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Η µελέτη του Κ.Π για τις επιπτώσεις των περιοριστικών πολιτικών στις 
δηµόσιες υπηρεσίες, στα δηµόσια αγαθά και  στο ανθρώπινο δυναµικό 
κατέγραψε µε συστηµατικό τρόπο τις βασικότερες θεσµικές ανατροπές της 
τελευταίας τετραετίας και τις επιπτώσεις τους σε βάρος των δηµοσίων 
υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναµικού τους, των κοινωνικών αγαθών και 
του πολίτη. Στόχος της µελέτης, να ενισχύσει τις θέσεις του Συνδικαλιστικού 
Κινήµατος στη συνεργασία και στον κοινό αγώνα µε τους φορείς της κοινωνίας 
για την ανατροπή αυτών των πολιτικών. 
 
Τα στοιχεία που παρουσιάζουµε εδώ αποτελούν επικαιροποίηση των 
βασικότερων δεδοµένων που παρουσίασε η οµάδα µελέτης τον Νοέµβριο του 
2013, αντλώντας από τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, του µητρώου 
µισθοδοτούµενων του ∆ηµόσιου Τοµέα, του ΙΟΒΕ (υγεία) της ετήσιας έκθεσης 
του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, και των Οµοσπονδιών της Α∆Ε∆Υ.  
 
Η υποβάθµιση του δηµόσιου τοµέα που συντελέστηκε µεθοδευµένα και 
συστηµατικά µέσα στην τελευταία τετραετία, δεν περιορίζει τις συνέπειές της 
στο στενό πυρήνα του και στο προσωπικό που απασχολείται σε αυτόν. Είχε ως 
αποτέλεσµα την γενικότερη υποβάθµιση της οικονοµίας και της κοινωνίας µε 
πλήρη απορύθµιση της αγοράς εργασίας, πρωτοφανή διόγκωση της ανεργίας, 
σταδιακή κατάργηση των κύριων κοινωνικών λειτουργιών του κράτους, 
υποβάθµιση της εκπαίδευσης, της υγείας και της πρόνοιας. 
 
Έτσι από τα τελευταία διαθέσιµα εθνικολογιστικά στοιχεία αλλά και αυτά που 
αποτυπώνει και η ετήσια έκθεση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονοµία και 
την απασχόληση το 2014 προκύπτει ότι: 
 
Μισθοί  

Οι µεγαλύτερες µειώσεις από την αρχή της κρίσης σηµειώνονται στην περίοδο 
2009-12 όπου οι δαπάνες για µισθούς και εισφορές µειώθηκαν συνολικά κατά 

Οι επιπτώσεις των περιοριστικών πολιτικών την εποχή των 
µνηµονίων σε επιµέρους τοµείς του ∆ηµοσίου και στο 

ευρύτερο κοινωνικό σύνολο 
Επικαιροποιηµένα στοιχεία της µελέτης του Κ.Π 



7,1 δισ. ευρώ. Χωρίς να συνυπολογίζεται η ανάλογη σηµαντική µείωση που 
έλαβε χώρα στη διάρκεια του 2013, η µείωση αυτή που ανήλθε συνολικά στο 
30%, οδήγησε τις µισθολογικές δαπάνες του ∆ηµοσίου στα επίπεδα του 2004 και 
συνεχίζεται σταθερά. Συγκεκριµένα, στο πρώτο τρίµηνο του 2014 οι αµοιβές 
εξαρτηµένης εργασίας στην Γενική Κυβέρνηση ανήλθαν σε 5,177 δισ. ευρώ 
(26,4% των συνολικών δαπανών), από 5,406 δισ. ευρώ (23,4% των δαπανών) 
το πρώτο τρίµηνο 2013 και 5,597 δισ. ευρώ (24,4% των δαπανών) το πρώτο 
τρίµηνο 2012. Αντίθετα, οι φόροι που επιβάλλονται στο εισόδηµα, αυξήθηκαν σε 
3,525 δισ. ευρώ (21,2% των συνολικών εσόδων) το πρώτο τρίµηνο 2014, από 
2,930 δισ. ευρώ (17,8% των εσόδων) το πρώτο τρίµηνο 2013 και 3,371 δισ. 
ευρώ (17,8% των εσόδων) το αντίστοιχο τρίµηνο του 2012. Με βάση τις 

εκτιµήσεις της µελέτης του ΚΠ η µείωση αυτή µπορεί να αναλυθεί σε 
δύο κυρίως συνιστώσες. Πρώτον, στη σηµαντική µείωση της 
απασχόλησης στο σύνολο του δηµόσιου, και δεύτερο στην µείωση των 
αµοιβών στο ∆ηµόσιο τοµέα, που είχαν ως αποτέλεσµα την απώλεια 
πάνω από το 1/3  από το πραγµατικό διαθέσιµο εισόδηµα των 
εργαζοµένων στο δηµόσιο. 

 
Oι κυριότερες νέες παρεµβάσεις που υλοποιήθηκαν το 2013 -14 µε άµεσες 
συνέπειες στο µισθολογικό και συνταξιοδοτικό των ∆.Υ, είναι: η επιπλέον µείωση 
των ειδικών µισθολογίων, η επέκταση του ενιαίου µισθολογίου και σε άλλες 
κατηγορίες προσωπικού του ∆ηµοσίου, η πλήρης κατάργηση των επιδοµάτων 
εορτών και αδείας των δηµοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων. Σ’αυτά θα 
πρέπει να προσθέσουµε και την µείωση του προσωπικού σε ΑΕΙ/ΤΕΙ, την αύξηση 
του ορίου συνταξιοδότησης κατά δύο έτη, την περαιτέρω προσαρµογή των 
κύριων και επικουρικών συντάξεων. 

 
Μείωση της απασχόλησης στο ∆ηµόσιο, διαθεσιµότητες/ απολύσεις: 

Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης προκύπτει ότι στο 
διάστηµα 2009-2013, ο αριθµός των απασχολούµενων στο δηµόσιο στο 
σύνολό του µειώθηκε κατά 267.095 (από 942.625 στις 31.12.2009 σε 
675.530 στις 31.12.2013). Στο Στενό δηµόσιο τοµέα µε βάση τα ίδια 
στοιχεία η µείωση προσωπικού ήταν για το ίδιο διάστηµα 229.815 (από 
865.153 στις 31.12.2009 σε 635.338 στις 31.12.2013) 
 
Ο µεγάλος αριθµητικός περιορισµός του απασχολούµενου προσωπικού παρά την 

Εξέλιξη της απασχόλησης στο ∆ηµόσιο Τοµέα (31.12.2009 - 31.12.2013) 1/ 

    31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  942.625 866.658 772.460 735.561 675.530 

  Στενός δηµόσιος τοµέας 865.153 796.947 715.686 682.289 635.338 

  Τακτικό Προσωπικό 2/  692.907 667.374 646.657 629.114 599.207 

  
Έκτακτο Προσωπικό (Με επιβάρυνση στον 
κρατικό προϋπολογισµό) 3/ 148.634 105.961 54.590 38.807 12.196 

  

Προσωπικό καθαριότητας σχολικών 

        8.120 µονάδων 4/ 

  Μετακλητοί 5/  1.844 1.844 1.844 1.855 1.901 

  Αιρετοί 6/ 21.286 21.286 12.113 12.031 13.252 

  Πρόεδροι / Μέλη ∆.Σ./Όργανα ∆ιοίκησης 7/ 482 482 482 482 662 

  
Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου 
(εκτός ∆ΕΚΟ κεφ.Β' ) 8/ 77.472 69.711 56.774 53.272 40.192 



αύξηση των αρµοδιοτήτων που ανατέθηκαν κυρίως στις υπηρεσίες «πρώτης  
γραµµής» οι οποίες σχετίζονται άµεσα στην εξυπηρέτηση του πολίτη 
(εκπαίδευση, υγεία, πρόνοια) οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια σε: 

 
- κατάργηση ή υποβάθµιση ολόκληρων τοµέων των υπηρεσιών ή τµηµάτων τους 
(σχολικές µονάδες, ολοήµερα τµήµατα σχολείων, επαγγελµατική εκπαίδευση, 
ενισχυτική διδασκαλία, νοσοκοµεία, δηµοτική αστυνοµία, φύλαξη σχολικών 
κτιρίων), 
- ανάθεση µέρους των δηµοσίων υπηρεσιών σε ιδιώτες (υγεία, µακροχρόνια 
φροντίδα, επαγγελµατική κατάρτιση, παιδικοί σταθµοί, καθαριότητα, υπηρεσίες 
φύλαξης και ασφάλειας)   ή/και η οικονοµική πριµοδότησή τους έναντι των 
αντίστοιχων δηµοσίων υπηρεσιών( π.χ. ιδιωτικές κλινικές), 
- κατάργηση της σταθερής ασφαλούς εργασίας µε την µερική αντικατάσταση του 
αποχωρούντος προσωπικού από «εν µέρει» ασφαλισµένους και περιστασιακής 
εργασίας ανέργους που αµείβονται µέσω διαφόρων µορφών κοινωνικά 
επιδόµατα των ευρωπαϊκών προγραµµάτων(κοινωφελής εργασία, voucher). 

 
Εκπαίδευση 
 
∆απάνες  

- Μείωση των δηµοσίων δαπανών για την παιδεία κατά 33% (2009 – 2013) και 
κατά 47% µέχρι το 2016. Ο προϋπολογισµός για την παιδεία είναι 2,51% του 
ΑΕΠ το 2013 και θα φτάσει στο 2,15% το 2016.  
(Ο προϋπολογισµός του 2014 για την Παιδεία διαµορφώνεται σε 5.090 
εκατοµµύρια, από τα οποία τα 4.600 είναι από τον Τακτικό Προϋπολογισµό και 
τα 490 από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.) 
 
Έτσι µε βάση τα στοιχεία της ΟΛΜΕ για τις σηµαντικότερες επιπτώσεις της 
πολιτικής των µνηµονίων στην εκπαίδευση, τα αποτελέσµατα είναι: 
 
- 30.000 λιγότεροι εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση που σηµαίνει 
µείωση 30% από τον Ιούνη του 2010. (15.000 από αυτούς µέσα στο καλοκαίρι 
του 2013). Από 102.360 το 2010, 72.428 το 2013. 
- οι απολύσεις 10.000 αναπληρωτών στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση. Μόλις 320 αναπληρωτές προσλήφθηκαν φέτος στη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση από 3757 το 2012-13 (91% µείωση) και 5527 το 2011-12 (94 % 
µείωση). 
- το κλείσιµο σχολείων και η κατάργηση εκπαιδευτικών υποστηρικτικών δοµών 
(βιβλιοθήκες, ενισχυτική, Π∆Σ, Συµβουλευτικοί σταθµοί, δοµές ΣΕΠ κ.λπ), 
κατάργηση τοµέων στα δηµόσια επαγγελµατικά λύκεια. 
- Μείωση των µισθών των εκπαιδευτικών έως και 45% για τους 
νεοδιοριζόµενους εκπαιδευτικούς. Εισαγωγικός µισθός 640 ευρώ από 1070 και 
καταληκτικός 1400 ευρώ από 1600 καθαρά. Μείωση των συντάξεων και του 
εφάπαξ. 
- Υποχρεωτική µετάταξη 5.000 εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 
και σε διοικητικές θέσεις. 
- Αύξηση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών κατά 2 ώρες µε 
αποτέλεσµα χιλιάδες εκπαιδευτικοί να χαρακτηρίζονται υπεράριθµοι στην 
περιοχή τους. 
- Αύξηση του αριθµού των µαθητών ανά τµήµα στους 30. Μετακινήσεις µαθητών 
σε άλλα σχολεία για να µη δηµιουργούνται µικρότερα τµήµατα. 
- Καθιέρωση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που θα σχετίζεται µε τη 
µισθολογική και τη βαθµολογική εξέλιξη αλλά και τις επιδόσεις των µαθητών και 
θα οδηγεί στη χειραγώγηση αλλά ακόµα και σε απολύσεις εκπαιδευτικών. 



- Αυταρχικό πλέγµα νόµων (νέο πειθαρχικό, ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο, 
αξιολόγηση κ.λπ.) που µαζί µε τις διαθεσιµότητες, απολύσεις, υποχρεωτικές 
µετακινήσεις δηµιουργούν ένα κλίµα φόβου και ανασφάλειας διαλύοντας 
συγχρόνως και κάθε συλλογικότητα στο σχολείο.
- Ο νόµος 4186/13 
πανελλαδικού τύπου εξετάσεις σε όλες τις τάξεις τόσο στο γενικό όσο και το 
επαγγελµατικό λύκειο, που θα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της µαθητικής 
διαρροής και των φροντιστηρίων και θα οδηγήσει ένα µεγάλο τµήµα µαθητών 
στην πρόωρη, στενή και φ
Γυµνάσιο). Παραχωρείται ένα µέρος της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης στους 
ιδιώτες και εισάγεται η µαθητεία δηλ. η απλήρωτη και ανασφάλιστη εργασία 
ακόµα και ανηλίκων η οποία θα αντικαταστήσει την εκπαιδευτική 
 

ΥΓΕΙΑ 
 

Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία που δίνει το Σύστηµα 
Λογαριασµών Υγείας για τα έτη 2009
συνολική τρέχουσα δαπάνη υγείας ως προς το ΑΕΠ, παρουσιάζει 
σταθερή πτωτική τάση από 10.03%, 9.34%, 9.67% σε 9.16% του 
για τα έτη 2009, 2010 , 2011 και 2012 αντίστοιχα, ενώ οι συνολικές 
δηµόσιες τρέχουσες δαπάνες υγείας σηµείωσαν µείωση κατά 2.0% το 
έτος 2011 έναντι του 2010 και κατά 12.6% το 2012 σε σχέση µε τις 
δαπάνες του έτους 2011. Σύµφωνα πάλι µε τα ίδια στοιχεία
του δηµόσιου τοµέα στην συνολική τρέχουσα δαπάνη, παρουσιάζει 
µείωση από 69,5% το έτος 2009 σε 68.0% το έτος 2012.
 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Esynet, oι λειτουργικές δαπάνες έχουν µειωθεί κατά 
52,8% την περίοδο 2009 
Φαρµακευτική δαπάνη
Βιοµηχανικών Μελετών (ΙΟΒΕ) (Ιούλιος 2014) µε τον τίτλο: «Η φαρµακευτική 
αγορά στην Ελλάδα: Στοιχεία και Γεγονότα 2013» δείχνει ότι οι δαπάνες για 
υγειονοµικό υλικό, φάρµακα, ορθοπεδικό υλικό, χηµικά αντιδραστήρια
υπηρεσίες από ιδιωτικές εταιρείες (αφορούν την ασφάλεια, την καθαριότητα, τη 
σίτιση και εστίαση, τη συντήρηση κ.λπ.) µειώθηκαν, κατά 52,8% την περίοδο 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΕΣΥ 2009
ΙΟΒΕ 

Αυταρχικό πλέγµα νόµων (νέο πειθαρχικό, ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο, 
αξιολόγηση κ.λπ.) που µαζί µε τις διαθεσιµότητες, απολύσεις, υποχρεωτικές 
µετακινήσεις δηµιουργούν ένα κλίµα φόβου και ανασφάλειας διαλύοντας 

ς και κάθε συλλογικότητα στο σχολείο. 
4186/13 δηµιουργεί ένα σκληρό, εξετασιοκεντρικό

πανελλαδικού τύπου εξετάσεις σε όλες τις τάξεις τόσο στο γενικό όσο και το 
επαγγελµατικό λύκειο, που θα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της µαθητικής 
διαρροής και των φροντιστηρίων και θα οδηγήσει ένα µεγάλο τµήµα µαθητών 
στην πρόωρη, στενή και φτηνή κατάρτιση (µε τη δηµιουργία των ΣΕΚ µετά των 
Γυµνάσιο). Παραχωρείται ένα µέρος της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης στους 
ιδιώτες και εισάγεται η µαθητεία δηλ. η απλήρωτη και ανασφάλιστη εργασία 
ακόµα και ανηλίκων η οποία θα αντικαταστήσει την εκπαιδευτική 

Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία που δίνει το Σύστηµα 
Λογαριασµών Υγείας για τα έτη 2009-2012 (βλ. ∆.Τ ΕΛΣΤΑΤ
συνολική τρέχουσα δαπάνη υγείας ως προς το ΑΕΠ, παρουσιάζει 
σταθερή πτωτική τάση από 10.03%, 9.34%, 9.67% σε 9.16% του 
για τα έτη 2009, 2010 , 2011 και 2012 αντίστοιχα, ενώ οι συνολικές 
δηµόσιες τρέχουσες δαπάνες υγείας σηµείωσαν µείωση κατά 2.0% το 
έτος 2011 έναντι του 2010 και κατά 12.6% το 2012 σε σχέση µε τις 
δαπάνες του έτους 2011. Σύµφωνα πάλι µε τα ίδια στοιχεία
του δηµόσιου τοµέα στην συνολική τρέχουσα δαπάνη, παρουσιάζει 
µείωση από 69,5% το έτος 2009 σε 68.0% το έτος 2012.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Esynet, oι λειτουργικές δαπάνες έχουν µειωθεί κατά 
52,8% την περίοδο 2009 - 2013  
Φαρµακευτική δαπάνη: η έκθεση του Ινστιτούτου Οικονοµικών και 
Βιοµηχανικών Μελετών (ΙΟΒΕ) (Ιούλιος 2014) µε τον τίτλο: «Η φαρµακευτική 
αγορά στην Ελλάδα: Στοιχεία και Γεγονότα 2013» δείχνει ότι οι δαπάνες για 
υγειονοµικό υλικό, φάρµακα, ορθοπεδικό υλικό, χηµικά αντιδραστήρια
υπηρεσίες από ιδιωτικές εταιρείες (αφορούν την ασφάλεια, την καθαριότητα, τη 
σίτιση και εστίαση, τη συντήρηση κ.λπ.) µειώθηκαν, κατά 52,8% την περίοδο 

ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΕΣΥ 2009-2013, (σε εκ. 

Αυταρχικό πλέγµα νόµων (νέο πειθαρχικό, ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο, 
αξιολόγηση κ.λπ.) που µαζί µε τις διαθεσιµότητες, απολύσεις, υποχρεωτικές 
µετακινήσεις δηµιουργούν ένα κλίµα φόβου και ανασφάλειας διαλύοντας 

ένα σκληρό, εξετασιοκεντρικό σύστηµα µε 
πανελλαδικού τύπου εξετάσεις σε όλες τις τάξεις τόσο στο γενικό όσο και το 
επαγγελµατικό λύκειο, που θα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της µαθητικής 
διαρροής και των φροντιστηρίων και θα οδηγήσει ένα µεγάλο τµήµα µαθητών 

τηνή κατάρτιση (µε τη δηµιουργία των ΣΕΚ µετά των 
Γυµνάσιο). Παραχωρείται ένα µέρος της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης στους 
ιδιώτες και εισάγεται η µαθητεία δηλ. η απλήρωτη και ανασφάλιστη εργασία 
ακόµα και ανηλίκων η οποία θα αντικαταστήσει την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία που δίνει το Σύστηµα 
2012 (βλ. ∆.Τ ΕΛΣΤΑΤ), η 

συνολική τρέχουσα δαπάνη υγείας ως προς το ΑΕΠ, παρουσιάζει 
σταθερή πτωτική τάση από 10.03%, 9.34%, 9.67% σε 9.16% του ΑΕΠ 
για τα έτη 2009, 2010 , 2011 και 2012 αντίστοιχα, ενώ οι συνολικές 
δηµόσιες τρέχουσες δαπάνες υγείας σηµείωσαν µείωση κατά 2.0% το 
έτος 2011 έναντι του 2010 και κατά 12.6% το 2012 σε σχέση µε τις 
δαπάνες του έτους 2011. Σύµφωνα πάλι µε τα ίδια στοιχεία, η συµβολή 
του δηµόσιου τοµέα στην συνολική τρέχουσα δαπάνη, παρουσιάζει 
µείωση από 69,5% το έτος 2009 σε 68.0% το έτος 2012. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Esynet, oι λειτουργικές δαπάνες έχουν µειωθεί κατά 

: η έκθεση του Ινστιτούτου Οικονοµικών και 
Βιοµηχανικών Μελετών (ΙΟΒΕ) (Ιούλιος 2014) µε τον τίτλο: «Η φαρµακευτική 
αγορά στην Ελλάδα: Στοιχεία και Γεγονότα 2013» δείχνει ότι οι δαπάνες για 
υγειονοµικό υλικό, φάρµακα, ορθοπεδικό υλικό, χηµικά αντιδραστήρια και 
υπηρεσίες από ιδιωτικές εταιρείες (αφορούν την ασφάλεια, την καθαριότητα, τη 
σίτιση και εστίαση, τη συντήρηση κ.λπ.) µειώθηκαν, κατά 52,8% την περίοδο  

2013, (σε εκ. €) Πηγή: 



 
2009 – 2013 (από 2,807 δισ. ευρώ το 2009 σε 1,324 δισ. ευρώ το 2013). Ο 
µέσος ετήσιος ρυθµός µείωσης, µε βάση το 2009 - ήταν 17,13%. 

 
 

 
 
 
Προσωπικό:  
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που δίνει η ΠΟΕ∆ΗΝ: Το προσωπικό στα δηµόσια νοσοκοµεία 
είναι κάτω των ορίων ασφαλείας.  

 
«Οι 2.900 προσλήψεις που ανακοινώθηκαν φαίνεται να είναι ένα εκλογικό 
«πυροτέχνηµα» (όπως οι 2.900 του έτους 2011 και οι 2.500 του έτους 2012), 
αφού ακόµη δεν προκηρύχθηκαν παρά τις δεσµεύσεις του Υπουργού από τον 
Απρίλιο, (από την προκήρυξη απαιτείται ένα έτος έως την ολοκλήρωση). Ακόµη 
όµως και εάν προχωρήσουν είναι σταγόνα στον ωκεανό, αφού αποχώρησαν 
προς συνταξιοδότηση 15.000 υγειονοµικοί τα τελευταία τέσσερα έτη και έως 
τέλους του έτους θα αποχωρήσουν άλλοι 5.000 εξαιτίας την επικείµενων 
δυσµενών αλλαγών στο ασφαλιστικό.» 

 
 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
 
 
Οικονοµικά  

Η τοπική αυτοδιοίκηση τα τελευταία τέσσερα χρόνια αντιµετωπίζει πρωτοφανή 
περικοπή των κρατικών επιχορηγήσεων, που φθάνει το 60%. Συγκεκριµένα µε 
την µείωση των ΚΑΠ, πολλοί δήµοι αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές 
λειτουργικές τους δαπάνες (µισθοδοσία και γενικά λειτουργικά έξοδα). 
Ουσιαστικά το σύστηµα κατανοµής των ΚΑΠ έχει εξουδετερωθεί και καλύπτεται 
πλέον µόνο το κριτήριο του ελαχίστου κόστους λειτουργίας (τµήµα της 
µισθοδοσίας και των λειτουργικών εξόδων). Από την άλλη, η µείωση της ΣΑΤΑ 
στα επίπεδα προ του 2000 δεν µπορεί να καλύψει ούτε τις αναγκαίες 
συντηρήσεις των υποδοµών ενώ στο νέο ΕΣΠΑ 2014 - 2020 θα είναι µειωµένο 
το µερίδιο των υποδοµών, ειδικά των τοπικών. 
 
Η οικονοµική κατάσταση των δήµων επιδεινώνεται ακόµη περισσότερο από την 
µεταβίβαση στους δήµους σηµαντικού µέρους των αρµοδιοτήτων και ευθυνών 
του κράτους προς τους πολίτες µε ταυτόχρονη µετάταξη προσωπικού σε αυτούς-
αρχικά- αλλά στη συνέχεια µε συρρίκνωσή του (παιδικοί, βρεφικοί σταθµοί, 
δηµόσια υγεία, πρόνοια, ΚΕΠ). 

 
Προσωπικό 

 
Με βάση τα προσωρινά στοιχεία του Μητρώου Μισθοδοτούµενων Ελληνικού 
∆ηµοσίου για το 2013, το τακτικό προσωπικό των ΟΤΑ έφθανε τα 84.177 άτοµα 
από τα οποία πρέπει να αφαιρεθούν οι σχολικοί φύλακες (2.234) και η δηµοτική 
αστυνοµία (3.660), µε τελικό αριθµό τα 78.343 άτοµα. ∆ηλαδή µέσα σε τρία 
χρόνια (2011 - 2013), το προσωπικό των ∆ήµων µειώθηκε κατά 10.768 άτοµα 
(12%). (στοιχεία από την µελέτη του ΚΠ, Πρωτοβάθµια Αυτοδιοίκηση: τα 
οικονοµικά της, η εκχώρηση αρµοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο 
δυναµικό και στα δηµόσια αγαθά) 

 




