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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η «Μελέτη για τις µισθολογικές εξελίξεις στο ∆ηµόσιο», η οποία 
δόθηκε χθες στη δηµοσιότητα από τα Υπουργεία Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών 
δικαιώνει απόλυτα την Α.∆.Ε.∆.Υ., καθώς καταρρίπτει τον επί 
δεκαετίες συντηρούµενο «µύθο» περί υψηλής συνολικής µισθολογικής 
δαπάνης στο ∆ηµόσιο Τοµέα και οδηγεί στο συµπέρασµα ότι βασικό 
ζητούµενο παραµένει «η καλύτερη διαχείριση και εξοικονόµηση 
δηµοσίων πόρων - πέραν της µισθολογικής δαπάνης». 

  Η Α.∆.Ε.∆.Υ. έχει έγκαιρα διατυπώσει τις θέσεις της για ένα Νέο 
Μισθολόγιο στο ∆ηµόσιο Τοµέα, που µπορεί να συµβάλλει τόσο στην 
αναβάθµιση των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών όσο και στη βελτίωση των 
µισθολογικών απολαβών των υπαλλήλων, οι οποίες -σύµφωνα µε την 
παραδοχή πλέον και της Κυβέρνησης- είναι από τις χαµηλότερες στην 
Ευρώπη και τις χώρες του ΟΟΣΑ. 

Η Α.∆.Ε.∆.Υ. έχει διαµηνύσει στην τελευταία συνάντησή της µε τον 
Υπουργό Εσωτερικών ότι το Νέο Μισθολόγιο, δεν µπορεί να οδηγεί σε 
«νοµιµοποίηση» των ήδη υφιστάµενων περικοπών στο ∆ηµόσιο και σε 
νέες µειώσεις των ήδη χαµηλών αποδοχών. Μία τέτοια εξέλιξη θα 
οδηγήσει σε ακόµη δυσµενέστερη εισοδηµατική θέση τους εργαζόµενους 
στο ∆ηµόσιο, οι οποίοι ήδη µετρούν απώλειες που φτάνουν έως και το 
25%.  

Υπενθυµίζουµε ότι παρά τη σκόπιµη συντήρηση σεναρίων περί 
«παχυλών µισθών», το µηνιαίο εισόδηµα του 80% των µισθωτών του 
∆ηµοσίου Τοµέα βρίσκεται ανάµεσα στα 1.000 - 1.500 ευρώ, ενώ την 
ίδια στιγµή η αγοραστική δύναµη των εργαζοµένων διαρκώς µειώνεται 
εξαιτίας των αυξήσεων των τιµών ειδών ευρείας κατανάλωσης, των 
αυξήσεων της έµµεσης φορολογίας, των τιµών του ρεύµατος, των 
εισιτηρίων κ.ο.κ. 
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Τα τρία σενάρια προβολής και εξέλιξης του µισθολογικού 
κόστους, που δηµοσιοποίησαν χθες τα Υπουργεία Εσωτερικών και 
Οικονοµικών, οδηγούν σε νέες µισθολογικές απώλειες, εκµηδενισµό 
των προσλήψεων, απολύσεις συµβασιούχων και τελικά σε «διάλυση» 
των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, µε σοβαρότατες επιπτώσεις στην 
εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Η Α.∆.Ε.∆.Υ. διεκδικεί διαχρονικά ένα Νέο Μισθολόγιο που θα 
αναβαθµίζει τις αποδοχές της µεγάλης πλειοψηφίας των ∆ηµοσίων 
Υπαλλήλων, θα θεραπεύει ανισότητες και θα βρίσκεται στον αντίποδα 
µιας άναρχης µισθολογικής δοµής, η οποία δηµιουργήθηκε ως 
αποτέλεσµα των πελατειακών σχέσεων της τελευταίας 25ετίας.  

Σε κάθε περίπτωση, έχει καταστήσει σαφές ότι αναγκαία και 
ικανή συνθήκη διεξαγωγής διαλόγου και διαπραγµατεύσεων για ένα 
νέο Μισθολόγιο, είναι η επαναφορά του 13ου και 14ου µισθού.  

 
 

Από  την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.∆.Ε.∆.Υ. 
 

 
  


