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Κάθε χρόνο το συνολικό πολιτικό πλαίσιο στο οποίο συζητάμε τον 

Προϋπολογισμό είναι αντιδραστικότερο από το προηγούμενο έτος.  

Σήμερα, ιδιαίτερα, εξαπολύεται νέα επίθεση, που έρχεται να προστεθεί στις 

προηγούμενες, για τις λαϊκές οικογένειες που στενάζουν τα τελευταία χρόνια, από 

την ανεργία, την αναδουλειά, τη φοροεπιδρομή και στερούνται στοιχειωδών 

υπηρεσιών. 

Μπροστά στα παραπάνω, είναι γνωστή η θέση μας, ότι οι Δήμοι αποτελούν το 

όχημα για να προωθηθεί το παραπέρα χαράτσωμα του λαού και ο δραστικός 

περιορισμός των υπηρεσιών και των δομών τους. 

Έτσι, σε εφαρμογή του «αριστερού» μνημονίου, το σχέδιο απόφασης των 

Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών με τις οδηγίες για την κατάρτιση των 

προϋπολογισμών για το έτος 2016 κάνει σαφές την πρόθεση της κυβέρνησης για 

τη συνέχιση των περικοπών και του περιορισμού των δαπανών γενικότερα. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το σχέδιο, οι δήμοι καλούνται για μία ακόμη φορά 

να προχωρήσουν στην ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες, με 

υποχρέωση συγκράτησης αυτών στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα, προκειμένου 

να καταρτίσουν ισοσκελισμένους ή πλεονασματικούς προϋπολογισμούς. 

Δηλαδή, επιδείνωση της υπολειτουργίας υπηρεσιών που τις έχουν ανάγκη τα 

λαϊκά στρώματα, επιδείνωση της μερικής απασχόλησης, της αύξησης της 

φορολόγησης, των ιδιωτικοποιήσεων των υπηρεσιών, ως ο μόνος και 

ενδεδειγμένος τρόπος εξεύρεσης χρημάτων! 

Μάλιστα, η κυβέρνηση αναφέρει στο σχέδιο ενδεικτικά μια σειρά δαπανών 

που θα πρέπει οι δήμοι να περιορίσουν, όπως: 

- Δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού. Έχοντας, φυσικά, 

πλήρη επίγνωση ότι η υπερωριακή απασχόληση σήμερα υπάρχει όχι ως έκτακτη 

ανάγκη, αλλά γιατί λείπει το απαραίτητο και αναγκαίο προσωπικό, ύστερα μάλιστα 

και από την απόφαση περί αναστολής των προσλήψεων. 

– Προαιρετικές δαπάνες, και μάλιστα όχι μόνο αυτές των αθλητικών και 

πολιτιστικών συλλόγων, αλλά και σε ό,τι σχετίζεται με την Κοινωνική Πολιτική και 

την βοήθεια των Δήμων στα πιο ευαίσθητα και ευάλωτα στρώματα. 

–Επιπλέον, με βάση τις οδηγίες τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη θα πρέπει 

να προσδιορίζονται με γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας, σε συνδυασμό 

όμως με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους. Αν 



δεν καλύπτονται, τότε θα πρέπει να επιφέρεται αύξηση στον καθορισμό ύψους των 

τελών. 

-Ως διέξοδο, τώρα, στην έλλειψη χρηματοδότησης, η κυβέρνηση, δεν προτείνει 

την αύξηση της χρηματοδότησή της προς τους Δήμους, αλλά προτρέπει στους 

«κόκκινους» δήμους, που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς 

τους, «να συνομολογούν δάνεια με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση των 

χρεών τους». 

Πρακτικά, λοιπόν, σήμερα η κυβέρνηση προτρέπει τους 80 από τους 320 Δήμους, 

που βρίσκονται στο κόκκινο, να προχωρήσουν σε δανειακές συμβάσεις, που θα 

επιβαρύνουν παραπέρα τους δημότες, καθώς για να ανταποκριθούν οι δήμοι θα 

πρέπει να προχωρήσουν σε νέα φοροεπιδρομή, συρρίκνωση ή ιδιωτικοποίηση 

υπηρεσιών, ακόμα και ξεπούλημα της δημοτικής περιουσίας. 

Τέλος, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι η συγκυβέρνηση επιτάσσει τη στρατηγική 

ευθυγράμμιση των δήμων σε ακόμη πιο δραματική μείωση της κρατικής 

χρηματοδότησης και έτσι για τα επόμενα έτη ως το 2018 προβλέπεται μείωση 

τουλάχιστον κατά 23%, στην ήδη τεράστια μείωση των τελευταία πέντε ετών. 

Με λίγα λόγια, επιβεβαιώνεται η συνέχιση της πολιτικής του δραστικού 

περιορισμού της χρηματοδότησης που λαμβάνουν οι δήμοι από τον κρατικό 

προϋπολογισμό και κατά συνέπεια οι δήμοι καλούνται να περιορίσουν το όποιο 

κοινωνικό έργο παρέχουν στα λαϊκά στρώματα και να εξυπηρετούν ακόμα 

λιγότερους.  

Κι όλα αυτά, φυσικά, αποτελούν πιστή εφαρμογή των κατευθύνσεων της ΕΕ, που 

επίσης αποτελούν την ουσία της πολιτικής των εκάστοτε κυβερνήσεων. 

Συγκεκριμένα, για το Δήμο μας, έχουμε γνωστοποιήσει πολλές φορές, τόσο στις 

συνεδριάσεις του Δ.Σ, όσο και στον λαό της πόλης, την κατάσταση των οικονομικών 

δεδομένων. Έχουμε περιγράψει την κατάσταση σχετικά με την μειωμένη κατά 65%, 

προς το παρόν, κρατική χρηματοδότηση, την μειωμένη κατά 60% ΣΑΤΑ, την μη 

απόδοση των παρακρατηθέντων από τον Γενάρη του 2015, ποσό που σήμερα 

ανέρχεται στις 770.000 ευρώ, αλλά και τις νέες επιβαρύνσεις μνημονιακών νόμων, 

όπως η απόδοση του φόρου εισοδήματος, που επιβαρύνει τον Δήμο μας κατά 

235.000,00 ευρώ, μόνο για φέτος. 

Φυσικά, υπάρχουν και μία σειρά άλλα ποσά είτε από την κυβέρνηση, είτε από 

την Περιφέρεια που δεν αποδίδονται στο Δήμο. Η ΣΑΤΑ δεν έχει αποδοθεί από τον 

Απρίλη, το Τέλος Λαϊκών Αγορών δεν μας αποδίδεται από το 2013, δημιουργώντας 

στο ταμείο του Δήμου ένα τεράστιο έλλειμμα. 

Είναι γεγονός, ότι υπήρξαν και μήνες που η μισθοδοσία των δημοτικών 

υπαλλήλων δεν εξασφαλίστηκε από τους ΚΑΠ, λόγω μεγάλης καθυστέρησης της 



καταβολής τους, όπως επίσης λόγω της μηεισροής εσόδων, υπήρξε αρκετές φορές 

αδυναμία στις υποχρεώσεις του Δήμου σε τρίτους. 

Παρ΄ όλα αυτά είναι σημαντικό ότι ο δήμος εξακολουθεί να μην έχει στον 

Προϋπολογισμό του ποσά εξόδων στις Επιχορηγούμενες Πληρωμές Π.Ο.Ε, πράγμα 

που σημαίνει ότι δεν έχει μπει στο μηχανισμό εξυγίανσης. 

Μέσα σε αυτό το ακόμη αντιδραστικότερο πλαίσιο καλούμαστε ως Δημοτική 

Αρχή να φέρουμε τον Προϋπολογισμό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με δεδομένο ότι 

αντικειμενικά τόσο ο κρατικός προϋπολογισμός, όσο και οι προϋπολογισμοί των 

Δήμων αποτελούν ένα εργαλείο αναδιανομής από τους πολλούς στους λίγους, 

προσπαθούμε να περάσουμε την πολιτική μας σε αυτόν. 

Επίσης, με δεδομένα τα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάσαμε παραπάνω 

έχουμε για το 2016 έναν Προϋπολογισμό μειωμένο μόλις κατά 1.416.000 ευρώ 

(2015 σε σχέση με 2014 ήταν μειωμένος κατά 3.000.000), χωρίς να αγγίζονται οι 

παροχές που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τον λαό. 

Στο βαθμό που μπορούμε, διαφαίνεται η πολιτική μας μέσα από τον 

Προϋπολογισμό, όπως για παράδειγμα στους Κωδικούς των ανταποδοτικών τελών, 

όπου τα προϋπολογισθέντα έσοδα δεν παρουσιάζουν καμία αύξηση. Αντίστοιχα 

στις Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού δεν υπάρχει καμία αύξηση, 

αποδεικνύοντας ότι οι παροχές μας προς τους δημότες εξακολουθούν να δίνονται 

με τις μηδενικές ή πολύ χαμηλές συνδρομές που έχουμε. Στην Κοινωνική Πολιτική 

δεν κάνουμε καμία μείωση, ιδιαίτερα στα ποσά που αφορούν τη βοήθεια του 

Δήμου στις πιο ευπαθή και αδύναμες ομάδες, και φυσικά για πέμπτη συνεχόμενη 

χρονιά στον Προϋπολογισμό είναι μηδενικά τα ποσά στα τροφεία των Παιδικών 

Σταθμών. Τέλος, τα έργα, όπως παρουσιάστηκαν και στο Τεχνικό Πρόγραμμα είναι 

στην κατεύθυνση διεκδίκησης για χρηματοδότηση. Εξάλλου, πως να παρουσιάσεις 

ένα πλούσιο Τεχνικό Πρόγραμμα, με μόλις τέσσερις μήνες απόδοση ΣΑΤΑ; 

Οφείλουμε να επισημαίνουμε ότι οι παραπάνω Υπηρεσίες (πλην των έργων) 

είναι ανταποδοτικές και παρά το ότι υπάρχει μεγάλη ψαλίδα στο τι δαπανάται και 

στο τι εισπράττεται ετησίως, δεν υλοποιούμε τις κατευθύνσεις της κυβέρνησης. 

Δηλαδή τη λειτουργία των δομών μέσα από τις εισπράξεις που θα έχουν από τα 

αντίτιμα. 

Αυτό από μόνο του αποτελεί μεγάλο κομμάτι της ουσίας της πολιτικής που 

ακολουθούμε, τόσο από την μεριά της απειθαρχίας στην κυβερνητική πολιτική, όσο 

και από την μεριά πολιτικής που μας διαπνέει. 

Βέβαια η οικονομική κατάσταση δεν έχει να κάνει κύρια με την οικονομική 

διαχείριση. Εξάλλου, από κοινού με την Οικονομική Υπηρεσία προχωρήσαμε σε 



μέτρα, προκειμένου να αποκτηθεί ρευστότητα στο Δήμο, όπως με την 

αναχρηματοδότηση των δανείων, αυτό όμως δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα. 

Γιατί σήμερα ένας Δήμος όταν δεν έχει έσοδα, γιατί η κυβέρνηση, που αποτελεί 

και τον κύριο αιμοδότη εσόδων των ΟΤΑ, τα κόβει όλα, οδηγείται στο να αυξήσει τα 

τέλη, να αυξήσει τις συνδρομές στις δράσεις, συνολικά ν΄ ακολουθήσει 

φορομπηχτική πολιτική, αφού το στέγνωμα του λαού είναι ο επόμενος τρόπος 

εισροής εσόδων στα ταμεία των Δήμων. 

Εξάλλου, μία σειρά Δήμοι που οι Δημοτικές τους Αρχές πρόσκεινται στα πρώην ή 

νυν κυβερνητικά κόμματα, έχουν ήδη παραδώσει διάφορες Υπηρεσίες τους στους 

ιδιώτες, ακολουθώντας αυτές τις κατευθύνσεις. Πιο πρόσφατο και τρανταχτό 

παράδειγμα, αυτό του Δήμου Νίκαιας, όπου η Δημοτική Αρχή έφερε θέμα στο 

συμβούλιο την αύξηση 20% στα τέλη Η/Φ οικιακής χρήσης! 

Από την δική μας μεριά έχουμε δηλώσει πως δεν θα ακολουθήσουμε αυτή την 

πολιτική και δε θα διευκολύνουμε το αντιλαϊκό έργο της κυβέρνησης. Θα 

συνεχίσουμε να υλοποιούμε την κατεύθυνση στον Προϋπολογισμό μας, με ποσοστό 

χρηματοδότησης του κράτους ή από άλλους φορείς 60% και έσοδα από τους 

δημότες 40%. 

Την ίδια ώρα που η συντριπτική πλειοψηφία των Δημοτικών Αρχών, 

ακολουθώντας τις κυβερνητικές κατευθύνσεις, προκρίνουν την ανταποδοτικότητα 

σε σχέση με την κρατική χρηματοδότηση. Θα εξακολουθήσουμε να αντιστεκόμαστε 

και να καλούμε τον ίδιο το λαό να διεκδικήσει για να πάρει ανάσες μέσα στη 

συνολικά ασφυκτική καθημερινότητα που ζει. 

Γνωρίζοντας ότι δε μπορούμε να παρακάμψουμε σε όλα το αντιδραστικό πλαίσιο 

που διέπει την Τοπική Διοίκηση καλούμε τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τα 

φτωχά λαϊκά στρώματα να παλέψουν για την πλήρη κρατική χρηματοδότηση, που 

να καλύπτει το σύνολο των αναγκών του Δήμου, για την πρόσληψη μόνιμου και 

σταθερού προσωπικού, για την ουσιαστική ελάφρυνση και τη ρύθμιση παλαιών 

οφελών στα λαϊκά στρώματα. 

Ταυτόχρονα, όμως, και επειδή σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες ο λαός να 

ζήσει και να ικανοποιήσει το σύνολο των αναγκών του, τον καλούμε να αγωνιστεί 

για να ανατρέψει την πολιτική και την εξουσία του κεφαλαίου, αυτή που του γεννά 

όλα τα προβλήματα. 

Οτιδήποτε άλλο μπορεί να υποθεί, όπως ότι σήμερα ο λαός με τις δεδομένες 

συνθήκες, μπορεί να ζήσει καλά, είναι καλλιέργεια αυταπατών και περίτρανη 

απόδειξη ότι όποιος το υποστηρίζει,υποστηρίζει και το να συνεχίσει ο εργαζόμενος 

να ζει καταδικασμένος στη φτώχεια, την κακοπληρωμένη δουλειά και την ανέχεια. 

 


