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Πηγή: Έθνος 

Απώλεια 80 - 300 Ευρώ για δηµοσίους υπαλλήλους 

Μείωση των πραγµατικών εισοδηµάτων τους, λόγω πληθωρισµού, εισφορών και 
φορολογίας, θα υποστούν 500.000 εργαζόµενοι, αφού δεν θα καλυφθούν οι απώλειες 
  
Μείωση των πραγµατικών εισοδηµάτων φέρνει σε παραπάνω από 500.000 δηµοσίους 
υπαλλήλους το 2009, καθώς η κυβέρνηση για πέµπτη στη σειρά χρονιά θα δώσει αυξήσεις... 
ψίχουλα µόνο στους βασικούς µισθούς οι οποίες δεν καλύπτουν τις απώλειες από 
πληθωρισµό, ασφαλιστικές εισφορές και φορολογία.  

Ύστερα από µία τετραετία 2005-2008 κατά την οποία οι µισθολογικές αυξήσεις 
ροκανίστηκαν από τον πολύ υψηλό πληθωρισµό, φέτος οι εισοδηµατικές απώλειες θα 
κυµανθούν από 80 έως και 300 ευρώ.  

Μέχρι το τέλος του µήνα ο υπουργός Οικονοµίας, Γιάννης Παπαθανασίου, θα ανακοινώσει 
την εισοδηµατική πολιτική του τρέχοντος έτους. 

Οι πενιχρές αυξήσεις θα ροκανίσουν το πραγµατικό εισόδηµα των υπαλλήλων 
του ∆ηµοσίου 

Σύµφωνα µε όλες τις πληροφορίες, είτε οι αυξήσεις δοθούν σε δύο δόσεις είτε εφάπαξ 
αναδροµικά από 1ης Ιανουαρίου, θα είναι µεταξύ 1,5% και 2%. Το οικονοµικό επιτελείο 
προσπαθεί να προλειάνει το έδαφος για αυτές τις... µηδενικές επί της ουσίας αυξήσεις 
προτάσσοντας δύο επιχειρήµατα. 

Την υποχώρηση του πληθωρισµού, ο οποίος εκτιµάται ότι θα κλείσει το πρώτο τρίµηνο στο 
1,5%, αλλά και τη σιγουριά της µονιµότητας που απολαµβάνουν οι δηµόσιοι υπάλληλοι. 

Μάλιστα, ο κ. Παπαθανασίου σε χθεσινή του συνέντευξη σε κυριακάτικη εφηµερίδα 
ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα χειριστεί το θέµα µε «ευαισθησία» και έσπευσε να προσθέσει 
πως «θα πρέπει να συνεκτιµηθεί το γεγονός ότι οι µισθωτοί του δηµοσίου έχουν την 
ασφάλεια της µονιµότητας, κάτι που δεν ισχύει για τους εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα 
και φυσικά τους ανέργους». 

Στο υπουργείο Οικονοµίας υπογραµµίζουν ότι η εισοδηµατική πολιτική θα καλύπτει τον 
πληθωρισµό χωρίς να διακινδυνεύει τη βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών. 

Βουτιά 

 
Πάντως, θα πρέπει να σηµειώσουµε πως η υποχώρηση του πληθωρισµού στο 1,6% τον 
Φεβρουάριο αποδίδεται σε απόλυτο βαθµό στη βουτιά των τιµών των καυσίµων, ενώ στην 
υπόλοιπη αγορά οι τιµές παραµένουν στο... ύψος τους. 
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Πιο αναλυτικά, ακόµη κι αν δοθούν αυξήσεις 2%, τότε ο βασικός µισθός 
πρωτοδιοριζόµενου υπαλλήλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα αυξηθεί κατά 15 ευρώ τον 
µήνα (από τα 740 στα 755 ευρώ) ή κατά 50 λεπτά την ηµέρα. 

Σε υπάλληλο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης µε 33 χρόνια προϋπηρεσίας ο βασικός µισθός 
των 1.760 ευρώ θα ανέβει κατά 34 ευρώ τον µήνα ή 1,1 ευρώ την ηµέρα. 

Πώς χάνεται το πραγµατικό εισόδηµα των υπαλλήλων 

Οµως, οι αυξήσεις αυτές οδηγούν µε... µαθηµατική ακρίβεια σε απώλειες των πραγµατικών 
εισοδηµάτων.  

Ας δούµε τρία ενδεικτικά παραδείγµατα: 

Ενας υπάλληλος στην κατηγορία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε 13 χρόνια προϋπηρεσίας 
έχει βασικό µισθό 1.101 ευρώ. 

Με αύξηση 2% θα πάει στα 1.123 ευρώ και προκύπτει διαφορά 22 ευρώ.  

Τώρα, αν λάβουµε υπόψη µας ότι εισφορές και φόροι «τρώνε» το 47% της ποσοστιαίας 
αύξησης, τότε η ενίσχυση του µισθού περιορίζεται στα 12 ευρώ τον µήνα.  

Το ποσό αυτό αν υπολογιστεί στα 1.200 ευρώ που είναι οι καθαρές αποδοχές του 
συγκεκριµένου κλιµακίου, τότε προκύπτει ενίσχυση κατά 1%.  

Συνυπολογίζοντας και τον πληθωρισµό (1,5%) προκύπτει ότι η ονοµαστική αύξηση είναι επί 
της ουσίας µείωση του πραγµατικού εισοδήµατος κατά 0,5% ή 84 ευρώ τον χρόνο. 

Αν τώρα η εισοδηµατική πολιτική προβλέπει αύξηση 1,5%, τότε οι απώλειες φθάνουν στο 
0,8% και τα 134 ευρώ τον χρόνο. 

Εκπαιδευτικός µε 25 χρόνια προϋπηρεσίας και βασικό µισθό 1.556 ευρώ µε την αύξηση του 
2% θα πάει στα 1.587 ευρώ, δηλαδή θα παίρνει 31 ευρώ παραπάνω τον µήνα. 

Μετά τους φόρους και τις εισφορές, του µένουν 16 ευρώ στην τσέπη.  

Η αύξηση αυτή υπολογιζόµενη στις καθαρές αποδοχές, οι οποίες είναι 1.800 ευρώ περίπου, 
ανέρχεται στο 0,9%.  

Μετά τον πληθωρισµό οι απώλειες διαµορφώνονται στα 151 ευρώ τον χρόνο ή 0,6% επί 
των αποδοχών. Σε περίπτωση τώρα που η αύξηση που θα δώσει το υπουργείο Οικονοµίας 
είναι 1,5%, οι απώλειες φθάνουν στο 0,9% ή τα 226 ευρώ τον χρόνο. 

Στους υπαλλήλους πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης µε 33 χρόνια προϋπηρεσίας η αύξηση 
1,5% στον βασικό µισθό σηµαίνει απώλειες κοντά στο 1%, που µεταφράζονται περίπου σε 
300 ευρώ τον χρόνο. 

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΧΑΚΗΣ  


