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Πρόταση της ΕΝΑΠ για το Ενιαίο Μισθολόγιο 
 

Την πρώτη πρόταση για τη διάρθρωση του νέου µισθολογίου κατέθεσε στην 
κυβέρνηση η Ένωση Αποφοίτων των Εθνικών Σχολών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης (ΕΝΑΠ), συµµετέχοντας στον δηµόσιο διάλογο για το νέο σύστηµα αµοιβών 
στο ∆ηµόσιο. 

Η µελέτη της ΕΝΑΠ κοινοποιήθηκε στις αρχές της προηγούµενης εβδοµάδας στον 
πρωθυπουργό κ. Γ. Παπανδρέου, στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών και 
στον υπουργό Οικονοµικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου. Η πρόταση που τιτλοφορείται «Για 
ένα νέο σύστηµα αµοιβών - παρακίνησης στον δηµόσιο τοµέα» καταγράφει 2 σενάρια. Το 
σενάριο που προκρίνεται από την ΕΝΑΠ είναι πλήρως κοστολογηµένο. Περιλαµβάνει 
συνοπτικά τις παρακάτω προτάσεις: 

 

� Κατάργηση των 13ου και 14ου µισθού και ενσωµάτωσή τους στις βασικές µηνιαίες 
αποδοχές. Ο µισθός του νεοεισερχόµενου υπαλλήλου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης θα 
διαµορφωθεί στα 970 ευρώ (µεικτά) από 711 που είναι σήµερα.  

� Ο καταληκτικός µισθός του υπαλλήλου Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, αποφοίτου 
της Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, µε διδακτορικό, να διαµορφωθεί στα 3.056 ευρώ.  

� Μείωση των µισθολογικών κλιµακίων από 18 σε 10.  
� Την κατάταξη των υπαλλήλων από 4 κατηγορίες (ΥΕ, ∆Ε, ΤΕ, ΠΕ) που ισχύουν 

σήµερα, σε 10 (ΥΕ, ∆Ε, ΤΕ, ΠΕ, ΤΕ µε µεταπτυχιακό, ΠΕ µε µεταπτυχιακό, ΠΕ µε 
διδακτορικό, ΠΕ ? απόφοιτος ΕΣ∆∆Α, ΠΕ - απόφοιτος ΕΣ∆∆Α µε µεταπτυχιακό, ΠΕ - 
απόφοιτος ΕΣ∆∆Α µε διδακτορικό).  

 

Ουσιαστικά προτείνεται η διατήρηση των 4 κατηγοριών και η δηµιουργία 6 
υποκατηγοριών σύµφωνα µε τα πρόσθετα προσόντα που θα διαθέτουν οι υπάλληλοι. Η 
πρόταση προβλέπει επίσης την πριµοδότηση της πείρας και των γνώσεων µε τη 
θεσµοθέτηση 4 διαφορετικών ταχυτήτων µισθολογικής και ιεραρχικής εξέλιξης ανάλογα µε 
τα προσόντα των υπαλλήλων. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι που διαθέτουν µεταπτυχιακούς ή 
διδακτορικούς τίτλους θα εξελίσσονται ταχύτερα από τους συναδέλφους τους που 
διαθέτουν λιγότερα προσόντα. Στη µελέτη προτείνεται η διατήρηση µόνο των κοινωνικών 
επιδοµάτων µέχρι του ποσού των 350 ευρώ. 

� Το επίδοµα θέσης προτείνεται να αποτελεί ποσοστό επί του βασικού µισθού που 
υπολογίζεται σε 10% για προϊσταµένους γραφείου (25 ευρώ), 15% για 
προϊσταµένους τµήµατος (65 ευρώ), 35% για διευθυντές (130 ευρώ) και µπορεί να 
φτάσει µέχρι και το 55% για τους γενικούς διευθυντές. 

� Το κίνητρο απόδοσης θα αποδίδεται µόνο στους υπαλλήλους υπηρεσιών που 
εφαρµόζουν τον νόµο 3230/2004 για την «Καθιέρωση συστήµατος διοίκησης µε 
στόχους και µέτρηση αποδοτικότητας», οι οποίοι θα καταρτίζουν προϋπολογισµούς 
προγραµµάτων. Το κίνητρο απόδοσης δεν θα ξεπερνά το 10% των βασικών 
αποδοχών τους. Η ΕΝΑΠ εισηγείται τη διατήρηση των επιδοµάτων που προβλέπονται 
από το κοινοτικό δίκαιο (π.χ. στους τελωνειακούς) και την επανεξέταση όλων των 
υπολοίπων µε βάση την περιγραφή των θέσεων εργασίας. 

� Η εισήγηση της ΕΝΑΠ προβλέπει τη διατήρηση µόνο 5 από τα 23 ειδικά µισθολόγια 
(∆ικαστικών λειτουργών, ιατρών, Στρατιωτικών και Σωµάτων Ασφαλείας, Καθηγητών 
ΑΕΙ - ΤΕΙ και διπλωµατών) και την ενσωµάτωση των υπολοίπων στον βασικό κορµό 
του Ενιαίου Μισθολογίου. 
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