
Κειέηε γηα ηηο κηζζνινγηθέο εμειίμεηο ζην δεκφζην - Ξξνζρέδην 

 

 170 
 

 

εηψλ. Ρν ζπλνιηθφ θφζηνο κηζζνδνζίαο απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά πξνζέγγηζε 

είλαη 4.235.441 Δπξψ γηα ην κήλα Γεθέκβξην θαη αθνξά 1.519 εξγαδνκέλνπο. 

 

Πίλαθαο 4.35: Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ γηα ηηο ηέζζεξηο ηειεπηαίεο ειηθηαθέο 

θαηεγνξίεο θαη δηάκεζνο ζπλνιηθψλ ακνηβψλ 

ΚΔΠΖ ΡΗΚΖ ΑΚΝΗΒΖΠ ΑΛΑ ΖΙΗΘΗΑΘΖ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 

ΖΙΗΘΗΑΘΖ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΚΗΠΘΝΙΝΓΗΝ 
ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ 

MEDIAN 

(€) 

62 ΓΔΛΗΘΝ-ΚΝΛΗΚΝΗ 479 2.879 

ΓΔΛΗΘΝ-ΠΚΒΑΠΗΝΣΝΗ 3 3.808 

ΔΗΓΗΘΑ 16 3.560 

63 ΓΔΛΗΘΝ-ΚΝΛΗΚΝΗ 446 2.992 

ΓΔΛΗΘΝ-ΠΚΒΑΠΗΝΣΝΗ 1 1.438 

ΔΗΓΗΘΑ 10 4.297 

64 ΓΔΛΗΘΝ-ΚΝΛΗΚΝΗ 324 2.766 

ΔΗΓΗΘΑ 10 3.626 

65 ΓΔΛΗΘΝ-ΚΝΛΗΚΝΗ 223 2.018 

ΔΗΓΗΘΑ 7 3.837 

Ξεγή: Βάζε Γεδνκέλσλ ΔΑΞ 

 

Αλαθνξηθά κε ην πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ επηδνκάησλ ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή 

ακνηβή, ζε πςειά ακεηβφκελα ππνπξγεία, παξαηεξνχκε φηη ην πνζνζηφ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ επηδνκάησλ σο πξνο ηελ κέζε ζπλνιηθή ακνηβή αγγίδεη θαη κεξηθέο 

θνξέο μεπεξλάεη ην ήκηζπ απηήο. Απηφ είλαη κηα ηάζε πνπ παξαηεξείηαη ζε πςειά 

ακεηβφκελα ππνπξγεία θαη αθνξά φια ηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα. πάξρνπλ θαη 

πεξηπηψζεηο πνπξγείσλ,  πνπ ην ζχλνιν ησλ επηδνκάησλ πνπ παξέρνπλ ζε έλα 

εξγαδφκελν δελ απνηειεί ηζφπνζν θνκκάηη κε ην αληίζηνηρν ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ.  

Πηνπο πίλαθεο 4.35 έσο 4.37 ζθηαγξαθνχκε ηελ πνζφζησζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

επηδνκάησλ γηα ηα πνπξγεία Νηθνλνκηθψλ, Δζληθήο Άκπλαο (ην πνιηηηθφ 
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πξνζσπηθφ), Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξνιηηηζκνχ γηα ΞΔ1 θαη ΞΔ9 

ΞΔ18. 

 

Πίλαθαο 4.36: Πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ επηδνκάησλ σο πξνο ηε ζπλνιηθή ακνηβή 

ηνπ εξγαδνκέλνπ κηα ην ΜΚ ΠΔ 1 

 

 

Πίλαθαο 4.37: Πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ επηδνκάησλ σο πξνο ηε ζπλνιηθή ακνηβή 

ηνπ εξγαδνκέλνπ κηα ην ΜΚ ΠΔ 9  

 

 

Πίλαθαο 4.38: Πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ επηδνκάησλ σο πξνο ηε ζπλνιηθή ακνηβή 

ηνπ εξγαδνκέλνπ κηα ην ΜΚ ΠΔ 18 
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Όπσο παξαηεξεί θαλείο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ην πνζνζηφ ησλ επηδνκάησλ ζην 

ζχλνιν ησλ ακνηβψλ κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ κεηψλεηαη. Απηφ είλαη θπζηνινγηθφ, 

θαζψο ν λενεηζεξρφκελνο έρεη αξρηθά ρακειφ βαζηθφ κηζζφ. 

Ρέινο, έγηλε αλάιπζε ηεο κέζεο πξαγκαηηθήο θαη ηεο κέζεο πξνβιεπφκελεο 

ακνηβήο γηα φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο θαηεγνξίεο. Πην δηάγξακκα 4.19 παξνπζηάδεηαη 

ελδεηθηηθά ε θαηεγνξία ΞΔ. Πηελ αλάιπζε πεξηιακβάλεηαη κφλν ην κφληκν 

πξνζσπηθφ ηνπ Γεληθνχ Κηζζνινγίνπ. 

Όπσο θαίλεηαη απφ ην δηάγξακκα 4.20, φινη νη θνξείο παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο πνπ 

ππεξβαίλνπλ ην 10% κε εμαίξεζε ηηο Γ.Γ. Δπηθνηλσλίαο θαη Δλεκέξσζεο.  

Δπηπιένλ, εάλ παξαηεξήζεη θαλείο ηελ ηππηθή απφθιηζε, νη κεγαιχηεξεο ηηκέο 

βξίζθνληαη ζηηο Γ.Γ. Δπηθνηλσλίαο θαη Δλεκέξσζεο πνπξγείν Δζσηεξηθψλ, 

Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ην Πψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο 

θαη ζηε Θεληξηθή πεξεζία ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

θαη ζην πνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο. 

 

Γηάγξακκα 4.20: χγθξηζε κεηαμχ ηεο κέζεο πξνβιεπφκελεο θαη ηελ κέζεο 

πξαγκαηηθήο ζπλνιηθήο ακνηβήο ζηελ Δθπαηδεπηηθή Καηεγνξία ΠΔ 

 

 

Πηνλ παξαθάησ πίλαθα, κπνξεί θαλείο λα παξαηεξήζεη φηη ε ηππηθή απφθιηζε – ε 

δηαζπνξά δειαδή ησλ ακνηβψλ γχξσ απφ ηε κέζε ηηκή – ζηηο πξνβιεπφκελεο 

ακνηβέο είλαη κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε ηηο πξαγκαηηθέο ακνηβέο γηα φινπο ηνπο 

θνξείο εθηφο ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ. 
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Σσπική 
Απόκλιζη  

Γ.Γ. 
Δπικοινωνίας 

και 
Δνημέρωζης  
Τποσργείο 

Δζωηερικών, 
Αποκένηρωζης 

και 
Ηλεκηρονικής 

Γιακσβέρνηζης 

ώμα 
Δπιθεώρηζης 

Δργαζίας, 
Κενηρική 

Τπηρεζία,  
Τποσργείο 

Δργαζίας και 
Κοινωνικής 
Αζθάλιζης 

Τπηρεζίες 
Πολιηιζμού, 

Δθνικό σμβούλιο 
Ραδιοηηλεόραζης, 

Τπηρεζίες 
Πολιηιζμού 

Τποσργείο 
Δθνικής 
Άμσνας 

Τποσργείο 
Οικονομικών 

Προβλεπόμενες 
Αμοιβές 

241 218 215 236 486 

Πραγμαηικές 
Αμοιβές 833 602  259  580  467  
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5 Ζ ΓΛΑΚΗΘΖ ΡΖΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΠΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ 

5.1 Δηζαγσγή 

Πην παξφλ θεθάιαην γίλεηαη παξνπζίαζε ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο ηεο 

απαζρφιεζεο ζην Γεκφζην Ρνκέα ηφζν ζην ζχλνιφ ηνπ φζν θαη αλά νκάδα θνξέσλ 

θαη βάζεη επηιεγκέλσλ θξηηεξίσλ. 

Ζ δηαρξνληθή εμέιημε ηεο απαζρφιεζεο εμεηάδεηαη γηα ηα έηε 2006-2010, 

αμηνπνηψληαο ηα ζηνηρεία πνπ παξαζρέζεθαλ απφ ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.  

Πην πιαίζην απηφ ζην πξψην κέξνο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ δίδεηαη ε εμέιημε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζην ζχλνιν ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα, ελψ ζην δεχηεξν κέξνο ε αλάιπζε 

γίλεηαη αλά νκάδα θνξέσλ (Θεληξηθή Γηνίθεζε, Λνκηθά Ξξφζσπα Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ, ΝΡΑ θαη εηδηθέο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ).  

Αθνινπζεί αλάιπζε ηεο απαζρφιεζεο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ. 

Αλαιπηηθφηεξα παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ αλά επίπεδν 

εθπαίδεπζεο (ΞΔ, ΡΔ, ΓΔ θαη Δ) θαη αλά ζρέζε εξγαζίαο (κφληκν πξνζσπηθφ, 

πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, πξνζσπηθφ κε 

ζχκβαζε Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, πξνζσπηθφ κε ζπκβάζεηο κίζζσζεο 

έξγνπ). Μερσξηζηά παξνπζηάδεηαη ην έθηαθην πξνζσπηθφ ην νπνίν αθνξά ζηνπο 

εξγαδφκελνπο κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη κίζζσζεο έξγνπ, θαζψο θαη ην 

πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ καζεηείαο Stage. 

Πηε ζπλέρεηα ηεο αλσηέξσ αλάιπζεο πνπ αθνξά ζηελ απνηχπσζε ηεο εμέιημεο ηεο 

απαζρφιεζεο ζην Γεκφζην Ρνκέα θαηά ηα παξειζφληα έηε, γίλεηαη πξνβνιή ηεο 

ηάζεο ηεο απαζρφιεζεο ζην κέιινλ, ψζηε ηειηθά λα πξνζδηνξηζηεί ην «βαζηθφ 

ζελάξην» απαζρφιεζεο, ην νπνίν απνηειεί ηελ εθηίκεζε εμέιημεο ηεο απαζρφιεζεο 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2011-2013, κε ηελ παξαδνρή φηη δε ιακβάλνληαη ππφςε νη 

πεξηνξηζκνί πνπ ηίζεληαη απφ  ην Ξξφγξακκα Νηθνλνκηθήο Ξνιηηηθήο. 

Ζ δεχηεξε πξφβιεςε αθνξά ζηελ εθηίκεζε ηεο απαζρφιεζεο γηα ηα έηε 2011-

2013 κε βάζε ην έηνο 2010, ιακβάλνληαο ππφςε κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο νη 

νπνίνη αθνξνχλ αθελφο ζηε λέα δέζκεπζε ηνπ 1:5, θαη αθεηέξνπ ζηηο εθηηκήζεηο 

απνρσξήζεσλ γηα ην δηάζηεκα 2011-2013, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηα δηαζέζηκα 

ηζηνξηθά ζηνηρεία ησλ αηηήζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ 

απνρσξήζεσλ. 

Ρα δηαζέζηκα ηζηνξηθά ζηνηρεία ζηα νπνία βαζίζηεθε ε απνηχπσζε ηεο δηαρξνληθήο 

εμέιημεο ηεο απαζρφιεζεο πξνέξρνληαη απφ ηηο αθφινπζεο πεγέο (αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ησλ δηαζέζηκσλ πεγψλ δίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.1 ηεο παξνχζεο): 
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 Ρηο ηξηκεληαίεο αλαθνξέο ηνπ ΞΔΠ γηα ηελ απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ ζηηο 

νπνίεο πεξηιακβάλεηαη ν αξηζκφο ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ (κφληκνη θαη 

ΗΓΑΣ).  

 Γειηία Πηαηηζηηθψλ Πηνηρείσλ Ξξνζσπηθνχ ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα (εηήζηεο 

απνγξαθέο) γηα ηα έηε 2005-2009, ηνπ ΞΔΠ νη νπνίεο αθνξνχλ 

απνθιεηζηηθά ζην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ (κφληκνη ππάιιεινη θαη ππάιιεινη 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ), ελψ δελ πεξηιακβάλνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ: ζηξαηησηηθνχο, ζψκαηα 

αζθαιείαο, ιηκεληθφ ζψκα, δηπισκαηηθνχο ππαιιήινπο ηνπ ΞΔΜ, 

εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ, δηθαζηηθνχο, ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ηνπ 

ΔΠ θαη ηνπ ΗΘΑ, θιεξηθνχο. 

 Βάζε δεδνκέλσλ ηεο Δληαίαο Αξρήο Ξιεξσκψλ (ΔΑΞ) κε ζηνηρεία 

κηζζνδνζίαο Γεθεκβξίνπ 2010 θαη Ηαλνπαξίνπ 2011.  

 Απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηνπ Γεληθνχ Ινγηζηεξίνπ ηνπ Θξάηνπο ζρεηηθά κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ δαπαλψλ κηζζνδνζίαο ππνπξγείσλ, 

πεξηθεξεηψλ θαη επνπηεπφκελσλ θνξέσλ γηα ην δηάζηεκα Ηνχληνο 2010 – 

Λνέκβξηνο 2010.  

Δηδηθά γηα ηνπο κήλεο Πεπηέκβξηνο θαη Νθηψβξηνο 2010 δφζεθαλ αλαιπηηθέο 

θαηαζηάζεηο νη νπνίεο πεξηειάκβαλαλ αλά ππνπξγείν, πεξηθέξεηα θαη 

επνπηεπφκελν θνξέα, αλαιπηηθά ζηνηρεία δαπαλψλ κηζζνδνζίαο (βαζηθφο 

κηζζφο, ρξνλνεπίδνκα θ.ι.π.) θαη αξηζκνχ ππαιιήισλ αλά ππεξεζία θαη 

ζρέζε εξγαζίαο (κφληκνη, ΗΓΑΣ, ΗΓΝΣ, εηδηθά κηζζνιφγηα, ζπκβάζεηο έξγνπ, 

πξνγξάκκαηα καζεηείαο stage, κεηαθιεηνί, έκκηζζε εληνιή).  

 Πηνηρεία αηηήζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ πεξεζία 

Ππληάμεσλ ηνπ ΓΙΘ θαηά ηα έηε 1998 κέρξη θαη ην 2010 ζπλνιηθά θαη κε 

δηάθξηζε αλά ππνπξγείν (γηα ηα έηε 2006-2010), θαζψο αλά είδνο 

πξνζσπηθνχ (πνιηηηθφ θαη ζηξαηησηηθφ). Νη αηηήζεηο αθνξνχλ ην ηαθηηθφ 

πξνζσπηθφ ηεο Θεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη ησλ ΝΡΑ. 

 Πηνηρεία πξνζιήςεσλ θαη απνρσξήζεσλ ηα νπνία πεξηιακβάλνληαλ ζηηο 

ηξηκεληαίεο εθζέζεηο ηνπ ΞΔΠ θαη αθνξνχζαλ ην Α ηξίκελν 2006-Γ ηξίκελν 

2010. Ρα ζηνηρεία απηά αθνξνχζαλ ην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ηεο Θεληξηθήο 

Γηνίθεζεο, ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ., ησλ ΝΡΑ θαη εηδηθψλ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ 

(ζψκαηα αζθαιείαο, ζηξαηησηηθνί θαη θιεξηθνί). 

 Πηνηρεία γηα ηνπο αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο 

Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηα νπνία αθνξνχλ ηνπο 

αλαπιεξσηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηα 

ζρνιηθά έηε 2009-2010 θαη 2010-2011. 

 Πηνηρεία εγθξίζεσλ ζπκβαζηνχρσλ γηα ηα έηε 2006-2010 ηνπ ΞΔΠ, ζηα 

νπνία πεξηιακβάλνληαη αλά ππνπξγείν θαη αλά θνξέα ν εγθεθξηκέλνο 
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αξηζκφο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ (νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη κε ζπκβάζεηο 

κίζζσζεο έξγνπ). 

 Πηνηρεία κηζζνινγηθήο δαπάλεο γηα ηα έηε 2006-2010 ηνπ ΓΙΘ ηα νπνία 

αθνξνχλ ζε πιεξσκέο ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ αλά θνξέα θαη αλά 

θαηεγνξία δαπάλεο. 

 Πηνηρεία απαζρνινχκελσλ ζε πξνγξάκκαηα καζεηείαο Stage γηα ηα έηε 

2006-2010 ηνπ ΝΑΔΓ 

Πεκεηψλεηαη φηη ε εμέιημε ηεο απαζρφιεζεο παξνπζηάδεηαη μερσξηζηά γηα ην 

ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα (κφληκνη θαη ανξίζηνπ ρξφλνπ) θαη γηα 

ηνπο έθηαθηνπο (ζπκβάζεηο ανξίζηνπ ρξφλνπ, κίζζσζεο έξγνπ θαη πξνγξάκκαηα 

καζεηείαο stage). 

Γηα ιφγνπο ζπγθξηζηκφηεηαο κε ην παξειζφλ ιακβάλεηαη ππφςε επηπιένλ ηνπ 

κφληκνπ πξνζσπηθνχ ν αξηζκφο ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ. Ν αξηζκφο 

απηφο γηα ηελ 31/12/2009 αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 7.939 άηνκα θαη ηελ 31/12/2010 

ζε 9.957. Ν ππνινγηζκφο ηνπ βαζηθνχ ζελαξίνπ έγηλε ιακβάλνληαο ππφςε ην 

ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ζην δεκφζην ηνκέα (ηαθηηθφ θαη έθηαθην πξνζσπηθφ).  
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5.2 Γηαρξνληθή εμέιημε ηεο απαζρφιεζεο ζην δεκφζην (2006-

2010) 

5.2.1 Πχλνιν απαζρφιεζεο 

Ζ αλάιπζε ηεο απαζρφιεζεο βαζίζηεθε ζηηο ηξηκεληαίεο αλαθνξέο ηεο Γηεχζπλζεο 

Ζιεθηξνληθήο Δπεμεξγαζίαο Πηνηρείσλ (ΓΔΖΠ) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 

Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ 

ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ (κφληκνη θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ).  

Δπηπιένλ, ν ππνινγηζκφο ησλ ζπκβαζηνχρσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη κίζζσζεο 

έξγνπ βαζίζηεθε ζηηο εγθξίζεηο πξφζιεςεο ζπκβαζηνχρσλ γηα ηα έηε 2006-2010 

ηνπ ΞΔΠ, απφ ηνπο νπνίνπο εμαηξέζεθε ν αξηζκφο ησλ αλαπιεξσηψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηελ Θεληξηθή Γηνίθεζε. Ν αξηζκφο απηφο 

πξνήιζε απφ ηηο εηζεγεηηθέο εθζέζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηα έηε 2006-2010. 

Ρέινο, γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο ηεο παξνπζίαζεο ηεο απαζρφιεζεο ζην ζχλνιν ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα ζπκπεξηιήθζεθαλ νη απαζρνινχκελνη ζην πιαίζην ησλ 

πξνγξακκάησλ καζεηείαο stage. 

Ζ δηαρξνληθή εμέιημε ηεο απαζρφιεζεο ζην ζχλνιν ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 5.1 θαη αθνξά ζην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηνπο απαζρνινχκελνπο ζηελ Θεληξηθή Γηνίθεζε 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ), ζηα Λνκηθά Ξξφζσπα 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (πιελ ησλ λνζνθνκείσλ ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

θεληξηθή δηνίθεζε), ζηνπο Νξγαληζκνχο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α’ θαη Β’ βαζκνχ, 

θαζψο θαη ζηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ (ζψκαηα αζθαιείαο, θιεξηθνχο θαη 

ζηξαηησηηθνχο) θαη ζην έθηαθην πξνζσπηθφ (ζπκβαζηνχρνη νξηζκέλνπ ρξφλνπ, 

κίζζσζεο έξγνπ θαη απαζρνινχκελνη ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ καζεηείαο 

stage). 

Ζ εμέιημε ηεο απαζρφιεζεο ζην ζχλνιν ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα, εμαηξνπκέλσλ ησλ 

Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ΓΔΘΝ, παξνπζηάδεη ηελ αθφινπζε εηθφλα:
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Πίλαθαο 5.1: Γηαρξνληθή εμέιημε απαζρφιεζεο ζην ζχλνιν ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα (2006-2010) 

ΡΝΚΔΑΠ 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 01.01.2011
ΚΔΡΑΒΝΙΖ 

2006-2009

ΚΔΡΑΒΝΙΖ 

31.12.2009 -

1.1.2011
ΘΔΛΡΟΗΘΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 375.615 385.325 391.800 405.836 384.652 384.652 8,0% -5,2%

Λ.Ξ.Γ.Γ.                   

(πιελ Λνζνθνκείσλ)
43.045 43.978 46.887 43.543 35.505 35.505 1,2% -18,5%

ΝΡΑ 

(Α΄ ΘΑΗ Β΄ ΒΑΘΚΝ)
79.854 81.379 82.665 95.585 93.194 93.194 19,7% -2,5%

ΠΛΝΙΝ Α 498.514 510.682 521.352 544.964 513.351 513.351 9,3% -5,8%

ΠΩΚΑΡΑ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 61.469 68.769 69.189 68.058 71.446 71.446 10,7% 5,0%

ΘΙΖΟΗΘΝΗ 10.800 10.800 10.800 10.800 10.421 10.421 0,0% -3,5%

ΠΡΟΑΡΗΩΡΗΘΝΗ 74.259 76.791 78.234 81.159 82.897 82.897 9,3% 2,1%

ΠΛΝΙΝ Β 146.528 156.360 158.223 160.017 164.764 164.764 9,2% 3,0%

ΠΛΝΙΝ ΡΑΘΡΗΘΝ 

ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ
645.042 667.042 679.575 704.981 678.115 678.115 9,3% -3,8%

ΠΚΒΑΠΗΝΣΝΗ                   

(εθηφο αλαπιεξσηψλ)
117.718 107.622 86.577 77.773 48.303 48.303 -33,9% -37,9%

ΠΚΒΑΠΗΝΣΝΗ  

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΩΛ STAGE
9.527 15.155 19.929 20.617 13.613 4.000 116,4% -34,0%

ΠΛΝΙΝ ΔΘΡΑΘΡΝ 

ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ
127.245 122.777 106.506 98.390 61.916 52.303 -22,7% -37,1%

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ 772.287 789.819 786.081 803.371 740.031 730.418 4,0% -7,9%

Αηξεηνί θαη ζπλεξγάηεο ΝΡΑ 21.286 21.286 21.286 21.286 21.286 11.836 0,0% -44,4%

ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ 793.573 811.105 807.367 824.657 761.317 742.254 3,9% -10,0%
 

Ξεγέο:  

1. ΞΔΠ, Ρξηκεληαίεο Απνγξαθέο 2006-2010 θαη εθηηκήζεηο γηα αηξεηνχο θαη εηδηθνχο ζπλεξγάηεο ΝΡΑ 

2. πνπξγείν Ξαηδείαο: Ξξνζιήςεηο αλαπιεξσηψλ θαζεγεηψλ γηα ηα έηε 2009-2010 

3. Δηζεγεηηθέο εθζέζεηο πξνυπνινγηζκνχ γηα ηα έηε 2006-2010 

4. ΝΑΔΓ 
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Πεκεηψζεηο - παξαδνρέο ζε φηη αθνξά ζηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα. 

1. Πηελ θεληξηθή δηνίθεζε πεξηιακβάλεηαη ην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ ππνπξγείσλ, 
λνζνθνκείσλ, ησλ ΑΔΗ θαη ΡΔΗ νη εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ βαζκίδσλ θαζψο θαη νη 
αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί. 

Πηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ηελ 31/12/2009 θαη ηελ 31/12/2010 ζε φηη 
αθνξά ζηε θεληξηθή δηνίθεζε ζπκπεξηιήθζεθαλ νη πξνζιήςεηο αλαπιεξσηψλ 
εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, γηα ην Β εμάκελν 
ησλ δχν εηψλ, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο, γηα ιφγνπο 

ζπγθξηζηκφηεηαο κε ηα πξνεγνχκελα έηε. Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΞΔΠ ηα έηε 
πξηλ ην 2009 ζην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο ζπκπεξηιακβάλνληαλ 
ν αξηζκφο ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πηζαλά θαη σξνκηζζίσλ. Θεσξήζεθε 
φηη ν αξηζκφο αλαπιεξσηψλ πνπ πξνζειήθζε ην Α εμάκελν θάζε έηνπο απνρψξεζε 
θαηά ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Γελ ζπλππνινγίζηεθαλ νη σξνκίζζηνη 
εθπαηδεπηηθνί, αθελφο δηφηη δελ είλαη ζαθέο θαηά πφζν πεξηιακβάλνληαη ζηα 
πξνεγνχκελα έηε θαη αθεηέξνπ δηφηη ηα ζηνηρεία πνπ παξαζρέζεθαλ αθνξνχλ ζηηο 

εγθξηηηθέο απνθάζεηο θαη φρη ζηελ πινπνίεζή ηνπο. 

Δπίζεο ζηα ζηνηρεία ηνπ 2010 πξνζηέζεθε ν αξηζκφο ησλ δηθαζηηθψλ ν νπνίνο 
αλέξρεηαη ζε 3.672 άηνκα (ν αληίζηνηρνο αξηζκφο γηα ηελ 31/12/2009 αλήιζε ζε 
3.727 θαη πεξηιακβάλεηαη ζηα ζηνηρεία ηεο Θεληξηθήο Γηνίθεζεο πνπ παξαζρέζεθαλ 
απφ ην ΞΔΠ). 

2. Πηα ζηνηρεία ηεο 31/12/2010 ζε φηη αθνξά ζηα Λ.Ξ.Γ.Γ. ηα Ξαλεπηζηήκηα θαη ηα 
ΡΔΗ θαηαγξάθνπλ κφλν ην δηνηθεηηθφ/ηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπο, ελψ ην Γηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ, ιφγσ ηεο εμαίξεζεο εθ ηνπ λφκνπ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 
πξνζιήςεσλ, δίλεηαη ζπγθεληξσηηθά κε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ ηα 
θεληξηθά ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο, θαηά ζπλέπεηα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα ζηνηρεία 
θεληξηθήο δηνίθεζεο. Πηα ζηνηρεία εθηηκάηαη φηη ππνιείπεηαη έλα κηθξφ πνζνζηφ ην 
νπνίν δελ είρε απνγξαθεί κέρξη ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο.  

3. Ρν πξνζσπηθφ ησλ ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ ζηνπο ΝΡΑ αλήιζε κε βάζε ηα 

ζηνηρεία ηνπ ΞΔΠ ηελ 31/12/2010 ζε 93.194 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 
πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηα Λνκηθά Ξξφζσπα ησλ ΝΡΑ (ηα ζηνηρεία πξνέξρνληαη 
απφ ηελ on-line απνγξαθή ζηνηρείσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ε νπνία θαζηεξψζεθε 
απφ ην ΞΔΠ ην 2010). Ρα ζηνηρεία γηα ηελ απαζρφιεζε ζηνπο ΝΡΑ ζηηο 

31/12/2009 ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ ΞΔΠ, δελ ήηαλ πιήξε (πεξίπνπ 90%) 
γηαηί νη Ξεξηθέξεηεο δελ είραλ ζπιιέμεη ηα ζηνηρεία φισλ ησλ Γήκσλ θαη ησλ ΛΞΓΓ 
ηνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ έγηλε απφ ην ΞΔΠ αλαγσγή κε βάζε ηηο πξνζιήςεηο θαη 

απνρσξήζεηο ησλ ΝΡΑ Α’ θαη Β’ βαζκνχ γηα ην 2010 θαη ηνπο ππεξεηνχληεο ηελ 
31/12/2010 (κε βάζε ην on-line ζχζηεκα ππήξραλ 5.157 πξνζιήςεηο θαη 7.548 
απνρσξήζεηο ην 2010), επνκέλσο ν αξηζκφο ησλ ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ γηα ηελ 
31/12/2010 εθηηκήζεθε ζε 95.585. 

4. Νη ππεξεηνχληεο ππάιιεινη ζηα ζψκαηα αζθαιείαο ζηηο 31/12/2010 αλήιζαλ ζε 
71.446. Πηνλ αξηζκφ απηφ πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο 
δειαδή ε Διιεληθή Αζηπλνκία, ην ππξνζβεζηηθφ ζψκα, ην ιηκεληθφ ζψκα θαη ην 

πξνζσπηθφ ηεο Αγξνθπιαθήο. Ρα ζηνηρεία ηεο 31/12/2009 ηα νπνία αλαθέξνπλ 
αξηζκφ απαζρνινχκελσλ 68.058 είραλ απνζηαιεί ζην ΞΔΠ απφ ην ΓΙΘ, θαη πηζαλά 
δελ ήηαλ πιήξε. Θαηά ζπλέπεηα ε αχμεζε πνπ απνηππψλεηαη πηζαλά νθείιεηαη ζε 
ειιηπή απνηχπσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 31/12/2009.  

5. Ρν κέγεζνο ησλ απαζρνινχκελσλ θιεξηθψλ γηα ζεηξά εηψλ (2006-2009) 
παξνπζηάδεηαη ζηαζεξφ βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ΞΔΠ. 

6. Ρα ζηνηρεία πνπ παξαζρέζεθαλ γηα ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηξαηησηηθνχο αθνξνχλ 
κφλν ηα έηε 2009 θαη 2010. Γηα ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ν αξηζκφο ησλ 
ζηξαηησηηθψλ ππνινγίζηεθε ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εηήζηα κεηαβνιή ηνπ 
ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

7. Ν αξηζκφο ησλ ζπκβαζηνχρσλ ππαιιήισλ γηα ηα έηε 2006-2010 βαζίζηεθε ζηα 
ζηνηρεία εγθξίζεσλ πξφζιεςεο ζπκβαζηνχρσλ ηνπ ΞΔΠ. Απφ ην κέγεζνο απηφ 
εμαηξέζεθαλ νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί (νη νπνίνη έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ 
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θεληξηθή δηνίθεζε), ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ πξνήιζε απφ ηηο εηζεγεηηθέο εθζέζεηο 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηα έηε 2006-2010.   

8. Πε φηη αθνξά ζηα ζηνηρεία αηξεηψλ θαη εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ ησλ ΝΡΑ παξαηίζεληαη 

γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη επέξρεηαη ζεκαληηθή κείσζε ιφγσ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ΘΑΙΙΗΘΟΑΡΖΠ. Πεκεηψλεηαη φηη ην ελ ιφγσ κέγεζνο δελ κπνξεί ζην 
ζχλνιφ ηνπ λα ζεσξεζεί πιήξσο απαζρνινχκελν ζην δεκφζην, εμ νπ θαη δελ 
εκπίπηεη άκεζα ζην θφζηνο κηζζνδνζίαο.  

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ελ ιφγσ κείσζε ζπλεπάγεηαη κείσζε ηεο 
ζρεηηθήο δαπάλεο θαηά 70 εθαη. € κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ ΓΙΘ. 

 

Κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα ε απαζρφιεζε ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην δεκφζην 

παξνπζηάδεη απμεηηθή ηάζε, γηα ην δηάζηεκα 2006-2009 (κε ηε κεγαιχηεξε ηηκή 

ηεο 3,74% λα εκθαλίδεηαη ην 2009), ελψ κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 3,81% εκθαλίδεηαη 

ην 2010. Δηδηθφηεξα γηα ην δηάζηεκα 2009-2010 ηα ΛΞΓΓ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή 

κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 18,5% ελψ αθνινπζνχλ ε θεληξηθή δηνίθεζε κε κείσζε θαηά 

5,2%, νη θιεξηθνί (κείσζε 3,5%) θαη νη ΝΡΑ Α’ θαη Β΄βαζκνχ (κείσζε 2,5%). 

Αχμεζε παξνπζηάδνπλ ηα ζψκαηα αζθαιείαο γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα ε νπνία 

δηακνξθψλεηαη πεξίπνπ ζην 5%, ελψ ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ αχμεζεο θηλήζεθαλ νη 

ζηξαηησηηθνί (2,1%).  

Πην έθηαθην πξνζσπηθφ ζεκαληηθή κεηαβνιή δηαπηζηψλεηαη ζην πξνζσπηθφ πνπ 

απαζρνιείηαη κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή έξγνπ, ε νπνία ην δηάζηεκα 2009-

2010 κεηψζεθε πεξίπνπ θαηά 38% θαζψο θαη ζηνπο απαζρνινχκελνπο ζε 

πξνγξάκκαηα καζεηείαο stage νη νπνίνη θαηά ην ίδην δηάζηεκα κεηψζεθαλ πεξίπνπ 

θαηά 34%.  

Ιακβάλνληαο ππφςε ην ζχλνιν ηνπ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ ε εηθφλα ηεο 

απαζρφιεζεο ζην ζχλνιν ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα παξνπζηάδεη απμεηηθή ηάζε ην 2007 

θαη ην 2009 (πεξίπνπ θαηά 2,2%). Ρν 2008 ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ζπκβαζηνχρσλ ζρεδφλ θαηά 20% επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ απαζρφιεζε ζην ζχλνιν 

ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα, πξνζεγγίδνληαο ηα κεγέζε ηνπ 2007. 

Ζ δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ ζην δεκφζην ηνκέα γηα ην δηάζηεκα 

31/12/2006 -1/1/2011 παξνπζηάδεηαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα. 
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Γηάγξακκα 5.1: Γηαρξνληθή εμέιημε πξνζσπηθνχ ζην ζχλνιν ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα 

 

Ξεγέο:  

1. ΞΔΠ Ρξηκεληαίεο απνγξαθέο 2006-2010 

2. πνπξγείν Ξαηδείαο: Ξξνζιήςεηο αλαπιεξσηψλ θαζεγεηψλ γηα ηα έηε 2009-2010 

3. Δηζεγεηηθέο εθζέζεηο πξνυπνινγηζκνχ γηα ηα έηε 2006-2010 

 

5.2.2 Ραθηηθφ πξνζσπηθφ 

5.2.2.1 Καηαλνκή αλά νκάδα θνξέσλ 

Δμεηάδεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα φπσο 

πξνζδηνξίζηεθε ζηελ παξ. 5.2.1 γηα ην δηάζηεκα 2006-2010, αλά νκάδα θνξέσλ 

θαη εηδηθφηεξα κε δηάθξηζε ζε Θεληξηθή Γηνίθεζε, Λνκηθά Ξξφζσπα Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ θαζψο θαη ζηνπο ΝΡΑ, ελψ δηαθξηηά παξνπζηάδνληαη εηδηθέο θαηεγνξίεο 

εξγαδνκέλσλ φπσο ηα ζψκαηα αζθαιείαο, νη θιεξηθνί θαη νη ζηξαηησηηθνί. Ζ 

δηαρξνληθή εμέιημε παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί. 
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Γηάγξακκα 5.2: Γηαρξνληθή εμέιημε πξνζσπηθνχ αλά νκάδα θνξέσλ 

 

 

Ξεγέο:  

4. ΞΔΠ Ρξηκεληαίεο απνγξαθέο 2006-2010 

5. πνπξγείν Ξαηδείαο: Ξξνζιήςεηο αλαπιεξσηψλ θαζεγεηψλ γηα ηα έηε 2009-2010 

6. Δηζεγεηηθέο εθζέζεηο πξνυπνινγηζκνχ γηα ηα έηε 2006-2010 

 

Ρνλίδεηαη φηη ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηα έηε 2006-2009 θαη ηα ζηνηρεία ηεο 

31/12/2010 παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο σο πξνο ηε βάζε απνγξαθήο θάζε 

θαηεγνξίαο θνξέσλ ζηηο νπνίεο ελ κέξεη νθείινληαη θάπνηεο κεηαβνιέο. 

Αλαιπηηθφηεξα γηα ηελ εμέηαζε ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο ησλ ππεξεηνχλησλ 

ππαιιήισλ αλά νκάδα θνξέσλ ζην Γεκφζην Ρνκέα γηα ηα έηε 2006-2010, 

δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: 

 ζηελ Θεληξηθή Γηνίθεζε πεξηιακβάλεηαη ην πξνζσπηθφ ησλ πνπξγείσλ, 

ησλ λνζνθνκείσλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ βαζκίδσλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαπιεξσηψλ (θαη ελδερνκέλσο θαη ησλ 

σξνκηζζίσλ γηα ηα έηε πξηλ ηνπ 2009), 

 ζηα Λνκηθά Ξξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ηα 

λνζνθνκεία. Δπίζεο εηδηθά γηα ην 2010 ζηα ζηνηρεία ησλ ΛΞΓΓ ζε φηη 

αθνξά ηα Ξαλεπηζηήκηα θαη ΡΔΗ απνγξάθεηαη ην δηνηθεηηθφ/ηερληθφ 

πξνζσπηθφ, ην εθπαηδεπηηθφ απνγξάθεηαη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε κέζσ ηνπ 

πνπξγείνπ Ξαηδείαο, 

 ζηνπο Νξγαληζκνχο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο εθηφο απφ ην πξνζσπηθφ ησλ 

ΝΡΑ θαη ησλ ΛΑ, πεξηιακβάλεηαη επίζεο ην πξνζσπηθφ ησλ ΛΞΓΓ ησλ ΝΡΑ, 
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 ζηα ζψκαηα αζθαιείαο πεξηιακβάλνληαη ε Διιεληθή Αζηπλνκία, ην 

Ξπξνζβεζηηθφ Πψκα, ην Ιηκεληθφ Πψκα θαη ε Αγξνθπιαθή, 

 νη θιεξηθνί θαη νη ζηξαηησηηθνί απνηεινχλ μερσξηζηέο θαηεγνξίεο 

εξγαδνκέλσλ θαη δελ απνηππψλνληαη ζην πιαίζην ησλ πνπξγείσλ πνπ 

αλήθνπλ (πνπξγείν Ξαηδείαο, Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

πνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο αληίζηνηρα). Δηδηθά γηα ηνπο θιεξηθνχο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε εθηίκεζε ηνπ ΞΔΠ ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν αξηζκφο 

δηαηεξείηαη ζηαζεξφο γηα ην δηάζηεκα 2006-2009. Νη εθηηκήζεηο ηνπ ΞΔΠ 

γηα ηνπο ζηξαηησηηθνχο αθνξνχζε ζηα έηε  2009 θαη 2010 ελψ γηα ην 

δηάζηεκα 2006-2008 ηα αληίζηνηρα κεγέζε ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ηελ 

αληίζηνηρε εηήζηα κεηαβνιή ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

Ζ ηάζε γηα ηα επηκέξνπο κεγέζε είλαη απμεηηθή ζην δηάζηεκα 2006-2009 κε 

κείσζε ην 2010 αθνινπζψληαο ηελ ηάζε ηνπ ζπλφινπ. Γηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά 

παξνπζηάδνπλ: 

 ε απαζρφιεζε ζηνπο ΝΡΑ ε νπνία παξνπζηάδεη έληνλε αχμεζε ην 2009, 

ελψ ην 2010 παξνπζηάδεη κηθξή κείσζε, 

 έληνλα πησηηθή εκθαλίδεηαη ε απαζρφιεζε ζηα ΛΞΓΓ ην 2010 ιφγσ 

αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ απνγξαθήο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ΑΔΗ θαη ΡΔΗ. Νη ελ 

ιφγσ θνξείο απνγξάθνπλ κφλν ην δηνηθεηηθφ/ηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπο, ελψ 

ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ απνγξάθεηαη ζπγθεληξσηηθά απφ ην πνπξγείν 

Ξαηδείαο κε ην ινηπφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, ιφγσ εμαίξεζεο ην 2010 απφ 

ην λφκν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πξνζιήςεσλ. Ρν ελ ιφγσ πξνζσπηθφ 

εθηηκάηαη ζε 12.300 άηνκα, 

 ακεηάβιεηνο παξακέλεη ν αξηζκφο ησλ ππεξεηνχλησλ θιεξηθψλ. 

Πηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε ζπκκεηνρή θάζε νκάδαο ζην ζχλνιν ηεο 

απαζρφιεζεο ζην Γεκφζην Ρνκέα γηα ηα έηε 2006-2010. Έηζη, φπσο απνηππψλεηαη 

ζην αθφινπζν δηάγξακκα, δελ ζεκεηψλνληαη αμηφινγεο απνθιείζεηο ζηελ 

πνζνζηηαία κεηαβνιή απφ έηνο ζε έηνο, κε ηελ Θεληξηθή Γηνίθεζε λα απαζρνιεί 

θαηά κέζν φξν πεξίπνπ ην 57,6% ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα θαη ηνπο ΝΡΑ ην 12,8%. Ρα 

ζψκαηα αζθαιείαο απνηεινχλ θαηά κέζν φξν ην 10% ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα ελψ γηα 

ηνπο ζηξαηησηηθνχο ν κέζνο φξνο δηακνξθψλεηαη επίζεο ζε 11,6%. Ρν 6,3% 

πεξίπνπ θαηαιακβάλνπλ ηα Λ.Ξ.Γ.Γ. ελψ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ αθνξά ζηνπο 

θιεξηθνχο (1,59%). 



Κειέηε γηα ηηο κηζζνινγηθέο εμειίμεηο ζην δεκφζην - Ξξνζρέδην 

 

 184 
 

 

Γηάγξακκα 5.3: Γηαρξνληθή εμέιημε ηεο ζπκβνιήο θάζε νκάδαο θνξέσλ ζην 

ζχλνιν ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα 

 

Ξεγέο:  

1. ΞΔΠ Ρξηκεληαίεο απνγξαθέο 2006-2010 

2. πνπξγείν Ξαηδείαο: Ξξνζιήςεηο αλαπιεξσηψλ θαζεγεηψλ γηα ηα έηε 2009-2010 

 

5.2.2.2 Δηδηθφηεξεο αλαιχζεηο 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 

ππαιιήισλ ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ ππεξεηνχλησλ 

ππαιιήισλ αλά νκάδα θνξέσλ γηα ηηο ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο: θεληξηθή δηνίθεζε, 

ΛΞΓΓ θαη ΝΡΑ, ελψ ζε δηαθξηηφ ηκήκα παξνπζηάδνληαη εηδηθέο θαηεγνξίεο 

πξνζσπηθνχ (ζψκαηα αζθαιείαο, ζηξαηησηηθνί θαη θιεξηθνί). Ιφγσ δηαθνξεηηθήο 

βάζεο θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ ην 2010 ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα, 

εμεηάδεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ζην δηάζηεκα 2006-2009 θαη ρσξηζηά 

απνηππψλεηαη ε εηθφλα ηνπ 2010. 
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5.2.2.2.1 Κεληξηθή Γηνίθεζε 

(α) Πηνηρεία 2006-2009 

Κε βάζε ηηο αλαιπηηθέο ηξηκεληαίεο αλαθνξέο ηνπ ΞΔΠ γηα ην δηάζηεκα 2006-

2009 ην επξχηεξν ζχλνιν Θεληξηθή Γηνίθεζε αλαιχεηαη ζε Ξξνεδξία ηεο 

Γεκνθξαηίαο, Βνπιή ησλ Διιήλσλ, 22 ππνπξγεία ή ηκήκαηα απηψλ ηα νπνία 

παξαθνινπζνχληαη δηαθξηηά, θαζψο θαη ηα ηηο Ξεξηθέξεηεο. 

Ζ δηαρξνληθή εμέιημε αλά θνξέα / ππνπξγείν ζε απφιπηα κεγέζε απνηππψλεηαη 

ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.  

 

Πίλαθαο 5.2: Γηαρξνληθή εμέιημε ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ ζηελ Κεληξηθή  

Γηνίθεζε (2006-2009) 

ΞΝΟΓΔΗΑ -ΦΝΟΔΗΠ 2006 2007 2008 2009 
ΚΔΡΑΒΝΙΖ 
2006- 2009 

ΒΝΙΖ ΡΩΛ ΔΙΙΖΛΩΛ 1.235 1.290 1.334 1.390 12,6% 

ΞΟΝΔΓΟΗΑ ΡΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ 53 53 53 53 0,0% 

ΔΠΩΡΔΟΗΘΩΛ ΓΖΚ. ΓΗΝΗΘ. & 
ΑΞΝΘ. 

1.523 1.507 1.500 1.509 -0,9% 

ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ 26.085 25.792 24.960 24.357 -6,6% 

ΔΜΩΡΔΟΗΘΩΛ 2.685 2.650 2.604 2.537 -5,5% 

EΘΛΗΘΖΠ ΑΚΛΑΠ 13.168 12.561 11.959 11.312 -14,1% 

ΒΗΝΚ. ΔΛΔΟΓ. ΘΑΗ 
ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ 

646 631 931 935 44,7% 

ΔΚΞΝΟΗΝ 645 629 471 565 -12,4% 

ΞΔΟΗΒ. ΣΩΟ/ΜΗΑΠ ΘΑΗ 
ΓΖΚ.ΔΟΓΩN 

4.104 4.025 3.968 3.989 -2,8% 

ΔΘΛ. ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ 
ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩN (*) 

191.075 201.399 198.130 212.764 11,3% 

ΚΔΡΑΦΝΟΩΛ ΘΑΗ 
ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΩΛ 

388 415 412 413 6,4% 

ΔΟΓΑΠΗΑΠ  1.489 1.481 1.494 1.400 -6,0% 

ΓΔΗΑΠ ΞΟΝΛΝΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛ. 
ΑΙΙ .(*) 

89.769 89.393 99.923 99.869 11,3% 

ΓΔΩΟΓΗΑΠ 2.966 2.979 2.913 2.873 -3,1% 

ΓΗΘΑΗΝΠΛΖΠ 15.800 16.316 15.957 16.676 5,5% 

ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΡΑΜΖΠ 1.495 1.431 2.896 2.833 89,5% 

ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ 7.406 7.770 7.731 7.622 2,9% 

ΡΝΟΗΠΚΝ 152 216 239 249 63,8% 
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ΞΝΟΓΔΗΑ -ΦΝΟΔΗΠ 2006 2007 2008 2009 
ΚΔΡΑΒΝΙΖ 
2006- 2009 

ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ  ΛΑΡΗΙΗΑΠ 536 520 479 466 -13,1% 

ΡΞΝ ΘΑΗ ΚΚΔ 627 628 620 627 0,0% 

ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ - ΘΟΑΘΖΠ 113 118 128 127 12,4% 

ΑΗΓΑΗΝ  117 115 109 112 -4,3% 

ΔΞ 1.239 1.291 1.247 1.247 0,6% 

ΞΖΟΔΠΗΑ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ 
ΑΔΟΝΞΝΟΗΑΠ 

2.878 2.849 2.713 2.818 -2,1% 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ 9.421 9.266 9.029 9.149 -2,9% 

ΠΛΝΙΝ 375.615 385.325 391.800 405.892 8,05% 

Ξεγή: ΞΔΠ Ρξηκεληαίεο απνγξαθέο 2006-2009 

Πεκεηψζεηο: (*) Ρα ζηνηρεία ησλ δχν πνπξγείσλ ζχκθσλα κε ηηο ηξηκεληαίεο εθζέζεηο είλαη 
ειιηπή. Δπηπιένλ ζηνλ αξηζκφ ησλ ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ ηνπ 2009 γηα ην πνπξγείν 
Ξαηδείαο πξνζηέζεθε ν αξηζκφο ησλ αλαπιεξσηψλ θαη σξνκίζζησλ εθπαηδεπηηθψλ ν νπνίνο 
ζχκθσλα κε ην πνπξγείν Ξαηδείαο αλήιζε ζε 7.939. 

 

Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα: 

 ζεκαληηθή είλαη ε αχμεζε ησλ ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ ζην πξψελ 

πνπξγείν Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Ρερλνινγίαο, αχμεζε θαηά 45% 

πεξίπνπ, θαη ζην πξψελ πνπξγείν Ρνπξηζκνχ αχμεζε θαηά 63,8%,  

 ε κεγαιχηεξε κεηαβνιή ηνπ αξηζκνχ ησλ ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ γηα ην 

δηάζηεκα αλαθνξάο ζεκεηψζεθε ζην πνπξγείν Γεκφζηαο Ράμεο, φπνπ 

ζεκεηψζεθε αχμεζε θαηά πεξίπνπ 90%. Ρν κέγεζνο είλαη ηδηαίηεξα κηθξφ 

θαη αθνξά ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ φρη ζηα ζψκαηα αζθαιείαο ην νπνία 

παξαθνινπζνχληαη ρσξηζηά, 

 κείσζε ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηελ ζπγθεθξηκέλε ηεηξαεηία 

ζεκεηψζεθε ζε 11 ππνπξγεία θαζψο θαη ζηηο Ξεξηθέξεηεο, κε ηηο 

κεγαιχηεξεο ηηκέο λα παξαηεξνχληαη ζηα πνπξγεία Δζληθήο Άκπλαο, 

Δκπνξηθήο Λαπηηιίαο θαη Δκπνξίνπ (κείσζε θαηά 14%, 13% θαη 12,4% 

αληίζηνηρα). 

Πην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηεο απαζρφιεζεο αλά 

ππνπξγείν ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 31/12/2009. 
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Γηάγξακκα 5.4:  Καηαλνκή απαζρφιεζεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο αλά ππνπξγείν 

(31/12/2009) 

 

Ξεγή: ΞΔΠ Ρξηκεληαία απνγξαθή Γ ηξίκελν 2009 

 

(β) Πηνηρεία 2010 

Ρα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηνπ ΞΔΠ γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Θεληξηθήο 

Γηνίθεζεο αλά ππνπξγείν, αθνξνχλ ζην Γ ηξίκελν 2010 (30/9/2010). H 

παξνπζίαζε ησλ πνπξγείσλ δηαθνξνπνηήζεθε ζε ζρέζε κε ηηο ηξηκεληαίεο 

αλαθνξέο ηεο πεξηφδνπ 2006-2009, ιφγσ αιιαγψλ ζηε δνκή ηνπο πνπ επήιζε ην 

δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2009. Δπηπιένλ, αθνξνχλ θαηά θαλφλα δηνηθεηηθφ 

πξνζσπηθφ δεδνκέλνπ φηη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη εθπαηδεπηηθνί, ζηξαηησηηθνί, 

αζηπλνκία θαη θιεξηθνί. Δπίζεο, ην πξνζσπηθφ ησλ λνζνθνκείσλ δελ απνγξάθεηαη 

πιένλ ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε αιιά ζηα Λ.Ξ.Γ.Γ.  

Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθή δηαθνξά ζην ζχλνιν ησλ 

ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε κεηαμχ 2009 θαη 2010.  

Κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο 30/9/2010 ζεκαληηθή είλαη ε ζπκκεηνρή ζηελ 

απαζρφιεζε ησλ ππνπξγείσλ Νηθνλνκηθψλ (πεξίπνπ 18%), Γηθαηνζχλεο (11,5%) 

θαη Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε (17,7%), ε νπνία φκσο είλαη πιαζκαηηθή ιφγσ 

απνπζίαο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ ππαιιήισλ πνπ δελ απνγξάθεηαη ζηελ ελ ιφγσ 

ηξηκεληαία. 
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5.2.2.2.2 Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) 

(α) Πηνηρεία 2006-2008 

Ρα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηνπ ΞΔΠ γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ΛΞΓΓ αλά 

ππνπξγείν αθνξνχλ ηελ ηξηεηία 2006-2008. Πηηο 31/12/2009 ν αξηζκφο απηφο 

αλήιζε ζε 43.543.  

Ππλεπψο ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηνπ ζπλφινπ ηνπ ηαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ην δηάζηεκα 2006-2008, ε 

νπνία παξνπζηάδεη κηα αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 8,93%. Ζ αλάιπζε αλά ππνπξγείν 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα.  

 

Πίλαθαο 5.3: Γηαρξνληθή εμέιημε ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ ζηα Ννκηθά Πξφζσπα  

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (2006-2008) 

ΞΝΟΓΔΗΑ ΞΝ ΔΞΝΞΡΔΝΛ ΛΞΓΓ 2006 2007 2008 

Ξ. ΔΠΩΡ/ΘΩΛ, ΓΖΚ.ΓΗΝΗΘ. & ΑΞΝΘ. 81 81 81 

Ξ. ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ - ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ 579 582 600 

Ξ. ΔΜΩΡΔΟΗΘΩΛ 3 3 3 

Ξ. EΘΛΗΘΖΠ ΑΚΛΑΠ 717 724 779 

Ξ. ΒΗΝΚ. ΔΛΔΟΓ. & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ 961 1.028 1.042 

Ξ. ΑΛΑΞΡΜΖΠ / ΓΓΔ 881 870 865 

Ξ. ΞΔΟΗΒ. ΣΩΟ/ΜΗΑΠ & ΓΖΚ.ΔΟΓΩN 331 329 321 

Ξ. ΔΘΛ. ΞΑΗΓΔΗΑΠ & ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩN 1.669 2.947 4.345 

Ξ. ΑΞΑΠΣ/ΠΖΠ & ΘΝΗΛ. ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ 31.211 30.738 32.177 

Ξ. ΓΔΗΑΠ ΞΟΝΛ. & ΘΝΗΛ. ΑΙΙ 3.777 3.910 3.934 

Ξ. ΑΓΟΝΡ. ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΡΟΝΦΗΚΩΛ 103 107 113 

Ξ. ΓΗΘΑΗΝΠΛΖΠ 140 135 134 

Ξ. ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ 829 837 842 

Ξ. ΡΝΟΗΠΚΝ 1.106 1.045 1.043 

Ξ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ  ΛΑΡΗΙΗΑΠ 612 596 562 

Ξ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ - ΘΟΑΘΖΠ 45 46 46 

ΠΛΝΙΝ 43.045 43.978 46.887 

Ξεγή: ΞΔΠ Ρξηκεληαίεο απνγξαθέο 2006-2008 
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Ρν ζεκαληηθφηεξν κεξίδην, ζρεδφλ 70% ηνπ πξνζσπηθνχ απαζρνιείηαη ζε θνξείο 

ηνπ πνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο θαη αθνξά θαηά θχξην 

ιφγσ ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία, ελψ αθνινπζεί ην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο πεξίπνπ 8%. Πεκεηψλεηαη φηη ζηα ΛΞΓΓ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 

λνζνθνκεία ηα νπνία απνγξάθνληαη ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε. 

 

(β) Πηνηρεία 2010 

Ρα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηνπ ΞΔΠ γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ΛΞΓΓ, 

αθνξνχλ ζην Γ ηξίκελν 2010 (30/9/2010). Πχκθσλα κε απηά, ζηα ΛΞΓΓ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα λνζνθνκεία, ελψ ζηα πξνεγνχκελα έηε (2006-2009) 

ηα λνζνθνκεία απνγξάθνληαλ ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε. Ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο 

βάζεο απνγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθή δηαθνξά ζην ζχλνιν 

ησλ ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ ζηα ΛΞΓΓ κεηαμχ 2009 θαη 2010.  

Πην δηάγξακκα 5.5 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηεο απαζρφιεζεο κφληκνπ 

πξνζσπηθνχ ηελ 30/9/2010 ζηα ΛΞΓΓ.  

 

Γηάγξακκα 5.5: Καηαλνκή απαζρφιεζεο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 

αλά ππνπξγείν (30/9/2010) 

 

Ξεγή: ΞΔΠ Ρξηκεληαία απνγξαθή 2010 

 

Ρν ζεκαληηθά απμεκέλν κεξίδην ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, πεξίπνπ 72%, νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζην πξνζσπηθφ ησλ 



Κειέηε γηα ηηο κηζζνινγηθέο εμειίμεηο ζην δεκφζην - Ξξνζρέδην 

 

 190 
 

 

λνζνθνκείσλ. Αθνινπζεί ην πνπξγείν Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζην 

νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα Αζθαιηζηηθά Ρακεία (14,1%).  

 

5.2.2.2.3 Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

(ΟΣΑ)  

(α) Πηνηρεία 2006-2008 

Πηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα θνξέσλ πεξηιακβάλεηαη ην πξνζσπηθφ πνπ 

απαζρνιείηαη ζηηο Λνκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο, ζηνπο Νξγαληζκνχο Ρνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο θαζψο θαη ζηα Λνκηθά Ξξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ησλ ΝΡΑ.  

Ρα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηνπ ΞΔΠ γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ΛΑ, ησλ 

ΝΡΑ θαη ησλ ΛΞΓΓ ηνπο αλά Ξεξηθέξεηα αθνξνχλ ηελ ηξηεηία 2006-2008. Πηηο 

31/12/2009 ν αξηζκφο απηφο αλήιζε ζε 95.585.  

Ππλεπψο ζην δηάγξακκα 5.6 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ΝΡΑ, 

αλά πεξηθέξεηα ην δηάζηεκα 2006-2008, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ησλ 

ηξηκεληαίσλ εθζέζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. Γηα ηελ θαηαλνκή απηή 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν κέζνο φξνο ηεο εηήζηαο ζπκβνιήο θάζε πεξηθέξεηαο, γηα ηα έηε 

2006-2008 (επηζεκαίλεηαη φηη γηα ην 2009 θαη 2010 δελ ππήξραλ δηαζέζηκα 

αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηνπο ΝΡΑ). 

 

Γηάγξακκα 5.6:  Καηαλνκή απαζρφιεζεο Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

Α΄θαη Β΄βαζκνχ αλά πεξηθέξεηα 

 

Ξεγή: ΞΔΠ Ρξηκεληαίεο απνγξαθέο 2006-2008 
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Κε βάζε ηα ζηνηρεία απαζρφιεζεο θαηά κέζν φξν ηελ ηεηξαεηία 2006-2008 ην 

30,6% ησλ ππαιιήισλ ησλ ΝΡΑ Α’ θαη Β’ βαζκνχ απαζρνιείηαη ζηελ Ξεξηθέξεηα 

Αηηηθήο θαη ην 15,2% ζηελ Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο. Κεηαμχ 5% θαη 7% 

πεξίπνπ αλήιζε θαηά κέζν φξν ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ ππαιιήισλ ΝΡΑ 

ζηηο πεξηθέξεηεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο – Θξάθεο, Θεζζαιίαο, Γπηηθήο θαη 

Πηεξεάο Διιάδνο, Ξεινπνλλήζνπ θαη Θξήηεο, ελψ θάησ απφ 5% ήηαλ ην πνζνζηφ 

ησλ ππαιιήισλ ζηηο ππφινηπεο πεξηθέξεηεο (Γπηηθήο Καθεδνλίαο, Ζπείξνπ, 

Βνξείνπ θαη Λνηίνπ Αηγαίνπ, Ηνλίσλ Λήζσλ). 

 

(β) Πηνηρεία 2010 

Πηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηνπ 2010 δελ ππάξρεη αλάιπζε αλά πεξηθέξεηα, δεδνκέλνπ 

φηη ηα ζηνηρεία απνγξάθνληαη ζπλνιηθά ζην ΞΔΠ. Πε θάζε πεξίπησζε δελ 

ηεθκεξηψλεηαη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο αλσηέξσ θαηαλνκήο. 

 

5.2.2.2.4 Μεηαβνιή αηξεηψλ ΟΣΑ ιφγσ Πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηεο 

Πην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Θαιιηθξάηεο επήιζε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ΝΡΑ α θαη β βαζκνχ ζεκαληηθή επίζεο κείσζε ζηνλ αξηζκφ ησλ 

αηξεηψλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Ζ ελ ιφγσ κεηαβνιή ζηνλ αξηζκφ ησλ αηξεηψλ 

θαη ησλ εηδηθψλ ζπκβνχισλ θαη ζπλεξγαηψλ ησλ δήκσλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

επφκελν πίλαθα. 
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Πίλαθαο 5.4: Μεηαβνιή αξηζκνχ αηξεηψλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Καιιηθξάηεο 

  ΘΑΞΝΓΗΠΡΟΗΑΠ ΘΑΙΙΗΘΟΑΡΖΠ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ 

Γήκαξρνη - Ξξφεδξνη 

Θνηλνηήησλ 
1.034 325 Ακεηβφκελνη 

Γεκνηηθνί - Θνηλνηηθνί 

Πχκβνπινη 
13.139 7.627 

Έμνδα αλά 

ζπλεδξίαζε 

Ξξφεδξνη δεκνηηθψλ 

ζπκβνπιίσλ 
914 325 Ακεηβφκελνη 

Αληηδήκαξρνη 2.337 1.423 Ακεηβφκελνη 

Δηδηθνί ζχκβνπινη - 

ζπλεξγάηεο Γήκσλ  
2.337 1.423 Ακεηβφκελνη 

Λνκάξρεο θαη 

Ξξφεδξνη Λ.Α / 

Ξεξηθεξεηάξρεο 

57 13 Ακεηβφκελνη 

Κέιε Λνκαξρηαθψλ 

Ππκβνπιίσλ / Κέιε 

Ξεξηθεξεηαθψλ 

Ππκβνπιίσλ 

1.210 640 
Έμνδα αλά 

ζπλεδξίαζε 

Αληηλνκάξρεο / 

Αληηπεξηθεξεηάξρεο 
204 60 Ακεηβφκελνη 

Ξξφεδξνη 

Λνκαξρηαθψλ 

ζπκβνπιίσλ / 

πεξηθεξεηαθψλ 

ζπκβνπιίσλ  

54 13 Ακεηβφκελνη 

ΠΛΝΙΝ  21.286 11.836   

Ξεγή: ΞΔΠ  

Πεκεηψζεηο:  Οι πρόεδροι δεμοηικών/περιθερειακών ζσμβοσλίων και οι ανηιδήμαρτοι / ανηιπεριθε-
ρειάρτες αποηελούν μέλε ηων δεμοηικών / περιθερειακών ζσμβούλων. Παροσζιάδονηαι 
τωριζηά λόγω διαθορεηικού ηρόποσ αμοιβής 

 

Πεκεηψλεηαη φηη ην κέγεζνο παξνπζηάδεηαη γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο θαη ζε θακία 

πεξίπησζε ην ελ ιφγσ κέγεζνο δελ κπνξεί ζην ζχλνιφ ηνπ λα ζεσξεζεί πιήξσο 

απαζρνινχκελν θαη ακεηβφκελν απφ ην δεκφζην, δεδνκέλνπ φηη ν ηξφπνο ακνηβήο 

ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ δηαθνξνπνηείηαη θαηά πεξίπησζε κε ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηνπ - πεξίπνπ 67% πξηλ θαη 70% κε ην πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο- λα ακείβεηαη αλά 

ζπλεδξίαζε. 

 

5.2.3 Έθηαθην πξνζσπηθφ 

5.2.3.1 Πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή έξγνπ 

Γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο θαηαλνκήο ηνπ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ (ζπκβάζεηο εξγαζίαο 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ), αμηνπνηήζεθαλ ζηνηρεία ηνπ 
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ΞΔΠ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2006-2010 ηα νπνία αθνξνχλ ζηνλ αξηζκφ 

εγθξίζεσλ πξφζιεςεο ζπκβαζηνχρσλ ζην Γεκφζην Ρνκέα. Αλαιπηηθφηεξα, ηα 

ζηνηρεία πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ, βάζεη ησλ 

θξηηεξίσλ ηνπ Λ. 2190/94: 

 πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ην νπνίν 

πξνζιακβάλεηαη απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηα Λ.Ξ.Γ.Γ. θαη ηνπο ΝΡΑ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε απξφβιεπησλ θαη επεηγνπζψλ αλαγθψλ (εθηεηακέλεο 

δεκηέο απφ ζεηζκνχο, πιεκκχξεο, παγεηνχο θαη ππξθαγηέο), 

 πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ην νπνίν 

πξνζιακβάλεηαη απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη λνκηθά πξφζσπα γηα 

θάιπςε επνρηαθψλ ή άιισλ πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ, 

 πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ην νπνίν 

πξνζιακβάλεηαη γηα απαζρφιεζε ζε πξνγξάκκαηα ή έξγα πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη ή επηδνηνχληαη απφ δηεζλήο νξγαληζκνχο ή εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ή πξνγξακκάησλ ηερληθήο βνήζεηαο ή γηα ηελ εθπιήξσζε 

ππνρξεψζεσλ απφ ζπκβάζεηο κε δηεζλήο νξγαληζκνχο, 

 ινηπέο θαηεγνξίεο φπσο πξνζσπηθφ επί ζεηεία, πξνζσπηθφ εηδηθψλ 

δηαηάμεσλ θ.ιπ. 

Ζ δηαρξνληθή εμέιημε ησλ εγθξίζεσλ πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή έξγνπ βαίλεη έληνλα πησηηθή ζηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν φπσο 

θαίλεηαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί. 

 

Γηάγξακκα 5.7: Δμέιημε εγθξίζεσλ πξφζιεςεο έθηαηνπ πξνζσπηθνχ (2006-2010) 

 

Ξεγή: ΞΔΠ  
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Ξεξαηηέξσ αλάιπζε αλά θαηεγνξία ζχκβαζεο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί. 

 

Πίλαθαο 5.5: Δμέιημε εγθξίζεσλ πξφζιεςεο έθηαηνπ πξνζσπηθνχ αλά θαηεγνξία  

ζχκβαζεο (2006-2010) 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ 2006 2007 2008 2009 2010 

ΝΟΗΠΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝ  

(παξνδ.-επνρ.-απξφβι.-επείγ. 
αλάγθεο) 

36.163 43.186 41.990 25.951 17.651 

ΝΟΗΠΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝ 
(πξνγξάκκαηα ΔΔ θιπ. ) 

1.049 997 69 79 20 

ΝΟΗΠΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝ  

(εηδηθέο δηαηάμεηο) 
66.100 51.931 33.068 53.229 33.973 

ΤΝΟΛΟ  

(ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ) 
103.312 96.114 75.127 79.259 51.644 

ΠΚΒΑΠΔΗΠ ΚΗΠΘΩΠΖΠ  ΔΟΓΝ 25.109 22.399 21.692 9.406 6.616 

ΤΝΟΛΟ ΔΚΣΑΚΣΟΤ 128.421 118.513 96.819 88.665 58.260 

Ξεγή: ΞΔΠ  

 

5.2.3.2 Απαζρνινχκελνη ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ καζεηείαο Stage 

Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο ζα πξέπεη επίζεο λα ιεθζεί ππφςε ην 

πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιήζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε πξνγξάκκαηα καζεηείαο 

stage. 

Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΝΑΔΓ ε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ αζθνχκελσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ καζεηείαο stage παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 5.6: Απαζρνινχκελνη ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ καζεηείαο Stage  

(2006-2010) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Απαζρνινχκελνη ζε 

πξνγξάκκαηα καζεηείαο  
stage Γεθεκβξίνπ 

9.527 20.782 19.075 22.159 5.066 

Ηζνδχλακα αλζξσπνέηε  9.527 15.155 19.929 20.617 13.613 

Ξεγή: ΝΑΔΓ 
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Ζ ζπγθεθξηκέλε κνξθή απαζρφιεζεο παξνπζίαζε απμεηηθή ηάζε ην δηάζηεκα 

2006-2009, ελψ έληνλε ήηαλ ε θάκςε ην 2010. Πήκεξα (Ηαλνπάξηνο 2011) ζηα ελ 

ιφγσ πξνγξάκκαηα απαζρνινχληαη πεξίπνπ 4.000 άηνκα. 

 

5.2.4 Αλάιπζε απαζρφιεζεο κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο 

Ρν πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζην Γεκφζην Ρνκέα, θαηαηάζζεηαη ζηηο αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην πξνζφλ δηνξηζκνχ ηνπο ζε φηη αθνξά ζην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο, φπσο νξίδεηαη ζηνλ Λ. 1586/86: 

 Θαηεγνξία Ξαλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΞΔ) είλαη εθείλε γηα ηελ νπνία 

σο ηππηθφ πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη ην πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο ή 

ζρνιήο αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο 

αιινδαπήο. 

 Θαηεγνξία Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΡΔ) είλαη εθείλε γηα ηελ νπνία σο 

ηππηθφ πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη ην πηπρίν ή δίπισκα ζρνιήο 

ηερλνινγηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ 

ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή πηπρίν Θ.Α.Ρ.Δ.Δ. ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 

 Θαηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΓΔ) είλαη εθείλε γηα ηελ νπνία σο 

ηππηθφ πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη απνιπηήξηνο ηίηινο ιπθείνπ ή εμαηάμηνπ 

γπκλαζίνπ ή άιινπ ηζφηηκνπ ζρνιίνπ ή ηερληθήο επαγγεικαηηθήο ζρνιήο ή 

άιιεο ηζφηηκεο ζρνιήο ή αλαγλσξηζκέλεο ζρνιήο ηπθιψλ ηειεθσλεηψλ. 

 Θαηεγνξία πνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (Δ) είλαη εθείλε γηα ηελ νπνία σο 

ηππηθφ πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο ή θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηνπ λ.δ. 580/1970. 

 Θαηεγνξία εηδηθψλ ζέζεσλ (ΔΘ) είλαη νη ζέζεηο ηνπ γεληθνχ ή εηδηθνχ 

γξακκαηέα ππνπξγείνπ, ηνπ λνκάξρε θαζψο θαη νη πξνβιεπφκελεο απφ 

εηδηθέο δηαηάμεηο. 

Δμεηάδνληαο ηελ θαηαλνκή αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο γηα ην ζχλνιν ηνπ 

πξνζσπηθνχ πξνθχπηεη ην δηάγξακκα 5.8. 
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Γηάγξακκα 5.8: Καηαλνκή ζπλφινπ πξνζσπηθνχ αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο (2010) 

ΓΔ

31%

ΡΔ

8%

ΞΔ

42%
ΔΗΓΗΘΩΛ ΘΔΠΔΩΛ

14%

Δ

5%

 

Ξεγή:  ΞΔΠ Δηήζηα απνγξαθή πξνζσπηθνχ 2010 

Πεκείσζε:  Ρα ζηνηρεία αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απνγξάθεθε ην 
θαινθαίξη ηνπ 2010 κέζσ δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο. 

 

Ζ δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα αλά 

επίπεδν εθπαίδεπζεο είλαη πην δχζθνιε. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ε αλάιπζε ηεο 

δηαρξνληθήο κεηαβνιήο ηεο απαζρφιεζεο αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ 

ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ ζην Γεκφζην Ρνκέα βαζίζηεθε ζηα ζηνηρεία πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην «Γειηίν ηαηηζηηθψλ ηνηρείσλ Πξνζσπηθνχ ηνπ 

Γεκφζηνπ Σνκέα» ην νπνίν εθδίδεηαη απφ ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ, 

Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζε εηήζηα βάζε θαη αθνξά ζηελ 

θαηαγξαθή ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηνχζε ζηηο 31/12 ησλ εηψλ 2005-2009 θαη 

αθνξά ζηηο θαηεγνξίεο ΞΔ, ΡΔ, ΓΔ θαη Δ. 

Πεκεηψλεηαη φηη ζηηο εηήζηεο απνγξαθέο δελ πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ:  

 ζηξαηησηηθνί 

 ζψκαηα αζθαιείαο 

 ιηκεληθφ ζψκα 

 δηπισκαηηθνί ππάιιεινη ηνπ ΞΔΜ 

 εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ βαζκίδσλ 

 δηθαζηηθνί 

 ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΔΠ θαη ηνπ ΗΘΑ 

 θιεξηθνί 
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ζπλεπψο, ε βάζε απνγξαθήο παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε ηηο ηξηκεληαίεο 

εθζέζεηο ηνπ ΞΔΠ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε αλάιπζε ηεο εμέιημεο ηεο απαζρφιεζεο 

αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα, βαζίζηεθε ζηελ 

επεμεξγαζία ζρεηηθψλ θαηαλνκψλ θαη φρη ζε απφιπηα κεγέζε.  

Δπηπιένλ, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ελ ιφγσ θαηαλνκψλ ζπκπεξηιήθζεθαλ νη 

ππάιιεινη ησλ πνπξγείσλ θαη ησλ απηνηειψλ Γεκφζησλ πεξεζηψλ, ηα Λ.Ξ.Γ.Γ. 

θαζψο θαη νη ΝΡΑ θαη ηα Λ.Ξ.Γ.Γ. πνπ επνπηεχνπλ. Ρέινο αλαθέξεηαη φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε αθνξά απνθιεηζηηθά ζην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ (κφληκνη 

ππάιιεινη θαη ππάιιεινη ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ) πνπ θαιχπηνπλ νη 

εηήζηεο απνγξαθέο, ελψ δελ πεξηιακβάλνπλ ηηο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ νη νπνίεο εμαηξνχληαη απφ ηηο εηήζηεο απνγξαθέο. 

Πχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ην ζχλνιν ησλ ππαιιήισλ πνπ 

ππεξεηνχζε ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο πνπ εμαηξνχληαη απφ ηηο εηήζηεο απνγξαθέο, 

αλήιζε γηα ην έηνο 2008 ζε πεξίπνπ 336.000. Πεκαληηθφ κέξνο ηνπ εμαηξνχκελνπ 

πξνζσπηθνχ είλαη παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο (εθπαηδεπηηθνί, δηθαζηηθνί, ηαηξηθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ ΔΠ θαη ηνπ ΗΘΑ) ην νπνίν εθηηκάηαη φηη ππεξβαίλεη ηηο 200.000 

άηνκα. Θαηά ζπλέπεηα νη αλαιχζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα δελ 

αληηπξνζσπεχνπλ ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ζην νπνίν εθηηκάηαη φηη ε ζπκκεηνρή 

ησλ ΞΔ είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε. Κε άιια ιφγηα, ε αλάιπζε απηή απνηειεί 

ππνεθηίκεζε ηνπ πνζνζηνχ εξγαδνκέλσλ ΞΔ θαη παξαηίζεηαη γηα ιφγνπο 

δηαρξνληθήο ζπγθξηζηκφηεηαο. 

Πην δηάγξακκα 5.9 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ αλαθνξάο ησλ 

εηήζησλ απνγξαθψλ αλά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα. 
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Γηάγξακκα 5.9: Καηαλνκή ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ ζην Γεκφζην Σνκέα αλά 

επίπεδν εθπαίδεπζεο (2005-2009) 

 

Ξεγή: ΞΔΠ Δηήζηεο απνγξαθέο 2005-2009 

Πεκείσζε: Πηα ζηνηρεία δελ πεξηιακβάλεηαη ην πξνζσπηθφ γηα ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 
ζηξαηησηηθνί, ζψκαηα αζθαιείαο, ιηκεληθφ ζψκα, δηπισκαηηθνί ππάιιεινη ηνπ 
ΞΔΜ, εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ βαζκίδσλ, δηθαζηηθνί, ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΔΠ 

θαη ηνπ ΗΘΑ, θιεξηθνί, νη νπνίνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη ΞΔ 

 

Πε φηη αθνξά ζηελ εμέιημε ηεο απαζρφιεζεο αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο 

παξαηεξείηαη:  

 απμεηηθή ηάζε γηα ην πξνζσπηθφ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ην δηάζηεκα 

2005-2009 ην νπνίν απφ 34,2% θηάλεη ζην 38% ην 2009. Ζ αχμεζε είλαη 

αλαινγηθή γηα ηηο θαηεγνξίεο ΞΔ θαη ΡΔ κε αληίζηνηρε κείσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ Δ θαη ΓΔ, 

 ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εμεηαδφκελνπ πξνζσπηθνχ είλαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζε πνζνζηφ 46% ην 2009. 

Αλ ιεθζεί δε ππφςε φηη ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δηθαζηηθψλ, δηπισκαηηθψλ 

ππαιιήισλ θαη ηαηξψλ είλαη Ξαλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο, ηφηε ζπκπεξαίλεηαη φηη 

ην πνζνζηφ ησλ ΞΔ απμάλεηαη ζεκαληηθά. 
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Ζ αλάιπζε αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη νκάδα θνξέσλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

Πίλαθαο 5.7: Καηαλνκή ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ ζην Γεκφζην Σνκέα αλά νκάδα 

θνξέσλ θαη επίπεδν εθπαίδεπζεο (2005-2009) 

ΔΞΗΞΔΓΝ 

ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠΖΠ 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 

ΦΝΟΔΥΛ 

2005 2006 2007 2008 2009 

ΞΔ ΓΖΚΝΠΗΔΠ 
ΞΖΟΔΠΗΔΠ 

31,0% 31,1% 31,5% 32,2% 33,3% 

Λ.Ξ.Γ.Γ. 11,3% 11,3% 11,6% 12,3% 14,1% 

ΝΡΑ 16,6% 17,6% 17,4% 17,7% 18,1% 

ΡΔ ΓΖΚΝΠΗΔΠ 

ΞΖΟΔΠΗΔΠ 
8,2% 9,4% 9,8% 10,3% 10,4% 

Λ.Ξ.Γ.Γ. 23,7% 24,6% 24,4% 25,2% 25,2% 

ΝΡΑ 10,9% 12,2% 12,2% 12,6% 12,9% 

ΓΔ ΓΖΚΝΠΗΔΠ 
ΞΖΟΔΠΗΔΠ 

51,3% 49,7% 49,0% 47,4% 47,3% 

Λ.Ξ.Γ.Γ. 47,3% 47,3% 47,2% 46,5% 45,6% 

ΝΡΑ 46,2% 45,3% 45,6% 45,4% 45,4% 

Δ ΓΖΚΝΠΗΔΠ 
ΞΖΟΔΠΗΔΠ 

9,5% 9,8% 9,7% 10,2% 9,0% 

Λ.Ξ.Γ.Γ. 17,7% 16,8% 16,9% 16,0% 15,2% 

ΝΡΑ 26,2% 24,9% 24,9% 24,3% 23,6% 

Ξεγή:  ΞΔΠ Δηήζηεο απνγξαθέο 2005-2009 

Πεκείσζε:  Πηα ζηνηρεία δελ πεξηιακβάλεηαη ην πξνζσπηθφ γηα ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο 
ζηξαηησηηθνί, ζψκαηα αζθαιείαο, ιηκεληθφ ζψκα, δηπισκαηηθνί ππάιιεινη ηνπ 
ΞΔΜ, εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ βαζκίδσλ, δηθαζηηθνί, ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ηνπ 
ΔΠ θαη ηνπ ΗΘΑ, θιεξηθνί, νη νπνίνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη ΞΔ 

 

Ζ ηάζε αλά νκάδα θνξέσλ παξνπζηάδεη αλάινγα ραξαθηεξηζηηθά κε ην ζχλνιν ηεο 

απαζρφιεζεο κε ζαθή αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ΞΔ θαη ΡΔ θαη αληίζηνηρε κείσζε ζην 

ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ Δ θαη ΓΔ. 

Ρν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε θάζε θαηεγνξία είλαη ην πνζνζηφ ησλ ΓΔ ην νπνίν 

αλέξρεηαη ζε 45-47% ην 2009. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ:  

 ην ζεκαληηθά απμεκέλν πνζνζηφ ΞΔ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε 

ηηο άιιεο δχν θαηεγνξίεο, ΛΞΓΓ θαη ΝΡΑ, ην νπνίν ππεξβαίλεη ην 33% ην 

2009 (ζην ζχλνιν αλέξρεηαη ζην 21%) 
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 ην απμεκέλν πνζνζηφ ΡΔ ζηα ΛΞΓΓ (25% ην 2009 έλαληη 17% ζην ζχλνιν) 

 ην απμεκέλν πνζνζηφ Δ ζηνπο ΝΡΑ κε αληίζηνηρε κείσζε ζηηο Γεκφζηεο 

πεξεζίεο. 

 

5.2.5 Αλάιπζε απαζρφιεζεο αλά ζρέζε εξγαζίαο  

5.2.5.1 Μφληκνη θαη ΙΓΑΥ 

(α) Αλάιπζε κε ηα εηήζηα Γειηία Πηαηηζηηθψλ Πηνηρείσλ Ξξνζσπηθνχ 

Ζ αλάιπζε ησλ ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ ζην Γεκφζην Ρνκέα αλά ζρέζε εξγαζίαο 

βαζίζηεθε ζηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα Γειηία Πηαηηζηηθψλ Πηνηρείσλ 

Ξξνζσπηθνχ ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, θαη αθνξά ζηε θαηαγξαθή ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

ππεξεηνχζε ηελ 31/12 ησλ εηψλ 2005-2009. Γελ ήηαλ δπλαηή ε αλάιπζε αλά 

ζρέζε εξγαζίαο ζηα ζηνηρεία ησλ ηξηκεληαίσλ απνγξαθψλ ιφγσ κε δηαρσξηζκνχ 

αλά ζρέζε εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ΝΡΑ Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ.  

Πεκεηψλεηαη φηη ζηα ζηνηρεία ζηα νπνία αλαθέξνληαη νη αλαιχζεηο πνπ αθνινπζνχλ 

δελ πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ:  

 ζηξαηησηηθνί 

 ζψκαηα αζθαιείαο 

 ιηκεληθφ ζψκα 

 δηπισκαηηθνί ππάιιεινη ηνπ ΞΔΜ 

 εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ βαζκίδσλ 

 δηθαζηηθνί 

 ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΔΠ θαη ηνπ ΗΘΑ 

 θιεξηθνί 

Πεκεηψλεηαη φηη ην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ απαξηίδεηαη απφ κφληκν πξνζσπηθφ θαη 

πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Σξφλνπ (ΗΓΑΣ). 

Κε βάζε ηηο εηήζηεο απνγξαθέο γηα ηα έηε 2005-2009 ε θαηαλνκή ησλ 

ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ αλά ζρέζε εξγαζίαο παξνπζίαδε ηελ αθφινπζε εηθφλα.  
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Γηάγξακκα 5.10: Καηαλνκή ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ ζην Γεκφζην Σνκέα  

αλά ζρέζε εξγαζίαο (2005-2009) 

 

Ξεγή: ΞΔΠ Δηήζηεο απνγξαθέο 2005-2009 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε ηεο απαζρφιεζεο αλά ζρέζε εξγαζίαο γηα ηα έηε 2005-

2009 παξαηεξείηαη φηη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ κνλίκσλ κεηψλεηαη ζηελ 

εμεηαδφκελε πεληαεηία θαηά πεξίπνπ 4% πξνο φθεινο ησλ ζπκβαζηνχρσλ. 

Θαηά κέζν φξν ζηελ πεληαεηία νη κφληκνη ππάιιεινη ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα 

απνηεινχλ ην 90,5% ελψ κφιηο ην 9,5% αθνξά ζηνπο ΗΓΑΣ.  

Δηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ζηηο Γεκφζηεο πεξεζίεο (θεληξηθή δηνίθεζε) ε θαηαλνκή 

ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ΗΓΑΣ θαηά ηα έηε 2005-2009 

παξνπζίαδε ηελ αθφινπζε εηθφλα. 
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Γηάγξακκα 5.11: Καηαλνκή ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ ζηηο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο  

αλά ζρέζε εξγαζίαο (2005-2009) 

 

Ξεγή: ΞΔΠ Δηήζηεο απνγξαθέο 2005-2009 

 

Δηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ζηα Λ.Ξ.Γ.Γ. ε θαηαλνκή ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ θαη 

ηνπ πξνζσπηθνχ ΗΓΑΣ θαηά ηα έηε 2005-2009 παξνπζίαδε ηελ αθφινπζε εηθφλα. 

 

Γηάγξακκα 5.12: Καηαλνκή ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.  

αλά ζρέζε εξγαζίαο (2005-2009) 

 

Ξεγή: ΞΔΠ Δηήζηεο απνγξαθέο 2005-2009 

 

Δηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ζηνπο ΝΡΑ θαη ζηα επνπηεπφκελα Λ.Ξ.Γ.Γ. ε θαηαλνκή 

ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ΗΓΑΣ θαηά ηα έηε 2005-2009 

παξνπζίαδε ηελ αθφινπζε εηθφλα: 
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Γηάγξακκα 5.13: Καηαλνκή ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ ΟΣΑ  

αλά ζρέζε εξγαζίαο (2005-2009) 

 

Ξεγή: ΞΔΠ Δηήζηεο απνγξαθέο 2005-2009 

 

(β) Δθηίκεζε γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ  

Ξξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε θαηαλνκή ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ αλά 

ζρέζε εξγαζίαο γηα ην 2010 έγηλε ζπζρέηηζε ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ απφ ηηο 

ηξηκεληαίεο απνγξαθέο ηνπ ΞΔΠ κε απνινγηζηηθά ζηνηρεία πιεξσκψλ ηνπ Γεληθνχ 

Ινγηζηεξίνπ ηνπ Θξάηνπο. Δηδηθφηεξα: 

 γηα φιεο ηηο νκάδεο θνξέσλ πιελ ησλ ΝΡΑ, ησλ έλζηνισλ θαη ησλ 

θιεξηθψλ, ε αλαινγία κφληκνπ θαη ΗΓΑΣ πξνζδηνξίζηεθε απφ ηηο ηξηκεληαίεο 

εθζέζεηο ηνπ ΞΔΠ. Ππγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Γ ηξηκήλνπ 

2009 ην πνζνζηφ ησλ κνλίκσλ ππαιιήισλ ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε 

απνηεινχζε ην 91,3% ηνπ ζπλφινπ, ελψ ζηα ΛΓΞΞ νη κφληκνη απνηεινχζαλ 

ην 78,0%,  

 γηα ηνπο ΝΡΑ ε αλαινγία κφληκνπ θαη ΗΓΑΣ πξνζδηνξίζηεθε απφ ηηο 

αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο δαπαλψλ κηζζνδνζίαο ηνπ Γεληθνχ Ινγηζηεξίνπ ηνπ 

Θξάηνπο. Δλδεηθηηθά ππνινγίζηεθε ν αξηζκφο ησλ ππεξεηνχλησλ 

ππαιιήισλ ησλ ΝΡΑ (κφληκνη, ΗΓΑΣ θαη εηδηθά κηζζνιφγηα) γηα ην κήλα 

Πεπηέκβξην 2010, νπνίνο αλήιζε ζε 61.778 κε ηνπο κνλίκνπο λα απνηεινχλ 

πεξίπνπ ην 76%,  

 νη έλζηνινη (ζψκαηα αζθαιείαο θαη ζηξαηησηηθνί) θαζψο θαη νη θιεξηθνί 

ζεσξήζεθαλ ζην ζχλνιφ ηνπο κφληκν πξνζσπηθφ. 

Πχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε θαηαλνκή ησλ ππαιιήισλ αλά νκάδα θνξέσλ θαη αλά 

ζρέζε εξγαζίαο γηα ην 2010 έρεη σο εμήο: 
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Πίλαθαο 5.8: Καηαλνκή ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ αλά νκάδα θνξέσλ θαη ζρέζε 

εξγαζίαο (εθηίκεζε γηα ην 2010) 

 

  

   ΡΝΚΔΑΠ                                                                                                                                                     

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 
31/12/2010 

ΞΝΠΝΠΡΝ 
ΚΝΛΗΚΥΛ 

ΚΝΛΗΚΝ 
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 
ΗΓΑΣ 

ΘΔΛΡΟΗΘΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 384.652 91,3% 351.187 33.465 

Λ.Ξ.Γ.Γ. (πιελ 
Λνζνθνκείσλ) 35.505 78,0% 27.694 7.811 

ΝΡΑ (Α΄θαη Β΄βαζκνχ) 93.194 76,0% 70.827 22.367 

ΠΛΝΙΝ Α 513.351  449.708 63.643 

ΠΩΚΑΡΑ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 71.446 100,00% 71.446 0 

ΘΙΖΟΗΘΝΗ 10.421 100,00% 10.421 0 

ΠΡΟΑΡΗΩΡΗΘΝΗ  82.897 100,00% 82.897 0 

ΠΛΝΙΝ Β 164.764   164.764 0 

ΠΛΝΙΝ ΡΑΘΡΗΘΝ 
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

678.115   614.472 63.643 

Ξεγέο:  

1. ΞΔΠ Ρξηκεληαία απνγξαθή Γ ηξίκελν 2009 

2. Γεληθφ Ινγηζηήξην Θξάηνπο: Θαηαζηάζεηο Γαπαλψλ Κηζζνδνζίαο Πεπηεκβξίνπ 2010 

 

Κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ην πνζνζηφ ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

ζην ζχλνιν ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ πξνζδηνξίδεηαη ζε πεξίπνπ 91%. Ζ κηθξή 

απφθιηζε πνπ εληνπίδεηαη ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ησλ εηήζησλ απνγξαθψλ ηνπ 

ΞΔΠ φπνπ ην πνζνζηφ αλέξρεηαη γηα ην 2009 ζε πεξίπνπ 88,5% νθείιεηαη ζηε 

δηαθνξεηηθή βάζε απνγξαθήο. 

 

5.2.5.2 Καηαλνκή ζπλφινπ πξνζσπηθνχ αλά ζρέζε εξγαζίαο 

Πην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηεο απαζρφιεζεο ζην 

δεκφζην γηα ηνπο κήλεο Ηνχληνο θαη Αχγνπζηνο - Λνέκβξηνο ηνπ 2010 αλά ζρέζε 

εξγαζίαο. Πεκεηψλεηαη φηη ηα ζηνηρεία αθνξνχλ ζε πεξίπνπ 670.000 άηνκα, 

δειαδή ζην 94% πεξίπνπ, ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. 
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Γηάγξακκα 5.14:  Καηαλνκή ζπλφινπ πξνζσπηθνχ αλά ζρέζε εξγαζίαο 

56,0%

6,6%

1,5%

5,6%

30,1%

0,2%

STAGE ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΘΟΛΟΓΙΑ ΙΔΑΧ ΛΟΙΠΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΤΜΒΑΙΟΤΧΟΙ

 

Ξεγή:  Γεληθφ Ινγηζηήξην Θξάηνπο: Θαηαζηάζεηο Γαπαλψλ Κηζζνδνζίαο Ηνπλίνπ θαη 
Απγνχζηνπ - Λνεκβξίνπ 2010 
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5.3 Δθηίκεζε απαζρφιεζεο ζην δεκφζην γηα ην δηάζηεκα 2011-

2013 – Βαζηθφ ζελάξην 

5.3.1 Ραθηηθφ πξνζσπηθφ 

Ρν βαζηθφ ζελάξην γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απαζρφιεζεο ζην δεκφζην θαηά ηελ 

πεξίνδν 2011-2013, αλαπηχρζεθε ππφ ηελ βαζηθή πξνυπφζεζε πεξί κε χπαξμεο 

ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ κλεκνλίνπ. Γειαδή έγηλε πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηεο 

δηαρξνληθήο εμέιημεο ηεο απαζρφιεζεο κε βάζε ηελ παξαηεξνχκελε ηάζε θαηά ην 

παξειζφλ. 

Γηα ην ιφγν απηφ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηεο πεξηφδνπ 2006-

2009, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε γξακκηθνχ ππνδείγκαηνο (επζεία πξφβιεςεο ή 

επζεία παιηλδξφκεζεο) ηεο κνξθήο y = α + β*x. Ρν ππφδεηγκα απηφ απνηππψλεη 

(ειαρηζηνπνηψληαο ηα ζθάικαηα πξφβιεςεο κε ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ 

ηεηξαγψλσλ) ηε δηαρξνληθή εμέιημε (ηάζε) ηνπ αξηζκνχ ησλ ηαθηηθψλ ππαιιήισλ 

ζην δεκφζην ηνκέα, φπσο απηή ζα δηακνξθσλφηαλ ρσξίο ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ 

κέηξσλ ηνπ κλεκνλίνπ. 

Ππγθεθξηκέλα, ε εθηίκεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ (y) θαηά 

ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν (x) πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ ππνδείγκαηνο: 

ŷ = α + β*x    26 

φπνπ: 

α =  – β*X (ζηαζεξά ηνπ ππνδείγκαηνο) 

β = Π(x-X)*(y-Y)/Π(x-X)2 (ζπληειεζηήο δηεχζπλζεο ηεο επζείαο πξφβιεςεο) 

: ε κέζε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο y 

X: ε κέζε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο x 

                                           

 

26 Model Summary: 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0,993a 0,985 0,978 3731,88886 

a  Predictors: (Constant), VAR00001 
 
 
Coefficients 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 (Constant) 626.072,5 4.570,612 

0,993 

136,978 0,000 

VAR00001 19.235 1.668,951 11,525 0,007 

a  Dependent Variable: VAR00002 
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Αμηνπνηψληαο ηα ζηνηρεία ηεο πεξηφδνπ 2006 – 2009, πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

εθηίκεζε ησλ αλσηέξσ ζπληειεζηψλ α θαη β, νη νπνίνη απνηππψλνληαη ζηνλ πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί: 

 

Έηνο Σξνληθή Ξεξίνδνο t Απαζρνινχκελν Ξξνζσπηθφ 

2006 1 645.042 

2007 2 667.042 

2008 3 679.575 

2009 4 704.981 

α 626.072,5 

β 19.235 

 

Κε ρξήζε ησλ αλσηέξσ, νη εθηηκήζεηο ηνπ αξηζκνχ ησλ ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ 

ζην Γεκφζην ηνκέα (ηαθηηθφ πξνζσπηθφ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

σξνκίζζησλ εθπαηδεπηηθψλ) θαηά ηελ πεξίνδν 2011-2013 απνηππψλνληαη ζηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 

Έηνο Σξνληθή Ξεξίνδνο t 
Απαζρνινχκελν Ξξνζσπηθφ 

απνινγηζηηθά εθηίκεζε 

2010 
27 

5 678.115 
722.248 

2011 6 - 741.483 

2012 7 - 760.718 

2013 8 - 779.953 

 

Πχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, παξαηεξείηαη πησηηθή ηάζε ηνπ ξπζκνχ 

αχμεζεο ησλ απαζρνινχκελσλ ππαιιήισλ ζην Γεκφζην Ρνκέα, ν νπνίνο 

δηακνξθψλεηαη ζην 2,7% γηα ην 2011 θαη ζην 2,5% γηα ην 2013. Πην ζεκείν απηφ 

                                           

 

27 γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ 

ππεξεηνχλησλ ζην Γεκφζην Ρνκέα ππαιιήισλ, φπσο απηή ζα δηακνξθσλφηαλ ρσξίο ηελ αλάγθε 

πηνζέηεζεο ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ κλεκνλίνπ, ην πνζφ πνπ παξνπζηάδεηαη θαηά ην 2010 δελ αθνξά 

πξαγκαηηθφ αξηζκφ απαζρνινχκελσλ, αιιά εθηίκεζε βάζεη ησλ απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηφδνπ 

2006-2009. 

 



Κειέηε γηα ηηο κηζζνινγηθέο εμειίμεηο ζην δεκφζην - Ξξνζρέδην 

 

 208 
 

 

επηζεκαίλεηαη φηη, ε εθηίκεζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ησλ απαζρνινχκελσλ 

ππαιιήισλ θαηά ην 2011 (2,7%), δελ πξαγκαηνπνηήζεθε βάζεη ησλ 

απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 2010 (678.115 απαζρνινχκελνη κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ σξνκίζζησλ εθπαηδεπηηθψλ), αιιά βάζεη ηνπ 

εθηηκψκελνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινχκελσλ ην 2010 (722.248 απαζρνινχκελνη), 

φπσο ζα δηακνξθσλφηαλ ρσξίο ηελ ζέζπηζε ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ κλεκνλίνπ (κε 

ρξήζε ηνπ ππνδείγκαηνο πνπ αλαπηχρζεθε αλσηέξσ).  

Γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο ησλ απαζρνινχκελσλ ζην 

Γεκφζην Ρνκέα θαηά ηελ πεξίνδν 2011-2013, πξαγκαηνπνηείηαη ε ππφζεζε πεξί 

ζηαζεξήο ζπκκεηνρήο ησλ ππφ εμέηαζε νκάδσλ θνξέσλ ζην ζχλνιν ηνπ Γεκνζίνπ 

Ρνκέα, φπσο απηή δηακνξθψλεηαη ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ άληιεζεο ησλ 

απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ (31/12/2009) θαη παξνπζηάδεηαη ζην ζρεδηάγξακκα 5.2 

ηεο ελφηεηαο 5.2.2.1. 

Έηζη, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ε εμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινχκελσλ 

ππαιιήισλ ζην ζχλνιν ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα γηα ηελ πεξίνδν 31/12/2011-

31/12/2013, δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

 

Πίλαθαο 5.9: Δθηίκεζε δηαρξνληθήο εμέιημεο ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ ζην 

ζχλνιν ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα (31/12/2011-31/12/2013) 

                ΔΡΖ    
ΡΝΚΔΑΠ                                                                                                                                                     

% Ππκκεηνρήο 
ηελ 31/12/09 

31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

ΘΔΛΡΟΗΘΖ 
ΓΗΝΗΘΖΠΖ 

57,57% 426.849 437.922 448.995 

Λ.Ξ.Γ.Γ. (πιελ 
Λνζνθνκείσλ) 

6,18% 45.798 46.986 48.174 

ΝΡΑ (Α΄θαη 
Β΄βαζκνχ) 

13,56% 100.534 103.142 105.750 

ΠΛΝΙΝ Α 77,30% 573.180 588.049 602.918 

ΠΩΚΑΡΑ 
ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 

9,65% 71.582 73.439 75.296 

ΘΙΖΟΗΘΝΗ 1,53% 11.359 11.654 11.949 

ΠΡΟΑΡΗΩΡΗΘΝΗ 11,51% 85.361 87.576 89.790 

ΠΛΝΙΝ Β 22,70% 168.302 172.668 177.034 

ΠΛΝΙΝ 

ΓΖΚΝΠΗΝ 
100,00% 741.483 760.718 779.953 

 

πελζπκίδεηαη φηη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία αθνξνχλ εθηηκήζεηο, φπσο απηέο εμάγνληαη 

απφ ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηεο πεξηφδνπ 2006-2009, ζπλεπψο ηζρχνπλ νη 

παξαδνρέο θαη δηαπηζηψζεηο ηεο ελφηεηαο 5.2.1.  
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5.3.2 Έθηαθην πξνζσπηθφ  

Γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο εμέιημεο ηεο απαζρφιεζεο ζε φηη αθνξά ζην έθηαθην 

πξνζσπηθφ (ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ, 

απαζρνινχκελνη ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ καζεηείαο stage), αμηνπνηήζεθαλ ηα 

απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ΞΔΠ, ηα νπνία αθνξνχλ ζηνλ αξηζκφ εγθξίζεσλ 

πξφζιεςεο ζπκβαζηνχρσλ ζην Γεκφζην Ρνκέα. Κε ρξήζε ηνπ ππνδείγκαηνο πνπ 

αλαπηχρζεθε αλσηέξσ, εθηηκήζεθε ε δηαρξνληθή εμέιημε (ηάζε) ηνπ αξηζκνχ ησλ 

έθηαθησλ ππαιιήισλ ζην δεκφζην ηνκέα, φπσο απηή ζα δηακνξθσλφηαλ ρσξίο 

ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ κέηξσλ ηνπ κλεκνλίνπ. 

Ππγθεθξηκέλα, αμηνπνηψληαο ηα ζηνηρεία ηεο πεξηφδνπ 2006 – 2009, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθηίκεζε ησλ ζπληειεζηψλ α θαη β28 ηνπ ππνδείγκαηνο, νη 

νπνίνη απνηππψλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 

Έηνο Σξνληθή Ξεξίνδνο t Απαζρνινχκελν Ξξνζσπηθφ 

2006 1 127.245 

2007 2 122.777 

2008 3 106.506 

2009 4 98.390 

α 139.438,50 

β -10.283,60 

 

Κε ρξήζε ησλ αλσηέξσ, νη εθηηκήζεηο ηνπ αξηζκνχ ησλ έθηαθησλ ππαιιήισλ ζην 

Γεκφζην ηνκέα θαηά ηελ πεξίνδν 2011-2013 απνηππψλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί: 

 

                                           

 

28 28 Model Summary: 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0,979a 0,958 0,937 3409,03683 

a  Predictors: (Constant), VAR00001 
 
Coefficients 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

T Sig. 
B Std. Error Beta 

1 Constant) 139.438,5 4.175,2 

-0,979 

33,397 0,001 

VAR00001 -10.283,6 1.524,568 -6,745 0,023 

a  Dependent Variable: VAR00002 
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Έηνο Σξνληθή Ξεξίνδνο t 
Απαζρνινχκελν Ξξνζσπηθφ 

απνινγηζηηθά εθηίκεζε 

2010 
29 

5 61.916 88.021 

2011 6 - 77.737 

2012 7 - 67.453 

2013 8 - 57.170 

 

Πχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, παξαηεξείηαη απμεηηθή ηάζε ηνπ ξπζκνχ 

κείσζεο ησλ εθηάθησλ ππαιιήισλ ζην Γεκφζην Ρνκέα, ν νπνίνο δηακνξθψλεηαη 

πεξίπνπ ζην -12% γηα ην 2011, ζην -13% γηα ην 2012 θαη ζην -15% γηα ην 2013. 

Πην ζεκείν απηφ επηζεκαίλεηαη φηη, ε εθηίκεζε ηνπ ξπζκνχ κείσζεο ησλ 

απαζρνινχκελσλ ππαιιήισλ θαηά ην 2011 (-12%), δελ πξαγκαηνπνηήζεθε βάζεη 

ησλ απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 2010 (61.916 ζπκβαζηνχρνη), αιιά βάζεη ηνπ 

εθηηκψκελνπ αξηζκνχ ησλ ζπκβαζηνχρσλ ην 2010 (88.021 έθηαθηνη ππάιιεινη), 

φπσο ζα δηακνξθσλφηαλ ρσξίο ηελ ζέζπηζε ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ κλεκνλίνπ (κε 

ρξήζε ηνπ ππνδείγκαηνο πνπ αλαπηχρζεθε αλσηέξσ).  

πελζπκίδεηαη φηη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία αθνξνχλ εθηηκήζεηο, φπσο απηέο εμάγνληαη 

απφ ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηεο πεξηφδνπ 2006-2009, ζπλεπψο ηζρχνπλ νη 

παξαδνρέο θαη δηαπηζηψζεηο ηεο ελφηεηαο 5.2.3. 

 

5.3.3 Πχλνιν πξνζσπηθνχ δεκνζίνπ ηνκέα  

Ζ δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ ζην 

Γεκφζην Ρνκέα γηα ηελ πεξίνδν 2006-2013, φπσο παξνπζηάζζεθε αλσηέξσ, 

απνηππψλεηαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί. 

                                           

 

29 γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ 

ππεξεηνχλησλ ζην Γεκφζην Ρνκέα εθηάθησλ ππαιιήισλ, φπσο απηή ζα δηακνξθσλφηαλ ρσξίο ηελ 

αλάγθε πηνζέηεζεο ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ κλεκνλίνπ, ην πνζφ πνπ παξνπζηάδεηαη θαηά ην 2010 δελ 

αθνξά πξαγκαηηθφ αξηζκφ απαζρνινχκελσλ, αιιά εθηίκεζε βάζεη ησλ απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

πεξηφδνπ 2006-2009. 
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Γηάγξακκα 5.15: Γηαρξνληθή εμέιημε απαζρφιεζεο – Βαζηθφ ελάξην 
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5.4 Δθηίκεζε ηεο απαζρφιεζεο ζην δεκφζην γηα ην δηάζηεκα 2011-

2013 κε ηε λέα δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή 

5.4.1 Ζ λέα δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ζε φηη αθνξά ζηελ απαζρφιεζε ην 

δηάζηεκα 2011-2013 

Θαηά ην 2010 ζεζκνζεηείηαη κηα ζεηξά κέηξσλ κε ζηφρν ησλ πεξηνξηζκφ ηεο 

απαζρφιεζεο ζην δεκφζην κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ πξνζιήςεσλ. Δηδηθφηεξα:  

 Κε ην λφκν 3833/2010, άξζξν 10, ζεζκνζεηείηαη ε αλαζηνιή πξνζιήςεσλ 

γηα ην 2010 κε εμαίξεζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο (πγείαο, παηδείαο, 

αζθάιεηαο) θαη εηδηθέο πεξηπηψζεηο 

 Ρν άξζξν 11 ηνπ ίδηνπ λφκνπ πξνβιέπεη φηη ν αξηζκφο ησλ εηήζησλ 

πξνζιήςεσλ θαη δηνξηζκψλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ δελ κπνξεί λα είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ην ιφγν έλα πξνο πέληε (κία πξφζιεςε αλά πέληε 

απνρσξήζεηο) ζην ζχλνιν ησλ θνξέσλ. Νη απνρσξήζεηο ππνινγίδνληαη ηελ 

31/12 ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηνπ έηνπο 

απηνχ. Πην ίδην άξζξν πξνζδηνξίδεηαη φηη γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 

(παηδείαο, πγείαο, ζψκαηα αζθαιείαο) ηζρχεη ε αλαινγία 1:1, ελψ 

ζεζκνζεηνχληαη θαη ζπγθεθξηκέλεο εμαηξέζεηο απφ ηηο παξαπάλσ δεζκεχζεηο 

(κεηαθιεηνί ππάιιεινη, λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ λέσλ λνζειεπηηθψλ 

κνλάδσλ, θιπ)  

 Κε ην άξζξν 3 ηνπ Λ.3899/10 ν αλσηέξσ πεξηνξηζκφο επεθηείλεηαη ζην 

ζχλνιν ηνπ δεκνζίνπ, θαηαξγψληαο ηηο εμαηξέζεηο θαη ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 

1:1 

 Ρέινο ζην άξζξν 3 ηνπ Λ.3899/10 πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε πεξηνξηζκνχ 

ησλ εγθξίζεσλ πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ησλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ην 2011 

θαηά 15% ζε ζρέζε κε ην 2010. 

Ρν παξαπάλσ ζεζκηθφ πιαίζην πξνζδηνξίδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηνλ ηξφπν 

εμέιημεο ηεο απαζρφιεζεο ζην δεκφζην γηα ην δηάζηεκα 2011-2013, ζπλδένληαο 

άκεζα θάζε λέα πξφζιεςε κε ηνλ αξηζκφ απνρσξήζεσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ θαη 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε εθηίκεζε ηεο απαζρφιεζεο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

κειέηεο ζα γίλεη πξνζπάζεηα εθηίκεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ απνρσξήζεσλ, 

δεδνκέλνπ φηη ν αξηζκφο απηφο ζα πξνζδηνξίζεη ηφζν ηηο λέεο πξνζιήςεηο φζν θαη 

ηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε. 

Ρα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη πεξηιακβάλνπλ: 

(α)  εθηίκεζε ηνπ αξηζκνχ απνρσξήζεσλ κε βάζε ηα δηαζέζηκα ηζηνξηθά ζηνηρεία  

(β)  εθηίκεζε ηνπ αξηζκνχ πξνζιήςεσλ ζηε βάζε ησλ αλσηέξσ δεζκεχζεσλ  
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(γ)  εθηίκεζε ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο θάζε έηνπο γηα ην δηάζηεκα 2011-

2013. 

 

5.4.2 Απνρσξήζεηο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ δηάζηεκα 2006-2010 

Πηελ παξνχζα ελφηεηα γίλεηαη πξνζέγγηζε ηνπ αξηζκνχ απνρσξήζεσλ πξνζσπηθνχ 

γηα ην δηάζηεκα 2006-2010. Αλαιπηηθφηεξα, γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δηαρξνληθήο 

εμέιημεο ησλ απνρσξήζεσλ γηα ην δηάζηεκα 2006-2010 ζην ζχλνιν ηνπ ηαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, αμηνπνηήζεθαλ δηαρξνληθά ζηνηρεία απνρσξήζεσλ θαζψο θαη ζηνηρεία 

αηηήζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο. 

Δηδηθφηεξα ε εθηίκεζε ηνπ αξηζκνχ ζπληαμηνδνηήζεσλ γηα ην δηάζηεκα 2006-2010 

έγηλε κε βάζε ηα δηαζέζηκα ηζηνξηθά ζηνηρεία, ηα νπνία αθνξνχλ ζηα αθφινπζα: 

 ηνλ αξηζκφ απνρσξήζεσλ γηα ην ζχλνιν ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ (κφληκν 

θαη ΗΓΑΣ) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2006-2010, κε βάζε ηηο ηξηκεληαίεο 

απνγξαθέο ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, 

 ηνλ αξηζκφ αηηήζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

ζπληαμηνδνηείηαη απφ ην δεκφζην γηα ηα έηε 1998-2010, απφ ηε Γηεχζπλζε 

Ππληάμεσλ ηνπ Γεληθνχ Ινγηζηεξίνπ ηνπ Θξάηνπο. 

Πηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ 

δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ: 

Πίλαθαο 5.10: Γηαρξνληθή εμέιημε απνρσξήζεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην 

Γεκφζην Σνκέα (2006-2010) 

            ΔΡΖ 

ΡΝΚΔΑΠ                                                                                                                                                     

2006 2007 2008 2009 2010 

ΘΔΛΡΟΗΘΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 20.337 9.610 15.724 16.808 33.308 

Λ.Ξ.Γ.Γ. (πιελ Λνζνθνκείσλ) 1.572 1.974 2.684 2.010 3.670 

ΝΡΑ (Α΄θαη Β΄ Βαζκνχ) 2.914 3.800 3.225 2.770 7.548 

ΠΛΝΙΝ ΑΞΝΣΥΟΖΠΔΥΛ 
ΡΑΘΡΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

24.823 15.384 21.633 21.588 44.526 

Ξεγή:  ΞΔΠ – Ρξηκεληαίεο απνγξαθέο πξνζσπηθνχ 

Πεκείσζε: Πηα ζηνηρεία απνρσξήζεσλ γηα ην δηάζηεκα 2006-2009 δελ 
ζπκπεξηιακβάλνληαη νη απνρσξήζεηο πξνζσπηθνχ ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο, 

ζηξαηησηηθψλ θαη ησλ θιεξηθψλ.  

Πε φηη αθνξά ζην 2010 ηα ζηνηρεία είλαη ζπγθεληξσηηθά γηα ην ζχλνιν ηνπ 
ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην δεκφζην ηνκέα. 
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Δηδηθά γηα ην 2010 ν αξηζκφο ησλ απνρσξήζεσλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ αλά 

νκάδα θνξέσλ, φπσο δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηηο ηξηκεληαίεο απνγξαθέο ηνπ ΞΔΠ 

(ηξηκεληαίεο αλαθνξέο γηα Α, Β θαη Γ ηξίκελν 2010 θαη ηξηκεληαία αλαθνξά 

ζπλνιηθά γηα ηα Α, Β, θαη Γ ηξίκελα 2010), παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 5.11: Απνρσξήζεηο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ αλά νκάδα θνξέσλ (2010) 

                                     
               ΡΟΗΚΖΛΝ   

  ΡΝΚΔΑΠ                                                                                                                                                     

Α 
ΡΟΗΚΖΛΝ 

2010 

Β 
ΡΟΗΚΖΛΝ 

2010 

Γ 
ΡΟΗΚΖΛΝ 

2010 

Γ 
ΡΟΗΚΖΛΝ 

2010 

ΠΛΝΙΝ 
ΑΞΝΣΥΟΖΠΔΥΛ 

2010 

ΘΔΛΡΟΗΘΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 1.131 2.248 2.000 2.673 8.052 

Λ.Ξ.Γ.Γ. (πιελ 
Λνζνθνκείσλ) 354 1.029 937 1.350 3.670 

ΝΡΑ (Α΄θαη 
Β΄βαζκνχ) 709 1.674 2.139 3.026 7.548 

ΠΛΝΙΝ Α 2.194 4.951 5.076 7.049 19.270 

ΠΩΚΑΡΑ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 1.079 1.385 1.920 1.001 5.385 

ΘΙΖΟΗΘΝΗ 0 0 115 125 240 

ΠΡΟΑΡΗΩΡΗΘΝΗ  0 0 816 1.050 1.866 

ΠΛΝΙΝ Β 1.079 1.385 2.851 2.176 7.491 

ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝΗ 1.262 741 5.925 4.074 12.002 

ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑ 803 1.315 1.308 1.929 5.355 

ΓΗΘΑΠΡΗΘΝΗ 0 0 0 192 192 

ΓΗΑΡΟΝΗ ΔΠ 0 0 0 216 216 

ΠΛΝΙΝ Γ 2.065 2.056 7.233 6.411 17.765 

ΠΛΝΙΝ Α+Β+Γ 5.338 8.392 15.160 15.636 44.526 

ΘΛΞΗΓ  
(ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α) 

464 611 520 2.006 3.601 

ΓΔΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β 0 0 0  0 4.486 

ΠΛΝΙΝ ΓΖΚΝΠΗΝ     52.613 

Ξεγή:  ΞΔΠ – Ρξηκεληαίεο απνγξαθέο πξνζσπηθνχ 2010 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο απνρσξήζεηο ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ γηα ην δηάζηεκα 2006-

2010, πξνζεγγίδνληαη κε βάζε ηηο ππνβιεζείζεο αηηήζεηο ζπληαμηνδφηεζεο, νη 

νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. 
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Πίλαθαο 5.12: Γηαρξνληθή εμέιημε αηηήζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

ζην Γεκφζην Σνκέα (2006-2010) 

            ΔΡΖ 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ  

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ                                                                                                                                                     

2006 2007 2008 2009 2010 

Ξνιηηηθφ πξνζσπηθφ  10.672 15.297 14.773 11.969 26.717 

Έλζηνινη 4.001 5.125 6.915 4.089 6.620 

ΠΛΝΙΝ ΑΗΡΖΠΔΥΛ 

ΠΛΡΑΜΗΝΓΝΡΖΠΖΠ 
14.673 20.422 21.688 16.058 33.337 

Ξεγή: Γεληθφ Ινγηζηήξην ηνπ Θξάηνπο Γ/λζε Ππληάμεσλ – Αηηήζεηο ζπληαμηνδφηεζεο  

Πεκείσζε: Πην Γεληθφ Ινγηζηήξην ηνπ Θξάηνπο δελ ππνβάιινληαη αηηήζεηο ζπληαμηνδφηεζεο 

πνπ αθνξνχλ: 

Ρν ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ΝΡΑ (κφληκνη θαη ανξίζηνπ)  

Ρν πξνζσπηθφ ησλ ΛΞΓΓ, εθηφο απφ ηα Ξαλεπηζηεκηαθά θαη λνζειεπηηθά 

ηδξχκαηα, ην νπνίν αζθαιίδεηαη ζην ΗΘΑ 

Ρνπο κεραληθνχο ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ ΛΞΓΓ αιιά θαη ησλ γηαηξψλ ηνπ ΔΠ 

 

Νη βαζηθέο παξαηεξήζεηο αθνξνχλ ζηα εμήο: 

 Ρα ζηνηρεία απφ ηηο δχν πεγέο δελ είλαη ζπγθξίζηκα. Πηα ζηνηρεία ηνπ ΞΔΠ 

κέρξη θαη ην 2009 (πίλαθαο 5.10) δελ πεξηιακβάλεηαη ην έλζηνιν 

πξνζσπηθφ. Πηα ζηνηρεία ηνπ Γεληθνχ Ινγηζηεξίνπ ηνπ Θξάηνπο (πίλαθαο 

5.12) δελ πεξηιακβάλεηαη ην πξνζσπηθφ ηδησηηθνχ δηθαίνπ (ΗΓΑΣ) ην 

πξνζσπηθφ πνπ ζπληαμηνδνηείηαη απφ ηα ινηπά ηακεία (ΗΘΑ, ΡΠΚΔΓΔ, ΡΠΑ, 

θιπ) 

 Ζ ζπγθξηηηθή εμέηαζε ησλ δχν κεγεζψλ δίλεη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο κεηαμχ 

ηνπο, θπξίσο ζε φηη αθνξά ηελ ρξνληθή δηαθχκαλζεο ηνπ κεγέζνπο, νη 

νπνίεο δελ κπνξνχλ λα αηηηνινγεζνχλ κφλν ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο βάζεο 

αλαθνξάο. 

Γεδνκέλνπ φηη ηα ζηνηρεία παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο νη νπνίεο ελ κέξεη νθείινληαη 

ζηε δηαθνξεηηθή βάζε αλαθνξάο, επηρεηξήζεθε ζπλδπαζκφο ηνπο γηα ηελ θαηά ην 

δπλαηφ βέιηηζηε πξνζέγγηζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπληαμηνδνηήζεσλ ηνπ ηαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζην εμεηαδφκελν δηάζηεκα. 

Ππγθεθξηκέλα ζηνλ αθφινπζν πίλαθα ε εθηίκεζε ησλ απνρσξήζεσλ ηνπ ηαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ (κφληκνη θαη ΗΓΑΣ) γίλεηαη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

1. βάζεη ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ απνρσξήζεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 

(βιέπε πίλαθα 5.10) γηα ην δηάζηεκα 2006-2009, ζπλππνινγίδνληαο ζε 

θάζε έηνο ηνλ αξηζκφ ηνπ έλζηνινπ πξνζσπηθνχ πνπ ζπληαμηνδνηείηαη 

(ζηνηρεία ΓΙΘ – αηηήζεηο ζπληαμηνδφηεζεο, βιέπε πίλαθα 5.12). Ν αξηζκφο 
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ησλ θιεξηθψλ ζχκθσλα κε ηηο ηξηκεληαίεο απνγξαθέο ηνπ ΞΔΠ 

παξνπζηάδεηαη ζηαζεξφο. 

2. βάζεη ησλ αηηήζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο νη νπνίεο αθνξνχλ ζην κφληκν 

πξνζσπηθφ. Ζ αλαγσγή ζην ζχλνιν ηαθηηθνχ έγηλε κε ρξήζε ηεο αλαινγίαο 

κφληκνπ ζην ηαθηηθφ (90%). 

 

Πίλαθαο 5.13: Γηαρξνληθή εμέιημε αηηήζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο ηαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζην Γεκφζην Σνκέα (2006-2010) 

            ΔΡΖ 
2006 2007 2008 2009 2010 

ΡΝΚΔΑΠ                                                                                                                                                     

Απνρσξήζεηο ηαθηηθνχ 
πξνζσπηθνχ, πιελ 
ζηξαηησηηθψλ, ζσκάησλ 
αζθαιείαο, θιεξηθψλ 

24.823 15.384 21.633 21.588 
44.526 

  Ππληαμηνδνηήζεηο 
ζηξαηησηηθψλ θαη 

πξνζσπηθνχ ζσκάησλ 
αζθαιείαο 

4.001 5.125 6.915 4.089 

Δθηίκεζε ζπλφινπ 
ζπληαμηνδνηήζεσλ 

28.824 20.509 28.548 25.677 44.526 

Ξεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ  

 ΞΔΠ – Ρξηκεληαίεο απνγξαθέο πξνζσπηθνχ 

 Ξεγή: ΓΙΘ Γ/λζε Ππληάμεσλ – Αηηήζεηο ζπληαμηνδφηεζεο έλζηνισλ 

Πεκείσζε: Ρα ζηνηρεία ηνπ ΞΔΠ γηα ην 2010 πεξηιακβάλνπλ επίζεο ην έλζηνιν 
πξνζσπηθφ, θαη ηνπο θιεξηθνχο 

Νη απνρσξήζεηο θιεξηθψλ είλαη ακειεηέεο θαη νπζηαζηηθά δελ αιινηψλνπλ ην 

απνηέιεζκα (ην 2010 αλήιζαλ ζε 240 άηνκα) 

 

Δίλαη εκθαλέο φηη ν αξηζκφο απνρσξήζεσλ απμάλεηαη δξακαηηθά ην 2010 ζε ζρέζε 

κε ην 2009 θαηά πεξίπνπ 73%. 

 

5.4.2.1 Παξνπζίαζε απνρσξήζεσλ αλά νκάδα θνξέσλ 

Πηε παξνχζα ελφηεηα εμεηάδεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ απνρσξήζεσλ ηαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ γηα ην δηάζηεκα 2006-2010, αλά νκάδα θνξέσλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

Θεληξηθή Γηνίθεζε, Λνκηθά Ξξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη Νξγαληζκνχο Ρνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. Ρα αλαιπηηθά ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα πνπ 

αθνινπζεί. 
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Γηάγξακκα 5.16: Μεηαβνιή απνρσξήζεσλ αλά νκάδα θνξέσλ 

 

Ξεγή: ΞΔΠ Ρξηκεληαίεο απνγξαθέο πξνζσπηθνχ 2006-2010 

 

Αλαιπηηθφηεξα γηα ηελ εμέηαζε ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο ησλ απνρσξήζεσλ αλά 

νκάδα θνξέσλ ζην Γεκφζην Ρνκέα γηα ηα έηε 2006-2010, φπσο απηή 

παξνπζηάζηεθε ζην πξνεγνχκελν δηάγξακκα, δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: 

 ζηελ Θεληξηθή Γηνίθεζε πεξηιακβάλνληαη νη απνρσξήζεηο πξνζσπηθνχ ησλ 

πνπξγείσλ, ησλ λνζνθνκείσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ, 

δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη απνρσξήζεηο θιεξηθψλ, ζηξαηησηηθψλ θαη 

απαζρνινχκελσλ ζηα ζψκαηα αζθαιείαο, 

 ζηα Λνκηθά Ξξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ πεξηιακβάλεηαη αλά πνπξγείν ην 

ζχλνιν ησλ απνρσξήζεσλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ΛΞΓΓ, πιελ ησλ 

λνζνθνκείσλ, 

 ζηνπο Νξγαληζκνχο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο εθηφο απφ ηηο απνρσξήζεηο 

ζηνπο ΝΡΑ θαη ηηο ΛΑ, πεξηιακβάλνληαη θαη απηέο ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ησλ ΝΡΑ. 

Ζ ηάζε ην ηειεπηαίν έηνο είλαη έληνλα απμεηηθή γηα φιεο ηηο νκάδεο θνξέσλ κε ηηο 

απνρσξήζεηο ζηνπο ΝΡΑ ζρεδφλ λα ηξηπιαζηάδνληαη, ελψ ζηνπο ππφινηπνπο ηνκείο 

ε αχμεζε θπκαίλεηαη απφ 60% κέρξη πάλσ απφ 80%. 
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5.4.2.2 Καηαλνκή απνρσξήζεσλ αλά νκάδα θνξέσλ (2010)  

Πηελ παξνχζα ελφηεηα γίλεηαη παξνπζίαζε ηεο θαηαλνκήο ησλ αηηήζεσλ 

ζπληαμηνδφηεζεο αλά ππνπξγείν. 

 

Γηάγξακκα 5.17: Καηαλνκή αηηήζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο αλά ππνπξγείν (2010) 

 

Ξεγή:  ΓΙΘ  Γεληθή Γ/λζε Ππληάμεσλ – Αηηήζεηο ζπληαμηνδφηεζεο 2010 

 

Ρν κεγαιχηεξν πνζνζηφ αηηήζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο παξνπζηάδεη ην πνπξγείν 

Ξαηδείαο (36,20%), ελψ αθνινπζεί ην πνπξγείν γείαο ζην νπνίν 

πεξηιακβάλνληαη ηα Λνζνθνκεία θαη ην έλζηνιν πξνζσπηθνχ ηνπ πνπξγείνπ 

Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε. 

 

5.4.3 Δθηίκεζε απνρσξήζεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 2011-2013 

5.4.3.1 Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε 

Ζ εθηίκεζε ησλ απνρσξήζεσλ γηα ην δηάζηεκα 2011-2013 απνηειεί ηδηαίηεξα 

δχζθνιν θαη ζχλζεην έξγν. Γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ζπληαμηνδνηήζεσλ απαηηνχληαη: 

 ε γλψζε ηεο ειηθηαθήο θαηαλνκήο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ, 
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 ε εμέηαζε ηνπ ρξφλνπ πξνυπεξεζίαο θαη εη δπλαηφλ ηνπ ζπλνιηθνχ 

εξγαζηαθνχ ρξφλνπ,  

 ε γλψζε θαη ε εθηίκεζε ησλ πξνζέζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

πνπ απνθηά ψξηκν ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα εληφο ηεο εμεηαδφκελεο 

πεξηφδνπ 2011-2013, 

 ε κέρξη ζήκεξα εμέιημε ηνπ αξηζκνχ ζπληαμηνδνηήζεσλ κε βάζε ηα ηζηνξηθά 

ζηνηρεία. 

Γηα ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ ηα εμήο: 

(i)  Ζ γλψζε ηεο ειηαθήο θαηαλνκήο ηνπ πξνζσπηθνχ ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη 

απφ ηα ηεξνχκελα ζηνηρεία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο Δληαίαο Αξρήο 

Ξιεξσκήο, δεδνκέλνπ φηη ην ζρεηηθφ ζηνηρείν ηεξείηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

κέζσ ηνπ ΑΚΘΑ. Πηελ παξνχζα θάζε ε βάζε δεδνκέλσλ φπσο ήδε 

αλαθέξζεθε πεξηέρεη ππνζχλνιν ηνπ ζπλνιηθνχ πξνζσπηθνχ ην νπνίν 

θαιχπηεη πιήξσο ηα ππνπξγεία Δζληθήο Άκπλαο, Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε θαη 

Νηθνλνκηθψλ θαη κηθξφ κέξνο ησλ άιισλ ππνπξγείσλ θαηά θαλφλα κε 

αληηπξνζσπεπηηθφ. Θαηά ζπλέπεηα ην δείγκα πνπ θαιχπηεη ε βάζε δεδνκέλσλ 

δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί αληηπξνζσπεπηηθφ γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. 

Πεκεηψλεηαη φηη ε ειηθία απηνχζηα δελ κπνξεί λα παξέρεη πιεξνθφξεζε, 

αιιά ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε ηνλ εξγαζηαθφ βίν. 

(ii)  Πε φηη αθνξά ζην ρξφλν πξνυπεξεζίαο, απηφο ζα κπνξνχζε λα πξνζεγγηζηεί 

κέζσ ηνπ κηζζνινγηθνχ θιηκαθίνπ, δεδνκέλνπ φηη θαηά θαλφλα θνληά ζηε 

ζπληαμηνδφηεζε είλαη ηα θιηκάθηα ΚΘ1 θαη ΚΘ2 θάζε θαηεγνξίαο. Πε φηη 

αθνξά ζην πξνζσπηθφ πνπ εληάζζεηαη ζηα εηδηθά κηζζνιφγηα ε πξνζέγγηζε 

κέζσ ηνπ βαζκνχ θάπνηεο θνξέο είλαη εθηθηή θαη θάπνηεο φρη, δεδνκέλνπ φηη 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο (π.ρ. ζηξαηησηηθνί, ζψκαηα αζθαιείαο) ππάξρεη 

δηαθνξεηηθφο βαζκφο εθθίλεζεο θαη δηαθνξεηηθφο θαηαιεθηηθφο, ελψ ην 

πιαθφλ ζε φηη αθνξά ζηελ εμέιημε ηνπ ρξνλνεπηδφκαηνο δεκηνπξγεί εκπφδηα 

ζηε ρξήζε ηνπ.  

Κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο ΔΑΞ, ην πνζνζηφ ηνπ ηαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζηα Κηζζνινγηθά Θιηκάθηα 1 θαη 2 ππνινγίζηεθε, γηα ην ΚΘ1 ζε 

4,7% θαη γηα ην ΚΘ2 ζε 3,7%, εμαηξνπκέλσλ ησλ εηδηθψλ κηζζνινγίσλ. Ρν 

πνζνζηφ πξνζδηνξίζηεθε ιακβάλνληαο ππφςε 96.410 άηνκα γηα ηα νπνία 

ήηαλ δηαζέζηκε ε πιεξνθνξία σο πξνο ην κηζζνινγηθφ θιηκάθην. Πεκεηψλεηαη 

φηη ιφγσ έιιεηςεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο νη παξαπάλσ ηηκέο δελ κπνξνχλ 

λα ζεσξεζνχλ αζθαιείο γηα πξνβνιή ζην ζχλνιν παξά κφλν σο έλδεημε. 

(iii)  Πε φηη αθνξά ζηελ εθηίκεζε ησλ πξνζέζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο απηή κπνξεί 

λα γίλεη κε ηε δηεμαγσγή έξεπλαο πεδίνπ ζε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ 

ζπλνιηθνχ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ δεκνζίνπ. Ζ έξεπλα πεδίνπ κέζσ 

εξσηεκαηνινγίνπ ή θαη ηειεθσληθψλ ζπλεληεχμεσλ, ζε ζσζηά επηιεγκέλν 
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δείγκα είλαη απφ ηηο πιένλ ελδεδεηγκέλεο κεζφδνπο γηα ηελ εθηίκεζε 

αλάινγσλ κεγεζψλ θαη κπνξεί λα δψζεη αμηφινγα απνηειέζκαηα. Γπζηπρψο 

ην ηδηαίηεξα πηεζηηθφ ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ δελ 

επηηξέπεη ηε δηεμαγσγή έξεπλαο πεδίνπ. 

(iv)   Ζ κέρξη ζήκεξα εμέιημε ηνπ αξηζκνχ ζπληαμηνδνηήζεσλ κε βάζε ηα ηζηνξηθά 

ζηνηρεία. Ζ εμέηαζε ησλ δηαζέζηκσλ ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα δψζεη 

θάπνηα ζπκπεξάζκαηα ζε φηη αθνξά δηαρξνληθά ηελ ηάζε ηνπ αξηζκνχ 

ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, δε ιακβάλεη φκσο ππφςε ηηο 

ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ παξνχζα θάζε, ηφζν ζε φηη αθνξά 

ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλφινπ ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ (αξηζκφο αηφκσλ 

πνπ κπνξεί θαη πξνηίζεηαη λα ζπληαμηνδνηεζεί), φζν θαη ηηο ηδηαίηεξεο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ην εμεηαδφκελν δηάζηεκα ζε φηη αθνξά ην 

αζθαιηζηηθφ-ζπληαμηνδνηηθφ θαζψο θαη ηηο ακνηβέο ζην δεκφζην. 

 

5.4.3.2 Δθηίκεζε αξηζκνχ απνρσξήζεσλ γηα ην δηάζηεκα 2011-2013 

Ξξνθεηκέλνπ λα γίλεη εθηίκεζε ησλ απνρσξήζεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ην 

δηάζηεκα 2011-2013 παξαηίζεληαη θάπνηεο επηζεκάλζεηο, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ ηεο Δληαίαο Αξρήο Ξιεξσκήο (κηζζνδνζία Γεθεκβξίνπ): 

 Ρν πνζνζηφ ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηα Κηζζνινγηθά Θιηκάθηα 1 θαη 2 

ππνινγίζηεθε γηα ην ΚΘ1 ζε 4,7% θαη γηα ην ΚΘ2 ζε 3,7%, εμαηξνπκέλσλ 

ησλ εηδηθψλ κηζζνινγίσλ. Ρν πνζνζηφ πξνζδηνξίζηεθε ιακβάλνληαο ππφςε 

96.410 άηνκα γηα ηα νπνία ήηαλ δηαζέζηκε ε πιεξνθνξία σο πξνο ην 

κηζζνινγηθφ θιηκάθην. 

 Αλάγνληαο ην παξαπάλσ κέγεζνο ζην ζχλνιν ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ν 

αξηζκφο πνπ πξνθχπηεη αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 58.500 άηνκα 12/2010, ηα 

νπνία έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ 31 ρξφληα ππεξεζίαο. Ζ αλαγσγή 

ζην ζχλνιν βέβαηα έρεη επηζθάιεηα σο πξνο ηελ αθξίβεηά ηεο, δεδνκέλνπ 

φηη δελ ιακβάλνληαη ππφςε ηπρφλ δηαθνξνπνηήζεηο γηα ηα εηδηθά 

κηζζνιφγηα. Ρν κέγεζνο παξαηίζεηαη σο κηα πξψηε πξνζέγγηζε ηνπ βαζκνχ 

σξίκαλζεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Γεδνκέλνπ φηη ηα ζηνηρεία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο ΔΑΞ δελ είλαη πιήξε, ε 

παξαπάλσ εθηίκεζε σο πξνο ην βαζκφ σξηκφηεηαο δελ θξίλεηαη αζθαιήο 

πξνζέγγηζε ηνπ αξηζκνχ απνρσξήζεσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα γίλεη αμηνπνίεζε 

ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ απνρσξήζεσλ θαη ζπληαμηνδνηήζεσλ. Όπσο ήδε 

αλαθέξζεθε ζηελ παξ. 5.4.1 πξνζεγγίδεηαη ην ζχλνιν ησλ απνρσξήζεσλ κε 

ζπλδπαζκφ ησλ δχν πεγψλ δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, ζηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί 

ιακβάλνληαη ππφςε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία αξηζκνχ αηηήζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο ηα 

νπνία παξφηη δελ θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ παξνπζηάδνπλ 
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κεγαιχηεξν ρξνληθφ βάζνο. Ρα δηαζέζηκα ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 

5.14 πνπ αθνινπζεί. 

 

Πίλαθαο 5.14: Αξηζκφο απνρσξήζεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη αξηζκφο αηηήζεσλ 

ζπληαμηνδφηεζεο δεκνζίνπ 

ΔΡΝΠ ΑΗΡΖΠΔΗΠ 
ΠΛΡΑΜΗΝΓΝΡΖΠΖΠ 
ΓΖΚΝΠΗΝ ΞΟΝΠ ΡΖ 

ΓΔΛ. ΓΗΔΘΛΠΖ 
ΠΛΡΑΜΔΥΛ 

ΔΘΡΗΚΖΠΖ ΠΛΝΙΝ 
ΑΞΝΣΥΟΖΠΔΥΛ ΡΑΘΡΗΘΝ 

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ  

 ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΡΖΠΗΑ 
ΚΔΡΑΒΝΙΖ 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΡΖΠΗΑ 
ΚΔΡΑΒΝΙΖ 

1998 9.784 -     

1999 8.937 -8,66%     

2000 10.389 16,25%     

2001 11.608 11,73%     

2002 6.767 -41,70%     

2003 6.899 1,95%     

2004 8.680 25,82%     

2005 12.219 40,77%     

2006 14.673 20,08% 28.824 - 

2007 20.422 39,18% 20.509 -28,85% 

2008 21.688 6,20% 28.548 39,20% 

2009 16.058 -25,96% 25.677 -10,06% 

2010 33.337 107,60% 44.526 73,41% 

Ξεγέο:   

1. ΞΔΠ Ρξηκεληαίεο αλαθνξέο 

2. ΓΙΘ Γεληθή Γ/λζε Ππληάμεσλ Αξηζκφο αηηήζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο 
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Γηάγξακκα 5.18: Γηαρξνληθή εμέιημε αηηήζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο ηαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ 
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Ξεγέο:   

1. ΞΔΠ Ρξηκεληαίεο αλαθνξέο 

2. ΓΙΘ Γεληθή Γ/λζε Ππληάμεσλ Αξηζκφο αηηήζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο 

 

Δμεηάδνληαο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, παξαηεξνχληαη ηα αθφινπζα:  

 ν αξηζκφο ζπληαμηνδνηήζεσλ παξνπζηάδεη ζαθή ζπζρέηηζε κε ηε κεηαβνιή 

ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ην αζθαιηζηηθφ, κε ηηο αλψηαηεο ηηκέο λα 

εληνπίδνληαη ηηο επνρέο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

(N.2874/29.12.2000, Λ.3655/3.4.2008 θαη Λ.3863/14.7.2010), 

 ε ηάμε είλαη δηαρξνληθά απμεηηθή, γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ κεγέζπλζε 

ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα δηαρξνληθά, 

 νη επηπηψζεηο ηεο αιιαγήο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαίλεηαη λα εληνπίδνληαη ζε 

δχν έληνλα απμεηηθά έηε κε ζεκαληηθή κείσζε ηα επφκελα. Ζ κηθξή 

απφθιηζε κεηαμχ ησλ δχν ηειεπηαίσλ αζθαιηζηηθψλ λφκσλ δελ επηηξέπεη 

ηελ εμέηαζε κεγάινπ αξηζκνχ παξαηεξήζεσλ. 

Ξξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε ηάζε ησλ απνρσξήζεσλ ειήθζεζαλ ππφςε νη 

δχν ρξνλνζεηξέο θαη έγηλαλ εθηηκήζεηο κε ηε ρξήζε γξακκηθνχ θαη εθζεηηθνχ 

κνληέινπ (ε ρξήζε εθζεηηθνχ δνθηκάζηεθε ζηε κεγαιχηεξε ρξνλνζεηξά) κε ην 

γξακκηθφ λα παξνπζηάδεη θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά. Θαη γηα ηηο δχν ρξνλνζεηξέο 

εμεηάζηεθε ε δηαθξηηή κεηαρείξηζε ηνπ 2010, ιφγσ έληνλεο κεηαβνιήο ζε ζρέζε 

κε ηα πξνεγνχκελα έηε. 

Ζ πξφβιεςε κέζσ ηεο ρξνλνζεηξάο ησλ αηηήζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο δηνξζψζεθε 

αλαινγηθά πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πξνβνιή ζην ζχλνιν ηεο απαζρφιεζεο. Κε βάζε 
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ηηο δχν γξακκηθέο πξνβνιέο εθηηκήζεθε ν αξηζκφο απνρσξήζεσλ γηα ηελ επφκελε 

ηξηεηία, ελψ ιφγσ ζεκαληηθήο απφθιηζεο εμεηάδεηαη θαη ην ελδηάκεζν ζελάξην ην 

νπνίν πξνθχπηεη σο ν κέζνο ησλ δχν άιισλ. 

Γεδνκέλνπ φηη ε πξφβιεςε έγηλε ζηε βάζε γξακκηθνχ κνληέινπ γηα ηελ ηξηεηία 

2011-2013 επηρεηξήζεθε δηφξζσζε πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ππφςε ε θαηαλνκή ησλ 

απνρσξήζεσλ ζην εμεηαδφκελν δηάζηεκα ιακβάλνληαο ππφςε ηελ νπζηψδε 

αιιαγή ηνπ αζθαιηζηηθνχ λφκνπ αιιά θαη ηνπ πιαηζίνπ ακνηβψλ ζην δεκφζην, 

παξάκεηξνη πνπ ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά ζηε δξακαηηθή αχμεζε ησλ απνρσξήζεσλ 

θαηά ην 2010. Ζ θαηαλνκή ζηα έηε έγηλε ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

αξηζκνχ απνρσξήζεσλ θαηά ηα πξνεγνχκελα δηαζηήκαηα 2000-2001 θαη 2007-

2008. 

Κε βάζε ηα παξαπάλσ εμεηάδνληαη ηξία ζελάξηα ζε φηη αθνξά ζηηο απνρσξήζεηο σο 

εμήο: 

 ΠΔΛΑΟΗΝ Α: Ζ πξφβιεςε έγηλε ιακβάλνληαο ππφςε ηε ρξνλνζεηξά 1998-

2009 ησλ αηηήζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο κε αλαγσγή ζην ζχλνιν. Ν αξηζκφο 

ζπληάμεσλ αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Ππληάμεσλ ηνπ ΓΙΘ 

αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 71% ηνπ ζπλφινπ ησλ απνρσξήζεσλ, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δχν πεγψλ. Ρν κέγεζνο παξνπζηάδεη 

αληηζηνηρία κε ην ιφγν ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζπληαμηνδνηείηαη απφ ηε Γεληθή 

Γηεχζπλζε Ππληάμεσλ πξνο ην ζχλνιν ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα. Ιφγσ ηεο κεγάιεο αχμεζεο ην 2010 ζην ζελάξην ην νπνίν 

είλαη ζπληεξεηηθφ εθηηκάηαη κείσζε απνρσξήζεσλ γηα ηα επφκελα έηε. 

 ΠΔΛΑΟΗΝ Β: Ρν ζελάξην απνηειεί ηε κέζε πξνζέγγηζε βάζεη ησλ δχν 

ρξνλνζεηξψλ. Ζ απμεηηθή ηάζε ζπλερίδεηαη γηα δεχηεξε ρξνληά 

αθνινπζψληαο ηελ ηάζε πνπ παξαηεξείηαη ηα δχν πξνεγνχκελα δηαζηήκαηα 

αιιαγήο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ κε εληνλφηεξε αχμεζε ην πξψην έηνο θαη 

ζεκαληηθά κεησκέλν ξπζκφ αχμεζεο ην επφκελν, ελψ αθνινπζεί έληνλε 

θάκςε απφ ην 2012.  

 ΠΔΛΑΟΗΝ Γ: Απνηειεί πξνζέγγηζε κε βάζε ηα ζηνηρεία απνρσξήζεσλ ηεο 

πεξηφδνπ 2006-2010. Δπίζεο γίλεηαη πξφβιεςε κε γξακκηθή πξνβνιή κε 

βάζε ηελ νπνία εθηηκάηαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο απνρσξήζεσλ γηα ηελ 

επφκελε ηξηεηία. Ρα κεγέζε πθίζηαληαη δηφξζσζε πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί 

ππφςε ζεκαληηθά απμεκέλε ηηκή ηνπ 2010. Ζ ηάζε γηα ηα επφκελα ρξφληα 

αθνινπζεί ην ζελάξην Β κε εληνλφηεξε αχμεζε ην 2011 θαη αλαινγηθή 

κείσζε ην 2012. 
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Πίλαθαο 5.15: Δθηίκεζε αξηζκνχ απνρσξήζεσλ 2011-2013 

ΔΡΝΠ ΠΔΛΑΟΗΝ Α ΠΔΛΑΟΗΝ Β ΠΔΛΑΟΗΝ Γ 

2010 44.526 44.526 44.526 

2011 32.967 47.286 49.750 

2012 24.409 27.566 43.293 

2013 11.817 16.113 32.098 

ΠΛΝΙΝ 11-13 69.194 90.965 125.142 

 

5.4.3.3 Δθηίκεζε απνρσξήζεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ 

Ζ εθηίκεζε ηνπ απαζρνινχκελνπ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ ηελ πεξίνδν 2011-2013 

πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ 

3899/2010, κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη, κεηαμχ άιισλ, νη ξπζκίζεηο γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ πξνζιήςεσλ ζηνπο θξαηηθνχο θνξείο, ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Ππγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 3 ηνπ αλσηέξσ Λφκνπ, νη εγθξίζεηο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη κε ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ, 

πεξηνξίδνληαη θαηά 15% γηα ην 2011 ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο εγθξίζεηο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο. Γελ πξνβιέπεηαη πεξαηηέξσ κεηαβνιή ηνπ ελ ιφγσ αξηζκνχ 

ην 2012 θαη 2013.  

Αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ 

καζεηείαο stage, ειήθζεζαλ ππφςε ηα ζηνηρεία ηνπ ΝΑΔΓ κε βάζε ηα νπνία ν 

αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ ζήκεξα (Ηαλνπάξηνο 2011) αλέξρεηαη ζε 4.000 ησλ 

νπνίσλ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπκθσλεηηθψλ ζπλεξγαζίαο ζα ιήμεη εληφο 

ηνπ 2011. 

 

5.4.4 Δθηίκεζε κέζεο εηήζηαο απαζρφιεζεο 2011-2013 

Κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ππνινγίζηεθαλ αλσηέξσ, εθηηκάηαη ην κέγεζνο ηεο 

απαζρφιεζεο γηα ην επφκελν δηάζηεκα κε εθαξκνγή ηνπ θαλφλα κηαο πξφζιεςεο 

αλά πέληε απνρσξήζεηο (1:5). Ν εθηηκψκελνο αξηζκφο πξνζιήςεσλ παξνπζηάδεηαη 

ζηνλ πίλαθα 5.16. 

Πίλαθαο 5.16: Πξφβιεςε πξνζιήςεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ  

ΔΡΝΠ ΠΔΛΑΟΗΝ Α ΠΔΛΑΟΗΝ Β ΠΔΛΑΟΗΝ Γ 

2011 8.905 8.905 8.905 

2012 6.593 9.457 9.950 

2013 4.882 5.513 8.659 

ΠΛΝΙΝ 10-13 20.381 23.876 27.514 
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Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε πξνζέγγηζε ηεο απαζρφιεζεο γηα ην 

δηάζηεκα 2011-2013. Ζ κέζε εηήζηα απαζρφιεζε ππνινγίζηεθε ππφ ηελ παξαδνρή 

φηη νη πξνζιήςεηο θαη απνρσξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηαδηαθά ζηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ αλαινγηθά θαη ζηα δχν έηε. 

 

Πίλαθαο 5.17: Πξφβιεςε απαζρφιεζεο ζην δεκφζην ηνκέα  

Έηνο BASELINE 

SCENARIO 

ΠΔΛΑΟΗΝ Α ΠΔΛΑΟΗΝ Β ΠΔΛΑΟΗΝ Γ 

31/12/2006 772.287 772.287 772.287 772.287 

31/12/2007 789.819 789.819 789.819 789.819 

31/12/2008 786.081 786.081 786.081 786.081 

31/12/2009 803.371 803.371 803.371 803.371 

31/12/2010 810.268 740.031 740.031 740.031 

31/12/2011 819.219 695.111 680.792 678.328 

31/12/2012 828.171 677.295 662.683 644.985 

31/12/2013 837.122 670.359 652.083 621.545 

Πεκείσζε: Ζ ηηκή ηεο απαζρφιεζεο ηελ 31/12/2010 γηα ην baseline scenario αθνξά 

εθηίκεζε ζρεηηθά κε ην επίπεδν ηεο απαζρφιεζεο - αλ δελ είραλ επηβιεζεί νη 
πεξηνξηζκνί ζηηο πξνζιήςεηο δεκνζίσλ ππαιιήισλ ην 2010 - θαη φρη ηελ 
πξαγκαηηθή ηηκή θαη παξαηίζεηαη γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο 

 

Ππγθεληξσηηθά ηα ηξία ζελάξηα παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα 5.20 πνπ 

αθνινπζεί. 
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Γηάγξακκα 5.19: Γηαρξνληθή εμέιημε απαζρφιεζεο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 
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Πεκείσζε: Ζ ηηκή ηεο απαζρφιεζεο ηελ 31/12/2010 γηα ην baseline scenario αθνξά 
εθηίκεζε ζρεηηθά κε ην επίπεδν ηεο απαζρφιεζεο αλ δελ είραλ επηβιεζεί νη 
πεξηνξηζκνί ζηηο πξνζιήςεηο δεκνζίσλ ππαιιήισλ ην 2010 θαη φρη ηελ 
πξαγκαηηθή ηηκή θαη παξαηίζεηαη γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο. 

 

Ππλνιηθά ε δηαρξνληθή εμέιημε ηεο απαζρφιεζεο ζην δεκφζην παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Πεκεηψλεηαη φηη γηα ιφγνπο ζπγθξηζηκφηεηαο κε ηνλ πίλαθα 

5.1 έρεη πξνζηεζεί θαη ε κεηαβνιή ζηνπο αηξεηνχο ησλ ΝΡΑ ιφγσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ΘΑΙΙΗΘΟΑΡΖΠ. 
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Πίλαθαο 5.18: χλνιν απαζρφιεζεο ζην δεκφζην ηνκέα 

ΔΡΝΠ 

ΠΛΝΙΝ ΡΑΘΡΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 
ΠΚΒΑΠΗΝΣΝΗ 

(εθηφο 
αλαπιεξσηψλ) 

ΠΚΒΑΠΗΝΣΝΗ  
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ 

STAGE 

ΠΛΝΙΝ 
ΔΘΡΑΘΡΝ 

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

ΑΗΟΔΡΝΗ & 
ΠΛΔΟΓΑΡΔΠ 

ΝΡΑ 

ΠΛΝΙΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

Πελάξην Α Πελάξην Β Πελάξην Γ Πελάξην Α Πελάξην Β Πελάξην Γ 

31.12.2006 645.042 645.042 645.042 117.718 9.527 127.245 21.286 793.573 793.573 793.573 

31.12.2007 667.042 667.042 667.042 107.622 15.155 122.777 21.286 811.105 811.105 811.105 

31.12.2008 679.575 679.575 679.575 86.577 19.929 106.506 21.286 807.367 807.367 807.367 

31.12.2009 704.981 704.981 704.981 77.773 20.617 98.390 21.286 824.657 824.657 824.657 

31.12.2010 678.115 678.115 678.115 48.303 13.613 61.916 21.286 761.317 761.317 761.317 

31.12.2011 654.053 639.734 637.270 41.058 0 41.058 11.836 706.947 692.628 690.164 

31.12.2012 636.237 621.625 603.927 41.058 0 41.058 11.836 689.131 674.519 656.821 

31.12.2013 629.301 611.025 580.487 41.058 0 41.058 11.836 682.195 663.919 633.381 
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Ζ απαζρφιεζε ζην δεκφζην σο πνζνζηφ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ παξνπζηάδεηαη 

ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

Πίλαθαο 5.19: χλνιν απαζρφιεζεο ζην δεκφζην ηνκέα σο πνζνζηφ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ 

  Απαζρνινχκελνη ζην Γεκφζην Πχλνιν 

Δξγαηηθνχ 
Γπλακηθνχ 

Ππκκεηνρή απαζρφιεζεο ζην 
Γεκφζην 

Έηνο 
Πελάξην 

Α 

Πελάξην 

Β 

Πελάξην 

Γ 

Πελάξην 

Α 

Πελάξην 

Β 

Πελάξην 

Γ 

2006 772 772 772 5.135 15,0% 15,0% 15,0% 

2007 790 790 790 5.190 15,2% 15,2% 15,2% 

2008 786 786 786 5.169 15,2% 15,2% 15,2% 

2009 803 803 803 5.229 15,4% 15,4% 15,4% 

2010 740 740 740 5.261 14,1% 14,1% 14,1% 

2011 695 681 678 5.272 13,2% 12,9% 12,9% 

2012 677 663 645 5.286 12,8% 12,5% 12,2% 

2013 670 652 622 5.299 12,7% 12,3% 11,7% 

Ξεγή:  Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Γεληθή Γηεχζπλζε νηθνλνκηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ 
ππνζέζεσλ (ECFIN): The European Adjustment Programme for Greece - Third 
Review, February 2011 

Ρα κεγέζε Απαζρνινπκέλσλ θαη Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ αθνξνχλ εθηηκήζεηο 
βάζεη ηνπ Ππζηήκαηνο Δζληθψλ Ινγαξηαζκψλ. Γηαθνξνπνηήζεηο ζηα κεγέζε ηνπο 

ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ηεο έξεπλαο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ νθείινληαη ζηε 
δηαθνξεηηθή κεηξεηηθή βάζε θαη ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ δχν κεηξήζεσλ. 
Νη θπξηφηεξεο δηαθνξέο αθνξνχλ ηνλ ζπλππνινγηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ 
θάησ ησλ 15 εηψλ θαη ηεο δηαζπλνξηαθήο εξγαζίαο, θαζψο θαη ηελ ζπκπεξίιεςε 
ησλ ζηξαηεχζηκσλ. 

Πεκείσζε: Πηελ απαζρφιεζε δελ πεξηιακβάλνληαη αηξεηνί ΝΡΑ 

 

Ρν πνζνζηφ ηεο απαζρφιεζεο ζην δεκφζην παξνπζηάδεη κηθξή αχμεζε ην δηάζηεκα 

2006-2009 θαηά πεξίπνπ κηζή πνζνζηηαία κνλάδα γηα λα κεησζεί ζηε ζπλέρεηα 

θαηά πεξίπνπ 1,3% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ην 2010, ελψ ε πησηηθή πνξεία 

ζπλερίδεηαη κέρξη ην 2013. 
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6 ΔΘΡΗΚΖΠΔΗΠ ΚΗΠΘΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΑΞΑΛΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΔΟΗΝΓΝ 

2011 – 2013 

6.1 Δηζαγσγή 

Ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ηεο απαζρφιεζεο ζην δεκφζην γηα ην 

δηάζηεκα 2011-2013, πέξα απφ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ αξηζκνχ απαζρνινπκέλσλ, 

απαηηεί ηε γλψζε θαηά ην δπλαηφ ιεπηνκεξέζηεξσλ ζηνηρείσλ ζε φηη αθνξά ζην 

πξαγκαηηθφ θφζηνο απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ αλά θνξέα θαη ελδερνκέλσο 

αλά θαηεγνξία δαπάλεο. Ζ ιεπηνκεξήο πξνζέγγηζε ηφζν ηεο ακνηβήο ησλ 

εξγαδνκέλσλ φζν θαη ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο αθελφο λα παξέρεη ζεκαληηθή 

αθξίβεηα θαη αθεηέξνπ λα επηηξέπεη ηνλ άκεζν ππνινγηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ 

επηπηψζεσλ απφ ηηο φπνηεο κεηαβνιέο ηνπ πξνζσπηθνχ ή θαη ηεο νλνκαζηηθήο 

δαπάλεο. Κηα ηέηνηα αλαιπηηθή πξνζέγγηζε επηηξέπεη: 

 ηελ αζθαιή εθηίκεζε ηεο νηθνλνκηθήο επίπησζεο ησλ απνρσξήζεσλ θαη 

πξνζιήςεσλ εθφζνλ είλαη γλσζηφο ή κπνξεί λα εθηηκεζεί ν θνξέαο 

απνρψξεζεο ή πξφζιεςεο,  

 ηελ αθξηβή εθηίκεζε ηεο νηθνλνκηθήο επίπησζεο ησλ κεηαηάμεσλ κεηαμχ 

θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ή απφ δεκφζηεο επηρεηξήζεηο πξνο ην δεκφζην 

 ηελ αλάπηπμε θαη θνζηνιφγεζε ζελαξίσλ ζε φηη αθνξά ηπρφλ πξνηάζεηο 

λένπ κηζζνινγίνπ. 

Ζ ελ ιφγσ πιεξνθνξία ζα κπνξεί λα αληιεζεί κε κεγάιε αθξίβεηα απφ ηε βάζε 

δεδνκέλσλ ηεο Δληαίαο Αξρήο Ξιεξσκήο κε ηελ νινθιήξσζε ηεο, δειαδή ηελ 

έληαμε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζε απηή. Ζ κέρξη 

ζήκεξα αλάπηπμε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ε νπνία θαιχπηεη ζεκαληηθφ κελ κέξνο 

ηνπ πξνζσπηθνχ αιιά κε αληηπξνζσπεπηηθφ, θαζηζηά ην ελ ιφγσ εγρείξεκα 

επηζθαιέο. Ρα δηαζέζηκα ζηνηρεία απφ ηε Βάζε Γεδνκέλσλ ηεο ΔΑΞ πεξηιακβάλνπλ 

ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππνπξγείσλ Νηθνλνκηθψλ, Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε 

θαη Δζληθήο Άκπλαο θαη κηθξφ δείγκα ηνπ ππνινίπνπ πξνζσπηθνχ ην νπνίν αθνξά 

ζπγθεθξηκέλεο δηεπζχλζεηο θαη ππνπξγεία. Θαηά ζπλέπεηα ε αμηνπνίεζε ησλ ελ 

ιφγσ κεγεζψλ θαη ε πξνβνιή ηνπο ζην ζχλνιν ηεο απαζρφιεζεο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε ζεκαληηθέο παξαλνήζεηο θαη εμαγσγή ιαλζαζκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ. 

Ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ επηιέρζεθε ε πξνζέγγηζε ηνπ θφζηνπο λα γίλεη 

ζηε βάζε ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ ηα νπνία αθνξνχλ ζηα εμήο: 

 Πηνηρεία εθηέιεζεο Ραθηηθνχ Ξξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γεληθνχ Ινγηζηεξίνπ ηνπ 

Θξάηνπο γηα ηα έηε 2006, 2007, 2008, 2009 θαη 2010 κε αλάιπζε αλά ΘΑΔ 

θαη αλά θνξέα. Γεδνκέλνπ φηη ηα ζηνηρεία ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

δελ πεξηιακβάλνπλ ηε δαπάλε πξνζσπηθνχ ησλ ΝΡΑ, έγηλε πξνζαξκνγή 
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ησλ ζηνηρείσλ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλαινγία ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ΝΡΑ 

ζην ζχλνιν ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα.  

 Απνινγηζηηθά ζηνηρεία θφζηνπο κηζζνδνζίαο γηα ηνπο κήλεο Ηνχλην έσο θαη 

Γεθέκβξην 2010 ηνπ Γεληθνχ Ινγηζηεξίνπ ηνπ Θξάηνπο κε αλάιπζε αλά 

ηνκέα πνιηηηθήο, θνξέα ή θαηά πεξίπησζε νκάδα θνξέσλ θαη αλά ζρέζε 

εξγαζίαο. Ρα ελ ιφγσ ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ αλά ζρέζε εξγαζίαο 

(κφληκνη, ΗΓΑΣ, ΗΓΝΣ, Δηδηθά κηζζνιφγηα, stage, κεηαθιεηνί, θιπ), ηνλ 

αξηζκφ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη θφζηνο κηζζνδνζίαο κε αλάιπζε ζε βαζηθφ 

κηζζφ, ρξνλνεπίδνκα, ζχλνιν ινηπψλ επηδνκάησλ, ακνηβή ππεξσξηψλ, 

απνδεκίσζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, ινηπέο ακνηβέο θαη εηζθνξέο εξγνδφηε 

Ρα ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ηε δαπάλε κηζζνδνζίαο γηα κεγάιν αξηζκφ 

θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΝΡΑ, θαιχπηνληαο πνζνζηφ 

πξνζσπηθνχ άλσ ηνπ 90%. Δπίζεο, αθνξνχλ ηνπο κήλεο Ηνχλην έσο θαη 

Γεθέκβξην 2010 θαηά ηνπο νπνίνπο εθηηκάηαη φηη έρνπλ ελζσκαησζεί νη 

κεηαβνιέο ακνηβψλ πνπ επήιζαλ θαηά ην 2010. Πηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

κέζνπ θφζηνπο εμαηξέζεθαλ νη κήλεο Ηνχιηνο θαη Λνέκβξηνο ιφγσ 

ζπκπεξίιεςεο ηνπ επηδφκαηνο αδείαο θαη Σξηζηνπγέλλσλ αληίζηνηρα. 

 Ξξνβιεπφκελεο ακνηβέο βάζεη ηζρχνληνο κηζζνινγίνπ, φπσο πξνζδηνξίδεηαη 

απφ ην Γεληθφ Ινγηζηήξην ηνπ Θξάηνπο. Βάζεη ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ 

εθηηκήζεθε ε δηαθνξνπνίεζε ακνηβήο ησλ λενεηζεξρφκελσλ θαη 

απνρσξνχλησλ θαζψο επίζεο θαη ε επίπησζε ηεο σξίκαλζεο (κεηαβνιή 

θιηκαθίνπ) ζην εηήζην θφζηνο απαζρφιεζεο. 

Κε βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ε κεζνδνινγία πνπ εθαξκφζηεθε ζπλνπηηθά 

πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα βήκαηα: 

 Δθηίκεζε ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο ζε φηη αθνξά ην βαζηθφ ζελάξην 

(baseline scenario), κε ρξήζε ησλ απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ εθηέιεζεο 

ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηα έηε 2006-2009. Ρα ζηνηρεία ηνπ ηαθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ δελ πεξηιακβάλνπλ ηε δαπάλε πξνζσπηθνχ ησλ ΝΡΑ θαη 

γηα ην ιφγν απηφ έγηλε πξνζαξκνγή ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλαινγία ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ ΝΡΑ ζην ζχλνιν ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα (πίλαθαο 6.1). 

Πηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ, παξαηεξήζεθε 

ζεκαληηθή απφθιηζε ζηελ δαπάλε κε θσδηθφ 0570 κεηαμχ ησλ εηψλ 2006-

2007 (κεδεληθή δαπάλε) θαη ηνπ 2009 (πεξίπνπ 900 εθαη. €), θαζψο ν 

ζπγθεθξηκέλνο ΘΑΔ ζπκπεξηιακβάλεη παξνρέο θαη επηδφκαηα ησλ 

θαηαξγεζέλησλ κε ην Λ. 3697/2008 εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ. Κε ζθνπφ ηελ 

αζθαιέζηεξε εμαγσγή εθηηκήζεσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ εμέιημε ηεο 

κηζζνινγηθήο δαπάλεο ζηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν, πξαγκαηνπνηήζεθε 

πξνζαξκνγή ηεο ελ ιφγσ δαπάλεο, βάζεη ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηεο 
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ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο εμφδσλ ζην ζχλνιν ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο 

θαηά ην 2009. 

 Δθηίκεζε ηεο πξαγκαηηθήο δαπάλεο ηνπ 2010 απφ ηα ζηνηρεία εθηέιεζεο 

ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ επίζεο κε δηφξζσζε πξνθεηκέλνπ ε δαπάλε 

λα αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ.  

 Γηα ηα έηε 2011, 2012 θαη 2013 εθηηκήζεθε ε νηθνλνκηθή επίπησζε απφ ηηο 

κεηαβνιέο πξνζσπηθνχ σο εμήο: 

 Δθηηκήζεθε ην κέζν εηήζην θφζηνο αλά ζρέζε εξγαζίαο κε βάζε ηα 

δηαζέζηκα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηνπ Γεληθνχ Ινγηζηεξίνπ ηνπ 

Θξάηνπο γηα ηνπο κήλεο Ηνχλην, Αχγνπζην, Πεπηέκβξην, Νθηψβξην 

θαη Λνέκβξην 2010. Δηδηθφηεξα θαηαρσξήζεθε ην ζχλνιν ησλ 

δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ αλά θνξέα κε αλάιπζε αλά ζρέζε εξγαζίαο-

θαηεγνξία πξνζσπηθνχ (κφληκνη, εηδηθά κηζζνιφγηα, ΗΓΑΣ, ΗΓΝΣ, 

stage, κεηαθιεηνί θιπ) θαη αλά θαηεγνξία δαπάλεο (βαζηθφο κηζζφο, 

επηδφκαηα, ππεξσξίεο, θιπ). Αθνινχζεζε εθθαζάξηζε ησλ ζηνηρείσλ 

κε ηελ εμαίξεζε ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ππήξρε δαπάλε ρσξίο λα 

παξαηίζεηαη αξηζκφο πξνζσπηθνχ ή ην αληίζεην. Ρα ζηνηρεία 

νκαδνπνηήζεθαλ θαη εμήρζε κέζν κεληαίν θφζηνο αλά ζρέζε 

εξγαζίαο. 

 Κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ Γεληθνχ Ινγηζηεξίνπ ηνπ Θξάηνπο ζε φηη 

αθνξά ζηηο πξνβιεπφκελεο ακνηβέο εθηηκήζεθε ε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

ακνηβήο γηα ην λενεηζεξρφκελν ζην δεκφζην θαη ηνλ πξνο 

ζπληαμηνδφηεζε, θαζψο θαη ε κέζε εηήζηα επίπησζε ηεο σξίκαλζεο 

ζηηο ακνηβέο 

 πνινγίζηεθε ε κεηαβνιή ηνπ θφζηνπο θάζε έηνπο ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν ζπλαξηήζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινχκελσλ, ηνπ 

αξηζκνχ ησλ απνρσξήζεσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνζιήςεσλ. 

 Πην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε πξφβιεςε θφζηνπο 

έγηλε κε βάζε ην κέζν κεληαίν θφζηνο ηνπ 2010 κεηά ηηο πεξηθνπέο. 

Ζ ελ ιφγσ ακνηβή θαηαβάιιεηαη γηα εξγαζία 37,5 σξψλ ηελ 

εβδνκάδα εμαηξνπκέλσλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ (εθπαηδεπηηθψλ, 

ζηξαηησηηθψλ, θιπ) νη δε ακνηβέο πνπ ππνινγίζηεθαλ αθνξνχλ ζε 

πιήξε απαζρφιεζε θαηά ην ηζρχνλ σξάξην. 
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6.2 Γηαρξνληθή εμέιημε ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο ηνπ δεκνζίνπ 

6.2.1 Κηζζνινγηθή δαπάλε ηνπ δεκνζίνπ 2006-2010 

Ζ εμέιημε ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο παξνπζηάδεηαη βάζεη ησλ απνινγηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πεξηφδνπ 2006-2010, ηνπ Γεληθνχ 

Ινγηζηεξίνπ ηνπ Θξάηνπο. Αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία παξαηίζεληαη ζηνλ Ξίλαθα 6.1. 

Ρα ζηνηρεία αθνξνχλ ζηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ φπνπ πεξηιακβάλνληαη ηα 

πνπξγεία, νη Γεληθέο Γξακκαηείεο Ξεξηθεξεηψλ θαη νη Ξεξηθεξεηαθέο πεξεζίεο 

ησλ πνπξγείσλ, ελψ δελ πεξηιακβάλεηαη ε κηζζνινγηθή δαπάλε γηα ην πξνζσπηθφ 

ησλ ΝΡΑ (Α’ θαη Β’ βαζκνχ). Γηα ην ζθνπφ απηφ έγηλε εθηίκεζε ηεο δαπάλεο ζε φηη 

αθνξά ζην πξνζσπηθφ ησλ ΝΡΑ ε νπνία ζηεξίρζεθε ζηελ αλαινγία ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζην ζχλνιν. 

Πηα πξσηνγελή ζηνηρεία πνπ παξαζρέζεθαλ απφ ην Γεληθφ Ινγηζηήξην ηνπ 

Θξάηνπο, παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή απφθιηζε ζηελ δαπάλε κε θσδηθφ 0570 

«νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο». Ν ζπγθεθξηκέλνο ΘΑΔ ν νπνίνο πεξηιακβάλεη παξνρέο 

θαη επηδφκαηα ησλ θαηαξγεζέλησλ κε ην Λ.3697/2008 εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ ήηαλ 

κεδεληθφο ην δηάζηεκα 2006-2008, παξνπζίαδε κηθξή δαπάλε ην 2008, ελψ ην 

2009 έθηαζε πεξίπνπ ηα 900 εθαη. €. Κε ζθνπφ ηελ αζθαιέζηεξε εμαγσγή 

εθηηκήζεσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ εμέιημε ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο ζηελ 

ππφ εμέηαζε πεξίνδν, πξαγκαηνπνηήζεθε πξνζαξκνγή ηεο ελ ιφγσ δαπάλεο, βάζεη 

ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο εμφδσλ ζην ζχλνιν ηεο 

κηζζνινγηθήο δαπάλεο θαηά ην 2009. 
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Πίλαθαο 6.1: Δμέιημε κηζζνινγηθήο δαπάλεο ζην δεκφζην 2006-2010 

  KAEX ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
2006 ΣΑΚΣΙΚΟ 

Π/Τ 
2007 ΣΑΚΣΙΚΟ 

Π/Τ 
2008 ΣΑΚΣΙΚΟ 

Π/Τ 
2009 ΣΑΚΣΙΚΟ 

Π/Τ 
2010 ΣΑΚΣΙΚΟ 

Π/Τ 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ, 
ΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΙ ΚΛΠ 

0110 Προεδρικι χορθγία 615.530 629.149 641.245 647.427 1.012.179 

0120 
Βουλευτικζσ αποηθμιϊςεισ και 
επιδόματα 38.724.865 38.687.880 43.115.950 42.105.987 38.300.780 

0130 
Ειςφορζσ για τθν κοινωνικι 
αςφάλιςθ των βουλευτϊν 1.281.654 938.606 1.855.985 0 0 

ΤΝΟΛΟ 
0100 

Προεδρικι χορθγία, 
βουλευτικζσ αποηθμιώςεισ 
κ.λπ. 40.622.048 40.255.636 45.613.180 42.753.414 39.312.959 

ΑΜΟΙΒΕ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ 
ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ((ΜΟΝΙΜΟΙ & ΙΔΑΧ) 

0200 
Αμοιβζσ πολιτικϊν υπαλλιλων 
(τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.) 0 0 0 0 11.574 

0210 
Βαςικόσ μιςκόσ-γενικά 
επιδόματα 6.668.737.761 7.021.686.016 7.295.422.331 7.438.896.871 6.786.597.988 

0220 Ειδικά επιδόματα 227.587.027 294.320.927 405.559.223 498.671.729 431.474.105 
0230 Κλαδικά επιδόματα 866.166.946 931.631.083 1.007.765.255 1.082.776.389 917.005.845 

0240 

Αποδοχζσ υπαλλιλων του 
διπλωματικοφ κλάδου και 
άλλων ςυναφϊν κατθγοριϊν 69.527.133 74.701.661 79.937.779 82.466.447 69.173.287 

0250 

Αποδοχζσ μελϊν Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., 
εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ 
Σ.Ε.Ι. κ.λπ. 499.716.387 517.332.172 530.657.585 538.810.637 475.781.977 

0260 

Αποδοχζσ δικαςτικϊν 
λειτουργϊν, κφριου 
προςωπικοφ Ν..Κ. και 
ιατροδικαςτϊν 189.437.222 197.400.889 356.195.271 429.636.974 320.101.791 

0270 Αποδοχζσ γιατρϊν ΕΤ 567.572.764 588.972.325 615.461.061 745.598.510 685.261.912 
0280 Διάφορεσ αποηθμιϊςεισ 223.463.142 200.589.306 208.620.608 260.266.432 223.068.817 

0290 
Ειςφορζσ για τθν κοινωνικι 
αςφάλιςθ 370.129.388 441.453.228 495.660.858 523.125.371 502.308.158 

ΤΝΟΛΟ 
0200 

Αμοιβζσ πολιτικών 
υπαλλιλων (τακτικοί & 
Ι.Δ.Α.Χ.) 9.682.337.770 10.268.087.607 10.995.279.969 11.600.249.360 10.410.773.879 
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  KAEX ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
2006 ΣΑΚΣΙΚΟ 

Π/Τ 
2007 ΣΑΚΣΙΚΟ 

Π/Τ 
2008 ΣΑΚΣΙΚΟ 

Π/Τ 
2009 ΣΑΚΣΙΚΟ 

Π/Τ 
2010 ΣΑΚΣΙΚΟ 

Π/Τ 

ΑΜΟΙΒΕ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΧΕΗ 
ΕΡΓΑΙΑ ΙΔ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ 
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ 

0300 

Αμοιβζσ υπαλλιλων με ςχζςθ 
εργαςίασ Ι.Δ. οριςμζνου 
χρόνου και ειδικϊν 
κατθγοριϊν 0 0 0 0 105.760 

0310 Βαςικόσ μιςκόσ εκτάκτων 0 0 0 0 75.821 

0320 
Γενικά επιδόματα εκτάκτων 
υπαλλιλων 0 0 0 0 66.585 

0330 
Αποδοχζσ προςωπικοφ 
μερικισ απαςχόλθςθσ 2.318.106 1.983.540 727.725 1.599.547 622.825 

0340 

Αποδοχζσ εργατοτεχνικοφ, 
εποχιακοφ και λοιποφ 
προςωπικοφ 273.090.513 280.998.378 336.962.393 353.430.037 303.400.915 

0350 
Ειςφορζσ ςτθν κοινωνικι 
αςφάλιςθ 64.382.453 66.601.900 85.627.044 92.098.659 80.586.493 

0360 
Διάφορεσ αποηθμιϊςεισ 
εκτάκτων υπαλλιλων 0 0 0 0 21.639 

0370 Αποδοχζσ ειδικϊν κατθγοριϊν 16.005.451 16.933.424 18.216.747 21.848.555 20.415.242 
0380 Διάφορεσ αποηθμιϊςεισ 1.684.336 14.925.982 1.469.199 1.373.646 1.417.287 

0390 
Αποδοχζσ υπαλλιλων του 
διπλωματικοφ ςϊματοσ 0 0 0 0 23.553 

ΤΝΟΛΟ 

0300 

Αμοιβζσ υπαλλιλων με ςχζςθ 
εργαςίασ Ι.Δ. οριςμζνου 
χρόνου και ειδικών 
κατθγοριών 357.480.859 381.443.224 443.003.108 470.350.445 406.736.121 

ΑΜΟΙΒΕ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΑ, Λ, Π, ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΦΤΛΑΚΗ 

0410 Βαςικόσ μιςκόσ 1.754.126.589 1.849.565.289 2.051.188.374 2.083.912.748 1.854.716.441 

0420 Γενικά επιδόματα 1.045.855.556 1.075.044.224 1.129.522.396 1.135.275.108 1.060.707.817 

0430 Ειδικά επιδόματα 721.213.625 751.741.254 809.803.105 844.502.298 765.037.011 

0450 
Ειςφορζσ για τθν κοινωνικι 
αςφάλιςθ 20.430.741 21.319.027 26.375.370 26.014.776 25.519.077 

0480 Διάφορεσ αποηθμιϊςεισ 110.343.494 144.977.806 123.459.529 127.317.350 102.617.351 

ΤΝΟΛΟ 
0400 

Αμοιβζσ ςτρατιωτικών γενικά, 
οργάνων ΕΛ.Α, Λ.., Π.. 
και Αγροφυλακισ 3.651.970.005 3.842.647.601 4.140.348.773 4.217.022.281 3.808.597.696 
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  KAEX ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
2006 ΣΑΚΣΙΚΟ 

Π/Τ 
2007 ΣΑΚΣΙΚΟ 

Π/Τ 
2008 ΣΑΚΣΙΚΟ 

Π/Τ 
2009 ΣΑΚΣΙΚΟ 

Π/Τ 
2010 ΣΑΚΣΙΚΟ 

Π/Τ 

ΠΡΟΘΕΣΕ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕ 
ΠΑΡΟΧΕ 

0510 

Πρόςκετεσ παροχζσ 
(περιλαμβάνονται και οι 
αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ ) 552.889.186 602.147.002 556.534.800 750.182.681 576.311.784 

0520 
Πρόςκετεσ παροχζσ εκτάκτων 
υπαλλιλων γενικά 0 0 0 0 21.744 

0530 
Πρόςκετεσ παροχζσ εκτάκτων 
ςτρατιωτικϊν γενικά 0 0 0 0 5.987 

0540 

Τγειονομικι περίκαλψθ 
αςφαλιςμζνων του δθμοςίου 
κλπ. 52.745.971 62.026.219 60.555.934 62.187.240 61.558.357 

0550 
Λοιπά ζξοδα αςφαλιςμζνων 
του δθμοςίου 1.085.299 1.282.976 1.171.881 1.105.034 1.019.820 

0560 
Λοιπζσ παροχζσ, αποηθμιϊςεισ 
και οικονομικζσ ενιςχφςεισ 332.249.591 349.756.784 359.645.102 514.347.246 416.189.498 

0570 Οικονομικζσ ενιςχφςεισ 739.918.642 784.111.196 837.292.859 890.552.151 768.266.531 

ΤΝΟΛΟ 
0500 

Πρόςκετεσ και παρεπόμενεσ 
παροχζσ 1.678.888.690 1.799.324.176 1.815.200.576 2.218.374.352 1.823.373.721 

ΤΝΟΛΟ ΣΑΚΣΙΚΟΤ Π/Τ    15.411.299.373 16.331.758.244 17.439.445.606 18.548.749.853 16.488.794.376 

ΕΚΣΙΜΗΗ ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΟΣΑ   

 
2.177.423.972 2.269.329.212 2.415.157.680 2.909.409.078 2.627.118.368 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    17.588.723.345 18.601.087.455 19.854.603.287 21.458.158.931 19.115.912.744 

Ξεγή: πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ / Πηνηρεία εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ 

Πεκεηψζεηο: 

1. Ζ Ξξνεδξηθή ρνξεγία γηα ην 2010 δελ είλαη ζπγθξίζηκε κε πξνεγνχκελα ρξφληα γηαηί πεξηιακβάλεη θνλδχιη (ΘΑΔ 113) χςνπο 432.000 επξψ ην νπνίν πινπνηείηαη 
απφ ινηπνχο θνξείο.  

2. Ζ κηζζνινγηθή δαπάλε ζε φηη αθνξά ηνπο ΝΡΑ εθηηκήζεθε κε βάζε ηελ αλαινγία πξνζσπηθνχ 

3. Έγηλε αλαινγηθή πξνζαξκνγή ηνπ ΘΑΔ 570 γηα ηα έηε πξηλ ηνπ 2009. Ν ΘΑΔ 570 αθνξά ζε παξνρέο θαη επηδφκαηα θαηαξγεζέλησλ κε ην Λ.3697/08 
ινγαξηαζκψλ. Ν ΘΑΔ κέρξη ην 2007 ήηαλ κεδεληθφο θαη ην 2008 πνιχ ρακειφ πνζφ, ιφγσ θαηαρψξεζεο ησλ ελ ιφγσ πνζψλ θαηά θαλφλα ζε εηδηθνχο 
ινγαξηαζκνχο 
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6.2.2 Κηζζνινγηθή δαπάλε θαη ακνηβέο 2010 

6.2.2.1 Δηήζηα κεηαβνιή 

Πηνλ πίλαθα 6.2 απνηππψλεηαη ε κεηαβνιή ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο γηα ην 2010 

αλά θαηεγνξία ακνηβψλ (ΘΑΔ). Δίλαη εκθαλήο ε ζεκαληηθή κείσζε ηεο δαπάλεο 

αλά νκάδα ε νπνία νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ ακνηβψλ 

ζην δεκφζην (Λ.3833/2010 θαη Λ.3845/2010) θαη δεπηεξεπφλησο ζηε κείσζε ηεο 

απαζρφιεζεο θαηά ην ίδην έηνο. Ρα ζηνηρεία απηά αθνξνχλ δαπάλε κηζζνδνζίαο 

γηα πνπξγεία, Γεληθέο Γξακκαηείεο Ξεξηθεξεηψλ θαη Ξεξηθεξεηαθέο πεξεζίεο ησλ 

πνπξγείσλ, ελψ δελ πεξηιακβάλνληαη νη κηζζνινγηθέο δαπάλεο ησλ 

απαζρνινχκελσλ ζε ΝΡΑ (Α’ θαη Β’ βαζκνχ). 

Πίλαθαο 6.2: Μεηαβνιή κηζζνινγηθήο δαπάλεο αλά ΚΑΔ 2009-2010  

 KAEX ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΣΑΒΟΛΗ 
2009-2010 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ, 
ΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΙ ΚΛΠ 

0110 Προεδρικι χορθγία 56,3% 

0120 Βουλευτικζσ αποηθμιϊςεισ και επιδόματα -9,0% 

0130 
Ειςφορζσ για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ των 
βουλευτϊν   

ΤΝΟΛΟ 
0100 

Προεδρικι χορθγία, βουλευτικζσ αποηθμιώςεισ 
κ.λπ. -8,0% 

ΑΜΟΙΒΕ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ 

ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ 

(ΜΟΝΙΜΟΙ & ΙΔΑΧ) 

0200 Αμοιβζσ πολιτικϊν υπαλλιλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)  

0210 Βαςικόσ μιςκόσ-γενικά επιδόματα -8,8% 

0220 Ειδικά επιδόματα -13,5% 

0230 Κλαδικά επιδόματα -15,3% 

0240 
Αποδοχζσ υπαλλιλων του διπλωματικοφ κλάδου και 
άλλων ςυναφϊν κατθγοριϊν -16,1% 

0250 
Αποδοχζσ μελϊν Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικοφ 
προςωπικοφ Σ.Ε.Ι. κ.λπ. -11,7% 

0260 
Αποδοχζσ δικαςτικϊν λειτουργϊν, κφριου 
προςωπικοφ Ν..Κ. και ιατροδικαςτϊν -25,5% 

0270 Αποδοχζσ γιατρϊν ΕΤ -8,1% 

0280 Διάφορεσ αποηθμιϊςεισ -14,3% 

0290 Ειςφορζσ για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ -4,0% 

ΤΝΟΛΟ 0200 Αμοιβζσ πολιτικών υπαλλιλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.) -10,3% 

ΑΜΟΙΒΕ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΙΔ 

ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ 

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ 

0300 
Αμοιβζσ υπαλλιλων με ςχζςθ εργαςίασ Ι.Δ. 
οριςμζνου χρόνου και ειδικϊν κατθγοριϊν  

0310 Βαςικόσ μιςκόσ εκτάκτων   

0320 Γενικά επιδόματα εκτάκτων υπαλλιλων   

0330 Αποδοχζσ προςωπικοφ μερικισ απαςχόλθςθσ -61,1% 

0340 
Αποδοχζσ εργατοτεχνικοφ, εποχιακοφ και λοιποφ 
προςωπικοφ -14,2% 

0350 Ειςφορζσ ςτθν κοινωνικι αςφάλιςθ -12,5% 

0360 Διάφορεσ αποηθμιϊςεισ εκτάκτων υπαλλιλων   

0370 Αποδοχζσ ειδικϊν κατθγοριϊν -6,6% 

0380 Διάφορεσ αποηθμιϊςεισ 3,2% 

0390 Αποδοχζσ υπαλλιλων του διπλωματικοφ ςϊματοσ   

ΤΝΟΛΟ 
0300 

Αμοιβζσ υπαλλιλων με ςχζςθ εργαςίασ Ι.Δ. 
οριςμζνου 
χρόνου και ειδικών κατθγοριών -13,5% 
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 KAEX ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΣΑΒΟΛΗ 
2009-2010 

ΑΜΟΙΒΕ 
ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΑ, Λ, 
Π, ΚΑΙ ΑΓΡΟΦΤΛΑΚΗ 

0410 Βαςικόσ μιςκόσ -11,0% 

0420 Γενικά επιδόματα -6,6% 

0430 Ειδικά επιδόματα -9,4% 

0450 Ειςφορζσ για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ -1,9% 

0480 Διάφορεσ αποηθμιϊςεισ -19,4% 

ΤΝΟΛΟ 
0400 

Αμοιβζσ ςτρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.Α, Λ.., 
Π.. 
και Αγροφυλακισ -9,7% 

ΠΡΟΘΕΣΕ ΚΑΙ 
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕ 
ΠΑΡΟΧΕ 

0510 
Πρόςκετεσ παροχζσ (περιλαμβάνονται και οι 
αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ ) -23,2% 

0520 Πρόςκετεσ παροχζσ εκτάκτων υπαλλιλων γενικά   

0530 Πρόςκετεσ παροχζσ εκτάκτων ςτρατιωτικϊν γενικά   

0540 
Τγειονομικι περίκαλψθ αςφαλιςμζνων του 
δθμοςίου κλπ. -1,0% 

0550 Λοιπά ζξοδα αςφαλιςμζνων του δθμοςίου -7,7% 

0560 
Λοιπζσ παροχζσ, αποηθμιϊςεισ και οικονομικζσ 
ενιςχφςεισ -19,1% 

0570 Οικονομικζσ ενιςχφςεισ -13,7% 

ΤΝΟΛΟ 0500 Πρόςκετεσ και παρεπόμενεσ παροχζσ -17,8% 

ΤΝΟΛΟ ΣΑΚΣΙΚΟΤ Π/Τ    -11,1% 

ΕΚΣΙΜΗΗ 
ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΟΣΑ   

 

-9,7% 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    -10,9% 

Ξεγή: Πηνηρεία Γ.Ι.Θ. 

 

Γηάγξακκα 6.1: Μεηαβνιήο κηζζνινγηθήο δαπάλεο αλά θαηεγνξία (2009-2010) 
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ζρέζε εξγαζίαο ΗΓ

νξηζκέλνπ ρξφλνπ

θαη εηδηθψλ

θαηεγνξηψλ

Ακνηβέο

ζηξαηησηηθψλ

γεληθά, νξγάλσλ

ΔΙΙ.ΑΠ., ΙΠ, ΞΠ,

θαη Αγξνθπιαθήο

Ξξφζζεηεο θαη

παξεπφκελεο

παξνρέο

 

Ξεγή: Πηνηρεία ΓΙΘ – Δθηέιεζε πξνυπνινγηζκνχ 2009 θαη 2010 
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Πην δηάγξακκα 6.1 παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά ε πνζνζηηαία κείσζε κηζζνινγηθήο 

δαπάλεο ην δηάζηεκα 2009-2010 αλά επξχηεξε θαηεγνξία δαπαλψλ. Βάζεη ηνπ 

λένπ πεξηβάιινληνο, φπσο απηφ δηακνξθψζεθε κε ηελ πηνζέηεζε ηεο 

εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο πξνζιήςεσλ ηνπ έηνπο 2010, επήιζε 

ζεκαληηθή κείσζε ηεο κηζζνδνηηθήο δαπάλεο ην 2010 θαηά 11% ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν έηνο (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο πξνζσπηθνχ ησλ ΝΡΑ). 

Ζ κεγαιχηεξε κείσζε παξαηεξείηαη ζηηο πξφζζεηεο θαη παξεπφκελεο παξνρέο 

(18%) φπνπ ελδεηθηηθά πεξηιακβάλνληαη απνδεκηψζεηο γηα ππεξσξηαθή 

απαζρφιεζε, ζπκκεηνρή ζε επηηξνπέο, εμαηξέζηκα θαη λπρηεξηλά, δαπάλεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, εθεκεξίεο γηαηξψλ ΔΠ, επηδφκαηα θαηαξγεζέλησλ 

εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ, ελψ αθνινπζνχλ νη ακνηβέο ππαιιήισλ κε ζρέζε εξγαζίαο 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ (13,5%) θαη νη ακνηβέο ηαθηηθψλ ππαιιήισλ (10%). 

Ζ κεηαβνιή αλά νκάδα θνξέσλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 6.3. 

 

Πίλαθαο 6.3: Μεηαβνιή κηζζνινγηθήο δαπάλεο αλά νκάδα θνξέσλ 2009-2010 

Έηνο 

 

Νκάδα Φνξέσλ 

 

2009 

 

2010 
Δηήζηα 

Κεηαβνιή 

πνπξγεία 17.543.593.231 15.651.434.804 -10,8% 

Ξεξηθεξεηαθέο 

πεξεζίεο πνπξγείσλ 
149.173.984 130.570.873 -12,5% 

Γεληθέο Γξακκαηείεο 

Ξεξηθεξεηψλ 
855.982.638 706.788.698 -17,4% 

ΠΛΝΙΝ 18.548.749.853 16.488.794.376 -11,1% 

Ξεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΓΙΘ 

 

6.2.2.2 Μεληαίν θφζηνο απαζρφιεζεο 2010 

Δμεηάζηεθαλ νη αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο απνηχπσζεο ηεο κηζζνδνζίαο θνξέσλ ηνπ 

δεκνζίνπ γηα ην δηάζηεκα Ηνχληνο 2010 έσο Γεθέκβξηνο 2010, πνπ ζπγθεληξψλεη 

ην Γεληθφ Ινγηζηήξην ηνπ Θξάηνπο. Ρα ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ηε κηζζνινγηθή 

δαπάλε θαη ηνλ αξηζκφ πξνζσπηθνχ αλά θνξέα κε αλάιπζε αλά ζρέζε εξγαζίαο-

θαηεγνξία πξνζσπηθνχ (κφληκνη, εηδηθά κηζζνιφγηα, ΗΓΑΣ, ΗΓΝΣ, stage, κεηαθιεηνί 

θιπ) θαη αλά θαηεγνξία δαπάλεο (βαζηθφο κηζζφο, επηδφκαηα, ππεξσξίεο, 

απνδεκίσζε γηα ζπκκεηνρή ζε επηηξνπέο, εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, θιπ). 

Δηδηθφηεξα θαηαρσξήζεθε ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ αλά θνξέα κε ηε 

δηαζέζηκε αλάιπζε αλά ζρέζε εξγαζίαο-θαηεγνξία πξνζσπηθνχ θαη αλά θαηεγνξία 
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δαπάλεο. Αθνινχζεζε εθθαζάξηζε ησλ ζηνηρείσλ κε ηελ εμαίξεζε ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ ππήξρε δαπάλε ρσξίο λα παξαηίζεηαη αξηζκφο πξνζσπηθνχ ή ην 

αληίζεην. Δπίζεο ζηνπο ηειηθνχο ππνινγηζκνχο εμαηξέζεθαλ νη κήλεο Ηνχιηνο θαη 

Γεθέκβξηνο δηφηη ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ζπκπεξηειάκβαλαλ ζε θάπνην βαζκφ ην 

επίδνκα αδείαο θαη Σξηζηνπγέλλσλ αληίζηνηρα, επίζεο ηα ζηνηρεία ηνπ Γεθεκβξίνπ 

θάιππηαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξν αξηζκφ θνξέσλ. 

Ρα ζηνηρεία νκαδνπνηήζεθαλ θαη εμήρζε ην κέζν κεληαίν θφζηνο αλά ζρέζε 

εξγαζίαο. Ρν κέζν κεληαίν θφζηνο αλά εξγαδφκελν αλά ζρέζε εξγαζίαο 

ππνινγίζηεθε κε βάζε ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία θφζηνπο κηζζνδνζίαο σο 

ζηαζκηζκέλνο κέζνο ησλ δηαθφξσλ πεξηπηψζεσλ. 

Πηνλ πίλαθα 6.4 παξνπζηάδεηαη ε κέζε ακνηβή αλά εξγαδφκελν αλά ππνπξγείν. 

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ηα ζηνηρεία αθνξνχλ ηε κέζε κεληαία ακνηβή 

πιήξνπο απαζρφιεζεο κε εμαίξεζε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ δηέπνπλ ηα 

πξνγξάκκαηα καζεηείαο Stage. Γηα ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ε ακνηβή απηή αθνξά 

ζε εξγαζία 37,5 σξψλ ηελ εβδνκάδα. 

Πην δηάγξακκα 6.2 παξνπζηάδεηαη ε κέζε κεληαία ακνηβή πξνζσπηθνχ αλά θνξέα 

κε βάζε ηα ζηνηρεία ησλ κελψλ Ηνπλίνπ, Απγνχζηνπ, Πεπηεκβξίνπ, Νθησβξίνπ θαη 

Λνεκβξίνπ. 
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Πίλαθαο 6.4: Μέζε κεληαία ακνηβή αλά εξγαδφκελν – ηνηρεία Ινπλίνπ, Απγνχζηνπ, επηεκβξίνπ, Οθησβξίνπ θαη Ννεκβξίνπ 2010 

ΞΝΟΓΔΗΝ/ΦΝΟΔΑΠ ΚΝΛΗΚΝΗ ΗΓΑΣ ΔΗΓΗΘΑ 
ΚΗΠΘΝΙΝΓΗΑ 

ΠΚΒΑΠΗΝΣΝΗ ΙΝΗΞΝΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ 
ΚΑΘΖΡΔΗΑΠ 

STAGE 

ΒΝΙΖ ΡΩΛ ΔΙΙΖΛΩΛ 2.751 € 3.141 € 0 € 2.143 € 0 € 0 € 

ΞΟΝΔΓΟΗΑ ΡΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ 0 € 1.988 € 0 € 0 € 5.298 € 0 € 

ΔΠΩΡΔΟΗΘΩΛ ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΠΖΠ & 
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ 

1.956 € 2.000 € 1.525 € 1.312 € 1.094 € κ/δ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ 2.997 € 2.303 € 5.235 € 1.620 € 2.921 € 0 € 

ΔΜΩΡΔΟΗΘΩΛ 4.917 € 3.556 € 7.799 € 3.297 € 2.648 € 0 € 

ΔΘΛΗΘΖΠ ΑΚΛΑΠ 1.532 € 2.730 € 1.691 € 1.989 € 1.371 € 575 € 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ - 
ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ & 
ΛΑΡΗΙΗΑΠ 

2.842 € 3.131 € 2.175 € 2.408 € 2.778 € 0 € 

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ & 
ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ 

1.628 € 2.949 € 1.260 € 1.898 € 1.789 € 0 € 

ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ & 
ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ 

1.865 € 1.493 € 2.886 € 1.515 € 2.226 € 0 € 

ΞΝΓΝΚΩΛ, ΚΔΡΑΦΝΟΩΛ & 
ΓΗΘΡΩΛ 

3.022 € 1.995 € 1.509 € 2.009 € 2.272 € 700 € 

ΔΟΓΑΠΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ 

ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ 
2.106 € 2.147 € 3.952 € 482 € 2.234 € 0 € 

ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ 
ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 

1.785 € 2.010 € 4.677 € 2.564 € 2.240 € κ/δ 

ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & 
ΡΟΝΦΗΚΩΛ 

1.899 € 2.005 € 2.756 € 1.512 € 2.961 € 0 € 

ΓΗΘΑΗΝΠΛΖΠ ΓΗΑΦΑΛΔΗΑΠ & 
ΑΛΘΟΩΞΗΛΩΛ ΓΗΘΑΗΩΚΑΡΩΛ 

2.307 € 1.955 € 1.961 € 2.139 € 1.844 € 507 € 

ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΡΝ ΞΝΙΗΡΖ 1.922 € 3.082 € 4.878 € 570 € 2.505 € 0 € 

ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ & ΡΝΟΗΠΚΝ 1.401 € 1.624 € 1.893 € 1.557 € 585 € 465 € 

ΘΑΙΑΠΠΗΩΛ ΞΝΘΔΠΔΩΛ ΛΖΠΩΛ 

& ΑΙΗΔΗΑΠ 
1.840 € 2.124 € 952 € 1.450 € 1.770 € 0 € 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ 1.788 € 1.937 € 569 € 1.475 € 1.875 € 0 € 

ΑΠΔΞ 2.536 € 2.975 € 4.426 € 0 € 0 € 0 € 
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ΞΝΟΓΔΗΝ/ΦΝΟΔΑΠ ΚΝΛΗΚΝΗ ΗΓΑΣ ΔΗΓΗΘΑ 
ΚΗΠΘΝΙΝΓΗΑ 

ΠΚΒΑΠΗΝΣΝΗ ΙΝΗΞΝΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ 
ΚΑΘΖΡΔΗΑΠ 

STAGE 

Γ.Γ. ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΠ – Γ.Γ. 
ΔΛΖΚΔΟΩΠΖΠ 

1.670 € 2.837 € 0 € 1.025 € 3.182 € 0 € 

Γ.Γ. ΘΝΗΛΩΛΗΘΩΛ ΑΠΦΑΙΗΠΔΩΛ & 
ΔΞΝΞΡΔΝΚΔΛΝΗ ΦΝΟΔΗΠ & 

ΔΘΛΗΘΖ ΑΛΑΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΑΟΣΖ 

2.410 € 1.346 € 562 € 1.008 € 2.102 € 388 € 

Γ.Γ. ΡΖΠ ΘΒΔΟΛΖΠΖΠ 1.424 € 1.482 € 0 € 1.510 € 2.109 € 0 € 

Δ.Π.Ο. 1.514 € 3.349 € 2.906 € 0 € 0 € 0 € 

Δ..Ξ. 1.895 € 1.930 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Ξεγή:  ΓΙΘ Κεληαίεο Θαηαζηάζεηο Αξηζκνχ παιιήισλ & Γαπαλψλ Κηζζνδνζίαο Ηνπλίνπ, Απγνχζηνπ, Πεπηεκβξίνπ, Νθησβξίνπ θαη Λνεκβξίνπ 2010 

Πεκεηψζεηο: 

 Πην ζπλνιηθφ θφζηνο ζπκπεξηιακβάλνληαη: βαζηθφο κηζζφο, ρξνλνεπίδνκα, ζχλνιν επηδνκάησλ, ππεξσξίεο, απνδεκίσζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, 
λπρηεξηλά, πέξαλ ηνπ πελζεκέξνπ, απμεκέλεο επηρεηξεζηαθήο εηνηκφηεηαο θαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο)  

Πηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ηνπ ΞΔΜ πνπ ππεξεηνχλ ζε πεξεζίεο ηνπ Δμσηεξηθνχ, θαηαβάιιεηαη επίδνκα ππεξεζίαο αιινδαπήο, ην νπνίν 
θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ ππαιιήινπ θαη ηε ρψξα, απφ 1.606 € έσο 8.520 € πεξίπνπ. 

Πηνπο δηπισκαηηθνχο ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνχλ ζην εμσηεξηθφ, θαηαβάιιεηαη επηπιένλ επίδνκα ππεξεζίαο αιινδαπήο (ΔΑ), ην νπνίν 
δηαθνξνπνηείηαη απφ ρψξα ζε ρψξα θαη θπκαίλεηαη απφ 2.409 € έσο 11.360 €. 

Ζ κέζε κεληαία ακνηβή γηα ηα πξνγξάκκαηα καζεηείαο stage παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο νη νπνίεο πηζαλνινγείηαη φηη νθείινληαη ζε 
απαζρφιεζε γηα κέξνο ηνπ κήλα, γηα ην ζθνπφ απηφ εμαηξέζεθαλ νη αθξαίεο ηηκέο 
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Πίλαθαο 6.5: Πξνζδηνξηζκφο κέζνπ κεληαίνπ θφζηνπο αλά εξγαδφκελν 

ΞΔΟΗΝΓΝΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΚΝΛΗΚΝΗ ΗΓΑΣ ΔΗΓΗΘΑ 
ΚΗΠΘΝΙΝΓΗΑ 

ΠΚΒΑΠΗΝΣΝΗ ΙΝΗΞΝΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ 
ΚΑΘΖΡΔΗΑΠ 

STAGE 

ΠΛΝΙΝ 

ΗΝΛΗΝΠ 
2010 

ΘΝΠΡΝΠ (€) 735.024.119 61.317.199 387.558.055 76.620.416 32.770.522 1.032.957 1.294.323.267 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 386.906 36.545 190.066 54.300 23.254 1.221 692.292 

ΚΔΠΖ ΑΚΝΗΒΖ 1.900 1.678 2.039 1.411 1.409 846 1.870 

ΑΓΝΠΡΝΠ 
2010 

ΘΝΠΡΝΠ (€) 600.007.975 55.273.336 412.857.764 53.042.943 61.217.867 356.561 1.182.756.445 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 322.031 28.625 197.738 27.726 21.339 1.466 598.925 

ΚΔΠΖ ΑΚΝΗΒΖ 1.863 1.931 2.088 1.913 2.869 243 1.975 

ΠΔΞΡΔΚΒΟΗΝΠ 
2010 

ΘΝΠΡΝΠ (€) 762.000.224 79.602.652 440.518.994 83.226.354 1.910.114 228.753 1.367.487.091 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 385.968 40.621 201.670 45.104 1.468 1.952 676.783 

ΚΔΠΖ ΑΚΝΗΒΖ 1.974 1.960 2.184 1.845 1.301 117 2.021 

ΝΘΡΩΒΟΗΝΠ 
2010 

ΘΝΠΡΝΠ (€) 726.961.689 80.415.117 416.635.590 90.295.054 1.879.871 359.804 1.316.547.124 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 377.873 40.471 196.360 49.648 1.145 1.590 667.087 

ΚΔΠΖ ΑΚΝΗΒΖ 1.924 1.987 2.122 1.819 1.642 226 1.974 

ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ 

2010 

ΘΝΠΡΝΠ (€) 694.544.380 73.148.254 439.907.514 80.494.902 1.685.397 308.138 1.290.088.585 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 347.357 35.316 193.809 36.902 784 1.283 615.451 

ΚΔΠΖ ΑΚΝΗΒΖ 2.000 2.071 2.270 2.181 2.150 240 2.096 

ΠΛΝΙΝ 

ΘΝΠΡΝΠ (€) 3.518.538.386 349.756.558 2.097.477.917 383.679.668 99.463.771 2.286.212 6.451.202.512 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 364.027 36.316 195.929 42.736 9.598 1.502 650.108 

ΚΔΠΖ ΑΚΝΗΒΖ 1.933 1.926 2.141 1.796 2.073 304 1.985 

ΠΛΝΙΝ 

ΠΛΝΙΗΘΝ ΘΝΠΡΝΠ (€) 5.965.772.861 383.679.668 99.463.771 2.286.212 6.451.202.512 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 596.271  42.736 9.598 1.502 650.108 

ΚΔΠΖ ΑΚΝΗΒΖ 2.001 1.796 2.073 304 1.985 

Ξεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΓΙΘ Κεληαίεο Θαηαζηάζεηο Αξηζκνχ παιιήισλ & Γαπαλψλ Κηζζνδνζίαο Ηνπλίνπ, Απγνχζηνπ, Πεπηεκβξίνπ, Νθησβξίνπ 

θαη Λνεκβξίνπ 2010 

Πεκεηψζεηο: 

 Πηελ θαηεγνξία Ινηπνί, πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ακνηβέο Γεληθψλ Γξακκαηέσλ, Αλαπιεξσηψλ πνπξγψλ, κεηαθιεηψλ ππαιιήισλ, 
κειψλ ΓΔΞ – θαζεγεηψλ, Ξξνέδξσλ, απνζπαζκέλσλ, καζεηεπφκελσλ ΝΑΔΓ, κειψλ ΓΠ, θιπ. 
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Γηάγξακκα 6.2: Μέζε κεληαία ακνηβή αλά θνξέα 

 

Ξεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΓΙΘ Κεληαίεο Θαηαζηάζεηο Αξηζκνχ παιιήισλ & Γαπαλψλ Κηζζνδνζίαο Ηνπλίνπ, Απγνχζηνπ, Πεπηεκβξίνπ, Νθησβξίνπ 
θαη Λνεκβξίνπ 2010 
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6.3 Κηζζνινγηθή δαπάλε κε βάζε ηελ δπλακηθή 2006-2009  

(baseline scenario) 

Ρν βαζηθφ ζελάξην γηα ηελ εθηίκεζε ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο θαηά ηελ πεξίνδν 

2011-2013, αλαπηχρζεθε ππφ ηελ βαζηθή πξνυπφζεζε πεξί κε χπαξμεο ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ ηνπ 2010. Γηα ην ιφγν απηφ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηεο πεξηφδνπ 2006-2009, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε 

γξακκηθνχ ππνδείγκαηνο (επζεία πξφβιεςεο) ηεο κνξθήο y = α + β*x. Ρν 

ππφδεηγκα απηφ απνηππψλεη ηε δηαρξνληθή εμέιημε (ηάζε) ηεο κηζζνινγηθήο 

δαπάλεο ζην Γεκφζην Ρνκέα, φπσο απηή ζα δηακνξθσλφηαλ ρσξίο ηελ αλάγθε 

ζέζπηζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ ηνπ 2010.  

Ζ εθηίκεζε ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο ησλ ππεξεηνχλησλ ζην Γεκφζην Ρνκέα 

ππαιιήισλ (y) θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν (x) πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ 

ππνδείγκαηνο ŷ = α + β*x30, φπσο παξνπζηάζζεθε θαη ζηελ ελφηεηα 5.2. 

Ζ εθηίκεζε αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο ζην δεκφζην 

ηνκέα γηα ηελ πεξίνδν 2011-2013, πξαγκαηνπνηήζεθε βάζεη ησλ απνινγηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο πεξηφδνπ 2006-2009. Πηα ελ ιφγσ ζηνηρεία ζπκπεξηιακβάλεηαη 

κέξνο ησλ δαπαλψλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ αθνξνχλ ηε κηζζνινγηθή 

δαπάλε ησλ πνπξγείσλ, ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ ηνπο πεξεζηψλ θαζψο θαη ησλ 

Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ ησλ Ξεξηθεξεηψλ, γηα θάζε νκάδα θνξέσλ, κε εμαίξεζε ηνπο 

ΝΡΑ (Α’ θαη Β’ βαζκνχ). Ζ πξνζαξκνγή ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο ζην ζχλνιν ησλ 

απαζρνινχκελσλ ζην δεκφζην ηνκέα, πξαγκαηνπνηήζεθε ιακβάλνληαο ππφςε ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ απαζρνινχκελσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηε 

ζπλνιηθή απαζρφιεζε ζην δεκφζην ηνκέα. 

Ξαξάιιεια, ζηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ, παξαηεξήζεθε 

ζεκαληηθή απφθιηζε ζηελ δαπάλε κε θσδηθφ 0570 κεηαμχ ησλ εηψλ 2006-2007 

(κεδεληθή δαπάλε) θαη ηνπ 2009 (πεξίπνπ 900 εθαη. €), θαζψο ζπκπεξηιακβάλεη 

παξνρέο θαη επηδφκαηα ησλ θαηαξγεζέλησλ κε ην Λ. 3697/2008 εηδηθψλ 

ινγαξηαζκψλ. Κε ζθνπφ ηελ αζθαιέζηεξε εμαγσγή εθηηκήζεσλ θαη 

                                           

 

30 Model Summary: 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,995a ,989 ,984 209,72538 

a  Predictors: (Constant), VAR00001 
 
Coefficients 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

T Sig. 
B Std. Error Beta 

1 Constant) 16160,185 256,86 

,995 

62,914 ,000 

VAR00001 1286,183 93,792 13,713 ,005 

a  Dependent Variable: VAR00002 
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ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ εμέιημε ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο ζηελ ππφ εμέηαζε 

πεξίνδν, πξαγκαηνπνηήζεθε πξνζαξκνγή ηεο ελ ιφγσ δαπάλεο, βάζεη ηνπ 

πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο εμφδσλ ζην ζχλνιν ηεο 

κηζζνινγηθήο δαπάλεο θαηά ην 2009. 

Αμηνπνηψληαο ηα ζηνηρεία ηεο πεξηφδνπ 2006 – 2009, πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

εθηίκεζε ησλ αλσηέξσ ζπληειεζηψλ α θαη β, νη νπνίνη απνηππψλνληαη ζηνλ πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί: 

 

Έηνο Σξνληθή Ξεξίνδνο t 
Κηζζνινγηθή Γαπάλε  

(ζε εθαη. €) 

2006 1 17.588,72 

2007 2 18.601,09 

2008 3 19.854,60 

2009 4 21.458,16 

α 16.160,185 

β 1.286,183 

 

Κε ρξήζε ησλ αλσηέξσ, ε εθηίκεζε ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο γηα ηνπο 

ππεξεηνχληεο ππαιιήινπο ζην Γεκφζην ηνκέα θαηά ηελ πεξίνδν 2011-2013 

απνηππψλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 

Έηνο Σξνληθή Ξεξίνδνο t Κηζζνινγηθή Γαπάλε  

(ζε εθαη. €) 

2010 
31 

5 22.591,10 

2011 6 23.877,28 

2012 7 25.163,47 

2013 8 26.449,65 

 

Πχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, παξαηεξείηαη πησηηθή ηάζε ηνπ ξπζκνχ 

αχμεζεο ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο ζην Γεκφζην Ρνκέα, ε νπνία δηακνξθψλεηαη 

                                           

 

31 Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηε δηαρξνληθή εμέιημε ηεο κηζζνινγηθήο 

δαπάλεο, φπσο απηή ζα δηακνξθσλφηαλ ρσξίο ηελ πηνζέηεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ ηνπ 2010, 

ην πνζφ πνπ παξνπζηάδεηαη θαηά ην 2010 δελ αθνξά ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο πιεξσκέο, αιιά εθηίκεζε 

βάζεη ησλ απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηφδνπ 2007-2009. 
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ζην 5,3% γηα ην 2011 θαη ζην 5,1% γηα ην 2013. Πην ζεκείν απηφ ππελζπκίδεηαη 

φηη, ε εθηίκεζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο θαηά ην 2011 

(5,3%), δελ πξαγκαηνπνηήζεθε βάζεη ησλ απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 2010 

(19.115,91 εθαη. €), αιιά βάζεη ηεο εθηηκψκελεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο ηνπ 

2010, φπσο απηή ζα δηακνξθσλφηαλ (22.591,10 εθαη. €) ρσξίο ηε ιήςε κέηξσλ 

πεξηνξηζκνχ ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο. 

Ζ δηαρξνληθή εμέιημε ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013, φπσο 

παξνπζηάζζεθε αλσηέξσ, απνηππψλεηαη ζην δηάγξακκα 6.2: 

 

Γηάγξακκα 6.3: Γηαρξνληθή εμέιημε κηζζνινγηθήο δαπάλεο (baseline scenario) 

26.449,65

25.163,47

23.877,28

22.591,10
21.458,16

19.854,60

18.601,09
17.588,72

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 

 

Ζ ηάζε ηεο δαπάλεο είλαη έληνλα απμεηηθή θαη μεπεξλάεη ηα 25 δηο € ην 2012 θαη 

ηα 26 δηο. ην 2013. 



Κειέηε γηα ηηο κηζζνινγηθέο εμειίμεηο ζην δεκφζην - Ξξνζρέδην 

 

 247 
 

 

6.4 Κηζζνινγηθή δαπάλε κε βάζε ηελ εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή ηνπ 

2010-11 θαη ηε λέα πνιηηηθή πξνζιήςεσλ 

6.4.1 θηζηάκελε εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή θαη πνιηηηθή πξνζιήςεσλ 

Κε βάζε ηελ εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή ηνπ 2010 πξνέθπςε κηα ζεηξά πεξηνξηζκψλ ηεο 

κηζζνινγηθήο δαπάλεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κε ζεκαληηθή κείσζε ησλ ακνηβψλ 

θπξίσο κέζσ κείσζεο ησλ επηδνκάησλ, ησλ ακνηβψλ ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο, 

ησλ ακνηβψλ ζπκκεηνρήο ζε ζπιινγηθά φξγαλα. Ζ κείσζε απηή απνηππψλεηαη 

εκθαλψο ζηα ζηνηρεία εθηέιεζεο πνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2010 κε αλαινγηθή 

κείσζε ησλ ελ ιφγσ δαπαλψλ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο.  

Πε φηη αθνξά ζηελ εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή θαη πνιηηηθή απμήζεσλ γηα ην 2011 

ηζρχνπλ ηα εμήο: 

 Ζ λέα εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή γηα ην 2011 (Λ.3899/10, άξζξν 3) πξνβιέπεη 

ηελ απαγφξεπζε ρνξήγεζεο απμήζεσλ ζηηο απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα, εμαηξνπκέλσλ ησλ απμήζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ή ηε κηζζνινγηθή ή ππεξεζηαθή εμέιημε ηνπ 

πξνζσπηθνχ 

 Ν λφκνο 3833/10 (άξζξν 11) πξνβιέπεη φηη ν αξηζκφο ησλ εηήζησλ 

πξνζιήςεσλ θαη δηνξηζκψλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ δελ κπνξεί λα είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ην ιφγν έλα πξνο πέληε (κία πξφζιεςε αλά πέληε 

απνρσξήζεηο) ζην ζχλνιν ησλ θνξέσλ. Νη απνρσξήζεηο ππνινγίδνληαη ηελ 

31/12 ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηνπ έηνπο 

απηνχ. 

 Ρέινο ζην άξζξν 3 ηνπ Λ.3899/10 πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε πεξηνξηζκνχ 

ησλ εγθξίζεσλ πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ησλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ην 2011 

θαηά 15% ζε ζρέζε κε ην 2010. 

 

6.4.2 Ξξνζδηνξηζκφο κηζζνινγηθήο δαπάλεο 2011-2013 

Όπσο ήδε αλαθέξζεθε ε κεζνδνινγία πξνζέγγηζεο ηνπ θφζηνπο πεξηιακβάλεη ηελ 

αλαιπηηθή εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ζην εηήζην θφζηνο κηζζνδνζίαο ησλ 

αθφινπζσλ παξακέηξσλ: 

 Ρσλ απνρσξήζεσλ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ιφγσ 

κείσζεο ησλ εγθξίζεσλ γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή 

κίζζσζεο έξγνπ 

 Ρσλ πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ 
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 Ρσλ θαηαβαιιφκελσλ απμήζεσλ ιφγσ κηζζνινγηθήο εμέιημεο (θφζηνο 

σξίκαλζεο) ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 

Θαζέλα απφ ηα παξαπάλσ κεγέζε ππνινγίδεηαη σο πξνο ηε κεηαβνιή ηνπ ζε ζρέζε 

κε ην πξνεγνχκελν έηνο ψζηε λα πξνθχςεη ε κεηαβνιή ηνπ θφζηνπο απφ έηνο ζε 

έηνο. 

 

(α) Δθηίκεζε κέζνπ εηήζηνπ θφζηνπο αλά ζρέζε εξγαζίαο 

Ρν κέζν εηήζην θφζηνο εξγαζίαο ππνινγίζηεθε αλαιπηηθά κε βάζε ηα αλαιπηηθά 

ζηνηρεία κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ ηνπ δεκνζίνπ γηα ηνπο κήλεο Ηνχλην, Αχγνπζην, 

Πεπηέκβξην, Νθηψβξην θαη Λνέκβξην ηνπ 2010, φπσο παξνπζηάζηεθε ζηελ παξ. 

6.2.2 (πίλαθαο 6.5). 

Ξξνθεηκέλνπ λα γίλεη πξνζαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ θφζηνπο γηα ηνπο 

λενεηζεξρφκελνπο εθηηκήζεθε ε ζρέζε κεηαμχ ηεο κέζεο πξνβιεπφκελεο ακνηβήο 

θαη ηεο ακνηβήο ησλ Κηζζνινγηθψλ Θιηκαθίσλ 18 θαη 17 ηα νπνία απνηεινχλ ηα 

εηζαγσγηθά θιηκάθηα (θπξίσο ην 18), ελψ γηα ηνπο απνρσξήζαληεο έγηλε εθηίκεζε 

ηεο κέζεο ακνηβήο ζε ζρέζε κε ηελ πξνβιεπφκελε ακνηβή γηα ηα κηζζνινγηθά 

θιηκάθηα 1, 2 θαη 3 (ππεξεζία 30 εηψλ θαη άλσ) ηα νπνία πξνζεγγίδνπλ ηελ ακνηβή 

ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζπληαμηνδνηείηαη. 

Ζ ζπζρέηηζε πνπ πξνέθπςε είλαη: 

 Ζ κέζε κεληαία ακνηβή αλέξρεηαη ζε € 2.001 κε ην 91,3% ηνπ πξνζσπηθνχ λα 

δηθαηνχηαη επίδνκα ενξηψλ θαη αδείαο. 

 Ζ κέζε ακνηβή ησλ ΚΘ1-ΚΘ3 αλέξρεηαη ζην 116,4% ηεο κέζεο ακνηβήο, κε ην  

80% ηνπ πξνζσπηθνχ λα δηθαηνχηαη επηδνκάησλ ενξηψλ θαη αδείαο 

 Ζ κέζε ακνηβή ησλ ΚΘ18-17 αλέξρεηαη ζην 82,4% ηεο κέζεο ακνηβήο κε ην 

100% ηνπ πξνζσπηθνχ λα δηθαηνχηαη επηδνκάησλ ενξηψλ θαη αδείαο 

 Ζ κέζε εηήζηα αχμεζε ιφγσ σξίκαλζεο εθηηκήζεθε ζην 1,14% πεξίπνπ. 

Ζ αλαινγία ακνηβήο γηα ηα δηάθνξα θιηκάθηα ππνινγίζηεθε κε βάζε ηνπο 

αλαιπηηθνχο πίλαθεο κηζζνδνζίαο ηνπ Γεληθνχ Ινγηζηεξίνπ ηνπ Θξάηνπο. 

Ν ππνινγηζκφο ηνπ κέζνπ εηήζηνπ θφζηνπο έγηλε κε αλαγσγή ηνπ κεληαίνπ ζην 

ζχλνιν έηνπο (κεληαίν επί 12) θαη ζπκπεξίιεςεο ησλ δψξσλ ενξηψλ θαη ηνπ 

επηδφκαηνο αδείαο ηα νπνία αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ € 1.000. Ρν πνζνζηφ 

πξνζσπηθνχ πνπ δηθαηνχηαη επηδνκάησλ γηα θάζε πεξίπησζε  εθηηκήζεθε βάζεη ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο ΔΑΞ θαη ελέρεη επηζθάιεηα ιφγσ κε αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ηνπ 

δείγκαηνο. 

Κε βάζε ηα παξαπάλσ ε κέζε εηήζηα ακνηβή αλά θαηεγνξία πξνζσπηθνχ 

ππνινγίζηεθε φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 6.6 
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Δηδηθά γηα ην πξνζσπηθφ ησλ πξνγξακκάησλ καζεηείαο STAGE, ην κεληαίν θφζηνο 

πνπ ππνινγίζηεθε κε βάζε ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία κηζζνδνζίαο ηνπ ΓΙΘ 

(πίλαθαο 6.5) παξνπζηάδεη ζεκαληηθή απφθιηζε απφ κήλα ζε κήλα θπκαηλφκελν 

απφ 117-846 €/άηνκν. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε κέζε εηήζηα ακνηβή πνπ ειήθζε 

ππφςε ζηνπο πεξαηηέξσ ππνινγηζκνχο εθηηκήζεθε κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ ΝΑΔΓ 

θαη αλέξρεηαη ζε 4.366 €/απαζρνινχκελν. 

 

Πίλαθαο 6.6 Μέζν εηήζην θφζηνο αλά θαηεγνξία πξνζσπηθνχ 

Θαηεγνξία πξνζσπηθνχ Κέζε εηήζηα ακνηβή 
(€) 

ΡΑΘΡΗΘΝ Λεν-πξνζιεθζείο 20.775 

Κέζε ακνηβή 24.925 

Ξξνο ζπληαμηνδφηεζε 28.751 

ΠΚΒΑΠΗΝΣΝΗ 22.497 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ ΚΑΘΖΡΔΗΑΠ STAGE 4.366 

ΑΗΟΔΡΝΗ ΘΑΗ ΠΛΔΟΓΑΡΔΠ ΝΡΑ 7.407 

 

Πεκεηψλεηαη φηη νη παξαπάλσ ακνηβέο ζε φηη αθνξά ηαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη 

ζπκβαζηνχρνπο αθνξνχλ ζε πιήξε απαζρφιεζε ε νπνία ζην δεκφζην ζήκεξα 

αλέξρεηαη ζε 37,5 ψξεο αλά εβδνκάδα, εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ (εθπαηδεπηηθνί, 

ζηξαηησηηθνί, θιπ). 

 

(β) Δθηίκεζε επηπηψζεσλ ζην θφζηνο ιφγσ απνρσξήζεσλ  

Ζ κείσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο θαη πεξηνξηζκνχ ησλ ζπκβάζεσλ 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη κίζζσζεο έξγνπ, θαζψο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ζε 

πξνγξάκκαηα καζεηείαο stage αλαιπηηθά εθηηκήζεθε ζηελ παξ.5.4.2 θαη 

παξνπζηάδεηαη ζπγθεληξσηηθά ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 
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Πίλαθαο 6.7: Αξηζκφο απνρσξήζεσλ 2011-2013 

ΔΡΝΠ ΠΔΛΑΟΗΝ 
Α 

ΠΔΛΑΟΗΝ 
Β 

ΠΔΛΑΟΗΝ 
Γ 

ΠΚΒΑ-
ΠΗΝΣΝΗ 

ΞΟΝΓΟ. 
ΚΑΘΖΡΔΗΑΠ 

STAGE 

ΑΗΟΔΡΝΗ ΘΑΗ 
ΠΛΔΟΓΑΡΔΠ 

ΝΡΑ 

2010 44.526 44.526 44.526 29.470 7.005  

2011 32.967 47.286 49.750 7.245 4.000 9.450 

2012 24.409 27.566 43.293 0    

2013 11.817 16.113 32.098 0    

ΠΛΝΙΝ 
11-13 

69.194 90.965 125.142 7.245 4.000  9.450 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο επίπησζεο ζην θφζηνο έγηλε εθηίκεζε ηεο ρξνληθήο 

θαηαλνκήο ησλ απνρσξήζεσλ κε βάζε ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία (θαηαλνκή 

απνρσξήζεσλ βάζεη ηξηκεληαίσλ απνγξαθψλ ΞΔΠ 2006-2010) θαη αλαινγηθή 

θαηαλνκή ηνπ νθέινπο ζην έηνο απνρψξεζεο θαη ην επφκελν δεδνκέλνπ φηη 

ππνινγίδεηαη ε δηαθνξηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο κεηαμχ θάζε έηνπο θαη ηνπ 

πξνεγνχκελνπ. 

 

Πίλαθαο 6.8: Δηήζηα κείσζε θφζηνπο ιφγσ απνρσξήζεσλ (ζε εθαη. €) 

  ΡΑΘΡΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΚΒΑΠΗΝΣΝΗ ΑΗΟΔΡΝΗ ΘΑΗ 
ΠΛΔΟΓΑΡΔΠ 

ΝΡΑ ΔΡΝΠ ΠΔΛΑΟΗΝ 

Α 

ΠΔΛΑΟΗΝ 

Β 

ΠΔΛΑΟΗΝ 

Γ 

ΝΟΗΠΚΔΛΝ 

ΣΟΝΛΝ - 
ΔΟΓΝ 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ 

ΚΑΖΘΖΡΔΗΑΠ 
STAGE 

2011 1.114 1.320 1.355 163 17 70 

2012 825 1.076 1.338 0 0 0 

2013 521 628 1.084 0 0 0 

Πεκείσζε: Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο ζε φηη αθνξά αηξεηνχο θαη ζπλεξγάηεο ΝΡΑ, φπσο 
πξνθχπηεη απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΘΑΙΙΗΘΟΑΡΖΠ παξνπζηάδεηαη 
γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο ηεο κειέηεο θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ εθηίκεζε 
ηεο κεηαβνιήο ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο γηα ηα έηε 2011-2013 

 

(γ) Δθηίκεζε επηπηψζεσλ ζην θφζηνο ιφγσ πξνζιήςεσλ  

Ζ εθηίκεζε ησλ πξνζιήςεσλ έγηλε κε εθαξκνγή ηνπ θαλφλα 5:1 γηα ηα έηε 2011-

2013. 
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Πίλαθαο 6.9: Δθηίκεζε αξηζκνχ πξνζιήςεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ (κέγηζηε ηηκή 

βάζεη ηνπ θαλφλα 1:5) 

  ΡΑΘΡΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

ΔΡΝΠ ΠΔΛΑΟΗΝ Α ΠΔΛΑΟΗΝ Β ΠΔΛΑΟΗΝ Γ 

2011 8.905 8.905 8.905 

2012 6.593 9.457 9.950 

2013 4.882 5.513 8.659 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο επίπησζεο ζην θφζηνο έγηλε εθηίκεζε ηεο ρξνληθήο 

θαηαλνκήο ησλ πξνζιήςεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κε βάζε ηα ηζηνξηθά 

ζηνηρεία (θαηαλνκή πξνζιήςεσλ βάζεη ηξηκεληαίσλ απνγξαθψλ ΞΔΠ 2006-2010) 

θαη αλαινγηθή θαηαλνκή ηεο επηβάξπλζεο ζην έηνο πξφζιεςεο θαη ην επφκελν 

δεδνκέλνπ φηη ππνινγίδεηαη ε δηαθνξηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο κεηαμχ θάζε έηνπο 

θαη ηνπ πξνεγνχκελνπ. Ρν κέζν εηήζην θφζηνο αλά άηνκν ειήθζε ππφςε φπσο 

πξνζδηνξίζηεθε παξαπάλσ. 

 

Πίλαθαο 6.10: Δηήζηα επηβάξπλζε θφζηνπο ιφγσ πξνζιήςεσλ (ζε εθαη. €) 

  ΡΑΘΡΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

ΔΡΝΠ ΠΔΛΑΟΗΝ Α ΠΔΛΑΟΗΝ Β ΠΔΛΑΟΗΝ Γ 

2011 274 274 274 

2012 161 191 196 

2013 119 155 193 

 

(δ) Δθηίκεζε επηπηψζεσλ ζην θφζηνο ιφγσ κηζζνινγηθήο εμέιημεο 

(σξίκαλζεο)  

Ωο σξίκαλζε νξίδεηαη ε κεηάβαζε απφ ην εθάζηνηε κηζζνινγηθφ θιηκάθην ζην 

επφκελν ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη θαηά θαλφλα θάζε δχν έηε, κε εμαίξεζε ηε 

κεηάβαζε απφ ην ΚΘ17 ζην ΚΘ18 ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη έλα έηνο κεηά ηελ 

πξφζιεςε ηνπ εξγαδνκέλνπ. 

Ζ κέζε αχμεζε κεηαμχ ησλ θιηκαθίσλ φπσο πξνζδηνξίζηεθε γηα κεγάιν αξηζκφ 

πξνβιεπφκελσλ κηζζνινγίσλ γηα φια ηα ππνπξγεία θαη ελδεηθηηθά εηδηθά 

κηζζνιφγηα αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 2,29%. Γεδνκέλνπ φηη ε κεηαβνιή θιηκαθίνπ 

γίλεηαη αλά δηεηία ε κέζε εηήζηα αχμεζε ιφγσ σξίκαλζεο ππνινγίδεηαη ζε 1,14% 

Ζ αχμεζε ιφγσ σξίκαλζεο ππνινγίδεηαη ζην πξνζσπηθφ θάζε έηνπο κε 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πξνζιήςεσλ θαη απνρσξήζεσλ.  
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Πίλαθαο 6.11: Πξνζσπηθφ βάζεη ηνπ νπνίνπ ππνινγίδεηαη ε σξίκαλζε 

  ΡΑΘΡΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

Έηνο ΠΔΛΑΟΗΝ Α ΠΔΛΑΟΗΝ Β ΠΔΛΑΟΗΝ Γ 

2010 678.115 678.115 678.115 

2011 645.148 630.829 628.365 

2012 629.643 612.168 593.977 

2013 624.420 605.512 571.828 

 

Πίλαθαο 6.12: Δηήζηα επηβάξπλζε ιφγσ σξίκαλζεο (ζε εθαη. €) 

  ΡΑΘΡΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

Έηνο ΠΔΛΑΟΗΝ Α ΠΔΛΑΟΗΝ Β ΠΔΛΑΟΗΝ Γ 

2011 184 180 179 

2012 181 176 171 

2013 182 176 167 

 

(ε) Δηήζηα κείσζε κηζζνινγηθήο δαπάλεο 

Ζ ζπλνιηθή κείσζε ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο φπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ 

παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

Ρν κέγεζνο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ησλ πηλάθσλ 6.8 (φθεινο απφ 

απνρσξήζεηο), 6.10 (αθαίξεζε δαπάλεο γηα λενπξνζιεθζέληεο) θαη 6.12 

(αθαίξεζε δαπάλεο ιφγσ σξίκαλζεο). 

 

Πίλαθαο 6.13: Δηήζηα κείσζε ηνπ θφζηνπο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο  

(ζε εθαη. €) 

Έηνο BASELINE 
SCENARIO 

ΠΔΛΑΟΗΝ Α ΠΔΛΑΟΗΝ Β ΠΔΛΑΟΗΝ Γ 

2011 -285 837 1.047 1.083 

2012 -288 483 709 970 

2013 -291 220 297 724 
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Νη αξλεηηθέο ηηκέο ηνπ πίλαθα ζε φηη αθνξά ζην baseline scenario αλαθέξνληαη ζε 

αχμεζε ηνπ θφζηνπο. Ρν ζχλνιν ησλ ινηπψλ ζελαξίσλ παξνπζηάδεη ζεκαληηθή 

κείσζε ηνπ θφζηνπο θάζε έηνο. 

Όπσο ήδε αλαθέξζεθε δελ ειήθζε ππφςε ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ιφγσ ηεο 

κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ αηξεηψλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ΘΑΙΙΗΘΟΑΡΖΠ, δεδνκέλνπ φηη ην ελ ιφγσ πξνζσπηθφ δελ κπνξεί ζην ζχλνιφ ηνπ 

λα ζεσξεζεί πιήξσο απαζρνινχκελν ζην δεκφζην θαη θαηά ζπλέπεηα ε ζρεηηθή 

δαπάλε δελ εκπίπηεη άκεζα ζην θφζηνο κηζζνδνζίαο. 

 

Πίλαθαο 6.14: Δθηίκεζε εηήζηαο δαπάλεο (ζε εθαη. €) 

Έηνο 
BASELINE 
SCENARIO 

ΠΔΛΑΟΗΝ Α ΠΔΛΑΟΗΝ Β ΠΔΛΑΟΗΝ Γ 

2006 17.589 17.589 17.589 17.589 

2007 18.601 18.601 18.601 18.601 

2008 19.855 19.855 19.855 19.855 

2009 21.458 21.458 21.458 21.458 

2010 22.591 19.116 19.116 19.116 

2011 23.877 18.071 18.069 18.033 

2012 25.163 17.578 17.361 17.063 

2013 26.450 17.379 17.064 16.339 
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Γηάγξακκα 6.4: Δθηίκεζε εηήζηαο δαπάλεο (ζε εθαη. €) 
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Ζ κηζζνινγηθή δαπάλε παξνπζηάδεη ζεκαληηθή κείσζε θαη ζηα ηξία ζελάξηα ε νπνία 

νθείιεηαη ζηνλ αξηζκφ απνρσξήζεσλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πξνζιήςεσλ ζην 

5:1. Ζ κείσζε ήηαλ ζεκαληηθή ην 2011 ελψ αθνινπζεί κε επηφηεξν ξπζκφ ην 

δηάζηεκα 2011-2013. 

 

Πηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη ε δαπάλε κηζζνδνζίαο σο πνζνζηφ 

ηνπ ΑΔΞ γηα ην δηάζηεκα 2006-2013 θαη επίζεο σο πνζνζηφ επί ησλ πξσηνγελψλ 

δαπαλψλ ηεο Γεληθήο Θπβέξλεζεο. 
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Πίλαθαο 6.15: Γαπάλε κηζζνδνζίαο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ 

Έηνο ΑΘΑΘΑΟΗΠΡΝ 

ΔΘΛΗΘΝ 
ΞΟΝΦΝΛ  

(ζε δηο €) 

BASELINE 
SCENARIO 

ΠΔΛΑΟΗΝ Α ΠΔΛΑΟΗΝ Β ΠΔΛΑΟΗΝ Γ 

2006 211,3 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 

2007 227,1 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 

2008 236,9 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 

2009 235,0 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 

2010 231,9 9,7% 8,2% 8,2% 8,2% 

2011 228,4 10,5% 8,0% 7,9% 7,9% 

2012 230,0 10,9% 7,7% 7,5% 7,4% 

2013 235,0 11,3% 7,5% 7,3% 7,0% 

Ξεγέο: ΔΙΠΡΑΡ, εθηηκήζεηο ΑΔΞ 2006-2009 

 Ραθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 2011, εθηηκήζεηο ΑΔΞ 2009-2013 

 

Ζ κηζζνινγηθή δαπάλε (εμαηξνπκέλεο ηεο δαπάλεο γηα ζπληάμεηο δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ θαη ησλ ΓΔΘΝ) σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΞ ήηαλ κάιινλ ζηαζεξή ζην 

δηάζηεκα 2006-2008 ζην επίπεδν ηνπ 8,3% κε αχμεζε πάλσ απφ ην 9% ην 2009 

γηα λα ζεκεηψζεη κείσζε ην 2010, ηάζε ε νπνία ζπλερίδεηαη ην δηάζηεκα 2011-

2013 κε ην 2013 λα πιεζηάδεη ην 7%. 

 

Πίλαθαο 6.16: Μηζζνινγηθή δαπάλε σο πνζνζηφ ησλ πξσηνγελψλ δαπαλψλ γεληθήο 

θπβέξλεζεο (πνζά ζε δηο €) 

Έηνο 

Κηζζνινγηθή Γαπάλε 
Ξξσηνγελείο 

Γαπάλεο 
Γεληθήο 

Θπβέξλεζεο 

Ξνζνζηφ ζπκκεηνρήο 
Κηζζνινγηθήο Γαπάλεο 

Πελάξην 
Α 

Πελάξην 
Β 

Πελάξην 
Γ 

Πελάξην 
Α 

Πελάξην 
Β 

Πελάξην 
Γ 

2006 17,59 17,59 17,59 85,65 20,5% 20,5% 20,5% 

2007 18,60 18,60 18,60 94,83 19,6% 19,6% 19,6% 

2008 19,85 19,85 19,85 104,75 19,0% 19,0% 19,0% 

2009 21,46 21,46 21,46 112,52 19,1% 19,1% 19,1% 

2010 19,12 19,12 19,12 100,30 19,1% 19,1% 19,1% 

2011 18,28 18,07 18,03 99,73 18,3% 18,1% 18,1% 

2012 17,80 17,36 17,06 97,71 18,2% 17,8% 17,5% 

2013 17,58 17,06 16,34 98,53 17,8% 17,3% 16,6% 

Ξεγέο: European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
(2011) The Economic Adjustment Programme for Greece - Third Review. European 
Economy, Occasional Papers 77. February 2011. Brussels. 

 ΓΙΘ ζηνηρεία εθηέιεζεο π/π 

Πεκείσζε: Ζ κηζζνινγηθή δαπάλε πεξηιακβάλεη θαη ην θφζηνο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ΝΡΑ 
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Ζ κηζζνινγηθή δαπάλε σο πνζνζηφ ησλ πξσηνγελψλ δαπαλψλ γεληθήο 

θπβέξλεζεο παξνπζηάδεη πησηηθή πνξεία θαζφιε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν. Δηδηθά 

ην δηάζηεκα 2009 – 2010 παξφηη παξνπζηάδεη ζεκαληηθή αχμεζε ην 2009 θαη 

ζεκαληηθή κείσζε ην 2010 ζε απφιπηα κεγέζε, ην κέγεζνο σο πνζνζηφ ησλ 

πξσηνγελψλ δαπαλψλ παξακέλεη ζηαζεξφ. Ρν δηάζηεκα 2011-2013 ε ηάζε είλαη 

πησηηθή ηφζν ζε απφιπηα κεγέζε φζν θαη σο πνζνζηφ ησλ πξσηνγελψλ δαπαλψλ 

(φπσο πξνθχπηνπλ ζην βαζηθφ δεκνζηνλνκηθφ ζελάξην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο 

Νηθνλνκηθήο Ξνιηηηθήο) 
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7 ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΑΚΝΗΒΥΛ ΠΔ ΔΞΗΙΔΓΚΔΛΔΠ ΣΥΟΔΠ 

7.1 Δηζαγσγή – Κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε 

Δμεηάδνληαο ην κηζζνιφγην επηιεγκέλσλ ρσξψλ ν ζηφρνο είλαη λα αληιεζνχλ 

ζηνηρεία γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη εμνξζνινγηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ ζην 

δεκφζην ηνκέα. Ν ζηφρνο είλαη λα δηακνξθσζεί έλα θαηά ην δπλαηφ απινπνηεκέλν 

θαη ελνπνηεκέλν κηζζνιφγην γηα ην ζχλνιν ησλ απαζρνινπκέλσλ ζην δεκφζην 

ηνκέα. Ν ζθνπφο είλαη λα ππνζηεξίμεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε παξνρή ππεξεζηψλ 

απφ ην δεκφζην ηνκέα θαη λα εκπεδψζεη έλα βειηησκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ 

θφζηνπο. 

Πην θείκελν πνπ αθνινπζεί γίλεηαη κία αλαζθφπεζε ησλ ζπζηεκάησλ ακνηβψλ ζε 

δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. έηζη ψζηε λα ππνβνεζεζεί ν αλαγλψζηεο ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ ζπκβεί ζηα ζπζηήκαηα ακνηβψλ ζην δεκφζην 

ηνκέα ζηελ Δπξψπε. Ξξνζδηνξίδνληαη νξηζκέλα βαζηθά ζεκεία ηα νπνία πξέπεη λα 

εμεηαζηνχλ ζε κία δηαδηθαζία αλακφξθσζεο ηνπ κηζζνινγίνπ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

Απνηππψλνληαη ζπλνπηηθά νη δηαδηθαζίεο εθζπγρξνληζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ 

ακνηβψλ ζην δεκφζην ηνκέα ζε νξηζκέλεο ρψξεο ηεο Δ.Δ., ελψ πξνζδηνξίδεηαη ην 

ζεκείν ζην νπνίν βξίζθεηαη ε Διιάδα. Πθηαγξαθνχληαη επίζεο νη δνκέο θαη νη 

πξαθηηθέο ακνηβψλ ζε κηα ζεηξά αληίζηνηρσλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. 

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ 

βαζίζηεθε: 

1. Πηελ δηεξεχλεζε ελφο ζεκαληηθνχ εχξνπο πεγψλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε 

ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο αιιά θαη ηνπ 

δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ηδηαίηεξα πξνζθχγακε ζε κειέηεο πνπ 

εθπνλήζεθαλ θαη ζε βάζεηο δεδνκέλσλ θπβεξλεηηθψλ ή άιισλ δεκφζησλ 

νξγαληζκψλ γηα δηάθνξεο ρψξεο, αιιά θαη ζε πεγέο φπσο ν ΝΝΠΑ, ε Δ.Δ. 

θαη ν ΝΖΔ.  

2. Πηελ αμηνπνίεζε ζπλεληεχμεσλ θαη ελφο δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε 

ζηειέρε πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε Hay Group θαη είλαη εκπεηξνγλψκνλεο γηα 

δεηήκαηα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Ρα ζηειέρε απηά ζπγθέληξσζαλ ζηνηρεία γηα 

ηηο πξαθηηθέο ελψ δηελήξγεζαλ θαη κία θξηηηθή επηζθφπεζε ηεο εμέιημεο ηεο 

αλακφξθσζεο ησλ ζπζηεκάησλ ακνηβψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. 

3. Πηελ εκπεηξία ε νπνία έρεη αλαπηπρζεί απφ έξγα πνπ έρνπλ πινπνηεζεί απφ 

ηε Hay Group ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη έρνπλ ζπκβάιιεη κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο ζηελ αλακφξθσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζε δηάθνξεο 

ρψξεο. 

Ζ παξνπζίαζε πνπ αθνινπζεί, γηα ηηο πξαθηηθέο θαη ηα ζπζηήκαηα ακνηβψλ ζε 

επηιεγκέλεο ρψξεο, ζηεξίδεηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο Hay Group ζηελ νπνία 
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πεξηιακβάλνληαη πξαθηηθέο ακνηβψλ ζην δεκφζην ηνκέα, θαζψο θαη ζηελ επξεία 

εκπεηξία ηεο Hay Group πάλσ ζηα ζπζηήκαηα ακνηβψλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζε 

έλα ζχλνιν ρσξψλ. 

Βαζηθά δεηήκαηα πξνο δηεξεχλεζε 

Ρα βαζηθά δεηήκαηα ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα πνπ ηίζεληαη πξνο δηεξεχλεζε θαηά 

ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο ακνηβψλ ζην δεκφζην ηνκέα 

πεξηιακβάλνπλ δηεξεχλεζε θαη καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ αλαθνξηθά κε δχν 

βαζηθέο παξακέηξνπο:  

(i) Ρα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε δνκή θαη ε νξγάλσζε ηεο απαζρφιεζεο ζην 

δεκφζην ηνκέα  

(ii) ηηο αξρέο ηνπ εθάζηνηε ζπζηήκαηνο ακνηβψλ θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζην 

πθηζηάκελν ζχζηεκα. 

Γεληθφηεξα, ε κεηάβαζε απφ έλα ζχζηεκα ζε έλα άιιν ζα πξέπεη λα ιακβάλεη 

ππφςε φρη κφλν ηελ απνηχπσζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο, 

αιιά θαη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο πνπ ηείλεη λα θαιχςεη ην λέν πξνηεηλφκελν 

ζχζηεκα. Απηφ είλαη θεληξηθφ ζεκείν θαηά ηελ επηζθφπεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη 

ηνπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ. Δθηφο απφ ηελ θξηηηθή ζην πθηζηάκελν ζχζηεκα, πξέπεη 

λα απνηππσζεί θαη ε πξννπηηθή ησλ κειινληηθψλ αλαγθψλ ηηο νπνίεο θαιείηαη λα 

θαιχςεη  ην λέν ζχζηεκα. 

Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 7.1, ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ελφο λένπ κνληέινπ 

απαζρφιεζεο θαη ακνηβψλ μεθηλά απφ ηε ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή, ηηο πξνηεξαηφηεηέο 

ηνπ θαη ηηο ηάζεηο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ηα επφκελα ρξφληα. Ζ γεληθή ζηξαηεγηθή 

θαη νη εθηηκψκελεο κειινληηθέο αλάγθεο πξνζδηνξίδνπλ θαη ηηο κειινληηθέο 

απαηηήζεηο ζε φηη αθνξά ζην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ θαη ζε ηειηθή αλάιπζε 

ππαγνξεχνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απαζρφιεζεο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο απνδνρψλ. 

ρήκα 7.1: Αλαζρεδηαζκφο ησλ κνληέισλ απαζρφιεζεο θαη ακνηβψλ  

 



Κειέηε γηα ηηο κηζζνινγηθέο εμειίμεηο ζην δεκφζην - Ξξνζρέδην 

 

 259 
 

 

7.2 Ζ εκπεηξία απφ ζπζηήκαηα ακνηβψλ δεκφζηνπ ηνκέα ζε 

επηιεγκέλεο ρψξεο 

7.2.1 Ζ εμέιημε ησλ ακνηβψλ θαη ηεο δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ ζην 

δεκφζην ηνκέα  

Νη δεκφζηνη θνξείο ζηελ Δπξψπε αιιά θαη επξχηεξα έρνπλ θηλεζεί κε 

δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο ζε φηη αθνξά ζηε κεηαξξχζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ ακνηβψλ 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Ν παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο εμειίμεηο σο πξνο ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο απνδνρψλ ζην δεκφζην ηνκέα (φπσο πξνθχπηεη 

απφ κία εηθνζαεηή εκπεηξία ζε δηαγλσζηηθέο κειέηεο, θαζψο θαη ζηε δηακφξθσζε 

θαη εθαξκνγή πνιηηηθψλ ακνηβψλ, φπσο π.ρ. ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ζηελ Απζηξία, 

ζηελ Ηξιαλδία, ζην Βέιγην, ζηελ Νιιαλδία, ζηελ Ηηαιία θαη ζε θάπνηνπο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο φπσο ν ΝΝΠΑ θαη ν ΝΖΔ) 

Πην ζρεδηάγξακκα, παξαζέηνπκε ηξία ελδεηθηηθά ζεκεία ηα νπνία εθθξάδνπλ ηε 

ζπλερή πξνζπάζεηα γηα αιιαγή. Απηή ε πξνζπάζεηα μεθηλά απφ ην ζεκείν πνπ 

βξίζθεηαη ε Διιάδα ζήκεξα, θαη φπνπ βξίζθνληαλ νη δεκφζηνη ηνκείο πνιιψλ 

επξσπατθψλ θξαηψλ, φρη θαη πνιιά ρξφληα λσξίηεξα.  

Ζ ζπλέρεηα απηή ηεξκαηίδεη ζην ζεκείν φπνπ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη άιιεο 

εγεηηθέο Δπξσπατθέο ρψξεο θηινδνμνχλ λα βξίζθνληαη. Γείρλεη πψο νη θπβεξλήζεηο 

ηππηθά αληηκεησπίδνπλ ζέκαηα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, φζν θαη ηα βαζηθά ζηνηρεία 

πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πνιηηηθή ακνηβψλ. 
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Ζ ΠΛΔΣΖΠ ΞΝΟΔΗΑ ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝ ΡΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΑΚΝΗΒΥΛ 

Ξνιηηηθή γηα ην 

Αλζξψπηλν 
Γπλακηθφ– 
ηππηθφ δείγκα 

 

 

 

 

 

 

 

 Γηαδηθαζία πεξηζζφηεξν 

δηεθπεξαίσζεο. πεχζπλν 
ην π. Νηθνλνκηθψλ  

 Γηαδηθαζία έγθξηζεο 
πξνυπνινγηζκνχ 

 Γηαπξαγκαηεχζεηο κε ην 
θεληξηθφ ζπλδηθαιηζηηθφ 
φξγαλν 

 Διάρηζηε/Κεδεληθή 
ηερλνγλσζία ζε 
ζπζηήκαηα ακνηβψλ 

 Άληιεζε αλζξψπηλσλ 
πφξσλ θαη Δθπαίδεπζε 
είλαη μερσξηζηά 

 Ππληνληζκφο απφ π. 
Νηθνλνκηθψλ 

 Γηαρείξηζε θφζηνπο/ 
εθζπγρξνληζκφο 

 Γηαγλσζηηθέο Κειέηεο 

 Ξξφγξακκα γηα βειηίσζε ηεο 
απφδνζεο 

 Σξήζε εμεηδηθεπκέλνπ 
πξνζσπηθνχ γηα ηηο ακνηβέο 

 Απνθέληξσζε θαη ζπκκεηνρή 
ησλ ππνπξγείσλ  

 Θαηά ηφπνπο 
δηαπξαγκάηεπζε  

 Ξηινηηθή εθαξκνγή 

 Αλάπηπμε κνληέινπ 
ηδηνηήησλ γηα λα 
ππνζηεξηρζεί ε αλάπηπμε 

 π. Νηθνλνκηθψλ θαηαξηίδεη 

θαη εγθξίλεη 
πξνυπνινγηζκνχο 

 Πχζηαζε Γ/λζεο Αλζξ 
Γπλακηθνχ 

- Άληιεζε αλζξψπηλσλ 
πφξσλ 

- Δθπαίδεπζε θαη Αλάπηπμε 

- Ακνηβέο 

- Γηαρείξηζε ηεο Απφδνζεο  

- Γηαρείξηζε 
θφζηνπο/πξνγξακκαηηζκφο 
ΑΓ 

 Ρα πνπξγεία δηακνξθψλνπλ 
ην πιαίζην γηα ηελ αιιαγή 

 HR Business Partners ζε 
θάζε ππνπξγείν 

 Δπηθέληξσζε ζηελ αλάπηπμε 

θαη παξαθίλεζε ησλ 
ππαιιήισλ 

 

 

 

Σαξαθηεξηζηηθά 
Ππζηήκαηνο 
Ακνηβψλ – 
Ρππηθά ζηνηρεία 

 

 

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑΡΗΘΖ 
ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΖ ΡΥΛ 
ΠΛΝΙΗΘΥΛ ΑΚΝΗΒΥΛ  

 Κεγάιεο, 
επηθαιππηφκελεο θιίκαθεο 

 Πηαζεξέο απμήζεηο, 
ζπλδεδεκέλεο κε ηα 
ρξφληα ππεξεζίαο 

 Κεγάινο αξηζκφο 
επηδνκάησλ 

 Κηθξή ή θακία ζρέζε κε 
ηελ αγνξά εξγαζίαο 

 Πε ζπλάξηεζε κε ην 
θφζηνο δηαβίσζεο 

 

 

ΠΛΝΙΗΘΖ ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΖ 
ΡΥΛ ΑΚΝΗΒΥΛ 

 Κηθξφηεξεο θιίκαθεο κε 
αλψηαην φξην 

 Βαζκνί πνπ βαζίδνληαη ζην 
επίπεδν εξγαζίαο/επζχλεο 

 πνζηεξίδνληαη απφ ζχζηεκα 
αμηνιφγεζεο ησλ ζέζεσλ 
εξγαζίαο 

 Δηζαγσγή αηνκηθψλ 
αμηνινγήζεσλ απφδνζεο θαη 
ζχλδεζε ηνπο κε ακνηβέο θαη 
πξνζσπηθή αλάπηπμε 

 Γηα ηνπο αλψηεξνπο 
δεκφζηνπο ππαιιήινπο, 
ακνηβή ζχκθσλα κε ηελ 
απφδνζε 

 Αλαγλψξηζε ηεο 
ζπλεηζθνξάο/ Κεηαθνξά ηεο 
ζε ρακειφηεξα επίπεδα  

 Δλνπνίεζε/θαηάξγεζε 
επηδνκάησλ 

 Ππζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε 
ηεο αγνξάο εξγαζίαο – 
αληηθαηάζηαζε ηεο 
ηηκαξηζκηθήο πξνζαξκνγήο  

 Κνληεινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ 

ηεο κηζζνδνζίαο/δηαρείξηζε 
ηνπ θφζηνπο 

 

ΠΛΝΙΗΘΖ ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΖ 
ΡΥΛ ΑΞΝΓΝΣΥΛ 

 Εψλεο ακνηβψλ 

- Πηελέο γηα ρακεινχο 
ξφινπο 

- Κεγαιχηεξεο ζε 
αλψηεξνπο ξφινπο 

 Νηθνγέλεηεο Θέζεσλ 
Δξγαζίαο πνπ 
ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ 
Αμηνιφγεζε Θέζεσλ 
Δξγαζίαο 

- Παθή επίπεδα ζέζεσλ 

- Ξξφηππνη ξφινη 

- Ξεξηγξαθέο ξφισλ/ 
Δπηινγή / Αλάπηπμε 
/Ακνηβέο/ Απφδνζε 

- Απινπνηεκέλε 
δηαδηθαζία γηα 
ηαρχηεηα θαη επειημία 

 Δμέιημε ζχκθσλα κε ηελ 
απφδνζε/αλαγλψξηζε ηεο 
απφδνζεο 

 Δηήζηα αλαζεψξεζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο ακνηβψλ 
βαζηδφκελε ζηε ζπλερή 
αιιαγή θαη ζηελ 
επζπγξάκκηζε κε ηηο 
ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ηεο 
αγνξάο 

 

Η ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΝΑΙ… Σακηική 
Βαζιζμένη ζε 

πρόγραμμα 
ηραηηγική 
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Ρα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα ακνηβψλ ζηελ Δπξψπε βαζίδνληαη ζην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο θαη ζηελ «παιαηφηεηα» ηνπ ππαιιήινπ θαη νλνκάδνληαη «Ππζηήκαηα 

βαζηζκέλα ζηελ Θαξηέξα». Γηαθνξεηηθά απφ απηά είλαη ηα «Ππζηήκαηα βαζηζκέλα 

ζηε Θέζε» ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ ην επίπεδν ηεο επζχλεο, ηε βαξχηεηα θαη ην 

κέγεζνο ηνπ ξφινπ, σο βάζε γηα ηελ θαηαλνκή ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηελ 

θαηάιιειε θιίκαθα. Ζ Διιάδα βξίζθεηαη απηή ηε ζηηγκή ζηελ πξψηε θαηεγνξία, 

ζπλδένληαο ηελ ακνηβή ησλ ππαιιήισλ κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ηα ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο θαη φρη κε ην ξφιν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρα επνλνκαδφκελα «Ππζηήκαηα Θαξηέξαο» αληηκεησπίδνπλ έλα ζπλερέο πξφβιεκα. 

Θηλδπλεχνπλ λα είλαη κεξνιεπηηθά, εθηφο θαη αλ ε επηινγή θαη ε εμέιημε ησλ 

εξγαδνκέλσλ αληαλαθιά ζπζηεκαηηθά ηηο απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ θαη ηηο πξνζσπηθέο 

ηθαλφηεηεο ησλ ππαιιήισλ πάλσ ζε κία βάζε δηαθάλεηαο θαη εκπηζηνζχλεο. 

 

7.2.2 Νη ρψξεο πνπ εμεηάζηεθαλ 

Δμεηάζηεθαλ ηα ζπζηήκαηα ακνηβψλ ζην δεκφζην ηνκέα αξθεηψλ ρσξψλ θαη 

επηθεληξσζήθακε ζηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Ηζπαλία, Ηξιαλδία, 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, θαη ζηελ Νιιαλδία. Δπίζεο, κειεηήζακε ην ζχζηεκα ακνηβψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη θαη απηφ απνηειεί ζεκείν 

αλαθνξάο γηα ηελ Διιάδα. 

Ξαξά ην γεγνλφο φηη παξνπζηάδνπκε ελδεηθηηθά ζπγθεθξηκέλεο δνκέο ακνηβψλ ζην 

Ξαξάξηεκα 8.1, θαζψο θαη ηηο ηηκέο πνπ ζπλεπάγνληαη απηέο, δελ επηδηψμακε λα 

πξνρσξήζνπκε ζε άκεζε ζχγθξηζε ησλ επηπέδσλ ακνηβψλ δηφηη, απηφ ζα ήηαλ 

ήζζνλνο ζεκαζίαο θαη ρσξίο αμία. Απηφ νθείιεηαη ζηα εμήο:  

Πχζηεκα Θαξηέξαο 

 

Πχζηεκα Θέζεο 
 

Γαιιία 
Γεξκαλία 

Ονπκαλία  
Βνπιγαξία 
Διιάδα 

 

Ηζπαλία 
Ξνισλία 

 

Νιιαλδία 
Δζζνλία  

 

Θαλαδάο 
Λέα Εειαλδία 

Πνπεδία 
Ζλσκέλν Βαζίιεην 
Ηξιαλδία 
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 Δίλαη απαξαίηεην, γηα ιφγνπο ζηαηηζηηθήο αθξίβεηαο, λα είκαζηε βέβαηνη φηη 

ζπγθξίλνπκε φκνηεο ζέζεηο κε παξφκνην πεξηερφκελν, ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή, θαηά ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ επηπέδσλ ακνηβψλ - ηα δεδνκέλα 

πνπ έρνπκε δελ επηηξέπνπλ λα ην θάλνπκε απηφ κε αμηνπηζηία 

 Ζ ζχγθξηζε ησλ κηζζψλ δελ ιακβάλεη ππφςε ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα ή ην 

ζχζηεκα πξφλνηαο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο – παξάγνληεο πνπ ακθφηεξνη 

επεξεάδνπλ ηνλ θαζαξφ κηζζφ θαη πνπ δηαθέξνπλ αξθεηά απφ θξάηνο ζε 

θξάηνο 

 Γελ ιακβάλεηαη ππφςε ην δηαθνξεηηθφ θφζηνο δσήο, αθφκε θαη κεηαμχ ησλ 

γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ πνπ εμεηάδνπκε. Έλαο δεκφζηνο ππάιιεινο πνπ 

θεξδίδεη 2.500 επξψ ην κήλα θαη δηακέλεη ζε κηα κηθξή επαξρηαθή πφιε, πηζαλά 

έρεη πνιχ πεξηζζφηεξν δηαζέζηκν εηζφδεκα απφ φηη έλαο ππάιιεινο πνπ 

ακείβεηαη κε ην ίδην πνζφ ζε κηα πξσηεχνπζα κε πςειφ θφζηνο δηαβίσζεο. 

 Έμσ απφ ηελ επξσδψλε, ε ζχγθξηζε κηζζψλ βξίζθεηαη ζην έιενο ησλ 

δηαθπκάλζεσλ ηεο ηζνηηκίαο ζπλαιιάγκαηνο 

Ζ έξεπλά καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη έλα εληαίν δεκφζην ζχζηεκα 

ακνηβψλ ην νπνίν λα απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο σο ε «βέιηηζηε πξαθηηθή» γηα ηελ 

Διιάδα. Όιεο νη επξσπατθέο ρψξεο αληηκεησπίδνπλ δεηήκαηα θαη πξνθιήζεηο κε ηα 

ζπζηήκαηα πνπ εθαξκφδνπλ. Πηηο θαιχηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, κφλν νξηζκέλα 

κέξε ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά. Ζ ηξέρνπζα παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή 

θξίζε θαη ην επαθφινπζν θαη εθηεηακέλν πάγσκα  ησλ κηζζψλ θαη νη πεξηθνπέο, 

έρνπλ δεκηνπξγήζεη πξφζζεηεο πξνθιήζεηο - νη νπνίεο θαη πάιη δηαθέξνπλ 

γεσγξαθηθά. Δπηπξφζζεηα, ηα ζπζηήκαηα ακνηβψλ είλαη έλαο ηνκέαο φπνπ είλαη 

εθηθηφ λα αλαγλσξίδνληαη θαιέο πξαθηηθέο, αιιά ε εκπεηξία καο εδψ θαη πνιιά 

ρξφληα επηβεβαηψλεη φηη δελ κπνξνχλ πνηέ λα ζεσξεζνχλ θαζνιηθά «βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο». Θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο θαη ζπζηήκαηα ακνηβψλ είλαη εθείλα πνπ 

ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο εξγνδφηε θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο 

πνπ απαζρνιεί. 

Πην πιαίζην απηφ, είλαη ρξήζηκν λα έρνπκε κηα γεληθή επηζθφπεζε ησλ δηαθφξσλ 

κνληέισλ θαη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξαθηηθψλ πνπ εκθαλίδνληαη λα 

είλαη ζρεηηθέο κε ηελ Διιάδα. Νη ρψξεο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη έρνπλ 

επηιεγεί σο κνληέια γηα λα παξνπζηαζηνχλ ζηελ παξνχζα κειέηε, έρνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλεζνχλ πεξαηηέξσ θαη έρνπλ 

επηιεγεί κε βάζε ηηο αθφινπζεο παξακέηξνπο: 

 Κέγεζνο πιεζπζκνχ 

 Κνληέιν πξνζέγγηζεο πξνο ηηο ακνηβέο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα 

 Δπίπεδν αλάπηπμεο 
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 Ρχπνο νηθνλνκίαο (δει. νηθνλνκία πνπ βαζίδεηαη ζηηο ππεξεζίεο θαη φρη ζηε 

βηνκεραλία) 

Κε βάζε ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο, νη ρψξεο θαη νη θνξείο πνπ επηιέγνπκε λα 

παξνπζηάζνπκε είλαη: 

 Ζλσκέλν Βαζίιεην, πνπ απνηειεί έλα κνληέιν πξνζέγγηζεο γηα ην ζχζηεκα 

ακνηβψλ ζην δεκφζην θαη ζεσξείηαη δηεζλψο φηη έρεη θάλεη κεγάια βήκαηα 

πξνο ηνλ εθζπγρξνληζκφ- παξ’ φιν πνπ είλαη κηα κεγάιε θαη πεξίπινθε 

νηθνλνκία  

 Ηξιαλδία, πνπ είλαη παξφκνηα απφ άπνςε κεγέζνπο, είλαη ζε έλα ζρεηηθά 

φκνην επίπεδν αλάπηπμεο θαη έρεη παξφκνην ηχπν νηθνλνκίαο (βαζίδεηαη ζηηο 

ππεξεζίεο) 

 Ηζπαλία, θαζψο απνηειεί έλα ελδηάκεζν ζηάδην αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην 

 Νιιαλδία, ε νπνία αλαθέξεηαη ζπρλά σο έλα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν 

ζχζηεκα ακνηβψλ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο 

 Δπξσπατθή Έλσζε, έηζη ψζηε λα ππάξρεη έλα κνληέιν απφ έλα δηεζλή αιιά 

επξσπατθφ νξγαληζκφ, γλσζηφ ζε πνιινχο Έιιελεο δεκνζίνπο ππαιιήινπο 

θαη πνιίηεο 

 

7.2.3 Γηαθνξνπνίεζε ησλ εθαξκνδφκελσλ πξαθηηθψλ  

Πηελ ελφηεηα απηή παξαζέηνπκε ηηο παξακέηξνπο ησλ ακνηβψλ ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα γηα φιεο ηηο ρψξεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ 

(i) Γηαθπβέξλεζε – Ξσο απνθαζίδνληαη νη ακνηβέο ζην δεκφζην ηνκέα  

(ii) Ζ πξνζέγγηζε γηα ηελ θαηάηαμε/ επίπεδα ηεο εξγαζίαο θαη ε δνκή ηνπ 

βαζηθνχ κηζζνχ - πφζα επίπεδα θαη κηζζνινγηθέο θιίκαθεο έρνπλ θαη πψο νη 

ππάιιεινη είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε απηέο ηηο βαζκίδεο.  

(iii) Νη θαλφλεο γηα ηελ κηζζνινγηθή εμέιημε- πψο νη εξγαδφκελνη θηλνχληαη 

απφ ην έλα επίπεδν ζην άιιν.  

(iv) Βαζηθά επηδφκαηα - απνδεκηψζεηο 

(v) Αληακνηβέο/θίλεηξα γηα απφδνζε θαη πψο ζπλδένληαη κε ηελ 

αμηνιφγεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηε απφδνζεο - πψο ζπλδέεηαη ε ακνηβή κε 

ηελ απφδνζε 

(vi) πεξσξίεο - πνηνη είλαη νη θαλνληζκνί γηα ηελ εξγαζία εθηφο ησλ θαλνληθψλ 

σξψλ/ ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ εξγαζίαο. 



Κειέηε γηα ηηο κηζζνινγηθέο εμειίμεηο ζην δεκφζην - Ξξνζρέδην 

 

 264 
 

 

(vii) Ξξφζθαηεο αιιαγέο - ηη αιιαγέο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ πνιηηηθή 

ακνηβψλ (π.ρ. κεηψζεηο θαη παγψκαηα ακνηβψλ, άδεηεο άλεπ απνδνρψλ, θαη 

άιια κέηξα) 
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Πίλαθαο 7.1: Γηαθπβέξλεζε 

Ηζπαλία  Ηξιαλδία  Ζλσκέλν Βαζίιεην Νιιαλδία  Δπξσπατθή Έλσζε  

Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο 
Γηυπνπξγηθήο Δπηηξνπήο 
Ακνηβψλ, ελεξγεί σο 

εθηειεζηηθφ φξγαλν ηνπ νπνίνπ 
εγνχληαη ηα πνπξγεία 
Νηθνλνκηθψλ θαη Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο. 

Ζ επηηξνπή είλαη ην φξγαλν πνπ, 
ζηε πξάμε, ιακβάλεη ηηο 
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ηαθηηθέο 
απνθάζεηο γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο 
ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ηηο 

ακνηβέο ζην δεκφζην ηνκέα. 

Νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο 
ζπκκεηέρνπλ ζηηο 
δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηηο 
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ επηπέδνπ ησλ 
κηζζψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ 
επηδνκάησλ . Νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο απηέο 
ζπλήζσο γίλνληαη ζε θιαδηθφ ή 
ππνπξγηθφ επίπεδν πξνηνχ 
ζηαινχλ γηα ηξνπνπνηήζεηο ζηελ 
Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. Πε 
πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμεη 

ζπκθσλία θαη νη δχν πιεπξέο 

κπνξνχλ λα ζηείινπλ ην δήηεκα 
πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε 
πςειφηεξν επίπεδν απφ ην 
θιαδηθφ ή ην ππνπξγηθφ.  

Πηε Γεκνθξαηία ηεο Ηξιαλδίαο, 
θεληξηθφο δηαρεηξηζηήο ησλ 
ακνηβψλ ζην δεκφζην ηνκέα είλαη 

ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ.  

Ππλεξγάδεηαη κε ζπγθεθξηκέλα 
ππνπξγεία πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ππαιιήινπο κε εηδηθά κηζζνιφγηα 
(π.ρ. ζηξαηφο, αζηπλνκία θ.ιπ.), 
έηζη ψζηε λα δηακνξθψζεη ηε 
κηζζνινγηθή πνιηηηθή. 

Απηφ, γίλεηαη κέζα απφ κία ζεηξά 
εζληθψλ ζπκθσληψλ, σζηφζν ην 

Ρκήκα Νηθνλνκηθψλ έρεη ηνλ 

ηειηθφ ιφγν. Ζ δηακφξθσζε ηεο 
πνιηηηθήο πεξηιακβάλεη εζληθέο 
ζπκθσλίεο κε ηνπο εξγνδνηηθνχο 
θνξείο (δεκφζηεο ππεξεζίεο, 
ηνπηθέο αξρέο, εθπαίδεπζε, 
ππεξεζίεο πγείαο) θαη ηηο 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη εθ 
ησλ πζηέξσλ εγθξίλεηαη απφ ην 
ππνπξγείν Νηθνλνκηθψλ  

Γελ ππάξρεη λνκηθφ πιαίζην γηα ηηο 
ακνηβέο ζην δεκφζην, κηαο θαη 

νξίδνληαη απφ ηηο εζληθέο 
ζπκθσλίεο, αιιά έρνπλ ίδηα ηζρχ 

κε απηήλ ηεο λνκνζεζίαο.  Όζνλ 
αθνξά ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε 
ηα ζσκαηεία εξγαδνκέλσλ, απηέο 
γίλνληαη ζε θεληξηθφ επίπεδν γηα 

πάξρνπλ δηαθνξεηηθνί 
ηξφπνη θαη δηαδηθαζίεο γηα 
ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ακνηβψλ 

ζην Γεκφζην Ρνκέα. 

Ρν πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ 
(Treasury) δηακνξθψλεη 

θαηά θχξην ιφγν ηηο 
πνιηηηθέο ακνηβψλ. Ωζηφζν, 
νη δνκέο ακνηβψλ γηα ηνπο 
αλψηεξνπο ππαιιήινπο θαη 
γηα θάπνηεο επαγγεικαηηθέο 
νκάδεο (π.ρ. ηαηξνί, 

ζηξαηησηηθνί, δάζθαινη) 
θαζνξίδνληαη απφ Δπηηξνπέο 

(Review Bodies) νη νπνίεο 
ππνβάιινπλ εηζεγήζεηο ζηελ 
θπβέξλεζε. Νη πνιηηηθέο 
ακνηβψλ γηα ηνπο αλψηεξνπο 
δεκφζηνπο ππαιιήινπο  - 

πεξίπνπ 4.000 – νξίδνληαη 
απφ ην Cabinet Office.  

Νη Δπηηξνπέο (Review 
Bodies) ππνβάιινπλ 
πξνηάζεηο γηα πεξίπνπ ην 
έλα ηέηαξην ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα.  

Ρν ππφινηπν θαιχπηεηαη απφ 
εζληθέο δηαπξαγκαηεχζεηο 
(π.ρ. Δζληθφ Πχζηεκα 
γείαο). Θαηά ηε δηάξθεηα 

Ζ Νιιαλδία δελ ρξεζηκνπνηεί 
επίζεκεο ζπιινγηθέο 
ζπκβάζεηο ζην δεκφζην ηνκέα. 

Αλη' απηνχ, δηεμάγνληαη 
δηαπξαγκαηεχζεηο νη νπνίεο 
φηαλ νδεγήζνπλ ζε θνηλά 

ζπκπεξάζκαηα, ζηε ζπλέρεηα 
πινπνηνχληαη κέζσ 
θπβεξλεηηθψλ απνθάζεσλ. 

Ζ ζεκαζία απηψλ ησλ 
ζπκπεξαζκάησλ εληζρχεηαη 
απφ έλα δηάηαγκα ηεο 

θπβέξλεζεο πνπ απαηηεί 
ζπκθσλία κεηαμχ ησλ 

ζσκαηείσλ ζε νπνηεζδήπνηε 
κεηαβνιέο ησλ απνδνρψλ θαη 
ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ. 

Νη δηαπξαγκαηεχζεηο 
ιακβάλνπλ ρψξα γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν επίπεδν, κε 
νξηζκέλα δεηήκαηα λα  
δηαπξαγκαηεχνληαη απφ ην 
πνπξγείν Δζσηεξηθψλ γηα ην 
ζχλνιν ηεο θπβέξλεζεο, ελψ 
άιια, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ ακνηβψλ 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζε θιαδηθφ 
επίπεδν. πάξρνπλ επί ηνπ 
παξφληνο δεθαηξείο θιάδνη 
πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη 

Νη ακνηβέο θαη νη 
ζπλζήθεο απαζρφιεζεο 
θαιχπηνληαη απφ ηνπο 

θαλνληζκνχο πνπ έρνπλ 
εγθξηζεί απφ ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε θαη 

έρνπλ ζπκθσλεζεί κε 
ην ζσκαηείν 
εξγαδνκέλσλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
Ρα επίπεδα ακνηβψλ 
δηέπνληαη απφ ην 

πξφγξακκα θαη ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηεο 

θάζε Γηεχζπλζεο. 
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Ηζπαλία  Ηξιαλδία  Ζλσκέλν Βαζίιεην Νιιαλδία  Δπξσπατθή Έλσζε  

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ εζληθψλ 
ζπκθσληψλ. 

ησλ εζληθψλ 
δηαπξαγκαηεχζεσλ νη ηνπηθνί 
εξγνδνηηθνί θνξείο 
(αζηπλνκία, ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε, παλεπηζηήκηα) 
κπνξνχλ λα πηνζεηήζνπλ ηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο απηέο λα 
ηηο αιιάμνπλ ή λα ηηο 
αγλνήζνπλ. Ρέινο, έλα 
κέξνο ην νπνίν αθνξά 
εξγαδφκελνπο θάησ απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν δηνηθεηηθφ 
επίπεδν θαζψο θαη 
δεκφζηνπο νξγαληζκνχο 
θαζνξίδεηαη ηνπηθά. 

Νη απνδνρέο ησλ αλψηεξσλ 
δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ε 

ηνπνζέηεζε ηνπο ζε 

θιίκαθεο γίλεηαη απφ ην 
Cabinet Office. 

Θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ 
δηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ, ηα 
ππνπξγεία νθείινπλ λα 
ιακβάλνπλ ππφςε ηηο 

ηέζζεξηο βαζηθέο αξρέο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηνλ Θψδηθα 
Γηαρείξηζεο Γεκνζίσλ 
πεξεζηψλ (CSMC): 
θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

ρξεκάησλ ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ, βειηίσζε 

ηεο επειημίαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο ακνηβψλ, 
θαιχηεξν δεκνζηνλνκηθφ 

ζέκαηα ακνηβψλ. 

Νξηζκέλεο απνθάζεηο ζρεηηθά 
κε ηηο ακνηβέο εμαθνινπζνχλ 
λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

θεληξηθφ επίπεδν θαη λα 
ηζρχνπλ γηα φια ηα ππνπξγεία. 

Ρν ππνπξγηθφ επίπεδν, 
σζηφζν, εμαθνινπζεί λα 
δηαδξακαηίδεη ξφιν ζηηο 
απνθάζεηο.  

Ρα ππνπξγεία ή νη ππεξεζίεο 

έρνπλ ηε δηθαηνδνζία λα 
εηζάγνπλ νξηζκέλεο πξαθηηθέο 
ακνηβψλ. 

Νη θεληξηθέο θαηεπζπληήξηεο 
γξακκέο απνηεινχλ ην πιαίζην 

εληφο ηνπ νπνίνπ νη ππεξεζίεο 

ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο 
γηα ηηο ακνηβέο. 

Νη κηζζνινγηθέο θιίκαθεο, 
επίζεο, θαζνξίδνληαη θεληξηθά, 
αλ θαη ε ρξήζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ησλ 
ζέζεσλ εξγαζίαο είλαη 

απνθεληξσκέλε. Όια ηα 
ππνπξγεία θαη ππεξεζίεο είλαη 
ππνρξεσκέλνη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην θεληξηθφ 
ζχζηεκα πνπ αλαπηχρζεθε γηα 
ηελ αμηνιφγεζεο ησλ ζέζεσλ 
εξγαζίαο. 

Ζ ρνξήγεζε κπφλνπο, 
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έιεγρν ησλ πιεξσκψλ, 
απνηειεζκαηηθή ζρέζε 
κεηαμχ ακνηβήο θαη 
απφδνζεο. 

Ρν Cabinet Office είλαη ν 
ζεκαηνθχιαθαο ηνπ CSMC 

θαη φισλ ησλ θνξέσλ ηνπ 
δεκνζίνπ. 

επηδνκάησλ θαη ησλ παξνρψλ 
είλαη ζε κεγάιν βαζκφ επζχλε 
ηνπ θάζε ππνπξγείνπ.  Νη 
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο 

ξπζκίδνπλ (θάπνηα) ζηνηρεία 
ζρεηηθά κε ηηο ακνηβέο. 

Ρα θχξηα ζηνηρεία ηνπ 
νιιαλδηθνχ ζπζηήκαηνο 
ακνηβψλ φκσο, ξπζκίδνληαη κε 
δηάηαγκα. 

 

Πίλαθαο 7.2: Η πξνζέγγηζε ηεο δηαβάζκηζεο/ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ε δνκή ηνπ κηζζνινγίνπ 

Ηζπαλία Ηξιαλδία Ζλσκέλν Βαζίιεην Νιιαλδία Δπξσπατθή Έλσζε 

Όιεο νη θαηεγνξίεο δεκνζίσλ 
ππαιιήισλ θαιχπηνληαη απφ 
έλα ζχζηεκα ακνηβψλ (εζληθέο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο, δεκφζηα 
δηνίθεζε ησλ απηφλνκσλ 
πεξηθεξεηψλ θαη ησλ ηνπηθψλ 
δήκσλ). 

Νη δεκφζηνη ππάιιεινη 
θαηαηάζζνληαη ζε πέληε νκάδεο 
(Α, Β, Γ, Γ θαη Δ), αλάινγα κε 

ην επίπεδν ησλ αθαδεκατθψλ 
ζπνπδψλ πνπ απαηηείηαη γηα λα 
εηζέιζνπλ ζην Πψκα.  

Νη νκάδεο Α έσο Γ έρνπλ 8 
βαζκνχο, ελψ νη νκάδεο Γ θαη Δ 

πάξρνπλ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο 
δεκνζίσλ ππαιιήισλ: 

1. Γεκφζηα Γηνίθεζε 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ, 
δηθαζηηθφ ζψκα ) 

2. Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε 

3. Δθπαίδεπζε 

4. πεξεζίεο γείαο 

Νη ζέζεηο εξγαζίαο θαηαλέκνληαη 

ζε θιίκαθεο. Απηφ γίλεηαη κέζα 
απφ ηε ζχζηαζε Δπηηξνπψλ 
(Review Bodies) νη νπνίεο 

Γηα πεξίπνπ 90% ησλ ζέζεσλ, 
ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο 
αμηνιφγεζεο θαη ηεξάξρεζεο 

ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο (JEGS) 
ψζηε λα θαηαλεκεζνχλ νη ζέζεηο 
ζε επίπεδα. Απηφ ην ζχζηεκα 
αμηνιφγεζεο πνπ βαζίδεηαη ζε 
βαζκνχο, ζρεδηάζηεθε γηα ηηο 
δεκφζηεο ππεξεζίεο, θαη 
ζηεξίδεηαη ζε επηά παξάγνληεο.  

Όζνλ αθνξά ζηε δνκή ησλ 
ακνηβψλ ππάξρνπλ επξχηεξεο 
δψλεο ακνηβψλ, ζηηο νπνίεο νη 
ακνηβέο δελ εμειίζζνληαη κε 
βάζε θάπνηα ζηαζεξά βήκαηα. 

πάξρνπλ 18 
επηθαιππηφκελεο 
κηζζνινγηθέο θιίκαθεο κε 

10-13 επίπεδα ε θάζε κία.  

Ζ βαξχηεηα ηεο θάζε ζέζεο 
εξγαζίαο είλαη ε βάζε γηα 
ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ κηζζνχ 
θαη θαζνξίδεηαη κε 14 
θξηηήξηα.  

Ρν ζπλνιηθφ ζθνξ θαζνξίδεη 

ηε ζέζε πνπ ιακβάλεη ε 
θάζε ζέζε εξγαζίαο ζηε 
ζρεηηθή ηεξαξρία, πνπ 
απνηειείηαη απφ 6 
ιεηηνπξγηθέο νκάδεο. Νη 

Νη δεκφζηνη ππάιιεινη 
ρσξίδνληαη ζε 16 βαζκίδεο 
κε ηνπο Γεληθνχο 

Γηεπζπληέο λα έρνπλ ηνλ 
Βαζκφ 16 - ηνλ 
Αλαπιεξσηή Γηεπζπληή απφ 
5 έσο 16 θαη ηνπο 
ππνζηεξηθηηθνχο ξφινπο λα 
έρνπλ ηνπο βαζκνχο απφ 1 
έσο 11. 

Δθηφο απφ ην βαζκφ 16, ν 
νπνίνο έρεη 3 ζπλδεδεκέλεο 
κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο 
θιίκαθεο, φιεο νη ππφινηπεο 
θαηεγνξίεο έρνπλ 5 
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έρνπλ 6 θαη 4 βαζκνχο 
αληίζηνηρα. Νη ζέζεηο εξγαζίαο 
θαηαηάζζνληαη ζε θάζε επίπεδν, 
ρξεζηκνπνηψληαο ηε 

κεζνδνινγία ηεο αμηνιφγεζεο 
ζέζεσλ εξγαζίαο ηεο Hay 

Group32. 

αλαζεσξνχλ ηηο θιίκαθεο φπνηε 
θξίλεηαη απαξαίηεην. Πε 
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε Hay 
Group ζπλεξγάδεηαη κε ηηο 

Δπηηξνπέο, ιεηηνπξγψληαο σο 
ζχκβνπινο θαη ρξεζηκνπνηψληαο 

ηε κεζνδνινγία ηεο γηα ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ ζέζεσλ 
εξγαζίαο, σο κέξνο ηεο 
δηαδηθαζίαο δηαβάζκηζεο ησλ 
ζέζεσλ. 

Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 
ππάξρνπλ ζηαζεξέο απμήζεηο 
αλά θιίκαθα, ζπλδεδεκέλεο κε 
ηα ρξφληα ππεξεζίαο 

Γηα θάζε βαζκφ ζην δεκφζην 
ηνκέα ππάξρεη κηα κηζζνινγηθή 

θιίκαθα 

πάξρνπλ θάπνηεο βαζηθέο 
δψλεο ακνηβψλ, κε πεξηνξηζκέλε 
αιιεινεπηθάιπςε αλάκεζά  
ηνπο, θαη νη νπνίεο θαιχπηνπλ 

ηα ¾ ησλ ππαιιήισλ.  

Ζ δεκφζηα δηνίθεζε - θεληξηθέο 

θξαηηθέο ππεξεζίεο θαη 
ππνπξγεία - έρεη έλα κείγκα απφ 
δψλεο ακνηβψλ θαη νηθνγελεηψλ 
ζέζεσλ εξγαζίαο. Νη δεκφζηνη 
νξγαληζκνί είλαη πην θνληά ζηηο 

πξαθηηθέο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 
Θάζε ηκήκα είλαη ππεχζπλν λα 
αλαπηχμεη ηε δηθή ηνπ δνκή 
ακνηβψλ θαη λα θαζνξίζεη ηνπο 
κηζζνχο γηα ην πξνζσπηθφ εθηφο 
ησλ αλψηεξσλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ, επνκέλσο, ε δνκή 

κπνξεί λα πνηθίιεη ζηηο δηάθνξεο 
ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνχο. 

Ρα επίπεδα ακνηβψλ 
αλαζεσξνχληαη ζε εηήζηα βάζε, 
παξ’ φιν πνπ πξφζθαηα έρνπλ 

νκάδεο απνηεινχληαη απφ 
πνιιά επίπεδα πνπ 
ζπλδένληαη κε ηηο 
κηζζνινγηθέο θιίκαθεο.  

 

θιίκαθεο/βήκαηα αλάινγα 
κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο. 

Νη βαζηθέο απνδνρέο 
θπκαίλνληαη απφ 2.300-

16.000 επξψ ην κήλα. 

πάξρεη κηα θφξκνπια γηα 
ηελ αχμεζε ησλ απνδνρψλ 
εηεζίσο, πνπ ζπλδέεηαη κε 
ην θφζηνο δηαβίσζεο θαη 
ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ζηα 
θξάηε ηεο Δ.Δ.  

Νη λενπξνζιεθζέληεο 
θαηαηάζζνληαη ζην 
θαηψηαην επίπεδν 
απνδνρψλ ηνπ βαζκνχ ζηνλ 
νπνίν έρνπλ πξνζιεθζεί. 

                                           

 

32 Ζ κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο ζέζεσλ εξγαζίαο ηεο Hay Group  (Job evaluation methodology), ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην 1946. Σηιηάδεο 

επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί ηφζν ηνπ ηδησηηθνχ φζν θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ρξεζηκνπνηνχλ ηε κεζνδνινγία γηα λα θαζνξίζνπλ θιίκαθεο 

ακνηβψλ (π.ρ. Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ηξιαλδία, Ηζπαλία, Απζηξία). Ζ κεζνδνινγία εμεηάδεη γηα φιεο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο 8 παξάγνληεο, νη 

νπνίνη είλαη νκαδνπνηεκέλνη ζε 3 θχξηεο θαηεγνξίεο: Ρερλνγλσζία, Δπίιπζε Ξξνβιεκάησλ, πεπζπλφηεηα. Βαζίδεηαη ζην ζθεπηηθφ φηη κηα 

ζέζε εξγαζίαο ππάξρεη γηα λα θέξλεη απνηειέζκαηα (απνηέιεζκα – ππεπζπλφηεηα), ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ απαηηνχκελε γλψζε 

(ηερλνγλσζία), κέζα απφ ηελ επίιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ/δεηεκάησλ (επίιπζε πξνβιεκάησλ).  
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ππάξμεη ηξηεηείο ζπκθσλίεο γηα 
ην Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη 
ηελ αζηπλνκία, ελψ ππάξρεη θαη 
πνιπεηέο πάγσκα κηζζψλ. Πηηο 

αλαζεσξήζεηο απηέο, ιακβά-
λνληαη ππφςε παξάγνληεο φπσο 

νη γεληθφηεξεο ηάζεηο ηεο 
αγνξάο ακνηβψλ, νη κεηαβνιέο 
ηνπ θφζηνπο δηαβίσζεο, θαη νη 
πηέζεηο ηεο αγνξάο. Ππγθεθξη-
κέλα, ην θφζηνο δηαβίσζεο, 

κέρξη πξφζθαηα νξηνζεηνχζε 
έλα θαηψηαην ζεκείν, θάησ απφ 
ην νπνίν δελ έπεθηαλ νη κηζζνί, 
αιιά ηνπο ηειεπηαίνπο 12 
κήλεο, νη κεηαβνιέο ζηα έζνδα 
ηφζν ζην δεκφζην φζν θαη ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, έρνπλ πέζεη 

θάησ απφ ην πνζνζηφ ηνπ 
πιεζσξηζκνχ. 

 

 

Πίλαθαο 7.3: Καλφλεο γηα ηε κηζζνινγηθή εμέιημε 

Ιζπανία Ιρλανδία Ηνωμένο Βαζίλειο Ολλανδία Δσρωπαϊκή Ένωζη 

Ζ κηζζνινγηθή εμέιημε ησλ 
ππαιιήισλ εμαξηάηαη απφ ηα 
ρξφληα ππεξεζίαο.  

Ζ κηζζνινγηθή εμέιημε ησλ 
ππαιιήισλ πξαγκαηνπνηείηαη 
ζην πιαίζην ησλ κηζζνινγηθψλ  

Ζ αηνκηθή κηζζνινγηθή εμέιημε 
βαζίδεηαη ζηα ρξφληα ππεξεζίαο 
θαη επηπξφζζεηα εκπεξηέρεη θαη 

Βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ 
κηζζνινγηθή εμέιημε είλαη ε 
απφδνζε. 

Ζ κηζζνινγηθή εμέιημε 
είλαη απηφκαηε θάζε δχν 
ρξφληα. Πε πεξίπησζε 
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πάξρεη θαηαβνιή πνζνχ ιφγσ 

αξραηφηεηαο.  

Θάζε ηξία ρξφληα παξνρήο 
ππεξεζίαο ν ππάιιεινο 
ιακβάλεη κηα εηήζηα ακνηβή 

πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ δχν 
κηζζνινγηθψλ θιηκαθίσλ - 
νκάδσλ  

θιηκαθίσλ ζχκθσλα κε ηα έηε  

ππεξεζίαο  

έλα θξηηήξην απφδνζεο. Απηφ 

θαιχπηεη πεξίπνπ ηα ¾ ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα. Πην ππφινηπν 
¼ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ππάξρεη 
κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα γηα ηε 
ζχλδεζε ησλ ακνηβψλ κε ηελ 

απφδνζε. 

Ζ κηζζνινγηθή εμέιημε ησλ 

πςειφβαζκσλ ζηειερψλ 
ζπλδέεηαη κε ηελ 
απνδνηηθφηεηα. 

Ζ ειηθία θαη ην επίπεδν 
εθπαίδεπζεο δελ επεξεάδνπλ ηε 
κηζζνινγηθή εμέιημε.  

Θχξηνη παξάγνληεο γηα ηε 

κηζζνινγηθή εμέιημε απνηεινχλ 

ηα ρξφληα ππεξεζίαο θαη νη 
δεμηφηεηεο θαη νη ηθαλφηεηεο.  

Νη δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο 
απνηεινχλ ζπρλά κέξνο ηεο 
ακνηβήο αλάινγα κε ηελ 

απφδνζε.   

Ζ  αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη 
δεμηνηήησλ κπνξεί λα απνηειεί 
έλα απφ ηνπο ζηφρνπο 
απφδνζεο, ζην αηνκηθφ πιάλν 
ηνπ θάζε ππαιιήινπ. 

Κφληκεο απμήζεηο νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαη κε ηε απνδνηηθφηεηα 
θαη νη νπνίεο πξνζηίζεληαη ζην 
βαζηθφ κηζζφ θαη δε ζρεηίδνληαη 
κε ην ζχζηεκα ησλ bonus 

Δπνκέλσο ε εηήζηα 

κηζζνινγηθή αχμεζε 
απνδίδεηαη κφλν φηαλ ε 
απφδνζε ησλ ππαιιήισλ 
θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή. 

Κεγάιεο απμήζεηο είλαη 
εθηθηέο ζε απηνχο πνπ 
θαηάθεξαλ λα πεηχρνπλ 

εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα.  

Απηφ ην ζχζηεκα έρεη 
αλαπηπρζεί ζε θεληξηθφ 
επίπεδν, σζηφζν ν 
θαζνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ 
απφδνζεο απνηεινχλ 
ππεπζπλφηεηα ηνπ 

ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

πξναγσγψλ ζε ζέζεηο 

ππεπζχλσλ ηνκέσλ, 
δηεπζπληψλ ή γεληθψλ 
δηεπζπληψλ ζην ίδην 
επίπεδν, ε απφδνζε κπνξεί 
λα πξηκνδνηήζεη ηνλ 

ππάιιειν θαηά έλα 
επίπεδν. 
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Πίλαθαο 7.4: Κχξηα επηδφκαηα 

Ηζπαλία Ηξιαλδία Ζλσκέλν Βαζίιεην Δπξσπατθή Έλσζε 

 Ρν επίδνκα «Αξραηφηεηαο» 
θαηαβάιιεηαη γηα θάζε ηξηεηία 
ππεξεζίαο 

 Δπίδνκα επηπέδνπ, ην νπνίν 
ζρεηίδεηαη κε ην επίπεδν ηεο 
εξγαζίαο πνπ αλαηίζεηαη λα 
εθηειέζεη ν εξγαδφκελνο  

 Δπίδνκα ζέζεο εξγαζίαο πνπ 
θαηαβάιιεηαη γηα ηδηαίηεξεο 
ζπλζήθεο νξηζκέλσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο κε έκθαζε ζηελ 

ηερληθή δπζθνιία, αθνζίσζε, 
επζχλε, αζπκβίβαζην, 
θηλδχλνπο ή επίπνλε δπζθνιία. 
Ζ θάζε ζέζε εξγαζίαο δελ 
κπνξεί λα έρεη πεξηζζφηεξα απφ 

έλα Δπηδφκαηα Θέζεο Δξγαζίαο. 
Ζ ηαπηνπνίεζε απηψλ ησλ 
ζέζεσλ εξγαζίαο 
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε 
ηεο κεζνδνινγίαο αμηνιφγεζεο 
ηεο Hay Group  

 Δπίδνκα Ξαξαγσγηθφηεηαο, ην 

νπνίν επηβξαβεχεη ηελ επίδνζε, 
ηελ έληνλε δξαζηεξηνπνίεζε θαη 
ην ελδηαθέξνλ ή ηελ 
πξσηνβνπιία κε ηελ νπνία έλαο 

πάξρνπλ επηδφκαηα, αιιά 
ηζρχνπλ κφλνλ γηα ηηο 
πεξεζίεο  γείαο, Ξαηδείαο 

θαη ηεο Αζηπλνκίαο θαη είλαη 
πεξηνξηζκέλα.  

Γελ ππάξρεη θακία ζεκαληηθή 
επηπξφζζεηε ακνηβή γηα ηε 
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 

 πεξσξίεο - πεξεζία γείαο 

 Act Up επίδνκα (θαηά ηελ 
απνπζία πξντζηακέλνπ) – 
πεξεζίεο γείαο  

 Δπίδνκα Αληηκεηψπηζεο 
επηθίλδπλσλ νπζηψλ - 
γεηνλνκηθέο πεξεζίεο 

 Δπίδνκα Πηνιήο – Αζηπλνκία 

 Δπίδνκα λπθηεξηλήο βάξδηαο 
- Αζηπλνκία 

Ρν Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη ε 
Αζηπλνκία παξέρνπλ ππεξεζίεο γηα  
επηά εκέξεο ηελ εβδνκάδα επί 

24ψξνπ βάζεσο θαη πξνβιέπνπλ 
ακνηβέο γηα ππεξεζίεο ζε θαηάζηαζε 
εηνηκφηεηαο (on call service), 
βάξδηεο θαη ππεξσξίεο. 

Ζ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηκήκαηα 
ηεο εθπαίδεπζεο επίζεο νθείινπλ λα 
παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε παξφκνηα 

σξάξηα. 

Δπηπιένλ νη έλνπιεο δπλάκεηο 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε νιφθιεξε ηε 
δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαζψο επίζεο 
θαη ηνπ έηνπο θαη επηπιένλ 
ζπκκεηέρνπλ κε απνζηνιέο ζην 

εμσηεξηθφ.  

Έλα κεγάιν κέξνο ηεο θπβέξλεζεο 
ιεηηνπξγεί ρσξίο ηε ρνξήγεζε 
επηδνκάησλ, εθηφο απφ ηε ρνξήγεζε 
ππεξσξηψλ κέρξη θαη ην επίπεδν ησλ 
κεζαίσλ ζηειερψλ. 

Ρα επηδφκαηα έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα 
θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ 
πνπ κεηαθηλνχληαη γηα εξγαζία θαη γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζε δηεζλή 
ζρνιεία. Ρα θχξηα επηδφκαηα ζπλδένληαη κε 
ηα εμήο: 

 Δπίδνκα ζηέγεο  

 Δπίδνκα εμαξηψκελσλ κειψλ 

 Δθπαηδεπηηθφ επίδνκα παηδηψλ 
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Ηζπαλία Ηξιαλδία Ζλσκέλν Βαζίιεην Δπξσπατθή Έλσζε 

δεκφζηνο ππάιιεινο αζθεί ηα 
θαζήθνληά ηνπ. Ν/Ζ Γεληθφο 
Γηεπζπληήο ηεο θάζε κνλάδαο 

νξίδεη ην πνζφ πνπ θάζε 
ππάιιεινο δηθαηνχηαη λα ιάβεη 
κέζα ζηα φξηα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ 

 πεξσξηαθή απαζρφιεζε 
(Gratificaciones) γηα έθηαθηεο 

ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχληαη σο 
ππεξσξίεο ή εθηφο ηνπ 
θαλνληθνχ σξαξίνπ εξγαζίαο 
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Πίλαθαο 7.5: Αληακνηβέο/θίλεηξα απφδνζεο ζχλδεζε κε ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο απφδνζεο- πψο ζπλδέεηαη ε ακνηβή κε ηελ 

απφδνζε  

Ηζπαλία Ηξιαλδία Ζλσκέλν Βαζίιεην Νιιαλδία Δπξσπατθή Έλσζε 

θίζηαηαη δηαζχλδεζε 

ηεο απφδνζεο κε ηελ 

θαηαβνιή ζρεηηθνχ 
πνζνχ, ην νπνίν 
νλνκάδεηαη ζπκπιήξσκα 
παξαγσγηθφηεηαο. 
Γηαθνξνπνηείηαη θαη έρεη 
ζηφρν ηελ επηβξάβεπζε 
ησλ εμαηξεηηθψλ 

απνδφζεσλ. 

Ζ επηβξάβεπζε ζηελ 

απνδνηηθφηεηα εθαξκνδφηαλ 

κφλν ζε έλα αλψηεξν  
δηνηθεηηθφ επίπεδν, αιιά 
θαηαξγήζεθε ην 2008. 
πάξρεη έλα ζχζηεκα 
δηαρείξηζεο ηεο απφδνζεο ζε 
φια ηα επίπεδα ην νπνίν 
βαζίδεηαη ζην ξφιν ζε ζρέζε 

κε ηνπο ζηφρνπο απφδνζεο. 
Δπηπιένλ, ππάξρεη έλα 
ζχζηεκα δηαρείξηζεο 
ακνηβψλ βαζηζκέλν ζηελ 

απνδνηηθφηεηα 

Ρα αλψηεξα ζηειέρε ζην 

δεκφζην ηνκέα ακείβνληαη 

ηφζν βάζεη απφδνζεο, φζν 
θαη κέζσ κεηαβιεηψλ 
απνδνρψλ. 

Όιεο νη ππεξεζίεο ηεο 
θεληξηθήο θπβέξλεζεο θαη νη 
νξγαληζκνί απαηηείηαη λα 
έρνπλ κεηαβιεηή κηζζνδνζία 

γηα φιν ην πξνζσπηθφ. Νη 
νξγαληζκνί ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο αθφκε θαη γηα 

ηνπο πξντζηακέλνπο έρνπλ 
κεηαβιεηή κηζζνδνζία. 

πάξρεη έλα ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο ηεο απφδνζεο ζε 
φια ηα επίπεδα ην νπνίν 
βαζίδεηαη ζηελ εξγαζία θαη ζε 
έλα ζπκθσλεκέλν πιάλν 
απφδνζεο. Δπηπιένλ, 
θαηαζηάζεηο κηζζνδνζίαο 
ηζρχνπλ κφλν γηα αλψηεξεο 

ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ, 

νξηζκέλα ηκήκαηα θαη 
νξγαληζκνχο, δεκφζηεο 
εηαηξείεο θαη έλα αξηζκφ 
ηνπηθψλ απηνδηνηθήζεσλ θαη 
αζηπλνκηθψλ δπλάκεσλ 

Ρν επίδνκα απφδνζεο (ππφ 

ηε κνξθή bonus) 

πθίζηαηαη, αιιά 
δηαθνξνπνηείηαη κεηαμχ 
ηκεκάησλ. Απηά ηα 
ηκήκαηα είλαη ππεχζπλα 
γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 
εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 
ησλ bonus. 

πάξρεη έλα 

θαζνξηζκέλν εηήζην 

πξφγξακκα 
αμηνιφγεζεο ησλ 
επηδφζεσλ (απφ ην 
2003) ην νπνίν 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 
παξέρεη 
αλαηξνθνδφηεζε, 

εμέιημε θαη αλαπηπμηαθφ 
ζρεδηαζκφ. 

Ζ θχξηα επηβξάβεπζε 

ηεο απφδνζεο είλαη ε 
πξναγσγή  
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Πίλαθαο 7.6: Πνιηηηθή Τπεξσξηψλ 

Ηζπαλία Ηξιαλδία Ζλσκέλν Βαζίιεην Δπξσπατθή Έλσζε 

Ζ ππεξσξηαθή ακνηβή, 
πεξηνξίδεηαη ζε εηδηθέο, 
ζχκθσλα κε ην λφκν 

πεξηζηάζεηο. Πηελ πεξίπησζε 
απηή, ππάξρεη έλα ζηνηρείν πνπ 
νλνκάδεηαη gratificaciones θαη 
θαιχπηεη έθηαθηεο ππεξεζίεο 
πνπ παξέρνληαη σο ππεξσξίεο ή 
πέξα απφ ην θαλνληθφ σξάξην 
εξγαζίαο. Απηέο πνηθίιινπλ 

αλάινγα κε ηε δξαζηεξηφηεηα 
(κφλν ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο 

είλαη επηιέμηκεο) 

Ζ ππεξσξηαθή πνιηηηθή 
εθαξκφδεηαη κφλν ζην Πχζηεκα 
γείαο. 

Ζ ππεξσξηαθή εξγαζία ηζρχεη 
κφλν κέρξη ην επίπεδν ησλ 
κεζαίσλ ζηειερψλ 

Ζ θαλνληθή εβδνκαδηαία 
δηάξθεηα εξγαζίαο είλαη 42 ψξεο 
θαη ε κέγηζηε ππεξσξηαθή 

απαζρφιεζε πνπ κπνξεί λα 
δεηεζεί είλαη 150 σξψλ γηα θάζε 
πεξίνδν 6 κελψλ. 

Κφλν νη βαζκίδεο απφ 1 – 5 
δηθαηνχληαη αληηζηαζκηζηηθήο 
αλάπαπζεο ησλ ππεξσξηψλ πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε 

έλαλ καζεκαηηθφ ηχπν. 
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Πίλαθαο 7.7: Πξφζθαηεο αιιαγέο - πνηεο αιιαγέο έρνπλ γίλεη ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ησλ απνδνρψλ 

Ηζπαλία Ηξιαλδία Ζλσκέλν Βαζίιεην Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

Ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπλζεθψλ, ε Ηζπαλία πεξηφξηζε 
ηηο απνδνρέο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα θαηά 5% γηα ην 2010 θαη 
πξφθεηηαη λα παγψζεη  ηηο 
απνδνρέο γηα ην 2011. 

Γεληθά, ππάξρεη πίεζε ζηε 
κείσζε ηνπ θφζηνπο. 
Ξξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα, 
εμεηάδνληαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο 
γηα θνηλέο ππεξεζίεο, αθφκε θαη 
ε πεξίπησζε λα θαηαξγεζνχλ 

νξηζκέλνη νξγαληζκνί εμ’ 
νινθιήξνπ.  

Κε ηε ζπκθσλία Croke Park, 
ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή κέηξα γηα 
εμνηθνλφκεζε, αλαθνξηθά κε ηε 
κεηαθίλεζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, φπνπ απηφ 

θαζίζηαηαη αλαγθαίν, θαζψο θαη 
ηε κεηαθίλεζε πξνζσπηθνχ απφ 
πιενλάδνπζεο ζέζεηο φπνπ 
ππάξρεη αλάγθε ζε νιφθιεξν ην 
δεκφζην ηνκέα. Ζ ζπκθσλία 
απηή βξίζθεηαη ζε εμέιημε πξνο 

ην παξφλ θαη ηα απνηειέζκαηα 
δελ είλαη αθφκε γλσζηά. 

Ζ πξφθιεζε είλαη λα δηαρεηξηζηεί 
θαλείο απηέο ηηο αιιαγέο κε 
κέζνδν, έηζη ψζηε νη ππεξεζίεο 

πξνο ηνπο πνιίηεο λα κελ 
επεξεαζζνχλ. Απηφ είλαη πνιχ 

δχζθνιν ιακβάλνληαο ππφςε 
ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. 

Ρν ζχζηεκα βξίζθεηαη ζην 
ζηάδην αλαζεψξεζεο θαη 
αιιαγήο. Ρν πνπξγείν 

Νηθνλνκηθψλ θαη ην Cabinet 
Office εμεηάδνπλ γηα ηελ εζληθά 
δίθαηε ακνηβή, αλαζεσξψληαο 
ηε δνκή ησλ ζπλνιηθψλ 

ακνηβψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 
θαη ηε ζρέζε κέγηζηεο θαη 
ειάρηζηεο ακνηβήο.  

Δίλαη ζε εμέιημε ε αλαζεψξεζε 
ησλ ζπληάμεσλ θαη θάζε 
θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

εμεηάδεη ηα θφζηε ηνπ.  

Θχξηα ηδέα είλαη ε κείσζε ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ 
δαπαλψλ. Γεληθά, ππάξρεη πίεζε 
γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο, γηα 
κεγαιχηεξε 
απνηειεζκαηηθφηεηα, γηα ηε 

δηεξεχλεζε ελαιιαθηηθψλ 
ιχζεσλ γηα θνηλέο ππεξεζίεο 
θαζψο θαη ηελ θαηάξγεζε 
νξηζκέλσλ Νξγαληζκψλ εμ’ 
νινθιήξνπ. 

Γελ έρνπλ ζεκεησζεί ζεκαληηθέο 
αιιαγέο ζην πιαίζην ηεο 
πνιηηηθήο ησλ απνδνρψλ θαηά ηα 

ηειεπηαία 5 ρξφληα, αιιά 
ππήξμαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ησλ 
κηζζνινγηθψλ θιηκάθσλ θαη 
δηάξζξσζεο ησλ βαζκψλ ηνπ.  
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8 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ 

8.1 Ξαξάξηεκα Η: Κηζζνινγηθέο δνκέο άιισλ ρσξψλ 

Μιζθολογική δομή ηης Δσρωπαϊκής Ένωζης ζε μηνιαία βάζη 

 

 

Ηνωμένο Βαζίλειο – Μιζθολογική Γομή ηοσ Τποσργείοσ Τγείας ζε 

εηήζια βάζη 

 

  


