
 «Κίνητρο απόδοσης»: Πετσόκομμα κατά 50% ανα-
δρομικά από 1/8/2011 (28,5€ για εργαζόμενους Υ.Ε, 
32€ για Δ.Ε., 45€ για Τ.Ε. και 50€ για Π.Ε.) 

 Κεφαλικός φόρος: 1% για όσους από εμάς έχουν ει-
σόδημα πάνω από 12.000 ευρώ και 2% για όσους έ-
χουν εισόδημα πάνω από 20.000 ευρώ 

 Ειδική εισφορά για το ταμείο πρόνοιας: 1% για τους 
μόνιμους και 4% για τους ΙΔΑΧ (για τους οποίους η 
καταβολή του εφάπαξ είναι τελείως αμφίβολη), α-
ναδρομικά από 1/1/2011 

 Εισφορά αλληλεγγύης υπέρ ΟΑΕΔ: 2% για μονίμους, 
1% για ΙΔΑΧ, αναδρομικά από 1/7/2011. Θα χρησι-
μοποιηθεί για τη χρηματοδότηση προσλήψεων στον 
ιδιωτικό τομέα, επομένως θα έπρεπε να ονομάζεται 
εισφορά αλληλεγγύης στους καπιταλιστές… 

 «Ειδικό τέλος ακίνητης περιουσίας»: Βάζει στο στό-
χαστρο την όποια μικρή ιδιοκτησία διαθέτουμε 

 Αναδρομική μείωση του αφορολογήτου ορίου: Από 
12.000 σε 5.000€ από 1/1/2011, που θα οδηγήσει σε 
μείωση του μισθού μας από 60 μέχρι 85€ το μήνα 

 Περικοπή πλήθους φοροαπαλλαγών: Μείωση έκ-

πτωσης φόρου από 20% σε 10% της δαπάνης για 
φροντιστήρια, ενοίκιο κύριας κατοικίας, αποδείξεις 
γιατρών, τόκους στεγαστικών δανείων, ασφαλιστι-
κές εισφορές, κ.ο.κ., αναδρομικά από 1/1/2011. Θα 
επιβαρύνει αποκλειστικά τους μισθωτούς. Οι φορο-
απαλλαγές που απολαμβάνει το κεφάλαιο (π.χ. οι 
ναυτιλιακές επιχειρήσεις) δε θίγονται στο ελάχιστο 

 Αύξηση φορολόγησης πετρελαίου θέρμανσης (2011), 
εξίσωσή της με αυτή του πετρελαίου κίνησης (2012) 

 Αύξηση του ωραρίου από 37,5 σε 40 ώρες την εβδο-
μάδα και περικοπή των υπερωριών 

 Αλλαγή του πειθαρχικού κώδικα των δημοσίων υ-
παλλήλων για τη θωράκιση του κράτους από τις α-
ντιδράσεις και τις κινητοποιήσεις (το σχέδιο νόμου 
δόθηκε στη δημοσιότητα στις 15/9/2011) 

 Μείωση του ποσού της κύριας σύνταξης άνω των 
1.200 ευρώ κατά 20% (για τους κάτω των 55 ετών το 
ποσό άνω των 1.000 ευρώ μειώνεται κατά 40%), 
μείωση των επικουρικών συντάξεων και εξίσωσή 
τους προς τα κάτω στα 150 ευρώ και μείωση της 
εφάπαξ αποζημίωσης κατά 25% (15% για όσους πρό-
λαβαν να συνταξιοδοτηθούν μέσα στο 2010) 

ΑΡΚΕΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΧΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΟ ΦΟΒΟ,  
ΤΗ ΜΟΙΡΟΛΑΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΤΟΜΙΚΙΣΜΟ 

 
Δύο χρόνια τώρα, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που έχει ανα‐
λάβει τα ηνία του καπιταλιστικού κράτους έχει εξαπολύσει 
μια άνευ προηγούμενου επίθεση εναντίον όλων των εργα‐
ζόμενων,  τόσο στο δημόσιο όσο και στον  ιδιωτικό  τομέα. 
Αφού πρώτα μετέτρεψαν την κρίση του κεφαλαίου σε δη‐
μοσιονομική  κρίση  του  κράτους  με  τα  πακέτα  διάσωσης 
των τραπεζών και την κρατικοποίηση του χρέους τους, σε 
συνεργασία  με  το  ΔΝΤ  και  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  χρησι‐
μοποιούν συστηματικά το φόβητρο της χρεοκοπίας, για να 
λεηλατήσουν το μισθό μας  (άμεσο και  έμμεσο),  να περι‐
κόψουν τις κοινωνικές δαπάνες και παροχές, να πετάξουν 
χιλιάδες εργαζόμενους στη μιζέρια της ανεργίας, να προ‐
ωθήσουν τις  ιδιωτικοποιήσεις των ΔΕΚΟ, και ο κατάλογος 
συνεχίζεται  ατελείωτος.  Είναι  ξεκάθαρο  ότι  πρόκειται  για 
μια  σκληρή  πολιτική  ταξικής  επίθεσης  και  τρομοκρατίας 
με στόχο το ξεπέρασμα της κρίσης προς όφελος του κεφα‐
λαίου και εις βάρος της εργατικής τάξης, με εμάς τους ερ‐
γαζόμενους απαξιωμένους, πειθαρχημένους και φοβισμέ‐
νους. Δεν είναι τυχαίο ότι εν μέσω «κρίσης του χρέους» η 
φορολογία  επί  των  κερδών  του  κεφαλαίου  μειώθηκε  πε‐
ραιτέρω από 24% σε 20% (ενώ είχε ήδη υποστεί αλλεπάλ‐
ληλες μειώσεις από 35% που ήταν το 2004) ενώ πρόσφατα 
ανακοινώθηκε η διάσωση της Proton Bank που θα στοιχή‐
σει 863 εκατ. ευρώ! 

Ήδη τα μέτρα που λήφθηκαν στα πλαίσια του μνημονί‐
ου που ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2010 επέφεραν μείω‐
ση στους μισθούς μας ύψους 15% κατά μέσο όρο ενώ πο‐
λύ  πρόσφατα  η  λεηλασία,  με  το  κακόηχο  όνομα  «μεσο‐
πρόθεσμο πρόγραμμα», προχώρησε ακόμα περισσότερο. 

 

Βασική αιχμή της συνεχιζόμενης και ολοένα εντεινόμενης 
επίθεσης  είναι  η  επικείμενη  επιβολή  του  νέου μισθολο‐
γίου‐βαθμολογίου  για  τους  εργαζόμενους  στο  δημόσιο 
τομέα, μόνιμους και  ΙΔΑΧ, που θα ισχύσει από 1/11/2011 
και  το  οποίο,  παρά  το  παραπλανητικό  του  όνομα,  δεν  α‐
φορά  μόνο  τους  μισθούς  και  τη  βαθμολογική  εξέλιξη.  Η 
πρώτη  ρύθμισή  του μας μετατρέπει  σε «κρατικούς  υπαλ‐
λήλους»,  δηλαδή  εργαζόμενους‐λάστιχο,  που  με  αποφά‐
σεις  υπουργών  θα  μετακινούμαστε  από  υπουργείο  σε  υ‐
πουργείο κι από υπηρεσία σε υπηρεσία για να καλύπτουμε 
τις  ελλείψεις  που  θα  προκύψουν  λόγω  των  επικείμενων 
απολύσεων. Επιπλέον, υπολογίζεται ότι η επιβολή του νέ‐
ου  μισθολογίου  θα  οδηγήσει  σε  περαιτέρω  μείωση  των 
μισθών (25%, κατά μέσο όρο, ενώ για ορισμένες κατηγορί‐
ες  εργαζομένων  θα  φτάσει  το  50%)!  Όλα  τα  επιδόματα 
καταργούνται  εκτός  από  τα  επικίνδυνης  και  ανθυγιεινής 
εργασίας,  παραμεθόριων  περιοχών,  θέσης  ευθύνης  και 
εορτών  και  αδείας,  ενώ  το  οικογενειακό  περιορίζεται  σε 
όσους  έχουν παιδιά.  Για  να  χρυσωθεί  το  χάπι,  ο  βασικός 
κατώτατος  μισθός  της  κατηγορίας  ΥΕ  αυξάνεται  από  τα 
711  στα 780  ευρώ  (στα επίπεδα  της Εθνικής  Γενικής Συλ‐
λογικής Σύμβασης Εργασίας της ΓΣΕΕ) με ταυτόχρονη πρό‐
βλεψη  ώστε  να  μην  αυξηθούν  (και  μάλιστα  να  καθηλω‐
θούν)  οι  συντάξεις  όσων  θα  συνταξιοδοτηθούν  μέχρι  το 
2014,  καθώς  θα  υπολογίζονται  βάσει  των  συντάξιμων  α‐
ποδοχών όπως αυτές  θα  έχουν  διαμορφωθεί  κατά  την  έ‐
ναρξη ισχύος του νόμου. Βάσει των παραπάνω υπολογίζε‐
ται ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα θα 
δουν το μισθό τους να μειώνεται κατά 300‐400 ευρώ. 

 

ΜΕΤΡΑ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ 



Οι επαχθείς συνέπειες του νέου μισθολογίου δεν περι‐
ορίζονται ωστόσο στη μείωση των μισθών, με την περικο‐
πή  των  επιδομάτων  και  την  ανακατανομή  των  εργαζόμε‐
νων  στα  μισθολογικά  κλιμάκια,  που  μειώνονται  ανάλογα 
με  την  κατηγορία  εκπαίδευσης.  Με  τη  σύνδεση  μισθού‐
βαθμού, η μισθολογική ωρίμανση συνδέεται άμεσα με τη 
βαθμολογική προαγωγή. 

Οι  βαθμοί  αυξάνονται  από  5  σε  6.  Καθώς,  η  άνοδος 
από βαθμό σε βαθμό δε θα γίνεται αυτόματα, όπως γινό‐
ταν ουσιαστικά μέχρι σήμερα, αλλά μετά από αξιολόγηση 
των υπαλλήλων και με βάση συγκεκριμένη ποσόστωση, ο 
μισθός της πλειοψηφίας των εργαζομένων θα καθηλωθεί 
για το υπόλοιπο του εργασιακού τους βίου. 

Για την προαγωγή σε ανώτερο βαθμό από το υπηρεσι‐
ακό  συμβούλιο  θα  λαμβάνεται  υπόψη  η  αξιολόγηση  του 
εργαζόμενου  βάσει  της  απόδοσής  του  όσον  αφορά  την 
ποσοτικοποιημένη  «υλοποίηση  της  στοχοθεσίας»,  των 
«διοικητικών  ικανοτήτων»  και  της  «συμπεριφοράς  του 
στην υπηρεσία», οι ποσοστώσεις και ο ανώτατος προβλε‐
πόμενος χρόνος παραμονής στο βαθμό. Σε περίπτωση «α‐
ποτυχίας», χάνεται το δικαίωμα προαγωγής για τα επόμε‐
να δύο έτη. Οι εργαζόμενοι θα περνούν κάθε χρόνο από τη 
μέγγενη  της  περιοδικής  αξιολόγησης  βάσει  των  προανα‐
φερόμενων κριτηρίων. Ειδικότερα η αξιολόγηση βάσει πο‐
σοτικών κριτηρίων ισοδυναμεί ουσιαστικά με την εισαγω‐
γή νόρμας παραγωγής που θα εντατικοποιήσει  την εργα‐
σία των ούτως ή άλλως λιγότερων υπαλλήλων.  

Είναι φανερό ότι δημιουργείται μια σκληρή μισθολογι‐
κή ιεραρχία που θα εντείνει τον ατομικισμό και τον αντα‐
γωνισμό ανάμεσα στους εργαζόμενους, διαβρώνοντας την 
όποια  έννοια  συλλογικότητας  και  συναδελφικότητας,  θα 
τιμωρήσει την πολιτική ή συνδικαλιστική δραστηριότητα 
(μέσω του κριτηρίου περί συμπεριφοράς) και θα ενισχύσει 
ακόμα περισσότερο τις πελατειακές σχέσεις και γενικότε‐
ρα τις σχέσεις εξάρτησης. Η διεύρυνση των μισθολογικών 
ανισοτήτων θα επέλθει επίσης μέσω του υψηλού επιδόμα‐
τος θέσης ευθύνης το οποίο θα λαμβάνουν πολύ λιγότεροι 
λόγω της μείωσης των θέσεων αυτών και μέσω του λεγό‐
μενου «κινήτρου επίτευξης στόχων». 

Το κίνητρο επίτευξης στόχων  (bonus)  θα  χορηγείται  ε‐
τησίως σε υπηρεσιακές μονάδες που θα έχουν πετύχει σε 
ποσοστό  πάνω  από  80%  τους  ποσοτικοποιημένους  στό‐
χους και θα ανέρχεται μέχρι 10% του ετήσιου βασικού μι‐
σθού όταν ο εργαζόμενος έχει πετύχει κατά 90% τους ατο‐
μικούς του στόχους και μέχρι 25% όταν τους έχει πετύχει 
σε ποσοστό ανώτερο του 90%.  

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι προωθείται ο αντα‐
γωνισμός  και ανάμεσα στις  υπηρεσιακές μονάδες,  καθώς 
τίθεται άνω όριο 3%  επί  του συνολικού μισθολογικού κό‐
στους ανά φορέα πάνω από το οποίο το bonus θα χορηγεί‐
ται κατά προτεραιότητα στις πιο αποδοτικές υπηρεσιακές 
μονάδες.  Είναι  προφανές  ότι  το  μέτρο  αυτό  διαρρηγνύει 
τους δεσμούς συλλογικότητας των εργαζόμενων με ακόμα 
βαθύτερο τρόπο. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 Έξι βαθμοί (ΣΤ, Ε, Δ, Γ, Β, Α) 

 Εισαγωγικός βαθμός για όλους o ΣΤ. Για κατόχους 
μεταπτυχιακού διπλώματος Ε και διδακτορικού Δ 

 Ελάχιστος χρόνος προαγωγής: 

- ΠΕ, ΤΕ: ΣΤ→Ε: 2 έτη, Ε→Δ: 4 έτη, Δ→Γ: 4 έτη, 
Γ→Β: 4 έτη, Β→Α: 4 έτη για ΠΕ, 6 έτη για ΤΕ 

- ΔΕ: ΣΤ→Ε: 2 έτη, Ε→Δ: 6 έτη, Δ→Γ: 6 έτη, Γ→Β: 
6 έτη, καταληκτικός βαθμός 

- ΥΕ: ΣΤ→Ε: 2 έτη, Ε→Δ: 10 έτη, Δ→Γ: 10 έτη, κα-
ταληκτικός βαθμός 

 Βασικός μισθός βαθμού ΣΤ ΥΕ:780€, ΔΕ:858€, 
ΤΕ:1037,4€, ΠΕ:1092€ 

 Προσαύξηση βασικού μισθού ανά βαθμό: Ε:10%, 
Δ:15%, Γ:15%, Β:20%, Α:10% 

 
 

 Μισθολογικά κλιμάκια: Ανά διετία γενικά και  ανά 
τριετία των βαθμών Β και Α. H εξέλιξη δεν είναι πια 
αυτόματη αλλά συνδέεται με την αξιολόγηση βάσει 
ποσοτικών στόχων παραγωγικότητας.  

- Βαθμός Ε: 2 μ.κ. για ΠΕ, ΤΕ, 3 για ΔΕ, 5 για ΥΕ 

- Βαθμός Δ: 3 μ.κ. για ΠΕ, ΤΕ, 4 για ΔΕ, 6 για ΥΕ 

- Βαθμός Γ: 4 μ.κ. για ΠΕ, ΤΕ, 5 για ΔΕ, 1 για ΥΕ που 
καλύπτει το σύνολο του εργασιακού βίου 

- Βαθμοί Β και Α: 1 μ.κ. που καλύπτει το σύνολο του 
εργασιακού βίου. 

 Με τη βαθμολογική προαγωγή ο εργαζόμενος λαμ-
βάνει το βασικό μισθό του νέου βαθμού ή το μισθό 
του πρώτου μ.κ. του νέου βαθμού που είναι υψηλό-
τερος από το μισθό που κατείχε πριν την προαγωγή. 

 Ο μισθός προσαυξάνεται κατά 2% ανά μ.κ. 

Μεταβατικές διατάξεις 
Κατάταξη σε βαθμό ανάλογα με την προϋπηρεσία: 

 ΠΕ, ΤΕ: ΣΤ < 3 έτη, Ε < 9 έτη, Δ < 15 έτη, Γ < 23 έτη ΠΕ. 25 έτη ΤΕ, Β > 23 για ΠΕ, 25 για ΤΕ 

 ΔΕ: ΣΤ < 3 έτη, Ε < 11 έτη, Δ < 19 έτη, Γ < 29 έτη, Β > 29 έτη 

 ΥΕ: ΣΤ <3 έτη, Ε < 15 έτη, Δ < 27 έτη, Γ > 27 έτη 

 Στον βαθμό Α κατατάσσονται μόνο οι γενικοί διευθυντές 

 Για κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού αφαιρούνται 6 και 2 έτη αντίστοιχα από 
τον απαιτούμενο χρόνο 

Ποσόστωση βαθμολογικών προαγωγών: 
ΣΤ→Ε: 100% των κρινόμενων υπαλλήλων, Ε→Δ: 90%, Δ→Γ: 80%, Γ→Β: 60%, Β→Α: 20% 



 Η πρώτη ρύθμιση του νομοσχεδίου που κατατέθηκε 
είναι η κατάργηση όλων των κενών οργανικών θέσεων 
των δημοσίων υπαλλήλων και των ΙΔΑΧ στο στενό και 
τον ευρύτερο δημόσιο τομέα εξαιρώντας τα μέλη ΔΕΠ, 
ΕΕΔΙΠ και το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό με 
αποτέλεσμα τη νομιμοποίηση και την παγίωση των 
ελλείψεων που αυξάνουν το φόρτο εργασίας και υπο-
βαθμίζουν την όποια παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. 

 «Σκοτώνουν τα άλογα στη δουλειά, κι όταν γεράσουν…»: 

- Οι δημόσιοι υπάλληλοι που συμπληρώνουν 35 έτη 
συντάξιμης υπηρεσίας και το 55ο έτος της ηλικίας 
τους μέχρι την 31/12/2013 εντάσσονται άμεσα στη 
λεγόμενη προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, κατά 
την οποία θα λαμβάνουν το 60% του βασικού μισθού 
χωρίς οποιαδήποτε άλλα επιδόματα και αμοιβές, και 
απολύονται με τη συμπλήρωσή τους. 

- Οι ΙΔΑΧ που συμπληρώνουν 35 χρόνια ασφάλισης με 
κτήση δικαιώματος εξόδου μέχρι την 31/12/2013 τί-
θενται άμεσα σε εφεδρεία, συνεχίζοντας να λαμβά-
νουν μέχρι τη συνταξιοδότησή τους αποδοχές ίσες με 
το 60% του βασικού μισθού που έπαιρναν. 

Οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις καταργούνται και χι-
λιάδες εργαζόμενοι καλούνται να επιβιώσουν με ένα 
πενιχρό επίδομα πράγμα που ισοδυναμεί με καταδίκη 
τους σε ένδεια. Επιπλέον, η σύνταξη που θα πάρουν 
τελικά θα είναι μικρότερη από αυτή που ανέμεναν. 

 Από την εφεδρεία, εξαιρούνται –προς το παρόν- μόνο 
οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, το νοσηλευτικό 
και παραϊατρικό προσωπικό, οι διπλωματικοί υπάλλη-
λοι, οι κληρικοί, οι δεσμοφύλακες, οι υπάλληλοι του 
υπουργείου εξωτερικών, οι ένστολοι πυροσβέστες οι 
γενικοί διευθυντές, οι εργαζόμενοι των οποίων οι σύ-
ζυγοι εντάσσονται και αυτοί σε εφεδρεία ή σε προσυ-
νταξιοδοτική διαθεσιμότητα και όσοι έχουν οι ίδιοι ή 
συγγενείς τους α’ βαθμού πάνω από 67% αναπηρία. 

 Όσοι πίστεψαν ότι με τις τελευταίες ασφαλιστικές 
μεταρρυθμίσεις (ν.3863/2010) θα μπορούσαν να συ-
μπληρώσουν την κουτσουρεμένη σύνταξη τους παρα-
μένοντας στην ενεργό υπηρεσία πέραν του ορίου ηλι-
κίας συνταξιοδοτούνται υποχρεωτικά. 

 Και πριν «γεράσουν» όμως… 

- Οι εργαζόμενοι ΙΔΑΧ των φορέων που, σύμφωνα με 
το μεσοπρόθεσμο, καταργούνται τίθενται σε εφε-
δρεία λαμβάνοντας για 12 μήνες 60% του βασικού 
μισθού. 

- Οι εργαζόμενοι ΙΔΑΧ νομικών προσώπων που, σύμ-
φωνα με το μεσοπρόθεσμο, συγχωνεύονται ή λύο-
νται εντάσσονται σε καθεστώς εφεδρείας από 
1/12/2012, αν η διαδικασία μεταφοράς τους δεν ο-
λοκληρωθεί μέχρι 30/11/2011! Ακόμα όμως κι αν γί-
νουν οι μετατάξεις, ίσος αριθμός εργαζομένων ΥΕ 

Για τους εργαζόμενους που είναι αρμόδιοι για τη λεγό‐
μενη  «επίτευξη  δημοσιονομικών  στόχων»,  δηλαδή  τους 
εργαζόμενους που θα κληθούν να εισπράξουν  τα νέα χα‐
ράτσια,  το  άνω  όριο  επί  του  μισθολογικού  κόστους  ανά 
φορέα ανεβαίνει σε 10%, ενώ το bonus καταβάλλεται μη‐

νιαίως και ανέρχεται σε 15% επί του βασικού μισθού όταν 
οι εργαζόμενοι πετυχαίνουν τους στόχους σε ποσοστό άνω 
του 90%.  Έτσι,  και  σ’  αυτή  την  περίπτωση,  προωθείται  ο 
ανταγωνισμός ανάμεσα στις υπηρεσιακές μονάδες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

και ΔΕ θα ενταχθεί σε καθεστώς εφεδρείας! Αν οι 
οργανισμοί δεν ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέχρι 
31.12.2011, αυτομάτως το σύνολο του προσωπι-
κού ΔΕ και ΥΕ θεωρείται πλεονάζον και εντάσσεται 
στην εφεδρεία! Πρώτοι θα ενταχθούν όσοι έχουν 
λιγότερη προϋπηρεσία. 

 Μέχρι τις 31/12/2011 θα πραγματοποιηθεί ανακατα-
νομή των κατειλημμένων οργανικών θέσεων στα 
υπουργεία συμπεριλαμβάνοντας τα εποπτευόμενα 
ΝΠΔΔ όπως είναι το ΕΚΠΑ. Στην καλύτερη περίπτω-
ση, προσωπικό που θα βαφτιστεί πλεονάζον θα με-
τατεθεί αναγκαστικά εκεί που θα αναγνωρίζονται 
ελλείψεις, διαφορετικά οι οργανικές θέσεις θα κα-
ταργηθούν και το προσωπικό –τελικά- θα απολυθεί! 

 Από 1/1/2012 θα ξεκινήσει η διαδικασία κατάργησης 
του 30% του συνόλου των υπηρεσιακών μονάδων 
μέσω αξιολόγησης της «διάρθρωσης και των αρμο-
διοτήτων» τους με τη βοήθεια «εξωτερικών συμβού-
λων» (των γνωστών συμβούλων επιχειρήσεων που 
υποδεικνύουν περικοπές, απολύσεις, εντατικοποίη-
ση, κ.ο.κ.), ενώ ταυτόχρονα θα αξιολογηθεί το σύ-
νολο του προσωπικού πάλι με τη βοήθεια εξωτερι-
κών εμπειρογνωμόνων. Μετά τα παραπάνω, μέχρι 
τις 31/12/2013 εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένων 
θα χαρακτηριστούν πλεονάζοντες, οι οργανικές τους 
θέσεις θα καταργηθούν και τελικά θα απολυθούν. 
Όπως είναι γνωστό, οι συγχωνεύσεις, οι καταργή-
σεις, και οι αναδιαρθρώσεις ιδρυμάτων, σχολών και 
υπηρεσιών προβλέπονται σαφέστατα από το νέο 
νόμο-πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση (Ν. 
4009/2011), ενώ τα ΑΕΙ-ΤΕΙ συμπεριλαμβάνονται στη 
λίστα των 389 φορέων της «Διυπουργικής Γνωμοδο-
τικής Επιτροπής Συγχωνεύσεων, Καταργήσεων, Α-
ναδιάρθρωσης». Είναι ξεκάθαρο, ότι πολλοί από 
εμάς θα καταταχθούν στην κατηγορία του πλεονά-
ζοντος προσωπικού και θα απολυθούν. 

 Αποζημίωση; 

Η εφεδρεία λογίζεται ως προαναγγελία απόλυσης 
και οι αποδοχές που καταβάλλονται κατά τη διάρ-
κειά της συμψηφίζονται με την αποζημίωση λόγω 
απόλυσης «που τυχόν οφείλεται», σύμφωνα με τη 
νομοθεσία περί απολύσεων. 

 Επαναπρόσληψη; 

Όσοι ενταχθούν σε καθεστώς εφεδρείας, κατατάσ-
σονται σε πίνακες του ΑΣΕΠ -υποτίθεται- για να επα-
ναπροσληφθούν. Μόνο που η μεταφορά τους σε άλ-
λο φορέα θα γίνεται -εάν υπάρχουν σχετικά αιτήμα-
τα από φορείς- σε ποσοστό 10% επί των ετήσιων 
προσλήψεων στη βάση του 1 πρόσληψη προς 10 α-
ποχωρήσεις, το οποίο συζητείται να γίνει 0 προς 10… 
Θα έχουν ασφαλώς προτεραιότητα απασχόληση ορι-
σμένου χρόνου και μερική απασχόληση… 

ΕΦΕΔΡΕΙΑ – ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ –ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 



 Επιβάλλεται ένα συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης 
με συμβούλια στα οποία ρυθμιστικό ρόλο θα παίζουν 
διοικητικά στελέχη προερχόμενα από τον ιδιωτικό 
τομέα. Τα συμβούλια διοίκησης θα επιλέγουν ουσια-
στικά τον πρύτανη και θα διορίζουν τους κοσμήτο-
ρες στους οποίους αποδίδονται υπερεξουσίες. Η συ-
γκεκριμένη διοικητική δομή θα ενισχύσει ακόμα πε-
ρισσότερο τις σχέσεις εξάρτησης, τις πελατειακές 
σχέσεις, την αδιαφάνεια και τον αυταρχισμό. 

 Η κρατική χρηματοδότηση περιστέλλεται και συνδέ-
εται με ποσοτικές αξιολογήσεις της εκπαιδευτικής 
και ερευνητικής διαδικασίας που κατατάσσουν ιε-
ραρχικά τα ιδρύματα. Έτσι η υποχρηματοδότηση α-
ναγκάζει τα πανεπιστήμια να επιβιώσουν σε ένα α-
νταγωνιστικό περιβάλλον επιχειρηματικοποιώντας 
όποιο κομμάτι των δραστηριοτήτων τους είναι δυνα-
τό, αναζητώντας πόρους από το ιδιωτικό κεφάλαιο, 
απολύοντας εργαζομένους και εισάγοντας δίδακτρα 
αρχικά στο β’ κύκλο σπουδών και στα προγράμματα 
κατάρτισης-«δια βίου μάθησης» και στη συνέχεια 
ίσως επεκταθούν και στον α’ κύκλο σπουδών. 

 Προδιαγράφεται η εφαρμογή ενός ευρέος σχεδίου 
καταργήσεων και συγχωνεύσεων ιδρυμάτων, σχο-

λών και υπηρεσιών βάσει του οποίου χιλιάδες εργα-
ζόμενοι θα χαρακτηριστούν «πλεονάζοντες» και θα 
απολυθούν μέσω της «εργασιακής εφεδρείας». 

 Το πανεπιστημιακό τμήμα καταργείται ως διοικητική 
μονάδα, πράγμα που, σε συνδυασμό με τη μείωση 
του διοικητικού προσωπικού, θα οδηγήσει σε μεγά-
λη εντατικοποίηση της εργασίας όσων συνεχίσουν 
να απασχολούνται στα ΑΕΙ-ΤΕΙ. 

 Με την –ουσιαστικά- παράκαμψη του νόμου 
2503/1997 σχετικά με τη σύσταση και την κατάργη-
ση θέσεων διοικητικού προσωπικού, οι θέσεις εργα-
σίας μας καθίστανται ακόμα πιο επισφαλείς. 

 Προβλέπεται ad hoc καθορισμός των «καθηκόντων, 
των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων» μας, 
πράγμα που οδηγεί σε περεταίρω επιδείνωση των 
συνθηκών και των όρων εργασίας μας (ωράριο, δια-
λείμματα, άδειες, κλπ). Εισάγονται επίσης πειθαρχι-
κές διαδικασίες με δυνατότητα ορισμού πειθαρχικών 
παραπτωμάτων και «κανόνες δεοντολογίας». 

 Καταργείται το πανεπιστημιακό άσυλο που διασφά-
λιζε ως ένα βαθμό τη δυνατότητα κινηματικής χρή-
σης του πανεπιστήμιου και τους αγώνες των εργα-
ζομένων και των φοιτητών μέσα σε αυτό. 

Για εμάς που εργαζόμαστε σε ένα ΑΕΙ, η επίθεση έχει πάρει ακόμα πιο συγκεκριμένη μορφή με την ψήφιση του νόμου 
4009/2011. Μια ολοκληρωμένη ανάλυσή του θα απαιτούσε πολλές σελίδες. Περιοριζόμαστε εδώ σε κάποια βασικά σημεία: 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ; 
Με το πολυνομοσχέδιο* που κατατέθηκε στις 6/10, 

πέραν της αύξησης της φορολόγησης και της μείωσης 
κύριων κι επικουρικών συντάξεων σειράς ταμείων: 
 Το ενιαίο μισθολόγιο επεκτείνεται σε όλα τα Ν.Π.Ι.Δ. 
που σχετίζονται έμμεσα με το κράτος, όχι μόνο τις 
ΔΕΚΟ, αλλά και κάποιες Τράπεζες, με την παράλληλη 
κατάργηση κάθε άλλης διάταξης νόμου ή συλλογικής 
σύμβασης, μέτρο που θέτει στην ουσία τις βάσεις για 
επέκτασή του σε όλο τον ιδιωτικό τομέα.  

 Μετά το μνημόνιο, που προέβλεπε τη δυνατότητα «α-
πόκλισης» των ομοιοεπαγγελματικών και επιχειρησι-
ακών συμβάσεων από τις κλαδικές και την εθνική 
συλλογική, τώρα, ξεκάθαρα, οι επιχειρησιακές συμ-
βάσεις υπερτερούν των κλαδικών (που αναστέλλο-

νται για άγνωστο διάστημα) και μπορούν να υπογρά-
φονται και από ενώσεις προσώπων. 
 Θεσμοθετείται η κάλυψη κρατικών δαπανών από 
ασφαλιστικούς φορείς: Με την αφαίμαξη του Ασφα-
λιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) 
που συγκροτήθηκε το 2008 (για το οποίο αργότερα 
επιβλήθηκε «εισφορά αλληλεγγύης» στους συντα-
ξιούχους) προκειμένου να δημιουργηθεί αποθεματικό 
στα ταμεία για μετά το 2019, το κράτος θα χρηματο-
δοτήσει το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», αφαιρώ-
ντας 35 εκατ. ευρώ ετησίως από το ΑΚΑΓΕ. Όσο για 
τη διασφάλιση των συντάξεων, βλέπουμε… 

* Αναμένεται να κατατεθούν τροπολογίες. 

 
ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ 

Συνάδελφοι (και ελπίζουμε σύντροφοι στους αγώνες που είναι πια απολύτως αναγκαίοι), 

είναι καιρός να αντεπιτεθούμε άμεσα και να κινητοποιηθούμε μαζικά ενάντια στη ζοφερή πραγματικότητα 
της λεηλασίας  των μισθών μας,  της εντατικοποίησης  της  εργασίας μας και  του πετάγματος  χιλιάδων από εμάς 
στην ανεργία. Είναι καιρός να αναπτύξουμε διαύλους και σχέσεις επικοινωνίας και να αγωνιστούμε εναντίον των 
μέτρων που επιχειρείται να επιβληθούν από κοινού με όλους όσους βρίσκονται σε κινητοποίηση, πέρα από τε‐
χνητούς διαχωρισμούς. Σας καλούμε να ενταχθείτε στις επιτροπές αγώνα που έχουν συγκροτηθεί στο ΕΚΠΑ, στην 
Πανεπιστημιούπολη και το κέντρο, και να συμμετέχετε στις συναντήσεις που θα γίνονται σε επιμέρους συγκρο‐
τήματα, για να συζητήσουμε, να σκεφτούμε και να οργανώσουμε από κοινού τις κινητοποιήσεις που πρέπει άμε‐
σα να κάνουμε σε συνεργασία και με το φοιτητικό κίνημα. Η μαζική, συλλογική άρνηση των νέων μέτρων και το 
μπλοκάρισμα της εφαρμογής του νόμου 4009/2011 είναι ο μόνος δρόμος για την ικανοποίηση των αναγκών μας 
και τελικά για την υπεράσπιση του ίδιου του δικαιώματός μας στη ζωή. 

 

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ 
 

Επιτροπές Αγώνα Πανεπιστημίου Αθηνών, 14/10/2011 

ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 


