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Tα εργαλεία της επισκόπησης δαπανών του Προϋπολογισµού, επιδόσεων και 
της αντίστοιχης µεταρρύθµισης στον έλεγχο των δαπανών βελτιώνουν την απο-
τελεσµατικότητα των δηµόσιων δαπανών και οδηγούν στη δηµιουργία πρόσθε-
του και µόνιµου δηµοσιονοµικού χώρου, που είναι αναγκαίος για τη µείωση του 
φορολογικού βάρους.

Λάθη… επιµέλειας
Ο υφυπουργός ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής Θ. Σκυλακάκης τόνισε πρόσφα-
τα σε οµιλία του στη Βουλή ότι, «λόγω λαθών επιµέλειας», η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ προσµετρούσε τις δαπάνες νοσοκοµειακής περίθαλψης µεταναστών και 
προσφύγων στις συνολικές δαπάνες της κυβέρνησης, αυξάνοντας µε τον τρόπο 
αυτό τα έξοδα και άρα τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών. Σηµειώνεται ότι 
το 2015 συµφωνήθηκε µεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των εταίρων να αφαι-
ρούνται οι δαπάνες που συνδέονται µε το προσφυγικό (κυρίως του υπουργείου 

Αµυνας) από την καταµέτρηση των πρωτογενών πλεονασµάτων. Οπως δια-
πιστώθηκε, υπήρχαν και λάθη επιµέλειας, όπως σε νοσοκοµεία που δεν 

κατέγραφαν τις µεταναστευτικές και προσφυγικές δαπάνες, µε αποτέλε-
σµα να µην αφαιρούνται από τις δαπάνες της κυβέρνησης, όπως προ-
βλέπει η συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Ενωση. Οπως ανέφερε χαρα-
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Τ
ις δαπάνες για το µεταναστευτικό-προ-
σφυγικό, πλην των κονδυλίων που δια-
χειρίζονται οι µη κυβερνητικές οργανώ-

σεις, θα ξεκινήσουν να «σκανάρουν» από τις 
αρχές του 2020 στο Γενικό Λογιστήριο, προκει-
µένου να εντοπιστούν περιττά έξοδα και σπα-
τάλες. Με τη νέα επισκόπηση δαπανών στό-
χος είναι να διαπιστωθεί η αποτελεσµατικότη-
τα στη χρήση τους, αλλά και να βρεθεί έξτρα 
δηµοσιονοµικός χώρος, ώστε να χρηµατοδο-
τηθούν αναπτυξιακές δράσεις και να επιτευ-
χθούν φοροελαφρύνσεις. Πρόκειται για ένα 
δηµοσιονοµικό εργαλείο που αξιοποιήθηκε 
από το οικονοµικό επιτελείο και για τον σχε-
διασµό του Προϋπολογισµού του 2020, στον 
οποίο προβλέπεται κονδύλι 80 εκατ. ευρώ από 
τη µείωση δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης, 
ενώ βασική βούληση είναι να επεκταθεί σε 
όλους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης σε βά-
θος διετίας. Παράλληλα, εξετάζεται να ενσω-
µατωθούν στον κρατικό Προϋπολογισµό δεί-
κτες συστηµατικής παρακολούθησης της απο-
δοτικότητας των δαπανών.

Εσοδα 
«Μετά από αυτά που βρήκαµε σε ό,τι αφορά 
τις δαπάνες του µεταναστευτικού στον τοµέα 
της Υγείας, θα εξετάσουµε, σε συνεργασία µε 
τα συναρµόδια υπουργεία, όλες τις δαπάνες 
της Γενικής Κυβέρνησης που αφορούν πρό-
σφυγες και αιτούντες άσυλο. Πρόκειται για δα-
πάνες οι οποίες -µε βάση τη συµφωνία µε τους 
εταίρους µας- δεν περιλαµβάνονται στο κατά 
πρόγραµµα πλεόνασµα και συνεπώς µπορούν 
να δηµιουργήσουν επιπλέον δηµοσιονοµικό 
χώρο για τον Προϋπολογισµό του 2020. Θα 
εξετάσουµε κάθε είδους δαπάνη, ακόµη και 
δαπάνες για τα τέλη καθαριότητας και φωτι-
σµού των κέντρων υποδοχής, πρόσθετες δα-
πάνες παιδικών σταθµών στους δήµους κ.ά.», 
δηλώνει στη Realnews ο υφυπουργός αρµό-
διος για τη ∆ηµοσιονοµική Πολιτική Θεόδω-
ρος Σκυλακάκης. 

Από το οικονοµικό επιτελείο αποφεύγουν να 
προσδιορίσουν το ύψος των δαπανών που θα 
µπορούσαν να εξοικονοµηθούν από την επι-
σκόπηση στο µεταναστευτικό και στους παι-
δικούς σταθµούς. Ωστόσο, επισηµαίνουν ότι 
όποιο ποσό εξοικονοµηθεί θα είναι σηµαντι-
κό, καθώς βοηθά στον δηµοσιονοµικό εξορ-
θολογισµό και δηµιουργεί πρόσθετο χώρο 
κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισµού.

Οι εκτιµήσεις κυβερνητικών στελεχών 
είναι ότι η ορθή εφαρµογή της επισκό-
πησης των δαπανών και η άµεση επιβο-
λή σε όλους τους φορείς διορθωτικών κι-
νήσεων, εφόσον εντοπιστεί απόκλιση από 
τους στόχους, οδηγούν σε βέβαιη εξοικο-
νόµηση δαπανών. Εάν σε αυτό το 
ποσό συνυπολογιστεί και η 
ορθή και αποτελεσµατικό-
τερη διαχείριση των ∆Ε-
ΚΟ, το οικονοµικό επιτε-
λείο εκτιµά ότι η εξοικο-
νόµηση µπορεί να αγ-
γίξει τα επόµενα έτη 
το ποσό των 2 δισ. 
ευρώ.

Στο µικροσκόπιο
οι δαπάνες για 
τους πρόσφυγες

κτηριστικά ο υφυπουργός, «στα στοιχεία που 
πήραµε αλλά και από τις ερωτήσεις που κάνα-
µε στις διοικήσεις των νοσοκοµείων, µας εί-
παν, για παράδειγµα, ότι στο νοσοκοµείο Λέ-
σβου δεν υπήρχαν καταγεγραµµένες δαπάνες 
για µετανάστες και πρόσφυγες. Υπολογίστε ότι 
αυτά είναι λεφτά που προκύπτουν από τη φο-
ρολόγηση των πολιτών». Στόχος είναι να κα-
ταγραφούν µία προς µία όλες οι δαπάνες για 
το µεταναστευτικό και στη συνέχεια να διαπι-
στωθεί ποια είναι τα περιθώρια για εξοικονό-
µηση. Αντίστοιχα θα κινηθούν στο Γενικό Λο-
γιστήριο, καταγράφοντας κάθε είδους δαπάνη 
αναλυτικά, καθώς µέχρι σήµερα δεν έχει ανα-
ληφθεί καµία σχετική πρωτοβουλία. Στόχος εί-
ναι να εντοπιστούν τυχόν σπατάλες ή αναποτε-
λεσµατικότητα στη χρήση των κονδυλίων και 
στη συνέχεια να γίνουν οι κινήσεις για την ορ-
θή διαχείρισή τους.

 
Τα αποτελέσµατα 
Η επισκόπηση δαπανών καθιερώθηκε από 
τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Οικονοµι-
κών Γιώργο Χουλιαράκη και, σύµφωνα µε 
στοιχεία τα οποία ενσωµατώθηκαν στον Προ-
ϋπολογισµό του 2019, πέρυσι εξοικονοµήθη-
κε µέσω αυτής της διαδικασίας ένα ποσό της 
τάξεως των 88 εκατ. ευρώ. Η µεγάλη διαφο-
ρά ανάµεσα στην επισκόπηση επί κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ και τώρα επί κυβέρνησης Νέας 
∆ηµοκρατίας είναι ότι η προηγούµενη ηγεσία 
του υπουργείου Οικονοµικών είχε επικεντρώ-
σει την προσπάθειά της στα υπουργεία Υγείας, 
Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη, κα-
θώς έκρινε ότι σε αυτά υπήρχαν τα περιθώρια 
να γίνουν περικοπές. Πλέον η σηµερινή ηγεσία 
στοχεύει στην επέκταση των ελέγχων σε όλα 
τα υπουργεία και τους φορείς της Γενικής Κυ-
βέρνησης. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
έχει δώσει βάρος στη βέλτιστη διαχείριση των 
διαθέσιµων πόρων του Προϋπολογισµού και 
στη βάση αυτή έχει αξιοποιηθεί το δηµοσιονο-
µικό εργαλείο της επισκόπησης δαπανών και 
δραστηριοτήτων. Εκτός από την εξοικόνοµη-
ση δαπανών για το 2020, εντοπίστηκαν έσο-
δα 134 εκατ. ευρώ που µπορούν να διοχετευ-
θούν σε αναπτυξιακές δράσεις. Ετσι, συνολι-
κά προέκυψε θετικό δηµοσιονοµικό αποτέλε-
σµα 214 εκατ. ευρώ.

Συναγερµός έχει σηµάνει στο Γενικό Λογιστήριο, 
καθώς έχουν εντοπιστεί σπατάλες δηµόσιου 
χρήµατος στις υπηρεσίες που προσφέρουν οι 
δήµοι, τα νοσοκοµεία και οι παιδικοί σταθµοί, 
ενώ υπάρχουν κονδύλια από την Ε.Ε. 

Μετά από αυτά που βρήκαμε 
σε ό,τι αφορά τις δαπάνες του 

μεταναστευτικού στον τομέα της 
Υγείας, θα εξετάσουμε όλες τις 

δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης 
που αφορούν πρόσφυγες και 

αιτούντες άσυλο 

τονίζει στην «R» ο υφυπουργός 
∆ημοσιονομικής Πολιτικής Θ. Σκυλακάκης


