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Μείωση αποδοχών έως και 400 ευρώ τον µήνα φέρνει η απόφαση της 
κυβέρνησης για ψαλίδι 10%, κατά µέσον όρο, στο κονδύλι των 
επιδοµάτων των δηµοσίων υπαλλήλων.  

 
 
Η απόφαση αυτή µεταφράζεται σε µειώσεις από 3% στα χαµηλά έως 

και 25% στα υψηλά επιδόµατα των δηµοσίων υπαλλήλων, η οποία θα 
εφαρµοστεί αναδροµικά από την 1η Ιανουαρίου 2010, όπως διευκρίνισε χθες 
ο υπουργός Οικονοµικών. Έτσι, από τον Απρίλιο, οπότε και αναµένεται να 
εφαρµοστεί η εισοδηµατική πολιτική της κυβέρνησης, στους µισθούς των 
δηµοσίων υπαλλήλων θα πρέπει να συµψηφιστούν οι µειώσεις που 
σωρευτικά θα υπερβαίνουν και τα 1.500 ευρώ για όσους λαµβάνουν 
υψηλά επιδόµατα εξαιτίας της αναδροµικότητας.  

Η µείωση διευρύνεται και από την απόφαση της κυβέρνησης για 
αναδροµική εφαρµογή των φοροαλλαγών από την 1η Ιανουαρίου, στις οποίες 
µεταξύ άλλων συγκαταλέγεται η κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης. 
Μέχρι σήµερα, τα επιδόµατα των δηµοσίων υπαλλήλων φορολογούνταν µε 
ειδικό τρόπο, αυτοτελώς και µε συντελεστές από 5% έως και 20%. Με τις 
αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση τα επιδόµατα θα φορολογούνται µε βάση 
την κλίµακα, εποµένως µε συντελεστές που θα φτάνουν έως και το 40% (αν 
δεν υπάρξει αύξηση του ανώτατου συντελεστή). 

 

 Σύµφωνα µε υπολογισµούς των εφοριακών, που συγκαταλέγονται 
στους δηµοσίους υπαλλήλους µε τα υψηλότερα επιδόµατα (∆ΙΒΕΕΤ), η 
κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης θα οδηγήσει σε µέση µείωση των 
επιδοµάτων που λαµβάνουν κατά 150 ευρώ τον µήνα. Σήµερα, εφοριακός µε 
31 χρόνια υπηρεσία λαµβάνει κάθε µήνα καθαρά µισθό 1.300 ευρώ, επίδοµα 
1.500 ευρώ και 220 ευρώ ως έξοδα κίνησης. Ο συγκεκριµένος δηµόσιος 
υπάλληλος θα έχει µείωση µισθού 375 ευρώ τον µήνα από τη µείωση του 
επιδόµατος κατά 25%, 200 ευρώ από την κατάργηση της αυτοτελούς 
φορολόγησης, ενώ δεν αποκλείεται να κοπούν και τα 220 ευρώ των εξόδων 
κίνησης ανεβάζοντας τις µηνιαίες απώλειες σε 795 ευρώ. «Οι εφοριακοί 
αποδέχονται κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης και ανέχονται το 
πάγωµα µισθών, αλλά από εκεί και πέρα ό,τι εξαγγέλλεται είναι βάρβαρο», 
λέει στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος των εφοριακών, Γ. Γρίβας, αφήνοντας ανοιχτό το 
ενδεχόµενο κινητοποιήσεων.  

 
 

Χάος µε τα επιδόµατα 
 

Ο χάρτης των επιδοµάτων των δηµοσίων υπαλλήλων είναι κυριολεκτικά 
λαβύρινθος, όπως οµολογεί τόσο το υπουργείο Οικονοµικών όσο και η Α∆Ε∆Υ, 
ουδείς εκ των οποίων έχει µέχρι και σήµερα ακριβή εικόνα για το ποιος παίρνει 
πόσα και από πού. Επιδόµατα καταβάλλονται ακόµα και από το Πρόγραµµα 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, ενώ γκρίζα ζώνη αποτελούν τα επιδόµατα που έχουν 
χορηγηθεί µε υπουργικές αποφάσεις, πέραν των γενικών επιδοµάτων όπως 
π.χ. του οικογενειακού και του κινήτρου απόδοσης ή των κλαδικών όπως το 
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νοσοκοµειακό και το εξωδιδακτικής απασχόλησης. Το δε ύψος των 
επιδοµάτων φτάνει ή και ξεπερνά ακόµα και τα 1.500 ευρώ.  

 

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Α∆Ε∆Υ, 260.000 δηµόσιοι 
υπάλληλοι λαµβάνουν σήµερα επιδόµατα έως 500 ευρώ, 60.000 
υπάλληλοι λαµβάνουν από 500 έως 1.000 ευρώ, ενώ σε επιπλέον 
60.000 υπαλλήλους υπολογίζονται όσοι λαµβάνουν από 1.000 έως 
και 1.500 ευρώ τον µήνα. Σε έναν σχετικά περιορισµένο αριθµό 
δηµοσίων υπαλλήλων- όπως για παράδειγµα στους γενικούς 
διευθυντές των Εφοριών - τα επιδόµατα φτάνουν ακόµα και τις 
2.000 ευρώ τον µήνα.  

 
Τα επιδόµατα σε πολλές περιπτώσεις είναι µεγαλύτερα από τον βασικό 

µισθό. Ενδεικτικό είναι ότι σε σύνολο µισθολογικής δαπάνης 17 δισ. ευρώ που 
έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό, µόνο τα 8 δισ. ευρώ αφορούν δαπάνες 
µέσω µισθολογίου και τα υπόλοιπα 9 δισ. ευρώ αφορούν σε επιδόµατα, 
υπερωρίες, εκτός έδρας, συµµετοχές σε συµβούλια και ∆.Σ. 

  
«Με το χάος που επικρατεί σήµερα σε µισθούς και επιδόµατα στον 

δηµόσιο τοµέα υπάρχει ο κίνδυνος η όποια ρύθµιση αποφασιστεί από το 
υπουργείο Οικονοµικών να είναι έωλη και να οδηγήσει σε πρωτοφανείς 
µειώσεις αποδοχών» λέει στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος της Α∆Ε∆Υ Σπ. Παπασπύρος, 
ο οποίος επίσης δεν αποκλείει κινητοποιήσεις και επιµένει στην ανάγκη 
καθιέρωσης νέου και ενιαίου µισθολογίου. Από το «µαχαίρι» στα 
επιδόµατα αναµένεται να γλιτώσουν το οικογενειακό επίδοµα και το 
κίνητρο απόδοσης, καθώς σε αντίθετη περίπτωση οι µειώσεις 
αποδοχών θα είναι ακόµα µεγαλύτερες. 
 
 

Πηγή: «Τα Νέα», 21/1/2010 


