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Ο προϋπολογισµός του οικονοµικού έτους 2011 και οι 
εκτιµήσεις για τα έτη 2012 και 2013 της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, συντάχθηκε σύµφωνα µε τις οδηγίες της εγκυκλίου 
3907/24-1-2011 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» περί κατάρτισης και υποβολής  
προϋπολογισµού των περιφερειών, οικονοµικού έτους 2011 µε την 
οποία δόθηκαν οι γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες κατάρτισης. 
 
 
 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
 
Στον  προϋπολογισµό που συντάχθηκε εµφανίζονται 

 
- οι προβλέψεις δαπανών που θα πραγµατοποιηθούν σε ετήσια 
βάση 1/1/2009-31/12/2009 ( άρθρα 23, παρ.2, Ν.2218/94 και 
3 παρ.1, Ν∆ 496/74) 
 
- οι προβλέψεις εσόδων που πρέπει να εισπραχθούν στην ίδια 
χρονική βάση για την κάλυψη των δαπανών αυτών 

 
 
Ο προϋπολογισµός συντάχθηκε µε βάση τις αρχές που διέπουν την 
κατάρτιση του προϋπολογισµού, ήτοι :  

 
 
α.αρχή της καθολικότητας- άρθρο 3 παρ.1 Ν. ∆.496/74, 
σύµφωνα µε την οποία όλα τα έσοδα και έξοδα που αφορούν 
τον κρατικό προϋπολογισµό, εµφανίζονται στον 
προϋπολογισµό.  
 
 
β.η αρχή της ενότητας, σύµφωνα µε την οποία όλα τα έσοδα 
και έξοδα συγκεντρώθηκαν σε ενιαίο κείµενο. 

 
 

γ.η αρχή της σαφήνειας- άρθρο 3 παρ.2 Ν. ∆.496/74 που 
επιβάλλει την αναγραφή των διαφόρων εσόδων και εξόδων 
κατά ορισµένη τάξη και διάκριση. Η τήρηση της αρχής αυτής 



εξασφαλίζεται µε την εφαρµογή του κωδικού δεκαδικού 
συστήµατος. 

 
 

δ.η αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων- άρθρο 9 
Ν. ∆.496/74, σύµφωνα µε την οποία κάθε δαπάνη έχει 
εξειδικευθεί και καθορισθεί µε λεπτοµέρεια το αντικείµενό 
της σε σχέση µε το ποσό της πίστωσης. 

 
 
ε.η αρχή της αποκέντρωσης - άρθρο 23 παρ.2 Ν.2218/94 µε 
την οποία ο προϋπολογισµός εσόδων και εξόδων 
υποδιαιρείται σε επιµέρους προϋπολογισµούς ανά φορέα.  
 
 
στ.η αρχή της ισοσκέλισης εσόδων-εξόδων  

 
 
 
Τα στοιχεία παρελθόντων ετών προέρχονται από τον απολογισµό 
έτους 2009 καθώς και από το βιβλίο εγκρίσεων πιστώσεων έτους 
2010, αφού µέχρι σήµερα δεν έχει συνταχθεί ο απολογισµός 
οικονοµικού έτους 2011. 
 
 
 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 
 

Γενικά 
 
Ο προϋπολογισµός έτους 2011 και οι εκτιµήσεις για τα έτη 2012 
και 2013 συντάχθηκαν όσον αφορά το ύψος των, µε βάση τις 
επιχορηγήσεις που δόθηκαν από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους ( ΚΑΠ) τον Ιανουάριο του 2011, αφού στην ενηµέρωση που 
πραγµατοποιήθηκε υπό την αιγίδα της ΕΝΑΕ για την κατάρτιση του 
προϋπολογισµού, θεωρήθηκε ως αποδεκτή πρακτική αντί των 
πιστώσεων που χορηγήθηκαν το 2011. 
 
 
Σηµειώνεται επίσης ότι γίνεται χρήση ταµειακών υπολοίπων, 
καθόσον όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 της εγκυκλίου κατάρτισης, 
η χρήση των ταµειακών υπολοίπων έτους 2010 για την ισοσκέλιση 
του προϋπολογισµού είναι δυνατή. Με το κλείσιµο της χρήσης, θα 
συνταχθεί επίσηµη κατάσταση που θα συνοδεύεται από τα extraits 
των λογαριασµών και θα εµφανίζει το οριστικό ταµειακό 
υπόλοιπο.  
Η κατάσταση αυτή θα υποβληθεί στα αρµόδια όργανα για έγκριση 
( Οικονοµική Επιτροπή/ Περιφερειακό Συµβούλιο) και θα ενσωµατωθεί 
στον προϋπολογισµό έτους 2011. 
 
Τα υπόλοιπα θα τροφοδοτήσουν υποχρεωτικά και σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις τους λογαριασµούς από τους οποίους 
προέρχονται και θα χρησιµοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την 
εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών των πρώην Νοµαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων. 
 
 



 
Τα εκτιµώµενα ποσά επιχορήγησης για το οικ. έτος 2011 και οι 
εκτιµήσεις για τα έτη 2012 και 2013 αναλύονται κατωτέρω ανά 
κατηγορία, διευκρινίζοντας ότι οι πηγές εσόδων για την 
ΝΑΚυκλάδων είναι 
Α. το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ( ΕΣΠΑ) 
Β. εισπρατόµµενα  τέλη από χορήγηση αδειών και µεταβίβαση 
αυτοκινήτων 
Γ. από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ( ΚΑΠ) 
- για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών 
- για κάλυψη επενδυτικών αναγκών 
- για κάλυψη δαπανών βελτίωσης  Οδ. δικτύου 
∆. Ιδια έσοδα από   
- ανταποδοτικά τέλη µε βάση σχετικές αποφάσεις του Νοµαρχιακού 
Συµβουλίου Κυκλάδων 
- πρόστιµα που επιβάλλονται από τις αρµόδιες ∆νσεις  
 
 
 

Α.ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΠΑ 
 
Οι προβλέψεις εσόδων σχηµατίζονται στους κωδικούς αριθµούς της 
υποκατηγορίας εσόδων 9000 « Εσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για 
επενδύσεις». 

 
 

Β.ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ Α∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3220/2004  , οι Περιφέρειες ως 
διάδοχοι των πρώην Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, εισπράττουν τα 
τέλη άδειας και τέλη µεταβίβασης αυτοκινήτων οχηµάτων. 
 
Από τα εισπραττόµενα τέλη καλύπτονται κατά προτεραιότητα οι 
δαπάνες των ∆νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών σύµφωνα  
- µε την υπ’ αριθ.102568/120 β/ Τ.& Ε. Φ./10-2-2004 απόφαση ΥΠΕΣ∆∆Α 
και ΥΠΟΙΚ  
- Ν.3345/2005 ΦΕΚ 138 περί Οικονοµικών Θεµάτων ΝΑ,  
 
το δε υπόλοιπο διατίθεται αποκλειστικά προς κάλυψη δαπανών 
βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου. 

 
 

Γ.ΣΚΕΛΟΣ ΚΑΠ 
 
Η πρόβλεψη για το έτος 2011 όσον αφορά τις κατηγορίες των 
δαπανών που καλύπτονται από τους ΚΑΠ,  σχηµατίζεται  
- για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών   
- για κάλυψη επενδυτικών αναγκών    
- για κάλυψη δαπανών βελτίωσης  Οδ. δικτύου    
 
Η πρόβλεψη βασίζεται στην επιχορήγηση Ιανουαρίου του 2011, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες που δόθηκαν στην ενηµερωτική ηµερίδα 
που διοργανώθηκε από την ΕΝΑΕ για την κατάρτιση του π/ υ 
οικ. έτους 2011 και στην οποία συµµετείχαν στελέχη του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους. 
  



Από την κατηγορία των λειτουργικών και λοιπών δαπανών των ΚΑΠ 
καλύπτονται οι λειτουργικές δαπάνες των φορέων, ήτοι κυρίως 
δαπάνες ∆ΕΚΟ ( ∆ΕΗ- ΟΤΕ- υδρευση), γραφική ύλη, επισκευές, υλικά 
καθαριότητας, µισθώµατα κα.   

 
 
 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ 
 
 

Γενικά 
 

Μισθοδοσία 
 
Η πρόβλεψη για το οικ. έτος 2011 βασίζεται στις εγκυκλίους µε 
βάση τις διατάξεις του  
- Ν.3205/2002 ενιαίο µισθολόγιο και τις εγκυκλίους  
-2/17986/0022/10-3-2011 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
περί µισθοδοσίας ΟΤΑ και αποκεντρωµένης διοίκησης. 
-2/90184/0022/28-12-2010 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
περί ρύθµισης θεµάτων οικονοµικής διοίκησης και διαχείρισης 
περιφερειών. 
Περιλαµβάνονται οι υπηρετούντες υπάλληλοι, καθώς επίσης και ο 
προγραµµατισµός προσλήψεων τακτικού και έκτακτου προσωπικού 
όλων των κατηγοριών. 
Η πρόβλεψη πραγµατοποιείται µε βάση τα ισχύοντα για τις 
αποδοχές προσωπικού , τα οποία όµως µετά την εφαρµογή του 
Ενιαίου Μισθολογίου, θα επαναπροσδιορισθούν και θα γίνουν οι 
αναγκαίες τροποποιήσεις στους κωδικούς.  

 
 

Φορέας 072-∆απάνες ∆ιοίκησης 
 
Οι εγγεγραµµένες πιστώσεις αφορούν κυρίως την πληρωµή 
λειτουργικών δαπανών ( ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευση, ενοίκια, καθαριότητα, 
καύσιµα, επισκευές, εκτός έδρας κλπ). Οι εγγραφές αντανακλούν 
τις πραγµατικές ανάγκες των υπηρεσιών. 
 
Μισθώµατα 
Η εγγραφή των πιστώσεων για ενοίκια των Κυκλάδων ( η οποία 
καταβάλλει σε µισθώµατα σηµαντικό µέρος των λειτουργικών 
δαπανών), βασίστηκε στις ισχύουσες µισθώσεις όπως αυτές είχαν 
διαµορφωθεί την 31-12-2010.  
Βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια περιορισµού των καταβαλλοµένων 
µισθωµάτων µέσω  
α. της αναδιάταξης των υπηρεσιών στα πλαίσια της εφαρµογής του 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και την κατάργηση µισθώσεων από την µεταφορά 
αρµοδιοτήτων των ∆νσεων Πολεοδοµίας και των ΚΕΠ στους δήµους 
και 
β. της µείωσης κατά 20% των καταβαλλοµένων µισθωµάτων.  
Απώτερος στόχος, είναι ο περιορισµός του κόστους στο 1/3 εντός 
του 2011. 
 
Εκτός έδρας 
Το κόστος της δαπάνης από τις µετακινήσεις εκτός έδρας είναι 
ιδιαίτερα υψηλό, αφού δεν υπάρχει δυνατότητα αυθηµερόν 
µετάβασης και επιστροφής κυρίως τους χειµερινούς µήνες. 



Αυτό διαφοροποιεί σηµαντικά την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
έναντι µη νησιωτικών Περιφερειών, οι οποίες εν προκειµένω 
έχουν σηµαντική εξοικονόµηση πόρων. 

 
 

Φορέας 191,192-∆απάνες Εκπαίδευσης για µεταφορά µαθητών 
 
Για το οικ. έτος 2011 εγγράφονται συνολικές πιστώσεις που 
απορρέουν από τις υπογραφείσες συµβάσεις για την µεταφορά 
µαθητών, καθώς και τις λειτουργικές δαπάνες των ∆νσεων 
Α’ θµιας, Β’ θµιας και Λοιπών Φορέων Εκπαίδευσης. 
 
Παρότι οι δαπάνες µεταφοράς µαθητών διαµορφώνονται σε υψηλά 
επίπεδα, δεν είναι εύκολο να περιοριστούν κυρίως αφ’ ενός µεν 
λόγω της ιδιαιτερότητας του νοµού Κυκλάδων που εκτελούνται 
δροµολόγια σε άγονες περιοχές για την µεταφορά ακόµη και ενός 
µαθητή και αφ’ ετέρου λόγω της σταδιακής κατάργησης ολιγοθέσεων 
σχολείων και της µεταφοράς των νηπίων. 
 
Η κάλυψη της δαπάνης για µεταφορές µαθητών είναι υποχρέωση του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, το οποίο και 
οφείλει να εξασφαλίσει τις απαραίτητες πιστώσεις µέχρι την 
λήξη του σχολικού έτους 2010-2011, µετά την λήξη του οποίου η 
αρµοδιότητα µεταφέρεται στους δήµους. 
 

 
 

Φορέας 291-Υπηρεσίες Γεωργίας, 292-Υπηρεσίες Κτηνοτροφίας,293-
Υπηρεσίες Αλιείας 

 
Το Υπουργείο Γεωργίας δεν αποστέλλει πιστώσεις για την 
αντιµετώπιση λειτουργικών δαπανών ( ενοίκια, ∆ΕΗ- ΟΤΕ κλπ) όλων 
των υπηρεσιών Γεωργίας, σε εφαρµογή των προβλεπόµενων από τον 
Ν.2910/2001. 
 
Οι επιχορηγήσεις που θα αποσταλούν θα αφορούν αποκλειστικά 
εφαρµογή συγκεκριµένων προγραµµάτων. 
 
Οι λειτουργικές δαπάνες των υπηρεσιών αυτών, βαρύνουν την 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ειδικότερα τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους. 
 
Τα υλοποιούµενα προγράµµατα και οι σχετικές χρηµατοδοτήσεις θα 
προέρχονται από εξειδικευµένες επιχορηγήσεις του Υπουργείου 
Γεωργίας ως εξής 
 
Φορέας 291- Αγροτική Ανάπτυξη 

- Πρόγραµµα Ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης και 
Ελέγχου ( ΟΣ∆Ε) για τις αγροτικές καλλιέργειες. 
- Αγροπεριβαλλοντικά Προγράµµατα 

 
 

Φορέας 292- Κτηνιατρική Υπηρεσία 
- Πρόγραµµα Ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης και 
Ελέγχου ( ΟΣ∆Ε) Ζώων. 
- Προγράµµατα εξυγίανσης κτηνοτροφικού κεφαλαίου 
( φυµατίωσης, πανώλης, γρίπης των πτηνών κλπ) 
 



 
Φορέας 294- Εγγειες Βελτιώσεις 

Αµοιβή παρατηρητών για συλλογή στοιχείων από σταθµούς 
µέτρησης 

 
 
Φορέας 295- Προστασία ελαιοπαραγωγής 
 Πρόγραµµα Προστασίας της ελιάς από τον δάκο 
 
 

Φορέας 151-Υπηρεσίες Υγείας και Κοιν.Αλληλεγγύης 
 
Η εγγραφείσα πίστωση στον καε 2713- ∆ιατροφικό επίδοµα 
νεφροπαθών, αφορά το µοναδικό προνοιακό επίδοµα η καταβολή του 
οποίου δεν µεταφέρθηκε στους ∆ήµους. 
 
  

Φορέας 390-Υπηρεσίες Μεταφορών/Επικοινωνιών 
 
Στον φορέα εγγράφονται οι πιστώσεις για την καταβολή της 
αµοιβής των ιατρών εξεταστών υποψηφίων οδηγών, οι οποίες 
καλύπτονται καθ’ ολοκληρίαν από το Υπουργείο Μεταφορών  
 
 
 
Γενικά, ο προϋπολογισµός για το οικονοµικό έτος 2011, 
βασίστηκε στην εγκύκλιο 3907/24-1-2011 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» 
µε την οποία δόθηκαν οι γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες 
κατάρτισης και ακολουθώντας την τεχνική που προβλέπεται από 
την εγκύκλιο κατάρτισης. 
  
 
     Ερµούπολη,24/3/2011  

 
 
 
 
 

 
 
 
                   


