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Αποχαιρέτα το, το επίδοµα που χάνεις 

Πηγή: «Ελευθεροτυπία», 9/2/2011 

Άµεση εφαρµογή του ενιαίου µισθολογίου, µέσα στο δεύτερο εξάµηνο του 2011, 
που θα φέρει µείωση έως και 30% σε περίπου 30.000 υπαλλήλους που αποτελούν 
τα υψηλότερα µισθολογικά κλιµάκια του ∆ηµοσίου και αυξήσεις από 10% έως 15% 
σε «αδικηµένους» µισθολογικά δηµοσίους υπαλλήλους, «κλείδωσε» στη 
συνάντηση που είχε ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης µε τους εκπροσώπους 
της τρόικας. 

Ταυτόχρονα ο κ. Ραγκούσης υπεραµύνθηκε της διατήρησης της αναλογίας ένας 
προς πέντε µεταξύ των προσλήψεων και των αποχωρήσεων στο ∆ηµόσιο και δήλωσε ότι 
δεν υπάρχει ενδεχόµενο να διευρυνθεί, όπως επίσης διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξει 
µείωση της µισθολογικής δαπάνης µε το νέο µισθολόγιο και ότι η περιστολή των δαπανών 
θα επιτευχθεί µε τη µείωση του αριθµού των δηµοσίων υπαλλήλων.  

Ο κ. Ραγκούσης επανέλαβε για µία ακόµα φορά στους εκπροσώπους της τρόικας 
την πλήρη βεβαιότητά του ότι µέχρι το τέλος του 2013 οι δηµόσιοι υπάλληλοι θα 
µειωθούν κατά 200.000 ακόµα και µε µια µικρή κάµψη των αποχωρήσεων τα επόµενα 
χρόνια.  

Χωρίς επιπτώσεις; 

Στη συνολική µείωση συνυπολογίζεται και η µείωση 25.000 θέσεων ευθύνης λόγω 
της εφαρµογής του «Καλλικράτη», αλλά και η µείωση 100.000 υπαλλήλων σε διάφορες 
υπηρεσίες που σήµερα εργάζονται ως σταζιέρ ή συµβασιούχοι. Ο υπουργός Εσωτερικών 
υποσχέθηκε επίσης ότι θα διασφαλιστεί η οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των 
υπηρεσιών, ενώ υπολογίζοντας το µισθολογικό κόστος υπογράµµισε ότι, σύµφωνα µε 
στοιχεία του υπουργείου, οι αποχωρήσεις 10.000 υπαλλήλων ισοδυναµούν µε µείωση του 
µισθολογικού κόστους κατά περίπου 100 εκατοµµύρια ευρώ πράγµα που σηµαίνει ότι η 
αποχώρηση το 2010 53.335 υπαλλήλων θα οδηγήσει µέσα στο 2011 σε εξοικονόµηση 500 
εκατοµµυρίων ευρώ.  

Με την εφαρµογή του «Καλλικράτη» αναµένεται επίσης µια εξοικονόµηση της 
τάξης των 500 εκατοµµυρίων ευρώ για το 2011 µε τη µείωση 6.000 νοµικών προσώπων 
σε 2.000 και τη µείωση του αριθµού των µελών των διοικητικών συµβουλίων των 
δηµοτικών επιχειρήσεων από 60.000 σε 20.000. Η µείωση του κόστους αναµένεται να 
ανέλθει µέχρι το 2013 σε 1,5 δισ. ευρώ. Με την εφαρµογή του ενιαίου µισθολογίου που 
θα γίνει άµεσα και χωρίς να υπάρξει µεταβατική περίοδος, όπως ζητεί η Α∆Ε∆Υ, θα µπει 
άγριο «µαχαίρι» στα 40 και πλέον επιδόµατα που υπάρχουν στο ∆ηµόσιο για 26 
κατηγορίες υπαλλήλων. Οι αµοιβές των υπαλλήλων για τη συµµετοχή τους σε επιτροπές 
θα περικοπούν κατ' αρχάς και στη συνέχεια θα εξορθολογιστούν και θα αποδίδονται σε 
όσους πραγµατικά µετέχουν σε επιτροπές που έχουν ένα συγκεκριµένο έργο.  
Στόχος είναι η εξοικονόµηση 350 εκατ. ευρώ ετησίως και συνολικά ενός δισ. 
ευρώ την επόµενη τριετία. Με την κατάργηση δε διαφόρων ειδικών και κλαδικών 
επιδοµάτων, τα οποία χορηγούνται µέσω «κρυφών» λογαριασµών, εκτός κρατικού 
προϋπολογισµού, σε περίπου 160.000 υπαλλήλους, εκτιµάται ότι θα εξοικονοµηθούν 
περίπου 460 εκατ. ευρώ ετησίως. Τα δεκάδες επιλεκτικά επιδόµατα κοστίζουν 5,2 δισ. 
ευρώ, όταν η δαπάνη για τους µισθούς όλων των υπαλλήλων είναι 12,1 δισ. ευρώ.  
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∆ύο και δύο 

Τα επιδόµατα που θα διατηρηθούν θα είναι βασικά δύο για όλους τους 
υπαλλήλους και κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις θα αποδίδονται σε ορισµένους 
υπαλλήλους άλλα δύο επιδόµατα. ∆ηλαδή διατηρούνται το οικογενειακό επίδοµα και το 
επίδοµα θέσης για όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους. Ταυτόχρονα θα αναγνωρίζεται 
επίδοµα ειδικών συνθηκών εργασίας για ορισµένες κατηγορίες υπαλλήλων που εργάζονται 
κάτω από πραγµατικά ειδικές συνθήκες. Τέλος, το κίνητρο απόδοσης που υπάρχει και 
σήµερα θα µετατραπεί σε πριµ παραγωγικότητας που θα καταβάλλεται ύστερα 
από αξιολόγηση σε ορισµένους µόνον υπαλλήλους, που θα παρουσιάζουν 
υψηλή παραγωγικότητα.  

Η εφαρµογή του ενιαίου µισθολογίου θα γίνει για όλους τους υπαλλήλους 
παλαιούς και νεοεισερχόµενους, και στόχος της κυβέρνησης είναι η εξάλειψη των 
διαφορών και των ανισοτήτων για υπαλλήλους που έχουν τα ίδια προσόντα µε την ίδια 
προϋπηρεσία και απλώς εργάζονται σε διαφορετικές υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, π.χ. 
υπουργείο Οικονοµικών µε υπουργείο ∆ικαιοσύνης ή Εθνικής Άµυνας. Στο υπουργείο 
Οικονοµικών, υπάλληλος µε πανεπιστηµιακή εκπαίδευση και 17 χρόνια προϋπηρεσίας έχει 
σύνολο αποδοχών 3.194 ευρώ από τις οποίες τα 1.849 (ποσοστό 57%) αφορούν 
επιδόµατα. Σύµφωνα µε στοιχεία της Α∆Ε∆Υ, το 80% των υπαλλήλων αµείβεται µε 
µισθούς από 1.000 έως 1.500 ευρώ, ενώ µόλις 30.000 υπάλληλοι ανήκουν στα υψηλότερα 
µισθολογικά κλιµάκια του ∆ηµοσίου.  

 


