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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ο πξσηαξρηθφο ζθνπφο χπαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Δηδηθνύ 

Λνγαξηαζκνύ Αιιεινβνεζείαο Αεξνπνξίαο (Δ.ΛΟ.Α.Α) είλαη ε εθάπαμ 

ρνξήγεζε βνεζήκαηνο ζηνπο, «απηεπαγγέιησο» θαη «ηε αηηήζεη ηνπο», 

εμεξρνκέλνπο ησλ ηάμεσλ ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο (Π.Α.), ή ζε πεξίπησζε 

ζαλάηνπ απηψλ, ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ηεο κειινληηθήο 

δπλαηφηεηαο γηα θαηαβνιή εθάπαμ ζηνπο ηξαηησηηθνχο ηεο Π.Α., ε παξνχζα 

δηαηξηβή θηινδνμεί λα ζπλδξάκεη ζηελ εμέηαζε ηεο βησζηκόηεηαο ηνπ 

Δ.ΛΟ.Α.Α. ζηελ επόκελε δεθαεηία, θαη’ νπζία κέρξη ηέινπο ηνπ 2023, αλ 

πηνζεηεζεί έλα λέν ζρήκα ππνινγηζκνύ ηνπ εθάπαμ βνεζήκαηνο, ην 

νπνίν ζα ζηεξίδεηαη πιένλ ζην κέζν όξν ησλ θξαηήζεσλ ησλ 

ηειεπηαίσλ εμήληα (60) κελώλ πξηλ ηε ινγηδόκελε θαηά πεξίπησζε 

εκεξνκελία απνζηξαηείαο. 

Ζ εμέηαζε ζπλίζηαηαη ζηε κειέηε ηνπ Ηζνδπγίνπ ησλ Δζφδσλ θαη 

Δμφδσλ ηνπ Λνγαξηαζκνχ κέζσ ηεο πξνεθβνιήο ηνπο ζην κέιινλ, γηα ηελ 

πεξίνδν 2013 - 2023. Ζ πξνεθβνιή ζπλήζσο επηηπγράλεηαη κε ρξήζε 

ζηαηηζηηθψλ θαη νηθνλνκεηξηθψλ κεζφδσλ βάζεη πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο, 

νη νπνίεο εμαξηψληαη απφ ηε δηαηήξεζε κηαο νκνηφκνξθεο εμέιημεο ησλ 

ππνθείκελσλ ζπλζεθψλ θαη παξακέηξσλ ζην κέιινλ. 

Απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ παξαπάλσ πξνέθπςε φηη, γηα ηελ επφκελε 

δεθαεηία θαη εθφζνλ δηαηεξεζνχλ ζηαζεξνί νη βαζηθνί πφξνη ηνπ, ν Δ.ΛΟ.Α.Α 

παξακέλεη βηψζηκνο, θαζφζνλ κε ηε δηαθνξνπνίεζε ζηνλ ηξφπν 

ππνινγηζκνχ ηνπ εθάπαμ, ν θαηαιεθηηθφο κηζζφο πνπ ιακβάλεηαη πξνο ην 

παξφλ ππφςε, αληηθαζίζηαηαη πιένλ απφ ην θπιηφκελν ζηαζκηζκέλν κέζν 

φξν ησλ θξαηήζεσλ, νπφηε αίξεηαη ε παζνγέλεηα ηεο απφηνκεο αχμεζεο ηνπ 

εθάπαμ ιφγσ ηεο ηειεπηαίαο (ζπλήζσο κηθξήο) πεξηφδνπ θαη ηεο (ζρεηηθά 

κεγάιεο) κηζζνινγηθήο αχμεζεο. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 
Οη αιιεπάιιειεο κηζζνινγηθέο κεηψζεηο ζηα ζηειέρε ησλ Δ.Γ. 

νδήγεζαλ αλαπφθεπθηα ζε ζεκαληηθέο κεηψζεηο ηνπ ρνξεγνχκελνπ ζηνπο 

δηθαηνχρνπο εθάπαμ βνεζήκαηνο, ιφγσ ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηνπ πνπ 

ζπλδέεηαη άκεζα θαη απφιπηα κε ην κηζζφ.  

Ζ θχζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βνεζήκαηνο, ηελ πεξίνδν κάιηζηα ηεο 

ρνξήγεζεο ηνπ - κεηά απφ καθξφρξνλε θαη επίπνλε ζεηεία ζηηο Δ.Γ. θαη ζηελ 

αξρή κηαο λέαο δσήο γηα ηνπο ζπληαμηνδνηνχκελνπο - ην θαζηζηά ζεκειηψδε 

ζηαζεξά θαη εθαιηήξην γηα ηε δηακφξθσζε ησλ δεδνκέλσλ ελφο 

ηθαλνπνηεηηθνχ πιαηζίνπ δσήο, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε νηθνγέλεηα θαη ε 

ππνζηήξημε - ηδηαίηεξα ζήκεξα- ησλ παηδηψλ, είηε γηα ηηο απαηηήζεηο 

εθπαίδεπζήο ηνπο είηε θαη  γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία. 

Γη’ απηφ ηνλ ιφγν, ην χςνο ηνπ ιακβαλνκέλνπ βνεζήκαηνο απνηέιεζε 

βαζηθή παξάκεηξν ζε νπνηνδήπνηε ζρεδηαζκφ ηεο λέαο δσήο ησλ 

απεξρνκέλσλ ζηειερψλ θαη απηνλφεην δηθαίσκα ζηα πιαίζηα ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο κε ηνπο πξψελ ζπλαδέιθνπο ηνπο.  

Δίλαη ινηπφλ δεδνκέλν φηη, νηαδήπνηε ζεκαληηθή κείσζε ζην χςνο ηνπ 

εθάπαμ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα κε πνιιέο δηαζηάζεηο, πιελ ηεο απηνλφεηεο 

νηθνλνκηθήο, φπσο λνκηθή, θνηλσληθή, ςπρνινγηθή, πνπ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

ζρεηίδεηαη κε ηηο αλαιεθζείζεο ππνρξεψζεηο. 

Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο, νδήγεζαλ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο 

(ΤΠ.ΔΘ.Α.) ζε ζθέςεηο γηα ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηνπ εθάπαμ, 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ απαηηείηαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ην 

ζέκα δηαηάμεσλ ηεο νηθείαο Ννκνζεζίαο.  

πλνπηηθά, ν πξνηεηλφκελνο λένο ηξφπνο ππνινγηζκνχ πεξηγξάθεηαη 

σο εμήο: 

α. Σν βαζηθφ χςνο ηνπ εθάπαμ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ 

θπιηφκελν κέζν φξν ησλ θξαηήζεσλ ησλ εμήληα (60) ηειεπηαίσλ κελψλ πξηλ 

ηελ εκεξνκελία εμφδνπ απφ ην ζηξάηεπκα ή ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 

αηηήζεσο ζηελ πεξίπησζε άζθεζεο δηθαηψκαηνο 35εηίαο, πνιιαπιαζηαδφκελν 

επί 25 θαη επί ηα έηε ππεξεζίαο, θαη 
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β.  Σν ηειηθφ χςνο εθάπαμ ζα πξνθχπηεη απφ ηε ζηάζκηζε ηνπ 

βαζηθνχ χςνπο εθάπαμ κε ζπληειεζηέο αλάινγα κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο, γηα 

θάζε έλα ρξφλν πιένλ ησλ 25. πγθεθξηκέλα νη ζπληειεζηέο είλαη 1,01 γηα ηα 

26 έηε ππεξεζίαο, 1,02 γηα ηα 27 έηε, 1,03 γηα ηα 28 θαη 29 έηε, 1,04 γηα ηα έηε 

30-33, 1,05 γηα ηα 34 θαη 35 ρξφληα θαη, ηέινο, 1,06 γηα ηα επηπιένλ έηε.  

Μεηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ λένπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ θαη ηνπ 

αηηηνινγηθνχ πιαηζίνπ δηακφξθσζεο απηνχ, πξνθεηκέλνπ ην ΤΠΔΘΑ λα 

ηεθκεξηψζεη θαη λα ππνβάιεη αξκνδίσο ηελ ελ ιφγσ πξφηαζε γηα ηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ λφκνπ, θαηέζηε απαξαίηεηε ε εθπφλεζε κειέηεο 

βησζηκφηεηαο ηνπ Δ.ΛΟ.Α.Α. γηα πεξίνδν κηαο δεθαεηίαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

πηνζεηεζεί ν λένο ηξφπνο ππνινγηζκνχ. 

Ζ επηινγή ησλ δέθα εηψλ (απφ ην 2014) θξίζεθε θαηαξρήλ 

ηθαλνπνηεηηθή, ιφγσ ηεο ξαγδαίαο κεηαβνιήο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θαη ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο. Ο δεθαεηήο νξίδνληαο δηεξεχλεζεο ζπκπίπηεη 

επίζεο κε ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα ηχρνπλ εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο ηνπ 

λένπ ζπληαμηνδνηηθνχ λφκνπ, βάζεη ησλ νπνίσλ, νη έρνληεο ζπκπιεξψζεη 24 

½ έηε ππεξεζίαο κέρξη ηέινπο ηνπ 2014 δχλαληαη λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα 

ζπληαμηνδφηεζεο, ζε αληίζεζε κε ηνπο ππνινίπνπο πνπ δε δχλαληαη λα ην 

αζθήζνπλ πξηλ ηε ζπκπιήξσζε 40 εηψλ (35 πξαγκαηηθψλ + 5 πιαζκαηηθψλ) 

ππεξεζίαο. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα παξαηεξεζεί φηη, ελ γέλεη, νη καθξνπξφζεζκεο 

πξνβιέςεηο είλαη επηζθαιείο, γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε:  

α. Σελ αλαπφθεπθηε αιιαγή ηνπ ζεζκηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 

ηερλνινγηθνχ πεξηβάιινληνο. 

β. Σελ αιιαγή δνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εθάζηνηε 

ζπζηήκαηνο. 

γ. Σελ παξέκβαζε ησλ δηνηθεηηθψλ παξαγφλησλ ζηνπο 

ζπληειεζηέο πνπ δχλαληαη λα ηξνπνπνηεζνχλ θαη δηακνξθψλνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Οξγαληζκνχ.  

Δηδηθφηεξα, ζηελ ζεκεξηλή νηθνλνκηθή ζπγθπξία, ε νπνηαδήπνηε 

πξφβιεςε έζησ θαη κεζνπξφζεζκε, θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά δπζρεξήο, αθνχ 

φρη κφλν δελ ηθαλνπνηνχληαη ηα αλακελφκελα γηα κηα νηθνλνκηθή αλάιπζε 

πξνθαζνξηζκέλα πιαίζηα νηθνλνκηθήο αλαθνξάο θαη ππνζέζεσλ, αιιά 

αληηζέησο πθίζηαληαη ζπλζήθεο αζηάζεηαο θαη αβεβαηφηεηαο, πνπ αθνξνχλ 
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θπξίσο ζηηο ηδηαίηεξα δπζκελείο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζε εζληθφ επίπεδν,  θαη 

δεπηεξεπφλησο, ζην θνηλφ λφκηζκα θαη ζηελ επξσδψλε. 

Σα παξαπάλσ ππνλνκεχνπλ ηελ ππνθείκελε ππφζεζε φισλ ησλ 

κεζφδσλ πξφβιεςεο πνπ ζηεξίδεηαη ζηε δηαηήξεζε ζε νξηζκέλα πιαίζηα ησλ 

δνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ππφ εμέηαζε Λνγαξηαζκνχ, αιιά θαη ηνπ 

γεληθφηεξνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. Αιιηψο, κε άιιε πξννπηηθή, δελ 

ηθαλνπνηείηαη ε παξαδνρή φηη πθίζηαηαη νκαιή ζπλέρεηα ζηελ εμέιημε ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη αλάινγε ζπκπεξηθνξά ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

δηέπνπλ ηνλ Οξγαληζκφ. 

Οη παξαηεξήζεηο απηέο θπζηθά, δελ ζεκαίλνπλ φηη είκαζηε ζε πιήξε 

αδπλακία πξφβιεςεο αιιά φηη απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο κε ηδηαίηεξα 

αμηφπηζησλ πξνβιέςεσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α’ - ΠΛΑΗΗΟ ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΧΗΜΟΣΖΣΑ Δ.ΛΟ.Α.Α 

ΚΟΠΟ - ΠΛΑΗΗΟ ΘΔΧΡΖΖ 

 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε εμέηαζε ηεο νηθνλνκηθήο 

βησζηκφηεηαο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Αιιεινβνεζείαο Αεξνπνξίαο 

(Δ.ΛΟ.Α.Α) ζηελ επφκελε δεθαεηία, ζπγθεθξηκέλα κέρξη ην 2023, ππφ ηε 

ζεψξεζε ηεο πηνζέηεζεο ηνπ λένπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ εθάπαμ. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε βησζηκφηεηα, αλαιχεηαη κεηαμχ άιισλ 

ε κειινληηθή εμέιημε ησλ Δζφδσλ θαη Δμφδσλ ηνπ Λνγαξηαζκνχ, 

πξνεθβάιινληαο ηηο πθηζηάκελεο ηάζεηο εμέιημεο ησλ ζρεηηθψλ νηθνλνκηθψλ ή 

άιισλ κεγεζψλ, φπσο ν ξπζκφο απνζηξαηεηψλ θαη .ν ξπζκφο θαηαηάμεσλ-

πξνζιήςεσλ, ελψ εμεηάδνληαη θαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ 

βαζηθφηεξνπ πφξνπ ηνπ Λνγαξηαζκνχ, ήηνη ηνπ ηέινπο 2% επί ησλ δαπαλψλ. 

Ζ πξνεθβνιή ζπλήζσο επηηπγράλεηαη κε ρξήζε ζηαηηζηηθψλ θαη 

νηθνλνκεηξηθψλ κεζφδσλ βάζεη θάπνησλ πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο. Οη 

πξνυπνζέζεηο απηέο εμαξηψληαη απφ ηε δηαηήξεζε κηαο νκνηφκνξθεο 

εμέιημεο ησλ ππνθείκελσλ ζπλζεθψλ θαη παξακέηξσλ ζην κέιινλ. 

ηελ παξνχζα φκσο ζπγθπξία πθίζηαληαη δπν ζεκειηψδεηο ζεζκηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο. Ζ πξψηε αθνξά ζην λέν Νφκν «Πεξί Δμέιημεο θαη 

Πξναγσγψλ», ελψ ε δεχηεξε ζην λέν πληαμηνδνηηθφ Νφκν. 

Πιένλ απηψλ, φκσο, ε ξαγδαία επηδείλσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο 

θαη νη επηπηψζεηο εμ’ απηνχ [πξφγξακκα αληαιιαγήο νκνιφγσλ (PSI), 

κηζζνινγηθέο κεηψζεηο, κείσζε ζέζεσλ εμσηεξηθνχ, ππνβάζκηζε 

δπλαηνηήησλ ζρεηηθά κε ζπνπδέο θ.ά.] θαη ε δηάρπηε θαη παληαρνχ παξνχζα 

αβεβαηφηεηα ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο, ζπληαμηνδνηηθήο θαη 

νηθνλνκηθήο δσήο ησλ ζηειερψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ (Δ.Γ.), έρεη 

δηακνξθψζεη έλα λέν θαη ρσξίο πξνεγνχκελν ηνπίν. 

Ζ θάζε πιεξνθνξία ή θήκε, βάζηκε ή φρη, νδεγεί ζε απξφβιεπηε 

ζπκπεξηθνξά νπνηνδήπνηε ζηέιερνο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αζηαζήο 

ζπκπεξηθνξά πνπ παξαηεξήζεθε ζην ζχζηεκα ηνπ Δ.ΛΟ.Α.Α., ηδηαίηεξα κεηά 

ην 2007, φπσο απνηππψλεηαη ζηα πθηζηάκελα ζηνηρεία, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά 

ζηνλ αξηζκφ απνρσξνχλησλ. 

Καηά ζπλέπεηα, φια ηα αλσηέξσ δελ εμαζθαιίδνπλ ηελ νπζία 

εθαξκνγήο ησλ ζπλήζσλ ζηαηηζηηθψλ θαη νηθνλνκεηξηθψλ κεζφδσλ, πνπ 
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άιισζηε ηερληθά εθθξάδνληαη απφ ηε κε ηθαλνπνίεζε βαζηθψλ 

πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ησλ ζπλήζσλ κεζφδσλ παιηλδξφκεζεο ή 

ρξνλνζεηξψλ. Ζ εθαξκνγή νηαζδήπνηε κεζφδνπ πξνυπνζέηεη έλα αλαγθαίν 

ζπλήζσο κεγάιν φγθν ζηνηρείσλ, πνπ εθιείπνπλ κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. 

Ζ πξνζθπγή ζε ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο ζα απνηεινχζε ππεθθπγή θαη 

δελ ζα κπνξνχζε λα παξαγάγεη ζηνηρεησδψο αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. Ζ 

κφλε ππνζρφκελε πξνζέγγηζε είλαη ε δηεμνδηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, νη 

ηάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζε ζρέζε κε πεξηβαιινληηθά δεδνκέλα, ν 

ζπζρεηηζκφο απηψλ θαη ε ινγηθή έθβαζε ησλ ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία, φπσο 

δηακνξθψλνληαη απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο δχν λφκνπο. 

Έλα ζέκα ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ παξνχζα κειέηε, αθνξά ζηε 

πξφβιεςε ηεο εμέιημεο ησλ κηζζνινγηθψλ δεδνκέλσλ. Αζθαιψο νη δπζκελείο 

νηθνλνκηθέο εμειίμεηο δελ πξννησλίδνπλ ηίπνηε ην ζεηηθφ γηα ηνπο κηζζνχο, 

αθνχ ζηε θαιχηεξε  -θαη πιένλ πηζαλή- πεξίπησζε, απηφ πνπ κπνξεί λα 

ζπκβεί είλαη ε δηαηήξεζή ηνπο ζην ζεκεξηλφ επίπεδν. 

Θα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο φηη ε εθαξκνγή ελφο κνληέινπ 

εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο ζε ζηξεβιφ δνκηθά θαη ηδηφκνξθα ζπγθξνηεκέλν 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ζηεξηγκέλν ζην Γεκφζην θαη ζε έλαλ, ελ πνιινίο, 

θεληξνκφιν πξνο απηφ ηδησηηθφ ηνκέα κε αζζελή παξαγσγηθή βάζε, έρεη σο 

ζπλέπεηα ηελ αλάζρεζε ηεο αλάπηπμεο. 

Οη παξαηεξεζείζεο αξλεηηθέο εμειίμεηο εμ’ απηνχ ηνπ κνληέινπ, ήηνη 

βαζηά χθεζε θαη (δηαζπλδεδεκέλε) ηδηαίηεξα πςειή αλεξγία, πνπ πιήηηνπλ ηε 

ρψξα καο, απαηηνχλ ηθαλφ ρξφλν απνθιηκάθσζεο, έρνληαο ππφςε φηη ηα 

ιακβαλφκελα κέηξα απαηηνχλ ηθαλφ ρξφλν γηα λα αληηζηξέςνπλ ηηο παξνχζεο 

εμειίμεηο θαη αθφκε κεγαιχηεξν γηα λα απνθαηαζηήζνπλ ην πξνεγνχκελν 

νηθνλνκηθφ επίπεδν.  

Έηζη ζεσξείηαη κάιινλ δχζθνιν λα βξεζνχκε νηθνλνκηθά ζην επίπεδν 

ηνπ 2005, αθφκε θαη κεηά απφ 10 ρξφληα. Απνηειεί ξεαιηζηηθή εθηίκεζε φηη νη 

κηζζνί ζα δηαηεξεζνχλ ζην παξφλ επίπεδν γηα ηνπιάρηζηνλ κηα 10εηία θαη 

εθηφο απξνφπηνπ, ζα αξρίζνπλ λα απμάλνληαη νπζηαζηηθά κεηά απφ 15 

ρξφληα. 

ηα πιαίζηα απηήο ηεο κειέηεο, ζα ζεσξήζνπκε φηη δελ ζα ππάξμνπλ 

κηζζνινγηθέο απμήζεηο αιιά νχηε θαη κεηψζεηο, πιελ θπζηθά απηψλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ ηεξαξρηθή εμέιημε θαη ηηο κηζζνινγηθέο σξηκάλζεηο. Θα 
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πξέπεη φκσο λα δηαηεξεζεί κηα επηθχιαμε γηα ην ελδερφκελν λέσλ αιιά 

νπσζδήπνηε κηθξψλ κηζζνινγηθψλ πεξηθνπψλ. 

Καη’ απηφ ηνλ ηξφπν, ην ζχλνιν ησλ παγίσλ εηζθνξψλ πνπ 

θαηαβάιινληαη απφ ηνπο κεηφρνπο ηνπ Δ.ΛΟ.Α.Α. εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ 

ησλ ππεξεηνχλησλ θαη ηελ θαηαλνκή ηνπο αλά πξνέιεπζε ζηνπο βαζκνχο θαη 

ηα ρξφληα ππεξεζίαο. 

 

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ Δ.ΛΟ.Α.Α. 

ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

Έσο ην έηνο 2001 ην Σακείν Αιιεινβνεζείαο ηξαηησηηθώλ 

Αεξνπνξίαο (Σ.Α..Α.) δηέπεηαη απφ ην Ν.Γ. 398/74 (Πεξί Σακείσλ 

Αιιεινβνεζείαο ηξαηνύ, Ναπηηθνύ θαη Αεξνπνξίαο) θαη ην Ν. 788/78 (Πεξί 

ζπκπιεξώζεσο θαη ηξνπνπνηήζεσο δηαηάμεσλ ηνπ Ν.Γ.398/1974 «Πεξί 

Σακείσλ Αιιεινβνεζείαο ηξαηνχ, Ναπηηθνχ θαη Αεξνπνξίαο»). 

Δηδηθφηεξα, ηα άξζξα 1-6 ηνπ Ν. 788/78 επέθεξαλ αιιαγέο θπξίσο 

σο πξνο ηνλ ηξφπν θαηαβνιήο ηεο εηζθνξάο. Με ην άξζξν 7 παξάγξαθνο 1 

ηνπ Ν. 788/78 ζπζηάζεθε ν Δ.Λ.Υ.Α.Ο.Η.Α. (Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Υξεκαηηθήο 

Αξσγήο Οηθνγελεηψλ Ηπηακέλσλ Αεξνπνξίαο), κε ζθνπφ ηελ παξνρή εθάπαμ 

ρξεκαηηθήο αξσγήο ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ θνλεπνκέλσλ, ζλεζθφλησλ ή 

εμαθαληδνκέλσλ ζε δηαηεηαγκέλε πηήζε Ηπηακέλσλ.  

Ο Δ.Λ.Υ.Α.Ο.Η.Α. πξνβιέθζεθε σο δηαθξηηφο απφ ηνλ Δ.Λ.Υ.Α.Ο.. 

(Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Υξεκαηηθήο Αξσγήο Οηθνγελεηψλ ηξαηησηηθψλ), πνπ 

έρεη ζθνπφ ηελ παξνρή εθάπαμ ρξεκαηηθήο αξσγήο ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ 

θνλεπζέλησλ ζλεζθφλησλ ή εμαθαληδνκέλσλ ζηξαηησηηθψλ ηε Π.Α. 

(αλεμάξηεηα εηδηθφηεηαο) ζε δηαηεηαγκέλε ή κε ππεξεζία ζε θαηξφ εηξήλεο. 

Μάιηζηα ν Δ.Λ.Υ.Α.Ο.Η.Α.  επηρνξεγήζεθε θαη εθάπαμ απφ ην αδηάζεην 

ππφινηπν ηνπ Δ.Λ.Υ.Α.Ο.. βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 7 παξάγξαθνο 

14 ηνπ Ν. 788/78. 

Αξρηθά, ην Σ.Α..Α. απνηεινχζε μερσξηζηφ Ννκηθφ Πξφζσπν 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ππφ ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ΤΠΔΘΑ, κε δηθφ 

ηνπ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..). 

Μεηά ην 2001 ην ΣΑ..Α. θαηαξγείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ 

δηθαίνπ θαη κεηαηξέπεηαη ζε Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Αιιεινβνεζείαο Αεξνπνξίαο 
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(Δ.ΛΟ.Α.Α), ε δε δηαρείξηζε ηνπ αζθνχληαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ 

Μεηνρηθνχ Σακείνπ Αεξνπνξίαο (Μ.Σ.Α.), φκσο κε ίδην (μερσξηζηφ) 

πξνυπνινγηζκφ, απνινγηζκφ θαη ηζνινγηζκφ (άξζξν 2 πξγ. 1 ηνπ 

Ν.2913/2001). 

Με ην Ν. 3648/2008 ν Δ.ΛΟ.Α.Α εμαθνινπζεί λα απνηειεί Δηδηθφ 

Λνγαξηαζκφ, ε δηνίθεζε ηνπ, φκσο, αλαηίζεηαη κε Απφθαζε θ. ΤΔΘΑ ζε 

επηακειή Γηνηθνχζα Δπηηξνπή (ΓΔ/ΔΛΟΑΑ), ζηελ νπνία κεηέρνπλ σο 

Πξφεδξνο αλψηαηνο Αμησκαηηθφο ηνπ ΓΔΑ, ν Γηεπζπληήο ηνπ Δ.ΛΟ.Α.Α θαη 

κέιε ηνπ Λνγαξηαζκνχ, κε ζεηξά αξκνδηνηήησλ, φπσο ηελ έγθξηζε 

πξαγκαηνπνίεζεο πάζεο θχζεσο δαπαλψλ, ηελ έγθξηζε ησλ ρνξεγνχκελσλ 

παξνρψλ ζηνπο εμεξρφκελνπο κεηφρνπο, ηελ παξαγσγηθή δηάζεζε ή 

επέλδπζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Λνγαξηαζκνχ, ηε ζχλαςε δαλείνπ πξνο 

εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ, θ.ιπ. 

ΚΟΠΟ 

Ο ζθνπφο ηνπ Δ.ΛΟ.Α.Α, θαηά ην άξζξν 1 ηνπ Ν.Γ. 398/74, είλαη 

ε εθάπαμ ρνξήγεζε βνεζήκαηνο ζηνπο εμεξρνκέλνπο ησλ ηάμεσλ ησλ Δ.Γ. ή 

ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ απηψλ, ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. Γεπηεξεχσλ 

ζθνπφο είλαη ε ρνξήγεζε, θάησ απφ πξνυπνζέζεηο, κε ζηαζεξφ κε 

αλαηνθηδφκελν επηηφθην πξνθαηαβνιψλ θαη κέρξη χςνπο 60% ηνπ εθάπαμ 

φπσο δηακνξθψλεηαη θαηά ηε ζηηγκή ιήςεσο απηήο. 

 

ΜΔΣΟΥΟΗ 

Μέηνρνη ηνπ Λνγαξηαζκνχ είλαη ππνρξεσηηθά : 

α. Οη ελ ελεξγεία κφληκνη Αμησκαηηθνί, Αλζππαζπηζηέο θαη 

Τπαμησκαηηθνί ησλ αληηζηνίρσλ Κιάδσλ (άξζξν 8 πξγ. 1.α ηνπ Ν.Γ. 398/74). 

Δπίζεο, κέηνρνη ηνπ Δ.ΛΟ.Α.Α είλαη, κεηά ηε κνληκνπνίεζή ηνπο, θαη νη 

Δπαγγεικαηίεο Μαθξάο Θεηείαο (Δ.Μ.Θ.), νη Δπαγγεικαηίεο Πεληαεηνχο 

Τπνρξέσζεο (Δ.Π.Τ.) θαη νη Δπαγγεικαηίεο Οπιίηεο (ΔΠ.ΟΠ) κε 5εηή θαη 7εηή 

ζεηεία. 

β. Οη Αμησκαηηθνί, Αλζππαζπηζηέο θαη Τπαμησκαηηθνί πνιεκηθήο 

δηαζεζηκφηεηαο, νη εθ κνλίκσλ πξνεξρφκελνη, ησλ αληηζηνίρσλ Κιάδσλ 

(άξζξν 1 πξγ. 4.β. ηνπ Ν.788/1978). 

Καηά θαηξνύο, ηδηαίηεξα από ηε ζηηγκή πνπ ην ζπγθεθξηκέλν Σακείν 

έρεη κεηαηξαπεί ζε Δηδηθό Λνγαξηαζκό, έρεη εθθξαζηεί ε άπνςε όηη δελ είλαη 
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δόθηκν λα αλαθεξόκαζηε ζε «κεηόρνπο Λνγαξηαζκνύ». ε θάζε πεξίπησζε, ε 

έλλνηα «κέηνρνο» αληηζηνηρεί ζην ζηέιερνο ηεο Π.Α. πνπ θαηαβάιιεη ηηο 

πξνβιεπόκελεο εηζθνξέο ζηνλ Δ.ΛΟ.Α.Α, νπόηε θαζίζηαηαη δηθαηνύρνο ησλ 

παξνρώλ ηνπ Λνγαξηαζκνύ. Βέβαηα, αλ αλαδεηήζεη θαλείο ηελ αιεζηλή 

βνύιεζε ηνπ λνκνζέηε, ηόηε ζα δηαπηζηώζεη πσο ε ππνθείκελε θύζε ηεο 

ζρέζεο κεηαμύ ηνπ Δηδηθνύ απηνύ Λνγαξηαζκνύ θαη ησλ κεηόρσλ ηνπ είλαη 

ζρέζε αζθαιηζηηθή. 

ΥΡΟΝΟ ΜΔΣΟΥΗΚΖ ΥΔΖ 

Ζ κεηνρηθή ζρέζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνχρσλ ηνπ Λνγαξηαζκνχ, 

άξρεηαη απφ ηεο θαηαηάμεψο ηνπο ζηηο ΔΓ, νπφηε θαη αλαιακβάλεηαη ε 

ππνρξέσζή ηνπο γηα θαηαβνιή ηεο πξνβιεπφκελεο παγίαο εηζθνξάο, ιήγεη 

δε κεηά ηελ νξηζηηθή έμνδφ ηνπο απφ ην ηξάηεπκα, νπφηε θαη παχεη ε 

ππνρξέσζε θαηαβνιή ηεο ελ ιφγσ εηζθνξάο (άξζξν 9 ηνπ Ν.Γ.398/1974). Ζ 

κεηνρηθή ζρέζε είλαη απνιχησο ζπλπθαζκέλε κε ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

ηαθηηθήο πάγηαο εηζθνξάο ησλ κεηφρσλ πξνο ην Σακείν (άξζξα 9 θαη 14 ηνπ 

Ν.Γ.398/1974). 

Ωο ρξφλνο κεηνρηθήο ζρέζεο αλαγλσξίδεηαη επίζεο θαη ν ρξφλνο: 

α. Φνίηεζεο ζε παξαγσγηθέο ρνιέο, κνλίκσλ Αμησκαηηθψλ θαη 

Τπαμησκαηηθψλ. 

β. πνπδψλ ζε Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα, εθφζνλ 

αλαγλσξίδεηαη σο ζπληάμηκνο θαη δελ ζπκπίπηεη κε άιιε ππεξεζία, πνπ έρεη 

αλαγλσξηζζεί απφ ην Σακείν θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην πηπρίν απνηειεί 

ηππηθφ πξνζφλ γηα ηελ θαηάηαμε ζην ψκα. 

γ. Αλαδξνκηθήο νλνκαζίαο σο κνλίκσλ Αμησκαηηθψλ, 

Αλζππαζπηζηψλ θαη Τπαμησκαηηθψλ. 

δ. Πνπ δηαλχζεθε ζηελ Π.Α. ή ζηνπο άιινπο Κιάδνπο ησλ ΔΓ, 

ηα ψκαηα Αζθαιείαο θαη ην Ληκεληθφ κε ηελ ηδηφηεηα  (1) ηνπ κνλίκνπ 

Αμησκαηηθνχ θαη Αλζππαζπηζηνχ,  (2) ηνπ Δθέδξνπ Αμησκαηηθνχ ή 

Αλζππαζπηζηνχ ή Γνθίκνπ Δθέδξνπ Αμησκαηηθνχ ή Δπηθνχξνπ 

Αμησκαηηθνχ, (3) ηνπ Δζεινληή ή Αλαθαηαηαγκέλνπ Τπαμησκαηηθνχ θ α η  

(4) ηνπ Κιεξσηνχ θαη Δθέδξνπ νπιίηε. 
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ΥΟΛΗΑ 

 

Σν ζεκεξηλφ λνκνζεηηθφ πιαίζην, φζνλ αθνξά ζην Δ.ΛΟ.Α.Α., είλαη 

έλαο ζπλδπαζκφο απφ: 

α. Σηο αξρηθέο ξπζκίζεηο ηνπ Ν.Γ. 398/1974 «Πεξί Σακείσλ 

Αιιεινβνεζείαο ηξαηνχ, Ναπηηθνχ θαη Αεξνπνξίαο» - ζε κεγάιν βαζκφ 

αλακνξθσκέλεο κ ε  η ηο ξηδηθέο αιιαγέο πνπ επέθεξε ν Ν. 2913/2001, 

ηδηαίηεξα σο πξνο ηε λνκηθή θχζε θαη νξγάλσζή ηνπ Δ.ΛΟ.Α.Α . 

β. Σηο κεηαβνιέο επί ηνπ Ν.Γ. 398/1974 πνπ επήιζαλ κε ην Ν. 

788/78, πνπ δηέπνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ έλα ραξαθηήξα «ινγηζηηθφ», 

αθνχ αθνξνχλ θπξίσο ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο εηζθνξάο. 
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ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΜΔΣΟΥΩΝ – ΠΟΡΟΙ 

ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ 

Οη πφξνη ηνπ Δ.ΛΟ.Α.Α. πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο εηζθνξέο ησλ 

κεηφρσλ είλαη ε παγία θξάηεζε κέρξη 4% επί ηνπ εθάζηνηε Βαζηθνύ 

Μηζζνύ, ηνπ Υξνλνεπηδόκαηνο, θαη ησλ Δπηδνκάησλ Δμνκάιπλζεο, 

Δπηηειηθήο Δπζύλεο θαη Δηδηθήο Απαζρόιεζεο ησλ κεηόρσλ ηνπ. Με 

ζρεηηθή Απφθαζε ηνπ θ. ΤΔΘΑ (Φ. 872/ 230464/ 31-10-74), ε πάγηα θξάηεζε 

θαζνξίζηεθε ζην 4%, ήηνη ζην αλψηαην δπλαηφ φξην. 

ε πεξίπησζε αλαγλψξηζεο ηνπ ρξφλνπ πξνυπεξεζίαο σο κεηνρηθήο 

ζρέζεσο (ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Ν.Γ. 398/1974) απαηηείηαη ε 

θαηαβνιή πξφζζεηεο κεληαίαο θξαηήζεσο, ζε πνζνζηφ 4%, ππνινγηδφκελεο 

επί ησλ ιακβαλνκέλσλ απνδνρψλ, θαηά ην ρξφλν ηεο θαηαβνιήο ηεο 

πξνζζέηνπ θξαηήζεσο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα, φζν ν αλαγλσξηδφκελνο 

ρξφλνο ππεξεζίαο. 

ε πεξίπησζε πξναγσγήο (δηνηθεηηθήο-βαζκνινγηθήο ή 

κηζζνινγηθήο) νη κέηνρνη θαηαβάιινπλ γηα έλα κήλα ηε δηαθνξά ησλ Βαζηθψλ 

Μηζζψλ, κεηαμχ ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν πξνήρζεζαλ θαη ηνπ πξνεγνπκέλνπ 

ηνπο βαζκνχ. Γηα ηνπο αξρηθψο θαηαηαζζφκελνπο ζηηο ηάμεηο ησλ Δ.Γ., ε 

θξάηεζε ζπλίζηαηαη ζηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ Βαζηθνχ Μηζζνχ ηνπ βαζκνχ 

θαηαηάμεσο θαη ηνπ αξρηθνχ Βαζηθνχ Μηζζνχ ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ 

βαζκνχ (άξζξν 14 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν.Γ. 398/1974). 

Δπίζεο δηελεξγνχληαη θξαηήζεηο επί ησλ απνδεκηψζεσλ γηα δηάθνξεο 

κεηαθηλήζεηο ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ζην επίδνκα 

αιινδαπήο πνπ ιακβάλνπλ νη ππεξεηνχληεο ζηηο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

ΠΟΡΟΗ 

εκαληηθόηαην πόξν ηνπ Σακείνπ απνηεινύλ νη θξαηήζεηο 2% 

επί ησλ δαπαλώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από ηηο Μνλάδεο θαη 

Τπεξεζίεο ηεο Π.Α. 

Δπίζεο ηα έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, πνπ θαη’ νπζία 

ζπλίζηαληαη ζηνπο ηφθνπο ησλ θαηαζέζεσλ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ηα 

κεξίζκαηα απφ έλα ζρεηηθά κηθξφ αξηζκφ κεηνρψλ, θαζψο θαη έκκεζα 

απφ ηνπο ηφθνπο πνπ απνδίδνληαη απφ ηνπο έρνληεο ιάβεη πξνθαηαβνιή 

θαηά ηε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο ηνπ εθάπαμ. 
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Σέινο, ην Σακείν πξνβιέπεηαη λα έρεη θαη άιινπο πφξνπο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα, δσξεέο θαη θιεξνδνηήκαηα ππέξ απηνχ, θ.ά. 

 

ΠΑΡΟΥΔ 

Οη παξνρέο πνπ ρνξεγνχληαη απφ ην Σακείν είλαη νη αθφινπζεο: 

ΔΦΑΠΑΞ ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ 

 
Γηθαηνχρνη ηνπ εθάπαμ βνεζήκαηνο είλαη νη κέηνρνη ηνπ Δ.ΛΟ.Α.Α. 

φηαλ απνζηξαηεχνληαη, κεηά απφ ηε ζπκπιήξσζε 10εηνχο ηνπιάρηζηνλ 

ζπκκεηνρήο ζην Σακείν θαη εθφζνλ ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα γηα ιήςε 

ζηξαηησηηθήο ζχληαμεο απφ ην Γεκφζην, ζε πεξίπησζε δε ζαλάηνπ απηψλ νη 

νηθνγέλεηέο ησλ. Δπίζεο δηθαίσκα γηα εθάπαμ βνήζεκα έρνπλ θαη νη έρνληεο 

ζπκπιεξψζεη 35 ρξφληα ππεξεζίαο αλεμαξηήησο απνζηξαηείαο. ε 

πεξίπησζε πνπ ν κέηνρνο δελ έρεη ζπκπιεξψζεη 10 ρξφληα κεηνρηθήο 

ζρέζεο, ηνπ επηζηξέθνληαη νη θξαηήζεηο. 

Σν ύςνο ηνπ ρνξεγνύκελνπ εθάπαμ βνεζήκαηνο ζπλίζηαηαη εθ 

ηνπ αζξνίζκαηνο:  

 

[ Βαζηθνύ Μηζζνύ + Δπηδόκαηνο Υξόλνπ Τπεξεζίαο 

(Υξνλνεπηδόκαηνο) + Δπηδόκαηνο Δμνκάιπλζεο + Δπηδόκαηνο 

Δπηηειηθήο Δπζύλεο + Δπηδόκαηνο Δηδηθήο Απαζρόιεζεο +  Πνζνύ 

ύςνπο 176 € ή Δπηδόκαηνο Τςειήο/Απμεκέλεο επζύλεο γηα ην βαζκό 

άλσ ηνπ Σαμηάξρνπ ]. 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ εθάπαμ ζηελ παξνύζα θάζε, ρξεζηκνπνηείηαη 

ην άζξνηζκα ησλ αλσηέξσ πνζώλ, κε ηα νπνία κηζζνδνηείηαη ν 

δηθαηνύρνο θαηά ηελ εκέξα ηεο εμόδνπ ηνπ από ηελ ΠΑ, 

πνιιαπιαζηαδόκελνπ επί ηνλ αξηζκό ησλ εηώλ ζπκκεηνρήο ηνύηνπ εηο 

ην Σακείν (Άξζξν 17 Ν.Γ. 398/1974). 

Γηα ηνπο κεηφρνπο πνπ απνβηψλνπλ ή θνλεχνληαη ή εμαθαλίδνληαη ζε 

πφιεκν ή ζε δηαηεηαγκέλε ππεξεζία εηξεληθήο πεξηφδνπ θαη νη νπνίνη δελ 

έρνπλ ζπκπιεξψζεη 25 ρξφληα ζπκκεηνρήο ζην Σακείν ην εθάπαμ βνήζεκα 

πνπ θαηαβάιιεηαη ζηηο νηθνγέλεηεο απηψλ πξνζαπμάλεηαη φπσο ν λφκνο 

νξίδεη (άξζξν 17 Ν.Γ. 398/ 1974 παξάγξαθνο 4). Πξνζαχμεζε πξνβιέπεηαη 
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επίζεο θαη γηα ηνπο κεηφρνπο πνπ απνκαθξχλνληαη απφ ην ζηξάηεπκα 

ιφγσ ζσκαηηθήο αληθαλφηεηαο ή πεζαίλνπλ φρη ζε δηαηεηαγκέλε ππεξεζία, 

νη νπνίνη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη 20εηή ζπκκεηνρή ζην Σακείν (άξζξν 17 

Ν.Γ. 398/74, παξάγξαθνο 6). 

ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ 

ΓΔΝΗΚΑ 

 
Οη κέηνρνη ηνπ Δ.ΛΟ.Α.Α. πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη είθνζη (20) έηε 

δχλαληαη λα ιάβνπλ ππό κνξθή πξνθαηαβνιήο (δαλείνπ), πξνο αγνξά ή 

επηζθεπή θαηνηθίαο, πνζνζηό κέρξη 60% έλαληη ηνπ εθάπαμ πνπ 

δηθαηνχληαη θαηά ηε ζηηγκή ιήςεσο ηεο πξνθαηαβνιήο. ε κεηαγελέζηεξε 

ρξνληθή ζηηγκή δχλαληαη λα ιάβνπλ δεχηεξν, ηξίην, αθφκε θαη ηέηαξην δάλεην, 

κε ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίζηεθαλ γηα ην πξψην δάλεην. 

Σν δάλεην απηφ είλαη έληνθν θαη ην χςνο ηνπ επηηνθίνπ, αλ θαη 

ζπλδέεηαη κε ην επηηφθην ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο, ζπλήζσο θαζνξίδεηαη κε 

απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.ΛΟ.Α.Α. Οη επί κέξνπο, θαηά 

πεξίνδν θαη χςνο επηηνθίνπ, πξνθχπηνληεο ηφθνη ππνινγίδνληαη κφλν επί ηεο 

πξνθαηαβνιήο, δειαδή δελ πθίζηαηαη αλαηνθηζκφο. Σν ιακβαλφκελν δάλεην 

θαη νη ηφθνη εθθαζαξίδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεσο εθάπαμ θαη δελ 

πξνβιέπεηαη δπλαηφηεηα εμφθιεζεο ζε πξνεγνχκελε ρξνληθή πεξίνδν. 

ΔΠΗΖΜΑΝΖ 

 
Ζ κε πξφβιεςε απνπιεξσκήο ηεο ιεθζείζαο πξνθαηαβνιήο ή 

επηζηξνθήο κέξνπο απηήο θαη ησλ ηφθσλ ζε άιιε ρξνληθή ζηηγκή πιελ απηήο 

ηεο εθθαζαξίζεσο νπσζδήπνηε δηεπθνιχλεη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Δ.ΛΟ.Α.Α., κε 

ηελ παξάθακςε ηέηνησλ δηαδηθαζηψλ. Δληνχηνηο, θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν 

δεζκεχνληαη ηα ρνξεγεζέληα θεθάιαηα ζηνλ εθάζηνηε δαλεηνιήπηε γηα κέζε 

πεξίνδν, ζαθψο κεγαιχηεξε απηήο πνπ ζα ίζρπε αλ ππήξρε πξφβιεςε ηεο 

δπλαηφηεηαο ελδηάκεζεο απνπιεξσκήο κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο 

πξνθαηαβνιήο.  

Ζ ηειεπηαία επηζήκαλζε απνθηά νπζηαζηηθή ζεκαζία ζηε πεξίπησζε 

πνπ ην Σακείν αληηκεησπίδεη ηακεηαθέο δπζρέξεηεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β’ - ΚΔΠΣΗΚΟ ΑΛΛΑΓΖ ΣΡΟΠΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΦΑΠΑΞ 

ΓΔΝΗΚΑ  

Σν χςνο ηνπ εθάπαμ ππνινγίδεηαη ζήκεξα κε βάζε ηα εμήο: 

α. Βαζηθφο Μηζζφο, 

β. Δπίδνκα Υξφλνπ Τπεξεζίαο, 

γ. Δπίδνκα Δηδηθήο Απαζρφιεζεο, 

δ. Τςειφηεξν Δπίδνκα Δμνκάιπλζεο Μηζζνινγηθψλ Γηαθνξψλ 

πνπ ην ζηέιερνο έιαβε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ, θαη 

ε. Δπίδνκα Τςειήο ή Απμεκέλεο Δπζχλεο γηα βαζκνχο 

Σαμηάξρνπ θαη άλσ, ελψ γηα φινπο ηνπο άιινπο βαζκνχο ην θαζνξηζζέλ πνζφ 

ησλ 176 €. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην χςνο εθάπαμ ησλ δηθαηνχρσλ πνπ 

απνζηξαηεχνληαη ππνινγίδεηαη απφ ην άζξνηζκα α., β., γ., δ. θαη ε, αλσηέξσ, 

φπσο απηά έρνπλ δηακνξθσζεί θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζην ΦΔΚ 

απνζηξαηείαο, πνιιαπιαζηαζκέλν επί ην ρξφλν ππεξεζίαο (έηε θαη κήλεο). 

Γηθαίσκα ιήςεο εθάπαμ έρνπλ θαη νη έρνληεο ζπκπιεξψζεη 35 έηε 

θαη άλσ, νπφηε ην αλσηέξσ άζξνηζκα ησλ α., β., γ., δ. θαη ε. ππνινγίδεηαη 

απφ ηα ηζρχνληα θαηά ηε ζπκπιήξσζε 35 εηψλ ή ζηελ πεξίπησζε αηηήκαηνο 

κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ 35 εηψλ γηα ηα ηζρχνληα θαηά ηε εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο αηηήζεσο. 

Με ηνπο λφκνπο Ν. 3833/2010 θαη Ν. 3845/2010 ηα αλσηέξσ 

επηδφκαηα γ. θαη ε., κεηψζεθαλ απφ 1-1-2010 θαηά 12% θαη απφ 1-6-2010 

πεξαηηέξσ θαηά 8%. Δπίζεο, κε ην Ν. 3986/2011 ην επίδνκα γ. κεηψζεθε 

πεξαηηέξσ θαηά 10%, ελψ παξάιιεια «πάγσζαλ» νη σξηκάλζεηο - 

απνδφζεηο κηζζνινγηθψλ βαζκψλ θαη ρξνλνεπηδφκαηνο. Σέινο, κε ηνλ Ν. 

4093/2012 κεηψζεθαλ εθ λένπ φια ηα επηδφκαηα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ εθάπαμ, 

φπσο θαη νη ζπληειεζηέο πξνζδηνξηζκνχ ησλ βαζηθψλ κηζζψλ, θαζψο θαη ν 

βαζηθφο κηζζφο αλαθνξάο ηνπ Αλζππνινραγνχ θαηά 24 €. 

Οη παξαπάλσ αιιεπάιιειεο κηζζνινγηθέο κεηψζεηο, νδήγεζαλ 

αλαπφθεπθηα ζε αληίζηνηρεο κεηψζεηο ηνπ χςνπο ηνπ απνδηδφκελνπ εθάπαμ. 

Δλδεηθηηθή ε εηθφλα ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ ηεο παξνχζαο.  

Ηδηαίηεξα ε αλαδξνκηθφηεηα εθαξκνγήο ηνπ Ν. 4093/2012 νδήγεζε ζε 

επαλαθαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ήδε θαηαβιεζέλησλ εθάπαμ, κεηά ηε 1-8-2012, 

κε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηνπο δηθαηνχρνπο πνπ ην έιαβαλ θαηά ηελ 
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πεξίνδν κεηά ηελ θαζνξηζζείζα αλαδξνκηθή εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ 

παξαπάλσ λφκνπ. 

Οη ππφςε κηζζνινγηθέο κεηψζεηο επίζεο νδήγεζαλ ζε κείσζε ησλ 

αληηζηνίρσλ κεληαίσλ εηζθνξψλ (σο ην 4% ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ πνζψλ α., 

β., γ., δ. θαη ε.) ησλ κεηφρσλ. Να ζεκεησζεί φηη ν πφξνο απφ ηηο εηζθνξέο ησλ 

κεηφρσλ απνηειεί ηε κεγαιχηεξε θαη ζηαζεξφηεξε πεγή εζφδσλ ηνπ Δηδηθνχ 

Λνγαξηαζκνχ. Ζ κείσζε ηνπ ελ ιφγσ πφξνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απψιεηεο 

απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο αληαιιαγήο νκνιφγσλ (PSI) 

επηβαξχλνπλ ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Λνγαξηαζκνχ. 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Σν δήηεκα θαζνξηζκνχ ηνπ χςνπο ηνπ εθάπαμ, θαηά ηξόπν πνπ λα 

ακβιύλνληαη νη επηπηώζεηο από ηηο αιιεπάιιειεο κηζζνινγηθέο 

κεηώζεηο - πνπ ιφγσ ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ απερνχληαη επζέσο ζην 

ηειηθά δηακνξθνχκελν πνζφ - έρεη πνηθίιεο δηαζηάζεηο πιελ ησλ 

νηθνλνκηθώλ, όπσο λνκηθέο, θνηλσληθέο αθόκε θαη ςπρνινγηθέο. 

Γεδνκέλεο ηεο κε γξακκηθήο θχζεσο, ιφγσ ηνπ 

αλαηξνθνδνηνχκελνπ, πνιιαπιαζηαζηηθνχ ραξαθηήξα απφ ηελ 

αιιεινεπίδξαζε ησλ δηαθφξσλ (θαη δηαθνξεηηθήο θχζεσο) παξαγφλησλ, πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ κία «αζθαιηζηηθή ζρέζε», φπσο ελ πξνθεηκέλσ απηή κεηαμχ 

ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ θαη ησλ «κεηφρσλ» ηνπ, νη ζπλέπεηεο από ηελ 

αδπλακία δηακόξθσζεο θαη εθαξκνγήο ελόο ηθαλνπνηεηηθνύ, 

ιεηηνπξγηθνύ θαη απνηειεζκαηηθνύ ζρήκαηνο κπνξεί λα είλαη 

απξόβιεπηεο. 

Ζ ςπρνινγηθή δηάζηαζε έγθεηηαη ζηε δηάρπηε αλαζθάιεηα σο πξνο ην 

ηη κέιιεη γελέζζαη ζρεηηθά κε ηνπο κηζζνχο θαη ην εθάπαμ. Σν αξλεηηθφ απηφ 

θιίκα, ην νπνίν εληζρχεηαη αλαηξνθνδνηνχκελν, απφ ηηο κεηαμχ ησλ κεηφρσλ 

ζπδεηήζεηο κπνξεί λα νδεγήζεη ζ’ έλα κεγάιν ή αθφκε θαη αλεζπρεηηθά 

κεγάιν αξηζκφ αηηήζεσλ απνζηξαηείαο (παξαηηήζεσλ ή απνρσξήζεσλ). Ο 

κεγάινο αξηζκφο ησλ παξαηηεζέλησλ (απνζηξαηεπφκελσλ «ηε αηηήζεη» ηνπο), 

νδεγεί ζε αδπλακία ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απμεκέλεο 

απαηηήζεηο, γεγνλφο ην νπνίν, κε ηε ζεηξά ηνπ, επηηείλεη ην θιίκα αλαζθάιεηαο, 

θνθ., κε απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Λνγαξηαζκνχ. 
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Πξνυπφζεζε γηα κηα επηζπκεηή έθβαζε σο πξνο ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ Λνγαξηαζκνχ, είλαη ε αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ πνπ ζα 

απνθαηαζηήζνπλ ην θιίκα εκπηζηνζύλεο θαη δηθαίνπ, βάζεη άιισζηε (θαη) 

ησλ, πξνβιεπφκελσλ απφ ην Γίθαην, Αξρψλ ηεο αλαινγηθόηεηαο θαη 

εκπηζηνζύλεο ηνπ δηνηθνύκελνπ πξνο ην Γεκόζην. 

Σαπηφρξνλα, κηα ινγηθή αλάιπζε φισλ ησλ παξακέηξσλ θαη 

παξνπζίαζε ησλ πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο κεηφρνπο, κε ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ δηαηηζέκελσλ επηθνηλσληαθψλ κέζσλ, νπσζδήπνηε ζα βνεζνχζε ζηε –

κεξηθή έζησ- άκβιπλζε ησλ αηηηψλ πνπ πξνθαινχλ ηελ αδηθαηνιφγεηε ζε 

κεξηθέο πεξηπηψζεηο αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απνζηξαηεηψλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα ζα ζπλέβαιε ζηελ πξνζπάζεηα γηα απνθαηάζηαζε ηεο εχξπζκεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Λνγαξηαζκνχ. 

ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Σν δεηνχκελν, ελ πξνθεηκέλσ, είλαη λα δηακνξθσζεί έλα ζρήκα 

θαζνξηζκνύ ηνπ ύςνπο εθάπαμ δηα ηνπ νπνίνπ ζα ακβιύλνληαη νη 

επηπηώζεηο από ηηο αιιεπάιιειεο κηζζνινγηθέο κεηώζεηο. 

Δθ πξψηεο φςεσο, ν πξνηεηλφκελνο λένο ηξφπνο ππνινγηζκνχ δελ 

είλαη ζαθέο αλ ζα νδεγήζεη ζε χςνο εθάπαμ πςειφηεξν απηψλ πνπ ίζρπαλ 

πξηλ απφ ηηο κηζζνινγηθέο κεηψζεηο, νπφηε ζα είρε σο ζπλέπεηα λα επηβαξχλεη 

ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Λνγαξηαζκνχ. Θα κπνξνχζε αζθαιψο λα ιεθζεί 

πξφλνηα ψζηε ηα εθάπαμ πνπ πξνθχπηνπλ λα κελ ππεξβαίλνπλ ηα ηζρχνληα 

πξηλ ηελ 1-8-12, φπσο, θαη αληηζηξφθσο, λα κελ πξνθχπηεη εθάπαμ κηθξφηεξν 

απφ ηα ηζρχνληα απφ απηή ηελ εκεξνκελία. 

Πξφλνηεο απηήο ηεο κνξθήο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ θαη γηα άιιεο 

πεξηπηψζεηο, φπσο αλ θαηά ηελ πεξίνδν ησλ εμήληα (60) κελψλ θάπνηνο 

θαηέβαιε πξφζζεηεο θξαηήζεηο αλαδξνκηθά, πνπ ζα είρε σο ζπλέπεηα ηελ 

αχμεζε ηνπ κέζνπ φξνπ. Αθφκε θαη κηα αλαδξνκηθή θαηαβνιή ηεο ηάμεσο ησλ 

200€ ζα αχμαλε ην πιεξσηέν απφ 2.000-3.000€. 

ε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα ιεθζεί πξόλνηα, ώζηε, ζηε 

ρεηξόηεξε πεξίπησζε, ν πξνηεηλόκελνο ππνινγηζκόο εθάπαμ λα νδεγεί 

ζε κεηώζεηο αλεθηέο από ηνπο κεηόρνπο ζε ζρέζε κε ηα ηζρύνληα κεηά 

ηελ 1-8-12, ελώ παξάιιεια ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Λνγαξηαζκνύ 

λα παξακέλεη ζε βηώζηκα πιαίζηα. Δίλαη, επίζεο, ζεκαληηθφ λα ιάβνπκε 
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ππφςε καο, φηη κηα εθιακβαλόκελε σο δηθαία πξόηαζε ππνινγηζκνύ 

εθάπαμ από ηνπο κεηόρνπο, ζα ζπληεινύζε ζην πεξηνξηζκό ησλ 

απνζηξαηεηώλ θαηόπηλ αηηήζεσο, θαη ζπλεπψο ζην ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ 

ησλ απσιεηψλ απφ εηζθνξέο, ηφθνπο πξνθαηαβνιψλ θαη, έκκεζα, άιισλ 

πφξσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξακνλή ησλ κεηφρσλ. Καηά ζπλέπεηα, κηα 

ηέηνηα επλντθή πξφηαζε γηα ηνπο κεηφρνπο ζα νδεγήζεη ζηε βειηίσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο ζέζεο ηνπ Λνγαξηαζκνχ. 

Αλαπφθεπθηα, νη παξαπάλσ ζεσξήζεηο καο νδεγνχλ ζηελ αλαδήηεζε 

πξνο πηνζέηεζε ελφο ζρήκαηνο ζην νπνίν ζα ιακβάλεηαη ππόςε ε νκαιή 

κεηάβαζε, από ην ύςνο ηνπ εθάπαμ κηαο ρξνληάο ζην ύςνο ηνπ εθάπαμ 

ηεο επόκελεο. Έηζη δελ ζα πξνζβάιιεηαη ην πεξί δηθαίνπ θαη 

εκπηζηνζύλεο αίζζεκα, όζνλ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκό ηνπ ύςνπο ησλ 

δηαρξνληθά δηακνξθνύκελσλ εθάπαμ. Πξνυπφζεζε γηα ηελ νκαιή 

κεηάβαζε είλαη ε απνξξφθεζε ζηαδηαθά κειινληηθψλ κεηψζεσλ ζηηο 

ζπληζηψζεο ππνινγηζκνχ ηνπ εθάπαμ. 

Παξάιιεια, φκσο, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε αλαινγηθφηεηα 

σο πξνο ηελ αληαπνδνηηθφηεηα ησλ θαηαβιεζεηζψλ εηζθνξψλ ησλ κεηφρσλ. 

Απηφ θπζηθά δελ ππνδεινί ηελ πηνζέηεζε ελφο ακηγνχο ζρήκαηνο 

αληαπνδνηηθφηεηαο - ιφγσ ηεο χπαξμεο θαη άιισλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη, 

φπσο ην 2% επί ησλ δαπαλψλ θαη ηα έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα- αιιά θαζνξηζκό ηνπ ύςνπο ηνπ εθάπαμ θαη΄ αλαινγία κε 

ηηο θαηαβιεζείζεο εηζθνξέο. 

Δπίζεο, είλαη δπλαηφ λα παξαηεξεζεί φηη, είλαη εμαηξεηηθά δύζθνιε 

ε εθεμήο πηνζέηεζε ηεο πξαθηηθήο ηεο «αηνκηθήο αζθαιηζηηθήο 

κεξίδαο», όπνπ θάζε αζθαιηδόκελνο ζα δηακνξθώλεη κε ηηο εηζθνξέο 

ηνπ ην ύςνο ηνπ εθάπαμ ηνπ, αθνχ ε έσο ηψξα πξαθηηθή θαζφξηδε φηη, ε 

θάζε γεληά ζα ρξεκαηνδνηεί ηελ πξνεγνχκελε. Άξα, κηα ηέηνηα ξηδηθή 

κεηαβνιή ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ, παξφιν φηη ζα δηθαηνινγνχληαλ απφ ηηο 

Αξρέο ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ηνπ δηθαίνπ, ζα πξνθαινύζε έλα θνινζζηαίν 

θελό ρξεκαηνδόηεζεο. 
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πλνςίδνληαο, παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηε 

δηακφξθσζε ελφο λένπ ζρήκαηνο θαζνξηζκνχ ηνπ χςνπο εθάπαμ, είλαη:  

α. Ζ απνξξφθεζε κειινληηθψλ δπζκελψλ κεηαβνιψλ ζηνπο 

ζπληειεζηέο πνπ δηακνξθψλνπλ ην εθάπαμ θαη 

β. Ζ εμαζθάιηζε ελφο πιαηζίνπ ππνινγηζκνχ πνπ λα 

πξνθξίλεηαη ε αλαινγηθφηεηα σο πξνο ηηο θαηαβιεζείζεο εηζθνξέο. 

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε νη 

θαηαβιεζείζεο εηζθνξέο εληόο ζπγθεθξηκέλεο πεξηόδνπ, ε νπνία ζα 

πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ζε ζρέζε κε ηελ εκεξνκελία δηαγξαθήο θαηά ηελ 

απνζηξαηεία ή ηελ εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο 35εηίαο φηαλ έρεη πξνεγεζεί 

ζρεηηθή αίηεζε. 

Ζ καζεκαηηθή έθθξαζε ησλ αλσηέξσ είλαη ν θπιηφκελνο κέζνο φξνο 

γηα κηα πεξίνδν. Απηή ε πεξίνδνο πξέπεη λα είλαη αξθεηά κεγάιε, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε απνξξόθεζε (ηπρόλ) ζπλερώλ 

κεηαβνιώλ ζηα κηζζνινγηθά δεδνκέλα, αιιά θαη αληηπξνζσπεπηηθή σο 

πξνο ηε πεξίνδν αλαθνξάο. Καηφπηλ απηψλ, κηα ινγηθή πξόηαζε ζα ήηαλ 

ε βάζε ππνινγηζκνύ λα είλαη νη εμήληα (60) κήλεο θαη ην πνζό 

αλαθνξάο λα ππνινγίδεηαη από ηνλ θπιηόκελν κέζν όξν ησλ εηζθνξώλ 

ησλ ηειεπηαίσλ εμήληα (60) κελώλ. 

Με δεδνκέλν φηη νη θξαηήζεηο πνπ αλαθέξεηαη ζην εθάπαμ αθνξνχλ 

ζην 4% ηνπ κηζζνχ θαη δηαηεξψληαο ησλ πνιιαπιαζηαζηή ησλ εηψλ 

ππεξεζίαο, ν καζεκαηηθφο ηχπνο είλαη δπλαηφ λα δηακνξθσζεί σο εμήο: 

 

 

φπνπ  

 Υ(t) -60+i είλαη νη θαηαβιεζείζεο εηζθνξέο 

 i είλαη νη κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ππνινγηζκνχ 

 60 είλαη νη κήλεο πξηλ απφ ην ρξφλν αλαθνξάο t 

 t είλαη ν ρξφλνο αλαθνξάο 

 t-tπ είλαη ε πεξίνδνο ππεξεζίαο, ζε κήλεο 

 



21 

 

 

Λφγσ ηεο βαζκηαίαο δηαρξνληθήο πξνζαξκνγήο πξνο ηα θάησ, 

ζεσξήζεθε φηη ζα ιεηηνπξγνχζε σο επηπιένλ θίλεηξν παξακνλήο, ε ζηάζκηζε 

ηνπ πξνθχπηνληνο απνηειέζκαηνο κέζνπ φξνπ ησλ εμήληα (60) ηειεπηαίσλ 

κελψλ κε ζπγθεθξηκέλνπο ζπληειεζηέο. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, γηα ιφγνπο ζπκκεηξίαο θαη πξνθεηκέλνπ λα 

απνηξαπεί ην ελδερφκελν κηα ξχζκηζε λα ιεηηνπξγήζεη σο θίλεηξν πξψηκεο 

απνρψξεζεο, ζα κπνξνχζε λα εμεηαζζεί ε εθαξκνγή απηήο λα αθνξά ζηνπο 

απνζηξαηεπφκελνπο κε αίηεζε ηνπο κφλν κεηά ηα 34 ή 35 πξαγκαηηθά έηε 

ππεξεζίαο, θαζψο θαη ζηνπο απνζηξαηεπφκελνπο απηεπάγγειηα κε πάλσ απφ 

25 έηε ππεξεζίαο. 

Δπίζεο ζα κπνξνχζαλ λα εμεηαζζνχλ θαη άιιεο πξνηάζεηο πνπ ζα 

ιεηηνπξγνχζαλ σο αληηθίλεηξα πξψηκεο απνρψξεζεο, φπσο:  

α. ε πεξίπησζε απνρψξεζεο πξηλ ηελ ζπκπιήξσζε 35 εηψλ, 

ν κέηνρνο λα ιακβάλεη ην εθάπαμ κε ηε ζπκπιήξσζε 35 εηψλ απφ ηελ 

θαηάηαμε-πξφζιεςή ηνπ, ή ελαιιαθηηθά, 

β. Ο κέηνρνο πνπ ιακβάλεη εθάπαμ πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

35 εηψλ λα ζπλερίζεη λα εηζθέξεη ην 4% ηνπ ηειεπηαίνπ κηζζνχ ηνπ, κέρξη ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ 35 εηψλ απφ ηε πξφζιεςή ηνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ’ - ΣΟΗΥΔΗΑ ΗΟΛΟΓΗΜΧΝ 2007-2012 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

 
Σα ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ ησλ Ηζνινγηζκψλ ηνπ Δ.ΛΟ.Α.Α. 

παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 1. Απηά ηα ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ έρνπλ 

δηαρσξηζηεί απφ ηνπο δπν Λνγαξηαζκνχο Δ.Λ.Υ.Α.Ο.. θαη Δ.Λ.Υ.Α.Ο.Η.Α., γηα 

λα πξνθχςεη ζαθέζηεξε εηθφλα. Σα ζηνηρεία Παζεηηθνχ δελ εκθαλίδνπλ 

ελδηαθέξνλ αθνχ ειιείπνπλ ηα Ίδηα Κεθάιαηα θαη ην κνλαδηθφ ζηνηρείν 

ελδηαθέξνληνο είλαη ην δάλεην απφ ην Δ.Λ.Υ.Α.Ο.. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 1: ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 2007-2012 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Έπηπια 
κεηά απφ 

απνζβέζεηο 
4.372 4.592 5.162 5.215 4.562 3.744 

Πξνθαηαβνιέο 
έλαληη Δθάπαμ 

83.419.400 83.177.947 84.163.506 70.367.739 60.458.388 50.778.005 

Υξεφγξαθα 
(Μεηνρέο- 
Έληνθα 

Γξακκάηηα) 

2.242.651 2.242.651 2.334.588 2.468.395 838.176 3.296.248 

Σξάπεδα 
Διιάδνο 

(Λνγ.26400/2 
άηνθνο ) 

2.080.478 4.958.785 3.676.152 9.997.449 5.568.954 5.838.382 

Σξάπεδα 
Διιάδνο 

(Λνγ.250288/8 
έληνθνο) 

75.517.714 32.188.174 17.879.110 4.192.836 8.188.785 0 

Σακείν 
(κεηξεηά) 

1.667 1.167 2.264 1.145 1.753 278 

Απνηίκεζε 
Μεηνρψλ 

4.262.938 656.284 1.250.007 0 0 0 

Εεκίεο Έηνπο  42.370.781 12.670.558 20.874.383 15.660.016 14.613.461 

       

ύλνιν 167.529.220 165.600.382 121.981.347 107.907.162 90.720.632 74.530.119 

 

Σα ζχλνια Δλεξγεηηθνχ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2 θαη 

απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 1. Όπσο δχλαηαη λα παξαηεξεζεί, αθνινπζνχλ 

κηα ζπλερή πησηηθή πνξεία θαη ην πνζνζηφ κείσζεο αλέξρεηαη ζην 55,51%. Ζ 

γξακκή ηάζεσο εκθαλίδεηαη σο κηα ζρεδφλ γξακκηθή θζίλνπζα θακπχιε. 
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ΠΗΝΑΚΑ 2 ΚΑΗ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1: ΔΞΔΛΗΞΖ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 2007-2012 

ΔΣΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

2007 167.529.220 

2008 165.600.382 

2009 121.981.347 

2010 107.907.162 

2011 90.720.632 

2012 74.530.119 
 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Δκατομμύρια (€)

 
  

 

ΓΗΑΘΔΗΜΑ 

 
Δμαηξεηηθά κεγάιε κείσζε παξαηεξείηαη ζηα Γηαζέζηκα ηνπ 

Δ.ΛΟ.Α.Α., ηα νπνία απνηεινχληαη νπζηαζηηθά απφ δπν ινγαξηαζκνχο - 

έληνθν θαη άηνθν- ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, κε ειάρηζηε ζπκβνιή ζηα 

ηακεηαθά απνζέκαηα. Οη κεηνρέο, ζε κηα ζπλερή θαη κεγάιε πνζνζηηαία 

κείσζε δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηα Γηαζέζηκα, αθνχ, πιένλ 

ηεο κηθξήο ρξεκαηηζηεξηαθήο ησλ αμίαο, ππάξρεη πνιηηηθή «κε 

ξεπζηνπνίεζεο». 

ηνλ Πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη ηα Γηαζέζηκα θαη ηα πνζνζηά ησλ 

Γηαζεζίκσλ ζε ζρέζε κε ην χλνιν ηνπ Δλεξγεηηθνχ, ηα δεδνκέλα ησλ 

νπνίσλ απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 2. 

ην ηειεπηαίν εμεηαδφκελν έηνο (2012) ην ζχλνιν ησλ Γηαζεζίκσλ 

αλέξρεηαη ζε ιίγν πεξηζζφηεξν απφ ηα 5,8 εθαηνκκχξηα €, εθ ησλ νπνίσλ ηα 5 

εθαηνκκχξηα € νθείινληαη ζε δαλεηζκφ απφ ηνλ Δ.Λ.Υ.Α.Ο.. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3: ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΟΣΟΤ ΔΠΗ ΣΟΤ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

ΔΣΟ 
ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΟΟ 

ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ 
ΓΗΑΘΔΗΜΑ Χ ΠΟΟΣΟ 

ΣΟΤ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

2007 77.598.192 46,32% 

2008 37.146.959 22,43% 

2009 21.555.262 17,67% 

2010 14.190.285 13,15% 

2011 13.757.739 15,16% 

2012 5.838.382 7,83% 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2: ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ – ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΣΑΖ- 

ΠΟΟΣΟ ΔΠΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 
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ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ 

 

Σν απφζεκα ηνπ ζπλφινπ ησλ Πξνθαηαβνιψλ ηείλεη κεηνχκελν, αθνχ, 

γηα λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο, κεηψλνληαη ζπλερψο νη 

ρνξεγνχκελεο ζηε παξνχζα θάζε πξνθαηαβνιέο θαη πξνβιέπεηαη λα 

κεησζνχλ έηη πεξαηηέξσ ζην πξνζερέο κέιινλ, νπφηε θαη ζα απνηεινχλ 

ιηγφηεξν απφ ην 10% ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ πξνθαηαβνιψλ πνπ ρνξεγνχληαλ 

πξηλ απφ κηα ηεηξαεηία. 

Βαζκηαία, αθνχ νη ρνξεγήζεηο πιένλ ζα είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ ελφο (1) 

εθαηνκκπξίνπ € θαη νη επηζηξνθέο πνιιαπιάζηνπ χςνπο, κεηά απφ 10-11 

ρξφληα ην χςνο ησλ πξνθαηαβνιψλ ζα ηζνξξνπήζεη, πεξίπνπ ζηα 15 

εθαηνκκχξηα €. 

πλεπεία ησλ παξαπάλσ αλαθεξζέλησλ είλαη λα ηείλνπλ κεηνχκελα 

(θαη) ηα Έζνδα απφ ηνπο ηφθνπο ησλ Πξνθαηαβνιψλ, έηζη ψζηε ζε κηα 

δεθαεηία λα πεξηνξηζζνχλ ζε κεξηθέο δεθάδεο ή ιίγεο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο €. 

Οη ηφθνη πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζα πξνθχπηνπλ απφ ην κέζν ρξφλν 

δαλεηζκνχ, πεξί ηα έμη ρξφληα, επί ην ηζρχνλ γηα απηή ηελ πεξίνδν κέζν 

επηηφθην.  Χο παξάδεηγκα, αλ ην κέζν επηηφθην ήηαλ 4% νη ηφθνη ζα 

αλέξρνληαη ζηηο 240 ρηιηάδεο €. 
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Σν χςνο ησλ πξνθαηαβνιψλ παξνπζηάδεηαη ζην Πίλαθα 4 σο 

απφιπην κέγεζνο θαη σο πνζνζηφ ηνπ Δλεξγεηηθνχ. 

Γηαπηζηψλεηαη φηη ην ελ ιφγσ χςνο εκθαλίδεη κείσζε θαηά 39% ζην 

2012, ζε ζρέζε κε ην 2007. 

Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο δηακφξθσζεο ηνπ χςνπο ησλ ζπλνιηθψλ 

Πξνθαηαβνιψλ, κε απηά πνπ πξνβιέπνληαη πεξί ησλ Πξνθαηαβνιψλ, είλαη 

πεξίπνπ 15 ρξφληα (πξψηε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο ζηα 20 ρξφληα, επηζηξνθή 

κέρξη ηα 35 ρξφληα ππεξεζίαο – ππνζέηνληαο, πιένλ, φηη φινη φζνη δελ έρνπλ 

απνζηξαηεπηεί ζα αζθνχλ ην δηθαίσκα θαη ζα ιακβάλνπλ εθάπαμ ζηα 35 

ρξφληα). 

Αλακέλεηαη φηη εληφο ηεο επφκελεο 11εηίαο ε κείσζε ζα αλέιζεη ζην 

82%, θαη ζηε ζπλέρεηα νη κεηαβνιέο ζα είλαη πνιχ κηθξέο αθνχ ην χςνο 

επηζηξνθψλ ζα είλαη πεξίπνπ ην ίδην κε ην χςνο δαλεηζκνχ. 

Οη πξνθαηαβνιέο δελ ζπκκεηέρνπλ νχηε ζηα θαζαξά Έζνδα νχηε ζηα 

θαζαξά Έμνδα θαη ε κφλε πξαγκαηηθή ζπκβνιή ηνπο είλαη ζηε επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ Λνγαξηαζκνχ ππφ κνξθή ηφθσλ, θαηά ηε ζηηγκή ηεο 

εθθαζάξηζεο ηνπ εθάπαμ θαη ηελ επηζηξνθή ησλ πξνθαηαβνιψλ. 

Ο κέζνο ρξφλνο επηζηξνθήο είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 5 ή 6 εηψλ, θαη 

απνηεινχλ ην 25-30% (κε ην ζεκεξηλφ επηηφθην 5%) ηνπ χςνπο ηεο 

πξνθαηαβνιήο. 

Μεηά ηελ αλακελφκελε κείσζε ησλ επηηνθίσλ ζην 4% ή θαη ιηγφηεξν, 

ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ηφθσλ πνπ ζα απνδίδεηαη ζα αλέξρεηαη ζην 17-20% 

ησλ πξνθαηαβνιψλ πνπ επηζηξέθνληαη. 

ην Γηάγξακκα 3, φπνπ απεηθνλίδεηαη ην χςνο ησλ πξνθαηαβνιψλ, ε 

πξάζηλε γξακκή αληηζηνηρεί ζηηο πξνθαηαβνιέο σο πνζνζηφ ηνπ Δλεξγεηηθνχ 

θαη, φπσο δχλαηαη λα παξαηεξεζεί, νη πξνθαηαβνιέο απνηεινχλ φιν θαη 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ Δλεξγεηηθνχ. Απηή φκσο ε ηάζε δελ αλακέλεηαη λα 

ζπλερηζζεί. Ζ θαθέ γξακκή ηάζεσο εκθαλψο θζίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη 

αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη θζίλνπζα ζηα επφκελα. 

εκεηψλεηαη φηη, νη πξνθαηαβνιέο είλαη κεραληζκφο 

απνζεκαηνπνίεζεο πνπ δελ επεξεάδεηαη απφ εμσηεξηθά γεγνλφηα – φπσο ην 

πξφγξακκα αληαιιαγήο νκνιφγσλ - έηζη ζα ήηαλ ινγηθφ λα επηδησρζεί ε 

αχμεζε ηνπ χςνπο απηψλ. Ζ ρνξήγεζε πξνθαηαβνιψλ ζα κπνξνχζε επίζεο 

λα ιεηηνπξγήζεη σο κεραληζκφο απνηξνπήο ιήςεσο εθάπαμ γηα ηηο 
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θαηεγνξίεο ησλ κεηφρσλ πνπ αλαγθάδνληαη λα ην ιάβνπλ γηα θάιπςε 

ηδηαίηεξσλ νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ ηνπο. Οη απαηηήζεηο φκσο ξεπζηφηεηαο, 

φπσο κάιηζηα δηακνξθψλεηαη ην νηθνλνκηθφ πιαίζην ηνπ Δ.ΛΟ.Α.Α. ην 

θαζηζηνχλ εμαηξεηηθά δχζθνιν. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 4: ΤΦΟ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΧΝ ΚΑΗ  
ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ Χ ΠΟΟΣΟ ΣΟΤ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

 

ΔΣΟ 
ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΟΟ 
ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΧΝ 

ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ  
Χ ΠΟΟΣΟ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

2007 83.419.400 49,79% 

2008 83.177.947 50,23% 

2009 84.163.061 69,00% 

2010 70.367.739 65,21% 

2011 60.458.388 66,64% 

2012 50.784.005 68,13% 

 
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3: ΤΦΟ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΧΝ 
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ΔΛΛΔΗΜΜΑΣΑ (ΚΔΡΓΖ-ΕΖΜΗΔ) 

 
ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 5 θαη ζην Γηάγξακκα 4, εκθαλίδνληαη ηα 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηα Διιείκκαηα (Κέξδε θαη Εεκίεο) ηεο πεξηφδνπ 2007-

2012. 

ΠΗΝΑΚΑ 5: ΕΖΜΗΧΝ –ΚΔΡΓΧΝ 2007-2012 

ΔΣΟ ΕΖΜΗΔ - ΚΔΡΓΖ ΑΘΡΟΗΣΗΚΑ 

2007 5.341.007 5.341.007 

2008 -42.370.781 -37.029.775 

2009 -12.670.558 -49.700.332 

2010 -20.874.383 -70.574.715 

2011 -15.660.016 -86.234.731 

2012 -14.613.461 -100.848.192 

 
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 4: ΚΔΡΓΖ - ΕΖΜΗΔ 
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Σα ειιείκκαηα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά 

θαη ππεξβαίλνπλ ηα 100 εθαηνκκχξηα €. Τπφ άιιε ζεψξεζε, ηα ελ ιφγσ 

ειιείκκαηα αληηζηνηρνχλ (θαηά πξνζέγγηζε) ζηε δηαθνξά ησλ θαζαξψλ 

Δζφδσλ θαη Δμφδσλ. Ζ παξνπζηαδφκελε ηάζε δελ είλαη ζπκπησκαηηθή νχηε 

ζπγθπξηαθή, αθνχ απεηθνλίδεη κηα εγγελή παζνγέλεηα ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο. 

Μηα παζνγέλεηα πνπ νη επηπηψζεηο ηεο εθηηκάηαη φηη ζα κεηξηαζζνχλ, ιφγσ 

ηνπ λένπ ζπληαμηνδνηηθνχ λφκνπ ζηα επφκελα 10 πεξίπνπ ρξφληα . 

Ζ εγγελήο παζνγέλεηα νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ (θαη) ζηνλ 

επηιερζέληα αξρηθφ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ εθάπαμ, πνπ νδήγεζε ζηελ 

παξαηεξνχκελε θαηαβνιή εμαηξεηηθά πςειψλ εθάπαμ ζε ζρέζε κε ηηο 

θαηαβιεζείζεο εηζθνξέο, ιφγσ πξνθαλνχο έιιεηςεο αληαπνδνηηθφηεηαο. 
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ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΥΡΖΔΧ 2007-2012  

ΔΟΓΑ 

Σα έζνδα ηεο πεξηφδνπ 2007-2012 παξαηίζεληαη ζηνλ θαησηέξσ 

Πίλαθα 6, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη νξηζκέλα πνζνζηά νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα. 

ΠΗΝΑΚΑ 6 : ΔΟΓΑ ΥΡΖΔΧΝ 2007 – 2012 
ΥΡΖΖ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ΤΝΟΛΗΚΑ ΔΟΓΑ 54.491.225 63.244.783 51.193.525 59.073.204 48.936.314 49.475.748 

ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΣΔΛΖ, 
ΑΠΟΕΖΜΔΗΧΔΗ, 
ΔΗΦΟΡΔ, ΚΛΠ 

40.332.048 38.456.666 36.853.397 39.839.238 34.649.836 34.624.201 

Σέιε Γαπαλψλ 2% 15.985.296 12.804.833 11.870.010 15.627.405 12.726.074 13.380.540 

%Σειψλ σο πξνο Έζνδα 
(1) 

54,0% 39,8% 41,5% 54,5% 50,7% 53,7% 

% Σειψλ σο πξνο Έζνδα 
(2) 

35,1% 28,5% 29,3% 35,3% 33,6% 34,9% 

%Σειψλ σο πξνο 
πλνιηθά Έζνδα 

29,3% 20,2% 23,2% 26,5% 26,0% 27,0% 

Δηζθνξέο Μεηφρσλ 18.346.489 20.141.961 19.579.350 18.980.073 18.205.121 17.494.254 

% Δηζθνξψλ σο πξνο 
Έζνδα (3) 

67,4% 81,2% 93,7% 75,0% 92,7% 84,1% 

% Δηζθνξψλ σο πξνο 
Έζνδα (2) 

40,3% 44,8% 48,4% 42,9% 48,1% 45,7% 

% Δηζθνξψλ σο πξνο 
πλνιηθά Έζνδα 

33,7% 31,8% 38,2% 32,1% 37,2% 35,4% 

Απνδεκηψζεηο 4.066.043 3.827.655 3.844.731 3.351.602 2.240.486 2.215.302 

% πλνιηθψλ Δζφδσλ 7,5% 7,0% 7,1% 6,2% 4,1% 4,1% 

Δηζθνξά 4% γηα 
Αλαγλψξηζε Πξνυπ/ζίαο 

1.005.049 984.021 875.844 1.040.488 1.111.909 1.055.415 

% πλνιηθψλ Δζφδσλ 1,8% 1,8% 1,6% 1,9% 2,0% 1,9% 

Δηζθνξέο Λφγσ 
Μηζζνινγηθψλ Απμήζεσλ 

929.171 698.196 683.462 839.669 366.246 478.690 

% πλνιηθψλ Δζφδσλ 1,7% 1,3% 1,3% 1,5% 0,7% 0,9% 

Έθηαθηα Έζνδα 0 50.000 0 0 0 0 
       

ΔΟΓΑ ΔΠΗΥ/ΚΖ 
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

5.236.695 6.483.953 3.620.297 4.440.429 3.187.857 3.674.365 

Σφθνη ΣηΔ 2.810.052 2.421.578 1.017.377 663.886 228.663 60.155 

% πλνιηθψλ Δζφδσλ 5,2% 3,8% 2,0% 1,1% 0,5% 0,1% 

Σφθνη Πξνθαηαβνιψλ 2.009.072 3.900.395 2.471.580 3.651.755 2.869.010 3.493.996 

% πλνιηθψλ Δζφδσλ 3,7% 6,2% 4,8% 6,2% 5,9% 7,1% 

Μεξίζκαηα 169.240 161.981 124.788 124.788 90.184 29.030 

% πλνιηθψλ Δζφδσλ 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 

Πψιεζε Κηλεηψλ Αμηψλ 248.331 0 6.552 0 0 91.183 
       

ΚΗΝΖΖ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 8.922.482 18.304.163 10.719.831 14.793.537 11.098.621 11.177.183 

Πξνθαηαβνιέο 60% 8.922.482 18.304.163 10.719.831 14.793.537 11.098.621 11.177.183 

% πλνιηθψλ Δζφδσλ 16,37% 28,94% 20,94% 25,04% 22,68% 22,59% 
       

ΚΑΘΑΡΑ ΔΟΓΑ 45.568.743 44.940.620 40.473.694 44.279.667 37.837.693 38.298.566 



29 

 

 

Δπίζεο, ζηνλ παξαπάλσ Πίλαθα 6, παξαηίζεληαη πνζνζηά θάησ απφ 

ηα ζεκαληηθφηεξα νηθνλνκηθά κεγέζε, ηα νπνία έρνπλ δηαθνξεηηθή εξκελεία 

θαηά πεξίπησζε. 

Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ησλ Σειψλ 2% ζηε Υξήζε 2007 

έρνπκε ηξία πνζνζηά: 

α. Πνζνζηό ησλ Σειώλ σο πξνο ηα Έζνδα από Σέιε θαη 

Δηζθνξέο +Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηόηεηα-Σέιε: 54.0%,  

β. Πνζνζηό ησλ Σειώλ σο πξνο ηα Έζνδα από Σέιε θαη 

Δηζθνξέο +Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηόηεηα: 35.1% θαη  

γ. Πνζνζηό ησλ Σειώλ σο πξνο ην ύλνιν ησλ Δζόδσλ: 29.3%.  

Έηζη, κέζσ απηψλ ησλ πνζνζηψλ, κπνξνχκε λα έρνπκε κηα πην 

νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ην θάζε νηθνλνκηθφ ζηνηρείν, σο πξνο ηε ζρεηηθή θαη 

απφιπηε ζπκβνιή ηνπ ζην ζχζηεκα ησλ Δζφδσλ. 

Πην αλαιπηηθά ηα επί κέξνπο ζηνηρεία αλαιχνληαη σο εμήο: 

ΣΔΛΖ 2% 

 
Σα ηέιε 2% επί ησλ δαπαλψλ, πνπ πξαγκαηνπνηνχλ βάζεη ηεο 

ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο νη Μνλάδεο θαη Τπεξεζίεο ηεο ΠΑ, αθνινπζνχλ, φπσο 

θαίλεηαη απφ ην Γηάγξακκα 5, κηα ζρεηηθά νκνηφκνξθε θαηαλνκή θαη 

δηαηεξνχλ έλα ζηαζεξφ πνζνζηφ επί ησλ ζπλνιηθψλ Δζφδσλ.  

Ζ κέζε ηηκή είλαη 13.732.360€ θαη ε απφθιηζε ηεηξαγψλνπ 

1.681.188€. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 5: ΣΔΛΖ 2% ΔΠΗ ΓΑΠΑΝΧΝ Π.Α. 
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Ζ θαθέ γξακκή αληηζηνηρεί ζην πνζνζηό ησλ Σειώλ σο πξνο ηα 

Έζνδα από Σέιε θαη Δηζθνξέο +Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηόηεηα-Σέιε, ε κπιε 

γξακκή αληηζηνηρεί ζην πνζνζηό ησλ Σειώλ σο πξνο ηα Έζνδα από Σέιε θαη 

Δηζθνξέο + Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηόηεηα θαη, ηέινο, ε πξάζηλε γξακκή ζην 

πνζνζηό ησλ Σειώλ σο πξνο ην ύλνιν ησλ Δζόδσλ. 

ε επφκελν Κεθάιαην ζα γίλεη κηα εθηίκεζε ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε 

ηνπ πφξνπ θαη ηνπ χςνπο απηνχ κειινληηθά. 

ΔΗΦΟΡΔ 4% ΔΠΗ ΑΠΟΓΟΥΧΝ 

 
Οη εηζθνξέο επί ησλ απνδνρψλ απνηεινχλ ηνλ ζεκαληηθφηεξν θαη 

ζηαζεξφηεξν πφξν. Όπσο κπνξεί λα δηαπηζησζεί ππεξέβε ην 38% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εζφδσλ ην 2009, ελψ ηα έηε 2011 θαη 2012 ηα αληίζηνηρα 

πνζνζηά ήηαλ 37,2% θαη 35,4%.  

Σα αληίζηνηρα πνζνζηά δηακνξθψλνληαη ζαθψο πςειφηεξα σο 

πνζνζηφ ησλ θαζαξψλ εζφδσλ, ελψ ε ζρεηηθή ηνπο βαξχηεηα είλαη αλάινγε 

κε ησλ ππνινίπσλ θαζαξψλ Δζφδσλ. Όπσο ζα αλαιπζεί θαη ζην επφκελν 

Κεθάιαην, ε ζρεηηθή βαξχηεηα ηνπ Δζφδνπ απηνχ ζα γίλεηαη ρξφλν κε ην 

ρξφλν κεγαιχηεξε, αθνχ ηα Έζνδα απφ επηζηξνθέο πξνθαηαβνιψλ ζα 

γίλνληαη νινέλα θαη ιηγφηεξα. ηελ πεξίπησζε δε θαηάξγεζεο ησλ Σειψλ 2%, 

ηα έζνδα απφ εηζθνξέο επί ησλ απνδνρψλ ζα θαηαζηνχλ ν κνλαδηθφο 

νπζηαζηηθφο πφξνο. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 6: ΔΗΦΟΡΔ 4% ΔΠΗ ΑΠΟΓΟΥΧΝ 
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Ζ θαθέ γξακκή αληηζηνηρεί ζην πνζνζηό ησλ Δηζθνξώλ 4% σο πξνο 

ηα Έζνδα από Σέιε θαη Δηζθνξέο +Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηόηεηα-Δηζθνξέο 

4%, ε κπιε γξακκή αληηζηνηρεί ζην πνζνζηό ησλ Δηζθνξώλ 4% σο πξνο ηα 

Έζνδα από Σέιε θαη Δηζθνξέο +Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηόηεηα θαη ηέινο, ε 

πξάζηλε γξακκή ζην πνζνζηό ησλ Δηζθνξώλ 4% σο πξνο ην ύλνιν ησλ 

Δζόδσλ. 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

Ζ Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηφηεηα ζπλίζηαηαη απφ ηνπο ηφθνπο ησλ 

εληφθσλ θαηαζέζεσλ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ηνπο ηφθνπο ησλ 

Πξνθαηαβνιψλ πνπ επηζηξέθνληαη θαη, ηέινο, ηα κεξίζκαηα. 

ην Γηάγξακκα 7 θαησηέξσ, εκθαλίδνληαη ηα Έζνδα απφ 

Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηφηεηα, ηα νπνία ηείλνπλ κεηνχκελα. Πνζνζηηαία 

κεηαμχ 2008 θαη 2012 ε κείσζε είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 43%. Οη πξνβιέςεηο γηα 

ηελ εμέιημε ηνπ πφξνπ απηνχ παξαηίζεληαη ζηελ αλάιπζε επνκέλνπ 

Κεθαιαίνπ. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 7: ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 
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Ζ ζρεηηθή (πνζνζηηαία) ζπκβνιή ηεο θάζε ζπληζηψζαο ηνπ ελ ιφγσ 

πφξνπ, παξνπζηάδεηαη (θαη) ζην Γηάγξακκα 8, φπνπ δχλαηαη λα παξαηεξεζεί 

ε απμαλφκελε ζπκβνιή ηνπ ηφθνπ απφ πξνθαηαβνιέο, ελψ είλαη εκθαλήο ε 

ειάρηζηε ζπκβνιή ηνπ πφξνπ απφ ηα κεξίζκαηα. 
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   ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 8: ΤΜΒΟΛΖ ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 
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ΔΞΟΓΑ 

 
Σα Έμνδα ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 7: 

 

ΠΗΝΑΚΑ 7 : ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΔΧ 

ΥΡΖΖ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ΤΝΟΛΗΚΑ 
ΔΞΟΓΑ 

52.287.439 105.374.331 64.942.149 66.277.479 54.752.245 54.412.575 

ΔΞΟΓΑ 40.229.789 87.311.621 53.236.759 65.279.709 53.562.975 52.915.775 

Παξνρέο 40.220.635 87.299.837 53.138.562 65.141.955 53.556.311 52.908.208 

% πλνιηθά 
Έμνδα 

76,9% 82,8% 81,8% 98,3% 97,8% 97,2% 

Λεηηνπξγηθά 
Απνζβέζεηο 

9.154 11.784 98.197 137.754 6.665 7.567 

ΚΗΝΖΖ 
ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

12.057.650 18.062.710 11.705.390 997.770 1.189.270 1.496.800 

Κίλεζε 
Κεθαιαίσλ 

12.057.650 18.062.710 11.705.390 997.770 1.189.270 1.496.800 

% πλνιηθά 
Έμνδα 

23,1% 17,1% 18,0% 1,5% 2,2% 2,8% 

 
ηα παξαθάησ Γηαγξάκκαηα 9 θαη 10 απεηθνλίδνληαη, αθελφο κελ, ηα 

πλνιηθά Έμνδα φπσο ζπληίζεληαη απφ ηα Καζαξά Έμνδα- θαη’ νπζία ηα 

ρνξεγεζέληα εθάπαμ- θαη ηηο ρνξεγεζείζεο πξνθαηαβνιέο. Δπίζεο 

απεηθνλίδνληαη θαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ζπκβνιήο ηνπο. 

Σα Έμνδα πεξηνξίδνληαη ζε δπν ζπληζηψζεο εθ ησλ νπνίσλ ε 

θπξίαξρε είλαη ην ζχλνιν ησλ ρνξεγεζέλησλ εθάπαμ. Με ηελ ηεξνχκελε 

πνιηηηθή γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ξεπζηφηεηαο, ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιψλ 

ήδε έρεη πεξηνξηζηεί ζε ειάρηζηεο πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 9: ΔΞΟΓΑ 2007-2012 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 10: ΠΟΟΣΗΑΗΑ ΤΜΒΟΛΖ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 
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ΓΔΗΚΣΔ 

 
Οη ζπλήζεηο ρξεκαηνπηζησηηθνί αξηζκνδείθηεο δελ πξνζηδηάδνπλ ζηε 

ινγηζηηθή δνκή ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ ησλ 

Σακείσλ. Θα κπνξνχζακε φκσο κε κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο λα εηζαγάγνπκε 

δείθηεο πνπ ζα αλαδεηθλχνπλ ηηο ηάζεηο εμέιημεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ καο ελδηαθέξνπλ. Οη πξνηεηλφκελνη δείθηεο είλαη: 

α.  Ο δείθηεο θαζαξήο ξεπζηόηεηαο, σο ην πειίθν ησλ θαζαξψλ 

εζφδσλ πξνο ηα θαζαξά έμνδα. 

β. Ο δείθηεο απηνηεινύο ξεπζηόηεηαο, σο ην πειίθν ησλ 

θαζαξψλ εζφδσλ πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ φκσο ηηο θξαηήζεηο 2% απφ 

δαπάλεο πξνο ηα θαζαξά έμνδα.  

γ.  Ο δείθηεο νιηθήο ξεπζηόηεηαο, σο ην πειίθν ησλ εζφδσλ θαη 

δηαζεζίκσλ πξνο ην πειίθν ησλ εμφδσλ.  

δ. Ο δείθηεο ρξνληθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ, σο ην 

πειίθν ηνπ 1/12 ησλ εμφδσλ πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ ηελ θίλεζε θεθαιαίσλ 

πξνο ην 1/12 ησλ εζφδσλ θαη ησλ δηαζεζίκσλ.  

Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην πειίθν ηνπ δείθηε δ., ηφζν κεγαιχηεξε ε 

θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο ηνπ εθάπαμ, νπφηε εάλ ην απνηέιεζκα 

πνιιαπιαζηαζηεί επί 12, έρνπκε θαηά πξνζέγγηζε ηελ ππάξρνπζα 

θαζπζηέξεζε ζε κήλεο. Γηα ηνπ δείθηεο α., β. θαη γ. είλαη πξνθαλέο φηη είλαη 

ζεηηθά ζπζρεηηζκέλνη κε ηελ θαιή θαηάζηαζε ηνπ Λνγαξηαζκνχ.  

ηνλ Πίλαθα 8 ζπλνςίδνληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ Γεηθηψλ, ελψ ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 8: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΔΗΚΣΧΝ 

ΔΣΟ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ΚΑΘΑΡΑ ΔΟΓΑ 45.568.743 44.940.620 40.473.694 44.279.667 37.837.693 38.298.566 

Έζνδα από 
Δπηρεηξεκαηηθή 
Γξαζηεξηόηεηα 

5.236.695 6.483.953 3.620.297 4.440.429 3.187.857 3.674.365 

Έζνδα από 
Σέιε, Δηζθνξέο, 
Απνδεκηώζεηο, 

θιπ 

40.332.048 38.456.666 36.853.397 39.839.238 34.649.836 34.624.201 

Έζνδα από 
Σέιε 2% 

15.985.296 12.804.833 11.870.010 15.627.405 12.726.074 13.380.540 

Έζνδα από 
Κίλεζε 

Κεθαιαίσλ 
8.922.482 18.304.163 10.719.831 14.793.537 11.098.621 11.177.183 

πλνιηθά Έμνδα 52.287.439 105.374.331 64.942.149 66.277.479 54.752.245 54.412.575 

ΚΑΘΑΡΑ ΔΞΟΓΑ 40.229.789 87.311.621 53.236.759 65.279.709 53.562.975 52.915.775 

Έμνδα από 
Κίλεζε 

Κεθαιαίσλ 
12.057.650 18.062.710 11.705.390 997.770 1.189.270 1.496.800 

Γηαζέζηκα 77.598.192 37.146.959 21.555.262 14.190.285 13.757.738 5.838.382 

 
 

ΠΗΝΑΚΑ 9 : ΓΔΗΚΣΔ 

ΔΣΟ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Γείθηεο Καζαξήο 
Ρεπζηφηεηαο 

1,13 0,51 0,76 0,68 0,71 0,72 

Γείθηεο Απηνηεινχο 
Ρεπζηφηεηαο 

1,53 0,66 0,98 0,92 0,94 0,98 

Γείθηεο Οιηθήο 
Ρεπζηφηεηαο 

2,83 1,07 1,30 1,34 1,38 1,26 

Γείθηεο Υξνληθήο 
Ηθαλνπνίεζεο 

0,04 0,17 0,17 0,27 0,24 0,40 

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη φινη νη δείθηεο ξεπζηφηεηαο ζα κπνξνχζαλ λα 

ζεσξεζνχλ ηθαλνπνηεηηθνί αλ ήηαλ πάλσ απφ 1,5, ελψ ν δείθηεο ρξνληθήο 

ηθαλνπνίεζεο λα ήηαλ πιεζίνλ ηνπ κεδελφο. Πνιιαπιαζηάδνληαο ην δείθηε 

ρξνληθήο ηθαλνπνίεζεο επί 12 έρνπκε έλα κέηξν ηεο ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο 

ζε κήλεο. Αλ, γηα παξάδεηγκα, ν δείθηεο γίλεη κνλάδα, ε ρξνληθή θαζπζηέξεζε 

ζα γίλεη έλαο ρξφλνο.  



 

 

ΤΓΚΡΗΖ ΔΟΓΧΝ –ΔΞΟΓΧΝ 

 
ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 10 έρνπκε κηα ζπλνιηθή εηθφλα ησλ πλνιηθψλ θαη Καζαξψλ Δζφδσλ θαη Δμφδσλ, ηηο δηαθνξέο 

θαη ηνπο ιφγνπο ηνπο. ηηο δηάθνξεο πεξηπηψζεηο, νη δηαθνξέο θαη νη ιφγνη απεηθνλίδνληαη ζηα Γηαγξάκκαηα 11, 12 θαη 13. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 10: ΤΓΚΡΗΖ ΔΟΓΧΝ – ΔΞΟΓΧΝ 2007-2012 

 
 

ΔΣΟ 
ΤΝΟΛΗΚΑ 

 ΔΟΓΑ 

ΤΝΟΛΗΚΑ 
ΚΑΘΑΡΑ 
ΔΟΓΑ 

ΤΝΟΛΗΚΑ 
ΔΞΟΓΑ 

ΤΝΟΛΗΚΑ 
ΚΑΘΑΡΑ 
ΔΞΟΓΑ 

ΓΗΑΦΟΡΑ 
ΤΝΟΛΗΚΧΝ 

ΔΟΓΧΝ-
ΔΞΟΓΧΝ 

ΛΟΓΟ  
ΔΟΓΑ 
ΔΞΟΓΑ 

ΓΗΑΦΟΡΑ 
ΚΑΘΑΡΧΝ 
ΔΟΓΧΝ-
ΔΞΟΓΧΝ 

ΛΟΓΟ 
ΚΑΘΑΡΧΝ 
ΔΟΓΧΝ 
ΔΞΟΓΧΝ 

2007 54.491.225 45.568.743 52.287.439 40.229.789 2.203.786 1,042 85.798.532 1,133 

2008 63.244.783 44.940.620 105.374.331 87.311.621 -42.129.548 0,600 132.252.240 0,515 

2009 51.193.525 40.473.694 64.942.149 53.236.759 -13.748.624 0,788 93.710.453 0,760 

2010 59.073.204 44.279.667 66.277.479 65.279.709 -7.204.276 0,891 109.559.376 0,678 

2011 48.936.314 37.837.693 54.752.245 53.562.975 -5.815.931 0,894 91.400.668 0,706 

2012 49.475.748 38.298.566 54.412.575 52.915.775 -4.936.827 0,909 91.214.341 0,724 



 

 

 
ην Γηάγξακκα 11 απεηθνλίδεηαη ε δηαθνξά ησλ πλνιηθψλ Δζφδσλ 

θαη Δμφδσλ θαη ηαπηφρξνλα ν ιφγνο απηψλ. Όπσο δχλαηαη λα παξαηεξεζεί, 

κεηά ην 2008 εκθαλίδεηαη ζπλερψο αξλεηηθή δηαθνξά ε νπνία είλαη φκσο 

κηθξφηεξε ηεο αληίζηνηρεο δηαθνξάο ησλ θαζαξψλ Δζφδσλ θαη Δμφδσλ φπσο 

δχλαηαη λα παξαηεξεζεί απφ ην Γηάγξακκα 12. 

Ζ καθξνπξφζεζκε εμέιημε αληαλαθιάηαη πηζηφηεξα ζηελ πεξίπησζε 

ησλ θαζαξψλ Δζφδσλ θαη Δμφδσλ δεδνκέλνπ φηη ζην κέιινλ ζα ππάξμεη κηα 

ζηαζεξή ηζνζθειηζκέλε εηζξνή θαη εθξνή ζηηο επηζηξεθφκελεο θαη 

ρνξεγνχκελεο πξνθαηαβνιέο έηζη ψζηε θαηά κέζν φξν ε ζπκβνιή ηνπο ζα 

είλαη κεδεληθή. 

Πην αληηπξνζσπεπηηθφο ζηελ εθηίκεζε ηεο εμειίμεσο ησλ Δζφδσλ θαη 

Δμφδσλ είλαη ν ιφγνο απηψλ. Οπνηνζδήπνηε ιφγνο κηθξφηεξνο ηεο κνλάδαο, 

αλ δελ αλαζηξαθεί ε πνξεία ησλ Δζφδσλ θαη Δμφδσλ, ζα έρεη 

καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο ζηνλ Λνγαξηαζκφ.  

Αλ κάιηζηα, νη ιφγνη γηα κηα ζεηξά εηψλ θπκαίλνληαη, φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ιφγσλ θαζαξψλ Δζφδσλ θαη Δμφδσλ, κεηαμχ 0,515 θαη 

0,760, νη πξννπηηθέο πξέπεη λα ζεσξεζνχλ δπζκελείο. 

 
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 11: ΓΗΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΛΟΓΟ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΔΟΓΧΝ ΔΞΟΓΧΝ 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 12: ΓΗΑΦΟΡΑ ΚΑΘΑΡΧΝ ΔΟΓΧΝ ΔΞΟΓΧΝ 
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ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ 

 
ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 11 θαη ζην Γηάγξακκα 14 παξνπζηάδεηαη θαη 

απεηθνλίδεηαη ην άζξνηζκα ησλ δηαθνξψλ ησλ πλνιηθψλ θαη ησλ Καζαξψλ 

Δζφδσλ θαη Δμφδσλ αληίζηνηρα. Σν ζπλνιηθφ έιιεηκκα θαη ζηηο δπν 

πεξηπηψζεηο είλαη ζεκαληηθφ. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 11 : ΓΗΑΦΟΡΑ ΤΝΟΛΗΚΧΝ / ΚΑΘΑΡΧΝ ΔΟΓΧΝ –ΔΞΟΓΧΝ  

ΔΣΟ 
ΑΘΡΟΗΜΑ 

ΤΝΟΛΗΚΧΝ 
ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

ΑΘΡΟΗΜΑ  
ΚΑΘΑΡΧΝ 
ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

2007 2.203.786 5.338.954 

2008 -39.925.762 -37.032.047 

2009 -53.674.386 -49.795.112 

2010 -60.878.662 -70.795.155 

2011 -66.694.593 -86.520.437 

2012 -71.631.419 -101.137.646 

 
 
 
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 14: ΓΗΑΦΟΡΑ ΤΝΟΛΗΚΧΝ/ΚΑΘΑΡΧΝ ΔΟΓΧΝ –ΔΞΟΓΧΝ  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ’ – ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΖ  ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΡΔΗΑ 

 ΔΟΓΧΝ-ΔΞΟΓΧΝ 

 
Σα Έζνδα ηνπ Δ.ΛΟ.Α.Α. δηακνξθψλνληαη απφ ηξεηο βαζηθέο 

ζπληζηψζεο (πφξνπο): 

α. Σα Σέιε 2% επί ησλ δαπαλψλ ηεο Π.Α., 

β. Σηο Δηζθνξέο ησλ κεηφρσλ, ήηνη θξαηήζεηο 4% επί ηνπ κηζζνχ, 

θαη 4% γηα αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο θαη κηζζνινγηθέο απμήζεηο, θαη 

γ. Σα Έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ βαζηθά 

ζπλίζηαληαη απφ ηνπο ηφθνπο θαηαζέζεσλ ζηελ ΣηΔ, ηνπο ηφθνπο απφ 

πξνθαηαβνιέο θαη ηηο πξνζφδνπο απφ ηα κεξίζκαηα ησλ κεηνρψλ. 

ην ζεκείν απηφ, θξίλεηαη αλαγθαία ε πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ 

ζπληζησζψλ θαη ε εθηίκεζε γηα ηε κειινληηθή ηνπο εμέιημε. 

ΣΔΛΖ 

 

Ο ζπγθεθξηκέλνο πφξνο πξνθχπηεη σο θξάηεζε (ηέινο) ζε πνζνζηφ 

2% επί ηεο «εηο βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ ή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Σακείνπ Ακύλεο 

Αεξνπνξίαο (Σ.Α.Α) θαη ηνπ Μ.Σ.Α., θαηαβαιινκέλεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ εθ 

ηνπ εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ δη’ εξγνιαβίαο πξνκεζεηώλ, παξαγγειηώλ ή 

άιινπ είδνπο παξνρώλ από εξγνιάβνπο, πξνκεζεπηέο, θαηαζηεκαηάξρεο 

ηδηώηεο, Γεκόζηεο Αξρέο θ.ιπ.» 

Ο πφξνο ζπληίζεηαη απφ επηβνιή θξαηήζεσλ 2% ζηηο εμήο γεληθέο 

θαηεγνξίεο εμφδσλ - δαπαλψλ: 

 πιεξσκέο-ακνηβέο 

 πξνκήζεηεο αγαζψλ θαη εμνπιηζκνχ 

 ππνρξεψζεηο απφ ινηπά πξνγξάκκαηα εμνπιηζκνχ ησλ Δ.Γ. (ελ 

πξνθεηκέλσ ηεο Π.Α.) 

Πξνέξρεηαη δε απφ ηηο θάησζη Τπεξεζίεο 

 Μνλάδεο θαη Τπεξεζίεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο 

 Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία (Δ.Μ.Τ) 

 Μνλάδα Αεξνπνξηθήο Δμππεξέηεζεο Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ 

(Μ.Α.Δ.Γ.Τ) 

Σν 95% ησλ εζφδσλ πξνέξρεηαη απφ ηηο Τπεξεζίεο ηεο Π.Α., θαη ηα 

ππφινηπα, πιελ ειάρηζηνπ πνζνζηνχ ηεο ΔΜΤ, πξνέξρνληαη απφ ηελ 
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Μ.Α.Δ.Γ.Τ. Σα βαζηθά εξσηήκαηα αθνξνχλ, αθελφο, ζηε δηαηήξεζε ηνπ 

πφξνπ θαη αθεηέξνπ, ζηε κειινληηθή ηνπ εμέιημε. Όζνλ αθνξά ζηελ εθηίκεζε 

δηαηήξεζεο ηνπ πφξνπ ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίζνπκε ηα εμήο ζηνηρεία: 

α. Ο ελ ιφγσ πφξνο έρεη θαηαξγεζεί απφ ην 2000 θαη δελ 

πξνζδίδεη έζνδα ζηνλ αληίζηνηρν Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ (Δ.ΛΟ.Α..) ηνπ 

Μεηνρηθνχ Σακείνπ ηξαηνχ (Μ.Σ..), ελψ δηαηεξείηαη ζηνλ Δ.ΛΟ.Α.Α. θαη  

ζηνλ Δ.ΛΟ.Α.Ν. ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ Ναπηηθνχ (Μ.Σ.Ν.). 

β. Σν γεληθφηεξν δηακνξθνχκελν νηθνλνκηθφ θιίκα είλαη αξλεηηθφ 

γηα ηε δηαηήξεζε ηέηνησλ πφξσλ, νπφηε, ζηα πιαίζηα «εμνξζνινγηζκνύ» 

ησλ νηθνλνκηθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ ζηνηρείσλ ησλ Οξγαληζκώλ 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πνπ ππάγνληαη ζηε γεληθόηεξε επνπηεία ηνπ 

Κξάηνπο, είλαη πνιύ πηζαλό λα θαηαξγεζεί θαη γηα ηνπο Δ.ΛΟ.Α.Α. θαη 

Δ.ΛΟ.Α.Ν. ή ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε λα αληηθαηαζηαζεί, κε θάπνηαο 

κνξθήο εξγνδνηηθή εηζθνξά. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, αμηνινγψληαο ηηο αηηηνινγηθέο εθζέζεηο θαη 

εηζεγήζεηο ηνπ Ν. 2873/2000, βάζεη ηνπ νπνίνπ ν ελ ιφγσ πφξνο 

θαηαξγήζεθε ζηνλ Δ.ΛΟ.Α.. ηνπ Μ.Σ.., δελ πξνβιήζεθε θαλείο 

νπζηαζηηθόο ιόγνο πνπ λα δηθαηνινγεί ηελ ζρεηηθή απόθαζε 

θαηάξγεζεο. Οη δηάθνξνη γεληθά πξνβαιιφκελνη ιφγνη – όπσο όηη «ηα έμνδα 

δηαρείξηζεο ππεξβαίλνπλ ην πόξν» θ.ιπ.- θακία απνιχησο ζρέζε δελ έρνπλ 

κε ην Λνγαξηαζκφ θαη πξνθαλψο αθνξνχλ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο. Αλ 

ζεσξήζνπκε σο θξηηήξην θαηάξγεζεο ή δηαηήξεζεο ηελ χπαξμε 

ζπγθεθξηκέλεο αηηίαο, ε απνπζία νηαζδήπνηε νπζηαζηηθήο ζρεηηθήο 

ηεθκεξίσζεο γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ πφξνπ, εμ’ απηήο, ζα θαζηζηνχζε πηζαλή 

ηε δηαηήξεζή ηνπ. Πιένλ απηψλ, νη επηρνξεγήζεηο ησλ «Σακείσλ θνηλσληθνχ 

ραξαθηήξα» δελ εκπίπηνπλ ζε γεληθφηεξεο δηαηάμεηο, φπσο απηέο «Πεξί 

αληαγσληζκνχ» θ.ιπ., κε ηηο νπνίεο νχησο ή άιισο δελ έρνπλ ζπλάθεηα. 

Παξφια απηά, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

ζειήζεη λα αλαιάβεη ην δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν απηνχ ηνπ πφξνπ, δελ είλαη ζαθέο 

θαη πξνβιέςηκν ηη ζα ζπκβεί αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν δηάζεζήο ηνπ. 

Δπίζεο γηα νξηζκέλεο θξαηήζεηο, φπσο απηέο πνπ επηβάιινληαη ζηηο 

«ππνρξεώζεηο από ινηπά εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα», ιφγσ ηεο θχζεσο αιιά 

θαη ηνπ ζεκαληηθνχ χςνπο ησλ, ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπο. 
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Χο πξνο ηελ εμέιημε ηνπ πφξνπ, ζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε κηα 

εθηίκεζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζπληζηψζεο πνπ ηνλ 

ζπλζέηνπλ, δειαδή ηηο δαπάλεο επί ησλ νπνίσλ δηελεξγνχληαη νη θξαηήζεηο 

θαη αλαθέξνληαη θαηά θζίλνπζα ζεκαζία: 

α. Τπνρξεψζεηο απφ ινηπά πξνγξάκκαηα εμνπιηζκνχ Δ.Γ., 

β. Ακνηβέο γηα ζπληήξεζε Α/Φ, 

γ. Πξνκήζεηα αγαζψλ θαη εμνπιηζκνχ, 

δ. Πιεξσκέο γηα κεηαθηλήζεηο θαη, ηέινο, 

ε. Ακνηβέο γηα ζπληήξεζε θηεξίσλ. 

Αλ ιάβνπκε ππφςε καο ηελ απηνλφεηε ππφζεζε φηη ε επηρεηξεζηαθή 

ηθαλφηεηα ηεο Π.Α.  δελ πξέπεη λα ππνλνκεπζεί (κε πςειέο πεξηθνπέο ζην α., 

β. θαη δ), αιιά νχηε λα παξεκπνδηζζεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ 

(αλαθνξηθά κε ην γ), κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε όηη νη πεξηθνπέο ζε 

θακία πεξίπησζε δελ κπνξνύλ (νύηε δηθαηνινγείηαη) λα ππεξβνύλ έλα 

πνζνζηό ηεο ηάμεσο ηνπ 25-35%, ζε ζρέζε κε απηά πνπ ίζρπαλ πξηλ ην 

2010. 

Οη παξαπάλσ ζεσξήζεηο ζέηνπλ έλα θαηψηεξν φξην ζην χςνο ηνπ 

πξνζδνθψκελνπ πφξνπ ζηα 10 εθαηνκκχξηα €, πηζαλφηεξν φκσο ε κέζε ηηκή 

λα θπκαλζεί κεηαμχ 10,5-11 εθαηνκκχξηα €. 

ΔΗΦΟΡΔ 

Σν ζχλνιν ησλ εηζθνξψλ απφ κηζζνινγηθέο θξαηήζεηο είλαη 

ζπλάξηεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηφρσλ –ζηελ νπζία ησλ ελ ελεξγεία ζηειερψλ 

ηεο Π.Α. πνπ θαηαβάιινπλ θξαηήζεηο - θαη ηνπ κηζζνχ επί ηνπ νπνίνπ 

δηελεξγνχληαη νη θξαηήζεηο. 

ηα έζνδα απφ κηζζνινγηθέο θξαηήζεηο πξνζηίζεληαη ηα έζνδα απφ 

ηελ αλαγλψξηζε ππεξεζίαο θαη ησλ κηζζνινγηθψλ απμήζεσλ. πλήζσο νη δπν 

απηέο ηειεπηαίεο θξαηήζεηο απνηεινχλ έλα πεξίπνπ ζηαζεξφ πνζνζηφ ησλ 

κηζζνινγηθψλ θξαηήζεσλ. 

Σν χςνο ηνπ κηζζνχ αλά θαηεγνξία κεηφρσλ ππνζέηνπκε φηη ζα 

παξακείλεη πεξίπνπ ζην χςνο πνπ δηακνξθψζεθε κεηά ηελ 1-8-12, νπφηε, γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπλνιηθψλ εηζθνξψλ ζην κέιινλ, ζα πξέπεη λα 

εθηηκήζνπκε πσο ζα δηακνξθσζεί δηαρξνληθά ν αξηζκφο θαη ε ζχλζεζε ησλ 

έλζηνισλ ζηειερψλ ηεο Π.Α. κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ λφκνπ πεξί 

ζπληαμηνδνηήζεσο. 
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Μέρξη ην 2023 αλακέλεηαη λα απνζηξαηεπζνχλ πεξίπνπ 4.500 

ζηειέρε, ηα νπνία έρνπλ ζπκπιεξψζεη ή πξφθεηηαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο. ’ απηφ ην δηάζηεκα αλακέλεηαη λα 

εηζέιζνπλ πεξίπνπ 3.500-4.000 λέα ζηειέρε. 

Δθηηκάηαη φηη ε απνρψξεζε ησλ ζηειερψλ δελ αλακέλεηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί νκνηφκνξθα θαη αλακέλεηαη φηη έλαο απμεκέλνο αξηζκφο εμ’ 

απηψλ ζα απνζηξαηεπζεί κε αίηεζή ηνπο ζηα επφκελα 2-3 ρξφληα, παξάιιεια 

κε απηνχο πνπ ζα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα ιήςεσο ηνπ εθάπαμ κε ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ 35 ρξφλσλ ππεξεζίαο ρσξίο λα έρνπλ ζπληαμηνδνηεζεί. 

Να ιεθζεί ππφςε φηη νη λενπξνζιακβαλφκελνη ιακβάλνπλ ζεκαληηθά 

κηθξφηεξνπο κηζζνχο απφ ηνπο εμεξρνκέλνπο, ελψ ζα πξέπεη λα 

ζπλππνινγηζζεί ε αχμεζε ηνπ κηζζνχ ζηνπο παξακέλνληεο πνπ δε δχλαληαη ή 

δελ επηζπκνχλ λα  εμέιζνπλ, ιφγσ ηεξαξρηθήο εμέιημεο θαη σξηκάλζεσλ. 

Ο ζπλππνινγηζκφο φισλ απηψλ ησλ παξαγφλησλ, νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη κεηά από κηα αξρηθή πηώζε ηνπ ύςνπο ησλ εηζθνξώλ 

ηα επόκελα 2-3 ρξόληα, ζα ππάξμεη κηα πεξίνδνο ζηαζεξνπνίεζεο, ε 

νπνία ζα δηαξθέζεη φιε ηελ πεξίνδν δηεξεχλεζεο ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ 

Λνγαξηαζκνχ. 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

Οη εθ ησλ ηξαπεδηθψλ ηφθσλ θαη κεξηζκάησλ πξφζνδνη, ιφγσ ησλ 

κεδεληθψλ εληφθσλ θαηαζέζεσλ αιιά θαη ηεο ρακειήο απφδνζεο ησλ 

κεξηζκάησλ, ζηε θαιχηεξε πεξίπησζε δελ ζα ππεξβνχλ ηηο ιίγεο δεθάδεο 

ρηιηάδεο € εληφο ηεο δεθαεηίαο. Έηζη ην Έζνδν απφ απηή ηε δηάζηαζε ηεο 

Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο δελ είλαη άμην ππνινγηζκνχ. 

ρεηηθά κε ηα Έζνδα εθ ησλ ηφθσλ Πξνθαηαβνιψλ εθηηκάηαη φηη, ζηα 

επφκελα 10 ρξφληα, ε ζπλνιηθή ηνπο ζπκβνιή ζα είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 11,5 -

12,5 εθαηνκκπξίσλ €. Σν κέγηζην κέξνο απηνχ ηνπ πνζνχ εθηηκάηαη κάιηζηα 

φηη ζα απνδνζεί ηελ επφκελε 5εηία. Μεηά ηε δεθαεηία, ηα Έζνδα απφ ηνπο 

ηφθνπο ησλ Πξνθαηαβνιψλ δελ ζα ππεξβαίλνπλ θαηά κέζν φξν ηηο 200 -250 

ρηιηάδεο € εηεζίσο. 

αλ γεληθφ ζπκπέξαζκα, καθξνπξφζεζκα ε ζπκβνιή ηεο 

Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο ζην ζχλνιν ησλ Δζφδσλ εθηηκάηαη λα είλαη 

πνιχ κηθξή θαη δε ζα ππεξβαίλεη ην 3-4%. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ’ - ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 
ΔΝΣΟΛΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΖ Π.Α. 

ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

 
Σν ζχλνιν ησλ ππεξεηνχλησλ θαηεγνξηνπνηείηαη βάζεη ηεο 

πξνέιεπζήο ηνπο ζε Μφληκνπο Αμησκαηηθνχο [απφ ρνιή Ηθάξσλ (.Η.), 

ηξαηησηηθή ρνιή Αμησκαηηθψλ σκάησλ (..Α..), ρνιή Αμησκαηηθψλ 

Ννζειεπηηθήο (ΑΝ), θαηφπηλ Γηαγσληζκνχ, κνληκνπνίεζεο, θιπ), Μφληκνπο 

Αμησκαηηθνχο εμ’ Τπαμησκαηηθψλ, Αλζππαζπηζηέο θαη Μφληκνπο 

Τπαμησκαηηθνχο [απφ ρνιή Σερληθψλ Τπαμησκαηηθψλ Αεξνπνξίαο 

(.Σ.Τ.Α.), ρνιή Τπαμησκαηηθψλ Γηνηθεηηθψλ (.Τ.Γ.) θαη ρνιή Ηπηακέλσλ 

Ραδηνλαπηίισλ (.Η.Ρ.)], Δζεινληέο/Δζειφληξηεο Μαθξάο Θεηείαο [(Δ.Μ.Θ.) κε 

θχξην ζπληαμηνδνηηθφ θνξέα ην Γεκφζην ή ην ΗΚΑ, αλάινγα κε ην έηνο 

θαηάηαμεο], Δζεινληέο/ Δζειφληξηεο ηνπ Νφκνπ 705/77, Δπαγγεικαηίεο 

Οπιίηεο (ΔΠ.ΟΠ.) θαη Οπιίηεο Βξαρείαο Αλαθαηάηαμεο (Ο.Β.Α.). Αλάινγα κε 

ηελ πξνέιεπζε ηνπ, ην έλζηνιν πξνζσπηθφ δηέπεηαη απφ αληίζηνηρν 

λνκνζεηηθφ πιαίζην, πνπ, ζε γεληθέο γξακκέο θαη σο πξνο ηε βαζκνινγηθή ηνπ 

εμέιημε, έρεη σο εμήο: 

ΜΟΝΗΜΟΗ ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΟΗ  

Γηέπνληαη απφ ηνλ Ν. 3883/2010 ν νπνίνο πξνβιέπεη, κε ηελ 

επηθχιαμε εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ (π.ρ. ησλ ηαηξψλ πξνεξρνκέλσλ απφ ηε 

Α, ηνπο θαηαηαζζφκελνπο θαηφπηλ Γηαγσληζκνχ, θιπ), ην ρξφλν 

παξακνλήο ζηνλ θάζε βαζκφ, σο θάησζη: 

α. Γηα πξναγσγή ζε Τπνινραγφ θαη αληηζηνίρσλ, ζπκπιήξσζε 

ηεζζάξσλ (4) εηψλ ζην βαζκφ ηνπ Αλζππνινραγνχ. 

β. Γηα πξναγσγή ζε Λνραγφ θαη αληηζηνίρσλ, ζπκπιήξσζε 

πέληε (5) εηψλ ζην βαζκφ ηνπ Τπνινραγνχ ή ελλέα (9) εηψλ ζπλνιηθά. 

γ. Γηα πξναγσγή ζε Σαγκαηάξρε θαη αληηζηνίρσλ, ζπκπιήξσζε 

έμη (6) εηψλ ζην βαζκφ ηνπ Λνραγνχ ή δεθαπέληε (15) εηψλ ζπλνιηθά.  

δ. Γηα πξναγσγή ζε Αληηζπληαγκαηάξρε θαη αληηζηνίρσλ, 

ζπκπιήξσζε έμη (6) εηψλ ζην βαζκφ ηνπ Σαγκαηάξρε ή είθνζη ελφο (21) εηψλ 

ζπλνιηθά. 
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ε. Γηα πξναγσγή ζε πληαγκαηάξρε θαη αληηζηνίρσλ, 

ζπκπιήξσζε έμη (6) εηψλ ζην βαζκφ ηνπ Αληηζπληαγκαηάξρε ή είθνζη επηά 

(27) εηψλ ζπλνιηθά. 

ζη. Γηα πξναγσγή ζε Σαμίαξρν θαη αληηζηνίρσλ, 

ζπκπιήξσζε ηέζζεξα (4) εηψλ ζην βαζκφ ηνπ πληαγκαηάξρε ή ηξηάληα ελφο 

(31) εηψλ ζπλνιηθά. 

δ. Γηα ηελ πξναγσγή ζε Τπνζηξάηεγν θαη αληηζηνίρσλ 

παξακνλή δχν (2) εηψλ ζην βαζκφ ηνπ Σαμηάξρνπ. 

ε. Γηα ηελ πξναγσγή ζε Αληηζηξάηεγν θαη αληηζηνίρσλ 

παξακνλή ζπλνιηθά ηξηψλ (3) εηψλ σο Αλψηαηνο. 

ηα παξαπάλσ ρξφληα πξέπεη λα ζπλππνινγίζνπκε ηα ηέζζεξα (4) 

έηε θνίηεζεο ζηε .Η. θαη .Α.Ν. θαη ηα ρξφληα θνίηεζεο ζηε ..Α.. (4, 5 ή 6, 

αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ Αμησκαηηθνχ). 

Άξα, αλ ζπκπεξηιάβνπκε ηα έηε ζπνπδψλ (εθηφο ησλ εμαηξέζεσλ ηεο 

..Α..) γηα πξναγσγή ζην βαζκφ ηνπ Σαμηάξρνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ 

35 ρξφληα απφ ηελ είζνδν ζηε ρνιή. 

 

ΜΟΝΗΜΟΗ ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΟΗ ΔΞ ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ 

 

Όηαλ γίλνπλ Αμησκαηηθνί δηέπνληαη απφ ηνλ Ν. 3883/2010. Γηα ηελ 

πεξίνδν πνπ δηαηεινχλ Μφληκνη Τπαμησκαηηθνί πξνάγνληαη ζηνλ βαζκφ ηνπ 

Αλζππαζπηζηή, κεηά απφ ζπλνιηθφ ρξφλν ππεξεζίαο 9 – 12 ρξφλσλ ζηνπο 

βαζκνχο Λνρία – Δπηινρία – Αξρηινρία θαη αληηζηνίρσλ. πλήζσο, κεηά ηε 

ζπκπιήξσζε ζπλνιηθήο ππεξεζίαο δεθανθηψ (18) εηψλ πξνάγνληαη ζε 

Αλζππνινραγνχο ή αληηζηνίρνπο. Απφ ηελ ελ ιφγσ πξναγσγή κέρξη θαη ηελ 

πξναγσγή ηνπο ζε Σαγκαηάξρε θαη αληηζηνίρσλ ηζρχνπλ ηα έηε παξακνλήο 

πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο Μνλίκνπο Αμησκαηηθνχο απφ Αλψηαηα ηξαηησηηθά 

Ηδξχκαηα, γηα ηελ πξναγσγή φκσο ζε Αληηζπληαγκαηάξρε θαη αληηζηνίρσλ 

απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε κφλν δχν (2) εηψλ ζην βαζκφ ηνπ Σαγκαηάξρε θαη 

αληηζηνίρσλ. ηε ζπλέρεηα γηα απηνχο πνπ είλαη απφθνηηνη ΑΔΗ απαηηείηαη ε 

ζπκπιήξσζε ελφο (1) έηνπο ζην βαζκφ ηνπ Αληηζπληαγκαηάξρε γηα 

πληαγκαηάξρεο θαη αληηζηνίρσλ. 
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ΔΘΔΛΟΝΣΔ/ΔΘΔΛΟΝΣΡΗΔ ΜΑΚΡΑ ΘΖΣΔΗΑ (ΔΜΘ) 

 

Οη Δζεινληέο/Δζειφληξηεο Μαθξάο Θεηείαο (ΔΜΘ) είλαη κία απηνηειήο 

θαηεγνξία ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ ε νπνία δηαζηέιιεηαη απφ ηελ θαηεγνξία 

ησλ Δζεινληξηψλ πνπ δηέπεηαη απφ άιιν λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη εμέιημε (ΝΓ 

445/74, Ν.705/77 γηα ηηο Δζειφληξηεο θαη Ν.1513/1985, Ν.1848/1989, 

ΠΓ21/1991, Ν.3883/2010 γηα ηνπο ΔΜΘ). Με ην άξζξν 13§4 ηνπ Ν.1848/1989 

θαη ην άξζξν 5§1 ηνπ ΠΓ 21/1991, κεηά ηε ιήμε ηεο πεληαεηνχο ππνρξέσζεο 

ηνπο νη Δζεινληέο Πεληαεηνχο Τπνρξέσζεο (ΔΠΤ) πνπ επηζπκνχλ λα 

παξακείλνπλ ζηηο ΔΓ, εληάζζνληαη ζην ζεζκφ ησλ ΔΜΘ κέρξη ηε 

ζπκπιήξσζε 35 εηψλ ζπληάμηκεο ππεξεζίαο θαη εμειίζζνληαη βαζκνινγηθά 

κέρξη ην βαζκφ ηνπ Αλζππαζπηζηή. Οη εζειφληξηεο ηνπ Ν.705/77 κεηά ηελ 

κνληκνπνίεζε ηνπο, έρνπλ ηελ βαζκνινγηθή εμέιημε ησλ κνλίκσλ 

ππαμησκαηηθψλ πιελ ηνπ θαηαιεθηηθνχ βαζκνχ πνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπο 

είλαη Σαγκαηάξρεο. 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΔ ΟΠΛΗΣΔ (ΔΠΟΠ) 

Οη Δπαγγεικαηίεο Οπιίηεο (ΔΠ.ΟΠ.) θαη νη αληίζηνηρνη απηψλ, 

πξνάγνληαη κέρξη ην βαζκφ ηνπ Αξρηινρία αλάινγα κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο 

θαη ηνπ Αλζππαζπηζηή κφλν γηα αλδξαγαζία. Οη πξναγσγέο θαζνξίδνληαη σο 

εμήο: 

α. Οη ΔΠ.ΟΠ. πξνάγνληαη ζην βαζκφ ηνπ Γεθαλέα κε ηελ 

ζπκπιήξσζε ελφο (1) έηνπο απφ ηελ θαηάηαμή ηνπο εάλ έρνπλ ήδε 

ππεξεηήζεη ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία, ή δχν (2) εηψλ εάλ δελ έρνπλ 

ππεξεηήζεη. 

β. Οη Γεθαλείο πξνάγνληαη ζην βαζκφ ηνπ Λνρία κε ηελ 

ζπκπιήξσζε νθηψ (8) εηψλ ζην βαζκφ ηνπ Γεθαλέα. 

γ. Οη Λνρίεο πξνάγνληαη ζην βαζκφ ηνπ Δπηινρία κε ηελ 

ζπκπιήξσζε νθηψ (8) εηψλ ζην βαζκφ ηνπ Λνρία. 

δ. Οη Δπηινρίεο πξνάγνληαη ζην βαζκφ ηνπ Αξρηινρία κε ηελ 

ζπκπιήξσζε νθηψ (8) εηψλ ζην βαζκφ ηνπ Δπηινρία. 
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ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΑΝΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

Σν ζχλνιν ηνπ έλζηνινπ πξνζσπηθνχ πνπ θαηαβάιιεη θξαηήζεηο (κε 

ηα δεδνκέλα Ηαλνπαξίνπ 2014) είλαη 19.587 ζηειέρε. Πνζνζηηαία, νη πιένλ 

πνιππιεζείο θαηεγνξίεο είλαη νη πξνεξρφκελνη απφ ηε .Σ.Τ.Α. (25,25%), 

Δ.Μ.Θ. (19,66%), ΔΠ.ΟΠ. (18,94%) θαη ηε .Η. (17,03%). 

ΠΗΝΑΚΑ12: ΑΡΗΘΜΟ ΣΔΛΔΥΧΝ Π.Α. 

ΚΑΗ ΠΟΟΣΟ ΑΝΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΑΡΗΘΜΟ ΠΟΟΣΟ 

Η 3336 17,03% 

Α 713 3,64% 

ΑΝ 253 1,29% 

ΜΟΝ 6 0,03% 

ΓΗΑΓ 79 0,40% 

ΣΤΑ 4946 25,25% 

ΤΓ 1041 5,31% 

ΗΡ 101 0,52% 

ΔΘΔΛ 1407 7,18% 

ΔΠΟΠ 3709 18,94% 

ΔΠΤ-ΔΜΘ 3851 19,66% 

ΛΟΗΠΟΗ 145 0,74% 

ΤΝΟΛΟ 19587  

 

ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΑΝΑ ΒΑΘΜΟ 

ΠΗΝΑΚΑ 13: ΑΡΗΘΜΟ ΚΑΗ ΠΟΟΣΟ ΑΝΑ ΒΑΘΜΟ 

ΚΧΓΗΚΟ ΒΑΘΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΠΟΟΣΟ 

5 4 0,02% 

6 45 0,23% 

7 421 2,15% 

8 722 3,69% 

9 1180 6,02% 

10 1603 8,18% 

11 1926 9,83% 

12 2015 10,29% 

13 1230 6,28% 

14 2572 13,13% 

15 3434 17,53% 

16 3259 16,64% 

17 1169 5,97% 

18 7 0,04% 
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Ζ θσδηθνπνίεζε είλαη ε ζπλήζεο, φπνπ: 5 –Τπνπηέξαξρνο, 6-

Σαμίαξρνο, …, 13 – Αλζππαζπηζηήο, …, 18 -κελίηεο. Οη βαζκνί 

Αληηπηεξάξρνπ θαη αλψηεξνη δελ εκθαλίδνληαη δηφηη έρνπλ ιάβεη εθάπαμ. 

Οη πνιππιεζέζηεξεο θαηεγνξίεο είλαη ζηνπο βαζκνχο ηνπ Δπηζκελία, 

κελία, Αξρηζκελία θαη ζηε ζπλέρεηα Αλζππνζκελαγνχ θαη Τπνζκελαγνχ, 

πνπ πξνέξρνληαη είηε απφ ΑΔΗ είηε εμ’ Τπαμησκαηηθψλ. 
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ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΑΝΑ ΒΑΘΜΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ  

Ο παξαθάησ Πίλαθαο 14 παξνπζηάδεη ηελ εμέιημε αλά Βαζκφ θαη 

Υξφληα Τπεξεζίαο ησλ Μνλίκσλ Αμησκαηηθψλ απφ .Η., ..Α.. θαη .Α.Ν., 

ελψ ν Πίλαθαο 15 ηνλ αληίζηνηρν Πίλαθα γηα ηνπο Αμησκαηηθνχο θαη 

Τπαμησκαηηθνχο ηεο .Σ.Τ.Α., .Τ.Γ. θαη .Η.Ρ. 

ΠΗΝΑΚΑ14: ΜΟΝΗΜΧΝ ΑΞΚΧΝ ΑΝΑ ΒΑΘΜΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 .Η. ..Α.. .Α.Ν. 

ΔΣΖ 5 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12 

5        100       4       17 

6        115       18       12 

7        118       28       14 

8        101       28       12 

9       96 1      15 10      10  

10       108 1      28 8      14  

11       136       41       16  

12       138       49       7  

13      104 16      3 59      8   

14      125 1      38 22      7   

15      114 1      29 4      8   

16      106       28 2      5   

17      128       18       6   

18     26 124       8 1      7   

19     78 58 1      11       4   

20     147 5      9 11      12 1   

21     155       13 1      12    

22     127       15 4      12    

23    7 119 1     4 21 1      11    

24    67 53      4 13       8    

25    122 2      4 10       7    

26    100 1      18 5      9     

27    90       10 2      8     

28    81      1 16       7     

29   42 32   1    4       5     

30   51 18      3 20       6     

31   65  1     4 11  1    2 1     

32   59 1      4 9            

33   74      1 8 3      3      

34  22 46       8 1     1 1      

35 4 16 30       11             

36  1       1 6             

37          1             

38         3              
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ΠΗΝΑΚΑ 15:ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ 
ΑΝΑ ΒΑΘΜΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ .Σ.Τ.Α.-.Τ.Γ.-.Η.Ρ. 

 

 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

3         173 

4         194 

5         195 

6        197 12 

7        205  

8        204  

9       170 7  

10       170 2  

11       152   

12       193   

13       213   

14       184   

15      132 9   

16      148    

17      166    

18      154    

19      193    

20      144    

21     144 2    

22     192 5    

23     188     

24     125     

25    122 5     

26    217 2     

27    134  2    

28   135 4      

29   101 3      

30   93       

31  59 24       

32  42 3       

33  64        

34 17 21        

35 25         
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ’ - ΑΠΟΣΡΑΣΔΗΔ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2013-2023 

ΝΔΟ ΝΟΜΟ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξφζθαηνπ αζθαιηζηηθνύ Ν. 3865/2010, γηα 

ηα ζηειέρε ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ησλ σκάησλ Αζθαιείαο θαη ηνπ 

Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ζεζπίδνληαη λέεο ξπζκίζεηο γηα ηα έηε ππεξεζίαο 

πξνο ζεκειίσζε δηθαηψκαηνο ζχληαμεο θαη λένο ηξφπνο ππνινγηζκνχ γηα 

φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κεηά απφ ηελ 1-1-2015. ην 

λφκν πξνβιέπνληαη εμαηξέζεηο πνπ αθνξνχλ εηδηθέο θαηεγνξίεο 

αζθαιηζκέλσλ πνπ ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 

Βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3865/2010 νη έρνληεο ζπκπιεξψζεη 24 ½ 

έηε ππεξεζίαο κέρξη ηελ 31/12/2010 δελ επεξεάδνληαη απφ ηελ εθαξκνγή 

ηνπ λένπ λφκνπ. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3865/2010, απφ 

01/01/2011 κέρξη ηελ 31/12/14 γηα απηνχο πνπ ζπκπιεξψλνπλ 24 ½ έηε 

ζπληάμηκεο ππεξεζίαο γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ηζρχνπλ 

ηα εμήο: 

- ην έηνο 2011, απαηηνχληαη πιένλ 26 έηε πξαγκαηηθήο ζπληάμηκεο 

ππεξεζίαο. 

- ην έηνο 2012, απαηηνχληαη 27 ½ έηε. 

- ην έηνο 2013, απαηηνχληαη 29 έηε. 

- ην έηνο 2014, απαηηνχληαη 30 ½ έηε. 

Μεηά ηελ 1/1/2015 ηα απαηηνχκελα έηε ππεξεζίαο αλέξρνληαη ζηα 

ζαξάληα (40) θαη ηζρχεη λένο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ζπληάμεσλ. 

Να ζεκεησζεί φηη ιφγσ ησλ πέληε (5) πιαζκαηηθψλ εηψλ ππεξεζίαο νη 

έρνληεο ζπκπιεξψζεη κέρξη θαη ηελ 31/12/13, 24 ½ έηε ππεξεζίαο δελ 

επεξεάδνληαη, ελψ απηνί πνπ ηα ζπκπιεξψλνπλ κέρξη ηελ 31/12/14 

ππνρξενχληαη λα ππεξεηήζνπλ 6 κήλεο επηπιένλ. 
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ΓΤΝΑΜΔΝΟΗ ΝΑ ΑΠΟΥΧΡΖΟΤΝ 

Οη έρνληεο ζεκειηψζεη δηθαίσκα εληφο ηνπ 2013 αλά Πξνέιεπζε θαη 

Βαζκφ, φπσο θαηαλέκνληαη κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο δίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 16 

θαησηέξσ: 

ΠΗΝΑΚΑ 16:ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ –ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ Π.Α. 
ΜΔ 24 1/2 ΥΡΟΝΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΜΔΥΡΗ ΣΔΛΟΤ 2013 

 Η Α ΑΝ ΣΤΑ ΤΓ ΗΡ ΜΟΝ ΛΟΗΠΟΗ  

ΔΣΖ 978 178 58 1197 146 11 3 1153 ΟΛΗΚΟ 

24 119 13 8 124 1 0 1 144 410 

25 124 14 7 127 0 0 0 467 739 

26 101 23 9 219 33 0 0 212 597 

27 90 12 8 136 33 0 1 88 368 

28 81 17 7 139 33 0 0 41 318 

29 75 4 5 104 32 0 0 35 255 

30 69 23 6 93 5 0 0 28 224 

31 66 16 3 83 0 0 0 61 229 

32 60 13 0 45 0 9 1 37 165 

33 74 12 3 64 0 2 0 8 163 

34 68 9 2 38 9 0 0 29 155 

35 50 11 0 25 0 0 0 2 88 

36 1 7 0 0 0 0 0 1 9 

37 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

38 0 3 0 0 0 0 0 0 3 

 

Οη έρνληεο ηηο πξνυπνζέζεηο εληφο ηνπ 2014 δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 17: 

ΠΗΝΑΚΑ 17: ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ –ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ Π.Α. 
ΜΔ 24 1/2 ΥΡΟΝΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΠΟ 2013- 2014 

 

 Η Α ΑΝ ΣΤΑ ΤΓ ΛΟΗΠΟΗ ΟΛΗΚΟ 

24 121 18 11 182 1 73 406 

25 1 4 0 1 0 396 402 

ΟΛΗΚΟ 122 22 11 183 1 469  
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Αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ Πίλαθα 18 θαη πάξνπκε ηα πνζνζηά πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηα έηε ππεξεζίαο αλά πξνέιεπζε, έρνπκε ηνλ παξαθάησ 

Πίλαθα 19, απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηνπλ νη εμήο δηαπηζηψζεηο: 

α. Οη ππεξεηνχληεο αλά πξνέιεπζε επηδεηθλχνπλ ζηαηηζηηθά 

δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαλνκή ηνπο ζηα ρξφληα 

ππεξεζίαο. 

β. Οη πιένλ νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλνη πξνέξρνληαη απφ ηε 

Α. 

γ. Μέρξη ηα 29 έηε ππεξεζίαο έρνπκε ηα εμήο πνζνζηά 

παξνπζίαο αλά πξνέιεπζε Αμησκαηηθψλ ηεο ΠΑ, ζηνλ θαησηέξσ Πίλαθα 19: 

 

ΠΗΝΑΚΑ 18: ΠΟΟΣΑ ΑΝΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΜΔΥΡΗ 28 ΔΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

Η Α ΑΝ ΣΤΑ ΤΓ ΛΟΗΠΟΗ 

60,3% 46,6% 75,9% 70,9% 90,4% 85,6% 

Όπσο παξαηεξνχκε, έλα ηεξάζηην πνζνζηφ (90.4%) ησλ 

πξνεξρφκελσλ απφ ηε .Τ.Γ. εμέξρνληαη κε εθνχζηεο απνζηξαηείεο απφ ηελ 

Π.Α. κε ιηγφηεξα απφ 29 έηε ππεξεζίαο, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη έλα 

δπζαλάινγα κηθξφ πνζνζηφ ππεξεηεί κε πεξηζζφηεξα ρξφληα ππεξεζίαο θαη 

έσο ηα 35 ζπλνιηθά. 

Με ιηγφηεξα απφ 29 έηε ππεξεζίαο απνζηξαηεχνληαη επίζεο 

θαη έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ πξνεξρνκέλσλ απφ ηε .Α.Ν. (75,9%) θαη 

αθνινπζνχλ σο πνζνζηφ νη απφθνηηνη ηεο .Σ.Τ.Α. (70,9%). 

δ. Αλ απηή ε ηάζε δηαηεξεζεί, πεξηκέλνπκε ζηα επφκελα 3-4 

ρξφληα (κε κεγαιχηεξε έληαζε ηα δπν πξψηα ρξφληα) λα έρεη απνζηξαηεπζεί 

ην κεγαιχηεξν κέξνο, πιένλ ηνπ 80%, ησλ Αμθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε 

.Τ.Γ. θαη ηε .Α.Ν., ζε πνζνζηφ πιένλ ηνπ 70% απηψλ ηεο .Σ.Τ.Α., ελψ 

αλακέλεηαη έλα πνζνζηφ 40-45% γηα ηνπο Μνλίκνπο αμησκαηηθνχο απφ ηε .Η. 

θαη ηε ..Α.. 

ε. Με γλψκνλα ηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο θαη ζε ζρέζε κε 

ηνπο κέζνπο ξπζκνχο απνθιίζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο Πίλαθεο αλά 

Βαζκφ, Υξφληα Τπεξεζίαο θαη Πξνέιεπζε ηνπ Πίλαθα 19, αλακέλνπκε γηα ηελ 

επφκελε ηεηξαεηία ηνλ αξηζκφ απνρσξήζεσλ ηνπ Πίλαθα 20. 
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ΠΗΝΑΚΑ 19: ΜΔΟ ΠΟΟΣΟ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΑΝΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

 Η Α ΑΝ ΣΤΑ ΤΓ ΗΡ ΜΟΝ ΛΟΗΠΔ 

24 12,2% 7,3% 13,8% 10,4% 0,7% 0,0% 33,3% 12,5% 

25 12,7% 7,9% 12,1% 10,6% 0,0% 0,0% 0,0% 40,5% 

26 10,3% 12,9% 15,5% 18,3% 22,6% 0,0% 0,0% 18,4% 

27 9,2% 6,7% 13,8% 11,4% 22,6% 0,0% 33,3% 7,6% 

28 8,3% 9,6% 12,1% 11,6% 22,6% 0,0% 0,0% 3,6% 

29 7,7% 2,2% 8,6% 8,7% 21,9% 0,0% 0,0% 3,0% 

30 7,1% 12,9% 10,3% 7,8% 3,4% 0,0% 0,0% 2,4% 

31 6,7% 9,0% 5,2% 6,9% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 

32 6,1% 7,3% 0,0% 3,8% 0,0% 81,8% 33,3% 3,2% 

33 7,6% 6,7% 5,2% 5,3% 0,0% 18,2% 0,0% 0,7% 

34 7,0% 5,1% 3,4% 3,2% 6,2% 0,0% 0,0% 2,5% 

35 5,1% 6,2% 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 

36 0,1% 3,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

37 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

38 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
 

ΠΗΝΑΚΑ 20:ΑΠΟΥΧΡΖΔΧΝ ΣΖΝ ΔΠΟΜΔΝΖ ΣΔΣΡΑΔΣΗΑ  
ΑΝΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

 Η Α ΑΝ ΣΤΑ ΤΓ ΗΡ ΜΟΝ ΛΟΗΠΟΗ ΤΝΟΛΟ 

Απνρσξνύληεο 440 71 52 1017 131 5 1 1038 2756 

Παξακέλνληεο 538 107 6 180 15 8 2 115 970 

 

ηηο παξαπάλσ απνρσξήζεηο ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί έλαο 

ζεκαληηθφο αξηζκφο απνρσξνχλησλ (880 λέα ζηειέρε) απφ απηνχο πνπ 

ζπκπιεξψλνπλ ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο εληφο ηνπ 2014. 

Οη ππφινηπνη αλακέλεηαη λα απνρσξήζνπλ κε έλα νκνηφκνξθν 

ηξφπν, πνπ ζα είλαη εγγχο ηνπ αξηζκνχ απηεπάγγειησλ απνζηξαηεηψλ. 
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ΑΠΟΣΡΑΣΔΗΔ 2002-2013  

ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 21 παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ν ζπλνιηθφο 

αξηζκφο απνζηξαηεηψλ αλάινγα κε ηελ Ηδηφηεηα απφ ην 2002 κέρξη ζήκεξα: 

ΠΗΝΑΚΑ 21: ΤΝΟΛΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΣΡΑΣΔΗΧΝ  

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΖΝ ΗΓΗΟΣΖΣΑ 
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ΜΟΝΗΜΟΗ 281 221 305 332 473 600 1117 572 1052 838 489 573 

ΔΜΘ 28 26 17 30 19 12 24 7 19 26 26 7 

ΔΠΟΠ 3 2 33 30 37 35 22 49 36 18 32 7 

ΟΒΑ 22 20 23 107 42 36 72 99 271 65 1 14 

ΓΔΑ 95 181 120 42 49 46 39 18 16 12 8 2 

ΜΑΘΖΣΔ 0 0 0 0 28 15 22 19 23 23 18 3 

 429 450 498 541 648 744 1296 764 1417 982 574 606 

Σν 2008 θαη 2010 παξαηεξήζεθε έλαο ηδηαίηεξα κεγάινο αξηζκφο 

απνζηξαηεηψλ, φπσο αξθεηά κεγάινο αξηζκφο παξαηεξήζεθε ζε φια ηα έηε 

κεηά ην 2006. Έηζη, από ην 2007 έρνπλ απνρσξήζεη πεξίπνπ 5.241 

κόληκνη Αμησκαηηθνί, εθ ησλ νπνίσλ ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο απνρσξήζεσλ 

παξαηεξήζεθε ζηνπο βαζκνχο κρνπ (1335), Αζκρνπ (1320) θαη γνχ (2101). 

Πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηηζζεί κηα πιεξέζηεξε εηθφλα, ζα πξέπεη λα 

αλαιπζεί πνίνη εθ ησλ απνζηξαηεπζέλησλ απερώξεζαλ κε αίηεζε ηνπο 

θαη πνηνο ήηαλ ν αξηζκόο απηώλ πνπ εηζήιζαλ ζην ζύζηεκα. 

ΑΠΟΣΡΑΣΔΗΔ ΜΔ ΑΗΣΖΖ 

Δθ ησλ 5.241 κνλίκσλ νη νπνίνη απνζηξαηεχζεθαλ, νη 3.846 

απνζηξαηεύζεθαλ κε αίηεζε ηνπο θαη απφ απηνχο νη 3.557 είραλ 

πεξηζζφηεξα απφ 24 έηε ππεξεζίαο. 

ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 22 παξαηίζεληαη απηνί πνπ απνζηξαηεχηεθαλ 

κε αίηεζε ηνπο θαη αθνινπζεί ν Πίλαθαο 23 απηψλ πνπ απνζηξαηεχηεθαλ 

θαηφπηλ θξίζεσο, κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά θαη’ έηνο: 
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ΠΗΝΑΚΑ 22: ΑΠΟΥΧΡΖΔΗ ΚΑΣΟΠΗΝ ΑΗΣΖΔΧ 

ΔΣΟ Η Α ΑΝ ΜΟΝ ΓΗΑΓ ΣΤΑ ΤΓ ΗΡ ΛΟΗΠΟΗ ΤΝΟΛΟ 

2008 117 12 9 29  464 49  154 834 

2009 85 16 4 11 3 195 23 1 70 408 

2010 165 21 10 3 1 393 61 3 160 817 

2011 118 9 7   317 27 3 102 583 

2012 75 8 3 1  147 26 1 129 390 

2013 66 6 2   246 29  184 533 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 23:ΑΠΟΥΧΡΖΔΗ ΚΑΣΟΠΗΝ ΚΡΗΔΧ 

ΔΣΟ Η Α ΑΝ ΜΟΝ ΓΗΑΓ ΣΤΑ ΤΓ ΗΡ ΛΟΗΠΟΗ 

2008 14,0% 1,4% 1,1% 3,5% 0,0% 55,6% 5,9% 0,0% 18,5% 

2009 20,8% 3,9% 1,0% 2,7% 0,7% 47,8% 5,6% 0,2% 17,2% 

2010 20,2% 2,6% 1,2% 0,4% 0,1% 48,1% 7,5% 0,4% 19,6% 

2011 20,2% 1,5% 1,2% 0,0% 0,0% 54,4% 4,6% 0,5% 17,5% 

2012 19,2% 2,1% 0,8% 0,3% 0,0% 37,7% 6,7% 0,3% 33,1% 

2013 12,4% 1,1% 0,4% 0,0% 0,0% 46,2% 5,4% 0,0% 34,5% 

 

Οη ζπλήζεηο βαζκνί απνζηξαηείαο γηα ηνπο πξνεξρφκελνπο απφ ηε 

.Η. είλαη κρνη θαη αθνινχζσο Σαμρνη, ελψ γηα ηνπο πξνεξρφκελνπο απφ ηε 

.Σ.Τ.Α. ζπλήζσο γνί θαη αθνινπζνχλ Αζκρνη. Οη ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο 

θαη νη ΛΟΗΠΟΗ εκθαλίδνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απνρσξήζεσλ κε αίηεζε 

ηνπο. 

 

 NΔΟ-ΔΗΔΡΥΟΜΔΝΟΗ ΣΟ ΤΣΖΜΑ 

Χο λέν-εηζεξρφκελνπο ζην χζηεκα ζεσξνχκε ηνπο κεηφρνπο θαηά ηε 

ζηηγκή έλαξμεο κηζζνδνζίαο ηνπο, αλεμαξηήησο ηεο ζηηγκήο θαηά ηελ νπνία 

εηζήρζεζαλ ζηηο ρνιέο ή θαηαηάρζεθαλ. Απφ ην 2008 έσο ηνπο πξψηνπο 

κήλεο ηνπ 2013 εηζήρζεζαλ – θαηεηάγεζαλ ζηε ΠΑ ζπλνιηθά 2.894 λέα 

ζηειέρε, αλαιπηηθά φπσο εκθαλίδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 24 θαη 25: 
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ΠΗΝΑΚΑ 24: ΝΔΟ  - ΔΗΑΓΟΜΔΝΟΗ ΣΟ ΤΣΖΜΑ 

ΔΝΣΑΞΖ Η Α ΑΝ ΓΗΑΓ ΣΤΑ ΤΓ ΗΡ ΔΠΟΠ ΑΠΟΝ ΤΝΟΛΟ 

2008 115 43 10 27 209 47  1 4 456 

2009 97 48 9  204 46   1 405 

2010 119 25 15  201 48  825  1233 

2011 117 40 11  195 48  3  414 

2012 102 24 21  177 44 10   378 

2013  4      4  8 

 

ΠΗΝΑΚΑ 25: ΠΟΟΣΑ ΝΔΟ - ΔΗΑΓΟΜΔΝΧΝ ΣΟ ΤΣΖΜΑ 

ΔΝΣΑΞΖ Η Α ΑΝ ΓΗΑΓ ΣΤΑ ΤΓ ΗΡ ΔΠΟΠ ΑΠΟΝ 

2008 25,2% 9,4% 2,2% 5,9% 45,8% 10,3% 0,0% 0,2% 0,9% 

2009 24,0% 11,9% 2,2% 0,0% 50,4% 11,4% 0,0% 0,0% 0,2% 

2010 9,7% 2,0% 1,2% 0,0% 16,3% 3,9% 0,0% 66,9% 0,0% 

2011 28,3% 9,7% 2,7% 0,0% 47,1% 11,6% 0,0% 0,7% 0,0% 

2012 27,0% 6,3% 5,6% 0,0% 46,8% 11,6% 2,6% 0,0% 0,0% 

2013 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 

 

Βάζεη ζηνηρείσλ ηνπ παξαθάησ Πίλαθα 26, παξαηεξνχκε φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ λέν-εηζεξρνκέλσλ πξνέξρεηαη απφ .Σ.Τ..Α. θαη .Τ.Γ. θαη ζε 

κεγάιν πνζνζηφ απφ ηα ΑΔΗ (.Η., ..Α.., .Α.Ν.). Απηή ε ηάζε αλακέλεηαη 

λα δηαηεξεζεί θαη ζηα πξνζερή ρξφληα. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 26: ΠΟΟΣΑ ΔΗΔΡΥΟΜΔΝΧΝ ΑΝΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΔΝΣΑΞΖ Η/Α/ΑΝ ΣΤΑ/ΤΓ/ΗΡ 

2008 36,8% 56,1% 

2009 38,0% 61,7% 

2010 12,9% 20,2% 

2011 40,6% 58,7% 

2012 38,9% 61,1% 
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Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ν αξηζκφο εμεξρνκέλσλ είλαη ζαθψο 

πάλσ απφ ηνπο 5.241 επίζεκα ππνινγηδφκελνπο, αθνχ δελ ιακβάλνληαη 

ππφςε αξθεηέο άιιεο θαηεγνξίεο κε κνλίκσλ πνπ απερψξεζαλ.  

ην ζχζηεκα εηζήιζαλ κφιηο 2.894 άηνκα, νπφηε πξνθχπηεη έλα 

θαζαξφ έιιεηκκα ηεο ηάμεσο ησλ 2.500 πεξίπνπ ρηιηάδσλ αηφκσλ. 

Μηα ηειεπηαία θαηεγνξία πηζαλψλ ζηειερψλ (ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

ηνπιάρηζηνλ) είλαη νη καζεηέο πνπ ήδε θνηηνχλ ζηηο ρνιέο. 

ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 27 εκθαλίδεηαη ε θαηαλνκή αλά έηνο 

πεξαίσζεο ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη εηζαγσγήο ηνπο ζην χζηεκα. 

ΠΗΝΑΚΑ 27: ΦΟΗΣΟΤΝΣΔ Δ ΥΟΛΔ 

ΠΡΟΔΛΔΤΖ 2013 2014 2015 2016 ΤΝΟΛΟ 

.Η. 129 109 108 70 416 

.Η.Ρ.  8   8 

.Σ.Τ.Α. 159 198   357 

 .Τ.Γ. 39 45   84 

 327 360 108 70  

 

Αλ ζεσξήζνπκε φηη ν αξηζκφο εηζαγνκέλσλ ζηε .Σ.Τ.Α. θαη .Τ.Γ. ζα 

παξακείλεη ν ίδηνο φπσο ζην 2011 θαη 2012, ηφηε κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε 

φηη ν αξηζκφο εηζεξρνκέλσλ ζην χζηεκα εηεζίσο ζα είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 

350 αηφκσλ, ελψ νη ινηπέο θαηεγνξίεο ζα πεξηνξηζζνχλ εμαηξεηηθά. 

Έηζη, ζηα επφκελα 11 ρξφληα αλακέλνπκε ηελ εηζαγσγή 3.500-4.000 

αηφκσλ, θαηά ηη ιηγφηεξνπο δειαδή ηνπ αξηζκνχ ησλ εμεξρνκέλσλ. Βεβαίσο 

αλ ζπλερηζηεί απηή ε πνιηηηθή, κεηά ην 2023 ε δχλακε ηεο Π.Α. ζηαδηαθά ζα 

ζπξξηθλσζεί ζεκαληηθά, αθνχ ν αξηζκφο ησλ εηζεξρνκέλσλ ζα είλαη πεξίπνπ 

ν κηζφο απηψλ πνπ εμέξρνληαη. 

ηεξηδφκελνη ζηηο παξαηεξήζεηο απηέο, εμαηηίαο θαη κφλν ηεο 

αξηζκεηηθήο ζπξξίθλσζεο, αλακέλεηαη κηα πηψζε ησλ Δζφδσλ ιφγσ 

Δηζθνξψλ ηεο ηάμεσο ηνπ 5-10% θαη ζηε ζπλέρεηα κηα ζηαζεξή θαηάζηαζε 

κέρξη ην 2023. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε’ - ΤΦΟ ΠΑΡΟΥΧΝ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΝΔΟ ΥΖΜΑ 
ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΦΑΠΑΞ 

 

χκθσλα κε ην πξνηεηλφκελν λέν ζρήκα ν ππνινγηζκφο ηνπ εθάπαμ 

ζα δηελεξγείηαη σο εμήο: 

α. Σν βαζηθφ χςνο ηνπ εθάπαμ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ 

θπιηφκελν κέζν φξν ησλ θξαηήζεσλ ησλ 60 ηειεπηαίσλ κελψλ πξηλ ηελ 

εκεξνκελία εμφδνπ απφ ην ζηξάηεπκα ή ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσο 

ζηελ πεξίπησζε άζθεζεο δηθαηψκαηνο 35εηίαο, πνιιαπιαζηαδφκελν επί 25 

θαη επί ηα έηε ππεξεζίαο, θαη 

β. Σν ηειηθφ χςνο ηνπ εθάπαμ ζα πξνθχπηεη απφ ηε ζηάζκηζε 

ηνπ βαζηθνχ χςνπο εθάπαμ κε ζπληειεζηέο αλάινγα κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο. 

πγθεθξηκέλα νη ζπληειεζηέο είλαη 1,01 γηα ηα 26 έηε ππεξεζίαο, 1,02 γηα ηα 

27 έηε, 1,03 γηα ηα 28 θαη 29 έηε, 1,04 γηα ηα έηε 30-33, 1,05 γηα ηα 34 θαη 35 

ρξφληα θαη, ηέινο, 1,06 γηα ηα επηπιένλ έηε.  

Ζ θαηαλνκή ησλ κέζσλ φξσλ θξαηήζεσλ ησλ 60 ηειεπηαίσλ κελψλ, 

βάζεη ησλ νπνίσλ ζα ππνινγίδεηαη ην εθάπαμ δίλεηαη αλά βαζκφ, πξνέιεπζε 

θαη ρξφληα ππεξεζίαο απφ ηνπο θάησζη Πίλαθεο 28, 29, 30, 31, 32 κε αθεηεξία 

ηνλ Φεβξνπάξην 2013 (60 κήλεο απφ Μάξηην 2008) θαη κέρξη ηνλ Φεβξνπάξην 

2017 (60 κήλεο απφ Μάξηην 2012). 

 

ΠΗΝΑΚΑ 28: ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2013-ΜΑΡΣΗΟ 2008 

ΒΑΘΜΟ 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

 ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΟΗ 

ΣΑΞΥΟ         136,4 137,1 

ΜΥΟ   111,2 113,7 119,7 125,8 130,1 133,4 134,6 136,2 

ΑΜΥΟ 99,3 100,5 108,8 112,0 116,9 121,5 125,4 126,5 122,6  

ΔΠΓΟ 96,8 94,1  99,3 104,6 97,7     

ΓΟ 90,7   92,9       

ΤΠΓΟ 84,9   84,1       
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 ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΟΗ 

ΑΜΥΟ      103,7 105,4 109,1 113,2 115,3 

ΔΠΓΟ 88,9  94,5 96,3 99,6 100,4 104,8 106,7 110,1 109,8 

ΓΟ 90,2 90,6 92,8 94,5 98,6 100,7 104,0 104,6 103,2  

ΤΠΓΟ 88,7 90,3 92,3 92,2 93,6 95,6     

ΑΝΘΓΟ 86,6 87,7 88,6 85,5  89,8 87,8    

ΑΝΘΣΖ 83,0 86,3         

ΑΜΗΑ 81,3  85,4        

 

ΠΗΝΑΚΑ 29: ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2014-ΜΑΡΣΗΟ 2009 

ΒΑΘΜΟ 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ 

ΣΑΞΥΟ         131,6 131,9 

ΜΥΟ   112,7 115,2 120,0 124,0 128,2 130,3 130,5 131,5 

ΑΜΥΟ 99,9 100,8 109,2 113,0 116,8 119,4 122,4 123,0 119,4  

ΔΠΓΟ 95,9 93,6  95,8 102,9 99,4     

ΓΟ 89,3   89,1       

ΤΠΓΟ 84,4   82,6       

ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ 

ΑΜΥΟ      104,4 105,6 108,8 112,5 114,2 

ΔΠΓΟ 88,3  94,2 96,2 99,1 99,8 104,8 105,9 109,8 108,6 

ΓΟ 89,2 89,5 92,6 93,8 98,5 100,2 102,6 104,0 102,4  

ΤΠΓΟ 88,1 89,3 92,0 91,3 92,7 94,5     

ΑΝΘΓΟ 86,2 87,2 88,2 85,1  89,3 87,4    

ΑΝΘΣΖ 82,5 85,1         

ΑΜΗΑ 80,6  84,9        

 

 

 



62 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 30: ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2015-ΜΑΡΣΗΟ 2010 

ΒΑΘΜΟ 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ 

ΣΑΞΥΟ         126,0 126,5 

ΜΥΟ   113,5 115,0 118,2 121,9 125,1 125,9 125,9 126,1 

ΑΜΥΟ 100,2 100,7 109,0 112,1 114,4 116,5 118,6 118,5 114,9  

ΔΠΓΟ 94,4 92,3  95,4 104,6 101,0     

ΓΟ 87,2   87,1       

ΤΠΓΟ 83,3   80,9       

ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ 

ΑΜΥΟ      104,0 104,5 107,5 111,3 112,0 

ΔΠΓΟ 87,4  93,8 95,4 98,3 98,6 103,9 104,6 108,7 106,7 

ΓΟ 88,0 88,0 91,8 92,7 97,8 98,7 100,5 103,0 100,7  

ΤΠΓΟ 87,0 87,8 91,1 90,3 91,4 92,6     

ΑΝΘΓΟ 85,3 86,2 87,0 84,3  88,3 86,4    

ΑΝΘΣΖ 81,5 83,4         

ΑΜΗΑ 79,4  84,1        

 

ΠΗΝΑΚΑ 31: ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2016-ΜΑΡΣΗΟ 2011 

ΒΑΘΜΟ 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΟΗ 

ΣΑΞΥΟ         121,7 122,1 

ΜΥΟ   114,0 113,8 117,2 119,6 121,8 121,9 121,7 121,7 

ΑΜΥΟ 100,8 100,9 108,0 110,0 112,5 113,9 115,2 114,8 111,3  

ΔΠΓΟ 93,8 91,3  95,6 105,2 103,2     

ΓΟ 86,0   85,5       

ΤΠΓΟ 82,6   79,7       

ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΟΗ 

ΑΜΥΟ      103,7 103,7 106,9 109,7 109,3 

ΔΠΓΟ 86,8  93,6 95,2 97,2 97,1 103,3 103,5 107,9 104,6 

ΓΟ 86,8 86,7 91,5 92,0 97,3 97,3 98,8 102,0 99,4  

ΤΠΓΟ 86,3 86,6 90,6 89,5 90,2 91,2     

ΑΝΘΓΟ 84,7 85,3 86,3 83,5  87,4 85,4    

ΑΝΘΣΖ 80,7 82,2         

ΑΜΗΑ 78,7  83,6        
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ΠΗΝΑΚΑ 32: ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2017-ΜΑΡΣΗΟ 2012 

ΒΑΘΜΟ 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΟΗ 

ΣΑΞΥΟ         117,5 117,8 

ΜΥΟ   108,6 112,7 115,6 116,7 117,5 117,7 117,5 117,5 

ΑΜΥΟ 100,8 101,0 105,3 107,9 110,3 110,8 111,5 111,3 107,8  

ΔΠΓΟ 92,3 90,4  92,8 105,3 105,4     

ΓΟ 84,5   84,1       

ΤΠΓΟ 80,4   78,5       

ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΟΗ 

ΑΜΥΟ      102,8 102,7 105,5 107,2 106,9 

ΔΠΓΟ 85,6  93,4 94,3 95,8 95,8 102,3 102,5 106,1 102,3 

ΓΟ 85,6 85,5 90,9 91,3 96,0 95,7 96,3 101,0 98,1  

ΤΠΓΟ 85,1 85,3 89,9 88,8 88,9 89,5     

ΑΝΘΓΟ 83,5 83,9 85,1 82,1  86,1 84,0    

ΑΝΘΣΖ 79,7 80,9         

ΑΜΗΑ 77,8  82,9        

 

Δλδεηθηηθά παξνπζηάδνληαη νη πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο γηα ηνλ Πίλαθα 

28 (Φεβξνπάξην 2013-Μάξηην 2008) ζηαζκίδνληαο ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ, ζε 

ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο κέζνπο φξνπο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην κήλα Ηνχιην 

2012 θαη Φεβξνπάξην 2013. Σα απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη ζηνπο παξαθάησ 

δπν Πίλαθεο 33 θαη 34. 

Όηαλ ην πξφζεκν ησλ πνζνζηψλ είλαη ζεηηθφ, ζεκαίλεη φηη ν 

πξνηεηλφκελνο ππνινγηζκφο δίλεη κεγαιχηεξνπο κέζνπο φξνπο ππνινγηζκνχ 

θαη θαηά ζπλέπεηα κεγαιχηεξα εθάπαμ. 

ε ζρέζε κε ηνλ Ηνχιην 2012 ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη κέζνη 

φξνη είλαη κεγαιχηεξνη θαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζε ζρέζε κε ην 

Φεβξνπάξην 2013. Χο πξνο ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2013 πνπ 

αληηζηνηρεί ζηε λέα κηζζνδνζία, νη απνθιίζεηο ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο 

ππεξβαίλνπλ ην 10%. 
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ΠΗΝΑΚΑ 33: ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2013-ΜΑΡΣΗΟ 2008 
ΒΑΘΜΟ 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

 ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΟΗ 

ΣΑΞΥΟ           

ΜΥΟ   
-

2,2% 
0,3% 1,7% 1,8% 0,9% 3,0% 5,0% 6,8% 

ΑΜΥΟ 
-

0,1% 
2,1% 

-
3,7% 

-
0,7% 

2,4% 2,6% 3,5% 4,6% 5,5%  

ΔΠΓΟ 1,1% 1,9%  2,0% 3,9% 7,6%     

ΓΟ 1,4%   6,2%       

ΤΠΓΟ 0,1%   4,0%       

 ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΟΗ 

ΑΜΥΟ      1,1% 2,7% 2,4% 1,6% 3,8% 

ΔΠΓΟ 
-

0,6% 
 3,8% 1,0% 2,4% 3,0% 2,6% 4,1% 1,9% 3,0% 

ΓΟ 0,9% 2,1% 2,4% 3,6% 1,4% 2,3% 2,2% 3,8% 4,4%  

ΤΠΓΟ 
-

0,1% 
1,7% 2,3% 1,6% 3,5% 2,1%     

ΑΝΘΓΟ 
-

1,7% 
-

0,7% 
1,2% 0,6%  

-
0,1% 

0,2%    

ΑΝΘΣΖ 0,1% 2,4%         

ΑΜΗΑ 1,1%  2,8%        

 
ΠΗΝΑΚΑ 34: ΗΟΤΛΗΟ 2012 θαη ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2013 

ΒΑΘΜΟ 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

 ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΟΗ 

ΣΑΞΥΟ   6,6% 4,1% 8,1% 12,6% 15,6% 17,5% 19,2% 20,1% 

ΜΥΟ 
-

0,7% 
1,4% 7,9% 7,9% 10,7% 14,2% 16,6% 17,6% 18,4%  

ΑΜΥΟ 7,1% 6,7%  10,6% 3,0% 4,3%     

ΔΠΓΟ 8,9%   13,3%       

ΓΟ 7,5%   10,5%       

ΤΠΓΟ           

 ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΟΗ 

ΜΥΟ      1,2% 7,0% 7,9% 11,4% 13,3% 

ΑΜΥΟ 5,7%  3,2% 5,8% 8,5% 9,3% 6,8% 8,4% 9,5% 13,0% 

ΔΠΓΟ 7,1% 8,5% 5,3% 6,8% 7,5% 9,9% 12,7% 7,8% 10,4%  

ΓΟ 6,1% 8,6% 6,0% 7,3% 9,6% 11,6%     

ΤΠΓΟ 5,8% 7,5% 7,8% 8,0%  9,4% 9,5%    

ΑΝΘΓΟ 5,9% 9,3%         

ΑΝΘΣΖ 6,0%  6,3%        

ΑΜΗΑ           
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ΔΚΣΗΜΖΖ ΔΞΟΓΧΝ ΛΟΓΧ ΔΦΑΠΑΞ  

 

Σν εθάπαμ ππνινγίδεηαη ζε ηξεηο πεξηπηψζεηο, βάζεη: 

α. Σνπ θπιηφκελνπ κέζνπ ησλ 60 κελψλ ρσξίο ζηάζκηζε, 

β. ηάζκηζεο, θαη ηέινο, 

γ. Σνπ λένπ κηζζνινγίνπ. 

Να ζεκεησζεί φηη ππάξρεη έλα θαηψηεξν φξην ζην χςνο ηνπ ζπλφινπ 

ησλ εθάπαμ πνπ πξνθχπηεη αλ φινη απνρσξνχζαλ ζήκεξα, κηα θπζηθά κε 

ξεαιηζηηθή ππφζεζε. ηελ πεξίπησζε απηή, ην ελ ιφγσ φξην ζα ήηαλ ηεο 

ηάμεσο ησλ 303 εθαηνκκπξίσλ €, θαη αληίζηνηρα, ζηελ επίζεο κε ξεαιηζηηθή 

ππφζεζε, ηνπ κεγίζηνπ πνπ πξνθχπηεη αλ φινη απνρσξνχζαλ κε 35εηία, ην 

χςνο πνπ ζα πξνέθππηε ζα ήηαλ κεγαιχηεξν απφ 420 εθαηνκκχξηα €. 

Πξνεθβάιινληαο ηηο πθηζηάκελεο ηάζεηο ιακβάλνληαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο παξαθάησ Πίλαθεο 35, 36 θαη 37. 

 
ΠΗΝΑΚΑ 35: ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΚΤΛΗΟΜΔΝΟΤ ΜΔΟΤ  

ΣΧΝ 60 ΜΖΝΧΝ ΥΧΡΗ ΣΑΘΜΗΖ 
 

ΠΑΡΟΥΔ ΔΦΑΠΑΞ ΥΧΡΗ ΣΑΘΜΗΖ 

ΔΣΟ ΑΞΚΧΝ ΤΠΑΞΚΧΝ ΤΝΟΛΟ ΑΘΡΟΗΜΑ 

2013 15.747.593 45.708.266 61.455.860 61.455.860 

2014 15.255.041 39.140.409 54.395.450 115.851.309 

2015 15.641.075 34.213.939 49.855.015 165.706.324 

2016 13.504.653 31.048.689 44.553.342 210.259.666 

2017 10.856.701 19.732.064 30.588.764 240.848.431 

2018 10.360.134 18.462.140 28.822.274 269.670.704 

2019 10.298.490 15.481.438 25.779.928 295.450.633 

2020 10.097.909 8.074.737 18.172.646 313.623.279 

2021 9.911.159 3.299.805 13.210.964 326.834.243 

2022 8.500.636 0 8.500.636 335.334.879 

2023 8.373.983 0 8.373.983 343.708.862 
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ΠΗΝΑΚΑ 36: ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΚΤΛΗΟΜΔΝΟΤ ΜΔΟΤ  
ΣΧΝ 60 ΜΖΝΧΝ ΜΔ ΣΑΘΜΗΖ 

 

ΠΑΡΟΥΔ ΔΦΑΠΑΞ ΜΔ ΣΑΘΜΗΖ 

ΔΣΟ ΑΞΚΧΝ ΤΠΑΞΚΧΝ ΤΝΟΛΟ ΑΘΡΟΗΜΑ 

2013 16.350.365 47.083.401 63.433.766 63.433.766 

2014 15.855.073 40.326.949 56.182.022 119.615.788 

2015 16.235.689 35.237.248 51.472.937 171.088.725 

2016 14.045.198 32.130.039 46.175.238 217.263.963 

2017 11.369.395 20.393.006 31.762.400 249.026.363 

2018 10.849.229 19.132.115 29.981.344 279.007.707 

2019 10.786.722 16.100.696 26.887.418 305.895.125 

2020 10.576.622 8.397.726 18.974.348 324.869.473 

2021 10.383.557 3.431.797 13.815.355 338.684.828 

2022 8.910.970 0 8.910.970 347.595.799 

2023 8.792.682 0 8.792.682 356.388.481 

 
 

ΠΗΝΑΚΑ 37: ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΗΥΤΟΝΣΟ  
ΝΔΟΤ ΜΗΘΟΛΟΓΗΟΤ 

ΠΑΡΟΥΔ ΔΦΑΠΑΞ ΜΔ ΝΈΟ ΜΗΘΟΛΟΓΗΟ 

ΔΣΟ ΑΞΚΧΝ ΤΠΑΞΚΧΝ ΤΝΟΛΟ ΑΘΡΟΗΜΑ 

2013 16.528.791 49.362.116 65.890.906 65.890.906 

2014 14.283.483 40.837.397 55.120.881 121.011.787 

2015 14.130.133 32.546.431 46.676.564 167.688.351 

2016 12.396.695 29.661.148 42.057.843 209.746.194 

2017 10.085.415 19.093.033 29.178.447 238.924.641 

2018 9.893.312 17.816.014 27.709.326 266.633.967 

2019 9.832.529 14.885.998 24.718.528 291.352.495 

2020 9.641.033 7.764.170 17.405.203 308.757.698 

2021 9.460.407 3.172.890 12.633.297 321.390.995 

2022 8.109.303 0 8.109.303 329.500.298 

2023 7.975.222 0 7.975.222 337.475.520 
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ΔΚΣΗΜΖΖ ΔΟΓΧΝ 

ΠΑΓΗΔ ΔΗΦΟΡΔ 

 

Με ηε βνήζεηα ηνπ επφκελνπ Πίλαθα 38, πξνεθβάιινληαο ηηο πηζαλέο 

απνρσξήζεηο θαη αληίζηνηρεο εηζφδνπο αλά θαηεγνξία κεηφρσλ, κπνξνχκε λα 

θαηαιήμνπκε ζηνλ Πίλαθα 39 ησλ Δηζθνξψλ ιφγσ θξαηήζεσλ 4%. 

ΠΗΝΑΚΑ 38: ΑΡΗΘΜΟ ΤΠΖΡΔΣΟΤΝΣΧΝ ΚΑΗ ΚΡΑΣΖΔΗ 

ΔΣΟ ΑΝΑ ΔΣΟ ΤΠΖΡΔΗΑ Μ.Ο ΚΡΑΣΖΔΧΝ 

 ΛΟΗΠΟΗ ΣΤΑ/ΤΓ Η/Α ΛΟΗΠΟΗ ΣΤΑ/ΤΓ Η/Α 

3 249 226 0 46,7 46,1  

4 313 242 0 49,7 49,5  

5 76 242 122 49,5 52,5 56,6 

6 74 255 145 51,6 54,3 57,2 

7 123 254 178 51,8 54,0 58,9 

8 514 250 146 53,8 55,8 60,6 

9 875 236 132 54,6 55,7 60,4 

10 318 208 159 58,0 59,5 62,6 

11 533 194 195 58,9 59,2 62,9 

12 271 252 226 61,3 61,6 64,9 

13 746 268 199 61,6 63,1 65,8 

14 295 243 203 64,4 64,3 67,7 

15 501 174 157 65,6 65,5 69,5 

16 587 183 142 66,5 68,5 70,7 

17 277 230 153 67,2 69,3 71,5 

18 221 207 166 70,6 71,3 73,3 

19 408 253 152 72,6 70,7 75,8 

20 230 193 187 74,3 72,4 78,3 

21 286 192 181 75,8 74,4 82,6 

22 403 241 159 75,1 76,6 84,3 

23 262 190 164 75,8 77,2 84,9 

24 541 126 145 77,8 80,5 87,5 

25 467 127 145 79,4 80,7 88,5 

26 212 252 133 84,5 84,2 99,7 

27 88 169 111 84,0 84,4 100,0 

28 41 172 105 97,9 90,5 103,1 

29 35 136 84 93,4 91,1 107,4 

30 28 98 98 103,0 95,1 110,4 

31 61 83 85 94,3 94,7 111,3 

32 37 54 74 99,4 101,5 112,3 

33 8 66 89 100,2 103,1 113,5 

34 29 47 79 103,8 104,8 114,0 

35 2 25 61 100,3 105,0 114,4 

 9111 6088 4375    
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ΠΗΝΑΚΑ 39: ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΠΑΓΗΔ ΔΗΦΟΡΔ 

ΔΣΟ ΔΟΓΑ 

2013 16.050.936 

2014 15.826.758 

2015 15.495.147 

2016 15.335.425 

2017 15.451.816 

2018 15.568.208 

2019 15.684.600 

2020 15.800.991 

2021 15.917.383 

2022 16.033.774 

2023 16.150.166 

Αλ πξνζζέζνπκε ηα αλακελφκελα Έζνδα απφ αλαγλψξηζε 

πξνυπεξεζίαο θαη κηζζνινγηθέο πξναγσγέο, θαηαιήγνπκε ζηνλ Πίλαθα 40, κε 

ηε δηφξζσζε φηη νη απνρσξνχληεο εμέξρνληαη ζηαδηαθά. 

ΠΗΝΑΚΑ 40: ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΗΦΟΡΔ 

ΔΣΟ 
ΤΝΟΛΟ 

ΔΗΦΟΡΧΝ 

2013 18.342.194 

2014 17.875.814 

2015 17.460.238 

2016 17.164.603 

2017 17.080.800 

2018 17.102.914 

2019 17.177.987 

2020 17.279.539 

2021 17.394.330 

2022 17.515.741 

2023 17.640.462 

ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ ηα Έζνδα απφ 

κεηαθηλήζεηο, νπφηε, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ πάγηνπ 

θχιινπ πνξείαο, (απψιεηα 800-900 ρηιηάδεο € …..), πξνθχπηεη φηη ηα έζνδα 

εμ’ απηνχ ηνπ πφξνπ ζα είλαη εηεζίσο ηεο ηάμεσο ηνπ 1.3-1.5 εθαηνκκχξηα €. 
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ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ ΜΔΥΡΗ ΣΟ 2023 

Σν ζχλνιν ησλ θαζαξψλ Δζφδσλ ζα πξνθχςεη απφ ην άζξνηζκα ησλ 

ζπλνιηθψλ Δηζθνξψλ, ηα Έζνδα απφ ηηο κεηαθηλήζεηο, ηα επηρεηξεκαηηθά 

Έζνδα θαη ηέινο ηηο θξαηήζεηο 2% επί ησλ Γαπαλψλ. 

Σα επηρεηξεκαηηθά Έζνδα πεξηνξίδνληαη θαη’ νπζία ζηνπο ηφθνπο απφ 

ηεο Πξνθαηαβνιέο πνπ επηζηξέθνληαη. Δθηηκψληαο φηη ζα ππάξμεη ζηαδηαθή 

κείσζε απφ ην ζεκεξηλφ επίπεδν – χςνο ησλ ζπλνιηθψλ Πξνθαηαβνιψλ, ζηα 

15.000.000 ζην 2023 θαη ζεσξψληαο φηη εηεζίσο ρνξεγνχκε 1 πεξίπνπ 

εθαηνκκχξην €, ζε βάζνο 11 εηψλ ζα έρνπλ επηζηξαθεί πξνθαηαβνιέο 

πεξίπνπ 48 εθαηνκκπξίσλ €, νπφηε κε κέζν ρξφλν έμη ρξφληα θαη κε κέζν 

επηηφθην 4% νη ζπλνιηθνί ηφθνη ζα είλαη χςνπο 11,5 -12,5 εθαηνκκπξίσλ €. 

πλνςίδνληαο ηα θαζαξά Έζνδα έρνπκε ηνλ Πίλαθα 41 πνπ 

αληηζηνηρεί ζε δπν («ειαθξψο» δηαθνξεηηθέο) εθηηκήζεηο σο πξνο ην χςνο ηνπ 

πφξνπ 2% (10,5 -11 εθαηνκκχξηα €), ην χςνο ησλ εζφδσλ ιφγσ 

κεηαθηλήζεσλ (1,3-1,5 εθαηνκκχξηα €) θαη ηνπο ζπλνιηθνχο ηφθνπο 

Πξνθαηαβνιψλ (11,5 ζε 12,5 εθαηνκκχξηα €). 

ΠΗΝΑΚΑ 41: ΤΝΟΛΗΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΔΟΓΑ 

 ΔΚΣΗΜΖΖ 

ΔΣΟ ΚΑΣΧ ΑΝΧ 

2013 32.342.194 33.132.194 

2014 31.629.147 32.449.147 

2015 30.816.905 31.766.905 

2016 30.254.603 31.204.603 

2017 29.954.133 30.854.133 

2018 29.809.581 30.509.581 

2019 29.717.987 30.417.987 

2020 29.652.872 30.352.872 

2021 29.600.997 30.300.997 

2022 29.625.741 30.305.741 

2023 29.680.462 30.380.462 

ΤΝΟΛΟ 333.084.622 341.674.622 
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ΔΟΓΑ-ΔΞΟΓΑ  

ε φιεο ηηο εθηηκήζεηο ηα Έμνδα ππεξβαίλνπλ ηα Καζαξά Έζνδα. 

Αλ φκσο πξνζζέζνπκε ηηο επηζηξνθέο Πξνθαηαβνιψλ πεξίπνπ 48 

εθαηνκκχξηα €, θαη ιάβνπκε ππφςε φηη ζα ρνξεγεζνχλ Πξνθαηαβνιέο 12 

εθαηνκκπξίσλ € αιιά επηπξφζζεηα φηη δηαζέηνπκε έλα Κεθάιαην 5,8 

εθαηνκκπξίσλ €, ν Λνγαξηαζκφο θαζίζηαηαη βηψζηκνο κέζα ζε θάπνηα 

πεξηζψξηα αζθάιεηαο ηεο ηάμεσο ησλ 40 εθαηνκκπξίσλ €. 

Οξηαθή φκσο θαζίζηαηαη ε βησζηκφηεηα ζηελ πεξίπησζε ηεο 

πηνζέηεζεο ηεο ζηάζκηζεο ζην πξνηεηλφκελν λέν ηξφπν ππνινγηζκνχ. 

ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 42 ζεσξνχκε ηα Έζνδα-Έμνδα ζηελ 

πεξίπησζε κηαο κέζεο θαηάζηαζεο (κεηαμχ άλσ θαη θάησ εθηίκεζεο) θαη ηνλ 

ρσξίο ζηάζκηζε πξνηεηλφκελν ππνινγηζκφ. Σν ζχλνιν ησλ Δζφδσλ κέρξη ην 

2023 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ), ζα είλαη 327 εθαηνκκχξηα € κε πεξηζψξην 

ιάζνπο 8 εθαηνκκχξηα € ζηε πεξίπησζε βεβαίσο πνπ δηαηεξεζεί ν πφξνο 

2%. ηελ πεξίπησζε κε δηαηήξεζεο, εάλ απηφ γίλεη ζηα επφκελα δπν ρξφληα, 

ηα Έζνδα ζα είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 216 εθαηνκκχξην € κε πεξηζψξην ιάζνπο 1 

εθαηνκκχξην €. Φπζηθά ζηα έζνδα απηά δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί νη 

επηζηξνθέο πξνθαηαβνιψλ νη νπνίεο ζε βάζνο 10εηίαο εθηηκψληαη ζε θαζαξά 

απνηίκεζε 35 εθαηνκκχξηα €. 

ΠΗΝΑΚΑ 42: ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ ΔΟΓΧΝ-ΔΞΟΓΧΝ- 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΥΧΡΗ 

ΣΑΘΜΗΖ 
    

ΔΟΓΑ ΔΞΟΓΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΤΝΟΛΟ 

32.737.194 61.455.860 -28.718.666 10.178.571 5.800.000 -12.740.095 

32.039.147 54.395.450 -22.356.303 8.404.762  -13.951.541 

31.291.905 49.855.015 -18.563.110 7.452.381  -11.110.729 

30.729.603 44.553.342 -13.823.739 12.500.000  -1.323.739 

30.404.133 30.588.764 -184.631 4.547.619  4.362.988 

30.159.581 28.822.274 1.337.307 3.238.095  4.575.402 

30.067.987 25.779.928 4.288.059 2.642.857  6.930.916 

30.002.872 18.172.646 11.830.226 2.047.619  13.877.845 

29.950.997 13.210.964 16.740.033 1.452.381  18.192.414 

29.965.741 8.500.636 21.465.105 1.035.714  22.500.819 

30.030.462 8.373.983 21.656.479 857.143  22.513.622 
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ΓΗΑΠΗΣΧΔΗ – ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ - ΔΗΖΓΖΔΗ 

 

 Καηαξρήλ, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη, ν Δ.ΛΟ.Α.Α. ζε πξννπηηθή 

10εηίαο είλαη βηψζηκνο, ηδηαίηεξα αλ αλαπηχμεη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεσο απνθάζεσλ. Γεδνκέλνπ φηη ην νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, φπσο εμειίζζεηαη, δηαγξάθεηαη αληίμνν θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην 

απξφβιεπην, νη απνθάζεηο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη βαζηδόκελεο ζε 

ζαθή αληίιεςε ησλ δηακνξθνύκελσλ δεδνκέλσλ θαη λα δηέπνληαη απφ 

ζπγθεθξηκέλεο Αξρέο.  

Ζ ζαθήο αληίιεςε αθνξά ζηελ θαιχηεξε απνηχπσζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

κεγεζψλ ηνπ Λνγαξηαζκνχ, ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα επηδηψθεηαη ε 

έγθαηξε πιεξνθφξεζε ζηηο θάζε είδνπο εμειίμεηο  - εμσηεξηθέο ή ζεζκηθέο - θαη 

ε, θαηά ην δπλαηφ, παξέκβαζε ζε απηέο. ε θάζε πεξίπησζε, νη απνθάζεηο 

ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη κε πξννπηηθή ζαθψο κεγαιχηεξε ησλ 10 εηψλ (εη 

δπλαηφλ κε νξίδνληα 35εηίαο) θαη λα είλαη κε αλαζηξέςηκεο, ζπκκεηξηθέο σο 

πξνο ηηο ζπλέπεηεο γηα ηα κέιε ηνπ Λνγαξηαζκνχ, έρνληαο δε πξνιεπηηθφ 

ραξαθηήξα.  

Αθφκε θαη ζε πεξίπησζε αλάδπζεο λέσλ δπζκελψλ δεδνκέλσλ, ζα 

πξέπεη λα αλαπηχζζεηαη έλα πεξηβάιινλ κεραληζκψλ νξζνινγηθήο θαη 

ηαρείαο αληίδξαζεο ζηα ηεθηαηλφκελα. Οη κεραληζκνί απηνί ζα πξέπεη λα 

έρνπλ αλαιπζεί θαη δνθηκαζηεί ζε πιαίζην δηαρείξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο 

θξίζεσλ.  

ηα πιαίζηα ηεο πξνιεπηηθήο, ζπκκεηξηθήο θαη κε αληηζηξέςηκεο 

δηαδηθαζίαο ιήςεσλ απνθάζεσλ, πξνθχπηεη ε αλάγθε άκεζεο εθαξκνγήο 

ησλ απνθάζεσλ. Σα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ άκεζα είλαη ζπκκεηξηθά, γηαηί 

αθνξνχλ φινπο ηνπο ππάξρνληεο κεηφρνπο θαη ζα είλαη επηφηεξα, αθνχ νη 

δπζκελείο εμειίμεηο έρνπλ ζσξεπηηθφ ραξαθηήξα.  

ε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε ε αλάγθε 

αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ησλ εθάπαμ κε έλα ξεαιηζηηθά επλντθφ, 

αιιά κε ζηνηρεία αληαπνδνηηθφηεηαο θαη δηθαίνπ, ηξφπν, πνπ λα αληηζηνηρεί 

ζηηο θαηαβιεζείζεο απφ ηνπο κεηφρνπο εηζθνξέο.  
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Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ν ππφ εμέηαζε (πξνηεηλφκελνο) ηξφπνο 

ππνινγηζκνχ ηνπ εθάπαμ, φπνπ ζα ιακβάλνληαη ππφςε νη θξαηήζεηο ηνπ 

κέζνπ φξνπ ησλ εηζθνξψλ ησλ ηειεπηαίσλ εμήληα (60) κελψλ κε ηελ 

πξνζαχμεζε ζηαζκίζεσλ πέξαλ ηεο 25εηίαο, απνηειεί νπσζδήπνηε κηα 

ξεαιηζηηθή θαη, ππό ην πξίζκα ησλ εμειίμεσλ, επλντθή γηα ηνπο κεηόρνπο 

πξόηαζε, ρσξίο λα εθζέηεη ηνλ Δ.ΛΟ.Α.Α. ζε (κεγαιύηεξν ηνπ 

πθηζηάκελνπ) θίλδπλν βησζηκόηεηαο, ηνπιάρηζηνλ ζε βάζνο δεθαεηίαο.  

Αλεμάξηεηα απφ ηελ ππάξρνπζα βνχιεζε ή δπλαηφηεηα ησλ 

ζπλαξκνδίσλ θνξέσλ ηνπ ΤΠΔΘΑ, ε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηνπ 

εθάπαμ θαη ηεο ηπρφλ αλαζεψξεζεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Δ.ΛΟ.Α.Α., ζα πξέπεη λα δηέπεηαη απφ: 

1. πληεξεηηθή πνιηηηθή δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ, κε ζεψξεζε δπζκελψλ 

εμειίμεσλ. 

2. πλερή επηδίσμε δεκηνπξγίαο ηθαλνχ απνζεκαηηθνχ. 

3. Παξεκβάζεηο γηα ηε δηαθχιαμε ηνπ πφξνπ 2% επί ησλ δαπαλψλ ηεο 

Π.Α. θαη, εάλ απηφ δηαπηζησζεί φηη είλαη αλέθηθην, επηδίσμε άκεζεο 

αληηθαηάζηαζήο ηνπ κε εξγνδνηηθή εηζθνξά. 

4. Πεξηνξηζκφ ζην ειάρηζην ησλ παξερφκελσλ πξνθαηαβνιψλ θαη, εη 

δπλαηφλ, αλαζηνιή ρνξήγεζήο ηνπο. 

5. Παξάηαζε ηεο πεξηφδνπ θαηαβνιήο ησλ εθάπαμ ζηαδηαθά, κέρξη θαη 

έλα ρξφλν. 

6. Πξνζπάζεηα εμαζθάιηζεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο. 

7. πλερή αμηνιφγεζε ησλ ηξερνπζψλ εμειίμεσλ κε ηελ εθπφλεζε 

κειεηψλ.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

ΒΑΘΜΟ ΔΣΖ ΑΠΟΓΟΥΔ ΔΥΤ ΟΗΚΟΓΔΝ  ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΛΖΡΧΣΔΧΝ ΔΦΑΠΑΞ 

  ΤΠΖΡ     ΚΑΣΑΣ  31/7/2012 1/8/2012 ΓΗΑΦΟΡΑ % 

Α/ΓΔΔΘΑ 35 Α/ΓΔΔΘΑ 60% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  177.434,25  142.128,00  -35.306,25  -19,90% 

Α/ΓΔΑ 35 Α/ΓΔΑ 60% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  154.039,55  135.653,00  -18.386,55  -11,94% 

Α/ΑΣΑ 35 Α/ΑΣΑ 60% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  143.959,55  125.853,00  -18.106,55  -12,58% 

ΑΠΣΥΟ 35 Α/ΑΣΑ 60% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  139.822,20  117.194,00  -22.628,20  -16,18% 

ΑΠΣΥΟ 34 ΑΠΣΥΟ 60% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  128.483,28  113.845,60  -14.637,68  -11,39% 

ΤΠΣΥΟ 35 ΑΠΣΥΟ 60% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  128.918,65  108.689,00  -20.229,65  -15,69% 

ΤΠΣΥΟ 34 ΑΠΣΥΟ 60% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  125.235,26  105.583,60  -19.651,66  -15,69% 

ΤΠΣΥΟ 33 
1/3 ΑΠΣΥΟ-
ΤΠΣΥΟ 60% 

ΤΕ+2 
ΣΔΚ  117.750,27  102.478,20  -15.272,07  -12,97% 

ΣΑΞΥΟ 35 
1/3 ΑΠΣΥΟ-
ΤΠΣΥΟ 60% 

ΤΕ+2 
ΣΔΚ  121.543,10  103.026,00  -18.517,10  -15,24% 

ΣΑΞΥΟ 34 
1/3 ΑΠΣΥΟ-
ΤΠΣΥΟ 60% 

ΤΕ+2 
ΣΔΚ  118.070,44  100.082,40  -17.988,04  -15,24% 

ΣΑΞΥΟ 33 
1/3 ΑΠΣΥΟ-
ΤΠΣΥΟ 60% 

ΤΕ+2 
ΣΔΚ  114.597,78  97.138,80  -17.458,98  -15,24% 

ΣΑΞΥΟ 32 
1/3 ΑΠΣΥΟ-
ΤΠΣΥΟ 60% 

ΤΕ+2 
ΣΔΚ  111.125,12  94.195,20  -16.929,92  -15,24% 

ΣΑΞΥΟ 31 
1/3 ΑΠΣΥΟ-
ΤΠΣΥΟ 60% 

ΤΕ+2 
ΣΔΚ  107.652,46  91.251,60  -16.400,86  -15,24% 

ΣΑΞΥΟ 30 
1/3 ΑΠΣΥΟ-
ΤΠΣΥΟ 60% 

ΤΕ+2 
ΣΔΚ  104.179,80  88.308,00  -15.871,80  -15,24% 

ΣΑΞΥΟ 29 ΤΠΣΥΟ 60% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  99.036,74  85.364,40  -13.672,34  -13,81% 

ΜΥΟ 34 ΤΠΣΥΟ 60% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  116.453,06  100.130,00  -16.323,06  -14,02% 

ΜΥΟ 33 ΤΠΣΥΟ 60% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  113.027,97  97.185,00  -15.842,97  -14,02% 

ΜΥΟ 32 ΤΠΣΥΟ 60% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  109.602,88  94.240,00  -15.362,88  -14,02% 

ΜΥΟ 31 ΤΠΣΥΟ 60% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  106.177,79  91.295,00  -14.882,79  -14,02% 

ΜΥΟ 30 ΤΠΣΥΟ 60% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  102.752,70  88.350,00  -14.402,70  -14,02% 

ΜΥΟ 29 ΤΠΣΥΟ 60% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  99.327,61  85.405,00  -13.922,61  -14,02% 

ΜΥΟ 28 ΣΑΞΥΟ 56% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  88.163,32  80.892,00  -7.271,32  -8,25% 

ΜΥΟ 27 ΣΑΞΥΟ 56% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  85.014,63  74.338,56  -10.676,07  -12,56% 

ΜΥΟ 26 2/3 ΣΑΞΥΟ-ΜΥΟ 52% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  77.450,10  70.219,76  -7.230,34  -9,34% 

ΜΥΟ 25 2/3 ΣΑΞΥΟ-ΜΥΟ 52% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  74.471,25  65.391,00  -9.080,25  -12,19% 

ΑΜΥΟ 31 ΣΑΞΥΟ 60% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  99.481,79  86.979,80  -12.501,99  -12,57% 

ΑΜΥΟ 30 ΣΑΞΥΟ 60% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  96.272,70  84.174,00  -12.098,70  -12,57% 
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ΑΜΥΟ 29 ΣΑΞΥΟ 60% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  93.063,61  81.368,20  -11.695,41  -12,57% 

ΑΜΥΟ 28 2/3 ΣΑΞΥΟ-ΜΥΟ 56% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  85.018,36  77.091,84  -7.926,52  -9,32% 

ΑΜΥΟ 27 2/3 ΣΑΞΥΟ-ΜΥΟ 56% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  81.981,99  71.979,84  -10.002,15  -12,20% 

ΑΜΥΟ 26 2/3 ΣΑΞΥΟ-ΜΥΟ 52% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  77.450,10  68.006,64  -9.443,46  -12,19% 

ΑΜΥΟ 25 ΜΥΟ 52% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  65.375,75  65.391,00  15,25  0,02% 

ΑΜΥΟ 24 ΜΥΟ 48% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  61.517,52  55.705,92  -5.811,60  -9,45% 

ΑΜΥΟ 23 2/3 ΜΥΟ-ΑΜΥΟ 48% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  57.320,37  53.384,84  -3.935,53  -6,87% 

ΑΜΥΟ 22 2/3 ΜΥΟ-ΑΜΥΟ 44% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  53.730,82  48.851,44  -4.879,38  -9,08% 

ΑΜΥΟ 21 2/3 ΜΥΟ-ΑΜΥΟ 44% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  51.288,51  46.630,92  -4.657,59  -9,08% 

ΑΜΥΟ 20 ΑΜΥΟ 40% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  45.160,60  43.524,00  -1.636,60  -3,62% 

ΔΠΓΟ 26 ΜΥΟ 52% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  67.990,78  61.539,92  -6.450,86  -9,49% 

ΔΠΓΟ 25 2/3 ΜΥΟ-ΑΜΥΟ 52% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  63.551,75  59.173,00  -4.378,75  -6,89% 

ΔΠΓΟ 24 2/3 ΜΥΟ-ΑΜΥΟ 48% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  59.812,56  54.356,16  -5.456,40  -9,12% 

ΔΠΓΟ 23 2/3 ΜΥΟ-ΑΜΥΟ 48% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  57.320,37  52.091,32  -5.229,05  -9,12% 

ΔΠΓΟ 22 2/3 ΜΥΟ-ΑΜΥΟ 44% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  53.730,82  48.851,44  -4.879,38  -9,08% 

ΔΠΓΟ 21 2/3 ΜΥΟ-ΑΜΥΟ 44% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  51.288,51  46.630,92  -4.657,59  -9,08% 

ΔΠΓΟ 20 ΑΜΥΟ 40% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  45.160,60  43.524,00  -1.636,60  -3,62% 

ΜΥΟ 35 2/3 ΣΑΞΥΟ-ΜΥΟ 60% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  108.286,15  95.067,00  -13.219,15  -12,21% 

ΑΜΥΟ 35 2/3 ΣΑΞΥΟ-ΜΥΟ 60% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  108.286,15  95.067,00  -13.219,15  -12,21% 

ΑΜΥΟ 34 2/3 ΣΑΞΥΟ-ΜΥΟ 60% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  105.192,26  92.350,80  -12.841,46  -12,21% 

ΑΜΥΟ 33 2/3 ΣΑΞΥΟ-ΜΥΟ 60% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  102.098,37  89.634,60  -12.463,77  -12,21% 

ΔΠΓΟ 34 2/3 ΣΑΞΥΟ-ΜΥΟ 60% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  105.192,26  92.350,80  -12.841,46  -12,21% 

ΔΠΓΟ 33 1/3 ΣΑΞΥΟ-ΜΥΟ 60% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  98.349,57  89.634,60  -8.714,97  -8,86% 

ΔΠΓΟ 32 1/3 ΣΑΞΥΟ-ΜΥΟ 60% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  95.369,28  84.102,40  -11.266,88  -11,81% 

ΔΠΓΟ 31 ΜΥΟ 60% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  84.277,53  81.474,20  -2.803,33  -3,33% 

ΔΠΓΟ 30 ΜΥΟ 60% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  81.558,90  73.758,00  -7.800,90  -9,56% 

ΔΠΓΟ 29 ΜΥΟ 60% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  78.840,27  71.299,40  -7.540,87  -9,56% 

ΔΠΓΟ 28 2/3 ΜΥΟ-ΑΜΥΟ 56% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  72.574,60  67.557,28  -5.017,32  -6,91% 
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ΓΟ 31 ΜΥΟ 60% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  84.277,53  76.216,60  -8.060,93  -9,56% 

ΓΟ 30 ΜΥΟ 60% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  81.558,90  73.758,00  -7.800,90  -9,56% 

ΓΟ 29 2/3 ΜΥΟ-ΑΜΥΟ 60% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  76.613,07  71.299,40  -5.313,67  -6,94% 

ΓΟ 28 2/3 ΜΥΟ-ΑΜΥΟ 56% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  72.574,60  65.897,44  -6.677,16  -9,20% 

ΓΟ 27 ΑΜΥΟ 56% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  65.939,13  63.543,96  -2.395,17  -3,63% 

ΓΟ 26 ΑΜΥΟ 52% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  62.299,90  57.074,16  -5.225,74  -8,39% 

ΓΟ 25 2/3 ΑΜΥΟ-ΔΠΓΟ 52% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  58.877,75  54.879,00  -3.998,75  -6,79% 

ΤΠΓΟ 28 2/3 ΜΥΟ-ΑΜΥΟ 56% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  72.574,60  65.897,44  -6.677,16  -9,20% 

ΤΠΓΟ 27 ΑΜΥΟ 56% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  65.939,13  63.543,96  -2.395,17  -3,63% 

ΤΠΓΟ 26 ΑΜΥΟ 52% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  62.299,90  57.074,16  -5.225,74  -8,39% 

ΤΠΓΟ 25 2/3 ΑΜΥΟ-ΔΠΓΟ 52% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  58.877,75  54.879,00  -3.998,75  -6,79% 

ΤΠΓΟ 24 2/3 ΑΜΥΟ-ΔΠΓΟ 48% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  55.443,60  50.946,24  -4.497,36  -8,11% 

ΤΠΓΟ 23 ΔΠΓΟ 48% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  51.295,29  48.823,48  -2.471,81  -4,82% 

ΤΠΓΟ 22 ΔΠΓΟ 44% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  48.123,46  44.511,28  -3.612,18  -7,51% 

ΑΝΘΓΟ 24 2/3 ΑΜΥΟ-ΔΠΓΟ 48% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  55.443,60  50.946,24  -4.497,36  -8,11% 

ΑΝΘΓΟ 23 ΔΠΓΟ 48% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  51.295,29  48.823,48  -2.471,81  -4,82% 

ΑΝΘΓΟ 22 ΔΠΓΟ 44% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  48.123,46  44.511,28  -3.612,18  -7,51% 

ΑΝΘΓΟ 21 2/3 ΔΠΓΟ-ΓΟ 44% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  45.391,71  42.488,04  -2.903,67  -6,40% 

ΑΝΘΓΟ 20 2/3 ΔΠΓΟ-ΓΟ 40% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  42.388,60  39.296,00  -3.092,60  -7,30% 

ΑΝΘΣΖ 22 ΓΟ 44% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  46.412,74  44.067,76  -2.344,98  -5,05% 

ΑΝΘΣΖ 21 ΓΟ 44% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  44.303,07  41.187,72  -3.115,35  -7,03% 

ΑΝΘΣΖ 20 2/3 ΓΟ-ΤΠΓΟ 40% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  40.960,60  38.484,00  -2.476,60  -6,05% 

ΑΝΘΣΖ 35 1/2 ΜΥΟ-ΑΜΥΟ 60% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  91.120,05  82.915,00  -8.205,05  -9,00% 

ΑΝΘΣΖ 34 1/2 ΜΥΟ-ΑΜΥΟ 60% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  88.516,62  80.546,00  -7.970,62  -9,00% 

ΑΝΘΣΖ 33 1/2 ΜΥΟ-ΑΜΥΟ 60% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  85.913,19  78.177,00  -7.736,19  -9,00% 

ΑΝΘΣΖ 32 1/2 ΜΥΟ-ΑΜΥΟ 60% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  83.309,76  75.808,00  -7.501,76  -9,00% 

ΑΝΘΣΖ 31 ΑΜΥΟ 60% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  77.135,13  73.439,00  -3.696,13  -4,79% 

ΑΝΘΣΖ 30 ΑΜΥΟ 60% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  74.646,90  68.334,00  -6.312,90  -8,46% 
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ΑΝΘΣΖ 29 ΔΠΓΟ 60% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  68.400,27  66.056,20  -2.344,07  -3,43% 

ΑΝΘΣΖ 28 ΔΠΓΟ 56% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  64.843,24  59.913,28  -4.929,96  -7,60% 

ΑΝΘΣΖ 27 ΓΟ 56% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  60.252,93  57.773,52  -2.479,41  -4,12% 

ΑΝΘΣΖ 26 ΓΟ 52% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  56.964,70  52.924,56  -4.040,14  -7,09% 

ΑΝΘΣΖ 25 ΤΠΓΟ 52% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  53.063,75  50.889,00  -2.174,75  -4,10% 

ΑΜΗΑ 24 ΤΠΓΟ 48% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  50.009,04  47.323,20  -2.685,84  -5,37% 

ΑΜΗΑ 23 ΤΠΓΟ 48% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  47.925,33  45.351,40  -2.573,93  -5,37% 

ΑΜΗΑ 22 
2/3 ΤΠΓΟ-
ΑΝΘΓΟ 44% 

ΤΕ+2 
ΣΔΚ  44.226,82  42.578,80  -1.648,02  -3,73% 

ΑΜΗΑ 21 
2/3 ΤΠΓΟ-
ΑΝΘΓΟ 44% 

ΤΕ+2 
ΣΔΚ  42.216,51  40.280,52  -1.935,99  -4,59% 

ΑΜΗΑ 20 ΑΝΘΓΟ 40% 
ΤΕ+2 
ΣΔΚ  38.104,60  37.644,00  -460,60  -1,21% 

 

 

 

 

 

 

 

 


