Το ταξικό συνδικαλιστικό κίνηµα στο ∆ηµόσιο πρέπει να σηκώσει «ψηλά τη
σηµαία» της ανάκτησης των απωλειών, της επαναφοράς των µισθολογικών –
εργασιακών δικαιωµάτων των δηµοσίων υπαλλήλων .
Στη συντριπτική πλειοψηφία του ∆ηµοσίου δεν υπάρχουν ΣΣΕ. Ωστόσο, στους
σχεδιασµούς της Κυβέρνησης ήταν και είναι να εφαρµοστούν ΣΣΕ και στο ∆ηµόσιο.
Αυτό εκφράστηκε στο προσχέδιο νόµου για το νέο µισθολόγιο του ∆ηµοσίου, που το
είχε επεξεργαστεί ο τότε Υπ. Εσωτερικών κ. Κατρούγκαλος , όπου υπήρχε πρόβλεψη
για ΣΣΕ στο ∆ηµόσιο µε βασική αρχή την εξίσωση µισθών δηµόσιου και ιδιωτικού
τοµέα. Μάλιστα, το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου δεν περιελάµβανε µόνο την
καθήλωση των µισθών στο ∆ηµόσιο µέσω της εξίσωσής τους µε τα τσακισµένα
µεροκάµατα του ιδιωτικού τοµέα, αλλά προωθούσε επίσης ΣΣΕ ανά ειδικότητα (π.χ.
άλλη για οικονοµολόγους, άλλη για χηµικούς και πάει λέγοντας), καλλιεργώντας µε
αυτό τον τρόπο το απόλυτο «διαίρει και βασίλευε», την πολυδιάσπαση των
εργαζοµένων. Και µπορεί η συγκεκριµένη διάταξη να αποσύρθηκε κάτω από τη
γενικότερη κατακραυγή και την καταγγελία από τα ταξικά σωµατεία, αλλά
αποδεικνύει µε τον πιο περίτρανο τρόπο ότι οι ΣΣΕ και στο ∆ηµόσιο είναι ένα ζήτηµα
που βρίσκεται στους σχεδιασµούς της Κυβέρνησης.
Συνάδελφοι, τα τελευταία 7 χρόνια που µαίνεται η καπιταλιστική οικονοµική κρίση,
οι εργαζόµενοι στο ∆ηµόσιο έχουν βιώσει µια άνευ προηγουµένου επίθεση στα
µισθολογικά και εργασιακά τους δικαιώµατα, µια επίθεση που συνοδεύτηκε µάλιστα
µε µπόλικο κοινωνικό αυτοµατισµό ως συστατικό στοιχείο της µόνιµης προσπάθειας
της άρχουσας τάξης και των κυβερνήσεών της να διασπά τους εργαζόµενους και να
τους χειραγωγεί.
Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά το µισθολογικό κοµµάτι, τα διάφορα νοµοθετήµατα
µε «προµετωπίδα» το ν. 4024/2011, τον περιβόητο ν. Μητσοτάκη που προέβλεπε
µείωση των κατώτερων βασικών αποδοχών, κατάργηση οικογενειακού επιδόµατος
και σχεδόν όλων των γενικών και κλαδικών επιδοµάτων, αλλά και τη σύνδεση
µισθολογικής εξέλιξης µε βαθµό και αξιολόγηση, είχαν ως αποτέλεσµα: την εξαετία
2009 – 2015 ένας δηµόσιος υπάλληλος να έχει ήδη υποστεί ονοµαστικές µειώσεις
που κυµαίνονται στο 45%, έχοντας χάσει συνολικά 6 µισθούς το χρόνο: 2 από την
περικοπή του 13ου και του 14ου µισθού, 2 από τις αυξήσεις των µηνιαίων εισφορών
και κρατήσεων (ΤΠ∆Υ, ΕΚΑΣ, έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης κλπ) και 2 ακόµα
µισθούς από τη µισθολογική και βαθµολογική καθήλωση, το πάγωµα δηλ. των
µισθολογικών κλιµακίων. Αν συνυπολογιστούν δε η φοροληστεία, τα χαράτσια, η
ακρίβεια και οι ανατιµήσεις σε βασικά είδη κατανάλωσης, η συνολική µείωση σε
πραγµατικούς όρους αγγίζει ή και ξεπερνάει το 60%.
Πάνω σε αυτή την ήδη αφόρητη κατάσταση ήρθε να προστεθεί το νέο µισθολόγιο της
συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, ο νόµος 4354/2015 που επέφερε νέο πλήγµα
στους µισθούς των δηµοσίων υπαλλήλων ως µηχανισµός καθήλωσης και περαιτέρω
µείωσης των εισοδηµάτων τους. Και επειδή πάλι στα πλαίσια του κοινωνικού
αυτοµατισµού γνωρίζουµε ότι ακούστηκαν πολλά από διάφορα «παπαγαλάκια» του
συστήµατος για δήθεν αυξήσεις στους δηµοσίους υπαλλήλους, εδώ χαρακτηριστικά
να πούµε ότι από το ίδιο το έγγραφο που κατέθεσε ο κ. Χουλιαράκης στη Βουλή
απαντώντας στην κριτική ότι τάχα «έδινε αυξήσεις», προκύπτει ότι µε το νέο
µισθολόγιο, η συγκυβέρνηση κατάφερε να µειώσει τη µισθολογική δαπάνη στο
∆ηµόσιο κατά 2,6 δις ευρώ για την τριετία 2016 – 2019.
Ένα παράδειγµα: Ένας νέος υπάλληλος στο ∆ηµόσιο, µε 5 χρόνια προϋπηρεσία, που
προσπαθεί να κάνει οικογένεια, ∆Ε κατηγορίας (π.χ. βοηθός νοσηλευτή ή
βρεφονηπιοκόµου) έπαιρνε 963 ευρώ µικτά µε το νόµο Μητσοτάκη ενώ µε το νέο

µισθολόγιο της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ κατατάσσεται στο µισθολογικό
κλιµάκιο των 918 ευρώ, που αποτελεί µείωση 45 ευρώ ή 5%. Βέβαια, η Κυβέρνηση
θα συνεχίσει να του καταβάλλει αυτά τα 45 ευρώ ως προσωπική διαφορά (το µάθατε
και οι υπόλοιποι µε το ασφαλιστικό αυτό το κόλπο της «προσωπικής διαφοράς»).
Όµως στους σχεδιασµούς Κυβέρνησης – Ε.Ε. – πλουτοκρατίας βρίσκεται η
κατάργηση της «προσωπικής διαφοράς». Η νέα µεγάλη µείωση στους µισθούς του
∆ηµοσίου θα προέλθει µέσα από την κατάργηση αυτού του κονδυλίου, όπως και
παλιότερα δίδονταν επιδόµατα αντί για αυξήσεις µισθών στο ∆ηµόσιο, έτσι ώστε µια
µέρα να έρθουν και να τα πάρουν όλα πίσω. Επίσης το νέο µισθολόγιο στοχοποιεί
συγκεκριµένες κατηγορίες εργαζοµένων (ΥΕ / ∆Ε) τους οποίους θεωρεί
«εργαζόµενους Β΄ κατηγορίας» και τους τιµωρεί επιβάλλοντάς τους τριετές χρονικό
διάστηµα για να αλλάξουν κλιµάκιο, σε αντίθεση µε τα 2 έτη που ισχύει για τους
υπόλοιπους εργαζόµενους. Αν αυτό δεν είναι καραµπινάτη µείωση, αφού καθυστερεί
τη µισθολογική εξέλιξη του εργαζοµένου, τότε τι είναι; (είναι σα να γίνονται οι
«τριετίες» στον ιδιωτικό τοµέα «τετραετίες» ή «πενταετίες»).
Συµπερασµατικά λοιπόν οι µισθοί των δηµοσίων υπαλλήλων έχουν µειωθεί και θα
µειωθούν κι άλλο, ενώ αντίστοιχη είναι η κατάσταση στο σύνολο των χωρών της
Ε.Ε., µε ή χωρίς µνηµόνια, µε επεκτατικό ή περιοριστικό µίγµα διαχείρισης.
Σύµφωνα µε στοιχεία της Κοµισιόν και του ΟΟΣΑ, το 2014 η Ελλάδα δαπανούσε
12% του ΑΕΠ σε µισθούς δηµοσίων υπαλλήλων (και αυτό το ποσοστό έχει
συρρικνωθεί περαιτέρω), ενώ οι υπόλοιπες χώρες βρίσκονταν σε παρόµοια ποσοστά,
ήτοι: Γαλλία 13%, Σουηδία 12,7%, το Βέλγιο 12,5%, Πορτογαλία 11,8%, Ισπανία
10,8% κλπ. Άρα η επίθεση στο εισόδηµα των δηµοσίων υπαλλήλων δεν είναι
ελληνική ιδιαιτερότητα.
Πέρα όµως από τη µείωση στους µισθούς, το νέο µισθολόγιο σε συνδυασµό µε τον
πρόσφατο νόµο Βερναρδάκη µε τίτλο «Εθνικό Μητρώο Στελεχών ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση θέσεων, σύστηµα αξιολόγησης και επιλογής
προϊσταµένων και άλλες διατάξεις» (ν. 4369/16) ουσιαστικά συνδέουν την
αξιολόγηση µε το µισθό και τις απολύσεις. Με το µισθό γιατί µέσα από την
αξιολόγηση συνδέεται η «απόδοση» µε το βαθµό και κατά συνέπεια µε τη
µισθολογική εξέλιξη, και µε τις απολύσεις γιατί για όσους αξιολογηθούν στην
κλίµακα 0 – 24 ανοίγει ο δρόµος για να «πάνε σπίτι τους», ειδικά όταν υπάρχει και ο
«αυτόµατος κόφτης δαπανών» σαν δαµόκλειος σπάθη πάνω από το κεφάλι των
εργαζοµένων.
Με αυτόν τον τρόπο, η αξιολόγηση όχι µόνο διατηρεί τον τιµωρητικό της χαρακτήρα
αφού συνδέεται από χίλιες µπάντες µε το µισθό, αλλά µέσα από επικίνδυνα σηµεία
(π.χ. συνέντευξη µε κριτήριο τη «διαχείριση κρίσεων», «συµπεριφορά δηµοσίου
υπάλληλου εντός και εκτός υπηρεσίας κλπ») διώκει την άλλη άποψη, τιµωρεί την
ελευθερία σκέψης και έκφρασης, τη διαφορετική ιδεολογική προσέγγιση των
πραγµάτων.
Όλα τα παραπάνω αναδεικνύουν την ανάγκη πάλης για βελτίωση των όρων αµοιβής
και εργασίας που θα αποτελέσει ένα σηµαντικό «κρίκο» της συνολικότερης πάλης
των εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο. Υπάρχουν όµως και εµπόδια σε αυτό το δρόµο που
πρέπει να βαδίσουµε. Ένα βασικό πρόβληµα είναι πολλαπλές εργασιακές σχέσεις που
επικρατούν σήµερα στο δηµόσιο (stage, εργολαβικοί, συµβασιούχοι ορισµένου
χρόνου / αορίστου χρόνοι, πρακτικάριοι, εργαζόµενοι µέσω ΜΚΟ στις κοινωνικές
δοµές, 5µηνίτες και ωφελούµενοι από προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας) ως
αποτέλεσµα της ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων τους από τη δεκαετία του
1990 και µετά. Πόσο εύκολο είναι για παράδειγµα να «κατέβει σε κοινό αγώνα για
ΣΣΕ» ένας µόνιµος υπάλληλος που µπορεί π.χ. να προσδοκά σε µία αύξηση µισθού ή

σε ένα επίδοµα (Β.Α.Ε.) και ένας εργαζόµενος stage ή ένας 5µηνίτης που πρέπει να
παλέψει ακόµα και για να αποσπάσει τα στοιχειώδη, δηλ. να έχει ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη, να δικαιούται άδειες, να πληρώνεται στην ώρα του κλπ;
Ένας 5µηνίτης σε πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας για παράδειγµα, που ασκεί βαρύ
και ανθυγιεινό επάγγελµα όπως η αποκοµιδή σκουπιδιών ή µία 5µηνίτισσα που
εργάζεται σε παιδικό σταθµό σε συνθήκες µεγάλης εντατικοποίησης προσέχοντας
περισσότερα βρέφη από όσα της αναλογούν, δουλεύουν υπό τους εξής εργασιακούς
όρους: αµείβονται µε 19,6 ευρώ τη µέρα αν είναι πάνω από 25 ετών και µε 17,1 ευρώ
τη µέρα αν είναι κάτω από 25 ετών (υπεισέρχεται δηλ. ο άθλιος ηλικιακός
διαχωρισµός που ισχύει και στον ιδιωτικό τοµέα). Με βάση αυτό το ηµεροµίσθιο, τα
ανώτατα όρια µηνιαίων αποδοχών είναι 490 ευρώ για πάνω από 25 χρ. και 427 ευρώ
για κάτω από 25 χρόνια, τα οποία κάθε άλλο παρά σίγουρα είναι γιατί αυτοί οι
«ωφελούµενοι» δεν έχουν ασφάλιση, δε δικαιούνται άδειες (αναρρωτικές, κλπ) ή
επιδόµατα τέκνων, είναι στην κυριολεξία σκλάβοι του 21ου αιώνα. Αν λείψουν µια
µέρα από τη δουλειά γιατί αρρώστησαν χάνουν το µεροκάµατο. Αυτές οι εργασιακές
σχέσεις όπως είναι φυσικό ασκούν τεράστιες πιέσεις και στους µόνιµους δηµόσιους
υπάλληλους µε τους οποίους δουλεύουν δίπλα – δίπλα και υπονοµεύουν την ενιαία
πάλη για ΣΣΕ. Γιατί βλέπει ο µόνιµος αυτή την κατάσταση και σκέφτεται «πάλι καλά
να λες, µια χαρά είµαστε εµείς». Κι αν δε το σκεφτεί από µόνος του, συνήθως
σπεύδει να του το καταστήσει σαφές ο εκάστοτε εργοδότης, π.χ. ο δήµαρχος, στη
λογική «Μη µιλάς, κοίτα πώς αµείβεται ο διπλανός». Επίσης, λειτουργεί και
αντίστροφα, αφού πολλές φορές ο εργαζόµενος µε τέτοιες συνθήκες γαλέρας βλέπει
τον µόνιµο υπάλληλο σαν εχθρό του, σαν πηγή των προβληµάτων του, ιδιαίτερα αν
πρόκειται για νέους ανθρώπους (και µε τέτοιους έχουµε να κάνουµε κυρίως σε αυτά
τα προγράµµατα), οι οποίοι έχουν λίγη ή µηδενική συµµετοχή στο κίνηµα, δεν έχουν
κάνει ακόµα κτήµα τους την ταξική αλληλεγγύη, τη συναδελφικότητα και τη
συντροφικότητα κλπ.
Η πρόκληση λοιπόν για το ταξικό κίνηµα, είναι πολύ µεγάλη, από τη στιγµή µάλιστα
που αυτά τα προγράµµατα έχουν «κατακλύσει» τις δηµόσιες υπηρεσίες, τους
δηµόσιους οργανισµούς, την τοπική διοίκηση. Είναι ανάγκη λοιπόν να προτάξουµε
ως αιτήµατα τη µόνιµη και σταθερή δουλειά για όλους µε πλήρη εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώµατα, κατώτατο µισθό τα 751 ευρώ για όλους τους εργαζόµενους,
απόδοση του επιδόµατος ανεργίας για όλους χωρίς όρους και προϋποθέσεις για όσο
διάστηµα διαρκεί η ανεργία και αυτό το διάστηµα να συνυπολογίζεται ως συντάξιµος
χρόνος, την απαγόρευση πλειστηριασµών σε σπίτια ανέργων, τη διακοπή πληρωµών
σε τιµολόγια πρώην ∆ΕΚΟ, την απαγόρευση διακοπής νερού – ρεύµατος –
τηλεφώνου. Και η πείρα συνάδελφοι δείχνει ότι µόνο κάτω από το βάρος και την
πίεση τέτοιων αιτηµάτων, που ξεφεύγουν από τις «αντοχές της οικονοµίας» και
αποτυπώνουν το «ρεαλισµό του εργάτη» αντί για το «ρεαλισµό του κεφαλαίου»
µπορεί κερδηθεί και η µικρότερη κατάκτηση που να αµβλύνει τις συνέπειες αυτής της
βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής. Μια τέτοια περίπτωση είναι και οι εργαζόµενοι στα
5µηνα στους δήµους, οι οποίοι, συσπειρωµένοι στο κλαδικό σωµατείο τους, στο
συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής, κατάφεραν να τους αναγνωριστούν τα ίδια δικαιώµατα µε
τους υπόλοιπους εργαζόµενους (όλων των ειδών οι άδειες, ωράριο, µέσα ατοµικής
προστασίας και απρόσκοπτη καταβολή µισθοδοσίας σε περίπτωση εργατικού
ατυχήµατος) µε έκδοση εγκυκλίου στην οποία ρητά αναφέρεται ότι για τους
συµµετέχοντες σε αυτά τα προγράµµατα δεν αναστέλλονται οι θεµελιώδεις έννοιες
της εργατικής νοµοθεσίας και της προστασίας των εργαζοµένων, όπως συνέβαινε
αρχικά που θεωρούνταν «ωφελούµενοι» και όχι εργαζόµενοι.
Συνεπώς υπάρχουν εµπόδια αλλά υπάρχουν και δυνατότητες.

Ψηλά τη σηµαία» της ανάκτησης των απωλειών, της επαναφοράς των
µισθολογικών – εργασιακών δικαιωµάτων των δηµοσίων υπαλλήλων στα προ
κρίσης επίπεδα.
ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ:
· Επαναφορά 13ου και 14ου µισθού. Επαναφορά µισθών στα επίπεδα του 2009
· Κατάργηση του ν. 4354/2015 (νέο µισθολόγιο) και ν. 4369/16 (αξιολόγηση).
· Καµία σύνδεση µισθού µε τη λεγόµενη αποδοτικότητα
· ∆ηµόσια Κοινωνική Ασφάλιση, Υγεία – Πρόνοια για όλους. Να καταργηθεί ο
«νόµος – λαιµητόµος». Αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για κράτος και
εργοδοσία, µείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόµενους
· Σταθερή µόνιµη δουλειά για όλους, µαζικούς διορισµούς, κατάργηση κάθε µορφής
ελαστικής απασχόλησης

Ιωάννα Παπαδηµητρίου
Γραµµατεία ΠΑΜΕ ∆ηµοσίων Υπαλλήλων

