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Ζ
ήτημα αύξησης μισθών στο Δημόσιο 
ανοίγει το οικονομικό επιτελείο της κυ-
βέρνησης. Η κυρίαρχη εκτίμηση είναι ότι 

η έξοδος από την ενισχυμένη εποπτεία ανάβει 
«πράσινο φως» για την αναζήτηση δημοσιονο-
μικού χώρου, μέσω του οποίου θα αρχίσουν η 
σταδιακή αποκατάσταση των μισθών και η άρ-
ση των μνημονιακών περικοπών. 

Η επιβεβαίωση των παραπάνω ήρθε την πε-
ρασμένη εβδομάδα με διπλό «χτύπημα» μέσω 
Βουλής από την πολιτική ηγεσία του υπουρ-
γείου Οικονομικών. Το βράδυ της περασμέ-
νης Δευτέρας, απαντώντας σε επίκαιρη ερώ-
τηση για τα μισθολογικά των υπαλλήλων του 
υπουργείου Οικονομικών, ο υφυπουργός Οικο-
νομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος έθεσε ξε-
κάθαρα το ζήτημα στο τραπέζι. «Εφόσον προ-
κύψει ο απαιτούμενος και διαθέσιμος δημοσι-
ονομικός χώρος, προτεραιότητά μας θα είναι 
να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των χαμηλών ει-
σαγωγικών μισθών στο Δημόσιο με γενικότε-
ρα μέτρα πολιτικής», είπε ο υφυπουργός. Μά-
λιστα ο Απ. Βεσυρόπουλος προχώρησε ακό-
μα παρακάτω, λέγοντας πως, ακόμα κι αν δεν 
υπάρξει ο απαιτούμενος δημοσιονομικός χώ-
ρος, θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικά μέτρα 
πολιτικής, σε κάθε περίπτωση όμως μετά τον 
σκόπελο της σημερινής διεθνούς πολιτικής και 
οικονομικής συγκυρίας.

Μία ημέρα αργότερα, το μεσημέρι της Τρίτης 
21 Ιουνίου, διαβιβάστηκε στη Βουλή απάντηση 
του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θό-
δωρου Σκυλακάκη σε ερώτηση του βουλευτή 
Φθιώτιδας της Ν.Δ. Γιώργου Κοτρωνιά σχετι-
κά με την απόδοση του ποσού της προσωπικής 
διαφοράς και στους υπαλλήλους του υπουργεί-
ου Οικονομικών που ανέλαβαν υπηρεσία μετά 
τις 11 Οκτωβρίου 2018. Στο ίδιο μήκος κύματος 
με την απάντηση του Απ. Βεσυρόπουλου, μία 
ημέρα νωρίτερα στην Ολομέλεια της Βουλής, 
ο Θ. Σκυλακάκης επιβεβαίωσε ότι στο υπουρ-
γείο Οικονομικών υπάρχει γενικότερο σχέδιο 

αναμόρφωσης του μισθολογικού πλάνου. «Τα μισθολογικά αιτήματα των υπαλ-
λήλων του υπουργείου Οικονομικών θα εξεταστούν στο πλαίσιο αναμόρφωσης 
του θεσμικού πλαισίου», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο της απάντησης.

Η εξίσωση είναι δύσκολη, με την κυβέρνηση να βρίσκεται σε Συμπληγάδες. 
Από τη μια υπάρχει η γενικότερη αντίληψη πως οι εργαζόμενοι θα αρχίσουν να 
αντιλαμβάνονται την έξοδο από τη μνημονιακή περίοδο μόνο όταν θα αρχίσουν 
να αποκαθίστανται -έστω και σταδιακά- οι πληγές των μνημονιακών περικοπών 
στους μισθούς. Από την άλλη, ωστόσο, φορείς όπως το ΔΝΤ, αντιλαμβανόμε-
νοι την πρόθεση της κυβέρνησης, λένε ισχυρό «όχι» στην πολιτική αύξησης μι-
σθών στο Δημόσιο, καταγράφοντάς το μάλιστα και στις σχετικές εκθέσεις τους. 

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε μερική 
αποκατάσταση των μισθών στο Δημόσιο είναι δεδομένη. Η κατάργηση της ει-

χρόνος ανάληψης εργασίας. Αυτό έχει ως απο-
τέλεσμα τους πολύ χαμηλούς μισθούς των νεο-
εισερχόμενων υπαλλήλων στο Δημόσιο.

Σύμφωνα με την ψηφισμένη ήδη από το 
2015 διάταξη, από την 1η/6/2022 η προσω-
πική διαφορά που ελάμβαναν δημόσιοι υπάλ-
ληλοι θα έπρεπε να αρχίσει να συμψηφίζεται 
με οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των απο-
δοχών τους κατά την κανονική βαθμολογική 
και μισθολογική εξέλιξή τους. Στην πράξη, αυ-
τό θα σήμαινε μείωση μισθών, κάτι αδιανόη-
το για τη μεταμνημονιακή περίοδο. Με βάση 
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ΤΟ ΘΕΜΑ

Η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης από την 1η/1/2023 θα οδηγήσει σε 
έμμεση αύξηση των μισθών, δίνοντας ανάσα στους δημοσίους υπαλλήλους. 
Ωστόσο, η αναζήτηση δημοσιονομικού χώρου για περαιτέρω αυξήσεις -κυρίως 
στους νεοεισερχομένους- έχει ήδη ξεκινήσει στο υπουργείο Οικονομικών

Η εισφορά 
αλληλεγγύης

Προτεραιότητα θα δοθεί στην αύξηση του εισαγωγικού  
μισθού στους νεοεισερχόμενους υπαλλήλους

Σχέδιο για αυξήσεις 
μισθών στο Δημόσιο

σφοράς αλληλεγγύης από την 1η/1/2023 θα δώσει ανάσα και στους δημοσί-
ους υπαλλήλους. Ωστόσο, η αναζήτηση δημοσιονομικού χώρου για περαιτέρω 
αυξήσεις -κυρίως στους νεοεισερχόμενους στο Δημόσιο- έχει ξεκινήσει, με την 
κυρίαρχη σκέψη στο υπουργείο Οικονομικών να παραπέμπει στην εφαρμογή 
τους το 2024. Οπως όλα δείχνουν, το σχετικό σχέδιο αναμένεται να συμπερι-
ληφθεί στο προεκλογικό πρόγραμμα της Ν.Δ., το οποίο, όποτε και να γίνουν οι 
εκλογές, έχει ήδη αρχίσει να συντάσσεται, αλλά και στις προεκλογικές εξαγγελί-
ες που θα κάνει ο πρωθυπουργός το φθινόπωρο στη ΔΕΘ, αν οι εκλογές διεξα-
χθούν, όπως όλα δείχνουν, πρόωρα.

Ο πονοκέφαλος της προσωπικής διαφοράς
Αφορμή για το άνοιγμα της συζήτησης αποτελεί ο πονοκέφαλος που προκαλεί 
-σε μεγαλύτερο βαθμό- στο υπουργείο Οικονομικών το ζήτημα της προσωπι-
κής διαφοράς. Κι αυτό γιατί η παροχή της προσωπικής διαφοράς σε τμήμα και 
όχι στο σύνολο των υπαλλήλων προκαλεί τεράστια μισθολογική ανισότητα. Στην 
πράξη, αυτό που παρατηρείται είναι το εξής: υπάλληλος που έχει το ίδιο αντικεί-
μενο εργασίας και πολλές φορές και περισσότερα τυπικά προσόντα από συνά-
δελφό του να αμείβεται με εκατοντάδες ευρώ λιγότερα λόγω της παροχής προ-
σωπικής διαφοράς στον δεύτερο υπάλληλο, καθώς μοναδικό κριτήριο είναι ο 

αυτό, το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε 
προ ημερών σε νομοθετική ρύθμιση στη Βου-
λή, όχι για κατάργηση της ρύθμισης, αλλά για 
αναστολή της για δύο ακόμα χρόνια, κατά τα 
οποία οι παλαιοί υπάλληλοι θα συνεχίσουν να 
λαμβάνουν κανονικά και την προσωπική δια-
φορά, αλλά και τις μισθολογικές ωριμάνσεις. 

Η διάταξη, μολονότι ικανοποίησε μεγάλο μέ-
ρος των εργαζομένων, αύξησε τη μισθολογική 
ανισότητα με νέους υπαλλήλους, οι οποίοι δια-
μαρτυρήθηκαν εντόνως. Μόνο τυχαίο δεν εί-
ναι, άλλωστε, ότι τον τελευταίο μήνα και ο κοι-
νοβουλευτικός έλεγχος κυριαρχείται από ερω-
τήσεις βουλευτών για το συγκεκριμένο ζήτη-
μα. Το υπουργείο αναγνωρίζει το πρόβλημα 
και, όπως προέκυψε και από την κοινοβουλευ-
τική δράση των δύο υπουργών, φαίνεται πως 
σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις στο συγκεκρι-
μένο θέμα.


