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ABSTRACT

Λέξεις κλειδιά

Δημόσιοιυπάλληλοι,απογραφή, κοινωνικόπροφίλ, χωρική κατανομή

Το κοινωνικ{)προφίλ των δημοσίωνυπαλλήλι·)\' της

Ελλύ.δας : Χι.ψn:,':ς διαφΟΡΟΠOl11σεις

ΚαραΥιάννηΜαρία

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται το κοινωνικό προφίλ των δημοσίων υπαλλήλων της

Ελλάδας και οι διαφοροποιήσεις του σε επίπεδο Καλλικρατικών Δήμων.

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της απογραφής των δημοσίων υπαλλήλων από το

2012, διερευνήσαμε την κατανομή τους ως προς το Δήμο κατοικίας, το φύλο, την

ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, την εργασιακή σχέση και τον τομέα απασχόλησης,

επιχειρώντας μια πρώτη σκιαγράφηση των χαρακτηριστικών τους. Επιπλέον,

προχωρήσαμε στη σύγκριση, μέσω ειδικών δεικτών, της συγκέντρωσης των

υπαλλήλων σε κάθε Δήμο από τη σκοπιά του επιπέδου εκπαίδευσης και της σχέσης

τους με το δημόσιο. Σε πολλές περιπτώσεις, παρατηρήθηκαν ανισοκατανομές που

επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών ή εντείνουν την γεωγραφική

απομόνωση ορισμένων περιοχών. Εκτιμάται ότι τα αποτελέσματα της μελέτης θα

μπορούσαν να συμβάλλουν στην χάραξη πολιτικών για την ποιοτική και χωρική

αναδιάρθρωση του δημοσίου τομέα, κάτι που άλλωστε επιδιώκει η ελληνική

κυβέρνηση, υπό την πίεση της ύφεσης και των μνημονιακών απαιτήσεων.

The current dipIoma thesis examines the social profiIe of Greek civiI servants and the

differences dispIayed at the IeveI of KaIikratis MunicipaIities. Using the results ofthe

civiI servants census from 2012, we investigated their distribution regarding the

municipaIity of residence, gender, age, IeveI of education, empIoyment reIationship

and employment sector, attempting to outIine their characteristics. Additionally, we

compared, with the heIp of specific indicators, the participation of civiI servants ίη

each municipaIity ίη terms of their IeveI ίη education and their employment domain.

Ιη many cases, inequaIities were observed that affect the proper functioning of pubIic

services ΟΓ intensify the remoteness of certain areas. Ιι is estimated that the study

results couId contribute ιο the development of poIicies for the quaIitative and spatiaI

restructuring of the pubIic sector, which the Greek government pursues anyway,

under the pressure ofthe recession and Memorandum requirements.

Keywords

CiviI servants, census, social profiIe, spatiaI distribution
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Καραγι6vνη Μαρία

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Το κοινωνικ{) προφίλ των δημοσίων υπαλλιΊλων της

Ελλύ.δας : X('JρΙKΙ'; διαφΟΡΟΠ0!1Ίσεις

n
Η εργασία αυτή δε θα είχε ολοκληρωθεί χωρίς την απέραντη ηθική και υλική

υποστήριξη:

Των γονιών και του αδελφού μου, που στάθηκαν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια,

θυσιάζοντας μικρές και μεγάλες ανέσεις για χάρη των σπουδών μου, δείχνοντας μια

συγκινητική κατανόηση κι εμπιστοσύνη στις επιλογές μου,

Της κυρίας Μαρί-Νοέλ Ντυκέν, επιβλέπουσας της παρούσας εργασίας κι αγαπημένης

καθηγήτριας στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Ανάπτυξης. Με τις συμβουλές, την υπομονή, την επιμονή. την αυστηρή και δίκαιη κρίση

της, το χιούμορ και την αμεσότητά της, φώτισε την δύσκολη πορεία προς την

ολοκλήρωση αυτού του έργου, προφυλάσσοντάς με από τις «κακοτοπιές» κι

επαναφέροντάς με στο σωστό δρόμο κάθε φορά που χανόμουν,

Των καθηγητών που είχα όλα αυτά τα χρόνια στο ΤΜΧΠΠΑ, αφού οι γνώσεις που μου

μετέδωσαν άνοιξαν ορίζοντες που δε θα είχα ανακαλύψει χωρίς τη δική τους συμβολή,

Των συμφοιτητριών και παντοτινών φίλων μου, Μάγδας και Άντριας, που με

συντρόφευσαν στα ξενύχτια τόσο των εργασιών και του διαβάσματος, όσο και των

φοιτητικών πάρτι, που με έπιασαν πριν πέσω, που με ενθάρρυναν να σηκωθώ όταν

έπεσα, που μοιράστηκαν τις χαρές και τις λύπες μου, τα ταξίδια και τις τρέλες μου,

Των υπέροχων φίλων από το σχολείο, από το απέναντι σπίτι και από την Τσεχία, για τις

όμορφες στιγμές που περάσαμε μαζί, όλα τα μικρά και μεγάλα πράγματα που κάναμε κι

όλα όσα θα κάνουμε,

Του Ερμή, που δεν ήταν ανάδρομος - υποθέτω.

Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου! Και το ταξίδι συνεχίζεται ...
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Το πρώτο μέρος αποτελείται από το θεωρητικό τμήμα της έρευνας και διαιρείται

περαιτέρω σε δύο κεφάλαια:

• Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο αποσαφηνίζεται η έννοια του

δημοσίου τομέα στην Ελλάδα, η σημασία της ύπαρξής του και οι λειτουργίες

του, ενώ περιγράφονται η μορφή και οι αντιλήψεις για το ρόλο του κράτους

Το κοινωνικό προφίλ των δημοσίων υπαλλήλων της

Ελλ6.δας : X('JρΙK{:ς διαφΟΡΟίΙοη1σcις

Καραγι6.ννη Μαρία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε κάθε χρονική περίοδο και πολλές φορές ανάλογα με τις οικονομικές συγκυρίες, ο

ρόλος του κράτους και ο βαθμός παρέμβασής του στη λειτουργία της αγοράς,

αμφισβητείται κι επαναπροσδιορίζεται. Παράλληλα, συχνά επανέρχεται στο

προσκήνιο το φλέγον ζήτημα του ιδανικού μεγέθους του δημόσιου τομέα και πώς

αυτό συσχετίζεται με την αποτελεσματικότητά του. Στην Ελλάδα κυριαρχούσε η

εντύπωση πως ο δημόσιος τομέας είναι υπέρογκος για τα δεδομένα της χώρας κι

αναποτελεσματικός, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός και τα

προσόντα των δημοσίων υπαλλήλων.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της δημόσιας διοίκησης, η οποία

μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά την εξέλιξη της οικονομίας και την ανάπτυξη

κάθε χώρας. Επομένως, είναι προφανές πως ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί το

βασικό συστατικό για την επιτυχή λειτουργία του κρατικού μηχανισμού και χωρίς

αυτόν, δεν έχουν νόημα οι συζητήσεις για τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα.

Χάρη στην απογραφή του 2010, διαθέτουμε πλέον αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με το

πόσοι εργαζόμενοι απασχολούνται στο δημόσιο, ποια είναι τα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά τους και το κυριότερο, πώς κατανέμονται στον χώρο. Η επεξεργασία

αυτών των στοιχείων, σε συνδυασμό με το θεωρητικό πλαίσιο, αναδεικνύει μια σειρά

από πραγματικά προβλήματα του δημοσίου τομέα, καθώς και χωρικές ανισότητες που

έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην εύρυθμη λειτουργία του κράτους, στις

δραστηριότητες των επιχειρήσεων και στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Όλα όσα

κρύβονται πίσω από τα στοιχεία για τους δημόσιους υπαλλήλους της χώρας - τα

οποία είναι για πρώτη φορά γνωστά μετά από δεκαετίες υποθέσεων και εκτιμήσεων 

αποτελούν το αντικείμενο διερεύνησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας, η

οποία δομήθηκε σε τέσσερα μέρη, ως εξής:



όπως έχουν καταγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία, στο πέρασμα των χρόνων.

Επιπροσθέτως, γίνεται αναφορά στον τρόπο διοικητικής οργάνωσης και στα

προβλήματα που παρουσιάζει ο ελληνικός δημόσιος τομέας.

• Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται αρχικά ο ορισμός του δημοσίου υπαλλήλου,

όπως έχει διατυπωθεί στον Υπαλληλικό Κώδικα και στο Σύνταγμα.

Πραγματοποιείται ακόμη, μια αναδρομή στην εξέλιξη του θεσμού των

δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα και στη συνέχεια, προσδιορίζονται τα

δικαιώματα και τα καθήκοντά τους, οι κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται, οι

τρόποι πρόσληψής τους και τα προσόντα που πρέπει να έχουν για να

κερδίσουν μια θέση στο δημόσιο. Τέλος, παρουσιάζεται η ηλεκτρονική

απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων που διενεργήθηκε τον Ιούλιο του 20 Ι Ο,

από την οποία προέκυψε μια σύγχρονη και αξιόπιστη βάση δεδομένων για το

ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα της χώρας.

Καρα-Υιάννη Μαρία Το κοινωνικό προφίλ των δημοσίων υπαλλiΊI,(.)\, της

Ελλά.δας : XωΡl1(~:ς διαφΟΡΟίΙΟl11σεις
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Το δεύτερο μέρος αφορά τη μεθοδολογία της έρευνας και περιλαμβάνει πληροφορίες

για τον σκοπό της, τον τρόπο συλλογής δεδομένων, τους περιορισμούς της και μια

αναλυτική περιγραφή των μεταβλητών, των δεικτών, καθώς και των στατιστικών και

σχεδιαστικών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία των δεδομένων

και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

Ακολουθεί το τρίτο μέρος, με την ανάλυση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από

την επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων. Το κεφάλαιο αυτής της ενότητας

περιέχει διαγράμματα, πίνακες και χάρτες για την καλύτερη οπτική απεικόνιση και

την άμεση κατανόηση των πληροφοριών της απογραφής, ενώ από το υλικό αυτό

προκύπτουν τα πρώτα συμπεράσματα για το κοινωνικό και χωρικό προφίλ των

δημοσίων υπαλλήλων.

Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος, συνοψίζονται τα συμπεράσματα της ανάλυσης που

προηγήθηκε και προτείνονται κάποιες μικρές παρεμβάσεις που θα μπορούσαν

ενδεχομένως να βελτιώσουν τη δημόσια διοίκηση στους τομείς που διαπιστώθηκε

από την παρούσα έρευνα ότι υπάρχει πρόβλημα. Ακόμα, διατυπώνονται κάποιες

προτάσεις για το πού θα μπορούσε να κατευθυνθεί η μελέτη του φαινομένου στο

μέλλον.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1.1 Ορισμός του δημοσίου τομέα: η στενή και η ευρεία έννοια

Το κοινωνικ{) προφίλ Τω\' δημοσίων υπαλλήλων της

Ελλ6δας : X('JρΙλΙς διαφΟΡΟΠΟl11σεις

ΚαραγιάννηΜαρία

Στους δημόσιους φορείς περιλαμβάνονται (Δαλαμάγκας, 2010):

Σύμφωνα με το Ν. 1256/1982 (άρθρο 1), το Ν. 1682/1987 (άρθρο 19) και το Ν.

1892/1990 (άρθρο 51), ο δημόσιος τομέας αποτελεί ένα ιδιαίτερο νομικό καθεστώς

που υπαγορεύεται από νομοθετήματα τα οποία μπορεί να αναφέρονται είτε σε

περιορισμούς ως προς την έννοια της δημόσιας υπηρεσίας, είτε στην πρόσληψη και την

υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού, είτε στην απόκτηση και στη χρήση πόρων για

την επίτευξη του δημόσιου σκοπού τους.

ΜΕΡΟΣ Α': ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

β) Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου διακρίνονται δύο βαθμοί: στον

πρώτο βαθμό υπάγονται οι δήμοι, ενώ στον δεύτερο βαθμό υπάγονταν οι νομαρχίες,

Ο δημόσιος τομέας συνίσταται από τους δημόσιους φορείς και τις δραστηριότητές

τους. Οι δημόσιοι φορείς είναι συλλογικά όργανα που δρουν με στόχο την

ικανοποίηση του κοινωνικού συμφέροντος. Για την λειτουργία τους και για την

παροχή αγαθών ή υπηρεσιών στους πολίτες χρησιμοποιούν αναγκαστικά μέσα,

μεταξύ των οποίων η φορολογία και οι νομοθετικές πράξεις έχουν ιδιαίτερη

βαρύτητα, ενώ οι αποφάσεις τους συντονίζονται από τον πολιτικό μηχανισμό λήψης

αποφάσεων (Γεωργακόπουλος, 2005).

α) Η κεντρική διοίκηση ή το κράτος, που αποτελείται από τα όργανα άσκησης της

νομοθετικής, της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας (π.χ. Βουλή, Κυβέρνηση,

Υπουργεία κ.ά.). Οι υπηρεσίες που παρέχει η κεντρική διοίκηση είναι γενικού

χαρακτήρα κι αποσκοπούν στην κάλυψη ολόκληρης της επικράτειας ενός κράτους,

και ειδικότερα η δημόσια διοίκηση, η εθνική άμυνα, η δικαιοσύνη, η εκπαίδευση, η

υγεία, η πρόνοια κ.ά. Επίσης, από την κεντρική διοίκηση λαμβάνονται μέτρα για την

αναδιανομή του εισοδήματος, τη μείωση της ανεργίας, τη σταθεροποίηση της

οικονομίας και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο.



που με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010) αντικαταστάθηκαν από τις

περιφέρειες, οι οποίες πριν την τελευταία διοικητική μεταρρύθμιση ήταν απλές

αποκεντρωμένες υπηρεσίες και όχι φορείς της Αυτοδιοίκησης. Οι οργανισμοί αυτοί

παρέχουν επίσης υπηρεσίες γενικού χαρακτήρα, με τη διαφορά ότι έχουν μικρότερη

χωρική εμβέλεια από τις υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης, καθώς περιορίζονται

γεωγραφικά στην περιοχή που βρίσκεται στη δικαιοδοσία τους.

ΚαραγιάννηΜαρία Το κοινωνικό προφίλ των δημοσίων υπαλλήλων της

Ελλ(ιδας : Χωριισiς διαφοροποιιΊσεις
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γ) Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, όπως Π.χ. το Ίδρυμα Κοινωνικών

Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), Κ.ά. Οι

οργανισμοί αυτοί παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης

(σύνταξη, η περίθαλψη, καθώς επίσης και άλλα ειδικά επιδόματα) μόνο στα άτομα

που είναι εγγεγραμμένα σε αυτούς.

δ) Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα,

τα νοσοκομεία, Κ.ά. που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άτομα ή ομάδες ατόμων που

έχουν ορισμένες ανάγκες ή ενδιαφέροντα. Έτσι, Π.χ. τα πανεπιστήμια επιδιώκουν την

παροχή ανώτατης εκπαίδευσης, τα νοσοκομεία την παροχή περίθαλψης, Κ.ά.

Όλοι οι παραπάνω φορείς μαζί με τις δραστηριότητές τους αποτελούν τον δημόσιο

τομέα με τη στενή έwοια του όρου, στον οποίο αναφερόμαστε και ως «γενική

κυβέρνηση». Υπάρχει και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, που περιλαμβάνει όλους

τους κρατικούς φορείς ανεξάρτητα από το καθεστώς δημοσίου ή ιδιωτικού ή μικτού

δικαίου που τους διέπει, δηλαδή περιλαμβάνει επιπλέον τις δραστηριότητες των

δημόσιων επιχειρήσεων (Ν. 1256/1982, Άρθρο 1).

Οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι οργανισμοί, όπως Π.χ. η Δημόσια Επιχείρηση

Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), δεν παρέχουν τα αγαθά ή τις υπηρεσίες τους δωρεάν, όπως οι

υπόλοιποι δημόσιοι φορείς, αλλά τις πωλούν στο κοινωνικό σύνολο, με την καταβολή

κάποιου αντιτίμου. Με άλλα λόγια, αποτελούν επιχειρηματικούς οργανισμούς που

υπόκειται εν μέρει στον έλεγχο της αγοράς, τα έσοδά τους προέρχονται από τις

πωλήσεις των παραγόμενων αγαθών, που σε πολλές περιπτώσεις, πωλούνται σε

χαμηλότερη τιμή από αυτή που θα διαμορφωνόταν από τον μηχανισμό της ελεύθερης

αγοράς, ενώ από την κατανάλωσή τους δεν αποκλείονται όσοι δεν καταβάλλουν το

απαιτούμενο αντίτιμο (αρχή του αποκλεισμού). Κατά συνέπεια, η λειτουργία αυτών

των δημοσίων επιχειρήσεων ως ένα βαθμό απέχει από τους κανόνες της αγοράς,
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1.2 Ιστορική αναδρομή στη μορφή και στον ρόλο του κράτους

Τον 180 αιώνα εμφανίστηκε η εμποριοκρατία (ή μερκαντιλισμός), μια προσέγγιση

που κυριάρχησε μεταξύ των Γάλλων οικονομολόγων και υποστήριζε ότι το κράτος

πρέπει να αναλάβει ενεργό ρόλο στην προώθηση του εμπορίου και της βιομηχανίας.

γεγονός που τους επιτρέπει να παρουσιάζουν έλλειμμα. Έτσι, ένα μεγάλο μέρος των

ελλειμμάτων αυτών των επιχειρήσεων καλύπτεται από κρατικές επιχορηγήσεις

(Δαλαμάγκας,201Ο).

Το κοινωνικό προφίλ των δημοσίων υπαλλήλ(,jV της

Ελλύ.δας : X(-JρΙK{;ς διαφΟΡΟίΙοη1σεις

Καραγιάννη Μαρία

Στα πρώτα στάδια, δηλαδή μέχρι και την περίοδο της Αναγέwησης, δεν υπήρχε

οργανωμένη κυβερνητική δραστηριότητα - όχι τουλάχιστον όπως είναι γνωστή

σήμερα - και ο ρόλος του κράτους περιοριζόταν στην είσπραξη των φόρων για τη

χρηματοδότηση των πολέμων και την ενίσχυση των ηγεμόνων (Πεμπετζόγλου, 2011).

Η σημερινή μορφή με την οποία συναντάμε τον δημόσιο τομέα προέκυψε μέσα από

ένα πλήθος οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων, σκοπιμοτήτων κι

αναγκών που αναπόφευκτα, μεταβάλλονταν στο πέρασμα των αιώνων. Έτσι, ο

δημόσιος τομέας και οι αντιλήψεις γύρω από αυτόν, αλλά και γενικότερα γύρω από

το ρόλο του κράτους και τον επιθυμητό βαθμό παρέμβασής του στα οικονομικά

δρώμενα, πέρασαν από διάφορα στάδια, τα οποία εξετάζονται αναλυτικότερα

παρακάτω.

Οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι στο 20 και 30 μέρος της παρούσας εργασίας,

δηλαδή στην παρουσίαση της μεθοδολογίας και την ανάλυση του προφίλ των

δημοσίων υπάλληλων της Ελλάδας, ο όρος δημόσιος τομέας θα χρησιμοποιείται με

την στενή έννοια, καθώς τα στοιχεία της απογραφής που έχουν εξασφαλιστεί δεν

περιλαμβάνουν τους εργαζομένους στις δημόσιες επιχειρήσεις.

Στο ίδιο πνεύμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο

Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών

στο Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών (<<System of National Accounts») (2008)

ορίζουν το δημόσιο τομέα ως τον τομέα εκείνο που αποτελείται από την γενική

κυβέρνηση και τις δημόσιες επιχειρήσεις.
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Στον αντίποδα του μερκαντιλισμού, τον ίδιο αιώνα, έκανε την εμφάνισή της η

κλασσική σχολή, με κυριότερο εκπρόσωπο τον Adam Smith. Σύμφωνα με την

κλασσική σχολή, το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου εξυπηρετείται καλύτερα αν

τα άτομα αναπτύξουν ελεύθερα τις δραστηριότητές τους, χωρίς την παρέμβαση του

κράτους. Σε μια τέτοια οικονομία, με πλήρως ανταγωνιστικές συνθήκες, η άριστη

κατανομή των παραγωγικών μέσων επιτυγχάνεται με το «αόρατο χέρι», που δεν είναι

άλλο από τον μηχανισμό των τιμών, ενώ το κράτος θα πρέπει να παρεμβαίνει μόνο

στα ζητήματα της εθνικής άμυνας, της δικαιοσύνης, της εκτέλεσης έργων υποδομής

και της δημόσιας διοίκησης, που αποτελούν κατά τον Smith, τις βασικές λειτουργίες

του (Smith, 1759).

Κατά τον 190 αιώνα, αναπτύχθηκε το δόγμα του άκρατου φιλελευθερισμού (1aissez

faire - laissez passer) που προβλέπει ότι το κράτος πρέπει να απέχει από τη ρύθμιση ή

τον έλεγχο της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ιδιωτών. Έτσι, η πρώτη γενιά

των νεοκλασικών οικονομολόγων μεταξύ 1870 και 1920 (Πεμπετζόγλου, 2011)

θεωρεί ότι το κράτος θα πρέπει να είναι ουδέτερο και να μην παρεμβαίνει στην

ελεύθερη λειτουργία της αγοράς, καθώς τα βασικά οικονομικά προβλήματα, με

κυριότερο αυτό της κατανομής των μέσων παραγωγής, μπορούν να λυθούν μέσω του

«τέλειου ανταγωνισμού». Το αποκεντρωτικό αυτό σύστημα οργάνωσης της

οικονομίας χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό ανταγωνιζόμενων μονάδων, η

καθεμιά από τις οποίες αποφασίζει και ενεργεί αυτόνομα, ενώ η δράση τους

κατευθύνεται και συντονίζεται από έναν αυτόματο μηχανισμό τιμών. Η θεωρία του

τέλειου ανταγωνισμού και του οικονομικά ουδέτερου κράτους κυριάρχησε για πολύ

καιρό κι επηρέασε έντονα την οικονομική πολιτική (Καράγιωργας, 1979).

ΚαραΥιCJ.vvη Μαρία ΊΌ κοινωνικό προφίλ των δημοσίων υπαλλήλων της

Ελλάδας: Χ(,>ρη.:<':ς διαφοροποιιΊσεις
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Ωστόσο, μετά το 1930, η νεοκλασική σχολή (δεύτερη γενιά νεοκλασικών

οικονομολόγων), με σημαντικότερο εκπρόσωπο τον Pigou (1920), αναθεώρησε τις

επικρατούσες απόψεις κι εξέφρασε την αντίθεσή της, δηλώνοντας ότι το κράτος θα

πρέπει να παρεμβαίνει στην οικονομία, δηλαδή από ουδέτερο να γίνει παρεμβατικό.

Κατά τη νεοκλασική σχολή, στόχος αυτής της κρατικής παρέμβασης είναι η

διόρθωση των ατελειών της ελεύθερης αγοράς, ώστε να μεγιστοποιείται η κοινωνική

ευημερία. Άλλωστε, η εφαρμογή του κλασικού δόγματος και του δόγματος του

άκρατου φιλελευθερισμού, κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, ανέδειξε κάποια

σημαντικά μειονεκτήματά τους. Πιο συγκεκριμένα, παρόλο που και τα δύο δόγματα
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Τη διεύρυνση του ρόλου του κράτους για τη σταθεροποίηση του οικονομικού

συστήματος, υποστήριζε και ο Keynes (1935). Η κεϋνσιανή θεωρία προβλέπει,

μεταξύ άλλων, την αύξηση των δημοσίων δαπανών σε περιόδους ύφεσης, ώστε να

ενισχύεται η ενεργός ζήτηση και να υποβοηθείται η έξοδος της οικονομίας από την

κρίση (μέσω του γνωστού πολλαπλασιαστικού μηχανισμού του Keynes) κι από την

άλλη, τη μείωσή τους σε περιόδους πληθωρισμού, ώστε να περιορίζεται η

υπερβάλλουσα ζήτηση. Μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, έγινε ακόμα επιτακτικότερη

η παρέμβαση του κράτους για την επιτάχυνση της οικονομικής μεγέθυνσης, την

εκτέλεση έργων υποδομής, την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, την παραγωγή

δημοσίων αγαθών, κ.ά., καθώς ήταν εμφανές πως όλες αυτές οι δράσεις δεν

μπορούσαν να πραγματοποιηθούν από ιδιωτικούς φορείς. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα

την σταδιακή επέκταση του κράτους στον τομέα της εξασφάλισης των απαιτούμενων

παραγωγικών μέσων για την παραγωγή των δημόσιων αγαθών, των αγαθών που

προκαλούν εξωτερικές οικονομίες και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

(Ψαλιδόπουλος, 2008).

έθεσαν τις βάσεις για την επίτευξη υψηλών ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης, η

συνεπακόλουθη ανεξέλεγκτη επιδίωξη επιχειρηματικού κέρδους προκάλεσε σοβαρά

κοινωνικά προβλήματα, όπως η εκμετάλλευση του εργατικού δυναμικού, η ανισότητα

στην κατανομή του πλούτου, κ.ά., ενώ και η οικονομική κρίση του 1929 απέδειξε ότι

ο μηχανισμός της αγοράς δεν είναι πάντα σε θέση να εξασφαλίζει πλήρη απασχόληση

των παραγωγικών μέσων και σταθερό επίπεδο τιμών. Τα προβλήματα αυτά και η

ανάγκη για άμεση αντιμετώπισή τους οδήγησαν στη συνειδητοποίηση πως έπρεπε να

διευρυνθεί ο ρόλος του κράτους και να επεκταθεί και στον τομέα της κοινωνικής

πολιτικής. Ήδη, από τη δεκαετία του 1880, ο Wagner είχε υποστηρίξει ότι το κράτος

οφείλει να παρεμβαίνει στην οικονομική ζωή, για να μειώνει τις

κοινωνικοοικονομικές ανισότητες και να αναδιανέμει το εθνικό εισόδημα υπέρ των

χαμηλότερων εισοδηματικών τάξεων, μέσω των φόρων και των μεταβιβαστικών

πληρωμών. Πιο ανατρεπτικές ήταν οι απόψεις του Marx, που θεωρούσε πως ήταν

απαραίτητη η άσκηση κοινωνικού ελέγχου στα μέσα παραγωγής, μέσα όμως από την

κατάργηση της ατομικής ιδιοκτησίας, του κέρδους και του ανταγωνισμού

(Γεωργακόπουλος, 2005).

ΊΌ κοινι:σνικό προφίλ των δημοσίων υπαλλιΊλων της

Ελλύ.δας : XΙ'JρΙKές διαφοροπο!ιΊσεις

Καραγιάννη Μαρία



Βέβαια, από τη δεκαετία του Ι 980 κι έπειτα, ξεκινά η διαδικασία για τον περιορισμό

του ρόλου του κράτους λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η διόγκωση του

δημόσιου τομέα. Σε αναλογία με τις ανεπάρκειες της αγοράς στην αποτελεσματική

κατανομή των παραγωγικών μέσων, στη σταθεροποίηση, στην ανάπτυξη και στη

δίκαιη διανομή του εισοδήματος, εντοπίστηκαν από τους οικονομολόγους και οι

κρατικές ανεπάρκειες, οι οποίες καταδεικνύουν πως υπάρχουν όρια στην διεύρυνση

του δημόσιου τομέα. Η περιορισμένη πληροφόρηση του κράτους, οι περιορισμένες

δυνατότητες επηρεασμού των αποφάσεων των ιδιωτικών φορέων, η γραφειοκρατία

και ο πολιτικός μηχανισμός λήψης αποφάσεων είναι μερικές από τις αιτίες που το

κράτος αποτυγχάνει στον ρόλο του (Καράγιωργας, Ι 979). Κατά συνέπεια, τίθεται σε

μεγάλη αμφισβήτηση η αναγκαιότητα της έντονης κρατικής παρέμβασης ειδικά ως

προς την άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής (Χλέτσος, 2010), θέμα που απέκτησε με

την πρόσφατη οικονομική κρίση ακόμα περισσότερη σημασία.

Καραγι6:ννηΜαρία Το κοινωνικό προφίλ των δημοσίων υπαλλήλων της

Ελλ6δας : Χωρικές διαφορσποηlσεις
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1.3 Σύγχρονες αντιλήψεις για το ρόλο του κράτους: η περίπτωση της Ελλάδας

Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε πως πλέον, επικρατεί σε μεγάλο βαθμό η άποψη

υπέρ της συρρίκνωσης του μεγέθους του δημόσιου τομέα, καθώς η

αποτελεσματικότητα της κρατικής παρέμβασης, ειδικότερα στα θέματα της ανεργίας

και του πληθωρισμού, τέθηκε επανειλημμένα υπό αμφισβήτηση: στα τέλη του '60

από τους μονεταριστές οικονομολόγους, στις αρχές του '70 από τη σχολή των νέων

κλασσικών οικονομολόγωνκαι το '80 από τους οικονομολόγουςτης προσφοράς. Την

άποψη πως το κύριο μέρος της οικονομίας θα πρέπει να αφεθεί στις δυνάμεις της

αγοράς υποστηρίζουν κατά βάση και τα τρία ρεύματα οικονομικές σκέψης στις

δεκαετίες του '50 (νεοθεσμισμός), του '70 (αυστριακή σχολή) και του '90 (νέα

πολιτική οικονομία) (Πεμπετζόγλου,2011).

Γενικά, η κρατική παρέμβαση δε θεωρείται πλέον ο πιο αποτελεσματικός τρόπος

αντιμετώπισης των ατελειών και των αδυναμιών της αγοράς, αλλά μάλλον ότι

δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που τελικά επιλύει (Friedman 1962;

Μακρυδημήτρης 201 Ι). Το κράτος αποτελεί πλέον ένα σύνθετο κι ογκώδες

μόρφωμα, που αντί να απλοποιείται με την πάροδο του χρόνου, παραμένει περίπλοκο

κι έρμαιο των αλλεπάλληλων νομοθετικών ρυθμίσεων, ταξικών συμφερόντων και

12

n
n
n
n
n
n

"n
n
n



13

κομματικών επιδιώξεων, επιβάλλοντας δυσανάλογο κόστος για την ελληνική

οικονομία και κοινωνία. Υπό αυτό το πρίσμα, οι ιδιωτικοποιήσεις, έρχονται στο

προσκήνιο, με την προσδοκία ότι θα λύσουν τα χρόνια προβλήματα των

δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του δημόσιου χρέους (Γεωργακόπουλος, 2005).

Στην Ελλάδα λοιπόν, η εξάπλωση του κράτους δε στηρίχτηκε τόσο σε ιδεολογικές

επιλογές, όσο στις ανάγκες δημιουργίας και συντήρησης ενός πελατειακού

συστήματος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, αφενός να μην υπάρχει ένα κράτος

κοινωνικής προστασίας ανάλογο με της Ευρώπης και αφετέρου, η στελέχωση του

κράτους να μην βασίζεται σε κριτήρια αποτελεσματικότητας και συνέχειας. Το

Το κοινωνικό προφίλ των δημοσίων υπαλλιν,ων της

Ελλ{iδας : X(ιJρΙKές διαφοροποη]σεις

Καραγιάννη Μαρία

Σύμφωνα με τους Πετμεζίδου και Τσουλουβή (1990), η Ελλάδα χαρακτηρίζεται

μεταπολεμικά από ένα μοντέλο ισχυρού κρατικού παρεμβατισμού σε κάθε τομέα της

οικονομίας, χωρίς όμως να έχει προηγηθεί προσεκτικός σχεδιασμός και χωρίς να

υπάρχει ο απαραίτητος συντονισμός στις δραστηριότητες των ποικίλων κρατικών

οργάνων. Μάλιστα, ενώ ο ιδιωτικός τομέας μπορούσε να προσδιορίζει ελεύθερος με

ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια πολλές αναπτυξιακές παραμέτρους, διαμορφώνοντας

έτσι την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, ο έλεγχος των τιμών της αγοράς, των

ποσοστών κέρδους, των πηγών χρηματοδότησης κι άλλων μικρο-οικονομικών

μεγεθών ήταν ανέκαθεν κρατική υπόθεση.

Επιπλέον, οι Πετμεζίδου και Τσουλουβή συνδέουν την αντίληψη ότι το κράτος είναι

το καταλληλότερο μέσο για την επίλυση των προβλημάτων και την επίτευξη

ανάπτυξης ((κρατισμός») με την ad hoc ίδρυση κεντρικά ελεγχόμενων φορέων,

οργανισμών και υπηρεσιών που προορίζονται για την αντιμετώπιση ειδικών

προβλημάτων, ανεξάρτητα από το εάν αυτά είναι εθνικού, περιφερειακού ή τοπικού

επιπέδου. Παράλληλα, ο κρατισμός στην Ελλάδα συνδυάζεται με την κατάχρηση των

δημόσιων υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων από το εκάστοτε κυβερνόν

κόμμα προκειμένου να διευρύνει τις πελατειακές του σχέσεις, με την απουσία

συντονισμού μεταξύ των διαφορετικών υπουργείων και την αδυναμία εφαρμογής

κάποιας πολιτικής, αλλά και με την ίδρυση καινούριων φορέων που έχουν το ίδιο

αντικείμενο με υφιστάμενους φορείς. Είναι φανερό πως τέτοιες αντιφάσεις καθιστούν

αδύνατη την διαμόρφωση και την εφαρμογή ενός συνεπούς αναπτυξιακού

προγράμματος, τη στιγμή μάλιστα που λείπουν οι αναγκαίοι μηχανισμοί και το

κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.



σύστημα αυτό όμως, έχει εξαντλήσει τα όριά του και δρα ανασταλτικά στην

ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, δεσμεύοντας πόρους που σπαταλά για την

αναπαραγωγή του. Αντιθέτως, αν αυτοί οι πόροι χρησιμοποιούνταν πιο παραγωγικά

θα μπορούσαν να επιταχύνουν την οικονομική ανάπτυξη και να αυξήσουν την

απασχόληση της χώρας (lΟΒΕ, 2015).

Καρα-ΥιάννηΜαρία Το κοινωνικό προφίλ των δημοσίων υπαλλήλων της

Ελλύ.δας : Χι'ψικ:ές διαφΟΡΟΙΤΟI1)σcις
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Θα πρέπει ωστόσο να επισημάνουμε ότι στην πράξη η νεοκλασική και η κεϊνσιανή

θεωρία για περισσότερο ή λιγότερο κράτος εναλλάσσονται και αναμειγνύονται, όποτε

οι οικονομικές συνθήκες το επιβάλλουν. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι σε περιόδους

κρίσης διακόπτονται οι προσπάθειες περιορισμού του μεγέθους του δημοσίου τομέα,

έτσι ώστε να προστατευτεί ο κοινωνικο-οικονομικός ιστός (Γεωργακόπουλος &

Λοϊζίδης, 1986).

1.4 Η αναγκαιότητα της ύπαρξης του κράτους και οι λειτουργίες του

Η βασική ιδιομορφία της λειτουργίας του δημοσίου τομέα είναι ότι στοχεύει στην

προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Οι υπηρεσίες που προφέρει εκπληρώνουν μια

κοινωνική αποστολή, γι' αυτό και η λειτουργία του πρέπει να βασίζεται στις αρχές

της δημοκρατίας και η δημόσια υπηρεσία να είναι στην ουσία ιδέα, στάση, αίσθηση

καθήκοντος και κοινωνική ηθική. Για να υπάρχει αποδοτικότητα στη λειτουργία της

δημόσιας διοίκησης, οι ίδιοι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να έχουν άμεσα επαφή

με αυτές τις αξίες και αρχές, ώστε να προωθούν συγκεκριμένο είδος συμπεριφοράς

και να αποτελούν πρότυπα κοινωνικής συμπεριφοράς (Μακρυδημήτρης &

Μιχαλόπουλος, 1998).

Η αναγκαιότητα της ύπαρξης του δημοσίου τομέα έγκειται, όπως αναλύθηκε στα

προηγούμενα κεφάλαια, στην αδυναμία του μηχανισμού της αγοράς να επιτελέσει

από μόνος του άριστα όλες τις λειτουργίες. Σύμφωνα με την Επιτροπή για την

εξέταση της μακροπρόθεσμης οικονομικής πολιτικής (1998), η κρατική παρέμβαση

είναι απαραίτητη όταν:

α) Ο μηχανισμός της αγοράς παράγει μόνο τα προϊόντα που οι καταναλωτές

επιθυμούν περισσότερο, οδηγώντας σε κακή χρήση των πόρων, ενώ βασίζεται στην
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υπόθεση ότι υπάρχει ελευθερία εισόδου στην αγορά και τέλεια γνώση του

μηχανισμού της αγοράς (προϋποθέσεις που το κράτος μπορεί να διασφαλίσει).

γ) Η ρύθμιση και η διευθέτηση της ομαλής λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς

απαιτούν την επιβολή ενός νομικού καθεστώτος, δηλαδή την νομοθετική παρέμβαση

του Κράτους.

Το κοινωνικό προφίλ. "[ων δημοσίων υπαλλήλων της

Ελλfiδας : X('Jρl1(}:ς διαφοροποιιlσεις

Καραγι6.ννη Μαρία

β) Ο ανταγωνισμός δεν είναι αποτελεσματικός λόγω του φθίνοντος κόστους

παραγωγής. Οι κλάδοι που λειτουργούν με φθίνον κόστος αποτελούνται από μεγάλου

μεγέθους επιχειρήσεις, όπου απαιτούνται μεγάλες ποσότητες πάγιου κεφαλαίου.

Συνεπώς, η αποτελεσματικότερη λειτουργία του κάθε κλάδου οδηγεί σταδιακά στην

μονοπωλιακή διάρθρωση και το κράτος πρέπει να επεμβαίνει είτε παράγοντας το ίδιο,

είτε συμπράττοντας με τα ιδιωτικά κεφάλαια, αφού δημιουργήσει τα κατάλληλα

δίκτυα και τις υποδομές.

Ανεξαρτήτως ιδεολογίας, είναι αποδεδειγμένο ότι το κράτος οφείλει κατ' ελάχιστο να

παρέχει σημαντικές λειτουργίες για την ικανοποίηση των συλλογικών αναγκών. Στις

λειτουργίες αυτές συμπεριλαμβάνονται η δημιουργία και η τήρηση των νόμων και

της τάξης, η παροχή βασικών κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομής, όπως επίσης και

η εγκαθίδρυση ενός σταθερού και συνεπούς περιβάλλοντος πολιτικών (Wallis &

Dollery, 2005).

ε) Το σύστημα της αγοράς, παρά την υψηλή ανάπτυξη που μπορεί να έχει, δεν μπορεί

να επιφέρει το αντίστοιχο υψηλό επίπεδο διαβίωσης, την σταθερότητα των τιμών και

τον επιθυμητό ρυθμό ανάπτυξης, στόχους που το κράτος καλείται να διασφαλίσει.

δ) Κάποια αγαθά, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους δεν μπορούν να

προσφερθούν μέσω της αγοράς (π.χ. δρόμοι, πάρκα κλπ), καθώς εμφανίζουν

προβλήματα εξωτερικών οικονομιών και επιβαρύνσεων που η αγορά, από μόνη της

δεν μπορεί να επιλύσει.

Πέρα από τα παραπάνω, το κράτος παρεμβαίνει με διάφορα μέσα πολιτικής στην

οικονομία, είτε για να ρυθμίσει και να συντονίσει τις οικονομικές αποφάσεις και τη

δράση των ιδιωτών (επιχειρηματιών - καταναλωτών), είτε για να καλύψει

ενδεχόμενη αδυναμία - ή ακόμα και απροθυμία - του ιδιωτικού τομέα να αναλάβει



Οι κυριότεροι οικονομικοί στόχοι του σύγχρονου παρεμβατικού κράτους, όπως

προκύπτουν από την ανάλυση των ατελειών κι αδυναμιών της ανταγωνιστικής

αγοράς, θα μπορούσαν να συνοψιστούν στις ακόλουθες τρεις βασικές οικονομικές

λειτουργίες του (Χλέτσος, 2010):

κάποια οικονομική δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση, απώτερος στόχος της

κρατικής παρέμβασης είναι η μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας, χωρίς βέβαια

να αφαιρούνται λειτουργίες από την αγορά και την ελεύθερη επιχειρηματική δράση

(Καράγιωργας, 1979).

1. Στη λειτουργία κατανομής των μέσων παραγωγής: περιλαμβάνει τον

εφοδιασμό της κοινωνίας με δημόσια αγαθά και αγαθά κοινής ωφέλειας, τη

ρύθμιση των εξωτερικών οικονομιών κι επιβαρύνσεων και τη διόρθωση των

μονοπωλιακών παρεκκλίσεων.

2. Στη λειτουργία διανομής: αφορά τις διορθώσεις στην τρόπο διανομής του

εισοδήματος, έτσι ώστε η κατανομή του εισοδήματος και του πλούτου να

είναι κοινωνικά δίκαιη (στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν)

3. Στη λειτουργία σταθεροποίησης και ανάπτυξης της οικονομίας: περιλαμβάνει

την αντιμετώπιση της ύφεσης, την καταπολέμηση του πληθωρισμού και την

προσαρμογή της ανάπτυξης στους κοινωνικά επιθυμητούς στόχους.

Καραγι{ηνη Μαρία Το κοινωνικό προφίλ των δημοσίων υπαλλήλων της

Ελλύ.δας : XωΡΙ1{~:ς διαφΟΡΟΠΟΙΙ1σεις n
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1.5 Η διοικητική οργάνωση του κράτους

Τα συστήματα διοικητικής οργάνωσης αφορούν τους διάφορους τρόπους με τους

οποίους οργανώνεται η άσκηση εξουσίας που φέρει η δημόσια διοίκηση, έτσι ώστε η

εξουσία αυτή αφενός να ασκείται σε ολόκληρη την επικράτεια και αφετέρου να

επιλύει όλα τα προβλήματα της κοινωνικής και πολιτειακής ζωής στο πλαίσιο

λειτουργίας του Κράτους δικαίου (Μακρυδημήτρης, 2008).

Τα συστήματα διοικητικής οργάνωσης είναι σε γενικές γραμμές διαφορετικά από

χώρα σε χώρα. Ωστόσο, εμφανίζονται κατά κύριο λόγο, οι εξής τρεις μορφές: το

συγκεντρωτικό σύστημα, το αποκεντρωτικό σύστημα και το σύστημα της διοικητικής

αυτοδιοίκησης. Έτσι, υπάρχουν χώρες με συγκεντρωτικά συστήματα διοίκησης,
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άλ'λΕ.ς με πιο αποκεντρωτικά κι άλλες που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην

αυτοδιοίκηση, ενώ ακόμα κι εντός της ίδιας της χώρας, η ισορροπία δυνάμεων στο

εσωτερικό του διοικητικού συστήματος μπορεί να μεταβάλλεται με την πάροδο του

χρόνου (Μακρυδημήτρης, 2008).

Η ουσία της διαφοροποίησης μεταξύ της αυτοδιοίκησης και της αποκέντρωσης

έγκειται στον βαθμό εξάρτησής τους από τα κεντρικά όργανα. Η εποπτεία του

κράτους στους αυτοδιοικούμενους οργανισμούς δεν επηρεάζει σε καμιά περίπτωση

την ε'λΕ.ύθερη δράση τους, ενώ αντιθέτως, στο αποκεντρωμένο σύστημα υπάρχει

αυστηρός ιεραρχικός έλεγχος. Επιπλέον, η νομιμοποίηση των δύο συστημάτων είναι

διαφορετική. Η μεν τοπική αυτοδιοίκηση νομιμοποιείται και αναδεικνύεται άμεσα

από τον λαό, ενώ τα αποκεντρωμένα κρατικά όργανα προκύπτουν έμμεσα, με τον

διορισμό τους από την κεντρική διοίκηση. Εκτός των συγκεκριμένων διαφορών, η

αποκέντρωση και η αυτοδιοίκηση μοιράζονται κάποια κοινά χαρακτηριστικά, όπως

το γεγονός ότι η εξουσία αμφότερων πηγάζει από το κράτος, το οποίο έχει τη

δυνατότητα να περιορίζει ή να διευρύνει με νόμο το πλαίσιο των αποφασιστικών του

αρμοδιοτήτων. Επιπλέον, έχουν τον ίδιο σκοπό, που δεν είναι άλλος από την

Το κοινωVΙΚ<J προφίλ των δημοσίων υπαλλ1Ίλω\' της

Ελλ6.δας : X('Jρησ"ς διαφΟΡΟΠΟ!1)σεις

Καραγιάννη Μαρία

Επιχειρώντας μια πιο αναλυτική προσέγγιση στα τρία αυτά συστήματα, θα

διαπιστώσουμε ότι στο συγκεντρωτικό σύστημα τα όργανα του κράτους και των

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες σε όλη

την εδαφική περιοχή στην οποία εκτείνεται η δραστηριότητά τους, ενώ στο

αποκεντρωτικό σύστημα υπάρχουν είτε περιφερειακά, είτε γενικότερα μη κεντρικά

όργανα, που διαθέτουν αποφασιστικές και σημαντικές αρμοδιότητες για το κατά τόπο

και καθ' ύλην ειδικότερο πεδίο της αρμοδιότητάς τους. Όσον αφορά το σύστημα της

αυτοδιοίκησης, χαρακτηρίζεται από τη σύσταση και λειτουργία ιδιαίτερων νομικών

προσώπων που δεν ανήκουν στο νομικό πρόσωπο του Κράτους με τη στενή έννοια κι

έχουν δική τους νομική υπόσταση και δικά τους όργανα, όπως συμβαίνει στην

περίπτωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όσον αφορά, στην τοπική αυτοδιοίκηση την

διαχείριση των υποθέσεων μιας συγκεκριμένης χωρικής ενότητας αναλαμβάνουν

αυτοδιοικούμενοι οργανισμοί που συγκροτούνται από όργανα που προκύπτουν

ύστερα από εκλογές των κατοίκων της εν λόγω ενότητας και υφίστανται μόνο απλό

έ'λΕ.γχο νομιμότητας από τα κρατικά όργανα (Τσάτσος, 1992).



1.6 Οι παθογένειες του δημόσιου τομέα

εξυπηρέτηση των οικονομικών, κοινωνικών, Κ.ά. συμφερόντων της χώρας, καθώς και

των αναγκών που συναντώνται σε τοπικό επίπεδο (Σπηλιωτόπουλος, 2005).

Οι Πετράκος και Ψυχάρης (2003) χαρακτηρίζουν το σύστημα διοίκησης που

επικρατεί στην Ελλάδα ως «ετεροβαρές υπέρ του κέντρου». Σύμφωνα με το

Σύνταγμα (άρθρο 101, παραγρ. 1), η διοίκηση του κράτους οφείλει να οργανώνεται

κατά το αποκεντρωτικό σύστημα, αν και οι δύο ερευνητές εκτιμούν πως εν τέλει όλα

τα συστήματα που προαναφέρθηκαν συνυπάρχουν, με τις κεντρικές υπηρεσίες να

έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες, να κατευθύνουν, να συντονίζουν και να ελέγχουν

τα περιφερειακά όργανα, τα οποία είναι αρμόδια με τη σειρά τους για τις υποθέσεις

της περιφέρειας τους. Έπειτα, οι ΟΤΑ είναι υπεύθυνοι για τα τοπικά ζητήματα, ενώ

δεν αγνοείται η καθ' ύλην αυτοδιοίκηση, όπως για παράδειγμα των ΑΕΙ Οι ίδιοι

ερευνητές επισημαίνουν πως συμπληρωματικά με τα παραπάνω όργανα, λειτουργούν

οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές.

ΚαραγιάννηΜαρία '1'0 κοινωνικό προφίλ των δημοσίων υπαλλιΊλων της

Ελλύ.δας : X('>ρη~}:ς διαφοροποιιΊσεις
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Η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα διαμορφώθηκε με βάση το γαλλικό (ναπολεόντειο)

σύστημα, χωρίς να ακολουθήσει την εξέλιξή του, παραμένοντας για χρόνια ένα

εσωστρεφές κι αναπόφευκτα, αναποτελεσματικό σύστημα, που επέμενε στη λήψη

άκαμπτων μέτρων. Παράδειγμα τέτοιων μέτρων αποτελεί η απουσία της δυνατότητας

μετακίνησης των υπαλλήλων από ένα φορέα σε έναν άλλον παρά μόνο μετά από

ειδικές ρυθμίσεις, ή μη χρησιμοποίηση των συνεντεύξεων κατά την επιλογή ή εξέλιξη

στελεχών. Η εσωστρέφεια και η ακαμψία του συστήματος είχε ως αποτέλεσμα την

απομάκρυνση της διοίκησης από τις αρχές της αμεροληψίας και της αξιοκρατίας,

αλλά και την αδυναμία ικανοποίησης των αναγκών των πολιτών (Επιτροπή για την

εξέταση της μακροπρόθεσμης οικονομικής πολιτικής, 1998).

Οι δυσλειτουργίες που χαρακτηρίζουν σήμερα τη δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα,

δεν δημιουργήθηκαν εν μία νυκτί, αλλά συσσωρεύτηκαν με την πάροδο του χρόνου

και διογκώθηκαν. Ήδη από το 1952, ο Βαρβαρέσος στην «Έκθεση επί του

οικονομικού προβλήματος της Ελλάδος», είχε εντοπίσει τα σημαντικότερα

προβλήματα της λειτουργίας του διοικητικού μηχανισμού:
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1.6.1 Μέγεθος δημόσιου τομέα

α) Στην ανισοκατανομή του προσωπικού στις διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου

(υπερστελέχωση σε ορισμένες και υποστελέχωση σε άλλες),

Το κοη'ύ)νικό προφίλ των δημοσίων υπαλλlΊλων της

Ελλ(tδας : Χορικές διαφοροποιιΊσεις

Καραγιάννη Μαρία

β) Στο καθεστώς των πελατειακών σχέσεων, στην αναξιοκρατία, στην ηθική

κατάπτωση, την αδιαφορία, τη χαμηλή απόδοση και στις ακόμα χαμηλότερες

απολαβές, με συνέπεια τη διαμόρφωση ενός τύπου υπαλλήλου με γνωρίσματα την

«έλλειψιν ικανότητος και υπαλληλικής συνειδήσεως και την επιτηδειότητα όπως

εκμεταλλεύεται την θέσιν του διά προσωπικήν ωφέλειαν», δηλαδή της πλέον

λεγόμενης «διαφθοράς» και

Στα κεφάλαια που ακολουθούν εξετάστηκε η διαθέσιμη επιστημονική βιβλιογραφία,

προκειμένου να προσδιοριστούν τα σημαντικότερα προβλήματα του σύγχρονου

δημοσίου τομέα στην Ελλάδα, τα οποία όπως διαπιστώθηκε, δε διαφέρουν και πολύ

από τα αντίστοιχα της εποχής που ο Βαρβαρέσος έγραψε την έκθεσή του. Σε γενικές

γραμμές, τα προβλήματα του δημοσίου τομέα φαίνεται πως πηγάζουν από το

αμφιλεγόμενο μέγεθός του, τη γραφειοκρατία, τη διαφθορά, το νομικό φορμαλισμό,

την χαμηλή ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διοίκησης και των παρεχόμενων

υπηρεσιών, όπως επίσης κι από το ίδιο το ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή τους

δημοσίους υπαλλήλους.

γ) Στη γραφειοκρατική νοοτροπία, την τυπολατρία και το νομικισμό με συνέπεια την

ευθυνοφοβία και την απουσία δημιουργικού πνεύματος και πρωτοβουλίας για την

αντιμετώπιση των δημοσίων προβλημάτων.

Οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν έρθει κατά καιρούς

αντιμέτωπες με την ανάγκη για μείωση της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα,

προκειμένου να μειώσουν τις δημόσιες δαπάνες και να αντιμετωπίσουν τις

δημοσιονομικές πιέσεις. Στις πιο πολλές περιπτώσεις (με εξαίρεση την κατάσταση

που έχει διαμορφωθεί εδώ και μερικά χρόνια στην Ελλάδα με τα λεγόμενα μνημόνια

συνεwόησης), κάθε χώρα ακολουθεί το δικό της τρόπο και χρησιμοποιεί τα δικά της

μέσα και εργαλεία για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου. Για παράδειγμα,

χώρες όπως η Ελλάδα, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία και η



Πορτογαλία, αποφεύγουν να απολύσουν εργαζομένους και προσπαθούν να

περιορίσουν τις δημόσιες δαπάνες χρησιμοποιώντας αφενός συστήματα

ανακατανομής για να μειώσουν το προσωπικό (μέσω της διαδικασίας

«διαθεσιμότητας») και αφετέρου, παγώνοντας μισθούς και προσλήψεις για να

μειώσουν τα κόστη, ή/και παγώνοντας την αντικατάσταση των δημοσιών υπάλληλων

που συνταξιοδοτούνται. Αντιθέτως, χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Κάτω

Χώρες, η Σουηδία και η Δανία, έχουν προβεί σε απολύσεις για να μειώσουν το

προσωπικό του δημόσιου τομέα, με αποζημιώσεις και άλλες παροχές, παρόλο που και

σε αυτήν την περίπτωση, έχει παρατηρηθεί μια τάση αποφυγής των απολύσεων,

εφαρμόζοντας συστήματα ανακατανομής ή προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης

(SIGMA,2000).

Καραγιάννη Μαρία Το κοινωνικό προφίλ των δημοσίων υπαλλιιλων της

Ελλάδας: Χ('Jριισiς διαφOΡOΠOιJlσεις
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Ωστόσο, πώς μπορεί να οδηγηθεί κανείς με ασφάλεια στο συμπέρασμα ότι το μέγεθος

του δημόσιου τομέα είναι μεγάλο ή μικρό για τα δεδομένα μιας χώρας; Ειδικότερα,

στην Ελλάδα ο δημόσιος τομέας χαρακτηρίζεται από μια σημαντική μερίδα των

Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, των πολιτικών, της επιστημονικής κοινότητας, αλλά

και των πολιτών ως υπερτροφικός και κατηγορείται πολύ συχνά για την κρίσιμη

οικονομική κατάσταση της χώρας. Ίσως μάλιστα, η κυριαρχία αυτής της άποψης να

ευθύνεται ως ένα βαθμό για τη στοχοποίησή του τα τελευταία χρόνια από το

πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και από τα Μνημόνια Συνεwόησης, που

υποστηρίζουν και επιδιώκουν την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη μείωση των

ανισορροπιών στα δημόσια οικονομικά, μέσω της μείωσης του μεγέθους του.

Δεν είναι τυχαίο ότι η αποτίμηση του εύρους και του μεγέθους των δραστηριοτήτων

του δημόσιου τομέα είναι ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα που προκύπτουν κατά

τη διερεύνησή του. Η δυσκολία αυτή έγκειται στο γεγονός ότι τα αγαθά του δημόσιου

τομέα έχουν πολλές φορές ποιοτική διάσταση, ενώ πολλές από τις δράσεις του είναι

διοικητικές και ρυθμιστικές, οπότε δεν είναι πάντα δυνατό να ποσοτικοποιηθούν.

Ακόμα και σε περίπτωση που αυτό είναι εφικτό, δεν μπορούν να εκφρασθούν σε

χρηματικούς όρους, εφόσον δεν υπάρχουν τιμές για τα αντίστοιχα προϊόντα

(Κοινωνικό Πολύκεντρο, 2013).

Έτσι, στη μελέτη του ΟΟΣΑ για το 2002 σημειώνεται ότι «η ακριβής μέτρηση της

απασχόλησης στο δημόσιο είναι προβληματική. Δεδομένου του εύρους των
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Αντιθέτως, η έρευνα «The size and performance ofpublic sector activities ίη Europe»

(2005), που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της «'Έκθεσης Ανταγωνιστικότητας της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής» από τους Handler, Koebel, Reiss και Schratzenstaller,

κατατάσσει την Ελλάδα σε μια σχετικά χαμηλή θέση ως προς τον αριθμό των

δημόσιων υπαλλήλων σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ εξίσου

χαμηλό είναι και το ποσοστό των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα ως προς το

σύνολο των εργαζομένων.

καθεστώτων απασχόλησης, των δραστηριοτήτων με τις οποίες ο δημόσιος τομέας

ασχολείται άμεσα ή έμμεσα, ως πάροχος και των θεσμικών ρυθμίσεων, υπάρχουν

πολλά εμπόδια στη συγκρότηση ενός διεθνώς έγκυρου συνόλου δεδομένων».

Ειδικότερα για την Ελλάδα, η μελέτη συμπεραίνει πως «τα διαθέσιμα στοιχεία

δείχνουν ότι οι δαπάνες δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα απορροφούν ένα πολύ

μεγαλύτερο ποσοστό των συνολικών δημοσίων δαπανών σε σχέση με τις

περισσότερες χCορες του ΟΟΣΑ. Αν και δύσκολο να αποδειχθεί άμεσα, το πιθανότερο

είναι ότι αυτό προκύπτει από την υπερστελέχωση και από άλλες πηγές

αναποτελεσματικότητας παρά από έναν μεγάλο όγκο παρεχόμενων υπηρεσιών».

Το κοινωνικό προφίλ των δημοσίων υπαλλήλων της

ΕλλCiδας : X('JρΙKές δω.φΟΡΟΠΟl11σεις

Καραγιάννη Μαρία

Εάν λάβουμε υπόψη τις διαφορετικές θεσμικές ρυθμίσεις μεταξύ των κρατών, δεν

έχει ίσως νόημα ο προσδιορισμός του ιδανικού αριθμού δημοσίων υπαλλήλων και οι

απλές συγκρίσεις μεταξύ τους είναι, έως ένα σημείο, παραπλανητικές. Έτσι, γίνεται

εύκολα αντιληπτό, πως κράτη που έχουν αναλάβει εξ' ολοκλήρου την παροχή μιας

συγκεκριμένης υπηρεσίας, όπως της εκπαίδευσης ή της υγειονομικής περίθαλψης,

χρειάζονται περισσότερους δημόσιους υπαλλήλους στα αντίστοιχα πόστα από άλλα

κράτη, όπου οι ίδιες υπηρεσίες παρέχονται κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα. Για

παράδειγμα, ο κρατικός τομέας στη Βρετανία, με την μακροχρόνια παράδοση στην

ιδιωτική εκπαίδευση, την υποχρεωτική καταβολή διδάκτρων στα δημόσια σχολεία

και στα πανεπιστήμια και τον υψηλό βαθμό αυτονομίας τους, δεν έχει τις ίδιες

ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό, ούτε τις ίδιες δαπάνες για την παιδεία όπως η

Ελλάδα, όπου η εκπαίδευση αποτελεί κατά κύριο λόγο κρατική μέριμνα και ευθύνη

(Giddens, 1997/2009). Ως εκ τούτου, για την εκτίμηση επί του αριθμού των δημοσίων

υπαλλήλων πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι κοινωνικές και πολιτικές ιεραρχήσεις

κάθε χώρας σε σχέση με το ρόλο του κράτους και την παραγωγή των δημόσιων



αγαθών, και να μην περιορίζονται οι αναλυτές σε απλές αριθμητικές συγκρίσεις σε

ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο (Κοινωνικό Πολύκεντρο, 2013).

Αναζητώντας στην βιβλιογραφία τρόπους μέτρησης του δημόσιου τομέα,

παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει ένας ικανοποιητικός γενικός δείκτης, αλλά μία σειρά

δεικτών που χρησιμοποιούνται ανάλογα με τους σκοπούς της εκάστοτε ανάλυσης.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι μπορεί να χρησιμοποιείται ο δείκτης που μας δίνει το

ύψος των συνολικών δημοσίων δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστού

κάποιου συνολικού εισοδηματικού μεγέθους Π.χ. Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος

(ΑΕΠ). Ο δείκτης αυτός δεν περιλαμβάνει τις δραστηριότητες των δημοσίων

επιχειρήσεων και από τις υπόλοιπες δραστηριότητες καλύπτει μόνο εκείνες που

μπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Όμως η σύγκριση μεταξύ διαφορετικών χώρων

μπορεί να είναι παραπλανητική δεδομένου ότι, ο δείκτης εξαρτάται και από το ίδιο το

μέγεθος και επομένως την εξέλιξη του ΑΕΠ. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η έντονη

ύφεση των τελευταίων χρόνων είχε ως αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση των

δημοσίων δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ, εντάσσοντας την χώρα στην κατηγορία

των χωρών με έναν σχετικά μεγαλύτερο σε μέγεθος δημόσιο τομέα. Το αποτέλεσμα

αυτό είναι απόλυτα λογικό εφόσον προέκυψε από τη συρρίκνωση του πραγματικού

ΑΕΠ κατά 7,1% το 2011 και 6,4% το 2012, γεγονός που δείχνει ότι, σε σχέση με την

εξέλιξη της οικονομίας, η συρρίκνωση του δημοσίου τομέα ήταν σχετικά

περιορισμένη! Όμως, ταυτόχρονα κι έχοντας υπόψη ότι ο δημόσιος τομέας στην

Ελλάδα αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας, είναι πολύ πιθανόν ότι, ένα

σημαντικό μέρος της ύφεσης προέκυψε από την ίδια την συρρίκνωση (σε μέγεθος και

σε όγκο δαπανών) του δημόσιου τομέα. Κατά συνέπεια, η προτεινόμενη

ποσοτικοποίηση περιλαμβάνει πολλές αδυναμίες. Επίσης, εάν τα μεγέθη του ΑΕΠ

συμπεριλάβουν και το εκτεταμένο μέγεθος της παραοικονομίας τότε ο μέσος όρος

των δημοσίων δαπανών στην Ελλάδα είναι βέβαιο ότι θα βρίσκεται και πάλι πολύ

κοντά με αυτόν των ευρωπαϊκών χωρών (Κοινωνικό Πολύκεντρο, 2013).

ΚαΡ(Γ(ιC.ιvvη Μαρία Το κοινωνικό προφίλ των δημοσίων υπαλλιιλω\' της

ΕλλάΛας : ΧωρικΙ; διαφoρoιrol11σεις
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Ένας άλλος δείκτης για τη μέτρηση του μεγέθους του δημοσίου τομέα, είναι το

ποσοστό των δημοσίων δαπανών για αγαθά και υπηρεσίες μόνο - όχι των συνολικών

δαπανών στο ΑΕΠ ή άλλου εισοδηματικού μεγέθους, καθώς αυτές δε συνεπάγονται

χρησιμοποίηση παραγωγικών πόρων από το δημόσιο τομέα. Και σε αυτή την

περίπτωση, οι παραπάνω κριτικές που σχετίζονται με την μέτρηση ως ποσοστό του
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ΑΕΠ ισχύουν. Ένας ακόμα δείκτης του μεγέθους του δημόσιου τομέα είναι οι

δημόσιες δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες που αφορούν καταναλωτικές δαπάνες

(δηλαδή η δημόσια κατανάλωση) ως ποσοστό κάποιου εισοδηματικού μεγέθους, αν

και σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά ή εναλλακτικά εκτός

από τις δαπάνες και τα έσοδα (κυρίως τα φορολογικά έσοδα) ως ποσοστό κάποιου

εισοδηματικού μεγέθους. Τέλος, ένας δείκτης που θα μας απασχολήσει και στη

συνέχεια στο πλαίσια της παρούσας διπλωματικής. είναι αυτός του ποσοστού

απασχόλησης σε δημόσιους φορείς προς τη συνολική απασχόληση της οικονομίας

(Γεωργακόπουλος & Λοϊζίδης, 1986). Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει σημαντικό

ενδιαφέρον εφόσον αντανακλά έμμεσα τουλάχιστον την πολιτική πρόσληψης του

Κράτους ή/και τις αδυναμίες του ιδιωτικού τομέα να δημιουργήσει νέες θέσεις

απασχόλησης. Η διαχρονική εξέλιξη του δείκτη αυτού μπορεί να αναδεικνύει, το

κατά τακτά διαστήματα, ρόλο της «πελατειακής» πολιτικής των κυβερνήσεων.

Στο Διάγραμμα Ι όπου καταγράφεται το ποσοστό των δημόσιων υπαλλήλων σε

σχέση με το σύνολο των εργαζομένων κάθε χώρας για την περίοδο από το 1980 μέχρι

το 2000, η Ελλάδα βρίσκεται στη 14η θέση επί συνόλου 17 ευρωπαϊκcον κρατών, με

ποσοστό 11,4%, ενώ πρώτες έρχονται η Σουηδία (30%), η Δανία (29%), η Γαλλία

(21,2%) και η Μεγάλη Βρετανία (17,8%). Μάλιστα, οι ερευνητές σημειώνουν ότι η

θέση της Ελλάδας στην κατάταξη αυτή παραμένει τις τελευταίες δεκαετίες σταθερή.

Παρόμοια είναι και τα ευρήματα που προκύπτουν από τη σύγκριση των δημοσίων

δαπανών στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ κάθε χώρας, με την Ελλάδα να

βρίσκεται σταθερά σε χαμηλότερη θέση από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Διάγραμμα 1: Ποσοστό δημοσίων υπαλλήλων ως προς το σύνολο των εργαζομένων

στην Ευρώπη των 17 για την περίοδο 1980-2000
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Πηγή: WIFO Working Papers (http://papers.ssm.com/soI3/papers.cfm?abstracUd= 1861528)
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Επιπλέον, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ «Government at a

Glance 2013)), όπου το μέγεθος του δημόσιου τομέα προσδιορίζεται με βάση τον

δείκτη του ποσοστού των απασχολούμενων στο δημόσιο τομέα ως προς το σύνολο

των εργαζομένων, το ποσοστό της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα,

μέχρι και το 2011, είναι από τα μικρότερα των χωρών του οργανισμού και κυμαίνεται

σε επίπεδα κάτω του 10%, τη στιγμή που χώρες όπως η Νορβηγία και η Δανία

καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις, απασχολώντας περίπου το 30% του συνολικού

εργατικού δυναμικού τους στο δημόσιο (βλ. Διάγραμμα 2). Επομένως, κόντρα στην

κοινή πεποίθηση, οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα δεν είναι περισσότεροι από

αυτούς άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία έχουν ανάλογο πληθυσμό.

Διάγραμμα 2: Ποσοστό απασχολούμενων στο δημόσιο τομέα στις χώρες του ΟΑΣΑ,

κατά το 2001 και 20 Ι Ι
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Πηγή: OECD (http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/421320 Ι e.pdf)

Με βάση τα στοιχεία αυτά, δεν επαληθεύεται η διάχυτη εντύπωση για έναν

υπερτροφικό δημόσιο τομέα στην Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες χώρες. Ωστόσο, η

ιδιαιτερότητα του ελληνικού δημόσιου τομέα δεν έγκειται σε τόσο μεγάλο βαθμό στο

μέγεθος του, αλλά στο μικρό βαθμό αποδοτικότητας και στην παροχή χαμηλής

ποιότητας υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις (Μανιτάκης Αντ. (2012),

Ομιλία στο συνέδριο του «Economist» 11ttp://vvw\v.ydIned.gov.gr/?p=2405). Τέλος,

ένα θέμα που δεν έχει εξεταστεί πλήρως έως σήμερα, αφορά την χωρική κατανομή

του συγκεκριμένου δυναμικού. Αν είναι γνωστό ότι υπάρχει υπερστελέχωση

ορισμένων υπηρεσιών και επομένως υποστελέχωση άλλων, θα έπρεπε να εξεταστεί

και η χωρική συνιστώσα, ειδικά όταν λαμβάνεται υπόψη ότι, οι χωρικές ανισότητες

αποτελούν κύριο διακύβευμα για το Κράτος. Αυτή είναι μια διάσταση την οποία η
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1.6.2 Γραφειοκρατία

παρούσα εργασία θα προσπαθεί να εξετάσει, για να προσφέρει τα πρώτα ενδεικτικά

συμπεράσματα.

Το κοινωνικ{) προφίλ των δημοσίων υπαλλήλσ)ν της

Ελλάδας: Χ('φιι;,':ς διαφοροποιιΊσεις

Καραγιάννη Μαρία

Η γραφειοκρατία είναι ένα μακροχρόνιο, σύνθετο πρόβλημα. Θα μπορούσαμε να τη

διακρίνουμε σε δύο κατηγορίες: την εσωτερική και την εξωτερική. Η πρώτη

αναφέρεται σε εκείνη τη γραφειοκρατία που δεν είναι ορατή στους πολίτες, αν και

αυτοί είναι οι τελικοί αποδέκτες των δυσμενών παρενεργειών και συνεπειών της, ενώ

η δεύτερη γίνεται ιδιαίτερα αισθητή σε καθημερινή σχεδόν βάση. Οι δύο αυτές

μορφές της γραφειοκρατίας αποτελούν έναν από τους βασικούς συντελεστές της

ταλαιπωρίας των πολιτών και σημαντικό τροφοδότη της διαφθοράς (Φλωράτος,

2005).

Παρά τις προσπάθειες που γίνονται κατά καιρούς από τις εκάστοτε κυβερνήσεις για

την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, αυτή έχει καταφέρει να διεισδύσει αν όχι σε

όλους, τουλάχιστον στους περισσότερους τομείς της δημόσιας διοίκησης,

δημιουργώντας δυσκολίες στους πολίτες κατά την πρόσβασή τους στις κρατικές

υπηρεσίες κι αυξάνοντας το χρόνο και την δαπάνη που απαιτείται για την

εξυπηρέτησή τους, ευνοώντας την κυριαρχία της αδιαφάνειας σε πολλές διαδικασίες

και πρακτικές, καθυστερώντας τη λήψη αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων

και προκαλώντας τη σπατάλη των διαθέσιμων πόρων και την αύξηση του κόστους

λειτουργίας των κρατικών υπηρεσιών. Συνολικά, η γραφειοκρατία ενισχύει την

κακοδιοίκηση και στέκεται εμπόδιο στη γενικότερη ανάπτυξη της χώρας, αφού

ταλαιπωρεί τους πολίτες, δημιουργεί ένα κλίμα ανασφάλειας και αποθαρρύνει την

είσοδο νέων επιχειρήσεων στην αγορά (ΟΟΣΑ, 2014).

Το κόστος της γραφειοκρατίας για την ελληνική οικονομία είναι πολύ υψηλό,

αγγίζοντας περίπου 8% του παραγόμενου ΑΕΠ, το οποίο προσεγγίζει το ποσό των 20

δισεκατομμυρίων ευρώ. Με άλλα λόγια, η γραφειοκρατία δεν εμποδίζει μόνο την

ανάπτυξη, αλλά απορροφά κι ένα υψηλό ποσοστό των λιγοστών πόρων του κρατικού

προϋπολογισμού (http://www.ydmed.gov.gr/?p=2405).

http://www.ydmed.gov.gr/?p=2405


Σύμφωνα με τη Λευκή Βίβλο για τη διακυβέρνηση (2012), η γραφειοκρατία

προκύπτει, σε μεγάλο βαθμό, από το υπερβολικό πλήθος και την ανορθολογική

αλληλοεπικάλυψη των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων. Η Ελληνική

δημόσια διοίκηση χαρακτηρίζεται από μια προβληματική κατανομή αρμοδιοτήτων

που οφείλεται τόσο στον εκτεταμένη κατάτμησή τους, όσο και στην παρουσία

επικαλύψεων και αυξημένων συναρμοδιοτήτων. Για παράδειγμα, η σύσταση μιας

μίας ιδιωτικής επιχείρησης στην Ελλάδα, που είναι τόσο αναγκαία για την τόνωση

της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, αποτελεί κλασική περίπτωση του

διοικητικού ανορθολογισμού ως προς την κατανομή αρμοδιοτήτων, καθώς

εμπλέκονται δεκάδες κεντρικοί, περιφερειακοί ή τοπικοί φορείς, ενώ ο υποψήφιος

επιχειρηματίας θα πρέπει να συμμορφωθεί με εκατοντάδες νομικές υποχρεώσεις και

να εξασφαλίσει πολυάριθμες σφραγίδες και υπογραφές από όλους τους παραπάνω

φορείς. Επιπρόσθετα, η Λευκή Βίβλος επισημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα

συντονισμού των εμπλεκομένων ακόμα και κατά τη φάση εφαρμογής των δημοσίων

πολιτικών, ενώ δεν υπάρχουν ξεκάθαρες εκροές για τη συντριπτική πλειοψηφία των

αρμοδιοτήτων, σε σχέση με τις εξυπηρετούμενες ανάγκες των πολιτών και των

επιχειρήσεων.

Καραγι6.ννηΜαρία Το κοιναινικό προφίλ Τα/ν δημοσίων υπαλλ11λων της
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1.6.3 Διαφθορά

Ο ΟΟΣΑ εκτιμά πως η γενικότερη αδυναμία της κεντρικής εξουσίας, η

πολυπλοκότητα του νομικού πλαισίου, η απουσία βασικών δεδομένων, η αδυναμία

των μηχανισμών δημοσιονομικών και λοιπών ελέγχων και η ανεπάρκεια της

διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού είναι μερικοί από τους παράγοντες που

δημιουργούν τις συνθήκες για την ανάπτυξη της διαφθοράς, αν και σημειώνει πως

υπάρχουν ικανά στελέχη σε όλα τα επίπεδα διοίκησης που προσπαθούν να αλλάξουν

το σύστημα (ΟΟΣΑ, 2011).

Ο μη κυβερνητικός οργανισμός «Διεθνής Διαφάνεια» (<<Transparency International»),

ορίζει ως διαφθορά την κατάχρηση ενός δημόσιου αξιώματος για προσωπικό όφελος.

Διακρίνεται περαιτέρω σε μεγάλη διαφθορά (<<grand corruption»), που

πραγματοποιείται στα ανώτερα επίπεδα της κυβέρνησης και έχει αντίκτυπο σε

ολόκληρο το δημόσιο συμφέρον και σε μικρή διαφθορά «φettΥ corruption»), που
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αφορά κυρίως περιστατικά κατάχρησης εξουσίας από υπαλλήλους χαμηλού ή

μεσαίου επιπέδου στις καθημερινές συναλλαγές τους με τους πολίτες

(httΡ://www.tranSΡarenCΥ·οrg/what-ίS-CΟΠUΡtίοn#defιne).

Ο Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς (CPI) χρησιμοποιείται για την κατάταξη 175

περιοχών ανά τον κόσμο ως προς την αντίληψη που υπάρχει για το επίπεδο της

διαφθοράς στον δημόσιο τομέα τους, Με κλίμακα μέτρησης από το Ο έως το 100,

όπου το Ο αντιπροσωπεύει τις περισσότερο διεφθαρμένες περιπτώσεις, ενώ το 100 τις

λιγότερο, η Ελλάδα με ποσοστό 43% κατέχει σε παγκόσμιο επίπεδο την 69
η
θέση,

μαζί με την Ιταλία, την Βραζιλία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Σουαζιλάνδη και τη

Σενεγάλη (για το 2014). Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται πως ο λιγότερο

διεφθαρμένος δημόσιος τομέας εντοπίζεται στην Δανία (92%), ενώ η Ελλάδα κατέχει

έναν από τους πιο διεφθαρμένους δημόσιους τομείς, μαζί με την Ιταλία και τη

Ρουμανία (http://www.transparency.org/cpi2014).

Διάγραμμα 3: Ο Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς σε 175 χώρες του κόσμου (2014)
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Πηγή: http://www.transparency.org/cpi

1.6.4 Νομικόc: φορμαλισμόc:

Είναι εμφανές ακόμα και στους απλούς πολίτες πως το έργο της ελληνικής διοίκησης

ορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους νόμους. Όλες οι αποφάσεις πρέπει να

προέρχονται από μια νομική διάταξη, ενώ οι υπουργοί και οι δημόσιοι υπάλληλοι

συχνά αδυνατούν να λάβουν μια απόφαση ακόμη και για απλά ζητήματα, εάν δεν

προβλέπεται από το νόμο. Στο κείμενο της Λευκής Βίβλου για την Διακυβέρνηση

(2012) εκτιμάται ότι ο αριθμός των νομοθετικών ρυθμίσεων στην Ελλάδα ξεπερνά τα

τελευταία δεκαπέντε χρόνια κατά πολύ τις 10.000 σε ετήσια βάση, ενώ το
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μεγαλύτερο ποσοστό αυτού του τεράστιου όγκου νομοθετικού περιεχομένου

αποτελούν οι δευτερεύουσες μορφές ρυθμίσεων (Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές

Αποφάσεις και εγκύκλιοι), οι οποίες σύμφωνα με την ελληνική εμπειρία και τις

αξιολογήσεις των εμπλεκόμενων, χαρακτηρίζονται από επικαλύψεις, ασάφειες και

αντιθετικές ερμηνείες.

Ο νομικός φορμαλισμός αφορά ένα πλαίσιο που δίνει βαρύτητα στους νόμους, τους

κανονισμούς και τις τυπικές διαδικασίες που περιγράφουν το έργο της δημόσιας

διοίκησης. Η αλήθεια είναι πως ο σκοπός του νομικού φορμαλισμού ήταν αρχικά να

διασφαλίσει την ακεραιότητα και την προστασία από τις πολιτικές παρεμβάσεις. Αντί

γι' αυτό όμως, προκάλεσε αναποτελεσματικότητα, αύξησε τις προστριβές, τις

καθυστερήσεις, τις αγκυλώσεις, την αδιαφάνεια και τις αυθαιρεσίες, δημιουργώντας

ένα νομικό πλαίσιο που δεν αφήνει περιθώριο, ούτε παρέχει κανένα κίνητρο για

πρωτοβουλία από τη μεριά των δημοσίων υπαλλήλων, επιβραδύνοντας εν τέλει την

δημόσια διοίκηση. Έτσι, η δημόσια διοίκηση παγιδεύτηκε σε ένα περίπλοκο νομικό

πλαίσιο που εστιάζει στις διαδικασίες και όχι στις πολιτικές (ΟΟΣΑ, 2011).

Στο πρόβλημα του νομικού φορμαλισμού έρχεται να προστεθεί και η συγκεντρωτική

οργάνωση του κράτους σε βασικές οριζόντιες λειτουργίες, όπως η δημοσιονομική

διαχείριση. Έτσι, οι δημόσιοι οργανισμοί δεσμεύονται στη σφαίρα επιρροής των

υπουργείων και αδυνατούν να ασκήσουν αποτελεσματική διοίκηση, λόγω των

περιορισμένων δικαιοδοσιών τους (Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Διοικητική

Μεταρρύθμιση», 2007-20 Ι 3).

1.6.5 Ποιότητα και αποτελεσματικότητα

Η οικονομία επηρεάζεται άμεσα από την αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα

και από τις δραστηριότητες της δημόσιας διοίκησης. Ως εκ τούτου, μια δημόσια

διοίκηση χαμηλής ποιότητας μπορεί να περιορίσει την ανάπτυξη, αλλά και την ομαλή

λειτουργία του ιδιωτικού τομέα, που καθίσταται έτσι λιγότερο ανταγωνιστικός, όχι

μόνο στην εσωτερική αγορά, μα και στο εξωτερικό.
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Οι Μακρυδημήτρης και Μιχαλόπουλος (1995) αναφέρουν σε έκθεσή τους (<<Εκθέσεις

εμπειρογνωμόνων για τη Δημόσια Διοίκηση 1950-1998») ότι ο δημόσιος τομέας έχει

δεχθεί επανειλημμένως αυστηρή κριτική όσον αφορά την ποιότητα των παρεχόμενων

υπηρεσιών του, καθώς και ότι η διαμορφωθείσα δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία που

καλλιεργεί την μετριότητα, την ευθυνοφοβία, την τυπολατρία και συχνά την

αδιαφορία, έχει συμβάλλει στη χαμηλή ποιότητα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

Προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, κατά τους δύο

ερευνητές, και η θέσπιση της μονιμότητας, η προαγωγή με βάση το χρόνο υπηρεσίας

εις βάρος της ικανότητας, της εργατικότητας και της αποδοτικότητας, η έμφαση σε

τυπικά προσόντα αντί σε ουσιαστικά, η έλλειψη σχεδιασμού εργασίας και στόχων για

κάθε ομάδα και υπάλληλο, η απαλλαγή από ευθύνες, και η μη σύνδεση του μισθού με

την απόδοση του εργαζομένου.

Η χαμηλή ποιότητα του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα είναι αισθητή σε πολλαπλά

επίπεδα, από τους νόμους που ψηφίζονται από τη Βουλή χωρίς να εφαρμόζονται

πάντα ικανοποιητικά, μέχρι την επιβάρυνση των επιχειρήσεων και των πολιτών από

τους αργούς ρυθμούς των δημοσίων υπηρεσιών. Μέσα από τη δράση των υπηρεσιών

του δημοσίου τομέα αποκαλύπτονται σε όλο το φάσμα τους οι δυσλειτουργίες της

κρατικής μηχανής, η έλλειψη συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων

υπηρεσιών, οργανισμών και υπουργείων και η άμεση ανάγκη λήψης γεwαίων κι

αποφασιστικής σημασίας μέτρων για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της

αποτελεσματικότητας. Ο συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου

αλλά και μεταξύ των υπηρεσιών διαφορετικών υπουργείων είναι ελάχιστος, οι

ενέργειες είναι αποσπασματικές και αποκομμένες. Ο κατακερματισμός των δομCον

και η αλληλοεπικάλυψη των αρμοδιοτήτων λειτουργούν αποθαρρυντικά προς την

κατεύθυνση της συντονισμένης δράσης, ενώ απουσιάζει και η συλλογική δέσμευση

στην τήρηση ενός μεταρρυθμιστικού προγράμματος δράσης (ΟΟΣΑ, 2011 ).

Επιπλέον, είναι έντονο το κλίμα της δυσπιστίας και της καχυποψίας προς το δημόσιο,

ακόμα και στις περιπτώσεις που όλα λειτουργούν σωστά, ως αποτέλεσμα των

μακροχρόνιων πελατειακών σχέσεων, που είναι βαθιά ριζωμένες στο σύστημα και

δεν έχουν πλήρως εξαλειφθεί (Φλωράτος, 2005).

Το πρόβλημα είναι πως η αποτελεσματικότητα του δημοσίου τομέα ως προς την

επίτευξη των στόχων του δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί, όπως είδαμε ότι
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συμβαίνει και με το μέγεθος του δημοσίου τομέα. Ένας δείκτης που χρησιμοποιείται

συχνά στις διεθνείς συγκρίσεις είναι ο Δείκτης Αποτελεσματικότητας του Κράτους

(<<Government Effectiveness Indicatoo») της Παγκόσμιας Τράπεζας και αποτυπώνει

τις αντιλήψεις για την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών (όπως οι μεταφορές, η

παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, η υγειονομική περίθαλψη, κ.λπ.) και τον βαθμό

ανεξαρτησίας τους από τις πολιτικές πιέσεις, την ποιότητα της διαμόρφωσης

πολιτικcον και την εφαρμογή τους, καθώς και την αξιοπιστία των κυβερνητικών

δεσμεύσεων σε τέτοιες πολιτικές. Ο δείκτης προκύπτει από έναν μεγάλο αριθμό

διαφορετικών πηγών δεδομένων, απόψεων και εμπειριών που έχουν καταγραφεί από

συμμετέχοντες σε έρευνες και εμπειρογνώμονες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,

όπως επίσης και από διάφορους ΜΚΟ (http://info.worldbank.org/governance).

Στο Διάγραμμα 4 παρατηρούμε πως για το 2013, η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες

θέσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αποτελεσματικότητα

του δημοσίου τομέα της, ενώ οι χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά καταλαμβάνουν τις

πρώτες θέσεις, παρά το μεγάλο μέγεθος του δημόσιου τομέα τους, για το οποίο

αναφερθήκαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετά νέα

Κράτη της Ε.Ε. βρίσκονται σε πολύ υψηλότερες θέσεις.

Διάγραμμα 4: Δείκτης αποτελεσματικότητας κράτους των μελών της Ε.Ε., 2013
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ΠηγΙ1: http://info.wοrldbank.ΟΓg!gοvernance/wgί/index.aspx#reports
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Είναι ίσως αυτονόητο, αλλfι.. αξίζει να υπενθυμίσουμε πως οι χώρες με τη μεγαλύτερη

αποτελεσματικότητα τείνουν να σημειώνουν υψηλότερα επίπεδα οικονομικής

ανάπτυξης, διακρίνονται για την καλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών (πιο

αποδοτικό υγειονομικό και εκπαιδευτικό σύστημα) και παράλληλα ενισχύουν τη

συσσώρευση ανθρωπίνου κεφαλαίου και την τεχνολογική αλλαγή

(http://www.indeepanalysis.gr/?q=node/1660).

Η Λευκή Βίβλος για την Διακυβέρνηση (2012) επισημαίνει ότι στα προβλήματα

παραγωγικότητας των δημοσίων υπηρεσιών, θα πρέπει να συνυπολογιστεί και το

αυξημένο διοικητικό κόστος, που προκύπτει αφενός από το υπερβολικό εύρος και την

κατάτμηση των διοικητικών αρμοδιοτήτων κι αφετέρου, από την ανάγκη

χρηματοδότησης ενός ιδιαίτερα περίπλοκου μηχανισμού υποστήριξης και ελέγχου,

που ωστόσο δεν βελτιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών. Μάλιστα, έχει εκτιμηθεί ότι

τα διοικητικά κόστη του ελληνικού δημοσίου τομέα, που είναι από τα μεγαλύτερα

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβαρύνουν κατά περίπου 1Ο δισεκατομμύρια τον κρατικό

προϋπολογισμό, τη στιγμή που η μείωσή τους κατά 25% μπορεί να εξοικονομήσει

πόρους ύψους 1 δισεκατομμυρίου στο ΑΕΠ.

Το κοινωνικό προφίλ των δημοσίων υπαλλήλων της

Ελλύ.δας : Xωρη(}~ς διαφoρoίIOΙ11σCΙς

Καραγι{nτνη Μαρία

Πράγματι, λοιπόν, ακόμα κι από αυτά τα λίγα στοιχεία που παρουσιάζονται στην

παρούσα διπλωματική είναι φανερό ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δημόσιος

τομέας στην Ελλάδα δεν πηγάζουν τόσο από το μέγεθός του, όσο από την χαμηλή

αποτελεσματικότητά του. Επομένως, ίσως είναι κρισιμότερο να δοθεί έμφαση στους

παράγοντες που εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα του δημοσίου τομέα και να μην

επαναπαυθεί το κράτος στην μείωση του μεγέθους του. Εκ των προτέρων, μπορούμε

να υποθέσουμε ότι, το σχετικά χαμηλό εκπαιδευτικό και μορφωτικό επίπεδο των

δημοσιών υπάλληλων θα μπορούσε να είναι μια συνιστ{οσα (όχι η μοναδική) του

προβλήματος. Κατά συνέπεια, η ανάδειξη του μέσου προφίλ των δημοσιών

υπάλληλων μπορεί να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες. Προκύπτει, λοιπόν, ο εξής

προβληματισμός: σε ποιο βαθμό μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι, το ανθρώπινο

δυναμικό του δημοσίου τομέα της Ελλάδας πάσχει από έλλειψη υψηλού

εκπαιδευτικού επίπεδου; Είναι όντως μια μεταξύ άλλων αιτία του συνολικού

προβλήματος;



Η Ραμματά (2011) εκτιμά ότι οι ανορθόδοξες αποσπάσεις των δημοσίων υπαλλήλων,

οι αδικίες στις πριμοδοτήσεις τους, η μη τήρηση του κριτηρίου των ουσιαστικών και

τυπικών προσόντων κατά την τοποθέτηση και την προαγωγή, ο περιορισμένος

κρατικός προϋπολογισμός και η μη αποδοτική δημόσια διοίκηση λόγω έλλειψης των

βέλτιστων μεθόδων, η έλλειψη κινήτρων και κυρίως ο απαξιωτικός χαρακτήρας που

συνοδεύει πολλές φορές την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου στην κοινή

συνείδηση, είναι ζητήματα που δε θα ξεπεραστούν εύκολα, ώστε να

αντικατασταθούν από ένα «υγιές» δημοσιοϋπαλληλικό σώμα.

Όταν αναφερόμαστε στο ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα, εννοούμε το

προσωπικό που στελεχώνει τη δημόσια διοίκηση και τα χαρακτηριστικά του, δηλαδή

τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, τα προσόντα, τις γνώσεις και τις δεξιότητες, τις

αντιλήψεις και τις στάσεις, τις σχέσεις με την πολιτική ηγεσία της Δημόσιας

Διοίκησης, τα καθήκοντα και την οργάνωση της εργασίας, τη συμπεριφορά στις

υπηρεσιακές σχέσεις και στις σχέσεις με τους χρήστες των υπηρεσιών της Δημόσιας

Διοίκησης, κ.λπ. Επίσης, στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού περιλαμβάνεται και

το κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του

προσωπικού, τις αμοιβές του προσωπικού, και τις πολιτικές και πρακτικές διοίκησης

προσωπικού (Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση», 2007-2013).

Καραγιάννη Μαρία

1.6.6 Ανθρώπινο δυναμικό

'Το κοινωνικό προφίλ των δημοσίων υπαλλήλων της

Ελλ(tδας : Χ('φικΙ; διαφΟΡΟ1ΊΟl11σεις
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Επιπλέον, ο Φλωράτος (2005) διακρίνει μια γραφειοκρατική νοοτροπία στο

προσωπικό του δημοσίου τομέα, ανεξαρτήτως βαθμίδας και θέσης. Ισχυρίζεται πως

ακόμα και οι νέοι δημόσιοι υπάλληλοι, όχι μόνο αδυνατούν να μεταδώσουν μια

αντίληψη απλούστευσης των περίπλοκων και συχνά παράλογων γραφειοκρατικών

διαδικασιών, αλλά εξομοιώνονται με το περιβάλλον που επικρατεί και καταλήγουν να

συμμερίζονται τη ατολμία και την ευθυνοφοβία των παλαιότερων συναδέλφων τους.

Το ελλιπές, ασαφές και αναχρονιστικό νομοθετικό-κανονιστικό πλαίσιο, η ανεπαρκής

υπηρεσιακή και περιορισμένη επιστημονική κατάρτιση, η ευθυνοφοβία των

υπαλλήλων είναι οι κύριοι τροφοδότες της γραφειοκρατίας συνιστώντας έναν φαύλο

κύκλο.
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• Η μειωμένη υποκίνηση.

• Η μειωμένη κινητικότητα.

• Η μειωμένη συμμετοχή των γυναικών στις ανώτερες θέσεις της ιεραρχίας

(προϊστάμενοι γενικών διευθύνσεων και διευθύνσεων).

• Η ελλιπής αξιοποίηση του προσωπικού με βάση τα προσόντα.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» για την προγραμματική

περίοδο 2007-2013 επισημαίνει ότι παρόλο που έχουν καταβληθεί και καταβάλλονται

προσπάθειες για τη βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα μέσω

μέτρων όπως η εκπαίδευση και η επιμόρφωση, αλλά και μέσω θεσμικών μέτρων,

εξακολουθούν να υπάρχουν «εγγενείς, παραδοσιακά διαμορφωμένες δυσλειτουργίες»

όπως:

Το κοινωνικό προφίλ των δημοσίων υπαλλ1Ίλ(,)\, της

Ελλ6δας : X(Ψll(~ς διαφοροποιιΊσεις

ΚαραΥιCJ.ννη Μαρία

Γιατί όμως, υπάρχει τόση προκατάληψη γύρω από την ιδιότητα, τη συμπεριφορά και

το έργο των δημοσίων υπαλλήλων και γιατί κατηγορούνται τόσο για τα προβλήματα

που μαστίζουν ολόκληρο τον δημόσιο τομέα, θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς.

Αναμφίβολα, το μεγαλύτερο άυλο κεφάλαιο σε κάθε οργανισμό αποτελούν οι

άνθρωποι που τον απαρτίζουν. Έτσι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, με το μορφωτικό

επίπεδο και τις ικανότητές τους, ανήκουν στους πιο καθοριστικούς παράγοντες για

την επιτυχή λειτουργία του δημοσίου τομέα. Όπως, αναφέρει χαρακτηριστικά και ο

Langrod στην έκθεσή του «Διοικητικήν αναδιοργάνωσιν εν Ελλάδι», «η επιτυχία της

διοικητικής μεταρρύθμισης εξαρτάται από τους ανθρώπους οι οποίοι θα κληθούν να

την πραγματοποιήσουν. Δεν είναι τα διαρθρωτικά σχέδια, ακόμη και τα

μεγαλοφυέστερα, αλλά οι άνδρες και οι γυναίκες - καλώς επιλεγέντες, καταλλήλως

προπαρασκευασθέντες διά τας εργασίας των, ενήμεροι των σύγχρονων αναγκών,

ικανοί διά δημιουργικάς πρωτοβουλίας και απολαύοντες του αναγκαίου κύρους, οι

οποίοι θα δυνηθούν να εξασφαλίσουν μια αληθινή επιτυχία. Πρέπει να δύνανται να

δράσουν χωρίς προσκόμματα πολιτικής ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως»

(Μακρυδημήτρης & Μιχαλόπουλος, 1998). Γι' αυτό άλλωστε, θα πρέπει να

επιλέγονται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και διαδικασιών και να

προσλαμβάνονται οι ικανότεροι και καταλληλότεροι στις ανάλογες θέσεις, ώστε να

παρέχονται ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες και να βελτιωθεί η απόδοση σε όλα τα

επίπεδα της διοίκησης.



• Η έλλειψη προσωπικού εξειδικευμένων προσόντων σε κρίσιμους τομείς δημόσιας

δράσης (π.χ. στη λειτουργία του επιτελικού σχεδιασμού και της επεξεργασίας

προγραμμάτων και πολιτικών).

• Η απουσία άσκησης σύγχρονου management, και εκπαίδευσης για την άσκησή του

από τα στελέχη που κατέχουν θέσεις ευθύνης (Γενικοί Διευθυντές, προϊστάμενοι

Διευθύνσεων και Τμημάτων).

• Η προσκόλληση στον τύπο του εκάστοτε ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, εις βάρος

του περιεχομένου και της ποιότητας των παραγόμενων υπηρεσιών.

• Η προσκόλληση στις ιεραρχικές σχέσεις, η περιχαράκωση καθηκόντων και

αρμοδιοτήτων και η δυσχέρεια ομαδικής εργασίας ή οριζόντιας συνεργασίας,

ενδο-ϋπηρεσιακής ή δι-ϋπηρεσιακής.

• Η δυσκολία αποτελεσματικής και δημιουργικής συνεργασίας με τον ιδιωτικό

τομέα με βάση το πρότυπο της εταιρικής σχέσης και επιχειρησιακής συνεργασίας

σε αντιδιαστολή με το πρότυπο της συμβατικής σχέσης εργοδότη-προμηθευτή.

• Η αναντιστοιχία μεταξύ της στελέχωσης των υπηρεσιών και των πραγματικών

αναγκών τους, ιδιαίτερα σε ότι αφορά προσωπικό διοικητικών καθηκόντων και

προσωπικό καθηκόντων παροχής υπηρεσιών, σε ενδο-υπηρεσιακό και σε δι

υπηρεσιακό επίπεδο, ως προς τα αριθμητικά μεγέθη, τα ουσιαστικά προσόντα, και

το χρονισμό των προσλήψεων.

• Η έλλειψη πρόβλεψης εναλλακτικών μεθόδων συναλλαγής, προσβάσιμων σε

άτομα με αναπηρίες.

Καραγιάννη Μαρία Το ΚΟΙV{JJvικ:ό προφίλ των δημοσίων υπαλλήλων της

Ελλάδας: X('Jρl1σ':ς διαφΟΡΟΠΟΙ11σεις
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

35

2.1 Ορισμός του Δημοσίου Υπαλλήλου

Το κοινωνικό προφίλ των δημοσίων υπαλλήλων της

Ελλάδας : X{'Ψιι,l:~ς διαφΟΡΟΠΟΙ11σεις

Καραγιάννη Μαρία

Ένας από τους πρώτους ορισμούς για την έννοια του δημοσίου υπαλλήλου που

εντοπίζεται στην ελληνική βιβλιογραφία διατυπώθηκε το 1923, από τον καθηγητή Θ.

Αγγελόπουλο, στο έργο του «Δίκαιο των Πολιτικών υπαλλήλων εν Ελλάδι». Ο

ορισμός αυτός, που υιοθετήθηκε από τον Υπαλληλικό Κώδικα το 1951 (Ν.

1811/1951) στο πρώτο Άρθρο του, προβλέπει ότι «δημόσιοι υπάλληλοι είναι τα

έμμεσα, έμμισθα όργανα του Κράτους, τα διατελούντα εν προαιρετική, αμέσου

υπηρεσιακή και πειθαρχική προς αυτό σχέση». Πρόκειται για μια διατύπωση της

νομικής έwοιας του δημοσίου υπαλλήλου κι ως εκ τούτου έχει στενότερο

περιεχόμενο από την έννοια με την οποία συνήθως χρησιμοποιείται. Επιπλέον, τόσο

στον Υπαλληλικό Κώδικα του 1951, όσο και στο Άρθρο 103 του Συντάγματος

επισημαίνεται ότι «οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του Κράτους

και υπηρετούν το Λαό' οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα»,

διάταξη με την οποία καθιερώνεται η αρχή της αμεροληψίας και της πολιτικής

ουδετερότητας των δημοσίων υπαλλήλων (Δημητρόπουλος, 2009).

Επιχειρώντας μια σύντομη ανάλυση του παραπάνω ορισμού, γίνεται αμέσως

αντιληπτό ότι ο δημόσιος υπάλληλος αποτελεί όργανο του κράτους. Αυτό σημαίνει

ότι οι πράξεις του, είτε νόμιμες είτε παράνομες, θεωρούνται πράξεις του κράτους. Πιο

συγκεκριμένα, ο δημόσιος υπάλληλος εντάσσεται στα έμμεσα όργανα του κράτους,

δηλαδή έχει θέση και αρμοδιότητες που καθορίζονται από τα άμεσα. Άμεσα είναι τα

όργανα εκείνα που το ίδιο το Σύνταγμα προσδιορίζει τη θέση, τη δράση και τη σχέση

τους με την πολιτεία, ενώ είναι ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλα όργανα, όπως για

παράδειγμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, οι δικαστές, Κ.ά. (Παπαχατζής, 1976).

Αντιθέτως, η θέση και οι αρμοδιότητες των έμμεσων οργάνων - στα οποία ανήκουν

και οι δημόσιοι υπάλληλοι - δεν διέπονται αποκλειστικά από το Σύνταγμα, αλλά

ρυθμίζονται κι από πράξεις άλλων οργάνων του κράτους, όπως είναι οι νόμοι, τα

διατάγματα και ειδικότερα, στην περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων, οι

υπηρεσιακές διαταγές. Επιπροσθέτως, τα έμμεσα όργανα, δεν είναι ανεξάρτητα, αλλά

υπόκεινται στη διατακτική αρμοδιότητα άλλων οργάνων. Έτσι, οι υπάλληλοι



υπόκεινται στις διαταγές των προϊσταμένων τους, ενώ οι ανώτατοι υπάλληλοι στις

διαταγές των υπουργών (Παπαχατζής, 1976).

Εξετάζοντας έπειτα, το έμμισθο της σχέσης του δημοσίου υπαλλήλου με το κράτος,

διαπιστώνεται ότι προκύπτει από την υποχρέωση της αποκλειστικής απασχόλησης

του δημοσίου υπαλλήλου «στην υπηρεσία του λαού» και της σχέσης «αφοσίωση ς»,

για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 103 του Συντάγματος. Σημειώνεται ότι η

αμοιβή των δημοσίων υπαλλήλων για τις υπηρεσίες που παρέχουν είναι το σύνηθες,

όχι όμως και το αναγκαίο στοιχείο της έννοιας του δημοσίου υπαλλήλου (π.χ.

δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα των άμισθων προξένων) (Τάχος, 1996).

Από τα πιο σημαντικά σημεία του ορισμού, είναι ακόμα η αναφορά στη σχέση που

συνδέει τον δημόσιο υπάλληλο με το κράτος. Πρόκειται, πρώτα από όλα, για μια

σχέση προαιρετικού χαρακτήρα, καθώς για τη δημιουργία της απαραίτητη

προϋπόθεση είναι η δήλωση της επιθυμίας του φυσικού προσώπου να την ιδρύσει και

η συμμετοχή του στη διαδικασία επιλογής και αποδοχής της πράξης διορισμού.

Επομένως, δεν πρόκειται για μια σχέση υποχρεωτικού χαρακτήρα, που ιδρύεται

κατευθείαν από το νόμο, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των εφέδρων που

υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις, ή στην περίπτωση των ενόρκων (Τάχος, 1996).

Επιπλέον, η σχέση αυτή είναι άμεση, καθώς δεν παρεμβάλλεται άλλο πρόσωπο

μεταξύ του υπαλλήλου και της υπηρεσίας, αλλά και υπηρεσιακή, αφού καθορίζεται

από τη νομική δομή και την ιεραρχική τάξη της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Η

οργανική αυτή σχέση συνδέει το προσωπικό των γραφείων με την επικεφαλή

διοικητική αρχή της υπηρεσίας. Την ανώτατη σε κάθε κλάδο αρχή, αποτελεί ο

αντίστοιχος υπουργός. Έτσι, όλες οι ιεραρχικές σχέσεις ενός κλάδου της δημόσιας

διοίκησης καταλήγουν προς τα πάνω στον αρμόδιο υπουργό κι από εκεί κι ύστερα,

αρχίζουν οι διακλαδώσεις της ιεραρχίας που συναντώνται στον κάθε κλάδο.

Παράλληλα, πρόκειται για μια πειθαρχική σχέση, καθώς ο υπάλληλος έχει ευθύνη για

κάθε υπαίτια και καταλογιστή παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος

(Σπηλιωτόπουλος, 2005).
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Το κοινωνικό προφίλ των δημοσίων υπαλλήλων της

Ελλά.δας : Χ('ΨΙΙ":,3ς διαφοροποιιισεις

Καραγιάννη Μαρία

Αξίζει να αναφερθεί, ότι συχνά στην καθομιλουμένη, ο όρος «δημόσιος υπάλληλος»

δεν χρησιμοποιείται με την ίδια ακρίβεια με την οποία διατυπώνεται στον

Υπαλληλικό Κώδικα, καθώς υιοθετείται μια πιο ευρεία ερμηνεία του. Έτσι, με τον
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Ο Τσάτσος (1992) τονίζει ότι η έwοια του διοικητικού υπαλλήλου, όπως

αποτυπώνεται στο Σύνταγμα, είναι ευρύτερη της αντίστοιχης έννοιας του

Υπαλληλικού Κώδικα. Έτσι, είναι δυνατό κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι να υπάγονται

στα άρθρα 103 και 104 του Συντάγματος, χωρίς να εμπίπτουν ρητά στο πεδίο

εφαρμογής του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως συμβαίνει για παράδειγμα, με τους

υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, το εποπτικό και διδακτικό προσωπικό της

δημοτικής, μέσης, επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης και τους υπαλλήλους

των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκηση. Για αυτούς τους τελευταίους δε, ο

Παπαχατζής (1976) αναφέρει πως η θεωρία, η πρακτική και η νομολογία των

δικαστηρίων, τους έχει εντάξει σε μια ξεχωριστή κατηγορία: αυτήν των δημοτικών

και κοινοτικών υπαλλήλων.

όρο αυτό μπορεί να νοείται κάθε φορέας ενός δημοσίου λειτουργήματος, ανεξάρτητα

από το αν το λειτούργημα είναι διοικητικό, δικαστικό, ή στρατιωτικό κι ανεξάρτητα

από τη σχέση του «υπαλλήλου» με το εκάστοτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

Ωστόσο, οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό, στην

έννοια του δημοσίου διοικητικού υπαλλήλου δεν εμπίπτουν οι δικαστικοί λειτουργοί,

οι στρατιωτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και οι δημόσιοι λειτουργοί. Στους δημόσιους

λειτουργούς περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος και

αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, οι αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές

και γενικοί γραμματείς υπουργείων, οι δήμαρχοι, γ) οι γενικοί γραμματείς των

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι διπλωματικοί υπάλληλοι, οι γιατροί ΕΣΥ, οι

καθηγητές ΑΕΙ και ΤΕΙ Κ.ά.:Ολοι αυτοί, διακρίνονται για τη χαλαρή εξάρτηση από

την προϊσταμένη αρχή, την επιδίωξη του δημοσίου συμφέροντος από τις ανώτερες

βαθμίδες της πολιτειακής δομής, τη νομική ευχέρεια επιλογών, αξιολογήσεων και

πρωτοβουλιών και γενικότερα τη δυνατότητα διαχείρισης θεμάτων που απαιτούν

ευρύτερες λειτουργικές ιδιότητες από αυτές των δημοσίων υπαλλήλων (Παπαχατζής,

1976).
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2.2 Σύντομη ιστορική αναδρομή στους δημοσιοϋπαλληλικούς θεσμούς της

Ελλάδας

Έως σήμερα και ειδικά πριν το ξεκίνημα της οικονομικής κρίσης ήταν διάχυτη η

αντίληψη πως μια θέση στον δημόσιο τομέα αποτελεί την ιδανική λύση από άποψη

επαγγελματικής αποκατάστασης, λόγω της σταθερότητας και της σιγουριάς που

προσφέρει στον απασχολούμενο. Ακόμα και με τις τρέχουσες πολιτικές και

οικονομικές εξελίξεις, ο δημόσιος τομέας πλήττεται μεν, όχι όμως στον ίδιο βαθμό με

τον ιδιωτικό τομέα, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να θεωρείται από πολλούς ως μια

ασφαλής επαγγελματική επιλογή. Βέβαια, δεν ήταν πάντα έτσι τα πράγματα.

Για πολλά χρόνια πριν την αναθεώρηση του Συντάγματος το 1911, χρόνια κρίσιμα

και ταραχώδη για την Ελλάδα, δεν υπήρχε μια ολοκληρωμένη ρύθμιση των θεσμών

του υπαλληλικού δικαίου. Οι δημόσιοι υπάλληλοι βρίσκονταν υπό καθεστώς πλήρους

πολιτικής και κομματικής εξάρτησης, με δυσάρεστες συνέπειες τόσο για τους ίδιους,

όσο και για το έργο τους. Οι απολύσεις τους δε, ήταν ένα συνηθισμένο φαινόμενο,

καθώς τα όργανα της κρατικής διοίκησης εκείνη την περίοδο ήταν ολοφάνερα

χωρισμένα σε κομματικές παρατάξεις, με αμφίβολη επαγγελματική συνείδηση.

Επικρατούσε λοιπόν, ένα πελατειακό σύστημα, που οδήγησε σε μια υπερτροφική και

υδροκεφαλική διοίκηση, όπου διογκώνονταν όχι μόνο ο συνολικός αριθμός των

υπαλλήλων (για να καλύψει το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ψηφοφόρων) αλλά και οι

υψηλότερες θέσεις σε σχέση με τις κατώτερες. Έτσι, οι διευθυντές ήταν περισσότεροι

από τους υπαλλήλους και οι αξιωματικοί από τους στρατιώτες. Ακόμα, οι

μισθολογικές διαφορές ήταν πολύ μικρές, σε σχέση με τη διεθνή εμπειρία, ανάμεσα

σε υψηλόβαθμους και χαμηλόβαθμους, τείνοντας στην εξομοίωση

(Βενετσανοπούλου, 2002).
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Καραγιάννη Μαρία

Η κατάσταση βελτιώθηκε μετά το 1909, όταν καθιερώθηκε η είσοδος σε όλες τις

δημόσιες υπηρεσίες με διαγωνισμό. Έτσι, εμπλουτίστηκε η διοικητική μηχανή με

στελέχη, τα οποία διέθεταν επιστημονική και ειδική μόρφωση. Τότε συστήθηκαν και

τα υπηρεσιακά συμβούλια, τα οποία ασκούσαν πειθαρχική εξουσία και ήταν

υπεύθυνα για τις απολύσεις, τις προαγωγές και τις μεταθέσεις των πολιτικών

υπαλλήλων της διοίκησης, ενώ μονιμοποιήθηκε και εντάχθηκε σε ανάλογους
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βαθμούς ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού των υπηρεσιών του υπουργείου

Εσωτερικών και των νομαρχιών του κράτους (Βενετσανοπούλου, 2002).

Βεβαία, ακόμα και μετά την πτώση της δικτατορίας, η διόγκωση του δημόσιου τομέα,

συνοδευόμενη από την ίδια έλλειψη στην ποιότητά του, δεν έπαψε να υφίσταται. Ο

Μακρυδημήτρης (2011) αναφέρει σε άρθρο του στην Εφημερίδα Καθημερινή ότι μια

39

Ο Υπαλληλικός Κώδικας του 1951 αποτελεί το πρώτο νομοθέτημα της

μεταπολεμικής περιόδου που ρύθμισε συστηματικά την οργάνωση του

δημοσιοϋπαλληλικού σώματος, σύμφωνα με τις αρχές της αξιοκρατίας και της

κοινωνικής αλληλεγγύης. Προς αυτήν την κατεύθυνση, καθιερώθηκαν αυστηροί όροι

επιλογής υποψηφίων για στελέχωση της δημόσιας διοίκησης με βάση τον

διαγωνισμό, το προσωπικό χωρίστηκε σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τα τυπικά του

προσόντα, τις γνώσεις και τις ικανότητες, ενώ καθορίστηκε και η αρχή του ενιαίου

μισθού για τους ομοιοβάθμους υπαλλήλους (Spanou & Sotiropoulos, 2011).

Επιπλέον, η θέσπιση της συνταγματικής μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων με το

άρθρο 102 του Συντάγματος του 1911 αποτέλεσε ισχυρό αντίβαρο στην κομματική

ασυδοσία που επικρατούσε μέχρι τότε, εξουδετερώνοντας την αστάθεια και την

ανασφάλεια της υπηρεσιακής τους κατάστασης κι εξασφαλίζοντας την ουδετερότητα

και την ανοσία τους στις πολιτικές επιρροές. Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο της

αναθεώρησης ήταν ότι κατέστησε δυνατή την πρόσληψη αλλοδαπών σε θέσεις του

δημόσιου τομέα κι όχι μόνο Ελλήνων πολιτών, όπως προβλεπόταν μέχρι τότε

(Παπαχατζής, 1976).

Το κοινωνικό προφίλ των δημοσίων υπαλλlΊλων της

Ελλύ.δας : X('Jρησ':ς διαφοροποιιΊσεις

Καραγιάννη Μαρία

Έκτοτε ωστόσο, έχουν παρατηρηθεί αρκετές προσπάθειες των εκάστοτε

κυβερνήσεων να τοποθετήσουν στον δημόσιο τομέα άτομα της δικής τους

εμπιστοσύνης, υποστηρίζοντας παράλληλα ένα σύστημα πελατειακών σχέσεων. Πιο

έντονο παράδειγμα αποτελεί ίσως η επέμβαση του δικτατορικού καθεστώτος το 1967

με στόχο την απομάκρυνση των υπαλλήλων που ήταν αντίθετοι προς τις πεποιθήσεις

του και τον έλεγχο των κορυφαίων θέσεων της δημόσιας διοίκησης από πρόσωπα

εκτός των κόλπων της υπαλληλικής ιεραρχίας, τα οποία εξυπηρετούσαν βέβαια τους

δικούς τους σκοπούς, τροποποιώντας ακόμα και ολόκληρα κεφάλαια του

Υπαλληλικού Κώδικα (Spanou, 2008).
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2002).

Στο ίδιο άρθρο, ο Μακρυδημήτρης εκτιμά ότι τη δεκαετία του 1990 λήφθηκαν μέτρα

προς την ορθή κατεύθυνση. Το σύνολο των ρυθμίσεων που είχε τεθεί σε ισχύ από τον

Υπαλληλικό Κώδικα του 1951 και μετέπειτα, κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 611/1977,

αφού εξαιτίας της πολυνομίας ήταν σχεδόν αδύνατη η εφαρμογή του αρχικού

Υπαλληλικού Κώδικα. Τελικά, με το Ν.2683/1998 «Κύρωση του Κώδικα

Καταστάσεως Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες

διατάξεις», τέθηκε σε ισχύ ο νέος υπαλληλικός κώδικας, ο οποίος αφορούσε τους

μόνιμους υπαλλήλους του κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ. και όχι όσους υπηρετούσαν στις

κρατικές υπηρεσίες και τα Ν.Π.Δ.Δ. σε σχέση ιδιωτικού δικαίου (Βενετσανοπούλου,

Πλέον, η υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων διέπεται από το

Σύνταγμα (άρθρα 29, 56, 103 και 104) και από τον Υπαλληλικό Κώδικα (Κώδικας

Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων

Ν.Π.Δ.Δ., Ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α'). Στο άρθρο 103 παρ. 4 του Συντάγματος

1975/86/01/08 προβλέπεται ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές

θέσεις είναι μόνιμοι, εφόσον οι θέσεις αυτές υπάρχουν. Αυτό σημαίνει ότι δεν

απολύονται από τη θέση που κατέχουν παρά μόνο για συγκεκριμένους, ρητά

προβλεπόμενους στο Σύνταγμα λόγους, όπως είναι η κατάργηση της οργανικής

θέσης, η συμπλήρωση ορίου ηλικίας, η έκπτωση ως αποτέλεσμα δικαστικής

απόφασης και η παύση με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Το δικαίωμα της
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σειρά από άστοχα μέτρα που εφαρμόστηκαν μετά το 1981, όπως η κατάργηση των

διαγωνισμών για τις προσλήψεις στο Δημόσιο, η κατάργηση των θέσεων και των

βαθμών των γενικών διευθυντών στις δημόσιες υπηρεσίες και η κατάληψή τους από

κομματικά ή πολιτικά στελέχη, η συρρίκνωση της υπαλληλικής ιεραρχίας, η

διάβρωση της διοικητικής δομής από συμβούλους και μετακλητούς υπαλλήλους

συνεργάτες των υπουργών, η αλλοίωση της σύνθεσης των υπηρεσιακών συμβουλίων

κ.ά., δεν συνέβαλαν μόνο στην περαιτέρω αύξηση του αριθμού των δημοσίων

υπαλλήλων, αλλά και στον πολλαπλασιασμό των δημοσίων υπηρεσιών και οργάνων,

στη μισθολογική αναρχία στη διανομή των αμοιβών και των επιδομάτων, στη

διαφθορά, στην αδιαφάνεια και αναπόφευκτα, στην επιδείνωση της

αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας ολόκληρου του δημοσίου τομέα

(http://www.kathimerini.gr/440167/article).

http://www.kathimerini.gr/440167/article
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2.3 Δικαιώματα και καθήκοντα δημοσίων υπαλλήλων

Τα πρότυπα συμπεριφοράς στο δημόσιο τομέα, τόσο σε επίπεδο κρατών, όσο και σε

επίπεδο ενώσεων (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση), διαμορφώνονται αφενός από κώδικες

ορθής διοικητικής συμπεριφοράς (π.χ. Ευρωπαϊκός Κώδικας Ορθής Διοικητικής

Συμπεριφοράς) που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων στο δημόσιο και

του κοινού και αφετέρου από κανονισμούς υπηρεσιακής κατάστασης (π.χ. «Κώδικας

Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων

Με την εξασφάλιση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, διασφαλίστηκε

ταυτόχρονα μια σχετική σταθερότητα και συνέχεια στο εσωτερικό της δημόσιας

διοίκησης, καθώς πλέον η εκτέλεση των καθηκόντων τους δεν επηρεάζεται από τις

πολιτικές και κυβερνητικές μεταβολές. Αποστολή των δημοσίων υπαλλήλων είναι η

εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, ενώ κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων

τους δεσμεύονται από τους κανόνες της επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας

(Μακρυδημήτρης, 2008).

ΊΌ κοινωνικό προφίλ των δημοσίων υπαλλήλων της

Ελλάδας : X('JρH(}~ς διαφΟΡΟΠΟΙ11σεις

ΚαραγιάννηΜαρία

Οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των δημοσίων υπαλλήλων καθορίζονται από τον

Υπαλληλικό Κώδικα (Ν. 3528/2007) στα άρθρα 25 έως και 30. Τα καθήκοντα αυτά

αφορούν κυρίως την πίστη και αφοσίωση στο Σύνταγμα και στην Πατρίδα, την

εκτέλεση των υπηρεσιακών ενεργειών τους με βάση την αρχή της νομιμότητας, την

υπακοή στις διαταγές των προϊσταμένων τους (εκτός κι αν είναι αντισυνταγματικές),

την τήρηση εχεμύθειας, την επίδειξη ευπρεπούς συμπεριφοράς και την εξυπηρέτηση

των πολιτών χωρίς διακρίσεις, μακριά από πολιτικές και άλλες πεποιθήσεις.

μονιμότητας κατά το Σύνταγμα δεν εξασφαλίζεται σε όλους τους δημόσιους

υπαλλήλους, αλλά μόνο στους πολιτικούς διοικητικούς που κατέχουν οργανικές 

νομοθετημένες θέσεις (Μακρυδημήτρης, 2008). Επίσης, αξίζει να κάνουμε μία

αναφορά και στο Ν. 2190/1994 ο οποίος έχει μείνει στην ιστορία της σύγχρονης

Ελλάδας ως το νομοθέτημα που ίδρυσε το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής

Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και καθιέρωσε ένα αντικειμενικό σύστημα προσλήψεων στο

δημόσιο τομέα που χαρακτηρίζεται από συνθήκες απόλυτης διαφάνειας,

δημοσιότητας, αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας.
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Ν.Π.Δ.Δ. του Ελληνικού Δημοσίου» - Νόμος 3528/ΦΕΚ τ. Α' 09.02.2007) οι οποίοι

ρυθμίζουν τις σχέσεις του οργάνου του δημόσιου φορέα με τους υπαλλήλους του.

Εκτός από τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς, κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα

και από τον Υπαλληλικό Κώδικα μια σειρά δικαιωμάτων κατά την ανάπτυξη της

δραστηριότητας των δημοσίων υπαλλήλων που αφορούν:

Πιο συγκεκριμένα, ο Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς (2012) κινούμενος

στο πνεύμα του Υπαλληλικού Κώδικα, προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι οι δημόσιοι

υπάλληλοι οφείλουν να προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον και να προασπίζονται

την αρχή της νομιμότητας, δηλαδή να πράττουν σύμφωνα με το Σύνταγμα, τους

Νόμους, τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, τα Προεδρικά Διατάγματα και τις κανονιστικές

πράξεις της διοίκησης, να εξυπηρετούν και να σέβονται τους πολίτες, να λειτουργούν

ανεξάρτητα από εξωϋπηρεσιακές παρεμβάσεις, με αμεροληψία, ανιδιοτέλεια,

ακεραιότητα και υπευθυνότητα, να μην χρησιμοποιούν το αξίωμά τους για

προσωπικούς σκοπούς και να είναι αποτελεσματικοί, αποδοτικοί και ποιοτικοί.

ΚαραΎιάν"'1) Μαρία '1'0 κοινωνικό προφίλ των δημοσίων υπαλλ11λων της

Ελλά.δας : Χωρυ--:ι:ς διαφΟΡΟΠΟΙ11σεις

n
n
n
n
n
n
n
n
n l

α) Τη μονιμότητα (Σύνταγμα, άρθρο 103, παραγρ. 4 και Υπαλληλικός Κώδικας,

άρθρο 39)

β) Την ελευθερία έκφρασης (Σύνταγμα, άρθρο 14, παραγρ. 1) με μόνο περιορισμό

την απαγόρευση άσκησης αβάσιμης ή υβριστικής κριτικής κατά των προϊσταμένων ή

της υπηρεσίας (Υπαλληλικός Κώδικας, άρθρο 107, παραγρ. 1)

γ) Την δημιουργία συνεταιρισμού (Σύνταγμα, άρθρο 12 και Υπαλληλικός Κώδικας,

άρθρο 46)

δ) Τη συνδικαλιστική ελευθερία (Σύνταγμα, άρθρο 23, παραγρ. 2). Το Σύνταγμα

κατοχυρώνει το δικαίωμα της απεργίας, επιτρέποντας την επιβολή νομοθετικών

περιορισμών, που όμως δεν συνιστούν ουσιαστικό περιορισμό ή αναίρεση του

δικαιώματος.

ε) Την ελευθερία στη συμμετοχή της οικονομικής ζωής της χώρας (Σύνταγμα, άρθρο

5, παραγρ. 1), με κάποιους περιορισμούς από τον Υπαλληλικό Κώδικα που

σχετίζονται με την κατοχή δεύτερης θέσης (άρθρο 35) και την άσκηση ιδιωτικού

έργου με αμοιβή (άρθρο 31).
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2.4 Κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων

ζ) Την υπηρεσιακή εκπαίδευση, με τη μορφή είτε εισαγωγικής εκπαίδευσης είτε

επιμόρφωσης είτε μετεκπαίδευσης (Υπαλληλικός Κώδικας, άρθρο 47).

Ο Παπαχατζής (1976) αναφέρει ότι ιδιαίτερη νομική σημασία έχει η διάκριση των

δημοσίων υπαλλήλων σε πολιτικούς (υπάλληλοι των κεντρικών και περιφερειακών

Το κοινωνικ6 προφίλ των δημοσίων υπαλλήλων της

Ελλ6δας : X<oJρΙK}3ς διαφορσποιι)σεις
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θ) Την υγειονομική περίθαλψη - κοινωνική ασφάλιση. Η ελληνική νομοθεσία

εξασφαλίζει στον υπάλληλο τόσο υγειονομική περίθαλψη όσο και κοινωνική

ασφάλιση σε δημόσια ταμεία, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις, σε ιδιωτικούς

φορείς (Υπαλληλικός Κώδικας, άρθρο 57).

στ) Τις αποδοχές, δηλαδή οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα και καθήκον στη

λήψη αποδοχών, οι οποίες αποτελούνται από τον βασικό μισθό, τα γενικά επιδόματα

(π.χ. επίδομα Χριστουγέwων και Πάσχα) καθώς και ορισμένα ειδικά επιδόματα.

Όμως, εν γένει αποδοχές του υπαλλήλου από πρόσθετες αποδοχές ή λόγω δεύτερης

κατοχής θέσης, όταν αυτή επιτρέπεται, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το σύνολο των

αποδοχών της οργανικής θέσης του (Σύνταγμα, άρθρο 104 παραγρ. 2).

ι) Την υγιεινή και ασφάλεια, καθώς το Δημόσιο έχει υποχρέωση να εξασφαλίζει στο

προσωπικό του ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας (Υπαλληλικός

Κώδικας, άρθρο 44).

η) Τις άδειες. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται κανονική άδεια, εκπαιδευτική

άδεια, αναρρωτική άδεια, γονική άδεια, άδεια μητρότητας, συνδικαλιστική άδεια,

καθώς και άδειες διευκολύνσεων, δηλαδή λόγω γάμου, θανάτου του συζύγου ή για

την άσκηση του εκλογικού δικαι{οματος (Υπαλληλικός Κώδικας, άρθρα 48, 49, 50,

52,53,54,58,59,60).

Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα μπορούσαν να διακριθούν σε ποικίλες κατηγορίες,

ανάλογα με την εwοιολογική βάση που χρησιμοποιείται κάθε φορά για τον

διαχωρισμό. Στοιχεία που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια τέτοια βάση είναι σε

γενικές γραμμές η υπηρεσιακή τους κατάσταση, ο βαθμός που κατέχουν (π.χ.

ανώτατοι, ανώτεροι και κατώτεροι υπάλληλοι) ή ο κλάδος στον οποίο

απασχολούνται.
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Ακόμα, αξίζει να αναφερθούμε εκτενέστερα στη διάκριση των δημοσίων πολιτικών

διοικητικών υπαλλήλων σε τακτικούς, έκτακτους, μετακλητούς, υπαλλήλους με

σύμβαση ιδιωτικού δικαίου (αορίστου ή ορισμένου χρόνου) για την πλήρωση

οργανικών θέσεων ειδικού επιστημονικού, τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού,

καθώς και σε υπαλλήλους με θητεία (Σπηλιωτόπουλος & Χρυσανθάκης, 2007).

υπηρεσιών του κράτους, του Πυροσβεστικού Σώματος, των γραμματειών των

δικαστηρίων, των εισαγγελιών, των γραφείων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της

Προεδρίας της Δημοκρατίας, μη στρατιωτικοί υπάλληλοι των στρατιωτικών και

αστυνομικών υπηρεσιών) και στρατιωτικούς, σε διοικητικούς και δικαστικούς, σε

ισόβιους και μόνιμους, σε δόκιμους, σε έκτακτους, σε υπαλλήλους επί θητεία, επί

συμβάσει, σε μετακλητούς και τέλος, σε υπαλλήλους με σχέση ιδιωτικού δικαίου.

Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό στελεχώνει θέσεις των οποίων η πρόσληψη και η

υπηρεσιακή κατάσταση ρυθμίζεται από ειδικό νόμο, σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ.

3 του Συντάγματος. Το προσωπικό των θέσεων αυτών πρέπει να μεταπτυχιακό ή

διδακτορικό τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, ώστε να

αποδείξει την επιστημονική εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της κατά

περίπτωση οικείας ειδικότητας, όπως επίσης και αντίστοιχη εμπειρία, αλλά και
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Ως τακτικό προσωπικό ορίζεται εκείνο που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της

επιχείρησης, συνδέεται με αυτήν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

χρόνου και καταλαμβάνει οργανικές θέσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία

(άρθρο 103 του Συντάγματος), διαρθρώνονται ιεραρχικά, εξελίσσονται βαθμολογικά

και διέπονται από τους κανόνες του δημοσίου δικαίου. Με απλά λόγια, το τακτικό

προσωπικό περιλαμβάνει το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Αντιθέτως, οι έκτακτοι δημόσιοι υπάλληλοι

διορίζονται σε θέσεις προβλεπόμενες μεν από τον νόμο, αλλά εκ φύσεως

ανταποκρινόμενες μόνο σε παροδικές ή απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες της

διοικητικής υπηρεσίας. Επομένως, προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου και δεν κατέχουν οργανική θέση. Επιπλέον, δεν υπάγονται

στην προστασία του άρθρου 103 της παραγρ. 4 του Συντάγματος, αλλά η κοινή

νομοθετική εξουσία καμιά φορά θεσπίζει εγγυήσεις υπέρ των υπηρετούντων

εκτάκτων, ιδίως στον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν. 219011994).

n
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2.5 Προσόντα δημοσίων υπαλλήλων

άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας. Οι υπάλληλοι τεχνικού προσωπικού πρέπει από

τη μεριά τους να ειδικεύονται σε αντικείμενα του τεχνικού κλάδου, ενώ οι θέσεις

βοηθητικού προσωπικού καλύπτονται από υπαλλήλους που ασκούν χειρωνακτική

εργασία (Μακρυδημήτρης, 2008).

Το κοιν(!)νικό προφίλ των δημοσίων υπαλλlΊλων της
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Όσον αφορά τους μετακλητούς υπαλλήλους, πρόκειται για τους ανώτατους

διοικητικούς υπαλλήλους που κατέχουν θέσεις εκτός της υπαλληλικής ιεραρχίας (π.χ.

Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων και Περιφερειών), που διορίζονται απευθείας με

βαθμό πρεσβευτικό (δηλαδή αυτοί που διορίζονται ως πρέσβεις παρόλο που δεν

ανήκουν στο διπλωματικό σώμα), οι υπάλληλοι της Προεδρίας της Δημοκρατίας και

των γραφείων του Πρωθυπουργού, των υπουργών και υφυπουργών. Οι υπάλληλοι

αυτοί είναι έμπιστοι της εκάστοτε Κυβέρνησης και μπορούν να απολυθούν

οποτεδήποτε χωρίς αιτιολογία και χωρίς ειδικότερες εγγυήσεις. Προσλαμβάνονται σε

οργανικές θέσεις, ασκούν επιτελικά καθήκοντα και η υπηρεσιακή τους κατάσταση

διέπεται από τους κανόνες του διοικητικού δικαίου. Επίσης, είναι δυνατό να

προσλαμβάνονται μετακλητοί υπάλληλοι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου για την

πλήρωση οργανικών θέσεων, όπως ειδικοί ή επιστημονικοί σύμβουλοι και

συνεργάτες και να διέπονται εν μέρει από κανόνες του διοικητικού δικαίου

(Σπηλιωτόπουλος & Χρυσανθάκης, 2007).

Σύμφωνα με το άρθρο 103 του Συντάγματος τα προσόντα και ο τρόπος διορισμού

των δημοσίων υπαλλήλων καθορίζονται με νόμο. Κατά τον Υπαλληλικό Κώδικα,

δεκτοί στις δημόσιες λειτουργίες μπορούν να γίνουν μόνο Έλληνες πολίτες,

παράλληλα όμως προβλέπονται εξαιρέσεις βάσει ειδικών νόμων. Όσον αφορά τους

πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται ο διορισμός τους

σε θέσεις πλην των εξαιρέσεων που εισάγονται στο άρθρο 49 της Συνθήκης των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ενώ οι πολίτες κρατών που δεν ανήκουν στην Ε.Ε είναι

δυνατόν να διορίζονται μόνο σε νομικά προβλεπόμενες περιπτώσεις. Ειδικότερα για

τους άνδρες, ο Υπαλληλικός Κώδικας με το άρθρο 5 καθιστά υποχρεωτική την

εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων προκειμένου να διοριστούν στο

δημόσιο.



Παράλληλα, η υγεία των υπαλλήλων θα πρέπει να είναι τέτοια που να τους επιτρέπει

την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται. Η

πιστοποίηση της υγείας και φυσικής καταλληλότητας τους γίνεται από αρμόδιες

υγειονομικές επιτροπές. Τέλος, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν λευκό ποινικό

μητρώο (Υπαλληλικός Κώδικας, άρθρο 8).

Στο άρθρο 6 του Υπαλληλικού Κώδικα προβλέπονται τα κατώτερα και ανώτερα όρια,

καθώς και οι παρεκκλίσεις τους για τον διορισμό των υπαλλήλων. Πιο συγκεκριμένα,

για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατώτερο όριο ηλικίας είναι το 21 ο και για την

κατηγορία ΥΕ το 20ό, ενώ παρεκκλίσεις μπορεί να καθορίζονται μόνο για

εξαιρετικούς υπηρεσιακούς λόγους με προεδρικά διατάγματα. Ανώτατα όρια ηλικίας

διορισμού είναι δυνατό να προσδιορίζονται με την οικεία προκήρυξη εφόσον

απαιτούνται από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των καθηκόντων των προς πλήρωση

θέσεων.

ΚαραγιάννηΜαρία Το κοινωνικό προφίλ των δημοσίων υπαλλήλων της
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2.6 Η απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων

Για πολλά χρόνια, ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων δεν ήταν ακριβής, παρά τις

όποιες εκτιμήσεις που γίνονταν κατά καιρούς. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα, τα

καταγεγραμμένα στοιχεία δεν ήταν πλήρη, αφού δεν περιελάμβαναν πάντα τους

υπαλλήλους με συμβάσεις αορίστου χρόνου, τους έκτακτους υπαλλήλους ή τους

υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου (Ανδριανέσης & Ηλιόπουλος, 2014). Κατ' επέκταση,

δεν ήταν γνωστό το κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων, ούτε οι υπηρεσίες ή οι

φορείς όπου απασχολούνταν και το είδος των αρμοδιοτήτων τους, με αποτέλεσμα να

δυσχεραίνεται, μεταξύ άλλων, η λήψη ορθών αποφάσεων για τη διαχείριση του

ανθρώπινου δυναμικού.

Η άγνοια του κράτους γύρω από αυτά τα στοιχεία αποτέλεσε σημείο έντονης κριτικής

και αρνητικών σχολίων, όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στο εξωτερικό,

από τους Ευρωπαίους εταίρους μας, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρης Ρέππας.

Στην ίδια συνέντευξη, επισήμανε ότι «η προσπάθεια για την αποτελεσματική

αντιμετώπιση της παθογένειας στη Δημόσια Διοίκηση, μεταξύ των άλλων, προϋποθέτει

46

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n



47

και την ακριβή γνώση των στοιχείων που αφορούν στους εργαζόμενους στο Δημόσιο,

τις ειδικότητές τους, τη μισθολογική δαπάνη που προκαλείται προκειμένου οι άνθρωποι

αυτοί να εργάζονται και να αμείβονται» (http://apografi.gov.gr/). Προς την

κατεύθυνση αυτή έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται δράσεις, ώστε να επιτευχθεί

σταδιακά η μετάβαση σε έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό διαχείρισης ανθρωπίνων

πόρων για όλο το Δημόσιο Τομέα. Οι μηχανισμοί αυτοί θα προσδώσουν μεγαλύτερη

διαφάνεια στις πληρωμές του Δημοσίου, πλήρη έλεγχο των μισθολογικών δαπανών

και αποκατάσταση των αδικιών που υφίστανται μεταξύ υπαλλήλων με κοινά

χαρακτηριστικά, καθώς η απογραφή συνδέει την υπηρεσιακή κατάσταση και τους

τίτλους σπουδών του κάθε υπαλλήλου (ιΟΒΕ, 2010). Στους βασικούς άξονες για τις

παραπάνω δράσεις εντάσσονται σε πρώτη φάση η απογραφή προσωπικού του

δημοσίου τομέα και στη συνέχεια η δημιουργία Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) του

Υπουργείου Οικονομικών (Εγκύκλιος Υπ. Εσωτερ. Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονική

Διακυβέρνησης υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.221l829/0ΙΚ.14321121.6.201 Ο).

Βέβαια, η υποχρέωση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην καταγραφή της

απασχόλησης στον δημόσιο τομέα, ώστε να αποτυπωθεί επιτέλους το ακριβές

μέγεθός του, προβλεπόταν και από το Μνημόνιο Ι. Πιο συγκεκριμένα, στο

Παράρτημα ιν του Μνημονίου όπου περιλαμβάνονται οι ενέργειες που έπρεπε να

ολοκληρωθούν ως το τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2010, αναφέρεται ότι «το

Υπουργείο Οικονομικών θα δημοσιεύσει μια αναλυτική έκθεση, βασισμένη σε

πληροφορίες και με τη συνεργασία της Αρχής Ενιαίων Πληρωμών, για τη δομή και

το ύψος των αποζημιώσεων, το μέγεθος και τη δυναμική της απασχόλησης στη

γενική κυβέρνηση». Μάλιστα στην παράγραφο 1β του άρθρου 2, του ίδιου νόμου,

γίνεται ρητή αναφορά στην απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων του «στενού

δημόσιου τομέα», ο οποίος αποτελείται από το πάσης φύσεως προσωπικό του

Δημοσίου και των Ν.π.Δ.Δ. ενώ στη συνέχεια, προβλέπεται η έκδοση εντός μηνός,

από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου, Κοινής Υπουργικής Απόφασης, για την

διενέργεια της απογραφής. Αλλά και το Μνημόνιο Συνεwόησης στις Συγκεκριμένες

Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής, της 9
ης

Φεβρουαρίου 2012, όπως κυρώθηκε

με το Ν. 4046/2012 προέβλεπε, εντός του δευτέρου τριμήνου του 2012, ότι « η

Κυβέρνηση εγκαθιδρύει ηλεκτρονικό αυτοματοποιημένο σύστημα, το οποίο συνδέει

τη βάση δεδομένων απογραφής με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ) η οποία θα

Το κοιναJνικό προφίλ των δημοσίων υπαλλήλων της
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http://apografi.gov.gr/


δώσει τη δυνατότητα σε μία περισσότερο αποτελεσματική κάλυψη, αξιολόγηση και

πληρωμή των υπαλλήλων. Αυτό το σύστημα θα συντονίζεται με τα άλλα Υπουργεία».

Τελικά, με την υπ' αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 (ΦΕΚ 784/Β/4-6-201Ο) απόφαση

των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και

Οικονομικών και το δεύτερο άρθρο του Ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του

μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του

ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο», προσδιορίστηκαν οι όροι, οι

προϋποθέσεις και η διαδικασία απογραφής του πάσης φύσεως προσωπικού του

Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ Α'και Β 'βαθμού. Προβλεπόταν επίσης ο

χρόνος και τα όργανα της απογραφής (άρθρο 2), ο τρόπος και η διαδικασία

υλοποίησης (άρθρο 3), η ένταξη των στοιχείων σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων και

τα δικαιώματα χρήσης (άρθρο 4). Σύμφωνα με το Ν. 3870/2010 ο σκοπός της

απογραφής ήταν διττός: αφενός, η δημιουργία Κεντρικής Βάσης Δεδομένων

ανθρώπινου δυναμικού, στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την τήρηση των αναγκαίων στοιχείων όλων των

απογραφομένων, για την αξιοποίηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και

γενικά την άσκηση πολιτικής του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αφετέρου, ο έλεγχος της μισθοδοσίας και των πρόσθετων

αμοιβ(ον των υπόχρεων σε απογραφή και η άσκηση μισθολογικής πολιτικής από το

Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών,

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η απογραφή είχε υποχρεωτικό

χαρακτήρα και όπως έχει ήδη αναφερθεί, αφορούσε το πάσης φύσεως προσωπικό του

δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των ΟΤΑ Α' και Β'

βαθμού. Πιο συγκεκριμένα, απογράφτηκαν (ΦΕΚ 784/Β/4-6-201Ο):

ΚαραγιάvνηΜαρία '1'0 κοινωνικό προφίλ των δημοσίων υπαλλήλων της

Ελλ6δας : Χ(.ψιι(Ις διαφΟΡΟΠΟΙΙ1σεις
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• Το μόνιμο προσωπικό, ήτοι όλοι ΟΙ δόκιμοι και μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι

• Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

• Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είτε

υπηρετεί σε οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις, είτε αποτελεί έκτακτο και

εποχιακό προσωπικό που υπηρετεί εκτός οργανικών θέσεων
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• Οι μετακλητοί, ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες των γραφείων των

μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, των γραφείων των Γενικών και

Ειδικών Γραμματέων, των γραφείων Προέδρων και Αντιπροέδρων των

Ν.Π.Δ.Δ.

• Οι επί θητεία υπάλληλοι

• Οι υπάλληλοι κατηγορίας ειδικών θέσεων, όπως Γενικοί και Ειδικοί

Γραμματείς

• Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή

• Το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης, καθώς και οι αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί. Το

πάσης φύσεως διδακτικό και βοηθητικό διδακτικό προσωπικό των Ανωτάτων

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,

καθώς και το πάσης φύσεως διδακτικό προσωπικό των Σχολών του δημοσίου

και των Ν.Π.Δ.Δ.

Το κοινωνικό προφίλ των δημοσίων υπαλλήλων της

Ελλ6δας : X('Jρl1(ές διαφοροποιιΊσεις

• Οι δικαστικοί λειτουργοί και το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου

του Κράτους και του Ελεγκτικού Συνεδρίου

• Τα μόνιμα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του

Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος

• Το επί θητεία και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

στρατιωτικό και ένστολο προσωπικό των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και

Προστασίας του Πολίτη (π.χ στρατιωτικοί πενταετούς θητείας, εποχιακοί

πυροσβέστες, κλπ)

• Οι Ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι μόνιμοι ιατροί, οι ιατροί

υπηρεσίας υπαίθρου, καθώς και οι επικουρικοί ιατροί

• Οι κληρικοί όλων των βαθμίδων και το προσωπικό της Εκκλησίας της

Ελλάδος και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που υπάγονται στην

εποπτεία Αυτής

• Οι διπλωματικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών. Σημειώνεται ότι το

Υπουργείο Εξωτερικών θα πρέπει να ενημερώσει με κάθε πρόσφορο μέσο το

διπλωματικό και πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί στο εξωτερικό, καθώς

επίσης και το προσωπικό που έχει προσληφθεί ως επιτόπιο προσωπικό στις

Υπηρεσίες του εξωτερικού

• Οι απασχολούμενοι με σύμβαση μίσθωσης έργου

Καραγιάννη Μαρία



Διευκρινίζουμε ότι στα στοιχεία που χρησιμοποιήσαμε για την εκπόνηση της

παρούσας διπλωματικής δεν περιλαμβάνεται το προσωπικό των Νομικών Προσώπων

Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς τη χρονική περίοδο που το Εργαστήριο Δημογραφικών και

Κοινωνικών Αναλύσεων (ΕΔΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έλαβε τα δεδομένα

από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

δεν είχε πραγματοποιηθεί ακόμα η απογραφή των υπαλλήλων των ΝΠΙΔ.

• Οι διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι των Ν.Π.Δ.Δ.

Σημειώνεται ωστόσο ότι τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ.

δεν υποχρεούνται σε απογραφή, καθόσον η απασχόλησή τους δεν είναι

μόνιμη ούτε πλήρης

• Οι πρόεδροι, αντιπρόεδροι και τα μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών

• Τα αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού

• Το λοιπό πάσης φύσεως προσωπικό το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ως

άνω ενδεικτική απαρίθμηση

Με πιο πρόσφατη κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης &

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών (ΔΙΔΑΔ/Φ.81/28/0ΙΚ. 19639/12-7

2013, ΦΕΚ 2658/Β') προβλέφθηκε και η απογραφή του προσωπικού των Νομικών

Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου. Μετά την εισαγωγή των προσωπικών στοιχείων των

υπαλλήλων, οι Υπεύθυνοι Προσωπικού των Ν.π.ΙΔ. και των Δημοσίων

Επιχειρήσεων είχαν προθεσμία μέχρι τις 30 Αυγούστου του 2014 να τα

επικαιροποιήσουν μέσω της εφαρμογής https://npid.apografi.gov.gr, απογράφοντας

τους νέους προσληφθέντες και διαγράφοντας τους υπαλλήλους που αποχώρησαν.

Επίσης, θα πρέπει από 'δω και στο εξής να φροντίζουν να ενημερώνουν άμεσα το

σύστημα για οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή στα στοιχεία των υπαλλήλων

(ΔΙΔΑΔ/Φ.81!92/0ικ.530).

Καραγιάννη Μαρία Το κοινωνικό προφίλ των δημοσίων υπαλλιΊλων της

Ελλάδας: X('Jριισ3ς διαφοροποιιΊσεις
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Τονίζεται ότι τα δεδομένα της απογραφής δεν αποκαλύπτουν μόνο τον ακριβή αριθμό

των δημοσίων υπαλλήλων της Ελλάδας, αλλά κυρίως συμβάλλουν καθοριστικά στη

σύνθεση του προφίλ τους. Άλλωστε, όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενα κεφάλαια,

η γνώση αυτή καθ' εαυτή του πλήθος των δημοσίων υπαλλήλων δεν οδηγεί πάντα σε

ασφαλή συμπεράσματα, καθώς υπάρχουν χώρες με περιορισμένο δημόσιο τομέα που
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παρουσιάζουν χαμηλές αναπτυξιακές επιδόσεις (π.χ. Ουκρανία) και χώρες με μεγάλο

δημόσιο, όπως οι Σκανδιναβικές, που δεν τους εμποδίζει να πρωτοπορούν και να

καινοτομούν (lΟΒΕ, 2010). Σαφώς, κάθε κράτος οφείλει να έχει στοιχεία για το

πόσους εργαζόμενους απασχολεί, ωστόσο, φαίνεται πως το μέγεθος δεν

διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Αντιθέτως, μια προσεκτική μεθοδολογική

προσέγγιση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπαλλήλων, όπως η ηλικία ή το

επίπεδο εκπαίδευσης, αλλά και στην συγκέντρωσή και την κατανομή τους στο

σύνολο της χώρας, θα αναδείξει τις αδυναμίες της στελέχωσης των δημοσίων

υπηρεσιών και θα υποδείξει τρόπους βελτίωσης της λειτουργίας του κρατικού

μηχανισμού και της ποιότητας της διοίκησης.

Καραγιάννη l\:lαρία Το κοινο)νικό προφίλ τω\! δημοσίων υπαλλ1ιλων της

Ελλ(lδας : ΧωΡΙΙ(}3ς διαφοροποιΊΊσεις



ΜΕΡΟΣ Β': ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Καραγι{ιννη Μαρία Το κοινωνικό προφίλ των δημοσίων υπαλλήλων της

Ελλό.δας : Χ(>}ΡΙΚ<3ς διαφοροποηΙσεις n

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

3.1 Σκοπός της έρευνας

Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει και να παρουσιάσει το

κοινωνικό και χωρικό προφίλ των δημοσίων υπαλλήλων της Ελλάδας με βάση τα

επικαιροποιημένα δεδομένα που συλλέχθηκαν από την απογραφή τους το καλοκαίρι

του 2010. Ο σκοπός αυτός παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του «πέπλου

μυστηρίου» που καλύπτει εδώ και χρόνια το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου

τομέα, με αποτέλεσμα να γίνεται λόγος για υπερπληθυσμό και χαμηλά προσόντα,

χωρίς ωστόσο να υπάρχουν επίσημα στοιχεία - και χωρίς αυτό να εμποδίζει την

εφαρμογή σκληρών μέτρων εις βάρος των υπαλλήλων. Επιπλέον, η διερεύνηση του

τρόπου κατανομής τους στους Δήμους της χώρας θα συμβάλλει στην καταγραφή των

ανισοτήτων και των προβλημάτων λειτουργικότητας που αυτή δημιουργεί, δείχνοντας

έτσι τον δρόμο προς την χάραξη της πολιτικής για την βελτίωση της δημόσιας

διοίκησης.

3.2 Συλλογή δεδομένων

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για πολλά χρόνια δεν υπήρχαν ακριβή καταγεγραμμένα

στοιχεία γύρω από τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων και τα ποιοτικά

χαρακτηριστικά τους, κάτι που έχουν παραδεχτεί και πολιτικά πρόσωπα (βλ.

συνέντευξη Δημήτρη Ρέππα στο 11Ιtp:ΙΙaΡοgΓafί.gοv.gr/). Εάν προσπαθήσουμε να

αναζητήσουμε τα σχετικά στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα διαπιστώσουμε ότι ούτε

η Στατιστική Υπηρεσία της ΕΕ (Eurostat) διαθέτει στατιστικά στοιχεία για τον

συνολικό αριθμό των δημόσιων υπαλλήλων στα κράτη μέλη της. Αυτό δυσχεραίνει

τόσο τις συγκρίσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, όσο και τις επίσημες εκτιμήσεις

σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την παραγωγικότητα του δημόσιου τομέα σε κάθε μία από

αυτές.

Δύο είναι πλέον οι πιο σημαντικές πηγές διαθέσιμων στοιχείων για την καταγραφή

του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων στη χώρα μας. Η πιο πρόσφατη από τις πηγές
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Τα δεδομένα που προέκυψαν με αυτόν τον τρόπο, συλλέχθηκαν από τη Γενική

Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία

προέβη σε διασταύρωσή τους. Με το άρθρο 20 της υπ' αριθμ. 2/37345/0004/4.6.2010

ΚΥΑ προβλεπόταν η υποχρέωση της ΕΠΑ να προβεί στη διασταύρωση των

στοιχείωντης με αυτά που θα συλλέγοντανστη βάση της απογραφής, με σκοπό τη μη

πληρωμή όσων δεν έχουν απογραφεί. Επιπλέον, οι Διευθύνσεις Διοικητικούl

Προσωπικού υποχρεούνταινα εισάγουν τα στοιχεία των νεοδιοριζομένωνκαι γενικά

των νέων απασχολούμενων στην οικεία υπηρεσία, καθώς και να επικαιροποιούν

αυτές είναι το Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου

(http://apografi.gov.gr). Μία άλλη σημαντική πηγή στοιχείων για την απασχόληση

στο Δημόσιο τομέα αποτελούν οι Έρευνες Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ) που

διεξάγονται σε τριμηνιαία βάση από το 2008 (παλαιότερα μόνο κατά το β' τρίμηνο

κάθε έτους) από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Βασικός σκοπός της

ΕΕΔ είναι η συγκέντρωση αναλυτικών στοιχείων απασχόλησης και ανεργίας των

μελών των νοικοκυριών ηλικίας 15 ετών και άνω. Το μέγεθος του τριμηνιαίου

δείγματος των ΕΕΔ ανέρχεται περίπου σε 30.000 νοικοκυριά και εναλλάσσεται

(αντικαθίσταται) κατά το 116 του σε κάθε επόμενο τρίμηνο, το οποίο συνεπάγεται τη

διενέργεια 120.000 τουλάχιστον συνεντεύξεων ετησίως

(http://www.statistics.gr/portalIpage/portal/ESYE/BUCKET/ΑΟ Ι Ο I/PressReleases).

Η απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά από τους

ίδιους τους υπόχρεους στην ιστοσελίδα httΡ:llaΡοgΓafί.gοv.gΓ/το καλοκαίρι του 2010.

Οι υπόχρεοι κλήθηκαν να συμπληρώσουν τα προσωπικά στοιχεία τους

(ονοματεπώνυμο, αριθμός μητρώου, οικογενειακή κατάσταση), τα στοιχεία της

υπηρεσιακής τους κατάστασης (φορέας στον οποίο εργάζονται, κλάδος, ειδικότητα,

βαθμός, θέσεις ευθύνης) και τους τίτλους των σπουδών τους (πτυχία, γλωσσομάθεια,

ικανότητα διαχείρισης ηλεκτρονικών υπολογιστών). Συνολικά, κάθε υπάλληλος

συμπλήρωσε 75 πεδία. Άλλωστε, προκειμένου να προωθηθούν οι διαρθρωτικές

αλλαγές, στις δομές του ελληνικού δημοσίου ή την κινητικότητα των δημοσίων

υπαλλήλων, για την καλύτερη αξιοποίησή τους, ήταν απαραίτητη η διαμόρφωση μιας

βάσεως δεδομένων, που δε θα περιείχε μόνο αριθμητικά αλλά και ποιοτικά στοιχεία,

ώστε να καταστεί γνωστός όχι μόνο ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και

τα επιμέρους ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.

Το κοινωνικό προφίλ των δημοσίων υπαλλήλων της

Ελλ(lδας : X('>ρl1~Ι; διαφοροποιιΊσεις

Καραγιάννη Μαρία

u
u
u


~

u

-
J
~u
u
w

u
u
u
ω

u
u
u
~

w

http://apografi.gov.gr
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/AO
http://apografi.gov.gr/


άμεσα τα στοιχεία των υπηρετούντων υπαλλήλων της αρμοδιότητάς τους, μετά από

κάθε υπηρεσιακή μεταβολή (ΦΕΚ 784/Β/4-6-2010).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το δημόσιο δεν επιβαρύνθηκε οικονομικά από την απογραφή.

Η εφαρμογή πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της ΔΙΑ Α.Ε. στο πλαίσιο των

υπηρεσιών που προσφέρει στο Δημόσιο, για την υλοποίηση της Ενιαίας Αρχής

Πληρωμών (http://new.apografi.gov.gr/index.php/news/62).

ΚαραγΙ{lννη Μαρία Το κοινωνικό προφίλ των δημοσίων υπαλλήλων της

Ελλ6δας : Χωριι(Ι; διαφΟΡΟΠΟΙΙ1σεις
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Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διπλωματική προέρχονται από το

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας, το οποίο με τη σειρά του, τα έλαβε από το Υπουργείο Διοικητικής

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τον Ιούλιο του 2012, εφόσον είχε

πια ολοκληρωθεί η απογραφή. Συγκεκριμένα, χορηγήθηκαν (κατόπιν σχετικού

αιτήματος που είχε κατατεθεί από το 2010) τρία αρχεία excel με ημερομηνία

εξαγωγής την 11 η Ιουλίου του 2012. Τα αρχεία περιείχαν αριθμητικά δεδομένα για

την κατανομή των δημοσίων υπαλλήλων αναλόγως του νομού κατοικίας, της

εργασιακής σχέσης και του τομέα απασχόλησης ανά φύλο, ηλικία, οικογενειακή

κατάσταση και επίπεδο εκπαίδευσης.

Όπως ανακοινώθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα httΡ://new.aΡοgrafi.gον.gr/του

Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) τα στοιχεία

που συγκεντρώθηκαν μέχρι τις 29/7/201 Ο, οπότε και έληξε η διαδικασία, αφορούσαν

ένα σύνολο μοναδικών απογραφέντων που ανερχόταν στα 768.009 άτομα. Ωστόσο,

επισημαίνεται ότι στοιχεία αυτά ήταν κατά δήλωση των απογραφέντων και υπήρχε

πιθανότητα να αποκλίνουν από τα πραγματικά, αφού ενδέχεται να μην είχαν

απογραφεί, από παρανόηση ή λόγω προβλήματος, αμειβόμενοι που είχαν υποχρέωση

να απογραφούν. Επίσης, υπάρχει η πιθανότητα να απογράφηκαν κάποιοι υπάλληλοι

δύο ή και περισσότερες φορές, αφού ενδέχεταινα πληρώνονταιαπό περισσότερους

διαφορετικούς δημόσιους φορείς. Η αξιοπιστία των καταγεγραμμένων στοιχείων θα

κρινόταν από τη διασταύρωση των δεδομένων, με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών και

την επιβεβαίωσή τους από τις αρμόδιες διευθύνσεις διοικητικού. Αυτό δικαιολογεί

και το γεγονός πως τα δεδομένα που χορηγήθηκανστο ΕΔΚΑ και χρησιμοποιήθηκαν

κατ' επέκταση στην παρούσα διπλωματική, αφορούν έναν μικρότερο αριθμό

δημοσίωνυπαλλήλων και συγκεκριμένα640.759 εργαζομένους.
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3.4 Μεθοδολογία

Το κοινωνικό προφίλ των δημοσίων υπαλλήλων της

Ελλ6δας : XΙ'JριΊ-:{:ς διαφΟΡΟΠΟ!11σεις

Καραγιάννη Μαρία

3.3 Περιορισμοίτης έρευνας

Ένα ακόμα σημείο που πρέπει να τονίσουμε είναι πως οι πληροφορίες που έχουμε για

το χωρικό επίπεδο αφορούν τον Δήμο κατοικίας των υπαλλήλων και όχι τον Δήμο

στον οποίο εργάζονται. Επειδή όμως, πρόκειται για Καλλικρατικούς Δήμους και όχι

Καποδιστριακούς, εκτιμούμε ότι δεν θα υπάρχουν μετακινήσεις υπαλλήλων σε

άλλους Δήμους σε βαθμό που να επηρεάζουν τα τελικά συμπεράσματα της εργασίας.

Εξαίρεση αποτελεί η Αττική, όπου συνήθως ο Δήμος εργασίας και κατοικίας δεν

ταυτίζονται, γι' αυτό και τα συμπεράσματά μας για την πρωτεύουσα διατυπώνονται

με την επιφύλαξη αυτού του περιορισμού.

Ο περιορισμός μας τόσο στην ανάλυση, όσο και στα συμπεράσματα στα οποία θα

καταλήξουμε, είναι ότι τα στοιχεία που διαθέτουμε αφορούν τους δημοσίους

υπαλλήλους του στενού δημόσιου τομέα που έχουν απογραφεί μέχρι το 2012.

Επομένως, δεν περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι που εργάζονται σε ΝΠΙΔ. Συνολικά, η

έρευνά μας επικεντρώνεται σε 640.759 δημοσίους υπαλλήλους. Ωστόσο, οφείλουμε

να υπενθυμίσουμε ότι τα στοιχεία της απογραφής υπόκεινται σε διαρκή

επικαιροποίηση από τις Διευθύνσεις Προσωπικού των φορέων, πράγμα που σημαίνει

ότι τα στοιχεία για τους δημοσίους υπαλλήλους που επεξεργαστήκαμε αφορούν μόνο

το 2012 και είναι διαφορετικά από τα στοιχεία του 2010, οπότε και

πραγματοποιήθηκε η απογραφή, όπως επίσης είναι διαφορετικά από αυτά του 2015.

Άλλωστε, από το τέλος του 2012, το Μητρώο Μισθοδοτούμενων έχει διασυνδεθεί με

την Ενιαία Αρχή Πληρωμής κι επιτεύχθηκε η απογραφή μισθοδοτούμενων που είτε

δεν ήταν υπόχρεοι απογραφής, είτε δεν είχαν απογραφεί για οποιοδήποτε λόγο μέχρι

τότε (I1ttp://apof!rafι.vap.gov.gr/ccnslIs/defaultoasp).

Βασιζόμενοι στην διπλωματική εργασία του Κουτσούκου Αναστάσιου «Δημιουργία,

διαχείριση και οργάνωση βάσεων χωρικών δεδομένων - Η περίπτωση των δημοσίων

υπαλλήλων της Ελλάδος» (2012), ο οποίος μετέτρεψε τα ομαδοποιημένα δεδομένα

της βάσης του Υπουργείου (που περιείχε 136.484 εγγραφές) σε ατομικά, ελέγξαμε τα

δεδομένα που προέκυψαν και δημιουργήσαμε μια χωρική βάση δεδομένων με

στοιχεία που αφορούν τους 325 Καλλικρατικούς Δήμους. Επειδή τα δεδομένα έχουν

http://apografi.vap.gov.ar/census/default.asp
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α) Κατά φύλο: Πρόκειται για ποιοτική μεταβλητή με δύο τιμές (άντρας/γυναίκα)

Στη συνέχεια, δημιουργήσαμε τις απαραίτητες μεταβλητές ανά Δήμο που μας δίνουν

την κατανομή των δημοσίων υπαλλήλων:

γ) Κατά οικογενειακή κατάσταση: Ποιοτική μεταβλητή με πέντε διαφορετικές τιμές

(άγαμος/η, έγγαμος/η, διαζευγμένος/η, σε διάσταση, χήρος/α)
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Ελλά.δας : Χ(,φl1-:ές διαφοροποη)σεις

Καρα-γιάvνηΜαρία

β) Κατά ηλικία: Ποσοτική, συνεχής μεταβλητή. Διακρίνονται έντεκα ηλικιακές

ομάδες ανά πέντε έτη και μία δωδέκατη ομάδα για την οποία δεν έχουμε δεδομένα

(κατηγορία «ποπ available»). Η τελευταία αυτή ομάδα δεν έχει συμπεριληφθεί στους

υπολογισμούς, αλλά αποτελεί ένα ελάχιστο ποσοστό επί του συνόλου, οπότε

θεωρούμε ότι δεν διαστρεβλώνει τα συμπεράσματα της μελέτης.

• Κατηγορία θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): ως τυπικό προσόν

διορισμού ορίζεται απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο σχολής δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης ή άλλου ισότιμου σχολείου ή αναγνωρισμένης σχολής τυφλών

τηλεφωνητών.

• Κατηγορία Ειδικών Θέσεων (ΕΘ): είναι οι θέσεις γενικών γραμματέων

υπουργείων ή νομαρχών, καθώς και οι προβλεπόμενες από ειδικές διατάξεις.

• Κατηγορία θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): ως τυπικό προσόν

διορισμού ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ή σχολής πανεπιστημιακού

τομέα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

ήδη διασταυρωθεί και ελεγχθεί από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών και από τις

Διευθύνσεις Προσωπικού, θεωρούμε ότι είναι αξιόπιστα και καλύπτουν το σύνολο

του πληθυσμού των δημοσίων υπαλλήλων της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου

(2012).

δ) Κατά επίπεδο εκπαίδευσης: Ποιοτική μεταβλητή με εφτά διαφορετικές τιμές. Οι

τιμές αυτές αντιπροσωπεύουν το επίπεδο εκπαίδευσης που απαιτείται ως τυπικό

προσόν διορισμού, εκτός από την τιμή «Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό» και την

τιμή «Άνευ Κατηγορίας Εκπαίδευσης». Πιο συγκεκριμένα, με βάση το Ν .1586/1986

(Άρθρα 1 & 2) και το ΠΔ 410/1988 (Άρθρο 3), διακρίνονται οι εξής κατηγορίες:
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ε) Κατά κατηγορία φορέα: Ποιοτική μεταβλητή με εφτά διαφορετικές τιμές.

Ειδικότερα, οι φορείς στους οποίους απασχολούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι της

απογραφής διακρίνονται σε:

• Φορείς ΟΤΑ: Περιλαμβάνονται οι δημοτικές ή διαδημοτικές επιχειρήσεις των

ΟΤΑ, όπως οι τεχνικές υπηρεσίες δήμων, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης

- αποχέτευσης, κ.λπ.

• Φορείς ΝΠΔΔ: Πρόκειται για ένωση προσώπων (ΝΠΔΔ σωματειακού

χαρακτήρα) ή σύνολο περιουσίας (ΝΠΔΔ ιδρυματικού χαρακτήρα), που έχει

καταστεί φορέας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων προς εξυπηρέτηση σκοπού

δημοσίου συμφέροντος με άσκηση δημόσιας εξουσίας (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΑΕΙ,

Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, δημόσια νοσοκομεία, Δικηγορικοί

Το κοινα)νικ:ό προφίλ των δημοσίων υπαλλήλων της

Ελλ(ιδας : Χ('1ρl1;ές διαφΟΡΟΠΟΙΙ1σεις

• Κατηγορία θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): ως τυπικό προσόν

διορισμού ορίζεται το πτυχίο ή το δίπλωμα τμήματος ή σχολής τεχνολογικού

τομέα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της

ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της

ημεδαπής ή αλλοδαπής.

• Κατηγορία θέσεων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ): ως τυπικό προσόν

διορισμού ορίζεται απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή

ισοδύναμης κατώτερης τεχνικής σχολής.

• Κατηγορία θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ): πρόκειται για

θέσεις ιδιάζουσας φύσης και αποστολής, για την πλήρωση των οποίων

απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και

ειδική επιστημονική εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της κατά

περίπτωση οικείας ειδικότητας, που αποδεικνύεται με διδακτορικό δίπλωμα ή

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών μετά την

απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ή εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων ετών

μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών και μία τουλάχιστον

δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο

της ειδικότητας. Αν το διδακτορικό δίπλωμα ή ο μεταπτυχιακός ή ο βασικός

τίτλος σπουδών δεν έχουν αποκτηθεί από ίδρυμα του εξωτερικού, απαιτείται

επιπλέον άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας.

Καραγιάννη Μαρία



στ) Κατά εργασιακή σχέση: Ποιοτική μεταβλητή με τις ακόλουθες τέσσερις

διαφορετικές τιμές:

• Συμβασιούχοι έργου: Η τιμή αυτή αφορά αναδόχους που απασχολούνται με

σύμβαση ανάθεσης έργου (http://\V\v\v.vdmed.gov.gr!'?p=7216). Σύμβαση

έργου υπάρχει όταν κάποιος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει ένα

ορισμένο έργο με αμοιβή, δηλαδή αντικείμενο της συμβάσεως είναι το

αποτέλεσμα της εργασίας (το έργο) κι όχι η εργασία αυτή καθ' εαυτή. Η

διαφορά με τη σύμβαση εργασίας είναι ότι σύμβαση έργου μπορούν να

αναλάβουν και τα νομικά πρόσωπα, όπως οι εταιρίες (Φραγκάκης, 1985).

Σύλλογοι, Ιατρικοί Σύλλογοι, Τεχνικά Επιμελητήρια κ.λπ (Αστικός Κώδικας,

Άρθρο 61)

• Φορείς Δημοσίων Υπηρεσιών: Πρόκειται για τις Δημόσιες Υπηρεσίες και

Αρχές που υπάγονται στο νομικό πρόσωπο του Δημοσίου και

εκπροσωπούνται από αυτό, όπως ανεξάρτητες (αυτοτελείς) Υπηρεσίες της

πολιτειακής ηγεσίας του Κράτους (Προεδρία της Δημοκρατίας, Πολιτικό

Γραφείο του Πρωθυπουργού, κ.ά.), Δημόσιες Αρχές της νομοθετικής και

δικαστικής λειτουργίας του Κράτους, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές,

Υπουργεία, με τις Γενικές Γραμματείες, τις Ειδικές Γραμματείες και τους

Διοικητικούς Τομείς, τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, τις Ειδικές

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες, τις Υπηρεσίες Εξωτερικού και τις Αυτοτελείς

Δημόσιες Υπηρεσίες τους και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Μητρώο

Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης, 2015)

• Υπουργεία

• ΟΤΑ Β' Βαθμού: Πρόκειται για τις 13 Περιφέρειες του προγράμματος

«Καλλικράτης»

• ΟΤΑ Α' Βαθμού: Πρόκειται για τους 325 Δήμους του προγράμματος

«Καλλικράτης»

• ΝΠΔΔ των ΟΤΑ: Πρόκειται για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των

άρθρων 239-244 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που υπάγονται στην

εποπτεία των Δήμων, όπως οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, τα

γηροκομεία, τα δημοτικά ιατρεία, οι δημοτικές βιβλιοθήκες Κ.ά. (Μητρώο

Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης, 2015)

Καραγιάννη Μαρία Το κοιναlνικό προφίλ "[ων δημοσίων υπαλλιΙλων της
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Στο επόμενο στάδιο δημιουργήσαμε τις μεταβλητές που μας δίνουν την κατανομή

των δημοσίων υπαλλήλων με βάση δύο χαρακτηριστικά, προκειμένου να

εισχωρήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος στη μελέτη του προφίλ των δημοσίων

υπαλλήλων. Πιο συγκεκριμένα, επιλέξαμε να συνδυάσουμε τις μεταβλητές α) φύλο

ηλικία, β) επίπεδο εκπαίδευσης - ηλικία, γ) φύλο - δημόσιοι φορείς, δ) φύλο 

εργασιακή σχέση με το Δημόσιο, ε) εργασιακή σχέση - κατηγορία εκπαίδευσης, στ)

• Μόνιμοι Υπάλληλοι Ι Δικαστικοί Λειτουργοί Ι Δημόσιοι Λειτουργοί: Η τιμή

αυτή αφορά τους υπαλλήλους που υπηρετούν με σχέση δημοσίου δικαίου.

Συνήθως αφορά υπαλλήλους που κατά τη μεταφορά τους στο φορέα ή τη

συγχώνευση διατήρησαν αυτή τη σχέση εργασίας

(httΡ:/I\V\v\ν·Υdnιed.gον.gr/?Ρ=7216).

• Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου: Η τιμή αυτή επιλέγεται για υπαλλήλους

που απασχολούνται με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατά

την οποία η διάρκεια της σχέσεως εργασίας που συνδέει το μισθωτό και τον

εργοδότη είναι αόριστη. Η πρόσληψη προσωπικού στο δημόσιο με σύμβαση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου επιτρέπεται μόνο όταν πρόκειται

να καλυφθούν νομοθετημένες οργανικές θέσεις ειδικού, επιστημονικού,

τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού (Ν. 2190194, Άρθρο 21 παρ. 1). Αυτή η

σχέση εργασίας επιλέγεται και για προσωπικό Ι.Δ.Α.χ. μερικής απασχόλησης,

όπως επίσης και τους υπαλλήλους Ι.Δ.Α.χ. των οποίων η μισθοδοσία

χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ ή από άλλη πηγή χρηματοδότησης,

Π.χ. μέσω ανταποδοτικών, αντίτιμου κ.λπ.

(httΡ:l/\V\ν\ν.νdnιed.gον.gr/?Ρ=7216).

• Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου: Η τιμή αυτή επιλέγεται για

υπαλλήλους που απασχολούνται με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου

Χρόνου, κατά την οποία δηλαδή η διάρκεια της σχέσεως εργασίας είναι, όπως

δηλώνει και η ονομασία της, ορισμένη. Η απασχόληση προσωπικού με αυτού

του είδους τη σύμβαση προβλέπεται μόνο για την αντιμετώπιση εποχιακών ή

άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών και η διάρκεια απασχόλησής του

δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ μήνες στη διάρκεια ενός χρόνου (Ν.

2190194, Άρθρο 21 παρ. 1). Αυτή τη σχέση εργασίας επιλέγεται και για

προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ. μερικής απασχόλησης και ωρομίσθιους

(httΡ:II\ν\ν\ν·Υdlηcd.gον.grI?Ρ=7216).

Καραγιάννη Μαρία ΊΌ κοιν()Νικό προφίλ των δη~ιoσί(,)\' υπαλλ11λων της
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επί τις %0:

Βάρος Δ.Υ.= Πληθυσμός Δ.Υ. Δήμου / Συνολικό Πληθυσμό Δήμου * 1000

α) Το βάρος των δημοσίων υπαλλήλων σε σχέση με τον πληθυσμό του δήμου,

δηλαδή η αναλογία των δημοσίων υπαλλήλων στο συνολικό πληθυσμό κάθε δήμου
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Επιπλέον, δημιουργήσαμε ορισμένους δείκτες που αντανακλούν τόσο τα βασικά

χαρακτηριστικά του κοινωνικού προφίλ των δημοσίων υπαλλήλων, όσο και τη

χωρική του διάσταση, σε επίπεδο Καλλικρατικών Δήμων. Οι δείκτες αυτοί, είναι:

φορείς - εργασιακή σχέση, ζ) τακτικό προσωπικό - ηλικία και η) έκτακτο προσωπικό

- ηλικία.

Ο υπολογισμός αυτός θα μας βοηθήσει να διαπιστώσουμε εάν υπάρχει χωρική

ανισότητα στην κατανομή των υπαλλήλων στις δημόσιες υπηρεσίες, με βάση τους

πολίτες που εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες αυτές. Σημειώνουμε ότι τα στοιχεία

για τον μόνιμο πληθυσμό των Δήμων προέρχονται από την Ελληνική Στατιστική

Υπηρεσία και από την απογραφή του 2011.

β) Ο δείκτης αναλογίας φύλων και συγκεκριμένα πόσοι άνδρες αντιστοιχούν σε 100

γυναίκες, έτσι ώστε να δούμε πώς κατανέμονται οι άνδρες και οι γυναίκες δημόσιοι

υπάλληλοι στους Δήμους.

nf
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n
n

Δείκτης αναλογίας φύλων= Σύνολο ανδρών Δ.Υ. / Σύνολο γυναικών Δ.Υ.* 100

γ) Η μέση ηλικία των δημοσίων υπαλλήλων, αρχικά στο σύνολό τους κι έπειτα κατά

φύλο. Ο δείκτης αυτός θα αποκαλύψει εάν σε γενικές γραμμές έχουμε «νεανικό» ή

«γερασμένο» δημόσιο τομέα καθώς και εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ ανδρών και

γυναικών.

δ) Το ποσοστό των δημοσίων υπαλλήλων κάτω των 39 ετών και το ποσοστό άνω των

55 στο σύνολο του δημοσιοϋπαλληλικού πληθυσμού κάθε Δήμου. Τα ποσοστά αυτά

υπολογίστηκαν σε μια προσπάθεια να συμπληρώσουμε την εικόνα της ηλικιακής του

σύνθεσης και να καταγράψουμε τυχόν διαφοροποιήσεις σε επίπεδο Δήμου.

Ποσοστό Δ.Υ. < 39 ετών: Σύνολο Δ.Υ. κάτω των 39 ετών / Σύνολο Δ.Υ. Δήμου*1Ο0

n
n
n

n
n
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Ποσοστό Δ.Υ. > 55 ετών: Σύνολο Δ.Υ. άνω των 55 ετών / Σύνολο Δ.Υ. Δήμου* 100

όπου

Το κοινωνικό προφίλ των δημοσίων υπαλλIΊλσ)\' της

Ελλ6δας : X('JριΊ..:<':ς διαφoρσιrol1Ίσεις

Καραγιάννη Μαρία

Ποσοστό γυναικών Δ.Υ. > 55 ετών: Σύνολο γυναικών Δ.Υ. άνω των 55 ετών /

Σύνολο γυναικών Δ.Υ. Δήμου* 100

Si,r = ΧίΓ / Xr : βάρος της κατηγορίας ί στη χωρική ενότητα r

Si = Χί / ΧΝ : βάρος της κατηγορίας ί στη χώρα

Ποσοστό ανδρών Δ.Υ. > 55 ετών: Σύνολο ανδρών Δ.Υ. άνω των 55 ετών / Σύνολο

ανδρών Δ.Υ. Δήμου*100

Ακόμα, υποκινούμενοι από την υποψία μας ότι οι γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι άνω

των 55 είναι λιγότερες από τους άνδρες συναδέλφους τους, λόγω της πρόωρης

συνταξιοδότησής τους, εστιάσαμε την προσοχή μας στην κατανομή των ανδρών και

των γυναικών υπαλλήλων άνω των 55, με τη χρήση των ποσοστών:

Xiy/X, .
QL=- -. οπου

χίΝ ΧΥ

ε) Ο δείκτης Theil (RT) για το επίπεδο εκπαίδευσης, που επιλέχθηκε επειδή διαθέτει

κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως η ικανότητα ανάλυσης των συνιστωσών του

(decomposition). Έτσι, είναι εφικτός ο υπολογισμός του βαθμού συγκέντρωσης μιας

δραστηριότητας τόσο στη συνολική υπό μελέτη περιοχή, όσο και στις επιμέρους

χωρικές ενότητες.

ΧίΓ = πλήθος ατόμων της κατηγορίας ί στην χωρική ενότητα r

ΧΝ = πλήθος ατόμων της κατηγορίας ί στην χώρα

Υψηλή τιμή του Theil (RT) σημαίνει υψηλό επίπεδο διαφοροποίησης (dissimilarity)

της χωρικής ενότητας σε σχέση με τη χώρα. Στην περίπτωσή μας, εάν ο εν λόγω

δείκτης παρουσιάζει υψηλή τιμή στο επίπεδο εκπαίδευσης των δημοσίων υπαλλήλων

κάποιου Δήμου, αυτό θα σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος Δήμος διαφοροποιείται σε

σημαντικό βαθμό από το σύνολο της Ελλάδος. Όμως, από τον RT και μόνο δεν

μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για το είδος της διαφοροποίησης. Αυτό είναι

δυνατό με τη χρήση του δείκτη QL, για τον οποίο γίνεται λόγος στη συνέχεια.

στ) Ο δείκτης συμμετοχής (QL) για το επίπεδο εκπαίδευσης και την εργασιακή σχέση

των δημοσίων υπαλλήλων:
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Xr = συνολικός πληθυσμός της χωρικής ενότητας r

ΧΝ = συνολικός πληθυσμός της χώρας

ε) Το ποσοστό των δημοσίων υπαλ/ήλων με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης στο σύνολο

των δημοσίων υπαλλήλων της χώρας. Πρόκειται συγκεκριμένα για τους υπαλλήλους

των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπ/σης, Τεχνολογικής Εκπ/σης, Ειδικών Θέσεων

Στην πράξη, διαπιστώσαμε πολλές φορές ότι οι τιμές του δείκτη επηρεάζονται από το

πληθυσμιακό μέγεθος των Δήμων, σε σημείο που «χάνονται» κάποιες χωρικές

διαφοροποιήσεις, ειδικότερα στις περιπτώσεις των μεγάλων Δήμων. Αυτό το

πρόβλημα αντιμετωπίσαμε κυρίως στον υπολογισμό του QL για την εκπαίδευση. Για

να αναδείξουμε αυτές τις διαφοροποιήσεις χρησιμοποιήσαμε τον δείκτη που

ακολουθεί.

n

n

n
n

n

n
n
n
n
n

n

n
n
n
n

R

n
n
n
n
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Καραγιάννη Μαρία

• Εάν QL < 1 -7 Στον εξεταζόμενο Δήμο καταγράφεται μικρή συμμετοχή των

δημοσίων υπαλ/ήλων με το συγκεκριμένο επίπεδο εκπαίδευσης / είδος

εργασιακής σχέσης σε σχέση με τους δημοσίους υπαλ/ήλους του ίδιου

επιπέδου εκπαίδευσης / είδους εργασιακής σχέσης στο σύνολο της χώρας.

• Εάν 1 < QL < 1,25 -7Υπάρχει ειδίκευση - σχετική συμμετοχή

• Εάν 1,25<QL<2 -7Υπάρχει μεγάλη ειδίκευση -αρκετά σημαντική συμμετοχή

• Εάν QL > 2 -7Υπάρχει πολύ μεγάλη ειδίκευση - έντονη συμμετοχή

Ο δείκτης αυτός καταδεικνύει, μεταξύ άλλων, την αναλογία με την οποία

εμφανίζονται κάποια κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά στο σύνολο του

πληθυσμού μιας χωρικής μονάδος Α σε σχέση με την αναλογία των ίδιων

χαρακτηριστικών στο σύνολο του πληθυσμού μιας μεγαλύτερης χωρικής μονάδος Β,

στην οποία περιλαμβάνεται η χωρική μονάδα Α. Στην περίπτωσή μας, η ανάλυση του

δείκτη QL σε δεδομένα που αφορούν το επίπεδο εκπαίδευσης των δημοσίων

υπαλ/ήλων κάθε Δήμου, θα δείξει ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης που κυριαρχεί

στους δημοσίους υπαλλήλους του συγκεκριμένου δήμου, σε σχέση με το επίπεδο

εκπαίδευσης των δημοσίων υπαλ/ήλων της χώρας. Το ίδιο θα συμβεί και με τον

υπολογισμό του QL για το είδος της εργασιακής σχέσης. Σύμφωνα με την θεωρία 

στην οποία βασιστήκαμε για τον καθορισμό των ορίων των κλάσεων στους σχετικούς

χάρτες - ανάλογα με τις τιμές του δείκτη, διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις (Πολύζος,

2011 ):
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και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, οι οποίοι διαθέτουν τίτλους σπουδών και

έχουν επιστημονική εξειδίκευση.

Ποσοστό Δ.Υ. υψηλών προσόντων: Σύνολο Δ.Υ. π'Ε., Τ.Ε., Ε.Θ., Ε.Ε.π' / Σύνολο

Δ.Υ. Δήμου* 100

Διευκρινίζουμε ότι οι τιμές των δεικτών που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι πλασματικές

στις περιπτώσεις Δήμων με πολύ μικρό απόλυτο μέγεθος. Αν για παράδειγμα. σε έναν

ΔΙ1μο υπάρχουν μόνο 2 δημόσιοι υπάλληλοι, όπως συμβαίνει στον Δήμο Γαύδου,

τότε είναι αναμενόμενο να έχουμε κάποιες ακραίες τιμές - τις οποίες προσπαθήσαμε

να απομονώσουμε για να αλλοιωθεί το τελικό αποτέλεσμα -που θα δώσουν μια

εικόνα για τον Δήμο που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε ότι η ανάλυση και η επεξεργασία των δεδομένων

πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια των προγραμμάτων Microsoft Offίce Excel 2007,

SPSS Statistics 20 και του GIS για τη δημιουργία των χαρτών.
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ΜΕΡΟΣ Γ': ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

4.1 Κοινωνικό προφίλ

Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε πώς διαμορφώνεται το κοινωνικό προφίλ των

δημοσίων υπαλλήλων της Ελλάδας, ενώ στο επόμενο κεφάλαιο θα προχωρήσουμε

στην παρουσίαση της κατανομής του στους Καλλικρατικούς Δήμους.

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν έδειξαν ότι υπάρχει μια σχετική ισορροπία στην

εκπροσώπηση των δύο φύλων στον δημόσιο τομέα της χώρας. Έτσι, παρόλο που οι

άντρες δημόσιοι υπάλληλοι είναι ελαφρώς περισσότεροι (54%), το αντίστοιχο

ποσοστό των γυναικών (46%) είναι εξίσου υψηλό. Σε απόλυτες τιμές, 343.219 άνδρες

και 297.540 γυναίκες απασχολούνται στον στενό δημόσιο τομέα. Ωστόσο, στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» (2007-2013) σημειώνεται

ότι τίθεται ζήτημα ανισότητας στα ποσοστά συμμετοχής ανδρών και γυναικών σε

θέσεις ευθύνης στις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα,

όπως στις θέσεις γενικού διευθυντή, διευθυντή και προϊσταμένου τμήματος.

Διάγραμμα 5: Ποσοστό ανδρών και γυναικών δημοσίων υπαλλήλων

Φύλο Δημοσίων Υπαλλήλων

46%

54%

111 !\νδρες 11 ΓυvαίKε~

Πηγή: Βάση απογραφής Δ.Υ., ιδία επεξεργασία

Στο Διάγραμμα 5 είναι φανερό ότι από τις έντεκα ηλικιακές ομάδες που

διαμορφώθηκαν, το μεγαλύτερο ποσοστό των δημοσίων υπαλλήλων συγκεντρώνεται
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σε αυτές που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως ώριμες, δηλαδή οι περισσότεροι

δημόσιοι υπάλληλοι έχουν ηλικία από 30 μέχρι 54 περίπου χρόνια. Όπως ήταν

αναμενόμενο, το ποσοστό των δημοσίων υπαλλήλων άνω των 59, μειώνεται αισθητά,

εξαιτίας των ορίων συνταξιοδότησης, ιδιαίτερα στην περίπτωση των γυναικών, που

λόγω της προστασίας της μητρότητας αποχωρούσαν πιο νωρίς από την υπηρεσία

τους. Από την άλλη μεριά, οι άντρες υπάλληλοι έπρεπε να συμπληρώσουν 35ετία ή

το 650 έτος της ηλικίας τους για να συνταξιοδοτηθούν - μάλιστα, στην ηλικιακή

ομάδα 70-74 δεν έχει καταγραφεί ούτε μία γυναίκα. Εάν λάβουμε υπόψη μας τους

αυστηρούς περιορισμούς στις προσλήψεις στο Δημόσιο που έχουν προγραμματιστεί

για τα επόμενα χρόνια και που προβλέπουν μία πρόσληψη για κάθε πέντε

αποχωρήσεις μέχρι το 2016 (Ν.4093/12, άρθρο 1, υποπαρ. 25), όπως επίσης και

αναστολή των προσλήψεωνστους αΤΑ (Ν.4093/12, άρθρο 1, υποπαρ.ΣΤ1, εδ.3) τότε

όχι μόνο η στελέχωση της διοίκησης θα συρρικνωθεί, αλλά και η τάση γήρανσης του

ανθρώπινου δυναμικού της θα ενισχυθεί.

Διάγραμμα 6: Ηλικιακή πυραμίδα δημοσίων υπαλλήλων

IID Γυναίκες

mΆvδρεςnon availablc

70-74

65-69

60-64
ν

w
ι.ο 55-59-t!
::ι.
ο 50-54
ν

·w
45-49:ι:g

:ι: 40-44.<
:Ι:

35-39

30-34

25-29

20-24

15.0 10.0 5.0 0,0 5.0 10.0 15.0

Πηγή: Βάση απογραφήςΔ.Υ., ιδία επεξεργασία

Επιπλέον, σύμφωνα με το διάγραμμα, οι άνδρες υπάλληλοι υπερτερούν των

συναδέλφωντους γυναικών στις νεαρές ηλικίες (20-29) και στις ηλικίες άνω των 55,

ενώ αντίθετα οι γυναίκες παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά στις κατηγορίες 40-44

και 45-49. Αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι συμβαίνει επειδή οι γυναίκες αργούν

να μπουν στην αγορά εργασίας, είτε λόγω σπουδών, είτε λόγω μητρότητας, είτε

επειδή δεν διεκδικούν τις ίδιες θέσεις με τους άντρες συνομηλίκους τους.
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Όσον αφορά την οlκογενειακη κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων, από την

επεξεργασία των δεδομένων που είχαμε στη διάθεσή μας, προέκυψε ότι στην

πλειοψηφία τους είναι έγγαμοι, λιγότεροι είναι άγαμοι (26%), ενώ πολύ μικρό είναι

το ποσοστό των διαζευγμένων και πολύ μικρότερο των εν διαστάσει και των χήρων

(Διάγραμμα 7).

Διάγραμμα 7: Οικογενειακή κατάσταση δημοσίων υπαλλήλων (Δ γ)

4% 1% 1%

ΑΓΑΓν10Σ/Η

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ!Η

• ΧΗΡΟΣίΑ

ΕΠΑΓν10Σ!Η

ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Πηγή: Βάση απογραφής Δ.Υ., ιδία επεξεργασία

Όπως έχει ήδη αναφερθεΙ οι δημόσιοι υπάλληλοι διακρίνονται ως προς το επίπεδο

εκπαίδευσης σε γΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ, ΕΘ (Ν. 1586/86) και ΕΕΠ (ΠΔ 410/1988). Κατά

την απογραφή χρησιμοποιήθηκε και μια ακόμη κατηγορία που δεν προβλέπεται από

τη νομοθεσία, με τον τίτλο «άνευ κατηγορίας εκπαίδευσης» και αφορά τους

δημοσίους υπαλλήλους που δεν ανήκουν στο προσωπικό, όπως οι Πρόεδροι, οι

Διοικητές, τα Όργανα Διοίκησης, κ.λπ., αλλά και τους συμβασιούχους έργου, τους

απασχολούμενους με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών, Κ.λπ.

(llltp:l/\-v\v\v.νdmed.gον.ι.Π/?Ρ=7216). Επομένως, όσοι καταγράφηκαν στο πεδίο αυτό

δε σημαίνει πως δεν έχουν κανέναν τίτλο σπουδών, απλά, με τα στοιχεία που μας

παραχωρήθηκαν δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ποιο ακριβώς είναι το επίπεδο

εκπαίδευσής τους.

Παρά τις επιφυλάξεις που περιγράφηκαν, είναι εμφανές στο Διάγραμμα 8 πως πάνω

από το 50% των δημοσίων υπαλλήλων είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

ενώ αντιθέτως το πλήθος των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας είναι πολύ μικρότερο.

Ακόμα μικρότερος είναι ο αριθμός εκείνων που έχει ολοκληρώσει μόνο την

υποχρεωτική εκπαίδευση. Ωστόσο, πρόκειται για έναν διόλου αμελητέο αριθμό

εργαζομένων στο δημόσιο τομέα με εφόδια που προέρχονται μόνο από την
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πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς αγγίζουν τους 226.426

υπαλλήλων, δηλαδή πάνω από το ένα τρίτο των εργαζομένων στο δημόσιο.

Διάγραμμα 8: Επίπεδο εκπαίδευσης ανδρών και γυναικών δημοσίων υπαλλήλων

ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

v ΕΕΠ
ι:::
Ι:)

? ΠΕ

"w
.9 ΤΕ
a.
ο

~ ΔΕ

ι;
~ ΥΕ ~

ΑΝΕν ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΕΚΠ/ΣΗΣ •

Ο 50 100 150 200 250 300

Δ.γ. (σε χιλιάδες)

Πηγή: Βάση απογραφήςΔ.γ., ιδία επεξεργασία

11Ι Άνδρες

11Ι Γυνl::tικε ςi

Εξετάζονταςξεχωριστά τα δύο φύλα, παρατηρούμεότι το μερίδιο των γυναικών είναι

μεγαλύτερο τόσο στην κατηγορία της Πανεπιστημιακής,όσο και της Τεχνολογικής

Εκπαίδευσης, ενώ το αντίστροφο συμβαίνει στις υπόλοιπες κατηγορίες. Θα

μπορούσαμε, λοιπόν, να υποστηρίξουμεπως οι γυναίκεςπου εργάζονταιστο δημόσιο

τομέα έχουν ελαφρώςυψηλότερο μορφωτικό επίπεδο από τους άντρες.

Προχωρώνταςένα βήμα ακόμα την ανάλυσή μας, προσπαθήσαμενα εντοπίσουμετην

κατηγορία εκπαίδευσης που επικρατεί σε κάθε ηλικιακή ομάδα, προκειμένου να

διαπιστώσουμε εάν στο πέρασμα των γενεών υπάρχει μια βελτίωση του επιπέδου

εκπαίδευσης των δημοσίων υπαλλήλων. Για το σκοπό αυτό, προχωρήσαμε σε μια

ομαδοποίησητων ηλικιακώνομάδων ως εξής:

α) Ηλικιακή ομάδα από 20-29, ως την πιο νεανική,

β) Ηλικιακή ομάδα από 30-39,

γ) Ηλικιακή ομάδα από 40-49,

δ) Ηλικιακή ομάδα από 50-59,

ε) Ηλικιακή ομάδα από 60 και πάνω (δηλαδή μέχρι τα 74 χρόνια).

Επιπλέον, συγχωνεύσαμε τις κατηγορίες εκπαίδευσης ως εξής:

67



KaPCXYlC.n1Vll Μαρία Το κοινωνικό προφίλ τω\' δημοσίων υπαλλήλων της

Ελλ(ιδας : XΙ'Jρ\1(3~ διαφοροποιιΊσεις

α) Την κατηγορία ΥΕ και την ΔΕ σε μια νέα κατηγορία με τον τίτλο «Πρωτοβάθμια

& Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», εφόσον όσοι ανήκουν σε αυτές τις δύο κατηγορίες,

έχουν ουσιαστικά τίτλους από τις δύο παραπάνω βαθμίδες εκπαίδευσης.

β) Την κατηγορία ΠΕ και την ΤΕ στην κατηγορία «Πανεπιστημιακή & Τεχνολογική

Εκπαίδευση».

γ) Επιπλέον, ενώσαμε τις κατηγορίες ΕΕΠ και ΕΘ, επειδή όσοι εντάσσονται σε αυτές

έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία, υψηλά προσόντα, δηλαδή είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ή

ΤΕΙ, κάτοχοι μεταπτυχιακού ή ακόμα και διδακτορικού διπλώματος, έχουν εμπειρία

στο αντικείμενό τους κ.λπ.

δ) Το πεδίο «άνευ κατηγορίας εκπαίδευσης» έμεινε ως έχει, γιατί δεν γνωρίζουμε

κατά πόσο περιλαμβάνει άτομα με υψηλά ή χαμηλά προσόντα.

Έτσι, προέκυψε το ακόλουθο διάγραμμα:

Διάγραμμα 9: Επίπεδο εκπαίδευσης δημοσίων υπαλλήλων κατά ηλικιακή ομάδα

60-74

50-59

30-39

tj

""-tj
::1.
Ο

-<: 40-49
"9
".<

::Ι:

20-29

ΙΙΙ!! Av( v Kcιιl]yoρίας Εκπ/σης

• Πρωιοβάθμια & Δcvιcροβάθμια Εκιι/σ'l

• Ποvειιισιημιακrι & ΤεχvολΟΥΙΚ'j Ε<η/οη

ι!ο ίΘ & ΕΕΠ

Πn.Y!:ι: Βάση απογραφ11ς Δ.Υ, ιδία επεξεργασία

Παρατηρούμε ότι διαχρονικά το επίπεδο εκπαίδευσης των δημοσίων υπαλλήλων

φαίνεται να βελτιώνεται, καθώς η νέα γενιά (ηλικιακές ομάδες 20-29 και 30-39)

αποτελείται από λιγότερους αποφοίτους από τις δύο πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης

και περισσότερους εργαζομένους με υψηλά προσόντα (πτυχίο Ανώτατης
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Εκπαίδευσης, τίτλοι μεταπτυχιακών ή διδακτορικcον σπουδών). Το γεγονός αυτό

γίνεται αντιληπτό κυρίως από το ποσοστό της κατηγορίας «ΕΘ & ΕΕΩ» που είναι

ιδιαίτερα αυξημένο στους νέους, ενώ μειώνεται όσο μεταβαίνουμε σε μεγαλύτερες

ηλικιακές ομάδες (από 36% στους εργαζόμενους 20-29 ετών, γίνεται 18% στους 30

39 ετών για να καταλήξει σε 1% στις δύο τελευταίες ηλικιακές κατηγορίες). Σε

συνδυασμό με το υψηλό ποσοστό υπαλλήλων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής

Εκπαίδευσης, οι νέοι παρουσιάζουν ένα ικανοποιητικό προφίλ όσον αφορά το

επίπεδο εκπαίδευσής τους. Αντιθέτως, στις μεγαλύτερες ηλικίες (50-59 και 60-74),

κυριαρχούν μεν οι απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, αλλά το ποσοστό των υπαλλήλων στην

κατηγορία «ΕΘ & ΕΕΩ» είναι ελάχιστο, ενώ και το ποσοστό των αποφοίτων της

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι υψηλότερο από όλες τις

υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες. Οι παρατηρήσεις αυτές ενισχύουν την θεωρία πως με

το πέρασμα του χρόνου, οι δημόσιοι υπάλληλοι παρουσιάζουν καλύτερο

εκπαιδευτικό υπόβαθρο, αν και οφείλουμε να τονίσουμε πως το ποσοστό των

υπαλλήλων που δεν έχουν λάβει Πανεπιστημιακή ή Τεχνολογική Εκπαίδευση είναι

αρκετά υψηλό ακόμα και στους νέους.

Διάγραμμα 1Ο: Κατανομή υπαλλήλων στους δημόσιους Φορείς

ΦΟΡΕΙΣΟΤΑ
:>
3
'~ ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ

ο

θ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
v

.~ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ •
:>-

[ ΟΤΑ Β ΒΑΘΜΟΥ Ι

""ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) __

ΝΠΔΔΤΩΝ ΟΤΑ Ι

·Άνδρες

• Γυναίκες

Ο 100 200 300

Δ. γ. (σε χιλιάδες)

400

IlnYil: Βάση απογραφής Δ.Υ., ιδία επεξεργασία

Στο διάγραμμα 1Ο είναι εμφανές ότι το μεγαλύτερο μέρος των απογραφέντων

υπαλλήλων απασχολείται σε δημόσιες υπηρεσίες, ενώ ένας αρκετά μεγάλος αριθμός

τους εργάζεται σε ΝΠΔΔ, με τις γυναίκες μάλιστα να υπερτερούν αριθμητικά σε

αυτήν την δεύτερη περίπτωση και τους άντρες στην πρώτη. Υπενθυμίζεται ότι τα

ΝΠΔΔ βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων για συγχωνεύσεις, καταργήσεις ή
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ακόμα και μετατροπή τους σε ΝΠΙΔ, με τις αναπόφευκτες συνέπειες των σχετικών

αποφάσεων για το προσωπικό τους (έξοδος, ή διαθεσιμότητα-κινητικότητα).

Διάγραμμα Ι Ι: Εργασιακή σχέση με το δημόσιο

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΕΡΓΟΥ
..,
c
Ο

-W ΜΟΝΙΜΟΙΥΠΑΛΛΗΛΟΙΤΟΥΔΗΜΟΣlον••••••••
~ /ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙΛΕΙΤΟΥΡΓΟI/ΔΗΜΟΣΙΟι..
·c
"
~ΙΔΙ()ΤΙKoν ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΗJOΥ ΧΡΟΝον •
ι:s
:>
a.
UJ

<5 ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΑΟΡIΣΤΟΥΧΡΟΝον •
10
iAJ

.Άνδρες

• Γυναίκες

Ο 200 400
Δ.Υ. (σε χιλιάδες)

600

Πηγή: Βάση απογραφήςΔ.Υ., ιδία επεξεργασία

Από το παραπάνω διάγραμμα γίνεται εύκολα αντιληπτό πως στη συντριπτική τους

πλειοψηφία οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι μόνιμοι, φτάνοντας σε αριθμό τους 553.917

(ή αλλιώς περίπου το 86% του συνόλου). Από τους μόνιμους δε, οι περισσότεροι

είναι άνδρες. Οι γυναίκες είναι ελαφρώς περισσότερες στην κατηγορία ΙΔΑΧ, που

όπως και η κατηγορία των μονίμων υπαλλήλων, δεν απειλείται άμεσα από τη

γενικότερη τάση μείωσης του προσωπικού του δημοσίου.

Στο Διάγραμμα 12 που ακολουθεί, στόχος μας είναι η καταγραφή του είδους των

εργασιακών σχέσεων που κυριαρχούν εντός των διαφόρων δημοσίων φορέων. Όπως

ήταν αναμενόμενο, σχεδόν σε όλους τους φορείς οι περισσότεροι υπάλληλοι

καταλαμβάνουν μόνιμες θέσεις, ιδιαίτερα στις δημόσιες υπηρεσίες, στις Περιφέρειες,

στα Υπουργεία, στα ΝΠΔΔ και στους Δήμους. Ελαφρώς διαφορετική είναι η εικόνα

που παρουσιάζουν οι φορείς των ΟΤΑ, όπου διακρίνουμε έναν κατά κάποιο τρόπο

ισοκαταμερισμό ανάμεσα στους μόνιμους υπαλλήλους, σε εκείνους που έχουν

σύμβαση ΙΔΑΧ και στους συμβασιούχους έργου, με τους τελευταίους μάλιστα να

έχουν ιδιαίτερα έντονη παρουσία στη συγκεκριμένη κατηγορία φορέα. Αυτό

συμβαίνει, μεταξύ άλλων, επειδή από τη συγχώνευση των Καποδιστριακών Δήμων

στο πλαίσιο του Προγράμματος «Καλλικράτης», προέκυψαν χωρικές ενότητες με

μεγαλύτερα πληθυσμιακά, διοικητικά και οικονομικά μεγέθη, δηλαδή με αυξημένες
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ανάγκες, για την κάλυψη των οποίων συνήθως επιστρατεύονται υπάλληλοι ΙΔΟΧ ή

συμβασιούχοι έργου.

Διάγραμμα 12: Εργασιακές σχέσεις εντός των δημόσιων φορέων

ΦΟΡΕΙΣΟΤ,Α, ;

ΦΟΡΕΙΣΝΠΔΔ

ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΥΠ ΗΡΕΣΙΩΝ

~·w
Q.e ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
~

'Q.
ο

"'"
[ ΟΤΑ Β ΒΑΘΜΟΥ
~

ΟΤΑ.1!" ΒΑΘΜΟΥ

(ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ)

31,40%

ΝΠΔΔ ΤΩΝ ΟΤΑ

0'% 25% 50%

25,96%

Γ

Ι
l\!iIi Μό,,1.μοι ΥπcΊλ/I]λοι

ΙW Yπcίλ/ΙlλOΙ ΙΔοχ

ΥJ{cίλλιιλοι ΙΔΑΧ

I\!iIiΣιιμβασιοuχοι Έρν οιι

Πηγή: Βάση απογραφής Δ.Υ., ιδία επεξεργασία

Όσον αφορά τα ΝΠΔΔ των ΟΤΑ, τα οποία όπως αναφέραμε έχουν γίνει αντικείμενο

συζητήσεων λόγω της αυξημένης πιθανότητας μαζικcον απολύσεων, από το

παραπάνω διάγραμμα φαίνεται ότι απασχολούν σε ένα μεγάλο βαθμό υπαλλήλους με

σύμβαση ΙΔΟΧ, καθώς αποτελούν το 17,54% του συνόλου των εργαζομένων στα

συγκεκριμένα ΝΠΔΔ, όπως επίσης και συμβασιούχους, δύο από τις κατηγορίες

δηλαδή που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στον κίνδυνο απολύσεων.
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Διάγραμμα Ι 3: Εργασιακή σχέση και κατηγορία εκπαίδευσης

Εργασιακή σχέση και κατηγορία εκπ/σης

Συμβαοιούχ

Οι έΡΥου

Μόvιμοι

γ1[αλληλοι

Δημοσίου/3 5
Δικασιικοί ...

Ιδιωnκού

δικαίου

ορισμέvου

χρόvου

Ιδιωτικού

δικαίου

αορίοτουΟ'
χρόvου

%

%

0% 25% 50% 75%
: Άνευ ΚατηΥορίαςΕκπ/σης--- --1
.• Πρωωβάθμια&Δευ",φοβάθμιαΕκη/ση Ι
,. Πανιηιστημιακή& ΤεχvολΟΥικri Εκη/οη Ι

, ΕΘ & ΕΕΠ

Πηγή: Βάση απογραφής Δ.Υ., ιδία επεξεργασία

100%

Διερευνώντας το επίπεδο εκπαίδευσης των υπαλλήλων ανάλογα με την εργασιακή

σχέση που έχουν με το δημόσιο (Διάγραμμα 13), καταλήγουμε σε κάποιες πολύ

ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Παρατηρούμε λοιπόν, ότι πολύ υψηλά προσόντα

διαθέτουν οι μόνιμοι υπάλληλοι, καθώς ανήκουν σε μεγάλο ποσοστό στην κατηγορία

της Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, αλλά κυρίως, στην κατηγορία

«ΕΘ & ΕΕΠ». Βέβαια και σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό

υπαλλήλων που προέρχονται μόνο από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια

Εκπαίδευση. Ιδιαίτερη εντύπωση πάντως, προκαλεί το υψηλό ποσοστό των

υπαλλήλων με το συγκεκριμένο επίπεδο εκπαίδευσης που έχουν συνάψει σύμβαση

ΙΔΑΧ με το δημόσιο, το οποίο αγγίζει το 67%, τη στιγμή που το ποσοστό των

αποφοίτων από σχολές ΑΠ και ΤΕΙ με την ίδια εργασιακή σχέση είναι αρκετά

περιορισμένο (31,33%). Αντιθέτως, το εκπαιδευτικό προφίλ των υπαλλΙ1λων με

σύμβαση ΙΔΟΧ μοιάζει καλύτερο, καθώς υπάρχουν περισσότεροι πτυχιούχοι ΑΕΙ και

ΤΕΙ και λιγότεροι απόφοιτοι από τις δύο πρώτες βασικές βαθμίδες εκπαίδευσης.

Παρομοίως, οι συμβασιούχοι έργου έχουν ένα ικανοποιητικό ποσοστό συμμετοχής

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (4 Ι %), ωστόσο εξίσου υψηλό είναι και το ποσοστό των

υπαλλήλων που προέρχονται από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
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Στη συνέχεια, διακρίνουμε τους δημοσίου υπαλλήλους σε τακτικούς και σε

έκτακτους, προκειμένου να εξετάσουμε την ηλικιακή κατανομή τους. Υπενθυμίζουμε

ότι το τακτικό προσωπικό είναι εκείνο που καλύπτει πά-Υιες και διαρκείς ανάγκες και

καταλαμβάνει συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, δηλαδή περιλαμβάνει το μόνιμο

προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ. Από την άλλη μεριά, το

έκτακτο προσωπικό καλύπτει εποχιακές ή έκτακτες ανάγκες κι επομένως

περιλαμβάνει τους υπαλλήλους με σύμβαση ΙΔΟΧ, αλλά και με σύμβαση έργου

(llttρ://aΡοgΓafi.ΥaΡ. gov .gΓ/aΡοgΓafllΓlο\,vs ;013 .Iltm).

30%20%10%

Διάγραμμα 15: Κατανομή τακτικού προσωπικού σε ηλικιακές ομάδες

Ι Ηλι"ακή κατανομή τακτικού προοωπικού

111011 avail,lble

Ι 70-74

Ι .[ 65-69
Ι ο 60-64
, i==

... 55-59
ι::!

~ 50-54
.~ 45-49
~
" 40-44
.<
:Ι: 35-39

30-34

25-29

20-24

Δ.γ.

Πηγή: Βάση απογραφής Δ.Υ., ιδία επεξεργασία

Όσον αφορά το τακτικό προσωπικό του δημοσίου τομέα, παρατηρούμε ότι στο

μεγαλύτερο ποσοστό του έχει ηλικία από 40 μέχρι 49 χρονών, ενώ τα μικρότερα

ποσοστά συναντώνται είτε στις πολύ νεαρές ηλικίες (20-24) είτε στις ηλικίες από 60

και πάνω. Με άλλα λόγια, το τακτικό προσωπικό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως

ώριμο. Αυτό το στοιχείο, σε συνδυασμό με τη μικρή παρουσία των νέων και τα μέτρα

που προβλέπονται για τον περιορισμό των προσλήψεων, μας οδηγούν στο

συμπέρασμα πως σε μερικές δεκαετίες θα υπάρχει πρόβλημα γήρανσης των

υπαλλήλων που καλύπτουν τις πάγιες ανάγκες του δημόσιου τομέα.
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ηοη available

45·49
40-44

35·39
30-34
25-29

20-24

Διάγραμμα 16: Κατανομή έκτακτου προσωπικού σε ηλικιακές ομάδες

Ηλικιακή κατανομή έκτακτου προσωπικού

70-74
::.f 65-69
"ο.
ο 60-64
>-
r= 55-59
~
" 50-54
v_'"
><
cι
;<
,<
::Ι:

Ο%Ί 10%

Δ.γ.

20% 30%

Πηγή: Βάση απογραφής Δ.γ., ιδία επεξεργασία

Σε σύγκριση με το προηγούμενο διάγραμμα, το διάγραμμα της ηλικιακής κατανομής

του έκτακτου προσωπικού (Διάγραμμα 16) παρουσιάζει μια αρκετά διαφορετική

εικόνα, φανερώνοντας ότι στην πλειοψηφία του το έκτακτο προσωπικό προέρχεται

από μικρότερη ηλικιακή ομάδα, δηλ. από 30 έως 39 χρόνια. Αντιθέτως, όσο

προχωράμε προς τις μεγαλύτερες ηλικίες, παρατηρούμε μια πτώση στα ποσοστά των

εκτάκτων υπαλλήλων.
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Για την καλύτερη αποτύπωση των αποτελεσμάτων των δεικτών που

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διπλωματική, θεωρήσαμε σκόπιμο να παραθέσουμε

μια σειρά χαρτών, όπου γίνονται άμεσα αντιληπτές οι χωρικές διαφοροποιήσεις στα

εξεταζόμενα χαρακτηριστικά.

Έτσι, αρχικά διερευνήσαμε την αναλογία των υπαλλήλων στο συνολικό (μόνιμο)

πληθυσμό κάθε Δήμου της χώρας.

Χάρτης 1: Αναλογία Δ.Υ. ως προς το συνολικό πληθυσμό των Δήμων

Πηγή: Βάση απογραφής Δ.Υ., Ελ. Στατ., ιδία επεξεργασία

Με μια πρώτη ματιά στον Χάρτη 1 φαίνεται πως το ειδικό βάρος των δημοσίων

υπαλλήλων είναι μεγαλύτερο στις έδρες των περιφερειακών ενοτήτων. Το γεγονός

αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι εκεί συγκεντρώνονται περισσότερες

υπηρεσίες, που πολλές φορές εξυπηρετούν το σύνολο του πληθυσμού της

περιφερειακής ενότητας.

Επιπλέον, αναμέναμε ως ένα βαθμό ότι η αναλογία των δημοσίων υπαλλήλων θα

επηρεαστεί από τη μορφολογία της χώρας και ιδίως από το νησιωτικό και το ορεινό

σύμπλεγμα. Έτσι, είναι εμφανής η πληθυσμιακή ερήμωση του ορεινού χώρου στην

Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη δυτική Πελοπόννησο και τη νότια
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Κρήτη, καθώς η μικρή αναλογία των δημοσίων υπαλλήλων (ανοιχτό γαλάζιο χρ(ομα

στον χάρτη) προκύπτει σε πολλές περιπτώσεις από την εγκατάλειψη των ορεινών

οικισμών και την έλλειψη των αναγκαίων υπηρεσιών και υποδομ(ον για την

εξυπηρέτηση των κατοίκων τους. Αντιθέτως, στο νησιωτικό χώρο και ειδικότερα στα

νησιά του Βορείου Αιγαίου στα σύνορα με την Τουρκία, η αναλογία των δημοσίων

υπαλλήλων είναι υψηλότερη (σκούρο κόκκινο χρώμα), γεγονός που εκτιμούμε ότι

οφείλεται ως ένα βαθμό στην αυξημένη παρουσία του στρατού, αλλά και στα οφέλη

από την εγγύτητα με την Τουρκία, τα οποία ενδεχομένως λειτουργούν ως στοιχεία

έλξης για τους δημοσίους υπαλλήλους. Για τους ίδιους λόγους είναι μεγάλο το ειδικό

βάρος των δημοσίων υπαλλήλων και στον Έβρο.

Με μια πιο προσεκτική ματιά, παρατηρούμε ακόμα πως περιοχές όπου η οικονομία

τους βασίζεται αποκλειστικά σε έναν από τους τρεις παραγωγικούς τομείς, όπως οι

Δήμοι στον κάμπο της Θεσσαλίας που στηρίζονται στον πρωτογενή τομέα ή οι Δήμοι

στην Εύβοια που στηρίζονται στον δευτερογενή, έχουν μικρότερη αναλογία

δημοσίων υπαλλήλων.

Συμπληρωματικά με τον Χάρτη 1, παραθέτουμε τους Πίνακες Ι και 2, όπου από τους

325 Δήμους (εκτός του Αγίου Όρους) της χώρας έχουμε ξεχωρίσει τους δέκα Δήμους

με τη μεγαλύτερη αναλογία δημοσίων υπαλλήλων (Πίνακας 1) και τους δέκα Δήμους

με τη μικρότερη (Πίνακας 2).

Πίνακας Ι: Οι Ι Ο Δήμοι με τη μεγαλύτερη αναλογία Δ.Υ. ανά 1.000 κατοίκους

ΔΗΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΠΛΗΘνΣΜΟΣΔΗΜον ΒΑΡΟΣΔ.ν.
ΕΝΟΤΗΤΑ

Παπάγου-Χολαργού Βορείου Τομέα Αθηνών 44.539 312,6

Αγαθονησίου Καλύμνου 185 156,8

Λέρου Καλύμνου 7.917 138,2

Σκύρου Εύβοιαι:; 2.994 115,2

Αλεξανδρούπολης Έβρου 72.959 Ι Ι 1,0

Ιωαwιτών Ιωαwίνων Ι 12.486 100,7

Ορεστιάδας Έβρου 37.695 90,1

Λαρισαίων Λάρισας 162.591 90,0

Ζωγράφου Κεντρικού Τομέα Αθηνών 71.026 89,6

Αγίας Παρασκευι1ς Βορείου Τομέα Αθηνών 59.704 88,9

Πηγή: Βάση απογραφής Δ.γ., Ελ. Στατ., ιδία επεξεργασία
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Πίνακαι:: 2: Οι 1Ο Δήμοι με τη μικρότερη αναλογία Δ.Υ. ανά 1.000 κατοίκους

ΔΗΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΠΛΗΘνΣΜΟΣΔΗΜον ΒΑΡΟΣΔ.ν.
ΕΝΟΤΗΤΑ

Κεντρικών Τζουμέρκων Άρτας 6.178 15,2

Αργιθέας Καρδίτσας 3.450 Ι 5, Ι

Βόρειων Τζουμέρκων lωαwίνων 5.714 14,9

Ερυμάνθου ΑχαΊας 8.877 14,5

lάσμου Ροδόπης 13.810 13,7

Γαύδου Χανίων 152 13,2

Λίμνης Πλαστήρα Καρδίτσας 4.635 11,4

Ελαφονήσου Λακωνίας 1.041 8,6

Μύκης Ξάνθης 15.540 5,9

Αρριανών Ροδόπης 16.577 5,2

ΠηγΙ1: Βάση απογραφι1ς Δ.γ., Ελ. Στατ., ιδία επεξεργασία

Στον Πίνακα 1, βλέπουμε ότι η πρωτιά ανήκει στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού, με

312 υπαλλήλουςνα αντιστοιχούνσε κάθε 1.000 κατοίκους, ενώ δύο ακόμα Δήμοι της

πρωτεύουσας, ο ένας στο κέντρο της πόλης (Δήμος Ζωγράφου) και ο άλλος στα

βόρεια προάστια (Δήμος Αγίας Παρασκευι1ς) περιλαμβάνονται στον πίνακα. Βέβαια,

στην πρωτεύουσα προστρέχει για την εξυπηρέτησή του όχι μόνο ο πληθυσμός της

πόλης, αλλά και μια σημαντική μερίδα κατοίκων άλλων πόλεων της Ελλάδας, εν{ο

εκεί δραστηριοποιείται ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων. Σημαντική είναι ακόμα η

νησιωτική παρουσία (Δήμοι Αγαθονησίου, Λέρου και Σκύρου) και η εκπροσώπηση

των Δήμων του Έβρου στις υψηλές θέσεις του πίνακα για τους λόγους που

αναφέρθηκαν, ενώ ξεχωρίζει ο Δήμος Ιωαwίνων ως το σημαντικό αστικό κέντρο της

Ηπείρου και ο Δήμος Λαρισαίων στη Θεσσαλία. Στην αντίθετη πλευρά, ο Δήμος

Αρριανών στην Π.Ε. Ροδόπης και ο Δήμος Μύκης στην Π.Ε. Ξάνθης, παρά το

πληθυσμιακό τους μέγεθος, διαθέτουν μόνο 5 υπαλλήλους για κάθε 1.000 κατοίκους,

υπογραμμίζοντας ίσως την απομόνωση των Πομακοχωρίων. Ο δεύτερος πίνακας

αποτελείται κυρίως από ορεινούς οικισμούς, αλλά και από κάποια πολύ μικρά νησιά,

που το μικρό πληθυσμιακό μέγεθός τους (κάτω των 2.000 κατοίκων), ίσως και η

εγγύτητά τους με την ηπειρωτική χώρα (π.χ. Ελαφόνησος) λειτουργούν αποτρεπτικά

για την απασχόληση περισσότερωνδημοσίωνυπαλλήλων.

Όσον αφορά την αναλογία των δύο φύλων, όπως βλέπουμε στον Χάρτη 3 υπερτερούν

οι άνδρες υπάλληλοι έναντι των γυναικών συναδέλφων τους, ιδιαίτερα στους
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παραμεθόριους Δήμους, γεγονός που εξηγείται ως ένα βαθμό από την ύπαρξη των

στρατιωτικών μονάδων στις συγκεκριμένες περιοχές. Επιπλέον, παρατηρήθηκαν

κάποιες ακραίες τιμές σε μικρούς νησιωτικούς Δήμους (π.χ. Ψαρά, Σκύρος) και στα

Πομακοχώρια. Στα τελευταία, η υπεραντιπροσώπευση του ανδρικού φύλου - για

παράδειγμα, στον Δήμο Μύκης από τους 91 δημόσιους υπαλλήλους μόνο οι 9 είναι

γυναίκες - οφείλεται στον ιδιαίτερο πολιτισμικό και πολιτιστικό τρόπο οργάνωσης

και λειτουργίας των τοπικών κοινωνιών.

Χάρτης 2: Δείκτης αναλογίας φύλων Δ.Υ. (Άνδρες για 100 γυναίκες)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Δ,ιΙιι:πις oνaλoγίιις φύλω' ...
(Ά~6ρι.( γtα 100 \,,,'Ι01,,,(.()

::Ίa,ψJ

_1~~ H~

_1.Ι;~1S1

••1'"

ΤΟΥΡΚΙΑ

Πηγή: Βάση απογραφής Δ.Υ., ιδία επεξεργασία

Αντιθέτως, στην πρωτεύουσα και στη συμπρωτεύουσα, καθώς και σε κάποιους

Δήμους με σημαντικά αστικά κέντρα όπως τα Γιάwεvα ή το Ηράκλειο της Κρήτης, η

αναλογία είναι υπέρ των γυναικών δημοσίων υπαλλι1λων.

Η ηλικιακή πυραμίδα (Διάγραμμα 6) που παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο με το

κοινωνικό προφίλ των δημοσίων υπαλλήλων, έδειξε πως το προσωπικό του στενού

δημοσίου τομέα είναι ώριμο. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε εξετάζοντας τον

Χάρτη 3, καθώς η μέση ηλικία των υπαλλήλων κυμαίνεται γύρω στα 43 έτη.
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Χάρτης 3: Μέση ηλικία Δ.Υ

Ο 25 50 100 150 200
•• _Km

Πηγή: Βάση απογραφήςΔ.Υ., ιδία επεξεργασία

Δημιουργήσαμε επιπλέον δύο ξεχωριστούς χάρτες για τη μέση ηλικία των ανδρών

(Χάρτης 3.1) και των γυναικών (Χάρτης 3.2). Φαίνεται ότι η ηλικιακή κατανομή των

ανδρών είναι αυτή που ουσιαστικά διαμορφώνει το αποτέλεσμα που βλέπουμε στον

Χάρτη 3 για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς οι δυο χάρτες έχουν πολύ

μεγάλες ομοιότητες. Έτσι, ΟΙ χαμηλότερες τιμές στην Ανατολική Μακεδονία και

Θράκη και στην Κεντρική Μακεδονία στα σύνορα με την ΠΓΔΜ και την Βουλγαρία,

αλλά και στα νησιά του Αιγαίου στα σύνορα με την Τουρκία, οφείλονται στην έντονη

στρατιωτική παρουσία, που «ρίχνει» τον μέσο όρο αυτών των περιοχών. Αντιθέτως,

στις ίδιες περιοχές, η μέση ηλικία των γυναικcον υπαλλήλων είναι ελαφρώς ή πολύ

υψηλότερη (Χάρτης 3.2), αν και γενικά, δεν υπάρχουν πολλοί Δήμοι στους οποίους η

μέση ηλικία των γυναικών υπαλλήλων ξεπερνά τα 45 έτη (έντονο χρώμα στον

χάρτη).
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Χάρτης 3,1: Μέση ηλικία ανδρών Δ.Υ. Χάρτης 3.2: Μέση ηλικία γυναικών Δ.Υ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

..w,,I ηλJ ..ια a",δρω.. Α,ν.

_'1'~.',,-••

.~
'"" ..

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Mta'l"N.(~#γ\tνσιΛώιι Δ.."'.

.""_.'1 Η.', ~ ~HN 100 1~ ~.._ ~ιι:<'!>

Πηγή: Βάση απογραφής Δ,Υ', ιδία επεξεργασία

Συνεχίζοντας με τις ηλικιακές διαφοροποιήσεις των υπαλλήλων, όπως αυτές

αποτυπώνονται σε χωρικό επίπεδο, παρουσιάζουμε τον Χάρτη 4, με το ποσοστό των

υπαλλήλων κάτω των 39 ετών.

Χάρτης 4: Ποσοστό Δ.Υ. κάνω των 39 ετών

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

nOOQ(HQA,Y, ~4Yω"wν 3'
πών

12,9·31.9

_ 31.9·39.3

.31.3.45,1.,.6.7 Ο 2550 100 150 20{l
•• _Kin}

Πηγή: Βάση απογραφήςΔ.Υ., ιδία επεξεργασία

Όπως βλέπουμε, για άλλη μια φορά ξεχωρίζουν οι συνοριακοίΔήμοι με στρατιωτικό

δυναμικό, αφού εντάσσονται στην κατηγορία με τα υψηλότερα ποσοστά νέων
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υπαλλήλων. Γενικά, στην Θεσσαλία και στα νησιά του Αιγαίου είναι πιο έντονη η

νεανική παρουσία σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα.

Στον Χάρτη 5 παρουσιάζουμε το άλλο άκρο, δηλαδή την κατανομή των υπαλλήλων

άνω των 55. Στον χάρτη αυτόν είναι εμφανής η τάση γήρανσης των ορεινών κι

απομονωμένων Δήμων, η οποία τροφοδοτείται και τροφοδοτεί την πληθυσμιακή

ερήμωση, την μειωμένη παροχή υπηρεσιών και την έλλειψη κινήτρων για

επιχειρηματική δραστηριότητα. Υψηλά ποσοστά στους υπαλλήλους άνω των 55 ετών

φαίνεται να έχουν και τα νησιά του Ιονίου, αλλά και οι Δήμοι με μεγάλα αστικά

κέντρα, όπως Π.χ. ο Δήμος Πατρέων ή οι Δήμοι της πρωτεύουσας. Στην περίπτωση

των τελευταίων, θεωρούμε ότι αυτό συμβαίνει όχι επειδή οι συγκεκριμένοι Δήμοι δεν

είναι ελκυστικοί για τους νέους, όπως οι ορεινοί, αλλά επειδή το προσωπικό τους

αποτελείται κυρίως από μόνιμους υπαλλ11λους, που μπήκαν στο δημόσιο όταν

γίνονταν μαζικές προσλήψεις και πλέον περιμένουν να συνταξιοδοτηθούν. Αυτό

τώρα πια δεν συμβαίνει, καθώς η είσοδος των νέων στο δημόσιο τομέα είναι πολύ

δύσκολη.

Χάρτης 5: Ποσοστό Δ.Υ. άνω των 55 ετών

Ποσοστό Δ.γ. ονω των 55
οών

0·8.7

_ 8.7· 11.8

• 11,8·15.00

.>15.00

Πηγή: Βάση απογραφήςΔ.Υ., ιδία επεξεργασία

Έχουμε ήδη αναφέρει ότι οι γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι συνήθως

συνταξιοδοτούνταινωρίτερα από τους άντρες και -γι' αυτό η παρουσία τους στις
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ηλικιακές ομάδες άνω των 55 είναι περιορισμένη. Οι Χάρτες 5.1 και 5.2 που

παρατίθεται στη συνέχεια, δείχνουν αρκετά παραστατικά αυτήν τη διαφορά: ο χάρτης

με το ποσοστό των ανδρών υπαλ) ήλων άνω των 55 ετών είναι «κόκκινος» στο

μεγαλύτερο μέρος του, με την εξαίρεση της «στρατιωτικής» δυναμικής στα σύνορα

της χcορας, ενώ ο αντίστοιχος χάρτης για τις γυναίκες είναι «γαλάζιος», με ελάχιστες

εξαιρέσεις σε Δήμους που ήδη από τον Χάρτη 5 φαίνεται πως γενικά απασχολούν

μεγάλο ποσοστό υπαλλήλων άνω των 55.

Χάρτηι:: 5. Ι: Ποσοστό ανδρών Δ.Υ. > 55 Χάρτης 5.2: Ποσοστό γυναικών Δ.Υ. >55

YΠQNNHMA VnoMΚHNλ

_,. ..~61CJYW_""$ ~~""o-r_,,,

'."
_..--

Πηγή: Βάση απογραφής Δ.Υ., ιδία επεξεργασία

Αξιοποιώντας τις πληροφορίες που μπορεί να μας δώσει ο δείκτης RT, τον

χρησιμοποιήσαμε για να ανιχνεύσουμε τυχόν διαφοροποιήσεις μεταξύ των Δήμων

σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης των δημοσίων υπαλλήλων. Έτσι, προέκυψε ο

Χάρτης 6, όπου φαίνεται πως «ξεφεύγουν» από το μέσο επίπεδο εκπαίδευσης της

χώρας οι Δήμοι της Θράκης, κάποιοι από τους ορεινούς Δήμους της Ηπείρου, της

Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, της ΠελOπoVVΉσOυ (κυρίως στο ορεινό κομμάτι), τα νησιά

του Ιονίου, κάποια από τα νησιά του Αιγαίου (και κυρίως οι Κυκλάδες) και κάποιοι

αστικοί και μη Δήμοι της Κρήτης. Όμως, ο δείκτης RT δε μας δίνει περεταίρω

πληροφορίες για το είδος της διαφοροποίησης, δηλαδή αν θα μπορούσε να

χαρακτηριστεί θετική ή όχι και γι' ατό χρησιμοποιούμε τον δείκτη QL.
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Χάρτης 6: Δείκτης RT για το επίπεδο εκπ/σης των Δ.Υ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Δι:I~της RT {ι<πο-fδεΙΧΤf')t;

l)·σΟΟΖ

_O.QC:.o~

ΙΙΙΙΙ0.0'$·0"

.... o-'-~

ΒΟΥλΓΑΡIΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

Ο 2550 100 1:>0 200••__ Kι't'I

Πηγή: Βάση απογραφιιςΔ.Υ., ιδία επεξεργασία

Με τη βοήθεια του συντελεστή συμμετοχής QL, ερευνήσαμε εις βάθος τα δεδομένα

για το επίπεδο εκπαίδευσης των υπαλλήλων. Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας

απεικονίζονται στους Χάρτες 7.1-7.6, που αποτυπώνουν τις τιμές του δείκτη για κάθε

ένα από τα έξι επίπεδα εκπαίδευσης (εκτός των ιιάνευ κατηγορίας εκπαίδευσης» γιατί

δεν γνωρίζουμε ποιο ακριβώς είναι το επίπεδο εκπαίδευσής τους, ούτε αν είναι υψηλό

ή όχι).

Χάρτης 7.1: QL Υποχρεωτικής Εκπ/σης Χάρτης 7.2: QL Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης

vnOMNHMA

&ίΚI11Ι; οι uπ(lχρι.:wnkψ;ιιπσl!ε:οοηc;, ,

-'!~-,,~.;

•. ι
(j <!.~ Ί(><.\ 1~(ι ΧΙ<Ι

Jo.;'1Ί

.~
'... -'

Πηγή: Βάση απογραφήςΔ.Υ., ιδία επεξεργασία
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Χάρτης 7.3: QL ΠανεπιστημιακήςΕκπ/σης Χάρτης 7.4: QL Τεχνολογικής Εκπ/σης

.'·0•.".•.. )~:t! 1)::1 'S<! J)(:
Κτ

ΥΠΟΜΝΗΜλ
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Πηγή: Βάση απογραφής Δ.γ., ιδία επεξεργασία

Χάρτης 7.5: QL για το ΕΕΠ Χάρτης 7.6: QL Ειδικών Θέσεων

VnoMNHMA
Δοι:l'Κ οι. Ε~Ι:cVεnΚJlημΟΥI"OU

), , Προοωπ ...ou.. "
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ΥΠΟΜΝΗΜλ
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~~,~, ~ 1_.. ,~
-,:~.:..,

Πηγή: Βάση απογραφής Δ.γ., Ελ. Στατ., ιδία επεξεργασία

'; ~~ 100 1~1) :<00...~:

Η γενική εικόνα του επιπέδου εκπαίδευσης των δημοσίων υπαλλήλων της χώρας

είναι αισθητά καλύτερη στους Δήμους με τα μεγάλα αστικά κέντρα (π.χ. Αθήνα,

Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλος) και στα νησιά του Αιγαίου στα σύνορα με την Τουρκία

(όπως η Ρόδος, η Χίος, η Λέσβος κ.λπ.), καθώς εκεί είναι μεγαλύτερη η συμμετοχή

των δημοσίων υπαλλήλων πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, Ειδικού

Επιστημονικού Προσωπικού και Ειδικών Θέσεων (Χάρτες 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), των

κατηγοριών δηλαδή με τα υψηλότερα προσόντα. Το γεγονός αυτό εξηγείται από την

σημαντική συγκέντρωση δημοσίων υπηρεσιών, φορέων και στρατιωτικών μονάδων

στους εν λόγω Δήμους που έχουν ανάγκη από ειδικευμένα στελέχη, ώστε να
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ανταπεξέλθουν στις απαιηΊσεις της θέσης τους (π.χ. υπάλληλοι των Υπουργείων).

Επιπλέον, σε πολλά από αυτά τα αστικά κέντρα λειτουργούν πανεπιστημιακά

ιδρύματα, που αναπόφευκτα συγκεντρώνουν προσωπικό με υψηλό επίπεδο

κατάρτισης. Αντιθέτως, από τον Χάρτη 7.1 είναι αρκετά εμφανές πως στους ορεινούς

Δήμους υπάρχει υπερεκπροσώπηση των υπαλλήλων που κατέχουν το ελάχιστο των

απαιτήσεων, έχοντας ολοκληρώσει μόνο τον υποχρεωτικό κύκλο εκπαίδευσης, ενώ

από τους υπόλοιπους χάρτες φαίνεται πως οι περιοχές αυτές στερούνται υπαλλήλων

με ανώτερα πτυχία.

Για να εξακριβώσουμε τον ρόλο που διαδραματίζουν οι Δήμοι με Πανεπιστημιακά

και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην προσέλκυση υπαλλήλων με υψηλό

επίπεδο εκπαίδευσης, δημιουργήσαμε έναν χάρτη που απεικονίζει τους Δήμους-έδρες

των ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδας, σε συνδυασμό με το ποσοστό των υπαλλήλων

κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΕΘ και ΕΕΠ σε κάθε Δήμο. Η επιλογή των κατηγοριών αυτών

δεν είναι τυχαία, δεδομένου ότι οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται σε αυτές είναι

απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μάλιστα, στην περίπτωση των

υπαλλήλων ΕΘ και του ΕΕΠ, διαθέτουν επιπλέον μεταπτυχιακό, ίσως και

διδακτορικό τίτλο σπουδών, πτυχίο μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας και

επιστημονική εξειδίκευση στο αντικείμενό τους.

Χάρτης 8: Ποσοστό υπαλλήλων ΠΕ, ΤΕ, ΕΕΠ και ΕΘ

yΠOIιINHMA

noaoσt6 tmCΙΛΛήλώv uψηλotJ

ntIntδou U:fT/crης

~ J...E"!,'TE,I
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_οlβι;;μ
_~!)H

ΤΟΥΡΚΙΑ

ο Ζ5 50 '00 ,~ 200
•• _t(m

Πηγή: Βάση απογραφήςΔ.γ., Ελ. Στατ., ιδία επεξεργασία
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Πράγματι, στον παραπάνω χάρτη βλέπουμε ότι στις έδρες των ΑΕΙ ή/και ΤΕΙ

εντοπίζεται ένα υψηλό ή πολύ υψηλό ποσοστό δημοσίων υπαλλήλων με καλό

μορφωτικό επίπεδο.

Τέλος, με τη χρήση του συντελεστή συμμετοχής δημιουργήσαμε τους Χάρτες 9.1,

9.2, 9.3 και 9.4 για κάθε ένα από τα τέσσερα είδη εργασιακής σχέσης που μπορεί να

συνδέουν τους υπαλλήλους με το δημόσιο.

Χάρτης 9. Ι: QL μονίμων υπαλλήλων Χάρτης 9.2: QL υπαλλήλων ΙΔΑΧ

Διι..ιης α. μονιμ'-'Ν

vnoλ/ήλι.ιJv

"_11~

.'2' ,_.,
ΥΠΟΜΝΗΜλ

Διiιι;'ικ οι υτrllλ/I\A~

IΔλΧ, ,.. ,,,
.'25-2.-., ο:t'-!ιι ΙOC ~ ~_... '"

Πηγή: Βάση απογραφής Δ.Υ., Ελ. Στατ., ιδία επεξεργασία

Χάρτης 9.3: QL υπαλλήλων ΙΔΟΧ Χάρτης 9.4: QL συμβασιούχων έργου

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Δεικ'ΙΚ οι V'n'OΜ'\λων

ΙΔΟΧ

.} ..
• ''1'

_'Ι5Ζ.., ..

Πηγή: Βάση απογραφής Δ.Υ., Ελ. Στατ., ιδία επεξεργασία

Σύμφωνα με τον Χάρτη 9. Ι, οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι κατανέμονται σχετικά

ομοιόμορφα στη χώρα, καθώς κανένας Δήμος δεν ξεχωρίζει από το σύνολο για την

πολύ μεγάλη συμμετοχή της συγκεκριμένης κατηγορίας υπαλλήλων. Από την άλλη
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μεριά, στην ΠελoπόVVΗσo, την Κρήτη, την Κεντρική Μακεδονία και την Ήπειρο

παρατηρείται υπεραντιπροσώπευση των υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου

(χάρτης 9.3), ενώ στους Δήμους της πρωτεύουσας είναι αυξημένη η συμμετοχή των

συμβασιούχων έργου (χάρτης 9.4).
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Ελλάδας: ΧΙ'>ριι(Ι; δlαφοροποlι)σ8ις



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Δ': ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Καραγιάννη Μαρία Το κοινωνικό προφίλ των δημοσίων υπαλλήλων της

Ελλ(lδας : Χωρη-:ές διαφΟΡΟΠΟΙ11σεις
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5.1 Σύνοψη συμπερασμάτων

Το ελληνικό σύστημα δημόσιας διοίκησης αντιμετώπιζε ανέκαθεν προβλήματα, όπως

η εξαιρετικά εκτεταμένη γραφειοκρατική δομή, τα συχνά κρούσματα διαφθοράς, η

κυριαρχία της τυπολατρίας και του νομικού φορμαλισμού, η χαμηλή ποιότητα και

αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, η πληθώρα - κατά πολλούς 

υπαλλήλων, η πελατειακή λογική στις προσλήψεις, η έλλειψη κινήτρων και

πρωτοβουλιών, καθώς και οι περιορισμένες ή/και αλληλεπικαλυπτόμενες

αρμοδιότητες του ανθρώπινου δυναμικού - για τα χαρακτηριστικά του οποίου δεν

υπήρχαν μέχρι προσφάτως ακριβή στοιχεία, ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Eurostat),

ούτε σε εθνικό (Ελ.Στατ.).

Παρόλο που οι αδυναμίες του συστήματος είναι γνωστές εδώ και πολλά χρόνια και

έχουν εντοπιστεί τόσο από την επιστημονική κοινότητα (Βαρβαρέσσος, 1952;

Μακρυδημήτρης & Μιχαλόπουλος, 1995; Ραμματά, 2011), όσο και από τους απλούς

πολίτες που συναλλάσσονται καθημερινά με τις δημόσιες υπηρεσίες, εντούτοις, η

οικονομική κρίση υπερτόνισε όλα αυτά τα προβλήματα και σε πολλές περιπτώσεις τα

ενέτεινε.

Όπως είδαμε στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, ο ελληνικός δημόσιος

τομέας αποτελείται από δυο μείζονα μέρη: την γενική κυβέρνηση και τις δημόσιες

επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η γενική κυβέρνηση περιλαμβάνει την κεντρική

κυβέρνηση (κεντρικές και αποκεντρωμένες υπηρεσίες των υπουργείων), την Τοπική

Αυτοδιοίκηση (ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού), τις υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλειας και τα

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Το σύνολο των φορέων αυτών συνιστά τον

δημόσιο τομέα με την στενή έννοια, ενώ εάν συμπεριλάβουμε τις δημόσιες

επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, αναφερόμαστε στον δημόσιο τομέα με την ευρεία

έννοια του όρου.

Σε κάθε περίπτωση, ο δημόσιος τομέας αποκτά υπόσταση χάρη στο προσωπικό που

απασχολεί. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, ως φορείς κρατικής εξουσίας, διαδραματίζουν
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Πολλοί κάνουν λόγο για έναν «υδροκέφαλο» και «υπέρβαρο» δημόσιο τομέα

(Φλωράτος, 2005). Ένα από τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας είναι πως η

συζήτηση για το ιδανικό μέγεθος του δημοσίου τομέα, δεν είναι απλή. Τα απόλυτα

νούμερα και οι βιαστικές συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών κρατών, ενδέχεται να

απογοητεύσουν όσους τάσσονται υπέρ της μείωσης του προσωπικού στο ελληνικό

δημόσιο, καθώς τα κράτη του ευρωπαϊκού Βορρά έχουν αποδείξει ότι ο εκτεταμένος

δημόσιος τομέας δεν στέκεται εμπόδιο στην ανάπτυξή τους, τη στιγμή που κράτη με

μικρότερο δημόσιο τομέα δεν απολαμβάνουν τα ίδια επίπεδα ευημερίας (π.χ.

Πολωνία, Ουκρανία) (ΟΟΣΑ, 2013).

Στην ελληνική πραγματικότητα, τα προβλήματα του δημοσίου τομέα, όχι μόνο δεν

επιλύθηκαν με τη μείωση του προσωπικού που προέκυψε από το κύμα

συνταξιοδοτήσεων ή τη μείωση των αποδοχών όσων παρέμειναν, αλλά μάλλον

πολλαπλασιάστηκαν, αφού το κύριο πρόβλημα δεν είναι τόσο το μέγεθός του, όσο η

χαμηλή αποτελεσματικότητά του. Για πολλά χρόνια, δεν υπήρχαν ακριβή

καταγεγραμμένα στοιχεία γύρω από τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων και τα

ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, γεγονός που επέτρεπε την άνθηση πολιτικών και

μιντιακών παραφιλολογιών, αλλά και τη δημιουργία οικονομικών και διοικητικών

εμποδίων. Τελικά, τον Ιούλιο του 2010, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ακολουθώντας τις μνημονιακές προβλέψεις,

σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση των δημόσιων πολιτικών. Για το λόγο αυτό,

απολάμβαναν - μέχρι πρότινος τουλάχιστον - ειδικά προνόμια και κατείχαν μια

«ζηλευτή» θέση σε ένα σχετικά ασφαλές εργασιακό περιβάλλον (θεσμός

μονιμότητας, κ.ά.), όπως περιγράφεται στο δεύτερο κεφάλαιο. Όμως, βρέθηκαν

ξαφνικά σε μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από εργασιακή αβεβαιότητα (π.χ.

καθεστώς εργασιακής εφεδρείας) και μεγάλη συρρίκνωση των εισοδημάτων τους.

Παράλληλα, τα καθήκοντά τους αυξήθηκαν σε μεγάλο βαθμό, λόγω των

συγχωνεύσεων δημοσίων φορέων και οργανισμών, αλλά και των μαζικών

συνταξιοδοτήσεων, υπό την απειλή των μνημονιακών μέτρων. Το κύμα εξόδου

άφησε τους οργανισμούς με κενές θέσεις και τους εναπομείναντες υπαλλήλους με

διπλάσιο φόρτο εργασίας, δημιουργώντας περεταίρω προβλήματα στην ομαλή

λειτουργία των οργανισμών και παρατείνοντας την ταλαιπωρία των πολιτών

(Κοινωνικό Πολύκεντρο, 2013).
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προχώρησε στην ηλεκτρονική απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων του στενού

δημοσίου τομέα. Τα αποτελέσματα της απογραφής συγκεντρώθηκαν σε μια Κεντρική

Βάση Δεδομένων που είναι προσβάσιμη στο διαδίκτυο. Ωστόσο, το Εργαστήριο

Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

εξασφάλισε το 2012 στοιχεία απευθείας από το Υπουργείο, σχετικά με την κατανομή

των δημοσίων υπαλλήλων ως προς το Δήμο κατοικίας, το φύλο, την ηλικία, το

επίπεδο εκπαίδευσης, την εργασιακή σχέση και τον τομέα απασχόλησης. Τονίζεται

ότι τα δεδομένα αφορούν το προσωπικό του στενού δημόσιου τομέα, καθώς δεν είχε

πραγματοποιηθεί ακόμα η απογραφή των απασχολούμενων στα Νομικά Πρόσωπα

Ιδιωτικού Δικαίου (η οποία εν τέλει διεξήχθη το 2014).

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την σκιαγράφηση του κοινωνικού προφίλ

των δημοσίων υπαλλήλων και ιδιαίτερα, των διαφοροποιήσεών του σε επίπεδο

Καλλικρατικών Δήμων, προκειμένου να διερευνηθούν οι βαθύτερες χωρικές

ανισότητες. Στην πορεία της έρευνας διαπιστώσαμε πως υπάρχει ένα σύνθετο πλέγμα

από γεωγραφικούς, κοινωνικούς, δημογραφικούς και πολιτικούς παράγοντες που

ερμηνεύει την κατανομή των 640.759 δημοσίων υπαλλήλων (σύμφωνα με την

απογραφή) στο χώρο.

Πιο συγκεκριμένα, μετά την επεξεργασία των δεδομένων, προέκυψε πως οι άντρες

δημόσιοι υπάλληλοι είναι ελαφρώς περισσότεροι από τις γυναίκες συναδέλφους τους,

ενώ αντίστροφα, το μορφωτικό επίπεδο των γυναικών είναι λίγο καλύτερο από αυτό

των αντρών (με υψηλότερα ποσοστά στην Πανεπιστημιακή και Τεχνολογική

εκπαίδευση). Σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση, στο μεγαλύτερο μέρος τους οι

δημόσιοι υπάλληλοι είναι έγγαμοι.

Επίσης, παρατηρήσαμε ότι αν και ο δημόσιος τομέας δεν είναι τόσο γερασμένος, με

την πλειοψηφία των υπαλλήλων να κυμαίνεται από τα 30 έως τα 54 περίπου χρόνια

και μέση ηλικία τα 43, υπάρχει παρόλα αυτά, μια τάση γήρανσης που αναμένεται να

ενισχυθεί στο άμεσο μέλλον, εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί στις

προσλήψεις. Η παρουσία των γυναικών δημοσίων υπαλλήλων στις νεανικές ηλικίες

των 20-29 είναι σαφώς περιορισμένη σε σχέση με των αντρών, πράγμα που ισχύει και

για τις γυναίκες υπαλλήλους μετά τα 60 - που όμως αιτιολογείται από τη

συνταξιοδότησή τους λόγω μητρότητας.

90

n
n
n
n. ,
n
n
n
n

n
n

n,,
n

n

n



91

Όσον αφορά τη σχέση εργασίας του προσωπικού με το δημόσιο, τα δεδομένα

αποκαλύπτουν πως στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι υπάλληλοι του στενού

δημοσίου τομέα είναι μόνιμοι (σε ποσοστό που αγγίζει περίπου το 86%) και κατά

κύριο λόγο, γένους αρσενικού. Στην πιο επισφαλή θέση βρίσκεται το 4,7% των

δημοσίων υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και

το 0,6% που είναι συμβασιούχοι έργου.

Εξετάζοντας την κατανομή των υπαλλήλων στους δημόσιους φορείς, καταλήξαμε στο

συμπέρασμα ότι οι περισσότεροι (γύρω στους 350.000) απασχολούνται σε φορείς της

κεντρικής διοίκησης και μάλιστα στην πλειοψηφία τους είναι άντρες, ενώ αρκετά

μεγάλος είναι και ο αριθμός εκείνων που εργάζονται σε ΝΠΔΔ, με το «ζύγι» αυτή τη

φορά να γέρνει υπέρ των γυναικών. Τρίτο σε σειρά μεγέθους έρχεται το σώμα των

δημοσίων υπαλλήλων που απασχολείται σε πρωτοβάθμιους ΟΤΑ κι αντιστοιχεί σε

έναν αριθμό περίπου της τάξης των 80.000 υπαλλήλων.

Εντός των δημοσίων φορέων παρατηρείται μια διαφορετική κατανομή των

εργασιακών σχέσεων, καθώς οι φορείς δημοσίων υπηρεσιών, τα Υπουργεία και οι

ΟΤΑ Β' βαθμού στελεχώνονται σχεδόν αποκλειστικά από μόνιμους υπαλλήλους ή

υπαλλήλους ΙΔΑχ. Αντιθέτως, στους Δήμους, στους φορείς των ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ

τους υπάρχει μια ποικιλία στο καθεστώς απασχόλησης των εργαζομένων, με την

σημαντική παρουσία έκτακτου προσωπικού πέρα από το τακτικό. Το προσωπικό αυτό

«επιστρατεύεται» στις περισσότερες περιπτώσεις για την κάλυψη των αυξημένων

ΊΌ κοινωνικό προφίλ των δημοσίων υπαλλιΊλων της

Ελλfiδας : Χωρικές διαφΟΡΟΠΟΙ1Ίσεις

ΚαραΎιάννη Μαρία

Το επίπεδο εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο τομέα κρίνεται σε

γενικές γραμμές υψηλό, καθώς πάνω από τους μισούς υπαλλήλους διαθέτουν πτυχίο

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ενθαρρυντικό είναι ακόμα το γεγονός πως φαίνεται να

υπάρχει μια βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης διαχρονικά, καθώς πάνω από το

60% των νέων υπαλλήλων (ηλικίες 20-29 και 30-39) διαθέτει υψηλά προσόντα, αφού

καταλαμβάνει θέσεις των κατηγοριών «Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού» και

«Ειδικών Θέσεων». Αντιθέτως, στις ηλικιακές ομάδες άνω των 50, οι υπάλληλοι που

έχουν ολοκληρώσει μόνο την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι

περισσότεροι από τους νεότερους συναδέλφους τους και ταυτόχρονα, το ποσοστό

εκείνων που διαθέτουν μεταπτυχιακά ή διδακτορικά διπλώματα περιορίζεται μόλις

στο 1%.
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Ελλ(ιδας : ΧΙ'Jρll(}:ς διαφΟΡοποιιΊσεις n
απαιτήσεων που προέκυψαν από τις συνενώσεις των Καποδιστριακών Δήμων και τις

συγχωνεύσεις των υπηρεσιών τους.

Εστιάζοντας στο μορφωτικό επίπεδο των υπαλλήλων με βάση την εργασιακή τους

σχέση, βλέπουμε ότι το επίπεδο εκπαίδευσης των μόνιμων υπαλλήλων είναι ιδιαίτερα

υψηλό (περίπου 51 % απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, 12% κάτοχοι μεταπτυχιακών ή/και

διδακτορικών). Το γεγονός αυτό είναι ενθαρρυντικό γιατί φανερώνει πως το κυρίως

σώμα που στελεχώνει το δημόσιο έχει σημαντικές γνώσεις και δεξιότητες.

Παράλληλα όμως, υπάρχει κι ένα μεγάλο ποσοστό υπαλλήλων ΙΔΑΧ που δεν έχει

πανεπιστημιακή εκπαίδευση, φτάνοντας το 67%, έναντι του 31 % που κατέχει το

σχετικό επίπεδο. Αντιθέτως, οι υπάλληλοι με σύμβαση ΙΔΟΧ επιδεικνύουν ένα

καλύτερο εκπαιδευτικό προφίλ, με τους μισούς περίπου να έχουν ολοκληρώσει την

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στους συμβασιούχους θα σχολιάζαμε ότι υπάρχει μια

ισορροπία κατά κάποιο τρόπο ανάμεσα στους αποφοίτους της Τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης έναντι των αποφοίτων των υπόλοιπων βαθμίδων, με τους τελευταίους

όμως να κυριαρχούν (με ποσοστό 48%).

Η επεξεργασία των στοιχείων της ηλικιακής κατανομής του τακτικού (μόνιμοι και

ΙΔΑΧ) και του έκτακτου (lΔΟΧ και συμβασιούχοι έργου) προσωπικού, αποκάλυψε

ότι οι πρώτοι ανήκουν στις ώριμες ηλικιακές ομάδες, ενώ αντιθέτως οι δεύτεροι στις

νεανικές. Η ηλικιακή σύνθεση του τακτικού προσωπικού ταιριάζει με αυτή του

δημοσίου τομέα στο σύνολό του, αφού αποτελείται κυρίως από μόνιμους

υπαλλήλους, τη στιγμή που οι μονιμοποιήσεις νέων υπαλλήλων είναι πλέον πολύ

περιορισμένες.

Στη συνέχεια της έρευνας, εστιάσαμε στις χωρικές διαφοροποιήσεις των

χαρακτηριστικών εκείνων των δημοσίων υπαλλήλων που δίνουν τις περισσότερες

πληροφορίες για το προφίλ τους, όπως ο αριθμός τους, το φύλο, η ηλικία, το επίπεδο

εκπαίδευσής τους και η εργασιακή σχέση τους με το δημόσιο. Ειδικότερα,

εντοπίστηκε μια σαφής ανισοκατανομή ανάμεσα στον ορεινό χώρο με τους μικρούς,

απομονωμένους οικισμούς και στον πεδινό και ηπειρωτικό με τα μεγάλα αστικά

κέντρα. Τα τελευταία, λόγω του πληθυσμιακού μεγέθους τους, αλλά και άλλων

κοινωνικών ή/και πολιτικών παραγόντων, συγκεντρώνουν τις περισσότερες κεντρικές

υπηρεσίες και φορείς, οι οποίες έχουν ανάγκη για την λειτουργία τους και τελικά

εξασφαλίζουν έναν μεγάλο αριθμό δημοσίων υπαλλήλων με υψηλά προσόντα. Από
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Δε θα μπορούσε να αγνοηθεί και η επιρροή της στρατιωτικής παρουσίας στην

καταγραφή και απεικόνιση των χωρικών διαφοροποιήσεων και κυρίως στους δείκτες

της αναλογίας των φύλων, της μέσης ηλικίας και του επιπέδου εκπαίδευσης των

υπαλλήλων των παραμεθόριων Δήμων. Μάλιστα, κατά τα πρώτα στάδια της

παρούσας εργασίας δεν περιμέναμε ότι η χωρική αποτύπωση των ιδιαίτερων

χαρακτηριστικών των δημοσίων υπαλλήλων θα ήταν σε τέτοιο βαθμό και μια

την άλλη πλευρά, έχουμε την αποδυνάμωση των ορεινών περιοχών, όπου

διαπιστώσαμε ότι η αναλογία των δημοσίων υπαλλήλων προς τους κατοίκους είναι

μικρότερη σε σύγκριση με την υπόλοιπη χώρα, αλλά και το επίπεδο εκπαίδευσης τους

είναι χαμηλότερο. Προς αυτήν την κατεύθυνση ενδεχομένως συνέβαλλαν και οι

συγχωνεύσεις των Δήμων και κατ' επέκταση των υπηρεσιών, που

πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Καλλικράτη. Φαίνεται λοιπόν, πως η

συγκεντρωτική δομή της δημόσιας διοίκησης αναπόφευκτα επηρέασε την κατανομή

των υπαλλήλων της.

Η ορεινότητα και ο βαθμός περιθωριοποίησης των Δήμων επίσης επηρέασαν

σημαντικά την διαμόρφωση του χωρικού προφίλ των υπαλλήλων, ειδικότερα όσον

αφορά τον παράγοντα της ηλικίας, απωθώντας τους νέους, με αποτέλεσμα να

επανατροφοδοτείται ο φαύλος κύκλος της ερημοποίησης και των μειωμένων

ευκαιριών ανάπτυξης, αλλά και να αυξάνεται ο κίνδυνος της εμφάνισης

υποστελεχωμένων υπηρεσιών στο μέλλον. Το τελευταίο είναι σχεδόν αναμενόμενο

πως θα συμβεί, εάν συνεχιστεί το κύμα των συνταξιοδοτήσεων υπό τον φόβο των

επερχόμενων μνημονιακών μέτρων, σε συνδυασμό με τον αυστηρό περιορισμό των

προσλήψεων. Όλα αυτά θα έχουν σαν αποτέλεσμα την υπολειτουργία των λιγοστών

υφιστάμενων υπηρεσιών ή την οριστική διακοπή της λειτουργίας τους. Επιπλέον,

πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι παρά την αδιαμφισβήτητη εμπειρία του, το προσωπικό

των μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων δεν διαθέτει τόσο υψηλά προσόντα όσο το

νεανικό - κάτι που αποτυπώθηκε και στην απεικόνιση του επιπέδου εκπαίδευσης των

Δήμων - ούτε είναι τόσο εξοικειωμένο με την τεχνολογία, η οποία θα μπορούσε να

λύσει πολλά από τα προβλήματα εξυπηρέτησης των απομονωμένων περιοχών.

Επομένως, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ήδη οι συγκεκριμένοι Δήμοι και οι

ανισότητές τους σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, θα αυξηθούν στο άμεσο μέλλον εάν

η πολιτεία δε λάβει τα αναγκαία μέτρα.

Το κοινωνικό προφίλ των δημοσίων υπαλλήλων της

Ελλά.δας : X('Jρπ-:ές διαφΟΡΟΠΟl11σεις

ΚαραγιάvνηΜαρία
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αποτύπωση της δημόσιας άμυνας της χώρας. Οι στρατιωτικές βάσεις, με τα νεαρά,

καταρτισμένα με υψηλά προσόντα και εφόδια στελέχη τους, προσδίδουν μια

σημαντική δυναμική στους απομονωμένους και πολλές φορές ορεινούς Δήμους των

συνόρων, που σε διαφορετική περίπτωση, η εικόνα τους θα ταυτιζόταν ενδεχομένως

με αυτήν των υπόλοιπων απομονωμένων περιοχών. Βέβαια, στις παραμεθόριες ζώνες

υπάρχει και το πλεονέκτημα της άμεσης σύνδεσης με την γειτονική χώρα, που θα

μπορούσε να λειτουργεί ούτως ή άλλως ως πόλος έλξης για τους υπαλλήλους.

ΚαραγιάννηΜαρία 'Το κοινωνικό προφίλ των δημοσίων υπαλλήλων της

Ελλ(.ιδας : X('Jρησ:ς διαφοροποιιlσεις
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Το σύμπλεγμα των νησιών του Αιγαίου και ιδιαίτερα του Βορείου Αιγαίου (όπου

πάλι οι υπάλληλοι που ανήκουν στις στρατιωτικές μονάδες ανεβάζουν τον πήχη), δεν

δείχνει να στερείται δημοσίων υπαλλήλων, αλλά ούτε και νεανικού προσωπικού,

εκτός από τις περιπτώσεις των μικρότερων σε μέγεθος νησιών, όπου η παρουσία τους

είναι περιορισμένη. Η καλή ακτοπλοϊκή σύνδεση και η αυξημένη τουριστική κίνηση

έχουν συμβάλλει ασφαλώς, σε κάποιες περιπτώσεις, στην διαμόρφωση αυτής της

εικόνας. Αντιθέτως, τα νησιά του Ιονίου δεν επιδεικνύουν την ίδια δυναμική και

εμφανίζουν αρκετά «κατατονικά» ποσοστά στους υπαλλήλους κάτω των 39 και στο

υψηλό εκπαιδευτικό προφίλ - με εξαίρεση ίσως την Κέρκυρα, εξαιτίας της εμβέλειας

των πανεπιστημιακών τμημάτων της.

Οι Δήμοι της Αθήνας εμφανίζονται ψηλά στην κατάταξη των Καλλικρατικών Δήμων

με την μεγαλύτερο ειδικό βάρος εργαζομένων στο δημόσιο, εφόσον εκεί λειτουργούν

οι περισσότερες υπηρεσίες, υπουργεία και κεντρικοί φορείς - περισσότεροι από κάθε

άλλη πόλη. Για το λόγο αυτό, συγκεντρώνουν ένα προσωπικό υψηλού εκπαιδευτικού

επιπέδου, ενώ ξεχωρίζει και η παρουσία του γυναικείου φύλου, που είναι μεγαλύτερη

σε σχέση με το αντρικό. Αυτό παρατηρείται και στη Θεσσαλονίκη και σε κάποια

άλλα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως τα Γιάwενα και το Ηράκλειο.

Όσον αφορά τους Δήμους της κυρίως ηπειρωτικής και πεδινής ενδοχώρας,

διακρίνονται για την κυριαρχία του ανδρικού φύλου, τη διαμόρφωση της μέσης

ηλικίας στα 43 περίπου χρόνια - που χαρίζει στον δημόσιο τομέα τον χαρακτηρισμό

του «ώριμου» - την επικράτηση των μόνιμων υπαλλήλων και την ύπαρξη ενός

ικανοποιητικού εκπαιδευτικού προφίλ, με μεγάλο ποσοστό αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Ειδικότερα, φαίνεται πως η λειτουργία των Πανεπιστημιακών και Εκπαιδευτικών

Ιδρυμάτων στην περιφέρεια ενισχύει το εκπαιδευτικό επίπεδο των υπαλλήλων των

συγκεκριμένων περιοχών. Επίσης, η περιορισμένη αντιπροσώπευση των γυναικών
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στις ηλικίες άνω των 55 ετών, αποτυπώθηκε και σε χωρικό επίπεδο στο σύνολο της

χώρας, επιβεβαιώνοντας την συστηματική αξιοποίηση του δικαιώματός τους για

πρόωρη συνταξιοδότηση σε σχέση με τους άνδρες, λόγω μητρότητας.

Επομένως, ο βασικός σκοπός του δημοσίου τομέα σήμερα θα πρέπει να είναι η

αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες και στις

επιχειρήσεις, μέσω του εκσυγχρονισμού και της αναδιάρθρωσης των δομών του,

αλλά και της ισόρροπης κατανομής του προσωπικού του.

Το κοι\!α)νικό προφίλ των δημοσίων υπαλλήλων της

EλλfIδας : χ(,φιι,:ές διαφΟΡΟΠΟl11σεις

Καραγιάννη Μαρία

Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι οι χωρικές ανισοκατανομές των δημοσίων

υπαλλήλων ερμηνεύονται από μια πληθώρα παραγόντων, χωρίς πάντα να είναι σαφή

τα όρια ανάμεσα στο αίτιο και στο αιτιατό. Λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερα

γραφειοκρατικό σύστημα της Ελλάδας, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μεγάλη η ανάγκη

της χωρικής εγγύτητας των δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών με τις επιχειρήσεις

και τις γενικότερες οικονομικές δραστηριότητες που υφίστανται σε κάθε περιοχή.

Δήμοι που υπολείπονται αρκετά στη στελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών τους ή

αποτελούνται από προσωπικό περιορισμένων προσόντων, δεν έχουν, όπως είναι

αναμενόμενο, τα ίδια πλεονεκτήματα και τις ίδιες ευκαιρίες ανάπτυξης με αυτούς που

στελεχώνονται επαρκώς (Πολύζος, 2011). Από την άλλη πλευρά, Δήμοι που δεν

παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης και δεν έχουν έναν εξωστρεφή χαρακτήρα, δεν

προσελκύουν νέους υπαλλήλους με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα αυτή

η προβληματική κατάσταση να διαιωνίζεται. Σημαντικά εμπόδια στην ορθή

λειτουργία του δημοσίου, προκύπτουν σίγουρα και από την υπερσυγκέντρωση

υπαλλήλων σε συγκεκριμένους Δήμους και υπηρεσίες ή από την μικρή συμμετοχή

προσωπικού κάτω των 40 ετών.



Καραγιάννη Μαρία

5.2 Προτάσεις

Το κοινωνικό προφίλ των δημοσίων υπαλλήλων της

Ελλά.δας : Χι!)ρικές διαφοροπOlΥΊσεις

n
Ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα, με το σύνολο των θεσμών και των φορέων του,

καθορίζει και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ευημερία των πολιτών και κατ'

επέκταση την ομαλή ανάπτυξη της χώρας. Η ουσία της ύπαρξής του βέβαια,

βρίσκεται στο προσωπικό του. Υπό τις παρούσες συνθήκες κρίσης και δραστικού

περιορισμού των δημοσίων δαπανών, η εξασφάλιση της λειτουργίας του δημοσίου

τομέα και η διαχείριση του δυναμικού του αποτελούν μια πρόκληση για τη χώρα. Οι

χρόνιες παθογένειές του σε συνδυασμό με τα νέα, επίπονα μέτρα για την

αντιμετώπιση της οικονομικής κατάρρευσης οδηγούν στην ταχύτερη αποδόμηση των

δημόσιων υπηρεσιών και στην δημιουργία ενός κλίματος αβεβαιότητας κι

αποδιοργάνωσης, με ευρύτερες επιπτώσεις για το κοινωνικό σύνολο. Γι' αυτό, ο

εκσυγχρονισμός του δημόσιου τομέα, η βελτίωση της παραγωγικότητάς του και η

αποτελεσματική αντιμετώπιση των μακροχρόνιων προβλημάτων του είναι σήμερα

περισσότερο αναγκαία από ποτέ.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και μπροστά στην επιτακτική ανάγκη για

αλλαγή, προτείνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες ενέργειες:

Πρώτα από όλα, θα πρέπει η στελέχωση και η οργάνωση της δημόσιας διοίκησης να

αποκοπεί από τις πολιτικές σκοπιμότητες και να στηριχτεί σε ένα αξιοκρατικό

σύστημα προσλήψεων και μεταθέσεων που θα βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες

των φορέων και των υπηρεσιών και όχι στα ψηφοθηρικά συμφέροντα. Η καθιέρωση

προδιαγραφών αντικειμενικότητας στις προσλήψεις, η εφαρμογή στην πράξη του

ΑΣΕΠ, η παροχή κινήτρων για την αύξηση της απόδοσης των υπαλλήλων, αλλά και η

δημιουργία ενός συστήματος αξιολόγησης, θα μπορούσαν να συμβάλλουν

αποφασιστικά προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ειδικότερα για την αξιολόγηση του προσωπικού, οι εμπειρογνώμονες της Ομάδας

Δράσης για την Ελλάδα (Task Force Greece) (2013) προτείνουν μια συνεχή

διαδικασία, που θα πραγματοποιείται με συγκεκριμένα κριτήρια, θα υποστηρίζεται

από σύγχρονες μεθόδους τηλε-εκπαίδευσης, ενώ τα αποτελέσματά της θα

καταχωρούνται στον προσωπικό φάκελο του κάθε εργαζομένου και θα εκπονούνται

διαδικασίες αξιολόγησης σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε φορέα.
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Ένα από τα συμπεράσματα της παρούσας διπλωματικής είναι ότι η Ελλάδα διαθέτει

ένα σημαντικό ποσοστό πτυχιούχων υπαλλήλων, εφοδιασμένων με υψηλά προσόντα

και δεξιότητες. Επομένως, η δημόσια διοίκηση θα μπορούσε να εστιάσει στη μέγιστη

αξιοποίηση αυτών των υπαλλήλων, και στην τοποθέτησή τους σε νευραλγικές

υπηρεσίες, από όπου θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον

εκσυγχρονισμό του δημοσίου τομέα.

Η γραφειοκρατία και οι εκτεταμένες και ζημιογόνες παρενέργειές της θα μπορούσαν

να αντιμετωπιστούν δραστικά με την αλλαγή του τρόπου συμπεριφοράς των

κρατικών οργάνων όλων των βαθμίδων (ανάληψη πρωτοβουλιών, αποβολή

τυπολατρικής συμπεριφοράς), με τον περιορισμό των κατά περίπτωση

δικαιολογητικών στα απολύτως αναγκαία, την τυποποίηση και εντυποποίηση

αιτημάτων κι απαντήσεων, την ενημέρωση των πολιτών και την αύξηση της χρήσης

νέων τεχνολογιών και παροχής υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (Φλωράτος, 2005).
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Με αφορμή την επιτυχημένη απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων και όλες τις

σημαντικές πληροφορίες που προκύπτουν από αυτήν, θα μπορούσε να

πραγματοποιηθεί μια αντίστοιχη διαδικασία καταγραφής των δημόσιων υπηρεσιών

και φορέων, των αρμοδιοτήτων τους και των πόρων που απαιτούνται για τη

λειτουργία τους, όπως προτείνει και ο ΙΟΒΕ (2010). Δεδομένου ότι μία από τις αιτίες

αναποτελεσματικότητας του δημοσίου τομέα είναι οι αλληλεπικαλυπτόμενες

αρμοδιότητες των οργάνων του, μια τέτοια διαδικασία θα ξεκαθάριζε το τοπίο και θα

άνοιγε τον δρόμο για μια καλύτερη κατανομή των καθηκόντων των δημόσιων

φορέων και υπηρεσιών.

Ωστόσο, τονίζεται ότι η συνεχής και συστηματική εκπαίδευση και επιμόρφωση των

δημοσίων υπαλλήλων θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους

της δημόσιας διοίκησης στη δύσκολη πορεία προς την βελτίωσή της. Με την

απόκτηση νέων γνώσεων και ικανοτήτων, το προσωπικό του δημόσιου τομέα θα έχει

τη δυνατότητα να αυξήσει την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του έργου

του. Για να επιτευχθεί αυτό, η έκθεση «Ανάλυση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των

Δημοσίων Υπαλλήλων Ηλικίας 30-45+ στην Ελλάδα» (2012) προβλέπει ότι θα

πρέπει να ανασχεδιαστεί το υφιστάμενο σύστημα εκπαίδευσης των δημοσίων

υπαλλήλων, με σκοπό την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα

προσαρμόζονται στις ανάγκες τόσο κάθε φορέα όσο και κάθε υπαλλήλου ξεχωριστά,



καθώς παρατηρούνται συγκεκριμένα εκπαιδευτικά κενά και υπάρχουν εξειδικευμένες

εκπαιδευτικές ανάγκες ανάλογα με την ηλικία τους. Για παράδειγμα, οι

νεοδιορισμένοι υπάλληλοι κάτω των 30, χρειάζονται εξοικείωση με το αντικείμενο

της υπηρεσίας τους, ενώ οι υπάλληλοι άνω των 45, έχουν ανάγκη από εμπλουτισμό

των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις νέες τεχνολογίες.

Απαραίτητη είναι ακόμα η διασύνδεση του συστήματος εκπαίδευσης και

επιμόρφωσης με τις προσλήψεις και τις προαγωγές των δημοσίων υπαλλήλων, έτσι

ώστε όσοι επιλεχθούν να είναι προετοιμασμένοι για τα καθήκοντά τους, αλλά και

ενήμεροι για τις σύγχρονες ανάγκες και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.

Σημειώνεται ότι το σύστημα αυτό, που μπορεί βραχυπρόθεσμα να έχει υψηλό κόστος,

στην πραγματικότητα αποτελεί επένδυση για το κράτος και μακροπρόθεσμα θα έχει

πολλά οφέλη.

Όσον αφορά την ανισοκατανομή των δημοσίων υπαλλήλων που διακρίναμε στους

δυσπρόσιτους ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Διοικητική Μεταρρύθμιση» (2013-2014) εκτιμά ότι θα μπορούσε να δοθεί

προτεραιότητα στην περαιτέρω αξιοποίηση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής

διακυβέρνησης και στην κατάλληλη προσαρμογή της οργάνωσης των δημοσίων

υπηρεσιών σε αυτό το πλαίσιο. Επιπλέον, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα διακρίνει ως

σημαντική αναπτυξιακή ανάγκη την ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας των

στΑ, είτε με δομικές αλλαγές, είτε μέσω κοινών υπηρεσιών και διαδημοτικής

συνεργασίας. Παράλληλα, στην προσπάθεια καταπολέμησης των χωρικών

ανισοτήτων, θα πρέπει να επιδιωχθεί η προσέλκυση νεανικού προσωπικού υψηλού

επιπέδου εκπαίδευσης για τη στελέχωση δημοσίων φορέων και υπηρεσιών σε Δήμους

που παρουσιάζουν έλλειμμα σε αυτήν την κατηγορία. Αυτό δεν είναι εύκολο, αφού

απαιτεί εντονότερη προσπάθεια και περισσότερες δαπάνες, ωστόσο είναι αναγκαία η

παρέμβαση του κράτους για την ενδυνάμωση αυτών των περιοχών, την βελτίωση της

εξυπηρέτησης των πολιτών τους και την παροχή κινήτρων για την αύξηση της

επιχειρηματικής δραστηριότητας.
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Ένα εξίσου σημαντικό ζήτημα, που περιγράφεται και στη Λευκή Βίβλο για την

Διακυβέρνηση (2012), είναι η απουσία σύνδεσης ανάμεσα στην διοίκηση του

ανθρώπινου δυναμικού και στο στρατηγικό σχεδιασμό του κράτους, τη στιγμή

μάλιστα που η αποτελεσματικότητα των σχεδιαζόμενων κάθε φορά μεταρρυθμίσεων
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στηρίζεται άμεσα στο προσωπικό της διοίκησης και στις ικανότητές του. Η Λευκή

Βίβλος αναφέρει τα επιτυχημένα παραδείγματα κρατών όπως ο Καναδάς ή η

Φινλανδία, προτρέποντας την ένταξη των ενεργειών για την ανάπτυξη του

ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα στον πυρήνα του

στρατηγικού σχεδιασμού της. Παράλληλα, το ίδιο κείμενο υπενθυμίζει ότι ο

προσδιορισμός του αριθμού και του είδους των δημοσίων υπαλλήλων που

χρειάζονται για τη σωστή λειτουργία του κράτους, πρέπει να βασίζεται σε ένα

στρατηγικό όραμα το οποίο θα περιγράφει τον ρόλο που επιθυμούμε για το κράτος,

τις παροχές και τις λειτουργίες του, κάτι στο οποίο συμφωνεί και το Κοινωνικό

Πολύκεντρο (2013). Με απλά λόγια, άλλο μέγεθος και στελέχωση πρέπει να έχει ο

δημόσιος τομέας εάν θέλουμε για παράδειγμα, δημόσια υγεία και παιδεία κι άλλο,

εάν η ευθύνη γι' αυτές τις υπηρεσίες μετατεθεί στον ιδιωτικό τομέα.

Εκτιμούμε ότι η παρούσα διπλωματική συνέβαλλε στην διερεύνηση των ιδιαίτερων

χαρακτηριστικών των υπαλλήλων του στενού δημοσίου τομέα και της χωρικής

κατανομής τους και μέσω αυτών, στην βαθύτερη κατανόηση των προβλημάτων του

δημοσίου και στην εξεύρεση λύσεων για την αντιμετώπισή τους. Φυσικά, υπάρχει

περιθώριο για περαιτέρω έρευνα, η οποία θα μπορούσε να συμπεριλάβει τα στοιχεία

της απογραφής των υπαλλήλων ΝΠΙΔ και να δομήσει το προφίλ του ανθρώπινου

δυναμικού του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Επίσης, ενδιαφέρον θα είχε μια

διαχρονική μελέτη του αριθμού, των γνωρισμάτων και της χωρικής κατανομής των

δημοσίων υπαλλήλων, από την πρώτη χρονιά της απογραφής (2010) και για κάθε

χρόνο μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της μελέτης, εφόσον τα δεδομένα της

βάσης επικαιροποιούνται. Υποπτευόμαστε πως μια τέτοια έρευνα θα αποκάλυπτε ότι

ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων μειώνεται με την πάροδο του χρόνου και πως

αυξάνεται ο μέσος όρος ηλικίας τους, με την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να

ισχύουν οι περιορισμοί στις προσλήψεις και οι απαιτήσεις της Τρόικας για μείωση

του μεγέθους του δημοσίου τομέα ικανοποιηθούν. Παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις,

εξακολουθούμε να οραματιζόμαστε έναν εκσυγχρονισμένο δημόσιο τομέα και να

ελπίζουμε ότι οι κυβερνώντες και οι έχοντες εξουσία μοιράζονται το ίδιο όραμα.
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