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 Ο ζεκεξηλφο εηζαγσγηθφο κηζζφο ζην Γεκφζην ησλ 780 επξψ κηθηά, 
απνδεηθλχεη φηη θαη ζήκεξα νη δεκνζηνυπαιιειηθνί κηζζνί βξίζθνληαη θάησ απφ 
ηα φξηα ηεο θηψρεηαο θαη απέρνπλ πνιχ απφ ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο δηαβίσζεο.  

Οη κεηψζεηο απφ ην 2009 ζπλνιηθά 5,5 κηζζψλ ήηαλ απαλσηέο.  Καηαξγήζεθε ν 
13νο θαη 14νο κηζζφο, κεηψζεθαλ δξαζηηθά φια ηα επηδφκαηα, απμήζεθε ν 
εβδνκαδηαίνο ρξφλνο εξγαζίαο θαη ν εληαίνο νξηζκφο ηνπ ζε 40 ψξεο ρσξίο 
αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ κηζζνχ, ππεξμε εθεδξεία θαη  δηαζεζηκφηεηα, κεηψζεθαλ 
νη δαπάλεο γηα ππεξσξίεο θαη άιιεο πξφζζεηεο ακνηβέο θαη άιια. Ζ 
κηζζνινγηθή δαπάλε κεηαμχ ησλ εηψλ 2009 - 2014 έρεη κεησζεί ηνπιάρηζηνλ 
θαηά 40% (απφ πεξίπνπ 25 δηζ. επξψ ην 2009 ζε πεξίπνπ 15 δηζ. επξψ ην 
2014), παξαζχξνληαο πξνο ηα θάησ ηηο απνδνρέο ρηιηάδσλ δεκνζίσλ 
ππαιιήισλ . 

Ζ λέα ζπγθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ (ΓΔΤΣΔΡΖ ΦΟΡΑ ΑΡΗΣΔΡΑ!!!!) πνπ 
ςήθηζε ην 3ν κλεκφλην ζα θέξεη απφ 1/1/2016 λέν κηζζνιφγην πνπ ζα ζέηεη έλα 
ζηαζεξφ πνζνζηφ επί ηνπ ΑΔΠ, ην νπνίν ζα απνηειεί ην αλψηαην φξην ησλ 
κηζζνινγηθψλ δαπαλψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, κείσζε ηνπ ΑΔΠ ζα ζεκάλεη θαη 
κείσζε ησλ κηζζνινγηθψλ δαπαλψλ θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ ζα ζεκαίλεη είηε 
κείσζε ησλ κηζζψλ, είηε αθφκα θαη απνιχζεηο.  

Θα ζεζκνζεηήζεη κεραληζκφ ζχλδεζεο ησλ κηζζψλ κε ηελ «ηθαλφηεηα» θαη ηελ 
«απφδνζε» θαη ηαπηφρξνλα λα κεηψζεη ην ιεγφκελν κε κηζζνινγηθφ θφζηνο, 
φπσο ππεξσξίεο, νδνηπνξηθά, εθηφο έδξαο, ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο θ.ά. 
Πξφζεζή ηεο λα δηαηεξήζεη ηνπο κηζζνχο ζηα επίπεδα ηνπ Γεθέκβξε ηνπ 2014. 

Δπίζεο, ην λέν κηζζνιφγην ζα ζπλδπάδεηαη κε έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ 
δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη έλα ζχζηεκα κφληκεο θηλεηηθφηεηαο. Όια καδί 
απνηεινχλ εξγαιεία ρεηξαγψγεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζπκβάιινπλ ζε έλα 
πην επέιηθην θξάηνο ζε πξνζαξκνγέο πνπ επηβάιινπλ θάζε θνξά ηα 
ζπκθέξνληα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ θαη ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο. 

Γηα λα θαιχςνπλ νη θπβεξλήζεηο φια ηα ρξφληα ηηο ηζνπεδσηηθέο δηαθνξέο 
αλάκεζα ζηηο θαηεγνξίεο ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ, ΤΔ απφ ηα κηζζνιφγηα ιηηφηεηαο έδηλαλ 
θαηά πεξίπησζε είηε επηδφκαηα κε δηάθνξεο νλνκαζίεο είηε ππεξσξίεο.  



Κχξηα φκσο κέζα απφ απηήλ ηελ επηδνκαηηθή θαη επηιεθηηθή πνιηηηθή 
ππεξεηνχζαλ ηελ ηαθηηθή ηνπ δηαίξεη θαη βαζίιεπε, ηνλ πεηζαλαγθαζκφ θαη ηελ 
ρεηξαγψγεζε ησλ ππαιιήισλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζηξέθνπλ ηνπο ρακειφηεξα 
ακεηβφκελνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο ελάληηα ζηνπο ππνηηζέκελνπο 
πςειφκηζζνχο θαη απηνχο ηνπο πςειφκηζζνχο ελάληηα ζε άιινπο θαη έηζη φινη 
καδί πνπ εμαηηίαο ησλ αληηιατθψλ θπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ ακείβνληαη κε 
κηζζνχο πνπ δελ αληηζηνηρνχλ ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηνπο, να μην 
καηανοούν ηην ανάγκη να ενηάζζονηαι ζε ένα ενιαίο μέηωπο ενάνηια 
ζηην κοινή ανηιλαϊκή πολιηική ηοσ κεθαλαίοσ και ηων κσβερνήζεων ηοσ. 

Σεξάζηηεο είλαη νη επζχλεο ησλ πιεηνςεθηψλ ζηελ ΑΓΔΓΤ πνπ ζπλαίλεζαλ φια 
απηά ηα ρξφληα κε απηέο ηηο θπβεξλεηηθέο ινγηθέο. Σεξάζηηεο επζχλεο θαη ηεο 
ΠΟΔ πνπ είρε εγθισβίζεη ηελ πάιε καο κέζα ζε έλα αδηέμνδν επηδνκαηηθφ 
πιαίζην (Γηαρεηξηζηηθά ιάζε, ΑΟΚ, Οδνηπνξηθά θ.η.ι.). Γηαπξαγκαηεπφηαλ ηηο 
πεξίθεκεο ππεξσξίεο, ηελ πξφζιεςε πξνγξακκάησλ ΟΑΔΓ ζε αληηζηάζκηζκα 
ηεο θάιπςεο ησλ θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ. 

σνάδελθοι μην παραπλανηθείηε από θεωρίες ποσ κσκλοθορούν για 
διεκδίκηζη ηων μιζθολογικών απωλειών μεμονωμένα ανά καηηγορία. 
Ασηές οι θεωρίες είναι διαζπαζηικές, καλλιεργούν ασηαπάηες 
μεμονωμένων διεκδικήζεων και γίνονηαι για ψηθοθηρικούς και μόνο 
ζκοπούς. Επίζης προζθέροσν ηην καλύηερη σπηρεζία ζηην κσβερνηηική 
πολιηική με ένα διαζπαζμένο κίνημα εν όψει μάλιζηα και ηοσ νέοσ 
ανηιδραζηικού ζσνδικαλιζηικού νόμοσ ποσ θέρνει ηο 3ο μνημόνιο 
(Περιοριζμός δικαιώμαηος απεργιών  και διακίνηζης ιδεών). 

Σν ηαμηθφ ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ην ΠΑΜΔ ζπγθξνχεηαη ρξφληα κε απηέο ηηο 
πνιηηηθέο ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ηεο Δ.Δ. θαη κε ηνπο ζπλδηθαιηζηηθνχο ηνπο 
εθθξαζηέο. Γηεθδηθεί ηελ επαλαθνξά ησλ βαζηθψλ κηζζψλ ζηα επίπεδα πξηλ 
ηνπ 2009. (1200 - 1400 - 1600 - 1800 επξψ γηα ηηο θαηεγνξίεο ΤΔ - ΓΔ - ΣΔ -
ΠΔ) θαη αληίζηνηρα ζην 80% απηψλ ησλ κηζζψλ ε θαηψηεξε ζχληαμε. 
Καηάξγεζε φισλ ησλ επηδνκάησλ εθηφο ησλ θνηλσληθψλ (νηθνγελεηαθψλ - 
ηέθλσλ θ.η.ι.). 
πλάδειθνη ρξεηάδεηαη εληαίνο αγψλαο κε θνηλσληθέο ζπκκαρίεο γηα αμηνπξεπείο 
κηζζνχο, γηα κηα δσή κε δηθαηψκαηα γηα καο θαη ηα παηδηά καο, γηα έλαλ άιιν 
δξφκν αλάπηπμεο πνπ ζα ππεξεηεί απνθιεηζηηθά ηηο ιατθέο αλάγθεο,  
απαιιαγκέλν απφ ηα δεζκά ησλ κνλνπσιίσλ θαη ηεο ιπθνζπκκαρίαο ηεο Δ.Δ. 
Αλ ν αγψλαο δελ απνθηήζεη ηέηνην πξνζαλαηνιηζκφ ηίπνηα δελ ζα γίλεη 
νπζηαζηηθφ.    
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