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Μετακινήσεις υπαλλήλων µετά την απογραφή 
 

 

Ξεκινά ο «Καλλικράτης» στο ∆ηµόσιο µε συγχωνεύσεις ή και καταργήσεις 
φορέων και θέσπιση νέου µισθολογίου  

 

Ευρείες ανακατατάξεις στον σκληρό πυρήνα του κράτους, µε µαζικές µετακινήσεις 
προσωπικού, συγχωνεύσεις ή και καταργήσεις οργανισµών και φορέων και θέσπιση νέου 
µισθολογίου, σηµατοδοτεί η απογραφή των δηµοσίων υπαλλήλων, όπως άφησαν να 
εννοηθεί οι αρµόδιοι υπουργοί Εσωτερικών και Οικονοµικών κκ. Ι. Ραγκούσης και Γ. 
Παπακωνσταντίνου αντίστοιχα, σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου. Ο κ. Ραγκούσης 
επιβεβαίωσε την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει ο «Καλλικράτης» στο κεντρικό 
κράτος, που προβλέπει, εκτός των άλλων, τη µεταστέγαση όλων των υπουργείων, την 
επανεξέταση όλων των οργανισµών λειτουργίας τους και την αποσαφήνιση των 
αρµοδιοτήτων µεταξύ των φορέων της διοίκησης. «∆εν υπάρχει θέµα κατάργησης 
θέσεων στο ∆ηµόσιο» διαβεβαίωσε ωστόσο, προσθέτοντας ότι κάτι τέτοιο δεν έχει 
τεθεί ούτε από την τρόικα. Έκανε όµως λόγο για καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναµικού και επανέλαβε ότι θα συνεχιστεί το πρόγραµµα των συγχωνεύσεων και 
καταργήσεων φορέων που έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση.  

O υπουργός Οικονοµικών, από την πλευρά του, επεσήµανε ότι µετά την απογραφή 
του προσωπικού στον δηµόσιο τοµέα ανοίγει ο δρόµος για το ενιαίο µισθολόγιο. 
Ταυτόχρονα, όπως είπε, θα καταβληθεί προσπάθεια να εντοπιστούν αµοιβές που είναι 
ασύµβατες µε την κείµενη νοµοθεσία και διαβεβαίωσε ότι µετά και την πιστοποίηση της 
µισθοδοσίας από κάθε φορέα θα ξεκινήσει (σ.σ.: από την 1η Νοεµβρίου) η καταβολή 
των αποδοχών των υπαλλήλων από την Ενιαία Αρχή Πληρωµών. «Θα πρέπει να 
υπάρχει λογοδοσία για το πώς ξοδεύονται τα χρήµατα» κατέληξε.  

Το σύνολο των απογραφέντων υπαλλήλων µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος της 
Γενικής Γραµµατείας Πληροφορικών Συστηµάτων, το οποίο, όπως έγινε χθες γνωστό, 
εδέχθη και επίθεση από χάκερς, ανέρχεται σε 768.009. Ο αριθµός αυτός, όπως ελέχθη 
χαρακτηριστικά, µπορεί να εµφανίζει κάποιες διαφορές σε σχέση µε τον πραγµατικό. Και 
αυτό διότι είναι δυνατόν να έχουν απογραφεί από παρανόηση ή σκόπιµα υπάλληλοι που 
δεν είχαν υποχρέωση να απογραφούν (π.χ., συνταξιούχοι του ∆ηµοσίου, συµβασιούχοι 
των οποίων η σύµβαση έχει λήξει, εργαζόµενοι σε ∆ΕΚΟ κτλ.). Από την άλλη πλευρά, 
εκφράζονται φόβοι ότι µπορεί να µην έχουν απογραφεί από παρανόηση, λόγω 
προβλήµατος ή από αντίδραση, αµειβόµενοι που είχαν την υποχρέωση να απογραφούν 
(π.χ., αµειβόµενοι από ειδικούς λογαριασµούς, υπάλληλοι που απουσίαζαν σε άδεια), ενώ 
έχει καταγραφεί και περίπτωση υπαλλήλου που δεν απογράφηκε λόγω θρησκευτικών 
πεποιθήσεων.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων, από τους 
απογεγραµµένους υπαλλήλους το 54% είναι άνδρες και το 46% γυναίκες. Η πλειονότητα 
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των υπαλλήλων (258.280) είναι µεταξύ 40 και 50 ετών, ενώ ακολουθούν οι υπάλληλοι 
(205.277) που είναι µεταξύ 30 και 40 ετών. Η πρώτη... ανατροπή που καταγράφει η 
απογραφή όµως έχει σχέση µε το µορφωτικό επίπεδο των υπαλλήλων. Ετσι το 39% είναι 
πλέον πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, ενώ ακολουθούν οι υπάλληλοι δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, οι οποίοι αποτελούν το 28% του συνόλου. Οι υπάλληλοι ειδικών θέσεων 
είναι 10%, υποχρεωτικής εκπαίδευσης 9% και τεχνολογικής εκπαίδευσης 9%. Από τους 
768.009 υπαλλήλους, η συντριπτική τους πλειονότητα, δηλαδή οι 625.738, είναι µόνιµοι. 
Σηµαντικά αυξηµένος, γεγονός το οποίο ερµηνεύεται από την απόφαση της κυβέρνησης 
Καραµανλή για τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων, εµφανίζεται και ο αριθµός των 
υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι ανέρχονται σε 53.833. 
Αντιθέτως, µειωµένος εµφανίζεται ο αριθµός των συµβασιούχων, τόσο έργου όσο και 
ορισµένου χρόνου, µετά την απόφαση της κυβέρνησης να µην ανανεώνονται πλέον οι 
συµβάσεις τους.  

Έτσι οι υπάλληλοι ορισµένου χρόνου είναι 44.811 και οι συµβασιούχοι έργου 14.345, ενώ 
1.175 υπάλληλοι είναι µετακλητοί και υπηρετούν στα γραφεία των υπουργών και των 
βουλευτών, 873 είναι µέλη διοικητικών συµβουλίων, 1.003  εργάζονται µε έµµισθη εντολή 
και 12.609 είναι αιρετοί.  

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α∆Ε∆Υ σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι οι αριθµοί της 
απογραφής διαψεύδουν µια συστηµατική και χρόνια παραποίηση- διαστρέβλωση της 
πραγµατικότητας µε αναφορές για 1,5-2, ακόµη και 2,5 εκατοµµύρια δηµοσίους 
υπαλλήλους. Αποδεικνύεται, επισηµαίνεται στην ανακοίνωση, ότι τόσο σε αριθµό όσο και 
σε µισθολογική δαπάνη είµαστε κάτω από τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η 
Α∆Ε∆Υ, µε την ευκαιρία της απογραφής, ζητεί: πρώτον, τον τερµατισµό της πολιτικής 
απαξίωσης των δηµοσίων υπηρεσιών για τη διευκόλυνση της ιδιωτικοποίησής τους, 
δεύτερον, τη δηµοκρατική αναδιοργάνωση και την παραγωγική ανασυγκρότηση της 
δηµόσιας διοίκησης, και, τρίτον, την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού µε 
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αµοιβής.  

 

Κοντά στο ένα εκατοµµύριο ο συνολικός αριθµός 

Η κυβέρνηση µετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των στοιχείων της απογραφής 
προτίθεται να προχωρήσει και σε απογραφή των υπαλλήλων του ευρύτερου δηµόσιου 
τοµέα και των κρατικών ∆ΕΚΟ που είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο. Η πρωτοβουλία 
αυτή θα έχει ως αποτέλεσµα να αποσαφηνιστεί πλήρως ο ακριβής αριθµός των δηµοσίων 
υπαλλήλων- µισθοδοτούµενων ή µη από τον κρατικό προϋπολογισµό. Ο αριθµός που θα 
προκύψει, σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες, θα ανεβάσει τελικά τον συνολικό αριθµό 
των υπαλλήλων από 950.000 έως και 1 εκατ. άτοµα.  

Ταυτόχρονα, η Ενιαία Αρχή Πληρωµών, που θα υπάγεται στο Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους, θα ξεκινήσει τις διασταυρώσεις των στοιχείων έτσι ώστε να καταστεί δυνατόν 
από την 1η Νοεµβρίου 2010 όλοι οι υπάλληλοι του ∆ηµοσίου να µισθοδοτούνται από έναν 
κοινό λογαριασµό του κράτους.  
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Από το υπουργείο Εσωτερικών ξεκίνησε ήδη και η κατάρτιση του µητρώου των 
υπαλλήλων, που περιλαµβάνει στοιχεία για τις θέσεις που κατέχουν, τα χρόνια υπηρεσίας 
τους, τους τίτλους σπουδών και, εν γένει, το καθεστώς απασχόλησή τους.  Τα στοιχεία 
αυτά θα επιτρέψουν ώστε να προχωρήσουν οι διαρθρωτικές αλλαγές στο κράτος που θα 
περιλαµβάνουν, εκτός των άλλων, και µαζικές µετακινήσεις προσωπικού από την µια 
υπηρεσία στην άλλη εντός βεβαίως του ιδίου υπουργείου.  

 

Πηγή: «Το Βήµα», 31/7/10 


