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Συνεχίζειγια 2ο συνεχόμενο μήνα να αυξάνεται το πλήθος των μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων.
Σύμφωναμε τα στοιχεία του ίδιου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το τακτικό
προσωπικό στο Δημόσιο (εκτός Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου) έφτασε τον Νοέμβριο του
2016 τους 565.622 έναντι 564.900 τον Οκτώβριο και 563.977 τον Σεπτέμβριο. Έτσι μεταξύ
Σεπτεμβρίου–Νοεμβρίου 2016, οι μόνιμοι υπάλληλοι στο στενό δημόσιο, αυξήθηκαν κατά 1.645 .
Πρόκειταιγια πρώτη φορά, στα χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛΛ που σημειώνεται για
δεύτερο συνεχόμενο μήνα αύξηση του μόνιμου προσωπικού στο στενό Δημόσιο. Και όλα αυτά,
ενώ η κυβέρνηση διαπραγματεύεται, στα πλαίσια της 2 ης αξιολόγησης του προγράμματος
προσαρμογής νέα σκληρά δημοσιονομικά μέτρα.
Μέχρικαι τον Ιούλιο του 2015, το πλήθος των μονίμων δημοσίων υπαλλήλων μειωνόταν συνεχώς,
δηλαδή ακολουθούσε την ίδια πορεία που είχε χαραχθεί από το 2010 λόγω της εφαρμογής των
αυστηρών μνημονιακών περιορισμών στις προσλήψεις αλλά και της μαζικής φυγής εργαζομένων
προς τη σύνταξη.
Από τον Ιούλιο του 2015 και έπειτα, ξεκίνησε μια πορεία σταθεροποίησης του πλήθους των
μονίμων δημοσίων υπαλλήλων, χαρακτηριζόμενη από αυξομειώσεις γύρω από το επίπεδο των
564.000 -567.000.
Απότον Σεπτέμβριο του 2016, όμως, και έπειτα, σημειώνεται ένα πρωτοφανές στα χρονικά του
Μνημονίου, ακόμα και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛΛ, δίμηνο "σερί" αύξησης των μονίμων
υπαλλήλων. Παράλληλα, με αυτό αυξητικό "σερί" των μόνιμων, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα αυξητικό
σερί και του πλήθους των συμβασιούχων. Από τους 55.517 συμβασιούχους στην κεντρική
κυβέρνηση το Σεπτέμβριο του 2016, φτάσαμε στους 65.668 το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου. Μ΄
άλλα λόγια, το έκτακτο προσωπικό στο στενό Δημόσιο αυξήθηκε κατά 10.151 μέσα σε ένα δίμηνο.
Αυτόέφερε ως συνέπεια στο ίδιο διάστημα (Σεπτεμβρίου –Νοεμβρίου 2016) να αυξηθεί το σύνολο
των εργαζομένων στη γενική κυβέρνηση και όχι μόνο στην κεντρική (σ.σ. υπουργεία).

Συγκεκριμένα, το Νοέμβριο του 2016, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο (τακτικό και έκτακτο
προσωπικό) έφτασαν στους 703294. Μ΄ άλλα λόγια μέσα σε ένα μήνα , δηλαδή μεταξύ
Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2016 αυξήθηκαν κατά 6.066 ή 0,8% .
ΤονΟκτώβριο του 2016, είχαν φτάσει τους 697228 . Έτσι αυξήθηκαν κατά 8056 ή 1,1% μεταξύ
Σεπτεμβρίου –Οκτωβρίου 2016.
Ακόμαπιο μεγάλη φαίνεται η αύξηση συγκρίνοντας το πλήθος των εργαζομένων στη γενική
κυβέρνηση το Νοέμβριο του 2016 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015 (703.294 έναντι
683466). Αυτό σημαίνει πως μέσα σε 12 μήνες (Νοέμβριος 2015 – Νοέμβριος 2016), οι τακτικοί
και συμβασιούχοι εργαζόμενοι στο Δημόσιο αυξήθηκαν κατά 19828 ή 2,8%.
Στοίδιο διάστημα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αυξήθηκαν οι
δαπάνες για αμοιβές προσωπικού στη γενική κυβέρνηση κατά 107 εκατ. ευρώ ή 0,7%.
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