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Έγινε είδηση ότι 5260 δημόσιοι υπάλληλοι έβγαλαν σε τράπεζες το εξωτερικού 1,45δις
ευρώ και αυτά τα εμβάσματα έχουν γίνει στόχος του υπουργείου οικονομικών.

Ποια είναι τελικά η είδηση; Ότι είχαν 1,45 δις ευρώ καταθέσεις 5260 δημόσιοι υπάλληλοι ;
Δηλαδή ότι κατά μέσο όρο είχαν 275.000 ευρώ καταθέσεις; Ότι έβγαλαν τα χρήματα στο
εξωτερικό ;Ότι μπορεί να προκύπτουν ενδείξεις για χρηματισμό και φακελάκια;

Ένα ζευγάρι εργαζόμενοι στις οικονομικές υπηρεσίες του δημοσίου, τελωνεία ,εφορείες και
υπουργείο οικονομικών ,αυτά τα χρήματα πολύ εύκολα μπορούσε να τα αποταμιεύσει σε
διάστημα 10 ετών ,να έχει αγοράσει σπίτι, να έχει ακριβό αυτοκίνητο και να ζήσει
καταναλώνοντας πολύ πάνω από τον μέσο όρο. Εάν προσθέσεις και τα εφάπαξ τα 300.000
ήταν μικρό ποσό για αυτή την κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων.

Εάν μετρήσουμε και γενικότερα τους υψηλόμισθους του δημοσίου όλα τα προηγούμενα
χρόνια οι 5260 είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό από τους δημόσιους υπαλλήλους που έχουν
περισσότερες από 300000 καταθέσεις εντός τις χώρας.

Μήπως το «το έγκλημα» των 5260 είναι ότι έβγαλαν τα χρήματα έξω φοβούμενοι την
πτώχευση της ελληνικής οικονομίας και είναι και ένα νέο καμπανάκι για όσους φοβηθούν
στο μέλλον για να μην βγάλουν τα χρήματα τους έξω.

Είναι πολύ εύκολο και σίγουρα το γνωρίζουν οι τράπεζες πόσοι είναι , ποιοι είναι και τι
δουλεία έκαναν η κάνουν και που έχουν καταθέσεις πάνω από 100000 στις ελληνικές
τράπεζες.
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Αυτό που πρέπει να μας προβληματίζει είναι το πόσο δίκαιο και σωστό είναι ένα ζευγάρι
δημοσίων υπαλλήλων να μπορεί εύκολα να αποταμιεύει 300000 ευρώ από τις νόμιμες
αμοιβές του.

Ευκολά η απάντηση είναι « δεν τα κλέψανε, τους τα δώσαν»

Έχει αναμορφωθεί το μισθολογικό κόστος στο δημόσιο σε αρκετές περιπτώσεις πολύ λίγο.

Εάν δεν εφαρμοστεί το ενιαίο μισθολόγιο θα υπάρχουν πολλές δεκάδες χιλιάδες
ευνοημένοι μισθολογικά δημόσιοι υπάλληλοι.

Προσωπικά πιστεύω ότι οι μισθοί στο ελληνικό δημόσιοι θα πρέπει να είναι ίσοι, όχι 5%
μικρότεροι από τους μισθούς στις ανάλογες θέσεις του ιδιωτικού τομέα.

Και όσο αυξάνει το ΑΕΠ και η παραγωγή της πραγματικής οικονομίας ανάλογα να αυξάνουν
και οι μισθοί πρώτα στον ιδιωτικό τομέα και μετά στον δημόσιο.

Το ανάποδο που εφαρμόζεται εδώ και πολλές δεκαετίες οδηγεί σε ελλείματά , σε δανικά
που πλέον δεν υπάρχουν και σε φορολογία εισοδήματος που δεν μπορεί να πληρώσει
κανείς στον ιδιωτικό τομέα.

Θα είχε πράγματι ενδιαφέρων εάν η Τράπεζα της Ελλάδος έδινε στην δημοσιότητα την
οικονομική διαστρωμάτωση των καταθετών και τα επαγγέλματα που όσων έχουν
καταθέσεις πάνω από 100.000 ευρώ .Θα καταλαβαίναμε αμέσως πάρα πολλά για την
ελληνική οικονομία και τα προβλήματά της.

2/2

