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Νίκος Σακούτης, Κρατικός Προϋπολογισμός & Αυτοδιοίκηση 

Στις 16 Ιουλίου 2018 το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε  εγκύκλιο με την υπογραφή του 
αναπληρωτή υπουργού Γ. Χουλιαράκη με την οποία, δίνονταν οδηγίες για την κατάρτιση 
του προϋπολογισμού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης , συγκεκριμένα: 

«1.Γενικά  

Με  την παρούσα εγκύκλιο δίνονταν οι κατευθύνσεις και καθορίζονταν τα όρια δαπανών 
και οι στόχοι, για την κατάρτιση του Κρατικού προϋπολογισμού  και των προϋπολογισμών 
των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης  οικονομικού έτους 2019. 

 Η κατάρτιση των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης  γίνεται σύμφωνα 
με τους στόχους δημοσιονομικού αποτελέσματος και τα συνολικά όρια δαπανών, σύμφωνα 
με τα όρια του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2019-2022 
(ν.4549/2018). Ως εκ τούτου, οι δαπάνες των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης  πρέπει να 
κατανεμηθούν εντός των ανώτατων ορίων δαπανών, ενώ οι λοιποί φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης θα πρέπει να φροντίσουν για την επίτευξη κατ’ ελάχιστον του δημοσιονομικού 
αποτελέσματος…». «Επισημαίνεται ότι τα προαναφερόμενα ανώτατα όρια δαπανών, 
συμπεριλαμβανομένων και των μεταβιβάσεων, καθώς και οι στόχοι δημοσιονομικού 
αποτελέσματος, ενδέχεται να αναμορφωθούν σε περίπτωση που προκύψουν μεταβολές  
μετά την ολοκλήρωση της επισκόπησης  δαπανών, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν.4270/2014, η Γενική Κυβέρνηση 
περιλαμβάνει τρεις (3) υποτομείς:  

α) την Κεντρική Κυβέρνηση που αποτελείται από: 

 - τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης (Προεδρία της Δημοκρατίας, Βουλή των Ελλήνων, 
Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Ανεξάρτητες Διοικητικές  Αρχές - ΑΔΑ που δεν 
έχουν νομική προσωπικότητα και αποτελούν ειδικούς φορείς του Κρατικού 
Προϋπολογισμού), για τους οποίους παρέχονται αναλυτικές οδηγίες κατάρτισης των 
προϋπολογισμών τους στις ενότητες 2 και 3 του Μέρους Β’  και στην ενότητα 1 του Μέρους 
Γ΄, - τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης  (ΝΠΔΔ, ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ) που εποπτεύονται 
από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και τις ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην 
Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του προϋπολογισμού, για τους οποίους παρέχονται 
αναλυτικές οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών τους στην ενότητα 4 του Μέρους Β΄ 
και στις ενότητες 2 και 3 του Μέρους Γ’  (ΝΠΔΔ, ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ, ΑΔΑ), καθώς και στην 
ενότητα 4 του Μέρους Γ’  (νοσοκομεία, Υγειονομικές Περιφέρειες / ΤΠΕ - ΠΕΔΤ),  

β) τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ), για τους οποίους παρέχονται 
αναλυτικές οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών τους στην ενότητα 4 του Μέρους Γ’, 
γ) τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), για τους οποίους παρέχονται 
αναλυτικές οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών τους στην ενότητα 5 του Μέρους Γ΄». 

«5. ΟΤΑ 

Το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του 
ν.4172/2013, πρέπει να προωθήσει την έκδοση δύο κοινών υπουργικών αποφάσεων, με τις 
οποίες παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών δήμων και 
περιφερειών, εγκαίρως. Τα σχέδια των ενοποιημένων προϋπολογισμών των Δήμων, των 
Περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων των ΟΤΑ Β), καθώς και ο 
συγκεντρωτικός ενοποιημένος προϋπολογισμός των ΟΤΑ ,Γ) πρέπει να αποσταλούν το 



 
[2] 

 
αργότερο μέχρι 31.8.2018 στη ΔΠΓΚ. Οι ΟΤΑ αποτελούν βασικό υποτομέα της Γενικής 
Κυβέρνησης, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των οποίων επηρεάζει καθοριστικά το 
αποτέλεσμα της. ..»  

Επίσης στις 27/07/2018 εξεδόθησαν 2 κοινές υπουργικές αποφάσεις εσωτερικών και 
οικονομικών για την κατάρτισης του προϋπολογισμού των δήμων και περιφερειών. 

Κοινή υπουργική απόφαση οικ. 38347/2018 – ΦΕΚ 3086/Β/27-07-2018 

Κοινή υπουργική απόφαση οικ. 38348/2018 – ΦΕΚ 3086/Β/27-07-2018 

Συγκεκριμένα στο άρθρο 1 και στις δύο εγκυκλίους αναφέρονται τα εξής «Γενικές οδηγίες 
κατάρτισης του προϋπολογισμού» 

«Άρθρο 1 

Γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού 

1. Η δημοσιονομική θέση του Υποτομέα S1313 της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι 

ισοσκελισμένη ή πλεονασματική, κατά τα άρθρα 14 παρ. 1 περ. β και 35 παρ. 1 και 2 ν. 

4270/2014. Οι ΟΤΑ οφείλουν να καταρτίζουν τουλάχιστον ισοσκελισμένους 

προϋπολογισμούς σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4270/2014. 

Για τους δήμους, επίσης ως φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ισχύουν κατά τη σύνταξη του 

προϋπολογισμού τους, οι γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών της Γενικής 

Κυβέρνησης του άρθρου 33 και της δημοσιονομικής θέσης του άρθρου 35, οι κανόνες του 

δημοσιονομικού σχεδιασμού του άρθρου 34, του χρέους του άρθρου 36 και της πορείας 

προσαρμογής του άρθρου 37 και οι γενικές αρχές κατάρτισης Π/Υ του άρθρου 49, του ν. 

4270/2014. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις και πραγματοποιηθεί 

δαπάνες καθ' υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού, τα ποσά 

που αναλογούν στο ύψος αυτών, καταλογίζονται σε βάρος των οργάνων που ενέκριναν ή 

συνέπραξαν στην εκτέλεση της δαπάνης (άρθρο 66 παρ. 5 του ν. 4270/2014 και άρθρο 11 

του π.δ. 80/2016)». 

Τα άρθρα  33,34,35,36,49 του σκληρού μνημονιακού νόμου 4270/2014 σύμφωνα με τα 

οποία η κυβέρνηση καλεί Περιφέρειες και δήμους να συντάξουν τον προϋπολογισμό τους 

δεν αφήνουν καμιά παρερμηνεία. Συγκεκριμένα στο άρθρο 34 του  ιδίου νόμου αναφέρει 

κατά λέξη ..»Γενικές αρχές δημοσιονομικού σχεδιασμού» παρ. 2 

«Ο δημοσιονομικός σχεδιασμός : 

α. Δίνει προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, για τη διατήρηση και την 

ενίσχυση της δημοσιονομικής και της οικονομικής σταθερότητας 

β. Είναι ενιαίος  και καλύπτει ολόκληρη Γενική Κυβέρνηση. 

Γ. Είναι μεσοπρόθεσμος και βασίζεται σε μεσοπρόθεσμες μακροοικονομικές και 

δημοσιονομικές προβλέψεις για το έτος προϋπολογισμού και για τα επόμενα τρία 

τουλάχιστον χρόνια. 
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Δ. Είναι διαφανής, υπό την έννοια ότι το δημοσιονομικό σχέδιο περιλαμβάνει 

συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους που αναφέρονται σε συγκεκριμένη περίοδο. 

Ε. Υπόκειται σε ανεξάρτητη αξιολόγηση , με την αποτελεσματική και έγκαιρη 

παρακολούθηση του και με αξιολογήσεις , είτε συμμόρφωσης με τους δημοσιονομικούς 

κανόνες είτε ενεργοποίησης ρητών διαφυγής , οι οποίες πραγματοποιούνται από το 

Δημοσιονομικό Συμβούλιο, αλλά και τα άλλα άρθρα επίσης άρθρο 35 κανόνας 

δημοσιονομικής θέσης, άρθρο 36 κανόνας χρέους, άρθρο 39 σχέδιο διορθωτικών 

ενεργειών, έχουν ανάλογες αναφορές». 

Ωστόσο από αυτή την  διαδικασία με την οποί α η κυβέρνηση καλεί τους δήμους και 

περιφέρειες να συντάξουν τον προϋπολογισμό τους, προκύπτουν ορισμένα βασικά 

συμπεράσματα. 

- Ο νέος «μεταμνημονιακός προϋπολογισμός»  του 2019 συντάσσεται με τον ίδιο 

ακριβώς τρόπο που συντάχθηκαν οι προηγούμενοι 8 μνημονιακοί προϋπολογισμοί 

και με βάση τα στοιχεία του νέου κρατικού προϋπολογισμού  αποδεικνύεται 

μνημονιακοτερος των προηγούμενων. 

- Το άρθρο 102 του συντάγματος που αναφέρεται στην αυτοτέλεια των ΟΤΑ αποτελεί 

νεκρό γράμμα μιας και τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια έχουν καταργηθεί 

αφού και αυτοί οι προϋπολογισμοί  των προηγούμενων ετών θα έχουν καταρτισθεί 

και εγκριθεί από ΓΛΚ κα το  «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας», που για 

την μακροημέρευση του φρόντισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, με την ψήφιση του 

Κλεισθένη και μάλιστα με την συμμετοχή για πρώτη φορά στην στελέχωση του, 

δυστυχώς με μέλη της ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ. 

- Το σύνολο των δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων της πλειοψηφία και 

μειοψηφίας, απλώς θα κληθούν να επικυρώσουν ως «συνεργοί», τους αντιλαϊκούς 

προϋπολογισμούς που κάποιοι άλλοι, (κυβέρνηση – δανειστές) έχουν αποφασίσει 

για τους δήμους και τις περιφέρειες. 

- Σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό 2019 ο οποίος κινείται απόλυτα μέσα στα 

πλαίσια όλων των μνημονιακών νομοθετημάτων, υποχρεώσεων και δεσμεύσεων 

όχι μόνο συνεχίζεται η αυθαίρετη παρακράτηση – υπεξαίρεση των νομοθετημένων 

πόρων της Τ.Α (Ν. 3852/2010 Καλλικράτης) αλλά γιγαντώνεται το ύψος των 

παρακρατηθέντων και απαιτούνται για μια ακόμη χρονιά υψηλά πλεονάσματα. 

Στον κρατικό προϋπολογισμό  2019 προβλέπεται ότι η οικονομική κρίση της Τ.Α θα 

είναι για μια ακόμη χρονιά  πλεονασματική. Τα πλεονάσματα της αναμένεται να 

φτάσουν τα 244 εκ. ευρώ ποσό μεγαλύτερο ακόμα από το αντίστοιχο του 

προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού 2019 που αναφερότανε το ποσό των 

211 εκ. ευρώ. Να σημειώσουμε ότι η απαίτηση για υπερβολικά πλεονάσματα που 

σύμφωνα με το ΜΠΔΣ θα φτάσουν το 2022 τα 611 εκ. ευρώ, είναι ένας ακόμα 

τρόπος μείωσης των εσόδων της Τ.Α 

 

Η πολιτική  αυθαίρετης εφαρμογής του νόμου (3852/2010 – Καλλικράτης) συνεχίζεται και 
μάλιστα με μεγαλύτερες παρακρατήσεις , αφού μόνο για το έτος 2019, προβλέπεται να 
δοθούν μόλις 1.740 εκ. ευρώ στους δήμους, ενώ με την εφαρμογή  του νόμου (3852/2010) 
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5.985 εκ. ευρώ, να θυμίσουμε ότι οι ΚΑΠ διαμορφώνονται από ποσοστά τριών φόρων  
(Φόρος Εισοδήματος, ΦΠΑ,ΦΑΠ) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3,27 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ στους ΟΤΑ  

      (σε εκατ. Ευρώ) 

  
Κατηγορία 

2018 2019 
    

  

Εκτιμήσεις Προβλέψεις     
     

I. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) 3.140 2.425 

 α. ΚΑΠ Δήμων 2.402 1.760 

 β. ΚΑΠ Περιφερειών 738 665 

II. Επιχορήγηση σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού 90 43 

 α.  Ειδική επιχορήγηση σε Δήμους 39 21 

 β.  Λοιπές επιχορηγήσεις (Υπουργείο Εσωτερικών και λοιπά Υπουργεία) 51 22 

III. Λοιπές αποδόσεις σε ΟΤΑ α’ βαθμού 4 3 
    

Σύνολο μεταβιβάσεων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό στους ΟΤΑ (Ι + ΙΙ + ΙΙΙ) 
 

3.234 2.472  
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εφαρμογή του Ν. 3852/2010 

 
ΚΠ % Ποσό που Ποσό ΚΑΠ 

2019 3852/10 αναλογεί στον 

  στους δήμους ΚΠ2019 

Φόρος Εισοδήματος 16.796 21,30% 3.578 901 

ΦΠΑ 17.210 12% 2.065 729 

ΕΝΦΙΑ 3.030 11,30% 342 130 

 

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

1.760 

5.985 

σε εκατ 
€ 

Προϋπολογισμό 
2019 

Η εφαρμογή του Ν. 3852/2010 στον 
Κρατικό 
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Στη δεύτερη στήλη του παραπάνω πίνακα αναφέρονται τα ποσά που είναι εγγεγραμμένα, ως 
συνολικά έσοδα, των Φόρων: Εισοδήματος, ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ.  Παρόλα αυτά  οι   πόροι   των  
δήμων  από   τους    ΚΑΠ,  που έχουν     εγγραφεί   στον    Κρατικό  Προϋπολογισμό   του   2019,  
ανέρχονται στο ένα τρίτο περίπου των  νομοθετημένων  από   τον     3852/2010     πόρων. 

Να σημειώσουμε επίσης ότι προβλέπεται αύξηση στον κρατικό προϋπολογισμό, των τριών 
αυτών φόρων, ύψους 260 εκ. Ευρώ. Το ύψος της νέας γενιάς παρακρατηθέντων (2010-
2018) αυξάνεται με τέτοιους ρυθμούς  που σε λίγο σύμφωνα  και με τις προβλέψεις του 
ΜΠΔΣ (2019-2022) θα είναι ανεξέλεγκτο . Σε περίπτωση που δεν ανατραπεί αυτή η 
πολιτική,  οι συνολικοί ΚΑΠ με τις  νέες ρυθμίσεις , θα μειωθούν σε τέτοιο βαθμό , που δεν 
θα μπορούν να αντέξουν οι αποδεκατισμένοι ΟΤΑ, κυρίως δε, τα ασθενέστερα στρώματα 
που στερούνται βασικές υπηρεσίες  και δικών τους  χρημάτων που στο όνομα της Τ.Α 
εισπράττονται για να καταλήξουν στην μαύρη τρύπα του χρέους. 

Η νέα γενιά παρακρατηθέντων 
 

Αποτέλεσμα της συνέχισης αυτής της πολιτικής δηλαδή της αυθαίρετης 
παρακράτησης νομοθετημένων πόρων της ΤΑ  και σύμφωνα με τις προβλέψεις του 
ΜΠΔΣ θα  προστεθούν, σύμφωνα με συντηρητικούς υπολογισμούς, στη νέα γενιά  
παρακρατηθέντων 18.934 εκατ. € επιπλέον. 
  

  Παρακρατήσεις πόρων των δήμων σύμφωνα με το ΜΠΔΣ 

  σε εκατ. € 

Έτος  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Παρακρατηθέντα  1.865 2.506 2.679 2.789 2.799 3.041 3.255 

 

Η νέα γενιά παρακρατηθέντων πλέον γιγαντώνεται. Στο πίνακα που ακολουθεί 
παρουσιάζεται σωρευτικά η κατ’ έτος πορεία μεγέθυνσης του συνολικού ποσού των 
παρακρατηθέντων πόρων (διαφορά που προκύπτει μεταξύ νομοθετημένων και 
αποδοθέντων εσόδων) της ΤΑ. 
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Όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα, εμφανίζονται μειωμένες οι επιχορηγήσεις στην 
ΤΑ ενώ αντίθετα αυξημένα τα έσοδα από φόρους και τέλη. Αυτό δείχνει ότι η επιλογή της 
κυβέρνησης είναι ακόμα σκληρότερη σε σχέση με το ΜΠΔΣ 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 

σημερινή κυβέρνηση με την πολιτική της , να καταστήσει τους Δήμους 

φοροεισπρακτικό μηχανισμό του κεντρικού κράτους. 

 

Το εκμηδενισμένο ΠΔΕ υφίσταται περαιτέρω μείωση  όπως φαίνεται από τον  

παρακάτω πίνακα του κρατικού προϋπολογισμού 

 
 

 

 

 

 

 

Προβλέψεις ΚΠ2019 ΜΠΔΣ 

Έσοδα από 

φόρους 

Επιχορηγήσεις Έσοδα από Τέλη 

από ΠΔΕ 

Επιχορηγήσεις 

από Τακτικό 

Προϋπολογισμό 

555 532 

1.107 1.113 1.027 
1.170 

2.472 2.510 

σε εκατ € 

Αποκλίσεις ΚΠ 2019 από ΜΠΔΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3,28 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΤΑ 

  (σε εκατ. Ευρώ) 

Κατηγορία 

2018   2019   
          

ΜΠΔΣ  Εκτιμήσεις ΜΠΔΣ   Προβλέψεις 

 

Α   Έσοδα (1+2+3+4+5+6) 7.811   7.820 7.102   6.962 
             

1   Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό 3.193   3.234 2.510 2.472 
2  Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ 1.198   1.095 1.170 1.027 
3  Τόκοι 48   48 51 51 
4  Έσοδα από προγράμματα της ΕΕ 18   22 18 22 
5  Λοιπά έσοδα 2.513   2.566 2.561 2.614 

   -   Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1.092   1.098 1.107 1.113 
   -   Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 518   540 532 555 
  - Λοιπά ίδια έσοδα 399   383 406 388 
  - Έσοδα ΠΟΕ 502   545 516 559 

6  Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 842   856 792 775 

Β 
  

Έξοδα (1+2+3+4+5+6) 7.266 
  

7.374 
  

    6.878   6.713 
           

1   Αμοιβές προσωπικού 2.346   2.382 2.398 2.409 
2  Προνοιακά επιδόματα 885   899 149 159 
3  Τόκοι 64   61 60 57 
4  Δαπάνες για επενδύσεις 1.341   1241 1.580 1404 
5  Λοιπές δαπάνες 1.765   1.913 1.876 1.886 

  - Πληρωμές ΠΟΕ 236   275 359 291 
  - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 228   246 229 247 
  - Λοιπές λειτουργικές δαπάνες 1.301   1.392 1.289 1.349 

6  Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων 865   879 815 798 

Γ 
  

Ταμειακό ισοζύγιο (Α – Β) 545 
  

445 
  

    224   249 
             

            

   Εθνικολογιστικές προσαρμογές -63   -7 35   -5 
            

       
Ε   Ισοζύγιο κατά ESA (Γ + Δ) 482   438 259   244 

 

Οι συνολικές μειώσεις της Τ.Α για το έτος 2019 σε σχέση με το 2018 άμεσα και έμμεσα 

ξεπερνούν το 1 δις. Ευρώ  (762 εκ. μειώσεις  ΚΑΠ 244 εκ. πλεονάσματα σε 68 εκ. μείωση 

του ΠΔΕ) 


