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Στο απυρόβλητο 40+4 δηµόσια κεκτηµένα 

ΓΛΚ: Ο διευθυντής ε.τ. Ευ. Βεκρής παραθέτει στη «Ν» προτάσεις περικοπών που 
παραπέµφθηκαν στις καλένδες την τελευταία πενταετία  
 
∆ευτέρα, 21 Σεπτεµβρίου 2015 

Έγγραφο µε 44 ενδεικτικές προτάσεις περιστολής κρατικών δαπανών, οι οποίες είχαν 
κατατεθεί στους πολιτικούς προϊσταµένους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους µέσα 
στην τελευταία 5ετία, αποκαλύπτει στη «Ν» ο διευθυντής ε.τ. του ΓΛΚ Ευάγγελος 
Βεκρής.  

Πρόκειται για εισηγήσεις εξοικονόµησης ή και αποτροπής δαπανών, που βασίζονται 
κυρίως σε όσα κατά καιρούς έχουν προταθεί από τις Υπηρεσίες ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου 
σε φορείς όπως υπουργεία και ΝΠ∆∆. Η αντίδραση των ιθυνόντων; Ελάχιστη έως 
µηδαµινή.  

«Από αυτές τις υποβληθείσες προτάσεις για κατάργηση διατάξεων που αποτελούν 
γενεσιουργό αιτία καταχρηστικής διαχείρισης δηµόσιου χρήµατος, προχώρησε, µετά 
πολλής επιµονής των υπηρεσιακών παραγόντων, µόνο µία, που αφορά την κατάργηση 
της επιδότησης αγοράς - ανέγερσης κατοικίας σε προβληµατικές περιοχές».  

Ο ίδιος κάνει λόγο για «παράθεση γευµάτων σε “εκλεκτούς” συνδαιτυµόνες, κάθε είδους 
δαπάνες “δηµοσίων σχέσεων”, επιχορηγήσεις-ενισχύσεις συλλόγων για εκλογική 
πελατεία, οδοιπορικά και υπερωρίες χωρίς νόµιµη βάση, κατατµήσεις προµηθειών, έργων 
και υπηρεσιών για αποφυγή της προβλεπόµενης διαγωνιστικής διαδικασίας, απευθείας 
αναθέσεις δηµόσιων έργων και παροχής υπηρεσιών, προσλήψεις συµβασιούχων µε µη 
σύννοµες συµβάσεις µίσθωσης έργου, µεταφορές µαθητών µε επιδεικτική παραβίαση των 
προβλεπόµενων διαδικασιών, χορήγηση ανεξέλεγκτα παροχών και επιδοµάτων 
(φοιτητικών, ορεινών περιοχών κ.λπ.) και διάφορα άλλα».  

Το έγγραφο που έχει στη διάθεσή της η «Ν» περιλαµβάνει προτάσεις περικοπής ή 
εξορθολογισµού σε περιπτώσεις που αφορούν από κατηγορίες επιδοµάτων «τα οποία 
νοµιµοποιούνται µεταγενέστερα χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις» έως κονδύλια προς 
δηµοσίους υπαλλήλους που καθώς συνταξιοδοτούνται «λαµβάνουν τουλάχιστον 2.000 
ευρώ για τη µεταφορά της οικοσκευής τους». Γνωρίζουν οι εκπρόσωποι των πιστωτών 
την ύπαρξη ανάλογων προτάσεων; «Οχι, αν τη γνώριζαν, θα τις είχαν ζητήσει. Αλλά κι 
εκείνοι τελικά πιέζουν κυρίως στον τοµέα των εσόδων», απαντά ο κ. Βεκρής. 

Εµειναν αλώβητα έπειτα από δύο µνηµόνια... 

Ειδικότερα, είναι προτάσεις που έχουν υποβληθεί από τις Υπηρεσίες ∆ηµοσιονοµικού 
Ελέγχου στα υπουργεία, στα ΝΠ∆∆, στους νοµούς και νοµαρχίες, οι οποίες (υπηρεσίες) 
γνωρίζουν από «πρώτο χέρι» τη σκοπιµότητα και την απόδοση κάθε δαπάνης. 
∆ιαβάζοντας κανείς τον κατάλογο µε τις δαπάνες που προτείνονται προς κατάργηση, είναι 
σαφές πως περισσότερες εξ αυτών συνιστούν κακώς νοούµενα «κεκτηµένα δικαιώµατα» 
ορισµένων επαγγελµατικών οµάδων.  

Τα συγκεκριµένα «κεκτηµένα», επιβίωσαν µετά την εφαρµογή δύο µνηµονίων, επειδή το 
βάρος έπεσε στα δηµόσια έσοδα και στην αύξηση των φόρων, ενώ στον τοµέα των 
δαπανών επιλέχθηκαν οι οριζόντιες µειώσεις συντάξεων και ασφαλιστικών παροχών, 
χωρίς να γίνει ενδελεχής έλεγχος κατά κωδικό, όπως είχαν συµφωνήσει µε την τότε 
τρόικα. Oι προτάσεις που είχαν υποβάλει στην πολιτική ηγεσία τα στελέχη του ΓΛΚ, έπειτα 
από καταγραφή των δαπανών από τις ΥΠ∆Ε, αλλά δεν εφαρµόστηκαν ποτέ, είναι οι 
ακόλουθες: 
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1. Κατάργηση διοικητικών τοµέων υπουργείων και θέσεων ειδικών γραµµατέων που 
προΐστανται αυτών. Οι µονάδες αυτές είχαν προβλεφθεί όταν είχαν καταργηθεί οι Γενικές 
∆ιευθύνσεις. Μετά την επανασύσταση των Γενικών ∆ιευθύνσεων θεωρούµε ότι οι τοµείς 
θα πρέπει να καταργηθούν. Αλλωστε προβλέπεται η αυτοδίκαιη κατάργησή τους στην 
περίπτωση υπαγωγής µονάδων που υπάγονται σε αυτούς σε Γενική ∆ιεύθυνση. 

2. Περιορισµός του αριθµού προσωπικού (µετακλητών, ειδικών συµβούλων-συνεργατών) 
των πολιτικών γραφείων µελών της κυβέρνησης και υφυπουργών, γενικών γραµµατέων 
υπουργείων και αποκεντρωµένων διοικήσεων. 

3. Κατάργηση της πληρωµής των διδάκτρων φοίτησης σε ιδιωτικά σχολεία για τα τέκνα 
των διπλωµατικών κ.λπ. υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών και των γενικών 
γραµµατέων Μέσων Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας, µετά την επάνοδό τους στην Ελλάδα 
από υπηρεσία της αλλοδαπής. 

4. Λειτουργία συλλογικών οργάνων, ευκαιριακών επιτροπών & οµάδων εργασίας εντός 
του κανονικού ωραρίου εργασίας. 

5. Κατάργηση πλασµατικών υπερωριών και πλασµατικών υπηρεσιακών µετακινήσεων 
(φύλλα πορείας). 

6. Κατάργηση της απόδοσης εσόδων από το EUROCONTROL για την ασφάλιση του 
πτυχίου ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας. (Χορήγηση εφάπαξ ποσού για την απώλεια της 
ειδικότητας.) 

7. Πλήρης ανάληψη της εξωτερικής φρούρησης φυλακών και της µεταγωγής 
κρατουµένων από τις υπηρεσίες του υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας, Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων. 

8. Επανασχεδιασµός του τρόπου µεταφοράς µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. 

9. Περιορισµός µισθώσεων µεταφορικών µέσων για τη µεταφορά φοιτητών. Περιορισµός 
µόνο στις απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις και µε συµµετοχή των φοιτητών τουλάχιστον 
κατά 30%. 

10. Περιορισµός των ΚΕΠ. Λειτουργία αυτών µόνο σε περιοχές που ο πολίτης δεν έχει 
πρόσβαση στις υπηρεσίες µε τις οποίες συναλλάσσεται. 

11. Επανεξέταση της χορήγησης εισοδηµατικών ενισχύσεων σε φοιτητές, µαθητές 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης & κατοίκους ορεινών περιοχών (ν.3016/2002). 

12. Κατάργηση αποζηµίωσης για µεταφορά οικοσκευής των αποχωρούντων από την 
ενεργό υπηρεσία υπαλλήλων. 

13. Κατάργηση της Μονάδας Αεροπορικής Εξυπηρέτησης ∆ηµοσίων Υπηρεσιών (MAΕ∆Υ) 
του υπ. Εθνικής Αµυνας. 

14. Κατάργηση φύλαξης δηµοσίων υπηρεσιών και ΝΠ∆∆ από ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης. 

15. Επιδότηση της ενοικίασης κατοικίας για τη στεγαστική αποκατάσταση οµογενών που 
προέρχονται από χώρες της τέως Σοβιετικής Ενωσης µέχρι ένα συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα, εντός του οποίου να µεριµνούν για την επιδοτούµενη επίσης ιδιοκατοίκησή 
τους, µέσω της αγοράς ή κατασκευής κατοικίας κ.λπ. 
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16. Επανεξέταση διατάξεων για διορισµό απολυόµενων ιδιωτικών εκπαιδευτικών στο 
∆ηµόσιο. 

17. Κατάργηση όλων των κατά καιρούς θεσπισθεισών εξαιρέσεων από την εφαρµογή των 
διατάξεων του ν. 2503/1997 για την πλήρη απασχόληση µελών ∆ΕΠ Πανεπιστηµίων και 
ΕΠ ΤΕΙ. 

18. Μείωση του χρόνου παραγραφής κατά του ∆ηµοσίου και ΝΠ∆∆. Αλλαγή αφετηρίας 
έναρξης της παραγραφής (αντί του τέλους του έτους να τεθεί ηµερολογιακά). 

19. Εφαρµογή των διατάξεων που ισχύουν για τις µετακινήσεις και αποζηµιώσεις 
υπαλλήλων του ∆ηµοσίου και στα ΝΠΙ∆ που επιχορηγούνται ή δανειοδοτούνται µε 
εγγύηση ∆ηµοσίου. 

20. Επανεξέταση του καθεστώτος χορήγησης τιµητικών συντάξεων. 

21. Επανεξέταση του καθεστώτος πρόσβασης µεταναστών και αλλοδαπών στη 
νοσοκοµειακή περίθαλψη. 

22. Κατάργηση αποσπάσεων εκπαιδευτικών για στελέχωση διοικητικών υπηρεσιών, 
καθώς και για διάφορες άλλες αιτίες. 

23. Περιορισµός αριθµού συµµετεχόντων υπαλλήλων στα εκλογικά συνεργεία. 

24. Ασφάλιση κτηρίων, σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, έναντι του κινδύνου φυσικών 
καταστροφών (σεισµών, πυρκαγιών κ.λπ.) 

25. Επιβολή ανώτατου ορίου στις δαπάνες πολιτιστικών εκδηλώσεων και δηµοσίων 
σχέσεων εν γένει των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού. 

26. Κατάργηση διατάξεων που προβλέπουν τη διενέργεια δαπανών από µεµονωµένους 
φορείς (Περιφέρειες, ΟΤΑ. ν.π. κ.λπ.) για τουριστική προβολή. Η αρµοδιότητα αυτή να 
ασκείται αποκλειστικά και µόνο σε κεντρικό επίπεδο. 

27. Κατάργηση της διαφοροποίησης του ύψους της ηµερήσιας εκτός έδρας αποζηµίωσης 
και καθορισµός ενιαίας αποζηµίωσης για όλους τους υπαλλήλους ανεξαρτήτως κλάδου και 
ειδικότητας. 

28. Επανεξέταση του όλου νοµοθετικού πλαισίου που διέπει τη σύναψη προγραµµατικών 
συµβάσεων. 

29. Κατάργηση εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων µε αυτεπιστασία. 

30. Κατάργηση της χορήγησης σωρευτικά αποδοχών και εξόδων παράστασης στα αιρετά 
όργανα των ΟΤΑ στην περίπτωση που είναι υπάλληλοι του ∆ηµοσίου και ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα. Καταβολή παροχών-αποδοχών, κατ’ επιλογή του δικαιούχου. 

31. Επανεξέταση - βελτίωση και ενεργοποίηση του νοµοθετικού πλαισίου για τη σύναψη 
συµβάσεων του ∆ηµοσίου κ.λπ., φορέων του δηµόσιου τοµέα, συγκεντρωτικά, µε 
παρόχους τηλεφωνίας (σταθερής και κινητής). 

32. Επανακαθορισµός της συγκρότησης της Επιτροπής που λειτουργεί στο υπουργείο 
Εξωτερικών για τη µεταφορά οικοσκευών στο εξωτερικό και επαναφορά στο Γ.Λ. 
Κράτους. 
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33. Επαναφορά του τρόπου δικαιολόγησης δαπανών εθιµοτυπίας του υπ. Εξωτερικών στο 
προϋφιστάµενο καθεστώς. 

34. Επανεξέταση της δωρεάν σίτισης φοίτησης φοιτητών και σπουδαστών.  

35. Κατάργηση του Ο∆∆ΗΧ και περιέλευση των αρµοδιοτήτων του στη ∆23 - ∆/νση 
∆ηµοσίου Χρέους του ΓΛΚ. 

36. Λειτουργία της ΕΑΠ µε βάση το υφιστάµενο πλαίσιο οργάνωσης της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Μισθών προς το σκοπό ενιαίας εκκαθάρισης των αποδοχών από κεντρικό 
εκκαθαριστή, αποδέσµευση δεκάδων εκκαθαριστών µισθοδοσίας, εφαρµογή κατ’ ενιαίο 
τρόπο της εκκαθάρισης αποδοχών και πραγµατική εξοικονόµηση δαπανών. 

37. Κατάργηση της πολυτελούς οργάνωσης των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού. 

38. Επανεξέταση των προϋποθέσεων χορήγησης του καταβαλλόµενου εφάπαξ 
χρηµατικού ποσού του άρθρου 20 του ν 2606/1998 (για µετάθεση - µετακίνηση σε 
προβληµατικές περιοχές). 

39. Κατάργηση της κρατικής χρηµατοδότησης των κοµµάτων. 

40. Κατάργηση γυµναστηρίου στο ΥΠΕΞ και όπου αλλού λειτουργούν (Βουλή, ΥΠΕΠΘ). 

41. Κατάργηση µισθολογικών προαγωγών στρατιωτικών, αστυνοµικών κ.λπ. 
εξορθολογισµός του µισθολογίου και του συνταξιοδοτικού καθεστώτος των ένστολων εν 
γένει. 

42. Επαναφορά του µισθολογίου των δικαστικών λειτουργών στα τελευταίας 
αναπροσαρµογής τους, µε απόφαση του µισθοδικείου, επίπεδα [αριθ. 57 ν.3691/2008 
(Α.166)]. Η ρύθµιση θα επηρεάσει και τον µισθό των βουλευτών. 

43. Επαναφορά του µισθολογίου των ιατρών του ΕΣΥ στα επίπεδα που ίσχυαν πριν από 
την εφαρµογή του ν. 3754/2009 (Α.43). 

44. Κατάργηση ευνοϊκών ρυθµίσεων για συνταξιούχους - µέλη του ΑΣΕΠ. 
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