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Λιτότητα τριών ταχυτήτων 
 

Αυξήσεις 1,5% σε µισθούς- συντάξεις ως 2.000 ευρώ τον µήνα. 

Πάγωµα για µισθούς- συντάξεις άνω των 2.000 ευρώ και περικοπές 10% στα επιδόµατα. 

Περικοπές 10% στους µισθούς διοικητών των ∆ΕΚΟ και 50% στα έξτρα 

  

Εισοδηµατική πολιτική τριών ταχυτήτων µε αυξήσεις 1,5% για τους δηµοσίους υπαλλήλους 
που οι συνολικές αποδοχές τους δεν ξεπερνούν τις 2.000 ευρώ τον µήνα, πάγωµα για 
όσους υπερβαίνουν το όριο και περικοπές αµοιβών τουλάχιστον 10% στους προέδρους των 
ζηµιογόνων ∆ΕΚΟ και στα υψηλόβαθµα στελέχη του ∆ηµοσίου χαράσσει η κυβέρνηση κάτω 
από την ασφυκτική πίεση της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των δανειστών να λάβει δραστικά 
µέτρα για τον περιορισµό των δαπανών του προϋπολογισµού. ∆εδοµένου ότι το 
µεγαλύτερο κονδύλι του προϋπολογισµού είναι αυτό για µισθούς και συντάξεις, που θα 
ανέλθει το 2010 στα 26 δισ. ευρώ σε σύνολο δαπανών 58 δισ. ευρώ, ο υφυπουργός 
Οικονοµικών κ. Φ. Σαχινίδης προχωρεί στην απογραφή όλων των µισθών στο ∆ηµόσιο 
(µέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωµών) προκειµένου να εισηγηθεί την εισοδηµατική πολιτική 
προτού ανακοινωθούν οι τελικές αποφάσεις µέσα στον Ιανουάριο.  

Οπως είπε ο υπουργός Οικονοµικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου στο Λονδίνο, για το 2010:  

� θα περικοπούν τα επιδόµατα που προστίθενται στον βασικό µισθό των 
δηµοσίων υπαλλήλων εφόσον αυτός ξεπερνά τις 2.000 ευρώ τον µήνα 
κατά 10%, απόφαση που θα οδηγήσει στη µείωση του συνολικού 
κονδυλίου µισθοδοσίας κατά 4%.  

� Για όλους όσοι έχουν βασικό µισθό από 2.000 ευρώ και πάνω θα καταβληθούν µόνο 
οι αυξήσεις που προκύπτουν από τις ωριµάνσεις (δηλαδή, το χρονοεπίδοµα και τα 
οικογενειακά επιδόµατα).  

� Επίσης για τον στενό δηµόσιο τοµέα θα περικοπούν οι αµοιβές για συµµετοχές σε 
επιτροπές, οδοιπορικά και άλλα έξοδα τουλάχιστον κατά 10%.   

Στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, δηλαδή στις ∆ΕΚΟ και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 
δικαίου (νοσοκοµεία, ιδρύµατα, ταµεία κτλ.), πέραν της µείωσης κατά 50% των αµοιβών 
των προέδρων, των διευθυνόντων συµβούλων και των µελών διοικητικών συµβουλίων που 
ανήγγειλε ο ίδιος ο πρωθυπουργός κ. Γ. Α. Παπανδρέου, ο κ. Σαχινίδης ξεκαθαρίζει ότι θα 
µειωθούν τουλάχιστον κατά 10% οι αµοιβές των προέδρων και των διευθυνόντων 
συµβούλων οι οποίες βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ακόµη σηµειώνει ότι σε όποιες 
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περιπτώσεις εκτιµηθεί ότι υπάρχουν υπερβολικές αµοιβές σε σύγκριση µε αντίστοιχες 
επιχειρήσεις του δηµόσιου αλλά και του ιδιωτικού τοµέα, τότε οι περικοπές µπορεί να είναι 
µεγαλύτερες. Π.χ., στον ΟΠΑΠ η αµοιβή του διευθύνοντος συµβούλου ξεπερνά τις 15.000 
ευρώ τον µήνα, στη ∆ΕΗ η αµοιβή του προέδρου (πριν από την απόφαση που έλαβε το 
καλοκαίρι η προηγούµενη διοίκηση να συνδεθεί ο µισθός µε την παραγωγικότητα) 
ξεπερνούσε τις 20.000 ευρώ τον µήνα και στον ζηµιογόνο ΟΣΕ η αµοιβή του προέδρου τις 
14.000 ευρώ τον µήνα. Ο κ. Σαχινίδης δηλώνει ότι «από το 2010 η εισοδηµατική πολιτική 
όλων των ∆ΕΚΟ που επιχορηγούνται από τον προϋπολογισµό θα καθορίζεται από το 
υπουργείο Οικονοµικών».  

Παράλληλα η κυβέρνηση θα καλέσει τις νέες διοικήσεις να συντάξουν προγράµµατα 
εξυγίανσης δίνοντας προθεσµία τεσσάρων ετών για την εξάλειψη των ελλειµµάτων στις 
ζηµιογόνες δηµόσιες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν πηγή αύξησης του δηµοσίου χρέους 
εκτός προϋπολογισµού. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η απόφαση να ανασυσταθούν οι 
διοικήσεις και να περιοριστεί κατά 50% ο αριθµός των µελών των ∆Σ.  

Προϋπολογισµός δωδεκατηµορίων 

Από κεντρικό έλεγχο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους θα περνούν κάθε µήνα οι 
δαπάνες όλων των υπουργείων. Από Ιανουάριο θα εφαρµοσθεί, στην ουσία, 
προϋπολογισµός δωδεκατηµορίων, αφού αν κάποιο υπουργείο υπερβεί τις δαπάνες 
που του αναλογούν, τότε αυτόµατα θα κόβονται οι πιστώσεις από τον επόµενο µήνα. Όπως 
εξηγεί ο αρµόδιος επί των δαπανών υφυπουργός, «αυτή τη φορά δεν έχουµε περιθώριο 
επιστροφής. Η κρίση που αντιµετωπίζουµε είναι σύνθετη. Πλέον θα παρακολουθούµε 
µηνιαίως την πρόοδο και την πορεία του προϋπολογισµού προκειµένου να επιτύχουµε τον 
στόχο για τη µείωση του ελλείµµατος κατά τέσσερις µονάδες, που δεν είναι εύκολος». Κάθε 
µήνα, όπως ήδη ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, εκπρόσωποι όλων των υπουργείων θα 
δίνουν λογαριασµό στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την πορεία εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού.  
 
 

Οι «χρυσοί» µισθοί 

ΕΡΤ πρόεδρος: 21.000 ευρώ  

ΟΠΑΠ πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος: 15.500 ευρώ  

∆ΕΗ πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος: 20.000 ευρώ  

∆ΕΗ αντιπρόεδρος: 15.000 ευρώ  

ΟΣΕ πρόεδρος: 14.000 ευρώ  
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