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145 εκατ. ευρώ είναι ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2020, εκ των
οποίων τα 19 εκατ. ευρώ που εμφανίζονται ως έλλειμμα επί των προσδοκώμενων εσόδων
της επόμενης χρονιάς, θα καλυφθούν από τα ταμειακό υπόλοιπο του 2019.

Το θέμα του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το 2020, έρχεται στην ειδική
συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου σήμερα Παρασκευή το μεσημέρι, μαζί με την
οικονομική στοχοθεσία του έτους 2020.

Οι προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου για το 2020, πέρασε όπως προβλέπεται, από
την Οικονομική Επιτροπή, σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Οκτωβρίου και
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τότε εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, αφού από τις μετέχουσες στην Οικονομική Επιτροπή
παρατάξεις της αντιπολίτευσης, οι εκπρόσωποι των παρατάξεων «Κοινό των Ηπειρωτών»
και «Ορίζοντες Ηπείρου» ψήφισαν λευκό, η δε Μαργαρίτα Κιτσανού, εκ μέρους της
παράταξης «Ήπειρος Όλον» καταψήφισε, ψηφίζοντας μόνο τις πάγιες δαπάνες
προσωπικού, τις λειτουργικές ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και τα κοινωνικά
επιδόματα των προνοιακών ιδρυμάτων. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, καταψήφισε
καταγγέλλοντας όπως είπε, μια απλή διαχείριση της υφιστάμενης κατάστασης, χωρίς να
φαίνεται μια αναπτυξιακή διάσταση και γιατί επιπλέον, ο προϋπολογισμός δεν είναι
αναπτυξιακός και όσον αφορά τις επενδύσεις, τα κονδύλια είναι μειωμένα.

Έσοδα και έξοδα

Από τα βασικά σημεία – αριθμούς του προϋπολογισμού, ως προς τα έσοδα περί τα 40 εκατ.
ευρώ, είναι οι πάγιες χρηματοδοτήσεις από το κεντρικό κράτος, έσοδα από τέλη
άδειας-μεταβίβασης αυτοκινήτων και από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για
επενδύσεις, δαπάνες μισθοδοσίας και δαπάνες μεταφοράς μαθητών. Αντίστοιχα, σχεδόν 70
εκατ. ευρώ είναι οι προϋπολογιζόμενες ροές από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Στο σκέλος των εξόδων αντίστοιχα, ξεχωρίζουν οι πάγιες και ανελαστικές δαπάνες για τις
αμοιβές των υπαλλήλων και τις ασφαλιστικές τους παροχές καθώς και για τη μεταφορά
μαθητών, ενώ περίπου 1,3 εκατ. ευρώ προβλέπεται για πληρωμές μετακίνησης δημοσίων ή
μη λειτουργών.

Στα 94 εκατ. ευρώ περίπου ανέρχεται το κονδύλι εξόδων ως προς τις επενδύσεων (έργα).

Η κατανομή εξόδων ανά Περιφερειακή Ενότητα, αναλυτικά, έχει ως εξής:

• Περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων: 108.609.146,71

• Περιφερειακή Ενότητα Άρτας: 12.621.291,81
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• Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας: 12.085.046,29

• Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας: 11.806.503,10

Η διαφορά στα έσοδα και τα έξοδα, είναι ένα έλλειμμα καλυπτόμενο από το ταμειακό
υπόλοιπο του 2019, ύψους 29.587.499,96 ευρώ.

Τα ταμειακά υπόλοιπα που προϋπολογίζονται για το 2020, βάσει εκείνων του 2019, ανά
Περιφερειακή Ενότητα, έχουν ως εξής:

• Περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων: 16.941.995,71

• Περιφερειακή Ενότητα Άρτας: 4.050.564,97

• Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας: 4.540.343,54

• Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας: 4.054.595,74

«Στα πλαίσια της ανάγκης κατάρτισης ρεαλιστικών προϋπολογισμών έγινε προσπάθεια
μείωσης των λειτουργικών δαπανών σε σχέση με την διαμόρφωση του 2019, ενώ θα γίνεται
συνεχώς επανεξέταση των δαπανών με συστηματική καταγραφή και εξορθολογισμό με
σκοπό την εξασφάλιση του απαραίτητου δημοσιονομικού χώρου. Στα ίδια πάντα πλαίσια
της υποχρέωσης των φορέων της Γεν. Κυβέρνησης για την μείωση των οφειλών προς
τρίτους και την ταχύτερη εξόφληση των συναλλασσομένων, η πρόβλεψη των οφειλών του
2019 οι οποίες θα πληρωθούν το 2020 προϋπολογίστηκε μειωμένη κατά 207.874,00€ σε
σχέση με τις οφειλές του 2018. Με το κλείσιμο του οικ. έτους 2019, θα οριστικοποιηθούν ως
προς το πραγματικό τους ύψος, οι οφειλές της Περιφέρειας Ηπείρου, και τα ταμειακά της
διαθέσιμα με την 1η τροποποίηση βάση πραγματικών ταμειακών υπολοίπων, η οποία θα
γίνει το αργότερο μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου 2020» αναφέρεται στον προϋπολογισμό
μεταξύ άλλων.
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Τέλος, στο θέμα της στοχοθεσίας του 2020 που έρχεται ξεχωριστά από τον
προϋπολογισμό, είναι ένα κείμενο το οποίο συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του φορέα
και την ετήσια στοχοθεσία του αναφορικά με την πορεία εκτέλεσης του, κατά την διάρκεια
του οικονομικού έτους. Εκεί αποτυπώνεται ο ετήσιος Προϋπολογισμός του φορέα σε
μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους αποτελεσμάτων, ήτοι σε στόχους εσόδων, εξόδων,
ταμειακού αποτελέσματος, ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων και οικονομικού
αποτελέσματος.
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