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Περιοριστικά µέτρα στο ∆ηµόσιο Τοµέα 
 

Πολλαπλών ταχυτήτων µισθολογική πολιτική στο ∆ηµόσιο µε περιορισµένες αυξήσεις 
στους χαµηλόµισθους, περικοπές στα επιδόµατα και πάγωµα µισθών µε στόχο την 
εξοικονόµηση, µαζί και µε τα φορολογικά µέτρα, επιπλέον 1 δισ. για τη µείωση του 
ελλείµµατος το 2010 σχεδιάζει το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης. Tο βασικό σενάριο 
προβλέπει αυξήσεις 1,5% στους υπαλλήλους µε µισθό κάτω των 2.000 ευρώ, 
µηδενικές αυξήσεις σε όσους ξεπερνούν τα 2.000 ευρώ, αλλά µειώσεις αποδοχών 
µέσω περικοπών µέχρι και 15% στα ειδικά και κλαδικά επιδόµατα.  

Συνδικαλιστές της A∆E∆Y εκτιµούν ότι το µείγµα των σχεδιαζόµένων µέτρων για τους 
µισθούς θα επιφέρει µείωση αποδοχών µέχρι και 20% το 2010 ενώ ο ίδιος ο υπουργός 
Oικονοµικών Γ. Παπακωνσταντίνου σε ενηµέρωση των θεσµικών επενδυτών και τραπεζιτών 
στο City του Λονδίνου έκανε λόγο για µείωση κατά 4% των ονοµαστικών αποδοχών στο 
∆ηµόσιο. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι µηνιαίες αποδοχές των εργαζοµένων θα µειωθούν 
από 40 µέχρι και 80 ευρώ. Yπό την πίεση των αγορών και των Bρυξελλών και σε εναρµόνιση 
µε τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για δραστική συµπίεση των δηµοσίων δαπανών τα 
επόµενα τέσσερα χρόνια, οι επιτελείς του υπουργείου βάζουν στην προκρούστεια κλίνη 
κονδύλια ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ που αφορούν στην καταβολή επιδοµάτων στους 
υπαλλήλους του στενού και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Πρόκειται για ειδικά και κλαδικά 
επιδόµατα καθώς και έκτακτες παροχές και αποζηµιώσεις που λαµβάνουν ορισµένες 
κατηγορίες υπαλλήλων, µε αποτέλεσµα οι συνολικές τους αποδοχές να είναι τουλάχιστον 
διπλάσιες από τον µέσο όρο στον δηµόσιο τοµέα. 
 

Κωδικοί 
 
Στόχος είναι να υπάρξουν περικοπές σε εκατοντάδες από αυτά τα επιδόµατα σε ποσοστό 
µέχρι και 15% ανάλογα µε το ύψος των συνολικών αποδοχών του υπαλλήλου. Aπό τους 
κωδικούς του προϋπολογισµού προκύπτει ότι το συνολικό κονδύλι για τα ειδικά και κλαδικά 
επιδόµατα που καταβάλλονται σε διάφορες κατηγορίες υπαλλήλων του δηµοσίου τοµέα 
ανέρχεται σε 3,7 δισ. ευρώ και τυχόν περικοπή του κατά 10% αυτόµατα θα αποφέρει 
δηµοσιονοµικό όφελος της τάξης των 370 εκ. ευρώ ετησίως.  
 

Aναλυτικότερα στο στόχαστρο µπαίνουν µεταξύ άλλων: 
 
Τα ειδικά επιδόµατα των πολιτικών υπαλλήλων τακτικών και ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου που κοστίζουν ετησίως 533,990 εκ. ευρώ στον προϋπολογισµό. Πρόκειται µεταξύ 
άλλων για την εδική παροχή υπαλλήλων περιφερειών, το επίδοµα δυσµενών και ειδικών 
συνθηκών εργασίας, το επίδοµα θέσης ευθύνης κ.ά.  
Τα κλαδικά επιδόµατα και οι ειδικές αποζηµιώσεις µε ετήσιο κόστος 2,5 δισ. ευρώ που 
χορηγούνται σε βουλευτές, εκπαιδευτικούς, γιατρούς, στρατιωτικούς, δικαστικούς, 
διπλωµάτες και άλλους δηµοσίους υπαλλήλους  
Τα επιλεκτικά και αφανή επιδόµατα που χορηγούνταν από ειδικούς λογαριασµούς των 
υπουργείων σε ορισµένες κατηγορίες υπαλλήλων και τα οποία ανέρχονται σε 680,282 εκ. 
ευρώ 
Πέραν των επιδοµάτων επανεξετάζονται από µηδενική βάση και οι δαπάνες για τις λοιπές 
µισθολογικές παροχές που ανέρχονται σε 348 εκ. ευρώ και αφορούν αµοιβές για 
υπερωρίες και συµµετοχές σε συµβούλια και επιτροπές.  
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Στην αγωνιώδη προσπάθεια της εξοικονόµησης πόρων από περιστολές δαπανών, τα στελέχη 
του οικονοµικού επιτελείου της κυβέρνησης περνούν από κρησάρα και τις «µεταβιβαστικές 
πληρωµές» ύψους 18,576 δισ. ευρώ και στις οποίες περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων οι 
επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις σε δηµόσιους φορείς και οργανισµούς, η συµµετοχή του 
δηµοσίου στην κοινωνική ασφάλιση, τα προνοιακά επιδόµατα και εισοδηµατικές ενισχύσεις 
και άλλα κονδύλια. 
 

Α∆Ε∆Υ:  Τέσσερα σηµεία 
 

Mεγάλες απώλειες που φθάνουν µέχρι και 20% στα πραγµατικά εισοδήµατα για πάνω 
από 300.000 δηµόσιους υπαλλήλους προβλέπουν συνδικαλιστές της A∆E∆Y, επισηµαίνονται 
ότι µε βάση τις κυβερνητικές, αν και ακόµη θολές, διακηρύξεις οι εργαζόµενοι θα δεχτούν 
τετραπλό χτύπηµα από την εισοδηµατική και φορολογική πολιτική. Σύµφωνα µε τους 
συνδικαλιστές, οι απώλειες στα εισοδήµατα θα προέλθουν από τις πενιχρές αυξήσεις στους 
βασικούς µισθούς, το πάγωµα των αποδοχών, τις περικοπές στα επιδόµατα και την 
κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης. Mε τους πλέον συντηρητικούς υπολογισµούς από 
το παραπάνω µείγµα οι εργαζόµενοι στο ∆ηµόσιο θα έχουν πραγµατική µείωση µισθού 30 
ευρώ τον µήνα δηλαδή 360 ευρώ τον χρόνο, ενώ σύµφωνα µε άλλες εκτιµήσεις οι απώλειες 
θα ανέλθουν στα 80 ευρώ τον µήνα δηλαδή στα 1.120 ευρώ για ολόκληρο το 2010.  

Mια πρώτη προσέγγιση και µε βάση τα όσα έχουν γίνει µέχρι σήµερα γνωστά δείχνει 
ότι οι χαµηλόµισθοι που θα λάβουν την αύξηση του 1,5% θα έχουν απώλειες της τάξης του 
1%-2% καθώς η αναπροσαρµογή θα αφορά στους βασικούς µισθούς και όχι το σύνολο των 
αποδοχών τους.  
 

� Έτσι το ποσοστό του 1,5% στον βασικό σχεδόν µηδενίζεται αν υπολογισθεί επί των 
συνολικών αποδοχών µε αποτέλεσµα η αγοραστική δύναµή τους να µειωθεί κατά το 
ποσοστό του πληθωρισµού που αναµένεται να κινηθεί στο 2%. 

� Aπώλειες θα προκύψουν για όσους έχουν συνολικές αποδοχές πάνω από 2.000 ευρώ, 
καθώς σύµφωνα µε τον σχεδιασµό δεν θα λάβουν καµία αύξηση. Yπολογίζεται ότι το 
πάγωµα αφορά περίπου 300.00 υπαλλήλους. 

� Σύµφωνα µε τους συνδικαλιστές, πέραν της σφιχτής εισοδηµατικής πολιτικής, 
συρρίκνωση των εισοδηµάτων φέρνει και η εξαγγελία για περικοπή κατά 10% των 
επιδοµάτων. Aν και δεν έχει διευκρινισθεί ποια επιδόµατα θα ψαλιδισθούν και αν θα 
υπάρξουν εισοδηµατικά ή άλλα κριτήρια, τυχόν γενικευµένη εφαρµογή ενός τέτοιου 
µέτρου θα επιφέρει µείωση των µηνιαίων αποδοχών κατά 50-80 ευρώ κατά µέσον όρο 
αφού η πλειοψηφία των δηµοσίων υπαλλήλων λαµβάνουν επιδόµατα 500-800 ευρώ. 

 
 

Καταργούνται οι υπερωρίες 
 

Πέραν του ψαλιδίσµατος στα επιδόµατα, στο υπουργείο Oικονοµικών εξετάζουν 
σοβαρά το ενδεχόµενο να τεθεί ανώτατο όριο στους µισθούς των στελεχών σε 
ολόκληρο τον δηµόσιο τοµέα και να καταργηθούν ολοσχερώς οι αποζηµιώσεις για 
υπερωρίες, συµµετοχές σε επιτροπές και συµβούλια. ∆ίνοντας στίγµα προθέσεων 
αρµόδιοι παράγοντες επισηµαίνουν ότι σε συνθήκες δηµοσιονοµικής ασφυξίας και την ώρα 
που απαιτούνται θυσίες για να βγει η χώρα από τη βαθιά κρίση, είναι πρόκληση να υπάρχουν 
ειδικά και συχνά αφανή επιδόµατα καθώς και έκτακτες αποζηµιώσεις που σε πολλές 
περιπτώσεις είναι διπλάσια από τις βασικές αποδοχές. Σύµφωνα µε τους ίδιους παράγοντες, οι 
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σχεδιαζόµενες παρεµβάσεις θα έχουν σαν αποτέλεσµα να κλείσει η εισοδηµατική ψαλίδα, να 
περιορισθούν τα έξοδα µισθοδοσίας του ∆ηµοσίου προς όφελος της δηµοσιονοµικής 
εξυγίανσης. 

Eπιπρόσθετες µειώσεις αποδοχών θα έχει µια µεγάλη κατηγορία δηµοσίων 
υπαλλήλων λόγω της κατάργησης της αυτοτελούς φορολόγησης των επιδοµάτων 
και ένταξή τους στη νέα φορολογική κλίµακα. Aυτό αυτόµατα θα ανεβάσει κατά 10 
ποσοστιαίες µονάδες τη φορολογία, αφού σήµερα τα επιδόµατα ή µέρος αυτών φορολογείται 
µε συντελεστή 20%, ενώ όταν ενταχθούν στη κλίµακα ο συντελεστής θα ανέβει στο 35% και 
σε ορισµένες περιπτώσεις στο 40%. 
  

Προνοµιούχοι ένστολοι, δικαστικοί και γιατροί 
 

Θολή παραµένει στην κυβέρνηση η εικόνα για τα επιδόµατα που απολαµβάνουν οι 
εργαζόµενοι στο ∆ηµόσιο, οι γιατροί, οι δικαστικοί, οι εκπαιδευτικοί, οι διπλωµάτες, οι 
εργαζόµενοι στα Σώµατα Ασφαλείας, στους ΟΤΑ αλλά και σε εποπτευόµενους φορείς.  

Η «φάµπρικα» των επιδοµάτων συντηρείται εδώ και πολλά χρόνια, αφού οι υπουργοί 
όλων των προηγούµενων κυβερνήσεων είχαν ανακαλύψει αυτόν τον µαγικό τρόπο για να 
παρουσιάζουν αφενός σφιχτή εισοδηµατική πολιτική και αφετέρου να διατηρούν 
ικανοποιηµένους τους υπαλλήλους τους, από τους οποίους σε µεγάλο βαθµό κρινόταν και η 
δική τους αποτελεσµατικότητα. Εν τέλει µε την πάροδο των ετών τα επιδόµατα, άλλα δίκαια 
και άλλα εξόφθαλµα, άλλα γενικά και άλλα ειδικά, εξελίχθηκαν σε µαύρη τρύπα του κρατικού 
προϋπολογισµού ή των επιµέρους προϋπολογισµών των υπουργείων, αλλά και αναπόσπαστο 
µέρος των αποδοχών των δηµοσίων υπαλλήλων.  

Με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισµού, τα περισσότερα ή υψηλότερα 
επιδόµατα φαίνεται να απολαµβάνουν οι εργαζόµενοι στα Σώµατα Ασφαλείας, οι 
δικαστικοί, οι διπλωµάτες και οι γιατροί. Για κάποιες από τις παραπάνω κατηγορίες 
δηµόσιων λειτουργών υπάρχει µαύρο σκοτάδι στο υπουργείο Οικονοµικών γύρω από το πού 
διαµορφώνονται τελικά οι αποδοχές τους.  
 

∆ηµοφιλή 
 
 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι εκτός των επιδοµάτων αρκετοί εργαζόµενοι στο ∆ηµόσιο 
απολαµβάνουν και ιδιωτικής ασφάλισης, την οποία πληρώνει ο κρατικός 
προϋπολογισµός.  
 
Μερικά από τα δηµοφιλή και ορισµένα από τα πολύ ειδικά επιδόµατα είναι: 
 
1. Το επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών που ανέρχεται σε 45 ευρώ τον µήνα, ενώ για τους 
κατόχους διδακτορικού είναι 75 ευρώ.  
2. Το επίδοµα θέσης ευθύνης, (από 65 έως 175 ευρώ) και το απολαµβάνουν οι γενικοί 
διευθυντές, οι προϊστάµενοι διευθύνσεων, οι υποδιευθυντές, οι τµηµατάρχες, οι σχολικοί 
σύµβουλοι και οι διευθυντές σχολείων. 
3. Το επίδοµα εξωδιδακτικής απασχόλησης εκπαιδευτικών. 
4. Το επίδοµα προβληµατικών και παραµεθόριων περιοχών που κυµαίνεται από 40 ευρώ έως 
120 για όσες είναι και προβληµατικές και παραµεθόριες.  
5. Το επίδοµα ειδικής απασχόλησης των εργαζοµένων στην κεντρική υπηρεσία του 
υπουργείου Υγείας. 
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6. Το νοσοκοµειακό επίδοµα και το επίδοµα τροφής για τους υπαλλήλους των νοσοκοµείων 
και του ΕΚΑΒ. 
7. Τα επιδόµατα ειδικής απασχόλησης για προσωπικό καθαριότητας, εργατοτεχνίτες 
αποχέτευσης, προσωπικό νεκροταφείων, εποπτικό προσωπικό καθαριότητας, γεωπόνους, 
µουσικούς πνευστών οργάνων και λοιπό προσωπικό των ΟΤΑ πρώτου βαθµού. 
8. Το επίδοµα µεταφραστών διερµηνέων.  
9. Το επίδοµα πληροφορικής µόνο για υπαλλήλους που ανήκουν σε κλάδους Πληροφορικής.  
10. Το επίδοµα αρχαιολογικών ερευνών.  
11. Το επίδοµα ειδικής απασχόλησης για στελέχη πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης (σχολικοί σύµβουλοι, προϊστάµενοι γραφείων κ.ά.). 
12. Ειδικά επιδόµατα εκπαιδευτικών (µειονοτικών σχολείων, πεδινών περιοχών, ορεινών - 
ηµιορεινών, ειδικής αγωγής αποµονωµένων περιοχών κ.ά.). 
13. Επίδοµα υψηλού βαθµού ευθύνης για το προσωπικό της ΕΥΠ. 
14. Επίδοµα αντισταθµίσµατος διαχειριστικών λαθών για ταµίες.  
15. Επίδοµα προσωπικού σωφρονιστικών και αναµορφωτικών καταστηµάτων. 
16. Επίδοµα ραδιενέργειας εργαζοµένων στο ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος».  
17. Επίδοµα ειδικής απασχόλησης εργαζοµένων στις νοµαρχίες.  
18. Αποζηµιώσεις και επιδόµατα ιατρών υπαίθρου και µόνιµων αγροτικών ιατρών (άγονων 
περιοχών, ετοιµότητας κ.ά.).  
19. Αποζηµίωση προσωπικού φύλαξης µουσείων και αρχαιολογικών χώρων. 
20. Επίδοµα υπαλλήλων υπουργείου Πολιτισµού, που υπηρετούν στη ∆ήλο. 
 

 
Πηγή: «Το Έθνος της Κυριακής» 

 


