
To “Ενιαίο  Μισθολόγιο”,   
οι  αλλαγές  µε  δηµοσιονοµ ικά  ουδέτερο  τρόπο  

 και  λοιποί  αστικοί  µύθοι ! ! !  
	  

του Σάκη Τσεχπενάκη 
	  

Διαβάζοντας το Έθνος της Κυριακής στις 18/10/2015, σχετικά µε το προτεινόµενο 
νέο Ενιαίο Μισθολόγιο, γεµάτος περιέργεια για το τι µου µέλλεται µισθολογικά, 
οµολογώ πως δεν περίµενα σπουδαία πράγµατα! Δεν περίµενα ιδιαίτερες 
µισθολογικές αυξήσεις, δεν περίµενα να αναγνωριστεί η εργασία µου στο σχολείο 
µισθολογικά!! Δεν έτρεφα αυταπάτες!! 
Αυτό όµως που αντίκρισα δυστυχώς ξεπέρασε κάθε αρνητική µου πρόβλεψη!  
Οµολογώ πως δεν περίµενα να χάσω χρήµατα!!! Δεν περίµενα να καθηλωθούν οι 
αποδοχές µου για δέκα χρόνια επιπλέον! Δεν περίµενα να χάσω 10000 επιπλέον 
ευρώ από το εισόδηµα µου σε βάθος δεκαετίας, από αυξήσεις που θα έπαιρνα και 
που πλέον δεν θα εισπράξω ποτέ!!! 
Επιπλέον, ασφαλώς δεν περίµενα οι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονοµικών να 
συνεχίσουν να εισπράττουν τον µισθό τους στο ακέραιο για την επόµενη ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑ, 
µε την Προσωπική Διαφορά να µειώνεται και καλά, κάθε δύο χρόνια κατά 20 ευρώ, 
καθώς θα τους πλησιάζουν κατά το ποσό αυτό, οι αποδοχές του λοιπού Δηµοσίου! Το 
µισθολόγιο των πληβείων του Δηµόσιου Τοµέα!  
Ας πάρουµε τα πράγµατα από την αρχή!! 
	  
Ιστορική  Αναδροµή  
Τον Οκτώβριο του 2011, µε τον ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α/ 27-10-2011), έγινε 
κατάταξη των υπαλλήλων του Δηµοσίου µε βάση τα χρόνια προϋπηρεσίας τους σε 
βαθµούς και κλιµάκια. Η προσαρµογή ήταν απότοµη και υπάλληλοι µε προϋπηρεσία 
µικρότερη των 9 χρόνων, βρέθηκαν να εισπράττουν µισθούς κάτω των 1000 ευρώ! 
Οι µειώσεις στον µηνιαίο µισθό κυµάνθηκαν κοντά στο 25%. Όµως αφαιρώντας στη 
συνέχεια και τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, οι απώλειες σε ετήσια βάση 
κυµάνθηκαν κοντά στο 35%. Όλα αυτά φυσικά για τους πληβείους του Δηµοσίου!! 
Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονοµικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης, επρόκειτο 
να ενταχθούν και αυτοί, κατ' αρχήν στο Ενιαίο Μισθολόγιο. (αυτό των πληβείων!!!) Ως 
αντιστάθµισµα για τις µεγάλες απώλειες στο εισόδηµα τους και ως κίνητρο για να 
συνεχίσουν να δουλεύουν για το Κράτος, αποφασίστηκε να θεσµοθετηθούν έξτρα 
αµοιβές ως κίνητρο απόδοσης για την επίτευξη των στόχων.  
Μέχρι να θεσµοθετηθεί το µπόνους απόδοσης λοιπόν, και για να µην πάθουν οι 
οικογενειακοί ισολογισµοί απότοµο σοκ, αποφασίστηκε για τους υπαλλήλους των 
Υπουργείων Οικονοµικών και Ανάπτυξης, να γίνει σταδιακή µείωση στις µηνιαίες 
αποδοχές. Αποφασίστηκε λοιπόν ο µηνιαίος µισθός κάθε υπάλληλου να µειωθεί 
απευθείας κατά 25% και η επιπλέον µείωση να γίνει σε τρεις δόσεις που θα 
λάµβαναν χώρα τον Νοέµβριο των ετών 2013, 2014 και 2015. Επρόκειτο δηλαδή 
από φέτος όλοι οι υπάλληλοι του Δηµοσίου µε ίδια προσόντα να εισπράττουν ίδιες 
αποδοχές. Ενιαίο Μισθολόγιο, δηλαδή!!! 
Φυσικά όπως όλοι γνωρίζουµε τα πράγµατα δεν εξελίχθηκαν έτσι!!! Στις 20 
Οκτωβρίου 2012, δέκα µέρες δηλαδή πριν την πρώτη µείωση που θα υφίσταντο οι 



υπάλληλοι του Υπ. Οικονοµικών, πληροφορηθήκαµε από το Βήµα, ότι επειδή το 
Ελληνικό Κράτος δεν πρόλαβε να θεσµοθετήσει το µπόνους απόδοσης για τους 
υπαλλήλους αυτούς, θα “παγώσουν” οι υπερβάλλουσες µειώσεις στο µισθό τους. Είτε 
πιάνεις τον στόχο λοιπόν, είτε όχι, το Ελληνικό Κράτος, θα στο δώσει το έξτρα 
χρήµα!!! Λαµπρά!!!!!!! 
Ο χρόνος κύλισε. Όσοι βρεθήκαµε στο ενιαίο µισθολόγιο (το κανονικό), ανά δύο 
χρόνια αλλάζαµε κλιµάκιο εντός του κάθε βαθµού και “τσιµπούσαµε” 25 ευρώ από 
την αλλαγή αυτή. Μεικτά!!! Μεγάλες στιγµές δηλαδή! Και όλα αυτά µέχρι να φτάσεις 
στην οροφή του κάθε βαθµού!! Μετά, στασιµότητα, γιατί δεν γινόταν αξιολόγηση και 
εποµένως δεν περνούσες στον επόµενο βαθµό!! 
Η  νέα  κυβέρνηση  και  η  απάτη  της  µ ισθολογικής  εξέλιξης ! !  
Η νέα κυβέρνηση υποσχέθηκε πως θα ξεπαγώσει τη µισθολογική εξέλιξη των 
υπαλλήλων του Δηµοσίου!! Τι καταλαβαίνετε παιδάκια; Θα µπορείς να περνάς από 
βαθµό σε βαθµό, και θα πάρεις τις αντίστοιχες µισθολογικές αυξήσεις. Με 
αξιολόγηση ή µη, κάτι θα κινείται!΄ 
Μελετώντας µε αφέλεια, το δηµοσιευµένο στο ΕΘΝΟΣ, προτεινόµενο νέο µισθολόγιο 
πράγµατι πιστεύεις πως θα ανεβαίνουν οι αποδοχές σου απρόσκοπτα!  
Αποσύνδεση της Μισθολογικής και Βαθµολογικής Εξέλιξης!!! Γιούπι!!!!!! Το πλήθος 
στην Αρένα αλαλάζει!  
Όµως ο διάβολος κρύβεται στις λεπτοµέρειες!! Αν παρατηρήσουµε προσεκτικότερα 
θα δούµε πως µεικτός µισθός 1381 ευρώ – Βαθµός Δ, κλιµάκιο 0, Πανεπιστηµιακής 
Εκπαίδευσης (περίπου 1000 ευρώ καθαρά) µε το ισχύον µισθολόγιο προβλέπεται για 
υπάλληλο µε 9 χρόνια προϋπηρεσίας. Ο ίδιος µεικτός µισθός, 1383 ευρώ 
προβλέπεται στο µισθολογικό κλιµάκιο 8, δηλαδή σε 16 χρόνια προϋπηρεσίας!!!! 
Μόλις σου φάγανε 7 χρόνια µισθολογικής εξέλιξης, φιλαράκι!! 
Μα ο µισθός µας, θα αυξάνεται κάθε δύο χρόνια!!! Πως γίνεται αυτό; 
Το Μεγάλο Κόλπο, του υπουργείου Οικονοµικών αφορά στην ποσοστιαία αύξηση στις 
µεικτές αποδοχές! Σου δίνουν 3% αύξηση στις µεικτές αποδοχές κάθε δύο χρόνια!!! 
Χονδρικά περίπου 20 ευρώ!! Μεγάλες στιγµές!!! 
Με το ισχύον µισθολόγιο, κατά τη µετάβαση από βαθµό σε βαθµό εισπράτεις σε 
µεικτές αποδοχές 120-130 ευρώ (περίπου 10%). Τα δε βασικά κλιµάκια του κάθε 
βαθµού µεταξύ τους έχουν διαφορά 15%. Το πιάνετε το κόλπο; 
Σου δίνει πολύ λιγότερα αλλά σταθερά,και σε διατηρεί µε την ψευδαίσθηση πως σε 
αµείβει καλύτερα!   
Πίνακας  1- Βασικός  Μισθός  Ισχύοντος  Ενιαίου  Μισθολογίου -  
Πανεπιστηµ ιακής  Εκπαίδευση  για  Υπηρεσία  ως  20 χρόνια  
ΒΑΘΜΟΣ	   Μ.Κ.	   Έτη Υπηρεσίας	   Βασικός Μισθός	  
ΣΤ	   0	   1-2	   1092	  
Ε	   0	   3-4	   1201	  
Ε	   1	   5-6	   1225	  
Ε	   2	   7-8	   1250	  
Δ	   0	   9-10	   1381 	  
Δ	   1	   11-12	   1409	  
Δ	   2	   13-14	   1437	  
Δ	   3	   15-16	   1466	  
Γ	   0	   17-18	   1589	  
Γ	   1	   19-20	   1620	  



Πίνακας  2- Βασικοί  Μισθοί  µε  το  προτεινόµενο  Νέο  Ενιαίο  Μισθολόγιο  
	  
Κλιµάκιο	   Χρόνια Υπηρεσίας	   Βασικός Μισθός	  
0	   0-1	   1092	  
1	   2-3	   1124	  
2	   4-5	   1158	  
3	   6-7	   1193	  
4	   8-9	   1229	  
5	   10-11	   1265	  
6	   12-13	   1304	  
7	   14-15	   1343	  
8	   16-17	   1383 	  
9	   18-19	   1425	  
10	   20-21	   1468	  
Πηγή: Έθνος της Κυριακής. 18-10-2015 
	  
Χµµµµµ!!! Κάτι δεν µου πάει καλά εδώ!! Και µε τους υπαλλήλους στα ρετιρέ τι γίνεται; 
	  
Μελέτη  Περίπτωσης :   Πατρίκιοι  εναντίον  Πληβείων ,  σε  βάθος  
δεκαετίας ! ! !  
	  
Ας δούµε λίγο την κατάσταση λίγο πριν τη θεσµοθέτηση του τρέχοντος µισθολογίου!! 
Για λόγους σύγκρισης θα πάρω δύο υπαλλήλους του στενού Δηµόσιου τοµέα! Έναν 
Πατρίκιο (υπάλληλο ΠΕ Υπουργείο Οικονοµικών) και έναν Πληβείο (υπάλληλο ΠΕ 
Υπουργείο Παιδείας) 
[Τα ακόλουθα νούµερα αφορούν έναν υποθετικό υπάλληλο του Υπουργείου 
Οικονοµικών µε 5 χρόνια προϋπηρεσίας που θα έπαιρνε τον Νοέµβριο του 2011, 
1800 ευρώ αντί των περίπου 1250 ευρώ του τότε µισθολογίου για τα λοιπά 
υπουργεία (καθαρές µηνιαίες αποδοχές- εκφρασµένες ως 71% των αντίστοιχων 
µεικτών). 
	  
Πίνακας  3- Μειώσεις  που  υπέστη  ο  υπάλληλος  του  Υπουργείου  
Οικονοµ ικών  ως  τώρα  
	  

Υπάλληλος Υπουργείο Οικονοµικών ΠΕ 
(Προϋπηρεσία 5 έτη-ΜΚ16)	  

Καθαρές Μηνιαίες 
Αποδοχές 2011	  

Ετήσιες αποδοχές 
2011	  

Καθαρές Μηνιαίες 
Αποδοχές Ιανουάριος 

2012	  

Ετήσιες Αποδοχές 
2012	  

1800 	   23200 	   1350 	   16200 	  
	  
 Από τον παραπάνω πίνακα 3, παρατηρούµε πως ένας υπάλληλος του Υπουργείου 
Οικονοµικών µε καθαρές αποδοχές τον Νοέµβριο του 2011, στα 1800 ευρώ, έχασε 
µε την εφαρµογή του ενιαίου µισθολογίου (-25%) και των δώρων Χριστουγέννων και 
Πάσχα, 7000 ευρώ ετησίως (30% απώλεια) 
	  



Αντιστοίχως ας εξετάσουµε και έναν υπάλληλο του Υπουργείου Παιδείας (χωρίς 
επίδοµα παραµεθορίου και οικογενειακό επίδοµα) 
	  
	  
Πίνακας  4- Μειώσεις  που  υπέστη  ο  υπάλληλος  του  Υπουργείου  Παιδείας  
ως  τώρα  

Υπάλληλος Υπουργείο Παιδείας ΠΕ 
(Προϋπηρεσία 5 έτη-ΜΚ16)	  

Καθαρές Μηνιαίες 
Αποδοχές 2011	  

Ετήσιες αποδοχές 
2011	  

Καθαρές Μηνιαίες 
Αποδοχές Ιανουάριος 

2012	  

Ετήσιες Αποδοχές 
2012	  

1280 	   16600 	   887 	   10650 	  
	  
Ο εν λόγω υπάλληλος µε την εφαρµογή του ενιαίου µισθολογίου και την παύση των 
δώρων χάνει 5950 ευρώ, δηλαδή περίπου 36%των ετήσιων αποδοχών του. 
	  
Βλέπουµε δηλαδή πως µε την εφαρµογή του ενιαίου µισθολογίου έχασαν και οι δύο 
κατηγορίες σχεδόν µε οριζόντιο τρόπο.  
Με το νέο µισθολόγιο που επεξεργάζεται το υπουργείο οικονοµικών τι θα συµβεί;  
Για την περίπτωση των υπαλλήλων στα “ευγενή” υπουργεία, το κράτος-πατερούλης θα 
είναι  είναι ιδιαίτερα σκληρό!! 
Την ώρα που θα δίνει µισθολογικές αυξήσεις σε όλο το Δηµόσιο, θα κρατά τις 
αµοιβές τους παγωµένες!!! Και όχι µόνο αυτό!!! Η προσωπική διαφορά που 
εισπράττουν θα µειώνεται συνεχώς!! Κατά περίπου 20 ευρώ το µήνα, κάθε δύο 
χρόνια!!! Αυτό στα χαρτιά!! Οι καθαρές αποδοχές ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ!! 
Ας το δούµε και στο ακόλουθο γράφηµα!! 

	  
	  
	  
Βλέπουµε από το παραπάνω διάγραµµα πως οι αποδοχές του “ευγενούς” υπουργείου 
θα παραµείνουν παγωµένες!!! Και υψηλές φυσικά!!! 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 



Όσον αφορά δε τον φίλο µας τον πληβείο,.....ξεχάστε το!! Την επόµενη δεκαετία 
πρόκειται να εισπράξει 125000 ευρώ, αντί 134700 που θα εισέπραττε!! Δηλαδή 
9600 λιγότερα σε βάθος 10 χρόνων!! 
Να λοιπόν η δηµοσιονοµική προσαρµογή στις αµοιβές µε ουδέτερο τρόπο!! Αντί να 
κόψουν τις προσωπικές διαφορές στους µισθούς των ευγενών υπουργείων, σου 
κόβουν, φίλε πληβίε, 10 χιλιαρικάκια από τους µισθούς που θα εισέπραττες εάν απλά 
σε περνούσαν απρόσκοπτα από βαθµό σε βαθµό!! Αλήθεια, γιατί άραγε δεν 
απελευθερώνουν απλά τη µετάβαση από βαθµό σε βαθµό, χωρίς επανακατάταξη των 
υπαλλήλων; Πιο εύκολο δεν θα ήταν; Τι λέτε; 
	  
Μπορεί να σκεφτείτε πως η προσωπική διαφορά για κάθε υπάλληλο του Υπουργείου 
Οικονοµικών είναι πολύ πιο µεγάλη – περίπου 5000 ευρώ κατ' έτος για τον πατρίκιο 
του παραδείγµατος. Ναι, αλλά αυτοί είναι 10000 άτοµα (περίπου) !!!!- Οι σκλάβοι του 
ενιαίου µισθολογίου περίπου 300000!!!! 
	  
Επί τη ευκαιρία!! Τον Νοέµβριο του 2014, είχε ειπωθεί στις ειδήσεις πως µόνο η 
Προσωπική Διαφορά των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµικών στοιχίζει στο 
Ελληνικό κράτος περίπου 23 εκατοµµύρια ευρώ!!   Κάντε τους υπολογισµούς και 
κλάψτε!! 
	  
Αντί  Επιλόγου ! ! !  
Ας γνωρίζουν οι κυβερνώντες και τα “συστηµικά” ΜΜΕ, πως το ψέµα έχει κοντά 
ποδάρια!!! 
	  
 Μπορούν να προσπαθήσουν να ξεγελάσουν το πόπολο µε φιλολαϊκές ατάκες του 
στυλ “αποσύνδεση βαθµολογικής και µισθολογικής εξέλιξης” των υπαλλήλων, και να 
παρουσιάζουν εαυτούς ως προστάτες των χαµηλόµισθων του Δηµοσίου!! 
	  

• Μπορούν να µιλούν µε όρους µεικτού µισθού!!! 
• Να κοροϊδεύουν όταν µιλούν για “παγωµένες” αποδοχές των υψηλά 
αµειβοµένων! 

• Να µπερδεύουν την τράπουλα µε την επικείµενη επανακατάταξη σε νέα 
κλιµάκια!!! 

• Μπορούν να εκµεταλλεύονται το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 
ενδιαφεροµένων απεχθάνεται τις βαρετές αναλύσεις µε νούµερα!! 
	  

Όµως εµείς, οφείλουµε  να είµαστε σε εγρήγορση! Να εξηγούµε το άδικο και να 
εκθέτουµε τους εκ του πονηρού, σχεδιασµούς!!! Και επιτέλους να απαιτήσουµε την 
αποκατάσταση των αδικιών!! Και την επαναφορά των αποδοχών µας σε αξιοπρεπή 
επίπεδα!!  
	  
Όσον αφορά δε, την ΟΛΜΕ, τη ΔΟΕ και γενικότερα το υψηλό συνδικαλιστικό ιερατείο 
των βαθµών Β και Α, καλό είναι να καταλάβουν έστω την ύστατη ώρα, πως αν δεν 
υπερασπιστούν στην πράξη τα συµφέροντα του κλάδου, θα “µαυριστούν” ανελέητα 
σε κάθε ευκαιρία!! Και θα πάνε σπίτι τους!! 
	  

Σάκης Τσεχπενάκης 



Χηµικός 
6ο ΓΕΛ Αθήνας 

	  


