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Με θέμα το Νέο Μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων πραγματοποιήθηκε 

σήμερα σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό προεδρία του Πρωθυπουργού κ. 

Κώστα Σημίτη. Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος οι Υπουργοί Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Ακης Τσοχατζόπουλος, Εθνικής Οικονομίας κ. 

Γιάννος Παπαντωνίου και Οικονομικών κ. Αλέκος Παπαδόπουλος.

‘ Μετά τη σύσκεψη που διήρκεσε περίπου δύο ώρες, ο Πρωθυπουργός προέβη 

στην ακόλουθη δήλωστ^προς τους δημοσιογράφους:

“Με τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, τον 

Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και τον Υπουργό Οικονομικών συζητήσαμε σήμερα 

για το Νέο Μισθολόγιο.

‘ Αποδεχθήκαμε ομόφωνα την πρόταση της Επιτροπής, η οποία συντάσσει το Νέο 

Μισθολόγιο, για τις γενικές αρχές αυτού του Νέου Μισθολογίου.

*Με το νέο σύστημα το οποίο θα καθιερωθεί, αποκτά πλήρη διαφάνεια το 

μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, αφού καταργούνται όλες οι παροχές που 

θεσπίσθηκαν εκτός μισθολογίου και ενσωματώνονται στο Νέο Μισθολόγιο.

‘ Εξισορροπούνται οι αποδοχές, αφού οι υπάλληλοι παίρνουν τις ίδιες αποδοχές 

για τον ίδιο κλάδο όλων των Υπουργείων.

‘ Ανακαθορίζονται οι παροχές για την οικογένεια και τις προβληματικές και 

παραμεθόριες περιοχές.

‘ Ενισχύονται σημαντικά οι συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων με την 

αναπροσαρμογή του βασικού μισθού.

Το Νέο Μισθολόγιο είναι λειτουργικό και απλό.



* Είναι παραγωγικό, διότι δεν καθιερώνει ισοπεδωτικές αρχές, αλλά δημιουργεί 

διαφοροποιήσεις και κίνητρα παραμονής.

*Το Νέο Μισθολόγιο είναι δίκαιο. Οι αποδοχές λαμβάνουν υπόψη τις ευθύνες και 

τις υποχρεώσεις του υπαλλήλου.

*Το Νέο Μισθολόγιο θα χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, γιατί διασφαλίζει τη 

σχέση αποδοχών από κλιμάκιο σε κλιμάκιο.

*Τα επιδόματα παραγωγικότητας τα οποία είχαν καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια 

καταργούνται και αντικαθίστανται για όλους τους υπαλλήλους με ένα ειδικό 

επίδομα απασχόλησης.

Τ ια  τα Υπουργεία για τα οποία δεν είχε εγκριθεί μέχρι σήμερα κανένα επίδομα 

παραγωγικότητας, θα υπάρχει σχετική διάταξη μόνο και μόνο για το 1996.

*Τον Σεπτέμβριο, η Επιτροπή η οποία ασχολείται με το μισθολόγιο θα έχει 

ολοκληρώσει τις εργασίες της, αυτή είναι η εντολή.

*Το σχετικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί αμέσως μετά και αφού ψηφισθεί, θα ισχύσει

από 1/1/1997”.


