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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι ∆.Ε.Κ.Ο. – Ν.Π.Ι.∆. του κεφ. Α΄ του Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄), κατ εφαρµογή των
διατάξεων του άρθρου 7 του ιδίου νόµου, οφείλουν µεταξύ άλλων να εφαρµόζουν το ισχύον
θεσµικό πλαίσιο, να συµµορφώνονται απαρέγκλιτα προς τις διατάξεις των νόµων και των
κανονιστικών διαταγµάτων και πράξεων, να τηρούν τις αποφάσεις της ∆ιϋπουργικής Επιτροπής
∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών (∆.Ε.∆.Ε.Κ.Ο.) του άρθρου 10 του ιδίου νόµου, η οποία
αποφασίζει για την εξειδίκευση της οικονοµικής πολιτικής σε αυτές, να τηρούν την εισοδηµατική,
τιµολογιακή και δανειοληπτική πολιτική της κυβέρνησης και να συµβάλλουν στην αύξηση της
παραγωγικότητας και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Επιπρόσθετα, κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄)
και σε εκτέλεση της υπ. αριθµ. 2/23416/∆ΠΓΚ/1.3.2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 607 Β΄), οι εν λόγω φορείς,
υποχρεούνται, σε συνεργασία πάντα µε τις αρµόδιες υπηρεσίες των εποπτευόντων Υπουργείων, να
καταρτίζουν τα σχέδια των ετήσιων προϋπολογισµών, τους οποίους, µετά την έγκρισή τους από τη
∆.Ε.∆.Ε.Κ.Ο., να τους εξειδικεύουν σε µηνιαία και τριµηνιαία βάση και στη συνέχεια, µε τη λήξη
κάθε περιόδου, να αποστέλλουν σε µηνιαία, τριµηνιαία και ετήσια βάση τα απολογιστικά
οικονοµικά στοιχεία στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών και των εποπτευόντων
Υπουργείων. Σε περίπτωση που παρατηρείται αρνητική απόκλιση µεγαλύτερη του 10% στο
τριµηνιαίο οικονοµικό µέγεθος «ΙΣΟΖΥΓΙΟ» του εκάστοτε φορέα, σύµφωνα µε τις έννοιες και
ταξινοµήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Λογαριασµών του 1995 (ESA 95), τα υποβαλλόµενα
οικονοµικά στοιχεία πρέπει να συνοδεύονται από αιτιολόγηση των αποκλίσεων, στην οποία θα
περιλαµβάνεται εξειδίκευση των αντικειµενικών λόγων και εξωγενών παραγόντων που συνέβαλαν
στη διαµόρφωση του εν λόγω αποτελέσµατος.
Για τις ανάγκες υλοποίησης των ανωτέρω, η ∆/νση ∆.Ε.Κ.Ο. της Γενικής ∆/νσης
Οικονοµικής Πολιτικής, ανέπτυξε σχετική πρωτότυπη µηχανογραφική εφαρµογή παρακολούθησης
των οικονοµικών στοιχείων των ανωτέρω φορέων κατά το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Λογαριασµών
(ΕSA 95).
Με το παρόν δελτίο αποτυπώνεται το οικονοµικό µέγεθος «ΙΣΟΖΥΓΙΟ» του α΄ τριµήνου
έτους 2013 για τις επαναταξινοµηµένες ∆.Ε.Κ.Ο. καθώς και η αιτιολόγηση των αποκλίσεων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Από τα στοιχεία του συνηµµένου πίνακα παρατηρείται ότι η αρνητική απόκλιση µεταξύ των
πραγµατοποιήσεων και των εγκεκριµένων στόχων του α΄ τριµήνου 2013 για το σύνολο των 10 από
τις 12 επαναταξινοµηµένες ∆.Ε.Κ.Ο., που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3429/2005, είναι της
τάξεως του 3,12 % ή 1,561 εκατ. ευρώ, παρουσιάζουν δηλαδή απόκλιση µικρότερη του 10%.
Σηµειώνεται ότι από τον εν λόγω πίνακα λείπουν τα οικονοµικά στοιχεία για τις εταιρείες Ελληνικά
Αµυντικά Συστήµατα και Κοινωνία της Πληροφορίας.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ
Σύµφωνα µε τα αναλυτικά οικονοµικά στοιχεία και τις αιτιολογήσεις των αρνητικών
αποκλίσεων που απέστειλαν οι φορείς, παρατηρούνται κατά περίπτωση τα εξής:
Όσον αφορά στην εταιρεία ΕΡΓΟΣΕ, η ποσοστιαία αρνητική απόκλιση του ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ
της τάξεως του 65,31 % οφείλεται σε υστέρηση των εσόδων κατά 32,8% ή 6,6 εκατ. ευρώ, η
οποία, σε απόλυτα µεγέθη, είναι σηµαντικά υψηλότερη της υστέρησης των δαπανών κατά 30,9%
ή 5,9 εκατ. ευρώ. Επισηµαίνεται ότι κατά το πρώτο τρίµηνο δεν υλοποιήθηκε επενδυτικό
πρόγραµµα ύψους 6,5 εκατ. ευρώ καθόσον δεν κατεβλήθη αντίστοιχη επιχορήγηση από το
Π.∆.Ε.. Η απόκλιση των λειτουργικών δαπανών κατά 24,73 % οφείλεται πέραν των άλλων και σε
καταβολή αναδροµικών ύψους 276,1 χιλ. ευρώ µε απόφαση ∆.Σ. και σε καταβολή Φ.Π.Α. ύψους
155 χιλ. ευρώ των ετών 2001 και 2003 βάσει δικαστικών αποφάσεων. Με την αφαίρεση των
ανωτέρω αιτιών καθώς και την µείωση των εσόδων από τιµολογήσεις έργων Ο.Σ.Ε. ύψους 323,7
χιλ. ευρώ, θα υπήρχε θετική εξέλιξη στο ΙΣΟΖΥΓΙΟ της τάξεως του 9,3%.
Όσον αφορά στην εταιρεία Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, η ποσοστιαία αρνητική απόκλιση του ΙΖΟΖΥΓΙΟΥ της τάξεως

του 632,13 % οφείλεται αποκλειστικά σε υστέρηση των εσόδων κατά 100%. Ειδικότερα, δεν
πραγµατοποιήθηκε η προβλεπόµενη εκταµίευση ύψους 7,5 εκατ. ευρώ από τον τακτικό
προϋπολογισµό του πρώτου τριµήνου του έτους 2013. Οι πραγµατοποιηθείσες δαπάνες α΄
τριµήνου καλύφθηκαν από το υπόλοιπο χρήσης έτους 2012, όπως αυτό διαµορφώθηκε στις 31-122012, ύψους 10,2 εκατ. ευρώ. Σύµφωνα µε τις µέχρι τώρα εκτιµήσεις του φορέα και µε το δεδοµένο
ότι έχουν ήδη γίνει εκταµιεύσεις, εντός Απριλίου και Μαΐου, συνολικού ποσού 7 εκατ. ευρώ
περίπου, στα απολογιστικά στοιχεία του εξαµήνου εκτιµάται ότι θα υπάρξει αποκλιµάκωση της ως
άνω αρνητικής απόκλισης.
Όσον αφορά στην εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η ποσοστιαία αρνητική απόκλιση του ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ
της τάξεως του 102,87% οφείλεται σε υστέρηση των εσόδων κατά 21,72 % η οποία, σε απόλυτα
µεγέθη, είναι σηµαντικά υψηλότερη της υστέρησης των δαπανών οι οποίες µειώθηκαν µόνο κατά
2,23 %. Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία αντλήθηκαν από προσωρινό ισοζύγιο περιόδου Μαρτίου 2013
και ενδέχεται να µεταβληθούν. Στη διαµόρφωση του εν λόγω αποτελέσµατος συνέβαλε η µη εισέτι
αύξηση των εισιτηρίων, η µείωση της επιβατικής κίνησης λόγω της γενικότερης οικονοµικής
κατάστασης και η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης έργων υποδοµής στο Θριάσιο πεδίο ώστε να
επιταχυνθεί η έλευση της εταιρείας COSCO όπως προβλέπει σχετική σύµβαση, η οποία θα επιφέρει
τα αυξηµένα έσοδα.
Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει για τη δαπάνη µισθοδοσίας του α΄ τριµήνου, η οποία για το
σύνολο των 10 επαναταξινοµηµένων ∆.Ε.Κ.Ο. σηµειώνει µείωση έναντι του στόχου κατά 4,36%,
ενώ για τους λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης µειώνεται κατά 7,2%. Τέλος, σε επίπεδο
συνόλου φορέων του κεφ. α΄ του Ν. 3429/2005 παρατηρείται µείωση της τάξεως του 5,5%.
Επισηµαίνεται, ότι οι όποιες αστοχίες εκ µέρους των φορέων µπορούν να δικαιολογηθούν
εν µέρει από το γεγονός της πρώτης εφαρµογής της διαδικασίας στοχοθεσίας.
Ακολουθεί σχετικός συγκεντρωτικός πίνακας.

