαο: Απεηθφληζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ΤΠΑ. 

ΠΡΗΝ: Με ην πξνεγνχκελν ζχζηεκα θαηΪξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δελ άηαλ 

δπλαηά ε πξνβνιά φισλ ησλ ΠξνγξακκΪησλ θαη ησλ ΓξΪζεσλ  ηεο ΤΠΑ ά/θαη ε 

απεηθφληζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πφξσλ πνπ θαηεπζχλνληαη ζε απηΫο. 

ΜΔΣΑ: Ζ πηινηηθά εθαξκνγά ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνγξακκΪησλ θαηΫζηεζε εθηθηά 

ηελ απεηθφληζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ θχξησλ δξαζηεξηνηάησλ ηεο ΤΠΑ, θαζψο 
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ηα ιεηηνπξγηθΪ ΫμνδΪ ηεο επηκεξέζηεθαλ ζηηο δηΪθνξεο δξΪζεηο. πγθεθξηκΫλα, ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ πξνγξακκΪησλ ηεο ΤΠΑ γηα ην 2010 δεκηνπξγάζεθαλ: Ϋλα λΫν 

πξφγξακκα γηα ηελ «ΑζθΪιεηα αεξνιηκΫλσλ θαη πηάζεσλ» θαη ηΫζζεξηο λΫεο δξΪζεηο 

πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ ζπλεηζθνξΪ ηεο ζην Πξφγξακκα γηα ηελ πξνζηαζέα ηνπ 

πεξηβΪιινληνο, ηελ πξνζηαζέα θαη δηαρεέξηζε θαηαζηξνθψλ θαη ηελ θχξηα 

δξαζηεξηφηεηΪ ηεο  ζηελ αεξνλαπηηιέα θαη ηηο αεξνκεηαθνξΫο. 

iv. Πηινηηθφο ζρεδηαζκφο ζην Τπνπξγεέν Δξγαζέαο θαη Κνηλσληθάο ΑζθΪιηζεο: Ο 

ξφινο ηνπ ΟΑΔΓ ζηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο. 

ΠΡΗΝ: Τπάξρε πιεξνθφξεζε γηα ηελ επηρνξάγεζε πνπ ιακβΪλεη ν ΟΑΔΓ, ρσξέο 

φκσο αλΪιπζε ησλ δξαζηεξηνηάησλ πνπ αλαπηχζζεη κε απηνχο ηνπο πφξνπο. 

ΜΔΣΑ: Ζ κεηαξξπζκηζηηθά πξνζπΪζεηα ζην ΔΠ 2010 εληζρχζεη ην Ϋξγν ηνπ ΟΑΔΓ, 

απνηππψλνληαο ηελ θξαηηθά ρξεκαηνδφηεζε ζε: εηδηθΫο επηδνκαηηθΫο πνιηηηθΫο θαη 

παξνρΫο πξφλνηαο. ΔπηπιΫνλ, παξνπζηΪδνληαη νη ζηφρνη ζε απηνχο ηνπο ηνκεέο, 

θαζψο θαη ζπγθεθξηκΫλνη δεέθηεο κΫηξεζεο ησλ απνηειεζκΪησλ πνπ επηηπγρΪλνληαη. 

v. Πηινηηθφο ζρεδηαζκφο ζην Τπνπξγεέν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ-Τπεξεζέεο 

Σνπξηζκνχ: Ζ ηνπξηζηηθά πνιηηηθά κΫζσ ηνπ ΔΟΣ. 

ΠΡΗΝ: ΒΪζεη ηεο πθηζηΪκελεο δηαδηθαζέαο θαηΪξηηζεο θαη εθηΫιεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, νη πιεξνθνξέεο γηα ηε ρξάζε ησλ πφξσλ πνπ θαηεπζχλνληαη ζηνλ 

ΔΟΣ γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπξηζηηθάο πνιηηηθάο δελ αλαδεηθλχνληαη. 

ΜΔΣΑ: Με ηελ πηινηηθά εθαξκνγά ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνγξακκΪησλ παξΫρεηαη 

πνηνηηθά πιεξνθφξεζε γηα ηε ζπλνιηθά δηαρεέξηζε ησλ πφξσλ πνπ δηαηέζεληαη γηα 

ηνλ ηνπξηζκφ. Ζ θεληξηθά δηνέθεζε Ϋρεη αλαζΫζεη ζηνλ ΔΟΣ Ϋλα ζεκαληηθφ κΫξνο ηεο 

δξαζηεξηφηεηΪο ηεο ζηνλ ηνκΫα ηνπ ηνπξηζκνχ. ε πξψηε θΪζε αλαδεέρζεθαλ νη 

δξΪζεηο ηνπ ΔΟΣ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Τπνπξγεέν Πνιηηηζκνχ θαη 

Σνπξηζκνχ, κε ζηφρν ν επηρεηξεκαηηθφ ζρεδηαζκφο ηνπ νξγαληζκνχ λα απνηειΫζεη 

ζην κΫιινλ ζπζηαηηθφ ζηνηρεέν ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ ππνπξγεένπ. 

vi. Πηινηηθφο ζρεδηαζκφο ζην Τπνπξγεέν Παηδεέαο, Γηα Βένπ ΜΪζεζεο θαη 

ΘξεζθεπκΪησλ: Πφξνη πνπ θαηεπζχλνληαη ζηα δεκφζηα ζρνιεέα. 

ΠΡΗΝ: Με ηνλ ηζρχνλ θαζεζηψο θαηΪξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εέλαη ηδηαέηεξα 

δχζθνιε ε αθξηβάο απεηθφληζε ησλ πφξσλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ 

θαηεπζχλνληαη ζηα δεκφζηα ζρνιεέα πξσηνβΪζκηαο θαη δεπηεξνβΪζκηαο 

εθπαέδεπζεο. 
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ΜΔΣΑ: ην πιαέζην ηνπ πηινηηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνγξακκΪησλ 

κειεηάζεθαλ νη πξνυπνινγηζκνέ νξηζκΫλσλ ζρνιεέσλ-πηιφησλ θαη δηαπηζηψζεθε ε, 

ρσξέο ζπληνληζκφ, εκπινθά πιεζψξαο θξαηηθψλ θνξΫσλ: ην ππνπξγεέν Παηδεέαο, 

Γηα Βένπ ΜΪζεζεο θαη ΘξεζθεπκΪησλ, ην δάκν θαη ηε λνκαξρέα φπνπ εδξεχεη, ηνλ 

Οξγαληζκφ ρνιηθψλ Κηεξέσλ (ΟΚ) θαη ηνλ Οξγαληζκφ Έθδνζεο Γηδαθηηθψλ 

Βηβιέσλ (ΟΔΓΒ). Με ην λΫν ζχζηεκα πξνυπνινγηζκνχ δέλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα 

ζπληνληζκφ ζηε δηΪζεζε ησλ πφξσλ ζηα ζρνιεέα, πξνθεηκΫλνπ λα επηηεπρζεέ ε 

θαιχηεξε δηαρεέξηζε θαη αμηνπνέεζά ηνπο γηα ηελ πιεξΫζηεξε θαη Ϋγθαηξε θΪιπςε 

ησλ αλαγθψλ ηνπο. 

vii. Πηινηηθφο ζρεδηαζκφο ζην Τπνπξγεέν Πξνζηαζέαο ηνπ Πνιέηε-Ππξνζβεζηηθά 

Τπεξεζέα: Ο πξνυπνινγηζκφο πξνγξακκΪησλ σο εξγαιεέν εληνπηζκνχ 

νξγαλσηηθψλ αδπλακηψλ. 

ΠΡΗΝ: ΜΫρξη ηψξα ηα δηαρεηξηζηηθΪ-δηνηθεηηθΪ θαη νηθνλνκηθΪ ζηνηρεέα δελ 

παξνπζηΪδνληαλ εληαέα. Γηλφηαλ Ϋκθαζε ζηα νηθνλνκηθΪ ζηνηρεέα ρσξέο πιεξνθνξέεο 

γηα ηηο παξΫρνπζεο ππεξεζέεο, γεγνλφο πνπ δελ δηεπθφιπλε ηελ εμαγσγά 

ζπκπεξαζκΪησλ γηα ηηο νξγαλσηηθΫο αδπλακέεο ηνπ θνξΫα. 

ΜΔΣΑ: ΜΫζσ ηνπ πηινηηθνχ ζρεδηαζκνχ αλαδεέρζεθε ε ζεκαζέα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ πξνγξακκΪησλ σο εξγαιεέν εληνπηζκνχ δηαρεηξηζηηθψλ 

αδπλακηψλ. ΜΫζα απφ ηε  λΫα δηαδηθαζέα πξνυπνινγηζκνχ, αμηνπνηψληαο ηα 

απνηειΫζκαηα ησλ δεηθηψλ, ν θνξΫαο νδεγεέηαη ζε ρξάζηκα ζπκπεξΪζκαηα ζρεηηθΪ 

κε ηε ιεηηνπξγέα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. Γηα παξΪδεηγκα, Ϋλαο δεέθηεο φπσο ην πιάζνο 

ησλ πεξηζηαηηθψλ αλΪ ζηαζκφ κπνξεέ λα νδεγάζεη ζηελ εμαγσγά ζπκπεξαζκΪησλ 

ζρεηηθΪ κε ηελ αλΪγθε ζπγρψλεπζεο ππξνζβεζηηθψλ ζηαζκψλ ά θαιχηεξεο 

θαηαλνκάο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ. 
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ΚΧΓ. 
ΛΔΗΣ. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 2010 

Σ.Π. ΠΓΔ ΤΝΟΛΟ 
% 

ΤΜΜΔΣ. % ΑΔΠ 

1 
ΓΡΑΔΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΣΟ 
ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ 3.437.383 30.000 3.467.383 4,2 1,4 

2 
ΔΗΓΗΚΔ ΓΡΑΔΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΣΟ 
ΔΧΣ. 740.666 167.000 907.666 1,1 0,4 

3 ΣΟΠΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 3.970.643 2.225.000 6.195.643 7,5 2,5 

4 ΠΑΗΓΔΗΑ 7.757.249 1.450.000 9.207.249 11,1 3,8 

5 ΠΟΛΗΣΗΜΟ-ΘΡΖΚΔΗΑ-ΑΘΛΖΣΗΜΟ 886.401 180.000 1.066.401 1,3 0,4 

6 ΑΜΤΝΑ 5.431.911 17.000 5.448.911 6,6 2,2 

7 ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ 2.580.226 60.000 2.640.226 3,2 1,1 

8 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ          14.732.005 2.305.000 17.037.005 20,6 7,0 

  (ηφθνη θαη ζπλαθά Ϋμνδα) -1.295.000 0 -1.295.000 -15,7 -5,3 

9 ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 1.456.494 685.000 2.141.494 2,6 0,9 

10 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 87.645 432.000 519.645 0,6 0,2 

11 ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 713.996 2.420.000 3.133.996 3,8 1,3 

12 ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 29.703.635 303.000 30.006.635 36,3 12,3 

13 ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ 899.746 26.000 925.746 1,1 0,4 

  ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ (01-13) 72.398.000 10.300.000 82.698.000 100,0 33,9 

  ΑΚΑΘΑΡΗΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΠΡΟΨΟΝ (ΑΔΠ)         244.233.000 

 

Πέλαθαο 1.1.Δζληθφ ρΫδην ΠξνγξακκΪησλ (ΔΠ) 2010 θαηΪ Λεηηνπξγέα (ζε ρηι.€) 
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ΓηΪγξακκα I.1.χλζεζε θξαηηθψλ δαπαλψλ πξνυπνινγηζκνχ 2010  πιελ 

ρξενιπζέσλ  
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ΓηΪγξακκα I.2.χλζεζε θξαηηθψλ δαπαλψλ πξνυπνινγηζκνχ 2010εθηφο 

εμππεξΫηεζεο δεκνζένπ ρξΫνπο 
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ΓηΪγξακκα I.3.ΚξαηηθΫο δαπΪλεο πξνυπνινγηζκνχ 2010 σο % ηνπ ΑΔΠ πιελ 

ρξενιπζέσλ 
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