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Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 18/2022  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 313/2022 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την περίοδο 2023–2026 στο πλαίσιο κατάρτισης του 
Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023–2026 του υποτομέα των ΟΤΑ. 
 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 11 Μαΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., έγινε δια περιφοράς σύμφωνα 
με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10 (Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87), 
η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, 
ύστερα από την ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/129988/1705/06-05-2022 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που 
επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. 
Παρόντες ήταν: οι κ.κ.:1) Πολίτης Αλέξιος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Κουρτίδης 
Κωνσταντίνος  Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, 3) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος  
Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 4) Βενετίδης Κωνσταντίνος  μέλος,  5) Τσώνης Αθανάσιος  
μέλος, 6) Εξακουστός Κωνσταντίνος αναπληρωματικό μέλος, 7)  Χατζηπέμου Χρήστος  μέλος και  8) 
Γρανάς Αρχέλαος αναπληρωματικό μέλος. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
 Απόντες ήταν οι κ.κ.: 1) Ιμπράμ Αχμέτ μέλος, 2)Μαρκόπουλος Θεόδωρος μέλος, 3)Ιωσηφίδης 
Αλέξανδρος, μέλος 4) Ζιμπίδης Γεώργιος  μέλος και 5) Ιμάμογλου Τζιχάν μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν 
αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
 
Το μέλος της οικονομικής επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος, προσήλθε κατά την συζήτηση του 2ου 
θέματος ημερήσιας διάταξης. 
Το μέλος της οικονομικής επιτροπής Ιμπράμ Αχμέτ, προσήλθε κατά την συζήτηση του 3ου θέματος 
ημερήσιας διάταξης. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 313: Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Οικονομικού της 
ΠΑ.Μ.Θ., με το υπ’ αριθμ. πρωτ: οικ. 122718/1598/29-04-2022 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 5 
του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-4-2012), «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».  
β) Των άρθρων 43 & 45 παρ. 3 του  Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2014), «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».  
2. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 15361/08.03.2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Κατάρτιση 
Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026 του υποτομέα ΟΤΑ ». 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
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Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 15361/08.03.2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ, το οποίο εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή 
των διατάξεων της αριθ. 19913/ΔΠΔΣ /15.02.2022 εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι 
δήμοι, οι περιφέρειες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα του υποτομέα των ΟΤΑ, με ευθύνη των Προϊσταμένων 
Οικονομικών Υπηρεσιών, υποχρεούνται να υποβάλλουν συμπληρωμένους τους πίνακες μεσοπρόθεσμων 
προβλέψεων στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής / 
Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣ (ΔΟΙΚΤΑ/ΑΟΤΑ), προκειμένου να καταρτιστεί το 
Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026.  
Στους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, οι υπόχρεοι φορείς αποτυπώνουν τα δημοσιονομικά 
αποτελέσματα των δύο προηγούμενων ετών, τις εκτιμήσεις τους για το έτος 2022 καθώς και τις 
προβλέψεις τους αναφορικά με την εξέλιξη των εσόδων, των δαπανών, των απλήρωτων υποχρεώσεων και 
των λοιπών στοιχείων ισολογισμού για την περίοδο 2023-2026. Μετά από την επεξεργασία των πινάκων, 
κατά την οποία θα ληφθεί το σύνολο των διαθέσιμων δεδομένων, η ΔΟΙΚΤΑ/ΑΟΤΑ θα καταρτίσει το βασικό 
σενάριο του Ενοποιημένου Προϋπολογισμού των ΟΤΑ για την περίοδο 2023-2026.  
Επισημαίνεται ότι, τα ποσά των προβλέψεων που θα καταγραφούν στους πίνακες δεν δεσμεύουν τους 
φορείς του υποτομέα των ΟΤΑ κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών των επόμενων ετών. 
Συμβάλλουν μόνο  στη διαδικασία κατάρτισης του βασικού σεναρίου του ΜΠΔΣ 2023-2026. Ωστόσο, είναι 
σημαντικό οι μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις των φορέων να είναι όσο το δυνατόν ρεαλιστικές, δεδομένου ότι, 
μετά από την ψήφιση του ΜΔΠΣ από τη Βουλή ο στόχος ισοζυγίου για τα έτη 2023 και 2024 θα είναι 
δεσμευτικός για τον υποτομέα (συνολικά και όχι για κάθε φορέα διακριτά) και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών κατά την παροχή οδηγιών κατάρτισης των 
ετήσιων προϋπολογισμών.  
Προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των οικονομικών υπηρεσιών και να συστηματοποιηθεί η διαδικασία 
διενέργειας μεσοπρόθεσμων προβλέψεων από τους φορείς του υποτομέα, προτείνεται από το ΥΠΕΣ 
μεθοδολογία ανά κατηγορία εσόδων και εξόδων. Η εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας δεν είναι 
υποχρεωτική. Εντούτοις, κατά την υποβολή των πινάκων, θα ήταν χρήσιμο οι φορείς να ενημερώσουν τη 
ΔΟΙΚΤΑ/ΑΟΤΑ για τις κατηγορίες εσόδων και εξόδων στις οποίες έχουν εφαρμόσει διαφορετική 
μεθοδολογία, καταγράφοντας συνοπτικά τον τρόπο εργασίας. 
Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τη μεθοδολογία, πριν από την αποστολή των πινάκων οι 
Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών οφείλουν να ελέγχουν τη ρεαλιστικότητα των ευρημάτων τους με 
βάση τα απολογιστικά στοιχεία των δύο προηγούμενων ετών (2020 και 2021). 
Κατά την κατάρτιση πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης για την περίοδο 2023-2026, η Οικονομική Υπηρεσία έλαβε υπόψη τις οδηγίες που παρέχονται στο 
υπ΄ αριθ. πρωτ. 15361/08.03.2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ και χρησιμοποίησε ως βάση για τις προβλέψεις των 
εσόδων και αντίστοιχα των εξόδων για το διάστημα 2023-2026, τα απολογιστικά στοιχεία του 2021, σε 
συνδυασμό με την πολιτικοοικονομική κατάσταση και τον προϋπολογισμό όπως αυτός συντάχθηκε και 
διαμορφώθηκε για το έτος 2022.  
Κατόπιν τούτων, εισηγούμαστε την έγκριση του πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων για την περίοδο 
2023-2026, όπως αυτός καταρτίστηκε από την Οικονομική Υπηρεσία: 
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Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του 
Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 

ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΟΜ ΟΦΩ ΝΑ 
 

Εγκρίνει τον πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων για την περίοδο 2023-2026, όπως αυτός καταρτίστηκε από την Οικονομική Υπηρεσία: 
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Παρών δήλωσαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Εξακουστός Κωνσταντίνος, Ιωσηφίδης Αλέξανδρος 
και Χατζηπέμου Χρήστος. 

 
 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  313/2022. 
 

                         
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
               

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

                    ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ                   
                   ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
                   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

                    ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                    ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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