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Συµβαίνει και αυτό: Το Υπουργείο υπολογίζει τις 
περικοπές (των ηµερών απεργίας) στις µεικτές αποδοχές!!! 

 
 
Συνάδελφοι, 

 
Την ώρα που οι εργαζόµενοι δέχονται τη µεγαλύτερη επίθεση σε ό,τι είχαν 

κατακτήσει τις προηγούµενες δεκαετίες, την ώρα που αµύνονται µε όποιο µέσο έχουν στη 
διάθεσή τους, αυτή την ώρα επέλεξε η κρατική εξουσία να πλήξει ακόµη περισσότερο 
τους αγωνιζόµενους ∆ηµοσίους Υπαλλήλους, αυξάνοντας το ποσό που περικόπτεται από 
τους απεργούς συναδέλφους. 

 

Συγκεκριµένα, στο άρθρο 23 του Ν. 4024/11 προβλέπονται τα παρακάτω: 
 

«Σε όλες τις περιπτώσεις αποχής των υπαλλήλων από τα καθήκοντά τους, 
ο µήνας λογίζεται για είκοσι πέντε (25) ηµέρες» (σ.σ. περικόπτεται, δηλαδή, το 
1/25 των αποδοχών για κάθε ηµέρα απεργίας). 

 

Στην εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονοµικών (αρ. πρωτ. οικ. 
2/78400/0022/14-11-2011) για την εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 4024 ορίζεται ότι: 
 

«Σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο αυτό (σ.σ. άρθρο 23) σε κάθε περίπτωση 
περικοπής αποδοχών του υπαλλήλου, συµπεριλαµβανοµένων και των επιδοµάτων εορτών 
και αδείας, λόγω αποχής από τα καθήκοντά του ή απεργίας, η περικοπή αυτή 
υπολογίζεται στο 1/25 των µηνιαίων αποδοχών για κάθε ηµέρα απουσίας». 
 

«…Στην περίπτωση απεργίας, στην έννοια της οποίας υπάγονται και οι στάσεις εργασίας, 
γίνεται περικοπή για κάθε µέρα, των µεικτών µηνιαίων αποδοχών, συµπεριλαµβανοµένης 
και της συντάξιµης εργοδοτικής εισφοράς». 

 

Όπως µπορεί ο καθένας να διακρίνει, ενώ στη µία παράγραφο της ερµηνευτικής (;) 
εγκυκλίου ο Αναπληρωτής Υπουργός (Σαχινίδης) αναφέρει ότι για κάθε µέρα απουσίας 
συµπεριλαµβανοµένης και της απεργίας περικόπτεται το 1/25 των µηνιαίων αποδοχών, σε 
επόµενη παράγραφο της ίδιας εγκυκλίου για την περίπτωση της απεργίας ορίζει 
αυθαίρετα τις µεικτές αποδοχές. Η εφαρµογή αυτής της διάταξης έχει σαν αποτέλεσµα 
να επιβαρύνονται επιπλέον οι απεργοί από 15 έως 20 Ευρώ για κάθε ηµέρα απεργίας!!! 

 

Επισηµαίνουµε ότι µέχρι και τον περασµένο Οκτώβριο η περικοπή αποδοχών για τις 
ηµέρες απεργίας υπολογιζόταν στο µηνιαίο καθαρό µισθό (µετά την αφαίρεση των 
κρατήσεων, πλην φόρου και δανείων). 
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Συνάδελφε, 
 
Καταλαβαίνουµε απόλυτα ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι είναι δυνατό για να 

αποδυναµώσει τον αγώνα των εργαζοµένων. Αυτό, όµως, που δεν µπορούµε να δεχθούµε 
είναι το γεγονός ότι τέσσερις µήνες µετά την έκδοση της εγκυκλίου το οργανωµένο 
συνδικαλιστικό κίνηµα (Α∆Ε∆Υ, ∆ΟΕ, ΟΛΜΕ) δεν έχει αναδείξει το συγκεκριµένο ζήτηµα. 

 

Τελειώνοντας, σας γνωρίζω πως έθεσα - µεταξύ άλλων - το ζήτηµα αυτό στην 
Ολοµέλεια των Προέδρων της ∆ΟΕ (9/3/2012), όπου µετείχα ως Πρόεδρος του Συλλόγου 
της Νίκαιας, ζητώντας να παρέµβει η Οµοσπονδία. Είναι αυτονόητη υποχρέωση του 
συνδικάτου να απαιτήσει την απόσυρση της επίµαχης διάταξης, καθώς και την 
επιστροφή του επιπλέον παρακρατηθέντος ποσού στους απεργούς συναδέλφους.   

 
 
 

Μάρτιος 2012 
 
 

 
 

Η έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση έχει διεύθυνση: 
 

http://www.gdimitrakopoulos.gr 
 

και ονοµατεπώνυµο: 
 

Γιώργος ∆ηµητρακόπουλος 
 

 
 
 
 
 

∆εν ξεχνώ: Συνδικαλιστής σηµαίνει προσφορά και ΟΧΙ επάγγελµα! 
 


