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Μηδέν αυξήσεις στο δημόσιο 

Δεν θα λάβουν καμία αύξηση για το 2009 οι δημόσιοι υπάλληλοι με μηνιαίο 
εισόδημα άνω των 1.700 ευρώ, όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομίας και 
Οικονομικών, Γιάννης Παπαθανασίου.  

«Στους δημόσιους υπάλληλοι με μικτές αποδοχές πάνω από 1.700 ευρώ δεν θα 
δοθούν αυξήσεις», ανέφερε ο κ. Παπαθανασίου σε συνέντευξη Τύπου.  

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο υπουργός:  

- Μισθωτοί δημοσίου των οποίων οι μικτές αποδοχές στις 31/12/2008 έφταναν μέχρι 
και τα 1.500 ευρώ μηνιαίως εξαιρουμένης της οικογενειακής παροχής, θα λάβουν 
εφάπαξ έκτακτο οικονομικό βοήθημα 500 ευρώ. Αφορολόγητο το ποσό, δεν θα 
επιβαρυνθεί με εισφορές και άλλες κρατήσεις 

- Αντίστοιχα, Μισθωτοί του δημοσίου των οποίων οι μικτές αποδοχές φτάνουν έως 
1.700 ευρώ θα λάβουν εφάπαξ έκτακτο επίδομα 300 ευρώ 

- Δεν θα δοθούν αυξήσεις για το 2009 στους μισθωτούς του δημοσίου που έχουν 
μεγαλύτερες αποδοχές. 

- Το ίδιο ισχύει για τους δημόσιους λειτουργούς με ειδικά μισθολόγια όπως 
δικαστικοί, βουλευτές, γιατροί, για τους οποίους πρόσφατα θεσπίστηκε νέο 
μισθολόγιο. 

- Δεν θα δοθούν αυξήσεις στα πάσης φύσεως επιδόματα για το 2009 που 
λαμβάνουν οι ως άνω κατηγορίες. 

Ολόκληρο το δημοσίευμα στο http://www.ygeianet.gr/keimeno.php?id=8591  

 

Με λίγα λόγια, δεν προλάβαμε να πάρουμε την αύξηση (μετά 11 χρόνια 
από την προηγούμενη) και ήδη κόβεται! 

Από τη μία έχουμε ένα Υπουργό που δεν έχει την αξιοπρέπεια να τιμήσει 
την υπογραφή που έβαλε φαρδιά πλατιά στην Κλαδική Σύμβαση του 
Δεκεμβρίου και από την άλλη ψηφίζεται ένας νόμος του οποίου τις πενιχρές 
αυξήσεις στους μισθούς μας τις κόβει μέσα σε λίγες μέρες από την 
δημοσίευση του νομοσχεδίου σε ΦΕΚ! 

Η κοροϊδία και οι εμπαιγμοί έχουν φτάσει σε όρια πρωτόγνωρα ακόμα 
και σε σχέση με τα όσα ξέραμε ότι ήταν ικανοί οι κυβερνώντες. 

http://www.ygeianet.gr/keimeno.php?id=8591


Αθετούν Κλαδικές Συμβάσεις που υπέγραψαν, ακυρώνουν πενιχρές 
αυξήσεις πριν καν στεγνώσει το μελάνι στα σχετικά νομοθετήματα που οι ίδιοι 
ψήφισαν. Επικαλούνται την οικονομική κρίση που πλήττει και τα ασφαλιστικά 
μας ταμεία τα οποίοι οι ίδιοι  τα ρήμαξαν με τα ομόλογα και τις 
«χρηματιστηριακές επενδύσεις». Και φυσικά το «μάρμαρο» πρέπει να το 
πληρώσει και πάλι ο κάθε έντιμος φορολογούμενος ή έστω ο κάθε μισθωτός 
του Δημοσίου που αναγκαστικά δηλώνει τις αποδοχές του.  Φυσικά και δεν 
θίγονται οι μεγαλοεισοδηματίες αφού (όπως παραδέχεται και το Υπ. 
Οικονομιών) τα άτομα αυτά δεν φορολογούνται σαν φυσικά πρόσωπα αλλά 
αποτελούν νομικά πρόσωπα (εταιρείες) κτλ. 

Περιορισμός και στις προσλήψεις για φέτος λέει το Υπουργείο 
Οικονομικών και από την άλλη ο Υπουργός Υγείας επιδίδεται στα γνωστά 
επικοινωνιακά  του παιχνιδάκια με δηλώσεις για χιλιάδες προσλήψεις. Θα είναι οι 
προσλήψεις αυτές ίδιες με τις χιλιάδες που έχει «κάνει» τα τελευταία χρόνια ? Οι 
υπογραφές που θα βάλει για τις προσλήψεις αυτές θα έχουν την ίδια 
εγκυρότητα με την υπογραφή που έβαλε στην Κλαδική Σύμβαση? 

Και για να έρθουμε και στα «δικά μας»... τι θα μας πει τώρα το δίδυμο 
Τσούκαλου-Λαοπόδη που παρά την δηλωμένη αντίρρηση των 22 από τις 35 
Ενώσεις Νοσοκομειακών (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι συμφωνούσαν οι 
υπόλοιπες) στην αναγνώριση του νομοσχεδίου σαν Κλαδική Σύμβαση το 
έκαναν και αυτό! Είχαμε άδικο όσοι τους φωνάζαμε ότι μας ξεπουλάγανε αυτοί 
και η «πλειοψηφία» τους (στο Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ)? Είμαι και περίεργος 
να ακούσω το τι θα έχουν να μας πουν οι κύριοι αυτοί όταν ζητήσουν και πάλι 
τη ψήφο στο επερχόμενο Συνέδριο της ΟΕΝΓΕ τον Ιούνιο. Κυρίως όμως είμαι 
περίεργος να δω αν θα εκφραστεί και πάλι η γνωστή ηλιθιότητα που δυστυχώς  
διακρίνει  το σώμα των νοσοκομειακών γιατρών όταν ψηφίζουν με κομματικά 
κριτήρια και μόνο. 

Το έχω πει πολλές φορές ότι ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι αυτοί που 
υπάρχουν ανάμεσά μας σαν παράσιτα. Έτοιμοι πάντα να καρπωθούν τις 
όποιες κατακτήσεις μας χωρίς όμως να συμμετέχουν στους αγώνες μας αλλά 
και να αποτελούν και εμπόδιο σε κάθε μας βήμα.  Η αναφορά σε αυτά τα 
«γκρίζα ανθρωπάκια» όπως τα ονομάζω σχετίζεται με το γεγονός ότι οι 
τελευταίες εξελίξεις – μάλλον οι τελευταίοι εμπαιγμοί – μας οδηγούν 
αναπόφευκτα σε νέες κινητοποιήσεις . Τι θα κάνουν τότε οι νοσοκομειακοί 
γιατροί? Θα το σηκώσουν το γάντι και θα αντιδράσουν δυναμικά και με 
αξιοπρέπεια ή δεν θα ασχοληθούν και πάλι αφήνοντας στους «γραφικούς» να 
δώσουν (και πάλι) τον αγώνα? 

Σας παραθέτω παρακάτω τους στίχους άσματος του Μάνου 
Ελευθερίου.  Ο συγκεκριμένος στίχος (και τίτλος) του τραγουδιού μου ήρθε 
αυθόρμητα στο νου όταν διάβασα για τα νέα μέτρα. 



Το καριοφίλι μάνα μου        
Στίχοι: Μάνος Ελευθερίου 
 
Κάποτε φτάνει το πουλί, 
κάποτε δεν έρχεται καθόλου. 
Περνά το καλοκαίρι και στη 
φωλιά του θα ‘ρθει άλλο πουλί. 
 
Την πρώτη μέρα συζητάς για την 
ακρίβεια, μαζεύεις ξύλα για το 
τζάκι σου τη δεύτερη. Μιλάς με 
την φωτιά την τρίτη και την τέταρτη. 
 
Περνά το καλοκαίρι και στη φωλιά 
του θα ‘ρθει άλλο πουλί. Φυσάει 
βοριάς, φυσάει και φεύγουν τα 
πουλιά. Λυσσομανάει ο θανατάς, 
λυσσομανά. 
 
Άγγελος θανάτου μου ζέσταινε το στρώμα μου. 
Το καριοφίλι  μάνα μου! 
Νύχτα ξυπνώ. 
Το καριοφίλι  μάνα μου! 
Και παίρνω τα βουνά. 
Το καριοφίλι  μάνα μου! 
 
Ψωμί δεν χόρτασα. 
Το καριοφίλι  μάνα μου! 
Και τρέχω στα βουνά. 
Το καριοφίλι  μάνα μου! 
Άγγελος θανάτου μου ζέσταινε το στρώμα μου. 


