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AΡΧΗ ΜΕ «ΜΑΧΑΙΡΙ» ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ

Εντός του έτους θα ξεκινήσουν συγχωνεύσεις και καταργήσεις Οργανισµών που
θα αποδώσουν, µόνο το 2011, περίπου 491 εκατ., από τα 770 εκατ. που θα
εξοικονοµηθούν µέχρι το 2015. Ένας µεγάλος αριθµός των υπαλλήλων αορίστου
χρόνου των υπό συγχώνευση και κατάργηση Οργανισµών θα αντιµετωπίσουν το
ενδεχόµενο της απόλυσης.

Οριζόντιες περικοπές στο ∆ηµόσιο
"Σεισµικές δονήσεις" προκαλεί στο ∆ηµόσιο το Μεσοπρόθεσµο ∆ηµοσιονοµικό
Πρόγραµµα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Μπαίνει "µαχαίρι" σε επιδόµατα και υπερωρίες,
θεσµοθετείται εισφορά 3% µέχρι το 2015 για τους άνεργους και έρχονται απολύσεις
προσωπικού από φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που θα συγχωνευτούν ή θα
βάλουν "λουκέτο". Αναλυτικά οι οριζόντιες περικοπές που προβλέπονται για τους δηµοσίους
υπαλλήλους είναι:
 Θεσµοθέτηση εισφοράς 3% για την ανεργία επί των µεικτών αποδοχών, όπως ισχύει και
για τους εργαζόµενους του ιδιωτικού τοµέα. Στον δηµόσιο τοµέα υπολογίζεται ότι το
σύνολο των 770.000 υπαλλήλων θα δουν τον µισθό τους να µειώνεται κατά 40 ευρώ
τον µήνα κατά µέσο όρο µε τη θεσµοθέτηση της νέας εισφοράς. Το µέτρο θα ισχύει
µέχρι το τέλος του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος, δηλαδή µέχρι το 2015.
 Μείωση του κινήτρου απόδοσης κατά 50%. Στις κατηγορίες υπαλλήλων Υποχρεωτικής
και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης το κίνητρο απόδοσης θα µειωθεί κατά 30 ευρώ τον
µήνα περίπου, ενώ στις κατηγορίες Τεχνολογικής και Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, το
ποσό της περικοπής ξεπερνά τα 45 ευρώ. Η απόδοση των παραπάνω µέτρων θα
οδηγήσει σε ετήσιες περικοπές κατά µέσο όρο σε κάθε δηµόσιο υπάλληλο που θα
φτάνουν τα 960 ευρώ.
 Μείωση των υπερωριών και των εξόδων µετακίνησης για υπηρεσιακούς λόγους.
 Αναβολή απόδοσης του ποσού ωρίµανσης η οποία θα γίνεται κάθε 4 ή 5 χρόνια αντί για
2 που ισχύει σήµερα. Για παράδειγµα ένας υπάλληλος Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης,
που έχει συµπληρώσει 29 χρόνια υπηρεσίας, λαµβάνει σήµερα βασικό µισθό 1.585 ευρώ.
Με την επιβολή "παγώµατος" του µισθού µέσω της απόδοσης του ποσού ωρίµανσης
κάθε 4 ή 5 χρόνια, θα χάσει περίπου 70-80 ευρώ τον µήνα.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ωρίµανση θα αποδίδεται µόνο έπειτα από αξιολόγηση των
προϊστάµενων για την παραγωγικότητα του υπαλλήλου. Εάν η εισήγηση είναι αρνητική
τότε δεν θα καταβάλλεται η ωρίµανση, η οποία µέχρι σήµερα αποδιδόταν αυτόµατα,
µε τη συµπλήρωση της διετίας. Το µέτρο αναµένεται να ενσωµατωθεί στο Ενιαίο
Μισθολόγιο που θα ψηφιστεί εντός του καλοκαιριού.
Ενιαίο µισθολόγιο: Από 10% έως 40% η µείωση των µισθών
Σταδιακή εφαρµογή του Ενιαίου Μισθολογίου που θα επιφέρει σύγκλιση των µισθών
του δηµόσιου τοµέα µε τις αποδοχές των ιδιωτικών υπαλλήλων προβλέπεται στο
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Μεσοπρόθεσµο ∆ηµοσιονοµικό Πρόγραµµα. Το Ενιαίο Μισθολόγιο θα εφαρµοστεί
άµεσα στους νεοπροσλαµβανόµενους, ενώ θα υπάρξει µία µεταβατική περίοδος 3
ετών προκειµένου να εφαρµοστεί σε όλους τους υπαλλήλους.
Οι δηµόσιοι υπάλληλοι µε το Ενιαίο Μισθολόγιο και σε συνδυασµό µε τις οριζόντιες
περικοπές που θα επιβληθούν, θα δουν τους µισθούς τους να µειώνονται από 10-40%
ανάλογα µε τις αποδοχές και τα επιδόµατα που λαµβάνουν σήµερα. Στόχος του
προγράµµατος είναι να εξοικονοµηθούν 2,2 δισ. ευρώ από τη µισθολογική δαπάνη του
∆ηµοσίου µέχρι το 2015.
Για παράδειγµα, ένας νεοδιοριζόµενος υπάλληλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης
λαµβάνει βασικό µισθό σήµερα (µεικτά) 711 ευρώ, χωρίς τα επιδόµατα που ποικίλλουν από
υπηρεσία σε υπηρεσία. Στον ιδιωτικό τοµέα µε βάση τη Γενική Συλλογική Σύµβαση
Εργασίας, οι µεικτές αποδοχές ενός νεοπροσλαµβανόµενου υπαλλήλου υποχρεωτικής
εκπαίδευσης στον ιδιωτικό τοµέα είναι 740 ευρώ.
Η σύγκλιση των µισθών ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα δεν θα υπολογιστεί σε µηνιαία
κλίµακα αλλά στο σύνολο των ετήσιων αποδοχών, δηλαδή υπολογίζοντας τον 13ο και 14ο
µισθό που λαµβάνουν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Έτσι οι ετήσιες αποδοχές ενός νεοδιόριστου
δηµοσίου υπαλλήλου ΥΕ που είναι 9.532 ευρώ θα πρέπει να φτάσουν τις 10.360 ευρώ που
αντιστοιχούν στον συνάδελφό τους στον ιδιωτικό τοµέα (14 µισθοί).
Ωστόσο µε την περικοπή και κατάργηση δεκάδων ειδικών επιδοµάτων και την
ενσωµάτωση στον βασικό µισθό µέρους των γενικών επιδοµάτων, θα επέλθει µείωση των
συνολικών αποδοχών που λαµβάνουν οι νεοδιοριζόµενοι δηµόσιοι υπάλληλοι σήµερα.
Εφαρµόζοντας την αρχή "ίση αµοιβή για ίδια δουλειά" η οποία αναφέρεται σε
υπαλλήλους ίδιων προσόντων και προϋπηρεσίας ενδέχεται ένας αριθµός χαµηλά
αµειβόµενων υπαλλήλων να δουν τις αποδοχές τους να αυξάνονται οριακά. Βέβαιο
θεωρείται ότι θα µπει "µαχαίρι" έως και 40% σε υπαλλήλους που λαµβάνουν υψηλά
επιδόµατα (π.χ. υπ. Οικονοµίας).

Οι προβλέψεις: Κοστολόγηση των µέτρων

Για τη φετινή χρονιά προβλέπεται να εξοικονοµηθούν 800 εκ. ευρώ από τον
εξορθολογισµό της µισθολογικής δαπάνης στον δηµόσιο τοµέα. Αναλυτικά υπολογίζονται:
 350 εκ. € από τον περιορισµό των προσλήψεων µε την εφαρµογή της αναλογίας "1
πρόσληψη για κάθε 10 αποχωρήσεις"
 130 εκ. € από την αύξηση των ωρών εργασίας στο ∆ηµόσιο από 37,5 ώρες σε 40
εβδοµαδιαίως
 245 εκ. € από τη µείωση των συµβασιούχων κατά 50%. Τις επόµενες χρονιές µέχρι
το 2015 θα υπάρχει επιπλέον µείωση 10% κατ' έτος.
 75 εκ. € από την εφαρµογή προγραµµάτων εθελούσιας µερικής απασχόλησης αλλά
και της µακροχρόνιας άδειας άνευ αποδοχών (µέχρι 5 έτη) προκειµένου οι δηµόσιοι
υπάλληλοι να απασχοληθούν στον ιδιωτικό τοµέα.
 600 εκ. €από τη µείωση των συµβασιούχων.
Το σύνολο των µέτρων αναµένεται να αποδώσει 2,175 δισ. ευρώ µέχρι το 2015. Η
εισφορά αλληλεγγύης των δηµοσίων υπαλλήλων για την ανεργία (3% επί των µηνιαίων
αποδοχών), θα αποδώσει 455 εκ. ευρώ.
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Περικοπές προσωπικού: Απολύσεις µέσω ΑΣΕΠ και εργασιακή εφεδρεία
Απολύσεις µέσω ΑΣΕΠ αλλά και εργασιακή εφεδρεία προβλέπει, µεταξύ άλλων
µέτρων, το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα για τη µείωση των απασχολούµενων στον δηµόσιο
τοµέα.
Ο στόχος να µειωθεί ο αριθµός των αµειβοµένων από το ∆ηµόσιο κατά 150.000 µέχρι το
2015 µέσω των αποχωρήσεων δηµοσίων υπαλλήλων δεν φαίνεται να έπεισε την τρόικα, η
οποία αµφισβητεί την αποτελεσµατικότητα των "τυφλών" µετατάξεων όπως υλοποιήθηκαν
στον ΟΣΕ. Το υπουργείο Οικονοµικών για πρώτη φορά αναφέρεται σε επιπρόσθετα µέτρα
για τη µείωση της απασχόλησης στο ∆ηµόσιο τα οποία είναι:
 Εφαρµογή της αναλογίας "µία πρόσληψη για κάθε 10 αποχωρήσεις" το 2011 και "1:5"
τα υπόλοιπα χρόνια.
 Θεσµοθετείται το δικαίωµα σε µόνιµους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, να
επιλέξουν εάν επιθυµούν θέσεις µερικής απασχόλησης (τετράωρα).
 Οι µετατάξεις από τον ευρύτερο στον στενό δηµόσιο τοµέα θα γίνονται µέσω ΑΣΕΠ και
όσοι δεν κρίνονται ικανοί (π.χ. λόγω πειθαρχικών αδικηµάτων) θα απολύονται. Μετά τη
µείωση της αναλογίας προσλήψεων έναντι αποχωρήσεων από "1:5"σε "1:10" για το
2011 περιορίζονται σηµαντικά έως και µηδενίζονται οι κενές θέσεις στο ∆ηµόσιο που
µπορούν να υποδεχτούν µετατασσόµενους ή νεοπροσληφθέντες.
Έτσι ένας µεγάλος αριθµός των υπαλλήλων αορίστου χρόνου των υπό
συγχώνευση και κατάργηση Οργανισµών θα αντιµετωπίσουν το ενδεχόµενο της
απόλυσης. Ιδίως στις περιπτώσεις που θα υπάρχει κατάργηση των οργανικών θέσεων που
υπηρετούσαν µε τους νέους οργανισµούς που θα διαµορφωθούν στους φορείς.
Εναλλακτικά θα µπορούν να επιλέξουν το καθεστώς εργασιακής εφεδρείας. Θα
τεθούν εκτός υπηρεσίας για ένα χρονικό διάστηµα (ενδεχοµένως για 3-5 χρόνια)
λαµβάνοντας αµοιβές µέρους των αποδοχών τους (συζητείται το 60% µεσοσταθµικά
ανάλογα µε το ύψος των µηνιαίων αποδοχών).
Το µέτρο θα εφαρµοστεί κυρίως ως πρόγραµµα εθελούσιας εξόδου για προσωπικό
αορίστου χρόνου από τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα που είναι κοντά στη σύνταξη, χωρίς να
αποκλείονται και άλλες κατηγορίες υπαλλήλων.
Θεσµοθετείται το µέτρο της προσωρινής αποχώρησης όπως ισχύει και στην Ε.Ε.
προκειµένου ένας υπάλληλος να έχει τη δυνατότητα να πάρει άδεια άνευ αποδοχών µέχρι 5
χρόνια και να απασχοληθεί στον ιδιωτικό τοµέα. Μετά θα µπορεί να επιστρέφει στη θέση
του στο ∆ηµόσιο.
Μειώνονται οι συµβασιούχοι κατά 50% το 2011 (από 50.000 στους µισούς) και κατά
10% κάθε χρόνο µε αποτέλεσµα το 2015 να είναι 17.500.
Λουκέτα και συγχωνεύσεις: Στο µικροσκόπιο 135 φορείς που παίρνουν το 91%
των επιδοτήσεων
"Λουκέτα" και συγχωνεύσεις σε δηµόσιους οργανισµούς φέρνει το Μεσοπρόθεσµο
∆ηµοσιονοµικό Πρόγραµµα. Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο υπουργός
Οικονοµικών, Γ. Παπακωνσταντίνου, επεσήµανε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να
προχωρήσει σε δεκάδες καταργήσεις και συγχωνεύσεις οργανισµών και υπηρεσιών, οι
οποίες µπορεί να προκαλέσουν και "αποµακρύνσεις" προσωπικού, όπως είπε χαρακτηριστικά
αναφερόµενος στις απολύσεις.
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Στο µικροσκόπιο του υπουργείου Οικονοµικών θα µπουν 135 φορείς οι οποίοι λαµβάνουν το
91% των κρατικών επιχορηγήσεων. Ο υπουργός Οικονοµικών προανήγγειλε την άµεση
ψήφιση νόµου για τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις Οργανισµών του ∆ηµοσίου όπου θα
περιλαµβάνονται και οι διατάξεις για τον νέο ρόλο του ΑΣΕΠ και σηµείωσε ότι εάν κριθεί
αναγκαίο να κλείσει ένας Οργανισµός τότε η κυβέρνηση θα το υλοποιήσει.
Τι προβλέπει
Για τους 897 φορείς που συγκαταλέγονται στο µητρώο φορέων της γενικής κυβέρνησης
σύµφωνα µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή και το σύνολο των 5.000 φορέων που έχουν
καταγραφεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και λαµβάνουν κρατική επιχορήγηση,
προβλέπεται πρόγραµµα συγχωνεύσεων, καταργήσεων και ανασυγκροτήσεων το οποίο θα
ανακοινώνεται ανά τρίµηνο.
Στον συγκεκριµένο τοµέα η κυβέρνηση δεν απέδωσε τα αναµενόµενα αφού αρκετά
υπουργεία δεν απέστειλαν καν τα στοιχεία των Οργανισµών που επιβλέπουν. Στο
Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα προβλέπεται περικοπή των επιχορηγήσεων κατά 300 εκ. ευρώ
µόνο το 2011 σε φορείς που δεν υπάγονται στη γενική κυβέρνηση (αθλητικοί σύλλογοι,
µουσεία, ΟΚΕ κτλ.). Επιταχύνονται οι διαδικασίες νέων συγχωνεύσεων σχολείων,
στρατοπέδων, νοσοκοµείων και αστυνοµικών τµηµάτων που θα επιφέρουν κέρδος 225 εκ.
ευρώ µέχρι το 2015.
Τον Ιούλιο θα ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράµµατος µε την ψήφιση του σχετικού
νοµοσχεδίου που αναµένεται να αποδώσει, µόνο το 2011, περίπου 491 εκ. ευρώ, από το
σύνολο των 770 εκ. ευρώ που θα εξοικονοµηθούν µέχρι το 2015.
Πρόσφατα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Θ. Πάγκαλος, ανακοίνωσε 75 Οργανισµούς που
θα καταργηθούν και θα συγχωνευτούν, οι οποίοι απασχολούν 7.000 υπαλλήλους αορίστου
χρόνου. Μετά την ψήφιση του νοµοσχεδίου θα ακολουθήσει αναλυτικός κατάλογος φορέων
που θα µπουν στη διαδικασία της κατάργησης ή της συγχώνευσης ανά τρίµηνο.
Οι 11 µεγαλύτεροι φορείς που θα αποτελέσουν το δεύτερο κύµα ανασυγκροτήσεων
δηµοσίων οργανισµών µε καταργήσεις και συγχωνεύσεις υπηρεσιών είναι: ΕΡΤ Α.Ε.,
Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου (ΚΕ∆) ΑΕ, Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα (ΕΤΑ) ΑΕ,
Οργανισµός ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Υλικού (Ο∆∆Υ) ΑΕ, Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε.
∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ, ΕΟΜΜΕΧ, Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας, Εθνικό
Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
(ΙΓΜΕ).

Πηγή: «Το Έθνος», 13/6/2011
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