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«Η ΔΔΔ επιζημαίνει ηα βαζικόηερα ζημεία ηοσ προγράμμαηος Γημοζιονομικής 

ηραηηγικής 2015-2018» 

 

Α) Σο Πρόγραμμα Γημοζιονομικής ηραηηγικής 2015-2018.  

Τν επηθαηξνπνηεκέλν πξφγξακκα ην νπνίν θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή, πξνβιέπεη: 

• Γεκνζηνλνκηθφ θελφ ηεο ηάμεσο ησλ 1,9 δηο επξψ γηα ηε δηεηία 2015-2016. 

• Μηθξή αχμεζε ηνπ ΑΔΠ (0,6%). 

• Γηακφξθσζε ηεο  αλεξγίαο ζην 24,5% γηα ην 2014 θαη ζην 22,5% γηα ην 2015. 

• Πεξαηηέξσ ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηθνπξηθψλ Τακείσλ κε 579,1 εθ. επξψ, πξνθεηκέλνπ 

απηά λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Η θαηάξγεζε ησλ θφξσλ ππέξ 

ηξίησλ θαη ε εθαξκνγή/ζέζπηζε ηεο ξήηξαο κεδεληθνχ ειιείκκαηνο απφ ηελ 1ε Ινπιίνπ ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο, ζα ζπληειέζνπλ ζηελ απψιεηα εζφδσλ ησλ ηακείσλ θαηά 115,5 εθ. επξψ 

ζηελ πξψηε πεξίπησζε (δηεηία 2015-2016) θαη 464 εθ. επξψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε 

(2014-2017). 

• Σηαδηαθή επαλαθνξά ησλ κηζζνινγηθψλ «σξηκάλζεσλ» απφ ην 2016 θαη αλαδξνκηθή 

θαηαβνιή 71,2 εθ. επξψ ζηνπο δηθαζηηθνχο. 

• Νέα έθδνζε νκνιφγσλ, γηα ηελ άληιεζε 3-6 δηο επξψ κέζα ζην επφκελν δσδεθάκελν. 

• Απνπζία ξεηά δηαηππσκέλσλ επηπξφζζεησλ δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ κέζσ θνξνινγίαο. 

• Δθθξάδεηαη ε αηζηνδνμία εθ κέξνπο ησλ θπβεξλεηηθψλ ζηειερψλ, πσο ην πνζφ ησλ 1,9 

δηο επξψ (δεκνζηνλνκηθφ θελφ), κπνξεί λα θαιπθζεί, σο απνηέιεζκα ησλ αλαπηπμηαθψλ 

πξσηνβνπιηψλ πνπ ζα αλαθνηλσζνχλ ην πξνζερέο ρξνληθφ δηάζηεκα θαη νη νπνίεο ζα 

ζηνρεχνπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο (βειηίσζε ηεο ξνήο ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκία) θαη ηεο αλαθνχθηζεο ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ ηάμεσλ. 

• Ωο πξνο ηελ ηειεπηαία εθηίκεζε, πεγάδεη ε αηζηνδνμία απφ θχθινπο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

επηηειείνπ γηα κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ, θαζψο εμεηάδνληαη ζελάξηα 

πεξηνξηζκνχ ηνπ Δηδηθνχ Φφξνπ Καηαλάισζεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη παξάιιειεο 

δηαηήξεζεο ηνπ ρακεινχ ζπληειεζηή ΦΠΑ (13%) ζην ρψξν ηεο Δζηίαζεο. 

• Τν Γεκφζην Φξένο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, αλακέλεηαη λα θπκαλζεί ζην 173,9% ην 2014 

θαη ζην 139,1% ην 2018. 

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί ην γεγνλφο πσο νη εθηηκήζεηο ηνπ θπβεξλεηηθνχ επηηειείνπ, 

αλαθνξηθά κε ην δεκνζηνλνκηθφ θελφ ηεο επφκελεο δηεηίαο 2015-2016 είλαη ζαθψο 

επηφηεξεο/ππνεθηηκεκέλεο, ζε ζχγθξηζε κε εθείλεο ηεο Κνκηζηφλ. 

Β) Απολογιζηικά ζηοιτεία από ληθθένηα μέηρα ηοσ 2013.  
Σπγθξίλνληαο ηνπο ζηφρνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ επηηειείνπ πνπ πεξηγξάθνληαλ ζην 

Μεζνπξφζεζκν Πξφγξακκα Γεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο 2013-2016 θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ ηειηθά επηηεχρζεθαλ, πξνθχπηνπλ απνθιίζεηο πνπ εζηηάδνληαη θπξίσο: 

• Σηα ππνινγηζζέληα έζνδα θαηά 631 εθ. επξψ  πνπ ζα απέθεξε ε αχμεζε ησλ νξίσλ 

ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο θαηά 2 έηε – πξαγκαηνπνίεζε 286 εθ. επξψ. 

• Σην πξνζδνθψκελν φθεινο 608,7 εθ. επξψ απφ ηελ εμίζσζε ηνπ πιαθφλ ησλ απνδνρψλ 

πνπ ππνινγίδεηαη γηα ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο – πξαγκαηνπνίεζε 310 εθ. επξψ. 

• Σηα έζνδα απφ ηελ θαηάξγεζε ησλ παξάηππσλ εληνπηζκέλσλ ζπληάμεσλ 91,2 εθ, επξψ – 

πξαγκαηνπνίεζε 57,0 εθ. επξψ. 

• Σηηο πξνζδνθίεο γηα κείσζε ησλ ζπληάμεσλ ησλ αηξεηψλ (έζνδα 30,8) – πξαγκαηνπνίεζε 

8,0 εθ. επξψ. 

• Σηελ έληαμε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ΓΔΚΟ ζην εληαίν κηζζνιφγην (έζνδα 73,5 εθ. επξψ) – 

πξαγκαηνπνίεζε 65,0 εθ επξψ. 
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Οη παξαπάλσ απνθιίζεηο αληηζηαζκίζηεθαλ, έσο έλα ζεκείν, απφ ηηο ππεξβάζεηο πνπ 

θαηεγξάθεζαλ ζε άιινπο ζηφρνπο ή απφ ηελ εθαξκνγή άιισλ κέηξσλ πνπ δελ 

πξνβιέπνληαλ ζην ΜΠΓΣ 2013-2016, φπσο: 

• Η πξνγελέζηεξε ηζρχο/εθαξκνγή ηνπ Φφξνπ Πνιπηειείαο, ζπλέβαιε ζηελ εμαζθάιηζε 

142 εθ. επξψ. 

• Η κείσζε ησλ εμνπιηζηηθψλ πξνκεζεηψλ θαηά 50 εθ. επξψ, ε νπνία δελ πξνβιεπφηαλ 

ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ. 

• Ο απζηεξφηεξνο θαλφλαο δαπαλψλ απφ ην Πξάζηλν Τακείν, ν νπνίνο ζπλέβαιε ζηελ 

εηζξνή ζηα θξαηηθά ηακεία 54 εθ. επξψ, ελψ αξρηθψο δελ ππήξρε θακία ζρεηηθή πξφβιεςε 

ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ. 

Γ) Μείωζη ηοσ Προϋπολογιζμού Γημοζίων Δπενδύζεων (ΠΓΔ).   

Γηα αθφκε κία θνξά ν ΠΓΔ γίλεηαη ν εχθνινο ζηφρνο εμνηθνλφκεζεο θνλδπιίσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε απαηηνχκελε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή. Δηδηθφηεξα, γηα ην 

2015 ε ζπξξίθλσζε ησλ θνλδπιίσλ αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζηα 400 εθ. επξψ, 

πεξηνξίδνληαο ηηο δαπάλεο ηνπ ΠΓΔ ζηα 6,8 δηο ην 2014 θαη ζηα 6,4 δηο ην 2015. Οη πφξνη 

πνπ ζα επελδπζνχλ ζε έξγα, ηα νπνία δε ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

αλέξρνληαη ζηα 700 εθ επξψ. 

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο ε δηεηία 2014-2015 απνηειεί θνκβηθφ ρξνληθφ νξίδνληα, 

θαζψο θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ζα ιάβεη ρψξα ε νκαιή  κεηάβαζε απφ ην παιηφ ζην 

λέν ΔΣΠΑ, κε απψηεξν ζηφρν ηε κε απψιεηα θνλδπιίσλ. Γηα ην 2014 απφ ην ζπλνιηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ησλ 6,8 δηο, ηα 6,1 δηο ζα αθνξνχλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα, κε ηα 5,4 

δηο λα αληηζηνηρνχλ ζε έξγα ηνπ ηξέρνληνο ΔΣΠΑ θαη ηα ελαπνκείλαληα 650 εθ. λα 

πξννξίδνληαη γηα ην λέν ΔΣΠΑ, ελψ εζληθνί πφξνη χςνπο 700 εθ. επξψ  ζα δηνρεηεπζνχλ ζε 

έξγα κε επηιέμηκα απφ ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα. Παξάιιεια, ζην επηθαηξνπνηεκέλν 

ΜΠΓΣ πξνβιέπεηαη: 

• Γηα ηελ πεξίνδν 2015-2018 ηα ζπλνιηθά ζπγρξεκαηνδνηνχκελα θνλδχιηα αλέξρνληαη ζην 

89,5% ηνπ ΠΓΔ, ελψ ην ππφινηπν 10,5% - ην νπνίν έρεη απνςηισζεί ζε ζρέζε κε ηα 

πξνεγνχκελα έηε – ζα απνηειέζεη ηε ζπκκεηνρή κε ίδηνπο/εζληθνχο πφξνπο. 

• Οη πφξνη ηνπ ΠΓΔ ζα δηαλεκεζνχλ θαηά 33% ζην Υπνπξγείν Μεηαθνξψλ, θαηά 33% ζην 

ΥΠΑΝ, θαηά 13% ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαηά 8% ζηελ πινπνίεζε 

δξάζεσλ ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα θαη άιιν έλα 17% ζηηο Πεξηθέξεηεο. 

• Σηαδηαθή απνκείσζε ηνπ αλεθηέιεζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ΠΓΔ, ν νπνίνο δηαθξίλεηαη απφ 

ηηο ππεξβνιηθέο ππνρξεψζεηο πξνεγνπκέλσλ εηψλ θαη παξάιιειε δηεπζέηεζε ηνπ 

δεηήκαηνο ηεο παξαγσγήο αλεμφθιεησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

• Μεηαηξνπή ηνπ εζληθνχ ζθέινπο ηνπ ΠΓΔ ζε Δζληθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο θαη 

εληνπηζκφο εθείλσλ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ δε ζπλάδνπλ κε ηελ αλαπηπμηαθή λννηξνπία/ 

ινγηθή. 

Ο πξφεδξνο ηεο ΔΣΔΔ Βαζίιεο Κνξθίδεο δήισζε πσο ην Πξφγξακκα Γεκνζηνλνκηθήο 

Σηξαηεγηθήο ηεο επφκελεο ηεηξαεηίαο επηδηψθεη λα είλαη ην πιαηχζθαιν εμφδνπ καο απφ ηα 

κλεκφληα θαη πεξίνδνο απνθαηάζηαζεο ησλ αδηθηψλ ζηε κηθξνκεζαία επηρεηξεκαηηθφηεηα 

ηεο ειιεληθήο αγνξάο. 

 


