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Έρχονται µειώσεις στις αποδοχές 
 

Με τον φάκελο µισθοί στο ∆ηµόσιο ανά χείρας θα προσέλθει η τρόικα στο τραπέζι των 
διαβουλεύσεων µε την ελληνική κυβέρνηση στις 15 Νοεµβρίου για την οριστικοποίηση των 
µέτρων του προϋπολογισµού του 2011, θέτοντας θέµα νέων περικοπών στις αµοιβές των 
εργαζοµένων. 

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση έχει αρχίσει να επεξεργάζεται σενάρια για µειώσεις 
αποδοχών µέσω της εφαρµογής του ενιαίου µισθολογίου στον στενό δηµόσιο τοµέα και της 
κατάργησης των γενικών κανονισµών προσωπικού στις ∆ΕΚΟ. 

Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει περικοπές των επιδοµάτων και των έκτακτων 
αµοιβών σε κατηγορίες εργαζοµένων που µε βάση τα στοιχεία που συνέλεξαν οι αρµόδιες 
υπηρεσίες οι αποδοχές τους ξεπερνούν κατά πολύ το µέσον όρο τόσο στον δηµόσιο όσο και 
στον ιδιωτικό τοµέα.  

Οι βασικοί µισθοί δεν θα πειραχτούν, διαβεβαιώνουν παράγοντες του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους, αλλά τα ρετιρέ θα πάψουν να ισχύουν και θα εξοµοιωθούν µε 
τους υπολοίπους. Αυτό θα επιτευχθεί µέσω των δραστικών περικοπών στο περιφερειακό 
κοµµάτι των αποδοχών που αφορούν ειδικά και κλαδικά επιδόµατα και επιλεκτικές παροχές που 
έχουν δοθεί ακόµη και κάτω από το τραπέζι, κυρίως σε εργαζοµένους στις ∆ΕΚΟ.  
 

Στα πρότυπα του ΟΣΕ 
 
Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται ψαλίδισµα 10% στα επιδόµατα και στις έκτακτες αµοιβές στο 
στενό δηµόσιο τοµέα και 30% στις ∆ΕΚΟ. Ειδικότερα για τους εργαζόµενους στις ζηµιογόνες 
∆ΕΚΟ, το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει περικοπές µε όχηµα την κατάργηση του γενικού 
κανονισµού προσωπικού και την επαναδιαπραγµάτευση των συµβάσεων εργασίας στα πρότυπα 
του ΟΣΕ.  
Η ενσωµάτωση των ελλειµµάτων και των χρεών των ∆ΕΚΟ στον προϋπολογισµό επιταχύνει και 
βαθαίνει τις αλλαγές στο µισθολογικό και εργασιακό καθεστώς, καθώς επιβαρύνει κατά περίπου 
µία ποσοστιαία µονάδα του ΑΕΠ το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης και κατά 10 µονάδες το 
δηµόσιο χρέος.  
 

Στο στόχαστρο επτά υπουργεία 
 

Με βάση τα στοιχεία για το ύψος των µηνιαίων αποδοχών που επεξεργάστηκαν τα 
υπουργεία Εσωτερικών και Οικονοµικών και δόθηκαν στην Α∆Ε∆Υ, εν όψει του διαλόγου για το 
νέο µισθολόγιο, στο στόχαστρο των περικοπών µπαίνει µεγάλος αριθµός δηµοσίων 
υπαλλήλων σε υπουργεία που έχουν µέχρι και διπλάσιες αποδοχές σε σχέση µε τους 
υπολοίπους, λόγω υψηλών επιδοµάτων και έκτακτων παροχών.  

Στην κορυφή της µισθολογικής πυραµίδας για νεοεισερχόµενους µε πανεπιστηµιακή 
εκπαίδευση βρίσκονται οι υπάλληλοι του υπουργείου Οικονοµικών και ακολουθούν οι 
υπάλληλοι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανάπτυξης, ∆ικαιοσύνης, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων, Εξωτερικών, Εσωτερικών και Πολιτισµού και Τουρισµού.  

Μάλιστα, σε σχετικό πίνακα γίνεται σύγκριση των µηνιαίων αποδοχών µεταξύ 
υπουργείων για έναν υπάλληλο µε πανεπιστηµιακή εκπαίδευση και 17 χρόνια υπηρεσίας, από 
την οποία προκύπτει ότι αν εργάζεται στο υπουργείο Οικονοµικών έχει αποδοχές 3.194 ευρώ, 
αν εργάζεται στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου ∆ικαιοσύνης οι αποδοχές του φτάνουν 
τα 2.108 ευρώ, ενώ στο υπουργείο Παιδείας λαµβάνει µηνιαίως 1.726 ευρώ. 
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