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Τυφώνας σαρώνει τα επιδόµατα 

Επιστράτευση της «οµάδας δράσης» των ευρωπαίων επιτηρητών συζητά η κυβέρνηση 
µε την τρόικα για να οριστικοποιήσει το νέο µισθολόγιο. Η σκληρή πρόταση που συστήνει 
µερίδα των κυβερνητικών στελεχών αλλά και οι επιτηρητές περιλαµβάνει, σύµφωνα µε 
πληροφορίες, περικοπές µισθών έως 50%, µε κατάργηση όλων σχεδόν των επιδοµάτων ώστε 
να ισχύει ο ίδιος µισθός για όλους τους υπαλλήλους, κάθε υπουργείου. 

Προτείνουν µέτρα που αναµένεται ότι θα συναντήσουν µεγάλες αντιστάσεις εντός και 
εκτός κόµµατος: περιλαµβάνονται δικαστικοί, υπάλληλοι της Τραπέζης της Ελλάδος και 
στρατιωτικοί. Επίσης και άρση µονιµότητας για τις νέες προσλήψεις. Πληροφορίες αναφέρουν 
ότι το ζήτηµα - που πήρε παράταση για τον Σεπτέµβριο από την τρόικα - δεν έχει προκαλέσει 
«πόλεµο» µόνο µε την Α∆Ε∆Υ που κάνει λόγο για λευκή απεργία, ακόµη και µε στόχευση στα 
έσοδα, αλλά και εντός της κυβέρνησης. 

Κορυφαία στελέχη θεωρούν κόκκινη γραµµή τα ειδικά µισθολόγια (δικαστικών, ΤτΕ και 
στρατιωτικών). Κρούουν επίσης τον κώδωνα ότι αν όλοι έχουν τον ίδιο χαµηλό µισθό, ακόµη 
και όσοι βρίσκονται σε ελεγκτικά πόστα (εφοριακοί, τελωνειακοί, υπάλληλοι πολεοδοµιών 
κ.λπ.), τότε θα πάρει εκρηκτικές διαστάσεις το φαινόµενο «φακελάκια». 

Ο ενδοκυβερνητικός αντίλογος στις διαδοχικές συσκέψεις που γίνονται για το ζήτηµα 
είναι αυστηρό πλέγµα ελέγχου περιπτώσεων διαφθοράς και δωροδοκίας και ποινολόγιο για 
τους παραβάτες κρατικούς λειτουργούς, παράλληλα µε αναδροµικό έλεγχο του «πόθεν 
έσχες». 

Εξετάζεται επίσης ένα σχέδιο αντιστάθµισης των αναµενόµενων κοινωνικών και 
πολιτικών αντιδράσεων. Εχει προταθεί να ανακοινωθούν µέτρα που δεν θα έχουν σηµαντικό 
οικονοµικό αποτέλεσµα αλλά θα δίδουν το στίγµα της πρόθεσης για κοινωνική δικαιοσύνη: 
περικοπή της χρηµατοδότησης των κοµµάτων, των δικαιωµάτων των βουλευτών (π.χ. για 
ειδικούς συµβούλους). 

Με το «µάτι» και στις δύο οµιλίες του πρωθυπουργού, της 3ης Σεπτεµβρίου και της 
∆ΕΘ, προτείνεται επίσης η ανακοίνωση δεσµεύσεων για ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος στο... 
µέλλον, µε άξονες τη δωρεάν παιδεία και υγεία (χωρίς φροντιστήρια και φακελάκια) ώστε να 
στηριχθεί το διαθέσιµο εισόδηµα των πολιτών. Οι παροχές θα συνδεθούν και µε λεφτά του 
ΕΣΠΑ προς δράσεις υπέρ ανέργων και όσων άλλων έχουν πληγεί από την κρίση. Αποφάσεις, 
σύµφωνα µε πληροφορίες, δεν έχουν ληφθεί πολιτικά, αλλά κοινοτικά στελέχη εξηγούν ότι 
τα περιθώρια είναι στενά λόγω της µεγάλης απόκλισης στον προϋπολογισµό (τρύπα 4,5 δισ. 
ευρώ σε σχέση µε τους αρχικούς στόχους του 2011 στο επτάµηνο). Περιορίζονται ακόµη 
περισσότερο από τις διαδοχικές ανακοινώσεις αυστηρών µέτρων περικοπής δαπανών σε 
πολλά κράτη της Ε.Ε., προσθέτουν. 

Στον αντίλογο αρµόδιων κρατικών παραγόντων ότι ένα τόσο «σκληρό µισθολόγιο δεν 
θα περάσει», αντιπροτείνουν πέρα από την παρουσία της τρόικας στην Αθήνα να έρθει και η 
περίφηµη οµάδα του Μπαρόζο, η οποία το Σεπτέµβριο θα κατάφθανε ούτως ή άλλως για το 
ΕΣΠΑ. 

Εκτιµάται ότι θα περιορίσει τη δυνατότητα κυβερνητικών στελεχών να 
υπαναχωρήσουν καθώς πρέπει πάση θυσία η τρόικα να εγκρίνει την 6η δόση, και η 
κυβέρνηση λόγω αστοχιών είναι ευάλωτη. Μόνο µε τη λήψη «αιµατηρών» αποφάσεων στους 
µισθούς, εξηγούν, θα καταφέρει η Ελλάδα να παρατείνει (τουλάχιστον για ένα τρίµηνο) τη 
ζωή του µνηµονίου. 

Τα βασικά σηµεία της πρότασης µισθολογίου που εξετάζει η κυβέρνηση, σύµφωνα µε 
πληροφορίες, είναι: 
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* Ενα κοινό µισθολόγιο για όλους, στο οποίο έχει πέσει και η πρόταση να περιληφθούν τα 
λεγόµενα «ειδικά» µισθολόγια δικαστικών, υπαλλήλων της ΤτΕ, αστυνοµικών και 
στρατιωτικών. 
* Εκτιµάται ότι θα πληγούν περισσότερο τα οικονοµικά υπουργεία, λόγω των υψηλών 
επιδοµάτων που λαµβάνει µέρος των υπαλλήλων που βρίσκεται σε ελεγκτικές θέσεις, µε 
πρώτο το υπουργείο Οικονοµικών (απώλεια έως 50%), το υπουργείο Ανάπτυξης (έως 40%) 
και το υπουργείο Εσωτερικών (έως 30%). 
* Περικοπή όλων των επιδοµάτων πλην 3-5 (εορτών, αδείας, οικογενειακό, µεθορίου, 
ανθυγιεινής) και επίδοµα θέσης µόνο για λίγους που προάγονται στην ιεραρχία ύστερα από 
διεξοδική, γραπτή και προφορική αξιολόγηση. 
* Κοινός µισθός για όλους, µε έξι µισθολογικά κλιµάκια. Στην αρχή η κλιµάκωση θα είναι 
γρήγορη (2 έτη για το Α2, 3 έτη για το Α3 και εν συνεχεία ανά 5 έτη για τα υπόλοιπα). 
* Αντί για κίνητρα απόδοσης να θεσπιστούν αυστηρές ποινές για επίορκους και παράθυρο 
απόλυσης όσων απεργούν ή είναι επίορκοι µαζί µε αναδροµικό «πόθεν έσχες». 
* Πρόταση άρσης µονιµότητας για όσους εφεξής προσλαµβάνονται. 
* Κοινό µισθολόγιο µε αυτό των ∆ΕΚΟ, στις οποίες πρέπει παράλληλα να εφαρµοσθούν και οι 
παρεµβάσεις που περιλαµβάνουν λουκέτα και απολύσεις, ακόµη και πριν εφαρµοσθεί η 
εργασιακή εφεδρεία. 

 
 
 

Ποιος θα κρίνει τους ∆ηµοσίους Υπαλλήλους; 
 
 
 

∆εκαετίες τώρα στη χώρα µας, το δικαίωµα στην εργασία αρκετές φορές 
εξαγοραζόταν µε µία «σίγουρη» θέση στο ∆ηµόσιο από τον ψηφοφόρο-πελάτη του εκάστοτε 
κυβερνητικού κόµµατος. Σε µια εποχή όµως που δεν υπάρχουν βεβαιότητες, η ανέκαθεν 
επίζηλη «σιγουριά» του ∆ηµοσίου καταβαραθρώνεται κι αυτή. Υπό τις παρούσες συνθήκες 
λοιπόν, το κράτος πρέπει αρχικά να χαρακτηρίσει περισσευούµενους και στη συνέχεια 
ακατάλληλους χιλιάδες εργαζόµενους, που για δεκαετίες θεωρούσε ικανούς και επαρκείς. 

Πώς θα το κάνει αυτό; Την όλη διαδικασία επιλογής, η οποία θα γίνει βάσει 
µοριοδότησης, θα εγγυηθεί το ΑΣΕΠ. Χωρίς όµως να έχει γίνει ποτέ µέχρι σήµερα αξιολόγηση 
του προσωπικού στον δηµόσιο τοµέα, θα επιχειρηθεί πρώτη φορά, από µια αρχή, η οποία, 
παρά το κύρος που διαθέτει, δεν έχει αξιολογήσει υφιστάµενο προσωπικό της δηµόσιας 
διοίκησης, παρά µόνο όσους αιτούνταν την πρόσληψή τους σ' αυτή. 

Ο καθηγητής συνταγµατικού δικαίου στο Πανεπιστήµιο της Θράκης Γιώργος 
Κατρούγκαλος τονίζει ότι «το ΑΣΕΠ δεν είναι ο κατάλληλος µηχανισµός» και εξηγεί: «Η 
θεσµική του αδυναµία να ανταποκριθεί σ' αυτό το ρόλο πηγάζει τόσο από τη νοµοθετική του 
πρόβλεψη όσο κι από τη συνταγµατική του κατοχύρωση. Το ΑΣΕΠ δεν έχει αρµοδιότητα 
όσον αφορά την αξιολόγηση προσωπικού, πέρα από την αρχική διαδικασία πρόσληψης». 

Ο καθηγητής τονίζει ακόµη ότι η αξιόλογηση του προς µετάταξη προσωπικού 
καθίσταται προβληµατική και για έναν ακόµα λόγο: «Στην ελληνική διοίκηση δεν υπάρχει η 
περιγραφή των θέσεων εργασίας (job description), η οποία είναι απολύτως απαραίτητη, 
προκειµένου να γνωρίζουµε πόσα στελέχη απαιτούνται σε κάθε υπηρεσία και, κυρίως, ποια 
είναι τα απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υπαλλήλων που πρέπει να 
υπηρετούν σε αυτές». 
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«Ακόµη όµως», προσθέτει, «κι αν είχαµε το job description και γνωρίζαµε ότι 
υπάρχουν, για παράδειγµα, 100 άτοµα πλεονάζοντος προσωπικού µε συγκεκριµένα προσόντα 
και έχουµε από την άλλη πλευρά 80 θέσεις κενές σε άλλες υπηρεσίες, και πάλι ο θεσµικός 
µηχανισµός που θα έπρεπε να εξακριβώσει µε ποιο τρόπο θα αντιστοιχίσει αυτούς που 
περισσεύουν µε τις 80 θέσεις δεν µπορεί να είναι το ΑΣΕΠ. Κι αυτό γιατί, από τη φύση του, 
πρόκειται για έναν ελεκτικό µηχανισµό που εποπτεύει τη εφαρµογή µιας µοριοδοτηµένης 
διαδικασίας, η οποία δεν σχετίζεται µε τον έλεγχο των ουσιαστικών προσόντων. Είναι βέβαια 
µια διαδικασία αντικειµενική, αλλά ουσιαστικά δεν έχει καµία σχέση µε πραγµατικό έλεγχο 
ικανοτήτων προσωπικού». 

Μόνο ένας στους δέκα από το σύνολο των επτά χιλιάδων που εργάζονται στους 40 
υπό συγχώνευση- κατάργηση οργανισµούς και φορείς θα µετατάσσονται ανά έτος σε άλλη 
υπηρεσία, µια που αυτό προβλέπει το µνηµόνιο, καθώς οι µετατάξεις υπολογίζονται κι αυτές 
ως προσλήψεις. 

Στο σχετικό νοµοσχέδιο και το προεδρικό διάταγµα που θα ακολουθήσει, όπου και 
ορίζονται όλες οι λεπτοµέρειες, όσοι υπάλληλοι κριθούν υπεράριθµοι, θα µπουν σε καθεστώς 
εργασιακής εφεδρείας, λαµβάνοντας για ένα χρόνο το 60% των αποδοχών τους. Οι πίνακες 
µε τους υπεράριθµους πρέπει να δοθούν από τις νέες διοικήσεις των νέων οργανισµών που 
θα προκύψουν από τις συγχωνεύσεις εντός εννέα µηνών. Οι εργαζόµενοι αυτοί θα µπορούν 
να υποβάλουν τα χαρτιά µε τα προσόντα τους στο ΑΣΕΠ, διεκδικώντας µετάταξη. Οσοι από 
αυτούς, δηλαδή οι περισσότεροι, δεν καταφέρουν να µεταταχθούν, έχουν το δικαίωµα είτε 
να διοριστούν µε ποσόστωση 30% ως συµβασιούχοι ή να έχουν προτεραιότητα σε θέσεις 
µερικής απασχόλησης... Κοινώς, θα µείνουν άνεργοι. 

Κοινή πεποίθηση όλων των σωµατείων εργαζοµένων που βρίσκονται στη 
διακεκαυµένη ζώνη είναι ότι «οι κυβερνητικοί σχεδιασµοί δεν έχουν ως στόχο τον 
εξορθολογισµό και την καλύτερη λειτουργία των οργανισµών και φορέων. Γίνονται για 
λογιστικούς λόγους, µε στόχο την παράδοση του έργου τους σε µεγάλα επιχειρηµατικά 
συµφέροντα και την άµεση η έµµεση απόλυση εκατοντάδων χιλιάδων εργαζοµένων». 
Πολλοί δε υποστηρίζουν, ειδικά για τους οργανισµούς που έχουν αναπτυξιακό 
προσανατολισµό, ότι το κράτος θα απολέσει παρά θα κερδίσει: 
«∆εν υπάρχει πουθενά στον κόσµο προηγούµενο σαν κι αυτό που επιχειρεί σήµερα η 
κυβέρνηση», λέει ο ∆ηµήτρης Τροχαλάκης, µέλος του δ.σ. του σωµατείου εργαζοµένων του 
ΕΟΜΜΕΧ που έχει αποφασιστεί η συγχώνευσή του. «Σε όλες οι χώρες της Ευρώπης και την 
Αµερική υπάρχουν αντίστοιχοι οργανισµοί που υλοποιούν πολιτικές και προσφέρουν 
υπηρεσίες, που στηρίζουν τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Η συµβολή τους στην 
οικονοµική ανάπτυξη, την παραγωγή και την απασχόληση είναι πανθοµολογούµενη και 
καθοριστική. Το διαµεσολαβητικό και θεσµικό ρόλο ανάµεσα στις εκατοντάδες χιλιάδες των 
επιχειρήσεων αυτών και η υλοποίηση ενιαίων κρατικών πολιτικών γι' αυτές υποδήλωνε η 
µέχρι σήµερα παρουσία και δράση του ΕΟΜΜΕΧ». 
«Οι εργαζόµενοι είναι φοβισµένοι και αγανακτισµένοι», εξηγεί ο Γ. Χρονόπουλος, πρόεδρος 
του συλλόγου υπαλλήλων Ο∆∆Υ. Το χειρότερο είναι ότι κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς θα συµβεί. 
Σήµερα στον Ο∆∆Υ εργάζονται 87 υπάλληλοι, ενώ πριν από µία τετραετία έφταναν τους 150. 
Τα τελευταία χρόνια υπήρξε µια συνειδητή συρρίκνωση της υπηρεσίας, καθώς, εκτός από το 
προσωπικό το οποίο δεν ανανεωνόταν, αφαιρούσαν από τον Ο∆∆Υ αντικείµενα και 
αρµοδιότητες». 
«Αν το ζητούµενο είναι η βελτίωση της φοιτητικής µέριµνας και συγχρόνως ο περιορισµός 
του κόστους, δεν διαφαίνονται σοβαρές πιθανότητες επίτευξης του στόχου µε τη διασπορά 
του αντικειµένου σε ιδιωτικούς φορείς αντί της διατήρησης ενός δηµόσιου, 
χρηµατοδοτούµενου από το κράτος οργανισµού που ασχολείται µε το αντικείµενο εδώ και 60 
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χρόνια», εξηγεί ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων στο Εθνικό Ιδρυµα 
Νεότητας, Βασ. Παναγόπουλος. 
Και προσθέτει: «Το κόστος λειτουργίας του ΕΙΝ δεν δικαιολογεί την απόφαση κατάργησής 
του. Οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι ουσιαστικά αναντικατάστατες. Το ΕΙΝ σήµερα 
απασχολεί 480 υπαλλήλους ενώ οι οργανικές του θέσεις είναι 953. Το 2010, έπειτα από πάρα 
πολλά χρόνια, το ΕΙΝ εµφάνισε πλεόνασµα περίπου 2 εκατ. ευρώ, ενώ είχε µειωθεί η ετήσια 
επιχορήγηση του πάνω από 20% (από 44 εκατ. σε 34 εκατ.). 
Ακόµα και αν σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου παραχωρηθούν οι υπηρεσίες του σε ιδιώτες, το 
οικονοµικό όφελος για τον κρατικό προϋπολογισµό δεν θα είναι σηµαντικό, αφού η έλλειψη 
ανταγωνισµού θα αυξήσει τη δαπάνη για την φοιτητική µέριµνα». Οι εργαζόµενοι βιώνουν 
µια πρωτοφανή ανασφάλεια και το χειρότερο όλων είναι ότι δεν έχουµε καµία ενηµέρωση για 
το τι ακριβώς θα γίνει» λέει ο Γιάννης Φακίνος, αντιπρόεδρος του συλλόγου εργαζοµένων 
στον ΟΣΚ. 
Και προσθέτει: «Ο ΟΣΚ, παρά τις εκάστοτε κυβερνητικές πολιτικές που αποδυνάµωσαν το 
δηµόσιο χαρακτήρα και παρέδωσαν µέρος του έργου του στα µεγάλα ιδιωτικά συµφέροντα 
(µετατροπή του σε Α.Ε., Σ∆ΙΤ, αναθέσεις, προγραµµατικές συµβάσεις κ.λπ.), παραµένει ο 
κατεξοχήν αρµόδιος κρατικός φορέας για την απαλλοτρίωση οικοπέδων, µελέτη, 
δηµοπράτηση, επίβλεψη, κατασκευή και εξοπλισµό των δηµόσιων σχολικών κτιρίων. 
Καθήκοντα που ο Οργανισµός εκτελεί µε δικά του µέσα και εξειδικευµένο προσωπικό». 
«Είµαστε κάθετα αντίθετοι µε τις αλλαγές που δροµολογούνται» συνεχίζει. «Η δηµόσια 
παιδεία, σηµαντικός πυλώνας της οποίας είναι η σχολική στέγη, πρέπει να είναι και να 
παραµείνει αποκλειστική αρµοδιότητα του κράτους». 
 
 

Πηγή: Ελευθεροτυπία, 14/8/2011 


