
ΕΓΚΤΚΛΙΟ ΤΠΟΤΡ. ΕΧΣΕΡΙΚΧΝ  

“ΚΟΦΣΕ ΔΑΠΑΝΕ ΚΟΦΣΕ ΤΠΕΡΧΡΙΕ’’ 

ε λέες περηθοπές προτωρά ε θσβέρλεζε ΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ποσ ζα έτοσλ ζεκαληηθές 

αρλεηηθές επηπηώζεης ζηοσς εργαδόκελοσς θαη ηης ιαϊθές οηθογέλεηες. Ασηή ηε θορά 
πρόθεηηαη γηα περηθοπές ποσ αθορούλ δαπάλες Δήκωλ θαη Περηθερεηώλ θαη πηο 

ζσγθεθρηκέλα: Δαπάλες σπερωρηαθής απαζτόιεζες ηοσ προζωπηθού αιιά θαη δαπάλες 
όπως: βοεζήκαηα ζε οηθολοκηθά αδσλάηοσς, επητορεγήζεης Νοκηθώλ Προζώπωλ 

Δεκοζίοσ Δηθαίοσ (περηιακβάλοληαη Παηδηθοί ηαζκοί, σπερεζίες Υδρεσζες θαη 
Αποτέηεσζες), αιιά θαη επητορεγήζεης ζε αζιεηηθούς θαη ποιηηηζηηθούς ζσιιόγοσς. 

 Mε εγθχθιην πνπ έρεη εκεξνκελία 22 Ηνχιε θαη αξ.πξση 23976  θαη ηελ νπνία 
ππνγξάθνπλ νη: πθππνπξγφο Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο Γ. 

Μπαλάφας θαη αλαπιεξσηήο ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Γ. Υοσλιαράκης, δίλνληαη 
νδεγίεο πξνο Γήκνπο θαη Πεξηθέξεηεο ζρεηηθά κε ην πψο ζα θαηαξηίζνπλ ηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο ηνπο γηα ην 2017. Απηέο νη νδεγίεο εμεηδηθεχνπλ παιαηφηεξε 
εγθχθιην γηα ηελ «Θαηάξηηζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Θπβέξλεζεο Οηθνλνκηθνχ Δηνπο 

2017». Θαη αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη φιν απηφ ην πιαίζην ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ 

εγθπθιίσλ είλαη βαζηζκέλν ζηα ηξία Κλεκφληα ησλ θπβεξλήζεσλ ΛΓ - ΠΑΟΘ αιιά θαη 
ΤΡΗΕΑ - ΑΛΔΙ, θαζψο θαη ζηα Κεζνπξφζεζκα Πξνγξάκκαηα Γεκνζηνλνκηθήο 

Πξνζαξκνγήο πνπ ηα ζπλνδεχνπλ. 

Ζδε, απφ ρηεο πνπ δεκνζηνπνηήζεθε ην ζέκα, έγηλε πξνζπάζεηα απφ ηα θπβεξλεηηθά 

επηηειεία λα παξνπζηαζηεί ζαλ έλα λνηθνθχξεκα ζε πεξηηηέο θαη αιφγηζηεο δαπάλεο. 
Οκσο, ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη δηαθνξεηηθή. Αο δνχκε πην ζπγθεθξηκέλα ηη πξνβιέπεη ε 

εγθχθιηνο, αιιά θαη ηη ζεκαίλνπλ φια φζα πξνβιέπεη: 

Οπσο αλαθέξεηαη: «ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη έρνπλ αλαιεθζεί ππνρξεψζεηο 
θαη πξαγκαηνπνηεζεί δαπάλεο θαζ' ππέξβαζε ησλ εγγεγξακκέλσλ πηζηψζεσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, ηα πνζά πνπ αλαινγνχλ ζην χςνο απηψλ θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο 
ησλ νξγάλσλ πνπ ελέθξηλαλ ή ζπλέπξαμαλ ζηελ εθηέιεζε ηεο δαπάλεο». Απηφ 

πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη εάλ θάπνηνο δήκνο ζεσξήζεη κέζα ζην 2017 φηη ππάξρεη αλάγθε 
λα εγθξίλεη έλα θνλδχιη γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ είηε ζε ππεξεζίεο Πξφλνηαο (π.ρ. 

παηδηθνί ζηαζκνί, Βνήζεηα ζην πίηη θ.ιπ.) ηφηε ζα πξέπεη λα ην πιεξψζεη ν ίδηνο ν 

θνξέαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη δεκνηηθνί ή πεξηθεξεηαθνί ζχκβνπινη, νη αξκφδηνη 
ππάιιεινη ησλ Γηεπζχλζεσλ θ.ιπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δειαδή, δελ ππάξρεη 

πεξίπησζε λα δνζεί θαλέλα πνζφ, αθφκα θη αλ ππάξμεη θάπνηα ζνβαξή αλάγθε γηα ηελ 
αλαθνχθηζε ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη απηφ ίζρπε θαη πξηλ ηηο 

εγθπθιίνπο, απιά ηψξα ηνλίδεηαη φηη είλαη αλάγθε λα ηεξεζεί απαξέγθιηηα, ελψ 
ππάξρεη θαη ην ζηνηρείν ηνπ σκνχ εθβηαζκνχ. 

Κόψτε από παντού! 

Οη ζρεηηθέο εγθχθιηνη επηζεκαίλνπλ ηελ «αλάγθε άζθεζεο πεξηνξηζηηθήο πνιηηηθήο ζηηο 

δαπάλεο γεληθφηεξα, κε ππνρξέσζε ζπγθξάηεζεο απηψλ ζηα ρακειφηεξα δπλαηά 

επίπεδα». Κάιηζηα, ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη θαηεγνξίεο δαπαλψλ ζηηο νπνίεο πξέπεη 
λα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ρακειφηεξνπ χςνπο πνζψλ ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο: 

1. «Οη δαπάλεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, νη νπνίεο πξέπεη λα 

απνβιέπνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ έθηαθησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ θαη λα 
εγθξίλνληαη, αθνχ πξψηα εμαληιεζνχλ φια ηα πεξηζψξηα αμηνπνίεζήο ηνπ εληφο ηνπ 

σξαξίνπ εξγαζίαο». 

Ση ζεκαίλεη απηφ; Οηη νη εξγαδφκελνη ζηηο ππεξεζίεο Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ ζα πξέπεη 
λα δνπιεχνπλ αζηακάηεηα, ψζηε λα βγάδνπλ ηε δνπιεηά ζην πιαίζην ηνπ σξαξίνπ 

ηνπο, γηα λα γιηηψλεη ηελ πιεξσκή ησλ ππεξσξηψλ ην θξάηνο. Οκσο, ήδε κε δεδνκέλε 
ηελ απαγφξεπζε πξνζιήςεσλ απφ ην 2010, απφ ην πξψην Κλεκφλην θαη ηηο ζπλερείο 



πεξηθνπέο αθφκα θαη γηα ζπκβαζηνχρνπο, φζνη εξγαδφκελνη δνπιεχνπλ ζε θάπνηεο 

ππεξεζίεο θάλνπλ δνπιεηά γηα 2 ή γηα 3. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζε 
πνιινχο δήκνπο ζηνλ ηνκέα ηεο θαζαξηφηεηαο. Δθεί φπνπ αλαγθάδνληαη λα δνπιεχνπλ 

αθφκα θαη 12 ψξεο, φζνη εξγαδφκελνη έρνπλ απνκείλεη. Απηή ε πξαθηηθή - κε 
δεδνκέλεο ηηο ειιείςεηο πξνζσπηθνχ αιιά θαη ηηο αλάγθεο λα παξακέλνπλ απμεκέλεο - 

ζα νδεγήζεη κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ζε ηδησηηθνπνηήζεηο ππεξεζηψλ ησλ δήκσλ. 

2. «Οη πάζεο θχζεσο πξναηξεηηθέο δαπάλεο, φπσο νη επηρνξεγήζεηο Λνκηθψλ 

Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΛΠΓΓ), αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ, 

βνεζήκαηα ζε νηθνλνκηθά αδπλάηνπο θ.ιπ., πξέπεη λα πεξηνξηζζνχλ ζηηο απνιχησο 
αλαγθαίεο θαη επηβεβιεκέλεο, θηλνχκελεο ζηα ππφ ηνπ λφκνπ πξνβιεπφκελα φξηα θαη 

ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δπλαηφηεηαο ρξεκαηνδφηεζεο απηψλ απφ ηηο αλακελφκελεο 
εηζπξάμεηο ηνπ δήκνπ». 

Ση ζεκαίλεη απηφ; Οη δήκνη έρνπλ κε βάζε ην λφκν ηε δπλαηφηεηα λα δίλνπλ θάπνηα - 
ζηελ θπξηνιεμία - πεληρξά επηδφκαηα ζε αλζξψπνπο πνπ δελ έρνπλ πνχ λα κείλνπλ, 

δελ έρνπλ λα θάλε. Γηαηί έηζη θη αιιηψο γεληθεπκέλε επηδνκαηηθή πνιηηηθή ζε ιατθά 
ζηξψκαηα δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ νη δήκνη θαη νη πεξηθέξεηεο. Ση ιέεη ηψξα ε 

θπβέξλεζε; Θφςηε ηα θαη απηά. Δπηπιένλ, ζε φ,ηη αθνξά ηα Λνκηθά Πξφζσπα 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, πξέπεη λα πνχκε φηη ζε απηά είλαη εληαγκέλνη νη Παηδηθνί ηαζκνί, νη 
επηρεηξήζεηο Τδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο, αζιεηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηφ πνπ ζα ζπκβεί είλαη, γηα παξάδεηγκα, λα γίλνπλ πεξηθνπέο 
ζε πξνζσπηθφ, ζε θαγεηφ, ζε θαζαξηφηεηα ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο απαξαίηεηεο γηα 

ηα βξέθε θαη ηα λήπηα ζε παηδηθνχο ζηαζκνχο. Κε απηήλ ηε ινγηθή, πξνρσξά ε 
θπβέξλεζε ζην πιαίζην ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδεη. Θαη γηα «θεξαζάθη», ε 

εγθχθιηνο πξνβιέπεη φηη εάλ ζέιεη έλαο δήκνο λα παξέρεη ηέηνηεο ππεξεζίεο ζα πξέπεη 
απηέο λα ηηο ρξεκαηνδνηνχλ νη εηζπξάμεηο ηνπ Γήκνπ. Γειαδή, νη εηζπξάμεηο απφ 

θφξνπο θαη ηέιε πνπ επηβάιινληαη θαη πιεξψλνληαη απφ ηηο εξγαηηθέο νηθνγέλεηεο. 
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