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Στην επιστολή του κ. Υπουργού Οικονομικών, που συνοδεύει τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό 2019 αναφέρεται: «Καθώς τα μακροοικονομικά μεγέθη της 
ελληνικής οικονομίας βελτιώνονται, η δημοσιονομική πολιτική οφείλει να στραφεί 
σταδιακά και με ασφάλεια προς ένα νέο μείγμα….».  

Δυστυχώς, αυτό το νέο δείγμα της δημοσιονομικής πολιτικής, δεν είναι ορατό για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2019. Εφαρμόζεται η 
ίδια πολιτική, με την υλοποίηση όλων των «μνημονιακών» νόμων και τη συνέχιση 
της αδιέξοδης πολιτικής αυθαίρετης παρακράτησης νομοθετημένων εσόδων των 
δήμων. Σε ένα νέο μίγμα δημοσιονομικής πολιτικής θα περιμέναμε να 
επιβραβευτούν οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που όχι μόνο πρόσφεραν τα 
περισσότερα την περίοδο της κρίσης, αλλά αποδείχθηκαν και οι περισσότερο 
αποτελεσματικοί. Μη ξεχνάμε ότι, παρά τις μειώσεις που υπέστη η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, οι οποίες θεωρούνται από τις μεγαλύτερες στη Γενική Κυβέρνηση, οι 
δήμοι της χώρας, από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα, προσέφεραν στον Κρατικό 
Προϋπολογισμό πλεονάσματα.  

Οι επισημάνσεις της ΚΕΔΕ, στο προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2019, δεν 
ελήφθησαν υπόψη, με αποτέλεσμα να καταλήγουμε στα ίδια συμπεράσματα. 
Υπενθυμίζεται ότι τα βασικά συμπεράσματα της ΚΕΔΕ από την ανάλυση του 
Προσχεδίου Κρατικού Προϋπολογισμού 2019, για την ΤΑ, ήταν:  

 Οι μεταβολές των ΚΑΠ κινούνται σε οριακά επίπεδα.  

 Συνεχίζεται η πολιτική αυθαίρετης εφαρμογής του Ν. 3852/2010 

 Τα ποσά που αναγράφονται στο Προσχέδιο είναι μικρότερα από αυτά του 
ΜΠΔΣ, εκτός από τα προϋπολογιζόμενα έσοδα από φόρους.  

 Προϋπολογίζονται μεγάλα πλεονάσματα για την ΤΑ 

 Η ΤΑ αναδεικνύεται ως βασικός χρηματοδότης της επιδοματικής πολιτικής 
της κυβέρνησης.   

Το μόνο καινούργιο που προσφέρει ο Κρατικός Προϋπολογισμός 2019 είναι να 
επιβεβαιώσει τα παραπάνω συμπεράσματα και να δώσει την ευκαιρία να 
εμπλουτιστεί η αυτοδιοικητική επιχειρηματολογία με πιο αναλυτικά στοιχεία.  

1. Η πορεία των ΚΑΠ.  

Στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2019 οι ΚΑΠ προς τους δήμους εμφανίζονται 
μειωμένοι κατά 642 εκατ. € Από 2.402 εκατ. € το 2018, σε 1.760 εκατ. € το 2019. Η 
μείωση αυτή δικαιολογείται, στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2019, από την μείωση 
των κοινωνικών δαπανών και την μεταβίβαση του κόστους των προνοιακών 
επιδομάτων στον ΟΠΕΚΑ.  

Υπενθυμίζεται ότι όταν μεταφέρθηκαν τα προνοιακά επιδόματα στους δήμους δεν 
υπήρξε καμία ειδική αντιπαροχή και υπολογίζονταν πάντα ως οργανικό στοιχείο 
των ΚΑΠ. Άρα, δεν υπάρχει δικαιολογητική βάση για την χρηματοδότηση του ΟΠΕΚΑ 
από τους δήμους.  

Παρ’ όλα αυτά όπως φαίνεται και από το γράφημα που ακολουθεί η αντιστάθμιση 
των μειώσεων στις επιχορηγήσεις του Τακτικού Προϋπολογισμό, με τον περιορισμό 
των κοινωνικών δαπανών, δεν επιτυγχάνεται. Οι μειώσεις στις επιχορηγήσεις της ΤΑ 
είναι κατά 22 εκατ. € μεγαλύτερες.  
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2. Η εφαρμογή του Ν. 3852/2010.  

Η πολιτική αυθαίρετης εφαρμογής του νόμου 3852/2010 συνεχίζεται, όπως 
προκύπτει και από τον παρακάτω πίνακα. 

Εφαρμογή του Ν. 3852/2010 

  ΚΠ 
2019 

% 
3852/10 

Ποσό που 
αναλογεί 
στους δήμους  

Ποσό ΚΑΠ 
στον 
ΚΠ2019 

Φόρος Εισοδήματος  16.796 21,30% 3.578 901 

ΦΠΑ 17.210 12% 2.065 729 

ΕΝΦΙΑ 3.030 11,30% 342 130 

 

Στη δεύτερη στήλη του παραπάνω πίνακα αναφέρονται τα ποσά που είναι 
εγγεγραμμένα, ως συνολικά έσοδα, των Φόρων: Εισοδήματος, ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ. Με 
βάση τα νομοθετημένα, από το Νόμο 3852/2010 ποσοστά, θα έπρεπε στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση να κατανεμηθούν τα ποσά που εγγράφονται στη στήλη 4. Παρόλα 
αυτά στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2019 έχουν εγγραφεί τα ποσά που 
παρουσιάζονται στη στήλη 5, με αποτέλεσμα οι πόροι των δήμων από τους ΚΑΠ, 
που έχουν εγγραφεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2019,  να ανέρχονται στο ένα 
τρίτο περίπου των νομοθετημένων από τον 3852/2010 πόρων.  

740 

762 

Αντιστάθμιση μειώσεων ΚΑΠ με Κονωνικές 
Δαπάνες  

Μειώσεις Κοινωνικών Δαπανών  Μειώσεις Επιχορηγήσεων Τακτικού Προϋπολογισμού  

22 εκατ € 

σε εκατ € 
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Σημειώνεται ότι στο παραπάνω ποσό δεν έχουν υπολογιστεί οι συμμετοχές της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα έσοδα Παρελθόντων Οικονομικών Ετών.  

Ένα δεύτερο επιχείρημα, για τη συνέχιση της αυθαίρετης μνημονιακής πολιτικής, 
είναι ότι οι τρεις φόροι που χρηματοδοτούν το καλάθι των ΚΑΠ ( Φόρος 
Εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ) παρουσιάζουν στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2019 
αύξηση ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτή την αύξηση οι δήμοι της χώρας 
δεν συμμετέχουν.  

Η αδιέξοδη αυτή πολιτική οδηγεί στο γιγαντισμό των παρακρατηθέντων πόρων 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο διάλογος για τη νέα γενιά παρακρατηθέντων πρέπει 
να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί σύντομα γιατί: 

 Το ύψος της νέας γενιάς παρακρατηθέντων αυξάνει με τέτοιους ρυθμούς που σε 
λίγο θα είναι ανεξέλεγκτο.  

 Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ιδιαίτερη πρόβλεψη, οι συνολικοί ΚΑΠ με τις νέες 
ρυθμίσεις θα μειωθούν σε τέτοιο βαθμό που δεν θα μπορούν να αντέξουν οι 
αποδεκατισμένοι, οικονομικά, ΟΤΑ.  

 Η εξαΰλωση του ΠΔΕ και των τοπικών δημόσιων επενδύσεων έχει οδηγήσει σε 
απαξίωση και σε άμεσο κίνδυνο όλες τις τοπικές πολεοδομικές, κοινωνικές και 
υλικοτεχνικές υποδομές. Η νέα γενιά παρακρατηθέντων θα μπορούσε να 
αποτελέσει το βασικό χρηματοδοτικό πόρο ενός Ειδικού Αναπτυξιακού 
Προγράμματος της Αυτοδιοίκησης.  

3. Οι αποκλίσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού 2019 από το 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 
2019-2022.  

Μεταξύ του ΜΠΔΣ και του Κρατικού Προϋπολογισμού 2019 παρουσιάζονται 
αποκλίσεις. Όπως προκύπτει και από το παρακάτω Γράφημα οι αποκλίσεις αυτές 

ΚΑΠ με βάση τον Ν. 3852/2010 ΚΑΠ στον ΚΠ 2019  

5.985 

1.760 

Η εφαρμογή του Ν. 3852/2010 στον Κρατικό 
Προϋπολογισμό 2019  

σε εκατ € 
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εμφανίζονται ως προς τις επιχορηγήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μειωμένες ενώ 
αντίθετα, ως προς τα έσοδα των δήμων από φόρους και τέλη αυξημένες. Η 
εσωτερική, δηλαδή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, είναι ακόμα σκληρότερη, 
απέναντι στην ΤΑ και από το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο που υπέγραψε με τους 
δανειστές.  

 

Είναι προφανές ότι, η μείωση των επιχορηγήσεων και η πρόβλεψη για αύξηση 
φορολογικών εσόδων, από έναν λαό που έχει εξαντλήσει τη φοροδοτική του 
ικανότητα, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μέσω της οικονομικής ασφυξίας, προσπαθεί 
η πολιτική αυτή, να καταστήσει τους Δήμους φοροεισπρακτικό μηχανισμό του 
κεντρικού κράτους.  

4. Τα πλεονάσματα της ΤΑ  

Στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2019 προβλέπεται ότι η οικονομική χρήση της ΤΑ θα 

είναι, για μία ακόμη φορά, πλεονασματική. Τα πλεονάσματα της ΤΑ αναμένονται να 

φτάσουν τα 244 εκατ. €, ποσό μεγαλύτερο ακόμα και από το αντίστοιχο του 

Προσχέδιου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2019.  

Η απαίτηση για υπερβολικά πλεονάσματα είναι ένας έμμεσος τρόπος μείωσης των 

εσόδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Εάν στα πλεονάσματα των 244 εκατομμυρίων ευρώ, προσθέσουμε τα 762 

εκατομμύρια από τη μείωση των επιχορηγήσεων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό 

και τα 68 εκατομμύρια από τη μείωση των επιχορηγήσεων του ΠΔΕ τότε οι 

συνολικές μειώσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για το 2019, ξεπερνούν το 1 

δισεκατομμύριο ευρώ.  

Επιχορηγήσεις 
από Τακτικό 

Προϋπολογισμό  

Επιχορηγήσεις 
από ΠΔΕ 

Έσοδα από Τέλη  Έσοδα από 
φόρους  

2.510 

1.170 1.107 

532 

2.472 

1.027 1.113 

555 

Αποκλίσεις ΚΠ 2019 από ΜΠΔΣ  

ΜΠΔΣ Προβλέψεις ΚΠ2019 

σε εκατ € 
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Σημειώνεται ότι το συνολικό κόστος των δημοσιονομικών παρεμβάσεων της 

κυβέρνησης, για το 2019 ανέρχεται στο 1.245 εκατομμύρια ευρώ. Ουσιαστικά 

δηλαδή, βασικός χρηματοδότης της επιδοματικής πολιτικής της Κυβέρνησης 

αναγορεύεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

5. Ανάπτυξη και Κρατικός Προϋπολογισμός 2019  

Στην Εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2019 αναφέρεται ότι: «Το 

ΠΔΕ χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας με δράσεις που συμβάλλουν 

στην αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου της οικονομίας και στηρίζουν 

την αναπτυξιακή διαδικασία και τον εκσυγχρονισμό της χώρας σε μακροχρόνια 

βάση…» 

Με βάση τα παραπάνω θα αναμενόταν μία γενναία αύξηση του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων. Αντίθετα, το ΠΔΕ, τα τελευταία χρόνια έχει κολλήσει στο 

ένα δισεκατομμύριο ευρώ. 

Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζεται η σχέση του ΠΔΕ 2019 με τις 

δημοσιονομικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης. 

 
Όπως είναι γνωστό τα επιδόματα και γενικότερα οι μεταβιβαστικές πληρωμές, δεν 

αυξάνουν το ΑΕΠ και κατ’ επέκταση δεν βοηθούν στη μεγέθυνση της οικονομίας. 

Αντίθετα, οι δημόσιες επενδύσεις προκαλούν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, 

μοχλεύουν ιδιωτικές επενδύσεις, δημιουργούν θέσεις εργασίας, ενισχύουν την 

κοινωνική ασφάλιση και εν γένει αποτελούν εφαλτήριο ανάπτυξης.  Είναι προφανές 

ότι η βιώσιμη λύση του ασφαλιστικού δεν είναι η επιδοματική πολιτική αλλά η 

αύξηση του ΑΕΠ με παράλληλη αύξηση των εισφορών, λόγω μείωσης της ανεργίας 

και αύξησης της ποιότητας των θέσεων εργασίας.  

Συμπέρασμα  

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός 2019:  

Δημοσιονομικές Παρεμβάσεις 2019 ΠΔΕ 

1.245 

1.000 

Επιδοματική Πολιτική και ΠΔΕ 
σε εκατ € 
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 Κινείται στο πλαίσιο των μνημονιακών υποχρεώσεων.  

 Συνεχίζει την αυθαίρετη παρακράτηση νομοθετημένων πόρων (Ν. 

3852/2010) της ΤΑ. 

 Αυξάνει το ύψος των παρακρατηθέντων  

 Απαιτεί την παραγωγή υψηλών πλεονασμάτων.   

 Αναγορεύει την ΤΑ ως βασικό χρηματοδότη της κεντρικής κυβέρνησης, για 

τις προτιθέμενες δημοσιονομικές της παρεμβάσεις.  

 Τέλος, οι ρυθμοί μεγέθυνσης της Ελληνικής οικονομίας, που προβλέπει, δεν 

συμβάλλουν στην άμβλυνση της ανισότητας με την ΕΕ ενώ αντίθετα, οι 

προβλεπόμενες παρεμβάσεις χαρακτηρίζονται από περιορισμένο χρονικό 

και αναπτυξιακό ορίζοντα.  

 

 


