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Αθηεξώλεηαη ζε Απηόλ πνπ κνπ έδσζε πλνή…..θαη δύλακε λα θζάζσ κέρξη εδώ. 

ηνλ Απόζηνιν θαη ηνλ ηέθαλν, ηα αγαπεκέλα κνπ παηδηά. 

ηνπο γνλείο κνπ, Μαίξε θαη ηέθαλν, κε απέξαληε επγλσκνζύλε. 

ε όζνπο κε ελζάξξπλαλ λα μεθηλήζσ απηήλ ηελ πξνζπάζεηα θαη κε ζηήξημαλ κέρξη 

ην ηέινο. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Ζ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζηφρν έρεη ηελ αλάιπζε ησλ 

βαζηθψλ δηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, πνπ επηβιήζεθαλ, ζηελ ειιεληθή δεκφζηα 

δηνίθεζε, κε ηελ θχξσζε ησλ Μλεκνλίσλ Η θαη ΗΗ, κεηά ην μέζπαζκα ηεο  πξφζθαηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ ρψξα καο. Ζ αλάπηπμή ηεο νινθιεξψλεηαη ζε 4 θεθάιαηα: Σν 

πξψην, ην νπνίν είλαη εηζαγσγηθφ, αλαθέξεηαη ζηηο βαζηθέο παζνγέλεηεο ηεο ειιεληθήο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο. Παξάιιεια,  πεξηγξάθεηαη ε εμέιημε απφ ηελ δεκνζηνλνκηθή 

ραιάξσζε ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, ζηνλ δεκνζηνλνκηθφ εθηξνρηαζκφ ηνπ 2009 θαη ε 

ζπλαθφινπζε πνξεία πξνο ην Μλεκφλην Η θαη ΗΗ. Σν δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηηο 

ξηδηθέο αιιαγέο, πνπ επήιζαλ  ζην ζχζηεκα ακνηβψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, κέζα 

απφ ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ δηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. πγθεθξηκέλα, 

αλαιχεηαη εθηελψο ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο Απνγξαθήο ησλ ελεξγψλ ππαιιήισλ ηνπ 

«ζηελνχ δεκφζηνπ ηνκέα» θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο.  Αθνινχζσο, πεξηγξάθεηαη 

ην ζεζκηθφ πιαίζην ζχζηαζεο ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκψλ θαζψο θαη ε ηαρχηεηα 

εθαξκνγήο ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηα κέηξα 

εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο, ζηηο αιπζηδσηέο πεξηθνπέο πνπ ππέζηεζαλ νη ακνηβέο ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ, θαζ’ ππφδεημε ησλ κλεκνληαθψλ δηαηάμεσλ θαζψο θαη ζηελ 

αλαηξνπή πνπ επήιζε κε ηελ θαζηέξσζε ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ, ζην status quo ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο. Σν θεθάιαην 3 πξαγκαηεχεηαη ηηο πξφζθαηεο θαηαξγήζεηο θαη 

ζπγρσλεχζεηο θνξέσλ, πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο 

νξζνινγηθήο αλαδηάξζξσζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε ζηφρν ησλ πεξηνξηζκφ ηνπ εχξνπο 

ηνπ. Έκθαζε δίλεηαη ζηα ηξσηά ζεκεία ηηο επηρεηξνχκελεο κεηαξξχζκηζεο θαη ζηελ 

αδπλακία ηεο θξαηηθήο κεραλήο λα αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ΔΠΑ. ην ηέινο 

θάζε εμεηαδφκελεο κεηαξξχζκηζεο επηρεηξείηαη θξηηηθή απνηίκεζή ηεο. Σν 4ν θεθάιαην 

πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζπλνιηθή κειέηε ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ θαη ζθηαγξαθεί ελ ζπληνκία, ηελ θαηεχζπλζε πξνο ηελ νπνία 

ρξεηάδεηαη λα εληαηηθνπνηεζνχλ νη πνιχπαζεο πξνζπάζεηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο. 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Μλεκφλην, Γηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε, απνγξαθή, Δληαία Αξρή 

Πιεξσκψλ, Μηζζνινγηθέο κεηαβνιέο, ζπγρσλεχζεηο, εθεδξεία, πξνζπληαμηνδνηηθή 

δηαζεζηκφηεηα. 
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ABSTRACT 

The preparation of this thesis aims at analyzing the basic administrative reforms 

imposed on the Greek public administration with the sanction of Memorandum I and II, 

after the outbreak of the financial crisis in our country. Its development is accomplished 

in four chapters; the first, which is introductory, refers to the fundamental pathogenies 

of Greek public administration. At the same time there is a description of the 

development of the fiscal loosening over the last decade, towards the 2009 fiscal 

derailment and the following course to Memorandum I and II. The second chapter refers 

to the radical changes that came to the public employees’  payroll system, after applying 

specific administrative reforms. Specifically, the census of the institutional framework 

of the active employees, from the “narrow public sector”, and its results, are analyzed 

thoroughly. Following, the Institutional framework consisting of the single payment 

authority and  the application speed of the whole venturing, are also analyzed in detail. 

To continue, there is an extensive report on the internal degradation measures, on the 

chain cuts occuring in the fees of public employees, suggested by the memorandum’s 

terms and conditions and on the upturn in the status quo of public administration, 

resulted from the establishment of the single remuneration scale. Chapter 3 delegates 

with the recent abolitions and merges of institutions, which have resulted in the rational 

reform efforts of the public institutions, targeting their range reduction. Emphasis is 

given on the vulnerable points of the attempting reform and the state’s apparatus 

weakness to exploit the NSRF (National Strategic Reference Framework) potentials. An 

attempt of critical assessment is applied at the end of each examined reform. Chapter 4 

is consisted of conclusions resulting from the overall study of reforms, and quickly 

illustrates the direction in which the afflicted efforts of administrative reform must be 

intensified. 

 

Key words: Memorandum, Administrative reform, Census, Single payment Authority, 

remuneration changes, merges, reserve, pre-pension non-active status. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
Ο
 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ  

 

1.1 Γεληθά 

 

 Ζ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ιακβάλεη ρψξα ζε κία 

εμαηξεηηθά θξίζηκε, γηα ηελ  Δπξσπατθή πξννπηηθή ηεο ρψξαο καο πεξίνδν, θαηά ηελ 

νπνία ε Διιεληθή νηθνλνκία βηψλεη γηα 5
ε
 ζπλερή ρξνληά, κία βαζεηά θαη παξαηεηακέλε 

χθεζε. πγθεθξηκέλα, πξαγκαηεχεηαη ηηο βαζηθέο δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, πνπ 

επηβιήζεθαλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (2010-2012), ζηε ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε, 

κε ηελ θχξσζε ησλ Μλεκνλίσλ Η θαη ΗΗ θαη ηελ θαζ’ ππφδεημή ηνπο εθδνζείζα 

λνκνζεζία, επηθέξνληαο ξεμηθέιεπζεο αιιαγέο, ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δηνηθεηηθήο 

δξάζεο. Δηδηθφηεξα, ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ επήιζαλ κε ην 

εγρείξεκα ηεο απνγξαθήο, ηελ ζχζηαζε ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκψλ, ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο ζην ζχζηεκα ακνηβψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ηελ επηβνιή ηνπ 

ηδηαίηεξα επαρζνχο κέηξνπ ηεο «εξγαζηαθήο εθεδξείαο» θαη ηηο ζπγρσλεχζεηο ησλ 

θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ, πνπ άιιαμαλ δξακαηηθά ην δηνηθεηηθφ ράξηε ηεο ρψξαο. 

 Αλ θαη απφ πνιινχο ππνζηεξίδεηαη φηη, ε εθηίλαμε ησλ ειιεηκκάησλ θαη ηνπ 

ρξένπο νθείινληαη ζηηο δνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αδπλακίεο θαη παζνγέλεηεο ηεο 

ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο, πνπ ε ζνβνχζα νηθνλνκηθή θξίζε αλέδεημε κεη’ 

επηηάζεσο (Λεπθή Βίβινο, ζει. 7) σζηφζν, δελ ζα κπνξνχζαλ νη παξάγνληεο απηνί, λα 

πξνθαιέζνπλ απφ κφλνη ηνπο, ην κέγεζνο ηεο ειιεληθήο θξίζεο. Ζ ηειεπηαία 

δηακνξθψζεθε απφ πιήζνο παξακέηξσλ, φπσο ε έιιεηςε αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ε πνιηηηθή δξαζηηθήο κείσζεο ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ, πνπ 

πηνζεηήζεθε απφ ηηο εθάζηνηε ειιεληθέο θπβεξλήζεηο θαζψο θαη νη ζεζκηθέο 

αλεπάξθεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ δελ απνηεινχλ σζηφζν, αληηθείκελν ηεο 

παξνχζαο κειέηεο. 

 Κξίλεηαη επηβεβιεκέλε, πξηλ απφ νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηνπο ζηφρνπο ηεο 

παξνχζαο κειέηεο, κία ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ζην ξφιν πνπ δηαδξακάηηζε, ζηελ 

ξαγδαία εμειηζζφκελε νηθνλνκηθή θξίζε, πνπ βηψλνπκε ζήκεξα, ε δεκφζηα δηνίθεζε 

θαη νη παζνγέλεηεο πνπ ηελ ραξαθηεξίδνπλ. πγθεθξηκέλα, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ δηέθξηλαλ ηελ Μεηαπνιηηεπηηθή πεξίνδν ζπλίζηαληαη, ζηε ζπλερή επέθηαζε ηνπ 

πειαηνθεληξηθνχ θξάηνπο (κε δηπιαζηαζκφ ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο 
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γεληθήο θπβέξλεζεο απφ ην 1980 έσο ζήκεξα), ζηε ζπλερψο ειιεηκκαηηθή δεκφζηα 

δηαρείξηζε, ζηε πξνζηαζία ησλ «θεθηεκέλσλ» θαη ζηελ παξνρή πξνλνκίσλ ζε 

θνηλσληθέο νκάδεο, ζηηο ηάζεηο ζπλδηνίθεζεο κε ηα ζπλδηθάηα, ζηελ έιιεηςε 

ζηνηρεηψδνπο πνιηηηθήο ζπλαίλεζεο θαη ζηελ ηαχηηζε ηεο έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ 

θξάηνπο κε ηνλ θξαηηζκφ (ΗΟΒΔ, 02/2011, ζει. 7).  

 

1.2 Βαζηθέο παζνγέλεηεο 

 

Οη θπξηφηεξεο απφ ηηο παζνγέλεηεο απηέο, πνπ πιήηηνπλ δξακαηηθά ηελ δξάζε ηεο 

ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ζπλνςίδνληαη: 

 1. ηνλ κεγάιν θαη δαπαλεξό δεκόζην ηνκέα, ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηεο 

ρψξαο θαη ηελ νηθνλνκία ηεο, ν νπνίνο δελ παξέρεη (βι. Γηάγξακκα 1) πνηνηηθέο 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη άιια αγαζά θνηλήο σθέιεηαο, πνπ ζα δηθαηνινγνχζαλ, φπσο 

ζηα θξάηε ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο, ην κέγεζφο ηνπ (McKinsey & Company, March 2012, 

pag. 20).  

 

Γηάγξακκα 1 

 

 Παξά ηνπο αλσηέξσ ηζρπξηζκνχο ρξήδεη ηδηαίηεξεο κλείαο φηη, ε επίδξαζε ηνπ 

κεγέζνπο ηνπ θξάηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο κηαο ρψξαο, απνηέιεζε ζεκείν 
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ακθηιεγφκελν, θαζψο ππήξμε αληηθείκελν πιήζνπο κειεηψλ, πνπ νδήγεζαλ ζε 

αληηθαηηθά, πνιιέο θνξέο, απνηειέζκαηα (Ράπαλνο, Β., (2009), ΗΟΒΔ, ζει. 15-16). 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε κειέηε ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, 

Working Paper No 242, July 2003, ε νπνία αλέπηπμε δείθηεο απφδνζεο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, γηα 23 βηνκεραληθέο ρψξεο, ρξεζηκνπνηψληαο κία ζεηξά θνηλσληθννηθνλνκηθψλ 

δεηθηψλ. Δηδηθφηεξα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 1, ε απφδνζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηε 

ρψξα καο, θαηαιακβάλεη ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνζνζηφ θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ,  ελψ 

ζεκεηψλεη κία απφ ηηο ρακειφηεξεο επηδφζεηο κεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ ρσξψλ. 

 

Πίλαθαο 1 

 

Πεγή: ECB, Working Paper No 242, July 2003, pag. 12. 
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 Αλάινγν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε κέηξεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ δείθηε ηνπ πνζνζηνχ ησλ απαζρνινχκελσλ ζην δεκφζην 

ηνκέα, ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα, ελψ ε Γαιιία θαη νη 

θαλδηλαβηθέο ρψξεο έρνπλ ηνπο κεγαιχηεξνπο δεκφζηνπο ηνκείο, κε ην πνζνζηφ ηεο  

απαζρφιεζεο ζην δεκφζην ηνκέα, ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ, λα 

μεπεξλά ην 20% ην 2002, ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηελ Διιάδα, πεξηνξίδεηαη ζρεδφλ 

ζην ήκηζπ (WIFO Working Papers, No 246, February 2005, pag. 4).  

 Ζ αμηνιφγεζε ησλ δεκφζησλ θνξέσλ, σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

θπβέξλεζεο, ηε δηαθζνξά θαη ηελ θαηάρξεζε ηεο επηξξνήο, θαηέδεημε φηη ε ρψξα καο 

θαηαηάζζεηαη πνιχ ρακειά θαηαιακβάλνληαο ηελ 89ε ζέζε (WEF, 2011-2012, pag. 

188). ην δηάγξακκα 2 απεηθνλίδνληαη νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ ζπληζηνχλ 

εκπφδην ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη νη νπνίνη ζπλίζηαληαη: ζηελ 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ γξαθεηνθξαηία ζε πνζνζηφ 22,1%, 

ζηελ πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε 13,8%, ζηε δηαθζνξά 13% θαη ζηηο θνξνινγηθέο 

ξπζκίζεηο 11,8% ελψ πςειφ πνζνζηφ θαηαιακβάλεη θαη ε πνιηηηθή αζηάζεηα 10,6%.  

 

Γηάγξακκα  2 

Πεγή: World Economic Forum, the Global Competitiveness Report 2011-2012 

 

 2. ηνλ πιεζσξηζκό ηεο ξπζκηζηηθήο παξαγσγήο θαη ζην δύζβαην 

δηθαζηηθό ζύζηεκα. Δίλαη γεγνλφο φηη, ε ρακειή πνηφηεηα ζρεδηαζκνχ θαη ε παξνπζία 

πιήζνπο επηθαιχςεσλ θαη αληηζεηηθψλ δηαηάμεσλ, απνηεινχλ ηελ πξσηαξρηθή αηηία 

δεκηνπξγίαο απμεκέλσλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Ο 

λνκηθφο θνξκαιηζκφο θαηαδεηθλχεη ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε εζσηεξηθψλ δηνηθεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο νξηνζεηνχλ ην έξγν ηεο δηνίθεζεο, δίλνληαο έκθαζε ζηελ 
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ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη φρη ζηελ πινπνίεζε ηεο ζρεηηθήο δεκφζηαο πνιηηηθήο. 

Παξάιιεια, ν ιεπηνκεξήο νξηζκφο ησλ θξαηηθψλ αξκνδηνηήησλ απφ ην λφκν, νδεγεί 

ζε αδπλακία ιήςεο απνθάζεσλ δεκφζηαο πνιηηηθήο, ζε νπνηαδήπνηε θπβεξλεηηθφ 

επίπεδν, αλ δελ εκπίπηεη ζην πεδίν ηεο λνκίκσο νξηδφκελεο αξκνδηφηεηαο (OECD, 

Public Governance Reviews, 2011, pag. 28). Σαπηφρξνλα, ε επηρεηξεκαηηθή δξάζε ζηελ 

Διιάδα εκπνδίδεηαη απφ έλα δχζβαην ζχζηεκα απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά, εθηηκάηαη φηη νη εηζαγφκελεο πξνο εθδίθαζε ππνζέζεηο ζην ηΔ 

απαηηνχλ θαηά κέζν φξν 2-6 ρξφληα γηα λα εθδηθαζζνχλ (McKinsey & Company, 

March 2012, pag. 24). 

 3. ηελ εθηεηακέλε παξανηθνλνκία, ε νπνία ζηε ρψξα καο αλέξρεηαη ζην 30% 

ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε ζπλαθφινπζν απνηέιεζκα ηελ 

εθηεηακέλε θνξνδηαθπγή. Υξήδεη ηδηαίηεξεο κλείαο, φηη ην 2009 ην θξάηνο απέηπρε λα 

εηζπξάμεη πεξίπνπ €15-20 δηζ. ζε θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, 

θαζψο θαη ζε Φ.Π.Α., πνζφ ην νπνίν ηζνδπλακεί κε 7% - 9% ηνπ ΑΔΠ θαη 60% - 80% 

ηνπ ειιείκκαηνο ην 2010 (Mc Kinsey& Company, March 2012, pag. 24). 

 

1.3 Γεκνζηνλνκηθόο εθηξνρηαζκόο – πνξεία πξνο ην Μλεκόλην Ι θαη ΙΙ 

 

 εκείν εθθίλεζεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο ραιάξσζεο, ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο 

απνηέιεζε ε απφθαζε έληαμήο καο ζηελ Δπξσδψλε (ειαθξψο ζηελ αξρή, κε 

πξαγκαηηθφ εθηξνρηαζκφ αξγφηεξα), ε νπνία ειήθζε ην 2000 ζηεξηδφκελε ζηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ 1999. πγθεθξηκέλα, ην 1999 ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα ηεο 

γεληθήο Κπβέξλεζεο έθζαλε ην 4% ηνπ ΑΔΠ ελψ ην έιιεηκκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

ήηαλ 3,1% ηνπ ΑΔΠ. Χζηφζν, 10 ρξφληα αξγφηεξα, ην 2009 ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα 

ηνπ 1999 είρε κεηαηξαπεί ζε κεγάιν πξσηνγελέο έιιεηκκα ηεο ηάμεο ηνπ 10% ηνπ 

ΑΔΠ, ελψ ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο πεληαπιαζηάζηεθε θζάλνληαο ην 15% 

ηνπ ΑΔΠ. Ζ ξαγδαία επηδείλσζε ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ, θαηά ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία, εθηφμεπζε ην θφζηνο δαλεηζκνχ ηεο Διιάδαο ζε απαγνξεπηηθά επίπεδα, κε 

απνηέιεζκα ηνλ απνθιεηζκφ ηεο απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ηελ δηφγθσζε ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο (ΗΟΒΔ, 02/2011).  

 Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε, ζπλεηδεηνπνηψληαο ηελ έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

απνθάζηζε λα ζηεξηρζεί ζην ΓΝΣ θαη ηελ ΔΔ θαη λα δηαπξαγκαηεπηεί έλα ζρέδην γηα 

ηελ δηάζσζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Ζ δηαδηθαζία απηή νδήγεζε ζηελ απνδνρή ησλ 

φξσλ ηνπ ΓΝΣ, ηνλ Μάην ηνπ 2010, ην νπνίν καδί κε ηελ Δ.Δ. θαη ηελ ΔΚΣ (ε ιεγφκελε 
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Σξφηθα), εμαζθάιηζαλ ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο γηα ηελ επφκελε 

ηξηεηία, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Μλεκνλίνπ Η, πνπ ςεθίζζεθε απφ ηελ ειιεληθή 

Βνπιή. Ζ πνιχπινθε ζπκθσλία πνπ επηηεχρζεθε, νπζηαζηηθά ηεξκάηηζε ηελ ηθαλφηεηα 

ηεο ρψξαο λα απνθαζίδεη απηφβνπια ζρεηηθά κε ηελ δεκνζηνλνκηθή ηεο πνιηηηθή θαη 

επέβαιε πιήζνο ζθιεξψλ κέηξσλ, ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο δσήο (The Hellenic Observatory, The European Institute, March 2011, pag. 

12). 

 Σν Μλεκφλην Η θαη ην Μλεκφλην ΗΗ, πνπ αθνινχζεζε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2012, 

απνηέιεζαλ ηνπο νδηθνχο ράξηεο, γηα ηελ έμνδν ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηελ 

θξίζε θαη ηελ εμάιεηςε ησλ θχξησλ πεγψλ δεκνζηνλνκηθνχ εθηξνρηαζκνχ, 

απνηπγράλνληαο σζηφζν λα δηνξζψζνπλ ηα νμπκέλα πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, ελψ ηα ηδηαίηεξα επαρζή κέηξα ζθιεξήο ιηηφηεηαο πνπ εθαξκφζηεθαλ, κε 

ηηο δηαηάμεηο πνπ ζεζπίζηεθαλ, θαζ’ πινπνίεζε ησλ κλεκνλίσλ, πξνθάιεζαλ αξλεηηθή 

έμαξζε ησλ άιισλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ (ΗΝΔ, Αλαιχζεηο/16, Ηνχιηνο 2012, ζει. 3).  

 

1. 4  Αληηθείκελν θαη δνκή εξγαζίαο 

 

 θνπφ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζπληζηά ε πεξηγξαθή ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

θαηαηγηζηηθψλ δηνηθεηηθψλ αιιαγψλ, πνπ επηβιήζεθαλ κε ην Μλεκφλην Η θαη ΗΗ, θαη ηελ 

θαζ’ ππφδεημή ηνπο εθδνζείζα λνκνζεζία, ε νπνία, αλέηξεςε ξηδηθά ην status quo ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο. Παξάιιεια, επηρεηξείηαη ε εθηελήο κειέηε θαη θαηαγξαθή ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, πάλσ ζην νπνίν νηθνδνκήζεθε ε θάζε εμεηαδφκελε κεηαξξχζκηζε 

θαη ζηε ζπλέρεηα, ε θξηηηθή απνηίκεζή ηεο. Ζ εξγαζία δνκείηαη απφ ηα αθφινπζα 

θεθάιαηα:  

 Σν 1
ν
 θεθάιαην ηεο εηζαγσγήο, πεξηγξάθεη ηελ δηνηθεηηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο 

ιίγν πξηλ ην Μλεκφλην Η, πσο θζάζακε ζηνλ δεκνζηνλνκηθφ εθηξνρηαζκφ θαη 

ηελ ζπλαθφινπζε δξακαηηθή πνξεία πνπ αθνινχζεζε ε ρψξα καο κε ηα 

Μλεκφληα Η θαη ΗΗ. 

 Σν 2
ν
 θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ επηβιήζεθαλ ζην ζχζηεκα 

ακνηβψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, μεθηλψληαο κε ην εγρείξεκα ηεο απνγξαθήο 

ηνπ «ζηελνχ» δεκφζηνπ ηνκέα. Καηαγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ην ζεζκηθφ πιαίζην 

πινπνίεζήο ηεο, θαζψο θαη ε ηειηθή απνηίκεζε πνπ πξνέθπςε απφ ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο. ηε ζπλέρεηα ηνπ ίδηνπ θεθαιαίνπ, 

κειεηάηαη ε ίδξπζε ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκψλ, ε νπνία ζηφρεπε ζηελ 



ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ MBA (EXECUTIVE) Σελίδα 7 
 

ζπγθέληξσζε ζε κία αξρή φισλ ησλ ακνηβψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη 

εμεηάδεηαη ε πξφνδνο πνπ ζεκείσζε ε ζρεηηθή δηαδηθαζία. ην ηέινο ηνπ 

θεθαιαίνπ απηνχ, κεηά απφ κία ζχληνκε παξάζεζε κειεηψλ, ζρεηηθψλ κε ην 

κνλαδηαίν θφζηνο εξγαζίαο θαη ηηο κηζζνινγηθέο εμειίμεηο ζην δεκφζην ηνκέα, 

αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, πνπ θαζηέξσζαλ νη 

πξφζθαηεο ζπληαξαθηηθέο κηζζνινγηθέο κεηαβνιέο, ζην ζχλνιν ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ, πξνθαιψληαο ξαγδαία πηψζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο. Δηδηθφηεξα, 

ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ κε ηελ 

ςήθηζε ηνπ λ. 4024/2011, ην νπνίν αλαηξέπεη ξηδηθά ηφζν ηηο πξντζρχνπζεο 

κηζζνινγηθέο δηαηάμεηο (λ. 3205/2003) φζν θαη ην πξνζηαηεπηηθφ θαζεζηψο, πνπ 

θαζηέξσλε γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, ν Τπαιιειηθφο θψδηθαο. 

 Σν 3
ν
 Κεθάιαην αλαθέξεηαη ζηηο θαηαξγήζεηο θαη ζπγρσλεχζεηο θνξέσλ, ην 

ζεζκηθφ πιαίζην κε ην νπνίν δξνκνινγήζεθαλ, ηα πξαθηηθά πξνβιήκαηα θαη ηηο 

αδπλακίεο πνπ αλέθπςαλ. ηε ζπλέρεηα, ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ κειεηάηαη, ην 

ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηνπο δχν επαρζείο  λενεηζαρζέληεο ζεζκνχο ζηελ 

ειιεληθή έλλνκε ηάμε, ηελ «εξγαζηαθή εθεδξεία» θαη ηελ «πξνζπληαμηνδνηηθή 

δηαζεζηκφηεηα». Γηεξεπλψληαη πεξαηηέξσ ζε βάζνο ζέκαηα πληαγκαηηθφηεηαο 

θαη ελαξκφληζεο ησλ ζεζκψλ απηψλ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γηεζλνχο θαη ηνπ 

Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ θαη απνηηκάηαη θξηηηθά ε εθαξκνγή ηνπο. 

 Σέινο, ην 4
ν
 θεθάιαην απνηππψλεη ηηο αδπλακίεο ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη 

ζπλνςίδεη ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ αλαθχπηνπλ, απφ ην ζχλνιν ησλ 

εμεηαδφκελσλ κεηαξξπζκίζεσλ, ελψ παξάιιεια ζθηαγξαθεί ελ ζπληνκία, ηελ 

θαηεχζπλζε πξνο ηελ νπνία ρξεηάδεηαη λα εληαηηθνπνηεζνχλ νη πνιχπαζεο 

πξνζπάζεηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ν
 

 

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΔΙ  ΣΟ  ΤΣΗΜΑ ΑΜΟΙΒΧΝ ΣΧΝ ΓΗΜΟΙΧΝ 

ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ  

 

2.1. Απνγξαθή 

 

2.1.1  Θεζκηθό Πιαίζην 

 

Ζ εθηίλαμε ησλ δαπαλψλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

νθείιεηαη ελ κέξεη ζηνλ θαηαθεξκαηηζκέλν ραξαθηήξα ηεο απαζρφιεζεο ζην δεκφζην 

ηνκέα (ΗΟΒΔ, 02/2010). Σν θξάηνο δελ γλψξηδε ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ 

απαζρνινχκελσλ ζε απηφ, ην θφζηνο κηζζνδνζίαο ηνπο, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο 

πνπ απαζρνινχληαη,  θαζψο θαη ην είδνο ησλ – πνιιέο θνξέο αιιεινζπγθξνπφκελσλ – 

αξκνδηνηήησλ πνπ αζθνχλ. Ζ έιιεηςε αθξηβψλ ζηνηρείσλ απνηέιεζε ζεκείν έληνλεο 

θξηηηθήο θαη αξλεηηθψλ ζρνιίσλ, φρη κφλν ζην εζσηεξηθφ αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ, απφ 

ηνπο Δπξσπαίνπο εηαίξνπο καο. Υξίδεη αλελδνίαζηα ηδηαίηεξεο κλείαο φηη, ε απνπζία 

ζπγθεθξηκέλσλ θαη αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ, φζνλ αθνξά ηνπο εξγαδφκελνπο ζην 

Γεκφζην Σνκέα, απνηέιεζε ηξνρνπέδε ζε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα νπζηαζηηθήο 

αληηκεηψπηζεο ησλ θαηλνκέλσλ παζνγέλεηαο ζηε Διιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη 

θαηέζηεζε αλέθηθηε ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ δηαζέζηκνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ (http://www.ydmed.gov.gr/?p=1958). 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θξίζεθε επηηαθηηθή ε αλάγθε χπαξμεο κεραληζκψλ 

θαηαγξαθήο θαη δηαρείξηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, εληαγκέλσλ παξαγσγηθά ζην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Οη κεραληζκνί απηνί ζα πξνζέδηδαλ κεγαιχηεξε 

δηαθάλεηα ζηηο πιεξσκέο ηνπ Γεκνζίνπ, πιήξε έιεγρν ησλ κηζζνινγηθψλ δαπαλψλ θαη 

απνθαηάζηαζε ησλ αδηθηψλ, πνπ πθίζηαληαη κεηαμχ ππαιιήισλ κε θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο ε απνγξαθή ζπλδέεη ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε θαη ηνπο 

ηίηινπο ζπνπδψλ ηνπ θάζε ππαιιήινπ (ΗΟΒΔ, 02/2010). πγθεθξηκέλα, ζρεδηάζηεθε 

θαη πινπνηήζεθε ζεηξά δξάζεσλ, κε απψηεξν ζηφρν ηε ζηαδηαθή κεηάβαζε ζε έλαλ 

νινθιεξσκέλν κεραληζκφ δηαρείξηζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ, γηα φιν ην Γεκφζην Σνκέα. 

Βαζηθνχο άμνλεο πινπνίεζεο απνηέιεζαλ ζε πξψηε θάζε, ε απνγξαθή ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ δεκνζίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα, ε δεκηνπξγία ηεο Δληαίαο Αξρήο 

Πιεξσκήο (ΔΑΠ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζηελ νπνία ζα αλαθεξζνχκε 

αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (Δγθχθιηνο Τπ. Δζσηεξ. 

Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ππ’ αξίζκ. 

ΓΗΓΑΓ/Φ.18.22/1829/νηθ.14321/21.6.2010). 
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2.1.1.1 Νόκνο 3845/2010, (ΦΔΚ 65Α΄/6.5.2010) – MNHMONIO I 

 

  Αλ θαη ζην Μλεκφλην πλελλφεζεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο 

Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, ηεο 3εο Μαΐνπ 2010, φπσο θπξψζεθε κε ηνλ λ. 3845/2010 δελ 

ππάξρεη άκεζε, ξεηή αλαθνξά ζηνλ φξν «Απνγξαθή» σζηφζν, ε ππνρξέσζε 

απνγξαθήο ησλ απαζρνινχκελσλ ζην δεκφζην ηνκέα ππνλνείηαη, θαζψο απνηεινχζε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε κίαο ζεηξάο ελεξγεηψλ, πνπ ξεηά πξνβιεπφηαλ ζην 

Μλεκφλην Η. πγθεθξηκέλα ζην Παξάξηεκα IV ηνπ Μλεκνλίνπ, θεθάιαην 3ν,  φπνπ 

αλαθέξνληαη νη ελέξγεηεο πνπ απαηηείηαη λα νινθιεξσζνχλ, σο ην ηέινο ηνπ ηέηαξηνπ 

ηξηκήλνπ ηνπ 2010, γηα ηνλ ηξίην απνινγηζκφ, ζηελ ελφηεηα iii «Γηαξζξσηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο» θαη ππφ ηνλ ηίηιν «κεηαξξχζκηζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο» αλαθέξεηαη φηη «Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζα δεκνζηεχζεη κία αλαιπηηθή 

έθζεζε, βαζηζκέλε ζε πιεξνθνξίεο θαη κε ηε ζπλεξγαζία ηεο Αξρήο Δληαίσλ 

Πιεξσκψλ, γηα ηε δνκή θαη ην χςνο ησλ απνδεκηψζεσλ, ην κέγεζνο θαη ηε δπλακηθή 

ηεο απαζρφιεζεο ζηε γεληθή θπβέξλεζε». Καζίζηαηαη ινηπφλ, ζαθήο ε ππνρξέσζε ηεο 

Κπβέξλεζεο, εληφο ηεο ηαζζφκελεο απφ ην Μλεκφλην Η πξνζεζκίαο, λα πξνβεί ζηελ 

θαηαγξαθή ηεο απαζρφιεζεο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ψζηε λα κπνξεί πιένλ λα 

απνηππσζεί ην κέγεζνο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

Αμίδεη επίζεο, λα ζεκεησζεί φηη ζηελ παξ. 1β ηνπ άξζξνπ 2, ηνπ ίδηνπ λφκνπ, 

γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηελ απνγξαθή ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ηνπ «ζηελνχ 

δεκφζηνπ ηνκέα», ν νπνίνο απνηειείηαη απφ ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ ηνπ 

Γεκνζίνπ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ ελψ ζηελ ζπλέρεηα, πξνβιέπεηαη ε έθδνζε εληφο κελφο, απφ 

ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, γηα ηελ 

δηελέξγεηα απνγξαθήο ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. 

 

2.1.1.2 ΚΤΑ αξίζκ. 2/37345/0004 (ΦΔΚ 784Β΄/4.6.2010) 

 

 Αθνινχζσο, κε ηελ ππ’ αξίζκ. 2/37345/0004 ΚΤΑ θαζνξίζζεθαλ νη φξνη, νη 

πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία ηεο απνγξαθήο ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ ηνπ 

δεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ ΟΣΑ Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ. Πξνβιεπφηαλ επίζεο, ν 

ρξφλνο θαη ηα φξγαλα ηεο απνγξαθήο (άξζξν 2), ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία πινπνίεζεο 

(άξζξν 3), ε έληαμε ησλ ζηνηρείσλ ζε ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ θαη ηα δηθαηψκαηα 

ρξήζεο (άξζξν 4). Δπηζεκαίλεηαη φηη, ππνρξέσζε απνγξαθήο δελ είραλ κφλν ην κφληκν, 

κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθφ ηνπ 
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δεκνζίνπ, αιιά θαη κεηαθιεηνί, εηδηθνί ζχκβνπινη, εηδηθνί ζπλεξγάηεο ησλ γξαθείσλ 

ησλ κειψλ ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ Τθππνπξγψλ, νη επί ζεηεία ππάιιεινη, ην κφληκν 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ φισλ ησλ βαζκίδσλ θαζψο θαη νη αλαπιεξσηέο θαη νη 

σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί, ην δηδαθηηθφ θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ ησλ Αλσηάησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ θαη ησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ, νη 

δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί, θιεξηθνί φισλ ησλ βαζκίδσλ, νη δηνηθεηέο, ππνδηνηθεηέο, 

πξφεδξνη θαη αληηπξφεδξνη ησλ Ν.Π.Γ.Γ., νη πξφεδξνη, αληηπξφεδξνη θαη ηα κέιε ησλ 

αλεμάξηεησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ, ηα αηξεηά φξγαλα ησλ Ο.Σ.Α. Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ θ.ι.π. 

ην ηέινο ηεο ΚΤΑ ππήξρε Παξάξηεκα ππφ ηνλ ηίηιν «ηνηρεία Πξνζσπηθνχ 

Μεηξψνπ» φπνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαλ ηα πξνο ζπκπιήξσζε πεδία, ηα νπνία 

αθνξνχζαλ ηα γεληθά ζηνηρεία ηνπ ππαιιήινπ, ηα ζηνηρεία ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο, 

ηα ηππηθά πξνζφληα θαη ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ, ελδερφκελνη ηίηινη δηδαθηνξηθνχ, 

κεηαπηπρηαθνχ, μέλεο γιψζζεο, επηκνξθψζεηο, έπαηλνο – κεηάιιην, πεηζαξρηθέο πνηλέο, 

αλαξξσηηθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη  ινηπέο άδεηεο θαζψο θαη άδεηα άζθεζεο ηδησηηθνχ 

έξγνπ. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη κεηά ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ησλ εξσηήζεσλ ζηε βάζε 

πιεξνθνξηψλ ηεο απνγξαθήο, ε Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 

Υαξαθηήξα (Δηήζηα Έθζεζε ΑΠΓΠΥ, 2010, ζει. 81-82) πξνέβε απηεπάγγειηα θαη 

παξάιιεια κε ζρεηηθέο θαηαγγειίεο, ζηελ εμέηαζε ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο ησλ 

κηζζνδνηνχκελσλ απφ ην ειιεληθφ δεκφζην, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ ππ’ αξίζκ. 

2/37345/0004/4.6.2010. Δηδηθφηεξα, ε αξρή δηεξεχλεζε: α) ηνλ αθξηβή ζθνπφ ηεο 

επεμεξγαζίαο, ψζηε λα δηαπηζησζεί εάλ ηεξείηαη ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ππφ ηελ 

έλλνηα φηη, ηα ζπιιεγφκελα ζηνηρεία είλαη αλαγθαία θαη πξφζθνξα, γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ θαη β) ηε ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ αζθαιείαο ησλ 

δεδνκέλσλ.  

Υαξαθηεξηζηηθά, ηφζν απφ ηελ παξ. 1 ζηνηρ. β΄ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3845/2010, 

φζν θαη απφ ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππ’ αξίζκ. 2/37345/0004/4.6.2010 ΚΤΑ 

πξνέθππηε ζαθψο φηη, ζθνπφ ηεο απνγξαθήο ζπληζηνχζε, ε πιεξσκή ησλ πάζεο 

θχζεσο απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ δεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ο.Σ.Α. α΄ θαη 

β΄ βαζκνχ κέζσ ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκψλ. Παξάιιεια, ε πξναλαθεξζείζα 

δηάηαμε ηνπ λ. 3845/2010 δελ παξείρε εμνπζηνδφηεζε γηα ηε δεκηνπξγία θεληξηθνχ 

αξρείνπ κε ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ ζπλφινπ ησλ απαζρνινχκελσλ ζην Γεκφζην, 

ην νπνίν ζα απνζθνπνχζε ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, κέζσ ηεο 

αμηνπνίεζεο θαη αλαθαηαλνκήο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ηεο. Με ζρεηηθή Απφθαζή ηεο 



ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ MBA (EXECUTIVE) Σελίδα 11 
 

ε Αξρή απεθάλζε φηη, δελ έπξεπε λα ζπιιερζνχλ θαη λα ηχρνπλ πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζίαο, θαηά ηελ απνγξαθή ηνπ πξνζσπηθνχ, ηα ζηνηρεία πνπ δελ ζπλδένληαλ κε 

ηε κηζζνδνζία (Βι. Απφθαζε αξ. 43/2010 ΑΠΓΠΥ) φπσο ν βαζκφο θαη ε βαζκνινγία 

ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ, ην ζέκα ηνπ δηδαθηνξηθνχ, ν βαζκφο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ 

θαη ε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο. Παξάιιεια, ζηελ ίδηα απφθαζε θξίζεθε φηη, απφ 

ηηο πεηζαξρηθέο πνηλέο κφλν ε ζηέξεζε απνδνρψλ ζπλδέεηαη κε ηελ κηζζνδνζία. 

 

2.1.1.3 ΚΤΑ αξ. 2/49931/0004 (ΦΔΚ 1135Β΄/27.7.2010) 

 

Πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί απξφζθνπηα ε δηαδηθαζία απνγξαθήο ηνπ 

ζπλφινπ ησλ απαζρνινπκέλσλ, ειήθζε απφθαζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο 

απνγξαθήο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, απφ ηελ 23
ε
 Ηνπιίνπ 2010 ζηελ 29

ε
 Ηνπιίνπ 

2010, κε ηελ έθδνζε ηεο ππ’ αξ. 2/49931/0004 ΚΤΑ. 

 

2.1.1.4 Νόκνο 3870/2010 (ΦΔΚ 138
Α
΄/9.8.2010) 

 

Αθνινχζσο, κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 20, ηνπ λφκνπ 3870/2010, 

αληηθαηαζηάζεθαλ ηα ηξία πξψηα εδάθηα ηεο παξ. 1β ηνπ άξ. 2 ηνπ λ. 3845/2010 απφ 

ηελ ηζρχ ηνπο σο εμήο: «Γηελεξγείηαη απνγξαθή ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ ηνπ 

Γεκνζίνπ, ησλ ΟΣΑ Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ θαη ησλ ΝΠΓΓ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δηθαζηηθψλ θαη δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ, ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ησλ θιεξηθψλ, ησλ ζηξαηησηηθψλ θαη ηνπ πάζεο θχζεσο έλζηνινπ 

πξνζσπηθνχ. Απνγξάθνληαη επίζεο, ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ απαζρνινχληαη ζην 

Γεκφζην, ζηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε κε νπνηνπδήπνηε ηχπνπ 

ζχκβαζε έκκηζζεο εληνιήο, κίζζσζεο έξγνπ ή παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ». ηε 

ζπλέρεηα, ηεο πξναλαθεξζείζαο παξαγξάθνπ δηεπξχλεηαη πιένλ ξεηά, ν ζθνπφο ηεο 

απνγξαθήο, ν νπνίνο είλαη δηηηφο θαη ζπλίζηαηαη: 

1. ηε δεκηνπξγία Κεληξηθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζηε 

Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 

γηα ηελ ηήξεζε ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ φισλ ησλ απνγξαθνκέλσλ, γηα ηελ 

αμηνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη γεληθά ηελ άζθεζε 

πνιηηηθήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο θαη 
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2. ηνλ έιεγρν ηεο κηζζνδνζίαο θαη ησλ πξφζζεησλ ακνηβψλ ησλ ππφρξεσλ ζε 

απνγξαθή θαη ηελ άζθεζε κηζζνινγηθήο πνιηηηθήο απφ ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

ηελ ίδηα παξάγξαθν παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε, γηα ηελ έθδνζε ΚΤΑ, ζηελ 

νπνία, ζα «πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά, νη ππφρξενη απνγξαθήο, ε δεκηνπξγία 

ειεθηξνληθήο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ έληαμε ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ ηεο 

απνγξαθήο, ηα φξγαλα, ν ρξφλνο, ν ηξφπνο, ε δηαδηθαζία, ε δηαξθήο επηθαηξνπνίεζε 

θαη ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ απφ ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο 

Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ θαη ε επέθηαζή ηεο θαη ζε άιινπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα ή ε εμαίξεζε νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη θάζε άιιε 

αλαγθαία ιεπηνκέξεηα». 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζνχλ νη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο, φζνλ αθνξά ηηο δνκέο 

ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, γηα ηελ 

θαιχηεξε αμηνπνίεζή ηνπο, ήηαλ απαξαίηεηε ε δηακφξθσζε κίαο βάζεσο δεδνκέλσλ, ε 

νπνία ζα πεξηείρε φρη κφλν αξηζκεηηθά αιιά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία, ψζηε λα θαηαζηεί 

γλσζηφο φρη κφλν ν αξηζκφο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, αιιά θαη ηα επηκέξνπο πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

 

2.1.1.5 Νόκνο 3943/2011 (ΦΔΚ 66Α΄/31.3.2011) 

 

ην πιαίζην ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ηνπ δεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ο.Σ.Α., θαζψο θαη ηεο νξζνινγηθήο θαηαλνκήο 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ, πνπ ζηφρν έρεη ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ, ζεζπίζηεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 49 παξ. 9 ηνπ λ. 3943/2011. 

Δηδηθφηεξα, ζην 1
ν
 εδάθην θαζηεξψζεθε απφ 1

εο
 Ηαλνπαξίνπ 2011, ε ππνρξέσζε ησλ 

νηθείσλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ ησλ θνξέσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 

ηνπ λ. 3812/2009, γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ δηνξηζκνχ/πξφζιεςεο, κεηαθνξάο θαη 

απνρψξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ Κεληξηθή Βάζε Γεδνκέλσλ Αλζξσπίλνπ 

Γπλακηθνχ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. Με ηηο πξναλαθεξζείζεο παξαγξάθνπο επηδηψρζεθε ηφζν ε 

νξζνινγηθή θαηαλνκή θαη αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο, φζν θαη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε, ελεκέξσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ 
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ζηνηρείσλ ηεο Κεληξηθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Γεκφζηνπ. 

(βι. ζρεηηθή ηξνπνινγία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, 

http://www.ypes.gr/el/MediaCenter/Minister/PressReleases/?id=7c8a2c5b-41b6-4a7f-

af48-fec912b3e47b ). 

Με ηηο λέεο δηαηάμεηο, φιεο νη ππεξεζίεο, ηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ 

βαζκνχ ππνρξεψζεθαλ, πξηλ ηελ απνζηνιή απνθάζεσλ δηνξηζκνχ/πξφζιεςεο, 

κεηαθνξάο ή απνρψξεζεο πξνζσπηθνχ (κνλίκνπ, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη ππαιιήισλ επί ζεηεία κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο) γηα δεκνζίεπζε 

ζην Δζληθφ Σππνγξαθείν ή θαη πξηλ ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ, φπνπ δελ 

απαηηείηαη δεκνζίεπζε, λα εθδίδνπλ αληίζηνηρα βεβαίσζε 

Γηνξηζκνχ/Πξφζιεςεο/Μεηαθνξάο/Απνρψξεζεο, απφ ην Μεηξψν Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ε νπνία απνηεινχζε ζην εμήο νπζηψδε ηχπν ηνπ 

θχξνπο ηεο δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο, κεηαθνξάο ή απνρψξεζεο ηνπ αλσηέξσ 

πξνζσπηθνχ (Δγθχθιηνο ΤΓΜΖΓ ππ’ αξίζκ. ΓΗΓΑΓ/Φ.18.24/1992/νηθ. 15675 ηεο 

5/8/2010). 

ηε ζπλέρεηα, κε ηελ ππ’ αξίζκ. ΓΗΓΑΓ/Φ.18.24/1911/νηθ. 15602 Δγθχθιην ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο 

5/8/2011 παξαζρέζεθαλ νδεγίεο, αλαθνξηθά κε ηελ νινθιήξσζε ηεο απνγξαθήο ηνπ 

πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ ηνπ «ζηελνχ Γεκφζηνπ Σνκέα» θαη ηελ πιήξε ιεηηνπξγία 

ηνπ Μεηξψνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.  

 

2.1.1.6 Νόκνο 4038/2012 (ΦΔΚ 14
Α
΄/2.2.2012) 

 

Παξάιιεια, κε ηελ παξ. 11, ηνπ άξζξνπ 1, ηνπ λ. 4038/2012 δηεπθξηλίζηεθε φηη, 

«κέρξη ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζην Μεηξψν ηεο απνγξαθήο ζηα Ν.Π.Η.Γ., ζα 

δεκνζηεχνπλ ζηελ ΔηΚ ηηο πξάμεηο πξφζιεςεο/δηνξηζκνχ, κεηαθνξάο ή απνρψξεζεο 

ηνπ πξνζσπηθνχ, ρσξίο ηελ αλαγξαθή ηνπ Αξηζκνχ Βεβαίσζεο θαη ηεο εκεξνκελίαο 

θαηαρψξηζεο» (βι. ζρεηηθή Αηηηνινγηθή έθζεζε, ζει. 2). 

 

2.1.1.7  Νόκνο 4046/2012 (ΦΔΚ 28
Α
΄/14.2.2012) – MNHMONIO II 

 

Υξήδεη επίζεο, ηδηαίηεξεο κλείαο φηη, ην Μλεκφλην πλελλφεζεο ζηηο 

πγθεθξηκέλεο Πξνυπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, ηεο 9
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2012, φπσο 

θπξψζεθε κε ηνλ λφκν 4046/2012 πξνέβιεπε, εληφο ηνπ δεχηεξνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2012, 

http://www.ypes.gr/el/MediaCenter/Minister/PressReleases/?id=7c8a2c5b-41b6-4a7f-af48-fec912b3e47b
http://www.ypes.gr/el/MediaCenter/Minister/PressReleases/?id=7c8a2c5b-41b6-4a7f-af48-fec912b3e47b
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ζηελ ελφηεηα 2 «Γηαξζξσηηθέο Γεκνζηνλνκηθέο Μεηαξξπζκίζεηο», ππνελφηεηα 2.6 

«Δθζπγρξνληζκφο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο» θαη ππφ ηνλ ηίηιν «Απνδνρέο ζηνλ 

Γεκφζην Σνκέα θαη Γηαρείξηζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ» φηη, «ε Κπβέξλεζε εγθαζηδξχεη 

ειεθηξνληθφ απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα, ην νπνίν ζπλδέεη ηελ βάζε δεδνκέλσλ 

απνγξαθήο κε ηελ Δληαία Αξρή Πιεξσκψλ (ΔΑΠ), ε νπνία ζα δψζεη ηελ δπλαηφηεηα 

ζε κία πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή θάιπςε, αμηνιφγεζε θαη πιεξσκή ησλ 

ππαιιήισλ. Απηφ ην ζχζηεκα ζα ζπληνλίδεηαη κε ηα άιια Τπνπξγεία». 

Παξάιιεια, κε ην άξζξν 20 ηεο ππ’ αξίζκ. 2/37345/0004/4.6.2010 ΚΤΑ 

πξνβιεπφηαλ ε ππνρξέσζε ηεο ΔΑΠ, λα πξνβεί ζηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο, 

κε απηά πνπ ζα ζπιιερζνχλ ζηε βάζε ηεο απνγξαθήο, κε ζθνπφ ηε κε πιεξσκή φζσλ 

δελ έρνπλ απνγξαθεί. Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ νη αλσηέξσ ξπζκίζεηο, 

δηαζηαπξψζεθαλ αξρηθά ηα ζηνηρεία ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκήο θαη ηνπ Μεηξψνπ 

Μηζζνδνηνχκελσλ (Απνγξαθή), κε ηα ζηνηρεία ηνπ Μεηξψνπ ΣAXIS. 

Έηζη, απφ ηελ 1
ε
 Οθησβξίνπ 2012, πξαγκαηνπνηείηαη δηαζηαχξσζε ησλ 

Ζιεθηξνληθψλ Αλαιπηηθψλ Μηζζνδνηηθψλ Καηαζηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη ζηελ 

ΔΑΠ, κε ην Μεηξψν Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Γεκνζίνπ ψζηε, φηαλ εληνπίδνληαη 

ακεηβφκελνη πνπ δελ έρνπλ απνγξαθεί ή έρνπλ ειιηπή ζηνηρεία, ελεκεξψλνληαη νη 

εθθαζαξηζηέο, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζηελ ζπλέρεηα, ζε ελεκέξσζε ησλ 

πξντζηακέλσλ κνλάδσλ Γηεπζχλζεσλ Πξνζσπηθνχ/Γηνηθεηηθνχ, γηα ηελ απνγξαθή ησλ 

ακεηβνκέλσλ ή ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο. Αλ παξέιζνπλ ηξεηο κήλεο απφ 

ηελ ελεκέξσζε ησλ εθθαζαξηζηψλ, ε ΔΑΠ πξνβαίλεη ζε πξνζσξηλή παχζε θαηαβνιήο 

ησλ ακνηβψλ, κέρξη λα νινθιεξσζεί ε απνγξαθή ησλ ακεηβνκέλσλ θαη λα 

ζπκπιεξσζνχλ ηα ειιηπή ζηνηρεία (http://apografi.gov.gr/2012/10/1920). 

 

2.1.1.8 ΚΤΑ αξίζκ. ΓΙΓΑΓ/Φ.81/28/νηθ. 22624, (ΦΔΚ 2658Β΄/28.9.2012) 

 

Με ηελ έθδνζε ηεο ππ’ αξίζκ. ΓΗΓΑΓ/Φ.81/28/νηθ. 22624 ΚΤΑ, πξνβιέθζεθε 

ε επέθηαζε ηεο απνγξαθήο θαη ζηνλ «επξχηεξν δεκφζην ηνκέα». Έηζη, ζα πξέπεη λα 

απνγξαθνχλ έσο ηελ 31/12/2012 (παξ. 4) εθηφο απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ 

κηζζνδνηνχληαη ή ακείβνληαη κε πάζεο θχζεσο ακνηβή θαη ζπλδένληαη κε νπνηαδήπνηε 

ζρέζε ή ζχβαζε εξγαζίαο ή έξγνπ κε ηνπο θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

(παξ.2) θαη ηα κέιε ηεο Κπβέξλεζεο θαη νη Τθππνπξγνί, θαζψο θαη νη Γεληθνί θαη 

Δηδηθνί Γξακκαηείο, ην πξνζσπηθφ ηεο Βνπιήο θαζψο θαη νη Δηδηθνί θαη Δπηζηεκνληθνί 

πλεξγάηεο ησλ Βνπιεπηψλ, ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ απαζρνινχληαη ζην δεκφζην, ηα 

http://apografi.gov.gr/2012/10/1920
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Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε κε νπνηνπδήπνηε ηχπνπ ζχκβαζε έκκηζζεο 

εληνιήο, κίζζσζεο έξγνπ ή παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ. Παξάιιεια, ζην πιαίζην 

ησλ ξπζκηζηηθψλ δηαηάμεσλ πεξηιήθζεθαλ θαη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ δελ 

ζπληζηνχζαλ ηαθηηθφ ή έθηαθην πξνζσπηθφ ησλ θνξέσλ, αιιά ιάκβαλαλ απνδνρέο ή 

ακνηβέο κέζσ ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκήο (παξ. 1). 

 

2.1.2 Απνηειέζκαηα απνγξαθήο ππαιιήισλ «ζηελνύ δεκόζηνπ ηνκέα» 

 

Ζ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ, πινπνίεζεο θαη νινθιήξσζεο ηεο απνγξαθήο 

δηήξθεζε δχν κήλεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε πινπνίεζή ηεο δελ είρε θαλέλα θφζηνο γηα ην 

Διιεληθφ Γεκφζην. Ζ εθαξκνγή πινπνηήζεθε κε ηε ζπλεξγαζία ηεο ΓΗΑ Α.Δ. ζην 

πιαίζην ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ζην Γεκφζην, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Δληαίαο 

Αξρήο Πιεξσκψλ. Σα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ έσο 29/7/2010, εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο απνγξαθήο, θαηέδεημαλ φηη ην ζχλνιν ησλ κνλαδηθψλ απνγξαθέλησλ 

αλέξρνληαλ ζηα 768.009 άηνκα (http://apografi.gov.gr/category/announcements). 

 Χζηφζν, ρξήδεη ηδηαίηεξεο κλείαο φηη, ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ήηαλ θαηά δήισζε 

ησλ απνγξαθέλησλ, ζπλεπψο, απέθιηλαλ απφ ηα πξαγκαηηθά, θαζψο πηζαλφηαηα δελ 

είραλ απνγξαθεί, απφ παξαλφεζε ή ιφγσ πξνβιήκαηνο, ακεηβφκελνη πνπ είραλ 

ππνρξέσζε λα απνγξαθνχλ. Ζ αμηνπηζηία ησλ θαηαγεγξακκέλσλ ζηνηρείσλ ζα 

επέξρνληαλ, κεηά ηε δηαζηαχξσζε ησλ δεδνκέλσλ, κε ηελ Δληαία Αξρή Πιεξσκψλ θαη 

ηελ επηβεβαίσζή ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο δηεπζχλζεηο δηνηθεηηθνχ. 

χκθσλα κε ηελ ελεκέξσζε ηεο 9
εο

 Οθησβξίνπ 2012, απφ ην ζχλνιν ησλ 

απνγεγξακκέλσλ κηζζνδνηνχκελσλ, έσο ηελ 31
ε
 Ηνπιίνπ 2010, επηβεβαηψζεθαλ απφ ηηο 

δηεπζχλζεηο πξνζσπηθνχ 691.601 απαζρνινχκελνη. Ο αθξηβήο αξηζκφο ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ ηνπ «ζηελνχ δεκφζηνπ ηνκέα» είλαη πιένλ γλσζηφο, γεγνλφο πνπ 

μεθαζαξίδεη ην ηνπίν γηα ην κέγεζνο θαη ηε ζχλζεζε ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα.  

Απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 2 θαηαδεηθλχεηαη φηη, 

νη κφληκνη ππάιιεινη ηνπ δεκνζίνπ αλέξρνληαη ζηνπο 568.122 θαη απνηεινχλ ηελ 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο αγγίδνπλ ην 81% ησλ ππαιιήισλ 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (Γηάγξακκα 3). 

 

 

 

 

http://apografi.gov.gr/category/announcements
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Πίλαθαο 2 

Αξηζκόο ππαιιήισλ ζηε βάζε ηεο 

απνγξαθήο θαηά εξγαζηαθή ζρέζε 

Δξγαζηαθή ζρέζε 
Αξηζκόο 

ππαιιήισλ 

ΑΗΡΔΣΟΗ 11.220 

ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ 

ΑΟΡΗΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 54.518 

ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ 

ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 39.083 

ΛΟΗΠΔ ΔΡΓΑΗΑΚΔ 

ΥΔΔΗ 12.448 

ΜOΝΗΜΟΗ ΤΠAΛΛΖΛΟΗ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟIΟΤ /ΓΗΚΑΣΗΚΟI 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΟI /ΓΖΜOΗΟΗ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΟI 568.122 

ΜΔΣΑΚΛΖΣΟΗ 1.093 

ΤΜΒΑΗΟΤΥΟΗ ΔΡΓΟΤ 3.993 

ΧΡΟΜΗΘΗΟΗ/ΖΜΔΡΟΜΗΘΗΟΗ 1.124 

ΤΝΟΛΟ  691.601 

Πεγή: http://apografi.yap.gov.gr/apografi/default.asp θαη επεμεξγαζία 

ζπληάμαζαο. 

 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ πνπ αμίδεη λα αλαθέξνπκε είλαη εξγαδφκελνη 

κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, φπνπ ν αξηζκφο ηνπο αλήιζε 

ζηηο 54.518. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε αικαηψδεο αχμεζε απηήο ηεο θαηεγνξίαο νθείιεηαη 

ζηελ κνληκνπνίεζε ησλ ζπκβαζηνχρσλ κε ην ΠΓ 164/2004. Αληίζηνηρα, παξαηεξείηαη 

φηη ν αξηζκφο ησλ ζπκβαζηνχρσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ησλ 

ζπκβαζηνχρσλ έξγνπ κεηψζεθε αηζζεηά, κεηά απφ ηελ Απφθαζε ηεο Κπβέξλεζεο λα 

κελ αλαλεψζεη ηηο ζπκβάζεηο πνπ ιήγνπλ 

(http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=346376). Παξάιιεια, νη θαηεγνξίεο πνπ 

ζπγθεληξψλνπλ ηνλ κηθξφηεξν αξηζκφ ππαιιήισλ είλαη νη κεηαθιεηνί θαη σξνκίζζηνη 

ππάιιεινη ηνπ δεκνζίνπ, φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 3. 

 

http://apografi.yap.gov.gr/apografi/default.asp
http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=346376
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ΑΡΙΘΜΟ  ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ ΚΑΣΑ ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΥΔΗ

2% 8% 6%

2%

81%

0%

1%

0%

ΑΗΡΔΣΟΗ

ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΑΟΡΗΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΛΟΗΠΔ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ

ΜOΝΗΜΟΗ ΤΠAΛΛΖΛΟΗ ΣΟΤ ΓΖΜΟIΟΤ /ΓΗΚΑΣΗΚΟI ΛΔΗΣΟΤΡΓΟI /ΓΖΜOΗΟΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟI

ΜΔΣΑΚΛΖΣΟΗ

ΤΜΒΑΗΟΤΥΟΗ ΔΡΓΟΤ

ΧΡΟΜΗΘΗΟΗ/ΖΜΔΡΟΜΗΘΗΟΗ

 

Γηάγξακκα 3 

Πεγή: http://apografi.yap.gov.gr/apografi/default.asp θαη επεμεξγαζία 

ζπληάμαζαο. 

 

Ηδηαίηεξε εληχπσζε πξνθαινχλ θαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, πνπ αλαθέξνληαη 

ζην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, θαζψο απνθαιχπηεηαη φηη, αξθεηά 

πςειφ πνζνζηφ, ην νπνίν αλέξρεηαη ζην 39%, θαηέρνπλ νη ππάιιεινη παλεπηζηεκηαθήο 

εθπαίδεπζεο, ελψ καδί κε ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο Σερλνινγηθήο εθπαίδεπζε πνπ 

θαηέρνπλ πνζνζηφ 9%, θζάλνπλ αζξνηζηηθά ζρεδφλ ην ήκηζπ ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ (Γηάγξακκα 4). Σν γεγνλφο απηφ είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθφ δεδνκέλνπ 

φηη, ζην παξειζφλ ν Γεκφζηνο Σνκέαο ζηειερψλνληαλ θπξίσο απφ ππαιιήινπο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Παξάιιεια φκσο, θαηαδεηθλχεη φηη, αλ θαη έλα κεγάιν 

πνζνζηφ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην δεκφζην ηνκέα θαηέρεη πςειήο ζηάζκεο 

ηππηθά πξνζφληα, δελ αμηνπνηείηαη απνδνηηθά, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε αλαβάζκηζε 

ησλ ππεξεζηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

 

 

 

 

 

http://apografi.yap.gov.gr/apografi/default.asp
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Πίλαθαο 3 

Αξηζκόο ππαιιήισλ  αλά θαηεγνξία 

εθπαίδεπζεο 

Καηεγνξία 

Δθπαίδεπζεο Αξηζκόο ππαιιήισλ 

ΑΝΔΤ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΔΚΠ/Ζ 25.795 

ΓΔ 185.885 

ΔΔΠ 990 

ΔΗΓΗΚΧΝ 

ΘΔΔΧΝ 79.716 

ΠΔ 277.892 

ΣΔ 62.524 

ΤΔ 54.338 

ΥΧΡΗ ΠΛΖΡΟΦ. 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 4.341 

ΤΝΟΛΟ  691.481 

Πεγή: http://apografi.yap.gov.gr/apografi/default.asp θαη επεμεξγαζία 

ζπληάμαζαο. 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

4%

27%

0%

12%39%

9%
8%

1%

ΑΝΔΤ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΓΔ

ΔΔΠ ΔΗΓΗΚΧΝ ΘΔΔΧΝ

ΠΔ ΣΔ

ΤΔ Υσξίο πιεξνθνξία εθπαίδεπζεο

 

Γηάγξακκα 4 

Πεγή: http://apografi.yap.gov.gr/apografi/default.asp θαη επεμεξγαζία 

ζπληάμαζαο. 

 

Παξαηεξείηαη επίζεο, φηη ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ ζην δεκφζην 

ηνκέα ζε πνζνζηφ 81% (Γηάγξακκα 5) απαζρνιείηαη ζε Τπνπξγεία θαη άιινπο 

http://apografi.yap.gov.gr/apografi/default.asp
http://apografi.yap.gov.gr/apografi/default.asp
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δεκφζηνπο θνξείο, κε δεχηεξε ζε πιήζνο θαηεγνξία ηνπο ππαιιήινπο ησλ Ο.Σ.Α., ζε 

πνζνζηφ 18%. 

Πίλαθαο 4 

Αξηζκόο ππαιιήισλ αλά θνξέα 

Φνξέαο 
Αξηζκόο 

ππαιιήισλ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ 

ΑΡΥΔ 1.899 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ 

ΓΗΟΗΚΖΔΗ 7.292 

ΟΣΑ 123.560 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΑ ΚΑΗ 

ΓΖΜΟΗΟΗ ΦΟΡΔΗ 558.850 

ΤΝΟΛΟ  691.601 

Πεγή: http://apografi.yap.gov.gr/apografi/default.asp θαη επεμεξγαζία 

ζπληάμαζαο. 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ ΑΝΑ ΦΟΡΔΑ

ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΔ ΑΡΥΔ

0%

ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ 

ΓΙΟΙΚΗΔΙ

1%

ΟΣΑ

18%

ΤΠΟΤΡΓΔΙΑ ΚΑΙ 

ΓΗΜΟΙΟΙ ΦΟΡΔΙ

81%

ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΔ ΑΡΥΔ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΓΙΟΙΚΗΔΙ ΟΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΙ ΦΟΡΔΙ

 

Γηάγξακκα 5 

Πεγή: http://apografi.yap.gov.gr/apografi/default.asp θαη επεμεξγαζία 

ζπληάμαζαο. 

 

http://apografi.yap.gov.gr/apografi/default.asp
http://apografi.yap.gov.gr/apografi/default.asp
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Αμίδεη επίζεο λα αλαθεξζεί φηη, ην 36% ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ειηθίαο 40 έσο 

49 εηψλ, ην 27% 30 έσο 39 εηψλ, ελψ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ 4% θαηέρνπλ νη ειηθίεο 

άλσ ησλ 60 εηψλ (Γηάγξακκα 6). 

 

Πίλαθαο 5 

Αξηζκόο ππαιιήισλ αλά ειηθηαθό 

εύξνο 

Ηιηθηαθό Δύξνο Αξηζκόο ππαιιήισλ 

20-29 67.087 

30-39 187.621 

40-49 248.487 

50-59 152.633 

60 θαη άλσ 27.642 

Υσξίο δεισκέλε 

εκεξνκελία 8.131 

ΤΝΟΛΟ  691.601 

Πεγή: http://apografi.yap.gov.gr/apografi/default.asp θαη επεμεξγαζία 

ζπληάμαζαο. 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΟ ΔΤΡΟ

20-29

10%

30-39

27%

40-49

36%

50-59

22%

60 θαη άλσ

4%

Υσξίο δεισκέλε 

εκεξνκελία

1%

20-29 30-39 40-49 50-59 60 θαη άλσ Υσξίο δεισκέλε εκεξνκελία

 

Γηάγξακκα 6  

Πεγή: http://apografi.yap.gov.gr/apografi/default.asp θαη επεμεξγαζία 

ζπληάμαζαο. 

 

2.1.3 Απνγξαθή ζπληαμηνύρσλ θαη δηθαηνύρσλ πξνλνηαθώλ θαη θνηλσληθώλ 

επηδνκάησλ 

Δθηφο απφ ηελ απνγξαθή ησλ ελεξγψλ ππαιιήισλ ηνπ «ζηελνχ» δεκφζηνπ 

ηνκέα, δηελεξγήζεθε απνγξαθή ζηνπο ζπληαμηνχρνπο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ 

http://apografi.yap.gov.gr/apografi/default.asp
http://apografi.yap.gov.gr/apografi/default.asp
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ηνκέα, θαζψο θαη ζηνπο δηθαηνχρνπο πξνλνηαθψλ θαη θνηλσληθψλ επηδνκάησλ. Αλ θαη 

νη θαηεγνξίεο απηέο, δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο, σζηφζν, 

θξίλεηαη αλαγθαία θαη ηδηαίηεξα δηαθσηηζηηθή, ε ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ 

απνηειεζκάησλ, πνπ είδαλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο, αλαδεηθλχνληαο βαζηέο 

παζνγέλεηεο θαη ην κέγεζνο ηεο δηαθζνξάο πνπ καζηίδεη ηνλ δεκφζην ηνκέα. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ησλ ζπληαμηνχρσλ ηνπ δεκνζίνπ, ε νπνία 

μεθίλεζε ηελ 15/3/2012 θαη θαηφπηλ επαλεηιεκκέλσλ παξαηάζεσλ, νινθιεξψζεθε ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2012, θαηέδεημε φηη δελ είραλ απνγξαθεί ζπλνιηθά 4.560 άηνκα 

(http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/1032b364-4acf-44cc-b437-

a366efb305a0).  Δπηζεκαίλεηαη φηη, ην κεληαίν δεκνζηνλνκηθφ φθεινο πνπ πξνέθπςε 

αλήιζε ηειηθά, ζην πνζφ ησλ 2.024.120 επξψ Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη, φζνη δελ 

απεγξάθεζαλ αλεζηάιε ε θαηαβνιή ηεο ζχληαμήο ηνπο, ελψ παξάιιεια, άξρηζε ε 

αλαδήηεζε ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζεηζψλ ζπληάμεσλ θαη ε παξαπνκπή ζηε 

δηθαηνζχλε, φζσλ κε δφιν εηζέπξαηηαλ απηέο ηηο ζπληάμεηο (Naftemporiki, 25/9/2012). 

Αληίζηνηρα, ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ηεο θπζηθήο απνγξαθήο ζπληαμηνχρσλ ηνπ 

2011 θαηέδεημαλ φηη, δελ απεγξάθεζαλ 3.542 δηθαηνχρνη ζπληάμεσλ ΗΚΑ θαη ΔΣΔΑ, κε 

απνηέιεζκα ηε δηαθνπή θαηαβνιήο ησλ ζπληάμεσλ απηψλ, εμνηθνλνκψληαο ζε κελαία 

βάζε 900.167,44€. Παξάιιεια, πηζηνπνηήζεθαλ 2.819 ζπληάμεηο ΗΚΑ θαη ΔΣΔΑ πνπ 

θαηαβάιινληαλ ζε ζαλφληεο. Απφ ηελ αλαζηνιή απηψλ ησλ ζπληάμεσλ ην ΗΚΑ 

εμνηθνλφκεζε κεληαίσο 904.954,02€.  Μάιηζηα, ε ζπλνιηθή δεκία πνπ ππέζηε ην ΗΚΑ 

απφ ηελ θαηαβνιή ζπληάμεσλ ζε ζαλφληεο, αλέξρεηαη ζηα 9.075.929€! Απφ ηα ρξήκαηα 

απηά 2.790.308€ επηζηξάθεθαλ ζην ΗΚΑ, είηε κέζσ γξακκαηίσλ είζπξαμεο, είηε κέζσ 

πίζησζεο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ, ελψ ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο θαηαινγίζηεθαλ 

4.058.751€ ζηνπο ζπλδηθαηνχρνπο θαη θιεξνλφκνπο. Γηαθφπεθαλ επίζεο, 99 ζπληάμεηο 

αλαπφγξαθσλ ΗΚΑ θαη ΔΣΔΑ, δηφηη ηα ηέθλα ηνπο ελειηθηψζεθαλ, νδεγψληαο ζε 

κεληαία εμνηθνλφκεζε χςνπο 25.767€, 502 ζπληάμεηο αλαπφξγξαθσλ θαζψο ε ζχληαμε 

αλαπεξίαο έιεμε, νδεγψληαο ζε κελαία εμνηθνλφκεζε 173.565€ θαη 347 ζπληάμεηο 

αλαπφγξαθσλ φπνπ ε ζχληαμή ηνπο έιεμε γηα άιιε αηηία νδεγψληαο ζε εμνηθνλφκεζε 

57.672€ (Γειηίν Σχπνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, 13/11/2012). ηνλ παξαθάησ πίλαθα 6 

εκθαλίδεηαη ν αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ πνπ δελ απνγξάθεθαλ κεηά ηελ 5/11/2012.  

 

 

 

 

http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/1032b364-4acf-44cc-b437-a366efb305a0
http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/1032b364-4acf-44cc-b437-a366efb305a0
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Πίλαθαο 6 Γηθαηνύρνη ύληαμεο πνπ δελ απνγξάθεζαλ κεηά ηελ 5/11/2012 

ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΓΔΝ ΑΠΔΓΡΑΦΗΑΝ 

Κχξηαο ζχληαμεο ΗΚΑ-

ΔΣΑΜ 8.389 

Δπηθνπξηθήο ζχληαμεο 

ΔΣΔΑΜ 

6852 (3300 ηαπηίδνληαη ζην ίδην 

πξφζσπν δηθαηνχρσλ θχξησλ 

ζπληάμεσλ ηνπ ΗΚΑ ΔΣΑΜ) 

Κχξηαο ζχληαμεο 

ΣΑΠΗΛΣ 59 

Κχξηαο ζχληαμεο ΣΑΠ-

ΟΣΔ 788 

ΤΝΟΛΟ 12.788 

Πεγή: http://www.ika.gr/gr/infopages/press/20121113.cfm  

θαη επεμεξγαζία ηεο ζπληάμαζαο. 

 

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε ν Τπνπξγφο Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

θαη Πξφλνηαο θ. Η. Βξνχηζεο, ζηα Πξαθηηθά ηεο πλεδξίαζεο ΞΒ΄/2.11.2012 ηεο 

Βνπιήο,  ζει. 98, «ηα επξήκαηα ησλ απνγξαθψλ ηνπ ΗΚΑ, ηνπ ΟΓΑ πνπ εμειίζζεηαη, 

φισλ ησλ ηακείσλ, δείρλνπλ φηη έρνπκε εηήζηα απψιεηα απφ 400 έσο 500 

εθαηνκκχξηα». Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο θαη ηελ απνθπγή 

αλάινγσλ πεξηζηαηηθψλ ζην κέιινλ, πξφθεηηαη λα ηεζεί ζε εθαξκνγή απφ 1/1/2013 ην 

ζρέδην «Αξηάδλε» κε ην νπνίν, θάζε ιεμηαξρηθή πξάμε (γέλλεζε, γάκνο, ζάλαηνο θαη 

δηαδχγην) εθηφο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ζα πξέπεη λα δειψλεηαη απαξαηηήησο ζε 

ζπκβνιαηνγξάθν, έλαληη ακνηβήο, ν νπνίνο ζα ελεκεξψλεη κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ζπζηήκαηνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία γηα ηελ κεηαβνιή. 

Χζηφζν, έληνλεο επηθξίζεηο δηαηππψζεθαλ απφ κεξίδα ηνπ πνιηηηθνχ θφζκνπ, 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ αλσηέξσ ζρεδίνπ, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο θαη ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο πνπ ζπλεπάγεηαη. Γεκηνπξγνχληαη σζηφζν, εχινγα εξσηήκαηα (βι. 

εξψηεζε ηνπ Δπξσβνπιεπηή ΕΤΡΗΕΑ θ. Ν. Υνπληή, ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 

http://www.europarl.gr/view/el/press-release/meps/meps-2012/October2012/38oct. 

Html) αλαθνξηθά κε ηελ ζθνπηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ξχζκηζεο, αλ ιάβεη θαλείο 

ππφςε φηη, ζηα πιαίζηα ηνπ «Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Φεθηαθή 

χγθιηζε 2007 – 2013» πινπνηείηαη, πξφγξακκα κε ηίηιν «Δζληθφ Λεμηαξρείν», ην 

θφζηνο ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 44 εθαηνκκχξηα επξψ, κε ην νπνίν ζα 

θαηαγξάθνληαη, κεηαβάιινληαη θαη παξαθνινπζνχληαη, κε ζχγρξνλν θαη ζπζηεκαηηθφ 

ηξφπν, φιεο νη λέεο ιεμηαξρηθέο πξάμεηο πνπ δειψλνληαη ζηα ηνπηθά Λεμηαξρεία. 

ηε ζπλέρεηα, ζα εμεηαζζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ησλ δηθαηνχρσλ 

πξνλνηαθψλ θαη θνηλσληθψλ επηδνκάησλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί θαη’ αξρήλ φηη, ε 

http://www.ika.gr/gr/infopages/press/20121113.cfm
http://www.europarl.gr/view/el/press-release/meps/meps-2012/October2012/38oct
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δεκηνπξγία θαη ηήξεζε ελφο εληαίνπ Δζληθνχ Μεηξψνπ, ε χπαξμε αξρείνπ πνπ λα 

απνθιείεη ηηο δηπινεγγξαθέο θαη ε δεκηνπξγία ράξηε αλαπεξίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξμεη αμηνιφγεζε θαη έιεγρνο ησλ ρνξεγεζέλησλ επηδνκάησλ, απνηέιεζε δηαρξνληθά 

επηηαθηηθή αλάγθε.  

Ζ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ επηηπγράλεηαη ζε δχν θάζεηο. ηελ πξψηε, πινπνηείηαη ε 

δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ Μεηξψνπ, θαηά ηελ νπνία, νη πνιιαπιψο εγγεγξακκέλνη, 

δε ζα πξνζέιζνπλ λα απνγξαθνχλ, θαζψο ε βάζε θαζίζηαηαη πιένλ εληαία. ηε δεχηεξε 

θαη ζεκαληηθφηεξε θάζε, αμηνπνηείηαη ε εκπεηξία ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο, 

απφ ηηο Τπεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη νπνίεο δίλνληαο ζπγθεθξηκέλα πνζνζηά, 

γηα θάζε αζζέλεηα,  δηεπθνιχλνπλ ηνλ εληνπηζκφ ελδερφκελσλ παξεθθιίζεσλ              

θαη ηε δηελέξγεηα θαηά ζπλέπεηα, ζηνρεπκέλσλ ειέγρσλ 

(http://www.yyka.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/1038-praktika-

synenteykshs-typoy-me-thema-quot-apografh-dikaioyxwn-pronoiakwn-epidomatwn-

quot). 

Ζ απνγξαθή ησλ δηθαηνχρσλ επηδνκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά 

ιφγσ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ εληαίνπ Δζληθνχ Μεηξψνπ δηθαηνχρσλ επηδνκάησλ,  ην νπνίν 

ηεξείηαη ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. χκθσλα κε ηνλ λφκν 

4025/2011 (ΦΔΚ 228
Α΄

/2.11.2011) ζην κεηξψν απηφ θαηαρσξνχληαη νη δηθαηνχρνη 

δηαθφξσλ επηδνκάησλ φπσο, θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, απφιπηεο αλαπεξίαο, ζχληαμεο 

αλαζθάιηζησλ ππεξειίθσλ, αλεξγίαο, εθάπαμ παξνρήο θ.ι.π.. 

Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ, λα παξαζρεζεί ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο, απφ ην 

Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, αλαιπηηθψλ θαη ζπγθεληξσηηθψλ 

ζηνηρείσλ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ν νξζνινγηθφο ζρεδηαζκφο θαη ε νηθνλνκηθή 

βησζηκφηεηα ηεο πξνλνηαθήο πνιηηηθήο, εθδφζεθε ε ππ’ αξίζκ. ΓΟΛΚΔΠ/Φ.15/35/νηθ. 

27458 ΚΤΑ (ΦΔΚ 3046Β΄/30.12.2011), κε ηελ νπνία απνθαζίζζεθε ε θαηαγξαθή ησλ 

δηθαηνχρσλ ησλ επηδνκάησλ αλαπεξίαο (παξ. 1). Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αλσηέξσ 

θαηαγξαθήο πξνβιεπφηαλ κφλν κέζσ ησλ ΚΔΠ θαη δηήξθεζε απφ ηελ 1/2/2012 έσο ηελ 

16/3/2012. 

Καζίζηαηαη εκθαλέο κειεηψληαο ηνλ πίλαθα 7 φηη, ελψ ηα πνζά πνπ 

δαπαλψληαη, ζε εηήζηα βάζε δηαρξνληθά, γηα ηηο πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο επηδνκάησλ, 

ηείλνπλ λα απμάλνπλ απφ ην 2009 έσο ην 2011, παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθή πηψζε ζηελ 

αληίζηνηρε δαπάλε θαηά ην 2012, έηνο απνγξαθήο. 

Δλψ ινηπφλ, νη πιεξσκέο γηα πξνλνηαθά θαη θνηλσληθά επηδφκαηα ην 2011, 

αλέξρνληαλ ζπλνιηθά ζηα 941.289.609€, κεηψζεθαλ θαηά ην έηνο ηεο απνγξαθήο ζηα 



ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ MBA (EXECUTIVE) Σελίδα 24 
 

830.650.500€ ζεκεηψλνληαο πηψζε 110.639.109 επξψ, φζν ππνινγίδεηαη ην θφζηνο ησλ 

παξάλνκσλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ.  

Παξάιιεια, απφ ηνπο 240.292 δηθαηνχρνπο ην 2011 απνγξαθήθαλ κφλν νη 

203.998 γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη φηη, νη 36.294 πνπ δελ πξνζήιζαλ λα απνγξαθνχλ, 

ιάκβαλαλ ηα ζρεηηθά επηδφκαηα αρξεσζηήησο.  
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Πίλαθαο 7 Αξηζκόο Γηθαηνύρσλ Πξνλνηαθώλ Δπηδνκάησλ εηώλ 2009 – 2012 

Α/Α Καηεγνξίεο Δπηδνκάησλ 

Αξηζκόο 

δηθαηνύρσλ 

(έηνο 2009) 

Πιεξσκέο 
(€) (έηνο 

2009) 

Αξηζκόο 

δηθαηνύρσλ 

(έηνο 2010) 

Πιεξσκέο 
(€) (έηνο 

2010) 

Αξηζκόο 

δηθαηνύρσλ 

(έηνο 2011) 

Πιεξσκέο 
(€) (έηνο 

2011) 

Απνγξαθή 

2012 

Πιεξσκέο 

(€)  

1 Βαξηάο Αλαπεξίαο 125.262 402.842.592 129.904 452.065.920 125.368 470.882.208 108.200 406.399.200 

2 
Βαξηάο Ννεηηθήο 
Καζπζηέξεζεο (Β.Ν.Κ.) 16.562 86.652.384 16.943 97.388.364 16.939 107.122.236 15.441 97.648.884 

3 
Δγθεθαιηθήο Παξάιπζεο 
(παζηηθψλ) 227 1.658.916 214 1.674.336 219 1.831.716 221 1.848.444 

4 Κψθσζεο (Κσθαιαιίαο) 4.523 16.825.560 4.605 18.512.100 4.377 19.013.688 3.871 16.815.624 

5 Κίλεζεο 10.217 20.229.660 11.583 22.934.340 12.423 24.597.540 9.906 19.613.880 

6 

Παξαπιεγηθψλ, 
Σεηξαπιεγηθψλ θαη 
Αθξσηεξηαζκέλσλ 
Αλαζθάιηζησλ 1.613 13.026.588 1.645 14.212.800 1.544 14.285.088 1.692 15.654.384 

7 

Παξαπιεγηθψλ, 
Σεηξαπιεγηθψλ θαη 
Αθξσηεξηαζκέλσλ 
αζθαιηζκέλσλ Γεκνζίνπ 3.395 27.418.020 3.694 31.916.160 3.821 35.351.892 3.574 33.066.648 

8 

πγγελνχο αηκνιπηηθήο 
αλαηκίαο / ζπγγελνχο 

αηκνξξαγηθήο δηάζεζεο – 
.Δ.Α.Α. 9.149 52.150.092 9.170 56.617.572 9.928 65.518.632 9.352 61.295.604 

9 Σπθιφηεηαο 24.446 106.105.596 25.021 112.213.320 23.241 114.681.576 20.605 101.925.576 

10 Νφζνπ ηνπ Υάλζελ 378 2.590.200 357 1.967.700 336 2.464.584 205 1.553.820 

11 Απξνζηάηεπησλ Αλειίθσλ 20.912 11.041.536 21.154 11.169.312 21.420 11.309.760 11.691 6.172.848 

12 Οκνγελψλ 5.058 2.117.694 4.409 1.686.997 3.962 1.625.073 3.803 1.597.260 

13 

ηεγαζηηθήο ζπλδξνκήο 
ζπληαμηνχρσλ ππεξειίθσλ 
ΟΓΑ 2.695 10.025.400 2.840 11.416.800 2.664 11.572.416 2.101 9.126.744 

14 
Γηαηξνθηθφ (λεθξνπαζψλ 
θαη κεηακνζρεπκέλσλ) 13.435 49.978.200 13.348 53.658.960 14.050 61.033.200 13.336 57.931.584 

  πλνιηθά 237.872 802.662.438 244.887 887.434.681 240.292 941.289.609 203.998 830.650.500 

Πεγή: Γηεύζπλζε Πξνζηαζίαο ΑκεΑ ηνπ ΤΤΚΑ, Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ., εηαηξεία Unisystem A.E. 



 

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ MBA (EXECUTIVE) Σελίδα 26 
 

πγθεθξηκέλα, νη θαηεγνξίεο επηδνκάησλ πνπ παξνπζίαζαλ ηελ κεγαιχηεξε 

δηαθνξά, κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ δηθαηνχρσλ ην έηνο 2011 θαη ησλ ηειηθά 

πξνζεξρφκελσλ λα απνγξαθνχλ ην 2012, απεηθνλίδνληαη ζηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα 7, 

8 θαη 9. πγθεθξηκέλα, ην επίδνκα βαξηάο αλαπεξίαο (Γηάγξακκα 7), απφ 125.368 

δηθαηνχρνπο ην 2011, πξνζήιζαλ κφλν νη 108.200, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη φηη, 

17.168 άηνκα ην ιάκβαλαλ παξάλνκα. 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ (2009-2012) ΔΠΙΓΟΜΑΣΟ ΒΑΡΙΑ 
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Πεγή: Γηεύζπλζε Πξνζηαζίαο ΑκεΑ ηνπ ΤΤΚΑ, Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο Α.Δ., εηαηξεία Unisystem A.E. θαη επεμεξγαζία ζπληάμαζαο. 

 

Παξάιιεια, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Γηάγξακκα 8, απνγξάθεζαλ ην 2012, 

1.498 ιηγφηεξνη δηθαηνχρνη, γηα ηελ ιήςε ηνπ επηδφκαηνο βαξηάο λνεηηθήο πζηέξεζεο. 
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ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ ΔΠΙΓΟΜΑΣΟ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΣΙΚΗ (Β.Ν.Κ.)
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Πεγή: Γηεύζπλζε Πξνζηαζίαο ΑκεΑ ηνπ ΤΤΚΑ, Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο Α.Δ., εηαηξεία Unisystem A.E. θαη επεμεξγαζία ζπληάμαζαο. 

 

Αληίζηνηρα, γηα ην επίδνκα απξνζηάηεπησλ αλειίθσλ, ελψ ν αξηζκφο ησλ 

αηφκσλ πνπ ην εηζέπξαηηαλ, σο δηθαηνχρνη, θαηά ηα έηε 2009-2011, παξνπζίαδε 

δηαρξνληθή άλνδν, δελ πξνζήιζαλ ζηελ απνγξαθή 9.729 άηνκα, κε απνηέιεζκα ν 

ηειηθφο αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ ην 2012, λα δηακνξθσζεί ζηνπο 11.691 απφ 21.420 ην 

2011. Σν επίδνκα ηπθιφηεηαο εηζέπξαηηαλ 23.341 δηθαηνχρνη ην 2011, ελψ εληέιεη 

πξνζήιζαλ λα απνγξαθνχλ 20.605 δειαδή 2.736 ιηγφηεξνη. Μάιηζηα, ελψ ζηε 

Εάθπλζν ιάκβαλαλ ην επίδνκα ηπθιφηεηαο 700 άηνκα πξνζήιζαλ ζηηο αξκφδηεο 

πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο κφιηο 100, εθ ησλ νπνίσλ δηαπηζηψζεθε φηη κφλν νη 60 ήηαλ 

ηπθινί (Σν Έζλνο, 18/3/2012). Σέινο, ελψ ν αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ επηδφκαηνο 

θίλεζεο παξνπζίαδε δηαρξνληθή αχμεζε θαηά ηα έηε 2009-2011, ζηελ απνγξαθή 

πξνζήιζαλ 9.906 δηθαηνχρνη, δειαδή 2.517 ιηγφηεξνη ζε ζρέζε κε ην 2011 (Γηάγξακκα 

9). 
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ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ (2009-2012) ΔΠΙΓΟΜΑΣΧΝ 
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Πεγή: Γηεύζπλζε Πξνζηαζίαο ΑκεΑ ηνπ ΤΤΚΑ, Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο Α.Δ., εηαηξεία Unisystem A.E. θαη επεμεξγαζία ζπληάμαζαο. 

 

2.1.4 Κξηηηθή απνηίκεζε ηεο απνγξαθήο 

 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, 

πνπ απνηέιεζε ηξνρνπέδε ζε θάζε πξνζπάζεηα δηαξζξσηηθήο αιιαγήο, ήηαλ ε 

αλππαξμία εληαίσλ θαη νινθιεξσκέλσλ κεηξψσλ. Ζ έιιεηςή ηνπο, ηα ρξφληα πνπ 

πξνεγήζεθαλ, ζπληζηνχζε θαη ηε βαζηθή αδπλακία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο λα 

γλσξίδεη, θαηά πεξίπησζε, ηνπο ελεξγνχο δεκνζίνπο ππαιιήινπο πνπ ηελ ζπλζέηνπλ, ή 

ηνπο δηθαηνχρνπο ζπληάμεσλ ή πξνλνηαθψλ θαη θνηλσληθψλ επηδνκάησλ, κε 

απνηέιεζκα ηελ άλζεζε θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο, θαζψο νπνηαδήπνηε κνξθή ειέγρνπ 

ήηαλ αλχπαξθηε, νδεγψληαο ην θξάηνο ζε ηεξάζηηεο νηθνλνκηθέο απψιεηεο. Ζ 

απνγξαθή ησλ ππαιιήισλ ηνπ «ζηελνχ δεκφζηνπ ηνκέα», ησλ ζπληαμηνχρσλ θαη ησλ 

δηθαηνχρσλ πξνλνηαθψλ θαη θνηλσληθψλ επηδνκάησλ, απνηέιεζε αλακθηζβήηεηα ηελ 

πξψηε επίζεκε Κπβεξλεηηθή πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ηνπο, πνπ αλέδεημε πιήζνο 

παζνγελεηψλ θαη ζηξεβιψζεσλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

Πξηλ πξνβνχκε ζε νπνηαδήπνηε θξηηηθή απνηίκεζε ηεο απνγξαθήο, ζα πξέπεη λα 

δηεξεπλήζνπκε ην πιαίζην, εληφο ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. Πξφθεηηαη γηα κία 

δηαδηθαζία, πνπ ελψ ζα κπνξνχζε λα ζπληειεζηεί αλψδπλα, πξν δεθαεηίαο, ζηε ρψξα 

καο, ηειηθά πινπνηήζεθε κέζα ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, θαζψο απνηέιεζε 

πξναπαηηνχκελε ελέξγεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ, θάησ απφ ηηο αζθπθηηθέο 

πξνζεζκίεο θαη πηέζεηο ηεο Σξφηθαο. Τπφ ζπλζήθεο παληθνχ δελ είλαη εθηθηή νχηε ε 
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θαιή λνκνζέηεζε, πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδνληαη αλάινγα εγρεηξήκαηα, νχηε θαη ε 

νξζνινγηθή εθαξκνγή ζεκαληηθψλ εθζπγρξνληζηηθψλ πξνζπαζεηψλ. 

Με ηελ απνγξαθή θαηαγξάθεθε βέβαηα ν αθξηβήο αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ ηνπ 

«ζηελνχ δεκφζηνπ ηνκέα». Χζηφζν, αθφκε θαη ζήκεξα, θαηά ηελ ζπγγξαθή ηεο 

παξνχζαο, δελ έρεη απνηππσζεί ην ζπλνιηθφ κέγεζφο ηνπ, θαζψο ε απνγξαθή ηνπ 

«επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα» δελ έρεη νινθιεξσζεί. Δχινγα ινηπφλ, ηίζεηαη ην 

εξψηεκα, γηα πνην ιφγν δελ πξνβιέθζεθε απφ ηελ αξρή λνκνζεηηθή δηάηαμε, ε νπνία 

λα ξπζκίδεη εληαία ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηεο απνγξαθήο, γηα ην ζχλνιν ησλ 

απαζρνινχκελσλ, ζηνλ «ζηελφ» θαη «επξχηεξν» δεκφζην ηνκέα, ψζηε λα ππάξρεη 

ζήκεξα αθξηβήο θαηαγξαθή ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπ κεγέζνπο, ησλ ακνηβψλ πνπ 

θαηαβάιινληαη γη’ απηφλ, αιιά θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ππαιιήισλ πνπ ηνλ 

ζηειερψλνπλ. Θα κπνξνχζε, ελδερνκέλσο, ρσξίο λα δπζρεξαίλεηαη ε φιε δηαδηθαζία, 

κε ηελ ίδηα λνκνζεηηθή ξχζκηζε θαη ηελ επηκήθπλζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ, λα 

νινθιεξσζεί ε απνγξαθή ακθνηέξσλ. Άιισζηε, ε ιήςε απφθαζεο γηα ηελ δηελέξγεηα 

απνγξαθήο ζηνλ «επξχηεξν δεκφζην ηνκέα», δπφκηζε πεξίπνπ ρξφληα κεηά ηελ πξψηε 

απνγξαθή, νδήγεζε ζηελ απψιεηα πνιχηηκνπ ρξφλνπ θαζπζηεξψληαο, ηφζν ηελ έληαμε 

ησλ θνξέσλ απηψλ θαη ηελ έλαξμε δηαδηθαζίαο πιεξσκήο ησλ ακνηβψλ ηνπο κέζσ ηεο 

ΔΑΠ, φζν θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

ακεηβνκέλσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο, ε νπνία αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ιακβάλεη, σο 

επί ην πιείζηνλ, ηηο πςειφηεξεο ακνηβέο, ζε ζρέζε κε ηνπο ινηπνχο κηζζνδνηνχκελνπο 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

Δίλαη γεγνλφο φηη, ε φιε δηαδηθαζία ζέζπηζεο θαη πινπνίεζεο ηεο απνγξαθήο 

απαίηεζε πιήζνο λφκσλ, ΚΤΑ θαη εγθπθιίσλ κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδεηαη ζπρλά 

ην θαηλφκελν ε κία ΚΤΑ λα ηξνπνπνηεί ηελ άιιε ή λα δηεπξχλεη ην πεδίν εθαξκνγήο 

ηεο. πγθεθξηκέλα, ν λφκνο 3870/2010 αληηθαηέζηεζε ηα ηξία πξψηα εδάθηα ηεο παξ. 

1β ηνπ άξ.2 ηνπ λ. 3845/2010 δηεπξχλνληαο ηφζν ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ, 

φζν θαη ηνλ ζθνπφ ηεο απνγξαθήο, ν νπνίνο, πέξα απφ ηνλ έιεγρν ηεο κηζζνδνζίαο θαη 

ησλ πξφζζεησλ ακνηβψλ, επεθηάζεθε ζηε δεκηνπξγία θεληξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ απνγξαθνκέλσλ, ηελ 

αμηνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Δλψ ζηε ζπλέρεηα, κε ηελ 

έθδνζε ηεο ππ’ αξίζκ. ΓΗΓΑΓ/Φ.81/28/νηθ. 22624 ΚΤΑ, ηεο 28/9/2012 πξνβιέθζεθε ε 

επέθηαζε ηεο απνγξαθήο θαη ζηνλ «επξχηεξν δεκφζην ηνκέα». Ο λνκνζεηηθφο 

πιεζσξηζκφο, θαη ε ζπλαθφινπζε γξαθεηνθξαηία θαη αλαπνηειεζκαηηθφηεηα πνπ 

ζπλεπάγεηαη, δεκηνχξγεζε ζχγρπζε ζε κεξίδα ππαιιήισλ, κε απνηέιεζκα ζε άιιεο 
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πεξηπηψζεηο λα απνγξαθνχλ απαζρνινχκελνη πνπ δελ είραλ ππνρξέσζε απνγξαθήο θαη 

ζε άιιεο λα κελ απνγξαθνχλ ππφρξενη. Καηαδεηθλχεηαη ινηπφλ, σο έλα βαζκφ, ε 

πξνρεηξφηεηα ζρεδηαζκνχ ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο.  

Παξά ην γεγνλφο φηη, ηα ζηνηρεία πνπ θαηεγξάθεζαλ δελ ήηαλ επηβεβαησκέλα 

εμ’ αξρήο γηα ηελ νξζφηεηά ηνπο, ππήξρε κία πξψηε εθηίκεζε γηα ην κέγεζνο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα, ε νπνία κεηά ηηο πηζηνπνηήζεηο ησλ πξντζηακέλσλ ηεο δηεχζπλζεο 

δηνηθεηηθνχ, ζα νδεγνχζαλ ζηελ απνθξπζηάιισζε ηνπ αθξηβνχο κεγέζνπο ησλ 

απαζρνινχκελσλ ζε απηφλ. Υξήδεη ηδηαίηεξεο κλείαο φηη, ελψ ην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ηελ ππ’ αξίζκ. 

ΓΗΓΑΓ/Φ.18.24./1940/νηθ. 26980 Δγθχθιηφ ηνπ, ηεο 24.12.2010, φξηζε σο θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ πξντζηακέλσλ Γηεπζχλζεσλ 

Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε απνγξαθή ησλ λέσλ ππφρξεσλ 

θαζψο θαη φζσλ δελ απνγξάθεζαλ ιφγσ θσιχκαηνο, ηελ 14/1/2011 αλαγθάζηεθε, 

πέληε κήλεο αξγφηεξα, λα επαλέιζεη ζην ίδην ζέκα, ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο ησλ 

ππφρξεσλ. Δηδηθφηεξα, κε λεφηεξε Δγθχθιην ηνπ ίδηνπ Τπνπξγείνπ (ππ’ αξίζκ. 

ΓΗΓΑΓ/Φ.18.24./1978/νηθ. 11915 ηεο 14/6/2011) επηζεκάλζεθε ηφζν ε «απαξάδεθηε 

θαζπζηέξεζε» ζηελ ππνβνιή ηεο έγγξαθεο θαη ειεθηξνληθήο αίηεζεο πηζηνπνίεζεο, 

απφ νξηζκέλνπο πξντζηακέλνπο Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ, 

ραξαθηεξίδνληάο ηελ σο παξάιεηςε νθεηιφκελεο ελέξγεηαο, πνπ δπζρεξαίλεη ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο απνγξαθήο θαη εκπνδίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ παξ. 9 θαη 10 

ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Ν. 3943/2011, φζν θαη ε «πεηζαξρηθή επζχλε» πνπ ππέρνπλ νη 

εθπξφζεζκνη ππφρξενη. 

Παξά ην γεγνλφο φηη, ε απνγξαθή ηνπ «ζηελνχ δεκφζηνπ ηνκέα» ζπληειέζηεθε 

εληφο δχν κελψλ, φηαλ θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ δεθαπέληε 

κήλεο κεηά, ηέζεθε ην ζέκα ηεο εθεδξείαο θαη απαηηήζεθε ε αμηνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο, ψζηε λα ηεζνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζην θαζεζηψο ηεο εθεδξείαο 

δεκφζηνη ππάιιεινη, κε βάζε ειηθηαθά θξηηήξηα, αιιά θαη ηα έηε πξνυπεξεζίαο, 

αλαδχζεθε ε αδπλακία αμηνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ. Υαξαθηεξηζηηθά, φπσο 

αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθή Δξψηεζε (αξ. πξση. 1439/8.11.2011) ηνπ Βνπιεπηή ΛΑ.Ο.. α΄ 

Θεζζαινλίθεο θ. Α. Κνινθνηξψλε πξνο ηνλ Τπνπξγφ ΓΜΖΓ «απνγξάθεθαλ.. 235 

βνπιεπηέο, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ αξρηεπηζθφπνπ απνγξάθεζαλ 8 ηεξσκέλνη (!), 6.000 

δεκφζηνη ππάιιεινη δήισζαλ ειηθία πάλσ απφ …. 90 εηψλ ή αθφκε θαη 100 εηψλ, ελψ 

νη άλσ ησλ 60 εηψλ μεπεξλνχλ ηνπο 80.000!!». 
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ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε αλαδεηθλχνληαη θαη νη ηερληθέο αδπλακίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, θαζψο ζα κπνξνχζε θαηά ηελ θαηαρψξεζε ησλ ειηθηψλ ησλ 

απαζρνινχκελσλ λα ξπζκηζηεί ην ζχζηεκα ψζηε, λα κελ απνδέρεηαη θαηαρψξεζε 

ειηθίαο, ε νπνία λα μεπεξλά ηα έηε ησλ ελεξγψλ ππαιιήισλ (π.ρ. κέγηζην 65 ή 67 έηε). 

Παξάιιεια, ζα κπνξνχζαλ λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα πξνο ζπκπιήξσζε πεδία, ηα 

νπνία λα ζθηαγξαθνχλ πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, φπσο ηα 

ρξφληα πξνυπεξεζίαο, ε παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ θ.ι.π.  

 

2.2 Δληαία Αξρή Πιεξσκώλ (Δ.Α.Π.) 

 

2.2.1 Θεζκηθό πιαίζην 

 

2.2.1.1  Νόκνο 3845/2010 (ΦΔΚ 65
Α
΄/6.5.2010) – ΜΝΗΜΟΝΙΟ Ι 

 

Ζ δεκηνπξγία ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκψλ Δ.Α.Π. πξνβιέθζεθε αξρηθά, ζην 

Μλεκφλην πλελλφεζεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ηεο 

3
εο

 Ματνπ 2010, φπσο θπξψζεθε κε ηνλ λφκν 3845/2010. πγθεθξηκέλα, ζην Παξάηεκα 

IV, ζηελ ελφηεηα 3iii. «Γηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο» θαη ππφ ηνλ ηίηιν 

«Μεηαξξχζκηζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο» αλαθεξφηαλ φηη, κέρξη 

ην ηέινο ηνπ ηέηαξηνπ ηξηκήλνπ 2010: «Ζ θπβέξλεζε ζα νινθιεξψζεη ηε δεκηνπξγία 

ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκψλ, γηα ηνπο κηζζνχο ζην δεκφζην ηνκέα. Σν Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ ζα δεκνζηεχζεη κηα αλαιπηηθή έθζεζε, βαζηζκέλε ζε πιεξνθνξίεο θαη κε 

ηε ζπλεξγαζία ηεο ΔΑΠ, γηα ηε δνκή θαη ην χςνο ησλ απνδεκηψζεσλ, ην κέγεζνο θαη 

ηε δπλακηθή ηεο απαζρφιεζεο ζηε γεληθή θπβέξλεζε». Παξάιιεια, ζην Παξάξηεκα 3 

«Πξνυπνζέζεηο Γηαξζξσηηθψλ Μεηαξξπζκίζεσλ», ζην πιαίζην απινπνίεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ πξνβιεπφηαλ, έσο ηνλ Γεθέκβξην 

ηνπ 2010, ε «ίδξπζε κίαο Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκψλ, πιήξσο ιεηηνπξγηθή, κε ζηφρν λα 

ζπγθεληξσζνχλ ζε κία αξρή νη πιεξσκέο ησλ κηζζψλ πξνο ηνπο Γεκνζίνπο 

ππαιιήινπο, ζε φια ηα επίπεδα δηαθπβέξλεζεο».  

Χζηφζν, ήδε απφ ηελ 8/1/2010, κε ην ππ’ αξίζκ. 38 έγγξαθν ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, μεθίλεζαλ 

νη δηαδηθαζίεο ηεο α΄ πηινηηθήο θάζεο, θαηά ηελ νπνία, δεηήζεθε λα απνζηαινχλ έσο 

ηελ 29/1/2010, ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία ηεο κηζζνδνζίαο θαη ησλ ινηπψλ απνδνρψλ ηνπ 

κήλα Ννεκβξίνπ 2009, φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ ππαιιήισλ, ζχκθσλα κε ην πξφηππν 
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ηεο ηζηνζειίδαο http://www.gsis.gr/eptp.html, δίλνληαο παξάιιεια ηε δπλαηφηεηα 

απνζηνιήο ζρνιίσλ βειηηζηνπνίεζεο ηνπ πξνηχπνπ έηζη ψζηε, λα επηηεπρζεί ε 

κεηάβαζε ζηελ ΔΑΠ θαη ε δηελέξγεηα ησλ πιεξσκψλ, εληφο ηνπ 2010, κέζσ απηήο.  

ηε ζπλέρεηα, κε ην ππ’ αξίζκ. ΓξΓΓΠ0000594 ΔΞ 2010, ηεο 29/4/2010, ηνπ 

ίδηνπ Τπνπξγείνπ, μεθίλεζε ε πινπνίεζε ηεο β΄ θάζεο ε νπνία, πξνέβιεπε ηελ 

πηζηνπνίεζε ησλ ππφινγσλ εθθαζαξηζηψλ κηζζνδνζίαο ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο, 

Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη σκάησλ Αζθαιείαο, Ο.Σ.Α. (Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ) θαη ΝΠΓΓ. 

Όπσο φξηδε ην ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ, φζνη εθθαζάξηδαλ παληφο είδνπο 

κηζζνδνηηθέο απνιαβέο ππνρξενχληαλ, κέρξη ηελ 14/5/2010, λα ππνβάιινπλ αίηεζε 

δεκηνπξγίαο ινγαξηαζκνχ, γηα ηελ εθαξκνγή ππνδνρήο ζηνηρείσλ κηζζνδνζίαο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΠ. Παξάιιεια, ζην ίδην έγγξαθν ηάζζνληαλ πξνζεζκία, κέρξη ηελ 

5/5/2010, νξηζκνχ θαη απνζηνιήο ζηνηρείσλ ππεχζπλνπ πηζηνπνίεζεο Δθθαζαξηζηψλ, 

έλαο αλά ππνπξγείν, ν νπνίνο ζα πηζηνπνηνχζε ηελ εγθπξφηεηα ησλ αηηήζεσλ ησλ 

εθθαζαξηζηψλ, ειέγρνληαο αλ ν αηηψλ ή ε αηηνχζα είλαη πξάγκαηη ππφινγνο 

εθθαζαξηζηήο, γηα ηνλ θνξέα πνπ δήισζε αίηεζε. 

Ζ ζεζκνζέηεζε ηεο ΔΑΠ πξνβιέθζεθε ζηελ ππνπαξάγξαθν β΄ ηεο παξαγξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 2, ηνπ λ. 3845/2010. πγθεθξηκέλα, παξαζρέζεθε εηδηθή θαη νξηζκέλε, 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 43 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο, εμνπζηνδφηεζε ζηνπο 

Τπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, ψζηε κε θνηλή ηνπο απφθαζε, εληφο κελφο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

αλσηέξσ λφκνπ, λα ζπζηήζνπλ ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, νξγαληθή κνλάδα, 

κε ηίηιν «Δληαία Αξρή Πιεξσκήο», ε νπνία ζα θαηαβάιιεη κέζσ ηξαπεδηθνχ 

ινγαξηαζκνχ, ηηο πάζεο θχζεσο απνδνρέο, απνδεκηψζεηο θαη ελ γέλεη ακνηβέο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. (Έθζεζε Β΄ Γηεχζπλζεο Δπηζηεκνληθψλ 

κειεηψλ). Με ηελ νινθιήξσζε ηεο απνγξαθήο ζα νξίδνληαλ εκεξνκελία, κεηά ηελ 

νπνία θαλείο δελ ζα ακείβνληαλ πιένλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, παξά κφλν απφ ηελ ΔΑΠ, 

κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ. Ο φξνο απνδνρέο αλαθέξνληαλ ζηηο πάζεο θχζεσο 

απνδνρέο, νη νπνίεο ζπλίζηαληαη ζε ηαθηηθέο, έθηαθηεο, ππεξσξηαθή ακνηβή, επηδφκαηα, 

εθεκεξίεο, απνδεκηψζεηο, απφ ζπκκεηνρέο ζε ζπκβνχιηα θαη επηηξνπέο ή ζπιινγηθά 

φξγαλα, νδνηπνξηθά έμνδα θ.ι.π.. Πξνβιεπφηαλ επίζεο, ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο απηνχ 

ηνπ ηξφπνπ πιεξσκήο θαη ζην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ ησλ Ο.Σ.Α. (Αηηηνινγηθή 

έθζεζε). 

 

 

http://www.gsis.gr/eptp.html
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2.2.1.2 ΚΤΑ αξ. 2/37345/0004, (ΦΔΚ 784/Α΄/4.6.2010) 

 

Καη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, εθδφζεθε ε ΚΤΑ αξ. 2/37345/0004, 

ε νπνία δεκνζηεχζεθε ηελ 4/6/2010 (δειαδή εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο θαη 

δχν εκέξεο πξηλ ηελ εθπλνή ηεο), φπνπ ζην Β΄ Κεθάιαην πεξί Δληαίαο Αξρήο 

Πιεξσκήο αλαθέξνληαλ, ε ζχζηαζε θαη ε απνζηνιή ηεο ΔΑΠ. πγθεθξηκέλα, 

ζπζηήζεθε ζηε Γελ. Γξακ. Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο/ Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ 

Κξάηνπο, σο νξγαληθή κνλάδα επηπέδνπ Γηεχζπλζεο, ππαγφκελε απεπζείαο ζηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο (άξζξν 5). Απνζηνιή ηεο απνηέιεζε ε πιεξσκή 

κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ, ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ ή πξνζζέησλ ακνηβψλ, 

απνδεκηψζεσλ θαη κε νπνηαδήπνηε άιιε νλνκαζία θαηαβαιιφκελσλ απνιαβψλ ηνπ 

πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ, ΝΠΓΓ, ΟΣΑ θαη ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ 

πνπ απαζρνινχληαη κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζηνπο αλσηέξσ θνξείο, θαζψο θαη 

ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ ησλ ΟΣΑ. Με ηελ παξ. 3 ηνπ άξ. 5 πεξηιήθζεθαλ θαη εθείλεο νη 

ακνηβέο γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο 

(ΥΔΠ) ή άιινο ηίηινο πιεξσκήο. Παξάιιεια, πξνβιέπνληαλ ε δηάξζξσζε θαη νη 

αξκνδηφηεηέο ηεο (άξζξν 6), ε Μεραλνγξαθηθή Τπνζηήξημε ηεο ΔΑΠ, ε νπνία 

αλαιήθζεθε απφ ηελ Γηεχζπλζε εθαξκνγψλ Ζ/Τ (Γ30) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (άξζξν 7). 

 Δπηπιένλ, ζην άξζξν 8 πξνβιεπφηαλ ξεηά φηη, κεηά ηηο εκεξνκελίεο έλαξμεο 

θαηαβνιήο απνδνρψλ θαη ινηπψλ ακνηβψλ απφ ηελ ΔΑΠ, φπσο φξηδε ην πξναλαθεξζέλ 

άξζξν, απαγνξεχεηαη θαη είλαη απνιχησο άθπξε ε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαηαβνιή ησλ 

πάζεο θχζεσο απνδνρψλ θαη ινηπψλ ακνηβψλ ηνπ πξνζσπηθνχ. ην άξζξν 9 νξίδνληαλ 

ε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ησλ εθθαζαξηζηψλ, ηφζν ησλ Τπνπξγείσλ, φζν θαη ησλ 

θνξέσλ πνπ απηνί επνπηεχνπλ, γηα ηελ απνζηνιή ζηνηρείσλ ζηελ ΔΑΠ. Αθνινχζσο, ην 

άξζξν 10 αλαθεξφηαλ ζηε δηαδηθαζία θαηαβνιήο ησλ ακνηβψλ, ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ, πνπ δηελεξγνχληαη κέζσ ηεο ΔΑΠ ελψ, ε δηαδηθαζία θαηαβνιήο ησλ 

ακνηβψλ κε ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο ξπζκίδνληαλ ζην άξζξν 11. 

Αμίδεη επίζεο λα αλαθεξζεί φηη, γηα πξψηε θνξά πξνβιέθζεθε ππνρξέσζε ησλ 

ΝΠΓΓ λα νξίζνπλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ή εκπνξηθήο 

ηξάπεδαο ή πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ηνλ νπνίν ζα ρξεζηκνπνηνχλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ 

θαηαβνιή ησλ κηζζνινγηθψλ ακνηβψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ ΔΑΠ (άξζξν 12). ηε 

ζπλέρεηα, ην άξζξν 13 πξνέβιεπε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ δηαηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζπλαιιαγψλ, ην άξζξν 14 ηελ δηαδηθαζία απνξξίςεσλ πιεξσκψλ, ην άξζξν 15 ηηο 
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εκεξνκελίεο θαηαβνιήο ησλ πιεξσκψλ, ελψ ην άξζξν 16 φξηδε ελαιιαθηηθφ ηξφπν 

πιεξσκήο, ζε πεξίπησζε αδπλακίαο θαηαβνιήο ησλ ακνηβψλ κε ηε δηαδηθαζία πνπ 

πξνδηαγξάθνληαλ ζηελ αλσηέξσ απφθαζε. Παξάιιεια, ην άξζξν 17 αλαθέξνληαλ ζηηο 

επζχλεο πνπ θέξνπλ νη εθθαζαξηζηέο απνδνρψλ ζε θάζε πεξίπησζε, ελψ ην άξζξν 18 

φξηδε φηη, ν έιεγρνο ηεο κηζζνδνζίαο θαη ησλ ινηπψλ ακνηβψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο παξ. 

2 ηνπ άξζ. 5 ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ, δηελεξγείηαη απφ ην Σκήκα Γ΄ ηεο Γηεχζπλζεο 50
εο

 ηνπ 

Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο.  

χκθσλα κε ην άξζξν 19 φινη νη θνξείο, ησλ νπνίσλ ε κηζζνδνζία βάξπλε ηνλ 

θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα εληάμνπλ ηηο πάζεο θχζεσο ακνηβέο 

πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο ΔΑΠ, κέρξη 31 Απγνύζηνπ 2010. Δηδηθφηεξα, ην 

εδ. β΄ αλέθεξε φηη, «ε έλαξμε θαηαβνιήο ησλ ακνηβψλ απφ ηελ ΔΑΠ δελ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί αξγόηεξα από ηελ 31
ε
 Οθησβξίνπ 2010». Αληίζηνηρα, γηα ηνπο ΟΣΑ 

Α΄ βαζκνχ θαζψο θαη ηα ινηπά ΝΠΓΓ πξνβιεπφηαλ ππνρξέσζε έληαμεο ησλ ακνηβψλ 

ηνπο ζηελ ΔΑΠ, κέρξη ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2010, ελψ ε ΔΑΠ ππνρξενχληαλ γηα ηελ 

θαηαβνιή ησλ ακνηβψλ ησλ ΟΣΑ Α΄ βαζκνχ θαη ινηπψλ ΝΠΓΓ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 

28
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2011. 

 Σέινο, ζην άξζξν 20 θαζηεξψλνληαλ ε ππνρξέσζε ηεο ΔΑΠ λα 

πξαγκαηνπνηήζεη δηαζηαχξσζε ζηνηρείσλ, κε απηά πνπ ζα ζπιιερζνχλ κέζσ ηεο 

απνγξαθήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ ΝΠΓΓ θαη ησλ ΟΣΑ Α΄ θαη Β΄ 

βαζκνχ.  

 

2.2.1.3 ΚΤΑ αξ. 2/49931/0004, (ΦΔΚ 1135Β΄/27.7.2010) 

 

Υξήδεη σζηφζν ηδηαίηεξεο κλείαο φηη, ιίγν αξγφηεξα, ηελ 27 Ηνπιίνπ 2010, ε 

πξναλαθεξζείζα ΚΤΑ ηξνπνπνηήζεθε, κε ηελ αξ. 2/49931/0004 Κνηλή Τπνπξγηθή 

Απφθαζε, κεηαβάιινληαο ην αλαγθαίν ρξνληθφ δηάζηεκα έληαμεο ησλ θνξέσλ ζηελ 

Δληαία Αξρή Πιεξσκήο (ΔΑΠ). Έηζη, ελψ ε έλαξμε θαηαβνιήο ησλ ακνηβψλ απφ ηελ 

ΔΑΠ γηα έλαλ θνξέα δελ κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ αξρηθή πξφβιεςε, 

αξγφηεξα απφ ηελ 31
ε
 Οθησβξίνπ 2010, κε ην άξζξν 2 ηεο ηξνπνπνηεηηθήο ΚΤΑ 

πξνβιέθζεθε φηη, δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί αξγφηεξα απφ δχν κήλεο, κεηά ηελ 

έληαμε φισλ ησλ ακνηβψλ ηνπ θνξέα ζηελ ΔΑΠ. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, ε θαηαβνιή ησλ 

ακνηβψλ θάζε  ΟΣΑ Α΄ βαζκνχ ή ΝΠΓΓ απφ ηελ ΔΑΠ αληηθαηαζηάζεθε, απφ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 28
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2011, κε ηελ πξφβιεςε φηη, ε ΔΑΠ 
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ππνρξενχηαη γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ακνηβψλ θάζε ΟΣΑ Α΄ βαζκνχ ή ΝΠΓΓ, ην 

αξγφηεξν, δχν κήλεο κεηά ηελ έληαμε φισλ ησλ ακνηβψλ ηνπ ζηελ ΔΑΠ. 

 

2.2.1.4 Νόκνο 3870/2010 (ΦΔΚ 138
Α
΄/9.8.2010) 

 

ηε ζπλέρεηα, κε ηξνπνινγία ζε άζρεην λνκνζρέδην 

(http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-

Ergou?law_id=96f7fbd2-2fce-427e-b277-7c3cf7b22c99) ηα ηξία πξψηα εδάθηα ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 2, ηνπ λ. 3845/2010  αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην 

άξζξν 20, παξ. 1β, ηνπ λ. 3870/2010, ν νπνίνο πξνέβιεπε ηε ζχζηαζε κε ζρεηηθή ΚΤΑ, 

ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο/Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, 

Οξγαληθήο Μνλάδαο ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο, κε ηνλ Σίηιν Δληαία Αξρή Πιεξσκήο 

(ΔΑΠ) ε νπνία ππάγνληαλ ζην Γεληθφ Γξακκαηέα Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο θαη ηνλ 

νξηζκφ ηεο απνζηνιήο, ηεο δηάξζξσζεο θαη ηεο ζηειέρσζή ηεο. Όπσο πξνβιεπφηαλ 

ζρεηηθά «Οη ππφρξενη ζε απνγξαθή ιακβάλνπλ ηηο πάζεο θχζεσο ηαθηηθέο ή έθηαθηεο 

απνδνρέο απνδεκηψζεηο θαη κε νπνηαδήπνηε άιιε νλνκαζία ακνηβέο, ππνρξεσηηθά 

κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ απφ Δληαία Αξρή Πιεξσκήο, πνπ ζπζηήλεηαη ζην 

Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο. Με ηελ ίδηα απφθαζε ξπζκίδεηαη θάζε αλαγθαίν 

δήηεκα γηα ηελ ζπγθξφηεζε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ΔΑΠ θαζψο θαη ε 

εκεξνκελία έλαξμεο ηεο θαηαβνιήο ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ απφ ηελ Αξρή απηή».  

Υξίδεη ηδηαίηεξεο κλείαο ζην ζεκείν απηφ φηη, ε κηζζνδνζία ζην Γεκφζην 

μεπεξλά εηεζίσο ηα 20 δηζ. θαη ε εμνηθνλφκεζε πφξσλ, φηαλ ζα εληαρζνχλ ζηελ Δληαία 

Αξρή Πιεξσκψλ ην 100% ησλ θνξέσλ πνπ απνγξάθεθαλ, ππνινγίδεηαη ζηα 100 

εθαηνκκχξηα επξψ, ηα νπνία εθηηκάηαη φηη ζα πξνέιζνπλ απφ ηνλ θαιχηεξν έιεγρν 

δηπινπιεξσκψλ, ππεξβάζεσλ ηνπ πιαθφλ ζηηο ακνηβέο θ.α. (Καζεκεξηλή, 20/2/2011). 

 

2.2.1.5 Νόκνο 4046/2012 (ΦΔΚ  28
Α
΄/14.2.2012) – MNHMONIO II 

 

 Σν Μλεκφλην πλελλφεζεο ζηηο πγθεθξηκέλεο Πξνυπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο 

Πνιηηηθήο, ηεο 9
εο 

Φεβξνπαξίνπ 2012, φπσο θπξψζεθε κε ηνλ λφκν 4046/2012, 

πξνέβιεπε ζην Παξάηεκα V_2_ΔΛΛ ζηελ ελφηεηα 2 «Γηαξζξσηηθέο Γεκνζηνλνκηθέο 

Μεηαξξπζκίζεηο», ππνελφηεηα 2.6 «Δθζπγρξνληζκφο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο» θαη ππφ 

ηνλ ηίηιν «Απνδνρέο ζηνλ Γεκφζην Σνκέα θαη Γηαρείξηζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ» φηη, 

κέρξη ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2012: «Ζ Κπβέξλεζε εγθαζηδξχεη ειεθηξνληθφ 

http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=96f7fbd2-2fce-427e-b277-7c3cf7b22c99
http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=96f7fbd2-2fce-427e-b277-7c3cf7b22c99
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απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα ην νπνίν ζπλδέεη ηελ βάζε δεδνκέλσλ απνγξαθήο κε ηελ 

Δληαία Αξρή Πιεξσκψλ (ΔΑΠ), ε νπνία ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζε κία πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθή θάιπςε, αμηνιφγεζε θαη πιεξσκή ησλ ππαιιήισλ. Απηφ ην ζχζηεκα 

ζα ζπληνλίδεηαη κε ηα άιια Τπνπξγεία».  

 

2.2.1.6 ΚΤΑ ΓΙΓΑΓ/Φ.81/28/νηθ. 22624, (ΦΔΚ 2658Β΄/28.9.2012) 

 

Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ νη αλσηέξσ ππνρξεψζεηο εθδφζεθε ε αξίζκ. 

ΓΗΓΑΓ/Φ.81/28/νηθ. 22624 ΚΤΑ, ε νπνία πξνέβιεπε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

πξντζρχνληνο άξζξνπ 20 ηεο ΚΤΑ 784Β΄/4.6.2010 σο εμήο: «Ζ Δληαία Αξρή 

Πιεξσκήο πξαγκαηνπνηεί δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο 

εθθαζαξηζηέο κηζζνδνζίαο, κε ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Μεηξψνπ Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε ηξίηνπο 

θνξείο, γηα ηελ παξνρή ζηνηρείσλ (ηδηαηηέξσο κε ην κεηξψν θνξνινγνπκέλσλ TAXIS 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ αιιά ελδεηθηηθά θαη κε ηα 

κεηξψα αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ) γηα ιφγνπο αμηνπηζηίαο ηεο ηαπηνπνίεζεο». ε 

πεξίπησζε ινηπφλ, εληνπηζκνχ ακεηβφκελσλ, νη νπνίνη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο 

δηαζηαχξσζεο δελ κπνξνχλ λα ηαπηνπνηεζνχλ κε ην κεηξψν θνξνινγνπκέλσλ TAXIS, 

ζα ελεκεξψλνληαη νη εθθαζαξηζηέο κηζζνδνζίαο πξνθεηκέλνπ λα επηθαηξνπνηήζνπλ 

ελδερφκελα ιαλζαζκέλα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο αλαιπηηθήο κηζζνδνηηθήο 

θαηάζηαζεο ή ηνπ κεηξψνπ θνξνινγνπκέλσλ TAXIS. Αληίζηνηρα, φηαλ εληνπίδνληαη 

ακεηβφκελνη νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα ηαπηνπνηεζνχλ κε ην Μεηξψν Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή ηα ζηνηρεία ηνπο είλαη ειιηπή, ζα 

ελεκεξψλνληαη νη εθθαζαξηζηέο κηζζνδνζίαο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζνπλ, ηνπο 

πηζηνπνηεκέλνπο πξντζηακέλνπο κνλάδσλ Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ, γηα ηελ απνγξαθή 

ηνπ ππαιιήινπ ή ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ. Παξάιιεια, ζηελ ίδηα δηάηαμε 

πξνβιέπεηαη φηη, θαηά ηε δηαδηθαζία δηαζηαχξσζεο ησλ ζηνηρείσλ, πνπ ππνβάιινπλ νη 

εθθαζαξηζηέο κηζζνδνζίαο κε ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Μεηξψνπ Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ε ελεκέξσζε ησλ εθθαζαξηζηψλ γηα θάζε 

ακεηβφκελν, κπνξεί λα δηελεξγεζεί απφ ηελ πξψηε ελεκέξσζε, γηα ηξεηο δηαδνρηθνχο 

κήλεο. Μεηά ηελ παξέιεπζε απηνχ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ε ΔΑΠ πξνβαίλεη 

ππνρξεσηηθά ζε πξνζσξηλή παχζε θαηαβνιήο ησλ ακνηβψλ θαη απφδνζεο ησλ 

θξαηήζεσλ ησλ κηζζνδνηνχκελσλ ηνπ θνξέα, κέρξη λα ζπληειεζηεί ε απνγξαθή ή λα 
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ζπκπιεξσζνχλ ηα ειιηπή ζηνηρεία ηνπ ακεηβφκελνπ, ελψ κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο νη νθεηιέο θαηαβάιινληαη αλαδξνκηθά. 

 

2.2.2 Απνηειέζκαηα εθαξκνγήο 

 

Με ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ΔΑΠ, ην Γεθέκβξην ηνπ 2010, ην ζχζηεκα θάιππηε 

ηε κηζζνδνζία 202.025 ππαιιήισλ ηνπ δεκνζίνπ (Σν Βήκα, 26/11/2010). Ο αξηζκφο 

απηφο αλήιζε ζε 571.887 άηνκα, 11 κήλεο αξγφηεξα, ηξηπιαζηάδνληαο ηνπο 

εληαγκέλνπο ζηελ ΔΑΠ ππαιιήινπο, νη νπνίνη άγγημαλ ην 74% ησλ κηζζνδνηνχκελσλ 

ζην δεκφζην. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα θαη ηα νπνία αλαξηήζεθαλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο ΔΑΠ: 

http://www.gsis.gr/psp/parak_egrisewn.pdf, ηελ 4/7/2012, ην 92% ησλ 692.240 ελεξγψλ 

απνγεγξακκέλσλ  ππαιιήισλ πιεξψλνληαη πιένλ απφ ηελ Δληαία Αξρή Πιεξσκψλ - 

δειαδή 637.495 ππάιιεινη - ελψ ζχληνκα θαη ην 8% ησλ ππνινίπσλ κηζζνδνηνχκελσλ 

ζα εληαρζεί εληφο ζπζηήκαηνο. 
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Πίλαθαο 8  Πξόνδνο πινπνίεζεο ηεο ΔΑΠ 

 

Πεγή: http://www.gsis.gr/psp/parak_egrisewn.pdf 

http://www.gsis.gr/psp/parak_egrisewn.pdf
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2.2.3 Κξηηηθή απνηίκεζε 

 

Απνηηκψληαο θξηηηθά, ηελ έθηαζε θαη ηελ ηαρχηεηα πινπνίεζεο θαη εθαξκνγήο 

ηνπ ζεζκνχ ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκψλ δηαθξίλνπκε φηη, αλακθηζβήηεηα απνηειεί 

κία ζεκαληηθή θαηλνηνκία, γηα ηα ηζρχνληα ειιεληθά δεδνκέλα, θαζψο πνηέ ζην 

παξειζφλ δελ ππήξραλ αλάινγεο πξνζπάζεηεο ζπγθέληξσζεο ζε κία αξρή, ηεο 

αξκνδηφηεηαο λα θαηαβάιεη κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ, ην ζχλνιν ησλ ακνηβψλ 

(ηαθηηθψλ, έθηαθησλ, ππεξσξηψλ, εθηφο έδξαο, απνδεκηψζεσλ απφ ζπκκεηνρέο ζε 

ζπκβνχιηα, επηηξνπέο θαη ζπιινγηθά φξγαλα θιπ) ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, νχηε 

έιεγρνο θαη δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο κε άιινπο θνξείο. 

Γηα πξψηε θνξά ινηπφλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ειιεληθφ θξάηνο λα ειέγμεη 

ηα εηζνδήκαηα ησλ εξγαδφκελσλ ζε απηφ, εληνπίδνληαο πεξηπηψζεηο εμαπάηεζεο ηνπ 

Γεκνζίνπ, απφ ππαιιήινπο πνπ πιεξψλνληαλ δηπιά ή εηζέπξαηηαλ επηδφκαηα πνπ δελ 

δηθαηνχληαλ (Σα Νέα, 26/11/2010). 

Χζηφζν, ρξίδεη ηδηαίηεξεο κλείαο ην γεγνλφο φηη, ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ 

αθνξνχζε ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηεο ΔΑΠ δηαθξίλνληαλ απφ λνκνζεηηθφ 

πιεζσξηζκφ. πγθεθξηκέλα ζε δηάζηεκα 3 κελψλ δεκνζηεχζεθαλ δχν λφκνη (λ. 

3845/2010 θαη λ. 3870/2010) φπνπ ν έλαο αληηθαζηζηνχζε ηνλ άιιν θαη 2 Κνηλέο 

Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, εθ ησλ νπνίσλ ε κία ηξνπνπνηνχζε ηελ άιιε, κεηαβάιινληαο 

ηηο πξνζεζκίεο, εληφο ησλ νπνίσλ ζα μεθηλνχζε ε θαηαβνιή ησλ ακνηβψλ κέζσ ηεο 

ΔΑΠ. Καζίζηαηαη ινηπφλ, ζαθέο απφ ηελ κειέηε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ φηη, ην 

πιήζνο ηεο ξπζκηζηηθήο παξαγσγήο, πνπ δηέθξηλε ηελ δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηεο ΔΑΠ, 

αληηθαηνπηξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ έιιεηςε ζπληνληζκνχ θαη ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηφζν ε ζχζηαζή ηεο, φζν θαη ε 

δηαδηθαζία πινπνίεζεο θαη εθαξκνγήο, ζεζπίδνληαλ κε δεπηεξεχνπζεο κνξθέο 

ξπζκίζεσλ (ΚΤΑ θαη ζρεηηθέο εγθπθιίνπο), νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή 

εκπεηξία θαη ηηο αμηνινγήζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ ραξαθηεξίδνληαη απφ επηθαιχςεηο, 

αζάθεηεο θαη αληηζεηηθέο εξκελείεο (http://www.opengov.gr/minreform/wp-

content/uploads/2012/01/4_Diadikasies_kai_ry8mistikh_paragwgh_kai_Domes.pdf). 

Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη, ε έληαμε ησλ θνξέσλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο ΔΑΠ 

θαζψο θαη ε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο θαηαβνιήο ησλ ακνηβψλ κέζσ απηήο, παξνπζίαζε 

ζνβαξέο θαζπζηεξήζεηο. πγθεθξηκέλα, ελψ ε έλαξμε θαηαβνιήο ησλ ακνηβψλ απφ ηελ 

ΔΑΠ γηα έλαλ θνξέα δελ κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί, θαηά ηελ αξρηθή πξφβιεςε 

(ΚΤΑ αξ. 2/37345/0004/4.6.2010, ΦΔΚ 784/Α΄/4.6.2010), αξγφηεξα απφ ηελ 31
ε
 

http://www.opengov.gr/minreform/wp-content/uploads/2012/01/4_Diadikasies_kai_ry8mistikh_paragwgh_kai_Domes.pdf
http://www.opengov.gr/minreform/wp-content/uploads/2012/01/4_Diadikasies_kai_ry8mistikh_paragwgh_kai_Domes.pdf
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Οθησβξίνπ 2010, κε ην άξζξν 2 ηεο ηξνπνπνηεηηθήο ΚΤΑ αξ. 2/49931/0004,  

πξνβιέθζεθε φηη, δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί αξγφηεξα απφ δχν κήλεο κεηά ηελ 

έληαμε φισλ ησλ ακνηβψλ ηνπ θνξέα ζηελ ΔΑΠ. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, ε θαηαβνιή ησλ 

ακνηβψλ θάζε ΟΣΑ Α΄ βαζκνχ ή ΝΠΓΓ απφ ηελ ΔΑΠ αληηθαηαζηάζεθε, απφ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηεο 28
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2011, κε ηελ πξφβιεςε φηη ε ΔΑΠ 

ππνρξενχηαη, γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ακνηβψλ θάζε ΟΣΑ Α΄ βαζκνχ ή ΝΠΓΓ, ην 

αξγφηεξν δχν κήλεο κεηά ηελ έληαμε φισλ ησλ ακνηβψλ ηνπ ζηελ ΔΑΠ. Χζηφζν, κέρξη 

ζήκεξα, δχν πεξίπνπ ρξφληα κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξψησλ εληάμεσλ ζηελ 

ΔΑΠ, δελ νινθιεξψζεθαλ νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο, ψζηε λα επηηεπρζεί ε πιήξεο 

έληαμε ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ε θαηαβνιή ησλ ακνηβψλ ηνπο κέζσ ηεο Δληαίαο 

Αξρήο.  

Παξάιιεια, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη παξά ηελ αλάιεςε ξεηψλ δεζκεχζεσλ, 

ζην Μλεκφλην πλελλφεζεο ζηηο πγθεθξηκέλεο Πξνυπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, 

ηεο 9
εο 

Φεβξνπαξίνπ 2012 φηη, κέρξη ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2012, ε Κπβέξλεζε ζα 

πξνέβαηλε ζηελ εγθαζίδξπζε ειεθηξνληθνχ απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο ζχλδεζεο 

ηεο βάζεο δεδνκέλσλ απνγξαθήο κε ηελ Δληαία Αξρή Πιεξσκψλ (ΔΑΠ), ε νπνία ζα 

έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζε κία πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή θάιπςε, αμηνιφγεζε θαη 

πιεξσκή ησλ ππαιιήισλ, δελ πξνέβε ζηηο δένπζεο ελέξγεηεο εληφο ηεο ηαζζφκελεο 

απφ ην κλεκφλην πξνζεζκίαο. Σξνρνπέδε ζηελ πινπνίεζε ηεο αλσηέξσ δέζκεπζεο, 

ελδερνκέλσο, απνηέιεζε ε πνιηηηθή αζηάζεηα πνπ πξνθάιεζε ε παξαηεηακέλε 

πξνεθινγηθή πεξίνδνο, πνπ δηήιζε ε ρψξα καο θαη αλαραίηηζε ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο 

πξνζπάζεηεο εθζπγρξνληζκνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.  

Ζ αζέηεζε ηεο αλσηέξσ ππνρξέσζεο πξνθάιεζε ηελ έληνλε αληίδξαζε ηεο 

Σξφηθαο, θαζψο ε πξναλαθεξζείζα δέζκεπζε απαξηζκνχληαλ ζηηο 89 

«πξναπαηηνχκελεο ελέξγεηεο», πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζην Μλεκφλην ΗΗ θαη νη νπνίεο 

έπξεπε λα «θιείζνπλ» πξνθεηκέλνπ λα εθηακηεπζεί ε δφζε ησλ 31,5 δηζ. επξψ (Σα Νέα, 

10/10/2012). Ζ πινπνίεζε ηεο κλεκνληαθήο δέζκεπζεο επήιζε κε ηελ έθδνζε ηεο 

αξίζκ. ΓΗΓΑΓ/Φ.81/28/νηθ. 22624 ΚΤΑ (ΦΔΚ 2658Β΄/28.9.2012), 3 κήλεο κεηά ηελ 

εθπλνή ηεο νξηδφκελεο ζην Μλεκφλην πξνζεζκίαο. 
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2.3 Πεξηθνπέο ακνηβώλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

 

2.3.1 πκπεξάζκαηα κειεηώλ γηα ην κνλαδηαίν θόζηνο εξγαζίαο θαη ηηο 

κηζζνινγηθέο εμειίμεηο ζην δεκόζην ηνκέα 

 

Πξηλ πξνβνχκε ζηελ αλάιπζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ κηζζνινγηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ζεζπίζηεθαλ, θαζ’ πινπνίεζε ησλ κλεκνλίσλ Η θαη ΗΗ, θξίλεηαη 

ρξήζηκε κία ζχληνκε αλαθνξά ζηα ζπκπεξάζκαηα πξφζθαησλ κειεηψλ, πνπ 

αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα θφζηνπο θαη παξαγσγηθφηεηαο, ζην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, θαζψο θαη ζηηο κηζζνινγηθέο εμειίμεηο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. πγθεθξηκέλα, 

ην κνλαδηαίν θφζηνο εξγαζίαο (unit labour cost), ην νπνίν ζεσξείηαη απφ επξχ θάζκα 

αλαιπηψλ ίζσο, ν πιένλ ραξαθηεξηζηηθφο δείθηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θφζηνπο, 

εθθξάδεηαη κε ην παξαθάησ θιάζκα. πγθεθξηκέλα, αξηζκεηή ηνπ απνηειεί ην κέζν 

σξνκίζζην θαη νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, πνπ ηνπ αλαινγνχλ θαη παξνλνκαζηή ε αμία 

πνπ παξάγεηαη αλά ψξα εξγαζίαο. 

ΜΚΔ= ΚΔ/ΑΔΠ=ΚΔ/Χ/ΑΔΠ/Χ=Μέζν ΚΔ/Π 

Καηά ηελ θξαηνχζα ινηπφλ, αληίιεςε φηαλ νη ινηπνί πξνζδηνξηζηηθνί 

παξάγνληεο παξακέλνπλ ζηαζεξνί, φζν απμάλεηαη ην κνλαδηαίν θφζηνο εξγαζίαο ηφζν 

κεηψλεηαη ε αληαγσληζηηθφηεηα (θφζηνπο) θαη αληηζηξφθσο. Γηα λα παξακείλεη 

ακεηάβιεην ην κνλαδηαίν θόζηνο εξγαζίαο κίαο νηθνλνκίαο πξέπεη ε αύμεζε ηνπ 

κέζνπ θόζηνπο εξγαζίαο λα κελ μεπεξλά ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο. Καηά 

ζπλέπεηα, ε επηρεηξνχκελε πνιηηηθή κείσζεο ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο εξγαζίαο νθείιεη 

λα ιάβεη ππφςε ηεο φηη, «ην δεηνύκελν γηα ηνλ ζηόρν πνπ ζέηεη, δελ είλαη ε κείσζε 

ησλ κηζζώλ θαζεαπηή, αιιά κηα λέα ζρέζε κηζζώλ-παξαγσγηθόηεηαο» (ΔΗΔΑΓ, 

«Αληαγσληζηηθφηεηα, κηζζνί θαη παξαγσγηθφηεηα», 4/2012, ζει. 22-24).  

Έηζη, ζην παξαθάησ Γηάγξακκα απεηθνλίδνληαη ηα πνζνζηά κεηαβνιήο ηνπ 

κέζνπ θφζηνπο εξγαζίαο (κηζζνί θαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο αλά ψξα εξγαζίαο) θαη ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, ζην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ηελ πεξίνδν 

2000-2010. Γηαπηζηψλεηαη κία ηάζε ππεξίζρπζεο ησλ εηήζησλ κηζζνινγηθψλ 

απμήζεσλ, έλαληη ησλ απμήζεσλ ηεο παξαγσγηθφηεηαο, κε απνηέιεζκα ηελ έληνλα 

αλνδηθή πνξεία ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο εξγαζίαο ζηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν, εθηφο 

απφ ην έηνο 2001, πνπ απμήζεθαλ ηζφπνζα θαη ην 2006, φπνπ ε παξαγσγηθφηεηα 

απμήζεθε πεξηζζφηεξν απφ ην κέζν θφζηνο εξγαζίαο. 
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Γηάγξακκα 10 Δηήζηεο κεηαβνιέο ηνπ κέζνπ θόζηνπο εξγαζίαο θαη ηεο 

παξαγσγηθόηεηαο ηεο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα (%) 

Πεγή: ΔΗΔΑΓ, άξζξα κειέηεο 4/2012, ζει. 24. 

 

Ηδηαίηεξε εληχπσζε πξνθαινχλ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ δηαηππψζεθαλ, ζην 

πξνζρέδην ηεο κειέηεο, γηα ηηο κηζζνινγηθέο εμειίμεηο ζην δεκφζην, πνπ δηελεξγήζεθε 

ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011, απφ ηηο εηαηξείεο ICAP θαη Hay Group. Όπσο πξνθχπηεη απφ 

ηελ αλάιπζε ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ «δελ είλαη δπλαηή ε αλάδεημε ηεο κέζεο ακνηβήο 

θαη ηεο ζπλνιηθήο κηζζνινγηθήο δαπάλεο, σο ησλ βαζηθψλ πξνβιεκάησλ ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Σα ίδηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ππνδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε 

ηνπ εμνξζνινγηζκνχ ζε ηνκείο πέξαλ ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο θαη ραξαθηεξηζηηθφ σο 

πξνο απηφ είλαη ην κέγεζνο ηεο απαζρφιεζεο». πγθεθξηκέλα, ηα θχξηα δεηήκαηα γηα 

ην δεκφζην ηνκέα αθνξνχλ, ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα θαη ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε θαη εμνηθνλφκεζε δεκφζησλ πφξσλ – πέξαλ ηεο 

κηζζνινγηθήο δαπάλεο (Πξνζρέδην «κειέηε γηα ηηο κηζζνινγηθέο εμειίμεηο ζην 

δεκφζην», Φεβξνπάξηνο 2011, ζει. 62-63).  
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2.3.2 Θεζκηθό πιαίζην 

 

2.3.2.1 Νόκνο 3833/2010 (ΦΔΚ 40Α΄/15.3.2010) 

 

Οη πξσηφγλσξεο δπζκελείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ε δξακαηηθά εληεηλφκελε 

δεκνζηνλνκηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, θιφληζε ηελ αμηνπηζηία ηεο Υψξαο 

δηεζλψο, απεηιψληαο, ιφγσ ησλ απμαλφκελσλ δπζθνιηψλ ζηελ θάιπςε ησλ δαλεηαθψλ 

αλαγθψλ ηεο, ηελ βησζηκφηεηα ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο.  

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010, ν Πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο παξέζηε ζην Νηαβφο ηεο 

Διβεηία, γηα ην εηήζην Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ, ζηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ 

δέρζεθε έληνλεο πηέζεηο απφ μέλνπο εγέηεο γηα ηελ άκεζε ιήςε κέηξσλ. Σα επψδπλα, 

γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα κέηξα, «εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο», αλαθνηλψζεθαλ ιίγν 

αξγφηεξα, απφ ηελ Κπβέξλεζε, ηελ 9
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2010, πξνθαιψληαο ζχειια 

θνηλσληθψλ αληηδξάζεσλ θαη απεξγηαθψλ θηλεηνπνηήζεσλ (The Guardian, 10/2/2010).  

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά επηζεκάλζεθε, ζηε ζρεηηθή αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ 

ζρεδίνπ λφκνπ «Πξνζηαζία ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο – Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο», ζει. 1,  «ε δεηλή ζέζε ησλ δεκνζίσλ 

νηθνλνκηθψλ, ιφγσ ηνπ δεκφζηνπ ειιείκκαηνο θαη ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, πνπ έθζαζαλ 

ζηα πςειφηεξα επίπεδα ζηελ ηζηνξία ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ ηεο ρψξαο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ πεξηφξηζε ηε ξεπζηφηεηα ζηηο δηεζλείο 

αγνξέο, αιιά θαη ην έιιεηκκα αμηνπηζηίαο, πνπ εθζέηεη ηε ρψξα καο ζε θεξδνζθνπηθέο 

επηζέζεηο, θαηέζηεζαλ αλαγθαία ηε ιήςε άκεζσλ δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ γηα ηελ 

εμνηθνλφκεζε πφξσλ, κε κείσζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ θαη αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ 

εζφδσλ». 

Με ηελ ςήθηζε ινηπφλ, ηνπ λφκνπ 3833/2010, κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ 

θαηεπείγνληνο, ιίγνπο κήλεο πξηλ ηελ ζχλαςε ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο θαη ηελ ηππηθή 

ςήθηζε ηνπ Μλεκνλίνπ Η, ε Κπβέξλεζε ζηφρεπε, ζηελ πεξηθνπή ησλ πξσηνγελψλ 

δαπαλψλ, κέζσ ηεο κείσζεο (αηηηνινγηθή έθζεζε, ζει.1) : 

 θαηά 10% ηεο δαπάλεο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο γηα επηδφκαηα  

 ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, κέζσ ηεο αλαζηνιήο ησλ πξνζιήςεσλ γηα 

ην 2010, κε εμαίξεζε ηνπο ηνκείο ηεο πγείαο, ηεο παηδείαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο (άξζξν 10) 

 ησλ πξνζιήςεσλ, γηα ηα έηε 2011 έσο θαη 2013, κε ηε πξφβιεςε ηνπ 

θαλφλα κία πξφζιεςε αλά πέληε ππνρσξήζεηο (άξζξν 11) 
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 ησλ εμφδσλ κεηαθίλεζεο (άξζξν 9) 

 ησλ δαπαλψλ γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε (άξζξν 6).  

πγθεθξηκέλα, ν λφκνο 3833/2010 απνηέιεζε νπζηαζηηθά ηελ απαξρή 

αλαηξνπήο ηεο κέρξη πξφηηλνο, εθάζηνηε ηζρχνπζαο εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο,  θαζψο 

επίζεο θαη ησλ κηζζνινγηθψλ θεθηεκέλσλ (Ν. 3205/2003, ΦΔΚ 297Α΄/23.12.2003) ησλ 

απαζρνινχκελσλ ηφζν ζηνλ ζηελφ, φζν θαη ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα. 

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξ. 1, ηα πάζεο θχζεσο 

επηδφκαηα, απνδεκηψζεηο θαη ακνηβέο γεληθά, θαζψο θαη ηα κε νπνηαδήπνηε γεληθή ή 

εηδηθή δηάηαμε πξνβιεπφκελα, ησλ ιεηηνπξγψλ θαη ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ 

Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ο.Σ.Α., ησλ κνλίκσλ ζηειερψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη 

αληηζηνίρσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαζψο θαη ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ θαη Ληκεληθνχ 

ψκαηνο κεηψζεθαλ, απφ 1/1/2010, θαηά πνζνζηφ δψδεθα ηνηο εθαηφ (12%) (βι. 

Δξκελεπηηθή Δγθχθιην ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μηζζψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο 

θαη Οηθνλνκηθψλ ππ’ αξίζκ. 2/14924/0022/1.4.2010). Ζ αλσηέξσ κείσζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε φια ηα επηδφκαηα εμαηξνπκέλσλ ησλ επηδνκάησλ (παξ. 3, 

άξζξνπ 1): νηθνγελεηαθήο παξνρήο, ρξφλνπ ππεξεζίαο, εθεκεξηψλ, ξαδηελέξγεηαο, 

εηδηθήο απαζρφιεζεο, εηδηθψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, επηθίλδπλεο εξγαζίαο, θαηαδπηηθνχ, 

αλαπεξίαο θαη θηλδχλνπ, κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, απνθνίησλ Δζληθήο ρνιήο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη θηλήηξνπ απφδνζεο. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ νξίζζεθε φηη, ηα επηδφκαηα ενξηψλ 

Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη αδείαο κεηψζεθαλ έθαζην, ζε πνζνζηφ 30% αληίζηνηρα. 

Πεξηθνπή 20% ππέζηε θαη ην επίδνκα γηα ηελ ηαρχηεξε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ, θαζψο θαη γηα ηελ αληηζηάζκηζε 

δαπαλψλ, πνπ θαηαβάιινληαλ ζηνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο θαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ 

Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο (εδ. β΄, παξ. 2, άξζξνπ 1). 

Παξάιιεια, κε ηνλ ίδην λφκν πεξηθφπεθαλ ζε πνζνζηφ 7% νη απνδνρέο 

(ηαθηηθέο απνδνρέο, απνδεκηψζεηο, επηδφκαηα νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη είδνπο) ησλ: α) 

εξγαδνκέλσλ ζε Ν.Π.Η.Γ. πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο ή επηρνξεγνχληαη ηαθηηθά απφ ηνλ 

Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ή είλαη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, β) αηξεηψλ νξγάλσλ Ο.Σ.Α. α΄ 

θαη β΄ βαζκνχ, ησλ δηνηθεηψλ, ππνδηνηθεηψλ, πξνέδξσλ, αληηπξνέδξσλ ησλ Ν.Π.Γ.Γ., 

ησλ πξνέδξσλ, αληηπξνέδξσλ θαη κειψλ ησλ αλεμάξηεησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ θαζψο 

θαη ησλ πξνέδξσλ, αληηπξνέδξσλ, δηεπζπλφλησλ ζπκβνχισλ θαη εθηειεζηηθψλ κειψλ 

δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ (Γ) ησλ πξναλαθεξνκέλσλ Ν.Π.Η.Γ. (άξζξν 1, παξ. 4 έσο 6). 
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Δπίζεο, ε παξ. 7 πξνέβιεπε ηελ κείσζε, ζε πνζνζηφ 50%, ησλ πάζεο θχζεσο 

ακνηβψλ, απνδεκηψζεσλ θαη απνιαβψλ, ησλ κειψλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ 

δηνίθεζεο ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ κειψλ Γ.. ησλ πξναλαθεξνκέλσλ Ν.Π.Η.Γ.. 

Αμίδεη επίζεο, λα αλαθεξζεί ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3, ε νπνία θαζφξηδε ηελ 

εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή ηνπ έηνπο 2010, απαγνξεχνληαο, απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

λφκνπ θαη κέρξη ηελ 31/12/2010, ηε ζπλνκνιφγεζε, ρνξήγεζε ή θαηαβνιή, κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, απμήζεσλ ζηηο θάζε είδνπο, θχζεσο 

θαη νλνκαζίαο απνδνρέο ησλ ιεηηνπξγψλ, ππαιιήισλ θαη εξγαδνκέλσλ, θαηά ηελ ίδηα 

ρξνληθή πεξίνδν θαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζην Γεκφζην ελ γέλεη, ηα 

Ν.Π.Γ.Γ., ηνπο Ο.Σ.Α. θαζψο θαη ηα Ν.Π.Η.Γ., πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο ή 

επηρνξεγνχληαη ηαθηηθά απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. Δπηπιένλ, κε ην άξζξν 6 

πεξηνξίζζεθε θαηά 30% πεξίπνπ, ην πξντζρχνλ αλψηαην φξην ησλ σξψλ ππεξσξηαθήο 

απνγεπκαηηλήο απαζρφιεζεο ησλ ππαιιήισλ θαη κηζζσηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ. 

θαη Ο.Σ.Α. θαζψο θαη ησλ ππεξεηνχλησλ ζε Γξαθεία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, 

ηνπ Πξνέδξνπ θαη Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, ησλ Τπνπξγψλ, ησλ Αλαπιεξσηψλ 

Τπνπξγψλ, ησλ Τθππνπξγψλ, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηεο Κπβέξλεζεο, θαζψο θαη 

ησλ Γξαθείσλ ησλ Βνπιεπηψλ, ησλ κειψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ησλ 

πνιηηηθψλ Κνκκάησλ θαη ηνπ Γξαθείνπ Δπηηξφπνπ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

Με ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 παξ. 2 εδ. γ΄ θαη 5, 2 παξ. 5 θαη 3 παξ.5, φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε ε Έθζεζε ηεο Β΄ Γηεχζπλζεο Δπηζηεκνληθψλ Μειεηψλ, 

Σκήκα Ννκνηερληθήο Δπεμεξγαζίαο ρεδίσλ θαη Πξνηάζεσλ Νφκσλ, ζει. 5, «…ε 

κείσζε ησλ απνδνρψλ ησλ ππεξεηνχλησλ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, ζηνλ ζηελφ 

ή επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, γίλεηαη θαηά παξέθθιηζε νπνηαζδήπνηε γεληθήο ή εηδηθήο 

δηάηαμεο ή ξήηξαο ή φξνπ ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ή δηαηηεηηθήο απφθαζεο». 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 2 

θαη 3 ηνπ πληάγκαηνο θαζηεξψλεηαη ν ζεζκφο ηεο ζπιινγηθήο απηνλνκίαο, ε νπνία 

ζπλίζηαηαη ζηελ λνκηθή ηθαλφηεηα ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ, λα θαζνξίδνπλ ηνπο φξνπο εξγαζίαο θαη ηα κεηαμχ 

ηνπο δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, ζπλάπηνληαο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, νη 

νπνίεο έρνπλ ραξαθηήξα θαλφλα δηθαίνπ, σο πξνέθηαζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο 

ειεπζεξίαο, πνπ θαζηεξψλεηαη ζην άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο. 

Έλα απφ ηα θιέγνληα δεηήκαηα, πνπ έρνπλ απαζρνιήζεη ηε λνκνινγία θαη ηε 

ζεσξία. θαη ην νπνίν επηζεκαίλεηαη ζηελ πξναλαθεξζείζα Έθζεζε, αθνξά ηε ζρέζε 

πνπ πθίζηαηαη, κεηαμχ λνκνζεηηθήο εμνπζίαο θαη ζπιινγηθήο απηνλνκίαο, θαη ηνλ 
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βαζκφ ζηνλ νπνίν θαζίζηαηαη εθηθηφο, ν πεξηνξηζκφο ηεο ειεπζεξίαο ζχλαςεο 

ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ απφ ην λνκνζέηε. πγθεθξηκέλα, ζηηο ζει. 5 θαη 6 ηεο αλσηέξσ 

έθζεζεο αλαθέξεηαη φηη «Γίλεηαη γεληθψο δεθηφ φηη ην άξζξν 22 παξ. 2 ηνπ 

πληάγκαηνο (ππφ ηε ζπλδπαζκέλε εξκελεία ηνπ κε ην άξζξν 23 παξ. 1) πεξηνξίδεη ηελ 

παληνδπλακία ηνπ λνκνζέηε, θαζφζνλ αθνξά ηε ζπιινγηθή απηνλνκία θαη φηη ε 

ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε νθείιεη λα αλαγλσξηζζεί σο ν θχξηνο ξπζκηζηηθφο 

παξάγνληαο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ε νπνία ππνρσξεί ππέξ ηεο απνθιεηζηηθήο 

πνιηηεηαθήο ξχζκηζεο, κφλν εθφζνλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη, ελψ, εθφζνλ ππάξρεη 

ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο, απηή δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ή λα θαηαξγεζεί κε 

ηππηθφ λφκν». 

Υξήδεη επίζεο, ηδηαίηεξεο κλείαο φηη, ελψ ε Οινκέιεηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο δέρζεθε φηη, ν θαζνξηζκφο ησλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, δελ κπνξεί λα 

γίλεη θαηά ηξφπν απνθιεηζηηθφ απφ ην λφκν, ην δηθαζηήξην απεθάλζε ζρεηηθά φηη, ιφγνη 

γεληθφηεξνπ θνηλσληθνχ ζπκθέξνληνο, ζπλδεφκελνη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο εζληθήο 

νηθνλνκίαο, ηεξνπκέλεο δε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο, δηθαηνινγνχλ ηελ 

απνθιεηζηηθή απφ ην λφκν ξχζκηζε ησλ απνδνρψλ, αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά ζηελ 

ζει. 6 ηεο έθζεζεο φηη, «ηειηθόο θξηηήο ηνπ δεηήκαηνο απηνύ είλαη ηα δηθαζηήξηα, 

αλ πξνθύςεη ζρεηηθό ζέκα». 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθέξνπκε κία ζεκαληηθή δηαθνξά, κεηαμχ ησλ 

κέρξη πξφηηλνο, πινπνηνχκελσλ εηήζησλ εηζνδεκαηηθψλ πνιηηηθψλ, θαη ηεο 

εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο ηνπ έηνπο 2010, πνπ θαζηέξσζε ν πξναλαθεξζείο λφκνο. Όπσο 

πξνθχπηεη απφ ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, ε 

εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή πξνέβιεπε: 

 γηα ην έηνο 2006 (Δγθχθιηνο ΓΛΚ ππ’ αξίζκ. 

Οηθ.2/12412/0022/3.3.2006) αλαπξνζαξκνγή ησλ κεληαίσλ βαζηθψλ 

κηζζψλ, ζε πνζνζηφ 3%, απφ 1/1/2006, 

 γηα ην έηνο 2007 (Δγθχθιηνο ΓΛΚ, ππ’αξίζκ. 2/12540/0022/23.3.2007) 

αλαπξνζαξκνγή ησλ κελαίσλ βαζηθψλ κηζζψλ, ζε πνζνζηφ 3,5%, απφ 

1/1/2007, 

 γηα ην έηνο 2008 (Δγθχθιηνο ΓΛΚ, ππ’αξίζκ. 2/36028/0022/13.5.2008) 

αλαπξνζαξκνγή ησλ κελαίσλ βαζηθψλ κηζζψλ, ζε πνζνζηφ 4,5%. Ζ 

αλσηέξσ αχμεζε ρνξεγήζεθε ζηαδηαθά. Δηδηθφηεξα, απφ 1/1/2008 

δφζεθε πνζνζηφ 2,5% θαη απφ 1/10/2008 2% αληίζηνηρα, 
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 γηα ην έηνο 2009 (Δγθχθιηνο ΓΛΚ, ππ’αξίζκ. 2/32704/0022/11.5.2009) 

ηελ ρνξήγεζε εθάπαμ πνζνχ έθηαθηεο νηθνλνκηθήο παξνρήο, ην νπνίν 

δηακνξθψζεθε, αλάινγα κε ην ζχλνιν ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ. 

Δλψ ινηπφλ, φιεο νη πξναλαθεξζείζεο εγθχθιηνη πξνέβιεπαλ, ιηγφηεξν ή 

πεξηζζφηεξν, αχμεζε ησλ απνδνρψλ, ζε εηήζηα βάζε, θαζηεξψζεθε γηα πξψηε θνξά, κε 

ηελ Δξκελεπηηθή Δγθχθιην ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μηζζψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ππ’ αξίζκ. 2/14924/0022/1.4.2010, φρη κφλν πάγσκα ησλ 

κηζζψλ, αιιά θαη κείσζε ησλ επηδνκάησλ, θαζψο θαη ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ησλ 

πξνβιεπφκελσλ σξψλ ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο.  

 

2.3.2.2 Νόκνο 3845/2010 (ΦΔΚ 65
Α΄

 /6.5.2010) - ΜΝΗΜΟΝΙΟ Ι 

 

Πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ην κηζζνινγηθφ θφζηνο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη λα 

νινθιεξσζνχλ νη κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο, γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο, ην Μλεκφλην Η, φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 3845/2010 (ΦΔΚ 65
Α΄

 /6.5.2010) 

πξνέβιεπε, ζην Παξάξηεκα IV, ελφηεηα 2, παξάγξ. iv. «Γηαξζξσηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο», ππφ ηνλ ηίηιν «Πξφνδνο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο» φηη, «Ζ θπβέξλεζε ζα μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξρψλ θαη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

απινπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ, πνπ ζα θαιχπηεη ηνπο βαζηθνχο κηζζνχο θαη ηα 

επηδφκαηα. Θα αθνξά φινπο ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο θαη ζα απνηειεί κέξνο ηεο 

επξχηεξεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ. Απηφ ζα 

πξέπεη λα νδεγήζεη ζε έλα ζχζηεκα πνπ ε ακνηβή ζα αληαλαθιά ηελ παξαγσγηθφηεηα 

θαη ηα θαζήθνληα». Παξάιιεια, κέρξη ην ηέινο ηνπ ηέηαξηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2010, φπσο 

ξεηά αλαθεξφηαλ, ζην ηέινο ηεο ελφηεηαο 3.ii «Γηαξζξσηηθέο δεκνζηνλνκηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο»: «Σν θνηλνβνχιην ζα πηνζεηήζεη κεηαξξχζκηζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ 

πνπ δηέπεη ηνπο κηζζνχο ηνπ δεκνζίνπ ζε ζπκθσλία κε ηνλ παξφλ Μλεκφλην». 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, πέξαλ ηεο γεληθήο δηαηχπσζεο ηεο πξναλαθεξζείζαο 

κλεκνληαθήο δηάηαμεο επηβιήζεθαλ, φπσο ξεηά πξνέβιεπε ε παξάγξ. 1, ηνπ άξζξνπ 3, 

ηνπ ίδηνπ λφκνπ, ζπγθεθξηκέλεο πεξηθνπέο, χςνπο 8%, ζηα πάζεο θχζεσο επηδφκαηα, 

απνδεκηψζεηο θαη ακνηβέο γεληθά. Παξάιιεια, ηα επηδφκαηα ενξηψλ Υξηζηνπγέλλσλ, 

Πάζρα θαη αδείαο θαζνξίζζεθαλ ζε 500, 250 θαη 250 επξψ αληίζηνηρα (παξ. 6). 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο απνηέιεζε, ην ζχλνιν ησλ απνδνρψλ ησλ 
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ππαιιήισλ (ηαθηηθψλ, επηδνκάησλ θιπ) λα κελ ππεξβαίλνπλ, θαηά κήλα 

ππνινγηδφκελεο ζε δσδεθάκελε βάζε, ηα 3.000 επξψ. 

Αμίδεη επίζεο λα αλαθεξζεί φηη, κε ην άξζξν 38 παξ. 5 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 

152
Α
΄/1.7.2011), αλεζηάιε, «απφ 1/7/2011 θαη κέρξη ηε ζέζπηζε λένπ εληαίνπ 

κηζζνινγίνπ», ε ηζρχο δηαηάμεσλ, δπλάκεη ησλ νπνίσλ, ιάκβαλαλ νη δεκφζηνη 

ππάιιεινη δηάθνξα επηδφκαηα, θαζψο θαη δηαηάμεσλ πνπ πξνέβιεπαλ κηζζνινγηθή 

πξναγσγή ή σξίκαλζε. 

Υξήδεη ηδηαίηεξεο κλείαο φηη, νη λφκνη 3833/2010 θαη 3845/2010, νη νπνίνη 

επέβαιαλ, κείσζε ησλ απνδνρψλ θαη ησλ επηδνκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην δεκφζην 

ηνκέα, θξίζεθαλ κε Απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ηΔ ζπκβαηνί κε ηηο ζπληαγκαηηθέο 

επηηαγέο θαη ηελ Δπξσπατθή θαη Γηεζλή λνκνζεζία ησλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ (ηΔ 

Οι.668/2012). Χζηφζν, ιίγν αξγφηεξα εθδφζεθε ε πξψηε απφθαζε (Δηξελνδηθείν 

Αζελψλ αξ. απφθαζεο 599/10.5.2012) ησλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ, ε νπνία εξρφκελε 

ζε επζεία αληηπαξάζεζε κε ηελ απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ηΔ έθξηλε φηη, νη 

πξναλαθεξζέληεο λφκνη είλαη αληίζεηνη ζηα άξζξα 4, 22, 23, 25, 28 θαη 106 ηνπ 

πληάγκαηνο, ζην άξζ. 11 ηεο ΔΓΑ θαη ζηηο Γηεζλείο πκβάζεηο Δξγαζίαο 151/1978 

θαη 14/1981. Αλαθέξεη κάιηζηα ραξαθηεξηζηηθά (ζει. 6) φηη, «ε επέκβαζε ζηε 

ζπιινγηθή απηνλνκία, πξέπεη λα ζπληζηά κέηξν όισο εμαηξεηηθό θαη λα κελ 

ππεξβαίλεη κία εύινγε ρξνληθή πεξίνδν, λα ζπλνδεχεηαη δε απφ επαξθείο εγγπήζεηο 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ επηπέδνπ δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηεξνχκελεο, ζε θάζε 

πεξίπησζε, ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθόηεηαο, ε νπνία απνηειεί ζπληαγκαηηθφ 

πεξηνξηζκφ ησλ λνκνζεηηθψλ πεξηνξηζκψλ ησλ ζπληαγκαηηθψλ ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ, επηηάζζνληαο φηη, κεηαμχ ηνπ λόκηκνπ ζθνπνύ πνπ επηδηψθεη έλαο 

πεξηνξηζκφο ηνπ δηθαηψκαηνο θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηνξηζκνύ πξέπεη λα ππάξρεη 

εύινγε ζρέζε». 

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ Μλεκνλίνπ Η, ε ειιεληθή νηθνλνκία εηζήιζε ζε πεξίνδν 

εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο, ε νπνία δελ νδεγείηαη πιένλ, φπσο αξρηθά αλακελφηαλ, απφ ηηο 

απζφξκεηεο δπλάκεηο ηεο αγνξάο (market-based adjustment), αιιά απφ πνιηηηθέο 

απνθάζεηο (policy-based adjustment, EC 2007) θαη δηνηθεηηθά κέηξα. Χο πξνο ηελ 

επηηπρία ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη, ε ηειεπηαία δελ 

θξίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο, αιιά θαη απφ ηα απνηειέζκαηα 

πνπ επέθεξε, ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη ηελ ειιεληθή θνηλσλία, ηα νπνία ππήξμαλ 

νιέζξηα. Έηζη, ην δεκφζην έιιεηκκα κεηψζεθε θαηά 5 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ, 

παξά ηελ χθεζε ηεο νηθνλνκίαο θαηά 4,5%. Παξάιιεια, ην κνλαδηαίν θφζηνο εξγαζίαο 
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κεηψζεθε ζε πνζνζηφ 1,2%, θαηά ηα έηε 2010-2011, ιφγσ ηεο κεγάιεο κείσζεο, πνπ 

πξνθιήζεθε απφ ηελ ππνηίκεζε, φρη κφλν ζηηο κέζεο νλνκαζηηθέο απνδνρέο ησλ 

κηζζσηψλ, αιιά θαη ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο. Υξήδεη ζην ζεκείν απηφ 

ηδηαίηεξεο κλείαο φηη, ελψ θαηά ηελ πξναλαθεξζείζα πεξίνδν, ν κέζνο νλνκαζηηθφο 

κηζζφο κεηψζεθε 4,5%, ε παξαγσγηθφηεηα ζεκείσζε πηψζε 3,3% θαη θαηά ζπλέπεηα, 

ην θφζηνο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο, πνπ ζπλίζηαηαη ζηε δηαθνξά ηνπο, 

κεηψζεθε θαηά 1,2% (ΗΝΔ/ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ, Έθζεζε 2011, ζει. 53-54). 

 

2.3.2.3 Νόκνο 3899/2010 (ΦΔΚ 212
Α
΄/17.12.2010) 

 

Με ηελ ςήθηζε ηνπ λ. 3899/2010, κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο, ε 

θπβέξλεζε ζπλέρηζε ηελ πξνζπάζεηά ηεο, γηα ηελ επίηεπμε ησλ κεζνπξφζεζκσλ 

δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ηε δξαζηηθή 

κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο, κε ζηφρν ην 2014 λα θζάζεη θάησ απφ ην 3% ηνπ ΑΔΠ. Οη 

κεηαξξπζκίζεηο απηέο θξίλνληαλ αλαγθαίεο θαζψο ηα ραξαθηεξηζηηθά κεγέζε ησλ 

πεξηζζφηεξσλ ΓΔΚΟ θαηέδεημαλ φηη, ηα ζπλνιηθά έζνδά ηνπο κεηψλνληαλ ζπλερψο 

ελψ, ν θαζαξφο δαλεηζκφο ηνπο πνιιέο θνξέο, ππεξέβαηλε ηα εηήζηα έζνδα. 

Παξάιιεια, ν κέζνο κηζζφο ήηαλ ζρεδφλ δηπιάζηνο απφ ηνλ αληίζηνηρν ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα θαη ππεξέβαηλε θαηά 44,1% ηνπο αληίζηνηρνπο ηνπ δεκνζίνπ. (Έθζεζε 

αμηνιφγεζεο ζπλεπεηψλ ξπζκίζεσλ επί ησλ αξρψλ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ λφκνπ 

«Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο», 

ζει. 4 θαη 6). 

 Οη θχξηεο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ αθνξνχζαλ θπξίσο: 

 Σελ αλαπξνζαξκνγή ησλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε δεκφζηεο επηρεηξήζεηο 

θαη ΝΠΗΓ, πνπ ππάγνληαλ ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε, απνζθνπψληαο ζηελ 

εμνηθνλφκεζε 400.000.000€ (βι. Έθζεζε ΓΛΚ αξ. 219/36/2010) . Δηδηθφηεξα, 

ζεζκνζεηήζεθε ζην άξ. 2 αλψηαην φξην απνδνρψλ, πνπ θαηαβάιινληαλ ζηνπο 

απαζρνινχκελνπο, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηηο ΓΔΚΟ, ην νπνίν απφ 

1/1/2011 αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ 4.000€/κήλα, ππνινγηδφκελν ζε 

δσδεθάκελε βάζε, ε ππέξβαζε ηνπ νπνίνπ επηηξεπφηαλ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο.  

 Σε κείσζε 10% ζηηο πάζεο θχζεσο απνδνρέο, πνπ θαηαβάιινληαλ ζηνπο 

απαζρνινχκελνπο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηηο ΓΔΚΟ, εθφζνλ 

ππεξέβαηλαλ θαηά κήλα, ππνινγηδφκελεο ζε δσδεθάκελε βάζε, ηα 1.800€, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ επηδνκάησλ πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ νηθνγελεηαθή 
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θαηάζηαζε, ην αλζπγηεηλφ, ηα επηδφκαηα ενξηψλ Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη 

αδείαο εθφζνλ θαζνξίζηεθαλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ απηνχ.  

 Σνλ νξηζκφ, αλψηαηνπ νξίνπ ακνηβψλ ππεξσξηαθήο εξγαζίαο, ππεξεξγαζίαο, 

εθηφο έδξαο κεηαθίλεζεο θαη νδνηπνξηθψλ θαζψο θαη γηα εξγαζία θαηά ηηο 

Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο, ην νπνίν αλέξρνληαλ ζε 10% ησλ πάζεο 

θχζεσλ απνδνρψλ, πνπ θαηαβάιινληαλ ζε εηήζηα βάζε. 

 Σελ πξφβιεςε ζην άξ. 3 ηνπ ίδηνπ λφκνπ φηη, ε εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή ηνπ 

έηνπο 2010, ε νπνία φπσο πξναλαθέξακε ζην άξζ. 3 ηνπ λ. 3833/2010, 

απαγφξεπε ηηο απμήζεηο, εμαηξνπκέλσλ απηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ή ηελ κηζζνινγηθή θαη ππεξεζηαθή εμέιημε, 

εθαξκφδνληαλ θαη γηα ην έηνο 2011.  

 Σελ θαηάξγεζε ησλ εμαηξέζεσλ απφ ηνλ θαλφλα 1 πξφζιεςε γηα θάζε 5 

απνρσξήζεηο,  πνπ πξνβιεπφηαλ ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3833/2010, 

ελψ ηαπηφρξνλα κεηψζεθαλ, θαηά 15%, ζε ζρέζε κε ην έηνο 2010, νη εγθξίζεηο 

πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ, θαζψο θαη νη ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ. 

 

2.3.2.4 Νόκνο 4024/2011 (ΦΔΚ 226
Α
/27.10.2011)  

 

Λφγσ ησλ εμαηξεηηθά πηεζηηθψλ ζπλζεθψλ, πνπ αληηκεηψπηδε ε ρψξα, θαη 

πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζνχλ νη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο, πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο, γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ, πνπ έιαβε ηνλ Ηνχιην ηνπ 

2011, ε χλνδνο Κνξπθήο ηεο Δπξσδψλεο γηα ηελ Διιάδα, ςεθίζζεθε ν λφκνο 

4024/2011, βαζηθφ ππιψλα ηνπ νπνίνπ απνηέιεζαλ, νη δηαηάμεηο ηνπ δεχηεξνπ 

θεθαιαίνπ, γηα ην Δληαίν Μηζζνιφγην – Βαζκνιφγην (άξ. 4 έσο 32).   

Με ηελ ςήθηζε ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ επηδηψρζεθε, ε αληηκεηψπηζε ησλ 

ρξφλησλ θαηλνκέλσλ παζνγέλεηαο, ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ ηνκέα, ιφγσ 

ησλ παξαδνζηαθψλ θνκκαηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη ηνπ ζπλεπεία απηψλ, 

θαηαθεξκαηηζκέλνπ, θαηεπζπλφκελνπ θαη άθξσο απνζπαζκαηηθνχ ηξφπνπ 

εμππεξέηεζεο ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο (Αηηηνινγηθή έθζεζε «πληαμηνδνηηθέο 

ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην – βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο 

εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015», 

ζει. 1). Σα θαηλφκελα απηά θαηαδείθλπαλ, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηνηθεηηθήο 

δξάζεο, ε νπνία ραξαθηεξίδνληαλ απφ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα, θαζπζηεξήζεηο, 
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απνζπαζκαηηθή αληηκεηψπηζε, απνζχλδεζε απφ ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη ησλ απιψλ 

πνιηηψλ, ηεο αζηαζνχο, ελ ηέιεη, ζρέζεο θξάηνπο-πνιίηε. 

Καηέζηε ινηπφλ, επηηαθηηθή ε αλάγθε, αιιαγήο ηεο ιεηηνπξγηθήο νξγάλσζεο 

ηεο δηνίθεζεο, δεδνκέλσλ ησλ πθηζηάκελσλ αζθπθηηθψλ δεκνζηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, 

πνπ αληηκεηψπηδε ε ρψξα, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα πγηέο αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ, ην νπνίν λα ζπλδπάδεη ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα, κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο. ην αλσηέξσ πιαίζην, ν λφκνο 4024/2011 

επεδίσθε ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο απόδνζεο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, ηελ εμνηθνλόκεζε 

πόξσλ κέζσ ηεο πάηαμεο ιεηηνπξγηθψλ παζνγελεηψλ θαη ηεο θαηάξγεζεο 

ζπζηεκάησλ άληζεο θαη αλαμηνθξαηηθήο νξγάλσζεο θαη αμηνπνίεζεο πφξσλ. Αμίδεη 

ζην ζεκείν απηφ λα αλαθεξζεί φηη, ε εηήζηα εμνηθνλφκεζε δαπάλεο, απφ ηελ εθαξκνγή 

ηνπ λένπ κηζζνινγίνπ θαη απφ ηε ζέζπηζε αλσηάηνπ νξίνπ απνδνρψλ, ζην πξνζσπηθφ 

ησλ Ν.Π.Η.Γ. (άξζξα 12-31) εθηηκήζεθε ζην πνζφ ησλ 2.000.000.000€ πεξίπνπ 

(Έθζεζε ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, αξίζκ. 168/26/2011). 

Υξήδεη ηδηαίηεξεο κλείαο φηη, ην ζχλνιν ησλ λνκνζεηεκάησλ, πνπ θαηά θαηξνχο 

εθαξκφζηεθαλ ζην ζχζηεκα κηζζνινγηθήο εμέιημεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, νπδέπνηε ζπλδέζεθαλ κε ηελ επξχηεξε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ηνπ. Οη επηρεηξνχκελεο πξνζπάζεηεο αλακφξθσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ, 

αληηκεησπίζζεθαλ απνζπαζκαηηθά, κε ζπλερείο ηξνπνπνηήζεηο, νδεγψληαο ζε 

ζεκαληηθέο αληζφηεηεο, κεηαμχ ησλ ζπλνιηθψλ ακνηβψλ ππαιιήισλ, πνπ εξγάδνληαλ 

ζε δηαθνξεηηθά ππνπξγεία, ή αθφκα θαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ππαιιήισλ πνπ 

εξγάδνληαη ζην ίδην ππνπξγείν. πγθεθξηκέλα, ην ζχζηεκα ακνηβψλ ζηνλ δεκφζην 

ηνκέα δελ ζπλδένληαλ κε έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, 

αληακνηβήο ηεο εξγαζίαο, βάζεη ηνπ παξαγφκελνπ απνηειέζκαηνο θαη παξαθίλεζεο ησλ 

ππαιιήισλ, γηα ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο απφδνζεο (Έθζεζε Αμηνιφγεζεο πλεπεηψλ 

Ρπζκίζεσλ, ζει. 140,141). Παξάιιεια, παξνπζηαδφηαλ ππεξβνιηθά πνιχπινθν θαη 

άδηθν, παξέρνληαο ακνηβέο πνπ μεπεξλνχζαλ απηέο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. πγθεθξηκέλα, 

ε θαηαλνκή ησλ εξγαδνκέλσλ, αλά δεδνκέλν εχξνο ακνηβψλ, απεηθνλίδεηαη ζηνλ 

παξαθάησ Γηάγξακκα 11 (Μειέηε γηα ηηο κηζζνινγηθέο εμειίμεηο ζην δεκφζην – 

Πξνζρέδην, ICAP – Hay Group, Φεβξνπάξηνο 2011, ζει. 167). 
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Γηάγξακκα 11 Καηαλνκή εξγαδνκέλσλ αλά δεδνκέλν εύξνο ακνηβώλ 

Πεγή: Βάζε Γεδνκέλσλ ΔΑΠ. 

 

Αμίδεη ινηπφλ, λα επηζεκαλζεί φηη, κία ζεκαληηθή θαηλνηνκία ηνπ εληαίνπ 

κηζζνινγίνπ απνηέιεζε, ε ππαγσγή ζην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ησλ δηαηάμεψλ ηνπ, φισλ 

ησλ ππαιιήισλ ηνπ δεκνζίνπ, ησλ ΟΣΑ, ησλ ΝΠΓΓ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

ΟΓΑ πνπ απνηεινχζε εμαίξεζε κε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο) ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ 

ππαιιήισλ ηεο γξακκαηείαο ησλ Γηθαζηεξίσλ θαη Δηζαγγειηψλ, ησλ έκκηζζσλ 

Τπνζεθνθπιαθείσλ θαη Κηεκαηνινγηθψλ Γξαθείσλ ηεο Υψξαο, ησλ θιεξηθψλ, ησλ 

ηαηξψλ ππεξεζίαο ππαίζξνπ θαη ησλ κφληκσλ αγξνηηθψλ ηαηξψλ, ησλ δηνηθεηηθψλ 

ππαιιήισλ ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ, ησλ ππαιιήισλ ηεο Βνπιήο θ.ι.π. φπσο ξεηά 

πξνβιεπφηαλ ζην θεθάιαην 2
ν
 παξ. 1 ηνπ άξζξ. 4 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ. Δθηφο ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο πεδίνπ εθαξκνγήο, παξέκεηλαλ κφλν εηδηθέο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο 

πεξηνξηζηηθά πξνβιέπνληαλ, ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ . 4024/2011, φπσο ην 

πξνζσπηθφ ηεο ΔΤΠ θαη νη θαηεγνξίεο ππαιιήισλ πνπ ππάγνληαλ ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Μέξνπο β΄ ηνπ λ. 3205/2003 (ΦΔΚΑ΄297).  

Μία ζεκαληηθή επίζεο δηαθνξά, ζε ζρέζε κε ηα πξντζρχνληα, ζηνλ ππαιιειηθφ 

θψδηθα, αθνξά ηελ θαηάξγεζε, κε ηνλ λ. 4024/2011, ηεο απηνδίθαηεο κνληκνπνίεζεο 

ησλ δφθηκσλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ησλ ππαιιήισλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ. χκθσλα κε ηηο λέεο δηαηάμεηο, απαηηνχληαλ θξίζε ηνπ 

νηθείνπ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ, κεηά απφ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ ππαιιήινπ, 

ζε ζρέζε κε ηελ επίηεπμε ησλ ηηζέκελσλ ζηφρσλ, ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο. 
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Δπηζεκαίλεηαη επίζεο, ε εηζαγσγή, γηα πξψηε θνξά ζηνλ πξναλαθεξζέληα λφκν, 

(άξζξν 5) ηεο έλλνηαο ηνπ θξαηηθνχ ππαιιήινπ, ψζηε λα δηαζθαιηζζεί αθελφο, ε 

βέιηηζηε δπλαηή θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο εξγαζίαο, γηα ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη αθεηέξνπ, ν εμνξζνινγηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ, άθξσο 

γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο δηνίθεζεο, πνπ αθνξνχλ ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ. χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ζρεηηθή αηηηνινγηθή έθζεζε, ζει. 2,  «νη 

ππάιιεινη παχνπλ λα αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζηα νηθεία ππνπξγεία. Αλήθνπλ ζην 

Κξάηνο θαη δηνηθνχληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηνλ νηθείν Τπνπξγφ. Ο ππάιιεινο δελ παξακέλεη γηα 

φιε ηνπ ηε δσή εθεί πνπ έηπρε λα πξνζιεθζεί, αιιά ππεξεηεί θάζε θνξά ζηελ 

ππεξεζία (Τπνπξγείν ή απνθεληξσκέλε ππεξεζία), φπνπ πθίζηαληαη αλάγθεο πνπ 

πξέπεη λα εμππεξεηεζνχλ απφ ηνπο θαηαιιειφηεξνπο ππαιιήινπο ηνπ θξάηνπο. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε νξζνινγηθή θαηαλνκή θαη ζπλερήο αλαθαηαλνκή ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζηα Τπνπξγεία θαη ηηο απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο, κε γλψκνλα ηηο 

πθηζηάκελεο θάζε θνξά ππεξεζηαθέο αλάγθεο». Χζηφζν, έληνλε θξηηηθή αζθήζεθε 

θαηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ πνιπλνκνζρεδίνπ ζηε Βνπιή, αλαθνξηθά κε ηελ 

ζπληαγκαηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηάηαμεο, ην αίζζεκα αλαζθάιεηαο πνπ πξνθαιεί 

ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηελ αζπκβαηφηεηα ηεο ξχζκηζεο κε ηνπο 

θαλφλεο ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο (βι. Οκηιία Π. Παπιφπνπινπ ζηε Βνπιή, 

πλεδξίαζε ΗΒ΄, 18/10/2011). 

Γηεξεπλψληαο πεξαηηέξσ, ην ζχλνιν ησλ ζεζπηδφκελσλ, κε ην εληαίν κηζζνιφγην 

ξπζκίζεσλ θαη ζπγθξίλνληάο ηεο, ηφζν κε ην πξντζρχνλ κηζζνινγηθφ θαζεζηψο  φζν θαη 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα, δηαπηζηψλνπκε φηη: 

 Σν πξντζρχνλ ζχζηεκα ακνηβψλ, πνπ θαζηέξσλε ν λ. 3205/2003 

πξνέβιεπε, 18 κηζζνινγηθά θιηκάθηα, γηα θάζε θαηεγνξία ππαιιήισλ, 

ελψ ε έληαμή ηνπο ζε απηά δηελεξγνχληαλ, κε κνλαδηθά θξηηήξηα, ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηα ρξόληα ππεξεζίαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε ζέζπηζε 

ησλ κηζζψλ θαη ησλ επηδνκάησλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, 

δηέπνληαλ δηαρξνληθά, απφ κία ζεηξά λνκνζεηεκάησλ, ππνπξγηθψλ 

απνθάζεσλ (νη νπνίεο θαζφξηδαλ ην χςνο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

ρνξήγεζεο επηδνκάησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ ππαιιήισλ, φπσο 

π.ρ. ΓΗΒΔΔΣ, ΓΔΣΔ, ΓΔΥΔ θιπ) επεθηάζεσλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 

αξρηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. 
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 Ο βαζηθφο κηζζφο απνηεινχζε, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 12, ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο, αλεξρφκελνο ζε πνζνζηφ 

60,17%, ελψ ην ζχλνιν ησλ επηδνκάησλ έθζαλαλ ην 28,85%, ην 

ρξνλνεπίδνκα 5,46% θαη νη ππεξσξίεο 2.68% (Μειέηε γηα ηηο 

κηζζνινγηθέο εμειίμεηο ζην δεκφζην – Πξνζρέδην, ICAP – Hay Group, 

Φεβξνπάξηνο 2011, ζει. 146). 

 

 

Γηάγξακκα 12 Καηαλνκή κηζζνινγηθήο δαπάλεο 

Πεγή: Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο. 

 

  Ζ δηακφξθσζε ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ, ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξία 

εθπαίδεπζεο θαη ην θαηερφκελν απφ ηνλ ππάιιειν κηζζνινγηθφ 

θιηκάθην, απφ 1/10/2008 (Δγθχθιηνο ΓΛΚ αξ. πξση. 2/36028/0022 ηεο 

13/5/2008), απεηθνλίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 9. Παξαηεξείηαη ζρεηηθά φηη, ε 

δηαθνξά βαζηθνχ κηζζνχ (αθαζάξηζηα) κεηαμχ ηνπ πξνεγνχκελνπ θαη 

ηνπ επφκελνπ κηζζνινγηθνχ θιηκαθίνπ, θπκαίλεηαη γηα ηελ θαηεγνξία 

ΠΔ, αλάινγα κε ην θαηερφκελν κηζζνινγηθφ θιηκάθην, απφ 39 έσο 41 

επξψ, ελψ ν βαζκφο πνπ θαηέρεη ν ππάιιεινο δελ αζθεί νπνηαδήπνηε 

επηξξνή, ζην χςνο ηνπ βαζηθνχ ηνπ κηζζνχ. 
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Πίλαθαο 9 Βαζηθόο κηζζόο αλά θαηεγνξία εθπαίδεπζεο θαη κηζζνινγηθό 

θιηκάθην από 1/10/2008 

 

Πεγή: Δγθχθιηνο ΓΛΚ αξ. πξση. 2/36028/0022 ηεο 13/5/2008. 

 

 Με ην άξζξν 12 ηνπ λ. 4024/2011 δηαρσξίδεηαη ν βαζηθφο κηζζφο, πνπ 

αληηζηνηρεί ζην βαζκφ ηνπ ππαιιήινπ, απφ ηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα, ηα 

νπνία θπκαίλνληαη πιένλ, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία εθπαίδεπζεο θαη ην 

βαζκφ. Ζ δηακφξθσζε ηφζν ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ, ε νπνία ζπλαξηάηαη 

πιένλ, απφ ηνλ βαζκφ ηνπ ππαιιήινπ, φζν θαη ηεο πξνζαχμεζεο πνπ 

επέξρεηαη, αλάινγα κε ην θαηερφκελν κηζζνινγηθφ θιηκάθην, 

απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 10. Απφ ηελ πξνζεθηηθή ηνπ 
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κειέηε πξνθχπηεη φηη, ε δηαθνξά ζηνλ αθαζάξηζην βαζηθφ κηζζφ ηνπ 

ππαιιήινπ (βαζηθφο κηζζφο ζπλ ηελ πξνζαχμεζε ηνπ θαηερφκελνπ 

κηζζνινγηθνχ θιηκαθίνπ), πνπ επέξρεηαη κε ηελ αιιαγή κηζζνινγηθνχ 

θιηκαθίνπ, ζηελ θαηεγνξία ΠΔ, θπκαίλεηαη απφ 25 έσο 47 επξψ 

κεληαίσο. Χζηφζν, ε αληίζηνηρε αχμεζε, πνπ δηαπηζηψλεηαη ζηνλ 

αθαζάξηζην βαζηθφ κηζζφ, απφ ηελ αιιαγή βαζκίδαο (εθφζνλ ην 

κηζζνινγηθφ θιηκάθην ηνπ πξνεγνχκελνπ θαη επφκελνπ βαζκνχ, είλαη ην 

ΜΚ0), γηα ηελ ίδηα θαηεγνξία εθπαίδεπζεο, είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξε 

θαη θπκαίλεηαη, αλάινγα κε ηνλ θαηαιακβαλφκελν βαζκφ, απφ 109 έσο 

318 επξψ!!! 
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Πίλαθαο 10 Βαζηθνί κηζζνί αλά θαηεγνξία εθπαίδεπζεο, ζύκθσλα κε ηνλ θαηερόκελν βαζκό θαη κηζζνινγηθό θιηκάθην 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Δγθχθιηνο νηθ. 2/78400/0022/14.11.2011θαη επεμεξγαζία ζπληάμαζαο. 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΑΤΞΗΗ 

ΒΑΙΚΟ  
ΜΙΘΟ 

ΜΚΟ ΜΚ1 ΜΚ2 ΜΚ3 ΜΚ4 ΜΚ5 ΜΚ6 ΜΚ7 ΜΚ8 

ΠΔ ΣΤ   1.092                 

  Δ 10% 1.201 1.225 1.250             

  Γ 15% 1.381 1.409 1.437 1.466           

  Γ 15% 1.588 1.620 1.652 1.685 1.719         

  Β 20% 1.906 1.944 1.983 2.023 2.063 2.104 2.146 2.189 2.233 

  Α 10% 2.097 2.139 2.182 2.226 2.271 2.316 2.362 2.409   

ΣΔ ΣΤ   1.037                 

  Δ 10% 1.141 1.164 1.187             

  Γ 15% 1.312 1.338 1.365 1.392           

  Γ 15% 1.509 1.539 1.570 1.601 1.633         

  Β 20% 1.811 1.847 1.884 1.922 1.960 1.999 2.039 2.080 2.122 

  Α 10% 1.992 2.032 2.073 2.114 2.156 2.199 2.243     

ΓΔ ΣΤ   858                 

  Δ 10% 944 963 982 1.002           

  Γ 15% 1.086 1.108 1.130 1.153 1.176         

  Γ 15% 1.249 1.274 1.299 1.325 1.352 1.379       

  Β 20% 1.499 1.529 1.560 1.591 1.623 1.655 1.688     

ΤΔ ΣΤ   780                 

  Δ 10% 858 875 893 911 929 948       

  Γ 15% 987 1.007 1.027 1.048 1.069 1.090 1.112     

  Γ 15% 1.135 1.158 1.181 1.205 1.229 1.254 1.279 1.305 1.331 
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 Ο ππαιιειηθφο θψδηθαο, λ. 3528/2007 (ΦΔΚ 26
Α
΄/9.2.2007), πξνέβιεπε 

ζπλνιηθά 5 βαζκνχο  (Δ, Γ, Γ, Β, Α). ηνλ πίλαθα 11, πνπ παξαηίζεηαη 

παξαθάησ, αλαγξάθεηαη ν ρξφλνο παξακνλήο ζηνλ θαζέλα απφ απηνχο. 

Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξ. 6 ηνπ λ. 4024/2011 αχμεζε ηε βαζκνινγηθή θιίκαθα, 

θαηά 1 βαζκφ (Σ, Δ, Γ, Γ, Β, Α). Με ηελ αχμεζε ηνπ απαηηνχκελνπ 

ρξφλνπ παξακνλήο, γηα ηελ βαζκνινγηθή εμέιημε ησλ ππαιιήισλ (βι. 

πίλαθα 12), επηβξαδχλζεθε ζεκαληηθά, ηφζν ε βαζκνινγηθή, φζν θαη ε 

ζπλάξηεζε απηήο, κηζζνινγηθή ηνπο εμέιημε. 

 

Πίλαθαο 11 Υξόλνο παξακνλήο ζην βαζκό ζύκθσλα κε ην λ. 3528/2007 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟ 

ΥΡΟΝΟ 
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΟΝ 

ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΜΟ  
ΒΑΘΜΟ 

ΠΔ Από Γ στον Γ 2 

  Από Γ στον Β 5 

  Από Β στον Α 6 

ΤΔ Από Γ στον Γ 2 

  Από Γστον Β 7 

  Από Β στον Α 6 

ΓΔ Από Γ στον Γ 2 

  Από Γστον Β 9 

  Από Β στον Α 8 

ΥΔ Από Δ στον Γ 2 

  Από Γ στον Γ 10 

  Από Γστον Β 10 

Πεγή: λ. 3528/2007 θαη επεμεξγαζία ζπληάμαζαο. 
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Πίλαθαο 12 Καηάηαμε ησλ ππαιιήισλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξ. 28 

ηνπ λ. 4024/2011 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟ ΔΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΠΔ ΣΤ 0 έως 3 

  Δ 3 έως 9 

  Γ 9 έως 15 

  Γ 15 έως 21 

  Β >21 

ΤΔ ΣΤ 0 έως 3 

  Δ 3 έως 9 

  Γ 9 έως 15 

  Γ 15 έως 23 

  Β >23  

ΓΔ ΣΤ 0 έως 3 

  Δ 3 έως 11 

  Γ 11 έως 19 

  Γ 19 έως 27 

  Β >27  

ΥΔ ΣΤ 0 έως 3 

  Δ 3 έως 15 

  Γ 15 έως 25 

  Γ >25 

Πεγή: Δγθχθιηνο Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζε, ηεο 31/10/2011, ζει. 10 θαη  επεμεξγαζία ζπληάμαζαο. 

 

 Παξά ηηο έληνλεο επηθξίζεηο πνπ εθθξάζηεθαλ, αλαθνξηθά κε ηηο 

αδηθίεο, πνπ πξνθάιεζε ην αλσηέξσ ζχζηεκα βαζκνινγηθήο εμέιημεο, 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη παξαηεξήζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ, 

επί ηνπ άξζξνπ 6, ζηελ ζρεηηθή Έθζεζε, ηεο Β΄ Γηεχζπλζεο 

Δπηζηεκνληθψλ Μειεηψλ, Σκήκα Ννκνηερληθήο Δπεμεξγαζίαο θαη 

Πξνηάζεσλ Νφκσλ, φπνπ ζηελ ζει. 13, αλαθέξεηαη φηη, «…..ε 

πξνζδνθία πξναγσγήο ζηνλ θαηαξγεζέληα βαζκφ δελ απνηειεί 

θεθηεκέλν δηθαίσκα ζπληαγκαηηθψο πξνζηαηεπφκελν απφ επεκβάζεηο 

ηνπ θνηλνχ λνκνζέηε, κε ηε δε ζχκπηπμε ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο 

δελ παξαβηάδεηαη ην άξζξν 1 ηνπ Πξψηνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο 

ΔΓΑ, ζην κέηξν πνπ κε απηφ δελ πξνζηαηεχνληαη απιέο πξνζδνθίεο 

(βι. θαη ηΔ 966/2008)». 

 χκθσλα κε ηνλ λ. 3528/2007, ε κφλε πξνυπφζεζε, γηα ηελ πξναγσγή 

ησλ ππαιιήισλ, ήηαλ ε έληαμή ηνπο, απφ ην Τπεξεζηαθφ πκβνχιην 



 

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ MBA (EXECUTIVE) Σελίδα 60 
 

(εάλ είραλ ζε πςειφ επίπεδν ηα νπζηαζηηθά πξνζφληα πνπ αλαθέξνληαλ 

ζηηο εθζέζεηο αμηνιφγεζήο ηνπο), ζηνπο πίλαθεο πξναθηέσλ, εθφζνλ 

ζπκπιήξσλαλ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν ζην βαζκφ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, 

κεηά ηελ έληαμή ηνπο ζηνπο πίλαθεο (παξ. 3 άξζξνπ 83) πξνάγνληαλ 

ππνρξεσηηθά.  

 Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 7, πξνβιέπεηαη γηα πξψηε θνξά, 

πιήξεο αλαηξνπή ηνπ πξντζρχνληνο θαζεζηψηνο πξναγσγψλ θαη ηίζεηαη 

αλψηαην πνζνζηφ πξναγσγήο επί ησλ θξηλφκελσλ, απφ βαζκφ ζε βαζκφ. 

ηφρν ηεο ξχζκηζεο απνηέιεζε, ε δηαζθάιηζε απνθπγήο θαηλνκέλσλ 

πιεζσξηζκνχ ππαιιήισλ, ζηα αλψηεξα βαζκνινγηθά θιηκάθηα 

(Αηηηνινγηθή Έθζεζε, ζει. 4). Όπσο απεηθνλίδεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα 13, ηα πνζνζηά πξναγσγήο επί ησλ θξηλφκελσλ, κεηψλνληαη 

πξννδεπηηθά, θαζψο θζάλνπκε ζηελ θνξπθή ηεο βαζκνινγηθήο 

θιίκαθαο. Γεδνκέλεο ηεο άκεζεο, πιένλ, ζχλδεζεο θαηερφκελνπ βαζκνχ 

θαη κηζζνχ, ε επηβξάδπλζε ηεο βαζκνινγηθήο αλέιημεο ησλ ππαιιήισλ, 

ζπληζηά νπζηαζηηθά ηξνρνπέδε θαη ζηε κηζζνινγηθή ηνπο εμέιημε.  

Πίλαθαο 13 Νέα βαζκνινγηθή θιίκαθα ζύκθσλα κε δηαηάμεηο ηνπ αξ. 7 ηνπ 

λ. 4024/2011 

 

 

Πεγή: Δγθχθιηνο Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, αξ. πξσ.η ΓΗΓΑΓ/Φ.31.17/882/νηθ. 21500/31.10.2011. 
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 Ζ θαηάηαμε ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ, ηελ 1/11/2011, δελ 

ζπληειέζηεθε κε βάζε ην ρξφλν εμέιημεο, απφ βαζκφ ζε βαζκφ, πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 7, αιιά ζχκθσλα κε ηνλ απμεκέλν ρξφλν, πνπ 

θαζνξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ψζηε, λα θαζίζηαηαη αλέθηθηε 

(εθηφο ησλ πξντζηακέλσλ επηπέδνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο πνπ έρνπλ ηνλ 

απαηηνχκελν ρξφλν πξνυπεξεζίαο) ε θαηάηαμε ησλ ππαιιήισλ ζηνλ 

θαηαιεθηηθφ βαζκφ Α.  Δπηζεκαίλεηαη, κάιηζηα φηη, ζην 2
ν
 εδάθ. ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξ. 29, πξνβιεπφηαλ φηη «Μεηά ηελ αλσηέξσ κηζζνινγηθή 

έληαμε, ε κηζζνινγηθή εμέιημε πξαγκαηνπνηείηαη……ρσξίο λα 

πξνζκεηξάηαη ηπρφλ πιενλάδσλ ρξφλνο», γεγνλφο πνπ ζπλεπαγφηαλ φηη, 

ζε φπνηνλ βαζκφ θαη αλ γηλφηαλ ε θαηάηαμε ηνπ ππαιιήινπ θαη 

αλεμαξηήησο πιενλάδνληνο ρξφλνπ (ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα 

απαηηνχληαλ ειάρηζηεο εκέξεο γηα ηελ αιιαγή βαζκνχ) ζεσξνχληαλ φηη, 

θαηέρεη κεδεληθφ ρξφλν ππεξεζίαο ζην βαζκφ απηφ. Σελ θαηάθνξε απηή 

αδηθία ήξζε λα δηνξζψζεη ιίγν αξγφηεξν, ε παξ.3 ηνπ άξ. 32 ηνπ λ. 

4038/2012 (ΦΔΚ 14
α
΄/2.2.2012) κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ αλσηέξσ 

εδαθίνπ. 

Απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ πηλάθσλ 9, 10 θαη 12 παξαηεξείηαη φηη, κε ηελ εθαξκνγή 

ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ επήιζε αχμεζε ζηνλ (αθαζάξηζην) βαζηθφ κηζζφ ησλ 

ππαιιήισλ. Χζηφζν, ζεκεηψζεθε ξαγδαία πηψζε ζηηο ζπλνιηθέο κεληαίεο πιεξσηέεο 

(θαζαξέο) απνδνρέο, ε νπνία νθείινληαλ: 

 ηελ θαηάξγεζε φισλ ησλ επηδνκάησλ, πιελ ηνπ νηθνγελεηαθνχ. 

 ηελ θαηάξγεζε ηνπ θηλήηξνπ απφδνζεο. 

 ηε κείσζε ησλ σξψλ ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο. 

   ηελ θαηάξγεζε φισλ ησλ θιαδηθψλ επηδνκάησλ (ηα νπνία νπζηαζηηθά 

δεκηνπξγνχζαλ θαη ηηο κεγάιεο κηζζνινγηθέο αληηθάζεηο, ζηηο απνδνρέο 

ππάιιεισλ δηαθνξεηηθψλ ππνπξγείσλ, πνπ θαηείραλ ηα ίδηα ηππηθά 

πξνζφληα). 

 ηελ αχμεζε ηνπ Φφξνπ Μηζζσηψλ Τπεξεζηψλ. 

 ηελ αχμεζε ησλ θξαηήζεσλ πνπ βαξχλνπλ ηνπο αζθαιηζκέλνπο, 

ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 3986/2011(ΦΔΚ 152
Α
΄/1.7.2011): 

 εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο 2% (άξ. 38 παξ. 2
α
)  

 εηδηθή εηζθνξά αζθαιηζκέλσλ ΣΠΓΤ 1% (άξ. 38 παξ. 2β). 



 

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ MBA (EXECUTIVE) Σελίδα 62 
 

Χζηφζν, ζην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη, ε ζρεηηθή εγθχθιηνο 

(Δγθχθιηνο 1
ε 

ΤΓΜΖΓ, 31.10.2011, ζει. 12) ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο πξνέβιεπε φηη, αλαιπηηθέο νδεγίεο 

γηα ηελ πξναγσγή ησλ ππαιιήισλ, πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Τπαιιειηθνχ 

Κψδηθα (λ. 3528/2007), κεηά ηελ θαηάηαμή ηνπο ζηνπο λένπο βαζκνχο, ζα δνζνχλ 

εγθαίξσο, κε ζρεηηθή εξκελεπηηθή εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ. Χζηφζν, νπδεκία 

εγθχθιηνο, ζρεηηθή κε ηε ξχζκηζε ηνπ πξναλαθεξζέληνο ζέκαηνο, εθδφζεθε κέρξη ηελ 

ζχληαμε ηεο παξνχζαο κειέηεο.  

 

2.3.2.5 Νόκνο 4046/2012 (ΦΔΚ 28
Α
΄/14.2.2012) – ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙ 

 

Λίγνπο κήλεο κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ, θπξψζεθε κε ην λφκν 

4046/2012, ην Μλεκφλην ΗΗ, φπνπ ζην Παξάξηεκα V_2_ΔΛΛ, ελφηεηα 1 

«Γεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε – Δθηέιεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ» πξνβιεπφηαλ, «Πξηλ 

ηελ εθηακίεπζε, ε Κπβέξλεζε πξνβαίλεη επίζεο ζηηο αθφινπζεο εθθξεκείο 

ελέξγεηεο……Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πιήξνπο εθαξκνγήο ηνπ 

λένπ κηζζνινγίνπ ζε φια ηα ζρεηηθά λνκηθά πξφζσπα θαη θαζηέξσζε λνκνζεηηθψλ 

πξνβιέςεσλ, γηα ηνπο ηξφπνπο αλάθηεζεο ησλ επηπιένλ θαηαβιεζεηζψλ απνδνρψλ, γηα 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2011 θαη κεηά. Μέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012 

ε Κπβέξλεζε ζα ζεζπίζεη λνκνζεηηθά κία κείσζε θαηά κέζν φξν 10%, ζηα 

απνθαινχκελα «εηδηθά κηζζνιφγηα» ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ζηα νπνία ην λέν κηζζνιφγην 

δελ ηζρχεη. Σνχην ζα εθαξκνζζεί απφ ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ 2012 θαη εληεχζελ θαη ζα 

επηθέξεη εμνηθνλνκήζεηο ηεο ηάμεσο ησλ 114 εθαηνκκπξίσλ επξψ ηνπιάρηζηνλ…» 

 Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη, ε ελφηεηα 2.6 πεξί «εθζπγρξνληζκνχ ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο» θαη ππφ ηνλ ηίηιν «Απνδνρέο ζην δεκφζην ηνκέα θαη δηαρείξηζε 

αλζξσπίλσλ πφξσλ» πξνέβιεπε ξεηά φηη, «Ζ Κπβέξλεζε αλαζέηεη κία εμεηδηθεπκέλε 

εθηίκεζε ηνπ λένπ κηζζνινγίνπ [Πξψην ηξίκελν ηνπ 2012]. Απηή ε εθηίκεζε 

επηθεληξψλεηαη ζηηο κηζζνινγηθέο σξηκάλζεηο νη νπνίεο ελζσκαηψλνληαη ζην λέν 

κεραληζκφ πξναγσγψλ. Δάλ ε εθηίκεζε απνθαιχπηεη νπνηαδήπνηε ππεξβνιηθή 

κηζζνινγηθή σξίκαλζε ζηηο απνδνρέο, νη θαλφλεο πξναγσγήο αλαπξνζαξκφδνληαη πξν 

ηνπ ηέινπο ηνπ 2012. Οπδεκία πξναγσγή ιακβάλεη ρψξα πξν ηεο εθηηκήζεσο θαη ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο ησλ θαλφλσλ πξναγσγήο».  
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2.3.2.6 Δπηπηώζεηο εθαξκνγήο ησλ κηζζνινγηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ 

 

ηε ζπλέρεηα, ζα εμεηαζζνχλ νη επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ 

κηζζνινγηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. πγθεθξηκέλα, ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, απνηππψλεηαη 

μεθάζαξα, ε ξαγδαία αχμεζε ησλ κηζζψλ, θαηά ηελ πεξίνδν 2007-2009, ε νπνία 

έθηαζε ην 21,7%. Ζ πιήξεο αληηζηξνθή ηεο ηάζεο απηήο ηελ πεξίνδν 2010-2011, 

νδήγεζε ην θφζηνο κηζζνδνζίαο ζην επίπεδν ηνπ 2007, αλ θαη παξέκεηλε πεξί ηα 600 

εθαηνκκχξηα επξψ πςειφηεξν. Χζηφζν, ε πξνζαξκνγή απηή, ζην βαζκφ πνπ δελ 

ζπλνδεχηεθε απφ κείσζε ηεο απαζρφιεζεο, επηηεχρζεθε κε κείσζε ησλ κηζζψλ (ΗΟΒΔ, 

02/2012). 

Πίλαθαο 14 Γαπάλεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 2007-2011 θαηά Τπνηνκέα  

θαη Καηεγνξία (€ εθαη.) 

 

 

Χο πξνο ηελ εθηέιεζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δαπαλψλ, γηα ηελ 

πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ - Απγνχζηνπ 2012, παξαηεξνχκε φηη, νη δαπάλεο κηζζνδνζίαο (βι. 

Πίλαθα 15), ζε αληίζεζε κε άιιεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ, φπσο νη επηρνξεγήζεηο ησλ 
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αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη νη ινηπέο δαπάλεο, εθηεινχληαη θαιχηεξα ηνπ αλακελνκέλνπ 

(ΗΟΒΔ, 03/2012). 

 

Πίλαθαο 15 

Γαπάλεο ηνπ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ 2012, Ιαλνπάξηνο – Αύγνπζηνο 

 

 

Ζ πνιηηηθή εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο πνπ εθαξκφζηεθε κε ηηο αλσηέξσ ξπζκίζεηο 

δελ νδήγεζε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ζηελ πνιππφζεηε αλάθακςε, ελψ ε γεληθή 

παξαγσγηθή θαη νηθνλνκηθή ππνρψξεζε πνπ ηελ αθνινχζεζε, ζπλνδεχζεθε απφ 

θνηλσληθή απνζχλζεζε, δπζαξέζθεηα θαη αβεβαηφηεηα.  

Σειηθφ ζηφρν ηεο πνιηηηθήο απηήο απνηέιεζε ε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηηκήο θαη ε αχμεζε ηεο ζπκβνιήο ησλ εμαγσγψλ ζηελ κεγέζπλζε 

ηνπ ΑΔΠ, ψζηε ν εμσηεξηθφο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο λα θαηαζηεί ε θηλεηήξηα δχλακε 

αλάπηπμεο. Χζηφζν, γηα λα ζηεθζεί κε επηηπρία  ε πνιηηηθή «εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο» 

έπξεπε λα πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο (ΗΝΔ/ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ, εηήζηα έθζεζε 

2012, ζει. 45-48): 

 γηα λα παξνπζηάζεη αμηφινγε κείσζε ην θφζηνο εξγαζίαο αλά κνλάδα 

πξντφληνο, έπξεπε ε επίπησζε ηεο χθεζεο ζηελ παξαγσγηθφηεηα λα κελ 

είλαη κεγάιε, ψζηε λα αθπξψλεη ή κεηξηάδεη ζεκαληηθά ηε κείσζε ησλ 
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νλνκαζηηθψλ κηζζψλ, δηαθνξεηηθά ε δηαδηθαζία εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο 

είηε αθπξψλεηαη, είηε έρεη καθξά δηάξθεηα 

 λα επέιζεη κείσζε ησλ εγρψξησλ ηηκψλ, ζηφρνο πνπ δελ επηηεχρζεθε 

ζηελ Διιάδα, θαζψο νη ηηκέο δελ κεηψζεθαλ ζηε δηάξθεηα ησλ 3 πξψησλ 

εηψλ ηεο εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε απνηπρία ηεο 

πνιηηηθήο απηήο λα κεηψζεη ηηο ηηκέο ζρεηίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, κε ηα 

δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγνξψλ πξντφλησλ ζηελ Διιάδα θαη 

ελδερνκέλσο κε ηα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο 

 ε επίηεπμε κεγάινπ αλνίγκαηνο ηεο νηθνλνκίαο ζηηο Γηεζλείο 

αληαιιαγέο, ηνκέαο ζηνλ νπνίν  Διιάδα πζηεξεί, θαζψο ην άλνηγκα ζηηο 

εμσηεξηθέο αληαιιαγέο αλέξρνληαλ ζην 2011 ζην 55%, έλαληη 85% ζηελ 

Δπξσδψλε θαη ζηελ Δ.Δ. ησλ 27 

 ε επίηεπμε ηέηνηαο αχμεζεο ησλ θαζαξψλ εμαγσγψλ ψζηε, ε ζεηηθή 

ζπκβνιή ηνπο ζην ΑΔΠ, λα μεπεξλά ηελ αξλεηηθή ζπκβνιή ηεο 

εζσηεξηθήο δήηεζεο. 

Ζ «εζσηεξηθή ππνηίκεζε» αλαραίηηζε ηελ απμεηηθή πνξεία πνπ ζεκείσλε ζηε 

ρψξα καο ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, απφ ην 1995 έσο ην 2009. πγθεθξηκέλα, 

απφ ην 2010 αξρίδεη ε δηαδηθαζία απφθιηζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, έλαληη ηεο αληίζηνηρεο ηεο Δ.Δ.-15 ρσξψλ θαη θαηά ηελ αηζηφδνμε 

εθηίκεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ν δείθηεο ζα ζεκεηψζεη ππνρψξεζε έσο ην ηέινο 

ηνπ 2012 απφ ην 91% ζην 86%. 

Παξάιιεια, ε αλσηέξσ πνιηηηθή νδήγεζε ζηε κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο 

δχλακεο ησλ κηζζψλ δεδνκέλνπ φηη, ζηελ Διιάδα δελ κεηψζεθαλ νη ηηκέο. Καηά 

ζπλέπεηα, νη κεηψζεηο ησλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ θαη ηεο απαζρφιεζεο ζπξξίθλσζαλ ην 

δηαζέζηκν πξαγκαηηθφ εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ. Υαξαθηεξηζηηθά, νη κέζεο εηήζηεο 

απνδνρέο ην 2011, αλέξρνληαλ ζηελ Διιάδα ζε 25.470 επξψ έλαληη 33.687 επξψ 

πεξίπνπ ζηελ Ηζπαλία θαη 36.032 επξψ ζηελ Γεξκαλία ελψ κεηά ηηο κεηψζεηο ηνπ 2012, 

νη κέζεο εηήζηεο απνδνρέο, αλά απαζρνινχκελν ζηελ Διιάδα, ζα είλαη ζπγθξίζηκεο κε 

απηέο ηεο Πνξηνγαιίαο θαη ηεο Μάιηαο. Ηδηαίηεξε εληχπσζε πξνθαιεί ε επηζήκαλζε 

ηεο πξναλαθεξζείζαο έθζεζεο φηη, εάλ ζπλερηζηεί ε ίδηα πνιηηηθή κεηψζεσλ ησλ 

απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ην 2013, ζα είλαη πιένλ ζπγθξίζηκεο κε ηηο 

αληίζηνηρεο ηεο Κξναηίαο, ηεο Σζερίαο θαη ηεο Δζζνλίαο. 
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2.3.2.7 Νόκνο 4093/2012 (ΦΔΚ 222
Α
΄/12.11.2012) – ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙ 

 

Αλ θαη νη λνκνζεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ επηβιήζεθαλ, θαηά ηελ ρξνληθή 

πεξίνδν ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο απηήο, κε ην Μλεκφλην ΗΗΗ, δελ απνηεινχλ 

αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο σζηφζν, θξίλεηαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα θαη 

επνηθνδνκεηηθή, ε ζπλνπηηθή αλαθνξά ησλ βαζηθψλ κηζζνινγηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, νη 

νπνίεο ζπλίζηαληαη: 

 ζηελ πιήξε θαηάξγεζε απφ 1/1/2013 ησλ επηδνκάησλ ενξηψλ 

Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη αδείαο (πεξ. 1), 

 ζηνλ επαλαθαζνξηζκφ αλαδξνκηθψο, απφ 1/8/2012, ησλ κεληαίσλ 

απνδνρψλ ησλ ππαιιήισλ θαη ιεηηνπξγψλ, πνπ ακείβνληαη κε εηδηθά 

κηζζνιφγηα (δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί θαη θχξην πξνζσπηθφ Ν..Κ., κέιε 

Γ.Δ.Π. ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ηαηξνί Δ..Τ., Δξεπλεηέο θιπ), 

 ζηελ αλαζηνιή εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 19 θαη ηεο πεξ. β΄ 

ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζ. 29 ηνπ λ. 4024/2011, κέρξη 

ηελ 31/12/2016 (πεξ.2), 

 ζηελ θαηάξγεζε ηεο απνδεκίσζεο, απφ 1/1/2013, ησλ κειψλ ησλ 

δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ, ησλ νηθνλνκηθψλ επηηξνπψλ ησλ δήκσλ θ.ι.π. 

γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ αλσηέξσ νξγάλσλ (πεξ. 4) 

 ζηελ κείσζε, θαηά πνζνζηφ 50%, απφ 1/1/2013 ησλ απνδνρψλ, 

απνδεκηψζεσλ, εμφδσλ παξάζηαζεο θαη πάζεο θχζεσο ακνηβψλ ησλ 

Γηνηθεηψλ, Τπνδηνηθεηψλ, ησλ Πξνέδξσλ, Αληηπξνέδξσλ, 

Γηεπζπλφλησλ πκβνχισλ θαζψο θαη ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ησλ Ηδξπκάησλ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ ησλ Γήκσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ θ.ι.π. (πεξ.5), 

 ζηελ κείσζε, εθ λένπ, βαζηθψλ κηζζψλ ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ 

Τπνπξγείσλ θαη Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, θαζψο θαη ησλ Δηδηθψλ 

Γξακκαηέσλ Τπνπξγείσλ (πεξ.6), 

 ζηελ κείσζε θαηά πνζνζηφ 20% ησλ απνδνρψλ, απνδεκηψζεσλ, εμφδσλ 

παξάζηαζεο θαη ακνηβψλ, πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο Πξνέδξνπο 

Αληηπξνέδξνπο θαη ηα κέιε ησλ Αλεμάξηεησλ Γηνηθεηηθψλ Αξρψλ 

(πεξ.8), 

 ζηελ θαηάξγεζε απφ 1/1/2013 ηνπ ρξνλνεπηδφκαηνο γηα ηνπο δηθεγφξνπο 

ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο (πεξ. 9) 
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 ζηελ θαηάξγεζε, απφ ηελ ίδηα εκεξνκελία, ηεο πξνζαχμεζεο απνδνρψλ, 

ζε φζνπο ππαιιήινπο ρνξεγείηαη άδεηα ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο ζην 

εζσηεξηθφ, ελψ γηα φζνπο ρνξεγείηαη ζην εμσηεξηθφ, γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηεο ιακβάλεηαη ππφςε κφλν ν βαζηθφο κηζζφο (πεξ. 11), 

 ζηελ δηεχξπλζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ ζηα ΝΠΗΓ (πεξ. 

12), 

 ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ζεκαληηθψλ πεξηθνπψλ ζηα εηδηθά κηζζνιφγηα 

(πεξ. 13-39). 

Δηδηθφηεξα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί ην χςνο ησλ πεξηθνπψλ, πνπ 

επηβιήζεθαλ ζηα εηδηθά κηζζνιφγηα, παξαζέηνπκε ελδεηθηηθά ηνπο παξαθάησ πίλαθεο, 

πνπ αθνξνχλ ηελ θαηεγνξία ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ, ζηνπο νπνίνπο 

θαηαγξάθνληαη, νη βαζηθνί κηζζνί θαη ηα ρνξεγνχκελα επηδφκαηα, πξηλ ηελ εθαξκνγή 

ηνπ λ. 4093/2012 θαη ε ηειηθή δηακφξθσζή ηνπο, κεηά ηελ ςήθηζή ηνπ, θαζψο θαη νη 

ζρεηηθέο κηζζνινγηθέο δηαθνξέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο πεξηθνπέο. Όπσο παξαηεξείηαη 

ζηνλ πίλαθα 16, ην επίδνκα βηβιηνζήθεο, ππέζηε πεξηθνπή, ε νπνία θπκαίλεηαη, 

αλάινγα κε ηελ εξεπλεηηθή βαζκίδα, απφ 10% έσο 18%. 

 

Πίλαθαο 16 Μεηαβνιέο ζην επίδνκα βηβιηνζήθεο ηνπ εξεπλεηηθνύ 

πξνζσπηθνύ 

ΔΠΙΓΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΒΑΘΜΙΓΑ 

ΠΡΙΝ 

Ν.4093/2012 

ΜΔΣΑ 

 Ν. 4093/2012 ΓΙΑΦΟΡΑ 

ΔΡΔΤΝΖΣΔ Α΄ 332,75 273 59,75 

ΔΡΔΤΝΖΣΔ Β΄ 213,73 184 29,73 

ΔΡΔΤΝΖΣΔ Γ΄ 142,49 128 14,49 

ΔΡΔΤΝΖΣΔ Γ΄ 142,49 128 14,49 

Πεγή: λ. 4093/2012 θαη επεμεξγαζία ηεο ζπληάμαζαο. 

 

Αληίζεηα, ζην εηδηθφ εξεπλεηηθφ επίδνκα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 17, 

ππήξμαλ κηθξέο αιιαγέο, θαζψο κφλν ζηελ βαζκίδα Α΄ εξεπλεηή, ππήξμε κείσζε ηνπ 

επηδφκαηνο, θαηά 10 πεξίπνπ επξψ, ελψ ζηηο ινηπέο βαζκίδεο ζεκεηψζεθε κηθξή 

αχμεζε. 
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Πίλαθαο 17 Μεηαβνιέο ζην εηδηθό εξεπλεηηθό επίδνκα ηνπ εξεπλεηηθνύ 

πξνζσπηθνύ 

ΔΠΙΓΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΒΑΘΜΙΓΑ 

ΠΡΙΝ 

Ν.4093/2012 

ΜΔΣΑ 

 Ν. 4093/2012 ΓΙΑΦΟΡΑ 

ΔΡΔΤΝΖΣΔ Α΄ 332,75 273 59,75 

ΔΡΔΤΝΖΣΔ Β΄ 213,73 184 29,73 

ΔΡΔΤΝΖΣΔ Γ΄ 142,49 128 14,49 

ΔΡΔΤΝΖΣΔ Γ΄ 142,49 128 14,49 

Πεγή: λ. 4093/2012 θαη επεμεξγαζία ηεο ζπληάμαζαο. 

 

Μεγαιχηεξε κείσζε επήιζε, (πίλαθαο  18) ζηνλ βαζηθφ κηζζφ ησλ εξεπλεηψλ, ε 

νπνία θπκαίλνληαλ, αλαιφγσο ηεο εξεπλεηηθήο βαζκίδαο, απφ πεξίπνπ 10% έσο 18%. 

 

Πίλαθαο 18 Μεηαβνιέο ζηνλ βαζηθό κηζζό ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνζσπηθνύ 

αλάινγα κε ηελ βαζκίδα 

                                                                        ΒΑΙΚΟ ΜΙΘΟ     

ΒΑΘΜΙΓΑ ΤΝΣΔΛΔΣΗ 

ΒΑΙΚΟ 

Γ΄ 

ΠΡΙΝ Ν. 

4093/2012 

ΜΔΣΑ Ν. 

4093/2012 ΓΙΑΦΟΡΑ 

ΔΡΔΤΝΖΣΔ Α΄ 1,37 1020 1.698,00 1.397,00 301,00 

ΔΡΔΤΝΖΣΔ Β΄ 1,25 1020 1.472,00 1.275,00 197,00 

ΔΡΔΤΝΖΣΔ Γ΄ 1,08 1020 1.245,00 1.102,00 143,00 

ΔΡΔΤΝΖΣΔ Γ΄ 1,00 1020 1.132,00 1.020,00 112,00 

Πεγή: λ. 4093/2012 θαη επεμεξγαζία ηεο ζπληάμαζαο. 

 

Έηζη, νη ζπλνιηθέο δηαθνξέο - εμαηξνπκέλνπ ηνπ ρξνλνεπηδφκαηνο, ην νπνίν 

επίζεο κεηψλεηαη ιφγσ κείσζεο ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ, πνζνζηφ ηνπ νπνίνπ απνηειεί - ζε 

κελαία βάζε δηακνξθψζεθαλ, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 19, απφ 

117,36 επξψ, γηα ηνπο εξεπλεηέο Γ΄ βαζκίδαο, έσο 370,34 επξψ, γηα ηνπο εξεπλεηέο Α΄ 

βαζκίδαο: 
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Πίλαθαο 19 πλνιηθέο κηζζνινγηθέο δηαθνξέο αλάινγα κε ηελ βαζκίδα 

ΒΑΘΜΙΓΑ ΤΝΟΛΙΚΔ ΓΙΑΦΟΡΔ 

ΔΡΔΤΝΖΣΔ Α΄ 370,34 

ΔΡΔΤΝΖΣΔ Β΄ 226,68 

ΔΡΔΤΝΖΣΔ Γ΄ 151,18 

ΔΡΔΤΝΖΣΔ Γ΄ 117,36 

Πεγή: λ. 4093/2012 θαη επεμεξγαζία ηεο ζπληάμαζαο. 

 

Με ηνλ λ. 4093/2012, κε ηνλ νπνίν εγθξίζεθε ην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην 

Γεκνζηνλνκηθήο  ηξαηεγηθήο 2013-2016, φζν θαη κε ηελ ζρεηηθή εξκελεπηηθή 

εγθχθιην αξ. νηθ. 2/85127/0022/22.11.2012 ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, 

πξνβιέθζεθε ζηελ παξάγξ. Γ, ππνπαξάγξ. Γ.1: «Μηζζνινγηθέο δηαηάμεηο ηνπ Γεκφζηνπ 

Σνκέα», πεξίπησζε 38
α
, ε επαλαθνξά ζε ηζρχ, απφ 1/8/2012, ηφζν ησλ δηαηάμεσλ γηα 

ηελ ρνξήγεζε επηπιένλ πνζνζηνχ ζην επίδνκα ρξφλνπ ππεξεζίαο, φζν θαη απηψλ πνπ 

πξνέβιεπαλ κηζζνινγηθή πξναγσγή νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ, πνπ 

ακείβνληαη κε εηδηθά κηζζνιφγηα. Αμίδεη σζηφζν λα αλαθεξζεί φηη, δελ ππήξμαλ 

αλάινγεο ξπζκίζεηο γηα ηηο βαζκνινγηθέο πξναγσγέο ησλ ππαιιήισλ, πνπ ππάγνληαλ 

ζην γεληθφ κηζζνιφγην. 

  

2.3.3 Κξηηηθή απνηίκεζε κηζζνινγηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ 

 

Οη πεξηθνπέο πνπ πινπνηήζεθαλ κε ηνπο παξαπάλσ λφκνπο 3833/2010 θαη 

3845/2010, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, νδήγεζαλ ζε ζεκαληηθή ππνρψξεζε ηεο 

αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ απνδνρψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, θζάλνληάο ηελ ζε 

επίπεδν ρακειφηεξν απφ εθείλν ηνπ 2003 (Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή ΣηΔ, 2010, ζει. 103). 

Χζηφζν, ν αληίθηππνο ησλ κηζζνινγηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ δελ ήηαλ ν 

αλακελφκελνο δεδνκέλνπ φηη, ελψ επηβιήζεθαλ απζηεξά κέηξα εζσηεξηθήο 

ππνηίκεζεο, πνπ νδήγεζαλ ζε θάζεηε πηψζε ην επίπεδν ησλ ακνηβψλ ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ, δελ εθαξκφζηεθαλ κε αλάινγε ζέξκε, ηα ινηπά κέηξα πνπ φθεηιε λα ιάβεη 

ε ρψξα καο, πξνθεηκέλνπ λα πεξηζηαιεί ην θφζηνο κηζζνδνζίαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

πγθεθξηκέλα, ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινχκελσλ ζην δεκφζην ηνκέα ήηαλ 

θαηά πνιχ κηθξφηεξε απφ ηελ πξνγξακκαηηζζείζα. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ν πςειφηεξνο 

ηνπ αλακελφκελνπ αξηζκφο ησλ απνρσξήζεσλ ην 2011, ππεξθαιχθζεθε απφ 

κεγαιχηεξν ηνπ αλακελφκελνπ αξηζκφ πξνζιήςεσλ, παξαβηάδνληαο ηνλ θαλφλα 1 πξνο 
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10 (European Economy, The Second Economic Adjustment Programme for Greece, 

March 2012, pag. 36). Έηζη, ελψ ε κείσζε ησλ αθαζάξηζησλ απνδνρψλ πνπ επήιζε, ζε 

πξαγκαηηθνχο φξνπο, ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 13,5% γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο 

(Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, 2010, ζει. 103), ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

εξγαζίαο ζηνπο θιάδνπο δεκφζηαο δηνίθεζεο, άκπλαο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

ζεκείσζε ηε κηθξφηεξε κείσζε (-9,3%) ζε ζρέζε κε άιινπο εμεηαδφκελνπο θιάδνπο 

ησλ νπνίσλ ην αληίζηνηρν θφζηνο κεηψζεθε κέρξη θαη (-32,5%) φπσο θαίλεηαη θαη ζην 

Γηάγξακκα 13 (Γαβξφγινπ, ., (2012), ΔΗΔΑΓ, ζει.20-21). 

 

 

Γηάγξακκα 13 Πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ δεηθηώλ ζπλνιηθνύ θόζηνπο 

εξγαζίαο αλά θιάδν α΄ ηξίκελν 2010 – γ΄ ηξίκελν 2011 

Πεγή: Μειέηε ΔΔΗΑΓ «Σν θφζηνο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα», 2012.  

 

Σα αλσηέξσ δεδνκέλα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχζεθαλ ζηελ 

εηήζηα έθζεζε ηνπ ΑΔΠ 2010 (βι. Πίλαθα 20), αλαθνξηθά κε ηελ πξφζιεςε 25.850 

αηφκσλ, κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη άιισλ 3.353 ζέζεσλ κε 

ζπκβάζεηο έξγνπ, ελ ησ κέζσ κάιηζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαηαδεηθλχνπλ 

πεξίηξαλα φηη, ηα κέηξα εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο, δελ νδήγεζαλ ζηελ «πνιππφζεηε» 
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δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, θαζψο ε αλαηξνθνδφηεζε ηνπ πειαηεηαθνχ ζπζηήκαηνο 

ζπλέβαιε ζηνλ εθηξνρηαζκφ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 
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Πίλαθαο 20 

 

 

 

Πεγή: Δηήζηα έθζεζε ΑΔΠ 2010, ζει. 88. 
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Αλαθνξηθά κε ηηο ξπζκίζεηο πνπ θαζηέξσζε ην εληαίν κηζζνιφγην, ζαθέζηαηα 

επηηεχρζεθε ε ππαγσγή ηνπ ζπλνιηθνχ δεκφζηνπ ηνκέα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ, 

πξνθαιψληαο ηαπηφρξνλα αίζζεκα δηθαηνζχλεο ζηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο πνπ 

ιάκβαλαλ ρακειέο απνδνρέο θαη έληνλν αίζζεκα αδηθίαο ζηνπο πςειφκηζζνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο, ησλ νπνίσλ νη απνδνρέο ζεκείσζαλ θαηαθφξπθε πηψζε. 

Όπσο επηζεκάλζεθε, κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξ. 7 ηνπ λ. 4024/2011, 

θαηαξγήζεθαλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ππαιιειηθνχ θψδηθα, πνπ πξνέβιεπαλ σο 

κνλαδηθφ θξηηήξην, γηα ηελ βαζκνινγηθή εμέιημε ησλ ππαιιήισλ ζε εληαίεο νξγαληθέο 

ζέζεηο φισλ ησλ βαζκψλ, ηελ παξακνλή ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζε θάζε 

βαζκφ.  Παξάιιεια, θαζηεξψζεθε ζχζηεκα πξναγσγήο βαζηδφκελν ζε ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα θαη θαηφπηλ αμηνιφγεζήο ηνπο, επί ηε βάζεη ηνπ πνζνζηνχ επηηπρνχο 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ηηζέκελεο ζηνρνζεζίαο θαη ινηπψλ νπζηαζηηθψλ θξηηεξίσλ, φπσο 

απηά ζα απνηππψλνληαη ζην λέν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο. Μάιηζηα, παξέρνληαλ 

λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε, γηα ηελ έθδνζε πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, κε ην νπνίν ζα 

θαζνξίδνληαλ κε αθξίβεηα, ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

(Έθζεζε ηεο Β΄ Γηεχζπλζεο Δπηζηεκνληθψλ Μειεηψλ, Σκήκα Ννκνηερληθήο 

Δπεμεξγαζίαο θαη Πξνηάζεσλ Νφκσλ, ζει. 14). Χζηφζν, θαηαδεηθλχεηαη ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε πξνρεηξφηεηα ζρεδηαζκνχ ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο δεδνκέλνπ 

φηη, ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ζα βαζίδνληαλ, κεηαμχ άιισλ, ζην ζχζηεκα ζηνρνζεζίαο, 

κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα επηηπγράλνληαλ ε αμηνιφγεζε, ηφζν ηεο απφδνζεο ησλ 

ππαιιήισλ, φζν θαη ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ, βάζεη ηνπ βαζκνχ 

επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ. Κξίλεηαη σζηφζν άμην απνξίαο, πσο ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο 

ησλ ππαιιήισλ ζα ζηεξίδνληαλ ζε έλα αλάινγν ζχζηεκα ζηνρνζεζίαο, ην νπνίν φρη 

κφλν δελ πθίζηαηαη, αιιά θαη αλ αθφκε είρε ζεζπηζηεί ζα ήηαλ απφ εμαηξεηηθά 

δχζθνιν, έσο πιήξσο αλέθηθην λα εθαξκνζηεί, ηφζν ιφγσ έιιεηςεο ζρεηηθψλ γλψζεσλ 

δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη εηδηθφηεξα, ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο 

κέζσ ζηφρσλ απφ ηα άηνκα πνπ αζθνχλ, ζε φια ηα επίπεδα, δηνίθεζε ζην δεκφζην 

ηνκέα, φζν θαη ιφγσ έιιεηςεο ζρεηηθήο θνπιηνχξαο ζην ππάξρνλ αλζξψπηλν δπλακηθφ 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.  

Αμίδεη επίζεο λα επηζεκαλζεί φηη, κεηαμχ ησλ επηδηψμεσλ ηνπ αλσηέξσ λφκνπ 

ήηαλ «ε αλαδηάξζξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο αληηζηνίρεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ θαη ε ζχλδεζή ηνπ, ηφζν κε ην ζχζηεκα 

θηλήηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ππεξεζηαθή ζηαδηνδξνκία – θαξηέξα, φζν θαη κε ην 

ζχζηεκα ακνηβψλ (νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ) (Έθζεζε Αμηνιφγεζεο πλεπεηψλ 
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Ρπζκίζεσλ, ζει. 142-143). Έηζη, ελψ ζην άξζξ. 19 πξνβιέπνληαλ ε δπλαηφηεηα 

θαηαβνιήο θηλήηξνπ επίηεπμεο ζηφρσλ (παξ. 1) θαη θηλήηξνπ επίηεπμεο 

δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ (παξ. 2) θαηφπηλ έθδνζεο ησλ ζρεηηθψλ πξνεδξηθψλ 

δηαηαγκάησλ, ην Μλεκφλην ΗΗΗ, ην νπνίν θπξψζεθε κε ηνλ λφκν 4093/2012 αλέζηεηιε, 

κέρξη ηελ 31/12/2016, ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξναλαθεξζέληνο άξζξνπ 

(Παξάγξαθνο Γ, Τπνπαξάγξαθνο Γ.1:Μηζζνινγηθέο δηαηάμεηο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 

παξ. 2, ηνπ λ. 4093/2012). Καζίζηαηαη ινηπφλ ζαθέο φηη, ην ζχλνιν ησλ ζεζπηδφκελσλ 

ξπζκίζεσλ είραλ εληέιεη, σο θχξην, θαη φπσο θαίλεηαη απφ ηελ κέρξη ζηηγκήο πξαθηηθή, 

απνθιεηζηηθφ ζηφρν, ην δεκνζηνλνκηθφ φθεινο, δεδνκέλνπ φηη, ε ζχλδεζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ην ζχζηεκα θηλήηξσλ δελ ζα κπνξνχζε λα πινπνηεζεί κέρξη 

ην ηέινο ηνπ 2016. 

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο, φπσο άιισζηε πξναλαθέξζεθε φηη, δελ εθδφζεθε κέρξη 

ηελ ζχληαμε ηεο παξνχζαο, ε αλακελφκελε εξκελεπηηθή εγθχθιηνο, γηα ηηο πξναγσγέο 

ησλ ππαιιήισλ παξά ηελ πάξνδν, πιένλ ηνπ ελφο έηνπο, απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ λ. 

4024/2011. Αλαδχεηαη ινηπφλ, εχινγα ην εξψηεκα, πσο ζα κεζνδεπηεί ε δηαδηθαζία 

επίηεπμεο ηεο βέιηηζηεο αμηνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πνπ δηαθήξπηηε σο 

βαζηθφ ζηφρν ηνπ λφκνπ, ε ζρεηηθή αηηηνινγηθή έθζεζε; Καηά πφζν θαζίζηαηαη εθηθηφ, 

ζχκθσλα κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο θαη ηεο δηνίθεζεο 

αλζξσπίλσλ πφξσλ, λα αλακέλεηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηεο δεκνζίαο δηνίθεζεο, ην 

νπνίν, ζε δηάζηεκα δχν κφιηο εηψλ, ππέζηε πεξηθνπέο έσο 30% θαη 40%, ζηηο 

ζπλνιηθέο απνδνρέο ηνπ, λα απμήζεη ηελ απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ, 

δίρσο ηελ χπαξμε ζαθψλ ζηφρσλ, ρξνλνδηαγξακκάησλ πινπνίεζεο, θαζηέξσζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ απφδνζεο, ελψ παξάιιεια επηηείλεηαη ε εξγαζηαθή 

αλαζθάιεηα (εθεδξεία, θηλεηηθφηεηα) θαη πθίζηαηαη παληειήο έιιεηςε νηθνλνκηθψλ 

θηλήηξσλ θαη πξννπηηθή άκεζεο πξναγσγηθήο εμέιημεο;  

Δπηζεκαίλεηαη αθφκε φηη, ε πξνεηνηκαζία ηνπ λ. 4024/2011, γηα ην εληαίν 

κηζζνιφγην, ραξαθηεξίζζεθε απφ πιήξε αδηαθάλεηα θαη έιιεηςε θνηλσληθήο 

ζπλαίλεζεο, θαζψο δελ αθνινπζήζεθε ε δηαδηθαζία δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, κε ην 

πξφζρεκα, φπσο αλαθέξεη ε ζρεηηθή έθζεζε δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο «…. Όηη δελ 

κπνξνχζε λα δηεμαρζεί κε πιεξφηεηα έσο ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο επηβαιιφκελεο απφ ηηο 

παξνχζεο ζπλζήθεο θαηάζεζε ηνπ πξνο ςήθηζε λνκνζρεδίνπ, θαζψο απηή ιακβάλεη 

θαη’ νπζία θαηεπείγνληα ραξαθηήξα θαη πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ν αλαγθαίνο ρξφλνο 

γηα ηε δηεμνδηθή ζπδήηεζή ηνπ ζηελ αξκφδηα θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή (α΄ θαη β΄ 

αλάγλσζε) θαη ηελ νινκέιεηα ηεο Βνπιήο πξηλ ην ηέινο Οθησβξίνπ». Γελ ζα πξέπεη 
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σζηφζν, λα ιεζκνλείηαη φηη θακία θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή, δελ κπνξεί λα 

ππνθαηαζηήζεη ηνλ γφληκν θαη γλήζην θνηλσληθφ δηάινγν, κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ 

εηαίξσλ θαη ησλ ελ γέλεη ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, ηδίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα δσηηθήο 

ζεκαζίαο ξπζκίζεηο, πνπ αθνξνχλ ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

Καζίζηαηαη ινηπφλ ζαθέο φηη, κία θνινζζηαίαο ζεκαζίαο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα κεηαξξχζκηζε, φπσο ε ζέζπηζε ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ, ε νπνία 

απνηεινχζε πάγην αίηεκα ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη έπξεπε λα είρε 

πξαγκαηνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ πξν δεθαεηίαο ζηε ρψξα καο, ζπληειέζηεθε βεβηαζκέλα 

θαη ππφ ηελ απεηιή ηεο ζηάζεο πιεξσκψλ, κε ηξφπν αδηαθαλή, κε κεζνδηθφ θαη ρσξίο 

θαλέλα απνιχησο ζρεδηαζκφ θαη πξνεηνηκαζία. Αλ θαη ε αξρηθή πξφζεζε ελδερνκέλσο 

ήηαλ, φπσο δηαηείλνληαλ ε ζρεηηθή αηηηνινγηθή έθζεζε,  πέξα απφ ην δεκνζηνλνκηθφ 

φθεινο, ε ζχλδεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ην ζχζηεκα θηλήηξσλ θαη ε 

αμηνθξαηηθή αμηνπνίεζή ηνπ, εληέιεη ν ηξφπνο εθαξκνγήο θαηέδεημε αηέιεηεο ηνπ 

λφκνπ, πνπ θιήζεθαλ κεηαγελέζηεξνη λφκνη λα δηνξζψζνπλ, θαζψο θαη αδπλακίεο 

πινπνίεζεο ζεζπηζκέλσλ δηαηάμεσλ, πνπ ην Μλεκφλην ΗΗΗ, αλέζηεηιε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ν
 

 

ΚΑΣΑΡΓΗΔΙ /ΤΓΥΧΝΔΤΔΙ – 

ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΦΔΓΡΔΙΑ/ΠΡΟΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΗ ΓΙΑΘΔΙΜΟΣΗΣΑ 

 

3.1  πγρσλεύζεηο 

 

χκθσλα κε ηηο Μλεκνληαθέο δηαηάμεηο ε ρψξα καο φθεηιε λα πξνβεί ζηελ 

αλαδηάξζξσζε ηνπ ζπλνιηθνχ δεκφζηνπ ηνκέα. Μεγάινο αξηζκφο θαηαξγήζεσλ θαη 

ζπγρσλεχζεσλ έρνπλ κέρξη ζηηγκήο ζπληειεζηεί, ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ δεκνζίνπ 

θαη πιήζνο ζπγρσλεχζεσλ αλακέλνληαη αθφκε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ.  Απφ ην ζχλνιν 

ησλ ζεζπηζκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηηο θαηαξγήζεηο θαη ζπγρσλεχζεηο ησλ δεκφζησλ 

νξγαληζκψλ (θαηαξγήζεηο/ζπγρσλεχζεηο ΑΔΗ, εθνξηψλ, ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ΝΠΓΓ, 

ΝΠΗΓ, Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ, λνζνθνκείσλ, Γήκσλ θ.ι.π.) ζα εζηηάζνπκε ηελ 

πξνζνρή καο ζηηο ξπζκίζεηο πνπ πξνέβιεπαλ νη λφκνη 3895/2010, 4002/2011 θαη 

4051/2012. 

 

3.1.1 Θεζκηθό πιαίζην 

 

3.1.1.1 Νόκνο 3845/2010 (ΦΔΚ 65
Α΄

 /6.5.2010) - ΜΝΗΜΟΝΙΟ Ι 

 

Σν Μλεκφλην Η, φπσο θπξψζεθε κε ην λφκν 3845/2010 πξνέβιεπε, ζην 

Παξάηεκα IV, ελφηεηα 1 «Δλέξγεηεο γηα ηνλ πξψην απνινγηζκφ», ππνελφηεηα iv. 

«Γηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο», ηελ ππνρξέσζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, κέρξη ην ηέινο ηνπ 

δεχηεξνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2010, λα «εγθξίλεη λνκνζεζία γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν, θπξίσο κέζσ ηεο ζπγρψλεπζεο δήκσλ, 

λνκαξρηψλ θαη πεξηθεξεηψλ κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη ησλ 

κηζζψλ». Αληίζηνηρα, ζηελ ελφηεηα 6 «Δλέξγεηεο γηα ηνλ έθην απνινγηζκφ», 

ππνελφηεηα i. «Γεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή» νξίδνληαλ φηη, έπξεπε κέρξη ην ηέινο ηνπ 

ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2011, λα επηηεπρζεί «Μείσζε επηδνηήζεσλ ζε δεκφζηεο 

επηρεηξήζεηο θαηά ηνπιάρηζηνλ 800 εθ. επξψ, σο απνηέιεζκα ηεο αλαδηάξζξσζήο 

ηνπο». 
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3.1.1.2 Νόκνο 3895/2010 (ΦΔΚ 206
Α
΄/8.12.2010) 

 

Οη πξψηεο θαηαξγήζεηο/ζπγρσλεχζεηο 77 θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ, επήιζαλ κε 

ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 3895/2010 θχξηα επηδίσμε ηνπ νπνίνπ απνηέιεζε, ε νξζνινγηθή 

αλαδηάξζξσζε ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ εχξνπο ηνπ θαη ηελ 

επίηεπμε απνηειεζκαηηθφηεξεο θαη απνδνηηθφηεξεο δηνίθεζήο ηνπ, ψζηε λα κελ 

επηβαξχλεηαη ν θξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο, κε ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο ππεξεζηψλ θαη 

θνξέσλ πνπ δελ εμππεξεηνχλ πιένλ ην δεκφζην ζπκθέξνλ, ελφςεη ηεο απζηεξήο 

δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο (Αηηηνινγηθή Έθζεζε, ζει. 1). Ζ επηρεηξνχκελε 

αλαδηάξζξσζε απνηέιεζε ζπληζηψζα ηεο λέαο ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηε 

κεηαξξχζκηζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ε νπνία ηαπηφρξνλα αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

αλάγθε πεξηνξηζκνχ ησλ απαηηνχκελσλ δαπαλψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ην «Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο θαη αλάπηπμεο» (Έθζεζε 

Αμηνιφγεζεο πλεπεηψλ Ρπζκίζεσλ, ζει 2).  

ηνπο θνξείο πνπ θαηαξγήζεθαλ ή ζπγρσλεχζεθαλ ή ηέζεθαλ ππφ ιχζε θαη 

εθθαζάξηζε πεξηιακβάλνληαλ δεκφζηεο ππεξεζίεο, λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ θαη 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαζψο θαη αλψλπκεο εηαηξίεο. Αξκφδηα λα απνθαλζεί, αλαθνξηθά κε 

ηελ ζχζηαζε, θαηάξγεζε, αλαδηάξζξσζε θαη κεηαηξνπή Τπεξεζηψλ, πκβνπιίσλ, 

Δπηηξνπψλ θαη Φνξέσλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα ήηαλ ε ζρεηηθή «Γηππνπξγηθή 

Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή» (Έθζεζε Αμηνιφγεζεο πλεπεηψλ Ρπζκίζεσλ, ζει. 1). 

πγθεθξηκέλα, κε ηελ αξίζκ. Τ169 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ (ΦΔΚ 

19Β΄/15.1.2010) νξίζζεθε ε ζχζηαζή ηεο, ε νπνία απνηεινχληαλ απφ: 

 ηνλ Αληηπξφεδξν ηεο Κπβέξλεζεο 

 ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο 

 ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ 

 ηνλ Τπνπξγφ Δπηθξαηείαο 

 ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Κπβέξλεζεο 

 ηελ Γεληθή Γξακκαηέα, Πξντζηακέλε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη  

 ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, πξντζηάκελν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 
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Ζ ζπγθεθξηκέλε, ινηπφλ, Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ζρεηηθφ Δλεκεξσηηθφ 

εκείσκα ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, ηεο 3
εο

 επηεκβξίνπ 2010, «απνθάζηζε ηελ θαηάξγεζε, ή ηε 

ζπγρψλεπζε, ή ηελ ιχζε θαη εθθαζάξηζε ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ, επεηδή δηαπίζησζε, 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, είηε κεξηθή επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ κε άιινπο θνξείο ή 

ππεξεζίεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, είηε πιήξε αδξάλεηα ή κεξηθή ιεηηνπξγία ηνπο πνπ δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζθνπνχο ηεο ίδξπζήο ηνπο, είηε εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο, 

είηε είδνο δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ δηθαηνινγεί ηε λνκηθή κνξθή κε ηελ νπνία 

ιεηηνπξγνχλ».  

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξναλαθεξζέληνο λφκνπ: 

 κεηαθέξζεθαλ αξκνδηφηεηεο νξηζκέλσλ απφ ηνπο θαηαξγνχκελνπο 

θνξείο ζε άιινπο θνξείο ή ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ 

 θαηαξγήζεθαλ θαη ελνπνηήζεθαλ Γηνηθεηηθά πκβνχιηα Φνξέσλ 

 ξπζκίζηεθαλ δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ: ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηνχζε 

ζηνπο θαηαξγνχκελνπο ή ζπγρσλεπφκελνπο θνξείο, ηελ ηχρε ηεο θηλεηήο 

θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπο, ηεο ζχλζεζεο, ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ 

αξκνδηνηήησλ ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ 

 παξαζρέζεθαλ εμνπζηνδνηήζεηο ζηνπο αξκφδηνπο Τπνπξγνχο, 

πξνθεηκέλνπ λα ξπζκηζηνχλ δεηήκαηα, ηα νπνία αθνξνχζαλ ηελ 

νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαηάξγεζεο, ή ζπγρψλεπζε ππεξεζηψλ 

θαη θνξέσλ ή ελνπνίεζεο Γ.. 

Μεηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ εθδφζεθε ζρεηηθή εξκελεπηηθή εγθχθιηνο, ε 

νπνία ξχζκηδε ηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ, θαζψο θαη δεηήκαηα πξνζσπηθνχ.  Ζ 

επηδησθφκελε κε ηηο αλσηέξσ ξπζκίζεηο αλαδηάξζξσζε πεξηιάκβαλε (Έθζεζε Β΄ 

Γηεχζπλζεο Δπηζηεκνληθψλ Μειεηψλ Σκήκα Ννκνηερληθήο Δπεμεξγαζίαο ρεδίσλ θαη 

Πξνηάζεσλ Νφκσλ, ζει. 2) (εγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο 

θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο αξ. ΓΟΑ/Φ.10/26915/22.12.2010): 

1. Σελ θαηάξγεζε (άξ. 1): 

a) πελήληα ελφο ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ, επηπέδνπ Σκήκαηνο 

b) ηεζζάξσλ ΝΠΓΓ 

c) ελλέα ΝΠΗΓ 

2. Σε ιχζε θαη εθθαζάξηζε (άξ. 2) 

a) ηξηψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ δηαηάμεσλ 

πνπ αθνξνχλ ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία κίαο. 
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3. Σε ζπγρψλεπζε δχν ΝΠΓΓ κε ηζάξηζκα λνκηθά πξφζσπα, θαζψο θαη ηελ 

θαηάξγεζε ελφο απηνηεινχο ηκήκαηνο ΝΠΗΓ (άξ. 3 θαη 4). 

4. Σε ζπγρψλεπζε, κε απνξξφθεζε ζε άιιε, έμη αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (άξ. 

5) 

5. Σελ θαηάξγεζε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο κίαο αλψλπκεο εηαηξείαο θαη ηε 

δηνίθεζή ηεο απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην άιιεο αλψλπκεο εηαηξείαο 

(άξ. 7). 

6. Ρπζκίζεηο γηα ηε κεηάηαμε ή κεηαθνξά ηνπ κφληκνπ θαη κε ζχκβαζε 

εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθνχ, ησλ θαηαξγνχκελσλ ή 

ζπγρσλεπφκελσλ θνξέσλ, θαζψο θαη ζεκάησλ ηεο ππεξεζηαθήο ηνπο 

θαηάζηαζεο (άξ. 6). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ην ζρέδην λφκνπ πεξηέγξαθε ζε γεληθέο γξακκέο, ηη πξφθεηηαη 

λα γίλεη κε ηα λνκηθά πξφζσπα, πνπ ζπγρσλεχνληαη ή θαηαξγνχληαη, ελψ ε πεξαηηέξσ 

ξχζκηζε ησλ ππνινίπσλ ζεκάησλ αλάγνληαλ ζηελ έθδνζε Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ, αλ 

θαη γηα ηελ ξχζκηζε ησλ ζεκάησλ απηψλ, απαηηνχληαλ ε έθδνζε πξνεδξηθψλ 

δηαηαγκάησλ. Δχζηνρα επηζεκάλζεθε ζηελ ζρεηηθή ζπλεδξίαζε ηεο βνπιήο φηη, 

νξηζκέλα λνκηθά πξφζσπα θαθψο θαηαξγνχληαη ή θαηαξγνχληαη ρσξίο λα 

πξνζδηνξίδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα ζπλερίζεη ε δξαζηεξηφηεηά ηνπο, απφ άιινπο 

θνξείο (ΚΕ΄ πλεδξίαζε ηεο βνπιήο, 24/11/2010, νκηιία βνπιεπηή ηεο ΝΓ θ. Π. 

Παπιφπνπινπ, ζει. 1573). 

Παξάιιεια, ζηελ ίδηα ζπλεδξίαζε επηζεκάλζεθε φηη, νη ειιείςεηο ηνπ 

λνκνζρεδίνπ είλαη εκθαλείο, δεδνκέλνπ φηη, ην πξαγκαηηθφ φθεινο γηα ηα δεκφζηα 

ηακεία δελ μεπεξλά ηα 2.500.000 επξψ, πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε ιηγφηεξα ρξήκαηα απφ 

ηελ εηήζηα θξαηηθή επηρνξήγεζε ηνπ ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο, γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ζπνπδαζηηθψλ ζπζζηηίσλ (νκηιία βνπιεπηή ΛΑΟ θ. Α. Κνινθνηξψλε, ζει. 1577). 

 

3.1.1.3 Νόκνο 4002/2011 (ΦΔΚ 180
Α
΄/22.8.2011) 

 

Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα, ε Γηππνπξγηθή Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή, πνπ 

πξναλαθέξζεθε απνθάζηζε ηελ θαηάξγεζε θαη ζπγρψλεπζε άιισλ 44 θνξέσλ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα, κε ζρεηηθή ηξνπνινγία, πνπ πεξηιήθζεθε ζην λ. 4002/2011, θεθάιαην 

Θ΄ θαη ππφ ηνλ ηίηιν «Καηάξγεζε θαη ζπγρψλεπζε ππεξεζηψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα» (άξ. 56-71). Αμίδεη λα αλαθεξζεί, φηη νη αλσηέξσ ελέξγεηεο 

μεζήθσζαλ ζχειια αληηδξάζεσλ θαη απεξγηαθψλ θηλεηνπνηήζεσλ θαζψο ε θπβέξλεζε 
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επηρεηξνχζε κέζα ζην Καινθαίξη, κε ηξνπνινγία λα πξνβεί ζηελ θαηάξγεζε, 

ζπγρψλεπζε ή ζπξξίθλσζε, θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ, γεγνλφο πνπ ζεσξήζεθε φπσο 

αλαθέξεη ζρεηηθφ δεκνζίεπκα ηεο Δθεκεξίδαο ην Βήκα, 2/8/2011, «θνηλνβνπιεπηηθή 

θαη ζπληαγκαηηθή εθηξνπή, θάηη πνπ δελ έρεη γίλεη ζηα θνηλνβνπιεπηηθά ρξνληθά».  

πγθεθξηκέλα, ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηεο ζρεηηθήο ηξνπνινγίαο 

πξνβιεπφηαλ(http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-

023bb91713a9/tropologiaoikonomikon2.pdf): 

1. Ζ θαηάξγεζε θαη ζπγρψλεπζε ππεξεζηψλ θαη νξγαληζκψλ ηνπ 

Γεκφζηνπ Σνκέα, πνπ ηίζεληαη ππφ θαζεζηψο ιχζεο θαη εθθαζάξηζεο, 

αλψλπκεο εηαηξείεο ηηο κεηνρέο ησλ νπνίσλ θαηέρεη ζην ζχλνιφ ηνπο ή 

θαηά πιεηνςεθία ην Γεκφζην 

2. Μεηαθνξά αξκνδηνηήησλ νξηζκέλσλ απφ ηνπο θαηαξγνχκελνπο θνξείο 

ζε άιινπο θνξείο θαη ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ 

3. Καηάξγεζε ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Δλεξγεηαθήο ηξαηεγηθήο 

4. Ρχζκηζε ησλ ζεκάησλ: 

a) ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ ζηνπο θαηαξγνχκελνπο ή 

ζπγρσλεπφκελνπο θνξείο 

b) ηεο ηχρεο ηεο θάζε είδνπο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπο θαη 

ησλ ηακεηαθψλ ηνπο ππνινίπσλ 

c) ηεο ηχρεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. 

5. Πξφβιεςε γηα ηελ έθδνζε ησλ απαηηνχκελσλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ξπζκηζηνχλ νξγαλσηηθά δεηήκαηα, πνπ αλαθχπηνπλ απφ 

ηελ ζπγρψλεπζε θνξέσλ θαη παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ, ζηνπο εθάζηνηε 

αξκφδηνπο ππνπξγνχο, γηα ηελ έθδνζε απνθάζεσλ ξχζκηζεο ζρεηηθψλ 

ιεπηνκεξεηψλ, πνπ αθνξνχλ ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

θαηάξγεζεο ή ζπγρψλεπζεο ππεξεζηψλ ή θνξέσλ. 

Ζ πξναλαθεξζείζα Γηππνπξγηθή Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή απνθάζηζε ηελ 

ζπγρψλεπζε, ή ηελ ιχζε θαη εθθαζάξηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ, 

αθφηνπ δηαπίζησζε, είηε επηθάιπςε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο κε άιινπο θνξείο ή 

ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, είηε πιήξε αδξάλεηα ή κεξηθή ιεηηνπξγία ηνπο, ή 

ιεηηνπξγία κε αληαπνθξηλφκελε ζηνπο ζθνπνχο ηεο ίδξπζήο ηνπο, είηε εθπιήξσζε ηεο 

απνζηνιήο ηνπο, είηε είδνο δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ ζπλάδεη κε ηελ λνκηθή κνξθή 

ιεηηνπξγίαο ηνπο, είηε πςειφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, σο πξνο ηηο πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίεο. Παξάιιεια, ξπζκίδνληαλ ε αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, πνπ ππεξεηνχζε 

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/tropologiaoikonomikon2.pdf
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/tropologiaoikonomikon2.pdf
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ζηνπο θαηαξγνχκελνπο ή ζπγρσλεπφκελνπο θνξείο, ζε άιιεο ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ 

δεκνζίνπ, πνπ ήηαλ ππνζηειερσκέλνη.  

χκθσλα κε ηα πξαθηηθά ηεο ζρεηηθήο ζπλεδξίαζεο, πνπ δηεμήρζε ζηε βνπιή, 

εθθξάζηεθαλ δηηζηάκελεο απφςεηο γηα ηελ ζπληαγκαηηθφηεηα ηνπ λνκνζρεδίνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε επηζήκαλε ηνλ ακηγή ραξαθηήξα ησλ 

ζπληαμηνδνηηθψλ λνκνζρεδίσλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 73 παξ. 2 ηνπ 

πληάγκαηνο. Απαγνξεχνληαλ ινηπφλ, φπσο ηνλίζηεθε, ζε λνκνζρέδηα ηα νπνία 

αθνξνχλ άιια δεηήκαηα, λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζην πεξηερφκελφ ηνπο ζπληαμηνδνηηθέο 

δηαηάμεηο (νκηιία Π. Παπιφπνπινπ ζει. 14822 θαη νκηιία Αληηπξνέδξνπ ηεο 

Κπβέξλεζεο Δ. Βεληδέινπ ζει. 14826). Μάιηζηα, ην αλσηέξσ άξζξν ηνπ πληάγκαηνο 

ξεηά πξνβιέπεη φηη, «δελ επηηξέπεηαη, κε πνηλή ηελ αθπξφηεηα, λα αλαγξάθνληαη 

δηαηάμεηο γηα ζπληάμεηο ζε λφκνπο πνπ απνζθνπνχλ ζηε ξχζκηζε άιισλ ζεκάησλ». 

Αληίζεηε άπνςε γηα ην ίδην ζέκα, εθθξάζηεθε απφ ηνλ Αληηπξφεδξν ηεο Κπβέξλεζεο, ν 

νπνίνο επεζήκαλε φηη, «ε δε εζσηεξηθή ηππηθή ζπληαγκαηηθφηεηα ηαπηίδεηαη κε ηελ 

θνηλνβνπιεπηηθή δηαδηθαζία ζπδήηεζεο θαη ςήθηζεο, κε ηα «interna corporis» ηεο 

Βνπιήο. Λέεη ινηπφλ, ε ζεσξία φηη, ε εζσηεξηθή ηππηθή ζπληαγκαηηθφηεηα είλαη 

δηθαζηηθψο αλέιεγθηε. Απνθαζίδεη ηειεζίδηθα, ακεηάθιεηα γηα ηελ αθξίβεηα, ε ίδηα ε 

Βνπιή».  

Υξήδεη αθφκε ηδηαίηεξεο κλείαο φηη, κε ηνλ λφκν 3895/2010 ξπζκίδνληαλ 

ιεπηνκεξεηαθά, ε δηαδηθαζία κεηάηαμεο ησλ ππαιιήισλ πνπ ππεξεηνχζαλ ζηνπο 

θαηαξγνχκελνπο/ζπγρσλεπφκελνπο θνξείο (άξζξν 16) πξνζηαηεχνληαο ηνπο 

εξγαδφκελνπο απφ ελδερφκελεο απνιχζεηο. Αληίζεηα, αλαθνξηθά κε ην λ. 4002/2011 

επηζεκάλζεθε απφ ηνλ βνπιεπηή ηεο ΝΓ Π. Παπιφπνπιν, ζηε ζρεηηθή ζπλεδξίαζε ηεο 

βνπιήο ζει. 14823, «Δάλ θέξεηε δηαηάμεηο γηα κεηαηάμεηο πνπ ζεκαίλνπλ απνιχζεηο ή 

έζησ θαη θνινβή εθεδξεία, λα ζπκάζηε φηη ζα έρνπκε ζε δηάζηεκα ελφο ρξφλνπ δχν 

δηαθνξεηηθά θαζεζηψηα κεηαηάμεσλ γηα ππαιιήινπο πνπ βξίζθνληαη ζε ίζε κνίξα. 

Σνχην είλαη παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο. Άξα φηη ηζρχεη απφ πιεπξάο εγγπήζεσλ 

γηα ηνπο κεηαηαζζφκελνπο κε ην λ. 3895/2010 πξέπεη λα ηζρχζεη γηα ηηο ζπγρσλεχζεηο 

θαη κεηαηάμεηο ηηο νπνίεο πεξηέρεη ε ηξνπνινγία».  

Οη παξαπάλσ αλεζπρίεο δελ άξγεζαλ λα επηβεβαησζνχλ, θαζψο δχν κήλεο 

αξγφηεξα, κε ηελ ςήθηζε ηνπ λ. 4024/2011, εληάζζνληαλ ζε εξγαζηαθή εθεδξεία (παξ. 

5
α
 ηνπ άξζξνπ 34) νη εξγαδφκελνη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ 

ρξφλνπ, ησλ θνξέσλ πνπ θαηαξγήζεθαλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ 

λ. 4002/2011. Ζ ίδηα ηχρε πξνβιεπφηαλ θαη γηα ην πξνζσπηθφ κε ηελ ίδηα ζρέζε 
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εξγαζίαο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ ζπγρσλεχνληαλ ή ιχνληαλ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 57 έσο 64 θαη 66 ηνπ λ. 4002/2011, ην νπνίν εληάζζνληαλ απφ 

1/1/2012 ζηελ εξγαζηαθή εθεδξεία, εθφζνλ κέρξη 30/11/2011 δελ εθδφζεθαλ νη 

απνθάζεηο κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ, απφ ηα αξκφδηα φξγαλα (παξ. 6). Δπηπιένλ, ε παξ. 

7 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, φξηδε φηη, «Με απφθαζε ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ησλ θνξέσλ 

ππνδνρήο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, πνπ εθδίδεηαη ην 

αξγφηεξν κέρξη 31.12.2011, πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ 

ρξφλνπ, ησλ θαηεγνξηψλ ΤΔ θαη ΓΔ, ζε αξηζκφ ίζν κε ην πξνζσπηθφ ησλ θαηεγνξηψλ 

απηψλ πνπ κεηαθέξζεθε θαη εληάρζεθε ζηνλ θνξέα ππνδνρήο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 57 έσο θαη 64, θαη 66 ηνπ λ. 4002/2011, εληάζζεηαη ζην 

θαζεζηψο εξγαζηαθήο εθεδξείαο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 3986/2011…». 

Μάιηζηα πξνβιεπφηαλ φηη, αλ κέρξη ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία δελ 

νινθιεξψλνληαλ ε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ θαηεγνξηψλ 

απηψλ ηνπ θνξέα ππνδνρήο, ζα ζεσξνχληαλ πιενλάδνλ θαη ζα εληάζζνληαλ 

απηνδηθαίσο, απφ 1/1/2012, ζην θαζεζηψο ηεο εξγαζηαθήο εθεδξείαο. 

 Καζίζηαηαη ινηπφλ, ζαθέο φηη κε ηηο θαηαξγήζεηο θαη ζπγρσλεχζεηο πνπ 

πινπνηήζεθαλ, νη εξγαδφκελνη δελ είραλ λα αληηκεησπίζνπλ κφλν ηηο ξηδηθέο αιιαγέο 

θαη ην γεληθφηεξν θιίκα αβεβαηφηεηαο, πνπ ήηαλ δηάρπην ζην εξγαζηαθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ, ιφγσ ησλ ξηδηθψλ αλαθαηαηάμεσλ πνπ δηαδξακαηίδνληαλ, αιιά θαη ηελ 

απεηιή ηεο εθεδξείαο. 

Ηδηαίηεξε εληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

πξνψζεζε ηεο δξάζεο ησλ ζπγρσλεχζεσλ,  ην γξαθείν ηνπ η. Αληηπξνέδξνπ ηεο 

Κπβέξλεζεο θ. Θ. Πάγθαινπ, πξνρψξεζε απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010, ζην ζρεδηαζκφ 

έξγνπ ρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ην ΔΠΑ-Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα γηα ηε Γηνηθεηηθή 

Μεηαξξχζκηζε, κε θχξην ζηφρν, ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκνζίνπ θαη 

ηελ επηηάρπλζε ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη θαηαξγήζεσλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ, κε 

θεληξηθφ θπβεξλεηηθφ ζπληνληζκφ (http://www.antiproedros.gr).  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ζα ππνζηήξηδε ηελ αλαδηνξγάλσζε 

ησλ θνξέσλ πνπ ζπγρσλεύζεθαλ, ηε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή πγρσλεχζεσλ θαη ηελ 

Κπβέξλεζε. Οη θχξηεο δξάζεηο πνπ κπνξνχζαλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ απηφ ήηαλ 

(http://www.pangalos.gr/antiproedros.gov.gr/institutions/index.html): 

 ε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ κεηξψνπ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Γεκνζίνπ 

κε επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία θαη δηαδηθαζία δηαξθνχο επηθαηξνπνίεζεο 

http://www.antiproedros.gr/
http://www.pangalos.gr/antiproedros.gov.gr/institutions/index.html
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 ε θαηεγνξηνπνίεζε θνξέσλ θαη ε θαηαγξαθή πξαγκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο 

 ε αλαδηαηχπσζε ηνπ ζεζκηθνχ θαη ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ 

 νη κειέηεο ζθνπηκφηεηαο ζπγρσλεχζεσλ ζε ζεκαηηθέο νκάδεο 

(ηνπιάρηζηνλ 20 νκάδεο) 

 ε πξνεηνηκαζία λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ 

 νη δηαδηθαζίεο δεκφζηαο ειεθηξνληθήο δηαβνχιεπζεο 

 ε εθπφλεζε επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ (business plan) γηα ηνπο θνξείο 

 ε εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπγρψλεπζεο ή παχζεο ιεηηνπξγίαο 

(εθθαζάξηζεο ή φηη πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν) 

 ε κειέηε δηαρείξηζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

 ε ππνζηήξημε θνξέσλ ζηελ αξρηθή ηνπο ιεηηνπξγία 

 ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο 

δηαδηθαζηψλ. 

 Οη δξάζεηο δεκνζηφηεηαο θαη ελεκέξσζεο. 

Ζ αθνινπζνχκελε κεζνδνινγία πινπνίεζεο απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 1:  

ρήκα 1 

 

Πεγή: pangalos.gr/antiproedros.gov.gr/wp-content/uploads/2011/08/ 

ΤΝΟΠΣΗΚΖ-ΠΑΡΟΤΗΑΖ-ΔΡΓΟΤ-ΤΓΥΧΝΔΤΔΧΝ-01.09.2011.pdf. 
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3.1.1.4 Νόκνο 4046/2012 (ΦΔΚ 28
Α
΄/14.2.2012) – ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙ 

 

Σν Μλεκφλην ΗΗ, φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 4046/2012, πξνέβιεπε ζην Παξάηεκα 

V_2_ΔΛΛ ζηελ ελφηεηα 2 «Γηαξζξσηηθέο Γεκνζηνλνκηθέο Μεηαξξπζκίζεηο», 

ππνελφηεηα 2.6 «Δθζπγρξνληζκφο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο» θαη ππφ ηνλ ηίηιν 

«Απνδνρέο ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ πφξσλ» φηη, «15.000 

ρηιηάδεο άηνκα πιενλάδνληνο πξνζσπηθνχ κεηαηίζεληαη ζε θαζεζηψο εξγαζηαθήο 

εθεδξείαο εληφο ηνπ 2012 ζε ζρέζε κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ θνξέσλ ή κνλάδσλ πνπ 

θιείλνπλ ή ειαηηψλνληαη ζε κέγεζνο». Παξάιιεια, ζηελ ππνελφηεηα 2.4 

«Μεηαξξπζκίζεηο ζηε δηαρείξηζε εζφδσλ» αλαθέξεηαη φηη, «ζπλερίδεη ηελ 

ζπγθέληξσζε θαη ηελ ζπγρψλεπζε εθνξηψλ. 200 ηνπηθέο εθνξίεο νη νπνίεο έρνπλ 

ραξαθηεξηζζεί σο αλαπνηειεζκαηηθέο ζα θιείζνπλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2012». 

 

3.1.1.5 Νόκνο 4051/2012 (ΦΔΚ 40
Α
΄/29.2.2012)  

 

Λίγν κεηά ηελ θχξσζε ηνπ Μλεκνλίνπ ΗΗ ςεθίζζεθε ν λφκνο 4051/2012, ν 

νπνίνο ζην άξζξν 5 αλαθεξφηαλ ζε ζπγρσλεχζεηο ησλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ ηεο ρψξαο. 

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά επηζεκάλζεθε ζηελ ζρεηηθή πλνπηηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο 

ζπλεπεηψλ ξπζκίζεσλ, επί ησλ αξρψλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ, ζει. 5, ζηφρν ηεο 

λνκνζεηηθήο απηήο πξσηνβνπιίαο απνηέιεζε  «ε ζχκπηπμε 56 Ηλζηηηνχησλ ησλ 

Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ πνπ επνπηεχνληαη απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη 

Σερλνινγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ζε 31 

κε εηδηθφηεξνπο ζθνπνχο». 

Ζ αλσηέξσ ξχζκηζε θξηλφηαλ αλαγθαία δεδνκέλνπ φηη, ην εξεπλεηηθφ ζχζηεκα 

ηεο ρψξαο αληηκεηψπηδε πξνβιήκαηα ζηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, κε θχξηεο 

ζπλέπεηεο ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ θαη ηε δηάζπαζε ησλ δξάζεσλ θαη ππνδνκψλ ηνπ. Παξά 

ην γεγνλφο φηη, ε θαηάζηαζε απηή επηζεκάλζεθε πξν πνιιψλ εηψλ, νη λνκνζεηηθέο 

απφπεηξεο πνπ έγηλαλ ζην παξειζφλ δελ αληηκεηψπηζαλ ην ζέκα ζπλνιηθά (Έθζεζε 

Αμηνιφγεζεο πλεπεηψλ Ρπζκίζεσλ επί ησλ αξρψλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ λφκνπ, 

ζει. 4).  

ην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο απηήο ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, επεμεξγάζηεθε θαη ππέβαιε ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε απφ 

4 έσο 30 Ηαλνπαξίνπ 2012, νινθιεξσκέλε πνιηηηθή αλαδηάξζξσζεο ηνπ Δξεπλεηηθνχ 

ηζηνχ, ε νπνία πεξηιάκβαλε δχν δηαδνρηθέο θάζεηο. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξ. 5 απνηέιεζαλ 
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ηελ πξψηε θάζε, ε νπνία αθνξνχζε ζε ζπγρσλεχζεηο Ηλζηηηνχησλ, θπξίσο εληφο ησλ 

νξίσλ ησλ ΔΚ, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαλ ψξηκεο θαη άκεζα πινπνηήζηκεο, φπσο 

δηακνξθψζεθαλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο. 

Με ηε β΄ θάζε ζπληειείηαη νπζηαζηηθά ν επηζηεκνληθά ζπλεθηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο 

θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ εξεπλεηηθνχ ηζηνχ ηεο ρψξαο 

(http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1128). 

Οη πξνβιεπφκελεο ζην άξ. 5 ζπγρσλεχζεηο απνζθνπνχλ (Αηηηνινγηθή Έθζεζε 

ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ, ζει. 8): 

 ζηελ επίηεπμε θξίζηκεο κάδαο εξεπλεηψλ ζε επηιεγκέλνπο 

επηζηεκνληθνχο ηνκείο εζληθήο πξνηεξαηφηεηαο 

 ζηελ Δπίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ζηηο δαπάλεο ησλ εξεπλεηηθψλ 

θνξέσλ 

 ζηε ιεηηνπξγηθή ελνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ Ηλζηηηνχησλ, ζχκθσλα κε 

ηελ ζεκαηηθή ηνπο ζπλάθεηα 

 ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο Αξηζηείαο σο θεληξηθνχ θξηηεξίνπ 

γηα ηελ ελίζρπζε ησλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ 

 ζηελ επίηεπμε επσθειέζηεξσλ επηζηεκνληθψλ ζπλεξγεηψλ 

 ζηνλ απνδνηηθφηεξν πνιπεηή ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ ησλ 

επηζηεκνληθψλ θαη εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ εξεπλεηηθψλ 

θνξέσλ. 

Με ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνβιεπφηαλ (Έθζεζε Γεληθνχ 

Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο αξ. 47/13/2012, ζει 3-4): 

 ε κείσζε θαηά 25, ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ Ηλζηηηνχησλ 

Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ, ηα νπνία ζπγρσλεχνληαη 

 ε κεηαθνξά ζην Δζληθφ Κέληξν Έξεπλαο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

«Γεκφθξηηνο» (ΔΚΔΦΔ «Γ») ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ κεηαθεξφκελνπ, ζην 

ΔΚΔΦΔ «Γ», Ηλζηηηνχηνπ Αζηξνζσκαηηδηαθήο Φπζηθήο «ΝΔΣΧΡ» ηνπ 

Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ (Δ.Α.Α.), κε ηαπηφρξνλε κεηαθνξά 

ησλ νξγαληθψλ ηνπ ζέζεσλ 

 ε ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο ησλ ζπγρσλεπφκελσλ Ηλζηηηνχησλ θαη 

θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ ζπγθξφηεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ 

Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ, ζηα νπνία ππάγνληαη ηα ζπγρσλεπφκελα 

Ηλζηηηνχηα. 
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Όπσο ζπλέβε κε ην λ. 4002/2011 έηζη θαη κε ην λ. 4051/2012 πξνέθπςαλ 

ζνβαξά ζέκαηα ζπληαγκαηηθφηεηαο, θαζψο θαη έληνλε ακθηζβήηεζε, αλαθνξηθά κε ην 

θαηά πφζν νη δηαδξακαηηδφκελεο ζπγρσλεχζεηο θαη αιιαγέο ζηελ ππφζηαζε θαη ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη θνξέσλ έπξεπε λα ιάβνπλ ρψξα ζε έλα 

θαηεπείγνλ λνκνζρέδην, πνπ ζηελ ςήθηζή ηνπ επαθίνληαλ ε έγθξηζε ηνπ PSI. Οη 

πξνηάζεηο ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο γηα απφζπξζε ηνπ επίκαρνπ άξζξνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα επαλαθεξζεί αξγφηεξα πιήξεο, κεηά απφ δηεμνδηθφ δηάινγν κε ηελ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ζε άιιν νινθιεξσκέλν λνκνζρέδην, δελ απέδσζαλ  (Οκηιία 

Θ. Καξάνγινπ ζηε ϟΓ΄  πλεδξίαζε ηεο Βνπιήο, 28/2/2012, ζει. 6038). 

Αμίδεη ζην ζεκείν απηφ λα ζεκεησζεί φηη, ην θαινθαίξη ηνπ 2012 νκάδα 

εξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαζψο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ, επεμεξγάδνληαλ θαηάζηαζε κε ην ζχλνιν ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ πνπ 

επξφθεηην λα θαηαξγεζνχλ ή ζπγρσλεπζνχλ. Ζ αξρηθή ιίζηα ησλ θνξέσλ αξηζκνχζε 

255 θνξείο, ζηνπο νπνίνπο απαζρνινχληαλ πάλσ απφ 6.000 εξγαδφκελνη (Σν Έζλνο, 

27/7/2012). Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη, αλακέλνληαλ ζεκαληηθέο εμνηθνλνκήζεηο απφ ηα 

ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ ππφ ζπγρψλεπζε θνξέσλ θαζψο επηρνξεγνχληαλ απφ ηνλ 

θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, αζξνηζηηθά, κε πεξίπνπ 39.383.877 επξψ (Σν Έζλνο, 

25/7/2012). Δλψ ε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγρεηξήκαηνο 

αλακελφηαλ ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηάο ηνπ, λα πξνρσξήζεη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2012 

(Σν Βήκα, 31/7/2012), εληέιεη ην ζρεηηθφ λνκνζρέδην ηέζεθε ζε δεκφζηα    

δηαβνχιεπζε απφ ηελ 1 Οθησβξίνπ έσο θαη 11 Οθησβξίνπ 2012 

(http://www.opengov.gr/minreform/?p=587) θαη κέρξη ηελ ζχληαμε ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο δελ ςεθίζζεθε απφ ηε Βνπιή. 

Δπηρεηξψληαο κία ζχληνκε πξνζέγγηζε, απφ ηε ζθνπηά ηεο δηνίθεζεο 

αλζξσπίλσλ πφξσλ, ησλ δηελεξγνχκελσλ θαηαξγήζεσλ/ζπγρσλεχζεσλ δηαπηζηψλνπκε 

φηη, ε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ ε επαλαζηαηηθή, θαζψο ε αιιαγή 

επηβιήζεθε κε ηελ ςήθηζε ησλ ζρεηηθψλ λφκσλ, θάησ απφ ηηο αζθπθηηθέο πηέζεηο πνπ 

αζθνχζε ζηε ρψξα καο ε Σξφηθα θαη νη δεζκεχζεηο ησλ Μλεκνλίσλ Η θαη ΗΗ, γηα ηνλ 

εμνξζνινγηζκφ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Καηά ζπλέπεηα, ην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

αιιαγήο είρε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 κε ηηο θαηαξγήζεηο θαη ζπγρσλεχζεηο ησλ θνξέσλ επέξρνληαλ έλαο 

ξηδηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ θαηαξγνχκελνπ θνξέα, ζε φια ηα επίπεδα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ 

http://www.opengov.gr/minreform/?p=587
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 αλ θαη επξφθεηην γηα πξνγξακκαηηζκέλεο απφ ηελ Πνιηηεία αιιαγέο 

επήιζαλ βίαηα, αηθληδηάδνληαο ηα εκπιεθφκελα κέξε (εξγαδφκελνπο θαη 

δηνηθήζεηο θνξέσλ θαζψο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ είρε 

δηαζθαιηζηεί ε ζπλαίλεζε γηα ηηο δξνκνινγνχκελεο αιιαγέο) 

 ππήξμε αλνκνηνγέλεηα ησλ εξγαζηαθψλ νκάδσλ, νη νπνίεο ζηειέρσλαλ 

ηνπο θνξείο πνπ επξφθεηην λα θαηαξγεζνχλ/ζπγρσλεπζνχλ θαη 

δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα ησλ εξγαδνκέλσλ  

 ζεκαληηθή έιιεηςε πφξσλ πνπ ζα ζηήξηδαλ ηελ αιιαγή (ζεκεηψζεθαλ 

θαζπζηεξήζεηο ζε νξηζκέλνπο θνξείο κεηαθνξάο ησλ επηρνξεγήζεσλ, 

κε απνηέιεζκα ηελ θαζπζηέξεζε ηεο κηζζνδνζίαο ησλ ππαιιήισλ) 

 αδπλακία απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηεο αιιαγήο, ιφγσ εθηεηακέλσλ 

αληηδξάζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

 έιιεηςε ζρεηηθψλ γλψζεσλ δηαρείξηζεο αιιαγψλ απφ ηηο δηνηθήζεηο ησλ 

ζπγρσλεπφκελσλ θνξέσλ 

 δηακφξθσζε δηαθνξεηηθήο δνκήο (αλαηξνπή ησλ ππαξρφλησλ 

ζπζρεηηζκψλ δπλάκεσλ – δηακφξθσζε λέαο θαηάζηαζεο). 

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη, ιφγσ ηεο αλππαξμίαο ή κε αμηνπνίεζεο 

εθπαηδεπκέλσλ θξαηηθψλ ζηειερψλ, ζε ζέκαηα δηνίθεζεο αιιαγψλ, δελ ηεξήζεθαλ 

ζπλεηδεηά ηα απαηηνχκελα ζηάδηα εηζαγσγήο νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ, κε δπζκελείο 

ζπλέπεηεο ζηε δηαδηθαζία νινθιήξσζεο ησλ ζπγρσλεχζεσλ.  

 

3.1.2 Κξηηηθή απνηίκεζε 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, κε ηηο θαηαξγήζεηο θαη ζπγρσλεχζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ζε φιν ην εχξνο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, επηρεηξήζεθε γηα πξψηε 

θνξά, ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα, κία ηφζν κεγάιεο έθηαζεο αλαδηάξζξσζε, κε ζηφρν 

ηελ δξαζηηθή κείσζή ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα πεξηζηαινχλ νη δαπάλεο θαη λα 

εμνξζνινγηζηνχλ νη δξάζεηο ησλ θνξέσλ. 

Χζηφζν, ην έξγν απηφ δελ πέηπρε ηνπο απαηηνχκελνπο ξπζκνχο, ιφγσ ηεο 

απνζηνιήο απφ ηα επνπηεχνληα ππνπξγεία ειιηπψλ ζηνηρείσλ, γηα ηνπο ππφ θαηάξγεζε 

νξγαληζκνχο. Σα ηειεπηαία κάιηζηα, απέθεπγαλ ηελ εηζήγεζε ζπγρσλεχζεσλ ή 

θαηαξγήζεσλ νξγαληζκψλ, ελψ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο δηαπηζηψζεθε έιιεηςε 

νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο θαη κειέηεο ζθνπηκφηεηαο, θαζψο θαη ειιείςεηο ζηνηρείσλ 

γηα ηελ εξγαζηαθή ζρέζε ηνπ πξνζσπηθνχ, κε ζπλέπεηα ηελ επηβάξπλζε ηεο Δπηηξνπήο 
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κε ην έξγν ηεο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ απψιεηα πνιχηηκνπ 

ρξφλνπ (Απνινγηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Γεθέκβξηνο 2010, ζει. 53).  

Δπηπιένλ, νη πξνζπάζεηεο απηέο ζπλάληεζαλ ζνβαξφηαηα εκπφδηα, θαζψο 

επηρεηξήζεθαλ θάησ απφ ηηο αζθπθηηθέο πηέζεηο ηεο Σξφηθαο, ε νπνία έζεηε 

ζπγθεθξηκέλα θαη αζθπθηηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα πινπνίεζεο, γηα ηελ νξζνινγηθή 

αλαδηάξζξσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Σν γεγνλφο απηφ απνηέιεζε ηξνρνπέδε, ζηελ 

αλάπηπμε γφληκνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, θαζψο θαη ζηελ 

δηελέξγεηα εκπεξηζηαησκέλεο επηζηεκνληθήο κειέηεο, αλαθνξηθά κε ηηο 

αλαδηακνξθψζεηο ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ, θαζψο θαη ησλ ελδερφκελσλ επηπηψζεψλ 

ηνπο ζην θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη δηνηθεηηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη, αλ θαη ε αλαγθαηφηεηα δηελέξγεηαο θαηαξγήζεσλ θαη ζπγρσλεχζεσλ 

νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ, είρε δηαγλσζζεί θαη αλαδεηρζεί, πξν δεθαεηηψλ, 

σο κείδνλ πξφβιεκα ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο, πνπ έρξεδε άκεζεο ιχζεο, δελ 

πξνέβεζαλ σο φθεηιαλ ηα αξκφδηα πνιηηεηαθά φξγαλα, ζηηο δένπζεο κεηαξξπζκίζεηο, κε 

απνηέιεζκα λα θαιείηαη ζήκεξα ην ειιεληθφ θξάηνο λα πινπνηήζεη, ζε δηάζηεκα δχν 

εηψλ, φηη δελ κεξίκλεζαλ νη εθάζηνηε θπβεξλήζεηο ηνπ λα πξάμνπλ, κε ππαηηηφηεηά 

ηνπο, εδψ θαη δεθαεηίεο.  

Παξά ην γεγνλφο φηη ην γξαθείν ηνπ η. Αληηπξνέδξνπ ηεο θπβέξλεζεο πξνέβε 

ζην ζρεδηαζκφ έξγνπ ρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ην ΔΠΑ, πξνθεηκέλνπ λα επηηαρπλζεί ε 

δηαδηθαζία ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη θαηαξγήζεσλ, ειάρηζηα ρξήκαηα απφ απηά πνπ 

πξνέβιεπε ην πξφγξακκα απνξξνθήζεθαλ θαη αξθεηνί απφ ηνπο επηδησθφκελνπο 

ζηφρνπο δελ επηηεχρζεθαλ. Μάιηζηα, ηδηαίηεξε εληχπσζε πξνθαιεί φηη, ελψ ε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ αλέξρνληαλ ζε πνζνζηφ 100%, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγνληαλ 

φηη, ε δξάζε ήηαλ πιήξσο αλέμνδε γηα ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, θαη ζα κπνξνχζε 

λα επηθέξεη ζεκαληηθή δεκνζηνλνκηθή σθέιεηα αλεξρφκελε ζην 1,1 δηζ. επξψ, 

δπζηπρψο παξνπζίαζε απνξξφθεζε κφλν 13%, πξν ηεο ιήμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Σν 

Βήκα, 11/11/2012). 

πγθεθξηκέλα, γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο θνξείο δελ εθπνλήζεθαλ επηρεηξεζηαθά 

ζρέδηα (business plan), δελ ππήξμε φπσο πξνβιεπφηαλ νξγαλσκέλε κειέηε δηαρείξηζεο 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ήηαλ εκθαλήο ε έιιεηςε ππνζηήξημεο ησλ θνξέσλ θαηά 

ηελ αξρηθή ηνπο ιεηηνπξγία θαζψο δελ ρνξεγήζεθαλ νη απαηηνχκελνη πφξνη, πνπ ζα 

ζηήξηδαλ ηηο δξνκνινγνχκελεο αιιαγέο. Καηά ζπλέπεηα, ππήξραλ νξγαληζκνί νη νπνίνη 

θαηαξγήζεθαλ θαη ζηε ζπλέρεηα, ζπγρσλεχζεθαλ κε άιινπο θνξείο, ρσξίο λα ιεθζεί 

ζρεηηθή κέξηκλα έγθαηξεο κεηαθνξάο ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ, ζηνλ θνξέα ππνδνρήο, 
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κε απνηέιεζκα ηελ θαζπζηέξεζε γηα αξθεηνχο κήλεο, ηεο κηζζνδνζίαο ησλ ππαιιήισλ 

πνπ κεηαηάζζνληαλ ζηνλ λέν θνξέα. 

Γελ ειήθζεζαλ ππφςε, θαηά ηηο ζρεδηαδφκελεο αιιαγέο, νη βαζηθέο αξρέο ηεο 

δηνίθεζεο αιιαγψλ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, θαζίζηαηαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

εηζαγσγή νπνηαζδήπνηε ζηξαηεγηθήο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο, ε εθαξκνγή ηεο κε ηνλ 

θαηάιιειν ηξφπν. Ζ ξαγδαία ηαρχηεηα θαη πξνρεηξφηεηα λνκνζέηεζεο αζξφσλ 

ζπγρσλεχζεσλ, κε ηελ έληαμε ησλ ζρεηηθψλ ξπζκίζεσλ, είηε ζε άζρεηα ζρέδηα λφκνπ, 

είηε ηξνπνινγίεο, νδήγεζε ζηε ζεζκνζέηεζε κεηαξξπζκίζεσλ, πνπ θαη ζπληαγκαηηθά 

έπαζραλ, αιιά θαη θνινζζηαία πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχζαλ, θαηά ηελ πξαθηηθή 

εθαξκνγή ηνπο. 

 Καζίζηαηαη ινηπφλ ζαθέο φηη, ε φιε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ησλ θαηαξγήζεσλ 

θαη ζπγρσλεχζεσλ, ραξαθηεξίζζεθε απφ ηελ παληειή έιιεηςε θεληξηθνχ θπβεξλεηηθνχ 

ζπληνληζκνχ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη ζπγρσλεπφκελνη θνξείο θιήζεθαλ απηφβνπια 

λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα επηιχζνπλ ηα ηεξάζηηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθιήζεθαλ, ηφζν απφ ηα λνκνζεηηθά θελά ή παξαιείςεηο ησλ ςεθηζζέλησλ λφκσλ 

φζν θαη απφ γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα.  

Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη, ε έιιεηςε ή κε αμηνπνίεζε εθπαηδεπκέλσλ θξαηηθψλ 

ζηειερψλ ζηε δηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη ηδηαίηεξα ζηε δηαρείξηζε αιιαγψλ, πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο αλαηξνπέο, πνπ επέθεξε ζε φια 

ηα επίπεδα, ε αλαδηάξζσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη λα θαηεπζχλνπλ απνηειεζκαηηθά 

ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, κέζα απφ κία δηαδηθαζία νκαιήο έληαμεο θαη πξνζαξκνγήο 

ζην λέν πεξηβάιινλ, απνηέιεζε ζνβαξφ κεηνλέθηεκα, ζηε θάζε ηεο πξαθηηθήο 

εθαξκνγήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεηαξξπζκίζεσλ.  

 

3.2 Δθεδξεία/Πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκόηεηα  

 

3.2.1 Θεζκηθό πιαίζην 

 

3.2.1.1 Νόκνο 3845/2010 (ΦΔΚ 65
Α΄

 /6.5.2010) - ΜΝΗΜΟΝΙΟ Ι 

 

Σν Μλεκφλην πλελλφεζεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο, φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 3845/2010, πξνέβιεπε ζην Παξάηεκα IV, ζηελ 

ελφηεηα 6. «Δλέξγεηεο γηα ηνλ έθην απνινγηζκφ», ππνελφηεηα i. «Γεκνζηνλνκηθή 

πξνζαξκνγή», σο απαηηνχκελε ελέξγεηα, ε νπνία κάιηζηα έπξεπε λα είρε πινπνηεζεί 
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κέρξη ην ηέινο ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2011, ηε «Μείσζε ηεο απαζρφιεζεο ζην 

δεκφζην ηνκέα επηπξνζζέησο ηνπ θαλφλα ηεο κίαο πξφζιεςεο αλά πέληε 

ζπληαμηνδνηήζεηο». Μάιηζηα, φπσο ξεηά αλαθέξεηαη ιίγν παξαθάησ, απφ ηελ ελέξγεηα 

απηή αλακελφηαλ, εμνηθνλφκεζε 600 εθαηνκκχξηα επξψ. Σε γεληθή απηή δηαηχπσζε 

δηαδέρζεθε ε 4
ε
 Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ Μλεκνλίνπ ηεο 2/7/2011, φπνπ ζην άξζξν 2.2, θαη 

ππφ ηνλ ηίηιν «Καηαπνιέκεζε ηεο ζπαηάιεο ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη ζε άιινπο 

δεκφζηνπο θνξείο» αλαθέξνληαλ φηη «ην πιενλάδνλ πξνζσπηθφ πνπ δελ κπνξεί λα 

κεηαηαρζεί ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα ηεο 1 πξφζιεςεο γηα θάζε 5 απνρσξήζεηο (1 πξνο 

10 γηα ην 2011) ζα αληηκεησπηζζεί κε κε εζεινληηθέο απνρσξήζεηο θαη κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο εξγαζηαθήο εθεδξείαο (απφζεκα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ). Ο θαλφλαο απηφο 

εθαξκφδεηαη ρσξίο θιαδηθέο εμαηξέζεηο θαη ηζρχεη θαη γηα ην πξνζσπηθφ πνπ 

κεηαηάζζεηαη απφ δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ζε άιινπο θνξείο ηεο θπβέξλεζεο, κεηά ηελ 

εμέηαζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ απφ ηνλ ΑΔΠ, κε βάζε ηα ηαθηηθά ηνπ 

θξηηήξηα». 

 

3.2.1.2 Νόκνο 3986/2011 (ΦΔΚ 152
Α
΄/1.7.2011) 

 

Χζηφζν, εηζήρζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε, ν λένο ζεζκφο ηεο «εξγαζηαθήο 

εθεδξείαο», σο απφιπζε κε αλαζηνιή, κε ην άξζξ. 37 παξ. 7 ηνπ λ. 3986/2011, ην 

νπνίν απνηέιεζε ηνλ εθαξκνζηηθφ λφκν ηνπ «κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ 

δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015». Σν ζπγθεθξηκέλν άξζξν πξνέβιεπε φηη, ην 

ηπρφλ πιενλάδνλ πξνζσπηθφ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ζα θξηλφηαλ 

φηη πιενλάδεη, κε θξηηήξηα θαη δηαδηθαζία πνπ ζα νξίδνληαλ κε ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ 

Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο. ηελ ίδηα παξάγξαθν αλαθεξφηαλ φηη, ην πξνζσπηθφ πνπ ζα 

πεξηιακβάλνληαλ ζηνπο αλσηέξσ πίλαθεο θαηάηαμεο ζα ζπλέρηδε λα ιακβάλεη, απφ ην 

ραξαθηεξηζκφ ηνπ σο πιενλάδνληνο πξνζσπηθνχ, ην 60% ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηνπ, γηα 

12 κήλεο, εθφζνλ δελ είρε ζπλάςεη ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα νπνηαδήπνηε κνξθή 

εξγαζηαθήο ζρέζεο.  

Υξήδεη σζηφζν ηδηαίηεξεο κλείαο ην γεγνλφο φηη, αληί, λα πινπνηεζεί, ε ξεηά 

πξνβιεπφκελε ζηελ αλσηέξσ δηάηαμε, έθδνζε ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο, εζηάιε 

ηνλ επηέκβξην ηνπ 2011, εγθχθιηνο ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο ΓΔΚΟ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ (Δγθχθιηνο αξ. πξση. ΔΓΓΔΚΟ 1597/12.9.2011), κε ηελ νπνία, δεηήζεθε 

απφ φιεο ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο λα πξνζππνγξάςνπλ ην 10% ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπο θαη λα ην εληάμνπλ ζηελ εξγαζηαθή εθεδξεία. Ζ έθδνζε ηεο 
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ζπγθεθξηκέλεο εγθπθιίνπ ζηεξνχληαλ νηαζδήπνηε πξνεξγαζίαο, αλαθνξηθά κε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπο θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

θελψλ ή πιενλαζκαηηθψλ ζέζεσλ. Υαξαθηεξηζηηθά θαη ε Έθζεζε ηεο Β΄ Γηεχζπλζεο 

Δπηζηεκνληθψλ Μειεηψλ, ζει. 19, αλέθεξε φηη, ππάξρεη «πξνβιεκαηηζκφο σο πξνο ηελ 

έλλνηα ηνπ πιενλάδνληνο πξνζσπηθνχ, δεδνκέλνπ φηη δελ ηίζεληαη θξηηήξηα θαη 

δηαδηθαζία ραξαθηεξηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ σο πιενλάδνληνο. πγθεθξηκέλσο, δελ 

δηεπθξηλίδεηαη εάλ ην πιενλάδνλ πξνζσπηθφ πξνθχπηεη απφ θαηάξγεζε ή ζπγρψλεπζε 

θνξέα ή εάλ κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ θνξέα πνπ ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί, ραξαθηεξίδεηαη 

εθεμήο, ζην πιαίζην δηαδηθαζηψλ εμπγίαλζεο ή αλαδηάξζξσζεο, σο πιενλάδνλ». 

ην ζεκείν απηφ κάιηζηα, αμίδεη λα αλαθεξζεί θαη ε παξαζηαηηθφηαηε 

δηαηχπσζε ηνπ θαζεγεηή εξγαηηθνχ δηθαίνπ Α. Καδάθνπ φηη, ε εξγαζηαθή εθεδξεία 

ζπληζηά «απφιπζε κε θεξεηδέ», ε νπνία δχλαηαη λα παξεκπνδηζηεί κε ηελ έθδνζε 

πξνζσξηλψλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ αλαζηνιήο ηεο ζρεηηθήο εληνιήο, γηα ηνπο 

νξγαληζκνχο πνπ δελ δηαζέηνπλ πιενλάδνλ πξνζσπηθφ (Διεπζεξνηππία, 27/9/2011). 

Δηδηθφηεξα, ν ιφγνο πνπ ηελ θαζηζηνχζε παξάλνκε ήηαλ φηη, νη απνιχζεηο απηέο 

πξνβιέπνληαλ ρσξίο ηηο εγγπήζεηο ηνπ δηθαίνπ ησλ απνιχζεσλ, δηφηη ε ζέζε ζε 

εθεδξεία δελ ζπλδένληαλ κε ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο. Χζηφζν, παξά ηελ ξεηή 

πξφβιεςε φηη, κφλν φηαλ ππάξρεη πξνζσπηθφ πιενλάδνλ είλαη ππνρξεσκέλνο ν θνξέαο 

λα θαηαξηίζεη θαηαζηάζεηο, ε ηππηθή λνκηκφηεηα δελ ηεξήζεθε, θαζψο ζε έλα πιήζνο 

νξγαληζκψλ, δεηήζεθε λα θαηαξηίζνπλ θαηαζηάζεηο κε ην πξνζσπηθφ πνπ ζα έζεηαλ ζε 

εθεδξεία, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ ηειεπηαίνπ σο πιενλάδνληνο. 

Υαξαθηεξηζηηθά, δεηήζεθε απφ ηελ αλψλπκε εηαηξεία ΚΑΘ Α.Δ., ε νπνία ππάγνληαλ 

ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα θαη αξηζκνχζε ζπλνιηθά 40 νξγαληθέο ζέζεηο, απφ ηηο 

νπνίεο είραλ θαιπθζεί κφλν νη 20, λα ζέζεη ην 10% ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, δειαδή 2 

άηνκα, ζε εθεδξεία. Όπσο αλακελφηαλ, νη πξνζπάζεηεο απηέο, αίνιεο λνκηθά, απέηπραλ. 

Άιισζηε, θαη νη Γηνηθήζεηο ησλ 151 νξγαληζκψλ, πνπ ήηαλ απνδέθηεο ηεο ζρεηηθήο 

εγθπθιίνπ, θαη θιήζεθαλ λα ππαγάγνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο ζε θαζεζηψο εξγαζηαθήο 

εθεδξείαο, εθδήισζαλ δηάζεζε κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ. Όηαλ παξήιζε ε πξνζεζκία, γηα ηελ απάληεζε ησλ θνξέσλ, ηελ 26
ε
 

επηεκβξίνπ, νξηζκέλνη νξγαληζκνί δήισζαλ έιιεηςε πξνζσπηθνχ, άιινη δήηεζαλ 

πεξαηηέξσ εμεγήζεηο θαη άιινη αλέθεξαλ ηνλ αξηζκφ ησλ πιενλαζκαηηθψλ ζέζεσλ, 

ρσξίο ηελ πξνζθφκηζε θαηαιφγνπ ππαιιήισλ, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζζνχλ 

σο πιενλάδσλ πξνζσπηθφ                                                                                                          

(http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2011/09/articles/gr1109029i.htm). 
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Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην ππφ εμέηαζε ζέκα, παξνπζίαζαλ θαη νη απφςεηο ηνπ 

Καζεγεηή Κ. Υξπζφγνλνπ, πνπ δεκνζηεχζεθαλ ζηελ εθεκεξίδα Διεπζεξνηππία ηελ 

30/9/2011, ν νπνίνο αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά φηη, «είλαη δπλαηή ε απφιπζε ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη θαηά ζπλέπεηα, ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε θαζεζηψο εξγαζηαθήο 

εθεδξείαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο, ηεο πξνεγνχκελεο λνκνζεηηθήο θαηάξγεζεο ησλ 

ζέζεψλ ηνπο. Χζηφζν, αθφκε θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε επηινγή ησλ ππαιιήισλ 

πνπ ζα απνιπζνχλ ή ζα ηεζνχλ ζε θαζεζηψο εξγαζηαθήο εθεδξείαο, απφ ην ζχλνιν ησλ 

ππαιιήισλ πνπ θαηέρνπλ νκνεηδήο ζέζεηο, νθείιεη λα γίλεη κε ζεβαζκφ ζηηο αξρέο ηεο 

ηζφηεηαο θαη ηεο αμηνθξαηίαο. Σνχην θαζίζηαηαη εθηθηφ είηε, κέζσ «αηνκηθήο  

αμηνιφγεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ππαιιήισλ θαη ιεπηνκεξή ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο 

επηινγήο ησλ «εθέδξσλ», πξάγκα πξνθαλψο αλέθηθην, κέζα ζηα αζθπθηηθά ρξνληθά 

πεξηζψξηα πνπ ππαγνξεχεη ε πεξηβφεηε «ηξφηθα», ή αιιηψο ζα έπξεπε λα ζεζπηζηεί 

ζχζηεκα αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ». Υαξαθηεξηζηηθά, ε αθαηαιιειφηεηα ηεο 

ζεζπηδφκελεο δηάηαμεο νθείινληαλ ζην φηη: 

 ε επηινγή ησλ αηφκσλ, πνπ επξφθεηην λα εληαρζνχλ ζε εξγαζηαθή 

εθεδξεία, ζπληζηνχζε δηθαηνδνζία πνπ εληάζζνληαλ ζηνλ ζθιεξφ 

ππξήλα άζθεζεο δεκφζηαο εμνπζίαο θαη δελ κπνξνχζε λα εθρσξεζεί ζε 

ηδησηηθνχο θνξείο 

 θαζψο ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα δελ εθδφζεθε πνηέ, δελ ζεζπίζηεθε 

ζχζηεκα αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ, νχηε θαζνξίζηεθε ε δηαδηθαζία θαη 

ν ηξφπνο έληαμεο ζηελ εθεδξεία 

 δελ κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ζε νξγαληζκνχο, νη νπνίνη δελ είραλ 

πιενλάδνλ πξνζσπηθφ 

 ε επηινγή έπξεπε λα ππαθνχεη ζηηο ζπληαγκαηηθέο αξρέο θαη ηνπο 

θνηλνηηθνχο πεξηνξηζκνχο πεξί νκαδηθψλ απνιχζεσλ. 

Αλάινγεο απφςεηο, εθθξάζζεθαλ (Δθεκεξίδα Πξψην Θέκα, 20/9/2011) γηα ην 

ίδην ζέκα, απφ ηνλ θαζεγεηή πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ Αληψλε Μαληηάθε, ν νπνίνο 

αλέθεξε φηη, «Ζ αξρή ηεο κνληκφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ηζρχεη γηα ηελ 

νξγαληθή ζέζε ζηελ νπνία έρνπλ δηνξηζηεί. Δάλ απηή έρεη θαηαξγεζεί θαη δελ 

επαλαζπζηαζεί ηφηε ε κνληκφηεηα δελ ηζρχεη. Δάλ, δειαδή, θαηαξγεζεί έλαο δεκφζηνο 

νξγαληζκφο, ηφηε ν δεκφζηνο ππάιιεινο ράλεη ηελ κνληκφηεηά ηνπ. Κακία ειιεληθή 

θπβέξλεζε, φκσο δελ έρεη πξνρσξήζεη κέρξη ζήκεξα ζε έλα ηέηνην εγρείξεκα. Δθηηκώ 

όηη θαη ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε δελ ζα θζάζεη ζηελ αθξαία απηή ζέζε». Αμίδεη λα 

αλαθεξζεί φηη, έλα πεξίπνπ ρξφλν αξγφηεξα, ν θ. Μαληηάθεο σο Τπνπξγφο πιένλ, 
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Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, πξνέβε ζηελ 

ππνγξαθή ηεο αξ. ΓΗΓΑΓ/ΓΗΠΗΓΓ/νηθ.26188/12.11.2012 εγθπθιίνπ, ιφγσ ησλ 

δεζκεχζεσλ πνπ αλέιαβε ε ρψξα καο, κε ηελ ςήθηζε ηνπ λ. 4093/2012 (Μλεκφλην ΗΗΗ), 

εληάζζνληαο ζε δηαζεζηκφηεηα ηνπο ππαιιήινπο, ησλ νπνίσλ νη ζέζεηο θαηαξγνχληαη.  

 

3.2.1.3 Νόκνο 4024/2011 (ΦΔΚ 226
Α
΄/27.10.2011) 

 

ην θεθάιαην Γ΄ ηνπ λ. 4024/2011, πξνβιέθζεθε ε εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο 

«πξνζπληαμηνδνηηθήο δηαζεζηκφηεηαο» (άξζξν 33) θαη ηεο «εξγαζηαθήο εθεδξείαο» 

(άξζξν 34). ηφρνο ησλ αλσηέξσ ξπζκίζεσλ, ήηαλ ε εθαξκνγή ησλ κλεκνληαθψλ 

δεζκεχζεσλ, πνπ αλέιαβε ε ρψξα, έλαληη ησλ επξσπαίσλ εηαίξσλ, γηα έληαμε ζε 

θαζεζηψο εξγαζηαθήο εθεδξείαο, 30.000 εξγαδνκέλσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 

πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκεζνχλ εληφο ηνπ 2012, 300 εθαηνκκχξηα επξψ. 

Δπηζεκαίλεηαη κάιηζηα φηη,  ζηελ Έθζεζε Αμηνιφγεζεο πλεπεηψλ Ρπζκίζεσλ ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ λνκνζρεδίνπ, ζει. 141 θαη 142, ραξαθηεξίζζεθε σο «ε επηφηεξε δπλαηή 

εθδνρή σο πξνο ηηο θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηνπ ελ ιφγσ κέηξνπ».  

Αληίζηνηρα, ζηελ ζρεηηθή Αηηηνινγηθή Έθζεζε, ζει. 7, ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ 

αλαθεξφηαλ φηη, «Σα θχξηα νθέιε απφ ηηο πην πάλσ δηαηάμεηο είλαη φηη δηαζθαιίδνληαη 

άκεζα νξγαλσηηθά, ιεηηνπξγηθά θαη δεκνζηνλνκηθά απνηειέζκαηα πξνο ηε θαηεχζπλζε 

ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ, πνπ είλαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ θξάηνπο θαη ε κείσζε ηεο 

δεκφζηαο δαπάλεο, ελψ παξάιιεια γηα ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ησλ ππαγνκέλσλ ζην λέν 

θαζεζηψο, ε εθεδξεία δελ νδεγεί ζηελ αβεβαηφηεηα ηεο αλεξγίαο αιιά ζηε ζηγνπξηά 

ηεο ζπληαμηνδφηεζεο». Χζηφζν, ε αλσηέξσ δηαηχπσζε δελ απέδηδε πιήξσο ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. αθέζηαηα, ην κέηξν ηεο πξνζπληαμηνδνηηθήο δηαζεζηκφηεηαο θαη ηεο 

εξγαζηαθήο εθεδξείαο απνηεινχζε δέζκεπζε ηεο ρψξαο έλαληη ησλ δαλεηζηψλ ηεο, ε κε 

ηήξεζε ηνπ νπνίνπ έζεηε ζε θίλδπλν ηε ζπλέρηζε ηεο δαλεηνδφηεζήο ηεο. Δπίζεο, ήηαλ 

αιεζέο φηη, νξηζκέλνη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο δελ ζα ιάκβαλαλ ζχληαμε κεηά ηε ιήμε 

ηεο πεξηφδνπ ηεο εξγαζηαθήο εθεδξείαο θαη ζπγθεθξηκέλα, φζνη δελ πιεξνχζαλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαηά ηνλ θξίζηκν ρξφλν. Αμίδεη επίζεο, λα επηζεκαλζεί φηη, γηα φζνπο 

εληάζζνληαλ ζε εξγαζηαθή εθεδξεία θαη ιάκβαλαλ ζχληαμε ακέζσο κεηά ηελ απφιπζή 

ηνπο, δελ ήηαλ ζαθή ηα δεδνκέλα πνπ θαζφξηδαλ ηε ζπληαμηνδνηηθή ηνπο παξνρή. 

Καζίζηαηαη ινηπφλ ζαθέο φηη, δελ πξνθχπηνπλ άιια νθέιε πιελ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

δεδνκέλνπ φηη, ε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο απαηηεί 

δηαθνξεηηθέο παξεκβάζεηο, ησλ νπνίσλ ε επηηπρία ζα εμαξηηφηαλ απφ ηελ πξαγκαηηθή 
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εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο αμηνθξαηίαο θαη ηεο ηζφηεηαο θαζψο θαη απφ ηελ βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο (Αγγεινπνχινπ, Ο., (2012), 

ΔΓΚΑ, Σφκνο ΝΓ΄). 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη, ν φξνο «εθεδξεία» αλαθέξεηαη γεληθά ζε θάζε δχλακε 

– έκςπρν δπλακηθφ ή πιηθά κέζα – πνπ είλαη δηαζέζηκε γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηεο ζε 

ψξα αλάγθεο. Καηά ζπλέπεηα, ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ φξνπ απηνχ ζην λφκν ήηαλ 

αδφθηκε θαζψο ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ε «εθεδξεία» δελ ζηφρεπε ζηελ 

αμηνπνίεζε ζε ψξα αλάγθεο ησλ δηαζέζηκσλ δπλάκεσλ, αιιά ζηελ απφιπζε. Καηά 

ζπλέπεηα, ε επηινγή απφ ηνλ λνκνζέηε ηνπ φξνπ «εξγαζηαθή εθεδξεία» ήηαλ πξνδήισο 

παξαπεηζηηθή (Δπηζεψξεζε Δξγαηηθνχ Γηθαίνπ, Σφκνο 70
νο

, 2011, ζει. 1483).  

Με ην άξζξν 33, ξπζκίδνληαλ δεηήκαηα θαηάξγεζεο θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ 

ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη εηζάγνληαλ γηα πξψηε θνξά ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε, ν 

ζεζκφο ηεο πξνζπληαμηνδνηηθήο δηαζεζηκφηεηαο. 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζίαζε ε Έθζεζε ηεο Β΄ Γηεχζπλζεο Δπηζηεκνληθψλ 

Μειεηψλ (ζει. 3), ε νπνία αλέθεξε φηη, νη θαηέρνληεο λνκνζεηεκέλεο νξγαληθέο ζέζεηο 

δεκφζηνη ππάιιεινη, είλαη κφληκνη θαη απνιακβάλνπλ ηεο πξνζηαζίαο πνπ παξέρεη ην 

άξζξν 103 ηνπ πληάγκαηνο, κε δπλάκελνη λα απνιπζνχλ παξά κφλν, ππφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ην ίδην ην χληαγκα θαη νη νπνίεο πθίζηαληαη: 

 κε ηελ θαηάξγεζε είηε ηεο κεκνλσκέλεο ζέζεο ηνπ ππαιιήινπ, είηε 

νιφθιεξεο ηεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία αλήθεη. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο, φηη 

ζε ελδερφκελε θαηάξγεζε νξηζκέλσλ ή πεξηζζφηεξσλ νκνηφβαζκσλ 

ζέζεσλ ηνπ απηνχ θιάδνπ, πξέπεη, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνινγία, 

λα απνιχνληαη νη ππάιιεινη κε ηα ιηγφηεξα ηππηθά πξνζφληα, κε 

απφθαζε ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, θαηφπηλ ζηαζκίζεψο ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ ε δεκφζηα ππεξεζία λα ζηεξεζεί ηνπο ππαιιήινπο κε ηα 

ειάρηζηα πξνζφληα (ΟιηΔ 527/1955) 

 ιφγσ νξίνπ ειηθίαο 

 ζπλέπεηα δηθαζηηθήο απφθαζεο 

 θαηφπηλ απφθαζεο ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ πεξί παχζεο. 

Έηζη, ελψ ηα πξνεγνχκελα πληάγκαηα αλαθέξνληαλ ζηε «ζέζε» ηνπ 

ππαιιήινπ, ζην χληαγκα ηνπ 1975 πξνζηέζεθε ην επίζεην «νξγαληθή», εθθξάδνληαο 

ην εχξνο ηεο πξνζηαζίαο ηεο κνληκφηεηαο, θαζψο ε ηδηφηεηα ηνπ ππαιιήινπ σο 

ηαθηηθνχ ή έθηαθηνπ ζρεηίδεηαη κε ηε θχζε ηεο εθηεινχκελεο ππεξεζίαο θαη ηνλ 

δηαξθή ή πξνζσξηλφ ραξαθηήξα ηεο. Παξάιιεια, ν λνκνζέηεο δχλαηαη, ζην πιαίζην 
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κίαο επξχηεξεο αλαδηνξγάλσζεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, λα θαηαξγεί νξγαληθέο 

ζέζεηο ή λα ηξνπνπνηεί ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο (Έθζεζε ηεο Β΄ Γηεχζπλζεο 

Δπηζηεκνληθψλ Μειεηψλ, ζει. 4). 

πγθεθξηκέλα, ζην άξζξ. 33 παξ. 1
α
 ηνπ λ. 4024/2011 πξνβιέθζεθε φηη, νη θελέο 

νξγαληθέο ζέζεηο, θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ εμεηαδφκελνπ λφκνπ, πνιηηηθψλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ππαιιήισλ ησλ ΟΣΑ Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ θαη ησλ ινηπψλ ΝΠΓΓ 

θαηαξγνχληαη, πξνβιέπνληαο φκσο, ζπγθεθξηκέλεο εμαηξέζεηο θαη εηδηθή δηαδηθαζία 

θαηάξγεζεο ησλ θελψλ ζέζεσλ, πνπ ππεξβαίλνπλ αλά θιάδν ή θαηεγνξία Τπνπξγείνπ, 

ΟΣΑ ή ΝΠΓΓ ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ζέζεσλ. Αληίζηνηρα, κε ην εδάθην γ΄ ηεο 

παξ. 1 θαη 2, ηνπ άξζ. 33, πξνβιεπφηαλ ε έληαμε ζε πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκφηεηα 

ησλ Πνιηηηθψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ππαιιήισλ ησλ ΟΣΑ Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ θαη ησλ 

ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, κε ηελ ζπκπιήξσζε θαη’ ειάρηζηνλ 

ηξηαθνληαπεληαεηνχο πξαγκαηηθήο θαη ζπληάμηκεο δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη ηνπ 55
νπ

 

έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, κέρξη ηελ 31/12/2013. Ζ έληαμε ζηελ πξνζπληαμηνδνηηθή 

δηαζεζηκφηεηα ζπληεινχληαλ έλα κήλα, κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 4024/2011, 

δειαδή ηελ 27/11/2011, νπφηε θαη θαηαξγνχληαλ νη νξγαληθέο ζέζεηο θαη δηαξθνχζε 

έσο ηελ ζπκπιήξσζε ηεο 35εηνχο πξαγκαηηθήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο θαη ηνπ 55
νπ

 

έηνπο ειηθίαο. Όηαλ πιεξσζνχλ νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο επέξρεηαη απηνδίθαηε 

απφιπζε θαη ησλ ππαιιήισλ.  

ηελ 4
ε
 παξ. ηνπ ίδηνπ άξζξνπ αλαθέξεηαη φηη, ζηνλ ππάιιειν πνπ ηίζεηαη ζε 

θαηάζηαζε πξνζπληαμηνδνηηθήο δηαζεζηκφηεηαο, θαηαβάιιεηαη ην 60% ηνπ βαζηθνχ 

κηζζνχ, πνπ ειάκβαλε θαηά ην ρξφλν εηζφδνπ ζε πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκφηεηα, 

ρσξίο ηελ θαηαβνιή νπνησλδήπνηε άιισλ πξφζζεησλ ακνηβψλ, απνδνρψλ θαη 

επηδνκάησλ. Πξνβιέπεηαη επίζεο φηη, ζε πεξίπησζε αλάιεςεο εξγαζίαο ή 

απηναπαζρφιεζεο ηνπ ππαιιήινπ, ην πνζνζηφ βαζηθνχ κηζζνχ πνπ ηνπ θαηαβάιιεηαη, 

πεξηθφπηεηαη θαηά ην κέξνο πνπ νη απνδνρέο απφ ηελ εξγαζηαθή ζρέζε πνπ ζπλάθζεθε 

ή ην εηζφδεκα πνπ απνθηήζεθε, απφ ην ειεχζεξν επάγγεικα ή επηηήδεπκα μεπεξλνχλ 

ηηο απνδνρέο πνπ ειάκβαλε, θαηά ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ πξνζπληαμηνδνηηθή 

δηαζεζηκφηεηα. Χζηφζν, γηα ηελ εηδηθφηεξε ξχζκηζε ησλ ζεκάησλ απηψλ, εθθξεκεί ε 

έθδνζε Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Αγγεινπνχινπ, Ο., (2012), ΔΓΚΑ, Σφκνο ΝΓ΄, 

ζει. 169-170). 

Οη εξγαδφκελνη ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, νη νπνίνη εληάζζνληαη ζε 

θαζεζηψο εξγαζηαθήο εθεδξείαο δηαθξίλνληαη, κε βάζε ηελ ειηθία ηνπο, ζε δχν 

θαηεγνξίεο (Γεξκηηδάθε, Γ., (2011), ΔΔΓ,  Σφκνο 70
νο

, ζει. 1485 επ.): 
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1. ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ βξίζθνληαη εγγχηεξα ζηελ ζπληαμηνδφηεζε. Σν 

θξηηήξην απηφ, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηελ ειηθία, ηζρχεη γηα φιν ην ζηελφ 

θαη επξχηεξν δεκφζην ηνκέα θαη αθνξά ηνπο εξγαδφκελνπ πνπ 

ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα πιήξνπο ζχληαμεο (δειαδή 35 εηψλ αζθάιηζε) 

κέρξη ηελ 31/12/2013. 

2. ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ππεξεηνχλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο θνξείο, νη νπνίνη 

θαηαξγνχληαη, ζπγρσλεχνληαη ή ιχνληαη θαηά ηα άξζξα 56 έσο 64 θαη 66 

ηνπ λ. 4002/2011. Τθίζηαηαη ζαθήο δηαθνξνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο ησλ εξγαδνκέλσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο, αλάινγα κε ηνλ θνξέα 

ζηνλ νπνίν αλήθνπλ. πγθεθξηκέλα: 

a. Δληάζζνληαη ζε εξγαζηαθή εθεδξεία φινη νη εξγαδφκελνη ησλ θνξέσλ 

πνπ θαηαξγνχληαη θαηά ην άξζξν 56 ηνπ λ. 4002/2011 (άξ. 34, παξ. 

5
α
΄, λ. 4024/2011). 

b. Δληάζζνληαη ζε εξγαζηαθή εθεδξεία νη εξγαδφκελνη ησλ θνξέσλ πνπ 

ζπγρσλεχνληαη ή ιχνληαη, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 57-64 θαη 66 ηνπ λ. 

4002/2011, γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρνπλ εθδνζεί κέρξη ηελ 30
ε
 

Ννεκβξίνπ 2011 νη πξνβιεπφκελεο πξάμεηο κεηαθνξάο ζηνλ θνξέα 

ππνδνρήο. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη αλσηέξσ πξάμεηο 

εθδφζεθαλ, θαηά ηελ σο άλσ νξηδφκελε πξνζεζκία, ηφηε ηίζεληαη ζε 

εξγαζηαθή εθεδξεία νη εξγαδφκελνη ησλ θαηεγνξηψλ ΤΔ θαη ΓΔ ζε 

ίζν αξηζκφ κε ηνπο κεηαθεξφκελνπο ησλ ίδησλ θαηεγνξηψλ ζηνλ 

δηάδνρν θνξέα θαη κε θξηηήξην επηινγήο ηνπο ηε κηθξφηεξε 

πξνυπεξεζία. Πξνβιέπεηαη επίζεο φηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ κέρξη ηελ 

31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2011, δελ έρεη νινθιεξσζεί απφ ην φξγαλν δηνίθεζεο 

ησλ θνξέσλ ππνδνρήο, ε επηινγή ησλ ηζάξηζκσλ κε ηνπο 

κεηαθεξφκελνπο εξγαδνκέλσλ ΤΔ θαη ΓΔ θαη ε έληαμή ηνπο ζηελ 

εξγαζηαθή εθεδξεία, ηφηε φινη νη εξγαδφκελνη απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ, 

αθφκε θαη αλ ππεξβαίλνπλ ζε αξηζκφ ηνλ αξηζκφ ηνπ κεηαθεξφκελνπ 

πξνζσπηθνχ, εληάζζνληαη ζε εξγαζηαθή εθεδξεία, σο πιενλάδνληεο.   

Χο πξνο ηελ πξννπηηθή επαλέληαμήο ησλ εθέδξσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

πξνβιέπνληαλ ζην άξζξν 34, θαηφπηλ αμηνιφγεζεο, κε αληηθεηκεληθά θαη θνηλσληθά 

θξηηήξηα, ππφ ηηο εγγπήζεηο ηνπ ΑΔΠ, ηξεηο δπλαηφηεηεο: 

 κεηαθνξά ηνπ ππαιιήινπ θαηφπηλ αίηεζήο ηνπ, κε ηελ ίδηα ζρέζε 

εξγαζίαο, ζε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηνπ άξζξ. 1 ηνπ λ. 3812/2009, 
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ζε πνζνζηφ 10% ησλ εηήζησλ πξνζιήςεσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ππάξρνπλ αηηήκαηα ησλ θνξέσλ απηψλ. 

 επηινγή ηνπ θαηά πξνηεξαηφηεηα, ζε πνζνζηφ 30% ησλ 

πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ, γηα απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ, ζε ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

 πξνβάδηζκα θαηά ηελ επηινγή ππνςεθίσλ γηα κεξηθή απαζρφιεζε, 

ζχκθσλα κε ην λ. 3250/2004. 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην ππφ εμέηαζε ζέκα παξνπζηάδνπλ νη απφςεηο ηνπ 

θαζεγεηή Η. Κνπθηάδε, (ΔΓΓεΛΤ, 3/2011, ζει. 430 επ.) ν νπνίνο αλαθέξεη φηη «….. ν 

θαηλνηφκνο απηφο φξνο ηεο εθεδξείαο …..ζπγρσλεχεη δχν δηαθνξεηηθνχο ζεζκνχο ηνπ 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πνπ είλαη ε αλαζηνιή ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο, ε νπνία κεηά ην 

ηέξκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηάο ηεο δεκηνπξγεί δηθαίσκα απηνδίθαηεο 

επαλφδνπ θαη απφιπζε». Γεκηνπξγείηαη θαηά ζπλέπεηα, κία πεξίεξγε θαηάζηαζε θαηά 

ηελ  νπνία, ν ππάιιεινο αλ θαη απνιχζεθε δηθαηνχηαη κηζζφ, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγεί 

ηελ χπαξμε αλαζηνιήο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο θαη φρη ηελ απφιπζε, ελψ ηαπηφρξνλα 

δεκηνπξγνχληαη αμηψζεηο ή πξνζδνθίεο γηα επάλνδν ζηελ ππεξεζία ή γηα κεηαθνξά θαη 

ελδερνκέλσο γηα απνιχζεηο, νη νπνίεο ζπληζηνχλ νπζηαζηηθά νκαδηθέο απνιχζεηο. 

Κξίζηκα δεηήκαηα αλαθχπηνπλ, φρη κφλν γηα ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο απηψλ ησλ 

αμηψζεσλ θαη αλαθνξηθά κε ην αλ εκπίπηνπλ θαη ζε πνηνλ βαζκφ, ζην θαζεζηψο ησλ 

νκαδηθψλ απνιχζεσλ ή ηεο απηνδίθαηεο κεηαβίβαζεο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο, ζε 

πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο, κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο πεξηνξηζκνχο απφ ην 

θνηλνηηθφ δίθαην. Παξάιιεια, παξά ηελ πξναλαθεξζείζα πξνζπάζεηα ηνπ λνκνζέηε λα 

εθαξκφζεη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα επηινγήο, αλακθηζβήηεηα ζα ζέζνπλ ζέκα αζέκηησλ 

δηαθξίζεσλ. 

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη, ζην άξζ. 34, ειήθζε ζρεηηθή κέξηκλα ψζηε, λα 

εμαηξνχληαη ηεο έληαμεο επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ ρξήδνπλ πξνζηαζίαο, φπσο 

π.ρ. εξγαδφκελνο ηνπ νπνίνπ ν/ε ζχδπγνο εληάρζεθε ζε πξνζπληαμηνδνηηθή 

δηαζεζηκφηεηα ή εξγαζηαθή εθεδξεία, αλάπεξνο ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 67%, ή 

πξνζηάηεο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο θιπ. 

Αλ νη πεξί εξγαζηαθήο εθεδξείαο ξπζκίζεηο εηδσζνχλ απφ ηε ζθνπηά ηνπ 

Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ, δηαπηζηψλεηαη φηη, ζην κέηξν πνπ ζέηνπλ σο θξηηήξην έληαμεο 

ζην θαζεζηψο, ηελ πιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο, εηζάγνπλ 

δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ιφγσ ειηθίαο, ε νπνία απαγνξεχεηαη, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 

2000/78/ΔΚ. Σίζεηαη πξνο δηεξεχλεζε, αλ ε δηαθνξνπνίεζε ζηελ κεηαρείξηζε ιφγσ 
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ειηθίαο δηθαηνινγείηαη, απφ ηνλ επηδησθφκελν κε απηήλ ζθνπφ. Δηδηθφηεξα, θαηά ην 

άξζξν 4 παξ. 1 ηεο νδεγίαο 2000/78/ΔΚ, φηαλ ην ραξαθηεξηζηηθφ, εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ 

απαγνξεχεηαη ε δηάθξηζε, απνηειεί νπζηαζηηθή θαη θαζνξηζηηθή επαγγεικαηηθή 

πξνυπφζεζε, ζην άξζξν 6 παξ. 1 ηεο νδεγίαο πξνβιέπνληαη πξφζζεηνη ιφγνη, πνπ 

δηθαηνινγνχλ ηε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ιφγσ ειηθίαο «εθφζνλ δηθαηνινγείηαη ζην 

πιαίζην ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ αληηθεηκεληθά θαη ινγηθά, απφ έλαλ ζεκηηφ ζηφρν, ηδίσο δε 

απφ ηνπο ζεκηηνχο ζηφρνπο ηεο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο, ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, θαη εθφζνλ ηα κέζα επίηεπμεο ηνπ 

ζηφρνπ απηνχ είλαη πξφζθνξα θαη αλαγθαία». (Γεξκηηδάθε, Φ., (2011), ΔΔΓ, Σφκνο 

70
νο

,  ζει. 1493-1495). 

Χζηφζν, δηαπηζηψλεηαη φηη, κε ηα ιεθζέληα κέηξα νπδφισο ππεξεηνχληαη νη 

πξναλαθεξζέληεο ζθνπνί θαζψο δελ ππεξεηείηαη ν ζηφρνο ηεο πνιηηηθήο ηεο 

απαζρφιεζεο, νχηε ππφ ηελ έλλνηα ηεο πξνψζεζεο ησλ πξνζιήςεσλ λεφηεξσλ ζε 

ειηθία εξγαδνκέλσλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο κηαο ηζφξξνπεο ειηθηαθήο δηάξζξσζεο, 

κεηαμχ λεαξήο θαη κεγαιχηεξεο ειηθίαο εξγαδνκέλσλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα. 

Δπηπιένλ, νχηε ν ζθνπφο ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο ππεξεηείηαη, ππφ ηελ έλλνηα 

ηεο απνκάθξπλζεο ησλ κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία εξγαδνκέλσλ, ιφγσ αδπλακίαο ησλ 

ηειεπηαίσλ λα αληαπεμέιζνπλ επαξθψο ζηα θαζήθνληά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ε θαιχηεξε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ ππεξεηείηαη νχηε ν ζθνπφο ηεο ζπξξίθλσζεο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, ζηε βάζεο ηεο νξζνινγηθφηεξεο νξγάλσζήο ηνπ δεδνκέλνπ φηη, ε απφιπζε δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζέζεσλ ζην πιαίζην 

αλαδηνξγάλσζεο ή αλαδηάξζξσζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 

παξά κε κνλαδηθφ θξηηήξην ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ ηηο ζέζεηο 

θαη ηνπ θαηά πφζν πιεζηάδνπλ ζηε ζπληαμηνδφηεζε. Καζίζηαηαη ινηπφλ ζαθέο φηη, 

απηφ πνπ εληέιεη επηδηψθεηαη κε ην κέηξν ηεο εξγαζηαθήο εθεδξείαο, είλαη ε πξφρεηξε 

εμνηθνλφκεζε πφξσλ ηνπ θξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. 

Υξήδεη επίζεο ηδηαίηεξεο κλείαο, φηη ε ζπλνιηθή θαηάζηξσζε ησλ ξπζκίζεσλ 

ηνπ λ. 4024/2011 πάζρεη, σο πξνο ηελ δηαδηθαζία λνκνζέηεζεο, αθελφο απφ άπνςε 

πληάγκαηνο θαη αθεηέξνπ ΔΓΑ, γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο (Υξπζαλζάθεο, Υ., 

(2011), ΘΠΓΓ, 12/2011, ζει. 1086-1087): 

 Σν ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ πνπ πεξηιήθζεζαλ ζην λ. 4024/2011 αθνξνχλ 

ξπζκίζεηο κε δηαθνξεηηθφ αληηθείκελν αλαθνξάο (ζπληαμηνδνηηθφ θαη 

αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο, θαζηέξσζε λένπ βαζκνινγίνπ – κηζζνινγίνπ, 
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έληαμε ζηελ πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκφηεηα ή εθεδξεία θιπ) ην νπνίν 

ζρεηίδεηαη κε πνιιά δηαθνξεηηθά πεδία θαη θιάδνπο δηθαίνπ. 

 Καηά ηελ ξεηή πξφβιεςε ησλ άξ. 80 παξ. 1 θαη άξ. 73 παξ. 2 ηνπ , γηα 

ηε ζέζπηζε δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ην ζπληαμηνδνηηθφ ή ην κηζζνινγηθφ 

θαζεζηψο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, απαηηείηαη εηδηθφο λφκνο, αθνχ 

πξνεγεζεί ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. Καζίζηαηαη 

ινηπφλ, ζαθέο φηη ην χληαγκα θαζηεξψλεη ηελ απνθιεηζηηθφηεηα θαη ηελ 

εηδηθφηεηα ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ λφκνπ, επί πνηλή ηεο «αθπξφηεηάο» ηνπ, 

πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο δελ πιεξνχληαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ λ. 

4024/2011. 

 ηελ πεξίπησζε δε πνπ ζεσξνχζακε φηη, ην ζπληαμηνδνηηθφ απνηεινχζε 

ην θχξην αληηθείκελν ηνπ λφκνπ, δελ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη 

ζπλαπνηειεί ην θχξην αληηθείκελφ ηνπ θαη ε ξχζκηζε ηεο 

πξνζπληαμηνδνηηθήο δηαζεζηκφηεηαο θαη εξγαζηαθήο εθεδξείαο, πνπ 

εληάζζεηαη ζηηο ινηπέο-ζπκπιεξσκαηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ, θαζψο φπσο 

ξεηά πξνβιέπεηαη ζην άξ. 74 παξ. 5 εδ. β΄θαη γ΄ηνπ  «Ννκνζρέδην ή 

πξφηαζε λφκνπ πνπ πεξηέρεη δηαηάμεηο άζρεηεο κε ην θχξην αληηθείκελφ 

ηνπ δελ εηζάγεηαη γηα ζπδήηεζε. Πξνζζήθε ή ηξνπνινγία άζρεηε κε ην 

θχξην αληηθείκελν ηνπ λνκνζρεδίνπ ή ηεο πξφηαζεο λφκνπ δελ εηζάγεηαη 

γηα ζπδήηεζε». Αλάινγα, ν θαλφλαο απηφο πθίζηαηαη θαη ζηελ 

Δπξσπατθή χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ε νπνία 

θαζηεξψλεη ηηο αξρέο ηεο «accessibility» «πξνζβαζηκφηεηαο» θαη ηεο 

«foreseeability» «πξνβιεςηκφηεηαο» πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη, ηφζν 

ε ζαθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ, φζν θαη ε επρεξήο αλεχξεζε ηεο νηθείαο 

δηάηαμεο. Αμίδεη ζην ζεκείν απηφ λα αλαθεξζεί φηη, ε δηάηαμε ηνπ άξζ. 

34, κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ην άξ. 37 ηνπ λ. 3986/2011, ην νπνίν κε 

επηηπγράλνληαο κία εληαία θαη ζπλεθηηθή ξχζκηζε ηνπ ζεζκνχ, 

αλαθέξεηαη πεξαηηέξσ ζηνλ Ν. 3833/2010. Χζηφζν, έλα ηέηνην δήηεκα 

κείδνλνο ζεκαζίαο, γηα ηελ ππεξεζηαθή, πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή 

δσή ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχζε, ζα έπξεπε λα δηαθξίλεηαη απφ 

απφιπηε ζαθήλεηα θαη λα είλαη εληαγκέλν ζε έλα λνκνζέηεκα κε εληαία, 

ζπλεθηηθή θαη ζαθή κνξθή, φπσο επηβάιιεη θαη ε ΔΓΑ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ε λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο Δπηθξαηείαο ππνδείθλπε ηελ αλάγθε πξνζήισζεο ζηνπο θαλφλεο νξζνινγηθήο 
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δφκεζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαηά ηα πνξίζκαηα ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο (βι. 

Πξαθηηθά Δπεμεξγαζίαο ηΔ 528/1999 θαη 44/2000). Δχινγα ινηπφλ, ζπλάγεηαη φηη νη 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 33 θαη 34 δελ επζπγξακκίδνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πληάγκαηνο θαη ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο, θαζψο φπσο εχζηνρα επηζεκαίλεη ν 

θαζεγεηήο Υ. Υξπζαλζάθεο (ΘΠΓΓ, 12/2011, ζει. 1088) «δελ πξνεγήζεθε ε 

θαηάξηηζε ηεο αλαγθαίαο εηδηθήο κειέηεο πνπ έρεη επηζεκάλεη ε λνκνινγία, ψζηε λα 

αηηηνινγείηαη – ηεθκεξηψλεηαη ε επηιεγείζα ξχζκηζε ηεο ζπλδπαζκέλεο θαηάξγεζεο 

θελψλ ζέζεσλ, απφιπζεο ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ ή ππαγσγήο ηνπ ζε θαζεζηψο 

πξνζπληαμηνδνηηθήο δηαζεζηκφηεηαο/εξγαζηαθήο εθεδξείαο…».  

Σν πξντζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην πξνδηέγξαθε γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο 

έλα ζηαζεξφ ρξνληθφ πιαίζην κίαο πιήξνπο ππεξεζηαθήο ζηαδηνδξνκίαο, ζχκθσλα κε 

ην νπνίν, ν ππάιιεινο επέιεγε λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζην Γεκφζην, κε 

δεδνκέλα ηελ απφιαπζε ελφο ζηαζεξνχ θαζεζηψηνο παξνρήο εξγαζίαο θαη 

κηζζνινγηθήο εμέιημεο, δπλαηφηεηα ζρεκαηηζκνχ ψξηκνπ ζπληαμηνδνηηθνχ 

δηθαηψκαηνο, πνπ νδεγεί ζηελ απφιαπζε πιήξνπο ζχληαμεο. Χζηφζν, κε ηηο 

πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο, αλαηξέπεηαη αηθληδηαζηηθά, εθ ζεκειίσλ θαη κε ηξφπν πνπ 

παξαβαίλεη πιήζνο ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ, ην πξντζρχνλ θαζεζηψο. 

Οη επηρεηξνχκελεο ξηδηθέο κεηαβνιέο φθεηιαλ λα δηαζθαιίδνπλ ηε βαζηθή αξρή 

ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, κε πξνζβνιήο ηεο αξρήο ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο, 

ε νπνία θαηνρπξψλεηαη ηφζν ζην χληαγκα φζν θαη ζην ΔΚΓ θαη ηελ ΔΓΑ, 

παξέρνληαο ζηελ θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ νη αλσηέξσ ξπζκίζεηο, ηθαλφ 

ρξφλν πξνζαξκνγήο, ψζηε λα απνθεχγνληαη αηθλίδηεο θαη αλεπηεηθείο θαηαζηάζεηο πνπ 

ζίγνπλ ηελ πξνζσπηθή-νηθνλνκηθή-επαγγεικαηηθή ειεπζεξία ηνπο (αξ. 5 παξ.1  θαη 8 

ΔΓΑ) θαη ην δηθαίσκα ζηελ πεξηνπζία (αξ. 17  θαη 1 παξ. 1
α
΄ΠΠ ΔΓΑ). 

 

3.2.1.4 Νόκνο 4046/2012, (ΦΔΚ 28
Α
΄/14.9.2012) – ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙ 

 

ην Μλεκφλην ΗΗ, φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 4046/2012, πξνβιεπφηαλ, ζηελ 

ελφηεηα 2 «Γηαξζξσηηθέο Γεκνζηνλνκηθέο Μεηαξξπζκίζεηο», ππνελφηεηα 2.6 

«Δθζπγρξνληζκφο δεκφζηαο δηνίθεζεο» θαη ππφ ηνλ ηίηιν «Απνδνρέο ζηνλ δεκφζην 

ηνκέα θαη δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ πφξσλ» φηη, «Σα ζρέδηα ζηειέρσζεο ζα πξέπεη λα 

ζπκβαδίδνπλ κε ηνλ ζηφρν ηεο κείσζεο ησλ ζέζεσλ ζην δεκφζην θαηά 150 ρηιηάδεο 

αλάκεζα ζην ηέινο ηνπ 2010 θαη ην ηέινο ηνπ 2015» ελψ ζηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαλ 

φηη, «15.000 ρηιηάδεο άηνκα πιενλάδνληνο πξνζσπηθνχ κεηαηίζεληαη ζε θαζεζηψο 



 

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ MBA (EXECUTIVE) Σελίδα 101 
 

εξγαζηαθήο εθεδξείαο εληφο ηνπ 2012 ζε ζρέζε κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ θνξέσλ ή 

κνλάδσλ πνπ θιείλνπλ ή ειαηηψλνληαη ζε κέγεζνο».  

Χζηφζν, ηξνρνπέδε ζηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ απνηέιεζε ε 

παξαηεηακέλε πξνεθινγηθή πεξίνδνο πνπ αθνινχζεζε, ην κεγάιν πνιηηηθφ θφζηνο ελφο 

ηέηνηνπ πξσηνθαλνχο γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα εγρεηξήκαηνο θαη νη απμεκέλεο 

θνηλσληθέο αληηδξάζεηο. Ζ αδηάιιαθηε ζηάζε ηεο Σξφηθαο ζε φιεο ηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε θαη ε εκκνλή ηεο λα πινπνηεζνχλ άκεζα 

ηα κέηξα πεξί εθεδξείαο, νδήγεζε ζην Μλεκφλην ΗΗΗ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ε 

ρψξα καο ρξεκαηνδνηηθή βνήζεηα 110 δηζ. επξψ, ην νπνίν πξνζθάησο θπξψζεθε κε ην 

λ. 4093/2012 (ΦΔΚ 222
Α
΄/12.11.2012). 

 

3.2.2 Κξηηηθή απνηίκεζε 

 

Δίλαη γεγνλφο φηη, νη απφςεηο ησλ έγθξηησλ λνκηθψλ αθαδεκατθψλ πνπ 

πξνεθηέζεθαλ, θαζψο θαη νη εμεηαδφκελεο ζηελ παξνχζα κειέηεο ζπγθιίλνπλ φηη, νη 

δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο ζεζκνχο ηεο «πξνζπληαμηνδνηηθήο δηαζεζηκφηεηαο» 

θαη ηεο «εξγαζηαθήο εθεδξείαο» εγείξνπλ κείδνλα δεηήκαηα πληαγκαηηθφηεηαο θαη 

ζπκβαηφηεηαο κε ην Γηεζλέο θαη ην Δπξσπατθφ Γίθαην.  Ζ εθαξκνγή ησλ παξεκθεξψλ 

απηψλ ζεζκψλ, δελ πέηπρε ηελ νξζνινγηθή νξγάλσζε ηνπ θξάηνπο, ελψ παξάιιεια 

παξαβίαζε πιήζνο εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ.  

Παξαηεξείηαη ινηπφλ, ζηηο κέξεο καο ε ηάζε λα νδεχεη, κε άλαξρε ηαρχηεηα, ην 

δεκνζηνυπαιιειηθφ δίθαην, πξνο ηελ επζπγξάκκηζή ηνπ κε ηνπο θαλφλεο ηνπ δηθαίνπ 

ηεο εξγαζίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Καζνξηζηηθά ζπλέβαιιε ζηελ επηδείλσζε ηεο 

θαηάζηαζεο απηήο ην Μλεκφλην ΗΗ θαη θπξίσο ην Μλεκφλην ΗΗΗ, ην νπνίν πξνζθάησο 

δεκνζηεχζεθε. Δίλαη αδηακθηζβήηεην φηη, ε θαηαζηξαηήγεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη ε απψιεηα ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ, πνπ δηέπλεε ηελ δξάζε ηνπο, εγθαηληάδνπλ κία λέα επνρή γηα ην ειιεληθφ 

δεκφζην. 

Υξήδεη ηδηαίηεξεο κλείαο ζην ζεκείν απηφ ε ξεηή πξφβιεςε, ζηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξ. 34 ηνπ λ. 4024/2011 φηη, «Σν πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

ανξίζηνπ ρξφλνπ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζπγρσλεχνληαη ή ιχνληαη 

……..εληάζζνληαη ζε εξγαζηαθή εθεδξεία……εθφζνλ κέρξη ηελ 30.11.2011 δελ έρνπλ 

εθδνζεί νη απνθάζεηο κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα πνπ πξνβιέπεηαη 

ζηηο σο άλσ δηαηάμεηο». Καζίζηαηαη ινηπφλ ζαθέο φηη, ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε 
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έληαμε ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ ζε «εξγαζηαθή εθεδξεία» εμαξηήζεθε θπξηνιεθηηθά, 

απφ έλαλ ηπραίν παξάγνληα, ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ κεηαθνξάο ηνπ πξνζσπηθνχ, 

εληφο ηεο ηαζζφκελεο απφ ην λφκν πξνζεζκίαο. Αλαθχνληαη ινηπφλ, εχινγα εξσηήκαηα 

ηη ζα γηλφηαλ ζε πεξίπησζε πνπ ιφγσ γξαθεηνθξαηηθψλ αγθπιψζεσλ, ή θσιπζηεξγίαο 

ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ δελ πξνιάβαηλαλ, λα εθδνζνχλ έγθαηξα νη απνθάζεηο 

κεηαθνξάο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Σν γεγνλφο φηη, νη ξπζκίζεηο δελ έιαβαλ ρψξα κε ηε ινγηθή ζπλέρεηα, πνπ 

πξνβιέπεη ην χληαγκα, ζην άξζξν 103, θαηά ηελ νπνία πξψηα δηελεξγείηαη κέζσ 

ζπζηεκαηηθήο αλαδηνξγάλσζεο ηεο νηθείαο ππεξεζίαο, ε θαηάξγεζε ησλ ζέζεσλ, θαη 

έπεηαη ε απνκάθξπλζε ησλ ππαιιήισλ πνπ ηηο θαηέρνπλ, εθφζνλ αμηνινγεζνχλ θαη 

θξηζνχλ φηη είλαη πεξηηηνί ή πιενλάδνληεο, θαηαδεηθλχνπλ φηη, ε νξγαλσηηθή θαη 

δηνηθεηηθή ηνπο ζθνπηκφηεηα πάζρεη. Υσξίο ινηπφλ λα πξνεγεζεί ε αμηνιφγεζε ζέζεσλ 

θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηέο νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ, κε επηζηεκνληθή αξηηφηεηα θαη 

αμηνπηζηία,  εθαξκφζηεθε αηθληδίσο, ε βεβηαζκέλε απνκάθξπλζε ππαιιήισλ, ρσξίο λα 

εθηηκεζεί δεφλησο, ε ρξεζηκφηεηα θαη αλαγθαηφηεηά ηνπο ζηηο ππεξεζίεο πνπ 

ππεξεηνχζαλ, θαζψο θαη ε ζηάζκε ησλ πξνζφλησλ ηνπο θαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα 

ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο (Μαθξπδεκήηξεο, Α.,  (2011), ΔΓΓεΛΤ). 

Δίλαη εκθαλέο φηη, νη δχν ζπλαθείο ζεζκνί, κε ηνλ ηξφπν πνπ ηέζεθαλ ζε 

εθαξκνγή, απέηπραλ λα επηθέξνπλ ηελ επηζπκεηή ειάθξπλζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα απφ 

ην πιενλάδνλ πξνζσπηθφ θαη ηελ πνιππφζεηε επειημία ζηε δξάζε ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο, θαζψο δελ ειήθζεζαλ ππφςε απφ ηνπο ηζχλνληεο ηα πνξίζκαηα ηεο 

Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο.  

Ηδηαίηεξε εληχπσζε αλαθνξηθά κε ην ππφ εμέηαζε ζέκα, πξνθαιεί ε 

ζπζηεκαηηθή παξαβίαζε απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, ησλ κλεκνληαθψλ δηαηάμεσλ, 

πνπ αθνξνχλ ηηο πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ, ηελ ζηηγκή πνπ θαινχληαλ λα ζέζεη ζε 

εθεδξεία θαη πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκφηεηα ρηιηάδεο δεκνζίνπο ππαιιήινπο. 

πγθεθξηκέλα, φπσο αλαθέξεη ζε ζρεηηθή έθζεζή ηεο ε κφληκε αληηπξνζσπεία ηεο 

Σξφηθαο ζηελ Αζήλα, ζει. 1 «The 1:5 rule was not obeyed in 2011. By how much is a 

matter of interpretation. The 1:5 rule was valid from January – June. Then the rule was 

changed to 1:10. In 2010 the number of exits was 53.336 persons. If we apply half a 

year at 1:5 and half a year at 1:10, then the number of hirings that can take place in 2011 

is 8.000 staff. In 2011, the number of hirings under the rule amounted to 16.711 staff». 

Δλψ ινηπφλ, ε θπβέξλεζε λνκνζεηνχζε θαλφλεο γηα ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ήηαλ δηάρπηε πιένλ, ζηνπο θφιπνπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ε 
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απεηιή ηεο «εξγαζηαθήο εθεδξείαο» θαη ηεο «πξνζπληαμηνδνηηθήο δηαζεζηκφηεηαο», 

πξνέβαηλε ζε αζξφεο πξνζιήςεηο, παξαβιέπνληαο ηηο κλεκνληαθέο ηεο δεζκεχζεηο θαη 

ηηο δξακαηηθέο επηπηψζεηο παξαβίαζήο ηνπο.  

Υξήδεη επίζεο ηδηαίηεξεο κλείαο φηη, κε ηελ αηθλίδηα απνρψξεζε κεγάινπ 

αξηζκνχ ππαιιήισλ, κε ηελ ρξήζε ηνπ ζεζκνχ ηεο πξνζπληαμηνδνηηθήο 

δηαζεζηκφηεηαο, δεκηνπξγήζεθαλ νμχηαηα δηνηθεηηθά πξνβιήκαηα θαζψο, κέζα ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, εμήιζαλ απφ ηελ ελεξγφ ππεξεζία, ηα πην έκπεηξα 

δηνηθεηηθά ζηειέρε, πνιιά εθ ησλ νπνίσλ ππεξεηνχζαλ ζε ζέζεηο επζχλεο, 

δεκηνπξγψληαο πεξαηηέξσ δηνηθεηηθέο δπζιεηηνπξγίεο, ειιείςεηο θαη θελά ζηηο 

ππεξεζίεο πνπ ππεξεηνχζαλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
Ο
 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

4.1 Πεξηνξηζκνί – Αδπλακίεο 

 

 Πξηλ πξνβνχκε ζηελ θξηηηθή απνηίκεζε ησλ εμεηαδφκελσλ ζηελ παξνχζα 

εξγαζία κεηαξξπζκίζεσλ, θξίλεηαη επηβεβιεκέλε, ε επηζήκαλζε θαη θαηαγξαθή ησλ 

πεξηνξηζκψλ, αιιά θαη εγγελψλ αδπλακηψλ, πνπ αληηκεησπίζζεθαλ θαηά ηελ ζπγγξαθή 

ηεο παξνχζαο κειέηεο. Σν ζχλνιν ησλ εμεηαδφκελσλ κεηαξξπζκίζεσλ δηαθξίλνληαλ 

απφ κία εμαηξεηηθή δπλακηθή, θαζψο δηαδξακαηίδνληαλ θαη εμειίζζνληαλ, θαηά ηελ 

δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ζ ξαγδαία εμέιημε ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ, πνπ απνηέιεζαλ ην αληηθείκελν ηεο αλάιπζεο απηήο, ιφγσ ηνπ 

λνκνζεηηθνχ πιεζσξηζκνχ θαη ησλ θαηαηγηζηηθψλ αιιαγψλ, πνπ ζπλαθφινπζα 

επέξρνληαλ, απαίηεζε ηελ επαλεηιεκκέλε αλαζεψξεζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηεο 

κειέηεο. αθψο, ν ρξνληθφο πεξηνξηζκφο ζηελ ζπγγξαθή ηεο, απνηέιεζε ζεκαληηθή 

αδπλακία, θαζψο αλ ππήξρε κεγαιχηεξν βάζνο ρξφλνπ, ζα είραλ πεξηιεθζεί ζηελ 

παξνχζα αλάιπζε θαη νη ζπγθινληζηηθέο αιιαγέο πνπ δηαδέρζεθαλ ην Μλεκφλην ΗΗΗ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ην εχξνο ησλ δηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, πνπ επηβιήζεθαλ ή 

αλακέλεηαη αθφκε λα πινπνηεζνχλ, είλαη ζαθψο επξχηεξν, απφ ηηο εμεηαδφκελεο ζηελ 

εξγαζία απηή κεηαξξπζκίζεηο. Χζηφζν, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε, γηα ηελ 

πιεξφηεηα ηεο αλάιπζεο, ε εθπφλεζε κίαο επξχηεξεο κειέηεο, ελδερνκέλσο ζηα 

πιαίζηα ζρεηηθήο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, ησλ ζπλνιηθψλ δηνηθεηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ, πνπ επήιζαλ κε ηηο κλεκνληαθέο δηαηάμεηο.  

 

4.2 Κξηηηθή κεηαξξπζκίζεσλ 

 

Αλ θαη ηα πξψηα ζεκάδηα ηεο χθεζεο ζηε ρψξα καο, ήηαλ ήδε εκθαλή απφ ην 

2008, ε πνιηηηθή εγεζία δελ πξνέβε άκεζα ζηελ ιήςε δξαζηηθψλ κέηξσλ. Μάιηζηα, νη 

πξψηεο αιιαγέο επήιζαλ κε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε, δχν ρξφληα αξγφηεξα, ιίγν πξηλ 

θαη θπξίσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ Μλεκνλίνπ Η.  

Ζ αδηθαηνιφγεηε δηζηαθηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ, λα παξέκβνπλ 

απνθαζηζηηθά ζηελ πινπνίεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ πξνβιήκαηνο, νθείιεηαη, θπξίσο, ζηελ αδπλακία επίηεπμεο πνιηηηθήο 

θαη θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο. Ζ έιιεηςή ηνπο θαη ε δηαρξνληθή άξλεζε κεγάιεο κεξίδαο  



 

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ MBA (EXECUTIVE) Σελίδα 105 
 

ηνπ πνιηηηθνχ θφζκνπ λα ζπλαηλέζεη ζηελ πινπνίεζε θξίζηκσλ θαη απφιπηα αλαγθαίσλ 

αιιαγψλ, θαηέζηεζε ζήκεξα επηηαθηηθή ηελ αλάγθε άκεζεο απνθαηάζηαζεο ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο θαη καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο, ππφ ζπλζήθεο νμχηαηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο (Μειέηε ηνπ Γξαθείνπ Οηθνλνκηθψλ Μειεηψλ ηεο Αθαδεκίαο 

Αζελψλ, ζει. 2). 

Όηαλ ηνλ εθεζπραζκφ θαη ηελ απξαμία, δηαδέρεηαη ε δξνκνιφγεζε 

κεηαξξπζκίζεσλ, ππφ ζπλζήθεο παληθνχ, δίρσο λα πξνεγεζεί εκπεξηζηαησκέλε κειέηε 

ησλ ζεζπηδφκελσλ αιιαγψλ, δεκηνπξγία ζαθνχο νξάκαηνο θαη καθξφπλννο 

ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο, γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ, θαζίζηαηαη αλαπφηξεπηε ε παηαγψδεο 

απνηπρία ησλ ζρεηηθψλ εγρεηξεκάησλ. Καηαδεηθλχεηαη ινηπφλ φηη, αληί νη ζεζπηδφκελεο 

κεηαξξπζκίζεηο λα αληηθαηνπηξίδνπλ έλα βηψζηκν φξακα εθζπγρξνληζκνχ ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο, ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο, ζηνρεχνπλ πξσηίζησο ζηελ 

βεβηαζκέλε θαη αζχζηνιε λνκνζέηεζε, θαζ’ ππφδεημε ησλ κλεκνληαθψλ δηαηάμεσλ, 

πξνθεηκέλνπ ελ ηέιεη, ε ρψξα λα ιάβεη, σο απφξξνηα ηεο ζπκκφξθσζήο ηεο, ηελ 

εθάζηνηε ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε.  

Ζ πξφζθαηε ζέζπηζε πιεζψξαο ζπγθινληζηηθψλ λνκνζεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, 

ησλ νπνίσλ ε εθαξκνγή, άιινηε θαζπζηεξεί ή αλαζηέιιεηαη θαη άιινηε αηνλεί, 

θαζίζηαηαη αλέθηθηε ή ηξνπνπνηείηαη κε λεφηεξεο δηαηάμεηο, φπσο εμεηάζηεθε θαη ζηα 

πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, νδήγεζε ζηελ θπξηνιεμία ζε λνκνζεηηθφ «θνκθνχδην». 

Ζ θαηάζηαζε επηδεηλψζεθε, ηφζν ιφγσ ηεο έιιεηςεο θσδηθνπνίεζεο ηεο ηζρχνπζαο, 

γηα ηελ δεκφζηα δηνίθεζε, λνκνζεζίαο, φζν θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ, 

απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ, πνπ ςεθίδνληαη ζε άζρεηα, κε ην πεξηερφκελν ηεο 

ζεζπηδφκελεο ξχζκηζεο, ζρέδηα λφκνπ. Παξνπζηάδεηαη ινηπφλ, ζπρλά ην θαηλφκελν, νη 

απαζρνινχκελνη ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε, πνπ θαινχληαη λα εθηειέζνπλ ηηο δηαηάμεηο 

απηέο, είηε λα κελ ιακβάλνπλ, εγθαίξσο γλψζε ησλ λέσλ ξπζκίζεσλ, είηε ιφγσ θελψλ 

θαη αζάθεηαο ζηελ εξκελεία ησλ δηαηάμεσλ, λα παξαηεξείηαη θαζπζηέξεζε ζηελ 

πινπνίεζή ηνπο.  

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο, ε αδπλακία ζπληνληζκνχ, κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ ηνπ ίδηνπ ή θαη δηαθνξεηηθψλ Τπνπξγείσλ, θαζψο θαη απξνζπκία ζηε 

δηάρπζε πιεξνθνξηψλ, γεγνλφο πνπ επηζεκάλζεθε θαη ζηηο ζπζηάζεηο ηνπ ΟΟΑ πξνο 

ηε ρψξαο καο (OECD, Public Governance Reviews, 2011) (European Commission, The 

economic adjustment programme for Greece, October 2011). Ζ έιιεηςε 

ζπληνληζκέλεο ζπιινγηθήο δξάζεο, απνηειεί βαζηθή αδπλακία ζηελ επηηπρία 

νπνηαζδήπνηε κεηαξξχζκηζεο. Παξνπζηάδεηαη ινηπφλ, έληνλα ην θαηλφκελν - εηδηθά 
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ζήκεξα, πνπ ν λνκνζεηηθφο πιεζσξηζκφο νδεγεί αλαπφθεπθηα ζηνλ «βνκβαξδηζκφ» 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε πιήζνο λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ - έιιεηςεο ελφο 

ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ, πνπ λα ζπλδέεη ηελ παξαγσγή ηεο λνκνζεζίαο, κε ηελ 

πξαθηηθή ηεο εθαξκνγή, απφ ηελ δηνίθεζε. Γελ είλαη ινηπφλ, ζπάληεο νη πεξηπηψζεηο 

ςήθηζεο λφκσλ θαη έθδνζεο εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ, ηηο νπνίεο αδπλαηνχλ λα 

εξκελεχζνπλ αθφκε θαη απηνί πνπ ηηο εμέδσζαλ, δηαρένληαο ζηελ ππφινηπε δεκφζηα 

δηνίθεζε, πνπ θαιείηαη λα εθαξκφζεη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, ζχγρπζε, αιιά θαη 

εξκελεπηηθά αδηέμνδα. 

Αμίδεη επίζεο, λα αλαθεξζεί φηη, παξά ηελ αλάιεςε ξεηψλ δεζκεχζεσλ 

πινπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ, ζηo Μλεκφληo πλελλφεζεο, ηεο 9
εο

  

Φεβξνπαξίνπ 2012, ππήξμαλ 89 πξναπαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηηο νπνίεο, ε 

Κπβέξλεζε δελ πξνέβε, ζηελ ζέζπηζε θαη πινπνίεζή ηνπο, εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο 

πξνζεζκίαο, πξνθαιψληαο ηελ έληνλε αληίδξαζε ηεο Σξφηθαο θαη ζέηνληαο ππφ 

ακθηζβήηεζε ηελ εθηακίεπζε ηεο δεχηεξεο δφζεο (Eurobank Research, October 22, 

2012, pag.3). Οξηζκέλεο απφ ηηο ελέξγεηεο απηέο αθνξνχζαλ, φπσο εμεηάζζεθε ζηελ 

παξνχζα κειέηε, ηελ θαζπζηέξεζε ζέζπηζεο θαη εθαξκνγήο κεηψζεσλ, ζηα εηδηθά 

κηζζνιφγηα, θαζψο θαη ηελ εγθαζίδξπζε ειεθηξνληθνχ απηνκαηνπνηεκέλνπ 

ζπζηήκαηνο ζχλδεζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο απνγξαθήο, κε ηελ Δληαία Αξρή 

Πιεξσκψλ (ΔΑΠ), ε νπνία ζα έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζε κία πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθή θάιπςε, αμηνιφγεζε θαη πιεξσκή ησλ ππαιιήισλ. Οη κεηαξξπζκίζεηο 

απηέο ελ ηέιεη ζεζπίζηεθαλ, έζησ θαη κε θαζπζηέξεζε, ιφγσ ηεο πνιηηηθήο αζηάζεηαο, 

πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ παξαηεηακέλε πξνεθινγηθή πεξίνδν. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη λέεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, πνπ ζεζπίζηεθαλ θαζ’ 

πινπνίεζε ησλ Μλεκνλίσλ, εηζήρζεζαλ ζηε βνπιή, σο επί ην πιείζηνλ, κε ηελ 

δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο, ρσξίο λα πξνεγεζεί θαζφινπ ή κε ηδηαίηεξα 

πεξηνξηζκέλν, ην πξνβιεπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο. Καζίζηαηαη 

ινηπφλ, εκθαλέο ην έιιεηκκα δηαθάλεηαο θαη θνηλσληθήο απνδνρήο, πνπ δηέθξηλε ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο απηέο. 

Ζ θαηάζηαζε επηδεηλψζεθε, κε ηελ πξφζθαηε έθδνζε πιεζψξαο Πξάμεσλ 

Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ, φπνπ ε Κπβέξλεζε ελεξγνπνηψληαο ηελ εμαηξεηηθή 

λνκνζεηηθή δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξ. 44 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, πξνέβε 

ζηε ξχζκηζε, κε ηελ ζχκπξαμε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, θξίζηκσλ δεηεκάησλ 

ζηε ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Δπηζεκαίλεηαη κάιηζηα φηη, νη πξάμεηο απηέο 

εθδίδνληαη άκεζα θαη είλαη εθαξκνζηέεο, απφ ηελ δεκνζίεπζή ηνπο, παξαθάκπηνληαο, 
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πξνζσξηλά, ηελ θνηλνβνπιεπηηθή δηαδηθαζία θαη θαηά ζπλέπεηα, ην ελδερφκελν 

ηξνπνπνηήζεσλ ή αιιαγψλ δηαηάμεσλ, θαζψο ππφθεηληαη κφλν ζε έγθξηζε ή απφξξηςε. 

ηε ζπλέρεηα, επηρεηξείηαη ζπλνςίδνληαο, κία ζχληνκε απνηίκεζε ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ, πνπ πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα εξγαζία. Δθθηλψληαο κε ην εγρείξεκα 

ηεο απνγξαθήο ησλ ππαιιήισλ ηνπ «ζηελνχ δεκφζηνπ ηνκέα», ησλ ζπληαμηνχρσλ θαη 

ησλ δηθαηνχρσλ πξνλνηαθψλ θαη θνηλσληθψλ επηδνκάησλ, δηαπηζηψλεηαη φηη, απνηέιεζε 

αλακθηζβήηεηα ηελ πξψηε επίζεκε Κπβεξλεηηθή πξνζπάζεηα νινθιεξσκέλεο 

θαηαγξαθήο ηνπο, πνπ αλέδεημε πιήζνο παζνγελεηψλ θαη ζηξεβιψζεσλ ζηε ιεηηνπξγία 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Ζ έιιεηςε εληαίσλ θαη νινθιεξσκέλσλ κεηξψσλ, ηα ρξφληα πνπ 

πξνεγήζεθαλ, απνηέιεζε βαζηθή αδπλακία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, πνπ ηξνθνδφηεζε 

ηελ άλζεζε θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο, ιφγσ ηεο αλππαξμίαο ειέγρνπ, νδεγψληαο ην 

θξάηνο ζε ηεξάζηηεο νηθνλνκηθέο απψιεηεο. Σξνρνπέδε, ζηελ νινθιήξσζε ηεο ζρεηηθήο 

δηαδηθαζίαο, απνηέιεζε ε κεγάιε θαζπζηέξεζε, πνπ ζεκεηψζεθε ζηελ απνγξαθή ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ «επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα», ε νπνία βξίζθεηαη, θαηά ηελ ζπγγξαθή 

ηεο παξνχζαο, ζε εμέιημε.  

Παξάιιεια, ζεκαληηθή θαηλνηνκία απνηέιεζε θαη ε ζχζηαζε ηεο Δληαίαο 

Αξρήο Πιεξσκψλ (ΔΑΠ), θαζψο πνηέ ζην παξειζφλ δελ ήηαλ ζπγθεληξσκέλε ζε κία 

αξρή, ε αξκνδηφηεηα θαηαβνιήο ηνπ ζπλφινπ ησλ ακνηβψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, 

κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ, νχηε ν έιεγρνο θαη ε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο 

κε άιινπο θνξείο. Χζηφζν, ζνβαξά εκπφδηα αλαδχζεθαλ ηφζν απφ ηελ πιεζψξα ησλ 

λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ, πνπ πξνδηέγξαθε ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία πινπνίεζεο, φζν θαη 

απφ ηελ έιιεηςε ζπληνληζκνχ θαη ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο. 

Υαξαθηεξηζηηθά, ε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο θαηαβνιήο ησλ ακνηβψλ, κέζσ ηεο ΔΑΠ 

παξνπζίαζε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε θαη δελ έρεη νινθιεξσζεί, κέρξη ηελ ζχληαμε ηεο 

παξνχζεο, παξά ηελ έθδνζε ΠΝΠ (ΦΔΚ 240Α΄/12.12.2012), ε νπνία ξεηά πξνέβιεπε 

ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3, ηελ ππνρξέσζε δηελέξγεηαο ησλ πιεξσκψλ ησλ πάζεο 

θχζεσο απνδνρψλ θαη πξφζζεησλ ακνηβψλ, κφλν κέζσ ηεο ΔΑΠ, απφ 1/1/2013, 

επηζχξνληαο κάιηζηα απζηεξφηαηεο θπξψζεηο γηα ηνπο παξαβάηεο. 

Δίλαη γεγνλφο φηη, ηα εμνπζελσηηθά κέηξα ζθιεξήο ιηηφηεηαο θαη ε πιήξεο 

αλαηξνπή ησλ πξνζηαηεπηηθψλ, κέρξη πξφηηλνο, θαλφλσλ δηθαίνπ, γηα ηνπο 

απαζρνινχκελνπο ζην δεκφζην ηνκέα, επηβιήζεθαλ κέζσ πιεζψξαο λνκνζεηηθψλ 

ξπζκίζεσλ, νη νπνίεο δηαπλένληαλ απφ έληνλν θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ, ζπξξηθλψλνληαο 

δξακαηηθά ηελ ζπιινγηθή απηνλνκία. Μάιηζηα, φπσο ήδε πξναλαθέξζεθε, νη 

πεξηθνπέο ακνηβψλ θαη επηδνκάησλ, πνπ επηβιήζεθαλ κε ηνπο λφκνπο 3833/2010 θαη 
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3845/2010 αλέδεημαλ κείδνλ ζέκα, φρη κφλν ζπκβαηφηεηαο ησλ ξπζκίζεσλ απηψλ κε ηηο 

ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο, αιιά θαη ηελ Δπξσπατθή θαη Γηεζλή λνκνζεζία ησλ 

πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ, δεδνκέλνπ φηη, ήδε πθίζηαληαη γηα ην ζέκα απηφ, δχν 

αληηθξνπφκελεο απνθάζεηο (ηΔ Οι.668/2012 θαη Δηξελνδηθείν Αζελψλ αξ. απφθαζεο 

599/10.5.2012).  Καηά ζπλέπεηα, φπσο πνιχ εχζηνρα είρε πξνβιέςεη ε έθζεζε ηεο Β΄ 

Γηεχζπλζεο Δπηζηεκνληθψλ Μειεηψλ ηεο Βνπιήο, επί ηνπ λνκνζρεδίνπ «Πξνζηαζία 

ηεο Δζληθήο νηθνλνκίαο – Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

θξίζεο», ζει. 6, «επλόεην είλαη όηη ηειηθόο θξηηήο ηνπ δεηήκαηνο απηνύ είλαη ηα 

δηθαζηήξηα, αλ πξνθύςεη ζρεηηθό ζέκα». 

 Ζ πηνζέηεζε ηεο πνιηηηθήο «εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο», νδήγεζε ζε ξαγδαία 

πηψζε ηηο ακνηβέο ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Πξαγκαηνπνηήζεθε δε, 

δίρσο λα ιεθζνχλ ππφςε, άιιεο βαζηθέο παξάκεηξνη, πνπ ζπλδηακνξθψλνπλ ηελ 

εμέιημε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. Πξνθάιεζε θαηά ζπλέπεηα, πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή 

εμαζιίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην δεκφζην, αλαραίηηζε ηελ πνιππφζεηε αλάθακςε, 

εμέζξεςε ηελ θνηλσληθή απνζχλζεζε, δπζαξέζθεηα θαη αβεβαηφηεηα, επηηείλνληαο ηελ 

ήδε νμπκέλε νηθνλνκηθή θξίζε.  

 Δίλαη γεγνλφο φηη, νη εθηεηακέλεο θαη βαζχηαηεο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο, πνπ 

έπξεπε λα πινπνηεζνχλ, πξνθάιεζαλ ζζελαξφηαηεο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο 

αληηδξάζεηο, νη νπνίεο, πνιιέο θνξέο, θαηέζηεζαλ αλππέξβιεηεο. Ζ εμέιημε απηή 

δηθαηνινγείηαη απφ ηελ ζεσξία ηεο δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ, θαζψο φπσο είλαη 

γλσζηφ, νπνηαδήπνηε αιιαγή (πνιχ πεξηζζφηεξν νη πξνζθάησο δηαδξακαηηδφκελεο, 

πνπ επέθεξαλ εμαηξεηηθά δπζάξεζηεο επηπηψζεηο, ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο, ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο) πξνθαιεί ζεκαληηθέο νξγαλσζηαθέο 

θαη αηνκηθέο αληηδξάζεηο (S. Robbins, Organizational Behavior, 2003). αθέζηαηα, ε 

ζπγθπξία δελ είλαη επλντθή α) ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ, εληφο ηνπ νπνίνπ, ζα 

πξέπεη λα πινπνηεζνχλ νη κεηαξξπζκίζεηο θαη β) ηεο αλππαξμίαο ζηελ ειιεληθή 

δεκφζηα δηνίθεζε, ηεο απαηηνχκελεο δηνηθεηηθήο θνπιηνχξαο, πξνζαξκνγήο ζηηο 

αιιαγέο. Έηζη, νη δεκφζηνη ππάιιεινη, νη νπνίνη αλαπηχζζνληαλ ζε έλα ζηαζεξφ 

πεξηβάιινλ κνληκφηεηαο, ην νπνίν δηαθξίλνληαλ απφ έλα ηδηαίηεξα πξνζηαηεπηηθφ 

ζεζκηθφ πιαίζην, κε ειάρηζηεο αιιαγέο, θαη πεξηνξηζκέλν έιεγρν ηεο δηνηθεηηθήο 

δξάζεο, θιήζεθαλ εζπεπζκέλα, λα πξνζαξκνζηνχλ ζε έλα ξαγδαία κεηαβαιιφκελν 

πεξηβάιινλ, πνπ πιήξσο αλέηξεπε ην πξντζρχνλ, ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε, status quo θαη 

δηαθξίλνληαλ πιένλ, απφ ηελ εξγαζηαθή αβεβαηφηεηα θαη ηελ δξακαηηθή ζπξξίθλσζε 

ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο. 
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 Γηα πξψηε θνξά, κεηά ηελ θαζηέξσζε ηεο κνληκφηεηαο ζην δεκφζην, ειινρεχεη 

ν θίλδπλνο ηεο απφιπζεο, κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ ζθιεξψλ κέηξσλ, άιινηε ηεο 

«εξγαζηαθήο εθεδξείαο» θαη ηεο «πξνζπληαμηνδνηηθήο δηαζεζηκφηεηαο» (λ. 4024/2011) 

θαη άιινηε ηεο «δηαζεζηκφηεηαο» θαη ηεο «αξγίαο» (Μλεκφλην ΗΗΗ). Οη ακνηβέο ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ, κε πιεζψξα λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ, κεηψζεθαλ δξακαηηθά, ζε 

πνζνζηφ, πνπ έθζαζε ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ην 30 έσο 40%. Σαπηφρξνλα, ηα 

θαζήθνληά ηνπο απμήζεθαλ αικαησδψο, ηφζν ιφγσ ησλ αζξφσλ ζπληαμηνδνηήζεσλ, 

πνπ νθείινληαλ ζηελ αλαδπφκελε αβεβαηφηεηα ηεο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο ηνπ 

ζπληαμηνδνηηθνχ θαζεζηψηνο, φζν θαη ιφγσ ησλ λέσλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνέθππηαλ 

απφ ηελ εθαξκνγή ησλ κλεκνληαθψλ δηαηάμεσλ. Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ βαζκίδσλ 

θαζψο θαη ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ζε απηέο, ε πιήξεο αλαηξνπή ηνπ ζπζηήκαηνο 

αμηνιφγεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ε θαζηέξσζε πνζνζηψζεσλ, γηα ηελ 

βαζκνινγηθή αλέιημε ησλ ππαιιήισλ, αλέηξεςε  ξεμηθέιεπζα ηελ πξντζρχνπζα εηθφλα 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.  

 Ζ επηρεηξνχκελε αλαδηάξζξσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ε βεβηαζκέλε 

δξνκνιφγεζε ζπγρσλεχζεσλ νξγαληζκψλ, θνξέσλ θαη εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, 

πξνθάιεζε πιήζνο πξνβιεκάησλ δεδνκέλνπ φηη, ζπλδέζεθε θαη κε απνιχζεηο 

πξνζσπηθνχ, κέζσ ηεο ζέζεο ζε εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο εξγαζηαθήο εθεδξείαο. Ζ 

ππνζηήξημε ηεο Πνιηηείαο ζηνπο ζπγρσλεπφκελνπο θνξείο ππήξμε πεληρξή θαη δελ 

ζπλνδεχζεθε απφ ηελ αλαγθαία πιηθή (δηάζεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ) θαη ηερληθή 

(αμηνπνίεζε ζηειερψλ δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ) ππνζηήξημε, πνπ ζα εδξαίσλε 

ηαρχηεξα ηηο επηρεηξνχκελεο αιιαγέο θαη ηελ νκαιή νινθιήξσζε ησλ ζπγρσλεχζεσλ. 

Οη θπβεξλεηηθέο πξνζπάζεηεο ζπλάληεζαλ ζνβαξφηαηα εκπφδηα, θαζψο επηρεηξήζεθαλ 

θάησ απφ ηηο έληνλεο πηέζεηο ηεο Σξφηθαο, ε νπνία έζεηε ζπγθεθξηκέλα θαη αζθπθηηθά 

ρξνλνδηαγξάκκαηα πινπνίεζεο, γηα ηελ νξζνινγηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα. Σν γεγνλφο απηφ απνηέιεζε ηξνρνπέδε, ζηελ αλάπηπμε γφληκνπ θνηλσληθνχ 

δηαιφγνπ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, θαζψο θαη ζηελ δηελέξγεηα εκπεξηζηαησκέλεο 

επηζηεκνληθήο κειέηεο, αλαθνξηθά κε ηηο αλαδηακνξθψζεηο ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ, 

θαζψο θαη ησλ ελδερφκελσλ επηπηψζεψλ ηνπο ζην θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη 

δηνηθεηηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο. Υξήδεη ηδηαίηεξεο κλείαο φηη, αλ θαη ε αλαγθαηφηεηα 

δηελέξγεηαο θαηαξγήζεσλ θαη ζπγρσλεχζεσλ νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ, 

είρε δηαγλσζζεί θαη αλαδεηρζεί, πξν δεθαεηηψλ, σο κείδνλ πξφβιεκα ηεο ειιεληθήο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο, πνπ έρξεδε άκεζεο ιχζεο, δελ πξνέβεζαλ, σο φθεηιαλ, ηα 

αξκφδηα πνιηηεηαθά φξγαλα, ζηηο δένπζεο κεηαξξπζκίζεηο, κε απνηέιεζκα λα θαιείηαη 
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ζήκεξα ην ειιεληθφ θξάηνο λα πινπνηήζεη, ζε δηάζηεκα δχν εηψλ, φηη δελ κεξίκλεζαλ 

νη εθάζηνηε θπβεξλήζεηο ηνπ λα πξάμνπλ, κε ππαηηηφηεηά ηνπο, εδψ θαη δεθαεηίεο.  

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη, γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο θνξείο δελ εθπνλήζεθαλ 

επηρεηξεζηαθά ζρέδηα (business plan), δελ ππήξμε φπσο πξνβιεπφηαλ νξγαλσκέλε 

κειέηε δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ήηαλ εκθαλήο, ε έιιεηςε 

ππνζηήξημεο ησλ θνξέσλ θαηά ηελ αξρηθή ηνπο ιεηηνπξγία θαζψο δελ ρνξεγήζεθαλ νη 

απαηηνχκελνη πφξνη, πνπ ζα ζηήξηδαλ ηηο δξνκνινγνχκελεο αιιαγέο. Δπηπιένλ, ε φιε 

δηαδηθαζία πινπνίεζεο ησλ θαηαξγήζεσλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, ραξαθηεξίζζεθε απφ ηελ 

παληειή έιιεηςε θεληξηθνχ θπβεξλεηηθνχ ζπληνληζκνχ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη 

ζπγρσλεπφκελνη θνξείο θιήζεθαλ απηφβνπια λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα 

επηιχζνπλ ηα ηεξάζηηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ, ηφζν απφ ηα λνκνζεηηθά θελά ή 

παξαιείςεηο ησλ ςεθηζζέλησλ λφκσλ, φζν θαη απφ γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα ελψ, ε 

δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηεο επξσπατθήο ρξεκαηνδφηεζεο αμηνπνηήζεθε ειάρηζηα.  

Σέινο, απφ ηελ  πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ησλ ηδηαίηεξα επαρζψλ κέηξσλ, ηεο 

«εξγαζηαθήο εθεδξείαο» θαη ηεο «πξνζπληαμηνδνηηθήο δηαζεζηκφηεηαο» αλέθπςαλ 

ζνβαξά δεηήκαηα ζπκβαηφηεηαο, ησλ ζεζπηδφκελσλ ξπζκίζεσλ, φρη κφλν κε ηηο 

ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο, αιιά θαη απηέο ηνπ Γηεζλνχο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ δηθαίνπ, 

δίρσο λα επηηπγράλεηαη ε «πνιππφζεηε» νξζνινγηθή νξγάλσζε ηνπ θξάηνπο. Δπηπιένλ, 

ε θαηάθνξε παξαβίαζε ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ δεκφζην 

ηνκέα, αλέηξεςε ξηδηθά, ηα πξντζρχνληα δεδνκέλα ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, πνπ ηελ 

θαζηζηνχζαλ ηνλ πξνζθηιέζηεξν εξγνδφηε, γηα φζνπο απεγλσζκέλα αλαδεηνχζαλ 

εξγαζία. Ζ εθαξκνγή ησλ επψδπλσλ απηψλ κέηξσλ δηαδξακαηίδνληαλ ηελ ίδηα ζηηγκή 

πνπ ε ειιεληθή θπβέξλεζε πξνέβαηλε ζε πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ, παξαβηάδνληαο ηηο 

ξεηέο κλεκνληαθέο ηεο δεζκεχζεηο (θαλφλαο 1 πξνο 10). Ζ πξφζθαηε δηεχξπλζε ησλ 

επψδπλσλ κέηξσλ, κε ηελ εθαξκνγή ησλ ζεζκψλ ηεο «δηαζεζηκφηεηαο» θαη ηεο 

«αξγίαο», πνπ θαζηέξσζε πξφζθαηα ην Μλεκφλην ΗΗΗ, θαζψο θαη νη ξαγδαίεο εμειίμεηο 

πνπ ην δηαδέρζεθαλ, νδήγεζαλ ζε κία λέα νδπλεξή πξαγκαηηθφηεηα ρηιηάδεο δεκνζίνπο 

ππαιιήινπο. 

Σν απνηέιεζκα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ απηψλ, φπσο εχζηνρα επηζεκαίλεη ν Α. 

Μαθξπδεκήηξεο είλαη φηη, «αλνίγεη  έλαο λένο θχθινο βεβηαζκέλσλ «ιχζεσλ», πνπ 

αληί λα ζεξαπεχνπλ επηδεηλψλνπλ ην πξφβιεκα (θαηά ην γλσζηφ ξήκα, the cure being 

worse than the disease), ελψ δελ απνθιείεηαη απφ απιψο βεβηαζκέλα λα θαηαιήμνπλ λα 

είλαη βίαηα θαη εμίζνπ κε ηειεζθφξα» (Μαθξπδεκήηξεο, Α., (2011),  ΔΓΓεΛΤ). 

 



 

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ MBA (EXECUTIVE) Σελίδα 111 
 

4.3 Πξνηάζεηο 

 

 Δίλαη γεγνλφο φηη, ζηελ παξνχζα θάζε, πνπ ε νμχηεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, 

πνπ δηαλχνπκε θαη ε ζπλαθφινπζε χθεζε, έρεη δηαρπζεί πιένλ ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο 

δηνηθεηηθήο δξάζεο, ειάρηζηα πεξηζψξηα πθίζηαληαη γηα ηελ δηακφξθσζε ζαθνχο 

νξάκαηνο θαη καθξφπλννπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο, πνπ ήδε βξίζθνληαη ζε εμέιημε. Έρεη θαηαζηεί πιένλ ζαθέο φηη, ζην πιαίζην 

ησλ ζπκθσληψλ δηαζψζεσο (Μλεκφλην Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ) θαζψο θαη φισλ ησλ 

κεηαγελέζηεξσλ εηδηθψλ δηαδηθαζηψλ δηαρεηξίζεσο ηεο θξίζεσο, ε Διιάδα έπαημε ην 

ξφιν ηνπ πεηξακαηφδσνπ θαζψο ε ιήςε απνθάζεσλ, γηα ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ ζηελ 

Δπξσδψλε, δνθηκάζζεθε θαη πηζαλφλ λα βειηηψζεθε, ζηελ πιάηε ηεο Διιάδνο 

(ALPHA BANK, Οηθνλνκηθφ Γειηίν, Μάηνο 2012). Ζ εθαξκνγή ηεο ζπληαγήο 

δηαζψζεσο ηεο ρψξαο καο, κε ηελ ιήςε κέηξσλ ζθιεξήο ιηηφηεηαο, είλαη πιένλ 

παζηθαλέο φηη, δελ απέδσζε ηα αλακελφκελα. Υαξαθηεξηζηηθά, φπσο θαηέδεημαλ 

ζρεηηθέο κειέηεο (ΗΝΔ/ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ, Έθζεζε 2011), ε πνιηηηθή εζσηεξηθήο 

ππνηίκεζεο πνπ αθνινπζήζεθε, κε ηηο αιπζηδσηέο πεξηθνπέο ζηηο ακνηβέο ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ, δελ απέδσζε θαξπνχο, θαζψο ε ξαγδαία πηψζε ησλ κηζζψλ 

ζπλνδεχηεθε απφ εμίζνπ ζεκαληηθή πηψζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, επηθέξνληαο 

ειάρηζηε κείσζε ζην εξγαηηθφ θφζηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλ θαη ν κέζνο νλνκαζηηθφο 

κηζζφο κεηψζεθε 4,5%, κε νιέζξηα απνηειέζκαηα ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη 

θνηλσλία, ην θφζηνο εξγαζίαο, αλά κνλάδα πξντφληνο, κεηψζεθε κφλν θαηά 1,2%, ιφγσ 

ηεο παξάιιειεο κείσζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ε νπνία ζεκείσζε, φπσο επηζεκάλζεθε 

ζην ζρεηηθφ κε ηηο κηζζνινγηθέο κεηαβνιέο θεθάιαην, πηψζε 3,3%. 

Ο πιένλ πξφζθνξνο θαη ιηγφηεξν επψδπλνο ηξφπνο, επίηεπμεο πξαγκαηηθήο 

κείσζεο ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο, ζην δεκφζην ηνκέα ζπλίζηαηαη ζηελ άξηζηε 

αμηνπνίεζε ηνπ δηαζέζηκνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ψζηε λα ζπληειεζηεί, ζεκαληηθή 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηνπ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ρξήδνπλ άκεζεο 

ελεξγνπνίεζεο, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4024/2011, πεξί βαζκνινγηθήο 

εμέιημεο ησλ ππαιιήισλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αμηνθξαηηθή αμηνιφγεζή ηνπο. Πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε απηή θξίλεηαη επηβεβιεκέλε, ε άκεζε ζεζκνζέηεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιφγεζεο ησλ ππαιιήισλ ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο κέηξεζεο ηεο απφδνζεο, 

βάζεη ζπγθξηκέλσλ δεηθηψλ. Υξήδεη ζην ζεκείν απηφ ηδηαίηεξεο κλείαο φηη, ε επηηπρία 

ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο ζα εμαξηεζεί απνθιεηζηηθά, απφ ηελ δηαζθάιηζε ηνπ 

αδηάβιεηνπ ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, θαζψο θαηλφκελα αλαμηνθξαηίαο θαη δηαπινθήο ζα 
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ζέζνπλ ζε πιήξε ακθηζβήηεζε ην λέν ζχζηεκα αμηνινγήζεσλ, δελ ζα ηχρνπλ απνδνρήο 

απφ ην ππεξεηνχλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε πξνζσπηθφ, θαη ζα αλαραηηίζνπλ θάζε 

πξνζπάζεηα αιιαγήο ηεο πθηζηάκελεο δεκνζηνυπαιιειηθήο λννηξνπίαο θαη 

θνπιηνχξαο.  

Δπηζεκαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά φηη, αληί λα επηδησρζεί παξάιιεια, κε ηηο 

επηβαιιφκελεο πεξηθνπέο, ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, 

κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 4024/2011, πνπ 

πξνέβιεπε, ηελ θαηαβνιή θηλήηξνπ επίηεπμεο ζηφρσλ ζηνπο ππαιιήινπο, ησλ νπνίσλ 

νη ππεξεζηαθέο κνλάδεο πέηπραλ πάλσ απφ 80% ησλ πνζνηηθνπνηεκέλσλ ζηφρσλ πνπ 

έζεζαλ, νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο αλεζηάιεζαλ, κέρξη ηελ 31/12/2016, κε ην Μλεκφλην ΗΗΗ. 

Καζίζηαηαη ζαθέο φηη, νπνηαδήπνηε πνιηηηθή δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

ρσξίο ηελ ελεξγνπνίεζε κεραληζκψλ παξαθίλεζεο, κέζσ ηεο παξνρήο θηλήηξσλ 

αχμεζεο ηεο απφδνζεο, θαζίζηαηαη απφ ηδηαίηεξα δπζρεξέο, έσο παληειψο αλέθηθην λα 

απνδψζεη. Κξίλεηαη θαηά ζπλέπεηα, επηβεβιεκέλε, ε αθχξσζε ηεο παξαπάλσ 

αλαζηνιήο θαη ε άκεζε παξνρή θηλήηξσλ πξνο ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, ην εζηθφ 

ησλ νπνίσλ έρεη ζηελ θπξηνιεμία θαηαξξαθσζεί, απφ ηηο δξακαηηθέο αιιαγέο, πνπ κε 

ξαγδαίνπο ξπζκνχο εθηπιίζζνληαη ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε, θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία 

(κεηψζεηο απνδνρψλ, ζπγρσλεχζεηο θνξέσλ, εθεδξεία). 

Ζ απνδνηηθή αμηνπνίεζε ηνπ δηαζέζηκνπ πξνζσπηθνχ, βάζεη ησλ ηππηθψλ ηνπ 

πξνζφλησλ θξίλεηαη επίζεο, θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. Γελ πξέπεη λα ιεζκνλείηαη φηη ην 

50% ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ είλαη πηπρηνχρνη παλεπηζηεκηαθήο θαη ηερλνινγηθήο 

εθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ, ηδηαίηεξε κέξηκλα πξέπεη λα ιεθζεί γηα ηελ κέγηζηε αμηνπνίεζε 

ηνπ 10% ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ θαη 

δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ θαη ζα κπνξνχζαλ λα ζηειερψζνπλ λεπξαιγηθέο, γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ δξνκνινγνχκελσλ αιιαγψλ ππεξεζίεο.  

Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη επίζεο, λα δνζεί ζηελ ηαρχξπζκε εθπαίδεπζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ψζηε λα κπνξέζεη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο κίαο ξαγδαία εμειηζζφκελεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. 

Καζίζηαηαη επίζεο, επηηαθηηθή αλάγθε, γηα ηελ ηαρχηεξε εθαξκνγή ησλ 

ζεζπηδφκελσλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, ε ζχζηαζε ελφο ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ ή 

νκάδαο δηνίθεζεο έξγνπ, πνπ ζα ζπλδέεη ηελ παξαγσγή ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ, κε 

ηελ άκεζε εθαξκνγή θαη πινπνίεζε ηνπο, ελψ παξάιιεια ζα θαηαγξάθεη, κε ηελ 

κέηξεζε ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ, ηνλ βαζκφ ελαξκφληζεο ησλ θνξέσλ ζηηο 
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ζεζπηδφκελεο δηαηάμεηο. Ζ θάζε νκάδα κπνξεί λα ζπληίζεηαη απφ 5 έσο 10 άηνκα, αλά 

Τπνπξγείν θαη λα ζηειερψλεηαη απφ πςειήο ζηάζκεο πξνζφλησλ πξνζσπηθφ, κε 

ζπνπδέο λνκηθήο θαηεχζπλζεο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε: 

1) λα ελεκεξψλνληαη θαη’ αξρήλ άκεζα γηα ηηο λέεο δηαηάμεηο 

2) λα δηαρένπλ ζηελ ππφινηπε δηνίθεζε ζαθείο νδεγίεο θαη 

θαηεπζχλζεηο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο 

3) λα επνπηεχνπλ ηνλ βαζκφ ελαξκφληζεο ζε απηέο. 

Υξήδεη επίζεο, άκεζεο αληηκεηψπηζεο, ε αδπλακία ζπληνληζκνχ, πνπ πθίζηαηαη 

κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ε απξνζπκία πνπ ελππάξρεη ζηελ δηάρπζε 

πιεξνθνξηψλ, ε νπνία αλαραηηίδεη ηηο εθζπγρξνληζηηθέο πξνζπάζεηεο θαη ζπληζηά 

ηξνρνπέδε ζηελ πξνψζεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε επίιπζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο απηνχ θξίλεηαη αξρηθά επηβεβιεκέλνο, ν εληνπηζκφο ησλ ππεξεζηψλ, ησλ 

νπνίσλ ε δξάζε δηαπιέθεηαη, γηα ηελ πινπνίεζε θαη νινθιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ελεξγεηψλ. ηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά, νη 

δξάζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ θάζε ππεξεζία γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ελέξγεηαο. Σέινο, 

ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί θαη επηιεγεί, ε ζπληνκφηεξε δηαδξνκή, πνπ κε ζπληνληζκέλε 

ζπιινγηθή δξάζε, κπνξεί λα πεηχρεη ην κέγηζην απνηέιεζκα, δειαδή νινθιήξσζε ηεο 

ελέξγεηαο, ζην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ρξφλν, κε ηελ θαηά ην δπλαηφλ ειάρηζηε ζπαηάιε 

αλζξψπηλσλ πφξσλ, εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ επίηεπμε κέγηζηνπ απνηειέζκαηνο.  
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Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2012-2015 θαη 

άιιεο δηαηάμεηο», ζει. 21-22. 

 Έθζεζε ΓΛΚ αξ. 219/36/2010 επί ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο». 

 Έθζεζε ΓΛΚ αξ. 47/13/2012, επί ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ «Ρπζκίζεηο ζπληαμηνδνηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη άιιεο 

επείγνπζεο ξπζκίζεηο εθαξκνγήο ηνπ Μλεκνλίνπ πλελλφεζεο ηνπ λ. 

4046/2012». 

 Έθζεζε Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο, ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ λφκνπ: 

«πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην-βαζκνιφγην, εξγαζηαθή 

εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ 

δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015», ζει. 162. 

 Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, έηνπο 2010, ζει. 103. 

 Δλεκεξσηηθφ εκείσκα ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Βαζηθά ζεκεία ζρεδίνπ λφκνπ 

«Καηάξγεζε θαη ζπγρψλεπζε ππεξεζηψλ, νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ ηνπ 

Γεκφζηνπ Σνκέα», ηεο 3
εο

 επηεκβξίνπ 2010. 

 Δξψηεζε ηνπ Βνπιεπηή ΛΑΟ α΄ Θεζζαινλίθεο, θ. Α. Κνινθνηξψλε, 

ππ’ αξίζκ. 1439/8.11.2011, «Γεθαπέληε κήλεο κεηά ηελ απνγξαθή ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ απνδεηθλχεηαη ε πιήξεο απνηπρία εθαξκνγήο ηεο 

απφ ηελ θπβέξλεζε».  

Γηαζέζηκν: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-

4265-8e0b-078e1bc7375a/7515080.pdf, 

 Δξψηεζε ηνπ Δπξσβνπιεπηή ΕΤΡΗΕΑ θ. Ν. Υνπληή, ζηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, γηα ην Πξφγξακκα «Αξηάδλε».  

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/7515080.pdf
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/7515080.pdf
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Γηαζέζηκν: http://www.europarl.gr/view/el/press-release/meps/meps-

2012/October2012/38oct. Html  

 ΗΝΔ, Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ, «Ζ ειιεληθή Οηθνλνκία θαη ε 

απαζρφιεζε», εηήζηα Έθζεζε 2011, ζει. 53-54. 

 ΗΝΔ, Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ, «Ζ ειιεληθή Οηθνλνκία θαη ε 

απαζρφιεζε», εηήζηα Έθζεζε 2012. 

 ΗΟΒΔ, Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ, «Ζ Διιεληθή 

Οηθνλνκία», 2/2011, ηξηκεληαία έθζεζε, αξ. ηεχρνπο 64, Ηνχιηνο 2011. 

 ΗΟΒΔ, Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ, «Ζ Διιεληθή 

Οηθνλνκία»,  2/2012, ηξηκεληαία έθζεζε, αξ. ηεχρνπο 68, Ηνχιηνο 2012, 

ζει. 46-48. 

 ΗΟΒΔ, Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ, «Ζ Διιεληθή 

Οηθνλνκία», 3/2012, ηξηκεληαία έθζεζε, αξ. ηεχρνπο 69, Οθηψβξηνο 2012, 

ζει. 47. 

 ΗΟΒΔ, Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ, «Ζ Διιεληθή 

Οηθνλνκία», 2/2010, ηξηκεληαία Έθζεζε, αξ. ηεχρνπο 60, Ηνχιηνο 2010, ζει. 

39. 

 Κνπθηάδεο, Η., (2011), «Απφ επέιηθηεο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζηηο επέιηθηεο 

δεκνζηνυπαιιειηθέο ζρέζεηο», ΔΓΓεΛΤ, 3/2011, ζει. 430-431. 

 ΚΤΑ  αξ. ΓΗΓΑΓ/Φ.81/28/νηθ. 22624, (ΦΔΚ 2658Β΄/28.9.2012). 

 ΚΤΑ  αξ. ΓΟΛΚΔΠ/Φ.15/35/νηθ. 27458 (ΦΔΚ 3046 Β΄/30.12.2011). 

 ΚΤΑ αξ. 2/37345/0004, (ΦΔΚ 784Α΄/4.6.2010). 

 ΚΤΑ αξ. 2/49931/0004, (ΦΔΚ 1135Β΄/27.7.2010). 

 Λεπθή Βίβινο γηα ηελ Γηαθπβέξλεζε, ζει. 7. 

 Μαθξπδεκήηξεο, Α., (2011), «Δπειεμία ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη 

αμηνθξαηία», ΔΓΓεΛΤ,  3/2011, ζει. 432 επ. 

 Μέξγνο, Γ., Μαθξπδεκήηξεο,, Α., (2012), Μειέηε ηνπ Γξαθείνπ 

Οηθνλνκηθψλ Μειεηψλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ, «Ζ πξνψζεζε ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία», ζει. 2. 

 Μλεκφλην πλελλφεζεο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο 

Πνιηηηθήο, 4
ε
 Δπηθαηξνπνίεζε, 2/7/2011. 

 Νφκνο 3205/2003, (ΦΔΚ 297Α΄/23.12.2003), «Μηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο 

ιεηηνπξγψλ θαη ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ, κνλίκσλ 

ζηειερψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη αληηζηνίρσλ ηεο Διιεληθήο 

http://www.europarl.gr/view/el/press-release/meps/meps-2012/October2012/38oct
http://www.europarl.gr/view/el/press-release/meps/meps-2012/October2012/38oct
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Αζηπλνκίαο, ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ θαη Ληκεληθνχ ψκαηνο θαη άιιεο 

ζπλαθείο δηαηάμεηο». 

 Νφκνο 3528/2007 (ΦΔΚ 26Α΄/9.2.2007), «Κψδηθαο Καηάζηαζεο 

Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ ΝΠΓΓ». 

 Νφκνο 3833/2010 (ΦΔΚ 40Α΄/15.3.2010), «Πξνζηαζία ηεο εζληθήο 

νηθνλνκίαο-Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

θξίζεο». 

 Νφκνο 3845/2010 (ΦΔΚ 65Α΄/6.5.2010), «Μέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηα θξάηε κέιε ηεο 

Εψλεο ηνπ επξψ θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν». 

 Νφκνο 3870/2010 (ΦΔΚ 138Α΄/9.8.2010), «Δθινγηθέο δαπάλεο 

ζπλδπαζκψλ θαη ππνςεθίσλ θαη έιεγρνο απηψλ, θαηά ηηο δεκνηηθέο θαη 

πεξηθεξεηαθέο εθινγέο». 

 Νφκνο 3895/2010 (ΦΔΚ 206Α΄/8.12.2010), «Καηάξγεζε θαη ζπγρψλεπζε 

ππεξεζηψλ, νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα». 

 Νφκνο 3899/2010 (ΦΔΚ 212Α΄/17.12.2010), «Δπείγνληα κέηξα 

εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο». 

 Νφκνο 3943/2011 (ΦΔΚ 66Α΄/31.3.2011), «Καηαπνιέκεζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο, ζηειέρσζε ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ». 

 Νφκνο 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α΄/1.7.2011), «Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο 

Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2012-2015». 

 Νφκνο 4002/2011 (ΦΔΚ 180Α΄/22.8.2011) «Σξνπνπνίεζε ηεο 

ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ – Ρπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε 

θαη ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε – ζέκαηα αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ 

Οηθνλνκηθψλ, Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο». 

 Νφκνο 4024/2011 (ΦΔΚ 226Α΄/27.10.2011), «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, 

εληαίν κηζζνιφγην - βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο 

εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 

2012-2015». 

 Νφκνο 4025/2011, (ΦΔΚ 228Α΄/2.11.2011), «Αλαζπγθξφηεζε Φνξέσλ 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Κέληξα Απνθαηάζηαζεο, Αλαδηάξζξσζε 

Δ..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο».  
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 Νφκνο 4038/2011 (ΦΔΚ 14Α΄/2.2.2012), «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο 

ζηξαηεγηθήο 2012-2015». 

 Νφκνο 4046/2011 (ΦΔΚ 28Α΄/14.2.2012), «Έγθξηζε ησλ ρεδίσλ 

πκβάζεσλ Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (Δ.Σ.Υ..), ηεο Διιεληθήο 

Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηνπ ρεδίνπ ηνπ Μλεκνλίνπ 

πλελλφεζεο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο 

γηα ηε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηε δηάζσζε ηεο εζληθήο 

νηθνλνκίαο». 

 Νφκνο 4051/2012 (ΦΔΚ 40Α΄/29.2.2012), «Ρπζκίζεηο ζπληαμηνδνηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ θαη άιιεο επείγνπζεο ξπζκίζεηο εθαξκνγήο ηνπ Μλεκνλίνπ 

πλελλφεζεο ηνπ λ. 4046/2012». 

 Νφκνο 4093/2012 (ΦΔΚ 222Α΄/12.11.2012), «Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ 

Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016 Δπείγνληα Μέηξα 

Δθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ 

Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016». 

 Πξαθηηθά Δπεμεξγαζίαο ηΔ 44/2000 

 Πξαθηηθά Δπεμεξγαζίαο ηΔ 528/1999  

 Πξαθηηθά ΗΒ΄ πλεδξίαζεο ηεο Βνπιήο, 18/10/2011, Οκηιία Π. 

Παπιφπνπινπ,  ζει. 553. 

 Πξαθηηθά ΚΕ΄ πλεδξίαζεο ηεο Βνπιήο, 24/11/2010, Οκηιία βνπιεπηή 

ηεο ΝΓ Π. Παπιφπνπινπ, ζει. 1573 θαη νκηιία βνπιεπηή ΛΑΟ Α. 

Κνινθνηξψλε, ζει. 1577. 

 Πξαθηηθά ΞΒ΄ πλεδξίαζεο ηεο Βνπιήο, 2/11/2012, χλνδνο Α΄,  ζει. 98. 

 Πξαθηηθά Ρμ΄ ζπλεδξίαζεο ηεο Βνπιήο, ηεο 2 Απγνχζηνπ 2011, Οκηιία 

Π. Παπιφπνπινπ, ζει. 14822-14823 θαη νκηιία Αληηπξνέδξνπ ηεο 

Κπβέξλεζεο Δ. Βεληδέινπ ζει. 14826. 

 Πξαθηηθά ϟΓ΄ πλεδξίαζεο ηεο Βνπιήο, 28/2/2012, Οκηιία ηνπ Θ. 

Καξάνγινπ, ζει. 6038. 

 Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 240Α΄/12.12.2012), «Έγθξηζε 

ησλ ρεδίσλ ησλ πκβάζεσλ Σξνπνπνίεζεο ηεο Κχξηαο χκβαζεο 

Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ 
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Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (Δ.Σ.Υ..) ηεο Διιεληθήο 

Γεκνθξαηίαο ηνπ Διιεληθνχ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο 

(Σ.Υ..) θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ΣηΔ), κε ηίηιν «Κχξηα χκβαζε 

Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο κεηαμχ ηνπ Δ.Σ.Υ.. ηεο Διιεληθήο 

Γεκνθξαηίαο θαη ηεο ΣηΔ κε ηίηιν «χκβαζε Γηεπθφιπλζεο Γηαρείξηζεο 

Τπνρξεψζεσλ ΗΣ» θαη ηεο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο 

κεηαμχ ηνπ Δ.Σ.Υ.., ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο ΣηΔ, κε ηίηιν 

«Γηεπθφιπλζε απνπιεξσκήο Σφθσλ Οκνιφγσλ», παξνρή 

εμνπζηνδνηήζεσλ γηα ηελ ππνγξαθή πκβάζεσλ θαη άιιεο επείγνπζεο 

δηαηάμεηο. 

 Πξψην Θέκα, «Γελ ππάξρνπλ ζπληαγκαηηθά εκπφδηα γηα απνιχζεηο ζην 

ζηελφ δεκφζην», 20/9/2011. 

 Ράπαλνο, Β., (2009), «Μέγεζνο θαη Δχξνο Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γεκφζηνπ 

Σνκέα», ΗΟΒΔ, Ννέκβξηνο 2009. 

 ρέδην Ννκνχ «Ρπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκνζηνλνκηθή 

εμπγίαλζε-Θέκαηα αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, Πνιηηηζκνχ 

Σνπξηζκνχ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο». 

 Σξνπνινγία – Πξνζζήθε, ζην ζρέδην λφκνπ «Ρχζκηζε γηα ηελ αλάπηπμε 

θαη ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε – ζέκαηα αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ 

Οηθνλνκηθψλ, Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο», Αηηηνινγηθή Έθζεζε, ζει. 1-2. Γηαζέζηκε: 

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-

023bb91713a9/tropologiaoikonomikon2.pdf . 

 Σξνπνινγία ζην ζρέδην λφκνπ «Καηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, 

ζηειέρσζε ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ».  

 Υξπζαλζάθεο, Υ., (2011), «Πξνζπληαμηνδνηηθή Γηαζεζηκφηεηα – 

Δξγαζηαθή Δθεδξεία», Θεσξία θαη Πξάμε Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ, 

Πεξηνδηθή έθδνζε λνκνινγίαο, λνκνζεζίαο, αξζνγξαθίαο θαη πξαθηηθήο, 

12/2011, ζει.1086 επ. 

 

 

 

 

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/tropologiaoikonomikon2.pdf
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/tropologiaoikonomikon2.pdf
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Ηιεθηξνληθέο Γηεπζύλζεηο 

 European Economy, Occasional Papers 94, «The Second Economic 

Adjustment Programme for Greece», March 2012, pag. 36. Γηαζέζηκν: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/201

2/pdf/ocp94_en.pdf, 

 http://apografi.gov.gr/2012/10/1920  

 http://apografi.gov.gr/category/announcements  

 http://www.antiproedros.gr 

 http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2011/09/articles/gr1109029i.htm 

 http://www.gsis.gr/psp/parak_egrisewn.pdf 

 http://www.opengov.gr/minreform/?p=587  

 http://www.opengov.gr/minreform/wp-

content/uploads/2012/01/4_Diadikasies_kai_ry8mistikh_paragwgh_kai_

Domes.pdf 

 http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1128  

 http://www.pangalos.gr/antiproedros.gov.gr/institutions/index.html 
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