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Παραµένουν τα ειδικά µισθολόγια 

 
 
Παραµένουν σε ισχύ όλα τα ειδικά µισθολόγια, για τα οποία θα µελετηθούν για κάθε ένα 
ξεχωριστά τα περιθώρια αναµόρφωσής τους, ανεξάρτητα όµως από το προωθούµενο ενιαίο 
µισθολόγιο.  
 
Φρένο στα σενάρια περί κατάργησης των ειδικών µισθολογίων έβαλε µε κατηγορηµατικό 
τρόπο η κυβέρνηση, διευκρινίζοντας πως στο πλαίσιο της διαµόρφωσης ενιαίου µισθολογίου 
δεν θα θιγούν οι ειδικοί αυτοί κλάδοι δηµοσίων υπαλλήλων, πρόκειται για περισσότερους 
από 285.000. Τη διαβεβαίωση πως δεν θα καταργηθούν τα 15 ειδικά µισθολόγια που 
διέπουν, µεταξύ άλλων, γιατρούς του ΕΣΥ, δικαστικούς λειτουργούς και τα µόνιµα στελέχη 
των Ενόπλων ∆υνάµεων, είχε δώσει προ ηµερών ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης 
Ραγκούσης παρουσιάζοντας τις βασικές αρχές για το νέο µισθολόγιο.  

 
 

Για τους στρατιωτικούς 
 

Σε ανάλογη κίνηση προχώρησε προχθές και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής 
Άµυνας Πάνος Μπεγλίτης επιχειρώντας, ύστερα από συνεννόηση µε τον κ. Ραγκούση, να 
κατευνάσει τις αντιδράσεις που είχαν προκληθεί στους κόλπους των στρατιωτικών ενόψει 
του νέου µισθολογίου.  

«Η απόφαση της κυβέρνησης για το ενιαίο µισθολόγιο στον δηµόσιο τοµέα δεν 
αφορά και δεν θίγει το ειδικό µισθολογικό καθεστώς που ισχύει και θα συνεχίσει να ισχύει 
στις Ένοπλες ∆υνάµεις», τόνισε ο κ. Μπεγλίτης. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να µην 
υπάρξει καµία παρέκκλιση από τα ισχύοντα και δεν πρόκειται στο πλαίσιο του νέου 
µισθολογίου να εξαιρεθεί κανένας υπάλληλος που σήµερα εντάσσεται στα ειδικά καθεστώτα.  

«Στο στρατιωτικό µισθολόγιο περιλαµβάνονται όλοι όσοι έχουν τη στρατιωτική 
ιδιότητα, ανεξάρτητα από την ειδικότητα και την εξειδίκευσή τους, δεδοµένου ότι η 
ιδιότητα του στρατιωτικού καθώς και οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις, που απορρέουν από 
αυτή, είναι ίδιες και µοναδικές για όλους τους αξιωµατικούς και υπαξιωµατικούς της 
στρατιωτικής ιεραρχίας των Ενόπλων ∆υνάµεων», ήταν η διευκρίνιση του αναπληρωτή 
υπουργού Εθνικής Άµυνας.  

Κύκλοι του υπουργείου Εσωτερικών ανέφεραν πως η λογική αυτή θα ισχύσει για όλα 
τα ειδικά µισθολόγια. Όπως επεσήµαιναν, βασική αρχή του νέου ενιαίου µισθολογίου 
παραµένει η κατοχύρωση ίσης αµοιβής για δουλειά ίσης αξίας. Ωστόσο, αναφερόταν πως η 
αρχή δεν µπορεί να λειτουργήσει ισοπεδωτικά και να µην εξακολουθήσουν να 
υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάλογα µε το αντικείµενο και την ευθύνη κάθε 
εργασίας.  

Σηµειώνεται ότι σε κάθε ειδικό µισθολόγιο, πέραν των αµοιβών που καθορίζονται 
µεµονωµένα, προβλέπεται και µία σειρά ειδικών ρυθµίσεων και επιδοµάτων ειδικών 
συνθηκών εργασίας. Για παράδειγµα, οι γιατροί του ΕΣΥ λαµβάνουν επίδοµα νοσοκοµειακής 
απασχόλησης, οι στρατιωτικοί επιδόµατα κινδύνου και αυξηµένης επιχειρησιακής 
ετοιµότητας και τα µέλη ∆ΕΠ σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ παίρνουν επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας και 
ερευνητικό επίδοµα.  
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Θα επανεξεταστούν 

 
Τα ειδικά µισθολόγια θα µπουν στο µικροσκόπιο των συναρµόδιων υπουργείων µετά 

την ολοκλήρωση της καθιέρωσης του ενιαίου µισθολογίου για τους υπόλοιπους δηµοσίους 
υπαλλήλους και θα εξεταστεί το ενδεχόµενο αναµόρφωσής τους. Στο πλαίσιο αυτό θα 
µελετηθεί και η πρακτική που ακολουθείται σε άλλες χώρες µε τις ειδικές κατηγορίες 
εργαζοµένων.  

Στόχος είναι να µην εξοµοιωθούν µε τους δηµοσίους υπαλλήλους, αλλά θα 
επιχειρηθεί να επικρατήσει κοινή λογική αµοιβών για αντίστοιχες ειδικότητες. Ετσι, για 
παράδειγµα, ένας στρατιωτικός µε ειδικότητα οικονοµολόγου θα διέπεται από το ειδικό 
µισθολογικό καθεστώς των Ενόπλων ∆υνάµεων, αλλά οι αµοιβές του δεν θα πρέπει να 
υπολείπονται κατά πολύ εκείνων που θα λαµβάνουν οι οικονοµολόγοι του ∆ηµοσίου βάσει 
του νέου ενιαίου µισθολογίου.  

Σε κάθε περίπτωση, έχει επισηµανθεί από το υπουργείο Εσωτερικών πως οι όποιες 
παρεµβάσεις, τόσο για το νέο, ενιαίο µισθολόγιο όσο και για τα ειδικά µισθολόγια, δεν 
αποσκοπούν στην περικοπή του συνολικού µισθολογικού κόστους.  

Η µείωση των δαπανών θα προκύψει, όπως αποτυπώνεται και σε σχετική µελέτη, 
από πολιτικές που ήδη ακολουθούνται όπως είναι η απαρέγκλιτη τήρηση του κανόνα µία 
πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις στο ∆ηµόσιο. 

 
Πηγή: Τα Νέα, 19/3/2011 


