
ΝΕΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ – ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ 
Η ταφόπλακα της αξιοκρατίας,  

η οριστική παράλυση της Διοίκησης  



Νέο Βαθµολόγιο - Μισθολόγιο |Μέγεθος Δηµοσίου	  

Είναι	  όντως	  υπερτροφικός	  ο	  
Δημόσιος	  Τομέας;;;	  

Τι	  μας	  λένε	  τα	  επίσημα	  στοιχεία;;;	  	  



Νέο Βαθµολόγιο - Μισθολόγιο |Στοιχεία E.E 

Έσοδα 
Γενικής 
Κυβέρνησης	  

Συνολικά έσοδα ως 
ποσοστό του ΑΕΠ (%)	  

Έµµεσοι φόροι (ΦΠΑ) 
ως ποσοστό του ΑΕΠ 

(%)	  

Άµεσοι φόροι ως 
ποσοστό του ΑΕΠ (%)	  

Κοινωνικές 
µεταβιβάσεις ως 

ποσοστό του ΑΕΠ (%)	  
ΕΛΛΑΔΑ	   39,7	   12,5	   7,9	   13,4	  
ΕΕ27 (µ.ό.)	   44,9	   13,5	   13,4	   13,5	  

Δαπάνες 
Γενικής 
Κυβέρνησης	  

Συνολικές 
δαπάνες ως 
ποσοστό του 
ΑΕΠ (%)	  

Ενδιάµεση 
Κατανάλωση ως 
ποσοστό του ΑΕΠ 

(%)	  

Αποζηµιώσεις 
υπαλλήλων ως 
ποσοστό του ΑΕΠ 

(%)	  

Τόκοι Δηµοσίου 
Χρέους ως 

ποσοστό του ΑΕΠ 
(%)	  

Επιδόµατα 
κοινωνικού 
χαρακτήρα ως 
ποσοστό του ΑΕΠ 

(%)	  

ΕΛΛΑΔΑ	   45	   5,7	   11,2	   4,4	   17,6	  

ΕΕ27 (µ.ό.)	   45,7	   6,4	   10,4	   2,7	   19,1	  

Πηγή: EUROSTAT, 2007 

Έσοδα-Δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης 



Νέο Βαθµολόγιο - Μισθολόγιο |Στοιχεία EEAG Report 2011 

Πηγή: CESifo, 2011 

Δοµή και Συνολικά Έσοδα Γενικής Κυβέρνησης 



Νέο Βαθµολόγιο - Μισθολόγιο |Στοιχεία EΝΑΠ 

Πηγές: http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/gen_gov_data/time_series/index_en.htm 

           (ΕU COM) 

           http://www.economywatch.com/economic-statistics/economic-indicators-General _Government_Total_Expenditure_Percentage_GDP 

           (IMF) 

Δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης 2010, ως % του ΑΕΠ  



Νέο Βαθµολόγιο - Μισθολόγιο |Στοιχεία Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 

Πηγή: ILO 2008 

Απασχόληση στη Γενική Κυβέρνηση ως ποσοστό του εργατικού δυναµικού 
(2000-2008) 



Νέο Βαθµολόγιο - Μισθολόγιο |Στοιχεία Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 

Πηγή: ILO 2008 

Απασχόληση στη Γενική Κυβέρνηση και στις ΔΕΚΟ ως ποσοστό του 
εργατικού δυναµικού (2000-2008) 



Νέο Βαθµολόγιο - Μισθολόγιο |Στοιχεία EΝΑΠ 

Πηγή: ΕΝΑΠ, 2011 

Σύνθεση σώµατος Δηµοσίων Υπαλλήλων µε βάση την περίοδο που 
διορίστηκαν 



Νέο Βαθµολόγιο - Μισθολόγιο |Στοιχεία EΝΑΠ 

Πηγή: ΕΝΑΠ, 2011 

Δηµόσιοι Υπάλληλοι Υψηλών Προσόντων µετά το Νέο Βαθµολόγιο  

…σε θέσεις ευθύνης 

…γενικά 



Νέο Βαθµολόγιο - Μισθολόγιο |Στοιχεία EΝΑΠ 

Πηγή: ΕΝΑΠ, 2011 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΝEΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ 	  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	  

ΒΑΘΜΟΣ	   ΠΕ	   ΤΕ	   ΔΕ	   ΥΕ	  

Α - Β	   Προσλήψεις πριν από 
το1990	   Κρίνονται για Γενικοί Δ/ντες & Δ/ντές 	  

Γ	   Προσλήψεις πριν από το 
1995	  

Προσλήψεις πριν 
από το1990	   Κρίνονται για Τµηµατάρχες	  

Δ	  
Προσλήψεις από το 

1996 και µετά 
(µέσω Α.Σ.Ε.Π. & 
Ε.Σ.Δ.Δ.Α)	  

Η προαγωγή τους εξαρτάται από τους έχοντες βαθµό Β και 
Γ	  

Ε	  
Προσλήψεις από το 

2002 και µετά 
(µέσω Α.Σ.Ε.Π. )	  

Η προαγωγή τους εξαρτάται από τους έχοντες βαθµό Β και 
Γ	  



Νέο Βαθµολόγιο - Μισθολόγιο |Στοιχεία EΝΑΠ 

Πηγή: ΕΝΑΠ, 2011 

Γενικοί	  Διευθυντές,	  
Διευθυντές:	  

Διορισμένοι	  πριν	  το	  
1990	  

Τμηματάρχες:	  
Διορισμένοι	  πριν	  από	  

τη	  σύσταση	  και	  
λειτουργία	  ΑΣΕΠ	  (1995)	  

Εκτός	  θέσεων	  ευθύνης:	  
Διορισμένοι	  μέσω	  ΑΣΕΠ	  ή	  

ΕΣΔΔΑ,	  κάτοχοι	  μεταπτυχιακών	  	  
και	  διδακτορικών	  	  



Νέο Βαθµολόγιο - Μισθολόγιο 

Συµπέρασµα 
 Το πρόβληµα στον δηµόσιο τοµέα δεν είναι το 
µισθολογικό κόστος ή το µέγεθός του. Είναι η 
έλλειψη σύγχρονης οργάνωσης και η απροθυµία του 
πολιτικού συστήµατος να παρακάµψει «τα παιδιά 
του». 

 Το σύνολο του σώµατος των δηµοσίων υπαλλήλων 
θα εξαρτάται εφεξής από τα Υπηρεσιακά Συµβούλια, 
δηλαδή τα κοµµατικά, πελατειακά, συντεχνιακά ή 
προσωπικά δίκτυα. 

 Η κυβέρνηση, µετά το «ολίσθηµα» του Ν. 3839/2010 
µάλλον αναδιπλώνεται στις γνωστές αλλά 
καταδικασµένες πρακτικές του ελληνικού πολιτικού 
συστήµατος. 

 Μια διοικητική ιεραρχία µε επαγγελµατισµό και 
τεχνογνωσία αποτελεί προϋπόθεση εξόδου από το 
τέλµα, όρο επιβίωσης για τη χώρα.	  

Όσο µεγαλύτερο το ψέµα και όσο 
περισσότερο επαναλαµβάνεται, 
τόσο πιο πιστευτό γίνεται… 

Joseph Goebbels 


