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Πρόλογος 

 Αντικείµενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα 

στην Ελλάδα από πλευράς δηµόσιας απασχόλησης.  Ειδικότερα, ερευνάται το  ιστορικό πλαίσιο της 

ανάδειξης του δηµοσίου τοµέα σε πρωτογενές τµήµα της απασχόλησης,  εξετάζεται ο ρόλος και το 

περιεχόµενο της δηµοσιουπαλληλίας και οι  προεκτάσεις που έλαβε στην ελληνική περίπτωση από 

τις πρώτες µετεµφυλιακές δεκαετίες ως τα τέλη της δεκαετίας του ’90.   

Βασική παραδοχή είναι ότι η αύξηση της δηµόσιας απασχόλησης οφείλεται στην θέση της 

χώρας στον διεθνή καταµερισµό εργασίας και  στην επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος στην 

εγχωρία οικονοµία. Ο ευάλωτος χαρακτήρας της ελληνικής οικονοµίας και η εξάρτηση της από 

πόρους του εξωτερικού την καθιστούσε ευάλωτη στις επιδράσεις των διεθνών αγορών. Ως 

αποτέλεσµα οι διακυµάνσεις του διεθνούς εµπορίου εσωτερικεύονταν στην οικονοµία και 

προκαλούσαν αστάθεια των δηµοσιονοµικών δεικτών, ειδικότερα αύξηση των ελλειµµάτων του 

εξωτερικού ισοζυγίου πλήττοντας τα εισοδήµατα. Η κρατική πολιτική προκειµένου να αντιµετωπίσει 

το κόστος αυτών των επιδράσεων, προχώρησε σε µετρά αντισταθµιστικού χαρακτήρα µε κυριότερο 

την πολιτική απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα. Η µονιµότητα απασχόλησης  και το ειδικό εργασιακό 

καθεστώς κατέστησαν το δηµόσιο πρωτογενές τµήµα της αγοράς εργασίας και προνοµιακό χώρο 

απασχόλησης. Το κράτος µέσω των προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα, δεδοµένης της έλλειψης 

αποτελεσµατικών  κοινωνικών θεσµών, επιχείρησε να εφαρµόσει ένα είδος προνοιακής πολιτικής για 

µια σηµαντική µερίδα του πληθυσµού αυξάνοντας τις προσλήψεις. 

Για την διερεύνηση του παραπάνω επιχειρήµατος εξεταστήκαν επιµέρους θεωρίες της 

διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας σχετικά µε την µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα και 

χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία προσωπικού και δηµοσιονοµικοί δείκτες. Η έρευνα προχώρησε σε 

ανάλυση στοιχείων απασχόλησης του Στενού δηµοσίου τοµέα και της Γενικής Κυβέρνησης και 

κατηγοριών δηµοσίων δαπανών, ώστε να διερευνηθεί η επίδραση του διεθνούς οικονοµικού 

περιβάλλοντος στο εσωτερικό της οικονοµίας και η µεταβολή του δείκτη της δηµόσιας απασχόλησης 

ανάλογα µε τις επιδράσεις αυτές.  

Ειδικότερα, στο πρώτο µέρος εξετάζονται οι βασικότερες ερµηνείες για την µεγέθυνση του 

δηµοσίου τοµέα. Η διεθνής βιβλιογραφία ορίζει την µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα βάσει δυο 

παραµέτρων, της αύξησης του κρατικού παρεµβατισµού και την ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας.  

Οι ερµηνευτικές προσεγγίσεις έχουν διαφορετικό περιεχόµενο ως προς τους προσδιοριστικούς 

παράγοντες της µεγέθυνσης του δηµοσίου τοµέα. Ανάλογα µε την βαρύτητα η οποία δίνεται στις 

ερµηνευτικές µεταβλητές οι επιµέρους θεωρίες κατηγοριοποιήθηκαν σε: i) εξωγενείς µεταβλητές,  οι 

οποίες ορίζουν την µεγέθυνση ως αποτέλεσµα των επιδράσεων του εξωτερικού περιβάλλοντος στην 

εγχώρια οικονοµία ii) ενδογενείς µεταβλητές, οι οποίες σχετίζονται µε παράγοντες που προέρχονται 
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από το εσωτερικό του κράτους και αφορούν σε θεωρίες γραφειοκρατικής συµπεριφοράς iii) 

κοινωνικά αιτήµατα, τα οποία προέρχονται από την ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες  και 

διαµορφώνουν την κρατική πολιτική.  

Η ελληνική βιβλιογραφία δίνει έµφαση στην διαδικασία προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα, ως 

ερµηνευτική µεταβλητή της δηµόσιας απασχόλησης.  Ωστόσο, οι κυριότερες θεωρίες βάσει του 

ερµηνευτικού βάρους το οποίο δίνουν σε συγκεκριµένες µεταβλητές κατηγοριοποιήθηκαν σε: i) 

«µίκρο –προσεγγίσεις» οι οποίες αφορούν σε ενδογενείς µεταβλητές που σχετίζονται µε την 

πολιτικοποίηση της δηµόσιας διοίκησης στην Ελλάδα και την διαµεσολάβηση του πελατειακού 

συστήµατος στην στελέχωση του δηµοσίου τοµέα και ii) «µάκρο- προσεγγίσεις» οι οποίες δίνουν 

βαρύτητα σε εξωγενείς µεταβλητές, συγκεκριµένα στην θέση της χώρας στην περιφέρεια του 

καπιταλιστικού συστήµατος και τον ρόλο του κράτους ως προνοµιακό πεδίο εντός τους οποίου 

διαµορφώνονται ειδικά οικονοµικά συµφέροντα και διανέµονται οφέλη σε επιµέρους κοινωνικές 

οµάδες µέσω της κρατικής πολιτικής, όπως η αύξηση της δηµόσιας απασχόλησης.  

Στο  δεύτερο µέρος εξετάζεται το τυπικό θεσµικό πλαίσιο της δηµόσιας απασχόλησης στην 

Ελλάδα, δηλαδή η νοµική σχέση υπαλλήλου και δηµοσίου, έτσι όπως διαµορφώνεται από τον 

δηµοσιοϋπαλληλικό κώδικά και ορίζει το ειδικό εργασιακό καθεστώς στο δηµόσιο τοµέα. Επίσης 

βάσει του εργασιακού καθεστώτος στο δηµόσιο και την εξέταση του ιστορικού πλαισίου της 

συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα ερµηνεύεται η ανάδειξη του δηµοσίου τοµέα ως πρωτογενούς 

τµήµατος της απασχόλησης. Συγκεκριµένα εξετάζονται οι πολιτικοί, κοινωνικοί και οικονοµικοί 

παράγοντες που ανέδειξαν τον δηµόσιο τοµέα σε προσφιλές πεδίο απασχόλησης για µια µεγάλη 

µερίδα του πληθυσµού, αυξάνοντας σηµαντικά τη ζήτηση εργασίας εντός του κρατικού µηχανισµού.   

Στο τρίτο µέρος παρατίθενται οι βασικές υποθέσεις εργασίας µέσα από την εξέταση των 

επιµέρους ερµηνευτικών προσεγγίσεων της βιβλιογραφίας. Η βασική υπόθεση εργασίας είναι ότι η 

µεγέθυνση της δηµόσιας απασχόλησης στην Ελλάδα αποτελεί προνοιακή πολιτική µείωσης του 

κόστους που επιφέρουν στην εγχώρια οικονοµία οι επιδράσεις της διεθνούς αγοράς. Η υπόθεση αυτή 

στηρίζεται στις ερµηνείες των Cameron και του Rodrik σχετικά µε την µεγέθυνση του δηµοσίου 

τοµέα ως αποτέλεσµα του ανοίγµατος της οικονοµίας στο εξωτερικό οικονοµικό περιβάλλον. 

Ειδικότερα ο Rodrik ερµηνεύει την αύξηση της δηµόσιας απασχόλησης ως εργαλείο αναδιανοµής 

πόρων και ωφελιών από πλευράς κράτους σε επιµέρους κοινωνικές οµάδες, δηλαδή ως 

αντισταθµιστικό µέτρο του κόστους που επιφέρει το άνοιγµα της οικονοµίας. Οι παραπάνω θεωρίες 

τροποποιήθηκαν στην ελληνική περίπτωση, καθώς η έννοια τους ανοίγµατος της οικονοµίας 

openness αντικαταστάθηκε από την έννοια vulnerability, η οποία ορίζει τον ευάλωτο χαρακτήρα της 

ελληνικής οικονοµίας και δηλώνει την  διαρκή και αυξηµένη εξάρτηση της από πόρους και κεφάλαια 

του εξωτερικού. Σε αντίθεση µε τα ανεπτυγµένα δυτικά κράτη που το άνοιγµα της οικονοµίας 
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συνοδεύεται από αύξηση των δηµοσίων δαπανών που σχετίζονται µε την ανάπτυξη του κράτους 

πρόνοιας, στην Ελλάδα ο ευάλωτος χαρακτήρας της οικονοµίας, αντισταθµίζεται µέσω 

αποσπασµατικών πολιτικών όπως η δηµόσια απασχόληση, αυξάνοντας σε µεγαλύτερο βαθµό την 

δηµόσια κατανάλωση.  

Για την εξέταση των παραπάνω υποθέσεων χρησιµοποιήθηκαν εµπειρικά στοιχεία δηµόσιας 

απασχόλησης και δηµοσιονοµικών δεικτών. Εξαιτίας της έλλειψης στοιχείων σχετικά µε τον ακριβή 

αριθµό των δηµοσίων υπαλλήλων, την κατανοµή τους στους επιµέρους φορείς και υπηρεσίες, τον 

βαθµό τους εντός των υπηρεσιών και της κινητικότητας του προσωπικού, η ερεύνα περιορίστηκε 

σηµαντικά σε στοιχεία του στενού δηµοσίου τοµέα και της γενικής κυβέρνησης, µε χρονικό εύρος 

την περίοδο 1960-1997.  Οι εκτιµήσεις για την µεταβολή της απασχόλησης στο στενό δηµόσιο τοµέα 

στηριχτήκαν σε στοιχεία της Στατιστικής ∆ηµοσίων Οικονοµικών, τα οποία περιλαµβάνουν τον 

αριθµό του προσωπικού της κεντρικής διοίκησης, την κατανοµή του στους επιµέρους φορείς/ 

υπουργεία και την κινητικότητα, δηλαδή την διαχρονική εξέλιξη των προσλήψεων και 

αποχωρήσεων, την περίοδο 1961-1997. Τα στοιχεία για το αριθµό του προσωπικού της γενικής 

κυβέρνησης  και την συνολική απασχόληση προέρχονται από τα Βασικά Εθνικολογιστικά Μεγέθη της 

Ελληνικής Οικονοµίας (1960-1997). Επίσης από την Στατιστική ∆ηµοσίων Οικονοµικών 

χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία για τον αριθµό και τις κατηγορίες συνταξιούχων του δηµοσίου, καθώς 

και στοιχεία για το ύψος των µισθών και των συντάξεων του δηµοσίου τοµέα.   

Οι δηµοσιονοµικοί δείκτες που χρησιµοποιήθηκαν περιλαµβάνουν δαπάνες του τακτικού 

προϋπολογισµού, δαπάνες της κεντρικής διοίκησης, δαπάνες προσωπικού, δηµόσια κατανάλωση και 

εξωτερικού ισοζυγίου (εµπορικό ισοζύγιο, ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, άδηλοι πόροι). Τα 

παραπάνω στοιχεία προέρχονται από τα Βασικά Εθνικολογιστικά Μεγέθη της Ελληνικής Οικονοµίας 

και τις Μακροχρόνιες Μακροοικονοµικές Στατιστικές Σειρές και καλύπτουν το διάστηµα 1960-1997. 

Τέλος συµπεριλαµβάνονται και στοιχεία της AMECO για την δηµόσια κατανάλωση και το εµπορικό 

ισοζύγιο την περίοδο 1960-2000.  

Από την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων εξετάστηκαν οι εξής υποθέσεις: i) ο 

ευάλωτος χαρακτήρας της ελληνικής οικονοµίας, µέσω των δεικτών του εξωτερικού ισοζυγίου. ii) η 

επίδραση των εξωτερικού οικονοµικού περιβάλλοντος, µέσα από την σχέση δηµοσίων δαπανών και 

εξωτερικού ισοζυγίου iii) ο αντισταθµιστικός ρόλος του κράτους προκειµένου να αντιµετωπίσει το 

κόστος που επιφέρει στην εγχώρια οικονοµία η επίδραση της διεθνούς αγοράς, µέσα από την σχέση 

δηµόσιας κατανάλωσης και εµπορικού ισοζυγίου. Η λειτουργία της δηµόσιας απασχόλησης ως 

αντισταθµιστική πολιτική εκτός από την σχέση µεταξύ δηµόσιας κατανάλωσης και εµπορικού 

ισοζυγίου προκύπτει από την  σχέση µεταξύ εµπορικού ισοζυγίου και απασχόλησης στην γενική 

κυβέρνηση, καθώς και από την σχέση απασχόλησης στο στενό δηµόσιο τοµέα, κυρίως της 
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διαχρονικής µεταβολής των προσλήψεων και αποχωρήσεων µε το εµπορικό ισοζύγιο. Τέλος από την 

σχέση δαπανών προσωπικού και εµπορικού ισοζυγίου.  

Από την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων αποδεικνύεται θετική συσχέτιση µεταξύ του 

εµπορικού ισοζυγίου και της δηµόσιας κατανάλωσης, εµπορικού ισοζυγίου και απασχόλησης στην 

γενική κυβέρνηση, εµπορικού ισοζυγίου και διορισµών στο στενό δηµόσιο τοµέα και εµπορικού 

ισοζυγίου και αποδοχών προσωπικού. Επίσης η µεταβολή των άδηλων πόρων και του εξωτερικού 

ισοζυγίου αποδεικνύει τον  διαρκή εξάρτηση της εγχωρίας οικονοµίας από πόρους του εξωτερικού 

και η αύξηση των επιµέρους δεικτών των δηµοσίων δαπανών την συνολική αντισταθµιστική 

πολιτική του κράτους µέσω της µεγέθυνσης της δηµόσιας οικονοµίας. Τα βασικά συµπεράσµατα της 

έρευνας είναι: i) η αύξηση του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου προκαλεί την αύξηση της 

δηµόσιας κατανάλωσης, καθώς όσο αυξάνεται το µερίδιο του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου 

στο ΑΕΠ, ανάλογα αυξάνεται και το µερίδιο της δηµόσιας κατανάλωσης στο ΑΕΠ. ii) όσο 

αυξάνεται το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου, ανάλογα αυξάνονται κι οι αποδοχές προσωπικού 

του δηµοσίου τοµέα iv) η απασχόληση στο στενό δηµόσιο τοµέα και στην γενική κυβέρνηση 

αυξάνεται ανάλογα µε το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου iv) Οι επιδράσεις που δέχεται η εγχώρια 

οικονοµία από τη διεθνή αγορά, όπως αποτυπώνονται από το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου 

προκαλούν αύξηση των διορισµών στο στενό δηµόσιο τοµέα που αφορά κυρίως σε πολιτικό 

προσωπικό.  

Βάσει των στοιχείων της έρευνας αποδεικνύεται η θετική συσχέτιση µεταξύ του δείκτη 

εµπορικού ισοζυγίου και δηµόσιας απασχόλησης καθώς και δείκτη εµπορικού ισοζυγίου και 

δηµοσίων δαπανών, κυρίως της δηµόσιας κατανάλωσης. Σε  έτη ή περιόδους σηµαντικής αύξησης 

των ελλειµµάτων του εµπορικού ισοζυγίου, παρατηρήθηκε αντίστοιχη αύξηση της δηµόσιας 

απασχόλησης, ειδικότερα των προσλήψεων και της δηµόσιας κατανάλωσης. Από την σχέση αυτή 

προκύπτει πως ο ευάλωτος χαρακτήρας της ελληνικής οικονοµίας στο διεθνές οικονοµικό 

περιβάλλον επηρέασε το µέγεθος της δηµόσιας απασχόλησης στο στενό δηµόσιο τοµέα ως προς την 

κινητικότητα του προσωπικού, δηλαδή τον ρυθµό µεταβολής των ροών προσλήψεων και 

αποχωρήσεων. Επίσης φαίνεται πως επηρεάζει σε µεγαλύτερο βαθµό την απασχόληση στην γενική 

κυβέρνηση. Παρά την έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων απασχόλησης στους φορείς της γενικής 

κυβέρνησης, η παραπάνω υπόθεση αποδεικνύεται από την διαχρονική µεταβολή των µισθών και της 

δηµόσιας κατανάλωσης, δείκτες οι οποίοι  ακλουθούν µια σχετικά σταθερή πορεία ως τα τέλη της 

δεκαετίας του ’70 και αυξάνονται σηµαντικά την δεκαετία του ’80.  Εποµένως, τόσο σε επίπεδο 

προσλήψεων στο στενό δηµόσιο τοµέα, όσο και µισθών δηµόσιας κατανάλωσης και στοιχειών 

προσωπικού για την γενική κυβέρνηση αποδεικνύεται ο αντισταθµιστικός ρόλος του κράτους  στις 



9 
 

επιδράσεις των διεθνών αγορών, αποτελώντας την αιτία αύξησης της δηµόσιας απασχόλησης στην 

Ελλάδα.  

 Συµπερασµατικά, από την µετεµφυλιακή περίοδο το ειδικό εργασιακό καθεστώς του 

δηµοσίου τοµέα τον αναδεικνύει σε πρωτογενές τµήµα της δηµόσιας απασχόλησης. Οι επιµέρους 

κοινωνικές, πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις καθιστούν το δηµόσιο προνοµιακό χώρο 

απασχόλησης, µέσω της οποίας το κράτος επιχείρησε να ασκήσει ένα είδος προνοιακής πολιτικής σε 

επιµέρους κοινωνικές οµάδες. Η αύξηση των προσλήψεων στο στενό δηµόσιο τοµέα και της 

απασχόλησης στην γενική κυβέρνηση οφείλεται στον ευάλωτο χαρακτήρα της ελληνικής οικονοµίας  

και στην εξάρτηση της από πόρους του εξωτερικού. Οι επιδράσεις της διεθνούς αγοράς 

εσωτερικεύονται στην εγχώρια οικονοµία, πλήττοντας µεταξύ άλλων τα εισοδήµατα. Το κράτος 

προκειµένου να αντιµετωπίσει το κόστος αυτών των επιδράσεων προχώρησε σε αύξηση της 

απασχόλησης στον «ασφαλή τοµέα» της οικονοµίας,  δηλαδή το δηµόσιο τοµέα. Η  επιλεκτικότητα  

άσκησης  αυτής της πολιτικής σε επιµέρους οµάδες βάσει πολιτικών κριτηρίων, επιβεβαιώνεται από 

την µεσολάβηση τους πελατειακού συστήµατος στην στελέχωση του δηµοσίου τοµέα, έτσι ώστε οι 

πελατειακές σχέσεις αποτελούν ενδιάµεση και όχι ερµηνευτική µεταβλητή της µεγέθυνσης του 

δηµοσίου τοµέα στην  Ελλάδα, από πλευράς απασχόλησης.  

 Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποτελεί µια ερµηνευτική απόπειρα του ζητήµατος της 

δηµόσιας απασχόλησης  βάσει εµπειρικών δεδοµένων, η οποία στις µέρες µας θεωρείται µια από τις 

βασικότερες αιτίες της γενικότερης προβληµατικής εικόνας του δηµοσίου τοµέα στη χώρα. Η 

παρούσα έρευνα επιχείρησε να αναδείξει τα πραγµατικά αίτια αύξησης της δηµόσιας απασχόλησης 

καθώς και το γενικότερο πλαίσιο της κρατικής πολιτικής στο οποίο εντάσσεται, αλλά και τους 

στόχους που εξυπηρέτησε από την µετεµφυλιακή περίοδο ως τα τέλη της δεκαετίας του ’90.  

Παράλληλα, µέσα από την διερεύνηση της πολιτικής προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα θίγονται 

ζητήµατα που αφορούν στην δηµόσιας διοίκηση καθώς και το συνολικό πλαίσιο της κρατικής 

πολιτικής που εφαρµόστηκε στην Ελλάδα. Γνωρίζοντας ότι η ευθύνη για τυχόν λάθη και παραλήψεις 

βαραίνει την συγγραφέα, πιστεύω ότι η έρευνα αυτή είναι ως ένα βαθµό ανολοκλήρωτη εξαιτίας της 

έλλειψης ολοκληρωµένων στοιχειών για την δηµόσια απασχόληση στην Ελλάδα, ωστόσο θεωρώ 

πως αποτελεί το έναυσµα για να περαιτέρω ανάλυση των ζητηµάτων που θίγει και ως προς αυτό έχει 

επιτελέσει τον αρχικό της στόχο. Ιδιαίτερες ευχαριστίες ανήκουν στον καθηγητή πολιτικής 

επιστήµης του Πανεπιστηµίου Κρήτης ∆ιονύση Γράβαρη, δάσκαλο µου από το 2001 µέχρι σήµερα η 

συµβολή του οποίου ήταν ουσιαστική και καθοριστική στην εξέλιξη µου ως επιστήµονα, αλλά 

ακόµη περισσότερο ως ελεύθερα σκεπτόµενου ανθρώπου.  
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Μέρος Α 
1. Θεωρητικές προσεγγίσεις για την µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα: Κριτική επισκόπηση  

διεθνούς βιβλιογραφίας  

 

Την µεταπολεµική περίοδο ο ρόλος του κράτους στις ανεπτυγµένες δυτικές δηµοκρατίες 

µεταβλήθηκε σηµαντικά,  καθώς διευρύνθηκε  τόσο το πλαίσιο παρέµβασης του στην οικονοµία, όσο 

και ο κοινωνικός του χαρακτήρας. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν στην µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα 

και εντοπίζονται στα εξής σηµεία: i) Ως προς τις θεσµικές δραστηριότητες του κράτους, δηλαδή το 

διοικητικό σύστηµα και τους φορείς και οργανισµούς που βρίσκονται έµµεσα ή άµεσα στην 

δικαιοδοσία του. ii)  Μια  όψη της µεγέθυνσης αφορά στην δηµόσια οικονοµία, καθώς συντελείται 

µια σηµαντική αύξηση των κρατικών προϋπολογισµών µε έµφαση στις δηµόσιες δαπάνες. iii)  

Επεκτείνεται το κοµµάτι των κρατικών λειτουργιών που σχετίζεται µε τις παροχές  δηµοσίων 

αγαθών  συλλογικού χαρακτήρα, αλλά και  τον αναδιανεµητικό του ρόλο µέσω επιδοµάτων ή λοιπών 

µεταβιβαστικών πληρωµών. iv) Η αύξηση της στελέχωσης, καθώς την µεταπολεµική περίοδο 

παρατηρείται αύξηση της δηµόσιας απασχόλησης σε ανεπτυγµένα και αναπτυσσόµενα κράτη. Ο 

τελευταίος αυτός παράγοντας,  ο οποίος  αποτελεί και αντικείµενο της παρούσας έρευνας, δηλαδή η 

δηµόσια απασχόληση ως προσδιοριστικός παράγοντας της µεγέθυνσης του δηµοσίου τοµέα, δεν 

είναι αποκλειστικά και µόνο απόρροια της µεγέθυνσης του πυρήνα του κράτους, ούτε της 

διεύρυνσης των κρατικών λειτουργιών. Ακόµη και αν οι προαναφερόµενοι παράγοντες επιδρούν 

στην αύξηση των απασχολούµενων στο δηµόσιο, σε αρκετές περιπτώσεις το φαινόµενο αυτό 

αποτελεί µια ξεχωριστή µεταβλητή η οποία συντέλεσε στην µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα, όχι 

µόνο αριθµητικά αλλά επηρεάζοντας την δηµόσια οικονοµία, ιδίως το κοµµάτι των δηµοσίων 

δαπανών. 

Η µεταπολεµική µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα είναι µια διαδικασία που σχετίζεται στο ένα 

σκέλος της µε την ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους. Πέραν ωστόσο των λειτουργιών που 

σχετίζονται µε το κοινωνικό κράτος, το δεύτερο σκέλος της µεγέθυνσης του δηµοσίου τοµέα 

σχετίζεται µε την παρέµβαση του κράτους στην οικονοµία.  Η επέκταση της κρατικής οικονοµικής 

δραστηριότητας σε ανεπτυγµένες και µη χώρες, συντελέστηκε µέσω του σχεδιασµού οικονοµικών 

προγραµµάτων και την παρέµβαση του κράτους στην ιδιωτική οικονοµία και επηρεάστηκε από 

πρότυπα πολιτικών µεικτής οικονοµίας µε κυρίαρχο τον «κεϋνσιανισµό». Σε αρκετές περιπτώσεις το 

κράτος αναπτύσσει το κοµµάτι των δηµοσίων επενδύσεων σε κοινωφελή πεδία (π.χ. οδικό δίκτυο, 

συγκοινωνίες) ή αναπτύσσει επιχειρηµατική δραστηριότητα σε κρίσιµους τοµείς τις παραγωγής, 

µέσω κρατικών φυσικών µονοπωλίων. Τέλος  σε επίπεδο δηµοσίων οικονοµικών µέσω των 
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επιµέρους νοµισµατικών και δηµοσιονοµικών εργαλείων, όπως η φορολογία και οι δηµόσιες 

δαπάνες, κατόρθωσε να ρυθµίσει τους δείκτες πληθωρισµού και ανεργίας ανάλογα µε το 

διαµορφούµενο µακροοικονοµικό µοντέλο ανάπτυξης. 

Η µέτρηση του µεγέθους του κράτους στην βιβλιογραφία, δηλαδή η ποσοτική µεταβολή,  

αφορά κυρίως στην εξέταση δύο βασικών δηµοσιονοµικών δεικτών: των δηµοσίων δαπανών και 

εσόδων.  Συµφώνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία στην βιβλιογραφία, το µερίδιο των δαπανών και εσόδων 

προς το ΑΕΠ αυξήθηκε σηµαντικά στα περισσότερα δυτικά κράτη. Ειδικότερα, η  µεγέθυνση που 

συντελέστηκε µεταξύ του 1950- 1973 αφορούσε κυρίως στις δηµόσιες δαπάνες.  Η µέτρηση των 

δηµοσίων δαπανών στο σύνολο ή κατά επιµέρους κατηγορίες ως ποσοστό του ΑΕΠ  είναι η πιο 

διαδεδοµένη µέθοδος, ή οποία αποτιµά συνήθως την διεύρυνση του  δηµοσίου τοµέα σε σχέση µε το 

ρόλο και τις λειτουργίες του κοινωνικού κράτους. Ωστόσο ορισµένες έρευνες στηρίζονται στα 

έσοδα, κυρίως αυτά που προέρχονται από την φορολογία1.    

Η σηµασία των δηµοσίων δαπανών στη µέτρηση του µεγέθους της δηµόσιας οικονοµίας 

επισηµαίνεται  σε πλήθος εµπειρικών µελετών όπου οι δαπάνες της κυβέρνησης µετρώνται σε 

απόλυτες τιµές ή ως ποσοστό του ΑΕΠ, µετρώντας το µερίδιο τους ως ποσοστό της συνολικής 

οικονοµικής δραστηριότητας. Οι περισσότερες ερµηνευτικές προσεγγίσεις  στηρίζονται στην 

«υπόθεση Wagner» περί δηµοσίων δαπανών, σύµφωνα µε την οποία σε µακροχρόνιο ορίζοντα οι 

δηµόσιες δαπάνες σε κάθε οικονοµία αυξάνονται µε ταχύτερο ρυθµό από την αύξηση του εθνικού 

προϊόντος της2. Αυτό σηµαίνει πως µε την πάροδο του χρόνου µεταβιβάζονται διαρκώς περισσότερα 

µέσα παραγωγής από τον ιδιωτικό προς το δηµόσιο τοµέα, καθώς αυξάνεται το σχετικό µέγεθος του 

δεύτερου έναντι του πρώτου, έτσι ώστε  η δηµόσια οικονοµία επεκτείνεται έναντι της ιδιωτικής. Όσο 

αυξάνεται το κατά κεφαλήν εισόδηµα σε µια χώρα, οι δηµόσιες δαπάνες αναλογικά σηµειώνουν 

υψηλότερη άνοδο. Το µέγεθος που χρησιµοποιείται είναι ο λόγος συµµετοχής των δηµοσίων 

δαπανών στο ΑΕΠ.  Επίσης ιδιαίτερη σηµασία έχει δοθεί στο κοµµάτι των δαπανών που αφορά στις 

µεταβιβαστικές πληρωµές. Παρόλο που οι µεταβιβαστικές πληρωµές δεν αποσπούν τους πόρους από 

την ιδιωτική οικονοµία προς το κράτος, όπως συµβαίνει µε την αγορά αγαθών και  υπηρεσιών, αλλά 

το κράτος ενεργεί αποκλειστικά ως µεσάζων που αναδιανέµει το εισόδηµα, η κατανάλωση η οποία 

προέρχεται από τις µεταβιβάσεις πόρων είναι  αποτέλεσµα της κρατικής πολιτικής, εποµένως αυτή η 

µορφή αναδιανοµής εισοδήµατος αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγµα µέτρησης της µεγέθυνσης των 

δηµοσίων οικονοµικών.  

Η µέτρηση του µεγέθους της δηµόσιας οικονοµίας που στηρίζεται στα έσοδα δεν µειώνει την 

σηµασία της δηµοσιονοµικής δραστηριότητας σε σχέση µε την αντίστοιχη µέτρηση απ’ την πλευρά 
                                                            
1  Cameron (1978), Buchanan & Wagner (1977), Wilensky (1975) 
2  Bird (1971),  Musgrave (1969),  Beck (1976), Ram (1987), Buchanan & Tullock (1977) 
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των δαπανών, απ’ την στιγµή που η αύξηση των εσόδων την µεταπολεµική περίοδο ήταν ανάλογη 

των δαπανών. Η µελέτη των δηµοσίων εσόδων αφορά κυρίως στη φορολογία, ως τη βασικότερη 

πηγή άντλησης δηµοσίων πόρων και συγκεκριµένα το µερίδιο της φορολογίας στο ΑΕΠ, αλλά και 

στη σχέση φορολογίας και κατά κεφαλήν εισοδήµατος. Εποµένως, το ζητούµενο είναι το µέγεθος 

αύξησης της φορολογία στα δυτικά κράτη αλλά και η εύρεση των κατάλληλων  δεικτών µέτρησης, 

ώστε να εξαχθούν έγκυρα συµπεράσµατα ως προς το συσχετισµό της µε την συνολική µεγέθυνση 

της δηµόσιας οικονοµίας. Συνήθως χρησιµοποιείται ένας υποθετικός δείκτης που ορίζεται ως  

“constant value money”, ο οποίος αντιστοιχεί στο ποσό που απαιτείται για να αγοραστεί  

συγκεκριµένο µέγεθος αγαθών και υπηρεσιών. Μια ακόµη µέθοδος είναι ο υπολογισµός των 

κρατικών εσόδων ως ποσοστό του εθνικού προϊόντος. Απ’ την στιγµή που η οικονοµία αναπτύσσεται 

µε τον ίδιο ρυθµό που αυξάνονται τα έσοδα, τότε δεν υφίσταται καµία µεταβολή στο µερίδιο του 

εθνικού πλούτου που αποσπά το κράτος.  

Αναφορικά µε την µεγέθυνση της δηµόσιας οικονοµίας, οι επιµέρους θεωρητικές 

προσεγγίσεις διακρίνονται ανάλογα µε τους ποσοτικούς δείκτες που χρησιµοποιούν σε  δυο 

κατηγορίες: Σε αυτές που εξετάζουν το ζήτηµα από την πλευρά της ζήτησης και αυτές που το 

εξετάζουν βάσει της προσφοράς. Η ζήτηση από το εξωτερικό περιβάλλον, αποτελεί εισροή εντός του 

πολιτικού συστήµατος η οποία µετατρέπεται σε εκροή µε την υλοποίηση της κρατικής πολιτικής. 

Εποµένως η µεγέθυνση της δηµόσιας οικονοµίας και γενικότερα η επέκταση του ρόλου του κράτους 

είναι αποτέλεσµα της ζήτησης από πλευράς πολιτών προς τις κυβερνήσεις για  αγαθά και υπηρεσίες 

(Baumol 1967). Παρόµοιες προσεγγίσεις αντιµετωπίζουν την σχέση κράτους - πολιτών µε όρους 

αγοράς όπου υπάρχουν καταναλωτές και παραγωγοί και η ισχύς των ψηφοφόρων σε µια δηµοκρατία 

παροµοιάζεται µε την ισχύ των καταναλωτών σε µια αγορά (Nordhaus 1975, Alesina, 1989). 

Άλλες προσεγγίσεις επηρεασµένες από την θεωρία των οµάδων συµφερόντων  

αντιλαµβάνονται  το περιεχόµενο των δηµοσίων πολιτικών ως αποτέλεσµα του ανταγωνισµού 

µεταξύ των επιµέρους κοινωνικών οµάδων. Η µεγέθυνση της δηµόσιας οικονοµίας επηρεάζεται από 

τον ανταγωνισµό µεταξύ των οµάδων συµφερόντων. Η ισχύς των επιµέρους οµάδων και η 

πιθανότητα επικράτησης τους σε µια δηµοκρατία εξαρτάται από τον αριθµό των µελών τους ή 

αλλιώς των υποστηρικτών τους (Beck & Rice 1985). Ωστόσο το µέγεθος αυτό δεν παραµένει 

σταθερό διότι η ισχύς των επιµέρους οµάδων δεν είναι σταθερή στο χρόνο. Για παράδειγµα σε µια 

δεδοµένη στιγµή το µέγεθος των δηµοσίων οικονοµικών µπορεί να αυξάνεται ως αποτέλεσµα της 

ενίσχυσης µιας κοινωνικής οµάδας (π.χ. άνεργοι), των οποίων τα αιτήµατα µπορεί να επηρεάσουν το 

µέγεθος της δηµόσιας οικονοµίας (Gupta 1967).  Επίσης η δηµόσια οικονοµία είναι δυνατόν να 

επηρεάζεται και από διεθνείς µεταβλητές οι οποίες προκαλούν εσωτερικές πιέσεις. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα αποτελεί η αµυντική πολιτική, καθώς διαµορφώνει νέα αιτήµατα, τα οποία  επηρεάζουν 



13 
 

σηµαντικά το µέγεθος του κράτους. Η αυξηµένη ζήτηση για πόρους στο πεδίο της άµυνας µπορεί να 

οδηγήσει σε µεγέθυνση όπως π.χ. συνέβη στην Αγγλία κατά τη διάρκεια του ΄Β παγκοσµίου πολέµου 

( Peacock & Wiseman 1967).  

  Οι ερµηνείες που εξετάζουν της µεγέθυνση της δηµόσιας οικονοµίας από πλευράς 

προσφοράς στηρίζονται στην θεωρία περί ανάλογης σχέσης µεταξύ οικονοµικής ανάπτυξης και 

µεγέθυνσης του δηµοσίου τοµέα. Η βασική ιδέα είναι πως όσο αυξάνεται το ΑΕΠ, τόσο αναµένεται 

πως θα αυξηθεί και το µέγεθος της δηµόσιας οικονοµίας σε χρηµατικούς όρους. Αυτό σηµαίνει πως 

όσο περισσότερο χρήµα συγκεντρώνεται σε µια οικονοµία, τόσο υψηλότερα θα είναι τα κρατικά 

έσοδα και εποµένως όλο και περισσότεροι πόροι θα είναι διαθέσιµοι ώστε το κράτος να αναπτύξει 

τις λειτουργίες του (Bird 1971). Η αναφορά στα κρατικά έσοδα εστιάζεται κυρίως στη φορολογία, 

ως η βασικότερη πηγή δηµοσίων εσόδων που µπορεί να µετρηθεί µε χρηµατικούς όρους.  

Ειδικότερα ως προς την αύξηση των δηµοσίων δαπανών, οι οποίες αποτελούν βασικό δείκτη 

των περισσότερων θεωρητικών υποδειγµάτων, συµφώνα µε ορισµένες θεωρίες, εντός µιας 

δηµοκρατίας αντανακλούν  σε µεγάλο βαθµό την επιδίωξη των συµφερόντων των εκπροσώπων της 

πολιτικής εξουσίας,  οι οποίοι παρεµβαίνουν ουσιαστικά στη διαµόρφωση και υλοποίηση των 

πολιτικών.  Η δράση των εκλεγµένων εκπροσώπων και των διορισµένων γραφειοκρατών για την 

αύξηση των προϋπολογισµών εξυπηρετεί τους επιµέρους και εν πολλοίς ιδιωτικούς σκοπούς τους 

(π.χ. κύρος, εξουσία), αυξάνοντας διαχρονικά τις δηµόσιες δαπάνες (Niskanen 1971, Downs 1967). 

H µεταβολή των δαπανών αυξάνεται οριακά σε σχέση µε το παρελθόν, αφενός επειδή οι πολιτικά 

εµπλεκόµενοι επιχειρούν να περιορίσουν το κόστος της προσαρµογής των προσδοκιών των πολιτών, 

σε σχέση µε το πρόγραµµα και αφετέρου επειδή υπάρχουν όρια στην δυνατότητα τους να επιλέξουν 

ανάµεσα στις εναλλακτικές πολιτικές και να προχωρήσουν σε σηµαντικές αλλαγές (Wildasky 1975).  

Επίσης, οι συµµετέχοντες στην διαδικασία διαµόρφωσης της πολιτικής επηρεάζονται σε σηµαντικά 

από τις ιδεολογικές τους προτιµήσεις, ως προς την υλοποίηση συγκεκριµένων πολιτικών. Εποµένως 

η ιδεολογία και ο πολιτικός προσανατολισµός θεωρούνται κρίσιµα στοιχεία τα οποία κατευθύνουν 

τις δηµόσιες δαπάνες και µεταβάλλονται ανάλογα µε τον χαρακτήρα του κόµµατος που βρίσκεται 

στη εξουσία. Όταν βρίσκονται στην κυβέρνηση αριστερού χαρακτήρα κόµµατα, συνήθως 

προχωρούν σε αύξηση των δηµοσίων δαπανών για  κοινωνικά προγράµµατα, σε σχέση µε 

συντηρητικά κυβερνητικά σχήµατα που οι δαπάνες  είναι πιο περιορισµένες (Cameron 1978). 

Ως προς  το ερµηνευτικό τους περιεχόµενο σχετικά µε την µεγέθυνση του κράτους, θα 

µπορούσαµε σχηµατικά να κατατάξουµε τις θεωρίες σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα µε τον  

προσδιοριστικό παράγοντα που χρησιµοποιούν για να εξηγήσουν τα αίτια της επέκτασης του 

δηµοσίου τοµέα:  Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν αυτές που ερµηνεύουν το φαινόµενο βάση 

ενδογενών µεταβλητών, δηλαδή αποδίδουν την µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα σε παράγοντες 
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εσωτερικούς του κράτους. Οι θεωρίες που ανήκουν σ’ αυτήν την κατηγορία αφορούν σε µοντέλα 

γραφειοκρατικής συµπεριφοράς και εξετάζουν την επίδραση αυτών στο µέγεθος του κράτους.  

Σηµείο αναφοράς είναι ο ρόλος της γραφειοκρατίας, ως εσωτερικός µηχανισµός του κράτους  που 

ωθεί σε διεύρυνση των λειτουργιών του και στην αύξηση του µεριδίου των πόρων του στην 

συνολική οικονοµία. Σε ορισµένες περιπτώσεις η µεγέθυνση της ίδιας της γραφειοκρατίας ταυτίζεται 

µε την µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα (Niskanen 1971).  Στην δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι 

ερµηνείες που αποδίδουν την µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα σε εξωγενείς µεταβλητές, ειδικότερα 

στην επίδραση του εξωτερικού οικονοµικού περιβάλλοντος στην εγχώρια οικονοµία. Οι ερµηνείες 

αυτές προϋποθέτουν ανοιχτές οικονοµίες, µε υψηλό βαθµό εξάρτησης από τις διεθνείς αγορές.  Η 

επίδραση του εξωτερικού οικονοµικού περιβάλλοντος, µε την έννοια της εξάρτησης από πόρους που 

προέρχονται από το εξωτερικό, αποτελεί παράγοντα µεγέθυνσης του κράτους απ’ τη στιγµή που το 

τελευταίο καλείται να αντισταθµίσει το κόστος που προκαλεί αυτή η εξάρτηση στην εγχώρια 

οικονοµία, οικειοποιώντας και αναδιανέµοντας µεγαλύτερο µερίδιο πόρων (Cameron 1978). Στην 

τρίτη κατηγορία ανήκουν οι θεωρίες που αποδίδουν την µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα σε 

κοινωνικά αιτήµατα τα οποία επηρεάζουν την διαµόρφωση των κρατικών πολιτικών, δηλαδή το 

µέγεθος του κράτους  ορίζεται από την ζήτηση για δηµόσια αγαθά και υπηρεσίες. Στην περίπτωση 

αυτή η δηµόσια πολιτική  είναι προϊόν αντιτιθέµενων συµφερόντων των διάφορων κοινωνικών 

οµάδων και  µεταβάλει την το µέγεθος του κράτους ανάλογα µε το περιεχόµενο των αιτηµάτων που 

επικρατούν κάθε φορά (Beck & Rice 1985). 

 Η κατηγοριοποίηση αυτή δεν είναι απόλυτη, διότι ή κάθε θεωρία λαµβάνει υπόψη της και τις 

υπόλοιπες µεταβλητές, χωρίς ουσιαστικά να υπάρχουν µονοδιάστατες προσεγγίσεις, ενώ αρκετές 

έρευνες  στηρίζονται ερµηνευτικά σε συνδυασµό των παραπάνω παραγόντων (Berry & Lowery 

1987). Η κατηγοριοποίηση στο σηµείο αυτό έγινε µε βάση τον κεντρικό άξονα της κάθε θεωρητικής 

ερµηνείας, δηλαδή βάσει του σηµαντικότερου προσδιοριστικού παράγοντα στον οποίο αποδόθηκε  η 

αιτία  επέκτασης του δηµοσίου τοµέα.  

 

1.1. Ενδογενείς Μεταβλητές  

Οι παράγοντες που ερµηνεύουν την µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα βάση των ενδογενών  

µεταβλητών, έχουν σηµείο αναφοράς το ρόλο και την συµπεριφορά της γραφειοκρατίας που εδώ έχει 

την έννοια µιας ιδιαίτερης κατηγορίας που απαρτίζεται από τους απασχολούµενους του δηµοσίου 

τοµέα, κυρίως αυτούς των υψηλότερων ιεραρχικά θέσεων, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να 

επηρεάσουν ή να συµµετάσχουν στην διαδικασία λήψης των πολιτικών αποφάσεων.  Οι θεωρίες 

αυτές εξετάζουν τα συµφέροντα της γραφειοκρατίας σε σχέση µε την  µεγέθυνση του δηµοσίου 

τοµέα και την αύξηση  της δηµοσίας οικονοµίας,  σχετίζοντας τα επιµέρους συµφέροντα των 
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γραφειοκρατών µε την διαχείριση των κονδυλίων των προϋπολογισµών που κατευθύνονται στην  

χρηµατοδότηση των δηµοσίων αγαθών και υπηρεσιών. Στο σηµείο αυτό παρατίθενται δυο 

θεωρητικά µοντέλα: i) του Niskanen o οποίος αξιολογεί την επίδραση της  γραφειοκρατικής 

συµπεριφοράς στην αύξηση των δηµοσίων δαπανών και στην ενίσχυση του κρατικού 

συγκεντρωτισµού και ii) του Dunleavy  όπου η γραφειοκρατική συµπεριφορά οδηγεί σε µια αντίθετη 

κατεύθυνση ενός αποκεντρωµένου, διευρυµένου δικτύου υπηρεσιών.  

 

1.1.1. Η θεωρία του Niskanen 

Ο Niskanen (1971) εξετάζει την επίδραση της γραφειοκρατίας στη µεγέθυνση του δηµοσίου 

τοµέα στις ΗΠΑ αλλά και στα ανεπτυγµένα ευρωπαϊκά κράτη, θεµελιώνοντας ένα µοντέλο που 

συνδέει την κρατική µεγέθυνση µε τα συµφέροντα των γραφειοκρατών. Ο ίδιος θεωρεί ότι οι 

δηµόσιες υπηρεσίες περιλαµβάνουν θεµελιώδη αγαθά (π. χ παιδεία, υγεία) και καθώς το συνολικό 

εθνικό εισόδηµα αυξάνεται, αυξάνονται και οι δηµόσιες δαπάνες για την παραγωγή αυτών των 

αγαθών. Η κεντρική υπόθεση της θεωρίας του είναι ότι οι γραφειοκράτες στοχεύουν στην αύξηση 

της χρηµατοδότησης της υπηρεσίας τους, µέσα  από την αύξηση των αντίστοιχων  κονδυλίων των 

προϋπολογισµών που εισπράττουν για την παράγωγη των δηµοσίων αγαθών. Βάσει των στοιχείων 

αυτών συνθέτει ένα µοντέλο ερµηνείας της γραφειοκρατικής συµπεριφοράς3 σε σχέση µε την 

επίδραση που ασκεί στην µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα µέσω της αύξησης των προϋπολογισµών 

δαπανών, το οποίο στηρίζεται την περίπτωση των ΗΠΑ. Εποµένως η γραφειοκρατία επιδιώκει την 

αύξηση των προϋπολογισµών διότι µέσω αυτής θα αυξηθεί η χρηµατοδότηση που λαµβάνει απ’ το 

νοµοθετικό σώµα το οποίο εγκρίνει τα κονδύλια των υπηρεσιών. Eνώ οι γραφειοκράτες επιδιώκουν 

την αύξηση των κονδυλίων των υπηρεσιών τους, η στάση της κυβέρνησης και του νοµοθετικού 

σώµατος στις απαιτήσεις αυτές είναι περισσότερο παθητική, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην 

ελλιπή αξιολόγηση των γραφειοκρατικών αιτηµάτων και οδηγεί στην αύξηση της χρηµατοδότησης 

των επιµέρους υπηρεσιών µέσω της αύξησης των προϋπολογισµών.  

Το σχετικό µέγεθος της γραφειοκρατίας υπολογίζεται βάση του ποσοστού των δηµοσίων 

δαπανών για αγαθά και υπηρεσίες στο ΑΕΠ (GNP).  Οι δαπάνες περιλαµβάνουν τις αµοιβές των 

δηµοσίων υπαλλήλων εξαιρώντας τις µεταβιβαστικές πληρωµές. Το αποτέλεσµα που προκύπτει 

αποδίδει το σύνολο των πόρων που διαχειρίζεται η γραφειοκρατία. Το ποσό αυτό αφορά και στα 

ενδιάµεσα αγαθά που παράγονται από ιδιωτικές εταιρίες. Το σχετικό µέγεθος της γραφειοκρατίας- 

δηµόσιας απασχόλησης προκύπτει από το ποσοστό των δαπανών για αµοιβές δηµοσίων υπαλλήλων 

των υπηρεσιών του στενού και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.  
                                                            
3 Ο όρος γραφειοκράτης  χρησιµοποιείται εδώ και ως συνώνυµος του όρου «δηµόσιος υπάλληλος» και αναφέρεται στους 
απασχολούµενους των υπηρεσιών που υπάγονται έµµεσα ή άµεσα στο δηµόσιο τοµέα, βλ. Niskanen ( 1994) σελ. 22-23 
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Οι βασικές υποθέσεις σχετικά µε τη γραφειοκρατική συµπεριφορά είναι οι ακόλουθες: 

Θεωρείται δεδοµένο ότι οι γραφειοκράτες επιδιώκουν ιδία οφέλη µέσα από την αύξηση των 

κονδυλίων των προϋπολογισµών που προορίζονται για την υπηρεσία τους (οι ευκαιρίες  προαγωγής 

εντός της υπηρεσίας αυξάνονται ανάλογα µε την χρηµατοδότηση). Οι περισσότερες υπηρεσίες 

αποτελούν µονοπωλιακούς πάροχους των αγαθών που προσφέρουν στην κοινωνία.  Aν και η ζήτηση 

των καταναλωτών διαµορφώνει τα παραγόµενα αγαθά µιας δηµόσιας υπηρεσίας, ουσιαστικά το 

πλαίσιο ζήτησης που ορίζει την παραγωγή των αγαθών αυτών προέρχεται από την κυβέρνηση, η 

οποία χρηµατοδοτεί τις υπηρεσίες κυρίως µέσω της φορολογίας που αποσπά από τους πολίτες. 

Ουσιαστικά ασκεί έλεγχο επί των παρεχόµενων κονδυλίων των προϋπολογισµών των υπηρεσιών και 

των δραστηριοτήτων τους, επιβλέποντας συνολικά την λειτουργία τους. Οι περισσότερες υπηρεσίες 

έχουν έναν µονοπωλιακό αγοραστή και συνήθως είναι η κυβέρνηση που τελικά καθορίζει την 

ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες και κατ’ επέκταση το µέγεθος και το εύρος των δραστηριοτήτων 

των δηµοσίων υπηρεσιών.  

 Η µονοπωλιακή αυτή σχέση µεταξύ κυβέρνησης- καταναλωτή και δηµόσιας υπηρεσίας- 

παραγωγού περιλαµβάνει την ανταλλαγή ενός προκαθορισµένου συνόλου αγαθών και υπηρεσιών µε 

ένα σύνολο κονδυλίων του προϋπολογισµού. Σε αυτήν την διµερή σχέση δεν υπάρχει µια σταθερή 

ισορροπία µεταξύ παραγόµενων υπηρεσιών και χρηµατοδότησης, αλλά και ανάµεσα στις 

προτιµήσεις της κυβέρνησης και των γραφειοκρατών. Ο Niskanen (1975) περιγράφει αυτήν την 

σχέση ως ένα διαρκή ανταγωνισµό όπου το πλεονέκτηµα της κυβέρνησης είναι η εξουσία που ασκεί 

στις υπηρεσίες ελέγχοντας την λειτουργία, την χρηµατοδότηση και την στελέχωση τους, ενώ των 

γραφειοκρατών ή πληρέστερη πληροφόρηση τους ως προς το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

Η κυβέρνηση δεν έχει επαρκή κίνητρα ώστε να ασκήσει στενότερο έλεγχο στις υπηρεσίες, διότι 

απολαµβάνει µικρότερο µερίδιο απ’ τα οφέλη αύξησης παραγωγικότητας της υπηρεσίας, δηλαδή ο 

έλεγχος αποτελεί ο ίδιος ένα δηµόσιο αγαθό µεταξύ νοµοθετικού σώµατος και ψηφοφόρων. Οι 

πολιτικοί δεν ευνοούνται άµεσα απ’ την αύξηση της χρηµατοδότησης της γραφειοκρατίας, χάνοντας 

ψήφους στις εκλογές  σε περιπτώσεις οριακής αύξησης του κόστους των δαπανών, καθώς σε 

ορισµένες περιπτώσεις οι περικοπές δαπανών καθόρισαν τον εκλογικό αποτέλεσµα.     

Βάσει των παραπάνω υποθέσεων ο Niskanen (1975) υποστηρίζει ότι  οι γραφειοκράτες 

επιδιώκουν την αύξηση των κονδυλίων του προϋπολογισµού µε το ελάχιστο κόστος παραγωγής των 

επιθυµητών από την κυβέρνηση αγαθών. Από αυτό προκύπτει ένα πλεόνασµα το οποίο δεν ανήκει 

ούτε στην πολιτική εξουσία αλλά ούτε περιλαµβάνεται στα έσοδα της υπηρεσίας, ωστόσο δαπανάται 

προς όφελος και των δύο µερών. Απ’ την µια παίρνει την µορφή bonus ή δαπανάται για την αύξηση 

των στελεχών των υπηρεσιών ή απλά παραµένει ως κεφάλαιο, ενώ ένα µέρος από αυτά προορίζεται 

για την εξυπηρέτηση των επιδιώξεων της πολιτικής εξουσίας. Το αποτέλεσµα είναι ο 
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προϋπολογισµός των υπηρεσιών να είναι ιδιαίτερα υψηλός και η παραγωγή των δηµοσίων αγαθών 

χαµηλή και ανεπαρκής. Ουσιαστικά η πολιτική εξουσία επιδιώκει την απόσπαση µέρους του 

πλεονάσµατος µέσω του ελέγχου που ασκεί στους γραφειοκράτες ενώ οι δεύτεροι µοιράζονται ένα 

µέρος αυτού  µε αντάλλαγµα την δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν το υπόλοιπο χωρίς ιδιαίτερους 

περιορισµούς. Παρόλα αυτά κανένα από τα δύο µέρη δεν  επιθυµεί τον περιορισµό των δαπανών από 

τις οποίες δηµιουργείται το πλεόνασµα και η µεγέθυνση του προϋπολογισµού δεν περιορίζεται 

ουσιαστικά, παρόλο που µειώνεται το κόστος.  

Ωστόσο ένας σηµαντικός περιορισµός στην δυνατότητα των γραφειοκρατών να αποσπούν  

µη παραγωγική χρηµατοδότηση είναι ο ανταγωνισµός εντός της πολιτικής εξουσίας. Η συναλλαγή 

µεταξύ των δηµοσίων υπηρεσιών και των επιτροπών ελέγχου υπόκεινται σε περιορισµούς που 

επιβάλει ο επιµερισµός του καθαρού πλεονάσµατος που παράγεται από την υπηρεσία. Tα 

συµφέροντα εντός της πολιτικής εξουσίας που εγκρίνει την χρηµατοδότηση µέσω των 

προϋπολογισµών είναι αντιτιθέµενα, ειδικότερα µεταξύ εκτελεστικής εξουσίας και νοµοθετικού 

σώµατος, των οποίων οι δυνατότητες συναλλαγής είναι επίσης περιορισµένες εφόσον εκπροσωπούν 

διαφορετικές πλειοψηφίες. Εποµένως οι θεσµικές µεταβολές οι οποίες µειώνουν αυτόν τον 

ανταγωνισµό αυξάνουν και το µέγεθος των προϋπολογισµών. Οι µεταβολές αυτές είναι ο 

συγκεντρωτισµός των κρατικών λειτουργιών, η ενοποίηση τους σε λιγότερες υπηρεσίες και η 

αύξηση της γραφειοκρατικής θητείας (δηµόσια απασχόληση). Ταυτόχρονα οι παράγοντες αυτοί 

παρέχουν την δυνατότητα «καλύτερης πληροφόρησης» στη γραφειοκρατία ενώ αντίθετα ενισχύουν 

την «άγνοια» του νοµοθετικού σώµατος, άλλο ένα πλεονέκτηµα των γραφειοκρατών. O Niskanen 

(1994) καταλήγει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι δηµόσιες υπηρεσίες, ως προς τον βαθµό 

ανταπόκρισης τους στα συµφέροντα του κοινωνικού συνόλου, είναι ανεπαρκείς προµηθευτές 

δηµοσίων αγαθών, αλλά επαρκείς ως προς την εξυπηρέτηση των συµφερόντων της πολιτικής 

εξουσίας.  

Το µοντέλο γραφειοκρατικής συµπεριφοράς που σκιαγραφείται παραπάνω έχει ως 

αποτέλεσµα την αύξηση των δηµοσίων δαπανών σε βαθµό που να υπερβαίνει τα αιτήµατα των 

πολιτών για αγαθά και υπηρεσίες, ενώ ένα µεγάλο µέρος αυτών των δαπανών αναλώνεται χωρίς 

όφελος προς τους πολίτες, δηλαδή χρησιµοποιείται για την εξυπηρέτηση πολιτικής εξουσίας και 

γραφειοκρατών, χωρίς να αυξάνει ουσιαστικά το µέγεθος των δηµοσίων αγαθών προς του πολίτες Ο 

ίδιος παραθέτει ορισµένα παραδείγµατα που αφορούν τις ΗΠΑ τη δεκαετία του ΄80: Οι συνολικές 

αµυντικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 60% χωρίς αντίστοιχη σηµαντική ποιοτική µεταβολή του 

στρατεύµατος. Επίσης οι δαπάνες ανά µαθητή πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

αυξήθηκαν κατά 40% χωρίς αντίστοιχη άνοδο  των δεικτών αποφοίτησης ή επιδόσεων των µαθητών. 
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Τέλος οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης  κατά άτοµο αυξήθηκαν κατά 60% χωρίς αντίστοιχη ιδιαίτερη 

άνοδο στο γενικότερο δείκτη  υγείας του πληθυσµού (Niskanen 1994). 

 

1.1.2. Η θεωρία του Dunleavy 

Ο Dunleavy (1985) παραθέτει µια διαφορετική ανάλυση της γραφειοκρατικής συµπεριφοράς,  

σύµφωνα µε την οποία η µεγέθυνση της δηµόσιας οικονοµίας  δεν επηρεάζεται σε σηµαντικό βαθµό 

από την αύξηση του προϋπολογισµού, ενώ η τάση µεγέθυνσης του κράτους δηµιουργεί ένα 

αποσυγκεντρωµένο δίκτυο υπηρεσιών. Σύµφωνα µε την θεωρία της ∆ηµόσιας Επιλογής (public 

choice theory), της οποίας εκπρόσωπος ήταν και ο Niskanen (1968,1971), οι γραφειοκρατικές 

πολιτικές διαµορφώνονται ως αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης των επιµέρους υπηρεσιών και 

οργανισµών µε τις επιτροπές χρηµατοδότησης, οι οποίες στηρίζονται στις εκτιµήσεις των 

γραφειοκρατών σχετικά µε τα αναµενόµενα κόστη και οφέλη. Οι τελευταίοι επιδιώκουν την 

ικανοποίηση των προτιµήσεων τους σχετικά µε τις υπό διαµόρφωση  πολιτικές, οι οποίες όµως 

αντανακλούν τις αποφάσεις των ανώτερων τους, δηλαδή όσων βρίσκονται στην κορυφή της 

γραφειοκρατικής ιεραρχίας. Εποµένως,  οι πιέσεις που ασκούνται από πλευράς γραφειοκρατών και 

προκαλούν την µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα, στηρίζονται σε αποφάσεις που λαµβάνει η 

γραφειοκρατική ελίτ.  

Ο Dunleavy (1985) τεκµηριώνει έξι βασικές προτάσεις, οι οποίες συνοψίζονται σε ένα 

οικονοµικό, γραφειοκρατικό ερµηνευτικό µοντέλο, το οποίο εµπνέεται κυρίως από τα συστήµατα 

των ΗΠΑ και της Μ. Βρετανίας. Οι βασικές θεωρητικές υποθέσεις που παραθέτει  είναι οι εξής: 

1) Εντός των γραφειοκρατιών ανακύπτει το πρόβληµα της συλλογικής κινητοποίησης, το οποίο 

έχει αντίκτυπο στην συνολική γραφειοκρατική συµπεριφορά.  Το κύριο γνώρισµα των συλλογικών 

στρατηγικών είναι ότι η επίτευξη ενός αποτελέσµατος το οποίο αφορά σε δηµόσια αγαθά δεν 

συνδέεται µε το  ατοµικό συµφέρον του γραφειοκράτη. Πρωταρχική επιδίωξη των γραφειοκρατών 

είναι η υποστήριξη των ατοµικών τους συµφερόντων και δευτερευόντως η επιδίωξη ενός συλλογικού 

αγαθού και αυτό εφόσον οι συνθήκες δεν ευνοούν τις  ατοµικές επιδιώξεις τους. Συνήθως στην βάση 

της γραφειοκρατικής ιεραρχίας οι δυνατότητες για αποκόµιση ατοµικών ωφελειών είναι 

περιορισµένες σε σχέση µε την κορυφή, αρά και τα περιθώρια συλλογικής κινητοποίησης 

περιορισµένα.  Αντίστοιχα τα οφέλη από την αύξηση των κονδυλίων είναι  µεγαλύτερα για την 

κορυφή παρά για την βάση της γραφειοκρατικής ιεραρχίας µιας υπηρεσίας, καθώς σηµαντικό µέρος 

από αυτά απολαµβάνουν συνήθως εξωτερικοί συνεργάτες, δηλαδή αυτοί που δεν βρίσκονται σε µια 

σταθερή σχέση απασχόλησης και γενικότερα απασχολούµενοι µε συµβάσεις, των οποίων το 

αντικείµενο σχετίζεται µε την διαµόρφωση της πολιτικής (π.χ. σύµβουλοι). Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα  είναι οι ΗΠΑ όπου υφίστανται περιορισµοί ως προς το µέγεθος της οµοσπονδιακής  



19 
 

δηµόσιας απασχόλησης γεγονός που αυξάνει τους εξωτερικούς συνεργάτες στο δηµόσιο ως 25%. Το 

εξωτερικό προσωπικό µε την σειρά του έχει διαβαθµίσεις, µε τα κατώτερα στελέχη που λειτουργούν 

επικουρικά να επωφελούνται λιγότερο, σε σχέση µε τα ανώτερα στελέχη που συµµετέχουν στην 

διαµόρφωση των πολιτικών και έχουν καθοριστικό  ρόλο στην αύξηση των κονδυλίων του 

προϋπολογισµού.  

2) Τα οφέλη των γραφειοκρατών σχετίζονται συνήθως µόνο µε ένα κοµµάτι του συνολικού  

προϋπολογισµού, το οποίο βρίσκεται υπό τον έλεγχο µιας υπηρεσίας. Σ’ αυτό το σηµείο ο Dunleavy 

επιχειρεί την διάκριση των κονδυλίων των προϋπολογισµών ανάλογα µε τη σηµασία τους σε τρεις 

κατηγορίες, θέλοντας να αναδείξει  το βαθµό και το πεδίο εµπλοκής της γραφειοκρατίας στην 

αύξηση διαφορετικών στοιχείων του προϋπολογισµού : 

• Οι Προϋπολογισµοί Προγραµµάτων (Programme Budget- PB) περιλαµβάνουν όλες εκείνες τις 

δαπάνες οι οποίες βρίσκονται υπό την επίβλεψη µιας συγκεκριµένης υπηρεσίας ( π.χ. 

Department of Health and Social Security –DHSS στην  Μ. Βρετανία που διαχειρίζεται τις 

δηµόσιες δαπάνες για υγειονοµική περίθαλψη και κοινωνική ασφάλιση)  

• Προϋπολογισµοί Υπηρεσιών (Bureau Budget- BB)  περιλαµβάνει τα κονδύλια αυτά του 

Προϋπολογισµού  Προγραµµάτων (PB), τα οποία αφορούν σε δαπάνες που υπάγονται άµεσα 

στην  δικαιοδοσία  της υπηρεσίας.  Αυτό σηµαίνει πως τα κονδύλια παραµένουν στο 

εσωτερικό της δηµόσιας υπηρεσίας και οι πολιτικές εφαρµόζονται από τα στελέχη της χωρίς 

την µεσολάβηση άλλων υπηρεσιών. Για παράδειγµα η άµεση χρηµατοδότηση του  DHSS   

βρίσκεται στην άµεση δικαιοδοσία του ιδίου και αφορά στην διαχείριση του συστήµατος 

κοινωνικής ασφάλισης και του διοικητικού κόστους διαχείρισης.  

• Οργανικοί Προϋπολογισµοί (Core Budget- CB) περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες που αφορούν 

στην εξυπηρέτηση των λειτουργικών -οργανικών του αναγκών και δεν διανέµονται στους 

πολίτες µέσω αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ πληρωµές µισθών προσωπικού, συντήρηση 

εγκαταστάσεων, κάλυψη διοικητικού κόστους).  

Ο ίδιος υποστηρίζει πως το µεγαλύτερο όφελος για το προσωπικό που βρίσκεται στην χαµηλή 

και µεσαία ιεραρχία προκύπτει από την αύξηση του  Οργανικού Προϋπολογισµού (CB). Για τα 

υψηλόβαθµα στελέχη το µεγαλύτερο όφελος προέρχεται από την αύξηση του Προϋπολογισµού 

Υπηρεσιών (BB).  Παρόλο που ένας διαρκώς αυξανόµενος Προϋπολογισµός Προγραµµάτων ( PB) θα 

επέφερε µεγαλύτερα κονδύλια, τα οφέλη από αυτά θα επιµερίζονταν και σε άλλες υπηρεσίες. Τα 

ανώτερα στελέχη της γραφειοκρατίας επιδιώκουν την αύξηση του BB διότι τα κονδύλια του 

βρίσκονται υπό τον άµεσο έλεγχο τους. Εξάλλου µια αύξηση των κονδυλίων του PB θα οδηγούσε σε 

στασιµότητα ή µείωση τα κονδύλια του BB. Το µεγαλύτερο µερίδιο του κόστους επιβαρύνει τον  
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Προϋπολογισµό Προγραµµάτων (PB), η αύξηση του οποίου αποτελεί αντικείµενο πίεσης από την 

πλευρά των πολιτών, δίχως να επιφέρει όφελος  στους γραφειοκράτες.   

3) Υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των διάφορων τύπων υπηρεσιών, όχι µονό ανάλογα µε 

το αντικείµενο και τις λειτουργίες τους, αλλά κυρίως ως προς τον τρόπο που συνδέονται τα συµφέροντα 

των γραφειοκρατών που τις στελεχώνουν µε την αύξηση του προϋπολογισµού. Αυτό σηµαίνει πως οι 

επιµέρους δηµόσιοι φορείς/ υπηρεσίες, αναπτύσσουν διαφορετική στάση ανάλογα µε το είδος και το 

αντικείµενο του προϋπολογισµού,  εξαιτίας ακριβώς της διαφοράς του κόστους και οφέλους το οποίο 

προκύπτει από µια ενδεχόµενη αύξηση του. Ο Dunleavy (1985) επιχειρεί µια σχηµατική διάκριση 

µεταξύ των κατηγοριών των δηµοσίων φορέων ανάλογα µε τον λειτουργικό τους ρόλο ως εξής: 

• Υπηρεσίες Ελέγχου (Control Agencies- CAs), οι οποίες κατανέµουν συγκεκριµένα  κονδύλια 

των προϋπολογισµών και επιβλέπουν τις δραστηριότητες άλλων δηµοσίων οργανισµών, 

χωρίς να ασκούν λειτουργίες εφαρµογής πολιτικών  ή άµεσης παροχής υπηρεσιών στους 

πολίτες. 

• Ρυθµιστικές Υπηρεσίες (Regulatory Agencies- RAs), οι οποίες επιβλέπουν και ελέγχουν την 

λειτουργία και τις δραστηριότητες άλλων δηµοσίων υπηρεσιών αλλά και ιδιωτικών φορέων. 

Συνήθως επιβάλουν τις προδιαγραφές, πραγµατοποιούν ελέγχους ή επιβάλλουν ρυθµιστικά 

συστήµατα, έχοντας κατά κύριο λόγο ρόλο επιτηρητή.   

• Μεταβιβαστικές Υπηρεσίες (Transfer Agencies- TAs), οι οποίες διαχειρίζονται µεταβιβαστικές 

πληρωµές ή επιχορηγήσεις προς άτοµα ή επιµέρους κοινωνικές οµάδες.   

• Υπηρεσίες Συµβάσεων (Contracts Agencies- CTAs),οι οποίες αναθέτουν εργασία µε 

συµβολαιακή σχέση σε ιδιωτικές εταιρίες και δηµοσίους οργανισµούς, έχοντας ως κύριο 

ρόλο την υλοποίηση σχεδίων και την επίβλεψη των συµβάσεων του δηµοσίου.  

• Υπηρεσίες Παροχών (Delivery Agencies DΑs), οι οποίες αναλαµβάνουν την παροχή δηµοσίων 

αγαθών, υπηρεσιών και την διανοµή τους στους πολίτες.  

Ο Dunleavy συνδέει την τυπολογία των υπηρεσιών µε αυτήν των προϋπολογισµών επιχειρώντας  

να αναδείξει τον πολυδιάστατο ρόλο των οργανισµών που συνθέτουν τον δηµόσιο τοµέα, µέσα από 

τις διαφορετικές λειτουργίες που επιτελούν οι διάφορες δηµόσιες υπηρεσίες. Υπάρχουν χρονικά 

διαστήµατα όπου µια υπηρεσία χάνει κάποιες από τις λειτουργίες της προς όφελος κάποιων άλλων 

τµηµάτων. ∆εδοµένης της αντιστρόφως ανάλογης σχέσης µεταξύ BB/PB  υπάρχει περίπτωση οι 

γραφειοκράτες να µην υποστηρίξουν την αύξηση των κονδυλίων του PB διότι θα συνεπάγονταν 

ταυτόχρονα µείωση του BB. To γεγονός αυτό εκδηλώνεται µε την µείωση των PB στις υπηρεσίες 

Ελέγχου CAs προς όφελος του ΒΒ, ως αποτέλεσµα συγκέντρωσης των λειτουργιών από τις 
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επικουρικές υπηρεσίες αλλά και σε περιπτώσεις όπου υπηρεσίες CLAs και CTAs επωφελούνται από 

την µείωση των PB ως µέσο αύξησης των BB.  

4) Οι γραφειοκράτες µπορούν να επηρεάζουν την µεγέθυνση  των προϋπολογισµών µέχρι ενός 

βέλτιστου βαθµού, ο  οποίος  ορίζεται  ως το σηµείο που εφάπτονται οι καµπύλες του οριακού οφέλους 

της αύξησης της χρηµατοδότησης και του οριακού κόστους µε το οποίο επιβαρύνεται ο προϋπολογισµός 

από την αύξηση των δαπανών. Οι γραφειοκράτες επιδιώκουν την  αύξηση του προϋπολογισµού, 

ωστόσο περιορίζουν τις απαιτήσεις τους στο πλαίσιο της εκτίµησης τους ως προς το ενδεχόµενο 

κόστος/ όφελος. Οι περιορισµοί αυτοί εξαρτώνται από την θέση τους στην ιεραρχία, την δυναµική 

της επιρροής τους και  στους δείκτες µεταξύ των διαφόρων τύπων προϋπολογισµών του  PB,  CB/PB 

και BB/PB.  

5) Η αύξηση του οφέλους  των γραφειοκρατών προσανατολίζεται κυρίως προς την κατεύθυνση 

των εγγενών χαρακτηριστικών των εργασιακών τους καθηκόντων. Εποµένως οι στρατηγικές για 

βελτίωση των εργασιακών ωφελιών  τους εστιάζονται  όχι απλά στην µεγέθυνση του προϋπολογισµού,  

αλλά στον µετασχηµατισµό των υπηρεσιών ώστε να προσεγγίσουν την ιδεατή µορφή. Οι γραφειοκράτες 

µπορεί να υιοθετήσουν και  στρατηγικές πέρα από την αύξηση των προϋπολογισµών. Βασική  

επιδίωξη τους είναι η προαγωγή σε υψηλές θέσεις εντός της γραφειοκρατικής ιεραρχίας και η 

συµµετοχή τους στην διαδικασία διαµόρφωσης των πολιτικών.  Εποµένως για τα ανώτερα στελέχη οι 

οικονοµικές απολαβές και η εργασιακή εξασφάλιση έχουν δευτερεύουσα θέση στην λίστα των 

ωφελιών σε σχέση  µε  την επιρροή, το κύρος και τον έλεγχο. Επίσης τα χαρακτηριστικά της 

δηµόσιας απασχόλησης θέτουν περιορισµούς στα οικονοµικά οφέλη των ανώτερων στελεχών και 

ορίζουν αυστηρές  προδιαγραφές  ως προς το ανώτερο µισθολογικό  όριο, γεγονός που δεν 

διευκολύνει την απολαβή πρόσθετων οικονοµικών ωφελιών από την αύξηση του προϋπολογισµού.  

Η τάση µετακίνησης ανώτερων στελεχών από τον ιδιωτικό στον δηµόσιο τοµέα, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, 

δείχνει πως οι οικονοµικές απολαβές δεν αποτελούν πρωταρχικά κίνητρα. 

Τα ανώτερα στελέχη επιδιώκουν την ταύτιση των ατοµικών τους επιδιώξεων µε την 

στρατηγική εξέλιξης της υπηρεσίας µε στόχο να εξαρτώνται λιγότερο από τους Προϋπολογισµούς 

Υπηρεσιών και Προγραµµάτων και να λάβει η υπηρεσία χαρακτήρα µιας µικρής αλλά κεντρικής 

ελίτ. Οι κύριες στρατηγικές που ακλουθούν είναι η εσωτερική αναδιοργάνωση της υπηρεσίας ώστε 

να εναρµονιστεί µε τον ιδεατό τύπο µιας ελίτ. Επίσης τον  επαναπροσδιορισµό  των σχέσεων µε τους 

εξωτερικούς συνεργάτες π.χ. άλλες υπηρεσίες ή εµπλεκόµενες οµάδες πίεσης,  επιδιώκοντας τον 

περιορισµό της εξάρτησης τους από αυτές, αλλά την αύξηση της επιρροής τους σε αυτές. Ο 

ανταγωνισµός µε άλλες υπηρεσίες  ως προς την διατήρηση  και επέκταση των λειτουργιών που θα 

οδηγήσουν στην εξέλιξη, έχει συνέπεια τον µετασχηµατισµό των εργασιακών πρακτικών ως προς τις 

λειτουργίες της υπηρεσίας και την διαχείριση προσωπικού.  
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6) Τέλος, αν οι γραφειοκράτες προκαλούν την αύξηση του προϋπολογισµού τότε η µεγέθυνση 

του κράτους θα συνοδεύονταν από ένα αντίστοιχα µεγάλο γραφειοκρατικό δίκτυο, γεγονός σπάνιο κατά 

τον Dunleavy στις φιλελεύθερες δηµοκρατίες. Εάν όµως οι γραφειοκράτες επιδιώκουν στρατηγικές 

µετασχηµατισµού των υπηρεσιών, αυτό θα οδηγούσε σε ένα πιο περιορισµένο κράτος στο οποίο θα 

υπερίσχυαν οι  γραφειοκρατικές ελίτ. Ο ίδιος αµφισβητεί τις θεωρίες όπου ερµηνεύουν την µεγέθυνση 

τους δηµοσίου τοµέα ως συνέπεια της επιρροής που ασκούν οι γραφειοκράτες στην αύξηση των 

προϋπολογισµών µε αποτέλεσµα την διαρκή συγκέντρωση των κρατικών λειτουργιών στις υπηρεσίες 

του στενού δηµόσιου τοµέα /κεντρικής διοίκησης.  Υποστηρίζει πως η µεγέθυνση του δηµοσίου 

τοµέα οφείλεται πρωτίστως στην διαµόρφωση αποκεντρωµένων δικτύων αποτελούµενων από πολλές 

µικρές υπηρεσίες. Με αυτόν τον τρόπο οι µεγάλες υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης απώλεσαν 

µέρος των λειτουργιών τους ή κατατµήθηκαν σε µικρότερα µέρη.  Ως συνέπεια ο αριθµός των 

δηµοσίων υπαλλήλων της κεντρικής διοίκησης, δηλαδή του στενού δηµοσίου τοµέα, µειώθηκε ή 

παρέµεινε σταθερός. Οι σηµαντικές λειτουργίες της κεντρικής διοίκησης συγκεντρώθηκαν στα 

ανώτερα κλιµάκια της γραφειοκρατίας και έτσι το µέγεθος των υπηρεσιών της κεντρικής διοίκησης 

παρέµεινε σταθερό ή µειώθηκε.  

 

1.2.  Η επίδραση των κοινωνικών αιτηµάτων 

 Τα κοινωνικά αιτήµατα ή αλλιώς η ζήτηση των πολιτών για αγαθά και υπηρεσίες και ο 

τρόπος µε τον οποίο επηρεάζουν την µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα, είναι ο βασικός άξονας  γύρω 

απ’ τον οποίο κινούνται οι ερµηνείες που παρατίθενται σ’ αυτήν την ενότητα. Το µέγεθος του 

κράτους γίνεται αντιληπτό  ως αποτέλεσµα της διαµόρφωσης της δηµόσιας πολιτικής µέσα από 

κοινωνικά- οικονοµικά συµφέροντα, αντιτιθέµενα στις περισσότερες περιπτώσεις, τα οποία 

ουσιαστικά εκφράζουν επιµέρους κοινωνικά αιτήµατα. Μέσω της πολιτικής διαδικασίας τα αιτήµατα 

αυτά µετατρέπονται σε δηµόσιες πολιτικές, κυρίως κοινωνικού χαρακτήρα, αυξάνοντας τις δηµόσιες 

δαπάνες αλλά και το µέγεθος του δηµοσίου τοµέα. Αν και δίνεται βαρύτητα και σε άλλες  

παραµέτρους, όπως η υστέρηση της παραγωγικότητας του δηµοσίου σε σχέση µε τον ιδιωτικό τοµέα, 

η εκλογική διαδικασία ή ακόµη οι ιδεολογικές προτιµήσεις των ελίτ, όλα αυτά αποτελούν 

ενδεικτικές µεταβλητές της ίδιας της πολιτικής διαδικασίας που συνδέεται µε την µεγέθυνση του 

κράτους. 
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1.2.1. Η θεωρία των Berrry και Lowerry 

 H διαφοροποίηση της παρούσας ερµηνείας είναι ότι εστιάζεται σε  µεταβλητές οι οποίες 

περιλαµβάνουν συνδυαστικά στοιχεία τα οποία είναι δύσκολο να ενταχθούν σε µια από τις 

παραπάνω κατηγορίες, καθώς οι ίδιοι στηρίζουν την θεωρία τους στην επίδραση των ενδογενών 

µεταβλητών, παράλληλα µε τα κοινωνικά αιτήµατα. Αποφεύγουν µια µονοδιάστατη ερµηνεία 

προχωρώντας σε ένα σύνθετο θεωρητικό σχήµα που στο πρώτο του σκέλος, περί  responsive 

government, συνδέει το εισόδηµα µε τα αιτήµατα των πολιτών-ψηφοφόρων και στο δεύτερο σκέλος, 

περί excessive government, στο ρόλο της γραφειοκρατίας, δηλαδή των ενδογενών µεταβλητών που 

ωθούν σε µεγέθυνση.   

Το αντικείµενο έρευνας των Berry και Lowerry (1987), είναι η µεγέθυνση του δηµοσίου 

τοµέα των ΗΠΑ την περίοδο µετά τον ΄Β παγκόσµιο πόλεµο. ∆ιακρίνοντας την έννοια της 

µεγέθυνσης του κράτους σε διαφορετικά πεδία, διαχωρίζουν την πραγµατική µεγέθυνση του δηµοσίου 

τοµέα απ’ την µεγέθυνση λόγω κόστους, διακρίνοντας τις µεταβιβαστικές πληρωµές από τη αγορά 

δηµοσίων αγαθών και υπηρεσιών. Λαµβάνοντας υπόψη τις διαδεδοµένες ερµηνείες στο ζήτηµα αυτό 

τις κατηγοριοποιούν σε θεωρίες “Responsive Government” και  “Excessive Government”. Οι θεωρίες 

περί “Excessive Government” αντιλαµβάνονται τους θεσµούς του κράτους ως θεµελιώδεις στην 

κατανόηση της µεγέθυνσης του δηµοσίου τοµέα. Σε ορισµένες από τις ερµηνείες που εντάσσονται σε 

αυτό το σχήµα η µεγέθυνση προέρχεται από το εσωτερικό. Μέσα από διαφόρους µηχανισµούς (π.χ. 

δηµόσια απασχόληση, παραπλάνηση των πολιτών ως προς το πραγµατικό κόστος των δηµοσίων 

υπηρεσιών) οι φορείς του δηµοσίου διευρύνουν το κρατικό πεδίο πέραν των αιτηµάτων των πολιτών. 

Άλλες ερµηνείες αποδίδουν την µεγέθυνση σε παράγοντες  εξωτερικούς, απέναντι στην πίεση των 

οποίων η στάση του κράτους δεν είναι ουδέτερη αλλά επιλεκτική µε ένα τρόπο όπου ευνοεί τα 

συµφέροντα των δηµοσίων λειτουργών. Απ’ την άλλη πλευρά οι ερµηνείες περί “Responsive 

Government” αξιολογούν την στάση του κράτους ως περισσότερο παθητική απέναντι στα κοινωνικά 

αιτήµατα για διεύρυνση των λειτουργιών του δηµοσίου τοµέα. Ο κρατικοί φορείς διατηρούν 

ουδέτερη στάση και ανταποκρίνονται στα αιτήµατα των πολιτών παθητικά, µεταβάλλοντας το εύρος 

των κρατικών δραστηριοτήτων  σε τέτοιο βαθµό και µε τρόπο που να αντανακλά τις προτιµήσεις  

τους σχετικά µε τα δηµόσια αγαθά και υπηρεσίες, τα οποία σε τελική ανάλυση διαµορφώνουν και το 

πεδίο των κρατικών δραστηριοτήτων. Στην ιδία κατηγορία ορισµένες άλλες ερµηνείες δεν αποδίδουν 

τις µεταβολές στις προτιµήσεις των πολιτών αλλά στην συµπεριφορά ορισµένων οµάδων, οι οποίες 

παγιώνουν το περιεχόµενο των προτιµήσεων του ευρύτερου συνόλου (η δράση των οµάδων 

συµφερόντων ή η εκλογή ενός υποψήφιου µε συγκριµένη ιδεολογία). 

Οι Berry και Lowerry (1984, 1987) χρησιµοποιούν τις παραπάνω υποθέσεις ως γενικές 

θεωρητικές κατευθύνσεις προκειµένου να διαµορφώσουν ολοκληρωµένο ερµηνευτικό σχήµα 
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σχετικά µε την µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα το οποίο δεν θα είναι µονοδιάστατο, δηλαδή δεν θα 

στηρίζεται στην εξέταση µιας µόνο µεταβλητής. Ως δείκτη µέτρησης υιοθετούν το ποσοστό των 

δηµοσίων δαπανών στο συνολικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (GDP)  ώστε να αναδείξουν το 

εύρος του δηµοσίου τοµέα στο συνολικό µέγεθος της οικονοµίας. Ειδικότερα εστιάζουν σε δυο 

βασικούς τοµείς της κρατικής δραστηριότητας τις µεταβιβαστικές πληρωµές και την εγχώρια αγορά 

αγαθών και υπηρεσιών.  Μέσα από την εξέταση των δεδοµένων που αφορούν στις ΗΠΑ απ’ το 1948 

ως 1982 αξιολογείται ξεχωριστά η ισχύς των ερµηνειών που αντιστοιχούν στα θεωρητικές 

κατηγορίες περί “Responsive Government” και  “Excessive Government”.  Η πρόταση τους λαµβάνει 

ως δεδοµένο τον διαχωρισµό µεταξύ της µεγέθυνσης που οφείλεται στην µεταβολή των πεδίων 

κρατικής δραστηριότητας και της µεγέθυνσης που οφείλεται  στην αύξηση του κόστους αγαθών και 

υπηρεσιών  του δηµοσίου σε σχέση µε του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας (Berry & Lowerry 1984). 

Υποστηρίζουν πως στην περίπτωση των ΗΠΑ µεταπολεµικά ισχύει η δεύτερη υπόθεση η αύξηση 

των κρατικών δαπανών προκλήθηκε από την άνοδο του κόστους στα αγαθά και υπηρεσίες του 

δηµοσίου τοµέα σε σχέση µε το αντίστοιχο κόστος του ιδιωτικού4.  

 Αρχικά εξετάστηκε ένα µοντέλο “Responsive Government”, το οποίο στηρίζεται σε 

ερµηνείες των εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν την ζήτηση για δηµόσια αγαθά και 

υπηρεσίες. Σ’ αυτό συµπεριέλαβαν και ορισµένες απ’ τις  ερµηνείες του «νόµου του Wagner»  περί 

µεγέθυνσης του κράτους  σε συνάρτηση µε την οικονοµική ανάπτυξη (Bird 1971). Οι βασικές 

προτάσεις προς αξιολόγηση είναι οι εξής:  Πρώτον, η ζήτηση για δηµόσιες δαπάνες αυξάνεται 

ανάλογα µε το κατά κεφαλήν εισόδηµα. Όταν η ιδιωτική οικονοµική ευµάρεια φτάνει σε ένα 

ικανοποιητικό επίπεδο η ζήτηση για κρατικά αγαθά και υπηρεσίες αυξάνεται, γεγονός που δείχνει 

θετικό συσχετισµό µεταξύ εισοδήµατος και αγοράς δηµοσίων αγαθών και υπηρεσιών. ∆εύτερον οι 

δηµογραφικές µεταβολές µιας κοινωνίας,  αυξάνουν την ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες. Για την 

περίπτωση των ΗΠΑ οι Berry και Lowerry αντιλαµβάνονται τον καθοριστικό ρόλο των 

δηµογραφικών παραγόντων στα αιτήµατα για αγαθά και υπηρεσίες, ως αποτέλεσµα της 

µεταπολεµικής αύξησης των γεννήσεων και των νοικοκυριών. Επίσης το µοντέλο διερευνά τη 

συσχέτιση της ζήτησης δηµοσίων αγαθών και υπηρεσιών µε τις προτιµήσεις των ψηφοφόρων και τα 

εκλογικά αποτελέσµατα, όπως εκφράστηκε από τον Downs (1957).  Εφόσον το µέγεθος του κράτους 

καθορίζεται από το αίτηµα του εκλογικού σώµατος για δηµόσιες δαπάνες, έτσι όπως εκδηλώνεται 

από τις κοµµατικές προτιµήσεις τους κατά την εκλογική διαδικασία, η εκλογή φιλελεύθερων 

κυβερνήσεων συνεπάγεται µεγαλύτερη αύξηση των δηµοσίων δαπανών σε σχέση µε την εκλογή 

συντηρητικών κυβερνήσεων.  

                                                            
4 Στο σηµείο αυτό συνηγορούν µε την άποψη του Beck (1976) 
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 Ως προς τις µεταβιβαστικές πληρωµές οι θεωρητικές υποθέσεις που οι  Berry και Lowerry 

(1984)  θέτουν  προς αξιολόγηση στο µοντέλο “Responsive Government” είναι οι εξής: i) Η υπόθεση 

του «νόµου του Wagner» σύµφωνα µε την οποία η ζήτηση για δηµόσια αγαθά και υπηρεσίες 

αυξάνεται ανάλογα µε το εισόδηµα. ii) Ο ρόλος των δηµογραφικών µεταβολών στην αύξηση των 

δηµοσίων αγαθών και υπηρεσιών και ειδικότερα η σχέση τους µε τις µεταβιβαστικές πληρωµές. Στο 

σηµείο αυτό εξετάζονται δηµογραφικά ο πληθυσµός των  απόρων, ηλικιωµένων  και βετεράνων του 

πολέµου. iii) Η πιθανή επίδραση του εκλογικού αποτελέσµατος στις µεταβιβαστικές πληρωµές, 

δηλαδή αν προεκλογικά τουλάχιστον οι µεταβιβαστικές πληρωµές αυξάνονται. iv) Η ιδεολογική 

επίδραση των κυβερνώντων κοµµάτων σε σχέση µε τις µεταβιβαστικές πληρωµές, υποθέτοντας ότι 

όταν στην κυβέρνηση βρίσκεται ένα φιλελεύθερο κόµµα αναµένεται να αυξηθούν περισσότερο σε 

σχέση µε ένα συντηρητικό κόµµα στην κυβέρνηση. Το µερίδιο  των µεταβιβαστικών πληρωµών στο 

ΑΕΠ θα ήταν µεγαλύτερο όταν στην κυβέρνηση θα ήταν ένα φιλελεύθερο κόµµα παρά ένα 

συντηρητικό. v) Τέλος αξιολογείται µια υπόθεση προερχόµενη από την κευνσιανή οικονοµική 

θεωρία, σύµφωνα µε την οποία οι οικονοµικές κρίσεις επιδρούν στις µεταβιβαστικές πληρωµές, µε 

το µερίδιο τους στο ΑΕΠ να αυξάνεται σε περιόδους ύφεσης, σε σχέση µε περιόδους ανάπτυξης.   

 Το µοντέλο που στηρίζεται στις  θεωρητικές υποθέσεις περί “Excessive Government” 

στρέφεται στην αξιολόγηση των εσωτερικών µεταβλητών που επηρεάζουν την αύξηση αγαθών και 

υπηρεσιών.  Κεντρικό σηµείο είναι η στάση των δηµοσιών λειτουργών, οι οποίοι επιδιώκουν την 

επέκταση της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών. Η µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα εµφανίζεται ως 

αποτέλεσµα των εσωτερικών πιέσεων από πλευράς των γραφειοκρατών και της δυνατότητας τους να 

επηρεάζουν τα αιτήµατα των πολιτών για διεύρυνση της κρατικής δραστηριότητας µέσω της 

δηµιουργίας «δηµοσιονοµικής αυταπάτης» (fiscal illusion) 5, αυξάνοντας το µέγεθος του δηµοσίου 

τοµέα.  Θεωρητικά  όσο αυξάνεται το µέγεθος της δηµοσιουπαλληλίας συγκροτείται µια αριθµητικά 

µεγαλύτερη κατηγορία ψηφοφόρων οι οποίοι ασκούν περισσότερη επιρροή στο εκλογικό 

αποτέλεσµα. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι επιδιώκοντας την διεύρυνση των οργανισµών τους θα 

κατευθύνουν στην ψήφο τους σε υποψηφίους που υποστηρίζουν την µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα 

και αυτό σηµαίνει πως ο αριθµός τους επηρεάζει σηµαντικά το ποσοστό των αγαθών και υπηρεσιών 

προς το ΑΕΠ. Μια άλλη µεταβλητή είναι ο ρόλος των πολιτικών ελίτ οι οποίες συστηµατικά 

κατευθύνουν τις προτιµήσεις των ψηφοφόρων προς την αύξηση των δηµοσίων δαπανών, 

δηµιουργώντας την «δηµοσιονοµική αυταπάτη». Αναµένεται πως όσο η πρακτική αυτή προς τους 

πολίτες επιτυγχάνει, θα αυξάνεται και ο λόγος των αγαθών και υπηρεσιών προς το ΑΕΠ.  Τέλος 

σηµασία έχει και ο βαθµός συγκεντρωτισµού ενός κράτους. Τα περισσότερο συγκεντρωτικά 

                                                            
5  Αναλυτικότερα για την έννοια αυτή Niskanen (1971) 
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συστήµατα είναι σε θέση να περιορίσουν αποτελεσµατικότερα την µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα 

σε σχέση µε τα αποκεντρωµένα συστήµατα, τα οποία δεν είναι σε θέση να περιορίσουν τα αιτήµατα 

των πολιτών για δηµόσιες δαπάνες, εφόσον η κατάτµηση  της διοίκησης δίνει µεγαλύτερες 

δυνατότητες σε αυτούς που επιδιώκουν την µεγέθυνση. 

Αντίστοιχα ως προς την αξιολόγηση των θεωριών περί “Excessive Government”  σε σχέση µε 

τις µεταβιβαστικές πληρωµές οι υποθέσεις που αξιολογούνται είναι οι εξής: Η αύξηση των 

µεταβιβαστικών πληρωµών αποδίδεται στην στάση των κρατικών αξιωµατούχων (γραφειοκρατών) 

οι οποίοι επιδιώκουν την ικανοποίηση των δικών τους συµφερόντων. Σε αντίθεση µε το µοντέλο 

“Responsive government”, ο κοµµατικός χαρακτήρας της κυβέρνησης δεν θεωρείται καθοριστικός 

παράγοντας, εφόσον η δράση αυτή είναι ανεξάρτητη από τον χαρακτήρα του κόµµατος που 

βρίσκεται στην εξουσία και δεν πηγάζει από ιδεολογικά κριτήρια. Η ίδια άποψη από την πλευρά των 

πολιτικών υποψηφίων αναµένεται να αυξήσει το µέγεθος των µεταβιβαστικών πληρωµών προς τους 

δικαιούχους πολίτες στα πλαίσια του κοµµατικού ανταγωνισµού, ανεξαρτήτως κόµµατος. Επίσης το 

µέγεθος των επιµέρους κοινωνικών οµάδων έχει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των αιτηµάτων 

τους για αύξηση των µεταβιβαστικών πληρωµών.  Αν σ’ αυτό προστεθεί και η αλληλεπίδραση τους 

µε τους πολιτικούς υποψηφίους στα πλαίσια του εκλογικού ανταγωνισµού, αναµένεται ότι οι 

µεταβιβαστικές πληρωµές θα αυξηθούν περισσότερο κατά τα εκλογικά έτη.  

Για την αξιολόγηση των παραπάνω µοντέλων οι Berry και Lowerry (1984) διαµόρφωσαν 

ετήσιες χρονοσειρές µε δεδοµένα από το 1948 ως το 1982. Συνολικά υποστηρίζουν πως ο 

κοµµατικός χαρακτήρας της κυβέρνησης επηρεάζει τις µεταβιβαστικές πληρωµές, αλλά όχι την 

αγορά δηµοσίων αγαθών και υπηρεσιών, αντίθετα µε το φαινόµενο της δηµοσιονοµικής αυταπάτης 

που δεν ασκεί ιδιαίτερη επιρροή. Το µοντέλο περί  “Responsive government” αποδεικνύεται 

εγκυρότερο σε σχέση µε αυτό περί “Excessive government”,  ως προς την µεγέθυνση λόγω κόστους 

αλλά και όσον αφορά την αγορά δηµοσίων αγαθών και υπηρεσιών, ενώ η ερµηνεία “Excessive 

government” είναι επαρκέστερη ως προς τις µεταβιβαστικές πληρωµές.  

Αναλυτικότερα, τα αποτελέσµατα ως προς την αγορά δηµοσίων αγαθών και υπηρεσιών  

σύµφωνα µε το µοντέλο “Responsive Government” έχουν ως εξής: Οι δηµογραφικές µεταβολές 

επηρέασαν τα αιτήµατα σχετικά µε την αύξηση των δηµοσίων αγαθών και υπηρεσιών.  Ωστόσο ο 

χαρακτήρας του κόµµατος που βρίσκεται στην εξουσία δεν είχε επίδραση και δεν υπήρξε ένδειξη 

σηµαντικών διαφοροποιήσεων µεταξύ φιλελεύθερων και  συντηρητικών κυβερνήσεων. Ως προς την 

δηµόσια απασχόληση προκύπτει αύξηση εξαιτίας της διεύρυνσης του πεδίου των δηµοσίων αγαθών 

και υπηρεσιών, που δηµιούργησε ανάγκες για την αύξηση του προσωπικού. Τα αποτελέσµατα του 

µοντέλου “Excessive Government” είναι  ότι πρώτον κανένας µηχανισµός δηµοσιονοµικής αυταπάτης 

(fiscal illusion) δεν επέφερε µεγέθυνση της ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες. ∆εύτερον, ο 
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διοικητικός συγκεντρωτισµός ενός κράτους συνδέεται µε το µέγεθος της αγοράς δηµοσίων αγαθών 

στο συνολικό ΑΕΠ. Μεγαλύτερος δείκτης συγκεντρωτισµού συνεπάγεται µικρότερο µερίδιο 

δηµοσίων αγαθών και υπηρεσιών προς το ΑΕΠ και αντίστροφα. Οι ίδιοι καταλήγουν πως τα 

δεδοµένα ανταποκρίθηκαν περισσότερο στις υποθέσεις περί “Responsive Government”. Αναφορικά 

µε τις µεταβιβαστικές πληρωµές, οι Berry και ο Lowerry (1984, 1987)  υποστηρίζουν πως 

σχετίζονται άµεσα µε τον δείκτη ανεργίας , ενώ οι µεταβολές των κοινωνικών αιτηµάτων ασκούν 

σηµαντική επίδραση, ιδιαίτερα όταν ευνοούν φιλελεύθερες κυβερνήσεις, οι οποίες αυξάνουν το 

µερίδιο των µεταβιβαστικών πληρωµών στο ΑΕΠ σε σχέση µε τις συντηρητικές κυβερνήσεις. Οι 

υποθέσεις περί δηµοσιονοµικής αυταπάτης και συγκεντρωτικής διοίκησης ισχύουν. Οι 

συγκεντρωτικές κυβερνήσεις ελέγχουν αποτελεσµατικότερα την  αύξηση των µεταβιβαστικών 

πληρωµών, ενώ η δηµοσιονοµική αυταπάτη αναδεικνύεται  κυρίως µέσα από την πολυπλοκότητα 

της φορολογίας.  

 

 1.2.2. Η θεωρία του Baumol 

Σύµφωνα µε  τον Baumol (1967) η βασική αιτία της µεγέθυνσης του δηµοσίου τοµέα είναι ο 

µηδενικός ή µικρός δείκτης αύξησης της παραγωγικότητας του δηµοσίου σε σχέση µε τον ιδιωτικό 

τοµέα της οικονοµίας.  Η υπόθεση αυτή στηρίζεται σε ένα υπόδειγµα µέτρησης των δηµοσίων 

δαπανών και συγκεκριµένα του δείκτη µεγέθυνσης της κατά κεφαλήν κρατικής δαπάνης και του 

κρατικού µεριδίου δαπανών στο ΑΕΠ.  Συµφώνα µε αυτό η αύξηση των δηµοσίων δαπανών 

προβλέπεται να είναι ταχύτερη σε δραστηριότητες του δηµοσίου τοµέα µε την υψηλότερη 

ελαστικότητα ζήτησης και µε την χαµηλότερη ελαστικότητα τιµής. Ο ίδιος υποστηρίζει πως η 

οικονοµία χωρίζεται σε δυο τοµείς: παραγωγικό ( π.χ. επιχειρήσεις, βιοµηχανίες) και µη παραγωγικό 

(π.χ. τέχνες). Στον παραγωγικό τοµέα µε το πέρασµα των χρόνων συντελείται οικονοµική πρόοδος, 

ενώ αντίθετα στον µη παραγωγικό τοµέα δεν υπάρχει ανάλογη τεχνολογική εξέλιξη, εξαιτίας του ότι 

η παραγωγικότητα των τοµέων αυτών στηρίζεται  κυρίως στην απασχόληση ανθρώπινου δυναµικού. 

Ο δηµόσιος τοµέας συγκαταλέγεται στους µη παραγωγικούς τοµείς.   

 Η επίδραση της αυξανόµενης τιµής των παραγόµενων αγαθών και υπηρεσιών του δηµοσίου 

τοµέα στον δείκτη µεγέθυνσης των δηµοσίων δαπανών και στο µερίδιο αυτών στο ΑΕΠ 

(Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν) εξαρτάται από την συνολική ζήτηση για δηµόσια αγαθά και υπηρεσίες. 

Ο βασικός συντελεστής παραγωγής του υποδείγµατος Baumol (1967) είναι η απασχόληση, που σε 

µια ανταγωνιστική οικονοµία η αξία της εξαρτάται από την αξία του οριακού προϊόντος της. Έτσι το 

πραγµατικό κατά κεφαλήν εισόδηµα θα αυξηθεί ανάλογα  µε τον δείκτη της τεχνολογικής προόδου.  

Αν θεωρηθεί  πως η ζήτηση για δηµόσια αγαθά και υπηρεσίες είναι µια λειτουργιά της σχετικής 

τιµής αυτών και του εισοδήµατος, τότε η αύξηση του δείκτη παραγωγικότητας του ιδιωτικού τοµέα 
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σε σχέση µε το δηµόσιο έχει αντίκτυπο  τόσο στην τιµή όσο και στο εισόδηµα και επηρεάζει την 

ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα. Η αύξηση της σχετικής τιµής της παραγωγής 

του δηµοσίου τοµέα τείνει να περιορίζει τη ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες, ενώ αντίθετα η αύξηση 

του εισοδήµατος εξαιτίας της τεχνολογικής εξέλιξης στον ιδιωτικό τοµέα τείνει να αυξάνει τη 

ζήτηση για δηµόσια αγαθά. Συµπερασµατικά η µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα κατά τον Baumol 

(1967), προκύπτει ως αποτέλεσµα της σχετικά χαµηλότερης αύξησης της παραγωγικότητας στο 

δηµόσιο σε σχέση µε τον ιδιωτικό τοµέα. Οι χαµηλότεροι δείκτες παραγωγικότητας σε συνδυασµό 

µε το διαρκώς αυξανόµενο εισόδηµα, προκαλούν την επέκταση του δηµοσίου τοµέα που 

αντανακλάται κυρίως στην αύξηση του µεριδίου των δηµοσίων δαπανών  στο ΑΕΠ.   

Ειδικότερα, στο µοντέλο ασύµµετρης µεγέθυνσης (model of unbalanced growth), το οποίο 

κατηγοριοποιεί την οικονοµία σε παραγωγικό και µη  παραγωγικό,  η έννοια του «παραγωγικού» δεν 

σχετίζεται µε τους επικρατούντες  οικονοµικούς ορούς παραγωγικότητας  αλλά  µε την φύση του 

προϊόντος που παράγεται . Ο παραγωγικός τοµέας της οικονοµίας  αφορά σε αγαθά  για τα οποία η 

ζήτηση εργατικού δυναµικού απορρέει από την ζήτηση για τα ίδια τα προϊόντα, δηλαδή η εργασία 

είναι αναγκαία µονό για την παραγωγή του προϊόντος χωρίς να αποτελεί µέρος του προϊόντος.  

Εποµένως το κεφάλαιο µπορεί να υποκαταστήσει την εργασία, χωρίς να επηρεάζει την τελική 

ποιότητα του προϊόντος. Μ’ αυτόν τον τρόπο ενισχύεται σηµαντικά η δυνατότητα των  επιχειρήσεων 

να αυξήσουν την παραγωγικότητα της εργασίας.  Ο µη παραγωγικός τοµέας της οικονοµίας  παράγει 

αγαθά όπου η ίδια η εργασία αποτελεί µέρος του προϊόντος. Αυτό σηµαίνει πως η εργασία δεν 

µπορεί να αντικατασταθεί από το κεφάλαιο χωρίς να µεταβληθεί η φύση του προϊόντος, γεγονός που 

περιορίζει την δυνατότητα αύξησης της παραγωγικότητας εργασίας σ’ αυτόν τον τοµέα.  

Υποθέτοντας ότι οι µισθοί και στους δύο τοµείς αυξάνονται µε τον ίδιο ρυθµό, το κόστος ανά 

µονάδα παραγόµενου προϊόντος του µη παραγωγικού τοµέα αυξάνεται σε σχέση µε τον παραγωγικό. 

Ο δηµόσιος τοµέας επειδή «παράγει» µεγάλο µέρος µη παραγωγικών προϊόντων και τα διανέµει 

στην κοινωνία  εντάσσεται στον «µη προοδευτικό» τοµέα. Εποµένως θα αυξηθεί σηµαντικά το 

κόστος παραγωγής δηλαδή οι δηµόσιες δαπάνες.  Από την παραπάνω υπόθεση προκύπτουν δυο 

βασικά συµπεράσµατα. Πρώτον, αν υποτεθεί ότι το µέγεθος του µη παραγωγικού τοµέα  καθορίζεται 

από τη ζήτηση του καταναλωτή, καθώς οι σχετικές τιµές αυξάνονται στον τοµέα αυτό, αναµένεται 

να µειωθεί η ζήτηση.  Εάν όµως η ελαστικότητα των τιµών αυτών των προϊόντων είναι χαµηλή και η 

ελαστικότητα του εισοδήµατος υψηλή, η ζήτηση για αυτά τα προϊόντα δεν θα µειωθεί καθώς το 

εισόδηµα αυξάνεται  και το σύνολο των δηµοσίων δαπανών για την παραγωγή τους θα αυξηθεί. 

∆εύτερον, λαµβάνεται ως δεδοµένο ότι η κυβέρνηση καθορίζει µέσω των πολιτικών  το επίπεδο της 

παροχής κοινωνικών αγαθών του δηµοσίου τοµέα, επιδιώκοντας να διατηρήσει σταθερό το µερίδιο 

των παραγόµενων προϊόντων στο σύνολο της οικονοµίας. Ταυτόχρονα οι ίδιοι ρυθµοί αύξησης των 
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µισθών και στους δυο τοµείς αλλά µε την παραγωγικότητα εργασίας να αυξάνεται στον 

«προοδευτικό τοµέα», για να επιτευχθεί ο στόχος της κυβέρνησης θα πρέπει να υπάρχει µια συνεχής 

ροή εργασίας από τον ιδιωτικό στον δηµόσιο τοµέα. 

 

1.2.3. Η θεωρία του Peltzam 

Με γνώµονα  τις θεωρίες των Peacock & Wiseman (1967), του Baumol (1967) και την 

θεωρία του Niskanen (1971), η εµπειρική έρευνα του Peltzam (1980) για την µεγέθυνση του 

δηµοσίου τοµέα περιλαµβάνει δυο κατηγορίες διαχρονικών στοιχείων των ανεπτυγµένων κρατών 

που αφορούν στην µέτρηση του δείκτη δηµοσίων δαπανών ως προς το ΑΕΠ (GNP). Στην πρώτη 

κατηγορία εξετάζεται η πορεία των δηµοσίων δαπανών προς το ΑΕΠ απ’ το 1860 ως το 1974 

τεσσάρων κρατών: ΗΠΑ, Μ. Βρετανίας, Γερµανίας και Σουηδίας. Η µεταβολή των στοιχείων δείχνει 

πως οι δηµόσιες δαπάνες αυξάνονται µε υψηλούς ρυθµούς απ’ το 1900, ειδικότερα απ’ την περίοδο 

του Ά παγκοσµίου πολέµου και έπειτα. Στην δεύτερη κατηγορία δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην 

πορεία των δηµοσίων δαπανών των ΗΠΑ και 16 ανεπτυγµένων κρατών  µεταξύ 1954 ως 1974 οπού 

δείκτης µέτρησης είναι ο ετήσιος λόγος των δηµοσίων δαπανών προς το  ΑΕΠ (GDP). Απ’ τα 

στοιχεία προκύπτει πως  το σχετικό µέγεθος του δηµοσίου τοµέα αυξήθηκε πάνω από 1/3 µέσα σε 

δύο δεκαετίες απ’ το ¼ στα  2/5 του ΑΕΠ (GDP). Η µεγέθυνση που συντελέστηκε την δεκαετία του 

’70 αντιστοιχεί στα ¾ του συνόλου και είναι εµφανής τόσο στην κατανάλωση όσο και στις 

µεταβιβαστικές πληρωµές. Οι τελευταίες την ίδια περίοδο αυξήθηκαν µε ρυθµούς 2 ως 3 φορές 

ταχύτερα ετησίως σε σχέση µε την δηµόσια κατανάλωση.  Οι δείκτες εµφανίζουν αποκλίσεις µεταξύ 

των εξεταζόµενων κρατών, µεγαλύτερες κατά την δεύτερη δεκαετία, γεγονός που ο ίδιος αποδίδει 

στην αυξανόµενη σηµασία των µεταβιβαστικών πληρωµών και των υψηλότερων αποκλίσεων που 

εµφανίζουν µεταξύ τους σε σχέση µε την κατανάλωση. Οι ΗΠΑ ακολουθούν µε βραδύτερους 

ρυθµούς µεγέθυνσης σε σηµείο που η δηµόσια κατανάλωση των υπολοίπων κρατών ανήλθε σχεδόν 

στα ίδια επίπεδα. Παρά τον διπλασιασµό των µεταβιβαστικών πληρωµών στο ΑΕΠ (GDP), οι ΗΠΑ 

είχαν µέτριο ρυθµό ανάπτυξης σε σχέση µε τα υπόλοιπα κράτη διότι η έµφαση δόθηκε στην άµυνα, 

ενώ µόνο οι Αυστραλία και η Ιαπωνία είχαν µικρότερο µέγεθος δηµοσίου τοµέα σε σχέση µε τις 

ΗΠΑ.  

Ο Peltzam (1980) θέτει ορισµένες προϋποθέσεις για την θεµελίωση του µοντέλου µεγέθυνσης 

του δηµοσίου τοµέα που προτείνει. Οι  δηµόσιες δαπάνες και η φορολογία εκλαµβάνονται ως 

καθαρές µεταβιβάσεις, θεωρώντας πως το µέγεθος των δηµοσίων δαπανών επιχειρεί να προσεγγίσει 

τα αιτήµατα της πλειοψηφίας των ψηφοφόρων, η πολιτική υποστήριξη των οποίων µε βάση τα 

οφέλη που αποκοµίζουν καθορίζει την βιωσιµότητα των πολιτικών.  Ανάλογα µε τα οφέλη κάθε 

πολιτικής, υπάρχουν πάντα ορισµένοι που ευνοούνται και κάποιοι που θίγονται. Οι πολίτες ως 
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ορθολογικά σκεπτόµενοι, έχουν επίγνωση του περιεχοµένου και των συνεπειών µιας πολιτικής και 

σε µια δηµοκρατία ψηφίζουν µε βάση το µεγαλύτερο δυνατό όφελος που δύνανται να αποκοµίσουν. 

Απ’ την στιγµή που κάθε πολιτική ηγεσία επιθυµεί την λαϊκή υποστήριξη, το µοντέλο αφορά σε 

δηµοκρατικά αλλά και αυταρχικά καθεστώτα, εποµένως δεν περιορίζεται µονό σε δηµοκρατικά 

πολιτικά συστήµατα αλλά  µπορεί να ισχύει και σε δικτατορίες.    

 Ο Peltzam (1980) υποστηρίζει, ότι  το κράτος µεγεθύνεται όταν οι οµάδες που υποστηρίζουν 

κοινά συµφέροντα και µπορούν να τα αντιληφθούν πληρεστέρα και να τα εκφράσουν πιο 

συγκροτηµένα πολλαπλασιάζονται. Απ’ την στιγµή που αυτή η δυνατότητα αυξάνεται τα 

οµογενοποιηµένα συµφέροντα αποτελούν ένα σηµαντικό παράγοντα της µεγέθυνσης του δηµοσίου 

τοµέα. Η άµβλυνση των εισοδηµατικών ανισοτήτων για ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού, κυρίως 

µέσω της διεύρυνσης της µεσαίας εισοδηµατικής τάξης έπαιξε κρίσιµο ρόλο στην επέκταση του 

δηµοσίου στα ανεπτυγµένα δυτικά κράτη. Η διαδικασία αυτή του περιορισµού των εισοδηµατικών 

ανισοτήτων  δηµιούργησε ιδανικές συνθήκες όπως η διεύρυνση της πολιτικής βάσης ή οποία 

επιδίωξε να επωφεληθεί από την αναδιανοµή εισοδήµατος, παρέχοντας πολιτική υποστήριξη σε 

όσους υλοποίησαν πολιτικές επέκτασης κρατικών προγραµµάτων αυτού του προσανατολισµού. 

Ταυτόχρονα οι οµάδες αυτές κατόρθωσαν να αντιληφθούν και να αρθρώσουν πιο συγκροτηµένα τα 

συµφέροντα αυτά, όπως εκφράστηκε µέσω πολιτικών αιτηµάτων υπέρ της αναδιανοµής.  

 Η υιοθέτηση αστικών χαρακτηριστικών από µεγάλο µέρος του πληθυσµού των δυτικών 

κοινωνιών (burgeoisification) διεύρυνε την πολιτική βάση υποστήριξης αυτών των αιτηµάτων, των 

οποίων η ικανοποίηση τους συνεπάγονταν µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα. Ωστόσο τα προγράµµατα 

που επεκτάθηκαν ευνόησαν  άµεσα και κατά κύριο λόγο ορισµένες µόνο κοινωνικές κατηγορίες  π.χ 

άπορους, που σηµαίνει ότι το καθαρό όφελος  αφορούσε µια µειοψηφία του πληθυσµού, η οποία 

απολάµβανε οφέλη που επιβάρυναν την πλειοψηφία (εφόσον η αναδιανοµή στηρίζεται σε δαπάνες 

που προέρχονται απ’ τη φορολογία). Συνολικά προκύπτει πως το µέγεθος του δηµοσίου τοµέα 

ανταποκρίνεται στα διαρθρωµένα συµφέροντα αυτών που επωφελούνται ή ζηµιώνονται από την 

αναδιανοµή των πόρων. Η εξισορρόπηση αυτών των συµφερόντων θα οδηγούσε σε περιορισµένο 

δηµόσιο τοµέα ενώ η ανισορροπία υπέρ της πλειοψηφίας αυτών που θα επιδίωκαν να επωφεληθούν, 

συνεπάγεται την µεγέθυνση.  
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1.2.4. Η θεωρία των Meltzer και Richard 

Οι Meltzer και Richard (1981) εξαρτούν  το µέγεθος του δηµοσίου τοµέα από τη σχέση του 

µέσου εισοδήµατος µε το εισόδηµα του µεσαίου ψηφοφόρου που έχει την καθοριστική ψήφο. Με 

δεδοµένο ότι ο προϋπολογισµός είναι ισοσκελισµένος, χρησιµοποιούν το µερίδιο του εισοδήµατος σε 

χρήµα και υπηρεσίες,  το οποίο προέρχεται από την αναδιανοµή ως εργαλείο µέτρησης του µεγέθους 

του δηµοσίου τοµέα, διατυπώνοντας µια θεωρία, ότι το κρατικό µερίδιο καθορίζεται  από τις 

ορθολογικές επιλογές των ψηφοφόρων οι οποίοι έχουν ατοµικά ωφελιµιστικά κριτήρια και είναι 

πλήρως ενηµερωµένοι σχετικά µε την κατάσταση της οικονοµίας και τις συνέπειες της φορολογίας 

και της αναδιανοµής του εισοδήµατος. Η θεωρία τους διαφέρει από τις υπόλοιπες στα εξής σηµεία. 

∆εν αποδέχεται την «δηµοσιονοµική αυταπάτη» των πολιτών (fiscal illusion), οι οποίοι αναγνωρίζουν 

την αναγκαιότητα της απόσπασης µέρους του εισοδήµατος τους µέσω της φορολογίας για την 

χρηµατοδότηση της αναδιανοµής. Επίσης επικεντρώνεται στην ζήτηση από πλευράς πολιτών για 

αναδιανοµή, παραβλέποντας τα δηµόσια αγαθά τα οποία παρέχει το κράτος.  

 Το µοντέλο που προτείνουν οι Meltzer και Richard (1981)  περιλαµβάνει άτοµα τα οποία 

διαφέρουν ως προς την παραγωγικότητα εποµένως και ως προς το εισόδηµα που κερδίζουν, µέρος 

του οποίου αποσπά το κράτος µέσω της φορολογίας. Το ποσό αυτό του εισοδήµατος που αποσπά το 

κράτος εξαρτάται από τους φορολογικούς συντελεστές και το ύψος των µεταβιβαστικών πληρωµών. 

Αντίστοιχα το µέγεθος της φορολογίας και του ύψους της αναδιανοµής ορίζεται από την ψήφο και 

την κατανοµή του εισοδήµατος. Η αναδιανοµή του εισοδήµατος και το µέγεθος του κρατικού 

προϋπολογισµού µεταβάλλονται ανάλογα µε την ψήφο και την κατανοµή της παραγωγικότητας. Το 

επίπεδο των τιµών, των µισθών και των φόρων, καθορίζεται από την αγορά αγαθών και υπηρεσιών 

και την πολιτική διαδικασία. Η τελευταία είναι αυτή που ορίζει το µέγεθος του εθνικού εισοδήµατος 

που θα φορολογηθεί και θα αναδιανεµηθεί και ο χαρακτήρας της διαφέρει ανάλογα µε την φύση του 

πολιτεύµατος δικτατορία ή δηµοκρατία µε διαφορετικά αποτελέσµατα σε κάθε περίπτωση. Σε ένα 

αυταρχικό καθεστώς ο δικτάτορας καθορίζει το επίπεδο της φορολογίας και σε µια δηµοκρατία, 

σύµφωνα µε τον κανόνα της πλειοψηφίας, ο µέσος ψηφοφόρος. Οι αλλαγές σε επίπεδο πολιτικής 

προτίµησης και παραγωγικότητας µεταβάλουν τους δείκτες φορολόγησης και το µέγεθος του 

κράτους. Ο µέσος ψηφοφόρος προτιµά τον δείκτη φορολόγησης που αυξάνει το όφελος του, 

γνωρίζοντας ότι η επιλογή του επηρεάζει τις επιλογές των άλλων ως προς την εργασία και την 

κατανάλωση. Η αύξηση των φόρων σηµαίνει πως για κάθε δολάριο εισοδήµατος αυξάνεται το 

µερίδιο των δηµοσίων εσόδων, προκαλώντας πτώση του ατοµικού εισοδήµατος, οδηγώντας 

µεγαλύτερο αριθµό πολιτών να επιλέγει την «σχόλη» από την πρόσθετη εργασία ή να προτιµά να 

ενισχύεται το εισόδηµα του µέσω  κρατικών αναδιανεµητικών πολιτικών.  
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 Εποµένως η θεωρία δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην αναδιανοµή του εισοδήµατος ως ερµηνεία 

µεγέθυνσης του κράτους. Χρησιµοποιώντας ένα µοντέλο ισορροπίας στο οποίο οι κρατικές 

δραστηριότητες  περιορίζονται στην φορολογία και αναδιανοµή,  το µέγεθος του κράτους εξαρτάται 

από τις  ωφελιµιστικές προτιµήσεις του υποκειµένου που παίζει καθοριστικό ρόλο είτε πρόκειται για 

δικτάτορα ή µονάρχη  είτε για  το µέσο ψηφοφόρο σε µια δηµοκρατία. Ειδικότερα σε µια 

δηµοκρατία οι ψηφοφόροι µε χαµηλότερο εισόδηµα από αυτό του µεσαίου ψηφοφόρου στηρίζουν 

υποψήφιους που υιοθετούν πολιτικές υψηλότερης φορολογίας και µεγαλύτερης αναδιανοµής, 

αντίθετα οι ψηφοφόροι µε υψηλότερα εισοδήµατα από το µέσο όρο επιδιώκουν χαµηλότερη 

φορολογία και λιγότερη αναδιανοµή. Ο καθοριστικός ψηφοφόρος είναι ο µέσος ψηφοφόρος που 

επηρεάζει τον δείκτη φορολόγησης και όταν ανεβαίνει το εισόδηµα του αυξάνεται η φορολογία και η 

αναδιανοµή και αντίστροφα. Η οικονοµική ανάπτυξη αυξάνει περισσότερο το εισόδηµα των 

ειδικευµένων εργατών σε σχέση µε τους ανειδίκευτους µε αποτέλεσµα να δηµιουργεί ανισότητες που 

συνεπάγονται ψήφους υπέρ της αναδιανοµής. Το σχετικό µέγεθος του κράτους επιβραδύνεται όταν 

οι µεταβολές αυτές ολοκληρωθούν και αντιστρέφεται όταν τέτοιες µεταβολές λαµβάνουν χωρά σε 

µια στάσιµη οικονοµία. Επίσης η αύξηση του δηµόσιου χρέους στα ανεπτυγµένα κράτη στην υπό 

εξέταση περίοδο, δηλώνει ότι ο καθοριστικός ψηφοφόρος δείχνει µεγαλύτερη προτίµηση να 

φορολογηθεί ο µελλοντικός παρά ο παρόντας πλούτος, επιλέγοντας την αναδιανοµή του εισοδήµατος 

στο παρόν και µετατοπίζοντας την φορολογική επιβάρυνση στο µέλλον. 

 

1.2.5. Η θεωρία των Beck και Rice 

 Οι Beck και Rice (1985) αντιλαµβάνονται το µέγεθος του κράτους ως προϊόν των κρατικών 

πολιτικών και γι’ αυτό η ίδια η διαδικασία της διαµόρφωσης της δηµόσιας πολιτικής  

χρησιµοποιείται ως το εργαλείο ερµηνείας της κρατικής µεγέθυνσης. Η παραδοχή αυτή είναι 

επηρεασµένη από την συστηµική θεωρία, την θεωρία των  οµάδων συµφερόντων και την θεωρία των 

ελίτ. Απορρίπτοντας την µονοδιάστατη χρήση κάθε µιας από αυτές, προτείνουν ένα µοντέλο όπου 

δανείζεται στοιχεία και από τις τρεις, εξετάζοντας την δράση των οµάδων συµφερόντων και των 

πολιτικών ελίτ εντός των δηµοκρατικών θεσµών και τον τρόπο που αυτή επιδρά στην µεγέθυνση του 

κράτους.   

Η βασική  υπόθεση έγκειται στο ότι  η κρατική πολιτική διαµορφώνεται από αντιτιθέµενα 

συµφέροντα των επιµέρους κοινωνικοοικονοµικών οµάδων οι οποίες προωθούν η κάθε µια τα 

αιτήµατά της, ασκώντας έτσι επιρροή στην κυβερνητική πολιτική και κατ’ επέκταση συντελούν στην 

µεγέθυνση του κράτους, το οποίο µεταβάλλεται ανάλογα µε τις µεταβολές στην ισχύ της επιρροής 

των επιµέρους αυτών οµάδων καθώς και των ιδεολογικών προτιµήσεων των ελίτ. Με γνώµονα  τις 

παραπάνω παραδοχές η έννοια του µεγέθους του κράτους νοείται ως το αποτέλεσµα της κρατικής 
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πολιτικής, το οποίο είναι προϊόν της συνδυασµένης επιρροής των απαιτήσεων συγκεκριµένων 

οµάδων πίεσης, προτιµήσεων των  πολιτικών ελίτ  και υποστήριξης της µάζας. Επίσης λαµβάνονται 

υπόψη και οι εξωτερικές επιδράσεις, όπως οι διεθνείς πολιτικοοικονοµικές συνθήκες και το 

εξωτερικό εµπόριο.  

Το αντικείµενο του υποδείγµατος είναι η ερµηνεία της µεγέθυνσης του κράτους στις ΗΠΑ, 

επιχειρώντας την αξιολόγηση της σχετικής και όχι σε απόλυτους αριθµούς µεγέθυνσης του δηµοσίου 

τοµέα. Ο βασικός δείκτης είναι η µέτρηση των δηµοσίων δαπανών ως προς το Ακαθάριστο Εθνικό 

Προϊόν,  σε  επίπεδο οµοσπονδιακό, τοπικό αλλά και δαπανών των επιµέρους πολιτειών την περίοδο 

1932-1980.  Έτσι  το µέγεθος του κράτους αποτιµάται βάση του ποσοστού των ετησίων δαπανών 

στο ετήσιο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν [GNPt (Gt= GEt/ GNPt ×100)]6.  Ως επιµέρους µεταβλητές 

ορίζονται οι κοινωνικοοικονοµικές απαιτήσεις του πληθυσµού, ο δείκτης ανεργίας, οι εξωτερικοί 

παράγοντες (άµυνα, κατά κεφαλήν πραγµατική αξία εισαγωγών εξαγωγών), οι ιδεολογικές 

προτιµήσεις των ελίτ (εκπροσώπηση ∆ηµοκρατικών στο Κογκρέσο), τα εκλογικά έτη και η 

υποστήριξη των µαζών (δηµοτικότητα των δηµοκρατικών στους ψηφοφόρους). 

Τα αποτελέσµατα της οικονοµετρικής συνάρτησης που χρησιµοποίησαν οι Beck και Rice 

(1985) έδειξαν πως τρεις  µεταβλητές µόνο επηρέασαν την µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα  στις 

ΗΠΑ, η άµυνα, το εξωτερικό εµπόριο  και οι κοινωνικοοικονοµικές απαιτήσεις των ηλικιακών 

οµάδων. Ως προς την τελευταία µεταβλητή οι δηµογραφικές αλλαγές που µετέβαλαν την αριθµητική 

σύνθεση των οµάδων αυτών συνέβαλαν στην µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα (π.χ. η αύξηση των 

γεννήσεων αυξάνει τις δαπάνες του εκπαιδευτικού συστήµατος). Ως προς την άµυνα, η επίδραση 

µιας στρατιωτικής σύρραξης είτε σε περίοδο πολέµου ή σε περίοδο ειρήνης παρέµεινε σταθερή ως 

προς τις απαιτήσεις δαπανών,  µε αποτέλεσµα τη διαρκή συσχέτιση της µεταβλητής «Άµυνα» µε την 

µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα σε όλη την εξεταζόµενη περίοδο. Τέλος ως προς τις εξωτερικές 

συναλλαγές µε γνώµονα την εξωτερική εξάρτηση των ΗΠΑ, η κρατική παρέµβαση στο εµπορικό 

ισοζύγιο, είτε µε δασµολόγηση των εισαγωγών ή µε πολιτικές επιχορήγησης των εξαγωγών, 

επηρέασε θετικά αυξάνοντας τις δηµόσιες δαπάνες, διότι το οικονοµικό άνοιγµα µετέβαλε ορισµένα 

δοµικά χαρακτηριστικά του καπιταλιστικού συστήµατος που οδήγησαν στην µεγέθυνση του κράτους 

(π.χ βιοµηχανική συγκέντρωση, ενίσχυση των εργατικών συνδικάτων, αύξηση των δαπανών για 

εισοδηµατικές ενισχύσεις)7.  

Ως προς τις υπόλοιπες µεταβλητές που τέθηκαν προς εξέταση δεν υπήρξε θετική συσχέτιση, 

χωρίς προεκλογικά να αυξάνονται οι δηµόσιες δαπάνες ως «εύνοια» πολιτικής υποστήριξης των 

                                                            
6 Gt: µέγεθος του κράτους, GEt:  ετήσιο ποσοστό κρατικών δαπανών , GNPt: ετήσιο ΑΕΠ (ακαθάριστο εθνικό προϊόν) 
7 Στο σηµείο αυτό συνηγορούν  µε την άποψη του Cameron περί κρατικής µεγέθυνσης ως αποτέλεσµα των επιδράσεων 
του διεθνούς οικονοµικού περιβάλλοντος  βλ. Cameron (1978) 
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κοµµάτων προς τους ψηφοφόρους και έτσι δεν επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη εκλογικού κύκλου που να 

συνδέει την κρατική µεγέθυνση µε την προεκλογική περίοδο.  Επίσης ούτε ο δείκτης ανεργίας 

φάνηκε να είναι σχετικός, διότι απ’ την µια τα πολιτικά κόµµατα π.χ ∆ηµοκρατικοί κατευθύνουν τις 

δηµόσιες δαπάνες  σε κοινωνικά προγράµµατα της προτίµησης τους ανάλογα µε τις συνολικές 

οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν και οι ψηφοφόροι  αποδέχονται το οικονοµικό ρίσκο που θα 

έχει µια πιθανή µείωση των κοινωνικών δαπανών εντός ενός γενικότερου κλίµατος οικονοµικής 

προόδου που επικράτησε στις ΗΠΑ.  

 

1.2.6. Η θεωρία του Rose 

Ο Rose(1984) διαφοροποιείται σε σχέση µε τους υπόλοιπους θεωρητικούς διότι εξετάζει την 

µεγέθυνση του κράτους  στη βάση των κυβερνητικών προγραµµάτων.  Η διαφοροποίηση του 

υποδείγµατος του έγκειται στην αναζήτηση των πεδίων στα οποία µεγενθύνεται ο δηµόσιος τοµέας, 

παρά στην αναζήτηση των αιτιών που οδηγούν στην µεγέθυνση του. Ο ίδιος θεωρεί πως  οι 

αυξοµειώσεις στο µέγεθος του κράτους είναι περισσότερο ορατές βάση των προγραµµάτων που 

υλοποιεί και µέσω αυτών διαπιστώνεται η ευρείας κλίµακας µεγέθυνση που σηµειώθηκε στα 

περισσότερα δυτικά κράτη κατά την µεταπολεµική περίοδο. Το κράτος /κυβέρνηση (government) 

στην προκειµένη περίπτωση νοείται ως  ένα σύνολο επίσηµων οργανισµών οι οποίοι συγκροτούν την 

δοµή και διασφαλίζουν την συνέχεια των δραστηριοτήτων του. Οι οργανισµοί αυτοί  ορίζονται ως οι 

επίσηµες διοικητικές δοµές που θεσµοθετούνται από το σύνταγµα και την νοµοθεσία,  µε 

επικεφαλείς δηµοσίους λειτουργούς οι οποίοι είτε διορίζονται  από τους εκλεγµένους εκπροσώπους ή 

εκλέγονται από τους πολίτες, ανήκουν στο κράτος  και η πρωταρχική τους χρηµατοδότηση γίνεται 

µέσω της φορολογίας. Ο ρόλος τους είναι η κινητοποίηση των πόρων που απαιτούνται για την 

υλοποίηση των προγραµµάτων όπως έσοδα από φορολογία, νοµοθεσία, ανθρώπινο δυναµικό, η 

διοχέτευση αυτών των πόρων στα προγράµµατα αυτά που έχει καθορίσει η κυβέρνηση και τέλος, η 

διανοµή των προϊόντων των προγραµµάτων αυτών στους πολίτες είτε πρόκειται για αγαθά ή 

υπηρεσίες.  

 Το µέγεθος του κράτους προκύπτει απ’ το σύνολο των προγραµµάτων που βρίσκονται στην 

δικαιοδοσία του. Η µεγέθυνση είναι συνήθως αποτέλεσµα της µεταβολής ορισµένων προγραµµάτων 

και όχι του συνόλου. Τα χαρακτηριστικά κάθε προγράµµατος αποδίδουν τις κατευθυντήριες γραµµές 

της πολιτικής της κυβέρνησης και µε βάση αυτά τα χαρακτηριστικά µπορεί να ελεγχθεί η ορθότητα 

των θεωριών σχετικά µε την µεγέθυνση του κράτους. Υπάρχουν ορισµένες µεταβλητές οι οποίες 

επηρεάζουν το κάθε επιµέρους πρόγραµµα και αυτές σύµφωνα µε τον Rose (1985) είναι οι εξής: 
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•  Ο πληθωρισµός, αυξάνει το ποσό των κρατικών δαπανών αν και δεν έχει την ιδία επίδραση 

σε όλα τα προγράµµατα και µεταβάλλεται  χρονικά (π.χ. επηρέασε κυρίως τα συνταξιοδοτικά 

προγράµµατα, τα οποία αυξήθηκαν σηµαντικά την δεκαετία του ’70 σε σχέση µε το ’60) 

• Η επίδραση της σχετικής τιµής. Ανεξάρτητα από τον πληθωρισµό, ως προς τα αγαθά και τις 

υπηρεσίες, η τιµή µπορεί να αυξηθεί χωρίς να έχουν συντελεστεί µεταβολές στην ποσότητα. 

Συνήθως επηρεάζει τα προγράµµατα εκπαίδευσης και υγείας, διότι η παραγωγικότητα σ’ 

αυτά δεν αυξάνεται αντίστοιχα µε τους µισθούς, αλλά δεν επηρεάζει τα συνταξιοδοτικά 

προγράµµατα. 

• Οι δηµογραφικές µεταβολές. Πολλά από τα προγράµµατα κοινωνικού χαρακτήρα στοχεύουν 

σε συγκεκριµένες ηλικιακές κατηγορίες π.χ. συνταξιοδότηση, εκπαίδευση. Ανάλογα µε τις 

µεταβολές στον αριθµό αυτών των κοινωνικών κατηγοριών, αυξάνονται ή µειώνονται οι 

δαπάνες που απαιτούνται για την υλοποίηση τους.  

• Changes in coverage. Αφόρα στην µεταβολή του εύρους των δικαιούχων στους οποίους 

απευθύνεται ένα πρόγραµµα, δηλαδή στις κοινωνικές κατηγορίες που επωφελούνται από την 

υλοποίηση του, π.χ προγράµµατα υγείας.  

•  Πραγµατικά οφέλη (Real  Benefit levels). Πρόκειται για τα οφέλη που αποκοµίζει κάθε άτοµο 

από ένα πρόγραµµα. Για παράδειγµα αν το χρηµατικό ποσό που λαµβάνει ένας συνταξιούχος 

αυξηθεί πάνω απ’ τον πληθωρισµό, το ατοµικό όφελος αυξάνεται.  

Ανάλογα µε την φύση των προγραµµάτων που υλοποιεί το κράτος µπορεί να µεγενθύνεται, να 

παραµένει σταθερό ή ακόµη και να συρρικνώνεται. Επίσης υπάρχει και η περίπτωση των κυκλικών 

διακυµάνσεων, οι οποίες δεν προκαλούν σηµαντική µεταβολή σε µακροχρόνιο ορίζοντα αλλά 

βραχυπρόθεσµες εναλλαγές µικρής έκτασης. Ως µέγεθος µέτρησης χρησιµοποιεί τα κρατικά 

προγράµµατα, αποτελούµενα από τρία στοιχεία: τη νοµοθεσία, το προσωπικό και το χρήµα 

(φορολογία και δαπάνες). Τα τρία αυτά µέρη αλλητροφοδοτούνται εντός µιας διαδικασίας 

οικονοµικών και κοινωνικών επιδράσεων, διαµορφώνοντας το περιεχόµενο των προγραµµάτων και 

την κατεύθυνση δράσης των δηµοσίων οργανισµών. Πρόκειται για ένα µοντέλο που επιχειρεί να 

αναδείξει τις κρατικές προτεραιότητες, τους στόχους και τις αρχές των πολιτικών. Μέσα από την 

σύγκριση των επιµέρους προγραµµάτων που υλοποιούνται στο εσωτερικό ενός κράτους  αλλά και 

µεταξύ διαφορετικών χωρών, αναδεικνύονται κρίσιµές διαφορές και οµοιότητες βάσει των οποίων 

µπορούν να αξιολογηθούν µεταβολές ως προς το µέγεθος του δηµοσίου τοµέα.  Κάθε πρόγραµµα 

διαφέρει ως προς τους πόρους που  απαιτεί, το προσωπικό και την νοµοθεσία, ωστόσο η σύγκριση 

µεταξύ αυτών των χαρακτηριστικών δεν αποδίδει πάντα µε ακρίβεια την έκταση ενός προγράµµατος.  

Για παράδειγµα τα συνταξιοδοτικά προγράµµατα συνίστανται κυρίως σε χρήµα, η εκπαίδευση σε 
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ανθρώπινο δυναµικό και τα περιβαλλοντικά προγράµµατα σε νοµοθετικές ρυθµίσεις. Γι’ αυτό το 

λόγο η αξιολόγησή του επιχειρείται µέσα από τέσσερεις κατηγορίες: 

• Εργασία και χρήµα (π.χ. η παιδεία και η υγεία απαιτούν ισοµερώς πόρους αλλά και 

ανθρώπινο δυναµικό) 

• Χρήµα  (π.χ. η συνταξιοδότηση ή προγράµµατα επιδότησης των ανέργων απαιτούν 

µεγαλύτερο µέρος πόρων)  

• Νοµοθεσία (π.χ. τα  δικαστήρια ή σωφρονιστικά προγράµµατα  απαιτούν σε 

µεγαλύτερο βαθµό νοµοθετικές διατάξεις) 

• Medium high in money and employment (π.χ. η εθνική άµυνα στο παρελθόν απαιτούσε 

πόρους και προσωπικό, αλλά µε την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη της 

τεχνολογίας οι απαιτήσεις σε χρήµα υπερέβησαν αυτές του προσωπικού).  

Έχοντας ως άξονα το παραπάνω µοντέλο ο Rose (1985) προχωρεί στις εξής υποθέσεις. i) Τα 

επιµέρους προγράµµατα που συγκροτούν την κρατική δραστηριότητα µεταβάλλονται προς την ιδία 

κατεύθυνση και µε τον ίδιο ρυθµό µε αυτόν του κράτους ως σύνολο. Αυτό σηµαίνει πως τα επιµέρους 

κοµµάτια του όλου που ορίζεται ως κράτος έχουν κοινή πορεία και παρόµοια µεταβολή. Παρόλα 

αυτά κάθε πρόγραµµα διαφοροποιείται ως προς την ιστορία του και τους προσδιοριστικούς 

παράγοντες και αυτό οδηγεί στη δεύτερη, υπόθεση πως ii) Τα προγράµµατα µπορεί να µεταβάλλονται 

προς διαφορετικές  κατευθύνσεις µε διαφορετικό ρυθµό, αναγνωρίζοντας την  ανεπάρκεια µιας 

µονοδιάστατης ερµηνείας και τονίζει την δυναµική που έχει κάθε πρόγραµµα ξεχωριστά.  iii) Το 

κάθε επιµέρους πρόγραµµα έχει περισσότερα κοινά στοιχεία και δυναµική µε ένα παρόµοιο πρόγραµµα 

µιας άλλης χώρας παρά µε κάποιο άλλο πρόγραµµα εντός της ίδιας χώρας. Αυτό σηµαίνει πως 

υπάρχουν συγκεκριµένα πρότυπα µεγέθυνσης του κράτους, καθένα από τα οποία απαιτεί ξεχωριστές, 

ρυθµίσεις (π.χ. υγεία, άµυνα).   

Εξετάζοντας εµπειρικά τις παραπάνω υποθέσεις στη βάση έξι διαφορετικών προγραµµάτων 

(υγεία, παιδεία, άµυνα, δηµόσιο χρέος, υποδοµές της οικονοµίας, εισοδηµατική στήριξη)  που 

έλαβαν χωρά την ίδια περίοδο, 1954-1980, σε οκτώ διαφορετικά κράτη ( ΗΠΑ, Αγγλία, Γαλλία, 

Γερµανία, Ιταλία, ∆ανία, Ολλανδία, Ιαπωνία), µε δείκτη µέτρησης τις δηµόσιες δαπάνες ως ποσοστό 

του  Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (GNP), ο Rose κατέληξε  στα εξής συµπεράσµατα: i) Η 

ποσοστιαία µεταβολή κάθε προγράµµατος ήταν πολύ διαφορετική απ’ αυτήν του συνόλου, καθώς το 

ποσοστό αύξησης της παιδείας ήταν τετραπλάσιο σε σχέση µε  σύνολο, αντίθετα της άµυνας 

µειώθηκε κατά µιάµιση φορά σε σχέση µε το σύνολο, γεγονός που αναιρεί την πρώτη υπόθεση 

µεταβολής των προγραµµάτων προς την ίδια κατεύθυνση µε τον ίδιο ρυθµό.  ii) Tο ίδιο πρόγραµµα 

εµφανίζει οµοιότητες ως προς το µέγεθος και την κατεύθυνση του µεταξύ των κρατών, γεγονός που 
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επιβεβαιώνει την τρίτη πρόταση περί κοινών στοιχείων και δυναµικής ενός προγράµµατος παρά την 

υλοποίηση του σε διαφορετικές χώρες. Παράδειγµα αποτελεί ο περιορισµός των αµυντικών δαπανών 

σε κάθε κράτος αλλά και η αντίστοιχη αύξηση των δαπανών για την υγεία, εκπαίδευση, 

εισοδηµατική στήριξη και εξυπηρέτηση του χρέους που ήταν κοινή σε όλες τις εξεταζόµενες 

περιπτώσεις.  

Ένας ακόµη δείκτης µέτρησης που χρησιµοποιεί είναι η φορολογία, ειδικότερα το ποσοστό 

αυτής στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν,  την περίοδο 1955-1981, στα κράτη του ΟΟΣΑ. Τα είδη των 

φόρων που συµπεριλήφθηκαν στην ερευνά ήταν (ιδιοκτησίας, εισοδήµατος, κοινωνικής εισφοράς, 

προστιθέµενης αξίας, επιχειρήσεων, µισθωτών υπηρεσιών, δασµοί, περιουσίας, διάφορα τέλη). Απ’ 

τα στοιχεία προκύπτει πως µόνο οι φόροι εισοδήµατος, προστιθέµενης αξίας, µισθωτών υπηρεσιών 

και η κοινωνική εισφορά αυξήθηκαν ενώ οι υπόλοιποι µειώθηκαν. Μόνο το ποσοστό του φόρου 

µισθωτών υπηρεσιών  προσεγγίζει το γενικό µέσο όρο, επιβεβαιώνοντας την δεύτερη και τρίτη 

υπόθεση και αναιρώντας την πρώτη. 

Ο Rose (1984) αξιολογεί τις αρχικές υποθέσεις µε δείκτη την µεταβολή στη δηµόσια 

απασχόληση. Συγκεκριµένα εξετάζει την µεταβολή του αριθµού των δηµοσίων υπαλλήλων ως 

ποσοστό της συνολικής απασχόλησης,  που εργάζονται σε κάθε πρόγραµµα ( εκπαίδευση, υγεία, 

άµυνα,  δηµόσιες επιχειρήσεις) µεταξύ του 1954-1981 σε έξι χώρες (ΗΠΑ, Αγγλία, Γαλλία, 

Γερµανία, Ιταλία, Σουηδία). Συνολικά σε όλα τα κράτη  η δηµόσια απασχόληση αυξήθηκε,  αλλά µε 

διαφορετικούς ρυθµούς στο κάθε ξεχωριστό πρόγραµµα. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι που εργάζονταν 

στην υγεία αυξήθηκαν κατά 4 φορές περισσότερο σε σχέση µε το σύνολο, ενώ οι  απασχολούµενοι 

στην άµυνα µειώθηκαν κατά µιάµιση φορά διότι, οι απαιτήσεις των αµυντικών προγραµµάτων σε 

χρήµα υπερβαίνουν την απαίτηση σε προσωπικό. Ο Rose κατηγοριοποιεί την κατεύθυνση των 

αξιολογούµενων προγραµµάτων ανάλογα µε τις επιπτώσεις ως προς το δηµόσιο τοµέα, ως εξής: 

• Μεγάλη αύξηση σε χρήµα και απασχόληση (παιδεία, υγεία)  

• Μεγάλη αύξηση σε δηµόσιες δαπάνες (εισοδηµατική στήριξη, εξυπηρέτηση δηµοσίου χρέους) 

• Μικρή µεταβολή στις απαιτήσεις χρηµατοδότησης (υποδοµές της οικονοµίας) 

• Μεγάλη µείωση σε χρήµα και απασχόληση (άµυνα από την περίοδο αποκλιµάκωσης του 

ψυχρού πολέµου) 

Ως προς την µεγέθυνση της δηµόσιας απασχόλησης ο Von Beyme (1985) υποστηρίζει πως την 

µεταπολεµική περίοδο η δηµόσια απασχόληση αυξήθηκε στα περισσότερα δυτικά κράτη, εξαιτίας 

κυρίως της ανόδου του συνολικού δείκτη απασχόλησης, διατηρώντας ανάλογους ρυθµούς. Σε 

ορισµένες χώρες ο αριθµός των δηµοσίων υπαλλήλων είναι υψηλότερος σε σχέση µε άλλες, γεγονός 

που εξαρτάται από τους πολιτικούς θεσµούς και το διοικητικό σύστηµα. Χαρακτηριστική είναι η 
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περίπτωση της Γερµανίας όπου ο αριθµός των απασχολούµενων στο δηµόσιο τοµέα είναι αναλογικά 

υψηλότερος σε σχέση µε τις αγγλοσαξονικές χώρες, εξαιτίας των θεσµικών παραδόσεων που 

προϋπήρχαν σχετικά µε τον ειδικό εργασιακό καθεστώς των δηµοσίων υπαλλήλων και τις 

διευρυµένες δραστηριότητες του κράτους στο οποίο περικλείονταν περισσότερες ειδικότητες (π.χ. 

εκπαιδευτικοί). Ένα ακόµη ζήτηµα ως προς την δηµόσια απασχόληση αφορά στην πολιτική 

ιδεολογία των κοµµάτων.  Στις Σκανδιναβικές χώρες και στην Βρετανία όπου υπήρξαν µεγάλες 

περίοδοι που κατείχε την εξουσία το Εργατικό Κόµµα η δηµόσια απασχόληση περιλαµβάνονταν στις 

προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής, σε αντίθεση µε τις συντηρητικές κυβερνήσεις των 

ΗΠΑ, όπου ο δείκτης της δηµόσιας απασχόλησης είναι χαµηλός.  

Συµφώνα µε τον Rose (1984) o αριθµός των απασχολούµενων στο δηµόσιο και η αναλογία 

τους στη συνολική απασχόληση ποικίλει στις διάφορες δυτικές χώρες και εξαρτάται από το 

διοικητικό σύστηµα και το µέγεθος του κρατικού µηχανισµού.  Σύµφωνα µε εµπειρικές µελέτες που 

µετρούν τον αριθµό των δηµοσίων υπαλλήλων σε σχέση µε το σύνολο του εργατικού δυναµικού 

ενός κράτους, το µεγαλύτερο ποσοστό εµφανίζεται στην Σουηδία αποτελούν το 38% των 

απασχολούµενων  και το χαµηλότερο ποσοστό δηµόσιας απασχόλησης το κατέχουν οι ΗΠΑ στο 

18,8%, ενώ στα υπόλοιπα ανεπτυγµένα κράτη (Ηνωµένο βασίλειο, Γερµανία, Ιταλία), εκπροσωπούν 

το ¼  µε 1/3 του συνόλου των εργαζοµένων (Μ. Βρετανία, Γερµανία, Ιταλία). Στις δυτικές κοινωνίες 

τη µεταπολεµική περίοδο το κράτος ανέλαβε το ρόλο του εργοδότη αυξάνοντας τον αριθµό των 

δηµοσίων υπαλλήλων. Οι τάσεις που παρατηρήθηκαν ωστόσο διαφέρουν από χώρα σε χώρα και 

µπορούν να σχηµατοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες: 

1. Το κράτος εµφανίζεται ως κύριος εργοδότης που σταθεροποιείται στο χρόνο. Χαρακτηριστικό 

είναι το παράδειγµα του Ηνωµένου Βασιλείου που το 1951 εµφάνιζε το µεγαλύτερο ποσοστό 

αύξησης προσωπικού (26,6%),  το οποίο όµως στις επόµενες δεκαετίες και ως το 1980 

αυξήθηκε ελάχιστα (5%) 

2. Η δηµόσια απασχόληση εµφανίζει υψηλή αύξηση από χαµηλή βάση. Στη Σουηδία το 1951 

βρίσκονταν σε χαµηλά επίπεδα  στο 15,2% και ως το 1980  αυξήθηκε στο 38,2% . Επίσης 

στην Ιταλία από το 11,4% το 1951 έφθασε στο 24,3% το 1980 και στην Γερµανία από 14,4% 

αυξήθηκε σε 25,8%. 

3. Καµία αλλαγή ή σχετική πτώση. Στις  ΗΠΑ όπου ο δείκτης δηµόσιας απασχόλησης ήταν 

σχετικά υψηλός το 1951 (17%)  αυξήθηκε το 1972 στο 19,8% εξαιτίας του πολέµου στο 

Βιετνάµ και µειώθηκε στο 18,8% ως το 1980 εξαιτίας της αποστρατικοποίησης της χώρας, 

αποδεικνύοντας πως ένα κράτος που ήταν κάποτε ένας µεγάλος εργοδότης δεν σηµαίνει πως 

θα παραµείνει στο χρόνο. 
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  Τα αίτια µεγέθυνσης της δηµόσιας απασχόλησης ποικίλουν. Φαίνεται πως σε περιόδους 

χαµηλής ανεργίας τα χαρακτηριστικά της δηµόσιας απασχόλησης, όπως µονιµότητα και το καθεστώς 

συνταξιοδότησης αγνοούνται, διότι ο ιδιωτικός τοµέας είναι πιο ελκυστικός απ’ την στιγµή που 

προσφέρει υψηλότερους µισθούς οι οποίοι δεν υπόκεινται σε κυβερνητικό έλεγχο. Αντίθετα σε 

περιόδους υψηλής ανεργίας το κράτος αναδεικνύεται σε κύριο εργοδότη αντισταθµίζοντας την 

έλλειψη θέσεων εργασίας ακριβώς για τους λόγους που προαναφέρθηκαν και έχουν να κάνουν µε 

την διασφάλιση της εργασίας και την προστασία του µισθού από τις πληθωριστικές πιέσεις. 

   Ο Rose (1984) υποστηρίζει πως η δηµόσια απασχόληση αποτελεί ταυτόχρονα αιτία και 

συνέπεια της µεγέθυνσης του κράτους. Είναι η αιτία για τη µεγέθυνση του κράτους εφόσον οι 

δηµόσιοι υπάλληλοι έχουν συµφέρον να προωθήσουν τα προγράµµατα στα οποία απασχολούνται 

όπως κάνει κάθε οµάδα πίεσης εντός του πολιτικού συστήµατος, προβάλλοντας την χρησιµότητα 

τους στο σύνολο της κοινωνίας.  Στο µέτρο που η προσπάθεια τους είναι επιτυχής απαιτούνται 

περισσότερα κρατικά έσοδα για την χρηµατοδότηση τους, ίσως και νέα νοµοθεσία, επεκτείνοντας το 

µέγεθος του κρατικού µηχανισµού. Ταυτόχρονα αποτελεί και συνέπεια της κρατικής µεγέθυνσης, 

απ’ την στιγµή που αυξάνονται τα δηµόσια αγαθά που παράγονται απ’ το κράτος στους πολίτες (π.χ. 

επεκτείνονται τα προγράµµατα υγειονοµικής περίθαλψης ή εκπαίδευσης) και ως αποτέλεσµα 

αυξάνεται και το προσωπικό που εργάζεται στο δηµόσιο για την παροχή αυτών των αγαθών. Οι 

βασικές υποθέσεις του Rose είναι οι εξής: 

i) Η µεταβολή του συνολικού αριθµού των εργαζοµένων έχει άµεση επίδραση στο µέγεθος της 

δηµόσιας απασχόλησης. Οι εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα είναι πιο ευάλωτοι στις διακυµάνσεις 

της αγοράς σε σύγκριση µε τους εργαζόµενους στο δηµόσιο που σηµαίνει πως κάθε µείωση στο 

αριθµό των απασχολούµενων στον ιδιωτικό τοµέα θα σήµαινε αυτόµατα αύξηση του ποσοστού των 

απασχολούµενων στο δηµόσιο. Η υπόθεση ενισχύεται από την σύγκριση των χαµηλών επιπέδων 

ανεργίας της πρώτης µεταπολεµικής δεκαετίας µε την δεκαετία του ’80 όπου εξαιτίας των  

παγκόσµιων οικονοµικών κρίσεων που µεσολάβησαν τα ποσοστά ανεργίας αυξήθηκαν. Στην 

Βρετανία αν το 1981 στο συνολικό πληθυσµό των εργαζοµένων προστεθούν και οι άνεργοι το 

ποσοστό της δηµόσιας απασχόλησης θα έπεφτε από 31,7% του συνόλου του ενεργού πληθυσµού στο 

28,5%.  

ii) Το µέγεθος της δηµόσιας απασχόλησης επηρεάστηκε από τις µεταβολές στην σύνθεση του 

εργατικού δυναµικού. Ειδικότερα ο αγροτικός τοµέας έχει άµεση σχέση ως προς αυτό. Όσο 

µεγαλύτερο είναι το ποσοστό απασχολούµενων στον αγροτικό τοµέα της οικονοµίας τόσο µειώνεται 

το ποσοστό των δηµοσίων υπαλλήλων και αντίστοιχα, όσο µειώνεται το ποσοστό της αγροτικής 

εργασία τόσο αυξάνεται το ποσοστό της δηµόσιας απασχόλησης. Παράδειγµα υπήρξε η Ιταλία όπου 

µέσα σε τρεις δεκαετίες (’50-’80) ο αγροτικός πληθυσµός συρρικνώθηκε στο 14% από 43%, 
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αυξάνοντας το ποσοστό της δηµόσιας απασχόλησης από 20% σε 28%. Το ίδιο συνέβη και στα 

περισσότερα δυτικά κράτη  όχι όµως σε ανάλογο βαθµό απ’ την στιγµή που µεταπολεµικά ο 

αγροτικός τοµέας εκσυγχρονίζεται και η ανθρώπινη εργασία τείνει να αντικαθίσταται πλέον  από την 

τεχνολογία.  

 iii) Η δηµόσια απασχόληση αυξάνει το ποσοστό της όταν ο ιδιωτικός τοµέας της οικονοµίας 

συρρικνώνεται ή αυξάνεται µε βραδύτερους ρυθµούς.  Μεταπολεµικά στην Γερµανία, όπου η εργασία 

στον ιδιωτικό τοµέα αυξήθηκε κατά 6%, η δηµόσια απασχόληση αυξήθηκε κατά 111%  και στην 

Σουηδία η κάθε απώλεια θέσης στον ιδιωτικό τοµέα αντιστοιχούσε σε 100 νέες θέσεις στο δηµόσιο.  

iv) Η δηµόσια απασχόληση αυξάνεται ωστόσο σε ορισµένα πεδία. Στον δηµόσιο τοµέα όπως και 

στον ιδιωτικό οι εργαζόµενοι απασχολούνται σε διαφορετικά αντικείµενα ανάλογα µε τις 

συγκεκριµένες λειτουργίες που επιτελεί το κράτος. Υπάρχουν κοινά αντικείµενα σε όλους τους 

φορείς (π.χ. διοικητικοί υπάλληλοι) ωστόσο η πλειονότητα των εργαζοµένων ειδικεύεται σε 

ξεχωριστά πεδία (π.χ. γιατροί, εκπαιδευτικοί). Τα πεδία αυτά που σηµειώθηκε η αύξηση προσωπικού 

αφορούσαν σε προγράµµατα κοινωνικών παροχών, παρά σε κρατικές επιχειρήσεις ή την εθνική 

άµυνα. Η ανάπτυξη των κοινωνικών υπηρεσιών και του κράτους πρόνοιας απαιτούσαν παράλληλη 

αύξηση του ανθρώπινου δυναµικού.  

v) Oι κοινωνικές πιέσεις αποτελούν εξίσου ένα παράγοντα αύξησης της δηµόσιας απασχόλησης. 

Στο παράδειγµα της Σουηδίας, για να παραµείνει σταθερός ο δείκτης απασχόλησης οι κυβερνήσεις 

απ’ το 1976-1982 προχώρησαν σε κρατικοποιήσεις βιοµηχανιών ώστε να αποτρέψουν την αύξηση 

της ανεργίας. 

vi) Οι πολιτικές επιλογές καθορίζουν την δηµόσια απασχόληση. Η κρατικοποίηση επιχειρήσεων 

ως προϊόν πολιτικής επιλογής, προκαλεί την αύξηση της δηµόσιας απασχόλησης. Επίσης η αύξηση 

των παρεχόµενων κοινωνικών αγαθών αυξάνει τον αριθµό των απασχολούµενων στο δηµόσιο. 

Ωστόσο ο Rose υποστηρίζει ότι οι πολιτικές επιλογές δεν εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την 

κοµµατική ιδεολογία π.χ. η δηµόσια απασχόληση στην Γερµανία αυξήθηκε περισσότερο την περίοδο 

που κυβερνούσε το Χριστιανοδηµοκρατικό κόµµα, παρά την περίοδο του σοσιαλδηµοκρατικού 

κόµµατος. Αντίστοιχα στις ΗΠΑ η εναλλαγή ρεπουµπλικάνων και ∆ηµοκρατικών στην εξουσία δεν 

επηρέασε το µέγεθος της δηµόσιας απασχόλησης. Εποµένως, διαφωνεί πως η δηµόσια απασχόληση 

αυξήθηκε απλά ως αποτέλεσµα της µεγέθυνσης του δηµοσίου τοµέα ή εξαιτίας  της οικονοµικής 

µεγέθυνσης ούτε επιδρά αρνητικά σε αυτήν, επειδή η αύξηση των παρεχόµενων δηµοσίων αγαθών 

και υπηρεσιών θα επηρεάσει αρνητικά την ιδιωτική οικονοµία (Bacon & Eltis 1976). Σε µια πιθανή 

οικονοµική κρίση το κράτος είναι σε θέση να προσλαµβάνει µε τον ίδιο ρυθµό ενώ η απασχόληση 

στον ιδιωτικό τοµέα µειώνεται. Επίσης η αύξηση των δηµοσίων δαπανών δεν συνεπάγεται αυτόµατα 
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αύξηση της δηµόσιας απασχόλησης, διότι µεγάλο µέρος των δαπανών για µεταβιβαστικές πληρωµές 

απευθύνεται σε επιδόµατα ανεργίας, συντάξεις και άλλες παροχές.  

vii) Τέλος, η επιθυµία των γραφειοκρατών για µεγέθυνση δεν οδηγεί σε αύξηση της δηµόσιας 

απασχόλησης. Αµφισβητεί τις θεωρίες των Niskanen (1971) και  Downs (1957), οι οποίοι 

υποστηρίζουν πως η δηµόσια απασχόληση θα αυξηθεί σταδιακά ως αποτέλεσµα της δράσης των 

γραφειοκρατιών. Ειδικότερα η αύξηση του δηµοσιοϋπαλληλικού προσωπικού θα σήµαινε για τα 

ανώτερα στελέχη της διοίκησης  περισσότερα προγράµµατα, µεγαλύτερο προσωπικό υπό την 

επίβλεψη τους, υψηλότερους µισθούς, µεγαλύτερο κύρος και αυξηµένη εξουσία ως επικεφαλείς των 

οργανισµών αυτών, άνοδος στην ιεραρχία. Ο Rose (1984) υποστηρίζει ότι υπάρχουν αρκετοί 

περιορισµοί στην ισχύ των γραφειοκρατών και επιπλέον η µεγέθυνση των οργανισµών απαιτεί ρίσκο 

και επιφέρει προβλήµατα. Εποµένως, είναι πιο επιθυµητή η διατήρηση ενός οργανισµού παρά η 

επέκταση του, δεδοµένου ότι η ικανότητα των γραφειοκρατών αφορά την διοίκηση (είναι 

εκπαιδευµένοι να διοικούν και όχι να λειτουργούν ως επιχειρηµατίες). Επίσης υποστηρίζει πως αν οι 

γραφειοκράτες ήταν σε θέση να αυξήσουν τον αριθµό των δηµοσίων υπαλλήλων αυτό θα είχε συµβεί 

στα περισσότερα κράτη µε την πάροδο του χρόνου, παράλληλα µε την αύξηση των προγραµµάτων. 

Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη, ειδικά στις ΗΠΑ όπου η  αύξηση της δηµόσιας απασχόλησης ήταν 

αποτέλεσµα της αύξησης του πληθυσµού. 

 

1.3. Εξωγενείς µεταβλητές 

Κοινό στοιχείο των ερµηνευτικών σχηµάτων αυτής της κατηγορίας, είναι η σηµασία που 

αποδίδουν στις εξωτερικές µεταβλητές ως προσδιοριστικό παράγοντα της µεγέθυνσης του δηµοσίου 

τοµέα.  Αρχικά οι Peacock και Wiseman (1967) µελετώντας την περίπτωση της Μ. Βρετανίας, 

υποστήριξαν πως διεθνείς παράγοντες µπορούν να δηµιουργήσουν εθνικές κρίσεις, για την 

αντιµετώπιση των οποίων οι κυβερνήσεις προχωρούν σε αύξηση των δηµοσίων δαπανών. Αργότερα 

ο Cameron (1978) εξετάζοντας την επίδραση των διεθνών αγορών στο µέγεθος της δηµόσιας 

οικονοµίας και εν συνεχεία ο Rodrik (1997, 1998) συνδέοντας το κόστος του ανοίγµατος της 

οικονοµίας στο διεθνές εµπόριο µε την µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα, ανέδειξαν τον ρόλο των 

διεθνών αγορών στην µεγέθυνση του κράτους. Το παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον έχει άµεση 

επίδραση στο εσωτερικό µιας ανοιχτής οικονοµίας, προκαλώντας τριγµούς που επηρεάζουν κατά 

κύριο λόγο το εισόδηµα, γεγονός που ωθεί το κράτος να παρέµβει µε ένα σύνολο αντισταθµιστικών 

πολιτικών µείωσης του κόστους, προκαλώντας µε τον τρόπο αυτό τη διεύρυνση του. 
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1.3.1. Η θεωρία των Peacock και Wiseman 

Μια από τις δηµοφιλέστερες προσεγγίσεις είναι η θεωρία περί“displacement- concentration”, 

απόρροια της έρευνας των Peacock και Wiseman (1967) που αφορά στην περιπτωσιολογική µελέτη 

της µεγέθυνσης του δηµοσίου τοµέα στην Μ. Βρετανία. Ο λόγος των ∆απανών /ΑΕΠ (GNP) 

παραµένει σχετικά σταθερός µέχρι να µεσολαβήσει µια εθνική κρίση (π.χ. στην περίπτωση της Μ. 

Βρετανίας, πόλεµος). Αυτή η µετατόπιση του δείκτη (displacement), αποκαθίσταται στο τέλος της 

κρίσης,  αφενός διότι η κυβέρνηση είναι σε καλύτερη θέση να επιβάλει πολιτικές και αφετέρου διότι 

µε τον πόλεµο η πολιτική εξουσία συγκεντρώνεται (concentration) σε εθνικό επίπεδο. Η θεωρία 

ουσιαστικά δηλώνει ότι ο υψηλός κρατικός συγκεντρωτισµός του κράτους παράγει έναν µεγάλο και 

διαρκώς αυξανόµενο δηµόσιο τοµέα.   

Η θεωρία περί displacement- concentration (µετατόπισης και συγκέντρωσης) στηρίζεται 

στην εµπειρική µελέτη στοιχείων για τις δαπάνες της Μ. Βρετανίας µεταξύ 1890-1955. Ωστόσο 

θεωρούν ότι το µοντέλο αυτό θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί και για την εξέταση άλλων κρατών σε 

διαφορετικές περιόδους. Ειδικότερα εξετάζουν το µερίδιο των δηµοσίων δαπανών ως ποσοστό του 

ΑΕΠ (GDP). Με τον τρόπο αυτό επιχείρησαν να ερµηνεύσουν θεωρητικά τις περιοδικές αυξήσεις 

που σηµειώθηκαν στις δηµόσιες δαπάνες της Μ. Βρετανίας, δηλαδή την απότοµη µεταβολή  του 

µεριδίου των δηµοσίων δαπανών στο ΑΕΠ (GDP). Οι δαπάνες καθορίζονται κυρίως από την πλευρά 

της προσφοράς, δηλαδή της χρηµατοδότησης και όχι από πλευράς  ζήτησης των πολιτών για 

δηµόσια αγαθά, χωρίς να έχει ιδιαίτερη σηµασία  αν εξετάζονται στο σύνολο ή κατά κεφαλήν. Βάσει 

των εµπειρικών στοιχείων προέκυψε πως οι δηµόσιες δαπάνες δεν ακολούθησαν οµαλή πορεία αλλά 

εµφάνισαν απότοµη άνοδο σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους, που σχετίζονταν µε σηµαντικές 

κοινωνικές εξελίξεις (κρίσεις), στην προκειµένη περίπτωση ΄Β παγκόσµιος πόλεµος.   

 Ουσιαστικά πρόκειται για ένα µοντέλο µελέτης της µεταβολής των δαπανών σε ετήσια βάση, 

χωρίς ωστόσο να περιλαµβάνει ερµηνείες για τυχόν κυκλικές διακυµάνσεις ή τους διαφορετικούς 

τρόπους µε τους οποίους εξελίσσεται η ανοδική τάση σε συγκεκριµένες χρονικά περιόδους. Οι ίδιοι 

αποδέχονται ότι υπάρχουν και άλλοι τρεις παράγοντες που επηρεάζουν την µεγέθυνση των δηµοσίων 

δαπανών: Οι δηµογραφικές µεταβολές, οι τιµές και η ανεργία. Η συµπερίληψη της µεταβολής των 

τιµών δεν εστιάζει στις σχετικές τιµές αλλά στις πιθανές πληθωριστικές επιπτώσεις σε 

δηµοσιονοµικό επίπεδο, οι οποίες επηρεάζουν τα δηµόσια έσοδα. Επίσης  υποθέτουν ότι οι δαπάνες 

έχουν ανάλογη σχέση µε την ανεργία χωρίς να επιβεβαιώνεται  από τα εµπειρικά στοιχεία.  

Κεντρική υπόθεση  της θεωρίας των Peacock και Wiseman (1967) είναι ότι οι δηµόσιες 

δαπάνες έχουν την τάση να αυξάνονται διαχρονικά, ακολουθώντας µια εξελικτική πορεία που 

παρεµβάλλεται από κρίσεις π. χ, πολέµους. Οι τρεις βασικές προϋποθέσεις του µοντέλου είναι ότι οι 

κυβερνήσεις µπορούν πάντοτε να εφευρίσκουν αποδοτικούς τρόπους (ως προς την απόσπαση 
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ψήφων) και να δαπανούν τους διαθέσιµους πόρους. Οι πολίτες είναι απρόθυµοι να καταβάλουν 

υψηλή φορολογία και οι κυβερνήσεις ανταποκρίνονται ως ένα βαθµό στα αιτήµατα των πολιτών. 

Απ’ αυτές τις παραδοχές προκύπτει πως υπάρχει ένα ανώτατο ανεκτό φορολογικό όριο το οποίο 

µπορεί να επιβληθεί στους πολίτες. Τα βασικά συµπεράσµατα του  µοντέλου είναι:  Η αύξηση των 

δηµοσίων δαπανών εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την φορολογία, καθώς µε την πάροδο των ετών 

η οικονοµική ανάπτυξη αυξάνει σηµαντικά τα κρατικά έσοδα, δίνοντας τη δυνατότητα στις 

κυβερνήσεις να αυξήσουν τις δαπάνες.  

Υπάρχει µεγάλη απόκλιση µεταξύ των προσδοκιών των πολιτών σχετικά µε το µέγεθος των 

δηµοσίων δαπανών και του βαθµού ανεκτικότητας τους ως προς το µέγεθος της φορολογίας. Για το 

λόγο αυτό οι κυβερνήσεις δεν µπορούν να αγνοήσουν τα αιτήµατα των πολιτών  σχετικά µε τις 

παρεχόµενες υπηρεσίες ειδικά όταν η φορολογική επιβάρυνση κατά άτοµο αυξάνεται ανάλογα µε 

τον φορολογικό συντελεστή. Σε περιόδους πολέµου οι κυβερνήσεις αυξάνουν τους φορολογικούς 

συντελεστές και επεκτείνουν τη φορολογία, ώστε να ανταποκριθούν στις αυξηµένες ανάγκες για 

αµυντικές δαπάνες. Ωστόσο µε το πέρας  του πολέµου οι συντελεστές και η διάρθρωση της 

φορολογίας παραµένουν ως έχουν, εφόσον οι πολίτες έχουν εξοικειωθεί µε αυτούς. Εποµένως 

αναµένεται η αύξηση των δηµοσίων εσόδων να τροφοδοτήσει ανάλογη αύξηση των δηµοσίων 

δαπανών. Με το τέλος του πολέµου οι κοινωνικές δαπάνες αντικατέστησαν τις στρατιωτικές 

δαπάνες. 

Εποµένως  το επίπεδο φορολογίας σε περιόδους  «ειρήνης»  παραµένει σχετικά σταθερό και  

οι πόροι του κράτους είναι σχετικά δεδοµένοι και περιορισµένοι ώστε να µην αφήνουν περιθώρια για 

σηµαντική αύξηση των δαπανών. Αυτό σηµαίνει πως το επιθυµητό επίπεδο δηµοσίων δαπανών από 

πλευράς κυβέρνησης αποκλίνει από το όριο της φορολογίας, δηλαδή των εσόδων τα οποία µπορεί να 

συλλέξει. Ωστόσο όταν µεσολαβεί µια περίοδος κρίσης ο δείκτης του ανεκτού ορίου φορολόγησης 

µετατοπίζεται προς τα πάνω, επιτρέποντας την υλοποίηση ενός σχεδίου αυξηµένων δαπανών, διότι 

σε περιόδους κρίσης οι µη επιθυµητές από τους πολίτες µέθοδοι αύξησης των δηµοσίων εσόδων 

είναι δυνατόν να εφαρµοστούν. Έτσι η φορολογία αυξάνεται σε επίπεδα, τα οποία διατηρούνται και 

µετά το τέλος της κρίσης. Μ’ αυτόν τον τρόπο χρηµατοδοτούνται προγράµµατα δαπανών τα οποία 

δεν θα ήταν δυνατό να εφαρµοστούν σε προγενέστερες περιόδους, διότι οι συνέπειες της κρίσης 

δηµιουργούν την αναγκαιότητα  για αυξηµένες δαπάνες. 
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1.3.2. Η θεωρία του Cameron 

      Ο Cameron (1978) εξετάζει την µεγέθυνση του κράτους από την πλευρά των εσόδων παρά 

των δαπανών. Έχοντας ως δεδοµένο την µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα στα µεταπολεµικά δυτικά 

κράτη επιχειρεί να ερµηνεύσει τα αίτια αυτής της µεγέθυνσης, ελέγχοντας εµπειρικά ορισµένες 

επικρατούσες θεωρητικές υποθέσεις.  Επίσης δίνει ιδιαίτερη έµφαση στους εξωτερικούς παράγοντες 

που επηρεάζουν την µεγέθυνση του κράτους, ειδικότερα στις επιδράσεις που δέχεται ο δηµόσιος 

τοµέας µιας ανοιχτής  οικονοµίας  από το διεθνές οικονοµικές περιβάλλον. Αποδίδει την αύξηση των 

φορολογικών εσόδων (ως ποσοστό του ΑΕΠ, GDP) την περίοδο 1960-1975 στο άνοιγµα της 

οικονοµίας. Υποστηρίζει πως οι περισσότερο ανοικτές οικονοµίες έχουν υψηλότερους δείκτες 

βιοµηχανικής συγκέντρωσης  που ενισχύουν τον ρόλο των εργατικών συνδικάτων, αλλά και τα 

ευρύτερα κοινωνικά αιτήµατα για µεταβιβάσεις εισοδήµατος απ’ το κράτος για κοινωνική ασφάλιση 

(π.χ. ανέργους, συντάξεις), ώστε να αντισταθµιστεί το εξωτερικό «ρίσκο».   

Ο Cameron (1978) κατηγοριοποιεί σχηµατικά τις επικρατέστερες θεωρίες σε  οικονοµικές, 

δηµοσιονοµικές, διεθνείς, θεσµικές και πολιτικές ερµηνείες. Η κατηγοριοποίηση αυτή αντιστοιχεί σε 

διαφορετικά πεδία κρατικής µεγέθυνσης: Τον δείκτη αύξησης της παραγωγικότητας της οικονοµίας, 

το βαθµό κατά τον οποίο τα  δηµοσιονοµικά έσοδα στηρίζονται σε έµµεσους φόρους, την κοµµατική 

σύνθεση των κυβερνήσεων, τον εκλογικό ανταγωνισµό, τη θεσµική οργάνωση του κράτους και 

τέλος τον βαθµό έκθεσης της εγχώριας οικονοµίας στις  διεθνείς αγορές.  

  Αναλυτικότερα, η οικονοµική ερµηνεία βασίζεται στον «νόµο του Wagner» συµφώνα µε τον 

οποίο η πίεση για κοινωνική πρόοδο στα δυτικά κράτη οδήγησε στην µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα 

µέσα από τον διαρκώς διευρυµένο ρόλο του κράτους, ώστε να αντισταθµίσει το κόστος της 

οικονοµικής ανάπτυξης µε δηµόσιες δαπάνες σε δραστηριότητες µε κοινωνικά οφέλη (π.χ. 

εκπαίδευση, συγκοινωνίες). Όπως διατυπώθηκε αργότερα από θεωρητικούς που στηριχτήκαν στον 

Wagner, η ζήτηση των πολιτών για αγαθά και υπηρεσίες και η προθυµία τους να φορολογηθούν έχει 

µια ελαστική σχέση µε το εισόδηµα. Όσο µεγαλύτερη είναι η οικονοµική ευµάρεια και κατ’ 

επέκταση αυξάνεται τα ατοµικό εισόδηµα σε µια συγκεκριµένη περίοδο τόσο µεγαλύτερη θα είναι 

και η µεγέθυνση των δηµοσίων οικονοµικών (Musgrave 1969, Bird 1971). Η δηµοσιονοµική 

ερµηνεία δίνει έµφαση στα δηµόσια έσοδα, κυρίως σε αυτά που προέρχονται από την φορολογία. 

Επειδή το όφελος των δηµοσίων αγαθών δεν είναι άµεσα ορατό φαίνεται πως το κόστος της 

φορολογίας ξεπερνά το κοινωνικό όφελος. Για να καταφέρνουν οι κυβερνήσεις να δαπανούν µεγάλα 

ποσά χωρίς να προκαλούν την δυσαρέσκεια του εκλογικού σώµατος, καταφεύγουν στην απόκρυψη 

του πραγµατικού κόστους µέσα από περίπλοκα συστήµατα έµµεσης συλλογής εσόδων (π.χ έµµεση 

φορολογία, κοινωνικές εισφορές), τα οποία δηµιουργούν ένα είδος  δηµοσιονοµικής αυταπάτης 
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(fiscal illusion) στους πολίτες και δίνουν την δυνατότητα για µεγέθυνση του κράτους µέσω  της 

αύξησης των δηµοσίων οικονοµικών (Buchanan & Wagner, 1977).  

  Η πολιτική ερµηνεία αφορά στην επίδραση της εκλογικής διαδικασίας στα δηµόσια 

οικονοµικά και συγκεκριµένα στην επίδραση του εκλογικού ανταγωνισµού στις δηµόσιες δαπάνες 

και στην πολιτική κατεύθυνση της κυβέρνησης ανάλογα µε την ιδεολογική τοποθέτηση του 

κόµµατος που βρίσκεται στις εξουσία.  Οι υποψήφιοι διαµορφώνουν τα προγράµµατα τους ώστε να 

κερδίσουν την εύνοια όσο δυνατόν περισσότερων ψηφοφόρων ιδιαίτερα στο πεδίο των δηµοσίων 

οικονοµικών, προτείνοντας αύξηση των δαπανών ή την περικοπή των φόρων (Downs 1957). Ο 

περιοδικός εκλογικός ανταγωνισµός δηµιουργεί κυκλικές διακυµάνσεις στην οικονοµία, καθώς 

προεκλογικά οι κυβερνήσεις µε σκοπό την επανεκλογή προχωρούν σε επεκτατικές δηµοσιονοµικές 

πολιτικές, κυρίως αύξησης των δηµοσίων δαπανών, ενώ µετεκλογικά θα περιορίσουν  τις δαπάνες 

υπό το βάρος του κόστους που επιφέρουν. Το φαινόµενο αυτό ορίζεται ως εκλογικός οικονοµικός 

κύκλος8 ο οποίος  συµφώνα µε τον Cameron (1978) συντείνει στην µεγέθυνση της κρατικής 

δραστηριότητας, µε υψηλές αυξήσεις δαπανών κατά τις προεκλογικές περιόδους και ανάλογες 

αυξήσεις φόρων µετεκλογικά, καταλήγοντας πως σε κράτη µε συχνές εκλογικές αναµετρήσεις η 

µεγέθυνση αναµένεται να είναι υψηλότερη. Επίσης η ιδεολογική ταυτότητα των κοµµάτων που 

βρίσκονται στην κυβέρνηση κατευθύνει την δηµόσια πολιτική και επηρεάζει το µέγεθος της 

δηµόσιας οικονοµίας. Συνήθως οι αριστερές κυβερνήσεις ευνοούν περισσότερο τη διεύρυνση της 

κρατικής παρέµβασης στην οικονοµία και την αύξηση των δηµοσίων δαπανών σε σχέση µε τις  

δεξιού χαρακτήρα κυβερνήσεις (Wildasky 1975).  

    Η επόµενη ερµηνεία έχει σηµείο αναφοράς  την θεσµική οργάνωση του κράτους. Οι 

κρατικές γραφειοκρατίες διαµορφώνουν εσωτερικές τάσεις προς αύξηση της επιρροής τους στην 

πολιτική διαδικασία, οι οποίες αυξάνονται κυρίως σε κράτη µε ευρύτητα αυτόνοµων 

γραφειοκρατικών σωµάτων, κυρίως σε οµοσπονδιακού τύπου πολιτικά συστήµατα. Σ’ αυτές τις 

περιπτώσεις που οι αποφάσεις για δηµόσιες δαπάνες δεν λαµβάνονται από µια αρχή αλλά δίνεται η 

δυνατότητα σε επιµέρους γραφειοκρατικά σώµατα  να δαπανήσουν δηµόσιο χρήµα κυρίως σε τοπικό 

επίπεδο το µέγεθος της δηµόσιας οικονοµίας τείνει να αυξάνεται (Tarschys 1975).  Με βάση την 

πρόταση αυτή ο Cameron (1978) καταλήγει στην υπόθεση πως στα οµοσπονδιακά συστήµατα η 

δράση των πολλαπλών γραφειοκρατικών σωµάτων τους δίνει την δυνατότητα να αυξάνουν τις 

δαπάνες, χρησιµοποιώντας σε αρκετές περατώσεις πόρους που συλλέγονται από αλλά αντίστοιχα 

σώµατα, αυξάνοντας το µέγεθος της δηµόσιας οικονοµίας. Η δεύτερη όψη του φαινοµένου αυτού 

αναφέρεται τον βαθµό της δηµοσιονοµικής συγκέντρωσης, δηλαδή το ποσοστό των  δηµοσίων 
                                                            
8 Για την θεωρία του «εκλογικού οικονοµικού κύκλου» (political business cycle), ενδεικτικά βλ. Nordhaus (1975) και 
Alesina (1989)  
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εσόδων της κεντρικής κυβέρνησης, όπου στα µη οµοσπονδιακά  κράτη εµφανίζεται υψηλότερος σε 

σχέση µε τα οµοσπονδιακά, στα οποία η εξουσία επιµερίζεται στις περιφέρειες και δίνεται η 

δυνατότητα στις τοπικές αρχές να υλοποιούν προγράµµατα δαπανών (Freeman, 1975). Εποµένως 

αναµένεται το πεδίο των δηµοσίων οικονοµικών να µεγενθύνεται σε αποκεντροποιηµένα κράτη  µε 

αύξηση των δηµοσίων δαπανών, σε σχέση µε τις συγκεντρωτικά κράτη όπου το µονοπώλιο 

διαµόρφωσης και υλοποίησης της δηµοσιονοµικής πολιτικής εναπόκειται σε ένα µόνο θεσµικό 

σώµα, το οποίο διατηρεί αποτελεσµατικότερο έλεγχο επί των συνολικών δαπανών και µπορεί 

ευκολότερα να προχωρήσει σε περιοριστικές δηµοσιονοµικές πολιτικές.  

   Η θεωρητική συνεισφορά του Cameron έγκειται στην ανάδειξη  της σηµασίας της επίδρασης 

του διεθνούς περιβάλλοντος στο εσωτερικό του κράτους, ως παράµετρο µεγέθυνσης του.  Τα κράτη 

εξαρτώνται από το εξωτερικό περιβάλλον είτε από τις διεθνείς αγορές για εξαγωγές ή από 

επενδυτικά κεφάλαια που προέρχονται από το εξωτερικό. ∆εδοµένου του υψηλού βαθµού 

υποκατάστασης των εξωτερικών και εγχωρίων αγαθών  µε εγχώριες τιµές, στα προϊόντα, την 

εργασία και το κεφάλαιο που διαµορφώνονται  στις διεθνείς  αγορές ανάλογα µε την ζήτηση και την 

προσφορά, οι οικονοµίες αυτές χαρακτηρίζονται ανοιχτές, δηλαδή είναι εκτεθειµένες σε πιέσεις των 

διεθνών αγορών (Lindbeck 1976).  Όπως υποστηρίζει ο ίδιος η δηµόσια οικονοµία αυξήθηκε σε 

µεγαλύτερο βαθµό στα κράτη µε ανοιχτή οικονοµία σε σχέση µε όσα η οικονοµία τους ήταν σχετικά 

κλειστή, ως προς το βαθµό εξάρτησης από τους εξωτερικούς πόρους. Συνήθως οι κυβερνήσεις των 

χωρών µε ανοιχτή οικονοµία, αντιµετωπίζουν την εξάρτηση από τις εξωτερικές συνθήκες µέσα από 

την «εθνικοποίηση» ενός µεγάλου µέρους της κατανάλωσης (Cameron 1978). Η υπόθεση που 

καταλήγει είναι ότι στα κράτη των οποίων η οικονοµία ήταν σχετικά ανοιχτή µε την έννοια της 

έκθεσης στις µεταβολές της παγκόσµιας οικονοµίας αναµένεται το µέγεθος της δηµόσιας οικονοµίας 

να αυξάνεται, µε µετρό το σύνολο των εξαγωγών και εισαγωγών στο σύνολο του ΑΕΠ (GDP).   

Ο  Cameron (1978) στήριξε την έρευνα του στην ανάλυση των εσόδων 18 κρατών την 

περίοδο 1960-1974, µε δείκτη µέτρησης  το λόγο του ετήσιου ποσοστού  εσόδων στο ΑΕΠ (GDP). 

Στα έσοδα συγκαταλέγονται εκτός από το σύνολο της φορολογίας άµεσης και έµµεσης, οποιοδήποτε 

άλλο κρατικός πόρος (δασµοί, τέλη, ενοίκια, κέρδη δηµοσίων επιχειρήσεων κ.λ.π). Ο ίδιος 

υποστηρίζει πως σε γενικές γραµµές η µεγέθυνση του κράτους από πλευράς δηµόσιας οικονοµίας 

ήταν η γενική τάση, η οποία όµως είχε διαφορετική έκταση  σε κάθε περίπτωση. Τα αποτελέσµατα 

της έρευνας οδηγούν στα παρακάτω συµπεράσµατα  αναφορικά µε τις αρχικές θεωρητικές 

υποθέσεις.   

  Αρχικά αµφισβητεί την εγκυρότητα του «νόµου του Wagner»  που αποδίδει την µεγέθυνση του 

κράτους, κατ’ επέκταση και του δηµοσίου τοµέα, στην οικονοµική ανάπτυξη. Τα αιτήµατα των 

πολιτών για αγαθά και υπηρεσίες και η προθυµία τους να καταβάλουν υψηλότερη φορολογία δεν 
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σχετίζονται µε το επίπεδο του εισοδήµατος και δεν υφίσταται ανάλογη σχέση ατοµικού εισοδήµατος 

µε το µέγεθος της δηµόσιας οικονοµίας. Αντίθετα υποστηρίζει πως ισχύει το επιχείρηµα του 

Wildasky (1975) ότι το µέγεθος της δηµόσιας οικονοµίας αυξάνεται περισσότερο σε περιόδους 

µέτριας οικονοµικής ανάπτυξης. Επίσης  οι δηµοσιονοµικοί δείκτες δεν αυξάνονται περισσότερο 

όταν οι κυβερνήσεις προβαίνουν στην απόκρυψη του κόστους µέσω της «δηµοσιονοµικής 

αυταπάτης» (fiscal illusion)  Τα δεδοµένα της έρευνας του Cameron (1978) δείχνουν µια σαφή 

αύξηση  της δηµόσιας οικονοµίας µετά το 1960 η οποία στηρίζεται κυρίως στην άµεση φορολογία 

και στην ελαστικότητα της φορολόγησης περιουσίας (π.χ. φόροι εισοδήµατος φυσικών προσώπων 

και επιχειρήσεων).  

Η πολιτική, ειδικότερα ο κοµµατικός χαρακτήρας της κυβέρνησης επιδρά σηµαντικά στην 

µεγέθυνση της δηµόσιας οικονοµίας. Η σύνθεση µιας αριστερής ή δεξιάς κυβέρνησης έχει 

καθοριστική σηµασία για την κατεύθυνση της δηµόσιας οικονοµίας.  Ο ίδιος δίνει το παράδειγµα 

κρατών µε   αριστερού προσανατολισµού κυβερνήσεις π.χ. ∆ανία, Νορβηγία, Σουηδία οπού και 

σηµειώθηκε αύξηση των δηµοσίων εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε αντίθεση µε χώρες π.χ. Γαλλία, 

Ιταλία, Ιαπωνία στις οποίες τα αριστερά κόµµατα ήταν µειοψηφία. Επίσης η συχνότητα των 

εκλογικών αναµετρήσεων έχει ανάλογη σχέση µε την µεγέθυνση της δηµόσιας οικονοµίας, καθώς ο 

εκλογικός ανταγωνισµός επιφέρει συνήθως αύξηση των δαπανών αλλά και του πληθωρισµού. Η 

αρχική υπόθεση δεν επιβεβαιώθηκε ως προς τα οµοσπονδιακά κράτη, στα οποία ενώ αναµένονταν η 

δηµόσια οικονοµία να αυξάνεται εξαιτίας της αποκέντρωσης φαίνεται να ισχύει το αντίθετο: Τα 

συγκεντρωτικά συστήµατα ενισχύουν την επέκταση της δηµόσιας οικονοµίας. Στα οµοσπονδιακά 

συστήµατα ο έλεγχος των δαπανών διεξάγεται από αυτόνοµα διοικητικά επίπεδα τα οποία µπορούν 

και επιβάλουν περιορισµούς. Αντίθετα σε κράτη µε συγκεντρωτικά διοικητικά συστήµατα η 

µεγέθυνση της δηµόσιας οικονοµίας εµφανίζεται µεγαλύτερη. Αυτό συµβαίνει διότι δεν υπάρχουν 

ιδιαίτεροι θεσµικοί περιορισµοί ως προς τις δαπάνες, δίνοντας την δυνατότητα στις κυβερνήσεις να 

διασφαλίζουν την οµοιοµορφία του πλαισίου της  πολιτικής, χωρίς να συναντούν ισχυρά θεσµικά 

εµπόδια.  

Τέλος υποστηρίζει πως στα κράτη µε ανοιχτές οικονοµίες είναι πιθανότερη µια µεγαλύτερη 

αύξηση της δηµόσιας χρηµατοδότησης σε σχέση µε αντίστοιχες κλειστές οικονοµίες. Οι κυβερνήσεις 

για να αντισταθµίσουν τις επιπτώσεις της εξωτερικής εξάρτησης, διευρύνουν  τον έλεγχο της 

εγχώριας οικονοµίας µέσω της εθνικοποίησης ενός µεγάλου µέρους  της κατανάλωσης. Ο ίδιος 

θεωρεί τον  δείκτη ανοίγµατος της οικονοµίας εγκυρότερο σε σχέση µε το οικονοµικό προϊόν ως 

προς την µεγέθυνση των δηµοσίων εσόδων. Η επίδραση του κοµµατικού χαρακτήρα της κυβέρνησης 

έχει σχετική βαρύτητα, διότι αντίστοιχη µεγέθυνση παρουσιάστηκε και σε κράτη χωρίς ισχυρή 

αριστερή εκπροσώπηση στην κυβέρνηση (π.χ. Ολλανδία, Βέλγιο, Καναδάς, Ιρλανδία). 
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Παραδείγµατα αποτελούν: Η Αγγλία οπού η επίδραση του κοµµατικού χαρακτήρα της κυβέρνησης 

είναι θετική σε ετήσια βάση στις περιόδους διακυβέρνησης των Εργατικών και αρνητική επί 

κυβερνήσεων των Συντηρητικών.  Η Γερµανία επί κυβερνήσεων Χριστιανοδηµοκρατών παρουσίασε 

µέτρια ή περιορισµένη µεταβολή στο πεδίο της δηµόσιας οικονοµίας, σε αντίθεση µε τις κυβερνήσεις 

των Σοσιαλδηµοκρατών που επέφεραν σηµαντικές µεταβολές. 

 

1.3.3. Η θεωρία του Rodrik 

Για τον Rodrik (1997,1998)  η µεταπολεµική µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα ταυτόχρονα µε την 

ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου δεν ήταν συµπτωµατική, αλλά συνδέεται µε την µεγέθυνση του 

δηµοσίου τοµέα και το άνοιγµα της οικονοµίας στο διεθνές περιβάλλον. Ειδικότερα αναφέρεται στην 

ανάλογη σχέση µεταξύ της έκθεσης της οικονοµίας στο διεθνές εµπόριο και της επέκτασης του 

δηµοσίου, υποστηρίζοντας πως το µέγεθος του δηµοσίου τοµέα είναι µεγαλύτερο σε οικονοµίες που 

είναι περισσότερο ανοικτές- εκτεθειµένες  στην παγκόσµια αγορά. Η αιτία είναι η ανάπτυξη ενός 

δικτύου ασφαλείας από πλευράς κράτους προς την κοινωνία. Το άνοιγµα της οικονοµίας επιδρά 

σηµαντικά στην δηµόσια κατανάλωση των περισσότερο ευάλωτων στον εξωτερικό «κίνδυνο» 

οικονοµιών. Το κράτος για να αντισταθµίσει τον «κίνδυνο»  αποσπά µεγαλύτερο µερίδιο από την 

εγχώρια παραγωγή και αυξάνει τις δηµόσιες δαπάνες. Το υπόδειγµα είναι επηρεασµένο από την 

µελέτη του Cameron (1978) που συνέδεσε το άνοιγµα της οικονοµίας µε την µεγέθυνση των 

δηµοσίων οικονοµικών θέλοντας να ερµηνεύσει την αύξηση των φορολογικών εσόδων. Η ερµηνεία 

του Rodrik (1998) εστιάζεται στο ρόλο του εξωτερικού «ρίσκου». Η έκθεση σε υψηλό εµπορικό 

ρίσκο µιας ανοιχτής οικονοµίας έχει ένα κόστος το οποίο προκαλεί την µεγέθυνση του δηµοσίου 

τοµέα ως αποτέλεσµα της προσπάθειας του κράτους να αντισταθµίσει της συνέπειες αυτού του 

κόστους. Με άλλα λόγια το ίδιο το κράτος αναλαµβάνει  το κόστος που προκύπτει από το άνοιγµα 

της οικονοµίας στο διεθνές εµπόριο και το αντισταθµίζει µέσω της  διεύρυνσης του δηµοσίου τοµέα. 

Μέσα από την αύξηση των δηµοσίων δαπανών το κράτος παρέχει  ασφάλεια σε ανοιχτές οικονοµίες 

που υπόκεινται σε εξωτερικές κρίσεις. Οι βασικές υποθέσεις της θεωρίας είναι οι εξής:  

1. Η αύξηση του εξωτερικού ρίσκου οδηγεί σε µεγαλύτερη αστάθεια του εγχώριου εισοδήµατος 

και της κατανάλωσης.  

2. Η αύξηση του µεριδίου των δηµοσίων δαπανών στο AEΠ (GDP) περιορίζει την εσωτερική 

οικονοµική αστάθεια.  

3. Το κόστος του  ρίσκου έκθεσης της οικονοµίας στο διεθνές εµπόριο µετακυλύεται στις 

δηµόσιες δαπάνες.  

4. Η αντιστάθµιση του εξωτερικού ρίσκου µέσω της αύξησης των δηµοσίων δαπανών στο 

εσωτερικό αφορά κυρίως την κοινωνική ασφάλιση και τις δαπάνες προνοιακού χαρακτήρα, 
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ιδιαίτερα στις περισσότερο ανεπτυγµένες χώρες που έχουν την δυνατότητα να υποστηρίξουν 

θεσµούς του κοινωνικού κράτους.    

Ο Rodrik (1998) χρησιµοποιεί ως χαρακτηριστικά παραδείγµατα τις χώρες της κεντρικής και 

βόρειας Ευρώπης (Αυστρία, Ολλανδία, Νορβηγία) µε ανοικτές οικονοµίες. Ωστόσο η ισχύς του 

υποδείγµατος του Rodrik δεν περιορίζεται στην Ευρώπη και αφορά όλες τις χώρες ανεξάρτητου 

ύψους  δηµοσίων εσόδων, που µπορεί να έχουν σχετικά µικρή αλλά ανοιχτή οικονοµία. Ο βαθµός 

ανοίγµατος της οικονοµίας µετράται ως µερίδιο των εµπορικών συναλλαγών (εµπορικό ισοζύγιο) 

στο ΑΕΠ (GDP) και η µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα ως το µερίδιο των δηµοσίων δαπανών στο 

ΑΕΠ (GDP). Για την µέτρηση του δηµοσίου τοµέα χρησιµοποιεί την δηµόσια κατανάλωση µε 

εξαίρεση τις µεταβιβάσεις εισοδήµατος και τις δηµόσιες επενδύσεις. Στην δηµόσια κατανάλωση 

(δηλαδή στο κόστος που επιβαρύνει το κράτος),  περιλαµβάνονται οι δαπάνες για δηµόσια αγαθά και 

υπηρεσίες  (άµυνα, υγεία, εκπαίδευση κ.λ.π.). Επίσης χρησιµοποιεί ως ερµηνευτικές µεταβλητές το 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ (GDP), το δείκτη αστικοποίησης, την κατηγορία των χωρών µελών του ΟΟΣΑ, 

την γεωγραφική τοποθέτηση των χωρών (ανατολική Ασία, Αφρική, Λατινική Αµερική) και την 

κατηγορία των σοσιαλιστικών χωρών.   

Βάσει της εµπειρικής  έρευνας που  αφορούσε 125 χώρες την περίοδο 1960-1995 κατέληξε πως  

το κατά κεφαλήν εισόδηµα δεν φαίνεται να επηρεάζει ιδιαίτερα την δηµόσια κατανάλωση, το ίδιο 

και η αστικοποίηση. Η κατηγοριοποίηση βάση σοσιαλιστικών χωρών και γεωγραφικής τοποθέτησης 

είχε κάποια επίδραση αλλά δεν υπάρχει επίδραση στην κατηγορία των χωρών του ΟΟΣΑ. Συνολικά 

το άνοιγµα της οικονοµίας έχει επίδραση στο µέγεθος του δηµοσίου τοµέα. Σε µια οικονοµία 

ανοικτή κατά 80%, το επίπεδο της δηµόσιας κατανάλωσης ήταν µεγαλύτερο από το µέσο όρο κατά 

1,2% του AEP (GDP). Για τις περισσότερες χώρες στις αρχές του ’60 ο δείκτης ήταν µεγαλύτερος 

της µονάδας γεγονός που ερµηνεύει την αύξηση της δηµόσιας κατανάλωσης για τις τρεις 

επερχόµενες δεκαετίες. Το στοιχείο αυτό αποδεικνύει  πως το άνοιγµα της οικονοµίας υπήρξε 

καθοριστικός παράγοντας. Προχωρώντας στην αξιολόγηση της ίδιας σχέσης για επιµέρους  τύπους 

δαπανών φάνηκε πως το άνοιγµα της οικονοµίας συνδέεται µε δαπάνες για δηµόσιες υπηρεσίες, 

εκπαίδευση, στέγαση, υγεία. Επίσης συνδέεται και µε την δηµόσια απασχόληση ως ποσοστό του 

συνόλου των εργαζοµένων. 

Η σχέση µεταξύ βαθµού ανοίγµατος της οικονοµίας και της δηµόσιας κατανάλωσης είναι 

µεγαλύτερη σε χώρες που οι οικονοµίες τους είναι εκτεθειµένες σε αυξηµένο «ρίσκο». Ως βασικό 

µετρό αστάθειας του εισοδήµατος σ’ αυτήν την περίπτωση εκλαµβάνονται οι διακυµάνσεις του 

διεθνούς εµπορίου. Η αστάθεια των εµπορικών συναλλαγών, δηλαδή του ισοζυγίου εξαγωγών, 

εισαγωγών,  πλήττει άµεσα το εισόδηµα και δηµιουργεί κρίσεις στην εσωτερική οικονοµία. Μάλιστα 

το «ρίσκο» αυτό αυξάνεται περισσότερο σε χώρες οι οποίες εξάγουν περιορισµένα είδη αγαθών σε 
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σχέση µε χώρες µε ποικιλία εξαγόµενων ειδών και η επίδραση στη δηµόσια κατανάλωση αναµένεται 

να είναι µεγαλύτερη στην πρώτη περίπτωση. Στις οικονοµίες που υπόκεινται σε µεγαλύτερο 

εξωτερικό «ρίσκο», το κράτος καταναλώνει µεγαλύτερο µερίδιο της εγχώριας παραγωγής, δηλαδή η 

µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα συντελείται µέσω των επιπτώσεων της έκθεσης της οικονοµίας σε 

µεγαλύτερο «ρίσκο» 

Ο Rodrik (1998) ερµηνεύει το φαινόµενο βάσει του «ρίσκου»  που έχει για την εσωτερική 

οικονοµία το διεθνές εµπόριο. Οι περισσότερο ανοικτές οικονοµίες εκτίθενται περισσότερο στην 

παγκόσµια αγορά. Γι’ αυτό το λόγο οι δηµόσιες δαπάνες λειτουργούν ως εγγυητικός παράγοντας στο 

εσωτερικό µε αποτέλεσµα ο δηµόσιος τοµέας να είναι συνώνυµος του «ασφαλούς τοµέα» µε όρους 

δαπανών και απασχόλησης . Εποµένως σε  χώρες που είναι πιο ευάλωτες στις διεθνείς οικονοµικές 

διακυµάνσεις το κράτος αντισταθµίζει το κόστος θέτοντας υπό τον έλεγχό του µεγαλύτερο µερίδιο 

πόρων της οικονοµίας. Προχωρώντας την ανάλυση διακρίνει τρεις τοµείς τον εµπορεύσιµο 

(tradable), τον µη εµπορεύσιµο (non tradable) και τον δηµόσιο τοµέα. Όσο µεγαλύτερο είναι το 

µερίδιο της δηµόσιας κατανάλωσης τόσο θα αυξάνεται και το συνολικό εισόδηµα του επιµέρους 

νοικοκυριού που θα προέρχεται από το δηµόσιο τοµέα. Επίσης το δηµόσιο  θεωρείται «ασφαλής 

τοµέας»,   εφόσον η απασχόληση εντός αυτού είναι σταθερή όπως και τα εισοδήµατα που 

προέρχονται από αυτή, χωρίς να επηρεάζονται από τις εξωτερικές κρίσεις οι οποίες µειώνουν την 

απασχόληση στον ιδιωτικό τοµέα. Υπό αυτές στις συνθήκες µεγάλο µέρος του ρίσκου  στο οποίο 

υπόκεινται το εισόδηµα του κάθε νοικοκυριού αντισταθµίζεται από την µεγέθυνση του δηµοσίου 

τοµέα, µε το κράτος να λειτουργεί ως «διαχειριστής της κρίσης», καταναλώνοντας µεγαλύτερο 

µερίδιο πόρων της οικονοµίας. Σε κάθε περίπτωση µια µικρή αλλά σταθερή αύξηση της δηµόσιας 

κατανάλωσης συνεπάγεται πιο σταθερά εισοδήµατα.  

 Στις ανεπτυγµένες χώρες, µε εξελιγµένα συστήµατα κράτους πρόνοιας η κρατική δικλείδα 

ασφαλείας δεν αφορά στη δηµόσια κατανάλωση αλλά επικεντρώνεται στις  κοινωνικές δαπάνες και  

η έκθεση στο εξωτερικό ρίσκο συνδέεται µε  την κοινωνική ασφάλιση και την προνοιακή κάλυψη. 

Αντίθετα στα λιγότερο ανεπτυγµένα κράτη το κρατικό δίκτυο ασφαλείας αφορά σε ένα σύνολο  

αποσπασµατικών εργαλειακών πολιτικών οι οποίες εγγυώνται εισοδήµατα και εργασία. Στην 

δεύτερη περίπτωση τα συστήµατα µεταβίβασης εισοδήµατος είναι υποτυπώδη µε συνέπεια το κράτος 

να στηρίζεται περισσότερο στην δηµόσια απασχόληση για να διευρύνει το δίχτυ ασφαλείας του 

γεγονός που επηρεάζει σηµαντικά την δηµόσια κατανάλωση. Ειδικότερα εξετάζοντας την σχέση του 

κράτους πρόνοιας µε το εξωτερικό ρίσκο, ο Rodrik (1998) αξιολόγησε τρεις κατηγορίες χωρών, µέλη 

ΟΟΣΑ, χώρες µε κατά κεφαλήν ΑΕΠ πάνω από 4500$ και σύνολο χωρών, βάσει δύο παραµέτρων: i)  

Της σύνδεσης του ρίσκου µε τις κοινωνικές δαπάνες και την κοινωνική ασφάλιση και ii) την σχέση 

του ρίσκου µε την δηµόσια κατανάλωση. Το αποτέλεσµα ήταν και στις δυο κατηγορίες το άνοιγµα 
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της οικονοµίας  συνδέεται περισσότερο µε την πρώτη παράµετρο, δηλαδή οι διακυµάνσεις του 

διεθνούς εµπορίου εµφανίζουν ανάλογη σχέση µε τις κοινωνικές δαπάνες, οι οποίες αυξάνονται 

περισσότερο σε σχέση µε την δηµόσια κατανάλωση. Επίσης  στις χώρες του ΟΟΣΑ η έκθεση της 

οικονοµίας στις διακυµάνσεις τις διεθνούς αγοράς  δεν έχει σηµαντικό αντίκτυπο στην δηµόσια 

κατανάλωση, σε σχέση µε τις αναπτυσσόµενες οικονοµίες όπου αυξάνεται και ο δείκτης της 

δηµόσιας κατανάλωσης.  

O Rodrik (1998) συνέδεσε την   έκθεση της οικονοµίας στο εξωτερικό ρίσκο µε ένα ιδιαίτερο 

κοµµάτι της δηµόσιας κατανάλωσης, την απασχόληση στο δηµόσιο τοµέα, την οποία ερµηνεύει ως 

πρακτική παροχής κοινωνικής προστασίας και εργασιακής εξασφάλισης από πλευράς του κράτους 

απέναντι στο «ρίσκο» µιας οικονοµίας εκτεθειµένης στις διακυµάνσεις του διεθνούς εµπορίου. Μ’ 

αυτόν τον τρόπο αξιολογεί την αύξηση της δηµόσιας απασχόλησης στις αναπτυσσόµενες χώρες από 

την δεκαετία του ’60 και έπειτα όπου χρησιµοποιείται ευρύτερα ως πρακτική διανοµής κρατικών 

ωφελιών στον αστικό πληθυσµό.  Μέσα από την δηµιουργία θέσεων εργασίας στο δηµόσιο τοµέα 

εξασφαλίζεται η εργασιακή σταθερότητα η οποία χρησιµοποιήθηκε ως εργαλείο κοινωνικής 

πολιτικής στις χώρες αυτές που οι θεσµοί του κράτους πρόνοιας δεν είναι ανεπτυγµένοι. Οι µικρές 

ανοιχτές οικονοµίες είναι περισσότερο ευάλωτες στις κρίσεις που προέρχονται από την παγκόσµια 

αγορά. Οι σχετικά ασφαλείς θέσεις εργασίας εντός του κρατικού µηχανισµού αποτελούν ένα είδος 

προστασίας απέναντι στους εξωτερικούς κινδύνους που πλήττουν την εγχώρια οικονοµία. Το κράτος 

παρέχοντας ασφαλή απασχόληση στο δηµόσιο τοµέα, ειδικά στις χώρες µε ανεπαρκείς θεσµούς 

κράτους πρόνοιας, προστατεύει το εισόδηµα των νοικοκυριών και  µ’ αυτόν τον τρόπο η δηµόσια 

απασχόληση λειτουργεί ως µέσο διασφάλισης του εισοδήµατος. Εποµένως, οι αναπτυσσόµενες 

οικονοµίες οι οποίες είναι περισσότερο εκτεθειµένες στο εξωτερικό εµπορικό ρίσκο, θα έχουν 

υψηλότερους δείκτες δηµόσιας απασχόλησης, καθώς θα αυξάνεται ταχύτερα η δηµόσια κατανάλωση.  

Αντικείµενο έρευνας του Rodrik (1997) επίσης είναι η αύξηση της απασχόλησης στο δηµόσιο 

στα αναπτυσσόµενα κράτη την µεταπολεµική περίοδο, ειδικότερα µεταξύ των δεκαετιών ’60-’80, 

στις αναπτυσσόµενες χώρες. Η χρήση της δηµόσιας απασχόλησης ως εργαλείο αναδιανοµής πόρων 

ερµηνεύει την αύξηση που σηµείωσε στις χώρες αυτές, χωρίς ωστόσο ο ίδιος να παραγνωρίζει και 

πολιτικά κίνητρα διανοµής ωφελιών, αν και επισηµαίνει αρκετές περιπτώσεις που ενώ υπήρξε 

αυξηµένη απασχόληση στο δηµόσιο δεν υπήρξαν αντίστοιχοι δείκτες πολιτικής διαφθοράς (π.χ.  

Μπαρµπάντος, Μαυρίκιος, Μποτσουάνα). Ειδικότερα για την µέτρηση του µεγέθους της 

δηµόσιουπαλληλίας  χρησιµοποιεί τα στατιστικά απασχόλησης στο σύνολο και κατά κατηγορία 

κεντρικής διοίκησης και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα όπως επίσης  τη δηµόσια κατανάλωση ως 

ποσοστό του ΑΕΠ (GDP). Το ρίσκο στο διεθνές εµπόριο αποτελεί την κύρια ερµηνευτική µεταβλητή 

της δηµόσιας απασχόλησης, χωρίς ωστόσο να παραβλέπεται και η επίδραση άλλων παραγόντων 
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εξίσου σηµαντικών όπως η γεωγραφική θέση, το κατά κεφαλήν εισόδηµα και η αστικοποίηση.  Για 

την µέτρηση του εξωτερικού ρίσκου χρησιµοποιεί το εµπορικό ισοζύγιο.  

Ο Rodrik (1997) καταλήγει πως i) ότι η διασφάλιση το εισοδήµατος αποτελεί προσδιοριστικό 

παράγοντα στη διαµόρφωση του επιπέδου της  δηµόσιας απασχόλησης. Βάση των στοιχείων, µια 

αύξηση του εισοδηµατικού «ρίσκου» προερχόµενη από το εξωτερικό εµπόριο κατά 1 µονάδα του 

ΑΕΠ, θα προκαλούσε µια αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού της δηµόσιουπαλληλίας από 0,3% ως 

1,1% του ΑΕΠ. ii) Οι αναπτυσσόµενες χώρες, µε περισσότερο εκτεθειµένες οικονοµίες στο 

εξωτερικό ρίσκο εµφανίζουν υψηλούς δείκτες δηµοσίας απασχόλησης, αυξάνοντας ταχύτερα και 

τους δείκτες δηµόσιας κατανάλωσης. Τα παραπάνω ποσοστά αυξάνονται σε χώρες µε µειωµένο 

εισόδηµα, γεγονός που κατά τον ίδιο αποδεικνύει πως στις ανεπτυγµένες χώρες το κράτος έχει την 

δυνατότητα να παρέχει κοινωνική πρόνοια για να στηρίξει το εισόδηµα, µέσω αποτελεσµατικότερων 

εργαλείων απ’ την δηµόσια απασχόληση, κυρίως των µεταβιβαστικών πληρωµών.  iii) Η επέκταση 

του δηµοσίου τοµέα λειτουργεί εις βάρος της εγχώριας παραγωγής που προορίζεται για τις διεθνείς 

αγορές, επιδιώκοντας να αντισταθµίσει το κόστος που προκαλείται από τις διεθνείς αγορές στο 

εσωτερικό στο εισόδηµα, µέσω της αύξησης της δηµόσιας απασχόλησης.  iv) Mια πιθανή αύξηση 

του ρίσκου των εξαγωγών θα προκαλούσε την ανακατανοµή της εργατικής δύναµης προς 

ασφαλέστερες δραστηριότητες, ανάµεσα σ’ αυτές και η δηµόσια απασχόληση. Ακόµη και η ύπαρξη 

εσωτερικών αγορών στις οποίες το κράτος παρεµβαίνει δεν αναιρούν την παραπάνω τάση, διότι το 

δηµόσιο αποτελεί µια ξεχωριστή σφαίρα της οικονοµίας. v) Τέλος δεν δέχεται την άποψη πως το 

µέγεθος µιας χώρας καθορίζει και το µέγεθος του κρατικού µηχανισµού, αντιπροτείνοντας το 

εξωτερικό εµπορικό ρίσκο ως βασική παράµετρο, του οποίου η αύξηση ενεργοποιεί ένα µηχανισµό 

«εσωτερικής άµυνας», γεγονός που συνεπάγεται την µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα.  
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2. Θεωρητικές προσεγγίσεις για την δηµόσια απασχόληση στην Ελλάδα: Κριτική Επισκόπηση 

ελληνικής βιβλιογραφίας 

 

Αφετηρία της διερεύνησης του ζητήµατος της δηµόσιας απασχόλησης στην ελληνική 

βιβλιογραφία είναι η συγκρότηση του δηµοσίου τοµέα στην µεταπολεµική Ελλάδα και η σχέση της 

πολιτικής εξουσίας µε την δηµόσια διοίκηση. Η αύξηση της δηµόσιας απασχόλησης είναι ένα 

φαινόµενο το οποίο οι διάφορες ερµηνευτικές προσεγγίσεις δεν σχετίζουν µε την διεύρυνση των 

κρατικών λειτουργιών, αλλά αποδίδουν σε αυτό πολιτική σηµασία, συνδέοντας το µε την πολιτική 

παρέµβαση στην λειτουργία του κρατικού µηχανισµού. Ειδικότερα, δίνουν έµφαση στην διαδικασία 

προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και την διαµεσολάβηση του πελατειακού συστήµατος στην 

στελέχωση του κρατικού µηχανισµού. Αν και δεν παραβλέπονται τυχόν κοινωνικές ή οικονοµικές 

διαστάσεις του φαινοµένου (π.χ. ενίσχυση της  αστικοποίησης και άσκηση προνοιακής πολιτικής 

µέσω δηµόσιας απασχόλησης), αυτές αποκτούν δευτερεύουσα σηµασία εφόσον οι προσδιοριστικοί 

παράγοντες είναι πολιτικοί. Μια απ’ τις κοινά αποδεκτές ερµηνείες είναι ότι ο ρόλος του κράτους 

στην διαµόρφωση κοινωνικών σχέσεων και κυρίαρχων τάξεων, υλοποιήθηκε  µε την απόσπαση του 

κοινωνικού πλεονάσµατος και τον επιµερισµό του µέσω της λειτουργίας του ως εργοδότης. Η 

δηµόσια απασχόληση χρησιµοποιήθηκε ως όργανο για την συγκρότηση µιας ειδικής τάξης 

στηρίγµατος της µετεµφυλιακής πολιτικής εξουσίας (Χαραλάµπης 1985, Τσουκαλάς 1986). Ο µη 

διαχωρισµός του δηµοσίου τοµέα από την πολιτική εξουσία, αλλά αντίθετα η λειτουργία του 

κρατικού µηχανισµού ως όργανο των εκάστοτε κυβερνήσεων διατηρήθηκε και τη µεταπολίτευση, 

παρά τον εκδηµοκρατισµό των πολιτικών θεσµών και είχε κατά κοινή παραδοχή σηµαντική 

επίδραση στην αύξηση της δηµόσιας απασχόλησης και γενικότερα στην µεγέθυνση του δηµοσίου 

τοµέα.  

Η έλλειψη ανεξαρτησίας των διοικητικών αρχών επέτρεψε στην πολιτική εξουσία πριν και 

µετά την µεταπολίτευση να επεµβαίνει στην στελέχωση του δηµοσίου τοµέα µε «εξωθεσµικές 

παρεµβάσεις», παρακάµπτοντας τις προβλεπόµενες θεσµικές διαδικασίες οι οποίες αφορούσαν στην 

πρόσληψη προσωπικού, αυξάνοντας τον αριθµό των δηµοσίων υπαλλήλων. Αποτέλεσµα ήταν η 

δηµιουργία ενός διογκωµένου αριθµητικά δηµοσίου τοµέα γεγονός που εντάσσεται στην γενικότερη 

προβληµατική κατάσταση της δηµόσιας διοίκησης στην Ελλάδα. Εποµένως, η βιβλιογραφία αποδίδει 

ιδιαίτερη σηµασία στον ρόλο του πελατειακού συστήµατος ως προς την δηµόσια απασχόληση, ως 

αιτία υπερστελέχωσης των δηµοσίων υπηρεσιών και ενίσχυσης της πολιτικοποίησης της δηµόσιας 

διοίκησης, εφόσον ο κρατικός µηχανισµός λειτούργησε ως όργανο των εκάστοτε κυβερνήσεων, 

αδυνατώντας να διατηρήσει ως ένα βαθµό θεσµική αυτονοµία. Η λειτουργία του πελατειακού 

συστήµατος στο σηµείο αυτό αφορά στο πλεονάζον τµήµα της δηµόσιουπαλληλίας που αποδίδεται 
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χρονικά κυρίως στην µεταπολίτευση και την δεκαετία του ’80, χωρίς ωστόσο να αγνοείται η 

επίδραση άλλων παραγόντων, όπως η ανορθολογική διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού στα διάφορα 

υποσυστήµατα του δηµοσίου τοµέα ή ακόµη η πολιτική κρατικοποιήσεων των κυβερνήσεων της 

περιόδου,  που ενέταξε στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα µεγάλο αριθµό µισθωτών9.  

Σηµείο αναφοράς των θεωριών σχετικά µε την µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα στην Ελλάδα 

είναι: i) H πολιτικοποίηση διοικητικού συστήµατος. Η έννοια της «πολιτικοποίησης» σηµαίνει την 

ανάληψη του ελέγχου του κρατικού µηχανισµού από την πολιτική εξουσία, µε στόχο τον έλεγχο και 

την υπαγωγή των λειτουργιών των δηµοσίων φορέων στην εκάστοτε κυβέρνηση. Η δηµόσια 

διοίκηση  και η πολιτική εξουσία παύουν να είναι διαχωρισµένες και η κυβέρνηση συγκεντρώνει 

µεγαλύτερο µερίδιο εξουσίας.  ii) H ενίσχυση του θεσµικού ρόλου του κράτους στο πεδίο της 

οικονοµίας. Η αύξηση του κρατικού παρεµβατισµού στο πεδίο της οικονοµίας, η οποία µάλιστα 

απέκτησε και θεσµικό χαρακτήρα από την δεκαετία του ’50 περιελάµβανε µέτρα ελέγχου και 

παρέµβασης στην ιδιωτική οικονοµία, ίδρυση αναπτυξιακών φορέων και χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων, καθώς και ανάπτυξη της κρατικής επιχειρηµατικότητας συµµετέχοντας σε βασικούς 

παραγωγικούς τοµείς (π.χ προγράµµατα δηµοσίων επενδύσεων, κρατικές επιχειρήσεις). Η µεγέθυνση 

του δηµοσίου τοµέα εκδηλώθηκε σε τρία πεδία 

     i). ∆ιεύρυνση των κρατικών λειτουργιών στο πεδίο της οικονοµίας 

    ii). Αύξηση των δηµοσίων φορέων και υπηρεσιών   

   iii). Αύξηση της απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα.  

 Όπως προαναφέρθηκε, η ελληνική βιβλιογραφία ερµηνεύει την αύξηση της δηµόσιας 

απασχόλησης µε άξονα τις µεθόδους στελέχωσης του δηµοσίου και  γι’ αυτό το σύστηµα 

πελατειακών σχέσεων ως διαµεσολαβητής των προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα έχει ιδιαίτερη 

ερµηνευτική βαρύτητα. Παρόλα αυτά, αντίστοιχα µε την διεθνή βιβλιογραφία επιχειρείται µια 

κατηγοριοποίηση των θεωριών για τα αίτια της µεγέθυνσης της δηµόσιας απασχόλησης, ανάλογα µε 

το ειδικό ερµηνευτικό βάρος που αποδίδουν οι επιµέρους θεωρίες στους παράγοντες οι οποίοι 

επιδρούν στην αύξηση της δηµόσιας απασχόλησης, κατηγοριοποιώντας τους σχηµατικά στα εξής 

πεδία: i) ενδογενείς µεταβλητές  iii) εξωγενείς µεταβλητές. Η κατηγοριοποίηση δεν είναι απόλυτη, 

διότι οι θεωρίες δεν είναι µονοδιάστατες και λαµβάνουν υπόψιν και τις τρεις µεταβλητές. Η 

κατηγοριοποίηση προκύπτει ανάλογα µε την ιδιαίτερη σηµασία που αποδίδουν σε µια από τις δύο 

µεταβλητές. Οι ενδογενείς µεταβλητές αποδίδουν την µεγέθυνση της δηµόσιας απασχόλησης σε 

παράγοντες εσωτερικούς του κράτους οι οποίοι σχετίζονται µε την δοµή και την λειτουργία του 

ελληνικού διοικητικού συστήµατος. οι εξωγενείς µεταβλητές αφορούν θεωρίες που ερµηνεύουν την 
                                                            
9 Σχετικά µε τους παράγοντες που προσδιορίζουν την αναποτελεσµατική λειτουργία του δηµοσίου τοµέα στην Ελλάδα  
βλ. Μακρυδηµήτρης  (1999),  Μουζέλης  (1978), Σωτηρόπουλος  (1996) και  Σπανού, (1990).  
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µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα σε σχέση µε την θέση της χώρας στο διεθνές οικονοµικό 

περιβάλλον, λαµβάνοντας υπόψιν τις επιδράσεις που δέχεται από αυτό. Σχηµατικά τα παραπάνω 

πεδία εντάσσονται σε δυο βασικά ερµηνευτικά σχήµατα: τις «µικρό- προσεγγίσεις» οι οποίες 

περιλαµβάνουν τις ενδογενείς µεταβλητές και τις «µάκρο-προσεγγίσεις» στις οποίες εντάσσεται η 

ερµηνεία των εξωγενών µεταβλητών. Συγκεκριµένα οι «µάκρο-προσεγγίσεις» αφορούν κυρίως 

ερµηνείες του φαινοµένου οι οποίες δίνουν βαρύτητα στην επίδραση του διεθνούς περιβάλλοντος και 

οι  «µικρό- προσεγγίσεις» σε παράγοντες  που  προέρχονται από το εσωτερικό του  κράτους.  

 

2.1 «Μίκρο- Προσεγγίσεις» : Ενδογενείς Μεταβλητές 

 Η ερµηνεία της µεγέθυνσης του δηµοσίου τοµέα στην Ελλάδα βάση ενδογενών µεταβλητών  

αποτελεί µια «µίκρο -προσέγγιση», η οποία αναφέρεται σε παράγοντες που προέρχονται από το 

εσωτερικό ίδιου του κράτους και συνοψίζονται στην πολιτικοποίηση της δηµόσιας διοίκησης, την 

δοµή και λειτουργία του κρατικού µηχανισµού. Ο πολιτικός έλεγχος του διοικητικού συστήµατος 

που δεν επέτρεψε την αυτονοµία του έναντι της πολιτικής εξουσίας, καθώς και η αναποτελεσµατική 

λειτουργία της δηµόσιας διοίκηση εξαιτίας οργανωτικής αδυναµίας, συνέτειναν στην µεγέθυνση του 

δηµοσίου τοµέα και στην αύξηση της δηµόσιας απασχόλησης. Η γραφειοκρατική συµπεριφορά στην 

προκειµένη περίπτωση ερµηνεύεται ως σύµπτωµα της γενικότερης προβληµατικής του δηµοσίου 

τοµέα, η οποία αφορά την υπερστελέχωση των δηµοσίων φορέων και υπηρεσιών και την 

πολιτικοποίηση της γραφειοκρατίας µέσω της διαµεσολάβησης του πελατειακού συστήµατος στην 

στελέχωση του κρατικού µηχανισµού. 

 

2.1.1. Η ερµηνεία του Αθανασόπουλου  

 Ο Αθανασόπουλος (1983)  ερµηνεύει την αύξηση της δηµόσιας απασχόλησης ως συνέπεια 

της αναποτελεσµατικής λειτουργίας του δηµοσίου τοµέα, που σχετίζεται αφενός µε οργανωτικά 

προβλήµατα της δηµόσιας διοίκησης της και αφετέρου µε την αδυναµία της να ανταποκριθεί στις 

διευρυµένες λειτουργίες της. Εποµένως το ζήτηµα της δηµόσιας απασχόλησης ή αλλιώς η 

υπερστελέχωση του δηµοσίου τοµέα, αποτελεί σύµπτωµα των γενικότερων προβληµάτων που 

αντιµετωπίζει το διοικητικό σύστηµα στη δοµή και λειτουργία του. Ο ίδιος λαµβάνει υπόψιν του τον 

ενεργό ρόλο του κράτους εντός της κοινωνίας και της οικονοµίας, όπως  εκδηλώθηκε µε  την αύξηση 

του κρατικού παρεµβατισµού στην οικονοµία, την διεύρυνση των κρατικών λειτουργιών και συνδέει 

την µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα µε την αύξηση του αριθµού των δηµοσίων υπαλλήλων. Όπως  

αναφέρει «Με τόσο πολυάριθµο προσωπικό και µε τόσο έντονη παρουσία στην οικονοµία, η 

Κυβέρνηση είναι ο µεγαλύτερος εργοδότης και το Κράτος η πρώτη επιχείρηση της χώρας…» 
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Η µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα αποδίδεται σε εσωτερικά αίτια, ειδικότερα στην  ανάπτυξη 

της γραφειοκρατίας, η οποία επηρεάζεται από εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες 

(Αθανασόπουλος 1983, σελ. 140-141): 

        i) Εσωτερικοί παράγοντες: Πέραν  των αντικειµενικών συνθηκών που επιβάλλουν την 

διεύρυνση των κρατικών λειτουργιών και την αύξηση των υπηρεσιών, ο γραφειοκρατικός 

µηχανισµός έχει την τάση να διογκώνεται: Η τάση πολλαπλασιασµού των υφισταµένων υπαλλήλων 

από τα ιεραρχικά ανωτέρα στελέχη, η δηµιουργία πρόσθετων εργασιών µεταξύ των υπαλλήλων και η 

«ιεραρχολογία» δηλαδή η τάση προαγωγής  του υπαλλήλου στο επίπεδο της «αναρµοδιότητας» του, 

σε θέση για την οποία δεν θα έχει επαρκή προσόντα ερµηνεύουν την διόγκωση της γραφειοκρατίας 

ii) Στα εξωτερικά αίτια περιλαµβάνονται τα κοινωνικά αιτήµατα και η εξισορρόπηση των 

αντικρουόµενων συµφερόντων τα οποία δηµιουργούν πρόσθετες λειτουργίες και συµβάλλουν 

στην διόγκωση της γραφειοκρατίας. 

Θεωρεί πως το ελληνικό διοικητικό σύστηµα αντιµετωπίζει οργανωτικής φύσης προβλήµατα τα 

οποία σχετίζονται: i) Mε την δοµή και την συγκρότηση του δηµοσίου τοµέα ii) Tην γραφειοκρατική 

λειτουργία και iii) την στελέχωση του δηµοσίου τοµέα όπως διαµεσολαβείται από το σύστηµα των 

πελατειακών σχέσεων. 

Ως προς την δοµή και την οργάνωση του δηµοσίου τοµέα διέπεται από φορµαλισµό καθώς 

υιοθετούνται θεσµοί και οργανωτικά πρότυπα τα οποία δεν διαµορφωθήκαν εντός της κοινωνίας 

αλλά µιµήθηκαν αντίστοιχα πρότυπα άλλων κρατών(Αθανασόπουλος 1983, σελ.42). Συνέπεια είναι 

η αναποτελεσµατικότητα των γραφειοκρατικών λειτουργιών µέσω χρονοβόρων και δαπανηρών 

διαδικασιών που εµµένουν στην λεπτοµερή εφαρµογή των τύπων. Επιπλέον  η  σταδιακή αύξηση του 

αριθµού των υπουργείων την περίοδο 50-80 και των κυβερνητικών στελεχών,  ιδιαίτερα του αριθµού 

των υφυπουργών,  είχαν αποτέλεσµα τον «πολυκεφαλισµό» της κεντρικής διοίκησης και την 

ανισορροπία  ανάµεσα στην κυβερνητική δοµή και την διοικητική οργάνωση(Αθανασόπουλος 1983, 

σελ.54-55). Επίσης διακρίνει τα διοικητικά συστήµατα σε δυο κατηγορίες ανοιχτής και κλειστής 

δοµής: 

• Το σύστηµα κλειστής δοµής αφορά ένα ειδικό καθεστώς εργασίας, συµφώνα µε το οποίο οι 

υπάλληλοι δεν είναι κοινοί εργαζόµενοι αλλά θεωρούνται δηµόσιοι λειτουργοί µε ειδικές 

υποχρεώσεις. Το καθεστώς εργασίας διέπεται από µονιµότητα και το κράτος είναι 

υποχρεωµένο να απασχολήσει τον υπάλληλο ακόµη και αν η θέση στην οποία υπηρετούσε 

καταργηθεί. Οι θέσεις δεν είναι εξατοµικευµένες, αλλά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σύνολο 

κλάδων, εντός του οποίου ο υπάλληλος µε αφετηρία τον εισαγωγικό βαθµό προάγεται 

σταδιακά στον ανώτατο βαθµό του κλάδου.  Η προοπτική της σταδιοδροµίας εξασφαλίζει  µε 

την πάροδο του χρόνου την ιεραρχική ανέλιξη του υπαλλήλου  σε υψηλότερες θέσεις της µε 
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µεγαλύτερο µισθό. Επιπλέον το κράτος φροντίζει για την διαρκή επιµόρφωση του υπαλλήλου 

προκειµένου να ανταποκριθεί σε µεγαλύτερο εύρος καθηκόντων(Αθανασόπουλος 1983, 

σελ.79-84).  

• Στο σύστηµα ανοιχτής δοµής η λειτουργία του δηµοσίου τοµέα µοιάζει µε ιδιωτική 

επιχείρηση. Οι δαπάνες προσωπικού ελέγχονται ευκολότερα και διευκολύνεται η ορθότερη 

αντιστοιχία θέσεων και πραγµατικών αρµοδιοτήτων. Η πρόσληψη αφορά σε εξειδικευµένη 

θέση µε προσδιορισµένα καθήκοντα για την οποία απαιτούνται συγκεκριµένα προσόντα. ∆εν 

παρέχεται η δυνατότητα σταδιοδροµίας, ώστε µε την πάροδο των ετών ο υπάλληλος να 

ανέλθει ιεραρχικά και να καταλάβει υψηλότερες θέσεις  µε υψηλότερους µισθούς. Επίσης δεν 

διασφαλίζεται η µονιµότητα απασχόλησης σε περίπτωση κατάργησης θέσης ή µη 

ανταπόκρισης του υπαλλήλου στα εργασιακά του καθήκοντα. Η εργασιακή σχέση των 

υπαλλήλων ανήκει στο κοινό εργατικό δίκαιο και δεν υφίσταται ειδικό καθεστώς ούτε ειδικά 

πλεονεκτήµατα ή υποχρεώσεις (Αθανασόπουλος 1983, σελ.76-77). 

Ο ίδιος υποστηρίζει πως ένα από τα µειονεκτήµατα της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης είναι πως ενώ 

συγκροτήθηκε ως ένα σύστηµα κλειστής δοµής διατηρεί χαρακτηριστικά του συστήµατος ανοιχτής 

δοµής, όπου η πρόσληψη στο δηµόσιο προσιδιάζει στο σύστηµα ανοιχτής δοµής, αντίθετα τα 

εργασιακά δικαιώµατα των υπαλλήλων προβλέπονται σύµφωνα µε τα σύστηµα κλειστής δοµής.  

Επίσης δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην έλλειψη ανεξαρτησίας της δηµόσιας διοίκησης από την 

πολιτική εξουσία και την επίδραση του πελατειακού συστήµατος εντός του κρατικού µηχανισµού.  

Θεωρεί πως η  πολιτικοποίηση της δηµόσιας διοίκησης µέσα από το σύστηµα πελατειακών σχέσεων,  

εκτός από δίοδος στελέχωσης της δηµόσιας διοίκησης λειτούργησε και ως µέσο ικανοποίησης 

επιµέρους ιδιωτικών συµφερόντων. Το ειδικό καθεστώς απασχόλησης στο δηµόσιο µε τα ειδικά 

προνόµια που το συνοδεύουν αποτέλεσε προνοµιακό χώρο απασχόλησης. Η πρόσληψη στο δηµόσιο 

διαµεσολαβούµενη από το πελατειακό σύστηµα υπήρξε αντικείµενο συνδιαλλαγής πολιτικών και 

ψηφοφόρων, αυξάνοντας σταδιακά το µέγεθος της δηµοσιουπαλληλίας. Η διόγκωση του δηµοσίου 

τοµέα από πλευράς προσωπικού αποδίδεται επίσης και στην έλλειψη ορθολογικών διαδικασιών 

προσλήψεων. Η είσοδος στο δηµόσιο περιορίζεται σε προαπαιτούµενα τυπικά προσόντα τα οποία 

δίνουν την δυνατότητα διεκδίκησης µιας θέσης σε µεγάλη µερίδα του πληθυσµού, ενώ ουσιαστικά η 

αξιολόγηση και η πρόσληψη διενεργούνται µέσω του πελατειακού δικτύου.  

Για την πληθωριστική στελέχωση του δηµοσίου τοµέα παραθέτει στοιχεία του 1981, βάσει 

των οποίων ο αριθµός των τακτικών δηµοσίων υπαλλήλων υπερέβαινε τις 200.000 και των εκτάκτων 

ανέρχονταν στις 40.000 περίπου. Προσθέτοντας σε αυτούς και το προσωπικό των οργανισµών 

τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και των δηµοσίων οργανισµών και επιχειρήσεων, το σύνολο των 

δηµοσίων υπαλλήλων υπολογίζεται στις 420.000.  Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του ίδιου, ο αριθµός 
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αυτός αντιπροσωπεύει το 16% του ενεργού πληθυσµού  και το 30% των µισθών και ηµεροµισθίων 

στον µη αγροτικό τοµέα. Επίσης στο 30% περίπου υπολογίζει την συµµετοχή του δηµοσίου τοµέα 

στην ακαθάριστη δαπάνη της οικονοµίας, ποσό που αντιστοιχεί  σε 660 δις δραχµές 

(Αθανασόπουλος 1983, σελ.29). 

 

2.1.2.Λυριντζής:  (bureaucratic clientelism) 

      Ο Λυριντζής ερµηνεύει την µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα ως αποτέλεσµα του ελέγχου 

του κρατικού µηχανισµού από την πολιτική εξουσία- κυβερνώντα κόµµατα και την χρησιµοποίηση 

του για την  διανοµή πολιτικών ωφελειών µέσω του πελατειακού συστήµατος, δίνοντας ένα νέο 

ορισµό του φαινοµένου ως “bureaucratic clientelism”.  Συµφώνα µε τον ίδιο,  οι πελατειακές σχέσεις 

αποτελούν το κύριο χαρακτηριστικό της ελληνικής πολιτικής σκηνής την µετεµφυλιακή περίοδο. Ο 

Λυριντζής  αντιλαµβάνεται  τις πελατειακές σχέσεις ως τρόπο συµµετοχής των µαζών στην πολιτική. 

Αναφέρεται  στον µετασχηµατισµό των πελατειακών σχέσεων στην µεταπολιτευτική περίοδο, καθώς 

οι σχέσεις µεταξύ του πολιτικού  µε τους ψηφοφόρους και τις οικογένειες τους,  µεταβάλλονται στη 

σχέση µιας κοµµατικής οργάνωσης µε ένα άτοµο ή µια επιµέρους κοινωνική οµάδα. Ο προσωπικός 

χαρακτήρας των πελατειακών σχέσεων, έλαβε τη νέα µορφή των γραφειοκρατικών πελατειακών 

σχέσεων», καθώς τον µέχρι τότε ρόλο του βουλευτή αναλαµβάνει η «κοµµατική γραφειοκρατία». 

Ειδικότερα ως προς τις προσλήψεις στον δηµόσιο τοµέα το ρόλο του διαµεσολαβητή βουλευτή ή 

κοµµατάρχη, αναλαµβάνουν τα κοµµατικά όργανα.  

Ο ίδιος υποστηρίζει πως ο «αντικοµµουνισµός» ως ιδεολογική βάση και το πελατειακό 

σύστηµα ως οργανωτική βάση, υπήρξαν τα κύρια χαρακτηριστικά των πολιτικών κοµµάτων της 

µετεµφυλιακής περιόδου. Την περίοδο αυτή η εκλογική επιρροή των κοµµάτων εξαρτάται από το 

κύρος των ηγετικών προσωπικοτήτων τους και την αποτελεσµατικότητα των πελατειακών σχέσεων. 

Τη µετεµφυλιακή περίοδο, η λειτουργία του κράτους ως εργοδότη µέσω των προσλήψεων στο 

δηµόσιο τοµέα, συντέλεσε στην ανασυγκρότηση της µεσαίας τάξης, η οποία µαζί µε τον αγροτικό 

πληθυσµό,  αποτέλεσε την απαραίτητη εκλογική βάση για την διατήρηση της εξουσίας από την δεξιά 

παράταξη. Τη δεκαετία του ’60 οι οικονοµικές εξελίξεις που επέφερε το αναπτυξιακό µοντέλο που 

εφαρµόστηκε στη χώρα, δηµιούργησαν έντονες οικονοµικές ανισότητες εντός της κοινωνίας οι 

οποίες είχαν ως αποτέλεσµα την πολιτική κινητοποίηση των µεσαίων και χαµηλότερων οικονοµικών 

στρωµάτων, στρέφοντας την στήριξη τους σε πολιτικές δυνάµεις του κεντρώου χώρου οι οποίες 

υποστήριξαν τα αιτήµατα τους.  

Η κρισιµότητα του ρόλου του πελατειακού συστήµατος, δεν αναιρεί την επίδραση άλλων 

παραγόντων, όπως οι εξωτερικές παρεµβάσεις, στο πολιτικό σύστηµα εξαιτίας,  της πολιτικής  και 

οικονοµικής εξάρτησης της χώρας από το εξωτερικό, το ιστορικό υπόβαθρο και οι κοινωνικές 
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εξελίξεις. Το κράτος εµφανίζεται ως µια ισχυρή και αδιάσπαστη ενότητα, του οποίου οι µηχανισµοί 

ελέγχονται από τις πολιτικές δυνάµεις που βρίσκονται στην εξουσία, δηλαδή της δεξιάς παράταξης. 

Από την µεταπολεµική περίοδο το κράτος αποκτά σταδιακά κυρίαρχο ρόλο στην  οικονοµία, την 

πολιτική και την κοινωνία. Αναλαµβάνει την κατανοµή των οικονοµικών πόρων που είχαν την 

µορφή της εξωτερικής βοήθειας (Σχέδιο Μάρσαλ) και έχει καθοδηγητικό ρόλο στην οικονοµική 

ανάπτυξη των δεκαετιών ’50-’60.  

 Η χρησιµοποίηση του κρατικού µηχανισµού ως πεδίο διανοµής ωφελειών από τα 

κυβερνώντα κόµµατα σε επιµέρους κοινωνικές οµάδες  µε αντάλλαγµα την πολιτική υποστήριξη και 

µε στόχο την διεύρυνση της εκλογικής τους βάσης ορίζεται από τον Λυριντζή ως “bureaucratic 

clientelism” (γραφειοκρατικό πελατειακό σύστηµα). Σύµφωνα µε αυτόν τον ορισµό το κράτος 

λειτουργεί ως όργανο των πελατειακών σχέσεων, µε την έννοια του ελέγχου του κρατικού 

µηχανισµού από τα κυβερνώντα κόµµατα και την λειτουργία του ως πεδίο πολιτικής συνδιαλλαγής 

κοµµάτων και ψηφοφόρων.  Το «γραφειοκρατικό πελατειακό σύστηµα»  (bureaucratic clientelism) 

ορίζεται  από την διείσδυση των κοµµατικών µηχανισµών εντός του κράτους, ως πεδίο διανοµής 

προνοµιακών παροχών µε αντάλλαγµα την διεύρυνση της πολιτικής υποστήριξης  των κυβερνώντων 

κοµµάτων.  Υπό αυτές τις συνθήκες η γραφειοκρατία δεν στρέφεται στην αποτελεσµατική 

λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών, αλλά στην παροχή  παρασιτικών θέσεων εργασίας µέσω των 

προσλήψεων στο δηµόσιο στην εκλογική πελατεία των κυβερνώντων κοµµάτων, µε αντάλλαγµα την 

πολιτική τους υποστήριξη προς αυτά. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει “… In a system such as this 

the public bureaucracy is oriented less  towards the  effective performance of public service  than 

towards the provision of parasitic jobs for the political clientele of the ruling sectors, in exchange of 

their political support…” (Lyrintzis 1984, σελ. 104). 

           Ο ίδιος αποδίδει την µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα στην Ελλάδα στο γραφειοκρατικό 

σύστηµα πελατειακών σχέσεων, που οδήγησε στην διεύρυνση των υπαρχόντων φορέων  υπηρεσιών 

αλλά και την λειτουργία νέων, µε στόχο την διατήρηση της εξουσίας των κυβερνώντων κοµµάτων. 

Εφόσον το κράτος είχε ήδη κυρίαρχο ρόλο εντός της οικονοµίας και της κοινωνίας, οι κυβερνήσεις 

επωφελήθηκαν από τον έλεγχο του κρατικού µηχανισµού,  ώστε να διευρύνουν την εκλογική τους 

βάση και να εξασφαλίσουν την παραµονή τους στην εξουσία, δηµιουργώντας πελατειακά δίκτυα 

εντός του δηµοσίου τοµέα τα οποία  κινητοποιούνταν από τους κοµµατικούς µηχανισµούς. Ο ίδιος 

εντοπίζει τα πρώτα δείγµατα του φαινοµένου αυτού στην µετεµφυλιακή Ελλάδα. Ωστόσο η απουσία 

ισχυρών κοµµάτων την περίοδο αυτή, καθώς και η αυξηµένη πολιτική επιρροή προσωπικοτήτων και 

ηγετικών φυσιογνωµιών στην πολιτική, έχοντας κυρίαρχο ρολό εντός των κοµµάτων, 

συγκεντρώνοντας την πολιτική υποστήριξη στο πρόσωπο τους σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, 

εµπόδισαν την ανάπτυξη αυτού του φαινοµένου να οριστεί ως  καθαρή µορφή «γραφειοκρατικών 
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πελατειακών σχέσεων». Από την περίοδο της µεταπολίτευσης όπου ενισχύεται ο ρόλος των 

κοµµάτων  και αποκτούν σαφή και οργανωµένη πολιτική βάση αλλά και µαζικό χαρακτήρα, 

εκδηλώνεται σε µεγαλύτερο βαθµό η δράση του γραφειοκρατικού πελατειακού συστήµατος, ενώ η 

επιρροή των πολιτικών παραγόντων υποβαθµίζεται σταδιακά σε σχέση µε αυτήν του κόµµατος. Τα 

κυβερνώντα κόµµατα εισχωρούν στον  κρατικό µηχανισµό τον  οποίο ελέγχουν µέσω των ηγετικών 

οµάδων τους, διανέµοντας οφέλη µε αντάλλαγµα εκλογική υποστήριξη (Lyrintzis 1984).  

 

2.1.3. Η ερµηνεία του Μακρυδηµήτρη  

  Ο Μακρυδηµήτρης (1997) εντάσσει το ζήτηµα της δηµόσιας απασχόλησης στην γενικότερη 

προβληµατική κατάσταση του δηµοσίου τοµέα στην Ελλάδα, αντιµετωπίζοντας την αύξηση της 

δηµόσιουπαλληλίας ως έκφανση της οργανωτικής αδυναµίας της δηµόσιας διοίκησης και της 

αναποτελεσµατικής λειτουργίας του κρατικού µηχανισµού εν γένει. Στο φαινόµενο της 

υπερστελέχωσης του δηµοσίου αποδίδει µια χρονική συνέχεια από την µεταπολεµική περίοδο ως την 

δεκαετία του ’90, καθώς πέρα από αρνητικό παράγωγο των αδυναµιών του διοικητικού συστήµατος 

δεν παραβλέπει ότι λαµβάνει ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις.  

Τη µεταπολεµική περίοδο η µεγέθυνση του δηµοσίου αποδίδεται στην κρισιµότητα του 

ρόλου του κράτους στην αναπτυξιακή διαδικασία και στην ανασυγκρότηση, ώστε να υπερβεί η χώρα 

τις καταστροφικές συνέπειες του πολέµου, της κατοχής και του εµφυλίου. Ο Μακρυδηµήτρης (1997) 

στηρίζει την ερµηνεία αυτή  στο «δόγµα του Gerschenkron» (1962), καθώς το κράτος σε συνθήκες 

ύστερης ανάπτυξης αποκτά κρίσιµο ρόλο στην αναπτυξιακή διαδικασία, καθώς η οικονοµική 

δραστηριότητα εναποτίθεται στον γραφειοκρατικό κρατικό έλεγχο και συντονισµό. Παράλληλα 

θεωρεί ότι το κράτος  απέτυχε  να ανταποκριθεί στον ρόλο αυτό την δεδοµένη ιστορική συγκυρία όχι 

µόνο ως προς στόχους που έθεσε, αλλά προκαλώντας και αντίθετα αποτελέσµατα που επιδείνωσαν  

τα ήδη υπάρχοντα προβλήµατα. Την άποψη αυτή στηρίζει στις εκθέσεις των εµπειρογνώµων σχετικά 

µε την αναδιοργάνωση της δηµόσιας διοίκησης10. 

Η δυσλειτουργία του κρατικού µηχανισµού και η τάση του να παράγει νέα προβλήµατα είχε 

πολλαπλές εκφάνσεις, µεταξύ των οποίων ο ίδιος συγκαταλέγει και την αύξηση της δηµόσιας 

απασχόλησης, η οποία νοείται στην ελληνική περίπτωση ως υπερστελέχωση του δηµοσίου τοµέα µε 

αρνητικές διαστάσεις. Ερµηνεύεται ως σύµπτωµα οργανωτικής δυσλειτουργίας του διοικητικού 

συστήµατος το οποίο ο Μακρυδηµήτρης ορίζει, δανειζόµενος το βεµπεριανό σχήµα, ως 

γραφειοκρατία κλασικής µορφής η οποία διέπεται από ένα κλειστό σύστηµα ιεραρχικής δοµής ως 

προς την σταδιοδροµία και συµπεριφορά του προσωπικού, µονιµότητα απασχόλησης και 
                                                            
10 Χαρακτηριστικά αναφέρονται: Βαρβαρέσος  (2002)  Μαραγκόπουλος (1950)  και  Langrod  (1964), επίσης βλ. 
Μακρυδηµήτρης & Μιχαλόπουλος (2000)  
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λεπτοµερών κανόνων λειτουργίας, προσανατολισµένη στην εφαρµογή των κανόνων, γεγονός που 

δεν της επιτρέπει να προχωρήσει στην παραγωγή αποτελεσµάτων και την καθιστά  ένα προσθετό 

πρόβληµα του διοικητικού συστήµατος (Μακρυδηµήτρης 1999, σελ.111). Βάσει των στοιχείων που 

παραθέτει σχετικά µε την αύξηση του προσωπικού σε απόλυτους αριθµούς την δεκαετία ’50- ’60  

που αντλεί από δευτερογενείς πηγές, υποστηρίζει πως ως το 1952  οι δηµόσιοι υπάλληλοι αυξήθηκαν 

κατά 32,3%  σε σχέση µε τα προπολεµικά επίπεδα (µέση ετήσια αύξηση 4,7%), απ’ το 1956 ως το 

1961 κατά 13,6% (µέση ετήσια αύξηση 2,72%) και µεταξύ 1961-1965 κατά 21% (µέση ετήσια 

αύξηση 5,25%), παραθέτοντας συγκριτικά στοιχεία σχετικά µε την αύξηση του πληθυσµού της 

χώρας που κινούνταν σε χαµηλότερα ποσοστά (Μακρυδηµήτρης 1999 σελ.104-105) 

 Ο ίδιος αποδίδει την µεταπολεµική αύξηση της απασχόλησης στο δηµόσιο σε έναν 

συνδυασµό παραγόντων  που σχετίζονταν µε τις πολιτικές και οικονοµικές συνθήκες της περιόδου, 

όπως η εσωτερική µετανάστευση µε την µετατόπιση εργατικού δυναµικού στον τριτογενή τοµέα της 

οικονοµίας, η χαµηλή απορροφητικότητα του ιδιωτικού τοµέα και το σύστηµα πελατειακών σχέσεων 

στη βάση των πολιτικών κοµµάτων. Επίσης δίνει ιδιαίτερη έµφαση στις διαδικασίες προσλήψεων 

στο δηµόσιο τοµέα, αναφερόµενος στην έλλειψη ουσιαστικών κριτήριων εισόδου στις δηµόσιες 

υπηρεσίες. Ο πληθωρισµός τυπικών προσόντων από µεγάλη µερίδα υποψηφίων, για τους οποίους το 

δηµόσιο ήταν αποκλειστικό πεδίο απασχόλησης, οδήγησε στην αύξηση όχι µόνο στον αριθµό του 

προσωπικού αλλά και στους ανώτερους δηµοσίους υπαλλήλους, αντιστρέφοντας την ιεραρχία, 

καθώς ο αριθµός των στελεχών στην κορυφή ήταν σαφώς διογκωµένος σε σχέση µε τη βάση.  

Την τακτική αυτή ερµηνεύει  ως «κατασκευή µιας τεχνητής τάξης κρατικών διανοούµενων που 

απασχολούνταν στον κρατικό µηχανισµό και µισθώνονταν από αυτόν...η οποία κατασκευάσθηκε  και 

δοµήθηκε συνειδητά για να προσδώσει τα αναγκαία κοινωνικοπολιτικά ερείσµατα στο αστικό 

καθεστώς που οικοδοµήθηκε στα ερείπια του Εµφυλίου…», αποδίδοντας µε αυτόν τον τρόπο µια 

πολιτική διάσταση στο φαινόµενο της υπερστελέχωσης του δηµοσίου τοµέα (Μακρυδηµήτρης 1999 

σελ.106).  Η πολιτικοποίηση στο πεδίο της δηµόσιας απασχόλησης αναφέρεται απ’ τον 

Μακρυδηµήτρη  ως εκδήλωση µιας «αντιµεταρρύθµισης», όρος ο οποίος περικλείει το σύνολο των 

αναχρονιστικών παραδόσεων της ελληνικής πολιτικής. Στην προκείµενη περίπτωση εκδηλώθηκε µε 

τον αποκλεισµό από τις δηµόσιες υπηρεσίες µιας µερίδας πολιτών λόγω πολιτικών φρονηµάτων, που 

παγιώθηκε µε την πρακτική του «πιστοποιητικού κοινωνικών φρονηµάτων», την ουσιαστική 

παράκαµψη των θεσπισµένων αρχών αξιολόγησης µέσω τροποποιητικών διατάξεων, οι οποίες 

λειτούργησαν ως δίαυλος εισόδου και ενίσχυσαν το σύστηµα πελατειακών διορισµών και την 

απουσία µιας ολοκληρωµένης µεταρρύθµισης για τον εκσυγχρονισµό των κρατικών δοµών. 

Ο Μακρυδηµήτρης (1999) υποστηρίζει πως την περίοδο της µεταπολίτευσης, παρά την 

µετάβαση στον κοινοβουλευτισµό και τον εκδηµοκρατισµό των πολιτικών θεσµών, το διοικητικό 
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σύστηµα της χώρας δεν κατάφερε να αφοµοιώσει τις αλλαγές αυτές διατηρώντας τις οργανωτικές 

δοµές του παρελθόντος οι οποίες ανταποκρίνονταν στα πολιτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της 

προγενέστερης περιόδου. Εξίσου βαρύνουσα σηµασία αποδίδεται στον πολιτικό έλεγχο του 

κρατικού µηχανισµού και την αδυναµία αυτονόµησης τους εξαιτίας της ενδυνάµωσης του ρόλου των 

κοµµάτων.  Η ενίσχυση της  πολιτικής τους επιρροής καθώς και η επίδρασή τους σε διάφορες πτυχές 

της κοινωνικής ζωής διευρύνεται µέσω του συστήµατος των πελατειακών σχέσεων. Ιδιαίτερα ο 

δικοµµατισµός µε την εναλλαγή δύο ισχυρών κόµµατων στην εξουσία, σε συνδυασµό µε τον 

επαναπροσδιορισµό του συστήµατος πελατειακών σχέσεων στη βάση των κυρίαρχων αυτών 

κοµµάτων δηµιούργησε, σύµφωνα µε τον ίδιο, ευνοϊκό κλίµα για την δηµιουργία ενός είδους 

κρατικού κορπορατισµού. Η έννοια του κορπορατισµού  αφορά  στον έλεγχο  του κρατικού 

µηχανισµού από τα δύο µεγάλα κόµµατα, αλλά µε τη σειρά του το κοµµατικά ελεγχόµενο κράτος  

που παρεµβαίνει στην κοινωνία και µειώνει της δυνατότητα αυτοκαθορισµού της.  Ειδικότερα, η 

λειτουργία των κοµµάτων ως σταθεροποιητικού µηχανισµού των δηµοκρατικών θεσµών τους έδωσε 

την δυνατότητα ελέγχου του κρατικού µηχανισµού και µέσω αυτού σηµαντικών πολιτικών θεσµών 

όπως τα επαγγελµατικά συνδικάτα, οι θεσµοί τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και της δηµόσιας 

διοίκησης,  η όποια αντί να διατηρήσει  µια σχετική ανεξαρτησία από την πολιτική- εκτελεστική 

εξουσία, λειτούργησε ως επικυριαρχούµενο όργανο. Ο κοµµατισµός του κρατικού µηχανισµού σε 

συνδυασµό µε την χαµηλή ποιότητα της γραφειοκρατίας συνέτεινε στην ήδη υπάρχουσα απ’ τον 

παρελθόν δυσλειτουργία του διοικητικού συστήµατος προκαλώντας πρόσθετα προβλήµατα στα 

επιµέρους πεδία της δηµόσιας πολιτικής, µε αποτέλεσµα οι κατά καιρούς απόπειρες διοικητικών 

µεταρρυθµίσεων να αφοµοιώνονται από το ίδιο το σύστηµα και να αποτυγχάνουν.  

Στο πλαίσιο αυτό η αύξηση της δηµόσιας απασχόλησης, ερµηνεύεται ως αρνητική συνέπεια 

αυτού ακριβώς του ρόλου του κοµµατικού συστήµατος, καθώς σε συνδυασµό µε την διατήρηση 

πρακτικών του παρελθόντος ως προς την στελέχωση της δηµόσιας διοίκησης, µετεξέλιξαν το 

πελατειακό σύστηµα από πολιτικό σε κοµµατικό. Στην µετεµφυλιακή περίοδο το πελατειακό 

σύστηµα είχε προσωπικό χαρακτήρα µεταξύ τοπικού, πολιτικού πάτρωνα και ψηφοφόρου, την 

µεταπολίτευση οργανώνεται σε κοµµατική βάση µεταξύ ψηφοφόρου και κόµµατος.  Αναφερόµενος 

στις διοικητικές µεταρρυθµίσεις της περιόδου ως προς το σύστηµα της στελέχωσης του κρατικού 

µηχανισµού υποστηρίζει  πως η στρέβλωση του ιδεώδους του εκδηµοκρατισµού  είχε εξισωτικό 

χαρακτήρα µε µια σειρά από µέτρα που ήταν τυπικά παρά ουσιαστικά (π.χ. η πρόσληψη µε µόρια, η 

κατάργηση κορυφαίων υπαλληλικών βαθµίδων η καθιέρωση ενιαίου βαθµολογίου και µισθολογίου), 

ενώ παράλληλα το πελατειακό σύστηµα προσλήψεων διατηρήθηκε.  Ο  Μακρυδηµήτρης 

υποστηρίζει ότι την περίοδο της µεταπολίτευσης η υπερστελέχωση του κρατικού µηχανισµού 

ενισχύθηκε σηµαντικά µε τον αριθµό των δηµοσίων υπαλλήλων να υπερδιπλασιάζεται,  από 343.989  
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το 1974 σε 700.000 το 198911.  Ωστόσο χαρακτηρίζει τους προσληφθέντες ως ανθρώπινο δυναµικό 

χαµηλής ποιοτικής στάθµης, ακατάλληλο και ανεπαρκές στην πλειονότητα του και υπαίτιο για την 

δυσλειτουργία του δηµοσίου τοµέα, ο οποίος συνέχισε και την µεταπολίτευση να διατηρεί το ρόλο 

του ως  προνοµιακός  χώρος απασχόλησης για µια ευρεία κατηγορία εργατικού δυναµικού, την οποία 

και αποδίδει τόσο  στην έλλειψη θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα, όσο και στις ευνοϊκές 

συνθήκες εργασίας εντός του δηµοσίου. Εποµένως ερµηνεύει την διόγκωση του προσωπικού στην 

συνδυασµένη δράση του κοµµατικού πελατειακού συστήµατος  το οποίο οδήγησε σε αύξηση του 

αριθµού των προσλήψεων, αλλά και της πολιτικής των συνδικαλιστικών οργανώσεων για διατήρηση 

των  υφιστάµενων θέσεων απασχόλησης. 

Ο ίδιος επιχειρώντας µια αποτίµηση του προσωπικού του δηµόσιου τοµέα προκειµένου να 

στοιχειοθετήσει το επιχείρηµα του περί  συνεχούς αύξησης του προσωπικού σε όλη τη διάρκεια της 

µεταπολίτευσης, αναγνωρίζει την αδυναµία του ακριβούς προσδιορισµού του αριθµού τους εξαιτίας  

έλλειψης επαρκών στοιχείων αλλά και της αντιφατικότητας των διαθέσιµων, επίσηµων πρωτογενών 

πηγών. Το χρονικό εύρος των στοιχειών που παραθέτει αναφέρεται στην περίοδο 1981 -1993 και 

περιλαµβάνει τακτικούς δηµοσίους υπαλλήλους, προσωπικό ΟΤΑ, ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆. Ωστόσο τα 

δεδοµένα σχετικά µε στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και Σώµατα Ασφαλείας περιορίζονται στην 

περίοδο 1992 - 1994.  

Ο πρώτος πίνακας  στοιχείων που παραθέτει αναφέρεται στην κατανοµή του προσωπικού το 

1992 σε ∆ηµοσίους Υπαλλήλους, ΝΠ∆∆, ΚΝΠΙ∆, ΟΤΑ, Σώµατα Ασφαλείας, εκπαιδευτικούς και 

Στρατιωτικούς. Το σύνολο των δηµοσίων υπαλλήλων υπολογίζεται σε 615.956 εκ των οποίων ο 

αριθµός των απασχολούµενων στον πυρήνα του δηµοσίου υπολογίζεται σχεδόν στο 61% του 

συνόλου, ενώ το υπόλοιπο 39% αντιστοιχεί στους εργαζόµενους σε ΚΝΠΙ∆ (21,9%) και ΝΠ∆∆ 

(17,3%). Επίσης λαµβάνοντας υπόψη τον συνολικό αριθµό απασχολούµενων της χώρας το 1991 

(3.632.438), ο αριθµός των δηµοσίων υπαλλήλων υπολογίστηκε στο 17% του ενεργού πληθυσµού 

καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι το 1/6 των εργαζοµένων ήταν δηµόσιοι υπάλληλοι12.   

Προχωρώντας στην εκτίµηση των συνολικών στοιχείων παραθέτει  δεδοµένα από το 1981 ως 

το 1993 ως προς τις κατηγορίες των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆ και ΟΤΑ βάσει του 

∆ελτίου Στατιστικών Στοιχείων του ∆ηµοσίου Τοµέα. Υποστηρίζει ότι η δηµοσία απασχόληση 

αυξάνεται ως το 1989, µεταξύ 1989-1991 σηµειώνει κάµψη και απ’ το 1991 ξεκινά µια σταδιακή 

µείωση του προσωπικού. Συγκεκριµένα η αύξηση  εντός της δεκαετίας 1981-1991 υπολογίζεται στο 

37,6% (132.118 άτοµα). Το 1992 παρατηρεί µείωση 17,1% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, ενώ 

                                                            
11 Τα  στοιχεία αυτά δανείζεται από Τσουκαλά (1986) 
12 Ως πηγή χρησιµοποιεί  το ∆ελτίο Στατιστικών Στοιχείων του ∆ηµοσίου Τοµέα, το Υπουργείο Παιδείας και τα 
Αµυντικά Θέµατα βλ. Μακρυδηµήτρης (1999)  σελ. 250.   
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απ’ το 1993 ο αριθµός αυξάνεται πάλι µε ρυθµό 1% (3.929 άτοµα) στα οποία δεν συµπεριλαµβάνει 

τα Σώµατα Ασφαλείας, εκπαιδευτικούς και στρατιωτικούς (Μακρυδηµήτρης 1999, σελ. 252). Ο ίδιος 

αποδίδει την αύξηση του προσωπικού που πραγµατοποιήθηκε µεταξύ 1982-1990 στον Ν.1256/1982, 

καθώς βάσει αυτού διευρύνονται οι φορείς του δηµοσίου τοµέα και κατ’ επέκταση αυξάνεται και το 

προσωπικό, νόµος που άρθηκε το 1990 µε το Ν. 1892, καθώς προέβλεπε την οριοθέτηση του 

δηµοσίου τοµέα σε ένα στενότερο πλαίσιο µέσω των αποκρατικοποιήσεων ή ιδιωτικοποιήσεων οι 

οποίες επέφεραν και την σηµαντική µείωση του προσωπικού. Ωστόσο το εγχείρηµα αυτό 

συρρίκνωσης του δηµοσίου χαρακτηρίζει αποσπασµατικό δεδοµένου ότι την ίδια περίοδο   1990-

1992 ο αριθµός των εργαζοµένων στους ΟΤΑ αυξήθηκε σηµαντικά.  

Εξετάζοντας το εκπαιδευτικό επίπεδο των δηµοσίων υπαλλήλων συµφώνα µε δεδοµένα 

εκπαιδευτικής κατηγορίας του 1993, υποστηρίζει πως το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολούµενων 

48,8% απαρτίζεται από προσωπικό δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ στα υπουργεία το αντίστοιχο 

ποσοστό  φθάνει στο 45,3% . Οι απόφοιτοι πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης υπολογίζονται στο 13,9% 

ενώ το υπόλοιπο 25,7% καταλαµβάνεται από υπαλλήλους στοιχειώδους υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

Ως προς τις ροές και τις αποχωρήσεις απ΄ το δηµόσιο σε σχέση µε το εκπαιδευτικό επίπεδο των 

υπαλλήλων το 1993 δείχνει πως παρόλο που ο αριθµός των  προσλήψεων σε σχέση µε τις εξόδους 

µειώθηκε το προσωπικό που προσλήφθηκε ήταν σε µικρότερο ποσοστό πανεπιστηµιακής 

εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα το 15,6% των υπαλλήλων που αποχώρησαν ήταν πανεπιστηµιακής 

εκπαίδευσης ενώ το αντίστοιχο ποσοστό αυτών που προσελήφθησαν ήταν 9,2%.  Επίσης σύµφωνα 

µε στοιχεία της Α∆Ε∆Υ για το 1994 οι αµοιβές των δηµοσίων υπαλλήλων είναι χαµηλότερες σε 

σχέση µε αυτές που προσφέρονται στον ιδιωτικό τοµέα σε θέσεις ανάλογων προσόντων και 

ειδικοτήτων. Τέλος, εξετάζει την γεωγραφική κατανοµή του προσωπικού των δηµοσίου το 1992 

όπου φαίνεται πως το 46,4% των υπαλλήλων των υπουργείων εντάσσεται στην περιφέρεια της 

πρωτεύουσας, το 6,6% στην Θεσσαλονίκη και µόλις το  10,7%  στις παραµεθόριες περιοχές, γεγονός 

που καταδεικνύει την ανισοµερή κατανοµή του προσωπικού στην πρωτεύουσα σε σχέση µε την 

περιφέρεια (Μακρυδηµήτρης 1999 σελ.264 -270).    
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2.1.4. Σπανού:  Η «πολιτικοποίηση»  της δηµόσιας διοίκησης 

          Η ερµηνεία της Σπανού (1990) σχετικά µε την δηµόσια απασχόληση εστιάζεται στην 

µεταπολιτευτική περίοδο και ειδικότερα στην έλλειψη αυτονοµίας του κρατικού µηχανισµού από την 

πολιτική   εξουσία, η οποία µέσω των παρεµβάσεων προβάλει εµπόδια στην οµαλή λειτουργία του. 

Επίσης, δίνει έµφαση στον τρόπο µε τον οποίο στελεχώθηκε ο κρατικός µηχανισµός µέσω του 

συστήµατος πελατειακών σχέσεων. Η στελέχωση της δηµόσιας διοίκησης είναι ένα από τα πεδία 

παρέµβασης των εκάστοτε κυβερνήσεων και συνδέει τη διόγκωση του προσωπικού  των δηµοσίων 

υπηρεσιών, ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του ’80, µε το πελατειακό σύστηµα ως έκφανση της 

αναποτελεσµατικής λειτουργίας  της δηµόσιας διοίκησης. Ο  κρατικός µηχανισµός δεν ήταν πολιτικά 

ουδέτερος ούτε αυτόνοµος από την πολιτική εξουσία, αλλά στα πλαίσια του ισχυρού δικοµµατισµού 

που θεµελιώθηκε στο ελληνικό πολιτικό σύστηµα της ΄Γ Ελληνικής ∆ηµοκρατίας χρησιµοποιήθηκε 

ως όργανο των κυβερνήσεων, γεγονός που επιτρέπει κοµµατικές παρεµβάσεις ως προς την 

στελέχωση του δηµοσίου τοµέα.  

Η Σπανού (1990) θεωρεί ότι η επίδραση του πελατειακού συστήµατος στην στελέχωση του 

δηµοσίου τοµέα είχε τις αρνητικές συνέπειες στην οργανωτική λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών. 

Με την ενδυνάµωση των πολιτικών κοµµάτων το πελατειακό σύστηµα αναδιοργανώθηκε σε 

κοµµατική βάση και υπήρξε ο δίαυλος της πρόσληψης στο δηµόσιο που πήρε µαζική µορφή  στα 

πλαίσια του εκλογικού, κοµµατικού ανταγωνισµού. Μ’ αυτόν τον τρόπο το  σύστηµα αυτό επιβίωσε 

µεταπολιτευτικά και µετασχηµατίστηκε από σχέση πολιτικού ψηφοφόρου, σε σχέση κόµµατος και 

ψηφοφόρων, εφόσον µε την αποκατάσταση της δηµοκρατίας ο ρόλος των κοµµάτων ενισχύεται 

έναντι αυτού που είχαν προδικτατορικά τα πολιτικά πρόσωπα. Οι διαπροσωπικές πελατειακές 

σχέσεις µετατράπηκαν σε «γραφειοκρατικές» πελατειακές σχέσεις, µε την κοµµατική γραφειοκρατία 

να αντικαθιστά τον ρόλο του βουλευτή κοµµατάρχη της µετεµφυλιακής περιόδου. Τα κοµµατικά 

όργανα ανέλαβαν πλέον την διαµεσολάβηση υπέρ των ψηφοφόρων για την πρόσληψη, µετάθεση και 

προαγωγή στο δηµόσιο τοµέα.  

Εξετάζοντας την επίδραση των εκλογών στην δηµόσια διοίκηση, χρησιµοποίει ως παράδειγµα  

στην προεκλογική περίοδο 1989-1990, παραθέτοντας  στοιχεία  του 1989 από την τριµηνιαία 

έκθεσης του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, τα οποία αποδίδουν την διόγκωση του ελλείµµατος 

στις αυξηµένες προεκλογικές παροχές, στις προσλήψεις στο δηµόσιο τοµέα και στην «..χαλαρότητα 

είσπραξης των φόρων…» (Σπανού 1990 σελ. 166). Η ίδια υποστηρίζει πως η δηµόσια διοίκηση 

υπήρξε πεδίο της προεκλογικής πολιτικής παροχών, τα οποία δυσχέραιναν την λειτουργία της. 

Επίσης παραθέτει στοιχεία του Υπουργείου Προεδρίας, σύµφωνα µε τα οποία το 1989 

προσελήφθησαν στο δηµόσιο 96.801 υπάλληλοι, από τους οποίους οι 85.716 ήταν συµβασιούχοι 

ορισµένου χρόνου.  
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Επιπλέον οι µονιµοποιήσεις εκτάκτων υπάλληλων υπήρξαν αντικείµενο της πελατειακής 

συνδιαλλαγής, καθώς την προεκλογική περίοδο του 1989 εισήχθησαν ρυθµίσεις µε Πράξη του 

Υπουργικού Συµβούλιου ( ΠΥΣ 61/19.51989), οι οποίες θα επικυρώνονταν µετεκλογικά. Πρόκειται 

για µια πρακτική που είχε συµβεί και στο παρελθόν (1984 Ν.1476) και την οποία η ίδια χαρακτηρίζει 

«…ένα είδος εξάρτησης από την έκβαση των εκλογών, λειτουργώντας ως προεκλογικός εκβιασµός…» 

(Σπανού 1990 σελ.175), εφόσον η διασφάλιση της θέσης απασχόλησης ήταν εφικτή µόνο µε την 

επανεκλογή του κυβερνώντος κόµµατος. Τέλος στο ίδιο πλαίσιο εντάσσει και τις παροχές στους 

δηµοσίους υπαλλήλους, µε τις προεκλογικές χορηγήσεις επιδοµάτων και ειδικών αποζηµιώσεων 

κατά παράβαση του «ενιαίου µισθολογίου». 

Η ίδια ερµηνεύει την µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα από πλευράς δηµόσιας απασχόλησης ως 

αντικείµενο συναλλαγής µεταξύ κοµµάτων και ψηφοφόρων, καθώς µια θέση στο δηµόσιο 

προσφέρεται ως αντάλλαγµα κοµµατικής ένταξης, υποστήριξης και κινητοποίησης, ιδιαίτερα σε 

κοινωνικές κατηγορίες που δεν είχαν επωφεληθεί στο παρελθόν. Τον ρόλο του διαύλου στη 

στελέχωση του δηµοσίου τοµέα ανέλαβε η κοµµατική γραφειοκρατία της εκάστοτε κυβερνήσεως. Τα 

κοµµατικά όργανα, είτε σε τοπικό ή νοµαρχιακό επίπεδο σε όλη την επικράτεια ήταν αυτά που 

µεσολαβούσαν υπέρ των ψηφοφόρων του κόµµατος ή των οργανωµένων οπαδών όχι µόνο για να 

εξασφαλίσουν µια θέση σε κάποια δηµόσια υπηρεσία, αλλά ακόµη και σε ζητήµατα που σχετίζονταν 

µε τις µεταθέσεις και προαγωγές είτε στον στενό ή στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Η συνεχής αυτή 

πολιτική των προσλήψεων στα πλαίσια του εκλογικού ανταγωνισµού και της κοµµατικής 

υποστήριξης οδήγησε µεταπολιτευτικά σε µεγαλύτερη διόγκωση του προσωπικού του δηµοσίου 

τοµέα.  

Τις προεκλογικές περιόδους  το πελατειακό σύστηµα ενεργοποιούνταν εντός του κρατικού 

µηχανισµού επιδιώκοντας «εκλογικό όφελος». Η πρόσληψη στο δηµόσιο τοµέα περιλαµβάνονταν 

στις προεκλογικές παροχές, όπως επίσης ζητήµατα που αφορούσαν στην υπηρεσιακή κατάσταση των 

δηµοσίων υπαλλήλων (π.χ. µονιµοποιήσεις, µεταθέσεις). Αναφερόµενη στις προεκλογικές 

πελατειακές πρακτικές, η πρόσληψη εκτάκτων υπαλλήλων επέτρεπε στις κυβερνήσεις να 

παρακάµπτουν τις θεσµοθετηµένες διαδικασίες πρόσληψης  και να  προσλαµβάνουν προσωπικό 

βάση µη αξιοκρατικών κριτηρίων, διατηρώντας την χειραγώγηση της ψήφου µε την προοπτική της 

µονιµοποίησης, τη  οποία χαρακτηρίζει ως «…εξατοµικευµένη, άτυπη και ευνοιοκρατική πρόσβαση 

στα παρεχόµενα αγαθά..» (Σπανού 1990, σελ. 172). Αν και δεν θεωρεί το πελατειακό σύστηµα ως 

βασικό ερµηνευτικό εργαλείο ανάλυσης του ελληνικού πολίτικου συστήµατος, εντούτοις θεωρεί ότι 

είχε σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση των σχέσεων µεταξύ πολιτικής, διοίκησης και οικονοµίας. Η 

διαµεσολάβηση της στελέχωσης του κρατικού µηχανισµού από το πελατειακό κατά τις προεκλογικές 
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περιόδους οφείλονταν στον  κοινωνικό  χαρακτήρα του κράτους- εργοδότη, την οποία χαρακτηρίζει 

ως «µέθοδο χειραγώγησης της λαϊκής ψήφου» 

Επίσης αναφέρεται στις επιδράσεις των παραπάνω πελατειακών πρακτικών  στην  επιδείνωση 

των δηµοσιονοµικών δεικτών. Όπως αναφέρεται «…στην λειτουργία  του πολιτικοδιοικητικού  

µηχανισµού σε περίοδο εκλογών… διότι όπως είναι γνωστό, ο κρατικός µηχανισµός επιστρατεύεται 

έµµεσα στην εκλογική µάχη, αποτελώντας ένα αξιόλογο όπλο στη διάθεση της οµάδας που το ελέγχει… 

Ιδιαίτερη έκφραση αυτής της κατάστασης αποτελεί το δηµοσιονοµικό πρόβληµα, το οποίο αν και 

διαρθρωτικό,  παρουσιάζει έξαρση στις προεκλογικές περιόδους» (Σπανού 1990, σελ.166). 

Η Σπανού θεώρει πως οι παραπάνω πρακτικές της πελατειακής διαµεσολάβησης και η 

λειτουργία της δηµόσιου τοµέα ως προνοµιακού πεδίου απασχόλησης, είχε δυσµενείς συνέπειες στην 

οργάνωση και τη λειτουργία του κρατικού µηχανισµού, αλλά και την συµπεριφορά των δηµοσίων 

υπαλλήλων. Με τις προσλήψεις εκτάκτου προσωπικού  και τις πρόσθετες αµοιβές, παρακάµπτονται 

οι θεσµοθετηµένες διαδικασίες στελέχωσης του δηµοσίου τοµέα, διογκώνεται ο αριθµός των 

δηµοσίων υπαλλήλων και επιβαρύνονται τα δηµόσια οικονοµικά από τις αυξηµένες δαπάνες 

προσωπικού. Επίσης η υπαγωγή της δηµόσιας διοίκησης σε όργανο της πολιτικής εξουσίας, οδήγησε 

σε υπολειτουργία του δηµοσίου τοµέα, ειδικά σε προεκλογικές περιόδους και ενθάρρυνε την 

προώθηση ατοµικών αιτηµάτων τα οποία διεκπεραιώνονταν µε την διαµεσολάβηση των 

πελατειακών σχέσεων, υποβαθµίζοντας την λειτουργία του δηµοσίου τοµέα. Τέλος η διεύρυνση των 

πελατειακών πρακτικών στους δηµοσίους υπαλλήλους ως προς την σχέση τους  µε την εκάστοτε 

κυβέρνηση οδήγησε σε παράκαµψη των θεσµοθετηµένων κανόνων λειτουργίας των υπηρεσιών και 

των αρµοδιοτήτων του προσωπικού.  

 

2.1.5 . Σωτηρόπουλος: Πελατειακό σύστηµα και  δηµόσια διοίκηση  

        Βασικός άξονας της ερµηνείας του Σωτηρόπουλου (2001) για την δηµόσια απασχόληση, 

είναι η πολιτικοποίηση της δηµόσιας διοίκησης και η δράση του πελατειακού συστήµατος στην 

λειτουργιά και την στελέχωση του δηµοσίου τοµέα στην Ελλάδα. Υποστηρίζει ότι από την 

µετεµφυλιακή περίοδο οι πολιτικές ελίτ χρησιµοποίησαν τον δηµόσιο τοµές ως εργαλείο στα πλαίσια 

του κοµµατικού ανταγωνισµού, παρά ως όργανο εφαρµογής των πολιτικών, πρακτική η οποία 

διατηρήθηκε και στην µεταπολίτευση. Η κυριαρχία των πολιτικών κοµµάτων στην δηµόσια διοίκηση 

και ο ρόλος των πελατειακών σχέσεων ήταν καθοριστικός παράγοντας στην στελέχωση και την 

λειτουργία του δηµοσίου τοµέα.  

Ως κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής γραφειοκρατίας ορίζει τον φορµαλιστικό χαρακτήρα της 

και τον πελατειακό χαρακτήρα του κρατικού µηχανισµού. Ο φορµαλισµός  του διοικητικού 

συστήµατος ορίζεται ως «..υπερβολική παράγωγη νόµων από το ελληνικό κοινοβούλιο, η οποία 
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χαρακτηρίζεται παραλλήλως από µια τάση να εκδίδονται πολλά υπουργικά διατάγµατα και 

αποφάσεις..» (Σωτηρόπουλος 2001, σελ.150). Αν και η δηµόσια διοίκηση στην χωρά συγκροτήθηκε 

βάσει των χαρακτηριστικών του βεµπεριανού «νοµικού –ορθολογικού» γραφειοκρατικού µοντέλου 

(Weber 2001),  από την εποχή του νεοσύστατου ελληνικού κράτους του 19ου αιώνα, έλλειπαν οι 

απαραίτητες κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες που συνοδεύουν το βεµπεριανό γραφειοκρατικό 

µοντέλο και ο δηµόσιος τοµέας δοµήθηκε σε θεσµούς, οι οποίοι µιµούνταν τα πρότυπα 

ανεπτυγµένων δυτικών κρατών. Η υιοθέτηση φιλελευθέρων θεσµών σε µια «προ- νεωτερική 

αγροτική» κοινωνία όπως χαρακτηρίζει την Ελλάδα και η σχέση πελατειακού συστήµατος µε τον 

κρατικό µηχανισµό, θεωρεί ότι οφείλονται στην καθυστερηµένη εκβιοµηχάνιση και τον πρώιµο 

κοινοβουλευτισµό, καθώς τα πελατειακά δίκτυα αποτέλεσαν τον κύριο τρόπο πολιτικής συµµετοχής 

και οργάνωσης του κράτους. (Σωτηρόπουλος 2001, σελ.15).  

Αναφερόµενος στ διοικητικό σύστηµα της χώρας ορίζει τα άτυπα χαρακτηριστικά της ως εξής: i) 

Το νοµικό πλαίσιο λειτουργίας της  δηµόσιας διοίκησης δεν είναι σταθερό αλλά τροποποιείται 

συνεχώς ανάλογα µε την εκάστοτε κυβέρνηση. ii) Το µέγεθος το πολιτικών διορισµών δεν είναι 

καθορισµένο, µε αποτέλεσµα οι κυβερνήσεις να προχωρούν σε µεγάλο αριθµό προσωρινών, 

πολιτικών διορισµών, παρακάµπτοντας το ήδη υπάρχον προσωπικό της δηµόσιας διοίκησης. iii) Oι 

παρεµβάσεις των πολιτικών και στο παρελθόν του στρατού στην διοίκηση ήταν συνήθεις, όπως για 

παράδειγµα µέσω της σύστασης και της κατάργησης υπουργείων και της σύνθεσης οργάνων για 

λήψη αποφάσεων στα ανώτερα κλιµάκια. iv) Η δηµοσιουπαλληλία στην Ελλάδα είναι οργανωτικά 

αδύναµη και πλήρως εξαρτώµενη από την πολιτική ηγεσία, µε συνέπεια να µην είναι σε θέση να 

λειτουργήσει αυτόνοµα ή να αντισταθεί στις διαδοχικές παρεµβάσεις των κυβερνήσεων στην 

δηµόσια διοίκηση. v) Υποστηρίζει ότι ο αριθµός των δηµοσίων υπαλλήλων δεν είναι διογκωµένος, 

αλλά το µερίδιο των δηµοσίων δαπανών στο ΑΕΠ είναι ιδιαίτερα αυξηµένο.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία τα οποία παραθέτει υποστηρίζει ότι το προσωπικό του δηµοσίου τοµέα 

δεν είναι διογκωµένο ως προς την αναλογία του  στο σύνολο του εργατικού δυναµικού, σε σχέση µε 

αλλά κράτη. Την περίοδο 1976-1988 το ποσοστό της δηµοσιουπαλληλίας  στο σύνολο του εργατικού 

δυναµικού αυξήθηκε στην Ελλάδα από 8,5% σε 10,1%, στην Πορτογαλία από 8,8% στο 13,8% και 

στην Ισπανία από 8,5% σε 13,8%. Αντίθετα στην ελληνική περίπτωση η µεγέθυνση του κράτους 

ορίζεται από την αύξηση των δηµοσίων δαπανών ειδικότερα υποστηρίζει ότι οι δηµόσιες δαπάνες το 

1994 αντιστοιχούσαν στο 52,7% του ΑΕΠ, ενώ αντίστοιχα στην Ισπανία την ίδια χρονιά στο 42,6% 

του ΑΕΠ και στην Πορτογαλία το 1993 στο 42,5% του ΑΕΠ( Σωτηρόπουλος 2001, σελ. 22) 

Ο ίδιος δίνει έµφαση στη διαδικασία πρόσβασης στο δηµόσιο τοµέα µέσω της µεσολάβηση του 

πελατειακού συστήµατος στην στελέχωση του κρατικού µηχανισµού. Η αξιολόγηση του 

προσωπικού στη βάση τυπικών κριτηρίων συνοδευόµενη από την πρόβλεψη εξαιρέσεων, είχε ως 
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αποτέλεσµα την εµφάνιση δυο συστηµάτων προσλήψεων επίσηµου και ανεπίσηµου, καθιερώνοντας 

το σύστηµα πελατειακών σχέσεων ως διαµεσολαβητή στην στελέχωση του κρατικού µηχανισµού. 

Στην µεταπολίτευση µε την µετάβαση στους δηµοκρατικούς θεσµούς και την επικράτηση 

µονοκοµµατικών κυβερνήσεων, η πολιτική εξουσία συγκεντρώθηκε στα κόµµατα. Η πολιτική 

παρέµβαση στο διοικητικό σύστηµα διατηρήθηκε µε την κοµµατικοποίηση της δηµόσιας διοίκησης 

µέσω της δράσης του πελατειακού συστήµατος, το οποίο µετεξελίχτηκε σε κοµµατικού χαρακτήρα 

πελατειακά δίκτυα. Η εξέλιξη αυτή ερµηνεύεται από τον Σωτηρόπουλο (2001) ως λογική συνέπεια 

του κοµµατικού εκδηµοκρατισµού, ο οποίος διατήρησε την πολιτικοποίηση της δηµόσιας διοίκησης 

µε τις συνεχείς παρεµβάσεις του στην  δοµή και την λειτουργία του διοικητικού συστήµατος, 

ανάλογα µε τις επιµέρους πολιτικές των εκάστοτε κυβερνώντων.  

Στην µεταπολίτευση παρά τον εκδηµοκρατισµό των πολιτικών θεσµών η παρέµβαση του 

πελατειακού συστήµατος παραµένει, καθώς αναδιοργανώνεται προσλαµβάνοντας κοµµατικό 

χαρακτήρα και συνεχίζει να λειτουργεί ως µέσο για την στελέχωση του δηµοσίου τοµέα, 

παρακάµπτοντας την αξιοκρατία ως προς την διαδικασία προσλήψεων προσωπικού, καθώς και την 

αξιοποίηση και εξέλιξη των ίδιων των υπαλλήλων. Ταυτόχρονα όµως δεν παραβλέπει την επίδραση 

που είχε στην αύξηση της  δηµόσιας απασχόλησης η πολιτική κρατικοποιήσεων της δεκαετίας του 

΄80, καθώς ο δηµόσιος τοµέας µεγεθύνεται εξαιτίας των εθνικοποιήσεων των προβληµατικών 

επιχειρήσεων εντάσσοντας µεγαλύτερο αριθµό προσωπικού (Σωτηρόπουλος 1996).  

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι στο πλαίσιο αυτό συγκρότησης και λειτουργίας τους δηµοσίου τοµέα 

στην Ελλάδα και εξαιτίας των οργανωτικών αδυναµιών του διοικητικού συστήµατος η ανώτερη 

δηµοσιουπαλληλία δεν αποτελεί ελίτ.  Αντίθετα έχει δευτερεύοντα ρόλο και  οι δηµόσιοι υπάλληλοι, 

ιδιαίτερα στα ανώτερα διοικητικά κλιµάκια είναι ανίσχυροι και εξαρτώµενοι από τους πολιτικούς 

αξιωµατούχους. Επιπλέον η προαγωγή στις ανώτατες διοικητικές θέσεις µεσολαβείται από το 

πελατειακό σύστηµα και στηρίζεται σε πολιτικά κριτήρια. Ως αποτέλεσµα η ανώτερη 

δηµοσιουπαλληλία συγκροτείται µε κοµµατικά κριτήρια, διαµεσολαβείται από τις πελατειακές 

σχέσεις, «είναι ευαίσθητη» στις κυβερνητικές αλλαγές, δεν έχει ουσιαστικό ρόλο και περιορίζεται σε 

εκτελεστικές εργασίες. Για τον λόγο αυτό δεν µπορεί να λειτουργήσει αυτόνοµα ούτε να αντισταθεί 

στις παρεµβάσεις των κυβερνήσεων, ώστε να ανεξαρτητοποιηθεί η δηµόσια διοίκηση από την 

πολιτική εξουσία (Σωτηρόπουλος 2001).  

Μια ακόµη παράµετρος που θέτει ο Σωτηρόπουλος είναι ο ρόλος και η επιρροή της 

συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας κατά την µεταπολίτευση.  Θεωρεί πως η δράση των 

συνδικαλιστικών φορέων ήταν καταλυτική στην λειτουργία των πελατειακών σχέσεων ως δίαυλος 

στελέχωσης των δηµοσίων υπηρεσιών. Η ενδυνάµωση του συνδικαλιστικού κινήµατος την 

µεταπολίτευση του έδωσε την δυνατότητα, στην περίπτωση του δηµοσίου τοµέα, να παρεµβαίνει σε 
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ζητήµατα προσωπικού στις διαφορές υπηρεσίες, φορείς και οργανισµούς.  Η τάση αυτή εµφανίστηκε 

στις αρχές της δεκαετίας του ’80 µε την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, αναπαράχθηκε από τις 

κατοπινές κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας και σε µικρό διάστηµα παγιώθηκε ως πρακτική στο 

εσωτερικό των οµοσπονδιών και συνοµοσπονδιών µε την κατανοµή θέσεων σε διοικητικά όργανα 

και την διοικητική υποστήριξη των συνδικάτων ανάλογα µε την εκλογική δύναµη της παράταξης που 

εκπροσωπούσε. Αποτέλεσµα ήταν ό ρόλος του βουλευτή που λειτουργούσε ως µεσάζων  για την 

πρόσληψη στο δηµόσιο να µετατοπιστεί στην κοµµατική οργάνωση της περιοχής ή τον 

συνδικαλιστικό φορέα. Ο τελευταίος είχε αποφασιστικό ρόλο εντός του υπηρεσιακού συµβουλίου 

που αποφάσιζε για ζητήµατα προσωπικού διότι τα περισσότερα µέλη του ήταν διορισµένα από τον 

εκάστοτε πολιτικό προϊστάµενο π.χ. υπουργό, ενώ τα υπόλοιπα από εκλογές που πραγµατοποιούνταν 

µεταξύ των εργαζοµένων. Μ’ αυτόν τον τρόπο οι αποφάσεις λαµβάνονταν στα πλαίσια του 

εκλογικού ανταγωνισµού και της εξυπηρέτησης των ψηφοφόρων, δίνοντας στο πελατειακό σύστηµα 

µια νέα διάσταση και χαρακτήρα (Σωτηρόπουλος 1996).  

 

2.3.  «Μάκρο – Προσεγγίσεις» Εξωγενείς µεταβλητές 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι ερµηνείες µεγέθυνσης του δηµοσίου τοµέα οι οποίες 

είναι επηρεασµένες από τις θεωρίες του περιφερειακού κράτους13. Η συγκρότηση και η λειτουργία 

του κράτους ορίζονται σε σχέση µε την θέση του στο παγκόσµιο καπιταλιστικό σύστηµα, το οποίο 

χωρίζεται στις χώρες του ανεπτυγµένου, καπιταλιστικού κέντρου και µια οικονοµικά εξαρτηµένη 

περιφέρεια. Ενώ στις ανεπτυγµένες χώρες του καπιταλιστικού κέντρου το κράτος λειτούργει ως 

χώρος σταθεροποίησης και εγγύησης των κοινωνικών σχέσεων, σύµφωνα µε την βεµπεριανή  έννοια 

της κρατικής ορθολογικότητας, στις χώρες της καπιταλιστικής περιφέρειας µετατρέπεται σε 

προνοµιακό πεδίο εντός του οποίου διαµορφώνονται ειδικά οικονοµικά συµφέροντα. Ο ρόλος του 

κράτους  στις χώρες αυτές υπήρξε καθοριστικός όχι µόνο στη διαδικασία συσσώρευσης του 

κεφαλαίου αλλά και διανοµής του πλεονάσµατος προς όφελος µιας κρατικής αστικής τάξης. Μεγάλο 

µέρος των κοινωνικών πόρων διανεµήθηκε σε ορισµένες µόνο κοινωνικές κατηγορίες αποτέλεσµα 

της κρατικής παρέµβασης στον καταµερισµό εργασίας. Υπό αυτές τις συνθήκες ο κρατικός 

µηχανισµός λειτούργησε ως πεδίο ιδιωτικών συµφερόντων, επεκτείνοντας τις επιµέρους δοµές και 

λειτουργίες του ανάλογα µε τα κυρίαρχα συµφέροντα, αποκτώντας µ’ αυτόν τον τρόπο συγκεκριµένο 

ταξικό χαρακτήρα που ταυτίστηκε µε τις ηγεµονεύουσες οµάδες.   

Στην ελληνική περίπτωση ο νέος ρόλος του κράτους, δηλαδή ως πεδίο αναπαραγωγής 

ιδιαίτερων συµφερόντων, καθώς και µηχανισµού συγκρότησης µορφών οικονοµικής και πολιτικής 

                                                            
13 Βλ. Frank  (1978) , Canak  (1983) , o’ Donnel (1973) 
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κυριαρχίας, ήταν και η αιτία µεγέθυνσης του. Στο πλαίσιο αυτό ο δηµόσιος τοµέας λειτουργεί ως 

προνοµιακός χώρος απασχόλησης και ως µέσο δηµιουργίας µιας ιδιαίτερης κοινωνικής τάξης στην 

οποία επιµερίζεται ένα µέρος του οικονοµικού πλεονάσµατος µε την µορφή µισθού. Η αύξηση της 

δηµόσιας απασχόλησης έχει στόχο την  δηµιουργία µιας ιδιαίτερης τάξης που θα στηρίξει το 

υπάρχον σύστηµα εξουσιαστικών σχέσεων. Επιπλέον η λειτουργία του πελατειακού συστήµατος ως 

µέσο απονοµής ιδιαίτερων ωφελιών, µεταξύ αυτών και η πρόσληψη στο δηµόσιο τοµέα λειτουργεί 

ως οργανωτικός µηχανισµός αναπαραγωγής της εξουσίας και επίτευξης κοινωνικής συναίνεσης 

(Μουζέλης 1987).  

 

2.2.1. Τσουκαλάς :  η συγκρότηση του δηµοσίου τοµέα στην καπιταλιστική περιφέρεια  

        Ο Τσουκαλάς συνδέει την θεωρία του περιφερειακού κράτους  µε την συγκρότηση του 

κρατικού µηχανισµού στην µετεµφυλιακή Ελλάδα και την µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα.  

Επηρεασµένος από τις θεωρίες της εξάρτησης και της «περιφερειοπόιησης» αναφέρεται  στους 

κοινωνικοοικονοµικούς µηχανισµούς που διαφοροποιούν τον ρόλο τους κράτους στην καπιταλιστική 

περιφέρεια σε σχέση µε τις χώρες του καπιταλιστικού κέντρου. Ο ίδιος υποστηρίζει πως το κράτος 

στις χώρες της περιφέρειας «… λειτούργησε ως ο βασικός και λειτουργικά αναντικατάστατος 

µηχανισµός  πρωτογενούς οργάνωσης των εκµεταλλευτικών σχέσεων  και δόµησης των µορφών  της 

εσωτερικής  οικονοµικής και πολιτικής κυριαρχίας…» (Τσουκαλάς, 1986 σελ.68).  

       Στις χώρες αυτές οι άρχουσες τάξεις  χρησιµοποίησαν τους κρατικούς µηχανισµούς ώστε να 

διασφαλίσουν την οικειοποίηση µεγάλου µέρους του οικονοµικού πλεονάσµατος. Το κράτος ως 

διαµεσολαβητής µεταξύ καπιταλιστικής περιφέρειας και κέντρου, αποτέλεσε πεδίο 

δραστηριοποίησης και αναπαραγωγής των κυρίαρχών τάξεων καθώς και όργανο επιλεκτικού 

επιµερισµού µέρους του πλούτου σε αυτές. Το κράτος ήταν ο βασικός µηχανισµός συγκρότησης των 

δοµών πολιτικής και οικονοµικής κυριαρχίας.  Εποµένως στις χώρες της καπιταλιστικής περιφέρειας 

που το κράτος έχει κρίσιµο ρόλο στην διαδικασία συγκέντρωσης και αναδιανοµής του 

πλεονάσµατος, εµφανίζονται  ηγετικές οµάδες οι οποίες προωθούν τα συµφέροντα τους 

χρησιµοποιώντας τους κρατικούς µηχανισµούς.  Επιπλέον το κράτος λειτουργώντας ως εργοδότης 

διανέµει σε επιλεκτικές κοινωνικές οµάδες ένα µέρος των κοινωνικών πόρων, δηµιουργώντας µια 

κοινωνική κατηγορία προνοµιούχων  παρεµβαίνοντας στην διαδικασία διανοµής των κοινωνικών 

πόρων και όπως αναφέρεται «… το κράτος  µετέχει…στην παραγωγή, αναπαραγωγή  και κρυστάλλωση 

των κοινωνικών σχέσεων παραγωγής…» (Τσουκαλάς 1986, σελ.37)   

            Εποµένως οι λειτουργίες του περιφερειακού κράτους συνοψίζονται από τον Τσουκαλά ως 

εξής: 
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i) Ο κρατικός µηχανισµός αποτελεί πεδίο ιδιωτικών συµφερόντων και συγκρότησης 

κοινωνικών οµάδων µε αυξηµένη πολιτική επιρροή.  

ii) Ο δηµόσιος τοµέας έχει διαφορετικά λειτουργικά χαρακτηριστικά τα οποία 

διαµορφώνονται ανάλογα µε τα ιδιωτικά συµφέροντα και τα οποία απέχουν από το 

βεµπεριανό σχήµα της γραφειοκρατίας 

iii) Η έλλειψη ορθολογικής οργάνωσης δεν είναι απαραίτητα σύµπτωµα υπανάπτυξης, αλλά 

µπορεί να είναι προϊόν πολιτικής επιλογής η οποία εξυπηρετεί στόχους διαφορετικούς σε 

σχέση µε αυτών των δυτικών ανεπτυγµένων κρατών.  

    Η αφετηρία του Τσουκαλά ως προς το ζήτηµα της µεγέθυνσης του δηµοσίου τοµέα στην 

Ελλάδα ξεκινά απ’ την προσέγγιση της δηµόσιας σφαίρας ως «…ένα δίκτυο πεπερασµένων και 

συγκεκριµένων κοινωνικών µηχανισµών ως ένας ειδικός κοινωνικός χώρος στα πλαίσια του οποίου 

συνάπτονται και κρυσταλλώνονται ειδικές κοινωνικές σχέσεις…» (Τσουκαλάς 1986, σελ.57). Το 

επιχείρηµα αυτό προκύπτει απ’ την συνολική θεώρηση  του ρόλου του σύγχρονου κράτους εντός της 

κοινωνίας στον οποίο ορίζει ως  διττό. Απ’ την µια το κράτος λειτουργεί ως εγγυητής των σχέσεων 

και ιδιωτικών συµφερόντων που διαµορφώνονται έξω απ’ αυτό και ταυτόχρονα ως ένα ξεχωριστό 

πεδίο  στο εσωτερικό του οποίου δηµιουργούνται ειδικά συµφέροντα.  Όπως ο ίδιος υποστηρίζει για 

το διπλό ρόλο του «…οποιοδήποτε καπιταλιστικό κράτος ρυθµίζει και προγραµµατίζει την καθολική 

αναπαραγωγή των κυρίαρχων κοινωνικών σχέσεων και των κυρίαρχων µορφών απόσπασης και 

διανοµής πλεονάσµατος,  που υλοποιούνται στη σφαίρα της αγοράς, απ’ την  άλλη πλευρά και ακριβώς 

στο πλαίσιο της λειτουργίας του αυτής, αποσπά και επιµερίζει ευθέως ένα µέρος από το πλεόνασµα 

αυτό, επινέµοντας το σε συγκεκριµένους κοινωνικούς φορείς, που λειτουργούν έµµεσα ή άµεσα υπό την 

αιγίδα του ή υπό την προστασία του…»(Τσουκαλάς 1986, σελ.35). 

 Βασιζόµενος στις παραδοχές αυτές ερµηνεύει την δηµόσια απασχόληση ως µια µορφή 

εξαρτηµένης εργασίας, όπου το κράτος λειτουργεί όπως ο ιδιωτικός τοµέας, εφόσον τα άτοµα δεν 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους µε την ιδιότητα των πολιτών αλλά  µε αυτή των ιδιωτών 

ανταλλάσοντας την εργασία τους µε χρήµα. Για το λόγο αυτό εντάσσει την δηµόσια εργοδοσία στην 

ευρύτερη αγορά εργασίας όπου ισχύει η αρχή της εξαρτηµένης µισθωτής εργασίας που συνοδεύει 

τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Ακόλουθα ορίζει και τον κρατικό µισθό ως µέρος του 

ευρύτερου συστήµατος παραγωγής, µέσω του οποίου προσδιορίζεται µια διακριτή µορφή ταξικών 

σχέσεων και δηµιουργείται µια αυτόνοµη κοινωνική κατηγορία «τάξη»,  ανάµεσα σε όλες τις 

υπόλοιπες κατηγορίες που δηµιουργούνται στους κόλπους του κράτους.  

Ο  ίδιος προχωρώντας παραπέρα υποστηρίζει πως ο δισυπόστατος χαρακτήρας του κράτους  

υπήρξε εµφανέστερος στις χώρες της καπιταλιστικής περιφέρειας παρά στα ανεπτυγµένα κράτη, 

επιχειρώντας να συνδέσει τις παραπάνω παραδοχές µε την θεωρία  του περιφερειακού κράτους. Στις 
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χώρες του Τρίτου Κόσµου οι άρχουσες τάξεις αναπαράχθηκαν εντός των νεοσύστατων κρατικών 

µηχανισµών επιτυγχάνοντας την άµεση πρόσβαση και οικειοποίηση µέρους του οικονοµικού 

πλεονάσµατος, γεγονός που κατά τον ίδιο αποδεικνύει την σηµασία του ρόλου του κράτους ως προς 

την διαµόρφωση των κοινωνικών σχέσεων και την συγκρότηση κυρίαρχων τάξεων. Στις περιπτώσεις 

αυτές το κράτος λειτούργησε ως διαµεσολαβητής ανάµεσα στην εγχώρια παραγωγή και στα διεθνή 

κέντρα, αλλά και ως µηχανισµός επιµερισµού τµήµατος του πλεονάσµατος στις άρχουσες τάξεις. Η 

διανοµή των κοινωνικών πόρων πραγµατοποιήθηκε είτε άµεσα είτε µέσω της λειτουργίας του ως 

εργοδότης και αυτό το σηµείο έρχεται στο προσκήνιο το ζήτηµα της δηµόσιας απασχόλησης απ’ τήν 

στιγµή που κατασκευάζεται µ’ αυτόν τον τρόπο µια ειδική κοινωνική κατηγορία την οποία ορίζει ως 

«κρατική αστική τάξη»14.     

Στο παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο εντάσσει και το ζήτηµα της δηµόσιας απασχόλησης στην 

Ελλάδα υπό το πρίσµα του ρόλου του κράτους ως εργοδότη τοποθετώντας την στο ευρύτερο 

σύστηµα του καταµερισµού εργασίας. Επιχειρώντας την αποτίµηση του µεγέθους της δηµόσιας 

απασχόλησης επισηµαίνει και αυτός την απουσία ολοκληρωµένων στοιχείων σχετικά µε τον αριθµό 

των δηµοσίων υπαλλήλων παραθέτοντας αποσπασµατικά στοιχεία. Υποστηρίζει πως το 1980 ο 

αριθµός των τακτικών δηµοσίων υπαλλήλων ήταν 69.428, ενώ το σύνολο των εργαζοµένων µαζί µε 

το προσωπικό των ΝΠ∆∆ ανέρχονταν στους 274.838, µε την εξαίρεση ορισµένων κατηγοριών όπως 

τα Σώµατα Ασφαλείας (αναφέρονται ως 47.000 το 1980), οι ένοπλες δυνάµεις, οι δηµόσιες 

επιχειρήσεις και τα ΝΠΙ∆15. Χρησιµοποιώντας τους υπολογισµούς του Αθανασόπουλου το σύνολο 

των εργαζοµένων στο δηµόσιο ήταν 420.000 το 1980, µε τις τράπεζες να απασχολούν 35.000 

εργαζόµενους το 1981 και τις δηµόσιες επιχειρήσεις την ίδια χρονιά 133.529 άτοµα 

(Αθανασόπουλος 1983). Ο Τσουκαλάς υπολογίζει προσεγγιστικά  τον αριθµό αυτό στους 500.000. 

Υποστηρίζει πως η αύξηση της δηµόσιας απασχόλησης δεν οφείλεται στην αύξηση των µόνιµων 

τακτικών υπαλλήλων αλλά στην αύξηση των εργαζοµένων στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. 

Αναφερόµενος σε δευτερογενείς πηγές εκτιµά ότι οι τακτικοί υπάλληλοι ήταν 36.525 το 1961, 

44.985 το 1972, 52.001 το 1975 69.428 το 198016. Το σύνολο των εξαρτώµενων έµµεσα ή άµεσα από 

το δηµόσιο υπολογίζεται στους 260.000 το 1961 και  320.000 το 1971.  Για το 1950 το σύνολο των 

πολιτικών υπαλλήλων ήταν 144.421 και των στρατιωτικών 64.58717, ενώ σύµφωνα µε  άλλη πηγή 

που παραπέµπει  οι υπάλληλοι του στενού δηµοσίου ήταν 131.000 το 1951 και 121.000 το 1961 

(Μακρής 1972).  
                                                            
14 Τον όρο αυτό δανείζεται απ’ τον Bettelheim, C. (1974)  
15 Ως πηγή παραπέµπει  στο ∆ελτίο Στατιστικών Στοιχειών Προσωπικού ∆ηµοσίων Υπηρεσιών (1980) 
16  Τα στοιχεία αυτά δανείζεται από Langrod (1964) και Υπουργείο Προεδρίας της  Κυβερνήσεως, Στατιστική 
Προσωπικού των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών (ετήσιο δελτίο) 
17 Τα στοιχεία αυτά περιλαµβάνονται σε «Έκθεσις  επί των κρατικών δαπανών της επιτροπής ∆ηµοσιονοµικής Ερεύνης 
του Υπουργείου Συντονισµού», Επιθεώρηση Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών τευχ. 2, 1952.  
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Ο ίδιος υποστηρίζει πως το κράτος εργοδότης στην Ελλάδα απευθύνθηκε σε ορισµένες 

κοινωνικές κατηγορίες και όχι στο σύνολο του ενεργού πληθυσµού, δηλ στους µισθωτούς στους µη 

αγροτικούς τοµείς µε την εξαίρεση των βιοµηχανικών εργατών και των αυτοαπασχολούµενων, 

ερευνώντας το µέγεθος της δηµόσιουπαλληλίας στο σύνολο των µισθωτών υπαλλήλων που δεν 

εκτελούν χειρωνακτική εργασία, εκτιµώντας στη βάση αυτή συνεπικουρούµενος από τα διαθέσιµα 

στατιστικά στοιχεία απασχόλησης, τους δηµοσίου υπαλλήλους σε 500.000 το 1951, 800.000 το 

1961, 900.000 το 1971 και  1.000.000 το 1978, µε αναλογία βάση της παραπάνω διάκρισης 40% στα 

πρώτα µεταπολεµικά έτη και 30% µετά το 1961 εξαιτίας της ανάπτυξης της ιδιωτικής οικονοµίας 

(Τσουκαλάς 1986).  

Στηριζόµενος στα παραπάνω στοιχεία θεωρεί ότι η αναλογία των µισθωτών απασχολούµενων 

στο δηµόσιο ήταν υψηλότερη κατά την µεταπολεµική περίοδο (40% εξαρτώµενοι µισθωτοί απ’ το 

δηµόσιο), τάση η οποία ακολούθησε φθίνουσα πορεία τη δεκαετία του ’60 εξαιτίας της ανάπτυξης 

της ιδιωτικής οικονοµίας. Ο ίδιος σχετίζει το ρόλο του κράτους- εργοδότη µε την µεγέθυνση του 

δηµοσίου τοµέα στην Ελλάδα, θεωρώντας κρίσιµο σηµείο την µεταπολεµική περίοδο διότι τότε 

τέθηκαν οι βάσεις για τη µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα. Με αφετηρία την περίοδο αυτή ο δηµόσιος 

τοµέας µεγεθύνεται, παρόλα αυτά ο προσανατολισµός της κρατικής επέκτασης στερείται κοινωνικών 

χαρακτηριστικών και δεν σχετίζεται µε την ανάπτυξη θεσµών κράτους πρόνοιας όπως στα υπόλοιπα 

δυτικά κράτη. ∆ηλαδή, τα πεδία επέκτασης δεν αφορούν την παιδεία, την υγεία ή άλλες κοινωνικές 

υπηρεσίες που θα µπορούσαν να δικαιολογήσουν την αύξηση διοικητικών καθηκόντων από πλευράς 

κράτους και που εύλογα θα σήµαναν και την αύξηση του προσωπικού των δηµοσίων υπηρεσιών.  

Αντίθετα ίδιος αποδίδει τα αίτια του φαινόµενου αυτού στις ιδιαίτερες πολιτικές και κοινωνικές 

συνθήκες που επικράτησαν στην µεταπολεµική Ελλάδα.  

Η ερµηνεία του Τσουκαλά πάνω στο ζήτηµα της δηµόσιας απασχόλησης στην µεταπολεµική 

Ελλάδα είναι πρωτίστως πολιτική, διότι οι στόχοι που υπαγόρευσαν την εφαρµογή της ήταν 

κατεξοχήν πολιτικοί- ιδεολογικοί. Ειδικότερα υποστηρίζει πως η ραγδαία αύξηση των δηµοσίων 

υπαλλήλων την µεταπολεµική  περίοδο ήταν γεγονός ασύµβατο µε τις λειτουργικές ανάγκες του 

κράτους, που ο ίδιος αποδίδει  σε εσκεµµένη πολιτική επιλογή. Έτσι ερµηνεύει το γεγονός ως προϊόν 

σκοπιµότητας των πρώτων  µεταπολεµικών κυβερνήσεων  για  τη «…δηµιουργία και σταθεροποίηση 

νέων µεσαίων στρωµάτων που θα αντικαθιστούσαν στον πολιτικό τους ρόλο  τις µικροαστικές και 

ενδιάµεσες κατηγορίες οι οποίες είχαν βγει απ’ τον πόλεµο µε κατεστραµµένες τις κοινωνικές 

προϋποθέσεις για την συνέχιση και αναπαραγωγή της ταξικής τους λειτουργίας…» (Τσουκαλάς 1986, 

σελ.91). Αυτό σηµαίνει ότι η δηµόσια απασχόληση λαµβάνει πολιτικές προεκτάσεις σε ένα ασταθές 

πολιτικά µετεµφυλιακό περιβάλλον, όπου οι δηµόσιοι υπάλληλοι συγκροτούσαν µια ιδιαίτερη 

κοινωνική τάξη που εξασφάλιζε τα αναγκαία κοινωνικά στηρίγµατα στο πολιτικό κατεστηµένο που 
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επικράτησε του εµφυλίου. Επιπλέον η απασχόληση στο δηµόσιο δεδοµένων των οικονοµικών 

συνθηκών ήταν τρόπον τινά µονόδροµος για τη µερίδα µισθωτών σε µη αγροτικές εργασίες γεγονός 

που  διευκόλυνε την δηµιουργία µιας µικροαστικής τάξης που θα εξασφάλιζε τα αναγκαία κοινωνικά 

στηρίγµατα του καθεστώτος. Στη βάση αυτή ερµηνεύεται και η ανασυγκρότηση του πελατειακού 

συστήµατος ως δίαυλος πρόσβασης στις δηµόσιες υπηρεσίες. Ο Τσουκαλάς συνδέει το πελατειακό 

σύστηµα µε την δηµοσία απασχόληση, καθώς το κράτος εργοδότης επιλέγει µέσα από ένα σύστηµα 

κοµµατικής και πολιτικής πατρωνίας συγκεκριµένη µερίδα «εθνικοφρόνων µικροαστών» να 

στελεχώσουν την δηµόσια διοίκηση, δηµιουργώντας µια νέα µορφή πολιτικού ελέγχου της 

κοινωνίας.  

Ωστόσο δεν παραβλέπει τις κοινωνικές προεκτάσεις της δηµόσιας απασχόλησης. Η υψηλή 

ανεργία και η περιορισµένη ιδιωτική αγορά εργασίας κατέστησε το δηµόσιο ως  µέσο οικονοµικής 

εξασφάλισης και εργασιακής αποκατάστασης, κυρίως για τα µορφωµένα στρώµατα µισθωτών. Για 

τον ίδιο το εργασιακό καθεστώς του δηµοσίου έχει ιδιαίτερη σηµασία. Η µονιµότητα εργασίας και η 

οικονοµική εξασφάλιση επιτρέπει την εξίσωση της πρόσληψης στο δηµόσιο µε 

αποπρολεταριοποίηση, απ’ την στιγµή που η σύµβαση εργασίας µεταξύ κράτους και εργαζοµένου 

οδηγεί τον τελευταίο εκτός καπιταλιστικής αγοράς εργασίας. Ο δηµόσιος υπάλληλος εντάσσεται σε 

ένα σύστηµα εξαρτηµένης εργασίας, όπου βάσει της εργασιακής του σύµβασης έχει διασφαλίσει  

σταθερή εργασία, προδιαγεγραµµένη σταδιοδροµία και συνταξιοδότηση, δηλαδή λαµβάνει ένα 

µόνιµο εισόδηµα µε την µορφή µισθού το οποίο δίδεται µε όρους εκτός αγοράς. 

Η οικονοµική εξασφάλιση µέσω του κρατικού µισθού µιας πολιτικά ελεγχόµενης µερίδας του 

πληθυσµού, λειτούργησε ταυτόχρονα ως µέσο αποκατάστασης µέρους του πληθυσµού ιδεολογικά 

προσκείµενου στο πολιτικό καθεστώς,  γεγονός που ερµηνεύεται απ’ τον ίδιο ως πολιτική 

επιλεκτικής οικονοµικής εξασφάλισης µέσα από κριτήρια εξωαγοραία, δηλαδή το αναδιοργανωµένο 

πελατειακό σύστηµα. Απ’ την µια πλευρά σε µια περίοδο όπου οι ευκαιρίες για απασχόληση στο 

ιδιωτικό τοµέα  είναι περιορισµένες, ο κρατικός µηχανισµός εµφανίζεται ως κυρίαρχο τµήµα της 

αγοράς εργασίας για τους µισθωτούς. Απ’ την άλλη πλευρά η επιλεκτική απορρόφηση προσωπικού, 

βάση πολιτικών και ιδεολογικών κριτηρίων, η οποία φιλτράρεται µέσω του πελατειακού συστήµατος 

εγγυάται την αναπαραγωγή της πολιτικής εξουσίας συγκροτώντας µια ιδιαίτερη τάξη. Όπως 

αναφέρει και ο ίδιος «…Ο κρατικός µηχανισµός υπήρξε προνοµιακός κοινωνικός χώρος, που 

προσφερόταν για την εξασφάλιση και απορρόφηση των ατόµων τα οποία «έπρεπε» να 

αποκατασταθούν…» (Τσουκαλάς 1986, σελ. 94). Μ’ αυτόν τον τρόπο στην Ελλάδα η απασχόληση 

στο δηµόσιο εµφανίζεται σχεδόν σαν προνόµιο το οποίο  η πολιτική εξουσία απονέµει σε αυτούς οι 

οποίοι πρόσκεινται ιδεολογικά µέσω µια πολιτικά ελεγχόµενης διαδικασίας προσλήψεων που 

λειτουργεί στο πλαίσιο του πελατειακού συστήµατος.  
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 Η δηµιουργία µιας δηµοσιοϋπαλληλικής τάξης µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά σε 

συνδυασµό µε την περιορισµένη ιδιωτική αγορά εργασίας για τους µισθωτούς υψηλού µορφωτικού 

επιπέδου, κατέστησε το δηµόσιο πόλο έλξης για µια µεγάλη µερίδα εργατικού δυναµικού 

πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, που στην συνέχεια θα λειτουργούσαν «..ως εκφραστές µιας διανόησης 

οργανικά δεµένης µε το κράτος..» Ο Τσουκαλάς  δανειζόµενος τα στοιχεία της έκθεσης Langrod 

(1964) υπολογίζει πως στις αρχές της δεκαετίας του ’60 οι πτυχιούχοι αντιστοιχούσαν στο µισό του 

συνόλου των τακτικών υπαλλήλων,  αναλογία που σε άλλα κράτη ανέρχονταν στο 5%, γεγονός που 

όπως υποστηρίζει δεν ανταποκρινόταν σε πραγµατικές λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών, αλλά 

εξυπηρετούσε την προαναφερόµενη πολιτική ανακατασκευής της µεσαίας τάξης η οποία θα 

επιτυγχάνονταν µε την διεύρυνση της απασχόλησης στις µεσαίες και κατώτερες βαθµίδες του 

κρατικού µηχανισµού.  Ο ίδιος αντιτίθεται στην θεωρία που αποδίδει το φαινόµενο της αύξησης της 

απασχόλησης στο δηµόσιο στον τρόπο οργάνωσης του κρατικού µηχανισµού, στο περιεχόµενο των 

δηµοσίων λειτουργιών και στην αύξηση της ζήτησης για κρατικά αγαθά και υπηρεσίες (Rose 1984). 

Θεωρεί πως η παροχή δηµοσίων αγαθών δεν  είναι συνάρτηση της αγοραίας ζήτησης αλλά 

αποτέλεσµα κοινωνικών πιέσεων και οι προσλήψεις στο δηµόσιο, όπως και η λήψη αποφάσεων για 

δηµόσιες δαπάνες εξυπηρετούν πάντοτε πολιτικούς στόχους και γι’ αυτό δεν είναι δυνατόν να  

ανάγονται στην λογική της αγοράς. Εποµένως, καταλήγει στο συµπέρασµα πως απ’ την στιγµή που η 

απασχόληση στο δηµόσιο προσδιορίζεται από παράγοντες εκτός αγοράς τότε πρόκειται για έναν 

πολιτικό καταµερισµό εργασίας που εφαρµόζεται µέσω της πολιτικής του κράτους εργοδότη και της 

δυνατότητας της πολιτικής εξουσίας να επιλέγει το ποσοστό του πλεονάσµατος αυτού που 

διαχειρίζεται και επιµερίζει στα άτοµα µέσω της δηµόσιας απασχόλησης.  

 

2.2.2. Μουζέλης:  Η µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα στην καπιταλιστική «ηµι- περιφέρεια»  

Έχοντας ως πεδίο αναφοράς τις χώρες της καπιταλιστικής ηµιπεριφέρειας (Λατινική 

Αµερική, Βαλκάνια, Ελλάδα) εξετάζει την συγκρότηση και τη λειτουργία του κράτους, µε βάση τη 

σχέση εκβιοµηχάνισης και κοινοβουλευτισµού. Ο ίδιος υποστηρίζει πως βρίσκονται ως  προς την 

οικονοµία τους σε φάση  «ύστερης εκβιοµηχάνισης» και ως προς την πολιτική  σε φάση «πρόωρης 

ανάπτυξης του κοινοβουλευτισµού», γεγονός που τις διαχωρίζει από τις ανεπτυγµένες χώρες της 

δύσης αλλά και τις χώρες του τρίτου κόσµου. Ο Μουζέλης υποστηρίζει πως η αδυναµία των 

κοινοβουλευτικών θεσµών στις χώρες αυτές οφείλεται στην άνιση κατανοµή των ωφελειών της 

µεταπολεµικής οικονοµικής ανάπτυξης που σηµειώθηκε στις οικονοµίες τους, δεδοµένου ότι τα 

οφέλη της επιµερίστηκαν µεταξύ προνοµιούχων οµάδων, καθώς και στην απουσία ισότιµων 

πολιτικών δικαιωµάτων. Όπως αναφέρει  «….Τελικά, για να εξηγήσουµε τη χρόνια κακή λειτουργία 

των κοινοβουλευτικών θεσµών στις χώρες αυτές θα πρέπει να πάρουµε σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι 



77 
 

δεν κατάφεραν να διανείµουν πιο ισότιµα και σε ευρύτερη κλίµακα και τα πολιτικά δικαιώµατα και τα 

κοινωνικά οικονοµικά οφέλη.» (Μουζέλης 1987, σελ. 213).  

Στην ηµιπεριφέρεια το κράτος έχει την τάση να παρεµποδίζει την δηµιουργία αυτόνοµων 

κοινωνικών δυνάµεων µε αποτέλεσµα η οργάνωση των κατώτερων τάξεων να  «…βραχυκυκλώνονται 

από ένα υπεραναπτυγµένο κράτος που σταθερά προσπαθεί να τους επιβάλει την κηδεµονία του…» 

(Μουζέλης 1987, σελ.139). Στο πλαίσιο αυτό η «ανάπτυξη» συµπίπτει µε την οικειοποίηση των 

οικονοµικών ωφελιών από µερίδα της αστικής τάξης, η οποία ασκεί πολιτική εξουσία και ο 

«κοινοβουλευτισµός» µε την έλλειψη  ισότιµων,  πολιτικών δικαιωµάτων. H πολιτική εξουσία 

έχοντας ως όργανο της το κράτος, στηρίζεται σε κατασταλτικές µορφές, επιχειρώντας να 

διασφαλίσει την ιδεολογική της κυριαρχία. Το κοινοβουλευτικό σύστηµα αποτελεί τον οργανωτικό 

µηχανισµό διατήρησης της εξουσίας, µέσω κοµµάτων, η λειτουργία των οποίων προσανατολίζεται 

στην  αναπαραγωγή της συναίνεσης  στην πολιτική εξουσία. Η πολιτική εκπροσώπηση οργανώνεται 

µέσω του πελατειακού συστήµατος  το οποίο λειτουργεί σε κοινοβουλευτικά πλαίσια.   

Σύµφωνα µε τον Μουζέλη το πελατειακό σύστηµα αποτελεί µορφή «συσσωµάτωσης»  στην 

κοινοβουλευτική ηµιπεριφέρεια, δηλαδή αποτελεί έναν τρόπο µε τον οποίο οι κατώτερες τάξεις 

οργανώνονται πολιτικά και σχετίζονται µε το κράτος. Όπως τονίζει «… Τα εκτεταµένα δίκτυα 

πολιτικής πελατείας που τέµνουν και παρεµποδίζουν την οριζόντια οργάνωση των άµεσων παραγώγων  

σε ταξική βάση, αποτελούν τυπική µορφή οργάνωσης σε ολιγαρχικά κοινοβουλευτικά πολιτικά 

καθεστώτα…» (Μουζέλης 1987, σελ.142) Η επέκταση του κράτους, η ενεργοποίηση νέων 

κοινωνικών στρωµάτων και η επικράτηση του καπιταλιστικού τρόπου παράγωγης οδήγησαν από 

«ολιγαρχικές παραδοσιακές»  σε «κρατικές γραφειοκρατικές» µορφές πατρωνίας. 

O Μουζέλης εξετάζει το ζήτηµα της δηµοσίας απασχόλησης, ειδικότερα της πρόσβασης στο 

δηµόσιο τοµέα, σε σχέση µε την επίδραση του πελατειακού συστήµατος στην λειτουργία του 

κρατικού µηχανισµού και στην µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα. Ο ίδιος αποδίδει την µεγέθυνση του 

κράτους στην αποτυχία του εκσυγχρονισµού του αγροτικού τοµέα και της εναρµόνισης του µε την 

εκβιοµηχάνιση, που είχε συνέπεια έναν «υπερτροφικό κρατικό µηχανισµό» και την επέκταση των 

πελατειακών δικτύων. Η µετακίνηση του αγροτικού πληθυσµού στα αστικά κέντρα όπου  η 

εκβιοµηχάνιση  ήταν σε πρώιµο στάδιο οδήγησε σε µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα. Η αστικοποίηση 

και η αδυναµία του βιοµηχανικού τοµέα να απορροφήσει το αυξανόµενο εργατικό δυναµικό 

ενίσχυσε την δηµόσια απασχόληση και τον ρόλο του πελατειακού δικτύου. Το κράτος 

χρησιµοποιήθηκε ως µέσο επέκτασης των πελατειακών δικτύων  διανέµοντας διοικητικές θέσεις. 

Καθώς η αστικοποίηση προηγήθηκε της ευρείας εκβιοµηχάνισης ήταν  εύλογη  η αύξηση της 

δηµοσίας απασχόλησης (Μουζέλης 1993).  
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Η πολιτική πατρωνία είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος πολιτικής συµµετοχής «…µια κάθετη 

ένταξη των µαζών στην πολιτική ζωή…»(Μουζέλης 1987, σελ.23). Ο όρος κάθετη ένταξη αναφέρεται 

στην σύνδεση των ασθενέστερων οικονοµικά στρωµάτων ή κοινωνικών οµάδων µε περιορισµένη 

πολιτική επιρροή, µε τοπικούς κοµµατάρχες ή πολιτικά πρόσωπα, καθώς οι πρώτοι αναζητούν 

πολιτικά οφέλη και οι δεύτεροι την διεύρυνση της εκλογικής τους βάσης.  Η έννοια της πελατειακής 

σχέσης, σ’ αυτήν την περίπτωση ισοδυναµεί µε ένα είδος ανταλλακτικής σχέσης µεταξύ πάτρωνα και 

πελάτη, πολιτικού και ψηφοφόρου, όπου η πολιτική συµµετοχή εξαντλείται σε µια ανταλλακτική 

σχέση δυο όψεων: Την πολιτική υποστήριξη των φορέων εξουσίας που εξαργυρώνεται µε την 

απόσπαση κρατικών ωφελειών που θα αποφέρει η πρόσληψη στο δηµόσιο. Όπως υποστηρίζει ο 

Μουζέλης, το πελατειακό σύστηµα υπήρξε η εκδήλωση του κάθετου τρόπου ένταξης των µαζών 

στην πολιτική όπου άτοµα και επιµέρους κοινωνικές οµάδες συνδέονται µε το κράτος και τις 

πολιτικές ελίτ σε µια σχέση εξάρτησης (Μουζέλης 1977).  

Η δηµοσιοϋπαλληλική  τάξη χρησιµοποιήθηκε ως µέσο της ανασυγκρότησης των 

πελατειακών δικτύων και εν γένει του πελατειακού συστήµατος ως µια πάγια µορφή πολιτικού 

ελέγχου. Εποµένως η αύξηση της δηµόσιας απασχόλησης, ιδιαίτερα κατά τη µετεµφυλιακή περίοδο 

αποτελεί µια έκφανση της ευρύτερης λειτουργίας του πελατειακού συστήµατος.  Σύµφωνα µε τον 

Μουζέλη οι πελατειακές σχέσεις αποτελούν µια δίοδο πολιτικής συµµετοχής. Αρχικά επρόκειτο για 

την δηµιουργία µιας σχέσης µεταξύ αυτού που µετείχε στην πολιτική εξουσία και αυτού που 

επιδίωκε την εργαλειακή πρόσβαση στην εξουσία.  Μ’ αυτόν τον τρόπο οι σχέσεις ανάµεσα στα 

άτοµα και το κράτος ήταν πολιτικά διαµεσολαβούµενες. Βουλευτές αλλά και τοπικοί κοµµατάρχες 

έπαιζαν το ρόλο των µεσαζόντων, ανταλλάσοντας θέσεις και µεταθέσεις στο δηµόσιο µε τις ψήφους 

των εξυπηρετούµενων πολιτών. Ήταν ένα είδος εξαγοράς πολιτικής υποστήριξης προς συγκεκριµένα 

πολιτικά πρόσωπα, µε ευρεία τοπική επιρροή στις εκλογικές τους περιφέρειες. Με τη µεταπολίτευση 

οι πελατειακές σχέσεις µετασχηµατίστηκαν σε συστηµατική σχέση µιας οργάνωσης µε ένα άτοµο. 

Τα πολιτικά πρόσωπα  αντικαταστάθηκαν µε  την κοµµατική γραφειοκρατία του εκάστοτε 

κυβερνώντος κόµµατος. Τα κοµµατικά όργανα ανέλαβαν µε συστηµατικό τρόπο να 

διαµεσολαβήσουν υπέρ των οργανωµένων οπαδών και των ψηφοφόρων του κόµµατος, 

παρεµβαίνοντας σε ζητήµατα προσλήψεων αλλά και µεταθέσεων, προαγωγών ή µετατάξεων  στον 

στενό και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα (Μουζέλης 1987). 
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2.2.3 Χαραλάµπης: Η πολιτική διάσταση της δηµόσιας απασχόλησης 

 Η ερµηνεία του Χαραλάµπη (1985) έχει κυρίως πολιτικό χαρακτήρα και  εξετάζει το ζήτηµα 

της δηµόσιας απασχόλησης στο πλαίσιο της συγκρότησης των δοµών εξουσίας στην µετεµφυλιακή 

Ελλάδα. Η αύξηση της δηµόσιουπαλληλίας και γενικότερα ο τρόπος µε τον οποίο στελεχώθηκε ο 

δηµόσιος τοµέας αποδίδεται σε «πολιτική βούληση» που εξυπηρέτησε συγκεκριµένες πολιτικές 

σκοπιµότητες, οι οποίες αφορούσαν στην διατήρηση και αναπαραγωγή του πολιτικού καθεστώτος 

που επικράτησε µετά τον εµφυλίου. Κεντρικό σηµείο της θεωρίας του σχετικά µε το ρόλο του 

ελληνικού µετεµφυλιακού κράτους στο οποίο εντάσσεται και το ζήτηµα της δηµόσιας απασχόλησης 

είναι οι έννοιες της συναίνεσης και της σύγκρουσης. Η πρόταση αυτή αντικατοπτρίζει την αντίληψη 

της συγκρουσιακής σχέσης των κοινωνικών τάξεων που παραµένει και µετά το τέλος του πολέµου 

σε ιδεολογικό και πολιτικό επίπεδο. Η ερµηνεία αυτή αποδίδει την µεγέθυνση της δηµόσιας 

απασχόλησης σε εσκεµµένη πολιτική επιλογή, η οποία είχε στόχο την συγκρότηση µιας κοινωνικής 

και πολιτικής ελίτ που θα εξέφραζε και θα στήριζε το κυρίαρχο καθεστώς.  

Οι πολιτικές εξελίξεις της µετεµφυλιακής περιόδου δηλώνουν την κρίση της διαδικασίας 

κοινωνικής συναίνεσης που επιδίωξε η αστική συµµαχία για να παγιώσει  την ηγεµονική της θέση 

εντός της ελληνικής κοινωνίας, ώστε να  είναι σε θέση να αναπαράγει την εξουσία της.  Η επίτευξη 

κοινωνικής συναίνεσης που είχε ιδεολογικά, κοινωνικά και οικονοµικά στηρίγµατα ήταν αυτή που 

υπαγόρευσε το χαρακτήρα της κρατικής πολιτικής. Ο Χαραλάµπης δίνει έµφαση στον ρόλο των 

ξένων κεφαλαίων στην παγίωση του προτύπου πολιτικής εξουσίας που επικράτησε στην 

µετεµφυλιακή Ελλάδα. Οι «ηγεµονικές οµάδες» της αστικής τάξης στηρίχθηκαν σε κεφάλαια του 

εξωτερικού, εδραιώνοντας συµµαχίες µε αστικές τάξεις του εξωτερικού. Η θέση της χώρας στον 

διεθνή καταµερισµό εργασίας, συνεπάγονταν την αυξηµένη εξάρτηση της χώρας σε εξωτερικούς 

πόρους που προέρχονταν  αρχικά από την αµερικάνικη βοήθεια, και στην συνέχεια από αδήλους 

πόρους µέσω της µετανάστευσης και της δραστηριοποίησης των εφοπλιστών. Οι πόροι αυτοί δεν 

ήταν αναγκαίοι µόνο για την ανασυγκρότηση της χώρας  την µεταπολεµική περίοδο αλλά και για την 

ανάπτυξη της στις επόµενες δεκαετίες. Η εξάρτηση της οικονοµίας από εξωτερικούς πόρους και η 

παγίωση συµµαχιών µεταξύ της εγχώριας αστικής τάξης και της αστικής τάξης του εξωτερικού 

ενίσχυσε την εξουσία της αστικής συµµαχίας στην χώρα.  Ο Χαραλάµπης δίνει ως παράδειγµα της 

την ελληνική εφοπλιστική τάξη,  η οποία αρχικά επωφελήθηκε από την αµερικανική βοήθεια που 

δόθηκε στην Ευρώπη  µέσω του σχεδίου Marshall αυξάνοντας σηµαντικά τα κεφάλαια της. Οι 

εφοπλιστές δραστηριοποιήθηκαν στον εγχώριο τραπεζικό τοµέα, στήριξαν την απασχόληση και την 

οικονοµία µέσω της αύξησης των άδηλων πόρων (ναυτιλιακά εµβάσµατα).  

Ο ίδιος εντάσσει την χώρα στην  καπιταλιστική περιφέρεια, ωστόσο υποστηρίζει ότι 

διατήρησε µητροπολιτικά στοιχεία. Ένα τµήµα των κερδών της αστικής τάξης της διασποράς 
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κατευθύνονταν στην χώρα, δηµιουργώντας εισοδήµατα ή κεφάλαια που δεν προέρχονταν από 

δραστηριότητες του εσωτερικού. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε την αφετηρία µιας διαδικασία 

αστικοποίησης, καθώς οι αγροτικοί πληθυσµοί µετακινήθηκαν στα αστικά κέντρα απασχολήθηκαν 

στον τριτογενή τοµέα και συγκρότησαν σταδιακά την µικροαστική τάξη. Υπό αυτές τις συνθήκες η 

αναπαραγωγή της εξουσίας στην µετεµφυλιακή Ελλάδα στηρίχθηκε στην συµµαχία µικροαστών, 

ενός µέρους του αγροτικού πληθυσµού και της µεγαλοαστικής τάξης. Στο πλαίσιο αυτό ο κρατικός 

µηχανισµός και ειδικότερα η δηµόσια απασχόληση αποτελέσαν πεδίο απονοµής ωφελιών σε 

συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες που στήριζαν την πολιτική εξουσίας 

Ουσιαστικά η πολιτική προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα ερµηνεύεται ως ένα όργανο 

πολιτικής στα χέρια της εξουσίας που λειτουργεί υπέρ αυτής, παρά υπέρ της στήριξης του 

λειτουργικού ρόλου του διοικητικού συστήµατος. Η ιδεολογική ταύτιση της κοινωνίας µε την 

πολιτική εξουσία που επιχειρήθηκε µέσω σχηµάτων (εθνικοφροσύνη, αντικοµουνισµός), αποτέλεσε 

την βάση ενός ιδεολογικού µηχανισµού, ο οποίος εξυπηρετούσε τα κυρίαρχα συµφέροντα και το 

εργαλείο για την επίτευξη αυτής της συναίνεσης. Στο πλαίσιο αυτό ερµηνεύεται και η στελέχωση 

του κρατικού µηχανισµού αλλά και η αύξηση της δηµόσιας απασχόλησης. Η ιδεολογική συναίνεση 

όπως µεταφράστηκε µέσα από την έννοια της εθνικοφροσύνης  υπήρξε για  µια µερίδα της κοινωνίας 

η δίοδος για την απόσπαση κρατικών παροχών στις οποίες περιλαµβάνεται και η δηµόσια 

απασχόληση. Η τελευταία µε τον ρόλο του κράτους ως εργοδότη χρησιµοποιήθηκε ως δίαυλος 

αναπαραγωγής της αστικής κυριαρχίας και της σταθεροποίησης της συµµαχίας µε την µικροαστική 

τάξη (Χαραλάµπης 1985).  

Το κράτος λειτουργώντας ως εργοδότης απονέµοντας θέσεις απασχόλησης αναδείχθηκε σε 

βασικό συντελεστή της οικονοµικής ενσωµάτωσης και συναίνεσης µιας µερίδας της κοινωνίας. 

Εποµένως η δηµόσια απασχόληση νοείται και για τον ίδιο ένα είδος προνοµίου που επιλεκτικά 

απονέµει η πολιτική εξουσία στους ταυτιζόµενους ιδεολογικά µε αυτήν.  Η πρόσληψη στο στενό και 

ευρύτερο δηµόσιο τοµέα υπήρξε ένα είδος παροχής, µέσω της οικονοµικής διασφάλισης που 

συνεπάγονταν,  µε σκοπό την διατήρηση και αναπαραγωγή της συµµαχίας µε τον µικροαστισµό που 

θα προσέφερε στήριξη στην αστική εξουσία. Ο Χαραλάµπης αποδέχεται και αυτός την σηµασία του 

πελατειακού συστήµατος  τόσο ως  δίοδο για την πρόσληψη στο δηµόσιο όπως επίσης ως µέσο 

απόσπασης κρατικών ωφελειών για µερίδα των πολιτών, θεωρώντας το σύστηµα αυτό τη βάση του 

δεξιού λαϊκισµού, απαραίτητο στοιχείο «…το οποίο µόρφωνε την λαϊκή και µικροαστική µάζα που 

στήριζε την εξουσία, το σύστηµα δηλαδή µεταφοράς των κρατικών πόρων προς ένα ταξικό σύστηµα  

συµµαχιών στήριξης και αναπαραγωγής της δοµής της εξουσίας…» (Χαραλάµπης 1985, σελ.100)  Μ’ 

αυτόν τον τρόπο η αύξηση της δηµόσιας απασχόλησης αναδείχθηκε σε πολιτική κατανοµής 
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ωφελειών απ’ την πολιτική εξουσία σε επιλεκτικά τµήµατα των µικροαστών που είχαν συναινέσει 

ιδεολογικά στην µεταπολεµική δοµή εξουσίας που εξέφραζε το κράτος της δεξιάς.  

 

  

Σύνοψη 

 Η µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα στα δυτικά κράτη στην µεταπολεµική περίοδο αποτελεί 

µια διαδικασία που αφορά σε δύο παραµέτρους: Στην αύξηση της παρέµβασης του κράτους στην 

οικονοµία, µε την υιοθέτηση µακροοικονοµικών προτύπων µεικτής οικονοµίας, και στην ανάπτυξη 

του κράτους πρόνοιας, µε την εξέλιξη των κοινωνικών θεσµών και την ενίσχυση της 

αναδιανεµητικής λειτουργίας του κράτους. Στο πλαίσιο αυτό ο ρόλος του κράτους µεταβάλλεται και 

γίνεται πιο ενεργός εντός της οικονοµίας και της κοινωνίας. Ο κρατικός παρεµβατισµός και η 

ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας αποτέλεσαν την βάση πάνω στην οποία πραγµατοποιείται η 

επέκταση των λειτουργιών της δηµόσιας διοίκησης, η οποία εκδηλώνεται σε τέσσερα πεδία:  

1. Τους θεσµούς της δηµόσιας διοίκησης κυρίως µέσω της αύξησης των δηµοσίων φορέων και 

υπηρεσιών. 

2. Την µεγέθυνση της δηµόσιας οικονοµίας µε άξονα την αύξηση των δηµοσίων δαπανών. 

3. Την αύξηση των δηµοσίων αγαθών και την  διεύρυνση του αναδιανεµητικού ρόλου του 

κράτους. 

4. Αύξηση της δηµόσιας απασχόλησης. 

  Η διεθνής βιβλιογραφία σχετικά µε την µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα για τις ανάγκες της 

παρούσας έρευνας  κατηγοριοποιήθηκε σε τρία πεδία ανάλογα µε το ερµηνευτικό περιεχόµενο των 

επιµέρους θεωριών, δηλαδή ανάλογα µε τα αίτια που αποδίδουν την µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα: 

      Ενδογενείς µεταβλητές:  Η µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα αξιολογείται ως αποτέλεσµα της 

επίδρασης παραγόντων εσωτερικών του κράτους. Πρόκειται κυρίως για θεωρίες γραφειοκρατικής 

συµπεριφοράς, έχοντας  κοινό χαρακτηριστικό την λειτουργία της γραφειοκρατίας µε τρόπο που 

συντείνει  στην µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα, αυξάνοντας τις λειτουργίες του και το µερίδιο των 

πόρων που αποσπά από την οικονοµία. Οι βασικές υποθέσεις είναι οι εξής: 

1) Οι γραφειοκράτες, ωθούµενοι από τα ατοµικά τους συµφέροντα, επιδιώκουν την αύξηση 

της χρηµατοδότησης της υπηρεσίας τους, µέσω της αύξησης των αντιστοιχών κονδυλίων των 

προϋπολογισµών µε το ελάχιστο κόστος παραγωγής  δηµοσίων αγαθών. Η αδυναµία της κυβέρνησης 

να ελέγξει αποτελεσµατικά ή να περιορίσει την χρηµατοδότηση τους, αυξάνει τις δηµόσιες δαπάνες 

χωρίς αντίστοιχα να αυξάνονται τα δηµόσια αγαθά. Με τον τρόπο αυτό µεγεθύνεται η δηµόσια 

οικονοµία χωρίς να ανταποκρίνεται στα αιτήµατα των πολιτών για αγαθά και υπηρεσίες αλλά ως 

αποτέλεσµα της δράσης των γραφειοκρατών.   
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2) Υπάρχουν περιορισµοί στην επιδίωξη της γραφειοκρατίας. Η αύξηση των προϋπολογισµών, 

αφορά για  κάθε επιµέρους υπηρεσία σε διαφορετικό και περιορισµένο κοµµάτι του συνόλου το 

οποίο είναι σε θέση να ελέγξει. Η διαφορετική φύση και αντικείµενα των επιµέρους υπηρεσιών  

αλλά και τα  διαφορετικά, κατά περιπτώσεις αντικρουόµενα, συµφέροντα εµποδίζουν την συλλογική 

γραφειοκρατική κινητοποίηση. Επίσης υπάρχουν όρια στην µεγέθυνση των προϋπολογισµών, που 

ορίζεται από την καµπύλη οριακού οφέλους και οριακού κόστους επιβάρυνσης  του προϋπολογισµού 

από την αύξηση των δηµοσίων δαπανών. Για το λόγο αυτό η αύξηση του γραφειοκρατικού οφέλους  

κατευθύνεται όχι µόνο στην αύξηση των κονδυλίων που διαχειρίζεται, αλλά στο µετασχηµατισµό 

των δηµοσίων υπηρεσιών µε τέτοιο τρόπο που εντός του κράτους θα υπερίσχυαν οι γραφειοκρατικές 

ελίτ.  

  Κοινωνικά αιτήµατα:  H ζήτηση των πολιτών για αγαθά και υπηρεσίες διαµορφώνει την 

κρατική πολιτική  οδηγώντας σε µεγέθυνση της δηµόσιας οικονοµίας. Τα επιµέρους κοινωνικά και 

οικονοµικά αιτήµατα που εκφράζονται µέσω της πολιτικής διαδικασίας, διαµορφώνουν την κρατική 

πολιτική και οδηγούν στην µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα, αυξάνοντας τις δηµόσιες δαπάνες και 

διευρύνουν τις κρατικές λειτουργίες: 

 1) Ο ρόλος των  επιµέρους κοινωνικών οµάδων είναι κρίσιµος. Όταν οµάδες µε κοινά 

συµφέροντα πολλαπλασιάζονται ή είναι σε θέση να εκφραστούν πιο συγκροτηµένα εντός της 

πολιτικής διαδικασίας, η ανταπόκριση των κυβερνήσεων στα αιτήµατα αυτά οδηγεί στην µεγέθυνση 

του δηµοσίου τοµέα. Για παράδειγµα η διεύρυνση της µεσαίας εισοδηµατικής τάξης στα 

ανεπτυγµένα κράτη αποτέλεσε την  πολιτική βάση αναδιανοµής εισοδήµατος και επέκτασης των 

κρατικών προγραµµάτων. 

  2) Σε µια δηµοκρατία, στο πλαίσιο του εκλογικού ανταγωνισµού, ο µέσος ψηφοφόρος έχει 

καθοριστική επίδραση στο εκλογικό αποτέλεσµα και µπορεί να εκφράζει αποτελεσµατικότερα τα 

αιτήµατα του. Η ανταπόκριση σε αυτά από πλευράς κυβερνήσεων αυξάνει τις δηµόσιες δαπάνες, 

µεγεθύνοντας σταδιακά τον δηµόσιο τοµέα, µέσω της αύξησης των δηµοσίων αγαθών και υπηρεσιών 

και την διεύρυνση της αναδιανεµητικής πολιτικής. 

  3) Η µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα συντελείται κυρίως στα πεδία των προγραµµάτων που 

υλοποιεί και τα οποία αντανακλούν  κοινωνικά αιτήµατα, αλλά και τον συνολικό χαρακτήρα της 

κρατικής πολιτικής. Τα προγράµµατα αυτά αποτελούνται από τρία συστατικά, εργασία, χρήµα και 

νοµοθεσία. Η µεταβολή των παραπάνω συστατικών µπορεί να αυξήσει το  µέγεθος του κάθε 

προγράµµατος και να επηρεάσει συνολικά το µέγεθος του δηµοσίου τοµέα. 

  4) Αν  διαχωριστεί η οικονοµία σε παραγωγικό και µη παραγωγικό τοµέα και ο δηµόσιος 

τοµέας θεωρηθεί ως µη παραγωγικός, η διεύρυνση του δηµοσίου τοµέα είναι αποτέλεσµα της 

χαµηλής παραγωγικότητας του έναντι της ιδιωτικής οικονοµίας. Με δεδοµένα κοινωνικά αιτήµατα 
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και την ανταπόκριση σε αυτά, ο δηµόσιος τοµέας αυξάνεται ταχύτερα, διότι στα παραγόµενα 

δηµόσια αγαθά η ελαστικότητα ζήτησης είναι υψηλότερη και ελαστικότητα τιµής χαµηλότερη. 

  Εξωγενείς µεταβλητές: Ο δηµόσιος τοµέας µεγενθύνεται ως αποτέλεσµα των επιδράσεων που 

δέχεται η εγχώρια οικονοµία από το διεθνές περιβάλλον.  Το κράτος  επιδιώκοντας να περιορίσει το 

αντίκτυπο αυτών των επιδράσεων, προχωρά στην υιοθέτηση πολιτικών που διευρύνουν τις κρατικές 

λειτουργίες και αυξάνουν τις δηµόσιες δαπάνες: 

    1) Η επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι δυνατόν να δηµιουργήσει κρίσεις στο 

εσωτερικό της οικονοµίας ενός κράτους αυξάνοντας την ζήτηση για δηµόσια αγαθά και υπηρεσίες. 

Το κράτος ανταποκρινόµενο στα κοινωνικά αιτήµατα και επιδιώκοντας ταυτόχρονα την 

αντιµετώπιση της κρίσης αυξάνει τις δηµόσιες δαπάνες.   

   2) Η δηµόσια οικονοµία αυξάνεται περισσότερο σε κράτη µε ανοιχτή οικονοµία εξαιτίας της 

εξάρτησης τους από εξωτερικούς πόρους. Οι κυβερνήσεις των κρατών αυτών  αντιµετωπίζουν την 

εξάρτηση  από τις  διεθνείς αγορές «εθνικοποιώντας» µεγάλο µέρος της κατανάλωσης 

   3) Σε µια ανοιχτή οικονοµία ο δηµόσιος τοµέας µεγενθύνεται ως αποτέλεσµα του κόστους που 

επιφέρει η έκθεση στο διεθνές εµπόριο, επιφέροντας διακυµάνσεις στην εγχώρια οικονοµία. Το 

κράτος επιχειρεί να αντισταθµίσει το κόστος αυτών των διακυµάνσεων προχωρώντας στην 

υιοθέτηση πολιτικών αύξησης των κοινωνικών δαπανών και της δηµόσιας κατανάλωσης,  

δηµιουργώντας ένα δίχτυ ασφαλείας απέναντι στην κοινωνία που οδηγεί σε µεγέθυνση του δηµοσίου 

τοµέα.  

Η παρούσα έρευνα εστιάζεται στην αύξηση της δηµόσιας απασχόλησης ως προσδιοριστικό 

παράγοντα της µεγέθυνσης του δηµοσίου τοµέα, την οποία εξετάζει ως ανεξάρτητη µεταβλητή. Οι 

θεωρίες  σχετικά µε την µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα αποδίδουν την αύξηση της δηµόσιας 

απασχόλησης ως ξεχωριστού ερµηνευτικού εργαλείου, στην γραφειοκρατική συµπεριφορά, είτε στην 

κρατική πολιτική διασφάλισης των εισοδηµάτων ή ως αποτέλεσµα διεύρυνσης των κρατικών 

λειτουργιών. Βάσει της κατηγοριοποίησης του θεωρητικού πλαισίου για την µεγέθυνση του 

δηµοσίου τοµέα οι βασικές ερµηνείες για την αύξηση της δηµόσιας απασχόλησης είναι οι έξης: 

       1) Σύµφωνα µε τις θεωρίες «ενδογενών µεταβλητών»  η δηµόσια απασχόληση αυξάνεται ως 

έκφανση των επιδιώξεων της γραφειοκρατίας για επέκταση των υπηρεσιών που ελέγχουν και η 

οποία εκτός από αύξηση των κονδυλίων χρηµατοδότησης και των λειτουργιών που επιτελούν οδηγεί 

και στην αύξηση του ανθρώπινου δυναµικού.   

     2) Οι θεωρίες που αποδίδουν την µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα στην ανταπόκριση από πλευράς 

κράτους στα επιµέρους κοινωνικά αιτήµατα, ερµηνεύουν την αύξηση της δηµόσιας απασχόλησης   

ως αποτέλεσµα της επέκτασης του ρόλου του κράτους. Η δηµόσια απασχόληση αυξάνεται στα πεδία 

που επεκτείνεται ο δηµόσιος τοµέας προκειµένου η κρατική πολιτική να  ανταποκριθεί σε κοινωνικά 
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αιτήµατα (π.χ. υγεία, εκπαίδευση). Επίσης ως αποτέλεσµα των διευρυµένων λειτουργιών του 

κράτους στην οικονοµία που απαιτούν αύξηση προσωπικού, καθώς και σε περιόδους υψηλής 

ανεργίας ως πολιτική διασφάλισης της απασχόλησης και προστασίας του εισοδήµατος.  

    3) Σε χώρες µε ανοιχτή οικονοµία, η αύξηση της δηµόσιας απασχόλησης αποτελεί πολιτική 

εργασιακής και εισοδηµατικής εξασφάλισης καθώς και ένα είδος κοινωνικής προστασίας από 

πλευράς κράτους, ώστε να αντιµετωπιστούν οι συνέπειες που επιφέρει το άνοιγµα της οικονοµίας 

στις διεθνείς αγορές. Στις αναπτυσσόµενες χώρες, µε υποανάπτυκτους ή αναποτελεσµατικούς 

κοινωνικούς θεσµούς, η δηµόσια απασχόληση αποτελεί το βασικότερο εργαλείο για την άσκηση 

κοινωνικής και εισοδηµατικής πολιτικής. 

           Στην ελληνική περίπτωση η µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα στην βιβλιογραφία, στηρίζεται 

στην εξάρτηση του διοικητικού συστήµατος από την πολιτική εξουσία, µε την υπαγωγή του σε 

όργανο των κυβερνώντων κόµµατων και τον αυξηµένο κρατικό παρεµβατισµό στην οικονοµία. Στο 

πλαίσιο αυτό, η µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα και η αύξηση της δηµόσιας απασχόλησης 

ερµηνεύονται ως αρνητικές προεκτάσεις της αναποτελεσµατικής λειτουργίας της δηµόσιας 

διοίκησης. Η αύξηση της δηµόσιας απασχόλησης που συντελέστηκε σταδιακά από την 

µετεµφυλιακή περίοδο µέχρι και την δεκαετία του ’90, αποδίδεται στην λειτουργιά του κράτους ως 

εργοδότη για συγκεκριµένες µερίδες πληθυσµού και στις πολιτικές παρεµβάσεις στην λειτουργία του 

κρατικού µηχανισµού που είχαν ανάλογα µε την χρονική συγκυρία διαφορετικούς στόχους: την 

µετεµφυλιακή περίοδο την δηµιουργία µιας δηµοσιοϋπαλληλικής τάξης στήριγµα τα πολιτικής 

εξουσίας και από την µεταπολίτευση και έπειτα να λειτουργήσουν ως µέσο του κοµµατικού 

ανταγωνισµού των κυβερνόντων κόµµατων. Ανάλογα µε την σηµασία που αποδίδεται σε 

διαφορετικές µεταβλητές στις επιµέρους θεωρίες σχετικά µε την µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα, 

διακρίνονται σχηµατικά σε «µίκρο –προσεγγίσεις», οι οποίες σχετίζονται µε ενδογενείς µεταβλητές  

και «µακρο –προσεγγίσεις», οι οποίες σχετίζονται µε εξωγενείς µεταβλητές, συνοπτικά: 

  Ενδογενείς µεταβλητές: Η µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα ερµηνεύεται ως συνέπεια τα 

αναποτελεσµατικής λειτουργίας της γραφειοκρατίας ή αλλιώς της λειτουργικής και οργανωτικής 

αναποτελεσµατικότητας του κρατικού µηχανισµού. Ήδη από την µετεµφυλιακή περίοδο, η αύξηση 

της δηµόσιας απασχόλησης για την δηµιουργία µια τεχνητής  τάξης στηρίγµατος της εξουσίας και 

στην µεταπολίτευση πεδίο κοµµατικού ανταγωνισµού µέσω της διαµεσολάβησης του πελατειακού 

συστήµατος. Το γεγονός αυτό  σε συνδυασµό µε τα οργανωτικά προβλήµατα της δηµόσιας 

διοίκησης , εµπόδισαν την γραφειοκρατική λειτουργία να φέρει εις πέρας τις αυξηµένες κρατικές 

αρµοδιότητες, ενώ ταυτόχρονα οδήγησαν στην υπερστελέχωση του δηµοσίου τοµέα, µε την 

µετατροπή του σε προνοµιακό χώρο µαζικής απασχόλησης.  
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          Ιδιαίτερη σηµασία στην βιβλιογραφία, περά από την πολιτικοποίηση της δηµόσιας διοίκησης, 

αποδίδεται στις µεθόδους στελέχωσης του κρατικού µηχανισµού, µε την διαµεσολάβηση του 

πελατειακού συστήµατος. Η πρόσληψη στο δηµόσιο τοµέα, εξαιτίας του ειδικού εργασιακού 

καθεστώτος, αποτελεί µια µορφή άσκησης προνοιακής πολιτικής. Ειδικότερα µετά την 

µεταπολίτευση και την αποκατάσταση ης δηµοκρατίας η ενίσχυση του κοινοβουλευτισµού και ο 

δικοµµατισµός µε την εναλλαγή δυο κυρίαρχων κόµµατων στην εξουσία, οδήγησε  σε 

µετασχηµατισµό του πολιτειακού συστήµατος  σε όργανο των κοµµάτων στα πλαίσια του εκλογικού 

ανταγωνισµού, εφόσον αποτελούσε πεδίο διανοµής κοινωνικών ωφελιών, και κατέστησε  την 

πρόσληψη στο δηµόσιο τοµέα αντικείµενο συνδιαλλαγής µεταξύ κοµµάτων και ψηφοφόρων.  

Εξωγενείς Μεταβλητές:  Η ερµηνεία είναι επηρεασµένη από τις θεωρίες της 

περιφερειοπόιησης και της εξάρτησης, σύµφωνα µε τις οποίες η Ελλάδα αποτελεί ένα κράτος της 

καπιταλιστικής ηµιπεριφέρειας που εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τους πόρους των ανεπτυγµένων 

χωρών.  Το κράτος ως εγγυητής των κοινωνικών σχέσεων, είχε καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία 

συσσώρευσης του κεφαλαίου και διανοµής του πλεονάσµατος. Η  ρόλος του αυτός  στην ελληνική 

περίπτωση οδήγησε στην µετατροπή του δηµοσίου τοµέα σε πεδίο εντός του οποίου 

διαµορφώνονταν  ειδικά οικονοµικά συµφέροντα και µεγάλο µέρος του πλεονάσµατος διανεµήθηκε 

προς όφελος µιας κρατικής αστικής τάξης. Με αυτόν τον τρόπο ο κρατικός µηχανισµός λειτούργησε 

ως πεδίο ιδιωτικών συµφερόντων επεκτείνοντας τις λειτουργίες του ανάλογα µε τα κυρίαρχα 

συµφέροντα. Η µεγέθυνση  της δηµόσιας απασχόλησης ήταν αποτέλεσµα του  επιµερισµού του 

οικονοµικού πλεονάσµατος που αποσπούσε το κράτος,  σε συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες. Η 

δηµιουργία µιας µεσαίας τάξης που προέκυψε την διανοµή ωφελιών σε ορισµένες κοινωνικές 

κατηγορίες ή αλλιώς η συγκρότηση µιας δηµοσιοϋπαλληλικής τάξης υπήρξε το στήριγµα του   

µετεµφυλιακού  µοντέλου εξουσίας.   
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ΜΕΡΟΣ ΄Β 

3. Το Τυπικό Θεσµικό Πλαίσιο της ∆ηµόσιας Απασχόλησης.  

Η νοµική σχέση µεταξύ υπαλλήλου και ∆ηµοσίου λαµβάνει διαφορετικές µορφές ανάλογα µε 

το γενικότερο σύστηµα συγκρότησης του διοικητικού συστήµατος κάθε χώρας, το οποίο 

οργανώνεται µε διαφορετικό τρόπο, ανάλογα µε υφιστάµενους πολιτικούς θεσµούς και τις 

επικρατούσες κοινωνικές συνθήκες.  Παρά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης, σε 

θεωρητικό επίπεδο τα επιµέρους συστήµατα θα µπορούσαν να ενταχθούν σχηµατικά σε δύο 

κατηγόριες, αφενός στο σύστηµα σταδιοδροµίας (ανοικτής δοµής) και το σύστηµα συγκεκριµένων 

θέσεων (κλειστής δοµής), αν και στην πράξη κανένα απ’ τα δύο δεν εφαρµόζεται αµιγώς. Συνήθως 

υιοθετούνται µεικτά συστήµατα  συνδυάζοντας στοιχεία και απ’ τις δύο κατηγορίες προσαρµοσµένα 

στις επικρατούσες  κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες. 

Σύµφωνα µε το σύστηµα της σταδιοδροµίας (Σπηλιωτόπουλος 1984) η ∆ιοίκηση 

προσδιορίζεται ως ξεχωριστή οντότητα µε χαρακτηριστικό στοιχείο το ειδικό εργασιακό καθεστώς 

και τη µονιµότητα. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι έχουν ειδική νοµική σχέση µε το κράτος και ως προς αυτό 

διακρίνονται απ’ τους υπόλοιπους µισθωτούς, έχοντας διαφορικές ευθύνες και υποχρεώσεις, µε 

αντάλλαγµα τη διασφάλιση από πλευράς ∆ηµοσίου συγκεκριµένων δικαιωµάτων και εγγυήσεων. 

Βάση του εργασιακού καθεστώτος µονιµότητας η διάρκεια της εργασιακής σχέσης ορίζεται απ’ το 

όριο ηλικίας ή τη χρονική διάρκεια υπηρεσίας (π.χ. στην ελληνική περίπτωση 35ετίας)  και έχει ως 

στόχο την συγκρότηση ενός δηµοσιοϋπαλληλικού σώµατος το οποίο είναι αµερόληπτο, πολιτικά 

ουδέτερο και ανεπηρέαστο απ’ τις κυβερνητικές µεταβολές. Οι µόνιµοι υπάλληλοι καλούνται 

τακτικοί, για τους οποίους ισχύει το σύστηµα ιεραρχικής εξέλιξης και νοµικών εγγυήσεων που 

αφορούν την µετάθεση, τον υποβιβασµό ή την απόλυση τους. Το δηµοσιοϋπαλληλικό σώµα  

υποδιαιρείται σε επιµέρους κλάδους ή κατηγόριες και συγκροτείται  ιεραρχικά σε βαθµούς ή 

κλιµάκια εντός των οποίων οι υπάλληλοι, ανάλογα µε τα ειδικά προσόντα τους, αρχικά διορίζονται 

σε κατώτερους ή ενδιάµεσους βαθµούς, για να εξελιχθούν µέσω της διαδικασίας προαγωγών σε 

ανώτερες θέσεις, οι οποίες δεν είναι εξατοµικευµένες και ανεξάρτητες, αλλά εντάσσονται σε ένα 

ευρύτερο πλαίσιο διοικητικών κλάδων. Ο υπάλληλος εισέρχεται στη διοίκηση για να επιτελέσει 

ειδικό έργο και προς αυτό το κράτος του παρέχει ασφάλεια εργασία, µονιµότητα και συνεπάγεται ότι  

είναι υποχρεωµένο να τον απασχολήσει ακόµη και στην περίπτωση που η θέση που υπηρετεί 

καταργηθεί ώσπου να συµπληρώσει σύµφωνα µε το νόµο το απαραίτητο όριο ηλικίας ή χρόνο 

εργασίας και να συνταξιοδοτηθεί. Εφόσον οι υπάλληλοι δεν διορίζονται σε ειδική θέση και 

δεδοµένης της µονιµότητας τους δίνεται η δυνατότητα σταδιοδροµίας εντός της ∆ιοίκησης, 
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καταλαµβάνοντας ιεραρχικά τις θέσεις του κλάδου που έχουν εισαχθεί, η πρόσληψη δεν αφορά την 

εκτέλεση συγκεκριµένης εργασίας της θέσης που καταλαµβάνεται, αλλά του συνόλου των εργασιών 

που αντιστοιχούν στον κλάδο ή στην κατηγορία στην οποία εντάσσονται ή προάγονται  ανάλογα µε 

την εργασιακή του εµπειρία και τυχόν επιµόρφωση που θα λάβουν. Ο δηµόσιος τοµέας απαιτεί 

ειδικά προσόντα τα οποία δεν παρέχονται απ’ το γενικό εκπαιδευτικό σύστηµα και για την απόκτηση 

των οποίων οι υπάλληλοι θα πρέπει λάβουν επιπλέον γενική εκπαίδευση εντός του δηµοσίου, ώστε 

να αποκτήσουν την ικανότητα να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες εντός του κλάδου που έχουν 

επιλέξει και να µπορούν να ανελιχθούν ιεραρχικά σε ανώτερους βαθµούς.  

Στο σύστηµα συγκεκριµένων θέσεων (Σπηλιωτόπουλος 1984) οι κρατικές υπηρεσίες 

περιλαµβάνουν συγκεκριµένες θέσεις οι οποίες απαιτούν εξειδικευµένα καθήκοντα και αντιστοιχούν 

σε συγκεκριµένους ιεραρχικούς βαθµούς. Οι υπάλληλοι απασχολούνται µε σχέση εργασίας κοινού 

εργατικού δικαίου και προσλαµβάνονται για την εκτέλεση συγκεκριµένης εργασίας, χωρίς να 

προσφέρεται η δυνατότητα προαγωγής σε ανώτερο βαθµό. ∆εν υφίσταται ειδικό καθεστώς και οι 

υπάλληλοι έχουν νοµικά τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε κάθε άλλο εργαζόµενο ως προς τις 

αποδοχές, συνταξιοδότηση ή τις συνθήκες εργασίας. Η πρόσληψη δηλαδή αφορά µια ορισµένη θέση, 

χωρίς να υπάρχει εγγύηση µονιµότητας, κατάληψης υψηλότερης θέσης ή µισθολογικής αύξησης. Η 

κάθε θέση είναι εξατοµικευµένη και αντιστοιχεί σε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. Η αντιστοιχία 

θέσεων και ειδικών αρµοδιοτήτων µεταθέτει το βάρος στο προσωπικό και καθιστά απαραίτητη την 

εξειδίκευση, πείρα και την κατοχή ειδικών προσόντων κατά την πρόσληψη, εφόσον η διοίκηση δεν 

αναλαµβάνει καµιά πρωτοβουλία επανεκπαίδευσης. Σ’ αυτήν την περίπτωση ισχύει το καθεστώς 

µετακλητών υπαλλήλων (spoil system)  το δηµόσιο έχει τη δυνατότητα να απολύσει τους υπαλλήλους 

ανά πάσα στιγµή χωρίς να απαιτείται αιτιολογία ή πράξη απόλυσης. Στόχος είναι η αποµάκρυνση 

του µη παραγωγικού προσωπικού, ωστόσο το σύστηµα αυτό επιτρέπει την εξάρτηση των υπαλλήλων 

απ’ τις κυβερνητικές µεταβολές  και το κοµµατισµό. Ο υπάλληλος απασχολείται για όσο διάστηµα 

κρίνεται αναγκαίο απ’ τη ∆ιοίκηση η οποία µπορεί να τον απολύσει όταν το κρίνει απαραίτητο 

καταβάλλοντας την απαραίτητη αποζηµίωση όπως ακριβώς ισχύει και στον ιδιωτικό τοµέα.  

Στην ελληνική περίπτωση ο ∆ηµόσιος τοµέας, ήδη απ’ την προπολεµική περίοδο, παρουσίαζε 

την εικόνα ενός συστήµατος κλειστής δοµής, µε συνταγµατικά κατοχυρωµένη τη νοµιµότητα. 

Ωστόσο µεταπολεµικά υιοθέτησε και ορισµένα στοιχεία µεικτού συστήµατος ειδικότερα όσον αφορά  

την νοµική σχέση µεταξύ ορισµένων κατηγοριών υπαλλήλων και Κράτους εργοδότη (π.χ. κατηγορία 

έκτακτων, συµβασιούχων υπαλλήλων). Ο δηµόσιος τοµέας στελεχώθηκε βάσει οργανικών θέσεων, 

οι οποίες αντιστοιχούσαν σε συγκεκριµένο αριθµό προσωπικού ορισµένου κλάδου και υπηρεσιακής 

µονάδας. Οι θέσεις διακρίνονταν σε  κατηγόριες, κλάδους και βαθµούς εντός ενός συστήµατος 

ιεραρχίας που είχε την µορφή πυραµίδας. Η σχέση κράτους και υπαλλήλου καθώς και οι συνθήκες 
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απασχόλησης διέπονταν νοµικά απ’ τον ∆ηµοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, ο οποίος ορίζει το ειδικό 

εργασιακό καθεστώς που υπόκεινται οι υπάλληλοι το οποίο διασφαλίζει τη νοµιµότητα και την 

σταδιοδροµία ενώ δίνει και  τις απαραίτητες εγγυήσεις ως προς τις αποδοχές, την µισθολογική 

εξέλιξη και συνταξιοδότηση των τακτικών υπαλλήλων. Το σύστηµα ορίζεται µεικτό απ’ τη στιγµή 

που οι οργανικές θέσεις του δηµοσίου καλύπτονται από τακτικούς, µετακλητούς και συµβασιούχους 

υπαλλήλους. Το καθεστώς νοµιµότητας και η ειδική νοµική σχέση εργασίας µε τις εγγυήσεις και τα 

δικαιώµατα που την συνοδεύουν αφορά µόνο στους τακτικούς υπαλλήλους. Οι µετακλητοί 

υπάλληλοι καθώς και οι συµβασιούχοι προσλαµβάνονται µε σχέση κοινού εργατικού δικαίου, 

συνήθως ως επιστηµονικό, τεχνικό ή έκτακτο προσωπικό χωρίς να ισχύει η µονιµότητα, 

επιτρέποντας στο κράτος να τους απολύσει άνευ περαιτέρω  διαδικασιών εκτός της καταβολής 

αποζηµίωσης .  

  Οι πρώτες συνταγµατικές µεταρρυθµίσεις σχετικά µε το καθεστώς δηµόσιας απασχόλησης 

θεσπίστηκαν το 1911 µε την άνοδο του Βενιζέλου στην εξουσία και εισήγαγαν γενικές αρχές σχετικά 

µε τη µονιµότητα και πολιτική  ουδετερότητα των δηµοσίων υπαλλήλων. Ακολούθως, στο Σύνταγµα 

του 1927 εισήχθηκαν πρόσθετες διατάξεις  που διασφάλιζαν τις θέσεις εργασίας των υπαλλήλων. 

Ωστόσο, πριν τη θέσπιση του Συντάγµατος του 1952 δεν υπήρχε ενιαία νοµοθεσία σχετικά µε την 

υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των δηµοσίων υπηρεσιών. Η ψήφιση του Ν. 1811/151 ως 

«Κώδιξ Καταστάσεως των ∆ηµοσίων ∆ιοικητικών Υπαλλήλων» ( Στασινόπουλος 1951) αποτέλεσε το 

πρώτο πλήρες νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο περιελάµβανε ενιαίους νόµους και διατάξεις για το 

σύνολο των δηµοσίων υπαλλήλων, θεσπίζοντας επίσης και τα κατάλληλα νοµοθετικά όργανα για την 

τήρηση των νόµων (π.χ. ΑΣ∆Υ- Ανώτατο Συµβούλιο ∆ηµοσίων Υπηρεσιών). Στόχος ήταν η θέσπιση 

ενιαίων κανόνων για το δηµοσιοϋπαλληλικό προσωπικό, ως προς το εργασιακό καθεστώς και την 

διαδικασία ορθής επιλογής αυτού. Ο Νόµος 1811, γνωστός ως Υπαλληλικός Κώδικας ο οποίος  

επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ το  1952 αφορούσε το σύνολο των πολιτικών υπάλληλων καθώς και τους 

Υπαλλήλους των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου. Ωστόσο ο χρόνος έναρξης της ισχύος του 

ως προς τα ΝΠ∆∆ µετατέθηκε για το 1956, εξαιτίας µιας σειράς τροποποιητικών νόµων προς 

συµπλήρωση των διατάξεων. Ο Υπαλληλικός Κώδικας του 1952 περιελάµβανε όλους τους 

πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των ΝΠ∆∆  µε εξαίρεση του προσωπικού 

των: 

• Υπουργείο Εξωτερικών  

• Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους 

• Σώµατα Ασφαλείας (χωροφυλακή, Αστυνοµία Πόλεων, Αγροφυλακή, Λιµενικό Σώµα) 

•  Πυροσβεστική Υπηρεσία  
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• Τοπική Αυτοδιοίκηση18 

• Καθηγητές Πανεπιστηµίου (τακτικοί, έκτακτοι, υφηγητές)  

• ∆ιοικητής του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

• Το προσωπικό του ΕΟΤ (άρθρο 9 §1 Ν.∆. 3864/21-10-1958) 

Ο αρχικός κώδικας µε την πάροδο των υπέστη µεταρρυθµίσεις όπου καταργήθηκαν, 

αντικαταστάθηκαν άρθρα ή προστέθηκαν εξαιρέσεις που τροποποίησαν τα αρχικά νοµοθετικά 

άρθρα. Απ’ το 1952 ως το 1975 οι σηµαντικότερες τροποποιήσεις εισήχθησαν κατά την περίοδο της 

δικτατορίας.  Οι προσθήκες και τροποποιήσεις διατάξεων αφορούσαν κυρίως το πειθαρχικό δίκαιο  

και την σύνθεση των υγειονοµικών επιτροπών  και εισήχθησαν το 1970 µε την κατάργηση των 

άρθρων 11,12 του ΥΚ (περί σύνθεσης και λειτουργίας υγειονοµικών επιτροπών) και την 

αντικατάσταση τους µε τα άρθρα 1-11 του Ν.∆. 751/1970 και των πειθαρχικών άρθρων 131-175  που 

αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 1-39 του Ν.∆. 750/1970. Παρόλα αυτά δεν σηµειώθηκαν 

ουσιαστικές µεταβολές ως προς τον προσδιορισµό της σχέσης κράτους εργοδότη και δηµοσίου 

υπαλλήλου.  

 

 3.1 Όργανα εφαρµογής του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού  Κώδικα 

Ο Υπαλληλικός Κώδικας προέβλεψε τη θέσπιση νέων οργάνων εφαρµογής των επιµέρους 

διατάξεων, το Ανώτατο Συµβούλιο ∆ηµοσίων Υπηρεσιών (ΑΣ∆Υ), τα υπηρεσιακά συµβούλια και 

υγειονοµικές επιτροπές, που δρούσαν συµπληρωµατικά των κύριων νοµοθετικών σωµάτων ελέγχου 

νοµιµότητας, του Συµβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχοντας γνωµοδοτικό 

ρόλο παρά δικαστικό19.   

Το ΣτΕ ( Συµβούλιο της Επικρατείας)  προβλέφθηκε για πρώτη φορά στο σύνταγµα του 1911 

και άρχισε να λειτουργεί το 1929 έχοντας δικαστική δικαιοδοσία για τον έλεγχο της δράσης της 

δηµόσιας διοίκησης. Με το σύνταγµα του 1952 και τον ΥΚ ορίστηκαν µε σαφή τρόπο τα όρια 

δικαιοδοσίας του και το πλαίσιο δράσης του.  Σύµφωνα µε το άρθρο 83 του συντάγµατος του 1952 οι 

αρµοδιότητες του ΣτΕ ήταν:  

• Η επεξεργασία των κανονιστικών διαταγµάτων 

• ∆ικαστική επίλυση διαφορών διοικητικών ζητηµάτων 

• Ακύρωση διοικητικών πράξεων σε περίπτωση παράβασης νόµου ή υπέρβασης εξουσίας  

• Εκδίκαση αιτήσεων αναίρεσης κατά των αποφάσεων των τακτικών διοικητικών 

δικαστηρίων 

                                                            
18 Το νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας ων φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και το καθεστώς απασχόλησης ορίζονταν απ’ 
τον ∆ηµοτικό- κοινοτικό Κώδικα (Ν. 2888/1954) 
19 Κώδιξ των Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου 1956, Χρυσικόπουλος  (1973), Σπηλιωτόπουλος (1984)  
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Το ΣτΕ αποτελούνταν από 25 µέλη τα οποία ήταν ισόβια και ορίζονταν µε Β.∆ έπειτα από 

πρόταση του υπουργικού Συµβουλίου και γνωµοδότηση του ΣτΕ. Τα καθήκοντα των συµβούλων 

θεωρούνταν ασυµβίβαστα προς  κάθε άλλη ιδιότητα είτε δηµοσίου λειτουργού είτε ιδιώτη, πλην της 

ιδιότητας του καθηγητή νοµικής σχολής των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Το προσωπικό 

κατανέµονταν σε τρεις βαθµούς ιεραρχίας ξεκινώντας απ’ τον χαµηλότερο των Εισηγητών, 

ακολούθως των Παρέδρων και τον υψηλότερο, των Συµβούλων.  

Το ΑΣ∆Υ (Ανώτατο Συµβούλιο ∆ηµοσίων Υπηρεσιών) ιδρύθηκε ως ανεξάρτητη διοικητική 

αρχή (Ν.1811/1951), υπαγόµενη απευθείας στον πρόεδρο της κυβέρνησης µε στόχο την εγγύηση των 

διατάξεων του ΥΚ, την εφαρµογή των διατάξεων του ως προς τη στελέχωση και τη διοίκηση του 

δηµοσιοϋπαλληλικού προσωπικού.  Το έργο του ΑΣ∆Υ ήταν γνωµοδοτικό και όχι δικαστικό όπως 

των υπολοίπων οργάνων, εφόσον οι συστάσεις του δεν ήταν υποχρεωτικές για τη διοίκηση ούτε είχε 

τη θεσµική δυνατότητα να τις επιβάλει. Παρείχε συµβουλευτικές προτάσεις για κάθε νοµοσχέδιο 

σχετικό µε την οργάνωση των δηµοσίων υπηρεσιών και την κατάσταση του προσωπικού αυτών, 

συµπεριλαµβανοµένου των δήµων και κοινοτήτων. Απ’ την δικαιοδοσία του ΑΣ∆Υ εξαιρούνταν οι 

υπηρεσίες και υπάλληλοι του υπουργείου εξωτερικών, δικαστικοί και οι στρατιωτικοί. Ειδικότερα, 

τα αντικείµενα της αρµοδιότητας του ΑΣ∆Υ (άρθρο 3 ΥΚ) ήταν: 

• Η γνωµοδότηση για κάθε πρόταση νόµου, κανονιστικού διατάγµατος ή υπουργικής 

απόφασης που αφορούσε στη διάρθρωση των θέσεων των δηµοσίων υπηρεσιών, στους 

οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα ΝΠ∆∆. 

• Η µελέτη, η κατάρτιση προτάσεων ή στατιστικών που αφορούσαν την εκπαιδευτική 

εξάσκηση ή µετεκπαίδευση των υπαλλήλων  

• Η διατύπωση συστάσεων και η έκδοση οδηγιών που αφορούσαν στην τήρηση των αρχών ου 

ΥΚ σχετικά µε την εργασιακή κατάσταση των υπαλλήλων, καθώς και η τήρηση πινάκων 

οργανικής σύνθεσης των υπηρεσιών  

• Επίσης βάσει του Β.∆ 762/1965 προστέθηκαν στο ΑΣ∆Υ περαιτέρω αρµοδιότητες που 

αφορούσαν στην έκδοση κανονισµών σχετικά µε την διοικητική διάρθρωση και την 

εσωτερική λειτουργία των υπουργείων και των ΝΠ∆∆, ώστε να εφαρµόζονται ενιαίοι 

κανόνες διοίκησης. Επίσης η αξιολόγηση της απόδοσης των δηµοσίων υπηρεσιών βάσει 

εκθέσεων που συνέτασσαν οι επιµέρους φορείς κάθε χρόνο. Το ΑΣ∆Υ κατόπιν της εξέτασης 

των εκθέσεων υπέβαλε συνολική έκθεση στον πρόεδρο της κυβέρνησης υποβάλλοντας 

σχετικές προτάσεις ή υποδείξεις.  

Η σύνθεση του ΑΣ∆Υ περιελάµβανε 11 µέλη απ’ τα οποία τα 7 ήταν τακτικά µε ισόβια 

θητεία, τα 4 έκτακτα µε τριετή θητεία και 7 πάρεδρα, ισόβια, µέλη µε συµβουλευτικό ρόλο.  Ως 
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τακτικά µέλη µπορούσαν να διορισθούν Σύµβουλοι ης Επικρατείας, σύµβουλοι του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, Νοµικοί Σύµβουλοι του κράτους, τακτικοί καθηγητές πανεπιστηµίου, Γενικοί ∆ιευθυντές 

Υπουργείων ή ισόβαθµοι διευθυντές ά τάξεως επί τετραετία που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον 20 

έτη υπηρεσίας  και πάρεδροι του ΣτΕ ή του ΕΣ επί πενταετία έχοντας ήδη τουλάχιστον 20 έτη 

υπηρεσίας. Ως έκτακτα µέλη µπορούσαν να οριστούν καθηγητές του κλάδου δηµοσίου δικαίου της 

Νοµικής Σχολής Αθηνών  και 3 Γενικοί ∆ιευθυντές υπουργιών. Ως πάρεδρα µέλη ορίζονταν 

πάρεδροι του ΣτΕ, ΕΣ, έκτακτοι καθηγητές πανεπιστηµίου ή επί πενταετίας Εισηγητές του ΣτΕ. 

 Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος ορίζονταν µε Β. ∆ιάταγµα κατόπιν πρότασης του 

υπουργικού συµβουλίου. Τα τακτικά µέλη εκλέγονταν µε απόλυτη πλειοψηφία  απ’ τα υπόλοιπα 

µέλη του ΑΣ∆Υ σε κοινή συνεδρία µε τον πρόεδρο του ΣτΕ, ΕΣ, Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους 

και του κοσµήτορα της Νοµικής Σχολής του πανεπιστηµίου Αθηνών. Τα έκτακτα µέλη  εκλέγονταν 

απ’ τα τακτικά µέλη, εκτός του Καθηγητή ∆ηµοσίου δικαίου ο οποίος ορίζονταν απ’ τη Νοµική 

Σχολή των Αθηνών. Τα πάρεδρα µέλη ορίζονταν απ’ το ΑΣ∆Υ. Τα τακτικά και πάρεδρα µέλη είχαν 

τον βαθµό και τις αποδοχές των αντίστοιχων µελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα έκτακτα µέλη 

λάµβαναν επίδοµα ίσο µε το 1/3 του βασικού µισθού της οργανικής τους θέσης.  Οι πειθαρχικές 

διατάξεις που ίσχυαν για τα µέλη καθώς και οι κανονικές ή αναρρωτικές άδειες που δικαιούνταν 

ήταν οι ίδιες διατάξεις που ορίζονταν για τους Σύµβουλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Οι αρµοδιότητες του οργάνου ασκούνταν είτε από την ολοµέλεια που συγκροτούνταν από 

τουλάχιστον 5 τακτικούς και έκτακτους συµβούλους και από δύο παρέδρους και κατά τµήµατα που 

αποτελούνταν από 3 τακτικού και έκτακτους υπαλλήλου και 2  παρέδρους. Οι αποφάσεις είτε στην 

ολοµέλεια ή στα τµήµατα λαµβάνονταν κατά πλειοψηφία απ’ τα µέλη µε δικαίωµα ψήφου. Ο 

αριθµός, συγκρότηση των τµηµάτων, η κατανοµή των αρµοδιοτήτων και η εσωτερική λειτουργία του 

ΑΣ∆Υ  ρυθµίζονταν κατόπιν αποφάσεων της ολοµέλειας. Ο πρόεδρος του οργάνου είχε την ευθύνη 

κατεύθυνσης των εργασιών και τη εκτέλεσης των αποφάσεων.  Επίσης ήταν υπεύθυνος για τη 

µηνιαία σύγκλιση των διευθυντών  διοικητικού των υπουργείων και των ανεξάρτητων υπηρεσιών, 

παρέχοντας τους οδηγίες για ζητήµατα που αφορούσαν τους δηµοσίους υπαλλήλους και την τήρηση 

των αρχών του ΥΚ. Επίσης συνέτασσε και υπέβαλλε στον πρόεδρο της κυβέρνησης ετήσια έκθεση 

σχετικά µε την εργασία του οργάνου καθώς και προτάσεις για την λειτουργία των δηµοσίων 

υπηρεσιών. Χρέη γραµµατέων της ολοµελείας και των τµηµάτων εκτελούσε το προσωπικό του 

ΑΣ∆Υ που διορίζονταν απ’ τον πρόεδρο  και αποτελούνταν από 30 υπαλλήλους το εργασιακό 

καθεστώς των οποίων διέπονταν απ’ τις αρχές του ΥΚ.  

Τα υπηρεσιακά συµβούλια είχαν ως στόχο την εκτέλεση ειδικών έργων των δηµοσίων 

υπηρεσιών, ζητήµατα που αφορούσαν την προαγωγή ή  µετακίνηση του προσωπικού και την 

επιβολή ορισµένων πειθαρχικών ποινών. Τα ΥΣ της πρωτεύουσας συστήνονταν µε υπουργική 
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απόφαση και τα ΥΣ της περιφέρεις µε απόφαση νοµάρχη. Τα ειδικά Υ.Σ ήταν αρµόδια για τους 

υπαλλήλους ενός,  ενώ τα κοινά Υ.Σ για το προσωπικό περισσότερων νοµικών δηµοσίων προσώπων 

συγκροτούνταν από ανώτατους ή ανώτερους τακτικούς υπαλλήλους ή  δηµοσίους λειτουργούς, κατ’ 

εξαίρεση ένα µέλος µπορούσε να ήταν µετακλητός υπάλληλος και ήταν πενταµελή ή τριµελή (σε 

ορισµένες περιπτώσεις αποτελούνταν από στρατιωτικούς υπαλλήλους ή εκκλησιαστικούς 

λειτουργούς). Τα µέλη των συµβουλίων ήταν τακτικά η αναπληρωµατικά. Τα πενταµελή συµβούλια 

συνεδρίαζαν παρόντων των 4 µελών τουλάχιστον και λάµβαναν αποφάσεις κατά πλειοψηφία. Στα 

µέλη δεν ήταν δυνατόν να µετάσχουν κατώτεροι σε βαθµό ή νεότεροι του ίδιου βαθµού µε τον 

κρινόµενο, λειτουργούσαν µε συγκεκριµένη θητεία και οι δαπάνες λειτουργίας τους επιβάρυναν τον 

δηµόσιο φορέα στον οποίο υπάγονταν.  

Οι υγειονοµικές επιτροπές ήταν αρµόδιες για την χορήγηση αναρρωτικών αδειών και την 

πιστοποίηση της κατάστασης υγείας των υπαλλήλων και συγκροτούνταν έπειτα από απόφαση 

Νοµάρχη και είχαν διετή θητεία. Στην πρωτεύουσα κάθε νοµού συγκροτούνταν πρωτοβάθµια 

υγειονοµική επιτροπή που αποτελούνταν από γιατρούς πολιτικούς υπαλλήλους ή στρατιωτικούς. 

Ήταν επίσης δυνατόν να συγκροτηθούν κατόπιν Β. ∆ιατάγµατος ακόµη και στις περιοχές που ήδη 

λειτουργούσε παρόµοια επιτροπή. Στην έδρα κάθε εφετείου συστήνονταν δευτεροβάθµια 

υγειονοµική επιτροπή. Οι αρµοδιότητες των πρωτοβάθµιων υ.ε ήταν η γνωµάτευση προς χορήγηση 

αναρρωτικών αδειών σε δηµοσίους υπαλλήλους ή για την εισαγωγή του σε νοσηλευτικά ιδρύµατα. 

Οι δευτεροβάθµιες υ.ε λάµβαναν τελικές αποφάσεις για την χορήγηση αναρρωτικών αδειών σε 

περίπτωση ενστάσεως των ενδιαφεροµένων επί των πρωτοβάθµιων υ.ε  και γνωµατεύσεις για την 

απαλλαγή των υπαλλήλων από την υπηρεσία λόγω ασθενείας ή τον αναδιορισµό τους στις 

περιπτώσεις αποκατάστασης της. Επίσης  εξέδιδαν πιστοποιητικά υγείας για τον διορισµό των 

υποψήφιων υπαλλήλων σε ειδικές θέσεις ή κατηγοριών Ά, ΄Β. Ο τόπος λειτουργίας τους ορίζονταν 

βάση διαταγµάτων του υπουργείου Κοινωνικής  Πρόνοιας. Ο ασθενής εξετάζονταν από 

πρωτοβάθµια υ.ε για να λάβει αναρρωτική άδεια  το χρονικό διάστηµα της οποίας ορίζονταν απ’ την 

επιτροπή. Αν οι προϊστάµενες αρχές ή ο ίδιος είχαν ενστάσεις προς την απόφαση µπορούσαν να 

προσφύγουν σε δευτεροβάθµια επιτροπή της οποίας η γνωµάτευση ήταν καθοριστική.  

Το 1970 βάση του νόµου «περί τροποποιήσεως συµπληρώσεως και επεκτάσεως τινών του 

Υπαλληλικού κώδικος»   (Ν.∆ 751/1970), παρόλο που διατηρήθηκε η διάκριση των επιτροπών σε 

πρωτοβάθµιες και δευτεροβάθµιες, ως σηµαντικότερη ορίστηκε η «Ανώτατη του Στράτου 

Υγειονοµική Επιτροπή». Στα πρωτοβάθµιες επιτροπές ήταν υποχρεωτική η συµµετοχή γιατρού που 

άνηκε στα Σώµατα Ασφαλείας ή ήταν στρατιωτικός  και στις αρµοδιότητες τους προστέθηκε η 

πιστοποίηση υγείας τω υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων οποιαδήποτε κατηγορίας. Στις 

δευτεροβάθµιες επιτροπές επιβλήθηκε υποχρεωτικά η συµµετοχή δυο γιατρών στελεχών των 
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ενόπλων δυνάµεων ή Σωµάτων ασφαλείας µε αρµοδιότητες την εξέταση των ενστάσεων κατά των 

πρωτοβάθµιων αποφάσεων, την χορήγηση αδειών ως 9 µηνών, απαλλαγής από την υπηρεσία η 

αποκατάστασης υγείας προς αναδιορισµό. Η «Ανώτατη του Στράτου Υγειονοµική Επιτροπή» λάµβανε 

τις τελικές αποφάσεις κατόπιν ενστάσεως επί των αποφάσεων των δευτεροβάθµιων επιτροπών 

(ζητήµατα απαλλαγών, αναδιορισµού) και την τελική γνωµάτευση επί ζητηµάτων διαθεσιµότητας 

λόγω ασθενείας.  

 

3.2. Πρόσβαση στο σώµα δηµοσίων υπαλλήλων  

 Η πρόσβαση στο δηµοσιοϋπαλληλικό σώµα διέπονταν συνταγµατικά απ’ τις αρχές της 

ισότητας, µε δικαίωµα του συνόλου των Ελλήνων πολιτών να θέσουν υποψηφιότητα προς διορισµό 

εφόσον το επιθυµούσαν20. Η πρόσληψη στο δηµόσιο τοµέα προϋποθέτει ο υποψήφιος να διαθέτει 

ορισµένα τυπικά προσόντα τα οποία µπορεί να είναι γενικά ή ειδικά. Το βασικότερο γενικό τυπικό 

προσόν ήταν η ελληνική ιθαγένεια. Το σύνταγµα ορίζει πως µόνο οι Έλληνες πολίτες έχουν 

πρόσβαση στο δηµοσιοϋπαλληλικό σώµα µην επιτρέποντας τη πρόσβαση σε αλλοδαπούς21 Η αρχή 

της ισότητας περιελάµβανε ωστόσο κάποιους περιορισµούς για τις γυναίκες οι οποίες αποκλείονταν 

από ορισµένες θέσεις22. Επίσης το δεύτερο βασικό, γενικό, τυπικό προσόν αφορά το όριο ηλικίας το 

οποίο δεν έπρεπε να υπερβαίνει τα 35 έτη (εξαιρούνταν σε αυτό οι µετακλητοί υπάλληλοι και ειδικό 

προσωπικό), ή να ήταν κατώτερο των 21 ετών23. Εξίσου σηµαντικό ήταν το ήθος υπό την έννοια των 

υγιών κοινωνικών αντιλήψεων, που σήµαινε πως απ’ τη στιγµή που ο υπάλληλος αποτελούσε 

εκτελεστικό όργανο του κράτους όφειλε να επιδεικνύει αφοσίωση στα επικρατούντα «εθνικά 

ιδεώδη» και να αντίκειται σε οποιαδήποτε ιδεολογία που αποσκοπούσε στην ανατροπή του 

πολιτικού καθεστώτος. Η νοµιµοφροσύνη µε την έννοια των  υγιών κοινωνικών αντιλήψεων βάση 

των άρθρων  19 και 44  του ΥΚ αποδεικνύονταν επίσηµα βάση των περιβόητων πιστοποιητικών 

νοµιµοφροσύνης24. 

 Τα ειδικά τυπικά προσόντα ορίζονταν µε βάση τη συγκεκριµένη θέση που θα κατέλαβε ο 

υποψήφιος ή τον κλάδο στον οποίο θα εντάσσονταν και περιελάµβαναν τίτλους σπουδών ή ειδικές 

γνώσεις, όπου πιστοποιούν την καταλληλότητα των ικανοτήτων του. Οι παραπάνω προϋποθέσεις  
                                                            
20 Κώδιξ των Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου 1956, Χρυσικόπουλος (1973), Σπηλιωτόπουλος  (1984) 
21 Εξαίρεση αποτελεί η κατάληψη οργανικής θέσεως στην  Πάντειο Ανώτατη Σχολή Πολιτικών επιστηµών από 
αλλοδαπούς ως καθηγητές ξένων γλωσσών  (άρθρο 14 παρ.3  βάση Β.∆ / ΦΕΚ 176)  
22 Ειδικότερα οι γυναίκες µπορούσαν να διορισθούν σε κάθε θέση πολιτικού υπαλλήλου ή ΝΠ∆∆ µε εξαίρεση  των 
εκκλησιαστικών θέσεων, ενώ στις ένοπλες δυνάµεις και στα σώµατα ασφαλείας µπορούσαν να διορισθούν µόνο σε 
ορισµένες βοηθητικές υπηρεσίες  (Ν 3192/55 «Περί των ασκούµενων υπό των γυναικών δηµοσίων λειτουργηµάτων και 
διορισµού αυτών εις δηµόσιας θέσεις»).  Το άρθρο 15 που περί αποκλεισµού των γυναικών θεωρήθηκε καταργηθέν 
κατόπιν της Σύµβασης της Νέας Υόρκης «περί πολιτικών δικαιωµάτων της γυναίκας»  (Ν. 2620/1953 και 3192/1955) 
23 Αργότερα εισήχθησαν ειδικές εξαιρέσεις ως προς τα κατώτατα όρια ηλικίας που αφορούν τον διορισµό γυναικών 
νοσοκόµων, νηπιαγωγών ή βρεφοκόµων ( Β.∆ 588/1966, Β.∆. 48/1967, Β.∆. 354/67, Β.∆ 295/69, Β.∆ 448/1971) 
24  Σχετικά µε την σηµασία των «πιστοποιητικών νοµιµοφροσύνης» βλ. Αλιβιζάτος (1995) 



94 
 

αναιρούνταν σε περίπτωση νοµικών κωλυµάτων, όπως η καταδίκη για κακουργηµατικές πράξεις ή 

για ορισµένα πληµµελήµατα ή όταν προβλέπονταν ποινή στέρησης πολιτικών δικαιωµάτων25. 

 Στις παραπάνω αρχές στηρίχθηκε το νοµικό καθεστώς που όριζε τις µεθόδους επιλογής 

προσωπικού και τις διαδικασίες πρόσληψης στο δηµόσιο τοµέα που βασίστηκε στην δηµόσια γενική 

πρόσληψη των ενδιαφεροµένων και τον διαγωνισµό.  Η πρόσβαση στο δηµόσιο τοµέα και 

ειδικότερα για τους τακτικούς πολιτικούς υπαλλήλους προϋπέθετε την συµµετοχή σε διαγωνισµό για 

την διεξαγωγή των οποίων ήταν αρµόδιο το ΑΣ∆Υ ή ειδικές εξεταστικές επιτροπές που διορίζονταν 

απ’ αυτό για το σκοπό αυτό, αποτελούµενες από µόνιµους υπαλλήλους µε θητεία τουλάχιστον πέντε 

ετών και από το 1970 και έπειτα από οµότιµους καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων26. 

Οι επιµέρους λεπτοµέρειες επί της διαδικασίας του διαγωνισµού και τα κριτήρια επιτυχόντων 

ορίζονταν απ’ το ΑΣ∆Υ και εγκρίνονταν απ’ τον πρόεδρο της κυβέρνησης.  

 Η διαδικασία περιελάµβανε την δηµόσια προκήρυξη των θέσεων και την συγκρότηση ειδικής 

εξεταστικής επιτροπής για τη διεξαγωγή και τα αποτελέσµατα της. Απ’ την ηµέρα δηµοσίευσης της 

προκήρυξης οι ενδιαφερόµενοι είχαν δικαίωµα υποβολής δικαιολογητικών εντός 40 ηµερών, η 

εγκυρότητα των οποίων ελέγχονταν από την αρµόδια εξεταστική επιτροπή υπεύθυνη για την 

διενέργεια του διαγωνισµού και η οποία απέκλειε τους µη έχοντες τα προαπαιτούµενα προσόντα. Η 

υπαλληλική σχέση αποκτούσε νοµική υπόσταση µε τον διορισµό των επιτυχόντων και την αποδοχή 

απ’ αυτούς η οποία δηλώνονταν µε την πράξη της ορκωµοσίας. Οι επιτυχόντες εισάγονταν στην 

δηµόσια υπηρεσία λαµβάνοντας τον τελευταίο βαθµό του κλάδου στον οποίο διορίζονταν.  

Η εξέταση των διαγωνιζοµένων ήταν έγγραφη και σε ορισµένες κατηγορίες όπως πολύτεκνοι, 

θύµατα ή ανάπηροι πολέµου, αγωνιστές της εθνικής αντίστασης ή όσοι είχαν στρατιωτική ιδιότητα 

κατά την περίοδο του εµφυλίου προστίθεται ένα 10% στο συνολικό βαθµό απόδοσης τους ως προς 

τον καθορισµό της σειράς επιτυχίας τους27. Όσον αφορά στις ίδιες κατηγορίες Ο Υ.Κ επέτρεπε τον 

διορισµό χωρίς διαγωνισµό έπειτα από ειδική απόφαση του ΑΣ∆Υ και του αρµόδιου υπουργού, 

ορίζονταν ειδική επιτροπή ελέγχου τυπικών προσόντων και κατά τη διαδικασία επιλογής 

προσθέτονταν επίσης και τα τέκνα δηµοσίων υπαλλήλων.  

Η διαδικασία διαγωνισµού δεν απαιτούνταν για τον διορισµό προσωπικού ΄Γ κατηγορίας, για 

τους συµβασιούχους υπαλλήλους και τους απόφοιτους ειδικών δηµοσίων σχολών28. Η πρόληψη 

                                                            
25 Ειδικότερα ο καταδικασθείς σε στέρηση πολιτικών δικαιωµάτων αποκλείονταν από οποιοδήποτε δηµόσιο λειτούργηµα 
ακόµα και σε περίπτωση παραγραφής ή λήξης της ποινής ( άρθρο 18 § 1. ΥΚ. )  
26 Ν.∆. 751/1970 «Περί τροποποιήσεως, συµπληρώσεως και επεκτάσεως διατάξεων τινών του Υπαλληλικού Κώδικος» 
27 Άρθρο 23 § 3. Ειδικότερα όριζε: «Εάν µεταξύ των επιτυχόντων είναι συνταξιοδοτούµενοι ανάπηροι πολέµου, θύµατα 
πολέµου συνταξιοδοτούµενα ή µη, επί τετράµηνον τουλάχιστον αγωνισταί της εθνικής αντιστάσεως ή µετέχοντες υπό 
στρατιωτική ιδιότητα εις τον αγώναν κατά της ανταρσίας, πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων, προς το καθορισµόν µόνον της 
σειράς επιτυχίας τους, προστίθεται στο συνολικό βαθµόν, ον  έλαβον, 10/100 αυτού» 
28 Οι σχολές αυτές σύµφωνα µε άρθρο 26 παρ. 2, ήταν οι Φιλοσοφικές, Φυσικοµαθηµατικές, Γεωπονικές, Παιδαγωγικές 
και Σωµατικής Αγωγής Ακαδηµίες.  
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γινόταν κατόπιν επιλογής από αρµόδιο όργανο, έπειτα από δηµόσια προκήρυξη της θέσης . Ο κάθε 

τακτικός νεοεισερχόµενος υπάλληλος στη δηµόσια υπηρεσία ως τη θέση του 6ου βαθµού εργαζόταν 

δοκιµαστικά για διάστηµα διετίας και έπειτα από απόφαση του υπηρεσιακού συµβουλίου 

µονιµοποιούνταν ή απολύονταν, οπότε είχε το δικαίωµα να προσφύγει στο ΣτΕ και να προσβάλει την 

απόφαση απόλυσης.  

Το προσωπικό των δηµοσίων υπηρεσιών ήταν καταχωρηµένο σε µητρώα.  Ταυτόχρονα µε 

την πράξη πρόσληψης στο δηµόσιο τοµέα συστήνονταν για τον κάθε υπάλληλο ατοµικός φάκελος ο 

οποίος περιελάµβανε στοιχεία σχετικά µε τα προσόντα του, την υπηρεσιακή του κατάσταση, την 

υπηρεσιακή του ικανότητα και το εργασιακό ήθος ή τυχόν πειθαρχικών ποινών που του 

επιβλήθηκαν29. Τα  επιµέρους στοιχεία κάθε υπαλλήλου διακρίνονταν30. 

• Τυπικά στοιχεία: Περιελάµβαναν το Ατοµικό ∆ελτίο Στοιχείων Υπαλλήλου(οικογενειακή, 

ατοµική, περιουσιακή, υπηρεσιακή κατάσταση) και το  Ατοµικό ∆ελτίο Αδειών.  Επίσης για 

κάθε υπηρεσία  συντάσσονταν ∆ελτίο Συνθέσεως Υπηρεσιακής Μονάδας  καθώς και Πίνακας 

Αρχαιότητας σχετικά µε τη µισθολογική και βαθµολογική εξέλιξη κάθε υπαλλήλου 

• Στοιχεία ουσιαστικών προσόντων, τα οποία καταχωρούνταν στην Έκθεσιν Ουσιαστικών 

Προσόντων  που συντάσσονταν ετησίων και χρησιµοποιούνταν κατά την κρίση των 

προακτέων ή µη και της γενικότερης αξιολόγησης των υπαλλήλων. 

Η εξέταση των ατοµικών µητρώων αποτελούσε την βάση προαγωγών κυρίως όταν αυτές 

τελούνταν κατ’ εκλογήν. Το 1971 µε την εισαγωγή Ν∆ αναδιοργανώθηκε το σύστηµα ατοµικών 

φακέλων και έγινε πληρέστερο. 

 

3.3. ∆ιάρθρωση  θέσεων απασχόλησης 

Η νοµική σχέση µεταξύ κράτους και  υπαλλήλων διέπεται από κανόνες διοικητικού δικαίου 

οι οποίοι καθορίζονται εντός του συνταγµατικού πλαισίου και εξαιτίας αυτού ορίζεται ως ρυθµιστική 

σχέση  σε αντίθεση µε την συµβατική νοµική σχέση31. Ο διορισµός τακτικών υπαλλήλων αφορά µια 

αφηρηµένη οργανική θέση, ενώ για τους µετακλητούς υπάλληλους ή το ειδικό προσωπικό 

συγκεκριµένη θέση για την οποία έχουν επιλεγεί. Στην περίπτωση του ειδικού τεχνικού ή 

                                                            
29 Οι λεπτοµέρειες «Περί τηρήσεως ατοµικών φακέλων των δηµόσιων διοικητικών υπαλλήλων»  περιλαµβάνονται στο 
ΦΕΚ 288/1954 τεύχος Ά. 
30 Ν.∆ 1035/1971 «περί των τηρούµενων στοιχείων του προσωπικού δηµοσίων υπηρεσιών και ΝΠ∆∆» 
31 Στην συµβατική νοµική σχέση η κατάσταση διορισµού τελειοποιείται µε την αποδοχή του, ενώ στην ρυθµιστική σχέση 
η µονοµερής δήλωση του διοικητικού οργάνου δηµιουργεί την νοµική κατάσταση του δηµοσίου υπαλλήλου και  η 
αποδοχή διορισµού ουσιαστικά αποτελεί δήλωση αποδοχής των ωφελειών αυτής της κατάστασης. Επίσης βάση της 
ρυθµιστικής σχέσης το νοµικό καθεστώς που ίσχυε όταν δηµιουργήθηκε η νοµική σχέση µπορεί να µεταβληθεί, χωρίς να 
αποτελεί κεκτηµένο δικαίωµα των υπαλλήλων η διατήρηση του.  
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επιστηµονικού προσωπικού το εργασιακό καθεστώς των υπαλλήλων ορίζεται µε σύµβαση εργασίας, 

ιδιωτικού δικαίου32. 

 Σύµφωνα µε τον Υ.Κ. οι οργανικές θέσεις κατατάσσονται σε τρεις γενικούς κλάδους ανάλογα 

µε τα ειδικά τυπικά προσόντα που απαιτούν ως Ά κατηγόρια (πτυχίο ή δίπλωµα ανώτερης ή 

ανώτατης σχολής), ΄Β κατηγορία ( απολυτήριο εξατάξιου  γυµνασίου ή κατώτερης σχολής 

ειδικότητας) και ΄Γ κατηγορίας (δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα). Βάση των κλάδων οι 

βαθµοί των υπαλλήλων διακρίνονται σε  15 συνολικά βαθµούς. Στον ά βαθµό ανήκουν οι υπουργοί 

Ά τάξεως και οι γενικοί διοικητές. Στο ΄β βαθµό οι πληρεξούσιοι  υπουργοί ΄B τάξεως, οι Γενικοί 

Γραµµατείς των υπουργείων, οι εκπαιδευτικοί σύµβουλοι και οι Νοµάρχες.  Οι υπόλοιποι βαθµοί 

ξεκινούν απ’ τον 13ο που είναι ο χαµηλότερος και φθάνουν στον 1ο τον υψηλότερο και διακρίνονται 

ιεραρχικά σε κάθε κατηγορία. Ειδικότερα η Ά κατηγορία περιλαµβάνει τους βαθµούς 1ο ως 9ο, η ΄Β 

κατηγορία  περιλαµβάνει τους βαθµούς απ’ τον 4ο ως τον 11ο και η ΄Γ κατηγορία απ’ τον 8ο ως τον 

13ο. Αυτό σηµαίνει πως ένας υπάλληλος Ά πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης εισέρχεται στον 9ο βαθµό 

και κατά το σύστηµα προαγωγών ανέρχεται στον 1ο βαθµό, αντιστοίχως ένας υπάλληλος ΄Β µέσης 

εκπαίδευσης που εισέρχεται αρχικά στον 11ο βαθµό έχει προοπτική ανόδου ως τον 4ο και ο 

υπάλληλος ΄Γ χωρίς ειδικά τυπικά προσόντα εισέρχεται στον χαµηλότερο 13ο βαθµό µε δυνατότητα 

ιεραρχικής εξέλιξης ως τον 8ο βαθµό.  

Απ’ τη στιγµή που ο υπάλληλος εισέρχονταν στο δηµόσιο κατατάσσονταν σε µια απ’ τις 

παραπάνω κατηγορίες (Ά,΄Β, ΄Γ) ανάλογα µε τα ειδικά τυπικά προσόντα που διέθετε και εντός των 

πλαισίων που ορίζονταν για τους βαθµούς κάθε κατηγορίας µπορούσε να εξελιχθεί ιεραρχικά. Η 

µετάταξη, µετάθεση ή µεταγωγή σε ανώτερη κατηγορία δεν ήταν δυνατή, παρά µόνο στην 

περίπτωση µετεκπαίδευσης σε ανώτερη ή ανώτερη σχολή. Για παράδειγµα ένας υπάλληλος που 

διορίζονταν σε κάποια δηµόσια υπηρεσία µε ειδικά, τυπικά προσόντα ΄Β κατηγορίας (απόφοιτος 

εξατάξιου γυµνασίου ή ειδικής τεχνικής σχολής) µπορούσε να λάβει κατά τη διάρκεια της 

σταδιοδροµίας του τους βαθµούς οι οποίοι αντιστοιχούσαν στην ΄Β κατηγορία, δηλ. εισερχόµενος 

αρχικά στον κατώτερο 11ο µπορούσε να ανελιχθεί ιεραρχικά ως τον 4ο και όχι να προαχθεί στην Ά 

κατηγορία λαµβάνοντας τους βαθµούς που αντιστοιχούσαν σε αυτή (3ο ως 1ος). Παρά το γεγονός ότι 

µεταξύ των κατηγοριών ορισµένοι επιµέρους βαθµοί συµπίπτουν ( µεταξύ Ά και ΄Β οι βαθµοί 9ος ως 

4ος  και µεταξύ ΄Β και ΄Γ 11ος ως 8ος) οι υπάλληλοι κατέχουν τον ίδιο βαθµό διακρίνονταν ιεραρχικά 

ανάλογα µε την κατηγορία Ά, ΄Β, ΄Γ.  

Οι οργανικές θέσεις είτε είναι ενιαίες (σ’ έναν αριθµό θέσεων αντιστοιχούν περισσότεροι 

βαθµοί) είναι διαρθρωµένες ώστε να σχηµατίζουν οµαλή πυραµίδα. Σε κάθε κατηγορία 
                                                            
32 Ειδικότερα για την διάρθρωση των θέσεων απασχόλησης βλ, Κώδιξ των Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου 1956, Χρυσικόπουλος (1973), Σπηλιωτόπουλος (1984) 



97 
 

προβλέπονται ορισµένοι βαθµοί που αντιστοιχούν σε ενιαίες οργανικές θέσεις. Στην Ά κατηγορία οι 

ενιαίες οργανικές θέσεις µπορεί να είναι όλων των βαθµών πλην του 1ου και του 6ου, στην ΄Β 

κατηγορία αντιστοιχούν σε ενιαίες θέσεις βαθµοί απ’ τον 11ο ως τον 7ο και στην Γ΄ κατηγορία απ’ 

τον 13ο ως τον 9ο . Αυτό πρακτικά συνεπάγονταν ότι ήταν δυνατό υπάλληλοι που άνηκαν σε 

διαφορετική κατηγορία, µε διαφορετικό χρόνο υπηρεσίας, µε διαφορετικές αποδοχές, να έχουν τον 

ίδιο βαθµό. Π.χ.  Νέος διοριζόµενος υπάλληλος Ά κατηγορίας 9ου βαθµού µε υπάλληλο ΄Β 

κατηγορίας που είχε συµπληρώσει τουλάχιστον µια πενταετία υπηρεσίας και εντάσσονταν σε 

διαφορετική µυθολογική κλίµακα.  

Η αρχαιότητα εντός των υπηρεσιών και η ιεραρχία ορίζονταν στον ΥΚ κώδικα από 

συγκεκριµένους παράγοντες. Μεταξύ των υπαλλήλων των διαφορετικών κατηγοριών ιεραρχικά 

ανώτεροι ήταν οι υπάλληλοι της Ά κατηγορίας έναντι της ΄Β, ΄Γ και της ΄Β έναντι της ΄Γ.  Ως προς 

τους υπαλλήλους που ανήκαν στην ίδια κατηγορία ανώτεροι ήταν εκείνοι που είχαν υψηλότερο 

βαθµό, ενώ µεταξύ υπαλλήλων ίδιας κατηγορίας και βαθµού το ουσιαστικό κριτήριο ήταν η 

αρχαιότητα. Ο ΥΚ περιελάµβανε µια σειρά παραγόντων που καθόριζαν την αρχαιότητα και ήταν η 

χρονολογία διορισµού ή προαγωγής και όταν η χρονολογία ήταν κοινή σηµασία είχε η σειρά 

προαγωγής ή σειρά επιτυχίας εάν είχε διενεργηθεί διαγωνισµός για διορισµό. Σε περίπτωση 

διορισµού χωρίς διαγωνισµό σηµασία είχε η χρονολογία απόκτησης του πτυχίου ή αλλού τίτλου 

σπουδών, ενώ εάν δεν υπήρχε πτυχίο απ’ τη σειρά αναγραφής των ονοµάτων στην κοινή πράξη 

διορισµού. Ο υπάλληλος που είχε συµπληρώσει τα 35 χρόνια υπηρεσίας στο δηµόσιο µπορούσε να 

διατηρήσει και µετά τη λύση της εργασιακής του σχέση τον τελευταίο τίτλο που απέκτησε ως 

επίτιµος.  

 

3.4.  Το εργασιακό καθεστώς δηµοσίου τοµέα 

Ο δηµοσιοϋπαλληλικός Κώδικας όριζε µε σαφή τρόπο τα καθήκοντα του υπαλλήλου 

απέναντι στο δηµόσιο, ως εκτελεστή των κρατικών λειτουργιών αλλά και τα δικαιώµατα που 

απέρρεαν γι’ αυτόν απ’ την νοµική σχέση που συναπτέ µε το κράτος ως εργοδότη33. Ο δηµόσιος 

υπάλληλος σύµφωνα µε τον κώδικα  «οφείλει πίστην και αφοσίωσιν προς την πατρίδα και τα εθνικά 

ιδεώδη».  Η δηµοσιοϋπαλληλική ιδιότητα απέκτησε πολιτικό περιεχόµενο απ’ τη στιγµή που 

ταυτίστηκε µε το ισχύον πολιτικό και κοινωνικό καθεστώς εφόσον ορίζονταν στον ΥΚ34, ως 

θεµελιώδες καθήκον. Ο υπάλληλος είχε την ευθύνη των αρµοδιοτήτων που του αναθέτονταν, 

ανάλογα µε την θέση που καταλάµβανε και την υπηρεσία στην οποία απασχολούνταν, ενώ κάθε 

                                                            
33 Κώδιξ των Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου 1956, Χρυσικόπουλος, (1973), Σπηλιωτόπουλος (1984) 
34 Άρθρο 44 παρ. 2  « ιδεολογίαι σκοπούσαι την δια βίαιων µέσων ανατροπήν του υφιστάµενου πολιτειακού ή κοινωνικού 
καθεστώτος αντίκειται απολύτως προς την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου» 
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ενέργεια του θα έπρεπε να συµβάδιζε µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο. Επίσης ο υπάλληλος ήταν 

υπεύθυνος  για οποιαδήποτε βλάβη προξενούσαν στο δηµόσιο οι ενέργειες του35. Η περίπτωση 

παράλειψης ή τέλεσης πράξεων που συνεπάγονταν τη ζηµία του δηµοσίου συνιστούσε πειθαρχικό 

αδίκηµα, οι ποινές του οποίου περιελάµβαναν απ’ την καταβολή αποζηµίωσης ως την απόλυση. Το 

ζήτηµα της πειθαρχίας προς τις εντολές των ιεραρχικά ιστάµενων ήταν επίσης σηµαντικό (εκτός των 

περιπτώσεων που αυτές ήταν παράνοµες και τις οποίες σε περίπτωση µη υπακοής έπρεπε να τις 

αιτιολογήσει µε έγγραφη αναφορά). Στα υπόλοιπα καθήκοντα του περιλαµβάνονταν η εχεµύθεια ως 

προς την εκτέλεση των καθηκόντων του αλλά και ως προς τις απόρρητες πληροφορίες που 

αφορούσαν τον σύνολο της υπηρεσίας και η ορθή εξυπηρέτηση των πολιτών. Ο χρόνος εργασίας 

στις δηµόσιες υπηρεσίες ορίζονταν σε έξι µέρες εβδοµαδιαίως, 36 ώρες από 15 Ιουνίου ως 15 

Σεπτεµβρίου κάθε έτους, ενώ τους υπόλοιπους 9 µήνες σε 42 ώρες36.  

Ο νόµος υπαγόρευε την πολιτική ουδετερότητα των υπαλλήλων και την µη ανάµειξη τους σε 

πολιτικές δραστηριότητες. Η απεργία, οι δηµόσιες εκδηλώσεις πολιτικού χαρακτήρα (όπως η 

συµµετοχή σε πολιτικά κόµµατα), η σύσταση οµάδων µε πολιτικούς στόχους ή συµµετοχή σε αλλά 

επαγγελµατικά σωµατεία απαγορεύονταν (εκτός απ’ την περίπτωση που αυτά τα σωµατεία 

απαρτίζονταν  από δηµοσίους υπαλλήλους και αφορούσαν αποκλειστικά  ζητήµατα σχετικά µε το 

εργασιακό καθεστώς των απασχολούµενων στο δηµόσιο). Ειδικότερα η απεργία συνιστούσε 

πειθαρχικό αδίκηµα που µπορούσε να επισύρει µέχρι και την ποινή της οριστικής παύσης, ακόµη και 

όταν ήταν λευκή.  Ο υπάλληλος υποχρεούνταν µε το διορισµό του στη δηµόσια υπηρεσία να 

δηλώσει εγγράφως την περιουσιακή κατάσταση του ίδιου ή σε περίπτωση που είχε οικογένεια, της 

συζύγου και των τέκνων του, όπως επίσης να δηλώνουν και κάθε µεταβολή της περιουσιακής τους 

κατάστασης, ενώ ακόµη και στην περίπτωση που συντηρούνταν οικονοµικά από συνοικούντα 

πρόσωπα έπρεπε να δηλωθεί ακόµη και η περιουσιακή κατάσταση αυτών. Ο νόµος αυτός ( άρθρο 49 

παρ. 3) είχε ως στόχο τον έλεγχο των υπαλλήλων ώστε να µην υπεξαιρούνται περιουσιακά στοιχεία 

του δηµοσίου ή να καταχρώνται την θέση τους, χρηµατιζόµενοι, προβλέποντας πειθαρχικές διώξεις 

σε αντίθετη περίπτωση.   

Η οικονοµική ελευθερία των δηµοσίων υπαλλήλων υπόκεινται σε περιορισµούς και η 

ιδιότητα τους θεωρείται ασυµβίβαστη µε την έµµισθη απασχόληση στον ιδιωτικό τοµέα. Γενικότερα 

ο υπάλληλος δεν είχε δικαίωµα να κατέχει οποιαδήποτε άλλη θέση σε δηµόσιο φορέα (τοπικής 

αυτοδιοίκησης ή ΝΠ∆∆) ή να εργάζεται στον ιδιωτικό τοµέα. Απ’ το ασυµβίβαστο εξαιρούνταν οι 

                                                            
35 Κεφάλαιο ΄∆ ΥΚ περί Αστικής Ευθύνης ∆ηµοσίων Υπαλλήλων άρθρα 57-59 
36 Ως µέρες αργίας κάθε έτους θεωρούνταν όλες οι Κυριακές,  οι εθνικές επέτειοι  (25η Μαρτίου ως και  28η Οκτωβρίου) 
η Βασιλική γιορτή, η πρώτη µέρα κάθε έτους, οι θρησκευτικές αργίες36 και µια ξεχωριστή µέρα αργίας σε κάθε 
περιφέρεια λόγω θρησκευτικού ή εθνικού γεγονότος που ορίζονταν µε Β. ∆ιάταγµα. 
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καθηγητές πανεπιστηµίου και απ’ το 1960 και οι γιατροί37. Σύµφωνα µε τις επιµέρους διατάξεις του 

ΥΚ απαγορεύεται η συµµετοχή δηµοσίων υπαλλήλων στη διοίκηση ανώνυµης εταιρίας, η άσκηση 

εµπορίας, η σύσταση ή συµµετοχή σε κερδοσκοπικούς συνεταιρισµούς, όπως και η απόκτηση 

µετοχών ανώνυµων εταιριών από πλευράς συζύγου και τέκνων οι οποίες υπάγονται στον ειδικό 

έλεγχο της υπηρεσίας που υπάγονταν ο υπάλληλος. Ασυµβίβαστη µε την δηµοσιοϋπαλληλική 

ιδιότητα θεωρούνταν η άσκηση δικηγορίας, το βουλευτικό αξίωµα αλλά και τα υπόλοιπα δηµόσια 

αξιώµατα της τοπικής αυτοδιοίκησης38.  

Τα εργασιακά δικαιώµατα των δηµοσίων υπαλλήλων έχουν χαρακτήρα δηµοσίων 

δικαιωµάτων, ο χαρακτήρας των οποίων απορρέει απ’ τις συνταγµατικές διατάξεις και ορίζεται απ’ 

τον υπαλληλικό κώδικα. Το βασικότερο µεταξύ αυτών ήταν η µονιµότητα ή οποία αποτέλεσε βάση 

του εργασιακού καθεστώτος του δηµοσίου µε στόχο την συγκρότηση ενός δηµοσιοϋπαλληλικού 

σώµατος το οποίο είναι αµερόληπτο, πολιτικά ουδέτερο και ανεπηρέαστο απ’ τις κυβερνητικές 

µεταβολές. Το σύνταγµα κατοχυρώνει τη µονιµότητα των δηµοσίων τακτικών υπαλλήλων  η οποία 

αίρεται µόνο όταν συµπληρωθεί το ορισµένο διάστηµα υπηρεσίας, ληφθεί δικαστική απόφαση ή 

επέλθει απόλυση έπειτα από απόφαση του υπηρεσιακού συµβουλίου.  

Οι αποδοχές που λαµβάνουν οι υπάλληλοι µηνιαίως µε την µορφή µισθού δεν έχουν το 

χαρακτήρα ανταλλάγµατος απ’ το κράτος για τις υπηρεσίες τους  µε την  έννοια της έµµισθης σχέσης 

ιδιωτικού δικαίου, αλλά έχουν στόχο την εξασφάλιση της διαβίωσης τους ανάλογα µε το βαθµό τους. 

Οι αποδοχές διακρίνονται σε τακτικές που περιλαµβάνουν τον βασικό µισθό και διάφορα επιδόµατα 

είτε κοινά προς όλους (π.χ. οικογενειακό αδείας) ή ειδικά (π.χ. επικίνδυνης, ανθυγιεινής εργασίας). 

Στις πρόσθετες αποδοχές περιλαµβάνεται η συµµετοχή σε υπηρεσιακά συµβούλια ή οµάδες 

εργασίες, που όµως δεν µπορεί να ξεπερνούν το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης. 

Επίσης προβλέπεται η καταβολή αποζηµιώσεων σε περίπτωση υπερωριών ή µετακίνησης για λόγους 

υπηρεσιακούς. Το ύψος των αποδοχών ορίζονταν και τροποποιούνταν µε απόφαση του υπουργού 

Οικονοµικών, σε αντιστοιχία µε την κατηγορία και την βαθµολογική κλίµακα και ήταν κοινός για 

κάθε κατηγορία υπαλλήλων του ιδίου βαθµού µε εξαίρεση ορισµένων ειδικών θέσεων και για τους 

τεχνικούς υπαλλήλους δηµοσίων έργων.  Η µόνη περίπτωση προσαύξησης στον µισθό δικαιούνταν 

οι υπάλληλοι µόνο την περίπτωση του επιδόµατος ευδόκιµου παραµονής, δηλαδή της παραµονής του 

υπάλληλου παραπάνω χρονικού διαστήµατος σε ένα βαθµό απ’ αυτό που όριζε ο νόµος ( περίπτωση 

                                                            
37  Ν.∆  41111/1960 «περί τροποποιήσεως των περί υγειονοµικών συλλόγων διατάξεων» 
38 Οι εξαιρέσεις προβλέπονταν σε περιπτώσεις όπου δίνονταν έγκριση του αρµόδιου υπουργού και του υπηρεσιακού 
συµβουλίου ή ορίζονταν µε Β. ∆ιάταγµα. Ωστόσο στις περιπτώσεις κατοχής δεύτερης θέσης λαµβάνεται το 1/3 του 
βασικού µισθού χωρίς την παροχή επιδοµάτων.  
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µη ενιαίων θέσεων) και ανέρχονταν στο ύψος της διαφοράς των µισθών ανάµεσα στις δύο 

βαθµολογικές θέσεις. Η καταβολή µισθού έπαυε µε την λύση της υπαλληλικής σχέσης και ίσχυε  η 

συνταξιοδοτική νοµοθεσία. Επίσης κάθε έτος παρέχονταν επίδοµα επί του βασικού µισθού, ενός 

δεκαπενθηµέρου για την περίοδο του Πάσχα, ενός µήνα για την περίοδο των Χριστουγέννων. Στις 

πρόσθετες αποδοχές περιλαµβάνονταν και αποζηµιώσεις  για υπηρεσία εκτός έδρας, για έξοδα 

µετακίνησης, για οποιαδήποτε δαπάνη κατέβαλε ο υπάλληλος εν ώρα υπηρεσίας, για υπερωρίες 

πέραν των ωρών εργασίας ή  κατά τις επίσηµες αργίες και νυχτερινές ώρες, όπως και για έξοδα 

µετακίνησης ή µετάθεσης του υπαλλήλου.  

 Ο υπάλληλος έχει το δικαίωµα να λάβει άδεια απ’ την υπηρεσία για ορισµένο χρονικό 

διάστηµα. Οι άδειες διακρίνονται σε κανονικές, αναρρωτικές και εκπαιδευτικές οι οποίες ανάλογα µε 

την περίπτωση µπορεί να συνοδεύονται από αποδοχές ή όχι. Οι κανονικές άδειες µε αποδοχές 

ορίζονταν για τους τακτικούς υπαλλήλους, που είχαν συµπληρώσει µια τριετία τουλάχιστον 

υπηρεσίας, σε ένα µήνα µε αποδοχές ετησίως39.  Επίσης άδεια µε αποδοχές µπορούσαν να λάβουν 

και Για τους  τακτικούς υπαλλήλους  υπηρεσίας κάτω των τριών ετών και πέραν του ενός έτους 

καθώς και για τους έκτακτους υπαλλήλους ή κανονική άδεια µε  αποδοχές περιορίζονταν στις 

δεκαπέντε ηµέρες ανά έτος.  Οι τακτικοί υπάλληλοι είχαν επίσης την δυνατότητα  να λάβουν 

πρόσθετη άδεια ως τριάντα ηµέρες ετησίως,  άνευ αποδοχών. Η κανονική άδεια του προσωπικού 

ήταν δυνατό να ανακληθεί, να αναβληθεί ή να περιοριστεί χρονικά ανάλογα  σε περιπτώσεις 

έκτακτης ανάγκης της υπηρεσίας µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού 

Προσώπου. Επίσης οι δηµόσιοι υπάλληλοι είχαν την δυνατότητα να αποδεχτούν θέση σε διεθνή 

οργανισµό στον οποίο συµµετείχε η Ελλάδα και να λάβουν άδεια άνευ αποδοχών η οποία ωστόσο 

θεωρούνταν ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας (υπολογίζονταν στα συντάξιµα έτη) 

Στην περίπτωση ασθενείας ο ΥΚ προέβλεπε την χορήγηση αναρρωτικής άδειας και την 

κάλυψη των νοσηλίων. Οι τακτικοί υπάλληλοι που είχαν συµπληρώσει τριετή τουλάχιστον υπηρεσία 

η αναρρωτική άδεια µε αποδοχές που δικαιούνταν σε µήνες ήταν ανάλογη των ετών υπηρεσίας που 

είχαν συµπληρώσει, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να υπερβεί το ένα έτος, µε εξαίρεση ορισµένες 

ασθένειες που απαιτούσαν µακροχρόνια περίοδο θεραπείας, εποµένως τα µέγιστα χρονικά όρια 

διπλασιάζονταν. Οµοίως ίσχυε και για τους τακτικούς υπαλλήλους υπηρεσίας µικρότερης της 

τριετίας µε τη διαφορά ότι ο µέγιστος χρόνος αναρρωτικής µε αποδοχές ήταν ένα εξάµηνο και σε 

περίπτωση ορισµένων ασθενειών ως ένα έτος. Για τους έκτακτους υπαλλήλους που είχαν 

συµπληρώσει τριετία το µέγιστο όριο αναρρωτικής άδειας µε αποδοχές ήταν ένα τρίµηνο και για 

                                                            
39 Εξαίρεση οι εκπαιδευτικοί που δικαιούνταν κανονική άδεια µε αποδοχές ως δέκα µέρες ετησίως 
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όσους απασχολούνταν λιγότερο από τριετία είκοσι ηµέρες40. Παρόλα αυτά αν η ασθένεια δεν 

θεωρούνταν ιάσιµη και ο υπάλληλος δεν ήταν σε θέση να αντεπεξέλθει  στα καθήκοντα του 

απολύονταν απ’ την υπηρεσία. Αρµόδιες για την χορήγηση αναρρωτικών αδειών ήταν πρωτοβάθµιες 

η γνωµάτευση των οποίων αφορούσε το χρονικό διάστηµα της άδειας και δευτεροβάθµιες επιτροπές 

οι  οποίες έλεγχαν τις γνωµατεύσεις των πρωτοβάθµιων επιτροπών και την σωµατική και πνευµατική 

ικανότητα των υπαλλήλων ώστε να παραµείνουν ή όχι στην υπηρεσία  έπειτα από αυτεπάγγελτη 

παραποµπή τους απ’ τις  προϊστάµενες αρχές 

 Το  δηµόσιο αναλάµβανε τη νοσηλεία, τη ιατρική και φαρµακευτική περίθαλψη των ασθενών 

υπαλλήλων και των µελών της οικογένειας τους (συζύγου, τέκνων) µε δαπάνες στις οποίες 

συνέβαλαν ως ένα ποσοστό και οι υπάλληλοι µέσω των ειδικών κρατήσεων απ’ το ακαθάριστο ποσό 

των µισθών τους. Οι ασθενούντες υπάλληλοι είχαν τη δυνατότητα νοσηλείας σε δηµόσια νοσοκοµεία 

ή ιδιωτικές κλινικές, οι δαπάνες της οποίας καλύπτονταν απ’ το κράτος. Ακόµη οι κατ’ οίκον 

νοσηλείας δηλαδή ιατροφαρµακευτική περίθαλψη καλύπτονταν απ’ το δηµόσιο. Ακόµη και στην 

περίπτωση θανάτου του υπαλλήλου ή προστατευόµενων απ’ αυτών µελών της οικογενείας του το 

κράτος κατέβαλε προκαθορισµένο ποσό για τις δαπάνες κηδείας. 

 Οι υπάλληλοι  είχαν το δικαίωµα να λάβουν εκπαιδευτική άδεια για τη διεξαγωγή σπουδών 

στο εξωτερικό ορισµένου χρονικού διαστήµατος. Οι τακτικοί υπάλληλοι  Ά κατηγορίας µε πενταετή 

τουλάχιστον υπηρεσία (κάτω των 40 ετών) δικαιούνταν εκπαιδευτική άδεια για το εξωτερικό που 

συνοδεύονταν από διπλές αποδοχές συν των οδοιπορικών εξόδων µε µέγιστο χρονικό διάστηµα τα 2 

έτη41. Κατά το διάστηµα παραµονής του στο εξωτερικό ο υπάλληλος βρίσκονταν υπό την εποπτεία 

των κατά τόπους προξενικών αρχών προς τις οποίες όφειλε να υποβάλει εξάµηνες αναφορές 

προόδου και µετά την επάνοδο του να εργασθεί στο δηµόσιο τουλάχιστον τον τριπλάσιο χρόνο επί 

του συνολικού χρόνου των σπουδών του (δηλ. για το µέγιστο όριο εκπαιδευτικής άδειας 2 ετών 

αντιστοιχούσαν 6 έτη υπηρεσίας). Την ίδια υποχρέωση είχαν και όσοι πριν αποκτήσουν την 

δηµοσιοϋπαλληλική ιδιότητα είχαν λάβει εκπαίδευση από το δηµόσιο  ή είχαν µετεκπαιδευτεί µε 

δαπάνες του δηµοσίου. Σε αντίθεση περίπτωση ήταν υποχρεωµένος να καταβάλει το αντίτιµο των 

δαπανών του δηµοσίου για την εκπαίδευση του και δεν ήταν δυνατός ο διορισµός σε δηµόσια 

υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ για τουλάχιστον πέντε έτη. Για τους τακτικούς υπάλληλους που τύγχαναν 

υποτροφίας για ανώτερες σπουδές  στο εξωτερικό το µέγιστο χρονικό διάστηµα της άδειας έφτανε τα 

τρία έτη µε αποδοχές ενώ για όσους δεν είχαν  λάβει υποτροφία ίσχυες το ίδιο χρονικό όριο χωρίς 

                                                            
40 Οι ίδιοι κανόνες ίσχυαν και για τους υπαλλήλους των πρεσβευτικών και προξενικών αρχών καθώς και του προσωπικού 
των Τ.Τ.Τ.  Εξαίρεση αποτελούσε το εκπαιδευτικό προσωπικό όπου δεν ήταν δυνατό να του χορηγηθεί  αναρρωτική 
άδεια εντός του σχολικού έτους για νοσήµατα τα οποία δεν ήταν σοβαρά και επιδέχονταν αναβολή θεραπείας. 
41 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορούσαν να λάβουν παρόµοια άδει και οι υπάλληλοι τη ΄Β κατηγορίας µε σκοπό 
εξειδίκευσης.  
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αποδοχές.  Οι υπάλληλοι είχαν την υποχρέωση µετά το τέλος των σπουδών τους  να εργασθούν στο 

δηµόσιο για διάστηµα ίσο προς το χρόνο που έλαβαν την άδεια. 

 

 

3.5. Μεταβολή υπηρεσιακής κατάστασης / λύση δηµοσιοϋπαλληλικής σχέσης 

  

Η υπηρεσιακή κατάσταση του υπαλλήλου δύναται να µεταβληθεί ή και να λυθεί η σχέση του 

µε το δηµόσιο κάτω από ορισµένες συνθήκες οι οποίες ορίζονται ρητά απ’ τον Υ.Κ42. Η µεταβολή 

της δηµόσιας αρχής στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος ορίζεται ως µετάθεση, η οποία είναι είτε 

αυτεπάγγελτη απ’ τη διοίκηση για υπηρεσιακούς λόγους ή αποτέλεσµα αίτησης του ίδιου του 

υπαλλήλου  ενώ µπορεί να έχει και το χαρακτήρα πειθαρχικής ποινής ως δυσµενής µετάθεση και 

µπορεί να γίνεται από τις περιφερειακές προς τις κεντρικές υπηρεσίες ενός φορέα και το αντίστροφο 

ή µεταξύ περιφερειακών υπηρεσιών ανεξάρτητα αν οι δηµόσιες υπηρεσίες βρίσκονται στο ίδιο 

µέρος. Η µετάθεση δεν ήταν δυνατή αν ο υπάλληλος δεν είχε συµπληρώσει τουλάχιστον τριετή 

υπηρεσία σ’ ένα τόπο εκτός αν ήταν αποτέλεσµα αµοιβαίας αίτησης δύο υπαλλήλων, εξαιτίας 

προαγωγής ή για σοβαρή υπηρεσιακή αιτία έπειτα από έκθεση της προϊστάµενης αρχής. Για τους 

υπαλλήλους Ά και ΄Β κατηγορίας, πλην των εκπαιδευτικών, η µετάθεση ήταν υποχρεωτική κατόπιν 

συµπλήρωσης µιας πενταετίας.   

Ως µετακίνηση ορίζεται η µεταβολή της θέσης του υπαλλήλου εντός της ίδιας της ίδιας αρχής 

που υπηρετεί. Απόσπαση είναι η αποµάκρυνση απ’ την υπηρεσιακή µονάδα που υπηρετεί ο 

υπάλληλος και η ανάθεση καθηκόντων σε άλλη υπηρεσιακή µονάδα  για ένα συγκεκριµένο χρονικό 

διάστηµα που δεν µπορεί να ξεπερνά τον ένα έτος. Η απόσπαση υπαλλήλων σε περιφερειακές 

υπηρεσίες για ορισµένο χρονικό διάστηµα ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή τους43.  

Η µετάταξη είναι η µεταβολή του κλάδου υπηρεσίας στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος και νοµικά 

εκτελείται µε την απόλυση του υπαλλήλου απ’ την θέση που κατέχει και τον ταυτόχρονο διορισµό 

του σε διαφορετική οργανική θέση, χωρίς να διακόπτεται η δηµοσιοϋπαλληλική σχέση, ενώ η 

προϋπηρεσία του στην προηγούµενη θέση υπολογίζεται  για την υπηρεσιακή του κατάσταση 

(αρχαιότητα, χορήγηση επιδοµάτων κ.λ.π.). Η µετάταξη µπορεί να είναι αυτεπάγγελτη, λόγω 

υπηρεσιακών αναγκών ή µετά  από αίτηση του υπαλλήλου. Για την µετάταξη σε ανώτερο κλάδο 

απαιτείται ο υπάλληλος να έχει συµπληρώσει τετραετή υπηρεσία και να πληροί τα ουσιαστικά 

προσόντα για τη νέα θέση. 

                                                            
42 Κώδιξ των Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου 1956, Χρυσικόπουλος (1973), Σπηλιωτόπουλος (1984) 
43 Άρθρα  96§ 4  και 98§ 2  ΥΚ.   
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 Η διαθεσιµότητα είναι η κατάσταση κατά την οποία ο υπάλληλος τίθεται εκτός ενεργού 

υπηρεσίας, δηλαδή παρόλο που συνεχίζει να κατέχει µια οργανική θέση δεν ασκεί τα καθήκοντά του, 

αντί για άµεση απόλυση του. Η διαθεσιµότητα µπορεί επίσης να οφείλεται σε ασθένεια ή κατάργηση 

της θέσεως, υπηρεσίας, κλάδου που υπηρετεί ο υπάλληλος. Η διαθεσιµότητα λόγω ασθένειας είχε 

µέγιστη διάρκεια ενός έτους και αφορούσε στην περίπτωση που ο υπάλληλος είχε υπερβεί το 

µέγιστο χρονικό όριο αναρρωτικής άδειας. Κατά τη διάρκεια της ο υπάλληλος λάµβανε το µισό των 

αποδοχών του µηνιαίως και µετά από ένα χρόνο γνωµοδοτούσε ειδική ιατρική επιτροπή η οποία 

έκρινε την επάνοδο του στην υπηρεσία ή την οριστική απόλυση του. Η διαθεσιµότητα λόγω 

κατάργησης θέσης είχε µέγιστη διάρκεια ένα έτος και αν σ’ αυτό το διάστηµα δεν είχε βρεθεί θέση 

ίδιου ή αντίστοιχου βαθµού ο υπάλληλος απολύονταν, ωστόσο κατά την περίοδο διαθεσιµότητας 

λάµβανε το πρώτο εξάµηνο το 75% των αποδοχών του και το δεύτερο εξάµηνο το 50% των µηνιαίων 

αποδοχών του. Παρόµοια είναι και η κατάσταση της  αργίας όπου ο υπάλληλος τίθεται εκτός 

ενεργού υπηρεσίας, παρακρατούµενου του ¼ των αποδοχών του, µε τη διαφορά ότι αποτελεί 

δυσµενή κατάσταση που οφείλεται σε υπαιτιότητα του υπαλλήλου σε περίπτωση καταδικαστικής 

απόφαση ή όταν εκκρεµεί εις βάρος του ποινική  ή πειθαρχική δίωξη. Η αργία δεν έχει χαρακτήρα 

πειθαρχικής ποινής αλλά διοικητικού µέτρου προς το συµφέρον της υπηρεσίας, που αναστέλλεται 

εφόσον υπάρχει απαλλακτική απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας  ή άλλου αρµόδιου 

πειθαρχικού οργάνου.  

Η προαγωγή αποτελεί διαδικασία του συστήµατος σταδιοδροµίας του υπαλλήλου εντός της 

υπηρεσίας, όπου εξελίσσεται ιεραρχικά σε ανώτερους βαθµούς ή κλιµάκια του κλάδου του. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για προαγωγή ήταν η συµπλήρωση ενός καθορισµένου χρονικού 

διαστήµατος υπηρεσίας σε ένα βαθµό και τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα από 

πλευράς υπαλλήλου. Η προαγωγή διεξάγονταν κατ’ απόλυτον εκλογήν ή κατ’εκλογήν ή κατ’ 

αρχαιότητα. Στην περίπτωση της εκλογής και απόλυτης εκλογής προάγονταν οι υπάλληλοι οι οποίοι 

εκτός των τυπικών προϋποθέσεων (χρόνος υπηρεσίας, γενικά, ειδικά τυπικά προσόντα) διακρίνονταν 

για την ιδιαίτερη υπηρεσιακή ή επιστηµονική τους κατάρτιση και το ήθος τους,  γι’ αυτό θεωρούνταν 

ικανοί να αναλάβουν καθήκοντα ανώτερων βαθµών. Η προαγωγή κατ’ αρχαιότητα εξαρτώνταν 

κυρίως από προϋποθέσεις, οι οποίες ήταν ο χρόνος παραµονής στην υπηρεσία και τα στοιχειώδη  

τυπικά προσόντα. Το χρονικό διάστηµα της διαθεσιµότητας, αργίας, αδικαιολόγητης αποχής απ’ τα 

καθήκοντα, πειθαρχικής δίωξης ή προσωρινής παύσης δεν υπολογίζονταν στον απαιτούµενο χρόνο. 

Το πρώτο δεκαπενθήµερο του Ιανουαρίου κάθε έτους συντάσσονταν σε πίνακες απ’ τις επιµέρους 

υπηρεσίες οι προακτέοι κάθε κατηγορίας και βαθµού. Ο ΥΚ έδινε δικαίωµα ένστασης στους 

υπαλλήλους επί των ανακοινωθέντων αποτελεσµάτων για τις οποίες λάµβανε απόφαση το 

υπηρεσιακό συµβούλιο. Οι υπάλληλοι οι οποίοι αξιολογούνταν  δύο φορές ως µη προακτέοι 
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κρίνονταν απ’ το υπηρεσιακό συµβούλιο, ενώ όσοι παραλείπονταν απ’ τους πίνακες προαγωγών 

εξαιτίας εκκρεµούσας πειθαρχικής κατηγορίας η οποία αποδεικνύονταν αβάσιµη κρίνονταν απ’ το 

υπηρεσιακό συµβούλιο που τους έδινε την δυνατότητα επανεγγραφής στους πίνακες προαχθέντων. Η 

διαγραφή απ’ τους πίνακες προακτέων ήταν δυνατή στην περίπτωση τελεσίδικης απόφασης για 

πειθαρχικού αδικήµατος µε ποινή προστίµου (παρακράτησης αποδοχών άνω του ενός µήνα). Το 

νοµικό καθεστώς των προαγωγών για κάθε κατηγορία  προσωπικού ήταν ξεχωριστό.   

• Στην Ά κατηγορία οι προαγωγές διενεργούνταν κατ’ απόλυτη εκλογή και εφόσον δεν 

υπήρχαν προακτέοι κατ’ εκλογήν µέχρι και το 2ο βαθµό και αν ακόµη δεν υπάρχουν 

προακτέοι κατ’ αρχαιότητα µέχρι τον 4ο βαθµό, δηλ. για την προαγωγή στο 2ο και 2ο βαθµό 

απαιτούνταν εκλογή και στον 1ο απόλυτη εκλογή.  Ειδικότερα, σύµφωνα µε τον. 

Ν.3200/1955 (παρ. 6, άρθρο 29) «Περί ∆ιοικητικής Αποκέντρωσης»  για να προαχθούν 

υπάλληλοι Ά κατηγορίας στον 5ο,4ο και 3ο βαθµό θα έπρεπε να έχουν υποχρεωτικά 

υπηρετήσει εκτός πρωτεύουσας44.  Για την προαγωγή  απ’ τον  9ο στον 8ο βαθµό απαιτούνταν 

διετής υπηρεσία, απ’ τον 7ο στον 3ο τριετής υπηρεσία σε κάθε βαθµό και απ’ τον 2ο στον 1ο 

τετραετής υπηρεσία. 

• Στην ΄Β κατηγορία οι προαγωγές διεξάγονταν κατ’ εκλογήν ή κατ’ αρχαιότητα εφόσον δεν 

υπήρχαν προακτέοι. Για την προαγωγή  κάθε υπαλλήλου στον 11ο  απ’ τον 10ο βαθµό 

απαιτούνταν  διετής υπηρεσία, απ’ τον 10ο στον 9ο βαθµό τριετής  υπηρεσία και απ’ τον 9ο ως 

τον 5ο τετραετής  υπηρεσία στον κάθε βαθµό. 

• Στην ΄Γ κατηγορία οι προαγωγές ως τον 10ο βαθµό διενεργούνταν κατ’ αρχαιότητα και απ’ 

τον 10ο βαθµό και πάνω κατ’ εκλογήν (και εφόσον δεν πληρούνταν  οι προϋποθέσεις µε βάση 

την αρχαιότητα). 

Αργότερα, το 1970 µε Ν∆ που κατάργησε την διάκριση µεταξύ κεντρικών και περιφερειακών 

κλάδων των δηµοσίων υπηρεσιών  το σύστηµα προαγωγών υπέστη ορισµένες µεταβολές. Οι 

θέσεις των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών κατανεµήθηκαν σε ενιαίους κλάδου, όπου ο 

τίτλος, η σύνθεση, η κατανοµή των θέσεων, τυπικά προσόντα διορισµού σε αυτές και η 

µισθολογική εξέλιξη εντός του κλάδου ορίζονταν µε Β.∆  Η υπηρεσία σε οποιοδήποτε φορέα 

εκτός της πρωτεύουσας αποτελούσε προσόν προαγωγής. η υπηρεσία εκτός των ορίων της 

∆ιοίκησης της Πρωτεύουσας ήταν  απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή στον 6ο, 5ο και 3ο 

βαθµό.  

Ο ΥΚ ορίζει τους τρόπους λύσης της σχέσης υπαλλήλου και ∆ηµοσίου ανάλογα µε το αν 

είναι αυτοδίκαιη, δηλαδή ανεξάρτητη απ’ τη βούληση και των δύο µερών, συνέπεια βούλησης 

                                                            
44 Απ΄ τη διάταξη αυτή εξαιρέθηκαν οι υπάλληλοι των ΝΠ∆∆ 
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του υπαλλήλου ή συνέπεια της δήλωσης του ∆ηµοσίου. Στην αυτοδίκαιη λύση περιλαµβάνεται ο 

θάνατος και έκπτωση λόγω καταδίκης (έπειτα από τέλεση κακουργηµάτων ή πληµµεληµάτων και 

στέρησης πολιτικών δικαιωµάτων), η έκπτωση λόγω απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας.45 Η 

παραίτηση αποτελεί βούληση από πλευράς του υπαλλήλου που υποβάλλονταν εγγράφως και 

γίνονταν αποδεκτή αυτοµάτως έπειτα από ορισµένο χρονικό διάστηµα. Το δικαίωµα υποβολής 

παραίτησης αναστέλλονταν στην περίπτωση που εκκρεµούσε εις βάρος του υπάλληλου   

πειθαρχική δίωξη. Στην περίπτωση που ο υπάλληλος απείχε απ’ τα καθήκοντα του λόγω 

απεργίας η πράξη του αυτή εκλαµβάνονταν ως νόµιµη υποβολή παραίτησης ακόµη και αν δεν 

είχε υποβληθεί εγγράφως. Η λύση της σχέσης οφείλονταν  σε δήλωση του δηµοσίου όταν ο 

υπάλληλος απολύονταν λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής που επισύρει οριστική παύση, λόγω 

σωµατικής ή πνευµατικής ανικανότητας (όταν υπερβεί το χρονικό διάστηµα που δικαιούται άδεια 

ασθενείας) ή  εξαιτίας της λήξης της σύµβασης ή της θητείας του µε το δηµόσιο (έκτακτοι, 

συµβασιούχοι υπάλληλοι ή επί θητεία). Απόλυση επέρχονταν λόγω συµπλήρωσης του 

καθορισµένου ορίου ηλικίας ή ετών υπηρεσίας όπου προβλέπονταν η συνταξιοδότηση του 

προσωπικού.  

 

3.6. Πειθαρχικό δίκαιο  

  

 Η νοµική σχέση κράτους και δηµοσίου υπαλλήλου διέπονταν από ένα νοµοθετικό σύστηµα  

κυρώσεων, ως προς την διασφάλιση του σεβασµού των κανόνων και την τήρηση των καθηκόντων 

των υπαλλήλων. Το σύνολο των κανόνων αυτών καλείται πειθαρχικό δίκαιο και σχετίζεται άµεσα µε 

τους υπόλοιπες διατάξεις που του δηµοσιοϋπαλληλικού δικαίου46. Οι κανόνες αυτοί 

διαφοροποιούνταν ανάλογα µε τους στόχους που επιδίωκαν, τον χαρακτήρα των κυρώσεων, τη 

διαδικασία επιβολής τους και διακρίνονταν σε πειθαρχικές κυρώσεις που σχετίζονται µε την ορθή 

λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών και την συµµόρφωση των υπαλλήλων στα καθήκοντα τους 

και ποινικές κυρώσεις προς εξασφάλιση της οµαλής κοινωνικής συµβίωσης του συνόλου. Οι 

πειθαρχικές κυρώσεις αφορούσαν αποκλειστικά την ειδική νοµική σχέση δηµοσίου και  υπαλλήλου 

και επιβάλλονταν µε διοικητικές πράξεις εντός ειδικής διοικητικής διαδικασίας. Οι ποινικές 

κυρώσεις εντάσσονταν στους κανόνες της ποινικής δικονοµίας, δηλαδή το γενικότερο ποινικό 

δίκαιο, και επιβάλλονταν µε δικαστικές αποφάσεις. Η πειθαρχική δίκη ήταν ανεξάρτητη της ποινικής 

και δεν αναστέλλονταν απ’ αυτήν.   
                                                            
45 Οι περιπτώσεις απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας προβλέφθηκαν βάση του Ν.∆. 3370/1955  « Περί κυρώσεως του 
Κώδικος της Ελληνικής ιθαγένειας» και αργότερα µε  Α.Ν. 481/1968. 
46 Κώδιξ των Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου 1956, Χρυσικόπουλος, Ι.Β. (1973), Σπηλιωτόπουλος,  
Ε.Π. (1984) 
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 Το πειθαρχικό δίκαιο διακρίνεται σε δύο µέρη. Το ουσιαστικό πειθαρχικό δίκαιο, που ορίζει τα 

πειθαρχικά αδικήµατα47 µε τις ανάλογες κυρώσεις και διαδικαστικό πειθαρχικό δίκαιο που ορίζει τα 

όργανα και τις διαδικασίες επιβολής των κυρώσεων. Σύµφωνα µε τον ΥΚ κάθε παράβαση ή 

παράληψη του δηµοσιοϋπαλληλικού καθήκοντος µπορούσε να καταλογιστεί ως πειθαρχικό αδίκηµα.  

Η πράξη ή παράλειψη που συνεπάγονταν την παράβαση των καθηκόντων του, συνιστούσε την 

αντικειµενική υπόσταση του αδικήµατος. Η υπαιτιότητα, δηλαδή αν τα κίνητρα της παράβασης ήταν 

δόλος ή αµέλεια συνιστούν την υποκειµενική υπόσταση του αδικήµατος. Ανάλογα µε το αδίκηµα ο 

Υ.Κ προέβλεπε διαφορετικής βαρύτητας πειθαρχικές ποινές.  

•  Έγγραφη επίπληξη απ’ την προϊστάµενη αρχή ήταν η ελάχιστη ποινή  και έθιγε τον υπάλληλο 

µόνο ηθικά.  

•  Πρόστιµο είχε µέγιστο ύψος ίσο προς τις αποδοχές  τριών µηνών και αποτελούσε έσοδο  του 

Μετοχικού Ταµείου των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων.  

• ∆υσµενή µετάθεση που συνεπάγονταν την µεταβολή της δηµόσιας αρχής που υπηρετούσε ο 

υπάλληλος  χωρίς να του καταβάλλεται σχετική αποζηµίωση για τις δαπάνες µετακίνησης. 

• Υποβιβασµός, δηλαδή την απώλεια του βαθµού που κατείχε ο υπάλληλος και την υποβίβαση 

του σε χαµηλότερο βαθµό ο οποίος ορίζονταν απ’ την πειθαρχική απόφαση, χωρίς ο 

υποβιβασθείς να έχει δυνατότητα επαναφοράς στην αρχική του θέση τουλάχιστον για 

διάστηµα ίσο προς το µισό του χρόνου που απαιτούνταν για την προαγωγή στον ίδιο βαθµό.  

• ∆ιακοπή του δικαιώµατος προαγωγής  από ένα ως πέντε έτη. 

• Οριστική παύση  όπου διακόπτονταν η νοµική σχέση υπαλλήλου και δηµοσίου προς όφελος του 

δευτέρου εφόσον ο υπάλληλος δεν είχε το δικαίωµα για περαιτέρω αξιώσεις (π.χ. σύνταξη, 

επιδόµατα κ.λ.π.). Η ποινή αυτή µπορούσε να επιβληθεί µόνο για την  τέλεση ορισµένων 

πειθαρχικών αδικηµάτων48.  

  Για όλα τα αδικήµατα προβλέπεται παραγραφή που συνεπάγεται ότι µετά τη συµπλήρωση του 

χρονικού διαστήµατος που ορίζει ο νόµος δεν είναι δυνατή η επιβολή ποινής. Ο χρόνος παραγραφής 

ορίστηκε στα 2 έτη εκτός των αδικηµάτων για τα οποία η προβλεπόµενη ποινή ήταν η οριστική 

παύση και τα οποία παραγράφονταν µετά από διάστηµα 5 ετών. Για όσα ποινικά αδικήµατα έπιπταν 

στο ποινικό δίκαιο ο χρόνος παραγραφής ορίζονταν απ’ τον κοινό ποινικό κώδικα. Η ποινή της 

επίπληξης διαγράφεται  απ’ το ατοµικό δελτίο του υπαλλήλου έπειτα από µια πενταετία απ’ την 

επιβολή της και οι υπόλοιπες ποινές εκτός απ’ την παύση εντός µιας δεκαετίας, εφόσον δεν είχε 

διαπραχθεί άλλο αδίκηµα κατά το ίδιο διάστηµα.  

                                                            
47 Τα λεπτοµερή πειθαρχικά αδικήµατα ορίζονταν στο άρθρο 132 παρ. 1 
48  Τα αδικήµατα αυτά ήταν η παράβαση του άρθρου 32 εδάφιο, παραβίαση των άρθρων 137 παρ. 2 και  56 παρ. 3. 
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 Η πειθαρχική διαδικασία περιλαµβάνει τους κανόνες άσκησης της πειθαρχικής εξουσίας, 

δηλαδή τα διοικητικά όργανα που είναι αρµόδια για την δίωξη των αδικηµάτων, την επιβολή ποινών 

και την εκτέλεση των πειθαρχικών αποφάσεων. Ο ΥΚ ορίζει τα όργανα αυτά ως πειθαρχικές 

δικαιοδοσίες. Στα όργανα αυτά περιλαµβάνεται και το Συµβούλιο της Επικρατείας, παρόλο που αυτό 

είναι δικαστικό και όχι πειθαρχικό όργανο, εφόσον ασκεί δικαστικό έλεγχο των πράξεων των 

υπόλοιπων πειθαρχικών οργάνων. Τα διοικητικά (πειθαρχικά) όργανα µπορεί να είναι µονοµελή ή 

συλλογικά. Τα µονοµελή όργανα καλούνται στον ΥΚ πειθαρχικώς προϊστάµενοι και ήταν Υπουργοί, 

οι Γενικοί Γραµµατείς υπουργείων, οι προϊστάµενοι των περιφερειακών υπηρεσιών και οι 

επικεφαλείς των αυτοτελών κρατικών υπηρεσιών. Οι προϊστάµενοι των κεντρικών αρχών 

µπορούσαν να επιβάλουν ως ποινή προστίµου αποδοχών δεκαπέντε ηµερών ενώ οι προϊστάµενοι 

περιφερειακών αρχών ως προστίµου 10 ηµερών. Τα συλλογικά όργανα ήταν το ∆ιοικητικό 

συµβούλιο, το οποίο µπορούσε να επιβάλει ποινή ως πρόστιµο αποδοχών τριών µηνών, το 

Υπηρεσιακό Συµβούλιο και το ΣτΕ, στην δικαιοδοσία των οποίων ήταν η επιβολή όλων των ποινών.  

Οι πειθαρχικοί προϊστάµενοι και το διοικητικό Συµβούλιο λειτουργούσαν αυτεπάγγελτα και 

παρέπεµπαν την υπόθεση στο Υπηρεσιακό συµβούλιο όταν το αδίκηµα επέσυρε ποινή µεγαλύτερη 

ης δικαιοδοσίας τους. Το ΣτΕ ήταν αρµόδιο έπειτα από έφεση ή προσφυγή.  Η άσκηση έφεσης 

ασκούνταν το µέγιστο 15 ηµέρες ύστερα απ’ την λήψη της απόφασης είτε απ’ την πλευρά του 

υπαλλήλου ή απ’ την ∆ιοίκηση µέσω των πειθαρχικών προϊστάµενων ή του προέδρου του ∆.Σ. και 

ασκείται µόνο για καταδικαστικές αποφάσεις  υποβιβασµού ή οριστικής παύσης.  

  Ο ΥΚ ορίζει τους τρόπους λύσης της σχέσης υπαλλήλου και ∆ηµοσίου ανάλογα µε το αν είναι 

αυτοδίκαιη, δηλαδή ανεξάρτητη απ’ τη βούληση και των δύο µερών, συνέπεια βούλησης του 

υπαλλήλου ή συνέπεια της δήλωσης του ∆ηµοσίου. Η αυτοδίκαιη λύση είναι αποτέλεσµα έκπτωσης 

ή θανάτου. Ο υπάλληλος αποχωρούσε απ΄ το δηµόσιο όταν καταδικαζόταν σε ποινή πρόσκαιρης 

κάθειρξης για κακούργηµα ή πληµµελήµατα, σε στέρηση πολιτικών δικαιωµάτων και λιποταξία. 

Επίσης αποχωρούσε και στην περίπτωση απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας εφόσον ο νόµος όριζε 

σαφώς πως δεκτοί στο δηµόσιο ήταν µόνο Έλληνες πολίτες49. Η παραίτηση ήταν αποτέλεσµα της 

βούλησης του υπαλλήλου την οποία δεν γίνονταν δεκτή στην περίπτωση όταν εκκρεµούσε εις βάρος 

του πειθαρχική δίωξη απ’ το Υπηρεσιακό Συµβούλιο ή το ΣτΕ και µπορεί να ήταν πλασµατική στην 

περίπτωση αποδοχής διορισµού σε άλλη υπηρεσία ΝΠ∆∆.  Η λύση της σχέσης οφείλονταν σε 

δήλωση του δηµοσίου στην περίπτωση της απόλυσης.  

 Παρόλο που το εργασιακό καθεστώς στο δηµόσιο διέπονταν από µονιµότητα και µάλιστα 

νοµικά κατοχυρωµένη, η απόλυση ήταν µια νοµική πράξη η οποία ορίζονταν εντός πλαισίων, 

                                                            
49 Άρθρα  14,179 ΥΚ.  
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αποτελώντας µια δυνατότητα του δηµοσίου η οποία µπορούσε ν’ ασκηθεί στους υπαλλήλους µόνο 

σε ορισµένες εξαιρετικές συνθήκες. Εποµένως ο υπάλληλος απολύονταν µόνο σε περιπτώσεις 

επιβολής πειθαρχικής ποινής οριστικής παύσης για αδικήµατα που ορίζονταν απ’ τον ΥΚ, πριν 

παρέλθει διετία απ’ το διορισµό του έπειτα από κρίση του υπηρεσιακού συµβουλίου για έλλειψη 

προσόντων, εξαιτίας σωµατικής ή πνευµατικής ικανότητας, κατάργηση του κλάδου ή υπηρεσίας 

στην οποία εντάχθηκε και εφόσον προσλήφθηκαν επί θητεία ή ως έκτακτοι. Ο νόµος προέβλεπε ως 

αποζηµίωση των απολυόµενων τις αποδοχές ενός τριµήνου. Αν και η απόλυση  µπορεί να 

επέρχονταν επίσης και µε την συµπλήρωση του ορίου ηλικίας (65 έτη), στην περίπτωση αυτή δεν 

εντάσσονταν στο πειθαρχικό δίκαιο ενώ οι υπάλληλοι συνταξιοδοτούνταν  απ’ το δηµόσιο 

λαµβάνοντας µηνιαίες αποδοχές σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς συνταξιοδότησης.   

 Στο πειθαρχικό δίκαιο εισήχθησαν τροποποιήσεις κατά την περίοδο της δικτατορίας µε τα 

Ν∆ 750/1971 και  Ν∆ 1112/ 1972 τα οποία αντικατέστησαν τα άρθρα 131- 175 του ΥΚ 

(Ν.1811/1951). Στα πειθαρχικά αδικήµατα  προστίθεται η οποιαδήποτε πολιτική εκδήλωση υπέρ 

κοµµάτων ή αρχών ή οργανώσεων που έχουν τεθεί  εκτός νόµου µέσω δικαστικών αποφάσεων, η 

άσκηση κριτικής προς την προϊστάµενη αρχή. Οι πειθαρχικές δικαιοδοσίες επεκτείνονται και στο 

ΑΣ∆Υ το οποίο δύναται πλέον να επιδικάζει υποθέσεις που αφορούν υπαλλήλους 1ου βαθµού και να 

τελεσιδικεί υπέρ ή κατά αποφάσεων που των πειθαρχικών συµβουλίων  που επιβάλλουν ποινή 

προστίµου, ως δευτεροβάθµιο όργανο. Επίσης προβλέπεται η σύσταση πειθαρχικών συµβουλίων 

πενταµελών ή τριµελών τα οποία συγκροτούνται από ανώτατους δικαστικούς ή ανώτερους βαθµού 

δηµοσίους υπαλλήλους τα οποία είναι αρµόδια για την εκδίκαση ζητηµάτων που αφορούν 

υπαλλήλους ως 2ου βαθµού και τα οποία µπορεί να επιβάλλουν κάθε ποινή πλην της επίπληξης. 

Τέλος ανώτερο πειθαρχικό όργανο παραµένει το ΣτΕ όπου επιδικάζονταν προσφυγές επί αποφάσεων 

των Πειθαρχικών Συµβουλίων τα οποία προέβλεπαν ποινές διακοπής δικαιώµατος  προαγωγής, 

υποβιβασµού και παύσης. 
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4. Το ιστορικό πλαίσιο απασχόλησης στην Ελλάδα: Η ανάδειξη του δηµοσίου τοµέα ως 

πρωτογενούς τµήµατος απασχόλησης   

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται το πλαίσιο απασχόλησης στην µεταπολεµική Ελλάδα και πιο 

συγκεκριµένα το ζήτηµα της ανάδειξης του δηµοσίου τοµέα ως πρωτογενούς τµήµατος αγοράς 

εργασίας. Το ζήτηµα αυτό συναρτάται άµεσα µε το µέγεθος και τη δοµή της δηµόσιας διοίκησης, ως 

έκφανση του χαρακτήρα και των επιδιωκόµενων σκοπών των κρατικών πολιτικών, οι οποίες 

εφαρµόζονται απ’ το τέλος του εµφυλίου ως την πτώση την µεταπολίτευση. Οι σηµαντικότερες 

παράµετροι που εξετάζονται αφορούν την συγκρότηση του κρατικού µηχανισµού και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που παρουσιάζει η ελληνική περίπτωση µε στόχο την αξιολόγηση εκείνων των 

παραγόντων που προσδιορίζουν την απασχόληση στο δηµόσιο. Στο πρώτο µέρος ορίζονται οι 

συνθήκες και τα αίτια που κατέδειξαν τον δηµόσιο τοµέα ως το «δηµοφιλέστερο» εργασιακό τοµέα 

και το ρόλο του κράτους εργοδότη ως το «δελεαστικότερο» για µεγάλο µέρος του ενεργού 

πληθυσµού και στο δεύτερο αξιολογούνται οι προσδιοριστικοί παράγοντες της απασχόλησης στο 

δηµόσιο.  

Μια περιληπτική αποτίµηση της συνολικής εικόνας της Ελλάδας σε πολιτικό και οικονοµικό 

επίπεδο κρίνεται απαραίτητη για την πληρέστερη κατανόηση των αιτιών που ανέδειξαν το δηµόσιο 

ως το κατεξοχήν πεδίο προσέλκυσης εργατικού δυναµικού. Οι καταστροφικές συνέπειες του ΄Β 

παγκοσµίου πολέµου και της εµφύλιας σύρραξης που ακολούθησε είναι γνωστές, οι κυριότερες εκ 

των οποίων ήταν η κατάρρευση της οικονοµίας, έντονες κοινωνικές ανισότητες και πολιτική 

αναταραχή, η οποία παραµένει στο προσκήνιο (περισσότερο εξαιτίας των διεθνών συγκυριών, παρά 

της ύπαρξης ουσιαστικής εσωτερικής απειλής του αστικού καθεστώτος που επικράτησε του 

εµφυλίου), αποτελώντας παράλληλα προβλήµατα των οποίων η επίλυση κατέστη επιτακτική ανάγκη 

ήδη απ’ τα τέλη της δεκαετίας του ‘40. Σε πολιτικό επίπεδο, η «αστική συµµαχία» ασκεί εξουσία 

µέσω ενός αυταρχικού τριπόλου, ανάκτορα- στρατός- κοινοβούλιο, καθώς ο υποβαθµισµένος ρόλος 

του τελευταίου ερµηνεύει το έλλειµµα δηµοκρατίας και την πολιτική αστάθεια της περιόδου, µε 

αποτέλεσµα δύο δεκαετίες αργότερα την οριστική κατάλυση των δηµοκρατικών θεσµών µε την 

δικτατορία των συνταγµαταρχών (1967). Εξίσου σηµαντικός ήταν και ο ρόλος του αµερικανικού 

παράγοντα, ο οποίος παρεµβαίνει εξωθεσµικά, υπό το πρόσχηµα της οικονοµικής βοήθειας που 

προσέφερε στη χώρα, προασπίζοντας τα γεωπολιτικά συµφέροντα των ΗΠΑ, ακόµη και στις 

περιπτώσεις που η υπεράσπιση τους υπέσκαπτε τους δηµοκρατικούς θεσµούς50.  

                                                            
50Η εµπλοκή των ΗΠΑ είναι καθοριστική στη πολιτική και οικονοµική ζωή της χώρας καθ’ όλη την µεταπολεµική 
περίοδο. Οι παρεµβάσεις των ΗΠΑ στα εσωτερικά πολιτικά ζητήµατα έχουν κυρίως εξωθεσµικό χαρακτήρα  και 
διενεργούνται τις περισσότερες φορές άτυπα µέσω των στενών δεσµών που διατηρούν οι Αµερικανοί αντιπρόσωποι με 
τους ισχυρότερους φορείς εξουσίας, παλάτι και στρατό. Η αµερικανική βοήθεια στόχευε στην οικονοµική 
ανασυγκρότηση και στην στρατιωτική ενίσχυση, στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, οι 
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Συγκρίνοντας τις επικρατούσες πολιτικές συνθήκες µε την εξέλιξη της οικονοµίας 

διαπιστώνεται µια χαρακτηριστική αντίφαση για τα ελληνικά δεδοµένα. Παρά τον χαµηλό δείκτη 

εκδηµοκρατισµού η οικονοµία πραγµατοποίησε σηµαντική πρόοδο,  ώστε η περίοδος που εκτείνεται 

απ’ τις αρχές της δεκαετίας του ‘50 ως τη µεταπολίτευση να χαρακτηρίζεται ως οικονοµικό θαύµα, 

ίσως µε µια δόση υπερβολής µιας και οι διεθνείς συγκυρίες συνέτειναν σε κάτι τέτοιο (υψηλοί 

ρυθµοί ανάπτυξης παρουσιάζονται και στα υπόλοιπα κράτη της ∆ύσης). Η συντελούµενη πρόοδος 

στη χώρα αποδίδεται σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό στο διεθνές κλίµα και στο διαµορφούµενο 

πλαίσιο κρατικών πολιτικών, κυρίως του οικονοµικού πρότυπου που εφαρµόζεται. Παρά την 

κοινοβουλευτική αστάθεια και την συχνή εναλλαγή των κυβερνήσεων η οικονοµική πολιτική 

παραµένει σταθερή ως προς τις βασικές επιδιώξεις της, παράδοξο που ερµηνεύεται απ’ την 

αναγκαιότητα επιβίωσης του πολιτικού καθεστώτος, εφόσον η ανάπτυξη αποτελούσε αναγκαία 

συνθήκη για την αναπαραγωγή και διατήρηση των αστικών εξουσιαστικών δοµών51. Αν 

συνυπολογιστεί το διεθνές ανταγωνιστικό κλίµα στην οικονοµία µεταξύ δυτικών και σοσιαλιστικών 

κρατών και ο ψυχρός πόλεµος, η επιτυχία των οικονοµικών επιλογών ήταν καθοριστικής σηµασίας 

ώστε να αποσοβηθεί η κοµµουνιστική απειλή και να διατηρηθεί η θέση της Ελλάδας στο δυτικό 

σύστηµα52.   

Η οικονοµική πολιτική που ασκείται ως τη µεταπολίτευση χαρακτηρίζεται στο σύνολο της ως 

µονεταριστική. Η αντίθεση των επιλογών µεταξύ των διάφορων παραλλαγών κεϋνσιανισµού που 

εφαρµόζονται στα δυτικά κράτη και του ελληνικού µοντέλου δεν οφείλεται απλά στην 

διαφοροποίηση των πολιτικών επιλογών (η πρόοδος στην πρώτη περίπτωση επιδιώκεται µέσω 

επεκτατικών  πολιτικών πληθωριστικού χαρακτήρα, ενώ στη δεύτερη µέσω περιοριστικών πολιτικών 

λιτότητας, τις περισσότερες φορές  µε µέτρα  δυσµενή προς τα χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα), 

αλλά απ’ την επιτακτική ανάγκη επίλυσης των χρόνιων διαρθρωτικών προβληµάτων που παρουσίαζε 

η οικονοµία και τα οποία διογκώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέµου. Συνοπτικά πρόκειται για την 

νοµισµατική αστάθεια, τους υψηλούς δείκτες πληθωρισµού που κληροδότησε η κατοχή, το αυξηµένο 

                                                                                                                                                                                                        
στόχοι της οποίας ήταν η επίτευξη οικονοµικής και πολιτικής σταθερότητας στη χώρα, η προσήλωση στη ∆ύση και το 
ΝΑΤΟ και η αντιµετώπιση πιθανών κοµµουνιστικών προκλήσεων. Το γεγονός αυτό έδωσε στις ΗΠΑ διευρυµένες 
δυνατότητες παρέµβασης στα εσωτερικά ζητήµατα επιδιώκοντας µε τις ενέργειες της σε κάθε περίπτωση την εκπλήρωση 
των στόχων της αµερικανικής πολιτικής Βλ. Λιναρδάτος ( 1977), Χαραλάµπης (1985)  
51 Ίσως µια µικρή παρέκκλιση απ’ την πολιτική αυτή αποτέλεσε η περίοδος διακυβέρνησης της Ε.Κ που επιδίωξε την 
εφαρµογή µιας κεντρώας πολιτικής, περισσότερο ευνοϊκής προς τα λαϊκά στρώµατα ( π.χ. αύξηση δαπανών προς 
ενίσχυση του αγροτικού τοµέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, αύξηση πιστώσεων, εισοδηµατική ενίσχυση των 
αγροτών, υψηλότεροι µισθοί  σε ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα), ωστόσο τα διάφορα φιλολαϊκά µέτρα λαµβάνονταν πάντα 
στα όρια της νοµισµατικής σταθερότητας και του ισοσκελισµένου προϋπολογισµού, ανεξάρτητα αν τελικά οδήγησαν σε 
αύξηση των ελλειµµάτων και του δηµοσίου χρέους. Επίσης το διάστηµα που παρέµεινε το κόµµα στην εξουσία (1964-
1966) ήταν περιορισµένο  για την υλοποίηση ριζοσπαστικών αλλαγών και στροφή της οικονοµικής πολιτικής στα 
κεϋνσιανά δυτικά πρότυπα, όπως άλλωστε ήταν και η επιθυµία του τότε πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου.   
52  Στο πλαίσιο αυτό κινούνταν και η ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ (2/ 1952) και αργότερα η πρόθεση ένταξης στην 
ΕΟΚ, όπου η υποβληθείσα αίτηση το 1959 κατέληξε σε συµφωνία Σύνδεσης το 1961.  
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δηµόσιο χρέος και τα ελλείµµατα του εξωτερικού ισοζυγίου. Υπό αυτές τις συνθήκες η εφαρµογή 

ενός µονεταριστικού προτύπου αποτέλεσε τρόπον τινά µονόδροµο για την αποκατάσταση της 

οικονοµίας και την  προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης. Στη βάση αυτή η νοµισµατική πολιτική 

αποτέλεσε σηµείο αναφοράς του διαµορφωµένου πλαισίου κρατικών πολιτικών. Οι σηµαντικότεροι 

στόχοι ήταν η επίτευξη νοµισµατικής σταθερότητας µε την αντιµετώπιση των πληθωριστικών 

τάσεων της οικονοµίας. Οι στόχοι επιδιώχθηκαν µε την υιοθέτηση µιας γενικότερης 

αντιπληθωριστικής πολιτικής σε δηµοσιονοµικό επίπεδο για την καταπολέµηση των ελλειµµάτων 

και του δηµοσίου χρέους, µέσω της συγκράτησης των δαπανών, της αυξηµένης φορολογίας και της 

σφιχτής εισοδηµατικής πολιτικής προς περιορισµό της ενεργού ζήτησης, διατηρώντας το ύψος των 

µισθών σε χαµηλά επίπεδα, µε συνέπεια το βιοτικό επίπεδο µεγάλης µερίδας του πληθυσµού να 

παραµένει επίσης χαµηλό.  

Αντίθετα µε τις οικονοµικές επιλογές που διαχωρίζουν το ελληνικό πρότυπο απ’ τα δυτικά, 

κοινό σηµείο αναφοράς αποτελεί ο κρατικός παρεµβατισµός ο οποίος παραµένει έντονος καθ’ όλη τη 

διάρκεια της περιόδου και χαρακτηρίζει την οικονοµία. Στην ελληνική περίπτωση η οικονοµική 

σταθερότητα συνδέθηκε µε την νοµισµατική πολιτική και η ανάπτυξη µε το εγχείρηµα της 

εκβιοµηχάνισης µιας οικονοµίας, η οποία ως τότε παρέµενε αγροτική και στερούνταν υποδοµών. 

Υπό αυτές τις συνθήκες ο ρόλος του κράτους διευρύνεται και οι δραστηριότητες του επεκτείνονται 

σε όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου. Χαρακτηριστικό είναι ότι η κρατική παρέµβαση 

προσλαµβάνει θεσµικό χαρακτήρα. Η συνταγµατική αναθεώρηση του 1952  προσδίδει στο κράτος 

την δυνατότητα καθορισµού της οικονοµίας µέσω διευρυµένων δυνατοτήτων παρέµβασης. 

Ειδικότερα ο κρατικός παρεµβατισµός εστιάζεται στη χρήση µέσων νοµισµατικής και πιστωτικής 

πολιτικής (νοµισµατική µεταρρύθµιση 1953, πιστωτικοί έλεγχοι), σε µέσα εξωτερικής οικονοµικής 

πολιτικής (δασµοί, συναλλαγµατικοί έλεγχοι, ποσοτικοί περιορισµοί εισαγωγών εξαγωγών), σε µέσα 

έλεγχου τιµών και εισοδηµάτων (διατιµήσεις, αγορανοµικούς ελέγχους) και  έλεγχου προσφοράς και 

ζήτησης (π.χ. άδειες σκοπιµότητας στις επιχειρήσεις, ενοικιοστάσιο). Η παρέµβαση αυτή 

πραγµατοποιείται µέσω της ίδρυσης νέων κρατικών φορέων, δηµοσίων επιχειρήσεων κοινής 

ωφέλειας και κρατικών επιχειρήσεων53, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός διογκωµένου κράτους 

και την εξέλιξη της οικονοµίας σε µεικτή.   

Ο παρεµβατισµός στην οικονοµία και οι διευρυµένες κρατικές αρµοδιότητες είχαν ως άµεση 

συνέπεια την επέκταση του δηµοσίου τοµέα. Το παρόν ζήτηµα, προσφιλές αντικείµενο έρευνας στη 

διεθνή βιβλιογραφία, συνδέεται µε διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις που ερµηνεύουν το 

µέγεθος και τη λειτουργία του µε άξονα κοινωνικά, οικονοµικά, πολιτικά κριτήρια. Σύµφωνα µε τις 

                                                            
53 Παραδείγµατα νεοϊδρυθέντων φορέων ήταν ο Οργανισµός Βιοµηχανικής Ανάπτυξης (ΟΒΑ, 1959), ∆ΕΗ, ΕΟΤ. 
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πλέον διαδεδοµένες εξ’ αυτών ο δηµόσιος τοµέας, επεκτείνεται κατά τη διαδικασία ανάπτυξης, ως 

έκφανση της παρέµβασης στην οικονοµία και του καθοδηγητικού ρόλου του κράτους στην 

αναπτυξιακή διαδικασία, γεγονός που αξιολογείται µε πολιτικούς ή οικονοµικούς όρους. Αυτό 

σηµαίνει ότι η µεγέθυνση του δηµοσίου καταδεικνύεται είτε απ’ το ύψος των κυβερνητικών 

δαπανών (σε απόλυτα µεγέθη ή ως ποσοστό της οικονοµικής δραστηριότητας)  ή µέσω δαπανών που 

σχετίζονται µε δοµικές αλλαγές που αποτελούν εκφάνσεις της ίδιας διαδικασίας (Wagner 1976, 

Beck,1979). Αν και στην ελληνική περίπτωση η αύξηση των δαπανών δεν ήταν σηµαντική54, 

εξαιτίας ακριβώς των µακροοικονοµικών στόχων που τέθηκαν και προωθούσαν αντιπληθωριστικές 

πολιτικές, ο κυρίαρχος ρόλος του κράτους  στην οικονοµική ανάπτυξη  καταδεικνύεται µέσα  από 

τέτοιες αλλαγές, αναπόφευκτες εξελίξεις µιας αναπτυσσόµενης οικονοµίας, δηλαδή του  

εγχειρήµατος της εκβιοµηχάνισης και της καθοδηγούµενης αστικοποίησης.  

Όσον αφορά τον πρώτο στόχο της εκβιοµηχάνισης, πρόκειται για µια επιλογή µε πολιτικά 

ερείσµατα, απ’ τη στιγµή που είναι άµεσα συνυφασµένη µε την οικονοµική ανάπτυξη, απαραίτητη 

για την νοµιµοποίηση της πολιτικής εξουσίας. Στη βάση αυτή οργανώθηκε υπό κρατική εποπτεία και 

ενισχύθηκε απ’ τις πολιτικές των εκάστοτε κυβερνώντων µε µέτρα όπως η (ενθάρρυνση των ξένων 

επενδύσεων µε ευνοϊκά κίνητρα, Ν. 2687/1953, σύναψη δανείων για δηµόσιες επενδύσεις, πολιτική 

πιστώσεων, ίδρυση οργανισµών προώθησης επιχειρηµατικότητας, π.χ. ΟΧΟΑ, 1954), που είχαν ως 

αποτέλεσµα τη σταδιακή µετατόπιση από ελαφρά σε βαριά βιοµηχανία µε αυξηµένη κρατική 

συµµετοχή (το 1959, το 34% πάγιων βιοµηχανικών κεφαλαίων ανήκει στο κράτος)55. Τέλος, 

σηµαντικός παράγοντας επέκτασης των κρατικών λειτουργιών ήταν η διαχείριση της έξωθεν 

βοήθειας, τα πρώτα µεταπολεµικά έτη. Τα αίτια παροχής οικονοµικής βοήθειας απ’ τις ΗΠΑ προς τα 

ευρωπαϊκά κράτη, µε στόχο την αποκατάσταση των καταστροφών του πολέµου και την ανάπτυξη 

(Σχέδιο Μάρσαλ) είναι γνωστά και ερµηνεύσηµα απ’ το διεθνές ψυχροπολεµικό κλίµα και τους 

στόχους εξωτερικής πολιτικής που εξυπηρετούσε. Στην ελληνική περίπτωση τα ποσά που 

διατέθηκαν για την ανασυγκρότηση της χώρας, στην ουσία µέσο στήριξης του πολιτικού 

κατεστηµένου (νικητή του εµφυλίου που προηγήθηκε) εκτός του ότι επέτρεψαν την απρόσκοπτη 

επέµβαση των ΗΠΑ στα εσωτερικά πολιτικά και οικονοµικά ζητήµατα, η διαχείριση τους 

δηµιούργησε πρόσθετες αρµοδιότητες στο κράτος και τις δηµόσιες υπηρεσίες. Συνοπτικά οι δύο 

προαναφερόµενοι παράγοντες αποτελούν την κατεξοχήν βάση στην οποία αναπτύχθηκε ο δηµόσιος 

τοµέας, επεκτεινόµενος σταδιακά µε την ίδρυση νέων θεσµών και την αύξηση της κρατικής 

δραστηριότητας, ακολουθώντας του υψηλούς  ρυθµούς µεγέθυνσης της οικονοµίας. 
                                                            
54 Για αναλυτικά στοιχεία βλ. Καζάκος (2001) 
55 Αν και τελικά επικράτησε η ελαφρά βιοµηχανία µε συµµετοχή ξένου κεφαλαίου και οι µικροµεσαίες µεταποιητικού 
χαρακτήρα  επιχειρήσεις, το εγχείρηµα της εκβιοµηχάνισης συντέλεσε στην οικονοµική ανάκαµψη της χώρας και στην 
προσέγγιση των δυτικών προτύπων, παρόλο που  η αποτελεσµατικότητα του είναι ως σήµερα αµφισβητούµενη. 
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Παρά την έκταση των οικονοµικών και κοινωνικών προβληµάτων που αντιµετώπιζε η 

Ελλάδα και των οποίων η επίλυση απαιτούσε την παρέµβαση του κράτους µέσω µιας λειτουργικής 

και αποτελεσµατικής δηµόσιας διοίκησης, ο κρατικός µηχανισµός δεν πληρούσε καν τις στοιχειώδεις 

προϋποθέσεις για να αντεπεξέλθει στα νέα δεδοµένα. Μεταπολεµικά ο δηµόσιος τοµέας δοµήθηκε 

σύµφωνα µε τις ανάγκες του εµφυλίου, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά τα οποία του προσδόθηκαν 

κατά την περίοδο της κατοχικής διοίκησης. Πρακτικά αυτό συνεπάγεται την συγκρότηση ενός 

ισχυρού µηχανισµού που λειτούργησε ως όργανο της αστικής συµµαχίας στον αγώνα ενάντια στον 

κοµµουνισµό, κατά συνθήκη ως µέσο νοµιµοποίησης του προϋπάρχοντος προπολεµικού καθεστώτος 

που συγκροτούσε  το χώρο της δεξιάς, έχοντας διατηρήσει τα κατάλοιπα της κατοχής µε κυρίαρχο 

την διαφθορά και αυταρχικότητα που χαρακτηρίζει στο σύνολό των κρατικών φορέων.  

Η εικόνα που παρουσιάζει η δηµόσια διοίκηση µετεµφυλιακά και που θα διατηρήσει και τις 

επερχόµενες δεκαετίες, συνοψίζεται στα εξής χαρακτηριστικά: Πλεονασµατική στελέχωση 

συνοδευόµενη από ποιοτικά χαµηλή στάθµη δηµοσίων υπηρεσιών, πολιτικοποίηση του δηµοσίου και 

γραφειοκρατία. Άµεση συνέπεια η αναποτελεσµατική λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών όχι µόνο 

ως προς την ικανοποίηση των νέων αναγκών αλλά και ως προς την εκτέλεση των βασικών 

λειτουργιών. Ειδικότερα, η γραφειοκρατική οργάνωση στηριζόµενη στο νοµικισµό και λεπτοµερείς 

κανόνες δράσης, ήταν περισσότερο προσανατολισµένη στην εφαρµογή των επιµέρους διατάξεων 

παρά στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στην διευθέτηση των επιµέρους ζητηµάτων, γεγονός που 

την καθιστούσε αναποτελεσµατική.  

Ως προς την στελέχωση του δηµοσίου δεν υπήρχαν αξιοκρατικές διαδικασίες πρόσληψης και 

πραγµατοποιούνταν µε την διαµεσολάβηση του πελατειακού συστήµατος, γεγονός που δικαιολογεί 

τη χαµηλή στάθµη των υπηρεσιών, απ’ τη στιγµή που στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι 

διορισθέντες δεν διέθεταν επαρκή προσόντα, καταδεικνύοντας  το πρόβληµα της κοµµατικοποίησης 

του κρατικού µηχανισµού στην Ελλάδα. Οι µέθοδοι προσλήψεων στο δηµόσιο είναι διαβλητές και 

δεν πραγµατοποιούνται στη βάση θεσµοθετηµένων διαδικασιών. Τα απαραίτητα προσόντα είχαν 

τυπικό χαρακτήρα και επέτρεπαν την διεκδίκηση µιας θέσης από µεγάλο µέρος του πληθυσµού αλλά 

και προαγωγών, µε συνέπεια ο αριθµός των ανώτερων δηµοσίων υπαλλήλων στα υψηλόβαθµα 

κλιµάκια να είναι δυσανάλογος του αριθµού των υφισταµένων τους. Βασικά χαρακτηριστικά του 

διοικητικού µηχανισµού είναι η διαφθορά των δηµοσίων λειτουργών, σύνδροµο του κατοχικού 

παρελθόντος (αξιοσηµείωτο είναι ότι το δηµοσιοϋπαλληλικό προσωπικό που προσελήφθη κατά την 

περίοδο της κατοχής παρέµεινε και µεταπολεµικά στη θέση του, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις 

προάχθηκε σε ανώτερες βαθµίδες), αλλά και το χαµηλό ύψος των µισθών ιδιαίτερα των ανώτερων 

δηµοσίων λειτουργών. Επίσης οξύµωρο σχήµα, που δυσχέραινε περαιτέρω τη λειτουργία της 

δηµόσιας διοίκησης ήταν ή ανισοκατανοµή του προσωπικού στις υπηρεσίες κέντρου και 
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περιφέρειας. Ο µεγαλύτερος αριθµός δηµοσίων υπαλλήλων συγκεντρώθηκε στα αστικά κέντρα, 

κυρίως στην Αθήνα, ενώ οι υπηρεσίες της επαρχίας στερούνταν προσωπικού και αδυνατούσαν να 

επιτελέσουν το έργο τους. Ουσιαστικά πρόκειται για µια εκ των εκφάνσεων της συγκεντρωτικής 

δηµόσιας διοίκησης και της άνισης περιφερειακής ανάπτυξης, σε µεγάλο βαθµό ορίζεται και ως 

αρνητικό σύµπτωµα της επιχειρούµενης αστικοποίησης. 

Τα προφανή προβλήµατα του δηµοσίου τοµέα στην Ελλάδα ήταν τέτοιας έκτασης που η 

επίλυση τους συµπεριλήφθηκε απ’ την πρώτη κιόλας µεταπολεµική δεκαετία στην λίστα 

προτεραιοτήτων της κρατικής πολιτικής, όπως άλλωστε αποδεικνύουν τα υποµνήµατα τα οποία 

υποβλήθηκαν κατά καιρούς, έπειτα από αίτηµα των εκάστοτε κυβερνώντων. Η προβληµατική του 

δηµοσίου συνδέθηκε µε το εγχείρηµα της οικονοµικής ανάπτυξης και αναγνωρίστηκε η 

αναγκαιότητα διοικητικών µεταρρυθµίσεων, ώστε ο κρατικός παρεµβατισµός να αποδώσει και να 

επιτευχθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι  που είχαν τεθεί. Αντιπροσωπευτικό παράδειγµα αποτελεί η 

έκθεση Βαρβαρέσου (1952) στην οποία θίγονται τα προβλήµατα του διοικητικού µηχανισµού και 

προτείνονται ριζικές αλλαγές, εφόσον έχει καταστεί κοινή συνείδηση πως η οικονοµική σταθερότητα 

και πρόοδος εξαρτώνται απ’ τη ορθή λειτουργία του δηµοσίου και δεν είναι δυνατή η επίτευξη των 

στόχων χωρίς την εφαρµογή µεταρρυθµίσεων. Στο ίδιο πλαίσιο εστιάζεται και η µελέτη και άλλων 

επιστηµόνων κατά τις δεκαετίες που ακολουθούν56. Οι σηµαντικότερες µεταρρυθµίσεις της περιόδου 

συνοψίζονται στην ίδρυση θεσµών, όπως η σύσταση του υπουργείου Συντονισµού µε στόχο την 

εποπτεία και αναδιοργάνωση του κρατικού µηχανισµού έχοντας ως βασικό όργανο την 3η Γενική 

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Οργάνωσης, τη σύσταση του ΑΣ∆Υ (Ανώτατο Συµβούλιο ∆ηµοσίων 

Υπηρεσιών) ως ανεξάρτητης διοικητικής αρχής και την ψήφιση του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.1811/ 

1951)57. Ωστόσο οι επιχειρούµενες µεταρρυθµίσεις δεν απέδωσαν απ’ την στιγµή που απέτυχαν να 

επιλύσουν τα ίδια τα προβλήµατα, περιοριζόµενες στις εκφάνσεις τους παρά στα αίτια, µε 

αποτέλεσµα τη σταδιακή περιθωριοποίηση τους απ’ το σύστηµα. Παρόλα αυτά ή ιστορία απέδειξε, 

τουλάχιστον κατά τις πρώτες µετεµφυλιακές δεκαετίες, πως η αναπτυξιακή πορεία της οικονοµίας 

δεν ανασχέθηκε απ’ την ανεπάρκεια της διοικητικής µηχανής, παρά τα ανακύπτοντα εµπόδια τα 

οποία επί το πλείστον δεν οφείλονταν στην δυσλειτουργία των δηµοσίων επιχειρήσεων εν γένει, 

αλλά πολύ περισσότερο στις αντιφάσεις της οικονοµικής πολιτικής και στα δυσδιάκριτα όρια µεταξύ 

κράτους και αγοράς, εντός ενός µάλλον ασαφούς πλαισίου  κρατικού παρεµβατισµού.  

Παρά την δυσµενή εικόνα που παρουσιάζει η δηµόσια διοίκηση, γεγονός είναι ότι 

αποτελούσε ήδη απ’ την προπολεµική περίοδο πρωτογενές τµήµα της αγοράς εργασίας, διατηρώντας 

                                                            
56 Βλ. Μαραγκόπουλος  (1950), Ζολώτας (1964), Langrod (1964),  Αργυριάδης (1970) 
57 Για λεπτοµέρειες Μακρυδηµήτρης (1999)  και Κώδιξ των Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, 1956 
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αυτή την ιδιότητα και µεταπολεµικά. Σε µεγάλο βαθµό το γεγονός καθαυτό αποτελεί ταυτόχρονα και 

παράγοντα όξυνσης των ήδη υπαρχόντων προβληµάτων, ιδίως όσον αφορά την συνολική παθογένεια 

που χαρακτηρίζει τον κρατικό µηχανισµό στην Ελλάδα. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε µια σειρά 

αιτιών που ξεφεύγουν απ’ το πεδίο της δηµόσιας διοίκησης και σχετίζονται αφενός µε το σύνολο των 

κρατικών πολιτικών και αφετέρου µε τον χαµηλό βαθµό ανεξαρτησίας του δηµοσίου απ’ την 

πολιτική και ειδικότερα τη λειτουργία του συστήµατος πελατειακών σχέσεων. Κατά συνέπεια ο 

ορισµός του πλαισίου απασχόλησης στην Ελλάδα και των πολιτικών που εφαρµόστηκαν έχει 

ιδιαίτερη σηµασία για την κατανόηση των παραγόντων που ανέδειξαν το δηµόσιο στο κυρίαρχο και 

πλέον προνοµιακό χώρο εργασίας. 

Μεταπολεµικά, το σηµαντικότερο πρόβληµα του µεγαλύτερου µέρους της ελληνικής 

κοινωνίας ήταν το χαµηλό βιοτικό επίπεδο. Ιδιαίτερα τα κατώτερα λαϊκά στρώµατα που 

αντιπροσώπευαν την συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσµού, αντιµετώπιζαν πρόβληµα επιβίωσης 

που η κρατική παρέµβαση, µέσω της αµερικανικής βοήθειας δεν µπορούσε να επιλύσει (µέτρα όπως 

η διανοµή ειδών πρώτης ανάγκης ήταν ανεπαρκή και συνάµα βραχύβια). Οι υψηλοί δείκτες ανεργίας 

αποτέλεσαν µια εκ των δυσχερέστερων όψεων της κοινωνικής πραγµατικότητας, που όξυνε τις ήδη 

υπάρχουσες εισοδηµατικές ανισότητες, όντας τροχοπέδη της αναπτυξιακής προοπτικής. Το 

µεγαλύτερο µέρος του αγροτικού πληθυσµού υποαπασχολούνταν στην ύπαιθρο ενώ και στα αστικά 

κέντρα εξαιτίας του µικρού µεγέθους του ιδιωτικού τοµέα και γενικότερα της οικονοµικής 

κατάρρευσης που προκάλεσε ο πόλεµος, το ποσοστό ανεργίας ήταν ιδιαίτερα αυξηµένο. Ωστόσο η 

µονεταριστικού τύπου αναπτυξιακή πολιτική έδινε βαρύτητα σε αντιπληθωριστικές πολιτικές 

επιδεικνύοντας ως ένα βαθµό ανοχή προς το φαινόµενο της ανεργίας. Εποµένως, η πολιτική 

απασχόλησης αποκτά τρόπον τινά δευτερεύουσα σηµασία δεδοµένης της επιδίωξης νοµισµατικής 

σταθερότητας.  

Υπό αυτές τις συνθήκες η πολιτική απασχόλησης που εφαρµόζεται διακρίνεται σε δύο 

επιµέρους πολιτικές υποκατάστατα, την εξωτερική  µετανάστευση και την πρόσληψη στο δηµόσιο. 

Η µετανάστευση προσέλαβε µεγάλες διαστάσεις στην µεταπολεµική Ελλάδα. Με αφετηρία τη 

δεκαετία του ’50 θα συνεχίζει να διογκώνεται ως τη δεκαετία του ’70 παρά την αλµατώδη πρόοδο 

της οικονοµίας. Τα αίτια είναι προφανή, ανεργία, υποαπασχόληση, αναζήτηση καλύτερων συνθηκών 

εργασίας, µισθών και ανύψωση του βιοτικού επιπέδου των κατώτερων τάξεων. Γεγονός είναι ότι τα 

οικονοµικά οφέλη αυτής της εξέλιξης για τη χώρα ήταν τεράστια, απ’ τη στιγµή που η αύξηση του 

µεταναστευτικού συναλλάγµατος συνέβαλε στην άµβλυνση των εισοδηµατικών ανισοτήτων και 

ενίσχυσε το νόµισµα και το εξωτερικό ισοζύγιο, επιβεβαιώνοντας έτσι την υπαγωγή της πολιτικής 

απασχόλησης στη νοµισµατική πολιτική. Η αντίδραση των κυβερνήσεων απέναντι σ’ αυτήν την 

εξέλιξη κάθε άλλο παρά αρνητική µπορεί να χαρακτηριστεί, όπως αποδεικνύεται απ΄ τις διµερείς 
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συµφωνίες µε τα κράτη υποδοχείς και από τον ρόλο καθοδήγησης και συντονισµού του υπουργείο 

Εργασίας (χορήγηση αδειών µετανάστευσης, επιλογή ατόµων)58.  

 Η απασχόληση στο δηµόσιο τοµέα, παρά την προβληµατική κατάσταση του τελευταίου 

αποτελεί µια πολιτική καταπολέµησης της ανεργίας, που υπάγεται στο ίδιο µονεταριστικό 

µακροοικονοµικό πλαίσιο και συνδέεται µε την αστικοποίηση και εκβιοµηχάνιση. Ειδικότερα, για 

την ανάπτυξη του βιοµηχανικού τοµέα ήταν αναγκαία η αποδέσµευση του  πληθυσµού, στο 

µεγαλύτερο µέρος του αγροτικός, απ’ την ύπαιθρο και η µετακίνηση του προς τα αστικά κέντρα. 

Ουσιαστικά επρόκειτο για επιβεβληµένη εκ των πολιτικών επιλογών, εσωτερική µετανάστευση, που 

συνηθέστερα εµµένεται να  ορίζεται στη βιβλιογραφία ως αστικοποίηση. Άµεση συνέπεια ήταν η 

µετακίνηση του εργατικού δυναµικού απ’ τον πρωτογενή κατευθείαν στον τριτογενή τοµέα της 

οικονοµίας και η ανάπτυξη των αστικών κέντρων, δηλαδή η αστικοποίηση συνέβαλε στη δηµιουργία 

νέων αγορών ή την επέκταση των ήδη υπαρχουσών προσελκύοντας εργατικό δυναµικό πέραν του 

δηµοσιοϋπαλληλικού, παρόλο που η συγκέντρωση των δηµοσίων υπηρεσιών στα αστικά κέντρα, 

διεύρυνε την άνιση περιφερειακή ανάπτυξη (ακόµα µια αντίφαση της κρατικής πολιτικής εντός δύο 

αντικρουόµενων στόχων, αστικοποίηση- ανάπτυξη περιφέρειας)59. Η ανάπτυξη των αστικών 

κέντρων ακολουθείται και από ανάλογη πρόοδο στον τριτογενή τοµέα την οικονοµίας κυρίως όσον 

αφορά τις παρεχόµενες υπηρεσίες (π.χ. χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, τηλεπικοινωνίες), στην 

πλειονότητα τους κρατικές, δίνοντας περαιτέρω ώθηση στην οικονοµία.  

 Ωστόσο, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και η αυξηµένη ζήτηση εργασίας από πλευράς 

πληθυσµού δεν επαρκούν για να δικαιολογήσουν τον χαρακτηρισµό του δηµοσίου ως πρωτογενούς 

τµήµατος απασχόλησης, εάν ληφθεί υπόψη  ότι οι µισθοί στο δηµόσιο τοµέα παραµένουν χαµηλοί 

(εν µέρει εξαιτίας της υπερβάλλουσας στελέχωσης αλλά και των στόχων της εισοδηµατικής 

πολιτικής που προσανατολίζεται στη συγκράτηση της ζήτησης).  Οι παράγοντες που προσδιορίζουν 

και ερµηνεύουν το γεγονός σχετίζονται µε την εσωτερική οργάνωση του δηµοσίου και το χαρακτήρα 

της απασχόλησης. Το σηµαντικότερο στοιχείο που διαφοροποιεί τον δηµόσιο τοµέα απ’ τα υπόλοιπα 

πεδία είναι η µονιµότητα απασχόλησης η οποία είναι και συνταγµατικά κατοχυρωµένη. Ακόµη και 

στις περιπτώσεις που η πρόσληψη γίνεται υπό το καθεστώς ιδιωτικού δικαίου, ετήσιες συµβάσεις ή 

αορίστου χρόνου, η σταθερότητα διασφαλίζονταν είτε ως κοινή πρακτική ή µέσω συλλογικών 

συµβάσεων, απέχοντας πολύ από ανάλογες συµβάσεις του ιδιωτικού τοµέα, εφόσον πρακτικά 
                                                            
58 Παράδειγµα αποτελούν οι διµερείς συµφωνίες µεταξύ Ελλάδος και ∆υτικής Γερµανίας (1960,1962) που όριζαν  το 
µεταναστευτικό πλαίσιο. 
59 Έστω και αν η εσωτερική αγορά ήταν κατακερµατισµένη σε επιµέρους µικρότερες τοπικού χαρακτήρα επιχειρήσεις, 
εξαιτίας του µικρού µεγέθους και της τοπικότητας των επιχειρήσεων µικροµεσαίων στην πλειοψηφία τους, η ανάπτυξη 
των αστικών κέντρων κα τον αγορών τόνωσε την ζήτηση και σταδιακά µετέβαλε τα καταναλωτικά πρότυπα.  
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αποδεικνύονταν περισσότερο επωφελής για τον εργαζόµενο ως προς τους όρους και τις συνθήκες 

εργασίας.  

Ένα επιπλέον στοιχείο αφορά στην ιεραρχία και στην σταδιοδροµία των υπαλλήλων. Σε 

αντίθεση µε τον ιδιωτικό τοµέα όπου οι ευκαιρίες ανέλιξης στην ιεραρχία εξαρτώνται απ’ την 

απόδοση και τις πρόσθετες ικανότητες του εργαζοµένου, στο δηµόσιο τοµέα επικρατεί ένα κλειστό 

σύστηµα σταδιοδροµίας εντός του οποίου η εξέλιξη είναι νοµικά κατοχυρωµένη µέσα από ένα 

σύνολο κανόνων και τυπικών προϋποθέσεων, εξαρτώµενη σε µεγαλύτερο βαθµό όχι απ’ τις 

ιδιαίτερες ικανότητες και την απόδοση αλλά απ’ το χρονικό διάστηµα παραµονής στην υπηρεσία. 

Εξάλλου το στενό γραφειοκρατικό πνεύµα που επικρατεί, στηριζόµενο σε λεπτοµερείς κανόνες και 

δράσεις περιορίζει την πρωτοβουλία του προσωπικού. Το ίδιο ισχύει και ως προς την µισθολογική 

εξέλιξη η οποία ορίζεται τυπικά και αυξάνεται συν τω χρόνω, ενώ τα πρόσθετα επιδόµατα και 

αµοιβές κοινωνικού χαρακτήρα δεν ισχύουν στον ιδιωτικό τοµέα (αξίζει να σηµειωθεί ότι το ύψος 

των µισθών του δηµοσίου χρησιµοποιείται ως σηµείο αναφοράς του ύψους των µισθών και στον 

ιδιωτικό τοµέα, ρυθµίζοντας το συνολικό επίπεδο µισθών της χώρας).  

Τέλος αν και οι προϋποθέσεις πρόσληψης είναι ασαφείς και διαβλητές απ’ το πελατειακό 

σύστηµα η επιλεκτικότητα ως προς την στελέχωση των υπηρεσιών αποτελεί πρόσθετο παράγοντα 

ακόµα και αν δεν γίνεται βάση αντικειµενικών και θεσµοθετηµένων κριτηρίων. Η πολιτικοποίηση 

της δηµόσιας διοίκησης είναι ιδιαίτερα εµφανής στη διαδικασία προσλήψεων. Στην µετεµφυλιακή 

περίοδο αυταρχικής πολιτικής και διάβρωσης των δηµοκρατικών θεσµών, το εισιτήριο εύρεσης µιας 

θέσης σε µια δηµόσια υπηρεσία, ήταν το περιβόητο πιστοποιητικό κοινωνικών φρονηµάτων Παρόλα 

αυτά η έννοια της επιλεκτικότητας δεν αναιρείται ακόµη και αν στηρίζεται σε κριτήρια πολιτικής 

ιδεολογίας, συνηγορώντας στον ισχυρισµό περί δηµοσιοϋπαλληλικής τάξης στήριγµα του πολιτικού 

καθεστώτος60.Ο δηµοσιοϋπαλληλικός κώδικας που τέθηκε σε ισχύ το 1951 καθόριζε λεπτοµερώς 

τους όρους την εξέλιξη και τις συνθήκες εργασίας αν και σε πολλές περιπτώσεις οι επιµέρους 

διατάξεις είτε παραβλέπονται ή χρησιµοποιούνται ως νοµιµοποιητική βάση προς αυθαιρεσία κατά 

την διαµεσολάβηση του πελατειακού συστήµατος. Παρά ταύτα θα χρησιµοποιηθεί ως βάση στήριξης 

της δηµοσιοϋπαλληλικής δράσης, αντικατοπτρίζοντας τις συνθήκες και τη γενικότερη διοικητική 

φιλοσοφία που επικρατεί  στον κρατικό µηχανισµό. 

 

 

 

                                                            
60 Βλ. Πουλαντζάς (1972),  Τσουκαλάς  (1981, 1986).   
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3.1. Η απασχόληση στο δηµόσιο: προσδιοριστικοί παράγοντες 

  

 Η ανάδειξη του δηµοσίου τοµέα ως πρωτεύοντος τµήµατος της αγοράς εργασίας έχει 

καθοριστική σηµασία για την κατανόηση όχι µόνο της πολιτικής απασχόλησης αλλά και του 

συνολικού πλαισίου κρατικών πολιτικών. Ωστόσο πέραν των αιτιών και των συνθηκών εκείνων που 

κατέστησαν το κράτος εργοδότη ιδιαίτερα δηµοφιλή προς το σύνολο των εργαζοµένων αλλά και ως 

πρωτεύων τµήµα της αγοράς εργασίας, ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι παράγοντες που προσδιορίζουν 

την απασχόληση απ’ τη στιγµή  που είναι άµεσα συνυφασµένοι µε το βαθµό ανεξαρτησίας του 

κρατικού µηχανισµού από την πολιτική εξουσία, αναδεικνύοντας το χαρακτήρα και το ρόλο του 

κράτους στην πολιτική διαδικασία καθώς και τους σκοπούς που εξυπηρέτησε.  

 Αρχικά, η απασχόληση στο δηµόσιο ορίζεται από µια σειρά παραγόντων που διακρίνονται σε 

οικονοµικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς, οι οποίοι αν και συνδέονται µεταξύ τους έχουν 

ξεχωριστή σηµασία και σίγουρα όχι την ίδια βαρύτητα. Για τις οικονοµικές πτυχές του ζητήµατος 

έγινε αναφορά παραπάνω, συνοψίζοντας, αφορούν την σύνδεση της απασχόλησης στο δηµόσιο µε το 

µονεταριστικό πρότυπο µακροοικονοµικής πολιτικής που κυριαρχεί την εξεταζόµενη περίοδο και 

περιλαµβάνουν την υπαγωγή της πολιτικής απασχόλησης στην νοµισµατική και εισοδηµατική 

πολιτική. Αν και όπως προαναφέρθηκε η καταπολέµηση της ανεργίας είναι ελάσσονος σηµασίας σε 

σχέση µε την νοµισµατική σταθερότητα, οι στόχοι της επιτυγχάνονται µέσα από την µετανάστευση 

και την πρόσληψη στο δηµόσιο τοµέα. Εξυπηρετώντας ταυτόχρονα τους µακροοικονοµικούς 

στόχους, η µετανάστευση µε τα εµβάσµατα θα ενισχύσει το εισόδηµα του πληθυσµού και την αξία 

του νοµίσµατος, ενώ η απασχόληση στο δηµόσιο µέσω της αστικοποίησης θα λειτουργήσει υπέρ της 

διεύρυνσης της εσωτερικής αγοράς και της ανάπτυξης του τριτογενούς τοµέα της οικονοµίας, 

παράλληλα όµως δεν θα επιτρέψει την άνοδο της ενεργού ζήτησης, µιας και το ύψος των µισθών του 

δηµοσίου που καθορίζει και του ιδιωτικού τοµέα παραµένει σε χαµηλά επίπεδα. Εποµένως η 

εξυπηρέτηση των στόχων της µακροοικονοµικής πολιτικής αποτελεί έναν σηµαντικό παράγοντα. 

 Οι κοινωνικοί παράγοντες σχετίζονται µε την ανύψωση του βιοτικού επιπέδου του 

πληθυσµού και την άµβλυνση των εισοδηµατικών ανισοτήτων οι οποίες ήταν έντονες, ιδίως κατά τα 

πρώτα µεταπολεµικά έτη. Το κύριο γνώρισµα της ελληνικής κοινωνίας ήταν ο αγροτικός της 

χαρακτήρας, εφόσον το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού ήταν συγκεντρωµένο στην ύπαιθρο και 

πολύ µικρότερο στα αστικά κέντρα. Κατά την πρώτη µετεµφυλιακή δεκαετία η ανεργία (εν µέρει 

εξαιτίας των προβληµάτων του αγροτικού τοµέα αλλά και των συνεπειών της κατοχής) αποτελεί τα 

σηµαντικότερο πρόβληµα  της κοινωνίας καθιστώντας τις κοινωνικές- εισοδηµατικές ανισότητες 

ιδιαίτερα εµφανείς. Η πρόσληψη στο δηµόσιο, πέραν της µετανάστευσης και η αστικοποίηση έδωσε 
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τη δυνατότητα σε µεγάλο µέρος του πληθυσµού όχι µόνο ν’ αντιµετωπίσει το πρόβληµα 

βιοπορισµού αλλά και να βελτιώσει το βιοτικό του.  

Οι πολιτικοί παράγοντες συναρτώνται άµεσα µε την διαµεσολάβηση των πελατειακών 

σχέσεων και τα κριτήρια πρόσληψης του προσωπικού. Τα τυπικά προσόντα που απαιτούνταν για µια 

θέση στο δηµόσιο ήταν το επίπεδο εκπαίδευσης των υποψηφίων και το πιστοποιητικό κοινωνικών 

φρονηµάτων. Τα εκπαιδευτικά προσόντα, ακριβώς επειδή ήταν τυπικά, επέτρεπαν την διεκδίκηση 

εργασίας από µεγάλο µέρος του εργατικού δυναµικού. Πιο συγκεκριµένα, οποιοσδήποτε απόφοιτος 

της δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µπορούσε να προσληφθεί σε δηµόσιες υπηρεσίες, 

χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω ικανότητες ή ειδικευµένες γνώσεις. Η απουσία ειδικευµένων 

προσόντων σε συνδυασµό µε την έλλειψη θεσµοθετηµένων διαδικασιών πρόσληψης, συνέτεινε προς 

την διαµεσολάβηση του πελατειακού συστήµατος και την κοµµατικοποίηση της δηµόσιας διοίκησης. 

Θα µπορούσε να υποστηριχθεί πως το µόνο ουσιαστικό κριτήριο επιλεκτικότητας όσον αφορά τις 

προσλήψεις, εφόσον το µορφωτικό επίπεδο απέκτησε δευτερεύουσα σηµασία, ήταν το πιστοποιητικό 

κοινωνικών φρονηµάτων. Επρόκειτο για ένα έγγραφο που εκδίδονταν από τις  επίσηµες αρχές του 

κράτους και υπογράφονταν απ’ τον ενδιαφερόµενο και το οποίο επιβεβαίωνε τα αντικοµουνιστικά 

φρονήµατα του υποψηφίου61. Η ισχύς του πιστοποιητικού σε µια περίοδο, όπου τα κατάλοιπα του 

εµφυλίου συνεχίζουν να επιδρούν στην πολιτική και κοινωνική ζωή, εκτός απ’ την αυταρχικότητα 

του πολιτεύµατος, καταδεικνύουν την σαφή διαπλοκή µεταξύ κράτους και πολιτικής εξουσίας. Οι 

φορείς εξουσίας χρησιµοποιούν τους κρατικούς µηχανισµούς για την  νοµιµοποίηση και διατήρηση 

των εξουσιαστικών δοµών και η δηµοσιοϋπαλληλική τάξη αντανακλώντας τις δοµές αυτές στην 

κοινωνία χρησιµοποιείται ως µέσον και στήριγµα, εκφράζοντας µέσα απ’ την αυταρχικότητα και την 

αυθαιρεσία της δηµόσιας διοίκησης τον χαρακτήρα της πολιτικής εξουσίας. 

 Η αναποτελεσµατική λειτουργία του δηµοσίου τοµέα αποτέλεσε ένα απ’ τα σηµαντικότερα 

προβλήµατα τα οποία απαιτούσαν επίλυση, εφόσον η ανασυγκρότηση του κρατικού µηχανισµού 

συνδέθηκε µε την οικονοµική ανάπτυξη. Καθ’ όλη τη διάρκεια της µετεµφυλιακής περιόδου οι 

διάφορες εκθέσεις των εµπειρογνωµόνων για τη δηµόσια διοίκηση αναγνωρίζουν την παθογένεια και 

προωθούν µεταρρυθµίσεις µέσα από διαφορετικά προγράµµατα ανασυγκρότησης. Η µαζική ζήτηση 

για εργασία, η πληθωριστική στελέχωση των δηµοσίων υπηρεσιών και η αυθαιρεσία των δηµοσίων 

λειτουργών αποτέλεσαν κεντρικό ζήτηµα των εκάστοτε εκθέσεων, ωστόσο η βαρύτητα που δίνεται 

στους προσδιοριστικούς παράγοντες διαφέρει, όπως άλλωστε και τα µέτρα που προτείνονται.  

 Η Έκθεσις επί του οικονοµικού προβλήµατος της Ελλάδος του Βαρβαρέσου (1952), αποτελεί 

ουσιαστικά την πρώτη ολοκληρωµένη πρόταση µεταρρυθµίσεων για την οικονοµική ανάπτυξη. Ο 

                                                            
61 Περισσότερα σχετικά µε τη σηµασία του «πιστοποιητικού κοινωνικών φρονηµάτων» βλ.  Αλιβιζάτος (1995) 
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ίδιος αναγνωρίζει την σπουδαιότητα της αναποτελεσµατικής λειτουργίας του δηµοσίου τοµέα, 

υποστηρίζοντας πως η επιτυχία της οικονοµικής πολιτικής εξαρτάται απ’ την ορθή λειτουργία του 

κρατικού µηχανισµού. Η υπερβάλλουσα στελέχωση των δηµοσίων υπηρεσιών θεωρείται κεντρικό 

ζήτηµα. Ειδικότερα ορίζει ως κύριες όψεις του προβλήµατος, τον υπερβάλλοντα αριθµό των 

δηµοσίων υπαλλήλων, την ανισοκατανοµή του στις υπηρεσίες κέντρου και περιφέρειας, την 

συγκέντρωση αρµοδιοτήτων στα ανώτερα κλιµάκια και την διαµεσολάβηση του πελατειακού 

συστήµατος στη διαδικασία προσλήψεων. Ο Βαρβαρεσος (1952) συνδέει την απασχόληση στο 

δηµόσιο µε την επιχειρούµενη αστικοποίηση και την αποδέσµευση του αγροτικού πληθυσµού απ’ 

την ύπαιθρο, ορίζοντας τον γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την κοµµατικοποίηση της δηµόσιας 

διοίκησης, ως τους καθοριστικότερους παράγοντες που προσδιορίζουν την απασχόληση στο δηµόσιο 

και οδήγησαν στην δυσλειτουργία και αυθαιρεσία του κρατικού µηχανισµού. Η βαρύτητα δίνεται 

πρωτίστως στους οικονοµικούς παράγοντες, απ’ τη στιγµή που η αστικοποίηση αποτελεί ακόλουθη 

εξέλιξη του εγχειρήµατος εκβιοµηχάνισης της οικονοµίας και της ενίσχυσης του τριτογενούς τοµέα 

ως µονόδροµος ανάπτυξης, αναπτυξιακή στρατηγική µε την οποία ο ίδιος διαφωνεί εφόσον θεωρεί 

ότι η ενίσχυση του αγροτικού τοµέα και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, δηλαδή του πρωτογενούς 

και δευτερογενούς τοµέα δύναται να επιφέρει την άνοδο της οικονοµίας. Οι πολιτικοί παράγοντες 

που σχετίζονται µε την διαµεσολάβηση του πελατειακού συστήµατος ως προς την διαδικασία 

πρόσληψης και η αυθαιρεσία των δηµοσίων λειτουργών, αν και θεωρούνται σηµαντικοί αποδίδονται 

στα κατάλοιπα που κληροδότησε η κατοχική διοίκηση, εποµένως οι λύσεις περιορίζονται 

αποκλειστικά στην εσωτερική κάθαρση (αποµάκρυνση υπαλλήλων που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα 

προσόντα ή καταχράστηκαν τις αρµοδιότητες τους αυθαιρετώντας) και την εισαγωγή 

θεσµοθετηµένων, αξιοκρατικών διαδικασιών πρόσληψης. 

 Η έκθεση Αργυριάδη (1970) η οποία θα δηµοσιευθεί δυο δεκαετίες αργότερα, αν και 

µεταγενέστερη παρουσιάζει κοινά σηµεία µε αυτήν του Βαρβαρέσου, στερείται όµως πολιτικού 

περιεχοµένου. Όπως και στην προγενέστερη έκθεση θίγονται τα κακώς κείµενα της δηµόσιας 

διοίκησης και ειδικότερα το µόνιµο πρόβληµα της υπερστελέχωσης των κρατικών φορέων. Η 

απασχόληση στο δηµόσιο προσδιορίζεται από οικονοµικούς και κοινωνικούς παράγοντες, 

συγκεκριµένα απ’ την αστικοποίηση µε τη διαφορά ότι η µετακίνηση προς τα αστικά κέντρα 

αποδίδεται στην ανάπτυξη του τριτογενούς τοµέα και όχι στην εκβιοµηχάνιση. Η σύνδεση της 

εκπαιδευτικής πολιτικής µε την απασχόληση είχε επίσης ιδιαίτερη σηµασία, εφόσον το µορφωτικό 

επίπεδο, κυρίως η πανεπιστηµιακή εκπαίδευση αποτελούσε δίοδο για την δηµοσιουπαλληλία. 

Ωστόσο παραβλέπεται η δράση του πελατειακού συστήµατος και οι πολιτικές προεκτάσεις που 

αποκτά το ζήτηµα εφόσον το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονηµάτων, ειδικά κατά την περίοδο της 

δικτατορίας που υποβάλλεται η έκθεση, αποτελεί το σπουδαιότερο κριτήριο επιλεκτικότητας. 
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 Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης και οι θέσεις του Ζολώτα (1964, 1966) για την οικονοµική 

ανάπτυξη, αν και η δυσλειτουργία της δηµόσιας διοίκησης αποδίδεται σε διαφορετικά αίτια. Οι 

προτάσεις του Ζολώτα επί του ζητήµατος  διαφοροποιούνται σηµαντικά απ’ του Βαρβαρέσου, 

γεγονός που αποδίδεται στις διαφορετικές αντιλήψεις του σχετικά µε την οικονοµική ανάπτυξη και 

τις προοπτικές της οικονοµίας. Για τον Ζολώτα η κρατική παρέµβαση πρέπει να περιορίζεται στην 

ενίσχυση της αγοράς, ενώ η ανάπτυξη της οικονοµίας δύναται να επιτευχθεί µέσω της 

εκβιοµηχάνισης. Η αναποτελεσµατική λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης ορίζεται ως 

χαρακτηριστικό οργανωτικής υπανάπτυξης, που συναντάται κυρίως σε τριτοκοσµικά κράτη (αν και ο 

ίδιος δεν θεωρούσε πως η Ελλάδα άνηκε στις υπανάπτυκτες χώρες) και λειτουργεί ανασχετικά των 

στόχων της οικονοµικής πολιτικής απ’ την στιγµή που οι κρατικοί µηχανισµοί καθίσταται 

ανεπαρκείς να κατευθύνουν τον ιδιωτικό τοµέα. Η πολιτική απασχόλησης στο δηµόσιο 

προσδιορίζεται µε βάση την επέκταση του τριτογενούς τοµέα της οικονοµίας και του διευρυµένου 

ρόλου του κράτους στα πλαίσια της αναπτυξιακής πολιτικής, ενώ το ζήτηµα πολιτικοποίησης της 

δηµόσιας διοίκησης παραβλέπεται. Επειδή ακριβώς η δυσλειτουργία του δηµοσίου αποδίδεται σε 

οργανωτικά αίτια που σχετίζονται κυρίως µε την ποιοτική στάθµη του ανθρώπινου δυναµικού και το 

χαµηλό επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων, τα µέτρα που προτείνει σχετίζονται µε την εξειδίκευση, 

κατάρτιση του δηµοσιοϋπαλληλικού προσωπικού και την βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης, 

προτείνοντας δηλαδή να δοθεί έµφαση στην εκπαιδευτική πολιτική. 

 Η παραπάνω περιληπτική επισκόπηση των σηµαντικότερων εκθέσεων της περιόδου κρίνεται 

απαραίτητη γιατί αντικατοπτρίζει αφενός τη συνολική εικόνα της δηµόσιας διοίκησης και αφετέρου 

των κυρίαρχων αντιλήψεων για το ζήτηµα, όπως αυτές εκφράζονται µέσω των εκθέσεων των 

εµπειρογνωµόνων. Ωστόσο η απασχόληση στο δηµόσιο αν και είχε σαφώς πολιτικές προεκτάσεις 

προσδιορίζεται από παράγοντες κατεξοχήν οικονοµικούς και κοινωνικούς. Παράλληλα  οι εξελίξεις 

της περιόδου που καθόρισαν το µέγεθος της δηµόσιας απασχόλησης αποκτούν και πολιτικό 

περιεχόµενο εφόσον οι όροι υπό τους οποίους διαµορφώνονται είναι πολιτικοί. Η αποδέσµευση του 

πληθυσµού απ’ την ύπαιθρο και η µετακίνηση του προς τα αστικά κέντρα µέσω της πρόσληψης στο 

δηµόσιο διεύρυνε την εσωτερική αγορά και συνέβαλε στην ανάπτυξη του  τριτογενούς τοµέα της 

οικονοµίας, λαµβάνοντας υπόψιν ότι προσελκύστηκε εργατικό δυναµικό πέραν του 

δηµοσιοϋπαλληλικού, διαµορφώνοντας ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της ιδιωτικής 

επιχειρηµατικότητας και των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Επίσης ως κοινωνική εξέλιξη η 

αστικοποίηση οδήγησε στην ανύψωση του βιοτικού επιπέδου, βελτιώνοντας τις συνθήκες ζωής των 

χαµηλότερων στρωµάτων. Τέλος το κράτος εργοδότης ρυθµίζοντας το επίπεδο των µισθών των 

δηµοσίων υπαλλήλων και διατηρώντας το σε χαµηλά επίπεδα (επηρεάζοντας και το επίπεδο µισθών 
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του ιδιωτικού τοµέα), κατάφερε να περιορίσει την ενεργό ζήτηση σε επίπεδα που εξυπηρετούσαν την 

επιχειρούµενη αντιπληθωριστική πολιτική και συνεπώς τη νοµισµατική σταθερότητα. 

  

Σύνοψη 

     Την µεταπολεµική περίοδο αναδιοργανώνεται ο δηµόσιος τοµέας στην Ελλάδα, βάσει του 

νέου ρόλου του κράτους και των αυξηµένων λειτουργιών που έχει κληθεί να επιτελέσει για την 

ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της χώρας.  Η αυξηµένη κρατική παρέµβαση στην οικονοµία και ο 

σηµαντικός ρόλος που καταλαµβάνει εντός της κοινωνίας  αυξάνουν τις αρµοδιότητες του, καθώς 

αυξάνεται σταδιακά ο δηµόσιος τοµέας σε επίπεδο φορέων και υπηρεσιών.   

Για την πλειοψηφία του πληθυσµού που αποτελούσαν τα χαµηλότερα οικονοµικά στρώµατα 

και η οποία αντιµετώπιζε άµεσο πρόβληµα βιοπορισµού, η µετανάστευση και η απασχόληση στο 

δηµόσιο τοµέα ήταν τρόπον τινά µονόδροµος, αν ληφθεί υπόψιν η  αναποτελεσµατικότητα των 

κοινωνικών θεσµών και οι υψηλοί δείκτες ανεργίας.  Εξάλλου εντός του µονεταριστικού προτύπου 

µακροοικονοµικής πολιτικής που εφαρµόζονταν, η ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας  στα δυτικά 

πρότυπα δεν αποτελούσε προτεραιότητα της κρατικής πολιτικής. Υπό αυτές τις συνθήκες η 

απασχόληση στο δηµόσιο τοµέα, µε τα οφέλη που απορρέουν από το ειδικό εργασιακό καθεστώς στο 

οποίο υπόκεινται η δηµόσιοι υπάλληλοι (µονιµότητα, πρόσθετα επιδόµατα, κοινωνική ασφάλιση), 

αποτελεί παράλληλα µε πολιτική εισοδηµατικής ενίσχυσης µερίδας του πληθυσµού, µια µορφή 

άσκησης κοινωνικής πολιτικής και αναδεικνύεται σε προνοµιακό χώρο απασχόλησης.  

Οι παράγοντες που ανέδειξαν τον δηµόσιο τοµέα σε πρωτογενές τµήµα της αγοράς εργασίας 

θα µπορούσαν να αποδοθούν σχηµατικά σε τρεις κατηγορίες: 

i)   Οικονοµικοί παράγοντες:  Αφορούν στην σύνδεση της πολιτικής απασχόλησης στο δηµόσιο µε το 

διαµορφούµενο µονεταριστικό πλαίσιο µακροοικονοµικής πολιτικής και την υπαγωγή της δηµόσιας 

απασχόλησης στην νοµισµατική και εισοδηµατική πολιτική. Η αύξηση της δηµοσιουπαλληλίας, 

εκτός από την καταπολέµηση της ανεργίας, αποτελεί δίοδο αστικοποίησης µερίδας πληθυσµού 

καθώς µετακινείται από την ύπαιθρο στα αστικά κέντρα, διευρύνοντας την εσωτερική αγορά και 

συµβάλλοντας στην ανάπτυξη του τριτογενούς τοµέα της οικονοµίας. Επιπλέον η διατήρηση των 

µισθών του δηµοσίου σε χαµηλά επίπεδα επηρεάζει σηµαντικά την διαµόρφωση των µισθών στον 

ιδιωτικό τοµέα στης οικονοµίας, εξυπηρετώντας τους στόχους «σφιχτής» εισοδηµατικής πολιτικής 

και συγκράτησης του πληθωρισµού.  

     ii) Κοινωνικοί παράγοντες: Σε µια περίοδο στην οποία το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού 

υποαπασχολείται στον αγροτικό τοµέα, η ανεργία βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα,  οι εισοδηµατικές 

ανισότητες είναι έντονες και οι κοινωνικοί θεσµοί λιγότερο ανεπτυγµένοι και αναποτελεσµατικοί, η 
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δηµόσια απασχόληση συνέβαλε στην καταπολέµηση της ανεργίας και στην άµβλυνση των 

εισοδηµατικών ανισοτήτων. Ταυτόχρονα µε τα πλεονεκτήµατα που συνόδευαν το εργασιακό 

καθεστώς στο δηµόσιο,  αποτέλεσε η ίδια µια µορφή κοινωνικής πολιτικής προς τους δηµοσίους 

υπαλλήλους και τις οικογένειες τους, συµβάλλοντας δηλαδή στην ανύψωση του βιοτικού επιπέδου 

µερίδας του πληθυσµού.  

   iii) Πολιτικοί παράγοντες: Η συγκρότηση του δηµοσίου τοµέα ως όργανο της αυταρχικού µοντέλου 

εξουσίας που διαµορφώθηκε στην µετεµφυλιακή Ελλάδα, περιλαµβάνει την δηµιουργία µιας 

δηµοσιοϋπαλληλικής τάξης η οποία θα στηρίξει και θα αναπαράγει τις εξουσιαστικές σχέσεις.  Οι 

διαδικασίες πρόσληψης στο δηµόσιο τοµέα δεν στηρίζονται σε ένα θεσµοθετηµένο και ορθολογικό 

σύστηµα αξιολόγησης και τα προσόντα που απαιτούνται είναι τυπικά. Στην πραγµατικότητα η 

αξιολόγηση και η επιλογή προσωπικού διαµεσολαβείται από το σύστηµα πελατειακών σχέσεων και  

το σηµαντικότερο κριτήριο για την πρόσληψη στο δηµόσιο τοµέα ήταν το πιστοποιητικό κοινωνικών 

φρονηµάτων, ένα έγγραφο το οποίο επιβεβαίωνε την υποστήριξη στο καθεστώς εξουσίας και τις 

αρχές τις οποίες εξέφραζε.  

Συνοπτικά, µέσω των προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα το κράτος επιχειρεί να ασκήσει µια 

µορφή κοινωνικής πολιτικής σε επίλεκτες κοινωνικές κατηγορίες οι οποίες ταυτίζονται µε το 

πρότυπο εξουσίας και ταυτόχρονα να εξυπηρετήσει του στόχους του µονεταριστικού προτύπου 

µακροοικονοµικής πολιτικής που υιοθετήθηκε την υπό εξέταση περίοδο. 

  Το ειδικό καθεστώς εργασίας στο δηµόσιο τοµέα έλαβε θεσµικά ολοκληρωµένη µορφή το 1951 

µε τον Ν.1811/1951  ως «Κώδιξ Καταστάσεως των ∆ηµοσίων ∆ιοικητικών Υπαλλήλων».  Πρόκειται 

για  το πρώτο ενιαίο, νοµοθετικό πλαίσιο που όριζε τη σχέση κράτους-εργοδότη και δηµοσίου 

υπαλλήλου, καθώς και τις διαδικασίες επιλογής του προσωπικού του δηµοσίου τοµέα. Παρόλες τις 

µεταρρυθµίσεις που εισήχθησαν στο διάστηµα  από 1952 που τέθηκε σε ισχύ ο νόµος ως το 1975, 

δεν σηµειώνονται ουσιαστικές µεταβολές στο νοµικό καθεστώς δηµόσιας απασχόλησης ως την 

µεταπολίτευση. Ειδικότερα ο δηµοσιοϋπαλληλικός κώδικάς διασφαλίζει την µονιµότητα της 

απασχόλησης, διακρίνει κατηγορίες και κλάδους προσωπικού, προβλέπει την εργασιακή ιεραρχία 

και ρυθµίζει θέµατα µεταθέσεων ή µετακινήσεων προσωπικού.  Επίσης ορίζει τις υποχρεώσεις και 

τα δικαιώµατα των υπαλλήλων προβλέποντας πειθαρχικές διατάξεις και την µεταβολή της 

υπηρεσιακής κατάστασης, µέσω του συστήµατος προαγωγών και τη λύση της δηµοσιοϋπαλληλικής 

σχέσης. Με τον ΥΚ  ορίζονται οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού καθώς και τα προαπαιτούµενα 

για την πρόσληψη στο δηµόσιο τοµέα. Τέλος  ο Ν.1811/1951 ορίζεται  η δραστηριότητα και η 

δικαιοδοσία του ΣτΕ και ιδρύεται το ΑΣ∆Υ ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή  εγγύησης των 

διατάξεων του υπαλληλικού κώδικά.   
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ΜΕΡΟΣ ΄Γ 

5. Υποθέσεις Εργασίας 

 

Αντικείµενο της παρούσας έρευνας είναι η µεγέθυνση του δηµόσιου τοµέα στην Ελλάδα από 

την µεταπολεµική περίοδο ως το τέλος του 20ου αιώνα, από πλευράς δηµοσίας απασχόλησης. 

Ειδικότερα, η έρευνα εστιάζεται  στην αύξηση της δηµόσιουπαλληλίας ως καθοριστικού παράγοντα 

της επέκτασης του δηµοσίου τοµέα. Η υπερστελέχωση του κρατικού µηχανισµού ή αλλιώς η 

διόγκωση ενός δυσλειτουργικού γραφειοκρατικού συστήµατος αποτελεί στην βιβλιογραφία 

ακανθώδες ζήτηµα που σχετίζεται εν γένει µε την προβληµατική κατάσταση της δηµόσιας διοίκησης 

στην χώρα. Στην ελληνική περίπτωση η δηµοσιοϋπαλληλία έχει αντιφατικό χαρακτήρα: Η µία της 

όψη αναφέρεται ως µια «κακοδαιµονία» του κρατικού µηχανισµού και η δεύτερη όψη ως µια  

«προνοµιούχα εργασία» που οδήγησε µεγάλο µέρος του εργατικού δυναµικού στην πρόσληψη στο 

δηµόσιο και ένα ακόµη µεγαλύτερο στη διεκδίκηση µιας θέσης εντός αυτού. Εποµένως πρόκειται για 

ένα χώρο  που ταυτόχρονα µε «πρόβληµα» για την κοινωνία αποτελεί προνοµιακό χώρο 

απασχόλησης, απ’ την στιγµή που οι εργασιακές συνθήκες που επικράτησαν τουλάχιστον µέχρι 

πρόσφατα (π.χ. µονιµότητα, επιδόµατα) διασφάλιζαν το εισόδηµα και προσέφεραν ένα είδος άτυπης 

κοινωνικής ασφάλισης.  

 Γεγονός είναι ότι η δηµόσια απασχόληση στην χώρα αυξήθηκε χωρίς απαραίτητα να 

ανταποκρίνεται σε κάποια λειτουργική αναγκαιότητα του διοικητικού συστήµατος, δηλαδή 

αµφισβητείται  εάν αυτό οφείλονταν στην επέκταση των κρατικών πεδίων δραστηριότητας που θα 

δηµιουργούσε µια αντίστοιχη ανάγκη σε προσωπικό. Πρόκειται για µια εξέλιξη που σύµφωνα µε τα 

στοιχεία των µισθών των δηµοσίων υπαλλήλων στο σύνολο των δαπανών του τακτικού 

προϋπολογισµού (κεφ. 7.2 πίνακας 14Β και 7.3 πίνακας 15) είχε  υψηλό κόστος χωρίς να είναι 

απαραίτητα παραγωγική ως προς τον σκοπό της, της ορθής λειτουργίας του, όπως άλλωστε τονίζουν  

οι κατά καιρούς επίσηµες εκθέσεις για την δηµόσια διοίκηση (Langrod 1964). Στην διεθνή 

βιβλιογραφία ο υπερστελεχωµένος δηµόσιος τοµέας, µε διογκωµένο αριθµό υπηρεσιών, 

αλληλοεπικάλυψη αρµοδιοτήτων και ύπαρξη φορέων που δεν έχουν ουσιαστικό αντικείµενο, αλλά 

τροφοδοτούν ένα σύστηµα δυσανάλογα µεγάλο σε σχέση µε την κοινωνία που εκπροσωπεί, 

αντιµετωπίζεται ως ένα αρνητικό σύµπτωµα των αναπτυσσόµενων ή υποανάπτυκτων χωρών (Rodrik 

1997, Rama 1997).  Στην Ελλάδα, παρά τις  ερµηνευτικές απόπειρες πάνω σ’ αυτό το ζήτηµα, η 

έλλειψη στοιχείων για το προσωπικό του δηµοσίου τοµέα, δυσχεραίνει την έρευνα, δηµιουργώντας 

ένα κενό, αφού δεν υπάρχουν εµπεριστατωµένες, διαχρονικές µελέτες πάνω στο ακριβές µέγεθος της 

δηµοσιουπαλληλίας.  
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Η παρούσα έρευνα επιδιώκει να εξετάσει µε όσον το δυνατό πιο ολοκληρωµένο τρόπο το 

ζήτηµα της δηµόσιας απασχόλησης, µε έµφαση στο στενό δηµόσιο τοµέα. Το βασικό ερώτηµα είναι 

η σηµασία της δηµόσιας απασχόλησης στην µεγέθυνση του κράτους και η ερµηνεία αυτού του 

φαινοµένου, ως προς τα αιτία και τις ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές  διαστάσεις που έλαβε. Για 

τον Rose (1984) οι  δηµόσιοι φορείς που απαρτίζουν το κράτος αποτελούνται από τρία συστατικά: 

πόρους, νοµοθεσία και εργασία. Αν γίνει αποδεκτή αυτή την σχηµατοποίηση, είναι η εργασία 

(δηµόσια απασχόληση) αυτό το συστατικό του δηµοσίου τοµέα που αυξάνεται περισσότερο στην 

ελληνική περίπτωση; Και αν η στελέχωση είχε την µεγαλύτερη επίδραση στην συνολική µεγέθυνση 

του δηµοσίου, αυξήθηκε ως αποτέλεσµα επέκτασης των κρατικών λειτουργιών ή αποτελεί µια 

εντελώς ξεχωριστή περίπτωση;  

Το πρώτο ερώτηµα έχει να κάνει µε το σχετικό µέγεθος της δηµόσιουπαλληλίας, δηλαδή ο 

βαθµός στον οποίο αυξήθηκε η απασχόληση στο δηµόσιο τοµέα.  Επίσης  αφορά στην επίδραση της 

αύξησης αυτής στο µέγεθος του διοικητικού συστήµατος, δηλαδή στο σύνολο των φορέων και 

οργανισµών  που απαρτίζουν την έννοια του  «δηµοσίου». Τέλος εξετάζει τους παράγοντες που 

συντέλεσαν στην διαχρονική αυτή εξέλιξη που έλαβε χώρα από  από την µεταπολεµική περίοδο ως 

σήµερα. Το δεύτερο  και σηµαντικότερο ερώτηµα είναι αν το φαινόµενο αυτό είναι αποτέλεσµα µιας 

γενικότερης αύξησης του κρατικής παρεµβατικότητας και των αυξηµένων λειτουργικών 

αρµοδιοτήτων του κράτους ή αν αποτελεί µια ιδιόµορφη, ξεχωριστή πολιτική. Αν ισχύει η δεύτερη 

περίπτωση και η πολιτική απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα εντάσσεται ως µια ξεχωριστή και 

ιδιαίτερη πολιτική, το ενδιαφέρον στρέφεται στο πως διαµορφώνεται  η κρατική πολιτική και το 

ρόλο που έχει η πολιτική προσλήψεων στο δηµόσιο στο πλαίσιο αυτής.  

 Στην ελληνική βιβλιογραφία δίνεται καταρχήν πολιτική ερµηνεία στην µεγέθυνση του 

δηµοσίου τοµέα εστιάζοντας στην αδυναµία του να λειτουργήσει ως ένα βαθµό ανεξάρτητα από την 

πολιτική εξουσία. Επιπλέον η αύξηση της δηµόσιας απασχόλησης συνδέεται µε τον ρόλο του 

κράτους στην διαµόρφωση των κοινωνικών σχέσεων, εντός του οποίου οι δηµόσιοι υπάλληλοι 

συγκροτούν µια ειδική «τάξη στήριγµα» της µετεµφυλιακής αστικής εξουσίας. Μεταπολιτευτικά η 

ίδια πολιτική διατηρείται µε άλλη µορφή, λειτουργώντας ως πεδίο προνοµίων και αποκατάστασης 

των κοινωνικών στρωµάτων που είχαν περιθωριοποιηθεί από το µετεµφυλιακό καθεστώς. Και στις 

δύο χρονικές περιόδους δίνεται ιδιαίτερη σηµασία στον ρόλο του πελατειακού συστήµατος, αρχικά 

µε πολιτικά και κατόπιν κοµµατικά κριτήρια,  ως εργαλείο- δίοδος για µια θέση εργασίας εντός του 

κρατικού µηχανισµού, όπου η πολιτική εξουσία επιλέγει  σε κάθε περίπτωση συγκεκριµένες µερίδες 

της κοινωνίας. Οι υπόλοιπες παράµετροι  όπως αστικοποίηση ή εργασιακή αποκατάσταση  µερίδας 

πληθυσµού µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο, έχουν δευτερεύουσα σηµασία. Στα παραπάνω προστίθεται 
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και ο ρόλος του κράτους τη δεκαετία του ’80 το οποίο, αναλαµβάνοντας το κόστος της 

αποβιοµηχάνισης, κρατικοποίησε µεγάλο µέρος προβληµατικών επιχειρήσεων αυξάνοντας 

σηµαντικά το µέγεθος του προσωπικού στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.   

 Συµφώνα µε τα στοιχεία της παρούσας έρευνας (κεφ. 6 και 7) ο συνολικός  αριθµός των 

δηµοσίων υπαλλήλων στο στενό δηµόσιο τοµέα στην Ελλάδα µεταξύ 1960-2000 σχεδόν  

διπλασιάστηκε ακολουθώντας ανοδική τάση. Από την διαχρονική µεταβολή της απασχόλησης στο 

στενό δηµόσιο τοµέα προέκυψαν οι εξής διαπιστώσεις: 

• Οι απασχολούµενοι στο στενό δηµόσιο τοµέα αντιστοιχούν σταθερά την περίοδο  1961-1997 

στο 12%-13% περίπου της απασχόλησης στον τριτογενή τοµέα, αλλά το ποσοστό τους στο 

σύνολο των απασχολούµενων διπλασιάστηκε από 3% το 1961  στο 6%. 

• Η αύξηση του προσωπικού σε ετήσια βάση άφορα µόνο στους πολιτικούς υπαλλήλους και 

όχι όλων των φορέων υπουργείων αλλά ορισµένων (π.χ. υπουργείο παιδείας) των οποίων η 

αύξηση µπορεί να ερµηνευτεί εκτός από πολιτικά κριτήρια και από άλλους παράγοντες (π.χ η 

αύξηση στο προσωπικό του υπουργείου παιδείας εξηγείται από τις δηµογραφικές και 

κοινωνικές µεταβολές)  

• Ως προς το προσωπικό των Σωµάτων Ασφαλείας δεν υπάρχει ουσιαστική αύξηση 

προσωπικού σε όλο το χρονικό διάστηµα  (το προσωπικό των Σ.Α. σηµείωσε 3,9% αύξηση  

από το 1961- 1997), αλλά διακυµάνσεις µε έντονες πτωτικές τάσεις, παρά το αυταρχικό 

πολιτικό καθεστώς της µετεµφυλιακής περιόδου.  

• Η µεγαλύτερη αύξηση των απασχολούµενων στο στενό δηµόσιο τοµέα σηµειώθηκε µέχρι  τα 

τέλη της δεκαετίας του ’70, ειδικότερα την πενταετία 1962-1966 καθώς προσελήφθησαν 

41.163 άτοµα που αντιστοιχούν στο 20% των προσλήψεων όλης της περιόδου 1961-1997 και 

η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων (87,3% του συνόλου των προσληφθέντων) ήταν 

πολιτικοί υπάλληλοι.  

• Οι δαπάνες για µισθούς υπαλλήλων του στενού δηµοσίου τοµέα αποτελούσαν το 1960 το 

38% των δαπανών του τακτικού προϋπολογισµού και µέχρι το 1998 σταδιακά µειώθηκαν στο 

10%. Οι δαπάνες για αποδοχές προσωπικού αντιστοιχούσαν στο 7%-10% περίπου του ΑΕΠ 

την περίοδο 1960-1997, ενώ το µερίδιο τους στην δηµόσια κατανάλωση κυµάνθηκε την ίδια 

περίοδο µεταξύ 65%-80%. Γενικότερα, οι µισθοί του δηµοσίου τοµέα, παρά την αύξηση της 

δηµόσιας απασχόλησης,  µε εξαίρεση την δεκαετία του ’80 που αυξήθηκε το µερίδιο τους 

στο ΑΕΠ, παρέµειναν σε χαµηλά επίπεδα.  

Εποµένως η βασική υπόθεση που προκύπτει προς αξιολόγηση είναι ότι η δηµόσια 

απασχόληση στο στενό δηµόσιο, αποτελεί ένα πρωτογενές τµήµα της αγοράς εργασίας το οποίο σε 
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µεγάλο βαθµό προσδιορίζει την µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα, χωρίς να αποτελεί τον µοναδικό 

παράγοντα, τουλάχιστον ως προς το κοµµάτι της κεντρικής διοίκησης. Επίσης αποτελεί µια 

ξεχωριστή πολιτική που δεν σχετίζεται άµεσα µε την επέκταση των κρατικών αρµοδιοτήτων, ούτε 

αιτιολογείται σε πρώτο βαθµό από πολιτικά κριτήρια. Το ζήτηµα λοιπόν που πρέπει να διερευνηθεί 

είναι οι ακριβείς διαστάσεις της δηµόσιας απασχόλησης στο στενό δηµόσιο τοµέα, οι επιµέρους 

κοινωνικές, οικονοµικές προεκτάσεις που έλαβε πέραν των πολιτικών και τέλος εφόσον αποτελεί 

πολιτική επιλογή ποιες είναι οι πραγµατικές αιτίες που την υπαγόρευσαν. 

Αντίστοιχα, βάσει της διεθνούς  βιβλιογραφίας σχετικά µε την επέκταση του δηµοσίου τοµέα, 

ως προς τους παράγοντες που προσδιορίζουν την µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα αλλά και 

ειδικότερα την αύξηση της δηµόσιας απασχόλησης, τρεις είναι οι βασικές θεωρητικές υποθέσεις οι 

οποίες µπορούν να ερµηνεύσουν την µεταβολή του δείκτη της δηµόσιας απασχόλησης:  

1. Η µεταβολή οφείλεται σε ενδογενείς µεταβλητές, δηλαδή πηγάζει από το εσωτερικό του ίδιου 

του κρατικού µηχανισµού και συγκεκριµένα από την σύνθεση και το ρόλο της 

γραφειοκρατίας,  που εδώ νοείται ως µια ειδική κατηγορία των απασχολούµενων στο 

δηµόσιο τοµέα, οι οποίοι ανήκουν κυρίως στις υψηλές βαθµίδες.  

2. Η µεταβολή προέρχεται από εξωγενείς µεταβλητές, ειδικότερα από το άνοιγµα της οικονοµίας 

στις διεθνείς αγορές και συγκεκριµένα από τις επιδράσεις  που προκαλούν  στην εγχώρια 

οικονοµία οι διακυµάνσεις του εµπορικού ισοζυγίου και οδηγούν το ίδιο το κράτος σε 

πολιτικές κοινωνικής προστασίας, όπως η δηµόσια απασχόληση. 

3. Η µεταβολή στηρίζεται σε κοινωνικούς παράγοντες οι οποίοι οδηγούν την κρατική πολιτική 

προς την κατεύθυνση της επέκτασης του δηµοσίου τοµέα, επιχείρηµα το οποίο αξιολογεί την 

αύξηση της δηµόσιας απασχόλησης ως συνέπεια της διεύρυνσης των κρατικών λειτουργιών, 

χωρίς να αποκλείει την ερµηνεία της ως ξεχωριστή πολιτική επιλογή.  

Για να δοθεί µια πληρέστερη απάντηση στο αρχικό ερώτηµα, η ερµηνεία δεν µπορεί να είναι 

µονοδιάστατη, αφενός γιατί καµιά θεωρητική υπόθεση δεν µπορεί να ερµηνεύσει από µόνη της την 

ελληνική περίπτωση και αφετέρου γιατί δεν είναι δυνατόν να µην ληφθούν υπόψη και να 

αξιολογηθούν ως προς την βαρύτητα τους όλες οι µεταβλητές. Στην παρούσα έρευνα επιχειρείται η 

ερµηνεία της µεγέθυνσης του δηµοσίου τοµέα από πλευράς απασχόλησης, η οποία στηρίζεται σε 

εξωγενείς µεταβλητές. Ωστόσο η ερµηνεία έχει πολυδιάστατο χαρακτήρα,  εφόσον δεν παραβλέπεται 

η επίδραση ενδογενών µεταβλητών ή κοινωνικών παραγόντων όπως γραφειοκρατική συµπεριφορά, 

κοινωνικά αιτήµατα, µέχρι και δηµογραφικές µεταβολές ή κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις, 

επιχειρώντας την ένταξη της δηµόσιας απασχόλησης σε ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο κρατικής 

πολιτικής.  
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  Για τις ανάγκες τις παρούσας έρευνας οι επιµέρους θεωρίες της ελληνικής και ξένης 

βιβλιογραφίας  για την µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα και την αύξηση της δηµόσιας απασχόλησης 

κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα µε την κύρια ερµηνευτική µεταβλητή τους σε τρεις κατηγορίες: 

ενδογενείς µεταβλητές, κοινωνικοί παράγοντες, εξωγενείς µεταβλητές. Συνοπτικά οι βασικές 

υποθέσεις  είναι οι εξής:  

• Ενδογενείς Μεταβλητές:  Η σύνδεση της γραφειοκρατίας µε την µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα, 

όπως επισηµαίνει ο Niskanen (1971,1974), απορρέει από τα συµφέροντα των γραφειοκρατών για 

την αύξηση της χρηµατοδότησης της υπηρεσίας τους µέσω των αντίστοιχων κονδυλίων του 

προϋπολογισµού που διαχειρίζονται, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελούν 

µονοπωλιακούς φορείς υπηρεσιών και παραγωγούς αγαθών. Η προσέγγιση αυτή αφορά στα 

ανώτερα στελέχη που µπορούν και συµµετέχουν στην τελική διαµόρφωση των πολιτικών 

αποφάσεων και έχει ως αποτέλεσµα τον υψηλό διοικητικό συγκεντρωτισµό και την ενοποίηση 

σε λιγότερες υπηρεσίες. Σε αντιδιαστολή µε το παραπάνω επιχείρηµα ο Dunleavy (1985) 

διαµορφώνει µια διαφορετική θεωρία όπου η γραφειοκρατία δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει 

την αύξηση των προϋπολογισµών πέραν ενός ορίου, στοχεύοντας σε µεγαλύτερο βαθµό στον 

µετασχηµατισµό των υπηρεσιών προς ένα ιδεατό πρότυπο µέσω της αναβάθµισης των εγγενών 

χαρακτηριστικών των εργασιακών καθηκόντων τους. Το αποτέλεσµα είναι ένα περιορισµένο 

κράτος που υπερισχύουν οι γραφειοκρατικές ελίτ, το οποίο µεγενθύνεται διαµορφώνοντας ένα 

αποκεντρωµένο δίκτυο πολλών µικρών υπηρεσιών. Εξαιτίας αυτού ο αριθµός των υπαλλήλων 

της κεντρικής διοίκησης παραµένει σχετικά σταθερός ή µπορεί να µειωθεί.  

• Κοινωνικοί Παράγοντες : Η µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα ερµηνεύεται ως  προϊόν της 

κρατικής πολιτικής που προέρχεται από κοινωνικά αιτήµατα, ειδικότερα από την ζήτηση των 

πολιτών για αγαθά και υπηρεσίες.  Σ’ αυτό το πλαίσιο η διαµόρφωση της δηµόσιας πολιτικής  

είναι αποτέλεσµα, αντιτιθέµενων επί το πλείστον, κοινωνικών- οικονοµικών συµφερόντων τα 

οποία εκφράζονται εντός της πολιτικής διαδικασίας και οδηγούν σε µεγέθυνση του δηµοσίου 

τοµέα.  Συµφώνα µε τον Peltzam (1980), σε δηµοκρατικά ή µη καθεστώτα η αύξηση των 

δηµοσίων δαπανών που ωθεί στην µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα είναι αποτέλεσµα της 

επιδίωξης των κυβερνόντων (εκλεγµένων ή µη) οι οποίοι προκειµένου να αποσπάσουν λαϊκή 

υποστήριξη, προχωρούν  σε µέτρα που αντικατοπτρίζουν αιτήµατα ευρύτερων πλειοψηφιών. Η 

υιοθέτηση αστικών χαρακτηριστικών (bourgeoisification) από µεγάλη µερίδα πληθυσµού 

µεταπολεµικά, διεύρυνε την βάση υποστήριξης των κοινωνικών αιτηµάτων για προγράµµατα 

προνοιακού τύπου.   
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Οι Beck και Rice (1985) υποστηρίζουν ότι η δηµόσια πολιτική διαµορφώνεται από 

αντιτιθέµενα αιτήµατα των επιµέρους κοινωνικών οικονοµικών οµάδων, προς όφελος αυτών που 

καταφέρνουν να ασκήσουν αποτελεσµατικότερη επιρροή, ενώ παράγοντες όπως οι 

δηµογραφικές µεταβολές άσκησαν σηµαντική επίδραση, εφόσον συνδέθηκαν µε ευρύτερες 

κοινωνικοοικονοµικές απαιτήσεις. Εστιάζοντας στην εφαρµογή των πολιτικών ο Rose (1984)  

θεωρεί πως ο δηµόσιος τοµέας αναπτύσσεται σύµφωνα µε τα προγράµµατα υλοποιεί και 

µεγενθύνεται στα αντίστοιχα πεδία µε τα οποία σχετίζονται. Τα προγράµµατα αυτά ουσιαστικά 

αντανακλούν τους στόχους και τις προτεραιότητες της κρατικής πολιτικής, η οποία εκφράζει 

αιτήµατα προερχόµενα από την κοινωνία. Σχετίζοντας την ανάπτυξη των προγραµµάτων µε την 

δηµόσια  απασχόληση, εφόσον για την υλοποίηση τους αυξάνονται οι ανάγκες για προσωπικό, 

υποστηρίζει πως η δηµόσια απασχόληση αυξήθηκε σε συγκεκριµένα πεδία που αφορούν στην 

υλοποίηση αυτών των προγραµµάτων. Επιπλέον η απασχόληση στο δηµόσιο τοµέα αυξάνεται 

σε περιόδους ύφεσης ή όταν ο ιδιωτικός τοµέας δεν είναι σε θέση να απορροφήσει µέρος του 

εργατικού δυναµικού, το οποίο αναλαµβάνει να αποκαταστήσει το κράτος λειτουργώντας ως 

εργοδότης. Επίσης η δηµόσια απασχόληση αυξάνεται ως αποτέλεσµα της µείωσης της 

αγροτικής απασχόλησης, ή ακόµη εξαιτίας κοινωνικών αιτηµάτων σε περιόδους ύφεσης για 

κρατικοποιήσεις στην οικονοµία.  

Η ζήτηση για κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες συνδέεται στην βιβλιογραφία µε το φαινόµενο του 

εκλογικού δηµοσιονοµικού κύκλου, όπου η δηµοσιονοµική διαχείριση συνδέεται µε την εκλογική 

στρατηγική των κοµµάτων. Με λίγα λόγια τις προεκλογικές περιόδους οι κυβερνήσεις επιδιώκοντας 

την επανεκλογή τους προχωρούν σε µακροοικονοµικές, επεκτατικές  πολιτικές αύξησης δηµοσίων 

δαπανών, που µετεκλογικά υπό το βάρος του δηµοσιονοµικού κόστους αντικαθιστούν µε 

περιοριστικές πολιτικές (Nordhaus 1975). Η πολιτική απασχόλησης στο στενό δηµόσιο τοµέα απ’ 

την στιγµή που επηρεάζει το µέγεθος των δηµοσίων δαπανών, θα µπορούσε να θεωρηθεί µια 

επεκτατική πολιτική που εντάσσεται στην εκλογική στρατηγική των κοµµάτων. Στην ελληνική 

βιβλιογραφία µάλιστα έχει αποδοθεί στη διαµεσολάβηση  του πελατειακού συστήµατος ως µεθόδου 

απόσπασης ψήφων µέσω του διορισµού στις δηµόσιες υπηρεσίες.   

  Ωστόσο οι ερµηνείες βάσει ενδογενών µεταβλητών και κοινωνικών παραγόντων δεν µπορεί 

να αποτελέσουν κύρια ερµηνευτικά σχήµατα της µεγέθυνσης του δηµοσίου τοµέα και της αύξησης 

της δηµόσιας απασχόλησης, αφενός διότι διαφέρουν από τις αντίστοιχες ερµηνείες για την ελληνική 

περίπτωση και αφετέρου γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία που θα µπορούσαν να στηρίξουν τις παραπάνω 

θεωρητικές υποθέσεις. Η  γραφειοκρατία έχει διαφορετική δοµή και λειτουργία και  οι κοινωνικοί 

παράγοντες ή τα κοινωνικά αιτήµατα που προκάλεσαν την µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα στα 

δυτικά κράτη δεν ισχύουν στην Ελλάδα, εφόσον το µεγαλύτερο διάστηµα δεν υπήρξαν ισχυροί 
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κοινοβουλευτικοί θεσµοί και µεσολάβησε µια επταετία δικτατορίας. Ειδικότερα στην ελληνική 

περίπτωση: 

• Οι ενδογενείς µεταβλητές που καθορίζουν την µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα  αφορούν στα 

οργανωτικά και δοµικά χαρακτηριστικά του δηµοσίου τοµέα και την αναποτελεσµατική 

λειτουργία της γραφειοκρατίας. Επίσης, ενώ στα δυτικά κράτη η γραφειοκρατική συµπεριφορά 

µπορεί να οδηγήσει σε µεγέθυνση της δηµόσιας οικονοµίας αυξάνοντας την χρηµατοδότηση για 

τις λειτουργίες που επιτελεί, στην ελληνική περίπτωση συµβαίνει ακριβώς αντίθετο: Η 

αναποτελεσµατικότητα της γραφειοκρατίας δηµιουργεί αυξανόµενο δηµοσιονοµικό κόστος. 

Επιπλέον, τα οργανωτικά προβλήµατα του δηµοσίου, η έλλειψη ανεξαρτησίας από την πολιτική 

εξουσία και η εσωτερική τάση διόγκωσης της γραφειοκρατίας, δηλαδή η τάση 

πολλαπλασιασµού των κατώτερων ιεραρχικά υπαλλήλων από τα ανώτερα στελέχη αποτέλεσαν 

τα αίτια της αύξησης της δηµόσιας απασχόλησης (Αθανασόπουλος 1983).  

• Η γραφειοκρατία µετεµφυλιακά συγκροτεί µια ιδιαίτερη ελίτ που απαρτίζεται από στελέχη 

των ανώτερων διοικητικών κλιµακίων της κεντρικής διοίκησης, κυρίως των υπουργείων. Σε 

ένα συγκεντρωτικό σύστηµα δηµόσιας διοίκησης, επικυριαρχούµενο από την πολιτική 

εξουσία, η ελίτ αυτή είναι διορισµένη και άµεσα εξαρτηµένη από τις κυβερνήσεις έχοντας 

την δυνατότητα συµµετοχής στην πολιτική διαδικασία, εφόσον εµπλέκεται άµεσα στην 

διαδικασία εφαρµογής των πολιτικών. Ταυτόχρονα η θέση της γραφειοκρατίας είναι 

ιδιαίτερα σηµαντική απ’ την στιγµή το κράτος αποτελεί µονοπωλιακό πάροχο αγαθών και 

υπηρεσιών σε κρίσιµα πεδία (π.χ. δικαιοσύνη, άµυνα, παιδεία). Στις κατά καιρούς 

δηµοσιευθείσες εκθέσεις των εµπειρογνωµόνων για την δηµόσια διοίκηση στην Ελλάδα αλλά 

και στις εκτιµήσεις της ελληνικής βιβλιογραφίας σχετικά µε τα προβλήµατα του διοικητικού 

συστήµατος της χώρας, η «γραφειοκρατία» µε την ευρεία έννοια βρίσκεται στην κορυφή της 

λίστας των παραγόντων αναποτελεσµατικότητας  του κρατικού µηχανισµού, τόσο ως προς τις 

αρµοδιότητες και για το αυξανόµενο κόστος λειτουργίας της που επιβαρύνει την δηµόσια 

οικονοµία αλλά και για την αδυναµία εφαρµογής των πολιτικών αποφάσεων ή την  

παρακώληση αυτών62. 

• Η παρούσα έρευνα απέφυγε να προχωρήσει στην ανάλυση κοινωνικών παραγόντων που 

σχετίζονται µε την θεωρία του εκλογικού οικονοµικού κύκλου διότι η αύξηση της 

απασχόλησης τουλάχιστον στον στενό δηµόσιο τοµέα δεν παρουσιάζει κυκλικές 

διακυµάνσεις σε εκλογικές περιόδους. Επιπλέον το φαινόµενο προϋποθέτει σταθερά 

κοινοβουλευτικά πολιτεύµατα, µε περιοδικές εκλογικές αναµετρήσεις. Στην Ελλάδα µέχρι 
                                                            
62  Σχετικά µε το ζήτηµα της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα βλ. Βαρβαρέσος  (1952),Αθανασόπουλος (1983),   
Μακρυδηµήτρης (1999) 
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την µεταπολίτευση δεν υφίσταται σταθερή δηµοκρατία αλλά ισχνός, ασταθής 

κοινοβουλευτισµός που κατέληξε το 1967 σε δικτατορία. Αντίστοιχα µετά την 

αποκατάσταση της δηµοκρατίας το 1974 η επεκτατική πολιτική των κυβερνήσεων δεν 

περιορίζεται στις εκλογικές περιόδους και ειδικότερα η αύξηση της δηµόσιας απασχόλησης 

όπως δείχνουν τα στοιχεία µετά το 1975 δεν σχετίζεται µε την εκλογική διαδικασία, 

τουλάχιστον όχι σε επίπεδο περιοδικότητας των εκλογικών αναµετρήσεων. 

• Στην ελληνική βιβλιογραφία  η δηµόσια απασχόληση  θεωρείται µια πολιτική προνοιακού 

χαρακτήρα, εξαιτίας του καθεστώτος µονιµότητας εργασίας και των παροχών κοινωνικού 

χαρακτήρα που την συνοδεύουν63. Ως ένα βαθµό η ένταξη στο δηµόσιο τοµέα υπήρξε µια  

πολιτική που σχετίστηκε  µε την αστικοποίηση και την αποκατάσταση µερίδας πληθυσµού 

ανώτερου µορφωτικού επιπέδου. Με λίγα λόγια το ρεύµα αστικοποίησης που αναπτύσσεται 

στην χώρα µετεµφυλιακά, που σε µεγάλο βαθµό ενισχύεται από την κρατική πολιτική, 

δηµιουργεί την κοινωνική αναγκαιότητα για αποκατάσταση µερίδας πληθυσµού, κυρίως 

ανώτερης µόρφωσης, για τον οποίο το δηµόσιο αποτελεί τρόπον τινά µονόδροµο. Ο δηµόσιος 

τοµέας εµφανίζεται ως πρωταρχική διέξοδος απασχόλησης, εξαιτίας κυρίως της χαµηλής 

απορροφητικότητας στο πεδίο αυτό του ιδιωτικού τοµέα. Το κράτος ανταποκρινόµενο στο 

αίτηµα αυτό αναλαµβάνει το ρόλο του εργοδότη, ενώ ταυτόχρονα εξαιτίας των εργασιακών 

πλεονεκτηµάτων που συνοδεύουν την δηµόσια απασχόληση, ασκεί κοινωνική  πολιτική για 

µια µερίδα πληθυσµού που εντάσσεται στο δηµόσιο.  

• Η έλλειψη αυτόνοµου και πολιτικά ουδέτερου κρατικού µηχανισµού και η διαµεσολάβηση 

του πελατειακού συστήµατος στην στελέχωση του δηµοσίου τοµέα καθιστά την απασχόληση 

στο δηµόσιο ένα είδος προνοιακής πολιτικής ή αλλιώς ένα µέσο διανοµής κοινωνικών 

ωφελειών από πλευράς κυβερνώντων σε επιµέρους κοινωνικές οµάδες µε αντάλλαγµα την 

πολιτική τους υποστήριξη64. Με τον τρόπο αυτόν τα κοινωνικά αιτήµατα ή οι κοινωνικές 

ανάγκες αποτελούν αντικείµενο πολιτικής συνδιαλλαγής και η ανταπόκριση της πολιτικής 

εξουσίας σε αυτά ως προνοµιακή παροχή του κράτους µε καθαρά επιλεκτικό χαρακτήρα η 

οποία δεν αφορά στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.    

 

 

 

 
                                                            
63  Σχετικά µε τον προνοιακό χαρακτήρα της δηµόσιας απασχόλησης βλ. Μουζέλης  (1987)  Τσουκαλας  (1981), 
Lyrintzis, (1984) 
64 Σχετικά µε την διαµεσολάβηση της δηµόσιας απασχόλησης στη στελέχωση του δηµοσίου τοµέα, βλ. Σπανού (1990), 
Σωτηρόπουλος (1996) 
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5.1. Κεντρική υπόθεση εργασίας/ Εξωγενείς Μεταβλητές 

 Το βασικό ερµηνευτικό σχήµα που χρησιµοποιείται στην παρούσα έρευνα στηρίζεται σε 

εξωγενείς µεταβλητές. Η µεγέθυνση της δηµόσιας απασχόλησης και γενικότερα του δηµοσίου τοµέα 

στην Ελλάδα, οφείλεται στις επιδράσεις που δέχεται η εγχώρια οικονοµία από τις διεθνείς αγορές  

και στην παρέµβαση του κράτους που επιχειρεί να περιορίσει το κόστος που αυτές επιφέρουν. Ο 

ρόλος της εξωτερικού οικονοµικού περιβάλλοντος στην µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα στηρίζεται 

στα θεωρητικά υποδείγµατα του Cameron, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό του Rodrik. Αρχικά σύµφωνα 

µε τον Cameron (1978), στα κράτη µε ανοιχτή οικονοµία είναι περισσότερο εξαρτηµένα από 

εξωτερικούς πόρους και η δηµόσια οικονοµία µεγενθύνεται σε µεγαλύτερο βαθµό, διότι το κράτος 

εξισορροπεί την εξάρτηση αυτή «εθνικοποιώντας» µεγάλο µερίδιο της κατανάλωσης.  

   Στη συνέχεια ο Rodrik (1998) αναπτύσσει αυτό το επιχείρηµα υποστηρίζοντας ότι η αστάθεια 

που προκαλεί εξωτερική έκθεση στο εισόδηµα και την εγχώρια κατανάλωση, αντισταθµίζεται από 

την παρέµβαση του κράτους µε την αύξηση του µεριδίου που αποσπά από την οικονοµία και 

µεταφράζεται κυρίως µε την αύξηση των δηµοσίων δαπανών, οι οποίες στα ανεπτυγµένα κράτη 

στοχεύουν σε µέτρα που σχετίζονται µε το κράτος πρόνοιας. Αντίστοιχα σε αναπτυσσόµενες 

οικονοµίες που οι θεσµοί του κράτους πρόνοιας είτε υπολειτουργούν ή δεν είναι ιδιαίτερα 

ανεπτυγµένοι, το κράτος προκειµένου να αντισταθµίσει το κόστος αυτό, προχωρά σε αποσπασµατικά 

µέτρα κοινωνικής προστασίας κυρίως διασφάλισης του εισοδήµατος. Ως δηµοφιλέστερο µεταξύ 

αυτών των µέτρων ορίζεται η αύξηση της δηµόσιας απασχόλησης, όπου εξασφαλίζει την εργασία- 

εισόδηµα µεγάλης µερίδας πληθυσµού, λειτουργώντας ως πολιτική προνοιακού χαρακτήρα.   

        Συγκεκριµένα, το άνοιγµα της εγχώριας οικονοµίας στις εξωτερικό οικονοµικό περιβάλλον 

προκαλεί την µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα.  Το «άνοιγµα» της οικονοµίας µετράται βάσει του 

µεριδίου των εµπορικών συναλλαγών στο ΑΕΠ και η µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα από την 

αύξηση των δηµοσίων δαπανών στο ΑΕΠ. Η σχέση µεταξύ ανοίγµατος της οικονοµίας στις διεθνείς 

αγορές και της µεγέθυνσης του δηµοσίου τοµέα προκύπτει από την ανάλογη σχέση των εµπορικών 

συναλλαγών και των δηµοσίων δαπανών. Καθώς το εµπορικό ισοζύγιο ως ποσοστό του ΑΕΠ 

αυξάνεται, αναµένεται να αυξηθούν ανάλογα και οι δηµόσιες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ.   

Σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Rodrik (1997)  η µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα διαφέρει στις 

ανεπτυγµένες οικονοµίες και τις αναπτυσσόµενες. Στις ανεπτυγµένες οικονοµίες το κόστος που 

επιφέρει η έκθεση στο διεθνές εµπόριο αντισταθµίζεται στο εσωτερικό µέσω της αύξησης των 

δηµοσίων δαπανών κοινωνικού χαρακτήρα, στα πλαίσια του κράτους πρόνοιας και γι’ αυτό 

αυξάνονται οι κοινωνικές δαπάνες (π.χ. υγεία, παιδεία). Αντίθετα στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες 

που οι θεσµοί του κράτους πρόνοιας είναι υποανάπτυκτοι αυξάνεται κυρίως η δηµόσια κατανάλωση. 

Αυτό συµβαίνει γιατί το κράτος δεδοµένης της αναποτελεσµατικότητας της κοινωνικής πολιτικής 
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προχωρά σε αντισταθµιστικές πολίτικες µείωσης του εξωτερικού κόστους, όπως η δηµόσια 

απασχόληση. Σε αυτή την περίπτωση η δηµόσια κατανάλωση, το µεγαλύτερο µέρος της οποίας 

αφορά δε δαπάνες προσωπικού, αυξάνεται περισσότερο ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση µε τις 

υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών. Εποµένως η απασχόληση στο δηµόσιο τοµέα αποτελεί µέσο 

διασφάλισης του εισοδήµατος και της εργασίας, λειτουργώντας ως µια µορφή κοινωνικής 

προστασίας, απέναντι στο κόστος που επιφέρουν στην εγχώρια οικονοµία οι διακυµάνσεις του 

διεθνούς εµπορίου. Μέσω της αύξησης της δηµόσιας απασχόλησης αντισταθµίζεται η 

αναποτελεσµατικότητα των θεσµών κοινωνικής πρόνοιας και λειτουργεί ως πρακτική διανοµής 

ωφελιών σε µια µερίδα πληθυσµού.  

   Στο σηµείο αυτό λαµβάνονται υπόψιν και οι υποθέσεις εργασίας που προέρχονται από την 

ελληνική βιβλιογραφία και στηρίζονται σε εξωγενείς µεταβλητές.  Οι θεωρίες αυτές  ερµηνεύουν την 

µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα και την αύξηση της δηµόσιας απασχόλησης βάσει της εξάρτησης της 

οικονοµίας των κρατών της καπιταλιστικής περιφέρειας από τις ανεπτυγµένες οικονοµίες του 

κέντρου. Εντός ενός συστήµατος µε καπιταλιστικό κέντρο και εξαρτηµένη οικονοµικά περιφέρεια, η 

θέση της Ελλάδας ορίζεται στην καπιταλιστική περιφέρεια, εντός της οποίας ο ρόλος του κράτους  

υπήρξε κρίσιµος στην διαδικασία συσσώρευσης και διανοµής του οικονοµικού πλεονάσµατος προς 

όφελος συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων. Το κράτος ως µεσολαβητής του καπιταλιστικού 

κέντρου και περιφέρειας, υπήρξε πεδίο αναπαραγωγής κυρίαρχων τάξεων και µέσο επιµερισµού 

πλούτου µεταξύ αυτών. Επίσης αποτέλεσε πεδίο αναπαραγωγής ιδιαίτερων συµφερόντων και 

µηχανισµός συγκρότησης της πολιτικής κυριαρχίας συµβάλλοντας στην δηµιουργία µιας ιδιαίτερης 

τάξης στηρίγµατος της πολιτικής εξουσίας (Χαραλάµπης 1985).  Ειδικότερα στην Ελλάδα, ο 

δηµόσιος τοµέας λειτούργησε ως χώρος διανοµής ιδιαίτερων ωφελιών µέσω της δράσης του 

πελατειακού συστήµατος (Μουζέλης 1978,1987).  Ο κρατικός µισθός έχει την µορφή οφέλους από 

πλευράς κράτους που διανέµεται επιλεκτικά και ορίζει µια ιδιαίτερη και αυτόνοµη, κοινωνική 

κατηγορία την δηµοσιοϋπαλληλική τάξη (Τσουκαλάς 1986). 

 Η βασική υπόθεση εργασίας είναι πως το άνοιγµα της εγχώριας οικονοµίας στο διεθνές 

εµπόριο προκαλεί διακυµάνσεις και πλήττει τα εισοδήµατα. Το κράτος επιχειρώντας να 

αντισταθµίσει το κόστος της έκθεσης της οικονοµίας στο εξωτερικό, αυξάνει τις δαπάνες κοινωνικού 

χαρακτήρα, µεγεθύνοντας το δηµόσιο τοµέα ή αυξάνει την δηµόσια απασχόληση. Παρόλα αυτά στην 

ελληνική περίπτωση η οικονοµία δεν µπορεί να χαρακτηριστεί «ανοιχτή» αλλά µάλλον «κλειστή» για 

το µεγαλύτερο διάστηµα της εξεταζόµενης περιόδου 1960-2000 και ταυτόχρονα εξαρτώµενη από 

εξωτερικούς πόρους. Για το λόγο αυτό η έννοια του «ανοίγµατος», δηλαδή της έκθεσης στο 

εξωτερικό οικονοµικό περιβάλλον, η οποία στο υπόδειγµα του Rodrik ορίζεται ως  «openness», στην 
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προκειµένη περίπτωση και επειδή ο χαρακτήρας της  οικονοµίας ήταν ευάλωτος παρά ανοιχτός, 

αντικαθίσταται από την έννοια “vulnerability”.   

Εξετάζοντας την ελληνική περίπτωση, διακρίνονται δύο περίοδοι : Στην πρώτη περίοδο µέχρι 

την δεκαετία του ’80, παραµένει µια κλειστή οικονοµία που επιδιώκει την αυτάρκεια και τον 

περιορισµό της εξάρτησης από τις εξωτερικές αγορές. Ενδεικτικές είναι οι προσπάθειες 

εκβιοµηχάνισης, ο περιορισµός των εισαγωγών  και η στήριξη της εγχώριας παραγωγής µέσω κυρίως 

της δασµολογικής πολιτικής. Στη δεύτερη περίοδο µε την ένταξη στην ΕΟΚ το 1981,  εξελίσσεται 

σταδιακά σε µια πιο ανοιχτή οικονοµία, η οποία αλληλεπιδρά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τις 

ευρωπαϊκές οικονοµίες, αυξάνοντας τις εισαγωγές και εξαγωγές όπως και την κίνηση των 

κεφαλαίων, ενώ αίρεται η πολιτική προστατευτισµού της εγχώριας παραγωγής (π.χ. δασµοί, τέλη). 

Εποµένως επιχειρείται  ένα άνοιγµα στο εξωτερικό, οικονοµικό περιβάλλον, µέσω της σύνδεσης της 

εγχώριας οικονοµίας µε την ευρωπαϊκή. 

Ήδη από την µεταπολεµική περίοδο οι εξωτερικοί πόροι συνέβαλαν καθοριστικά στην 

ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονοµίας. Οι πιστώσεις που δόθηκαν µέσω της αµερικανικής 

βοήθειας κάλυψαν τις εισαγωγικές ανάγκες, ενίσχυσαν την νοµισµατική σταθερότητα και 

χρηµατοδότησαν το δηµόσιο έλλειµµα. Οι πόροι σε συνδυασµό µε την τεχνική βοήθεια των 

συµµάχων στήριξαν τα επενδυτικά προγράµµατα της χώρας, κυρίως για έργα υποδοµών. Από την 

δεκαετία του ’50 η σταδιακή αύξηση  εισροής άδηλων πόρων υπήρξε καθοριστική για την 

οικονοµική ανάπτυξη και την εξισορρόπηση του εξωτερικού ισοζυγίου η οποία ήταν βασική 

προτεραιότητα της µακροοικονοµικής πολιτικής. Τα µεταναστευτικά εµβάσµατα, το τουριστικό 

συνάλλαγµα, τα ναυτιλιακά εµβάσµατα κάλυπταν µεγάλο µέρος του ελλείµµατος του εµπορικού 

ισοζυγίου και συνέβαλαν στην αύξηση του κατά κεφαλήν ακαθάριστου  εθνικού εισοδήµατος, 

συµπληρώνοντας τα έσοδα µεγάλης µερίδας του πληθυσµού. Την δεκαετία του ’80 η ένταξη στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν καθοριστική στην εξέλιξη της οικονοµίας. Σε µια περίοδο που οι άδηλοι 

πόροι έχουν µειωθεί και η µετανάστευση έχει ολοκληρωθεί, οι απολήψεις της Ε.Ε ή αλλιώς οι 

µεταβιβάσεις κεφαλαίων µέσω των διαρθρωτικών ταµείων της Ε.Ε συνέβαλαν στην εξισορρόπηση 

του εξωτερικού ισοζυγίου και κάλυψαν σηµαντικό µέρος του ελλείµµατος.  

Οι παγκόσµιες οικονοµικές κρίσεις είχαν επίδραση στην εγχώρια οικονοµία και αυτός είναι ένας 

από τους κύριους λόγους που παραµένει ο έντονος κρατικός παρεµβατισµός σε όλη την εξεταζόµενη 

περίοδο.  Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα  είναι η  παγκόσµια πετρελαϊκή κρίση του ’73 που 

συµπαρέσυρε την εγχώρια οικονοµία, αυξάνοντας τον πληθωρισµό και το έλλειµµα του εµπορικού 

ισοζυγίου. Επίσης αυξήθηκε και η ανεργία απ’ την στιγµή που τα περιθώρια για µετανάστευση είχαν 

περιοριστεί λόγω του αντίκτυπου της κρίσης στα δυτικά κράτη. Οι µεταπολιτευτικές κυβερνήσεις 

που ακολούθησαν προχώρησαν σε επεκτατική δηµοσιονοµική πολιτική αύξησης των δηµοσίων 
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δαπανών, γεγονός που αναδεικνύει  τον αντισταθµιστικό ρόλο ενός κράτους  που αυξάνει το µερίδιο 

του στο ΑΕΠ (Καζάκος 2001).  Σε όλη την εξεταζόµενη περίοδο µεγάλο µέρος του ΑΕΠ στηρίχθηκε 

στους άδηλους πόρους και το ισοζύγιο πληρωµών αποτελούσε προτεραιότητα της µακροοικονοµικής 

πολιτικής. Τη δεκαετία του ‘80 η ένταξη στην ΕΟΚ ώθησε στο περαιτέρω άνοιγµα, µιας οικονοµίας 

η  οποία παρέµενε ευάλωτη στις διακυµάνσεις των διεθνών αγορών.  

Εποµένως και στις δύο περιόδους η ελληνική οικονοµία εξαρτώνταν σε µεγάλο βαθµό από 

πόρους του εξωτερικού και επηρεάστηκε από το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον. Την µετεµφυλιακή 

περίοδο στηρίχθηκε στους εξωτερικούς πόρους µέσα από τα προγράµµατα εξωτερικής οικονοµικής 

βοήθειας  και τους άδηλους πόρους ενώ στην µεταπολίτευση από τα προγράµµατα στήριξης της ΕΕ. 

Αυτό σηµαίνει πως εκτός από οικονοµικά εξαρτώµενη, παρέµεινε µια χώρα ευάλωτη στις µεταβολές 

της διεθνούς αγοράς και αποδεικνύεται από την σπουδαιότητα που αποδόθηκε στην συναλλαγµατική 

πολιτική καθώς και από τις επιπτώσεις που είχε στην εγχώρια οικονοµία η ανισορροπία του 

εµπορικού ισοζυγίου65.  

   Συνοψίζοντας την παραπάνω υπόθεση η ελληνική οικονοµία, παρότι σχετικά κλειστή στο 

µεγαλύτερο διάστηµα της εξεταζόµενης περιόδου παρέµενε «ευάλωτη» στις µεταβολές της διεθνούς 

οικονοµίας, εσωτερικεύοντας τις επιδράσεις αυτές. Το κράτος διατηρώντας σε όλη την διάρκεια µια 

έντονη παρεµβατική παρουσία επιδίωξε να διασφαλίσει τα εισοδήµατα και επειδή ακριβώς δεν 

υπήρξαν ολοκληρωµένοι και αποτελεσµατικοί θεσµοί κράτους πρόνοιας στην χώρα, προχωρά σε 

µέτρα αναδιανεµητικής πολιτικής και ενίσχυσης, µεταξύ αυτών και η απασχόληση στο δηµόσιο 

τοµέα. Εποµένως η µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα από πλευράς δηµόσιας απασχόλησης, µπορεί να 

ερµηνευθεί ως µια  προνοιακή πολιτικής µείωσης του κόστους που προκαλεί η διεθνής  αγορά στην 

«ευάλωτη» εγχώρια οικονοµία.  

 

5.2. Εµπειρικά Στοιχεία/ Μεθοδολογία 

           Η µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα στην Ελλάδα αξιολογείται µέσα από την µεγέθυνση της 

δηµόσιας απασχόλησης, φαινόµενο το οποίο σχετίζεται κυρίως µε εξωγενείς  µεταβλητές, δηλαδή µε 

την έκθεση της οικονοµίας στο διεθνές περιβάλλον, στο κόστος που επιφέρει στο εσωτερικό και την 

αντισταθµιστική παρέµβαση του κράτους που εκδηλώνεται µε την µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα.  

 Με βάσει την υπόθεση εργασίας ως ανεξάρτητη µεταβλητή ορίζεται η επίδραση του 

εξωτερικού οικονοµικού περιβάλλοντος η οποία αποτυπώνεται στην ανισορροπία του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών, ειδικά στο έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου. Οι εξωτερικές επιδράσεις 

πλήττουν µεταξύ άλλων τα εισοδήµατα, οδηγώντας το κράτος µέσω της παρέµβασης του να 

                                                            
65 Ενδεικτικά βλ. Ζολώτας, Ξ. (1966), (1975) 
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αναλάβει αντισταθµιστικά µέτρα αύξησης δαπανών για στήριξη των εισοδηµάτων ή την αύξηση της 

δηµόσιας απασχόλησης. Εποµένως η δηµόσια απασχόληση και οι δηµόσιες δαπάνες αποτελούν 

εξαρτηµένες µεταβλητές οι οποίες διαµορφώνονται ανάλογα µε την πορεία του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών. Αναµένεται ότι η αύξηση του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου και ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών, θα είναι ανάλογη της αύξησης των δηµοσίων δαπανών, ειδικότερα της 

δηµόσιας κατανάλωσης και της αύξησης της δηµόσιας απασχόλησης. Για την αξιολόγηση των 

υποθέσεων εργασίας της έρευνας εξετάζονται στοιχεία τα οποία καλύπτουν διάστηµα τεσσάρων 

δεκαετιών, συγκεκριµένα την περίοδο 1960-2000. Τα στοιχεία αυτά  περιλαµβάνουν ολοκληρωµένες 

χρονοσειρές που στατιστικών απασχόλησης του στενού δηµοσίου τοµέα,  κατηγορίες δηµοσίων 

δαπανών και δείκτες του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.   

   Η αποτίµηση της απασχόλησης στο στενό δηµόσιο τοµέα, επιχειρεί να αποδώσει την σχετική 

µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα στην Ελλάδα, ο οποίος εξελίχθηκε σε πρωτογενές τµήµα της αγοράς 

εργασίας, ως προς την µεταβολή του µεγέθους της  κεντρικής διοίκησης σε επίπεδο ανθρωπίνου 

δυναµικού, την κινητικότητα προσωπικού, καθώς και τα πεδία στα οποία επεκτείνεται. Τα στοιχεία 

των στατιστικών απασχόλησης αφορούν στην περίοδο 1961-1997 και περιλαµβάνουν πολιτικούς 

υπαλλήλους, σώµατα ασφαλείας και συνταξιούχους του στενού δηµοσίου τοµέα, εξετάζοντας πέραν 

της διαχρονικής µεταβολής του προσωπικού, την κατανοµή τους σε φορείς/ υπουργεία, τα µεγέθη 

διορισµών και εξόδων σε ετήσια βάση καθώς και τα αίτια αποχώρησης. Τα στοιχεία αυτά εκτός από 

τον αριθµό των απασχολούµενων, έχουν εξαιρετική σηµασία διότι δείχνουν τα πεδία κρατικής 

πολιτικής στα οποία συντελείται η µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα από πλευράς προσωπικού. Επίσης 

δείχνουν την εξέλιξη των αποχωρήσεων από το δηµόσιο τοµέα όχι µόνο ως αριθµητικό µέγεθος αλλά 

κυρίως ως προς τα αίτια που οδηγούν τους υπαλλήλους σε αποχώρηση από το προνοµιακό 

περιβάλλον εργασίας του δηµοσίου. Επιπλέον συµπεριλαµβάνονται και στοιχεία των συνολικών 

συστατικών απασχόλησης, ώστε να µετρηθεί η αναλογία των δηµοσίων υπαλλήλων  στο σύνολο των 

απασχολούµενων και του ενεργού πληθυσµού, καθώς και το µερίδιο που καταλαµβάνει στην 

απασχόληση στον τριτογενή τοµέα της οικονοµίας.  

 Ένα εξίσου σηµαντικό πεδίο έρευνας είναι οι µισθολογικές δαπάνες του δηµοσίου τοµέα, 

ειδικότερα ως µερίδιο των συνολικών δηµοσίων δαπανών. Συγκεκριµένα τα στοιχεία περιλαµβάνουν 

κατηγορίες δαπανών για µισθούς πολιτικών υπαλλήλων και σωµάτων ασφαλείας, τις δαπάνες για 

συντάξεις, καθώς και τις δαπάνες για πρόσθετες παροχές. Ιδιαίτερη σηµασία έχει εξέταση των 

µισθολογικών δαπανών ως ποσοστό των δαπανών του τακτικού προϋπολογισµού στο σύνολο αλλά 

και στις επιµέρους κατηγορίες, ώστε να υπολογιστεί το δηµοσιονοµικό κόστος της δηµόσιας 

απασχόλησης, δηλαδή ο βαθµός στον οποίο η δηµόσια απασχόληση επηρεάζει την µεγέθυνση της 

δηµόσιας οικονοµίας.  
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Για την ολοκλήρωση της µελέτης χρησιµοποιήθηκαν και πρόσθετοι δηµοσιονοµικοί δείκτες. 

Πρώτον η µεγέθυνση της δηµόσιας οικονοµίας µετράται ως ποσοστό των δαπανών του τακτικού 

προϋπολογισµού, των δαπανών κεντρικής διοίκησης και της δηµόσιας κατανάλωσης στο ΑΕΠ. 

∆εύτερον το άνοιγµα της οικονοµίας µετράται µέσα από την εξέλιξη του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών στο ΑΕΠ. Η µεταβολή του δείκτη του εµπορικού ισοζυγίου  σχετίζεται µε την αύξηση 

της δηµόσιας κατανάλωσης και της δηµόσιας απασχόλησης, ώστε να εξακριβωθεί η υπόθεση περί 

επίδρασης του διεθνούς εµπορίου στην µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα. Τέλος τα στοιχεία για την 

πορεία των άδηλων πόρων κατά κατηγορία δείχνουν την εξάρτηση από εξωτερικούς πόρους και την 

σηµασία τους για την εγχώρια οικονοµία.  

Η εµπειρική έρευνα έχει ως άξονα αποκλειστικά  το στενό δηµόσιο τοµέα, εξαιτίας των 

περιορισµών που θέτει η  έλλειψη στοιχείων και ολοκληρωµένων χρονοσειρών για την συνολική 

δηµόσια απασχόληση, απ’ την στιγµή που δεν υπάρχει σαφής εικόνα. Τα στοιχεία για τον ακριβή 

αριθµό των δηµοσίων υπαλλήλων, το αντικείµενο εργασίας, την κατανοµή τους και την µισθολογική 

τους κλίµακα είναι ελλιπέστατα και εποµένως δεν ήταν δυνατή µια καθολική αποτίµηση της 

δηµόσιας απασχόλησης στην Ελλάδα. Επιπλέον στο στενό δηµόσιο τοµέα, εξαιρούνται µεγάλες 

κατηγορίες προσωπικού (π.χ ΟΤΑ, προσωπικό ΕΣΥ), ενώ τα δεδοµένα είναι περιορισµένα και για τα 

Ν.Π.∆.∆, ξεχωριστά για το προσωπικό κάθε ∆ΕΚΟ ή τραπεζών, ενώ αφορούν διαφορετικές χρονικές 

περιόδους µε αποτέλεσµα η ενοποίηση τους να καθίσταται αδύνατη. ∆υστυχώς το ίδιο το ελληνικό 

κράτος ποτέ δεν είχε επαρκή εικόνα για τον αριθµό των ανθρώπων που εργάζονται για λογαριασµό 

του, δεδοµένου ότι παλαιότερα στοιχεία έχουν χαθεί και ως προς τα λιγοστά νεότερα είτε είναι 

ελλειπή ή έχουν σηµαντικές αποκλίσεις µεταξύ τους. Για παράδειγµα τα στοιχεία του Ταµείου 

Πρόνοιας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων είναι διαφορετικά από αυτά του Υπουργείου Εσωτερικών αλλά και 

της Στατιστικής ∆ηµοσίων Οικονοµικών, δίχως να συµπεριλαµβάνουν όλες τις κατηγορίες 

προσωπικού.   

Ειδικότερα, για το στενό δηµόσιο τοµέα οι προγενέστερες µελέτες δεν περιλαµβάνουν πλήρη 

στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό των δηµοσίων υπαλλήλων και την κατανοµή τους στους διαφόρους 

φορείς και υπηρεσίες και η σύγχρονη βιβλιογραφία προβαίνει σε κατά προσέγγιση, 

αποσπασµατικούς υπολογισµούς στηριζόµενή σε δεδοµένα παλαιότερων µελετών. Εκτός απ’ την 

απουσία εµπειρικών ερευνών σχετικά µε τη στελέχωση του κρατικού µηχανισµού, τα υφιστάµενα 

στοιχεία περιορίζονται σε ορισµένα έτη ενώ για άλλα εµφανίζονται αντιφατικά µεταξύ τους. Ειδικά 

για την δεκαετία του ’50 είναι σε πρωτογενές επίπεδο σχεδόν ανύπαρκτα, ενώ αυτά που 

χρησιµοποιούνται αποσπασµατικά στη βιβλιογραφία αντλούνται από δευτερογενείς πηγές της 
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περιόδου66. Τα στοιχεία είναι πληρέστερα απ’ τη δεκαετία του ‘80και έπειτα, ενώ η σύγχρονη 

βιβλιογραφία σχετικά µε το ζήτηµα της δηµόσιας απασχόλησης περιορίζεται σε στοιχεία απ’ το 1975 

και έπειτα, ακόµη και στις περιπτώσεις που τα συµπεράσµατα στα οποία καταλήγει αφορούν 

προγενέστερες περιόδους67. Οι περιορισµοί αυτοί, οριοθέτησαν το ερευνητικό πεδίο στην εξέταση 

αποκλειστικά του στενού δηµοσίου τοµέα κατά την περίοδο 1960-2000. Μεταξύ των διάφορων 

πηγών, στην πλειονότητα τους ελλειπείς, επιλέχθηκε η Στατιστική ∆ηµοσίων Οικονοµικών, πρώτον 

εξαιτίας της σχετικής εγκυρότητας των δεδοµένων τα οποία αφορούν συγκεκριµένες κατηγορίες 

προσωπικού και δεύτερον εξαιτίας της πληρότητας τους σε ενιαίες χρονολογικές σειρές αναγκαίο 

στοιχείο για την εξαγωγή ασφαλέστερων συµπερασµάτων68. Η δυσκολία συλλογής πρωτογενών 

στοιχείων σχετικά µε το µέγεθος της δηµόσιας απασχόλησης περιόρισε χρονολογικά στην περίοδο 

1960-2000 και το αντίστοιχο εύρος των υπόλοιπων ποσοτικών δεικτών που χρησιµοποιήθηκαν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
66 Για το ’50 τα στοιχεία στηρίζονται σε αποσπασµατικά δεδοµένα που διαθέτει η Τράπεζα της Ελλάδος και η ΕΣΥΕ 
(1949,1951,1956) και από δευτερογενείς πηγές π.χ Επιθεώρηση Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών. 1952 (Τεύχος 
2). Έκθεσις  επί των κρατικών δαπανών της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικής Ερεύνης του Υπουργείου Συντονισµού.  
67 Εκτός απ’ τη Στατιστική ∆ηµοσίων Οικονοµικών άλλες πήγες: Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
αποκέντρωσης (Γ.Γ. ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης).  ∆ελτίο στατιστικών στοιχείων προσωπικού δηµοσίου τοµέα (ετήσιο από 
1986). Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο και Υπουργείο Προεδρίας. Στατιστική του Προσωπικού ∆ηµοσίων Υπηρεσιών (ετήσιο 
από 1980).  
68 Τα στοιχεία της Στατιστικής ∆ηµοσίων Οικονοµικών σχετικά µε το προσωπικο του στενού δηµοσίου τοµέα 
αντλούνταν σε ετήσια βάση απ’ την στατιστική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών που επεξεργάζονταν τα ειδικά 
συµπληρωµένα δελτία που αφορούσαν τον διορισµό και την αποχώρηση κάθε υπαλλήλου.  
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6.  Η απασχόληση στο Στενό ∆ηµόσιο Τοµέα  

Ο λόγος περί δηµόσιας διοίκησης και µεγέθους του κράτους δεν εξαντλείται στους θεσµούς 

και στις πολιτικές. Το σηµαντικότερο κοµµάτι ενός διοικητικού συστήµατος ως προς τη λειτουργική 

του πλευρά είναι το στελεχιακό δυναµικό του.  Η ποιότητα των παρεχόµενων αγαθών και υπηρεσιών 

του κράτους, αλλά και η ίδια η αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας του έγκειται πρωτίστως στο 

ανθρώπινο δυναµικό που διαθέτει, δηλαδή στο δηµοσιοϋπαλληλικό σώµα. Οι βασικές ανάγκες µιας 

κοινωνίας, όπως η παιδεία, η υγεία, η δικαιοσύνη, ακόµη και η ίδια η ασφάλεια της χώρας 

εξαρτώνται από την εργασία των δηµοσίων υπαλλήλων.  

Ο όρος δηµόσια απασχόληση αφορά τους υπαλλήλους οποιουδήποτε φορέα και οργανισµού, 

αλλά και οποιασδήποτε επιχείρησης η οποία υπάγεται άµεσα ή έµµεσα στην κρατική δικαιοδοσία. 

Παρόλα αυτά υφίστανται διαφοροποιήσεις ως προς τη διάρκεια και τους όρους που διέπουν αυτήν 

την εργασιακή σχέση. Η διάρκεια  µπορεί να µεταφράζεται σε µονιµότητα, σύµβαση ορισµένου 

χρόνου ή αορίστου χρόνου. Οι όροι µπορεί να υπάγονται σε ειδική σύµβαση ή να επιβάλλονται απ’ 

το κοινό εργατικό δίκαιο. Η δηµόσια απασχόληση σε κάθε ξεχωριστό διοικητικό σύστηµα 

υπόκεινται σε ένα ιδιαίτερο εργασιακό καθεστώς, συγκροτώντας ένα σώµα κρατικών υπαλλήλων µε 

συγκεκριµένες λειτουργίες και αρµοδιότητες. Στην προκειµένη περίπτωση το ενδιαφέρον της 

έρευνας στρέφεται προς τον πυρήνα του ελληνικού κράτους, την κεντρική διοίκηση ή αλλιώς το 

στενό δηµόσιο τοµέα, εντός του οποίου η εργασιακή σχέση κράτους και εργαζοµένου είναι άµεση, 

διαβαθµισµένη και υπάγεται σε ένα αυστηρό ιεραρχικό καθεστώς, το «δηµοσιοϋπαλληλικό κώδικα» 

στον οποίο προβλέπονται συγκεκριµένοι κανόνες, ως προς τους όρους και τις συνθήκες 

απασχόλησης.   

 Στην Ελλάδα, οι δηµόσιοι υπάλληλοι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Στο προσωπικό του 

στενού δηµοσίου τοµέα το οποίο στελεχώνει τις υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης και στο 

προσωπικό του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα το οποίο απασχολείται στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα (π.χ. 

δηµόσιοι οργανισµοί και επιχειρήσεις, ΝΠ∆∆). Οι εργαζόµενοι στο δηµόσιο τοµέα χωρίζονται σε 

κατηγορίες ανάλογα µε το εργασιακό καθεστώς στο οποίο υπόκεινται. Εκτός από τους τακτικούς 

δηµοσίους υπαλλήλους για τους οποίους διασφαλίζεται η µονιµότητα απασχόλησης, ως προς τους 

µετακλητούς υπαλλήλους το κράτος έχει την δυνατότητα να τους αποµακρύνει ανά πάσα στιγµή, για 

τους συµβασιούχους υπαλλήλους ορίζεται βάση συµβάσεως ορισµένο χρονικό διάστηµα 

απασχόλησης και το ειδικό επιστηµονικό ή τεχνικό προσωπικό δεν καλύπτεται από το καθεστώς 

µονιµότητας : 
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• Τακτικοί δηµόσιοι υπάλληλοι, για τους οποίους ισχύει η µονιµότητα και εντάσσονται στο 

σύστηµα σταδιοδροµίας και το εργασιακό καθεστώς των οποίων ρυθµίζει ο 

δηµοσιοϋπαλληλικός κώδικας.  

• Μετακλητοί υπάλληλοι, οι οποίοι προσλαµβάνονται για την κάλυψη συγκεκριµένων 

οργανικών θέσεων, το εργασιακό καθεστώς των οποίων ορίζεται από κανόνες διοικητικού 

δικαίου ή από συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου 

• Ειδικό επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό, το οποίο προσλαµβάνεται για την κάλυψη 

οργανικών θέσεων, το εργασιακό καθεστώς των οποίων  ρυθµίζεται από ειδικές διατάξεις. 

• Συµβασιούχοι υπάλληλοι, οι οποίοι καλύπτουν παροδικές ανάγκες του δηµοσίου, ορισµένου 

χρόνου και το εργασιακό καθεστώς των οποίων ορίζεται από το ιδιωτικό δίκαιο. 

 Η έκταση της δηµόσιας απασχόλησης και το αριθµητικό µέγεθος του δηµοσίου τοµέα, 

κυρίως κατά την δεκαετία του ’50, παραµένει αδιευκρίνιστο, παρόλο που είναι κοινά αποδεκτή στην 

βιβλιογραφία η υπόθεση περί υπερστελέχωσης του κρατικού µηχανισµού και συνεχούς αύξησης του 

δηµοσιοϋπαλληλικού προσωπικού από το τέλος του εµφυλίου ως και τις πρώτες δεκαετίες της 

µεταπολίτευσης69. Οι εκθέσεις των εµπειρογνωµόνων των δεκαετιών ’60 και ’70 που κλήθηκαν για 

την αναδιοργάνωση της δηµόσιας διοίκησης δεν περιλαµβάνουν επαρκή στοιχεία του προσωπικού, 

ενώ τα δεδοµένα στα οποία στηρίζουν τις εκτιµήσεις τους για το µέγεθος της στελέχωσης του 

δηµοσίου είναι αποσπασµατικά (Langrod 1964, Αργυριάδης 1970). Μέχρι σήµερα η δηµόσια 

απασχόληση παραµένει ένα αµφισβητούµενο µέγεθος, οι ακριβείς διαστάσεις του οποίου, κυρίως για 

τις δεκαετίες που προσδιορίζουν χρονικά το αντικείµενο της παρούσας έρευνας, παραµένουν 

ασαφείς. Ως προς τον στενό δηµόσιο τοµέα τα κατά καιρούς δηµοσιευθέντα στοιχεία παρουσιάζουν 

µεγάλες αποκλίσεις µεταξύ τους ή είναι ελλιπή µε εξαιρέσεις κατηγοριών προσωπικού, διατηρώντας 

µια συγκεχυµένη εικόνα σχετικά µε το δηµοσιοϋπαλληλικό προσωπικό ιδιαίτερα µέχρι το 1975, 

παρά τις εκτιµήσεις περί πλεονάζοντος  προσωπικού στο δηµόσιο και αθρόων διορισµών µέσω του 

διαβλητού συστήµατος προσλήψεων. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι µια ενδεικτική αποτίµηση 

της έκτασης που έλαβε η απασχόληση στην κεντρική διοίκηση, των παραµέτρων που την ορίζουν 

και  του τρόπου που αυτές σχετίζονται µε την κρατική εργοδοσία. Εξαιτίας της έλλειψης στοιχείων 

των διαφόρων πηγών επιλέχθηκε η Στατιστική ∆ηµοσίων Οικονοµικών λόγω της πληρότητας των 

στοιχείων σε ενιαίες χρονολογικές σειρές, βασική προϋπόθεση  για την εξαγωγή  συνολικών 

συµπερασµάτων.   

Με γνώµονα τις βασικές θεωρητικές υποθέσεις της έρευνας, το ενδιαφέρον εστιάζεται στο 

µέγεθος της δηµοσιουπαλληλίας στην Ελλάδα και στη σχέση αυτού µε την µεγέθυνση του δηµοσίου 
                                                            
69 Ενδεικτικά για την πλεονασµατική στελέχωση του δηµοσίου τοµέα βλ. Βαρβαρεσος (1952), Τσουκαλάς  (1986), 
Μακρυδηµήτρης (1999) 
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τοµέα σε κάθε χρονική περίοδο. Επιπλέον στην βαρύτητα του κράτους ως εργοδότη στην 

διαµόρφωση µιας µεσαίας κοινωνικής κατηγορίας µε ιδιαίτερα ταξικά χαρακτηριστικά και τέλος 

στην σηµασία του κρατικού µισθού ως προς την διαµόρφωση τους εθνικού µισθολογίου και ως 

δαπάνη που εξυπηρετεί ένα συγκεκριµένο πλαίσιο µακροοικονοµικής πολιτικής. Ως προς το 

συσχετισµό της αύξησης των δηµοσίων υπαλλήλων µε την κρατική µεγέθυνση, η εξέταση του 

προσωπικού στο σύνολο αλλά και στις επιµέρους κατηγορίες είναι χρήσιµη για να παρουσιάσει την 

διαχρονική εξέλιξη του υπαλληλικού σώµατος στη κεντρική διοίκηση και στα πεδία αυτά που το 

κράτος προσέλαβε το µεγαλύτερο µέρος του προσωπικού. Εξίσου σηµαντική προς αυτό είναι και η 

πορεία διορισµών και αποχωρήσεων δηλαδή το σύνολο αυτών που προσλαµβάνονται στις δηµόσιες 

υπηρεσίες ή αποχωρούν από το δηµόσιο τοµέα, ώστε να γίνει κατανοητό αν αντιστοιχούσαν σε 

πραγµατικές λειτουργικές ανάγκες, όπως επίσης  η πορεία διορισµών και αποχωρήσεων απ’ τις 

δηµόσιες υπηρεσίες, καθώς και τα αίτια αποχωρήσεων, ώστε να εκτιµηθεί το µέγεθος του 

προσωπικού που αποχωρεί απ’ το δηµόσιο αλλά και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συντελείται η 

αποχώρηση. Η εικόνα συµπληρώνεται από την διαχρονική εξέλιξη των συνταξιούχων του δηµοσίου 

τοµέα. Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα συνθέτουν την εικόνα της δηµόσιας απασχόλησης 

στην Ελλάδα σε έναν ενδεικτικό, αλλά σχετικά αντιπροσωπευτικό βαθµό.   

Ένα ακόµη ζήτηµα αφορά στην ένταξη  του  κράτους εργοδότη στην συνολική αγορά 

εργασίας και την κρισιµότητα του ρόλου του εντός αυτής. Η απάντηση προκύπτει από την σύγκριση 

των στοιχείων προσωπικού µε τα γενικότερα στοιχεία απασχόλησης. Ιδιαίτερη σηµασία έχει το 

ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναµικού που απασχολείται στο στενό δηµόσιο τοµέα σε σχέση 

µε το σύνολο του ενεργού πληθυσµού και των απασχολούµενων στα αστικά κέντρα, ιδιαίτερα στην 

πρωτεύουσα. Οι µισθωτοί του δηµοσίου τοµέα αποτελούν µια ξεχωριστή κοινωνική κατηγορία µε 

ιδιαίτερα κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά, διότι από εκεί µπορούν να προκύψουν 

ασφαλέστερα συµπεράσµατα για την συγκρότηση της δηµοσιοϋπαλληλικής τάξης και τις συναφείς 

προεκτάσεις που έλαβε η κρατική εργοδοσία στην µετεµφυλιακή Ελλάδα. Επίσης ένα ερώτηµα που 

προκύπτει αφορά στην συγκρότηση µιας ξεχωριστής κοινωνικής κατηγορίας και ο ρόλος που αυτή 

είχε στην  διεύρυνση της µεσαίας εισοδηµατικής τάξης. Η εξέταση των µισθών του προσωπικού του 

στενού δηµοσίου τοµέα όχι µόνο ως προς το βασικό µισθό αλλά και ως προς τα επιδόµατα µε τα 

οποία συνδέεται και ως προς το ύψος των συντάξεων δίνει απαντήσεις όχι µόνο ως µερίδιο των 

δηµοσίων δαπανών αλλά  ως κριτήριο ταξικής κατηγοριοποίησης. Το ύψος των µισθών δεν 

καταδεικνύει µόνο το ποσοτικό µέγεθος του προσωπικού αλλά και το ύψος των απολαβών τους σε 

σχέση µε τους µισθωτούς του ιδιωτικού τοµέα, καθώς και τη σηµασία του κρατικού µισθού ως βάση 

για τον καθορισµό του ύψους των µισθών στην  ευρύτερη αγορά εργασίας.  
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 Τα στοιχεία που παρατίθενται καλύπτουν την περίοδο απ’ τη δεύτερη µεταπολεµική δεκαετία 

ως το τέλος του 20ου αιώνα (1961-1997). Πρόκειται για τον αριθµό των δηµοσιών υπαλλήλων, 

µόνιµων και έκτακτων που απασχολούνται στο στενό δηµόσιο τοµέα, δηλαδή στη Βουλή και στα 

υπουργεία ή υπηρετούν στα Σώµατα Ασφαλείας, σε κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες70. 

Ωστόσο σε γενικές γραµµές το σύνολο των απασχολούµενων στο στενό δηµόσιο αποτελεί και τους 

«δηµοσίους υπαλλήλους» µε τη στενή έννοια του όρου δηλαδή τους δηµοσίους λειτουργούς, των 

οποίων οι αρµοδιότητες, οι αποδοχές, οι όροι εργασίας, τα εργασιακά δικαιώµατα και υποχρεώσεις, 

συλλήβδην το ειδικό εργασιακό καθεστώς στο οποίο υπόκεινται, υπαγορεύεται ρητά απ’ τον 

«δηµοσιοϋπαλληλικό κώδικα» και είναι αυτοί οι οποίοι απαρτίζουν τον κύριο άξονα του διοικητικού 

συστήµατος. Στο πρώτο µέρος της ανάλυσης περιλαµβάνονται στοιχεία των πολιτικών υπαλλήλων 

και στρατιωτικών, την κατανοµή στους επιµέρους φορείς, την διαχρονική εξέλιξη του προσωπικού 

και τα κύρια αίτια εξόδου απ’ τις δηµόσιες υπηρεσίες. Το δεύτερο µέρος αφορά σε στοιχεία µισθών 

και συντάξεων του προσωπικού ανά κατηγορίες, επιδόµατα καθώς και το ύψος των συντάξεων. 

Παρόλες τις µεταβολές που έχουν πραγµατοποιηθεί στην πορεία ως προς τα υπουργεία και τις 

επιµέρους διευθύνσεις (κατάργηση, υπουργείων ή γενικών διευθύνσεων, ίδρυση νέων, 

συγχωνεύσεις) επιχειρήθηκε να τηρηθεί µια σταθερή δοµή επισηµαίνοντας τις αλλαγές που έχουν 

σηµειωθεί. Στο τελευταίο µέρος παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία των απογραφών απασχόλησης και 

των συνολικών µισθών, πηγή των οποίων είναι επίσης η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, µε αντίστοιχα 

στοιχεία µισθολογικά και προσωπικού του στενού δηµοσίου τοµέα, ώστε να διαµορφωθεί µια 

περισσότερη ολοκληρωµένη εικόνα ως προς τα αρχικά ερωτήµατα της έρευνας.  

 

6.1.  Οι κατηγορίες προσωπικού  

Το σύνολο του προσωπικού διακρίνεται σε δύο κατηγορίες, τους πολιτικούς υπαλλήλους στους 

οποίους εντάσσονται τακτικοί και έκτακτοι υπάλληλοι και τα σώµατα ασφαλείας,  που 

περιλαµβάνουν  το προσωπικό της χωροφυλακής, αστυνοµίας πόλεων, της πυροσβεστικής υπηρεσίας 

και του λιµενικού σώµατος. Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία έχουν δηµιουργηθεί ενιαίες 

χρονοσειρές και έχει υπολογιστεί η ετήσια µεταβολή του συνόλου, των πολιτικών υπαλλήλων και 

των σωµάτων ασφαλείας για να φανεί η διαχρονική εξέλιξη. Μέχρι το 1997 ο αριθµός του 

προσωπικού διπλασιάστηκε.  Πρόκειται για συνεχόµενη ανοδική τάση, µε µόνη εξαίρεση το 1970 

όταν σηµειώθηκε µια µικρή πτώση κατά 0,2%, η οποία οφείλεται στην αυτονόµηση των ΕΛΤΑ και 

την µετάταξη 5.891 ταχυδροµικών υπαλλήλων απ’ το Υπουργείο Συγκοινωνιών. Η µεγαλύτερη 

                                                            
70 Σηµειώνεται ότι δεν υφίσταται διαχωρισµός µεταξύ µόνιµων και έκτακτων πολιτικών υπαλλήλων, όπως και µεταξύ 
υπηρετούντων σε κεντρικές ή περιφερειακές υπηρεσίες. Επίσης δεν περιλαµβάνεται το σύνολο των υπαλλήλων αλλά 
εξαιρούνται ορισµένες κατηγορίες (π.χ. γιατροί)  
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αύξηση σε ποσοστά πραγµατοποιείται την τριετία 1963 ως το 1966 κατά 10,5%. ∆υστυχώς 

δεδοµένης της έλλειψης στοιχείων δεν µπορούµε να προχωρήσουµε σε ασφαλές συµπέρασµα για το 

αν πρόκειται για συνέχεια προγενέστερων ετών, δηλαδή αν και πριν το 1962 είχαµε ανάλογα 

υψηλούς ρυθµούς, δεδοµένου ότι τα στοιχεία της δεκαετίας του ’50 είναι σχεδόν ανύπαρκτα. Επίσης 

αντίστοιχη αύξηση σηµειώνεται την περίοδο 1973-1985 όπου φθάνει σχεδόν στο 40%, κυρίως στα 

έτη 1973 και 1977 η οποία προκύπτει απ’ την αύξηση των πολιτικών υπαλλήλων, ωστόσο µε 

µικρότερους ετήσιους ρυθµούς σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο. Αντίθετα απ’ το 1985 ξεκινά 

µια περίοδος στην οποία οι ρυθµοί µειώνονται αισθητά. Αυτό δεν σηµαίνει πως δεν προσλαµβάνεται 

προσωπικό αλλά η είσοδος στο δηµόσιο είναι περιορισµένη σε σχέση µε το παρελθόν, γι’ αυτό και οι 

δείκτες µεγέθυνσης κυµαίνονται µεταξύ 0,5-1,5% ετησίως (πίνακας 2).    

Εντάσσοντας την δηµοσιουπαλληλία στο ευρύτερο πλαίσιο απασχόλησης µπορούν να γίνουν 

κάποιες αρχικές εκτιµήσεις, όχι µόνο ως προς το αριθµητικό µέγεθος του στενού δηµοσίου τοµέα 

αλλά και του ρόλου του κράτους ως τµήµα της αγοράς εργασίας.  Χρησιµοποιώντας τα στοιχεία των 

απογραφών απ’ το 1961 µέχρι το 1991, υπολογίζεται το ποσοστό των δηµοσίων υπαλλήλων σε κάθε 

χρονική περίοδο σε σχέση µε τον ενεργό πληθυσµό, του συνόλου των απασχολούµενων και των 

απασχολούµενων στον τριτογενή τοµέα της οικονοµίας. Στον πίνακα 1 φαίνεται πως οι δηµόσιοι 

υπάλληλοι αποτελούν διαχρονικά µικρό τµήµα του ενεργού πληθυσµού µε ανοδική τάση από το 

1961 (2,9%) ως το 1991 (5,5%). Ανάλογο είναι και το ποσοστό τους στο σύνολο των 

απασχολούµενων µε ανοδική τάση όπου το 1961 ξεκινά από το 3,1%  και σε διάστηµα τριών 

δεκαετιών διπλασιάζεται στο 6% γεγονός που δηλώνει την σηµαντική αύξηση των δηµοσίων 

υπαλλήλων που συντελείται κυρίως τις δυο πρώτες δεκαετίες. Προβάλλοντας το σύνολο των ∆Υ στο 

σύνολο των απασχολούµενων του τριτογενούς τοµέα, το 1961 αποτελούν το 12,2% αλλά µέχρι το 

1991 µειώνονται στο 11,5%. ∆εδοµένου ότι ο αριθµός των δηµοσίων υπαλλήλων αυξάνεται, η τάση 

αυτή ερµηνεύεται στο πλαίσιο της αστικοποίησης, καθώς όλο και µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού 

αποχωρεί από την ύπαιθρο προς τα αστικά και ηµιαστικά κέντρα. Η ανάπτυξη του τριτογενούς τοµέα 

της οικονοµίας, επακόλουθο αυτής της διαδικασίας που συντελείται στην χώρα σε όλη την 

εξεταζόµενη περίοδο, µε την µεταφορά εργατικού δυναµικού από την αγροτική παραγωγή στον 

τριτογενή τοµέα, µειώνει το ποσοστό των απασχολούµενων στο δηµόσιο καθώς αυξάνονται οι 

εργαζόµενοι στις υπόλοιπες υπηρεσίες. Σε αυτή τη διαπίστωση συνηγορούν και τα στοιχεία του 

1971, καθώς παρά την µείωση του ενεργού πληθυσµού κατά 10,8% και του συνόλου των 

απασχολούµενων κατά 15,6%, η απασχόληση στον τριτογενή τοµέα της οικονοµίας αυξήθηκε κατά 

15,6%. Ακολούθως αυξήθηκε η δηµόσια απασχόληση µε το ποσοστό των απασχολούµενων στην 

κεντρική διοίκηση στο σύνολο των απασχολούµενων στον τριτογενή τοµέα να αυξηθεί κατά από 

12,2% το 1961 στο 13,3% το 1971. 
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Συγκρίνοντας τα στοιχεία του πολιτικού προσωπικού  και των ΣΑ ( πίνακας 2) διαπιστώνεται 

πως η αναλογία µεταξύ τους στο σύνολο µε την πάροδο των ετών κλίνει περισσότερο προς τους 

πολιτικούς υπαλλήλους οι οποίοι απ’ το 70% του συνόλου των δηµοσίων υπαλλήλων που 

εκπροσωπούν το 1961 φθάνουν το 1997 σχεδόν στο 85%. Φαίνεται πως η επέκταση του δηµοσίου 

τοµέα κυρίως απ’ τη δεκαετία του ’80 και µετά στηρίζεται λιγότερο σε κρατικές λειτουργίες σχετικές 

µε την εσωτερική ασφάλεια και την δηµόσια τάξη. Η αύξηση των πολιτικών υπαλλήλων είναι 

συνεχής µε υψηλότερους ρυθµούς τα προαναφερόµενα διαστήµατα 1963-1965 και 1973-1977 µε 

ετήσιους ρυθµού που φθάνουν το 8,5%. Αντίστοιχα µε το σύνολο προσωπικού ο ρυθµοί αύξησης 

των πολιτικών υπαλλήλων  απ’ το 1986 και έπειτα κυµαίνονται σε 0,5-2% ετησίως, καθώς η 

πρόσβαση στο δηµόσιο περιορίζεται σηµαντικά. Ως προς τα Σώµατα Ασφαλείας σε όλη την 

εξεταζόµενη περίοδο ο αριθµός του προσωπικού παραµένει  σχεδόν σε σταθερά επίπεδα  και 

εµφανίζει συνεχείς διακυµάνσεις. Η µεγαλύτερη αύξηση σηµειώνεται το 1976 (3,7%) και η 

αντίστοιχη µείωση το 1987 (4,7%). Ουσιαστικά απ’ το 1985 ξεκινά σηµαντική µείωση του 

προσωπικού, η οποία είναι συνεχής  την περίοδο 1985- 1990 και φθάνει το 14,5% περίπου, ενώ απ’ 

το 1994 ως το 1997 ο αριθµός του προσωπικού  των ΣΑ παραµένει αµετάβλητος. Η µεγαλύτερη 

αύξηση προσωπικού σηµειώνεται µεταξύ 1972 ως 1977, κατά 11,5% περίπου. 

Στα διαγράµµατα που ακολουθούν αποτυπώνεται η εξέλιξη του συνόλου του προσωπικού, µε 

δύο τρόπους. Στην πρώτη περίπτωση παρατίθεται η διαχρονική εξέλιξη της δηµόσιας απασχόλησης 

στο σύνολο και στις επιµέρους κατηγορίες σε απόλυτους αριθµούς και στην δεύτερη η ετήσια 

ποσοστιαία µεταβολή. Ως προς το σύνολο των υπαλλήλων (διάγραµµα 1)  η αύξηση σε απόλυτους 

αριθµούς είναι συνεχής που σηµαίνει πως υπήρχε µια σταθερή ετήσια αύξηση προσωπικού. Το 

επόµενο διάγραµµα 1.1 δείχνει τις περιόδους που σηµειώθηκε η µεγαλύτερη αύξηση (1973- 1977) 

και τα έτη µε τους υψηλότερους ρυθµούς αύξησης (1963,1977). Όπως φαίνεται, η αύξηση αυτή 

οφείλεται στους πολιτικούς υπαλλήλους, το προσωπικό των οποίων αυξάνεται µε υψηλότερους 

ρυθµούς ετησίως (διάγραµµα 2), ενώ η περίοδος που σηµειώνονται οι υψηλότεροι ρυθµοί είναι 

1973-1977 (διάγραµµα 2.1).  Ως προς τα Σώµατα Ασφαλείας η  κατάσταση είναι διαφορετική. Στο 

διάγραµµα 3 φαίνεται πως µόνο το διάστηµα 1972-1977 σηµειώνεται σηµαντική αύξηση 

προσωπικού, ενώ τα υπόλοιπα έτη διακρίνονται από διακυµάνσεις µε πτωτική τάση. 

Χαρακτηριστική επίσης είναι η περίοδος 1985-1990 όπου σηµειώνεται µια σταθερή πορεία µείωσης 

προσωπικού, καθώς ο αριθµός των σωµάτων ασφαλείας το 1990 θα επανέλθει στα επίπεδα της 

δεκαετίας του ‘60. Οι διακυµάνσεις που σηµειώνονται φαίνονται αναλυτικότερα στο διάγραµµα 3.1 

όπου σε γενικές γραµµές την περίοδο 1972-1984 παρατηρείται µεγαλύτερη αύξηση προσωπικού (µε 

εξαίρεση τα έτη 1978 και 1981) ενώ αντίθετα από το 1985 ως το 1997 αποτυπώνεται µια γενικότερη 

µείωση του προσωπικού στα ΣΑ. 
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Πίνακας 1: Απασχόληση στον Τριτογενή τοµέα στην Ελλάδα71 

 

 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική  Υπηρεσία, Αποτελέσµατα Απογραφής Πληθυσµού και Κατοικιών τοµ. ΙΙΙ, 
1961,1971,1981, και  Στατιστική ∆ηµοσίων Οικονοµικών (ετήσιο).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
71  Ο ακριβής αριθµός των απασχολούµενων στον τριτογενή τοµέα εχει εκτιµηθεί βαση των στοιχέιων των Απογραφων 
της Στατιστικής Υπηρεσίας και περιλαµβάνει το σύνολο των εργαζοµένων στον κλάδο των τραπεζών, ασφαλειών, 
ακινήτων, εµπορίου, µεταφορών, επικοινωνιών, τουρισµού και πάσης φύσεως λοιπών υπηρεσιών. 

 
 

ΕΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΕΡΓΟΥ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

 
% 

Απασχολούµενοι 
κεντρική 
διοίκηση 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ 

% 
Απασχολούµενοι 

κεντρική 
διοίκηση 

 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ 

ΤΟΜΕΑ 

 
% 

Απασχολούµενοι 
κεντρική 
διοίκηση 

1961 3638601 2,9% 3424200 3,1% 865900 
 

12,2% 

1971 3244768 4,1% 3143040 4,2% 1001324 13,3% 

1981 3543797 5,2% 3388518 5,4% 1359033 13,5% 

1991 3886157 5,5% 3571957 6% 1876114 11,5% 
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Πίνακας 2: Απασχολούµενοι στην Κεντρική ∆ιοίκηση /κατηγορίες   

 
Έτη 

 
Σύνολο 

ετήσια 
µεταβολή  
συνόλου 

προσωπικού% 

 
Πολιτικοί 
Υπάλληλοι 

ετήσια 
µεταβολή  
Πολιτικών 

Υπαλλήλων % 

 
Σώµατα 
Ασφαλείας 

ετήσια 
µεταβολή 
Σωµάτων 

Ασφαλείας % 
1961 106.072  74.724  31.348  
1962 108.987 2,7% 77.385 3,6% 31.602 0,8%
1963 115.728 6,2% 83.967 8,5% 31.761 0,5%
1964 119.274 3,1% 87.399 4,1% 31.875 0,4%
1965 124.068 4,0% 92.427 5,8% 31.641 -0,7%
1966 127.838 3,0% 96.045 3,9% 31.793 0,5%
1967 129.726 1,5% 98.210 2,3% 31.516 -0,9%
1968 130.588 0,7% 98.237 0,0% 32.351 2,6%
1969 132.568 1,5% 99.806 1,6% 32.762 1,3%
1970 132.268 -0,2% 99.542 -0,3% 32.726 -0,1%
1971 132.820 0,4% 100.912 1,4% 31.908 -2,5%
1972 137.143 3,3% 104.625 3,7% 32.518 1,9%
1973 142.725 4,1% 109.508 4,7% 33.217 2,1%
1974 146.878 2,9% 112.889 3,1% 33.989 2,3%
1975 151.075 2,9% 116.725 3,4% 34.350 1,1%
1976 156.870 3,8% 121.263 3,9% 35.607 3,7%
1977 164.680 5,0% 128.441 5,9% 36.239 1,8%
1978 167.703 1,8% 132.402 3,1% 35.301 -2,6%
1979 173.918 3,7% 138.280 4,4% 35.638 1,0%
1980 178.682 2,7% 143.010 3,4% 35.672 0,1%
1981 183.690 2,8% 147.138 2,9% 36.552 2,5%
1982 188.610 2,7% 152.217 3,5% 36.393 -0,4%
1983 192.677 2,2% 155.987 2,5% 36.690 0,8%
1984 196.735 2,1% 159.374 2,2% 37.361 1,8%
1985 201.752 2,6% 164.727 3,4% 37.025 -0,9%
1986 204.045 1,1% 167.622 1,8% 36.423 -1,6%
1987 205.853 0,9% 171.140 2,1% 34.713 -4,7%
1988 206.925 0,5% 173.364 1,3% 33.561 -3,3%
1989 209.496 1,2% 177.136 2,2% 32.360 -3,6%
1990 211.178 0,8% 179.454 1,3% 31.624 -2,3%
1991 215.193 1,9% 182.333 1,6% 32.860 3,9%
1992 216.060 0,4% 183.601 0,7% 32.459 -1,2%
1993 217.992 0,9% 185.890 1,2% 32.102 -1,1%
1994 219.253 0,6% 186.935 0,6% 32.318 0,7%
1995 222.322 1,4% 190.004 1,6% 32.318 0,0%
1996 223.936 0,7% 191.618 0,8% 32.318 0,0%
1997 225.025 0,5% 192.707 0,6% 32.318 0,0%

 

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστική ∆ηµοσίων Οικονοµικών (ετήσιο) 
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∆ιάγραµµα 1 

 

∆ιάγραµµα 1.1 

 

∆ιάγραµµα 2 
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∆ιάγραµµα 2.1. 

 

∆ιάγραµµα 3 

 

∆ιάγραµµα 3.1 

 

 

 

 
 
 
 



149 
 

6.2  Κατανοµή προσωπικού κατά φορέα/ υπουργείο 
 

Οι πολιτικοί υπάλληλοι κατηγοριοποιούνται κατά υπουργείο και σύµφωνα µε τον 

δηµοσιοϋπαλληλικό κώδικά χωρίζονται σε τακτικούς, εκτάκτους και µετακλητούς, ανάλογα µε την 

οργανική θέση την οποία καλύπτουν και την σχέση εργασίας µε το κράτος -εργοδότη. Οι οργανικές 

θέσεις εντός κάθε υπουργείου είναι ιεραρχικά κατανεµηµένες σε βαθµίδες. ∆υστυχώς ως προς αυτές 

τις διακρίσεις δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία και έτσι δεν είναι δυνατές περεταίρω εκτιµήσεις για το 

προσωπικό κάθε υπουργείου. Εποµένως η ανάλυση περιορίζεται στο σύνολο του προσωπικού κάθε 

υπουργείου ανεξαρτήτως του χαρακτήρα της εργασιακής σύµβασης και της βαθµίδας στην ιεραρχία. 

Η ελληνική περίπτωση παρουσιάζει µια εξαιρετική ιδιοµορφία ως προς το διοικητικό της 

σύστηµα. Η κάθε κυβερνητική αλλαγή συνοδεύεται από µεταβολές στον αριθµό, τη δοµή και τις 

αρµοδιότητες των υπουργείων, γεγονός που καθιστά περίπλοκη την διαχρονική αποτίµηση του 

προσωπικού. Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας επιχειρήθηκε να διατηρηθούν όσον το δυνατόν 

σταθερές και ενιαίες χρονοσειρές, οι οποίες συνοδεύονται από τις απαραίτητες σε κάθε περίπτωση 

διευκρινήσεις (αλλαγή ονοµασίας, διάσπαση, επανένωση ή δηµιουργία νέων υπουργείων). Εκτός 

από το προσωπικό των υπουργείων περιλαµβάνονται και οι υπάλληλοι της βουλής καθώς και οι 

εργαζόµενοι στις υπηρεσίες του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Όπως φαίνεται και στους πίνακες (3, 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4) στη Βουλή και στα υπουργεία Άµυνας, Εξωτερικών, ∆ικαιοσύνης, Παιδείας, 

Οικονοµικών, Γεωργίας και Εργασίας δεν σηµειώθηκαν ουσιαστικές µεταβολές ως προς την 

σύνθεση και τις αρµοδιότητες τους, γι’ αυτό τηρούνται πλήρεις χρονοσειρές δεδοµένων ως το 1997. 

Τα υπουργεία Προεδρίας, Συντονισµού, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας Τάξης, Εµπορίου, Βιοµηχανίας, 

Συγκοινωνιών, Κοινωνικής Πρόνοιας, Ναυτιλίας,  καταργήθηκαν ή συγχωνεύθηκαν µε άλλα πριν το 

1997, εποµένως τα στοιχεία καλύπτουν την περίοδο που λειτούργησαν αυτόνοµα. Τέλος οι 

Υπηρεσίες Πρωθυπουργού και τα υπουργεία Πολιτισµού και Επιστηµών, ∆ηµόσιας Τάξης, 

Μεταφορών και Επικοινωνιών, Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αιγαίου και Βορείου 

Ελλάδος, ιδρύθηκαν εκ νέου ή αυτονοµήθηκαν µετά το 1961, γι’ αυτό τα δεδοµένα αφορούν την 

περίοδο λειτουργίας τους ως ανεξάρτητους φορείς.  

 Το µεγαλύτερο µέρος του προσωπικού είναι εκπαιδευτικοί και ακολούθως εργαζόµενοι στους 

τοµείς δικαιοσύνης, κοινωνικής πρόνοιας και γεωργίας. Οι περισσότεροι από αυτούς υπάγονται στα 

υπουργεία Παιδείας και Οικονοµικών, όπου µαζί απασχολούν το  60% το 1961 και φθάνουν το 1997 

στο 70% περίπου του συνόλου των πολιτικών υπαλλήλων. Ειδικότερα, το Υπουργείο Παιδείας 

απασχολεί τους µισούς υπαλλήλους του στενού δηµοσίου τοµέα, µάλιστα µε ανοδική τάση, όπου απ’ 

το 41,7%  το 1961 αυξάνεται στο 57% ως το 1997 του συνόλου των απασχολούµενων. Το υπουργείο 

οικονοµικών απασχολεί το 15,7% των υπαλλήλων το 1961 αλλά το ποσοστό αυτό θα µειωθεί 
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σταδιακά, διότι όπως φαίνεται παρακάτω στους πίνακες προσλήψεων και αποχωρήσεων του 

προσωπικού (κεφάλαιο 6.4, πίνακας 6), οι διορισµοί σταδιακά εξισώνονται µε τις αποχωρήσεις και 

µάλιστα από τη δεκαετία του ’80 και έπειτα υπολείπονται των διορισµών. Ακολούθως υψηλό µερίδιο 

στην κατανοµή προσωπικού έχουν το 1961 τα υπουργεία Συγκοινωνιών, ∆ικαιοσύνης, Γεωργίας και 

Κοινωνικής Πρόνοιας. Το προσωπικό του Υπουργείου Συγκοινωνιών, µετέπειτα υπουργείο 

Μεταφορών και Επικοινωνιών, µετά την αυτονόµηση των  ΕΛΤΑ θα φθάσει  στο 1,4%  µέχρι το 

1997 του συνόλου των Π.Υ. Το Υπουργείο Γεωργίας απ’ το 5,1% του συνόλου των Π.Υ. θα αυξήσει 

στο 6,5% ως το 1997, ενώ τα υπουργεία ∆ικαιοσύνης και Κοινωνικής Πρόνοιας ως το 1997 

απασχολούν το κάθε ένα το 5,5% περίπου των πολιτικών υπαλλήλων. Αν εξαιρεθεί το Υπουργείο 

Συγκοινωνιών τα προαναφερόµενα υπουργεία σταθερά απασχολούν σχεδόν το 85% του συνόλου 

των Π.Υ. Το προσωπικό των υπόλοιπων υπουργείων παρά τις µεταβολές που σηµειώθηκαν 

διαχρονικά ως προς την σύνθεση και τις αρµοδιότητες ορισµένων απ’ αυτά κυµαίνονται µεταξύ 

0,5% µέχρι 3% του συνόλου των Π.Υ.   

Τα υπουργεία τα οποία απασχολούν και το µεγαλύτερο αριθµό προσωπικού θα παραµείνουν 

σταθερά ως προς τη δοµή και τις λειτουργίες τους σε όλη την χρονική διάρκεια, αντίθετα η τάση των 

υπουργείων µε µικρότερη αναλογία προσωπικού είναι να υφίστανται µεταβολές, όπως για 

παράδειγµα η περίπτωση του υπουργείου Εσωτερικών, καθώς συνενώνεται και διασπάται µε τα 

υπουργεία Προεδρίας και ∆ηµόσιας Τάξης, όπως και η αντίστοιχη συγχώνευση των υπουργείων 

Ανάπτυξης Εµπορίου και Βιοµηχανίας το 1996. Από  τα στοιχεία διαπιστώνεται πως οι περισσότερες 

µεταβολές στα υπουργεία, δηλαδή στην οργάνωση της κεντρικής διοίκησης λαµβάνουν χώρα την 

µεταπολίτευση και ειδικότερα τις περιόδους 1981-1985 και µια δεκαετία αργότερα τη διετία  1995-

1996. Αντίθετα απ’ το 1961 ως και το τέλος της δικτατορίας σε γενικές γραµµές η δοµή της 

κεντρικής διοίκησης παραµένει σταθερή µε µόνες παρεµβάσεις που αφορούν στις µετονοµασίες 

ορισµένων υπουργείων, οι οποίες µεταπολιτευτικά θα ακυρωθούν. Εξαίρεση αποτελεί η ίδρυση επί 

δικτατορίας του Υπουργείου Πολιτισµού και Επιστηµών το 1971, το οποίο παραµένει ως Υπουργείο 

Πολιτισµού. Επίσης φαίνεται και η τάση επέκτασης της κεντρικής διοίκησης σε επίπεδο φορέων και 

υπηρεσιών µε την σταδιακή αύξηση των υπουργείων κυρίως µετά το 1981. Οι εξελίξεις αυτές ήταν 

αναµενόµενο να επιφέρουν µεταβολές στην κατανοµή προσωπικού µε µετακινήσεις υπαλλήλων, 

ωστόσο δεν φαίνεται να επηρεάζουν σηµαντικά τον αριθµό των προσλήψεων. Οι υψηλότεροι ρυθµοί 

αύξησης προσωπικού πραγµατοποιούνται σε περιόδους άσχετες µε τις προαναφερόµενες αλλαγές 

στην δοµή της κεντρικής διοίκησης και επιπλέον όπως φαίνεται στους πίνακες εισόδου στις 

υπηρεσίες ο µεγαλύτερος αριθµός προσλήψεων πραγµατοποιήθηκε επίσης σε περιόδους που δεν 

σχετίζονται µε τις παραπάνω αλλαγές (βλ. κεφάλαιο 6.4  πίνακας 6). 
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Πίνακας 3.1: Κατανοµή προσωπικού κατά Υπουργείο  
 

Έτη 
 

Βουλή   
Υπηρεσίες 

πρωθυπουργού 
Προεδρίας 

κυβερνησεως72 
 

Συντονισµού73  
Πολιτισµού & 
Επιστηµών74 

Εθνικής 
Άµυνας 

1961 307  643 614  2.679 
1962 307  721 643  2.578 
1963 335  925 679  4.695 
1964 359  933 670  4.612 
1965 360  978 649  4.522 
1966 369  976 654  4.412 
1967 369  952 661  4.289 
1968 324  1.030 656  4.135 
1969 324  1.373 655  3.957 
1970 324 5 1.424 1.058  3.929 
1971 324 9 1.546 1.068  3.928 
1972 324 20 1.545 1.082 7 3.928 
1973 324 21 1.577 1.094 67 4.022 
1974 324 20 1577 1.153 142 3.910 
1975 324 19 1575 1.157 161 3.918 
1976 324 19 1590 1.164 188 3.941 
1977 324 19 1607 1.171 219 3.941 
1978 324 19 1612 1.171 218 3.941 
1979 324 19 1618 1.169 351 3.941 
1980 324  1637 1.187 487 3.941 
1981 324  1641  811 3.941 
1982 324  1642  859 3.942 
1983 324  1642  856 3.942 
1984 324  1643  864 3.942 
1985 324  1643  876 3.942 
1986 324  1643  940 3.942 
1987 324  1643  938 3.942 
1988 324  1643  947 3.942 
1989 342  1643  1081 3.942 
1990 342  1693  1069 3.942 
1991 342  1693  1057 3.942 
1992 342  1693  1074 3.942 
1993 342  1693  1086 3.942 
1994 342  1693 1094 3.942 
1995 342  1693 1340 3.942 
1996 342   1407 3.942 
1997 342   1429 3.942 
Πηγη: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστική ∆ηµοσίων Οικονοµικών (ετήσιο) 

 

 

                                                            
72 Το 1972 το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως µετονοµάζεται σε υπουργείο Κυβενρητικής Πολιτικής και το 
1973 σε Υπουργείο Προγραµµατισµού και Κυβερνητικής Πολιτικής. Απ’το 1996 το Υπουργείο Προεδρίας της 
Κυβερνήσεως συγχωνεύτηκε µε το Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 
73Το Υπουργειο Συντονισµού µετονοµάστηκε το 1973 σε Υπουργείο Συντονισµού και Προγραµµµατισµού.  Το 1977 
επανήλθε στην αρχική του ονοµασία, την οποία διατήρησε ως το 1981, οταν καταργήθηκε οριστικά.    
74 Το Υπουργείο Πολιτισµού και Επιστηµών συστάθηκε επί δικτατορίας. Το 1985 µετονοµάστηκε σε Υπουργείο 
Πολιτισµού 
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Πίνακας 3.2: Κατανοµή προσωπικού κατά Υπουργείο  

 
Έτη 

 
Εξωτερικών 

 
∆ικαιοσύνης 

 
Εσωτερικών75 

∆ηµόσιας 
Ταξης76 

Παιδείας 
Θρησκ/ων 

 

 
Οικονοµικών 

1961 585 5.632 2.256  31.154 11.807 
1962 592 5.815 2.240 32.962 12.225 
1963 594 5.899 2.524 34.980 12.485 
1964 610 6.000 2.173 465 37.790 12.582 
1965 741 5.992 2.205 465 40.649 13.458 
1966 788 6.128 2.245 463 43.126 14.180 
1967 823 6.063 2.329 459 44.607 14.653 
1968 847 6.026 2.282 429 45.263 14.535 
1969 852 6.230 2.275 396 46.701 14.350 
1970 857 6.434 2.424 422 47.703 14.241 
1971 876 6.652 2.498 452 48.225 14.329 
1972 935 6.771 2.717 508 50.246 15.179 
1973 979 7.121 2.743 499 53.402 16.065 
1974 1.003 7.429 2.775 523 55.165 17.045 
1975 1.033 7.726 2920 530 56.921 17.951 
1976 1.077 7.902 3047 533 59.430 18.456 
1977 1.171 8.116 3071 1178 65.168 18.670 
1978 1.171 8.111 3069 1196 68.974 18.700 
1979 1.229 8.236 3053 1196 72.914 19.555 
1980 1.265 8.534 3125 1.277 75.618 19.977 
1981 1.279 8.541 3295 1.441 78.451 20.240 
1982 1.308 8.547 3358 1.438 83.023 20.425 
1983 1.308 8.614 3356 1.410 85.688 21.026 
1984 1.308 8.680 3408 1.359 88.078 21.109 
1985 1.308 9.133 3512 1.175 90.466 21.145 
1986 1.334 9.281 4.130 92.180 21.183 
1987 1.334 9.409 4.073 94.927 21.627 
1988 1.333 9.440 4.035 96.751 21.568 
1989 1.428 10.297 4.076 99.327 21.524 
1990 1.428 10.432 4.000 101.658 21.465 
1991 1.430 10.363 6.088 102.576 21.453 
1992 1.490 10.351 6.026 103.606 21769 
1993 1.490 10.353 4.129 1.879 105.653 21777 
1994 1.490 10.457 4.124 1.829 106.589 21778 
1995 1.491 10.700 4.121 1.812 108.188 21786 
1996 1.492 10.889 5815 1.795 109.345 21800 
1997 1.492 10.929 5795 1.777 110.428 21829 

 

Πηγη: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστική ∆ηµοσίων Οικονοµικών (ετήσιο) 

                                                            
75  Το Υπουργείο Εσωτερικών µετονοµάστηκε το 1995 σε Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης. 
76 Μέχρι και το 1963 οι πολιτικοί υπάλληλοι του υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξεως υπάγονταν ως γενική διεύθυνση  στο 
Υπουργείο Εσωτερικών. Το 1985 τα υπουργεία Εσωτερικών  και ∆ηµόσιας Τάξης ενώνονται και λειτουργούν ως ενιαίο 
Υπουργείο ως το 1986. Έκτοτε και ως το 1995 διαχωρίζονται σε δύο Υπουργεία. Το Υπουργείο Εσωτερικών 
µετονοµάστηκε το 1995 σε Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 
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Πίνακας 3.3: Κατανοµή προσωπικού κατά Υπουργείο  

 
Έτη 

εθνικής 
οικονοµίας77 

 
Εµπορίου78 

 
Βιοµηχανίας79 

 
Συγκοινωνιών80 

 
Γεωργίας 

1961  1.426 508 6.277 3.818 
1962  1.433 543 6.372 3.861 
1963  1.516 579 6.531 4.588 
1964  1.528 573 6.651 4.788 
1965  1.538 578 7.027 5.227 
1966  1.559 582 7.073 5.295 
1967  1.596 575 7.078 5.581 
1968  1.537 521 6.943 5.615 
1969  1.488 536 6.930 5.506 
1970  1.721 677 1.412 7.428 
1971  1.673 679 1.410 7.579 
1972  1.625 682 1.410 7.715 
1973  1.600 695 1.410 7.926 
1974  1.568 723 1.411 7.963 
1975  1.564 759 1.436 8.191 
1976  1.659 786 1.636 8.725 
1977  1.698 788 1.660 8.752 
1978  1.666 787 1.655 8.795 
1979  1.695 787 1.670 8.901 
1980  1.635 859 1.745 9.458 
1981 1.207 1.651 813 1769 9.464 
1982 1.207 1.598 842 1792 9.469 
1983 1.206 1.584 862 1784 9.677 
1984 1.216 1.593 861 1924 9.878 
1985 1.277 1.609 860 1946 11.186 
1986 1.280 1.609 863 1929 11.825 
1987 1.275 1.607 866 2097 11.764 
1988 1.276 1.616 868 2431 11.744 
1989 1.301 1.616 867 2450 11.747 
1990 1.298 1.616 865 2410 11.672 
1991 1.306 1.615 863 2376 11.632 
1992 1.309 1.608 863 2403 11.531 
1993 1.309 1.608 860 2402 11.696 
1994 1.309 1.607 862 2393 11.701 
1995 1.314 1.607 864 2616 12.072 
1996 1.314 1.607 864 2623 12.088 
1997 1.316    2622 12.062 
 

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστική ∆ηµοσίων Οικονοµικών (ετήσιο) 

                                                            
77  Το υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας προέρχεται από την κατάργηση του υπουργείου Συντονισµού το 1982 (Ν. 
1266/1982), το µεγαλύτερο µέρος των υπαλλήλων του προέρχονται από το παλαιότερο Υπουργείο Συντονισµού. 
78 Το 1996 συγχωνεύεται στο υπουργείο Ανάπτυξης. 
79 Το 1977 το Υπουργείο Βιοµηχανίας µετονοµάζεται σε Υπουργείο Βιοµηχανίας και Ενέργειας. Το 1982 διασπάται σε 
Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας και σε Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων. Το 1985 τα δυο υπουργεία 
επανενώνονται για να σχηµατίσουν το Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Το 1996 συγχωνεύεται στο 
νεοσυσταθέν Υπουργείο Ανάπτυξης.  
80 Το διάστηµα 1974-1976 µετονοµάζεται σε Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Μεταξύ 1976 ως 1985 επανήλθε 
η στην αρχική ονοµασία του. Απ’ το 1985 µετονοµάστηκε ξανά σε Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το 1970, 
5.891 ταχυδροµικοί υπάλληλοι υπάγονται σε αυτόνοµο οργανισµό, τα Ελληνικά Ταχυδροµεία που λειτουργούν σαν 
Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού δικαίου. 
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Πίνακας 3.4: Κατανοµή προσωπικού κατά Υπουργείο  

Έτη κοινωνικής 
πρόνοιας81 

Υγείας 
πρόνοιας 

κοινωνικών 
ασφαλίσεων82 

Ναυτιλίας Εργασίας83 Αιγαιου84 

 
Βορείου 
Ελλάδος85 

 

1961 5.119  49 309   
1962 5.170  50 305   
1963 5.442  52 328   
1964 5.460  53 328   
1965 5.676  53 457   
1966 5.838  51 458   
1967 5.832  49 449   
1968 5.829  45 423   
1969 6.019  42 410   
1970 6.611  74 390  24 
1971 6.733  83 467  22 
1972 6.811  244 465   
1973 6.837  245 474   
1974 6.940  246 490   
1975 7.080  260 612   
1976 7.220  258 630   
1977 7.299  260 634   
1978 7.413  260 635   
1979 7.856  259 648   
1980  8079 259 686   
1981  8.101 267 976   
1982  8.228 267 1000   
1983  8.492 267 1003   
1984  8.888 267 1006  1 
1985  9.214 267 1008  1 
1986  9.417 292 1007  1 
1987  9.515 292 1009 63 1 
1988  9.613 292 1013 63 1 
1989  9.651 292 1026 63 1 
1990  9.720 292 1029 63 1 
1991  9.738 292 1029 63 1 
1992  9.755 292 1030 66 1 
1993  9.839 291 1030 66 1 
1994  9.865 291 1030 66 1 
1995  9.905 291 1032 66 1 
1996  10.044 306 1030 66 1 
1997  10.031 306 1030 66 1 
Πηγη: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστική ∆ηµοσίων Οικονοµικών (ετήσιο) 

 

                                                            
81 Το υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας το 1969 µετονοµάζεται σε Κοινωνικών Υπηρεσιών. Το 1982 καταργήθηκε και στη θέση του 
συστάθηκαν το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  
82 Το 1985 το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων συγχωνεύθηκαν µε την  ίδρυση του 
Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
83 Το 1972 µετονοµάστηκε σε υπουργείο Απασχόλησης και αργότερα το 1996 σε Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
84 Το Υπουργείο Αιγαίου ιδρύθηκε το 1985. Το 1997 συγχωνεύθηκε τα υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας και σχηµατίστηκε το 
Υπουργείο  Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 
85  Το υπουργείο Βορείου Ελλάδος ιδρύθηκε το 1955 στο πλαίσιο του µετεµφυλιακού κλίµατος της περιόδου, χωρίς ωστόσο σαφείς 
αρµοδιότητες. Το 1988 επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ και για πολιτικούς σκοπούς µετονοµάστηκε σε Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. 
Παρόλα αυτά δεν είχε ουσιαστικά διαρθρωµένες διοικητικές υπηρεσίες στη διάθεση του. Απ΄ το  1972 οι υπάλληλοι του Υπουργείου 
Βορείου Ελλάδος υπάγονται στο Υπουργείο Εσωτερικών. 
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Πίνακας 3.5: Κατανοµή προσωπικού κατά Υπουργείο  

 
Έτη ∆ηµοσίων εργων86 Χωροταξίας & 

Περιβάλλοντος 

Εσωτερικών 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
& Αποκέντρωσης87 

Ανάπτυξης88 

1961 1.541    
1962 1.568    
1963 1.815    
1964 1.824    
1965 1.852    
1966 1.848    
1967 1.845    
1968 1.797    
1969 1.762    
1970 2.384    
1971 2.359    
1972 2.411    
1973 2.407    
1974 2.482    
1975 2.588    
1976 2678    
1977 2695    
1978 2685    
1979 2859    
1980 2917    
1981 2924 2   
1982 2932 16   
1983 2927 19   
1984 3005 20   
1985 3107 728   
1986 4.442   
1987 4.434   
1988 4.464   
1989 4.462   
1990 4.459   
1991 4.474   
1992 4.450   
1993 4.444   
1994 4.472   
1995 4.821   
1996 4.848 5.815  
1997 4.841 5.795 2469 
 

Πηγη: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστική ∆ηµοσίων Οικονοµικών (ετήσιο) 

 

                                                            
86 Το 1986 συστάθηκε το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων 
87 Προέρχεται από την συγχώνευση των υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών. 
88 Το υπουργείο Ανάπτυξης συστάθηκε το 1996 µετά από συγχώνευση των υπουργείων Βιοµηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας, Εµπορίου και Τουρισµού. 
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Πίνακας 4.1: Κατανοµή προσωπικού  κατά υπουργείο % συνόλου πολιτικών υπαλλήλων  

 
Έτη 

 
Βουλή   

Υπηρεσίες 
πρωθυπουργού 

Προεδρίας 
κυβερνησεως 

 
Συντονισµού  

Πολιτισµού & 
Επιστηµών 

Εθνικής 
Άµυνας 

1961 0,4%  0,9% 0,8%   0,04 
1962 0,4%  0,9% 0,8%   0,03 
1963 0,4%  1,1% 0,8%   0,06 
1964 0,4%  1,1% 0,8%   0,05 
1965 0,4%  1,1% 0,7%   0,05 
1966 0,4%  1,0% 0,7%   0,05 
1967 0,4%  1,0% 0,7%   0,04 
1968 0,3%  1,0% 0,7%   0,04 
1969 0,3%  1,4% 0,7%   0,04 
1970 0,3% 0,01% 1,4% 1,1%   0,04 
1971 0,3% 0,01% 1,5% 1,1%   0,04 
1972 0,3% 0,02% 1,5% 1,0% 0,01% 0,04 
1973 0,3% 0,02% 1,4% 1,0% 0,1% 0,04 
1974 0,3% 0,02% 1,4% 1,0% 0,1% 0,03 
1975 0,3% 0,02% 1,3% 1,0% 0,1% 0,03 
1976 0,3% 0,02% 1,3% 1,0% 0,2% 0,03 
1977 0,3% 0,01% 1,3% 0,9% 0,2% 0,03 
1978 0,2% 0,01% 1,2% 0,9% 0,2% 0,03 
1979 0,2% 0,01% 1,2% 0,8% 0,3% 0,03 
1980 0,2%  1,1% 0,8% 0,3% 0,03 
1981 0,2%  1,1%  0,6% 0,03 
1982 0,2%  1,1%  0,6% 0,03 
1983 0,2%  1,1%  0,5% 0,03 
1984 0,2%  1,0%  0,5% 0,02 
1985 0,2%  1,0%  0,5% 0,02 
1986 0,2%  1,0%  0,6% 0,02 
1987 0,2%  1,0%  0,5% 0,02 
1988 0,2%  0,9%  0,5% 0,02 
1989 0,2%  0,9%  0,6% 0,02 
1990 0,2%  0,9%  0,6% 0,02 
1991 0,2%  0,9%  0,6% 0,02 
1992 0,2%  0,9%  0,6% 0,02 
1993 0,2%  0,9%  0,6% 0,02 
1994 0,2%  0,9% 0,6% 0,02 
1995 0,2%  0,9% 0,7% 0,02 
1996 0,2%   0,7% 0,02 
1997 0,2%   0,7% 0,02 
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Πίνακας 4.2: Κατανοµή προσωπικού  κατά υπουργείο % συνόλου πολιτικών υπαλλήλων 

 
Έτη 

 
Εξωτερικών 

 
∆ικαιοσύνης 

 
Εσωτερικών 

∆ηµόσιας 
Ταξης 

Παιδείας 
Θρησκ/ων 

 

 
Οικονοµικών 

1961 0,8% 7,5% 3,0%   41,7% 15,8% 
1962 0,8% 7,5% 2,9%   42,6% 15,8% 
1963 0,7% 7,0% 3,0%   41,7% 14,9% 
1964 0,7% 6,9% 2,5% 0,5% 43,2% 14,4% 
1965 0,8% 6,5% 2,4% 0,5% 44,0% 14,6% 
1966 0,8% 6,4% 2,3% 0,5% 44,9% 14,8% 
1967 0,8% 6,2% 2,4% 0,5% 45,4% 14,9% 
1968 0,9% 6,1% 2,3% 0,4% 46,1% 14,8% 
1969 0,9% 6,2% 2,3% 0,4% 46,8% 14,4% 
1970 0,9% 6,5% 2,4% 0,4% 47,9% 14,3% 
1971 0,9% 6,6% 2,5% 0,4% 47,8% 14,2% 
1972 0,9% 6,5% 2,6% 0,5% 48,0% 14,5% 
1973 0,9% 6,5% 2,5% 0,5% 48,8% 14,7% 
1974 0,9% 6,6% 2,5% 0,5% 48,9% 15,1% 
1975 0,9% 6,6% 2,5% 0,5% 48,8% 15,4% 
1976 0,9% 6,5% 2,5% 0,4% 49,0% 15,2% 
1977 0,9% 6,3% 2,4% 0,9% 50,7% 14,5% 
1978 0,9% 6,1% 2,3% 0,9% 52,1% 14,1% 
1979 0,9% 6,0% 2,2% 0,9% 52,7% 14,1% 
1980 0,9% 6,0% 2,2% 0,9% 52,9% 14,0% 
1981 0,9% 5,8% 2,2% 1,0% 53,3% 13,8% 
1982 0,9% 5,6% 2,2% 0,9% 54,5% 13,4% 
1983 0,8% 5,5% 2,2% 0,9% 54,9% 13,5% 
1984 0,8% 5,4% 2,1% 0,9% 55,3% 13,2% 
1985 0,8% 5,5% 2,1% 0,7% 54,9% 12,8% 
1986 0,8% 5,5% 2,5% 55,0% 12,6% 
1987 0,8% 5,5% 2,4% 55,5% 12,6% 
1988 0,8% 5,4% 2,3% 55,8% 12,4% 
1989 0,8% 5,8% 2,3% 56,1% 12,2% 
1990 0,8% 5,8% 2,2% 56,6% 12,0% 
1991 0,8% 5,7% 3,3% 56,3% 11,8% 
1992 0,8% 5,6% 3,3% 56,4% 11,9% 
1993 0,8% 5,6% 2,2% 1,0% 56,8% 11,7% 
1994 0,8% 5,6% 2,2% 1,0% 57,0% 11,7% 
1995 0,8% 5,6% 2,2% 1,0% 56,9% 11,5% 
1996 0,8% 5,7% 0,0% 0,9% 57,1% 11,4% 
1997 0,8% 5,7% 0,0% 0,9% 57,3% 11,3% 
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Πίνακας 4.3: Κατανοµή προσωπικού  κατά υπουργείο % συνόλου πολιτικών υπαλλήλων 

 
Έτη 

εθνικής 
οικονοµίας 

 
Εµπορίου 

 
Βιοµηχανίας 

 
Συγκοινωνιών 

 
Γεωργίας 

1961   1,9% 0,7% 8,4% 5,1% 
1962   1,9% 0,7% 8,2% 5,0% 
1963   1,8% 0,7% 7,8% 5,5% 
1964   1,7% 0,7% 7,6% 5,5% 
1965   1,7% 0,6% 7,6% 5,7% 
1966   1,6% 0,6% 7,4% 5,5% 
1967   1,6% 0,6% 7,2% 5,7% 
1968   1,6% 0,5% 7,1% 5,7% 
1969   1,5% 0,5% 6,9% 5,5% 
1970   1,7% 0,7% 1,4% 7,5% 
1971   1,7% 0,7% 1,4% 7,5% 
1972   1,6% 0,7% 1,3% 7,4% 
1973   1,5% 0,6% 1,3% 7,2% 
1974   1,4% 0,6% 1,2% 7,1% 
1975   1,3% 0,7% 1,2% 7,0% 
1976   1,4% 0,6% 1,3% 7,2% 
1977   1,3% 0,6% 1,3% 6,8% 
1978   1,3% 0,6% 1,2% 6,6% 
1979   1,2% 0,6% 1,2% 6,4% 
1980   1,1% 0,6% 1,2% 6,6% 
1981 0,8% 1,1% 0,6% 1,2% 6,4% 
1982 0,8% 1,0% 0,6% 1,2% 6,2% 
1983 0,8% 1,0% 0,6% 1,1% 6,2% 
1984 0,8% 1,0% 0,5% 1,2% 6,2% 
1985 0,8% 1,0% 0,5% 1,2% 6,8% 
1986 0,8% 1,0% 0,5% 1,2% 7,1% 
1987 0,7% 0,9% 0,5% 1,2% 6,9% 
1988 0,7% 0,9% 0,5% 1,4% 6,8% 
1989 0,7% 0,9% 0,5% 1,4% 6,6% 
1990 0,7% 0,9% 0,5% 1,3% 6,5% 
1991 0,7% 0,9% 0,5% 1,3% 6,4% 
1992 0,7% 0,9% 0,5% 1,3% 6,3% 
1993 0,7% 0,9% 0,5% 1,3% 6,3% 
1994 0,7% 0,9% 0,5% 1,3% 6,3% 
1995 0,7% 0,8% 0,5% 1,4% 6,4% 
1996 0,7% 0,8% 0,5% 1,4% 6,3% 
1997 0,7%   1,4% 6,3% 
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Πίνακας 4.4: Κατανοµή προσωπικού  κατά υπουργείο % συνόλου πολιτικών υπαλλήλων 

 
Έτη 

 
κοινωνικής 
πρόνοιας 

Υγείας 
πρόνοιας 

κοινωνικών 
ασφαλίσεων 

 

 
 

Ναυτιλίας 

 
 

Εργασίας 

 
 

Αιγαιου 

 
 

Βορείου Ελλάδος 
 
 

1961 6,9%   0,1% 0,4%     
1962 6,7%   0,1% 0,4%     
1963 6,5%   0,1% 0,4%     
1964 6,2%   0,1% 0,4%     
1965 6,1%   0,1% 0,5%     
1966 6,1%   0,1% 0,5%     
1967 5,9%   0,05% 0,5%     
1968 5,9%   0,05% 0,4%     
1969 6,0%   0,04% 0,4%     
1970 6,6%   0,1% 0,4%   0,02% 
1971 6,7%   0,1% 0,5%   0,02% 
1972 6,5%   0,2% 0,4%     
1973 6,2%   0,2% 0,4%     
1974 6,1%   0,2% 0,4%     
1975 6,1%   0,2% 0,5%     
1976 6,0%   0,2% 0,5%     
1977 5,7%   0,2% 0,5%     
1978 5,6%   0,2% 0,5%     
1979 5,7%   0,2% 0,5%     
1980   5,6% 0,2% 0,5%     
1981   5,5% 0,2% 0,7%     
1982   5,4% 0,2% 0,7%     
1983   5,4% 0,2% 0,6%     
1984   5,6% 0,2% 0,6%   0,001% 
1985   5,6% 0,2% 0,6%   0,001% 
1986   5,6% 0,2% 0,6%   0,001% 
1987   5,6% 0,2% 0,6% 0,04% 0,001% 
1988   5,5% 0,2% 0,6% 0,04% 0,001% 
1989   5,4% 0,2% 0,6% 0,04% 0,001% 
1990   5,4% 0,2% 0,6% 0,04% 0,001% 
1991   5,3% 0,2% 0,6% 0,03% 0,001% 
1992   5,3% 0,2% 0,6% 0,04% 0,001% 
1993   5,3% 0,2% 0,6% 0,04% 0,001% 
1994   5,3% 0,2% 0,6% 0,04% 0,001% 
1995   5,2% 0,2% 0,5% 0,03% 0,001% 
1996   5,2% 0,2% 0,5% 0,03% 0,001% 
1997   5,2% 0,2% 0,5% 0,03% 0,001% 
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Πίνακας 4.5: Κατανοµή προσωπικού  κατά υπουργείο % συνόλου πολιτικών υπαλλήλων 

 
Έτη 

∆ηµοσίων 
εργων 

Χωροταξίας & 
Περιβάλλοντος 

Εσωτερικών ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης & 
Αποκέντρωσης 

Ανάπτυξης 

1961 2,1%     
1962 2,0%     
1963 2,2%     
1964 2,1%     
1965 2,0%     
1966 1,9%     
1967 1,9%     
1968 1,8%     
1969 1,8%     
1970 2,4%     
1971 2,3%     
1972 2,3%     
1973 2,2%     
1974 2,2%     
1975 2,2%     
1976 2,2%     
1977 2,1%     
1978 2,0%     
1979 2,1%     
1980 2,0%     
1981 2,0% 0,00%   
1982 1,9% 0,01%   
1983 1,9% 0,01%   
1984 1,9% 0,01%   
1985 1,9% 0,44%   
1986 2,7%    
1987 2,6%    
1988 2,6%    
1989 2,5%    
1990 2,5%    
1991 2,5%    
1992 2,4%    
1993 2,4%    
1994 2,4%    
1995 2,5%    
1996 2,5% 3,0%  
1997 2,5% 3,0% 1,3% 
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6.3  ∆ιαχρονική  µεταβολή δηµόσιας απασχόλησης  κατά φορέα υπουργείο 

 Το προσωπικό του συνόλου των υπουργείων σηµείωσε διαχρονικά αύξηση, όπως 

διαπιστώνεται από τα στοιχεία, δεδοµένων των αλλαγών  που πραγµατοποιήθηκαν µε την πάροδο 

του χρόνου στη σύνθεση και τις αρµοδιότητες των επιµέρους υπηρεσιών τους. Στους πίνακες (5,5.1, 

5.2,5.3,5.4) που παρατίθενται και υπολογίζεται η ετήσια µεταβολή του προσωπικού κάθε υπουργείου 

ξεχωριστά, φαίνεται πως µε εξαίρεση τα υπουργεία Συγκοινωνιών (αυτονόµηση των ΕΛΤΑ) και 

Βορείου Ελλάδος στα υπόλοιπα υπουργεία σηµειώθηκε αύξηση προσωπικού. Στο υπουργείο 

Παιδείας η αύξηση του προσωπικού είναι συνεχής µε υψηλότερους ρυθµούς τις περιόδους 1961-

1965 και 1975- 1981 και σταδιακά χαµηλότερους απ’ το 1981 και έπειτα. Στα υπόλοιπα υπουργεία 

εµφανίζονται διακυµάνσεις κατά περιόδους ή έτη, καθώς περίοδοι υψηλής αύξησης ακολουθούνται 

από περιόδους σταθεροποίησης, δηλαδή µηδενικής -οριακής αύξησης ή περιόδους µείωσης 

προσωπικού. Η υψηλότερη αύξηση προσωπικού σηµειώθηκε στο υπουργείο Πολιτισµού και 

Επιστηµών, καθώς το σύνολο του προσωπικού σε διάστηµα µιας δεκαετίας πολλαπλασιάστηκε και 

ακολούθως στα υπουργεία Ναυτιλίας, Εργασίας, ∆ηµόσιας Τάξης, Παιδείας, Γεωργίας και 

Προεδρίας, όπως και στις υπηρεσίες του Γραφείου του Πρωθυπουργού όπου το προσωπικό αυξήθηκε 

σηµαντικά. Μικρότερη αύξηση σηµειώθηκε στο προσωπικό του Υπουργείου Αιγαίου και του 

προσωπικού της Βουλής.   

 Μέχρι την δεκαετία του ’80 παρατηρούνται έντονες διακυµάνσεις στον αριθµό του 

προσωπικού των επιµέρους υπουργείων. Από την περίοδο αυτή και έπειτα τα ετήσια ποσοστά των 

υπαλλήλων, ανεξάρτητα αν είναι πτωτικά ή ανοδικά ακολουθούν κατά πολύ µικρότερους ρυθµούς 

σε σχέση µε το παρελθόν,  µε τον αριθµό του προσωπικού σχεδόν να παραµένει σταθερός. Αν και ο 

αριθµός του συνόλου των πολιτικών υπαλλήλων συνεχίζει να αυξάνεται την περίοδο  1981-1985, 

αυτό οφείλεται στην συµβολή ορισµένων µόνο νεοσύστατων υπουργείων τα σε συγκεκριµένα έτη 

σηµείωσαν υψηλά ποσοστά αύξησης του προσωπικού (π.χ. υπουργεία Μεταφορών και 

Επικοινωνιών, Πολιτισµού και Επιστηµών).  Εξαίρεση αποτελούν τα υπουργεία Εργασίας και 

Γεωργίας, το πρώτο σηµείωσε αύξηση προσωπικού 40% το 1988 και το δεύτερο 13,2% το 1985. 

Στην περίοδο αυτή εξαίρεση αποτελεί η τριετία 1988-1990, κατά τη διάρκεια της οποίας σε αρκετά 

υπουργεία σηµειώθηκε σηµαντική αύξηση προσωπικού. Ωστόσο η γενικότερη τάση µετά το 1981 

είναι πως ο αριθµός των πολιτικών υπαλλήλων περιορίζεται σε µικρότερους ρυθµούς αύξησης σε 

σχέση µε το παρελθόν. Εποµένως διακρίνονται δύο περίοδοι. Η πρώτη περίοδος φθάνει µέχρι το 

1981 όπου εκεί σηµειώνονται οι σχετικά υψηλοί ρυθµοί αυξήσεων αλλά και µειώσεων στον αριθµό 

των υπαλλήλων.  Η δεύτερη περίοδος ξεκινά απ΄ το 1981 µέχρι το 1997 και στο σύνολο της 

χαρακτηρίζεται από µικρότερα ποσοστά µεταβολής σε κάθε υπουργείο, πλην των προαναφερόµενων 
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εξαιρέσεων, καθώς και αυτή χωρίζεται σε δύο υποπεριόδους. Η πρώτη µεταξύ 1981-1985 οι ρυθµοί 

παραµένουν σχετικά υψηλοί κατά µέσο όρο 2-3% ετησίως, αν και µειωµένοι σε σχέση µε το 

παρελθόν και η δεύτερη από το 1985 και έπειτα όπου οι ρυθµοί µειώνονται, πλην του 

µεσοδιαστήµατος 1988-1990 όπου εµφανίζονται αυξητικές τάσεις σε ορισµένα υπουργεία. 

 Στα διαγράµµατα 4-24 αποτυπώνονται  ξεκάθαρα οι προαναφερόµενες διακυµάνσεις.  Για το 

προσωπικό της πλειονότητας των υπουργείων οι διακυµάνσεις ως προς τον αριθµό των υπαλλήλων 

τους είναι εντονότερες µέχρι το 1981, µε εξαίρεση το υπουργείο Πολιτισµού και Επιστηµών το οποίο 

ιδρύθηκε την δεκαετία του ’70,  τα υπουργεία Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εθνικής 

Οικονοµίας τα οποία ιδρύθηκαν την δεκαετία του ’80 και απ’ τα παλαιότερα τα υπουργεία 

Συγκοινωνιών και ∆ικαιοσύνης τα οποία εµφάνισαν ανάλογα υψηλές διακυµάνσεις την δεκαετία του 

’80.  Απ’ το 1981 και έπειτα οι διακυµάνσεις ακλουθούν φθίνουσα πορεία στο σύνολο των 

υπουργείων πλην των εξαιρέσεων που προαναφέρθηκαν. Η ανοδική τάση της τριετίας 1988-1990 δεν 

αφορά στο σύνολο των υπουργείων αλλά στη Βουλή και το προσωπικό των υπουργείων Προεδρίας 

και Εξωτερικών. Σχηµατικά τα δεδοµένα αποτυπώνονται µε την µορφή µιας ευρύτερης κυκλικής 

διακύµανσης, για τα υπουργεία τα οποία διατηρούνται σε όλη την περίοδο έχει σηµείο ανόδου την 

περίοδο ως το 1981 και πτώσης απ’ το 1981 ως το 1997, µε εµφανεστέρα παραδείγµατα τα 

υπουργεία Εξωτερικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών, Εµπορίου και Βιοµηχανίας. 

Εντός της πρώτης περιόδου 1961-1981 διακρίνεται και ένας ακόµη µικρότερος κύκλος εικοσαετίας 

όπου έχει σηµείο ανόδου την περίοδο µέχρι το 1965 όταν σηµειώνονται οι υψηλότεροι ρυθµοί 

αύξησης των υπαλλήλων, ακολουθούµενη απ΄ την περίοδο πτώσης µεταξύ 1967-1970 όπου οι 

ρυθµοί περιορίζονται ή εµφανίζονται και σηµαντικές µειώσεις προσωπικού και ανάκαµψης απ΄ το 

1971ως το 1981, όταν σε γενικές γραµµές οι ρυθµοί επανέρχονται σε υψηλά επίπεδα.  Στη δεύτερη 

περίοδο η πτώση των ρυθµών είναι βαθµιαία απ’ το 1985 και έπειτα.  
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Πίνακας 5.1: Ετήσια Μεταβολή Προσωπικού % κατά υπουργείο  

 
Έτη 

 
Βουλή   

Υπηρεσίες 
πρωθυπουργού 

Προεδρίας 
κυβερνησεως 

 
Συντονισµού  

Πολιτισµού & 
Επιστηµών 

Εθνικής 
Άµυνας 

1961          
1962 0,0%   12,1% 4,7%   -3,8% 
1963 9,1%   28,3% 5,6%   82,1% 
1964 7,2%   0,9% -1,3%   -1,8% 
1965 0,3%   4,8% -3,1%   -2,0% 
1966 2,5%   -0,2% 0,8%   -2,4% 
1967 0,0%   -2,5% 1,1%   -2,8% 
1968 -12,2%   8,2% -0,8%   -3,6% 
1969 0,0%   33,3% -0,2%   -4,3% 
1970 0,0%   3,7% 61,5%   -0,7% 
1971 0,0% 8% 8,6% 0,9%   0,0% 
1972 0,0% 122,2% -0,1% 1,3%   0,0% 
1973 0,0% 5% 2,1% 1,1% 857,1% 2,4% 
1974 0,0% -4,8% 0% 5,4% 111,9% -2,8% 
1975 0,0% -5% -0,1% 0,3% 13,4% 0,2% 
1976 0,0% 0% 1% 0,6% 16,8% 0,6% 
1977 0,0% 0% 1% 0,6% 16,5% 0,0% 
1978 0,0% 0% 0,3% 0,0% -0,5% 0,0% 
1979 0,0% 0% 0,4% -0,2% 61% 0,0% 
1980 0,0%   1,2% 1,5% 38,7% 0,0% 
1981 0,0%   0,2%  66,5% 0,0% 
1982 0,0%   0,1%  5,9% 0,0% 
1983 0,0%   0,0%  -0,3% 0,0% 
1984 0,0%   0,1%  0,9% 0,0% 
1985 0,0%   0%  1,4% 0,0% 
1986 0,0%   0%  7,3% 0,0% 
1987 0,0%   0%  -0,2% 0,0% 
1988 0,0%   0%  1% 0,0% 
1989 5,6%   0%  14,1% 0,0% 
1990 0,0%   3%  -1,1% 0,0% 
1991 0,0%   0%  -1,1% 0,0% 
1992 0,0%   0%  1,6% 0,0% 
1993 0,0%   0%  1,1% 0,0% 
1994 0,0%   0%  0,7% 0,0% 
1995 0,0%   0 %  22,5% 0,0% 
1996 0,0%     5% 0,0% 
1997 0,0%     1,6% 0,0% 
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Πίνακας 5.2: Ετήσια Μεταβολή Προσωπικού % κατά υπουργείο  

 
Έτη 

 
Εξωτερικών 

 
∆ικαιοσύνης 

 
Εσωτερικών 

 
∆ηµόσιας Ταξης

Παιδείας Θρησκ/ων 
 

 
Οικονοµικών

1961     
1962 1,2% 3,2% -0,7% 5,8% 3,5%
1963 0,3% 1,4% 12,7% 6,1% 2,1%
1964 2,7% 1,7% -13,9% 8,0% 0,8%
1965 21,5% -0,1% 1,5% 0,0% 7,6% 7,0%
1966 6,3% 2,3% 1,8% -0,4% 6,1% 5,4%
1967 4,4% -1,1% 3,7% -0,9% 3,4% 3,3%
1968 2,9% -0,6% -2,0% -6,5% 1,5% -0,8%
1969 0,6% 3,4% -0,3% -7,7% 3,2% -1,3%
1970 0,6% 3,3% 6,5% 6,6% 2,1% -0,8%
1971 2,2% 3,4% 3,1% 7,1% 1,1% 0,6%
1972 6,7% 1,8% 8,8% 12,4% 4,2% 5,9%
1973 4,7% 5,2% 1,0% -1,8% 6,3% 5,8%
1974 2,5% 4,3% 1,2% 4,8% 3,3% 6,1%
1975 3,0% 4,0% 5,2% 1,3% 3,2% 5,3%
1976 4,3% 2,3% 4,3% 0,6% 4,4% 2,8%
1977 8,7% 2,7% 0,8% 121,0% 9,7% 1,2%
1978 0,0% -0,1% -0,1% 1,5% 5,8% 0,2%
1979 5,0% 1,5% -0,5% 0,0% 5,7% 4,6%
1980 2,9% 3,6% 2,4% 6,8% 3,7% 2,2%
1981 1,1% 0,1% 5,4% 12,8% 3,7% 1,3%
1982 2,3% 0,1% 1,9% -0,2% 5,8% 0,9%
1983 0,0% 0,8% -0,1% -1,9% 3,2% 2,9%
1984 0,0% 0,8% 1,5% -3,6% 2,8% 0,4%
1985 0,0% 5,2% 3,1% -13,5% 2,7% 0,2%
1986 2,0% 1,6% 1,9%
1987 0,0% 1,4% -1,4% 3,0%
1988 -0,1% 0,3% -0,9% 1,9%
1989 7,1% 9,1% 1,0% 2,7%
1990 0,0% 1,3% -1,9% 2,3%
1991 0,1% -0,7% 52,2% 0,9%
1992 4,2% -0,1% -1,0% 1,0%
1993 0,0% 0,0%  2,0% 0,0%
1994 0,0% 1,0% -0,1% 0,9% 0,0%
1995 0,1% 2,3% -0,1% 1,5% 0,0%
1996 0,1% 1,8%  1,1% 0,1%
1997 0,0% 0,4%  1,0% 0,1%
 

 

 

 

 



165 
 

Πίνακας 5.3: Ετήσια Μεταβολή Προσωπικού % κατά υπουργείο  

 
Έτη 

εθνικής 
οικονοµίας 

 
Εµπορίου 

 
Βιοµηχανίας 

 
Συγκοινωνιών 

 
Γεωργίας 

1961      
1962  0,5% 6,9% 1,5% 1,1% 
1963  5,8% 6,6% 2,5% 18,8% 
1964  0,8% -1,0% 1,8% 4,4% 
1965  0,7% 0,9% 5,7% 9,2% 
1966  1,4% 0,7% 0,7% 1,3% 
1967  2,4% -1,2% 0,1% 5,4% 
1968  -3,7% -9,4% -1,9% 0,6% 
1969  -3,2% 2,9% -0,2% -1,9% 
1970  15,7% 26,3% -79,6% 34,9% 
1971  -2,8% 0,3% -0,1% 2,0% 
1972  -2,9% 0,4% 0,0% 1,8% 
1973  -1,5% 1,9% 0,0% 2,7% 
1974  -2,0% 4,0% 0,1% 0,5% 
1975  -0,3% 5,0% 1,8% 2,9% 
1976  6,1% 3,6% 13,9% 6,5% 
1977  2,4% 0,3% 1,5% 0,3% 
1978  -1,9% -0,1% -0,3% 0,5% 
1979  1,7% 0,0% 0,9% 1,2% 
1980  -3,6% 9,1% 4,5% 6,3% 
1981  1,0% -5,4% 1,4% 0,1% 
1982 0,0% -3,2% 3,6% 1,3% 0,1% 
1983 -0,1% -0,9% 2,4% -0,4% 2,2% 
1984 0,8% 0,6% -0,1% 7,8% 2,1% 
1985 5,0% 1,0% -0,1% 1,1% 13,2% 
1986 0,2% 0,0% 0,3% -0,9% 5,7% 
1987 -0,4% -0,1% 0,3% 8,7% -0,5% 
1988 0,1% 0,6% 0,2% 15,9% -0,2% 
1989 2,0% 0,0% -0,1% 0,8% 0,0% 
1990 -0,2% 0,0% -0,2% -1,6% -0,6% 
1991 0,6% -0,1% -0,2% -1,4% -0,3% 
1992 0,2% -0,4% 0,0% 1,1% -0,9% 
1993 0,0% 0,0% -0,3% 0,0% 1,4% 
1994 0,0% -0,1% 0,2% -0,4% 0,0% 
1995 0,4% 0,0% 0,2% 9,3% 3,2% 
1996 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,1% 
1997 0,2%   0,0% -0,2% 
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Πίνακας 5.4: Ετήσια Μεταβολή Προσωπικού % κατά υπουργείο  

 
Έτη 

 
κοινωνικής 
πρόνοιας 

Υγείας 
πρόνοιας 

κοινωνικών 
ασφαλίσεων 

 

 
 

Ναυτιλίας 

 
 

Εργασίας 

 
 

Αιγαιου 

 
 

Βορείου Ελλάδος 
 
 

1961          
1962 1,0%   2,0% -1,3%     
1963 5,3%   4,0% 7,5%     
1964 0,3%   1,9% 0,0%     
1965 4,0%   0,0% 39,3%     
1966 2,9%   -3,8% 0,2%     
1967 -0,1%   -3,9% -2,0%     
1968 -0,1%   -8,2% -5,8%     
1969 3,3%   -6,7% -3,1%     
1970 9,8%   76,2% -4,9%     
1971 1,8%   12,2% 19,7%   -8,3% 
1972 1,2%   194,0% -0,4%     
1973 0,4%   0,4% 1,9%     
1974 1,5%   0,4% 3,4%     
1975 2,0%   5,7% 24,9%     
1976 2,0%   -0,8% 2,9%     
1977 1,1%   0,8% 0,6%     
1978 1,6%   0,0% 0,2%     
1979 6,0%   -0,4% 2,0%     
1980    2,8% 0,0% 5,9%     
1981   0,3% 3,1% 42,3%     
1982   1,6% 0,0% 2,5%     
1983   3,2% 0,0% 0,3%     
1984   4,7% 0,0% 0,3%     
1985   3,7% 0,0% 0,2%   0% 
1986   2,2% 9,4% -0,1%   0% 
1987   1,0% 0,0% 0,2%   0% 
1988   1,0% 0,0% 40,0% 0% 0% 
1989   0,4% 0,0% 1,3% 0% 0% 
1990   0,7% 0,0% 0,3% 0% 0% 
1991   0,2% 0,0% 0,0% 0% 0% 
1992   0,2% 0,0% 0,1% 4,8 0% 
1993   0,9% -0,3% 0,0% 0% 0% 
1994   0,3% 0,0% 0,0% 0% 0% 
1995   0,4%   0,2% 0% 0% 
1996   1,4%   -0,2% 0% 0% 
1997   -0,1%   0,0% 0% 0% 
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Πίνακας 5.5: Ετήσια Μεταβολή Προσωπικού % κατά υπουργείο  

 
Έτη 

∆ηµοσίων 
εργων  

Χωροταξίας & 
Περιβάλλοντος 

1961   
1962 1,8%  
1963 15,8%  
1964 0,5%  
1965 1,5%  
1966 -0,2%  
1967 -0,2%  
1968 -2,6%  
1969 -1,9%  
1970 35,3%  
1971 -1,0%  
1972 2,2%  
1973 -0,2%  
1974 3,1%  
1975 4,3%  
1976 3,5%  
1977 0,6%  
1978 -0,4%  
1979 6,5%  
1980 2,0%  
1981 0,2%  
1982 0,3% 700,0% 
1983 -0,2% 18,8% 
1984 2,7% 5,3% 
1985 3,4% 3540,0% 
1986 43,0% 
1987 -0,2% 
1988 0,7% 
1989 0,0% 
1990 -0,1% 
1991 0,3% 
1992 -0,5% 
1993 -0,1% 
1994 0,6% 
1995 7,8% 
1996 0,6% 
1997 -0,1% 
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∆ιάγραµµα 4 

 

∆ιάγραµµα 5 

 

∆ιάγραµµα 6 
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∆ιάγραµµα 7 

 

∆ιάγραµµα 8 

 

∆ιάγραµµα 9 

 

∆ιάγραµµα 10 
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∆ιάγραµµα 11 

 

∆ιάγραµµα 12 

 

∆ιάγραµµα 13 

 

∆ιάγραµµα 14 
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∆ιάγραµµα 15 

 

∆ιάγραµµα 16 

 

∆ιάγραµµα 17 

 

∆ιάγραµµα 18 
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∆ιάγραµµα 19 

 

∆ιάγραµµα 20 

 

∆ιάγραµµα 21 

 

∆ιάγραµµα 22 
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∆ιάγραµµα 23 

 

∆ιάγραµµα 24 
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6.4  Εξέλιξη ∆ιορισµών – Αποχωρήσεων   

 Η συνολική εκτίµηση της δηµόσιας απασχόλησης  δεν θα ήταν ολοκληρωµένη αν δεν 

λάµβανε υπόψιν το ζήτηµα της κινητικότητας  στο στενό δηµόσιο τοµέα, δηλαδή των εισόδων και 

των αποχωρήσεων από τις δηµόσιες υπηρεσίες. Τα στοιχεία τα οποία παρατίθενται ως προς το 

ζήτηµα αυτό αφορούν τους διορισµούς αλλά και τις αποχωρήσεις καθώς και τα αίτια αυτών. Οι 

πίνακες 6 και 7 περιέχουν ποσοτικά δεδοµένα σχετικά µε τον αριθµό των διορισθέντων και 

εξερχοµένων από τις υπηρεσίες του στενού δηµοσίου τοµέα κατά έτος και κατηγορία. Επίσης η 

παρούσα έρευνα αποπειράται να προχωρήσει παραπέρα περιλαµβάνοντας και ερµηνεύοντας στοιχεία 

σχετικά µε τα αίτια εξόδου από τις δηµόσιες υπηρεσίες (πίνακες 8,9 και 8.1-8.29). Τα στοιχεία δεν 

αφορούν µόνο στο σύνολο των δηµοσίων υπαλλήλων αλλά ξεχωριστά στις κατηγορίες των 

πολιτικών υπαλλήλων και του προσωπικού των Σωµάτων Ασφαλείας.   

Το µέγεθος της δηµόσιας απασχόλησης αποτελεί συνάρτηση  δυο µεταβλητών, των 

προσλήψεων προσωπικού και των αποχωρήσεων. Η διαφορά µεταξύ τους ορίζει το πραγµατικό 

ετήσιο αριθµό των απασχολούµενων αλλά και την καθαρή αύξηση ή µείωση τους σε κάθε κατηγορία 

και φορέα ή υπουργείο. Εποµένως, αναλύοντας τα δεδοµένα του συνόλου προσωπικού αλλά και των 

επιµέρους κατηγοριών πολιτικών υπαλλήλων και Σωµάτων Ασφαλείας, ο αριθµός των εργαζοµένων  

ανά έτος προκύπτει απ’ την διαφορά µεταξύ των διορισµών και των αποχωρήσεων απ’ τις υπηρεσίες. 

Η µονοσήµαντη εξέταση της επίπτωσης των διορισµών στο µέγεθος της δηµοσιουπαλληλίας θα ήταν 

εσφαλµένη αν δεν αποδίδονταν  ανάλογη σηµασία στον αριθµό των υπαλλήλων που αποχωρούν απ’ 

τις δηµόσιες υπηρεσίες καθώς και των αιτιών που οδηγούν στην αποχώρηση τους. Μια πρόχειρη 

ανάγνωση των στοιχείων δείχνει πως σε ορισµένα έτη ο αριθµός των διορισµών αν και ήταν 

συγκριτικά µικρότερος σε σχέση µε άλλα, επέφερε µεγαλύτερη αύξηση προσωπικού διότι ο αριθµός 

των αποχωρήσεων το συγκεκριµένο έτος ήταν περιορισµένος (π.χ 1995) και το αντίθετο να 

παρατηρείται µικρότερη  αύξηση σε έτη όπου ο αριθµός των διορισµών ήταν µεγαλύτερος (π.χ  

1987), διότι αντίστοιχα οι αποχωρήσεις απ’ τις υπηρεσίες ήταν αυξηµένες (πίνακας 6). Η αναλογία 

της σχέσης επιφέρει περιορισµό ή µείωση προσωπικού, ενώ όταν η ίδια σχέση είναι αντιστρόφως 

ανάλογη παρατηρούνται και υψηλότεροι ρυθµοί αύξησης.   

Η µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα ως προς το κοµµάτι της δηµόσιας απασχόλησης αποδίδεται 

στην ελληνική βιβλιογραφία στην αύξηση των διορισµών δηλαδή στην πολιτική προσλήψεων των 

εκάστοτε κυβερνήσεων αποδίδοντας σε αυτό την πλεονασµατική στελέχωση µε τα προβλήµατα τα 

οποία επιφέρει στο διοικητικό σύστηµα της χώρας. Η µονοµερής αυτή εκτίµηση, αν και φαινοµενικά 

εύλογη, σε ένα βαθµό είναι εσφαλµένη απ’ την στιγµή που δεν εξετάζεται αντίστοιχα το µέγεθος των 

αποχωρήσεων. Το ζητούµενο σ’ αυτό το σηµείο δεν είναι απλά να διαπιστωθεί πόσοι υπάλληλοι 
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διορίζονται ετησίως αλλά και πόσοι αποχωρούν. Στα δεδοµένα τα οποία περιλαµβάνονται στον 

πίνακα 6 η πρώτη στήλη αφορά στο ετήσιο σύνολο των διορισµών και αποχωρήσεων του συνόλου 

προσωπικού, η δεύτερη και η τρίτη ξεχωριστά των κατηγοριών πολιτικών υπαλλήλων και Σωµάτων 

Ασφαλείας. Στις τρεις τελευταίες στήλες υπολογίζεται η διαφορά µεταξύ διορισθέντων και 

αποχωρήσεων για το σύνολο, αλλά και κάθε κατηγορία ξεχωριστά δείχνοντας την ετήσια 

πραγµατική αύξηση ή µείωση προσωπικού, δηλαδή  τον «καθαρό» αριθµό αύξησης ή µείωσης του 

προσωπικού κατά έτος.  

Προχωρώντας στην ανάλυση των στοιχείων (πίνακας 6), σε γενικές γραµµές φαίνεται πως  

υπήρξε µεγάλη ζήτηση εργασίας εντός των κρατικών υπηρεσιών, όπως αντίστοιχα υπήρξε και 

µεγάλος αριθµός προσωπικού που αποχωρούσε. Ωστόσο µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του ’70  ο 

αριθµός όσων αποχωρούν απ’ το δηµόσιο ετησίως είναι ιδιαίτερα αυξηµένος, τάση η οποία 

περιορίζεται σηµαντικά απ’ το 1974, όταν οι αποχωρήσεις σταδιακά περιορίζονται και διατηρούνται 

ως το 1997 σε χαµηλά επίπεδα, γεγονός που αφορά στους πολιτικούς υπαλλήλους, ενώ αντίθετα για 

τα σώµατα ασφαλείας ξεκινούν απ’ την δεκαετία του ’70 και συνεχίζονται ως το ’90. Βάσει  των 

στοιχείων (πίνακας 6) φαίνεται πως την περίοδο 1963 και µέχρι το 1977 πραγµατοποιείται ένα 

µαζικό κύµα προσλήψεων πολιτικών υπαλλήλων. Αντίστοιχα την ίδια περίοδο απ’ το 1963-1970 

έχουµε ένα αντίστοιχο κύµα αποχωρήσεων πολιτικών υπαλλήλων. Κατά κάποιο τρόπο την περίοδο 

1963-1970 ο κρατικός µηχανισµός ανανεώνει το προσωπικό του πραγµατοποιώντας µαζικές 

προσλήψεις και αποχωρήσεις.  Στα Σώµατα Ασφαλείας η ίδια διαδικασία ξεκινά απ’ το 1973 και 

ολοκληρώνεται το 1981. Το διάστηµα αυτό σχεδόν το µισό προσωπικό αποχωρεί και 

προσλαµβάνεται το 50% του συνόλου των προσλήψεων όλης της εξεταζόµενης περιόδου. 

Συνολικά µέσα σε διάστηµα τεσσάρων δεκαετιών προσλήφθηκαν στο δηµόσιο 209.917 

άτοµα και αποχώρησαν 89.875, µε σχετική αναλογία 2 διορισµών για κάθε 1 αποχώρηση.  Ο 

µεγαλύτερος αριθµός των διορισµών πραγµατοποιήθηκε τις δεκαετίες ’60 και ’70 όταν προσελήφθη 

το 66% του συνόλου. Απ’ την δεκαετία του 80 οι προσλήψεις περιορίζονται µέχρι το 1980 στο 

24,6% , ενώ απ’ το 1991 ως το 1997 στο 9,5%.  Ο µεγαλύτερος αριθµός διορισθέντων ήταν πολιτικοί 

υπάλληλοι σε ποσοστό 82% περίπου. Το µεγαλύτερο µέρος αυτών διορίσθηκε και πάλι την περίοδο 

1961-1980 περίπου το 65% ενώ τη δεκαετία του ’80 το υπόλοιπο 25% και το ’90 το ποσοστό των 

διορισµών φθάνει σχεδόν στο 10%.  Ως προς τα Σώµατα Ασφαλείας η κατάσταση είναι διαφορετική. 

Το µεγαλύτερο µέρος των εισόδων 38.820 στελεχών  πραγµατοποιείται τη δεκαετία του ’70 σχεδόν 

το 50%, διπλάσιο ποσοστό σε σχέση µε το ’60 (25%), ενώ απ’ το ’80 και έπειτα τα ποσοστά 

περιορίζονται στο 19% και απ’ το ’90 και αργότερα στο 7,5% περίπου. Αναφορικά µε τις 

αποχωρήσεις, σε σύνολο 89.875 εργαζοµένων το 45% περίπου αποχώρησε µεταξύ 1961-1970, ενώ 

τις δυο επόµενες δεκαετίες βαθµιαία οι αποχωρήσεις περιορίζονται στο 30% το ’70, σχεδόν 20% το 



176 
 

’80 και 6,5% την δεκαετία του ’90.  Το µεγαλύτερο µέρος των αποχωρήσεων αφορά στους 

πολιτικούς υπαλλήλους 58% περίπου, η πλειοψηφία των οποίων (30.353 υπάλληλοι) αποχωρούν 

µεταξύ 1961-1970 (58%), ενώ τη δεκαετία του ’70 το ποσοστό µειώνεται κατά 1/3 σχεδόν  και 

φθάνει το ’80 στο 15% και µεταξύ 1990-1997 στο 7%. Αντίθετα στα Σώµατα Ασφαλείας απ’ τους  

37750 εξελθόντες  το µισό προσωπικό αποχωρεί σε διάστηµα µιας δεκαετίας (1971-1980, 50%). Το 

υψηλό ποσοστό αποχωρήσεων διατηρείται και την δεκαετία του ’80 (30%), ενώ την δεκαετία του 

’90 µειώνεται στο 6%. 

Παρόλο που ο αριθµός των διορισµών των ΠΥ και ΣΑ εµφανίζει διακυµάνσεις, καθώς σε 

ορισµένα έτη είναι ιδιαίτερα αυξηµένος ενώ σε άλλα χαµηλός, οι προσλήψεις ΠΥ είναι 

πολλαπλάσιες  σε σχέση µε τα ΣΑ.  Τη δεκαετία του ’60, 8 στις 10 προσλήψεις αφορούσαν πολιτικό 

προσωπικό, αναλόγια η οποία θα διατηρηθεί και κατά τη δεκαετία του ’70. Απ’ το 1981 και έπειτα οι 

διορισµοί αρχίζουν και περιορίζονται στο σύνολο τους ακολουθώντας µια φθίνουσα πορεία, 

εντονότερη τη δεκαετία του ’90, φθάνοντας στο µισό σε σχέση µε τι προηγούµενες δεκαετίες και 

βαθµιαία σε µικρότερους αριθµούς ως το 1997. Ειδικότερα ως προς τα ΣΑ, απ’ το 1985 και έπειτα ο 

αριθµός των διορισµών υπολείπεται αναλογικά των αποχωρήσεων και τα έτη 1988,1989, 1993 και 

1995-1997 οι διορισµοί στις υπηρεσίες είναι µηδενικοί, µε συνέπεια να εµφανίζονται αρνητικά 

πρόσηµα και το προσωπικό των ΣΑ σταδιακά να µειώνεται. Τη δεκαετία του ’60 1 στους τρεις 

αποχωρούντες από το στενό δηµόσιο τοµέα προέρχονταν απ’ τα ΣΑ, ενώ τις πρώτα έτη της 

δεκαετίας του ’70 η αναλογία έφτασε 1 προς 2. Απ’ το 1974 η αναλογία σταδιακά αντιστρέφεται, 

καθώς σταδιακά όλο και µεγαλύτερο µέρος των αποχωρούντων προέρχονταν απ’ τα ΣΑ, καθώς 

βαθµιαία µειώνεται το προσωπικό των Σ.Α.  Ο αριθµός εξόδων ΠΥ είναι σαφώς µικρότερος σε 

σχέση µε τις προσλήψεις σε όλη την εξεταζόµενη περίοδο. Την δεκαετία του ’60 διατηρείται σε 

υψηλά επίπεδα και το σύνολο των αποχωρούντων ετησίως αντιστοιχεί περίπου στους µισούς 

διορισµούς. Απ’ το 1974 και έπειτα η κατάσταση αντιστρέφεται µε σταδιακά µικρότερο αριθµό 

ΠΟΥ να αποχωρούν απ’ τις δηµόσιες υπηρεσίες, αυξάνοντας το σύνολο του προσωπικού τη 

δεκαετία του ’70. Απ’ το 1980 η µείωση των αποχωρήσεων των υπαλλήλων σε συνδυασµό µε την 

συγκράτηση των προσλήψεων, περιόρισαν την ταχύτητα αύξησης του συνόλου προσωπικού  και 

βαθµιαία τη δεκαετία του ’90 οι προσλήψεις στο δηµόσιο µειώθηκαν.  

 Στα διαγράµµατα 25- 30 αποτυπώνονται εµφανέστερα οι παραπάνω εκτιµήσεις. Η εξέλιξη 

του συνόλου διορισµών κινείται σε υψηλούς ρυθµούς το πρώτο διάστηµα µε κάποιες περιορισµένες 

διακυµάνσεις µεταξύ 1967-1974. Απ’ τις αρχές της δεκαετίας του ’80 η πορεία αυτή φθίνει και το 

µεγέθη σταδιακά µειώνονται. Το σύνολο των αποχωρήσεων κινείται σε γενικές γραµµές σε σταθερά 

επίπεδα χωρίς έντονες διακυµάνσεις,  σε όλη την εξεταζόµενη περίοδο, ωστόσο µε µια πτωτική τάση 

απ’ το 1974 και έπειτα. Αντίστοιχη είναι η εξέλιξη των πολιτικών υπαλλήλων προς τους διορισµούς 
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µε υψηλότερους ρυθµούς τις δεκαετίες ’60 και ’70. Αντίθετα όλο και µικρότερο µέρος των ΠΥ 

βαθµιαία αποχωρεί απ’ το 1974 και έπειτα. Τέλος ως προς τα ΣΑ η κατάσταση είναι διαφορετική.   

Απ’ το 1973 ως το 1981 πραγµατοποιείται η µεγαλύτερη αύξηση διορισµών η οποία ανακόπτεται τη 

δεκαετία του ’80, µε αντίστοιχες αποχωρήσεις, οι οποίες αυξάνονται την ίδια περίοδο και 

περιορίζονται απ’ τις αρχές της δεκαετίας του ’80 και έπειτα.    
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Πίνακας 6: ∆ιορισµοί- Αποχωρήσεις προσωπικού από κεντρική διοίκηση  

Σύνολο Πολιτικοί Υπάλληλοι Σώµατα Ασφαλείας  ∆ιαφορά +/ -  
 

Έτη 
 
∆ιορισθέντες 

 
Αποχωρούντες 

 
∆ιορισθέντες 

  

 
Αποχωρούντες 

 
∆ιορισθέντες 

  

 
Αποχωρούντες 

 
Σύνολο 

 
Π.Υ 

  
Σ.Α 

 
1961 2.023 1.034 2.023 1.034     989 989   
1962 6.268 3.353 5.029 2.368 1.239 985 2.915 2.661 254 
1963 10.942 4.201 9.836 3.254 1.106 947 6.741 6.582 159 
1964 7.331 3.785 6.428 2.996 903 789 3.546 3.432 114 
1965 9.519 4.725 8.607 3.579 912 1.146 4.794 5.028 -234 
1966 7.103 3.333 6.017 2.399 1.086 934 3.770 3.618 152 
1967 4.930 3.042 3.840 1.675 1.090 1.367 1.888 2.165 -277 
1968 4.379 3.517 2.617 2.590 1.762 927 862 27 835 
1969 5.364 3.384 4.190 2.621 1.174 763 1.980 1.569 411 
1970 8.340 8.640 7.573 7.837 767 803 -300 -264 -36 
1971 3.503 2.951 3.121 1.751 382 1.200 552 1.370 -818 
1972 7.191 2.868 5.268 1.555 1.923 1.313 4.323 3.713 610 
1973 8.577 2.995 6.370 1.487 2.207 1.508 5.582 4.883 699 
1974 6.120 1.967 4.443 1.062 1.677 905 4.153 3.381 772 
1975 6.978 2.781 4.741 905 2.237 1.876 4.197 3.836 361 
1976 8.451 2.656 5.294 756 3.157 1.900 5.795 4.538 1.257 
1977 10.040 2.230 7.888 710 2.152 1.520 7.810 7.178 632 
1978 5.475 2.452 4.630 669 845 1.783 3.023 3.961 -938 
1979 8.919 2.704 6.644 766 2.275 1.938 6.215 5.878 337 
1980 6.982 2.218 5.468 738 1.514 1.480 4.764 4.730 34 
1981 6.968 1.960 4.745 617 2.223 1.343 5.008 4.128 880 
1982 7.019 2.099 5.749 670 1.270 1.429 4.929 5.079 -159 
1983 5.572 1.505 4.369 599 1.203 906 4.067 3.770 297 
1984 5.677 1.619 4.031 644 1.646 975 4.058 3.387 671 
1985 6.677 1.660 6.115 762 562 898 5.017 5.353 -336 
1986 4.689 2.396 4.267 1.372 422 1.024 2.293 2.895 -602 
1987 4.448 2.640 4.446 928 2 1.712 1.808 3.158 -1.710 
1988 2.890 1.818 2.890 666 0 1.152 1.072 2.224 -1.152 
1989 4.489 1.918 4.489 717 0 1.201 2.571 3.772 -1.201 
1990 3.191 1.509 3.091 773 100 736 1.682 2.318 -636 
1991 5.745 1.630 3.811 932 1.934 698 4.115 2.879 1.236 
1992 2.597 1.730 2.380 1.112 217 618 867 1.268 -401 
1993 2.621 689 2.621 332 0 357 1.932 2.289 -357 
1994 2.202 941 1.369 324 833 617 1.261 1.045 216 
1995 3.389 320 3.389 320 0 0 3.069 3.069 0 
1996 1.842 228 1.842 228 0 0 1.614 1.614 0 
1997 1.466 377 1.466 377 0 0 1.089 1.089 0 

Σύνολο 209.917 89.875 171.097 52.125 38.820 37.750 120.051 118.612 1.070 
 

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, Στατιστική ∆ηµοσίων Οικονοµικών (ετήσιο) 
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∆ιάγραµµα 28 
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6.5   ∆ιαχρονική µεταβολή διορισµών και µεταβολή  αποχωρήσεων  

 Η κινητικότητα προσωπικού στο δηµόσιο τοµέα υπήρξε έντονη µέχρι τη δεκαετία του ’90 µε 

αυξηµένη εισροή και εκροή ανθρώπινου δυναµικού, κυρίως κατά τις δυο πρώτες δεκαετίες. Ο  

δηµόσιος τοµέας ως το 1974 τουλάχιστον, δεν υπήρξε «ανοιχτός», δηλαδή  προσβάσιµος σε όλους 

τους ενδιαφερόµενους, ενώ τα κριτήρια και οι διαδικασίες προσλήψεων δεν στηρίζονταν σε κάποιο 

ενιαίο και ορθολογικό σύστηµα. Εν ολίγοις το κράτος αν και φαινοµενικά δεν έθετε σοβαρούς 

περιορισµούς ως προς τις προσλήψεις, εν τούτοις υπήρξε επιλεκτικό ως προς τη µερίδα του ενεργού 

πληθυσµού στην οποία τελικά απευθύνθηκε,  µε συνέπεια ενώ φαίνεται ένα «ανοιχτό τµήµα» της 

αγοράς εργασίας ουσιαστικά υπήρξε ιδιαίτερα «κλειστό», ζήτηµα το οποίο θα εξεταστεί αναλυτικά 

στο επόµενο κεφάλαιο. Στο σηµείο αυτό στόχος είναι να διερευνηθεί η  διαχρονική εξέλιξη των 

διορισµών και αποχωρήσεων στο στενό δηµόσιο τοµέα ώστε να συµπληρωθεί η εικόνα της δηµόσιας 

απασχόλησης και της µεγέθυνσης του κράτους από πλευράς στελέχωσης. Τα στοιχεία που 

παρατίθενται  (πίνακας 7) αφορούν στην ετήσια µεταβολή των διορισµών  και των αποχωρήσεων σε 

ετήσια βάση, στο σύνολο αλλά και τις επιµέρους κατηγορίες Πολιτικών Υπαλλήλων και Σωµάτων 

Ασφαλείας.  

                    Ως προς το σύνολο των διορισµών στο στενό δηµόσιο τοµέα, αλλά και στις επιµέρους 

κατηγορίες Π.Υ και Σ.Α παρατηρούνται έντονες διακυµάνσεις σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους, 

καθώς έτη µε υψηλούς ρυθµούς διορισµών ή αποχωρήσεων ακολουθούνται από έτη ή χρονικές 

περιόδους µε αντίστοιχη πτώση. Ως προς το σύνολο διορισµών οι υψηλότεροι αυξητικοί ρυθµοί 

εκδηλώνονται ως το 1980, µε αποκορύφωµα τα έτη 1962 όταν η αύξηση των διορισµών έφτασε στο 

209,8% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος και αντίστοιχα το 1972 στο 105,3%. Απ’ τις αρχές τις 

δεκαετίας του ’80 εκδηλώνεται µια σταδιακή τάση περιορισµού των διορισµών µε περισσότερα 

αρνητικά «πρόσηµα», κυρίως κατά τα έτη 1988, 1992 και 1996. Ως προς τις αποχωρήσεις το 

µεγαλύτερο µέρος αυτών πραγµατοποιείται ως το 1975 µε αποκορύφωµα τα έτη 1962 (224,3%), 

1970 (155,3%) και 1975 (41,4%).  Το µεγαλύτερο µέρος των διορισµών πραγµατοποιείται ως το 

1980 µε υψηλότερα ποσοστά στα έτη 1962 (148,6%), 1963 (95,6%) και 1970 (80,7%). Οι ρυθµοί 

περιορίζονται απ’ το 1980 και έπειτα µε µόνη ίσως εξαίρεση το έτος 1995 όπου παρατηρείται 

αύξηση 147,6%. Οι αποχωρήσεις πολιτικών υπαλλήλων στο µεγαλύτερο τους µέρος 

πραγµατοποιούνται ως το 1970, µε χαρακτηριστικά τα έτη 1962( 129%) και 1970 (199%).   

Τη δεκαετία του ’70 σηµειώνεται µια συνεχής πτώση µε όλο και µικρότερο µέρος του 

προσωπικού αποχωρεί, τάση ή οποία θα αντιστραφεί τη δεκαετία του ’80, όταν θα αυξηθούν ξανά οι 

αποχωρήσεις αλλά και πάλι σε περιορισµένο ρυθµό σε σχέση µε την δεκαετία του 60. Όσον αφορά 

στα Σ.Α το µεγαλύτερο µέρος των διορισµών αλλά και αποχωρήσεων πραγµατοποιείται τη δεκαετία 
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του ’70, όταν προσλαµβάνεται µεγάλος αριθµός προσωπικού. Έτσι το 1972 η αύξηση φθάνει το 

403,4% και το 1979 στο 169,2%, ενώ τα υψηλότεροι ρυθµοί αποχωρήσεων σηµειώνονται στα έτη 

1971 (49,9%) και 1975 (107,3%). Εξαίρεση, αποτελεί το υψηλό ποσοστό που σηµειώνεται ως προς 

τους διορισµούς το 1991, ωστόσο δικαιολογείται από το γεγονός ότι τα προηγούµενα έτη οι 

διορισµοί ήταν µηδενικοί αλλά οι αποχωρήσεις συνεχείς. Απ’ το 1980 και πάλι πραγµατοποιείται µια 

σηµαντική µείωση εισόδων και εξόδων, µε το κράτος κατά κάποιο τρόπο να παγώνει την 

κινητικότητα του προσωπικού σε χαµηλά επίπεδα, διατηρώντας σταθερό αριθµό στελεχών.   

Στα διαγράµµατα 31- 36 που δείχνουν την πορεία των διορισµών του συνόλου του 

προσωπικού και ξεχωριστά Π.Υ και Σ.Α, οι διακυµάνσεις είναι συνεχείς σε όλη την εξεταζόµενη 

περίοδο µε υψηλότερους ρυθµούς τις δυο πρώτες δεκαετίες στο σύνολο και τους ΠΥ και τη δεκαετία 

του ’70 για τα ΣΑ (εκτός του 1990, γεγονός που οφείλεται στην µηδενική αύξηση των 

προηγούµενων ετών). Τέλος οι αποχωρήσεις σηµειώνουν εντονότερες διακυµάνσεις για το σύνολο 

και τους ΠΥ στη δεκαετία του ’60, όταν αποχωρεί και το µεγαλύτερο µέρος του προσωπικού άνω 

αντίστοιχα στα Σ.Α, η διακύµανση είναι εντονότερη τη δεκαετία του ’70 όπου πραγµατοποιείται και 

ο µεγαλύτερος αριθµός των αποχωρήσεων.  
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Πίνακας 7:   Ετήσια µεταβολή διορισµών και αποχωρήσεων προσωπικού κεντρικής διοίκησης 

Σύνολο Πολιτικοί Υπάλληλοι Σώµατα Ασφαλείας   
Έτη 

∆ιορισθέντες 
 

Αποχωρούντες 
 

 
∆ιορισθέντες 

 
Αποχωρούντες 

 
∆ιορισθέντες 

 
Αποχωρούντες 

1961       
1962 209,8% 224,3% 148,6% 129,0%     
1963 74,6% 25,3% 95,6% 37,4% -10,7% -3,90% 
1964 -33,0% -9,9% -34,6% -7,9% -18,4% -16,70% 
1965 29,8% 24,8% 33,9% 19,5% 1,0% 45,20% 
1966 -25,4% -29,5% -30,1% -33,0% 19,1% -18,50% 
1967 -30,6% -8,7% -36,2% -30,2% 0,4% 46,40% 
1968 -11,2% 15,6% -31,8% 54,6% 61,7% -32,20% 
1969 22,5% -3,8% 60,1% 1,2% -33,4% -17,70% 
1970 55,5% 155,3% 80,7% 199,0% -34,7% 5,20% 
1971 -58,0% -65,8% -58,8% -77,7% -50,2% 49,90% 
1972 105,3% -2,8% 68,8% -11,2% 403,4% 9,40% 
1973 19,3% 4,4% 20,9% -4,4% 14,8% 14,90% 
1974 -28,6% -34,3% -30,3% -28,5% -24,0% -30,00% 
1975 14,0% 41,4% 6,7% -14,8% 33,4% 107,30% 
1976 21,1% -4,5% 11,7% -16,5% 41,1% 1,30% 
1977 18,8% -16,0% 49,0% -6,1% -31,8% -20,00% 
1978 -45,5% 10,0% -41,3% -5,8% -60,7% 17,30% 
1979 62,9% 10,3% 43,5% 14,5% 169,2% 8,70% 
1980 -21,7% -18,0% -17,7% -3,7% -33,5% -23,60% 
1981 -0,2% -11,6% -13,2% -16,4% 46,8% -9,30% 
1982 0,7% 7,1% 21,2% 8,6% -42,9% 6,40% 
1983 -20,6% -28,3% -24,0% -10,6% -5,3% -36,60% 
1984 1,9% 7,6% -7,7% 7,5% 36,8% 7,60% 
1985 17,6% 2,5% 51,7% 18,3% -65,9% -7,90% 
1986 -29,8% 44,3% -30,2% 80,1% -24,9% 14,00% 
1987 -5,1% 10,2% 4,2% -32,4% -98,0% 67,20% 
1988 -35,0% -31,1% -35,0% -28,2% 0,0% -32,70% 
1989 55,3% 5,5% 55,3% 7,7% 0,0% 4,30% 
1990 -28,9% -21,3% -31,1% 7,8% 0,0% -38,70% 
1991 80,0% 8,0% 23,3% 20,6% 1834,0% -5,20% 
1992 -54,8% 6,1% -37,5% 19,3% 11,2% -11,50% 
1993 0,9% -60,2% 10,1% -70,1% 0,0% -42,20% 
1994 -16,0% 36,6% -47,8% -2,4% 0,0% 72,80% 
1995 53,9% -66,0% 147,6% -1,2% 0,0% 0,00% 
1996 -45,6% -28,7% -45,6% -28,7% 0,0% 0,00% 
1997 -20,4% 65,4% -20,4% 65,4% 0,0% 0,00% 
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∆ιάγραµµα 31 

 

∆ιάγραµµα 32 

 

∆ιάγραµµα 33 
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∆ιάγραµµα 34 

 

∆ιάγραµµα 35 

 

∆ιάγραµµα 36 
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6.6  Τα  αίτια αποχωρήσεως  από τις δηµόσιες υπηρεσίες 

 Για να συµπληρωθεί η εικόνα της κινητικότητας εργατικού δυναµικού στο δηµόσιο δεν αρκεί 

µόνο ο αριθµός του προσωπικού που έπαυσε να εργάζεται στις κρατικές υπηρεσίες αλλά και τα αίτια  

που οδήγησαν στην αποχώρηση αυτή. Στο σύνολο των υπαλλήλων αλλά και σε κάθε κατηγορία 

ξεχωριστά περιλαµβάνονται εκτός από τους τακτικούς, έκτακτοι, µετακλητοί υπάλληλοι καθώς και 

προσωπικό ειδικών κατηγοριών. ∆εδοµένου ότι η διάκριση δεν ήταν δυνατό να γίνει, διότι στα 

πρωτογενή στοιχεία περιλαµβάνονται όλες οι κατηγορίες µαζί,  µπορούν να γίνουν µόνο υποθέσεις 

σχετικά µε το ποσοστό αυτών που τελικά αποχωρεί από το δηµόσιο ή µονιµοποιείται ως προς το 

καθεστώς εργασίας εφόσον είναι έκτακτο προσωπικό, όπως επίσης δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία 

για το µέρος αυτών των τακτικών ΠΥ και ΣΑ οι οποίοι αποχωρούν απ’ την υπηρεσία χωρίς να 

συνταξιοδοτούνται. Τα στοιχεία τα οποία διατίθενται αφορούν στα αίτια αποχώρησης στις εξής  

κατηγορίες: ορίου ηλικίας, παραίτησης, απόλυσης, ασθένειας, θανάτου και µετάταξης  Στον πίνακα 8 

αναφέρονται τα αίτια αποχωρήσεων σε κάθε έτος  του συνόλου των Π.Υ, στον πίνακα 9 των Σ.Α και 

αντίστοιχα στους ακόλουθους πίνακες 8.1-8.29 τα αίτια αποχώρησης για κάθε φορέα και υπουργείο 

ξεχωριστά.  

 Αν αφαιρεθεί ο αριθµός των µετατάξεων που πραγµατοποιήθηκαν, διότι στην ουσία οι 

απασχολούµενοι συνεχίζουν να εργάζονται στο δηµόσιο τοµέα, σε σύνολο 45.676 πολιτικών 

υπαλλήλων που αποχώρησαν πάνω απ’ τους µισούς (56%) παραιτήθηκαν ενώ ως προς τις υπόλοιπες 

αιτίες, το 24,7% οφείλονταν στην συµπλήρωση του ορίου ηλικίας, το 14,3% σε απόλυση και σε πολύ 

µικρότερα ποσοστά λόγω ασθενείας (1,2%) ή θανάτου (4%). Ο µεγαλύτερος αριθµός αποχωρήσεων 

πραγµατοποιείται απ’ το 1961 ως το 1974, όταν σταδιακά µειώθηκε στο 1/3 ο αριθµός των 

αποχωρήσεων. Μέχρι το 1974 πραγµατοποιήθηκε το 57,3% του συνόλου των παραιτήσεων και το 

64,5% των απολύσεων. Η έντονη κινητικότητα ως προς τις αποχωρήσεις προσωπικού εξαιτίας 

παραίτησης σηµειώθηκε στο διάστηµα 1962-1965 και τα έτη 1968 και 1986 και εξαιτίας απόλυσης,  

µεταξύ 1964 και 1969. Στα Σώµατα Ασφαλείας η κατάσταση είναι παρόµοια ως προς την κύριες 

αιτίες αποχωρήσεων, αλλά πραγµατοποιήθηκε στο µεγαλύτερο µέρος της σε διαφορετικό χρονικό 

διάστηµα. Εξαιρουµένου του αριθµού των µετατάξεων, σε σύνολο 37728 απασχολούµενων οι µισοί 

σχεδόν (49,2%) παραιτούνται, 17,4% απολύονται, ενώ το υπόλοιπο (4,7% ) αποχωρεί λόγω 

ασθενείας και το 3,1% λόγω θανάτου. Η αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας είναι πολύ µικρότερη από 

την παραίτηση  αλλά  υπερβαίνει σε µέγεθος τις απολύσεις. Ο µεγαλύτερος αριθµός αποχωρήσεων 

πραγµατοποιήθηκε µεταξύ 1971-1982, περίπου το 50% του συνόλου. Το ποσοστό αυτό οφείλεται 

στο µεγάλο αριθµό παραιτήσεων και απολύσεων που σηµειώθηκε, ενώ αντίστοιχα υψηλός µεταξύ 

1975- 1980 ήταν και ο αριθµός των αποχωρήσεων λόγω συµπλήρωσης ορίου ηλικίας. ∆υστυχώς για 
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την τελευταία δεκαετία δεν υπάρχει ολοκληρωµένη εικόνα διότι στις εκθέσεις της Στατιστικής 

∆ηµοσίων Οικονοµικών δεν περιλαµβάνονται στοιχεία για το διάστηµα 1994-1998. Σε κάθε 

υπουργείο ξεχωριστά οι διορισµοί υπερβαίνουν τις αποχωρήσεις εκτός του υπουργείου εµπορίου και 

∆ηµόσιας Τάξης  όπου ο αριθµός όσων αποχώρησαν είναι µεγαλύτερος όσων εισήλθαν. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις οι αποχωρήσεις αντιστοιχούν στο 1/3 των εισόδων ενώ σε ορισµένες 

φτάνουν στο 1/10  (Συντονισµού, Προεδρίας, Εξωτερικών, Υγείας  Πρόνοιας Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, Βορείου Ελλάδος, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & ∆ηµοσίων Έργων).  

Όπως είναι αναµενόµενο το µεγαλύτερος αριθµός των αποχωρήσεων αφορά και στα 

πολυπληθέστερα υπουργεία παιδείας (43%), οικονοµικών (11%) και δικαιοσύνης (6%) και Γεωργίας 

(8%). Ωστόσο εξίσου υψηλός αριθµός αποχωρήσεων πραγµατοποιήθηκε στα υπουργεία Άµυνας και 

Εσωτερικών, µάλιστα ο αριθµός ήταν ο υψηλότερος αναλογικά µε το προσωπικό τους αλλά και τον 

αριθµό διορισθέντων. Ειδικότερα στα πολυπληθέστερα υπουργεία  οι αποχωρήσεις αντιστοιχούσαν 

µεταξύ 1/3 µε 1/2 των διορισµών, ενώ στα υπουργεία Άµυνας και Εσωτερικών η αναλογία ήταν 2 

αποχωρήσεις προς 3 διορισµούς. Οι κυριότερες αιτίες αποχωρήσεων είναι η συµπλήρωση του ορίου 

ηλικίας  (υπουργεία Εξωτερικών, ∆ικαιοσύνης, Πολιτισµού & Επιστηµών, Παιδείας, Οικονοµικών, 

Γεωργίας, Κοινωνικών Υπηρεσιών, Υγείας Πρόνοιας  Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εργασίας) και η 

παραίτηση (υπουργεία Συντονισµού, Βορείου Ελλάδος, Εθνικής Άµυνας, Μεταφορών & 

Επικοινωνιών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας Τάξης, Συγκοινωνιών, ∆ηµοσίων Έργων, Περιβάλλοντος 

Χωροταξίας & ∆ηµοσίων Έργων, Κοινωνικής Πρόνοιας, Ναυτιλίας.). Η απόλυση αποτελεί κύρια 

αιτία αποχώρησης µόνο στο Υπουργείο Προεδρίας, ενώ στα υπόλοιπα αίτια περιλαµβάνεται 

ελάχιστος αριθµός προσωπικού. Στις  περισσότερες περιπτώσεις το 50% περίπου των υπαλλήλων 

αποχωρούν έχοντας συµπληρώσει το απαιτούµενο όριο ηλικίας ή παραιτούνται.  
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Πίνακας 8: Αίτια αποχώρησης Πολιτικών Υπαλλήλων  

Έτη Όριο ηλικίας Παραίτηση  Απόλυση Ασθένεια θάνατος Μετάταξη Σύνολο 

1961 243 565 126 27 73  1034 
1962 382 1357 238 65 144 182 2368 
1963 464 2291 263 48 126 62 3254 
1964 1141 1264 333 56 162 40 2996 
1965 1270 1508 430 43 183 145 3579 
1966 1275 611 325 20 115 53 2399 
1967 683 635 250 18 85 4 1675 
1968 686 1085 691 26 102  2590 
1969 1080 986 445 23 87  2621 
1970 736 932 194 18 62 5895 7837 
1971 510 935 242 20 44  1751 
1972 258 941 275 40 41  1555 
1973 273 873 264 29 40 8 1487 
1974 247 621 143 12 39  1062 
1975 171 526 141 4 49 14 905 
1976 166 416 123 6 44 1 756 
1977 211 286 172 6 34 1 710 
1978 229 246 154 2 37 1 669 
1979 206 400 98 5 47 10 766 
1980 143 483 80 2 27 3 738 
1981 204 256 117 4 34 2 617 
1982 185 356 97 2 28 2 670 
1983 70 433 76 3 17  599 
1984 70 488 62 2 19 3 644 
1985 81 363 290 6 22  762 
1986 52 1133 154 2 31  1372 
1987 22 856 40 5 5  928 
1988 21 568 49 4 23 1 666 
1989 40 597 55 3 17 5 717 
1990 35 714 6  14 4 773 
1991 19 769 113 11 19 1 932 
1992 15 858 214 8 17  1112 
1993 17 156 134 4 16 5 332 
1994 30 231 42 6 12 3 324 
1995 14 284 13 2 6 1 320 
1996 23 130 60 2 13  228 
1997 13 313 38 2 8 3 377 
Σύνολο 11285 25466 6547 536 1842 6449 52125

 
Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, Στατιστική ∆ηµοσίων Οικονοµικών (ετήσιο) 
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Πίνακας 9: Αίτια αποχώρησης προσωπικού Σωµάτων Ασφαλείας 
 

Έτη Όριο 
ηλικίας 

Παραίτηση  Απόλυση Ασθένεια θάνατος Μετάταξη Σύνολο 

1962 301 396 199 68 21  985 
1963 322 394 155 52 24  947 
1964 192 327 180 55 34 1 789 
1965 451 349 286 29 31  1146 
1966 158 307 366 68 35  934 
1967 298 177 790 70 30 2 1367 
1968 252 140 437 78 20  927 
1969 165 198 283 79 38  763 
1970 138 357 186 72 50  803 
1971 169 698 216 82 35  1200 
1972 163 812 161 142 35  1313 
1973 546 718 92 100 41 11 1508 
1974 295 391 116 57 46  905 
1975 494 1068 186 74 49 5 1876 
1976 544 1076 154 85 41  1900 
1977 570 671 187 55 37  1520 
1978 811 708 161 61 42  1783 
1979 605 1087 175 40 31  1938 
1980 639 545 233 31 31 1 1480 
1981 431 525 265 81 41  1343 
1982 756 495 74 66 38  1429 
1983 390 358 94 36 28  906 
1984 345 449 116 33 32  975 
1985 267 600 22  7 2 898 
1986 59 886 45 9 25  1024 
1987 215 1281 122 44 50  1712 
1988 98 808 177 35 34  1152 
1989 44 779 299 29 50  1201 
1990 56 529 66 24 61  736 
1991 70 508 71 20 29  698 
1992 52 377 107 51 31  618 
1993 1 262 74 8 12  357 
1994 84 274 161 46 52  617 
1995        
1996        
1997        
Σύνολο 9981 18550 6256 1780 1161 22 37750

 

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, Στατιστική ∆ηµοσίων Οικονοµικών (ετήσιο) 
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Αίτια αποχωρήσεων κατά υπουργείο 

Πίνακας 8.1: Αίτια αποχώρησης προσωπικού Βουλή  

Έτη ∆ιορισθ. 
Όριο 
ηλικίας Παραίτηση Απόλυση Ασθένεια θάνατος Μετάταξη

Σύνολο 
απ. 

1962 10 6 3   1  10 
1963 40 2 11   3  16 
1964 31  5 1  1  7 
1965 12 7 3   1  11 
1966 9        
1968 4 4 40 5    49 
1989 39   21    21 

Σύνολο 149 40 62 6 21 6  135 
 

Πίνακας 8.2: Αίτια αποχώρησης Προσωπικού  Υπουργείο Προεδρίας 

Έτη ∆ιορισθ. Όριο 
ηλικίας 

Παραίτηση Απόλυση Ασθένεια θάνατος Μετάταξη Σύνολο 
αποχωρούντων

1961 81 1 6 2  9
1962 98 2 7 2 1 8 20
1963 240 5 20 5 3 3 36
1964 60  11 26 13 2  52
1965 112 18 16 32 1 67
1966 20 8 2 11 1  22
1967 9 1 9 22 1  33
1968 87 7 1 1  9
1969 381 13 19 3 1 2  38
1970 59 5 3  8
1971 132 5 4 1  10
1972   1  1
1973 38 1 4 1  6
1975   2   2   4
1976 18 3   3   6
1977 21 4   3 1   8
1978 5       
1979 6       
1981 5 1   1   2
1982 1       
1984 1       
1990 50       
Σύνολο 1424 76 103 113 16 11 12 331
 

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, Στατιστική ∆ηµοσίων Οικονοµικών (ετήσιο) 
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Πίνακας 8.3: Αίτια αποχώρησης Προσωπικού Υπουργείο Συντονισµού 

Έτη ∆ιορισθ. 
Όριο 
ηλικίας Παραίτηση Απόλυση Ασθένεια θάνατος Μετάταξη 

Σύνολο 
αποχωρ. 

1961 13 17 2  19
1962 50 4 14 1 2  21
1963 43  5 1 1 7
1964 3 3 5 1 3  12
1965 32 12 33 7 1  53
1966 8 3  3
1967 7   -
1968  1 4  5
1969   1  1
1970 404  1  1
1971 19  9  9
1972 27 1 8 1 2 1  13
1973 23 4 5 2  11
1974 59   
1975 8 4   4 8
1976 7     
1977 7     
1978 2 2 1 1   4
1979   2 2   4
1980 19 1 1   2
1981 22 2 2   4
1982 1 1 1   2
Συνολο 754 57 87 19 4 7 5 179
 

Πίνακας 8.4: Αίτια αποχώρησης Προσωπικού  Υπουργείου Βορείου Ελλάδος 

 
Έτη 

 
∆ιορισθ. 

Όριο 
ηλικίας 

 
Παραίτηση 

 
Απόλυση 

 
Ασθένεια 

 
θάνατος 

 
Μετάταξη 

Σύνολο 
αποχωρ. 

1970 11 5 1  6
1971 4   0
1972 11   0
1973 15 1 11 2  14
1974  1  1
Σύνολο 41 1 17 2 1  21
       
 

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, Στατιστική ∆ηµοσίων Οικονοµικών (ετήσιο) 
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Πίνακας 8.5: Αίτια αποχώρησης Προσωπικού  Υπουργείου Εθνικής Άµυνας 

Έτη ∆ιορισθ. 
Όριο 
ηλικίας Παραίτηση Απόλυση Ασθένεια θάνατος Μετάταξη 

Σύνολο 
αποχωρ. 

1961 19 1 25 30  6   62 
1962 7 18 44 36 5 3 2 108 
1963 3307 33 1.095 51 5 5 1 1190 
1964 6 24 40 15 4 6  89 
1965 469 33 490 18 5 6 7 559 
1966 27 72 23 1 2 15 24 137 
1967 8 35 60 18 7 8 3 131 
1968 1 46 81 18 6 4  155 
1969 13 93 54 33 3 8  191 
1970  5 18 3 1 1  28 
1971  1      1 
1972         
1973 191 6 70 16 5   97 
1974 17 24 94 8 3   129 
1975 76 68   67 1     136 
1976 78 55   46 6 2 1 109 
1982 1               

 Σύνολο  4220 514 2094 360 53 64 38 3122 
 

Πίνακας 8.6: Αίτια αποχώρησης Προσωπικού  Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών 

 
Έτη 

 
∆ιορισθ. 

Όριο 
ηλικίας 

 
Παραίτηση 

 
Απόλυση 

 
Ασθένεια 

 
θάνατος 

 
Μετάταξη 

Σύνολο 
αποχωρ. 

1975 40 1 10 4    15 
1976 206  5   1  6 
1977 37 4 4 4  1  13 
1984 154 1 11 1  1  14 
1985 47 1 15 8 1   25 
1986 48 1 62 2    65 
1987 213  45     45 
1988 364  25 3  1 1 30 
1989 59  33 1  1 5 40 
1990 6 1 42 1   2 46 
1991 1  34   1  35 
1992 93 1 61 1 2 1  66 
1993 8  4   2 3 9 
1994 10  15   2 2 19 
1995 225  1 1    2 
1996 10 1 2     3 
1997   1     1 
Σύνολο 1521 11 370 26 3 11 13 434 
           
Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, Στατιστική ∆ηµοσίων Οικονοµικών (ετήσιο) 
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Πίνακας 8.7: Αίτια αποχώρησης Προσωπικού  Υπουργείου Εξωτερικών 

 
Έτη 

 
∆ιορισθ. Όριο ηλικίας 

 
Παραίτηση 

 
Απόλυση 

 
Ασθένεια 

 
θάνατος 

 
Μετάταξη 

Σύνολο 
αποχωρ. 

1961 19   
1962 28 8 10 2 1  21
1963 14 9 2 1  12
1964 24 3 1 1 1 2  8
1965 134 2 1  3
1966 64 12 5  17
1967 45 7 3  10
1968 27 1 1 1  3
1969 27 11 10 1  22
1970 6 1   1
1971 48 18 9 1 1  29
1972 72 9 3 1  13
1973 50 2 2 2  6
1974 27 2 1 -  3
1975 31 1  1  2
1976 45 1 1  2
1977 94   
1979 58   
1980 36   
1981 14   
1982 29   
1986 27 1  1  2
1988  1  1  2
1989 95   
1991 3 1  1  2
Σύνολο 1017 71 60 20 3 4  158
     
Πίνακας 8.8: Αίτια αποχώρησης Προσωπικού  Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας 

              
Έτη ∆ιορισθ. 

Όριο 
ηλικίας Παραίτηση Απόλυση Ασθένεια θάνατος Μετάταξη 

Σύνολο 
αποχωρ. 

1983 1 1 1   2
1984 10     
1985 63 2   2
1986 6 3   3
1987   5   5
1988 7 6   6
1989 26 1   1
1990   3   3
Σύνολο 113 1 21  22
         
         
Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, Στατιστική ∆ηµοσίων Οικονοµικών (ετήσιο) 
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Πίνακας 8.9: Αίτια αποχώρησης Προσωπικού  Υπουργείου ∆ικαιοσύνης 

 
Έτη 

 
∆ιορισθ. 

Όριο 
ηλικίας 

 
Παραίτηση 

 
Απόλυση 

 
Ασθένεια 

 
θάνατος 

 
Μετάταξη 

Σύνολο 
αποχωρ. 

1961 158 22 59 6 7 8   102
1962 427 38 149 2 13 14 28 244
1963 268 35 123 5 5 8 8 184
1964 280 58 89 4 2 21 5 179
1965 212 113 74 5 7 21  220
1966 297 77 67 1 3 6 7 161
1967 101 86 63 2 4 11  166
1968 211 62 116 57 4 9  248
1969 422 114 90 6 4 4  218
1970 390 82 88 8 4 4  186
1971 342 27 80 10 4 3  124
1972 221 23 56 17 3 3  102
1973 473 33 70 11 1 7 1 123
1974 393 16 61 5 1 2  85
1975 356 59 6 42 4 1 5 117
1976 205 29 8 17 2 2 58
1977 267 53 21 22 6 1 3 106
1978 69 74 32 31 5 1 4 147
1979 175 50 14 33 2 1 100
1980 337 39 7 26 4 2 78
1981 13 6 3 2 1 12
1982 31 25 9 9 6 1   50
1983 87 20 5 14 1 40
1984 104 38 4 32 1 1 76
1985 468 15   12 3   30
1986 162 14 2 11 1 28
1987 145 17 1 16   34
1988 49 18 3 15   36
1989 901 44 8 36   88
1990 172 37 5 32   74
1991 33 102   102   204
1992 13 25   25   50
1993 8 6   5 1   12
1994 116 12 4 7 1   24
1995 253 10 2 8   20
1996 204 15 1 13 1 30
1997 57 17 1 14 1 1 34
Σύνολο 8420 1511 1321 663 97 126 72 3790
       
Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, Στατιστική ∆ηµοσίων Οικονοµικών (ετήσιο) 
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Πίνακας 8.10: Αίτια αποχώρησης Προσωπικού  Υπουργείου Εσωτερικών 

 
Έτη 

 
∆ιορισθ. 

Όριο 
ηλικίας 

 
Παραίτηση 

 
Απόλυση 

 
Ασθένεια 

 
θάνατος 

 
Μετάταξη 

Σύνολο 
αποχωρ. 

1961 45 5 11 4 3 3  26
1962 69 22 47 9 1 3 3 85
1963 355 19 44 1 2 3 2 71
1964 193 18 47 6 2 4 2 79
1965 162 65 44 6 15 130
1966 75 25 9 1 2  37
1967 122 15 15 8 1 3  42
1968 46 42 62 12 1 6  123
1969 78 33 75 - 4 6  118
1970 252 13 58 1 3 2  77
1971 100 8 47 2 1  58
1972 317 9 46 7 1 1  64
1973 65 30 63 7 1 1  102
1974 73 22 29 3 1  55
1975 162 17 1 11 4 1 34
1976 140 13 1 10 1 1 26
1977 41 17 5 10 1 1 34
1978 6 8 1 5 1 1 16
1979 1 17 3 13  33
1980 83 11 4 7  22
1981 196 26 10 12 3 1 52
1982 74 11 1 5 4 1 22
1983 9 11 1 10  22
1984 57 5 1 4  10
1985 124 20  17 2 1 40
1993 4 25 2 21 2 50
1994 2 7  4 1 1 1 14
1995 3 6  6  12
1996 2 1  1  2
1997 2 22  19 1 2 44
Σύνολο 2858 543 627 215 38 43 34 1500
       
 

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, Στατιστική ∆ηµοσίων Οικονοµικών (ετήσιο) 
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Πίνακας 8.11: Αίτια αποχώρησης Προσωπικού  Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης 

 
Έτη 

 
∆ιορισθ. 

Όριο 
ηλικίας 

 
Παραίτηση 

 
Απόλυση 

 
Ασθένεια 

 
θάνατος 

 
Μετάταξη 

 
Σύνολο 
αποχωρ. 

1975 24 3 10 4  17
1976 13 1 9  10
1977 649  2 1 1  4
1978 22 2 2  4
1979 22 3 10 2 1 5 1 22
1980 98 2 8 4 3 17
1981 216 25 13 11 2 1 52
1982 15 5 7 1 1 4  18
1983 5 11 18 1 2 1  33
1984 8 5 48 1 5  59
1985 24 3 137 62 1 5  208
1993 18 2 10 2 1 15
1994 2 7 43 1 1  52
1995 7  24  24
1996   16 1  17
1997 1  19  19
Σύνολο 1124 69 376 84 5 31 6 571 
         
Πίνακας 8.12: Αίτια αποχώρησης Προσωπικού  Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης 

 
Έτη 

 
∆ιορισθ. 

Όριο 
ηλικίας 

 
Παραίτηση 

 
Απόλυση 

 
Ασθένεια 

 
θάνατος 

 
Μετάταξη 

 
Σύνολο 
αποχωρ. 

1986 5 12 412 120 1 17  562
1987 17 1 71 1 1  74
1988 11 3 38 8  49
1989 88 2 43 2  47
1990 2 6 66 1 5  78
1991 2338 3 223 6 9 8 1 250
1992 3 1 60 2 2  65
Σύνολο 2464 28 913 128 13 42 1 1125
           
 

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, Στατιστική ∆ηµοσίων Οικονοµικών (ετήσιο) 
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Πίνακας 8.13: Αίτια αποχώρησης Προσωπικού  Υπουργείου Πολιτισµού & Επιστηµών 

Έτη 
∆ιορισθ

. 
Όριο 
ηλικίας Παραίτηση 

Απόλυσ
η Ασθένεια θάνατος Μετάταξη 

Σύνολο 
αποχωρ. 

1972 9 2   2
1973 64 2 2  4
1974 96 5 11 4 1  21
1975 23 4  4  8
1976 33 6 2 2 2 12
1977 37 6 3 3  12
1978 1 2  2  4
1979 135 2 2  4
1980 140 4  3 1 8
1981 420 96 58 22 12 4 192
1982 49 1  1 2
1983 6 9 1 3 3 2 18
1984 9 1  1  2
1985 14 2  2  4
1986 77 13 4 8 1  26
1987 11 13 2 10 1  26
1988 17 8 3 3 2  16
1989 138 7 1 3 2 1 14
1990 3 15 4 10 1 30
1991 5 17 1 16  34
1992 29 12 3 9  24
1993 19 7 2 5  14
1994 16 8 1 6 1  16
1995 256 10 2 7 1  20
1996 72 5 1 4  10
1997 40 18  16 1 35
Σύνολ 1719 275 103 143 23 1 13 558
         
Πίνακας 8.14: Αίτια αποχώρησης Προσωπικού  Υπουργείου Υπηρεσιών  Πρωθυπουργού 

 
Έτη 

 
∆ιορισθ. 

Όριο 
ηλικίας 

 
Παραίτηση 

 
Απόλυση 

 
Ασθένεια 

 
Θάνατος 

 
Μετάταξη 

Σύνολο 
αποχωρ. 

1970 11 5 1  6
1971 4   0
1972 11   0
1973 15 1 11 2  14
1974  1  1
Σύνολο 41 1 17 2 1  21
 

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, Στατιστική ∆ηµοσίων Οικονοµικών (ετήσιο) 
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Πίνακας 8.15: Αίτια αποχώρησης Προσωπικού  Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων 

 
Έτη 

 
∆ιορισθ. 

Όριο 
ηλικίας 

 
Παραίτηση 

 
Απόλυση 

 
Ασθένεια 

 
θάνατος 

 
Μετάταξη 

Σύνολο 
αποχωρ. 

1961 1049 65 250 32 8 16   371
1962 2797 79 662 158 32 56 2 989
1963 2928 111 584 156 13 45 1 910
1964 4026 428 513 200 14 58 3 1216
1965 3807 315 263 297 10 46 17 948
1966 3907 825 254 291 8 44 8 1430
1967 2204 359 239 98 3 24  723
1968 1771 205 487 378 7 38  1115
1969 2759 491 441 363 2 24  1321
1970 1883 309 383 167 3 19  881
1971 1436 294 390 206 10 14  914
1972 2784 66 492 172 16 17  763
1973 3761 82 349 148 11 14 1 605
1974 2176 73 239 84 5 12   413
1975 2146 390 54 215 98 13 770
1976 2868 359 68 173 96 1 21 718
1977 5996 258 31 114 98 3 11 515
1978 4111 305 75 120 95 15 610
1979 4190 250 54 123 52 3 16 498
1980 3014 310 23 228 51 1 7 620
1981 3089 256 50 104 84 3 15 512
1982 4863 291 47 169 65 9 581
1983 2942 277 16 209 45 1 6 554
1984 2713 323 20 247 42 2 10 644
1985 2656 268 23 80 155 1 9 536
1986 2129 415 15 364 25 1 10 830
1987 3222 475 4 431 35 2 3 950
1988 2126 302 2 255 36 1 8 604
1989 2967 388 19 334 25 2 8 776
1990 2751 420 10 405 3 2 840
1991 1320 402 14 278 104 1 5 804
1992 1745 715 4 489 207 3 12 1430
1993 2255 208 5 65 131 1 6 416
1994 1092 156 10 100 38 3 4 311
1995 1779 180 2 166 7 1 3 359
1996 1290 133 8 58 60 1 6 266
1997 1301 218 4 177 33 2 2 436
Σύνολο 99853 11001 6104 7654 1727 460 233 27179
       
Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, Στατιστική ∆ηµοσίων Οικονοµικών (ετήσιο) 
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Πίνακας 8.16: Αίτια αποχώρησης Προσωπικού  Υπουργείου Οικονοµικών  

  
Έτη 

  
∆ιορισθ. 

Όριο 
ηλικίας 

  
Παραίτηση 

  
Απόλυση 

  
Ασθένεια 

  
θάνατος 

  
Μετάταξη 

Σύνολο 
αποχωρ. 

1961 86 57 62 1 2 15  137
1962 843 117 134 6 3 33 132 425
1963 576 100 133 12 9 16 46 316
1964 551 307 88 5 1 28 25 454
1965 1.417 314 84 4 2 39 98 541
1966 850 69 23 3 2 20 11 128
1967 580 72 17 2 1 15  107
1968 47 70 51 25 19  165
1969 8 81 65 26 2 19  193
1970 166 119 135 8 12 1 275
1971 334 70 149 12 2 13  246
1972 1.069 56 112 40 4 7  219
1973 1.104 50 115 40 4 8 1 218
1974 1.132 45 80 13 1 13  152
1975 1.097 191 85 78 12 3 13 382
1976 619 114 47 52 8 7 228
1977 405 191 86 51 44 10 382
1978 171 141 71 31 33 6 282
1979 1.000 145 76 41 16 12 290
1980 552 130 47 60 13 1 9 260
1981 265 2 1 1  4
1982 311 126 61 44 13 7 251
1983 686 85 22 49 8 6 170
1984 161 78 22 46 9 1 156
1985 125 89 18 47 22 2 178
1986 145 107 11 89 4 3 214
1987 531 87 4 80 2 1 174
1988 16 75 3 65 3 1 3 150
1989 27 71 2 62 5 2 142
1990 8 67 5 56 1 4 133
1991 8   0
1992 4 1  1  2
1993    0
1994    0
1995 5   0
1996    0
1997 4 2  2  4
Σύνολο 14898 3229 1809 1050 228 262 400 6978
       
 

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, Στατιστική ∆ηµοσίων Οικονοµικών (ετήσιο) 
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Πίνακας 8.17: Αίτια αποχώρησης Προσωπικού  Υπουργείου Εµπορίου 

 
Έτη 

 
∆ιορισθ. 

Όριο 
ηλικίας 

 
Παραίτηση 

 
Απόλυση 

 
Ασθένεια 

 
θάνατος 

 
Μετάταξη 

Σύνολο 
αποχωρ. 

1961 17 2 8 1  11
1962 16 2 4 1 1 1  9
1963 96 1 7 3 2  13
1964 45 16 9 5 3  33
1965 76 31 17 9 2 7  66
1966 26 2 2 1  5
1967 65 15 11 1 1  28
1968 4 32 17 8 6  63
1969 5 23 26 2 3  54
1970 284 22 18 3 8  51
1971 21 21 43 2 3  69
1972 35 13 59 4 3 4  83
1973 42 8 48 7 3 1  67
1974 3 11 18 1 1 4  35
1975 23 27 5 20   2 54
1976 148 53 18 30 2  3 106
1977 96 57 35 21 1    114
1978 9 41 9 28 1  3 82
1979 105 76 10 63 1  2 152
1980 14 74 24 44 5  1 148
1981 16         0
1982 28 81 31 49 1    162
1983   14 1 4 9    28
1984 14 5   3 2    10
1985 17 1 1      2
1987   2   2     4
1988 9         0
1991   1   1     2
1992 2 7   6   1 14
1993           0
1994 3 1   1     2
1995 2         0
1996           0
1997           0
Σύνολο 1221 639 421 316 34 45 12 1467 
       
Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, Στατιστική ∆ηµοσίων Οικονοµικών (ετήσιο) 
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Πίνακας 8.18: Αίτια αποχώρησης Προσωπικού  Υπουργείου Βιοµηχανίας 

  
Έτη 

  
∆ιορισθ. 

Όριο 
ηλικίας 

  
Παραίτηση 

  
Απόλυση 

  
Ασθένεια 

  
θάνατος 

  
Μετάταξη 

Σύνολο 
αποχωρ. 

         
1961 20 3 2 1 2   8
1962 43 1 5 1 1  8
1963 58 6 8 8  22
1964 18 14 5 3 1 1  24
1965 36 13 15 2 1  31
1966 24 7 9 4  20
1967 14 3 9 8 1  21
1968 4 17 11 28 2  58
1969 29 3 10 1  14
1970 168 7 16 2 2  27
1971 47 12 27 3 3  45
1972 29 2 18 3 3  26
1973 31 3 11 1 1 2 18
1974 42 14  14
1975 48 12 1 9 2   24
1976 41 14 1 9 2 2   28
1977 23 21 2 16 3   42
1978 7 8 3 4 1   16
1979 8 8 3 5   16
1980 74 2   1 1   4
1981 8 54 31 21 1 1 108
1982 38 9   8 1 18
1983 20     0
1984 1 1   1   2
1985   1   1   2
1986 4 1   1   2
1987 4 1   1   2
1988 2     0
1989   1   1   2
1990   2   2   4
1991   2   1 1 4
1992   2   2   4
1993   3   3   6
1994   1   1   2
1995       0
1996       0
1997       0
Σύνολο 841 234 201 149 18 15 5 622
         
 

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, Στατιστική ∆ηµοσίων Οικονοµικών (ετήσιο) 
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Πίνακας 8.19: Αίτια αποχώρησης Προσωπικού  Υπουργείου Συγκοινωνιών & ∆ηµοσίων Έργων 

 
Έτη 

 
∆ιορισθ. 

Όριο 
ηλικίας 

 
Παραίτηση 

 
Απόλυση 

 
Ασθένεια 

 
θάνατος 

 
Μετάταξη 

Σύνολο 
αποχωρ. 

1961 332 30 68 36 4 8  146
1962 284 47 85 6 7 13 4 162
1963 618 61 110 8 8 25  212
1964 335 114 59 11 4 17 1 206
1965 657 141 79 11 7 14 1 253
1966 189 97 32 3 2 12 1 147
1967 145 39 41 50 12 1 143
1968 48 80 71 63 5 12  231
1969 122 85 72 3 1 9  170
1970 1139 55 82 3 1 1 5891 6033
1971 39 23 41 1 1  66
1972 118 23 33 7 2 1  66
1973 106 28 67 11 1 3  110
1974 129 18 20 14 1  53
Σύνολο 4261 841 840 227 42 128 5899 7998
 

Πίνακας 8.20: Αίτια αποχώρησης Προσωπικού  Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων 

 
Έτη 

 
∆ιορισθ. 

Όριο 
ηλικίας 

 
Παραίτηση 

 
Απόλυση 

 
Ασθένεια 

 
θάνατος 

 
Μετάταξη 

 
Σύνολο 
αποχωρ. 

1975 124 2 15 1  18
1976 109 5 9 1 3 1 19
1977 27 5 5  10
1978 5 12 2 1  15
1979 184 3 5 2  10
1980 71 6 7  13
1981 12 1 3 1  5
1982 12 1 2 1  4
1983  1 4  5
1984 85 2 5  7
1985 113 1 10  11
Σύνολο 742 39 67 5 5 1 117
         
 
 
Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, Στατιστική ∆ηµοσίων Οικονοµικών (ετήσιο) 
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Πίνακας 8.21: Αίτια αποχώρησης Προσωπικού  Υπουργείου Συγκοινωνιών 
                   

  
Έτη 

  
∆ιορισθ. 

Όριο 
ηλικίας 

  
Παραίτηση 

  
Απόλυση 

  
Ασθένεια 

  
θάνατος 

  
Μετάταξη 

Σύνολο 
αποχωρ. 

1978 1  1 4 1   6
1979 25  3 4 3   10
1980 81  4 2   6
1981 41 3 6 8   17
1982 29 1 1 3 1   6
1983 9  15 2   17
Σύνολο 186 4 30 15 13  62
       
Πίνακας 8.22: Αίτια αποχώρησης Προσωπικού  Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & ∆ηµοσίων Έργων 

 
Έτη 

 
∆ιορισθ. 

Όριο 
ηλικίας 

 
Παραίτηση 

 
Απόλυση 

 
Ασθένεια 

 
θάνατος 

 
Μετάταξη 

 
Σύνολο 
αποχωρ. 

1986 621 14  14
1987 2 10  10
1988 32 2  2
1989 1 2 1  3
1990 1 4  4
1991 29 1 12 1  14
1992 1 24 1  25
1993 3 2 5 1 1  9
1994 31 1 1 1  3
1995 363 1 11 1 1  14
1996 36 1 5 3  9
1997 6 2 9 1 1 13
Σύνολο 1126 8 99 1 1 10 1 120
         
Πίνακας 8.23: Αίτια αποχώρησης Προσωπικού  Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισµού & Περιβάλλοντος 

 
Έτη 

 
∆ιορισθ. 

Όριο 
ηλικίας 

 
Παραίτηση 

 
Απόλυση 

 
Ασθένεια 

 
θάνατος 

 
Μετάταξη 

σύνολο 
αποχωρ. 

1981 3 1  1  2
1982 16 2  1 1 4
1983 4 1  1  2
1984 2 1  1  2
1985 711 3  3  6
Σύνολο 736 8  7 1 16
         
 

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, Στατιστική ∆ηµοσίων Οικονοµικών (ετήσιο) 
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Πίνακας 8.24: Αίτια αποχώρησης Προσωπικού  Υπουργείου Γεωργίας 

 
Έτη 

 
∆ιορισθ. 

Όριο 
ηλικίας 

 
Παραίτηση 

 
Απόλυση 

 
Ασθένεια 

 
θάνατος 

 
Μετάταξη 

Σύνολο 
αποχωρ. 

1961 75 27 26 1 1 9  64
1962 147 25 72 5 2 104
1963 828 60 31 1 9  101
1964 378 133 28 3 2 10 2 178
1965 631 137 31 1 4 16 3 192
1966 140 58 6 8  72
1967 341 34 8 9 4  55
1968 169 78 23 30 4  135
1969 24 82 41 2 1 7  133
1970 2.025 66 27 - 2 6 2 103
1971 212 16 35 3 1 6  61
1972 275 45 72 17 2 3  139
1973 270 19 23 9 1 5 2 59
1974 89 14 30 6 - 2 - 52
1975 269 41 11 15 6 7 80
1976 567 33 8 19 2 1 3 66
1977 63 36 13 15 1 7 72
1978 73 30 11 8 4 1 6 60
1979 174 68 23 27 5 1 6 130
1980 614 57 14 38 2 3 114
1981 10 4 2 2  8
1982 52 47 19 22 3 3 94
1983 290 82 9 66 6 1 164
1984 242 41 7 30 2 1 81
1985 1.387 79 34 15 26 1 3 158
1986 738 99 6 91 2  198
1987 41 102 7 92 2 1 204
1988 88 108 5 96 4 3 216
1989 75 72 7 61 1 1 2 144
1990 3 78 4 72 2 156
1991 15 55  49 2 1 3 110
1992 10 111 2 106 2 1  222
1993 183 18 2 13 1 2 36
1994 51 46 3 39 1 3 92
1995 419 48 3 41 2 1 1 96
1996 34 18 2 15 1  36
1997 21 47 2 42 1 1 93
Σύνολο 11023 2114 647 1056 85 107 69 4078
         
Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, Στατιστική ∆ηµοσίων Οικονοµικών (ετήσιο) 
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Πίνακας 8.25: Αίτια αποχώρησης Προσωπικού  Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας 

 
Έτη 

 
∆ιορισθ. 

Όριο 
ηλικίας 

 
Παραίτηση 

 
Απόλυση 

 
Ασθένεια 

 
θάνατος 

 
Μετάταξη 

Σύνολο 
αποχωρ. 

1961 111 8 39 11 2 4  64 
1962 201 12 111 14 3 9 1 150 
1963 430 22 114 12 4 6 - 158 
1964 470 21 359 52 12 6 2 452 
1965 233 23 33 3 1 4 2 66 
1966 345 30 166 6 1 7 - 210 
1967 193 16 150 27 2 4 - 199 
1968 191 34 108 47 3 2 - 194 
1969 315 43 67 9 1 5 - 125 
1970 716 26 91 1 1 4 1 124 
1971 223 11 89 1 - - - 101 
1972 112 5 25 3 - 1 - 34 
1973 82 12 38 5 1 - - 56 
1974 149 17 22 4 - 3 - 46 
Σύνολο 3771 280 1412 195 31 55 6 1979 
       
 

Πίνακας 8.26: Αίτια αποχώρησης Προσωπικού  Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών 

 
Έτη 

 
∆ιορισθ. 

Όριο 
ηλικίας 

 
Παραίτηση 

 
Απόλυση 

 
Ασθένεια 

 
θάνατος Μετάταξη 

Σύνολο 
αποχωρ. 

1975 172 32 1 21 6  3 1 
1976 173 33 5 26 2    
1977 119 40 6 20 13 1   
1978 146 32 12 11 8  1  
1979 547 104 14 74 14  2  
1980 294 71 16 53 2    
1981 35 13 7 4 1  1  
1982 174 47 10 37     
Σύνολο 1660 372 71 246 46 1 7 1 
         
 

 

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, Στατιστική ∆ηµοσίων Οικονοµικών (ετήσιο) 
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Πίνακας 8.27: Αίτια αποχώρησης Προσωπικού  Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

 
Έτη 

 
∆ιορισθ. 

Όριο 
ηλικίας 

 
Παραίτηση 

 
Απόλυση 

 
Ασθένεια 

 
θάνατος Μετάταξη 

Σύνολο 
αποχωρ. 

1983 306 42 2 38 2    
1984 467 71 7 60 4    
1985 364 38  22 12 2 2  
1986 280 77 1 76     
1987 194 96 3 92 1    
1988 165 67 2 62 1 2   
1989 59 21 1 20     
1990 92 23  22    1 
1991 44 26  26     
1992 52 35  35     
1993 102 18 1 15 2    
1994 35 9 1 8     
1995 47 7 1 6     
1996 149 10 2 8     
1997  13 2 11     
Σύνολο 2356 553 23 501 22 4 2 1 
Πίνακας 8.28: Αίτια αποχώρησης Προσωπικού  Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας 

 
Έτη 

 
∆ιορισθ. 

Όριο 
ηλικίας 

 
Παραίτηση 

 
Απόλυση 

 
Ασθένεια 

 
θάνατος 

 
Μετάταξη 

Σύνολο 
αποχωρ. 

1961 3 1  2    3 
1962 2  1     1 
1963 7  3 1 1   5 
1964 5 1 3     4 
1965 4 1 3     4 
1966   2     2 
1967 1  1 2    3 
1968 2 2 4     6 
1969  1 2     3 
1970 37 5      5 
1971 17 1 5 1 1   8 
1972 181 3 8 3 4 2  20 
1973 19 2 11 4   1 18 
1974 4  1 1  1  3 
1975 19 5  5    10 
1976  2  2    4 
1977 2       0 
1979  1 1     2 
1981 8       0 
1986 25       0 
1993  1  1    2 
1996 15       0 
Σύνολο 351 26 45 22 6 3 1 103 
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Πίνακας 8.29: Αίτια αποχώρησης Προσωπικού  Υπουργείου Εργασίας 

 
Έτη 

 
∆ιορισθ. 

Όριο 
ηλικίας 

 
Παραίτηση 

 
Απόλυση 

 
Ασθένεια 

 
θάνατος 

 
Μετάταξη 

Σύνολο 
αποχωρ. 

1961 5 4 7 1  12
1962 7 1 9 1  11
1963 24 1  1
1964 3 1 2  3
1965 137 3 2 2 1 8
1966 9 2 4 2 8
1967 5 8 5 1  14
1968 5 5 8 18  31
1969 7 7 13  20
1970 9 21 7 1  29
1971 85 1 7  8
1972 8 1 8 1  10
1973 15 2 4  6
1974 16   
1975 123 1  1  2
1976 24 6 1 4 1  12
1977 4   
1978 2 1 1  2
1979 14 1  1  2
1980 41 3  3  6
1981 372 82 13 62 5 1  163
1982 25 1  1  2
1983 4 1  1  2
1984 3   
1985 2   
1986  1  1  2
1987 2   
1988 4   
1989 14 1  1  2
1990 3   
1991    
1992 2 1  1  2
1993    
1994    
1995 2   
1996  2  1 1 4
1997    
Σύνολο 976 157 92 97 6 6 4 362
         
 

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, Στατιστική ∆ηµοσίων Οικονοµικών (ετήσιο) 
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6.7.  Οι   Συνταξιούχοι του δηµοσίου τοµέα 

Στους συνταξιούχους του δηµοσίου τοµέα περιλαµβάνονται όσοι λαµβάνουν συντάξεις ή 

περιοδικές αποζηµιώσεις (π.χ. ασθένεια, αναπηρία) απ’ το ελληνικό κράτος. Στο σύνολο αυτών 

εκτός από αυτούς  που εργάστηκαν για λογαριασµό του δηµοσίου προστίθενται θύµατα ή ανάπηροι 

πολέµου. Την εξεταζόµενη περίοδο οι συνταξιούχοι του κράτους χωρίζονται σε δύο βασικές 

κατηγορίες, τους κανονικούς συνταξιούχους και τους συνταξιούχους πολέµου. Ως κανονικοί 

συνταξιούχοι χαρακτηρίζονται όσοι εργάστηκαν στις δηµόσιες υπηρεσίες, στο στρατό ή τα σώµατα 

ασφαλείας. Η στατιστική δηµοσίων οικονοµικών διακρίνει τους κανονικούς συνταξιούχους σε τρεις  

βασικές υποκατηγορίες: Πολιτικοί, στρατιωτικοί και ναυτικοί. Απ΄ το 1979  εισάγονται σε ξεχωριστή 

κατηγορία οι συνταξιούχοι του ΟΣΕ, το 1989 οι συνταξιούχοι των ΟΤΑ και απ’ το 1993 οι 

συνταξιούχοι κληρικοί. Απ’ το 1961 ως το 1968 υπάρχει µια υποκατηγορία των «δικαιούχων ειδικών 

περιοδικών αποζηµιώσεων». Πολεµικές συντάξεις είναι όσες έχουν απονεµηθεί σε αξιωµατικούς και 

οπλίτες οι οποίοι έχουν τραυµατιστεί εξαιτίας της συµµετοχής τους σε πολέµους ή επιστρατεύσεις. 

Σ’ αυτούς συµπεριλαµβάνονται πολίτες άµαχου πληθυσµού, δηµόσιοι υπάλληλοι  και από τη 

δεκαετία του ’80 και έπειτα τα θύµατα της εθνικής αντίστασης. Οι δικαιούχοι των κανονικών η 

πολεµικών συντάξεων πέρα απ’ τους ίδιους µπορεί να είναι τα µέλη της οικογένειας τους.  

Τα στοιχεία που παρατίθενται σ’ αυτό το σηµείο αφορούν στους κανονικούς συνταξιούχους. 

Στόχος είναι η εξέταση των πολιτικών συνταξιούχων στους οποίους  εντάσσονται οι Π.Υ και τα Σ.Α   

και η βαρύτητα αυτών εντός του συνόλου των κρατικών συνταξιούχων. Η πρώτη ενότητα αφορά στα 

στοιχεία του συνόλου των συνταξιούχων κατά κύριες κατηγορίες κανονικών και συνταξιούχων 

πολέµου. Επίσης παρουσιάζεται διαγραµµατικά η εξέλιξη τους σε απόλυτους αριθµούς  και 

υπολογίζεται  η ετήσια ποσοστιαία µεταβολή.  Η δεύτερη ενότητα περιέχει στοιχεία κατά κατηγορία 

κανονικών συνταξιούχων  και διαγράµµατα σχετικά µε την αριθµητική  εξέλιξη τους. Στην τρίτη 

ενότητα υπολογίζεται το ποσοστό της κάθε κατηγορίας κανονικών συνταξιούχων στο σύνολο και 

στην τέταρτη, πίνακας µε την ετήσια ποσοστιαία µεταβολή κάθε κατηγορίας ξεχωριστά και πίνακες 

που απεικονίζουν την  ποσοστιαία ετήσια µεταβολή της κάθε κατηγορίας κανονικών συνταξιούχων.  

Προχωρώντας στην ανάλυση των στοιχείων του πίνακα 9 που αφορά στο σύνολο των 

συνταξιούχων του κράτους παρατηρείται µια αύξηση της τάξης του 70% περίπου η οποία δεν είναι 

συνεχής, αλλά παρεµβάλλονται διαστήµατα ή έτη µείωσης του αριθµού τους αν και περιορισµένου 

µεγέθους. Την τριετία 1962 ως 1964 σηµειώνεται  µείωση αριθµού συνταξιούχων µε µικρό ποσοστό 

0,9%. Λίγο µεγαλύτερη ήταν η µείωση το 1978 (1,3%) ενώ το υψηλότερο ποσοστό αφορά το 1986 

που φτάνει στο 2,5%. Η αύξηση ήταν σαφώς µεγαλύτερη (πίνακας 9), µε τα υψηλότερα ποσοστά την 

περίοδο 1979 µέχρι  το 1989 της τάξεως του 45%, υψηλότερη τα έτη 1979 (11,4%) και 1985 
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(15,8%). Γενικότερα ως προς τον αριθµό των συνταξιούχων θα µπορούσαµε να διακρίνουµε τρεις 

περιόδους, η πρώτη διαρκεί ως το 1978 µε µικρά ποσοστά αύξησης και περιόδους µείωσης και η 

δεύτερη απ’ το 1979 µέχρι το 198, όταν σηµειώθηκαν και τα υψηλότερα  ποσοστά αύξησης και η 

τρίτη 1990-1997 όταν οι ρυθµοί αύξησης περιορίζονται (πίνακας 9). Μέχρι το 1964 το µεγαλύτερο 

µέρος ήταν συνταξιούχοι πολέµου, µε την πάροδο του χρόνου ο αριθµός των κανονικών 

συνταξιούχων σταδιακά αυξάνεται και οι συνταξιούχοι πολέµου µειώνονται. Η αύξηση των 

κανονικών συνταξιούχων είναι συνεχής στο σύνολο καθώς µέσα σε διάστηµα 40 ετών 

τριπλασιάζονται. Η µεγαλύτερη αύξηση πραγµατοποιείται την περίοδο 1979 ως 1987 και φθάνει στο 

55%. Ως προς του συνταξιούχους πολέµου η µείωση του αριθµού τους δεν είναι συνεχόµενη αφού 

παρεµβάλλονται έτη που ο αριθµός τους αυξάνεται για πρώτη φορά το 1965 µε µικρό ποσοστό 

(1,4%) και µε υψηλότερα το 1979 (7,5%) και το 1989 (11,5%) (πίνακας 9).  

Στα διαγράµµατα 37, 38, 39 απεικονίζεται η εξέλιξη των συνταξιούχων κατά κατηγορία σε 

απόλυτους αριθµούς. Η αύξηση του συνόλου είναι συνεχής και υψηλότερη µετά το 1974, όπως 

επίσης και των κανονικών συνταξιούχων, αντίθετα ο αριθµός των συνταξιούχων πολέµου ακολουθεί 

πτωτική τάση, εντονότερη την δεκαετία 1978 ως 1988. Ως προς τα διαγράµµατα ετήσιας µεταβολής 

37.1, 38.1, 39.1, η µεγαλύτερη αύξηση του συνόλου απεικονίζεται την περίοδο 1979 ως 1985 και για 

τους κανονικούς συνταξιούχους  µεταξύ 1979 και 1987. Στους συνταξιούχους  πολέµου το 

διάγραµµα ακλουθεί µια σταθερή οριζόντια πορεία που σηµαίνει πως τα ποσοστά σταδιακής 

µείωσης παραµένουν σχετικά σταθερά µε εξαίρεση το 1979 όπου η µείωση είναι εντονότερη και τα 

έτη 1979, 1989 όπου υπάρχει υψηλή αύξηση.  

Προχωρώντας στην ανάλυση των δεδοµένων για την κατηγορία των κανονικών 

συνταξιούχων, το µεγαλύτερο µέρος τους είναι πολιτικοί συνταξιούχοι, ακολουθούν οι στρατιωτικοί 

και οι ναυτικοί ενώ από το 1979 την θέση τους στην κατάταξη θα πάρουν οι συνταξιούχοι του ΟΣΕ 

και απ’ το 1985 µετά τους στρατιωτικούς ακολουθούν σε αριθµό οι συνταξιούχοι των ΟΤΑ (πίνακας 

10, 10.1). Περιορισµένος είναι ο αριθµός των προσωπικών συντάξεων που µειώνεται µε την πάροδο 

του χρόνου και των δικαιούχων ειδικών περιοδικών αποζηµιώσεων, για τους οποίους µετά το 1968 

δεν διατίθενται στοιχεία. Με την πάροδο του χρόνου το ποσοστό των πολιτικών συνταξιούχων στο 

σύνολο αυξάνεται προς τις άλλες κατηγορίες. Ο αριθµός των πολιτικών στρατιωτικών και 

συνταξιούχων των Ο.Τ.Α παρουσιάζει συνεχή αύξηση. Η κατηγορία των δικαιούχων «προσωπικών 

συντάξεων»  µειώνεται σταδιακά, µε εξαίρεση την πενταετία 1966-1970, καθώς επίσης µειώνονται 

και οι δικαιούχοι ειδικών περιοδικών αποζηµιώσεων µέχρι το 1968. Για τους κληρικούς στοιχεία 

διατίθενται ως το απ’ το 1993 και δείχνουν σταδιακή αύξηση, ενώ οι συνταξιούχοι του Ο.Σ.Ε, για 

τους οποίους υπάρχουν στοιχεία απ’ το 1984, µειώνονται (πίνακας 10, 10.1). Η ετήσια ποσοστιαία 

µεταβολή των επιµέρους κατηγοριών των κανονικών συνταξιούχων δείχνει µια σηµαντική αύξηση 
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των πολιτικών συνταξιούχων έναντι των υπόλοιπων κατηγοριών. Αντίστοιχα, αυξάνονται µε 

µικρότερους ρυθµούς   οι ναυτικοί, οι στρατιωτικοί και οι συνταξιούχοι των Ο.Τ.Α, ενώ οι 

συνταξιούχοι των υπολοίπων κατηγοριών µειώνονται (πίνακας 11, 11.1).  
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Πίνακας 9 : Συνταξιούχοι ελληνικού κράτους κατά κατηγορίες 

 
Έτη 

Σύνολο 
Συνταξιούχων 

ετήσια 
µεταβολή 
συνόλου % 

Κανονικοί 
Συνταξιούχοι 

ετήσια µεταβολή 
κανονικών 

συνταξιούχων% 

Συνταξιούχοι  
πολέµου  

Ετήσια 
µεταβολή 
συνταξ. 

Πολέµου % 
1960 154416  72813  81603  
1961 154755 0,2% 75284 3,4% 79471 -2,6%
1962 154676 -0,1% 77058 2,4% 77618 -2,3%
1963 154273 -0,3% 78564 2,0% 75709 -2,5%
1964 153428 -0,5% 79449 1,1% 73979 -2,3%
1965 156286 1,9% 81276 2,3% 75010 1,4%
1966 157160 0,6% 84964 4,5% 72196 -3,8%
1967 157401 0,2% 86361 1,6% 71040 -1,6%
1968 158305 0,6% 88274 2,2% 70031 -1,4%
1969 159588 0,8% 90601 2,6% 68987 -1,5%
1970 161806 1,4% 94683 4,5% 67123 -2,7%
1971 164418 1,6% 99292 4,9% 65126 -3,0%
1972 167064 1,6% 102891 3,6% 64173 -1,5%
1973 169554 1,5% 105754 2,8% 63800 -0,6%
1974 171841 1,3% 108785 2,9% 63056 -1,2%
1975 172784 0,5% 110810 1,9% 61974 -1,7%
1976 173310 0,3% 112956 1,9% 60354 -2,6%
1977 176066 1,6% 117227 3,8% 58839 -2,5%
1978 173857 -1,3% 121828 3,9% 52029 -11,6%
1979 193714 11,4% 137776 13,1% 55938 7,5%
1980 196552 1,5% 142236 3,2% 54316 -2,9%
1981 199194 1,3% 146210 2,8% 52984 -2,5%
1982 204363 2,6% 152679 4,4% 51684 -2,5%
1983 208133 1,8% 157816 3,4% 50317 -2,6%
1984 212298 2,0% 163301 3,5% 48997 -2,6%
1985 245783 15,8% 182964 12,0% 47637 -2,8%
1986 239591 -2,5% 193418 5,7% 46173 -3,1%
1987 252810 5,5% 208020 7,5% 44790 -3,0%
1988 256063 1,3% 212604 2,2% 43459 -3,0%
1989 267348 4,4% 218872 2,9% 48476 11,5%
1990 274760 2,8% 226887 3,7% 47873 -1,2%
1991 278696 1,4% 231499 2,0% 47197 -1,4%
1992 286577 2,8% 240179 3,7% 46398 -1,7%
1993 294622 2,8% 247774 3,2% 46848 1,0%
1994 296851 0,8% 250507 1,1% 46344 -1,1%
1995 299741 1,0% 254580 1,6% 45161 -2,6%
1996 301020 0,4% 257187 1,0% 43833 -2,9%
1997 305497 1,5% 263510 2,5% 41987 -4,2%
1998 310057 1,5% 269625 2,3% 40432 -3,7%

 

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, Στατιστική ∆ηµοσίων Οικονοµικών (ετήσιο) 
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∆ιάγραµµα 37 

 

∆ιάγραµµα 37.1 

 

∆ιάγραµµα 38 
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∆ιάγραµµα 38.1 
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Πίνακας 10: Κατηγορίες κανονικών συνταξιούχων 

Έτος Πολιτικοί Συνταξιούχοι Στρατιωτικοί Ναυτικοί  Κληρικοί  

1960 36727 31153 4862 
1961 38144 32180 4895 
1962 39225 32809 4959 
1963 40244 33237 5019 
1964 41135 33250 4998 
1965 42883 33321 5010 
1966 45514 34332 5055 
1967 46276 34876 5141 
1968 47113 35863 5228 
1969 48886 36333 5311 
1970 52055 37163 5395 
1971 55745 38070 5428 
1972 58306 38957 5586 
1973 60412 39681 5624 
1974 62422 40643 5682 
1975 63240 41872 5662 
1976 63932 43358 5635 
1977 66308 45237 5647 
1978 67126 48705 5963 
1979 68872 48704 5963 
1980 71333 50479 6030 
1981 73395 52170 6090 
1982 76822 54460 6336 
1983 80479 55877 6415 
1984 84518 57163 6607 
1985 87347 58679 6846 
1986 95010 60554 6975 
1987 105241 63248 7134 
1988 107350 65030 7351 
1989 111597 66847 7581 
1990 118208 67880 7997 
1991 120909 68720 8175 
1992 128393 69595 8399 
1993 131047 70168 8549 4351 
1994 131721 72074 8975 4427 
1995 133923 73271 9341 4464 
1996 135954 73772 9633 4528 
1997 141103 74881 9856 4479 
1998 146257 75612 10090 4512 
Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, Στατιστική ∆ηµοσίων Οικονοµικών (ετήσιο) 
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Πίνακας 10.1: Κατηγορίες κανονικών συνταξιούχων 

Έτος  Προσωπικές Συντάξεις 
∆ικαιούχοι Ειδικών Περιοδικών 

Αποζηµιώσεων Συνταξιούχοι ΟΣΕ 
Συνταξιούχοι 

ΟΤΑ 

1960 62 9
1961 56 9
1962 56 9
1963 55 9
1964 57 9
1965 54 8
1966 55 8
1967 62 6
1968 65 5
1969 71 
1970 70 
1971 49 
1972 42 
1973 37 
1974 38 
1975 36 
1976 31 
1977 35 
1978 34 
1979 32 14205 
1980 32 14362 
1981 32 14523 
1982 31 15030 
1983 29 15016 
1984 24 14989 
1985 24 14886 15182
1986 23 14708 16148
1987 23 14580 17794
1988 20 14359 18494
1989 19 14090 18738
1990 19 13813 18970
1991 21 13423 20251
1992 21 13110 20661
1993 19 12751 20889
1994 19 12406 20885
1995 20 11970 21591
1996 20 11523 21757
1997 19 11185 21987
1998 17 10817 22320
 

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, Στατιστική ∆ηµοσίων Οικονοµικών (ετήσιο) 
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∆ιάγραµµα 40 

 

∆ιάγραµµα 41 

 

∆ιάγραµµα 42 

 

 

∆ιάγραµµα 43 
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∆ιάγραµµα 44 

 

∆ιάγραµµα 45 

 

∆ιάγραµµα 46 

 

∆ιάγραµµα 47 
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Πίνακας 11:Ετήσια µεταβολή κατηγοριών κανονικών συνταξιούχων % 

Έτος 
Πολιτικοί 

Συνταξιούχοι % Στρατιωτικοί% Ναυτικοί % Κληρικοί % 

1960   
1961 3,9% 3,3% 0,7%  
1962 2,8% 2,0% 1,3%  
1963 2,6% 1,3% 1,2%  
1964 2,2% 0,0% -0,4%  
1965 4,2% 0,2% 0,2%  
1966 6,1% 3,0% 0,9%  
1967 1,7% 1,6% 1,7%  
1968 1,8% 2,8% 1,7%  
1969 3,8% 1,3% 1,6%  
1970 6,5% 2,3% 1,6%  
1971 7,1% 2,4% 0,6%  
1972 4,6% 2,3% 2,9%  
1973 3,6% 1,9% 0,7%  
1974 3,3% 2,4% 1,0%  
1975 1,3% 3,0% -0,4%  
1976 1,1% 3,5% -0,5%  
1977 3,7% 4,3% 0,2%  
1978 1,2% 7,7% 5,6%  
1979 2,6% 0,0% 0,0%  
1980 3,6% 3,6% 1,1%  
1981 2,9% 3,3% 1,0%  
1982 4,7% 4,4% 4,0%  
1983 4,8% 2,6% 1,2%  
1984 5,0% 2,3% 3,0%  
1985 3,3% 2,7% 3,6%  
1986 8,8% 3,2% 1,9%  
1987 10,8% 4,4% 2,3%  
1988 2,0% 2,8% 3,0%  
1989 4,0% 2,8% 3,1%  
1990 5,9% 1,5% 5,5%  
1991 2,3% 1,2% 2,2%  
1992 6,2% 1,3% 2,7%  
1993 2,1% 0,8% 1,8%
1994 0,5% 2,7% 5,0% 1,7%
1995 1,7% 1,7% 4,1% 0,8%
1996 1,5% 0,7% 3,1% 1,4%
1997 3,8% 1,5% 2,3% -1,3%
1998 3,7% 1,0% 2,4% 0,7%
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Πίνακας 11.1:Ετήσια µεταβολή κατηγοριών κανονικών συνταξιούχων % 

Έτος  Προσωπικές Συντάξεις 
∆ικαιούχοι Ειδικών Περιοδικών 

Αποζηµιώσεων Συνταξιούχοι ΟΣΕ 
Συνταξιούχοι 

ΟΤΑ 

1960   
1961 -9,7% 0%  
1962 0,0% 0%  
1963 -1,8% 0%  
1964 3,6% 0%  
1965 -5,3% -11,1%  
1966 1,9% 0%  
1967 12,7% -25%  
1968 4,8% -16,7%  
1969 9,2%  
1970 -1,4%  
1971 -30,0%  
1972 -14,3%  
1973 -11,9%  
1974 2,7%  
1975 -5,3%  
1976 -13,9%  
1977 12,9%  
1978 -2,9%  
1979 -5,9%  
1980 0,0% 1,1%  
1981 0,0% 1,1%  
1982 -3,1% 3,5%  
1983 -6,5% -0,1%  
1984 -17,2% -0,2%  
1985 0,0% -0,7% 
1986 -4,2% -1,2% 6,4%
1987 0,0% -0,9% 10,2%
1988 -13,0% -1,5% 3,9%
1989 -5,0% -1,9% 1,3%
1990 0,0% -2,0% 1,2%
1991 10,5% -2,8% 6,8%
1992 0,0% -2,3% 2,0%
1993 -9,5% -2,7% 1,1%
1994 0,0% -2,7% 0,0%
1995 5,3% -3,5% 3,4%
1996 0,0% -3,7% 0,8%
1997 -5,0% -2,9% 1,1%
1998 -10,5% -3,3% 1,5%
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6.8. Οι δαπάνες για  Μισθούς  και Συντάξεις στο  Στενό ∆ηµοσίου Τοµέα  

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της  Στατιστικής ∆ηµοσίων Οικονοµικών (1960- 1998), οι δαπάνες 

για µισθούς στο στενό δηµόσιο τοµέα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: µισθοί Πολιτικών Υπαλλήλων, 

Σωµάτων Ασφαλείας και δαπάνες για Συντάξεις. Από τα στοιχεία προκύπτει πως το σύνολο των 

µισθών αυξάνεται σε όλη την εξεταζόµενη περίοδο ακολουθώντας την αντίστοιχη αύξηση των 

δηµοσίων υπαλλήλων. Η µεγαλύτερη αύξηση σηµειώνεται και για τις τρεις κατηγορίες την δεκαετία 

του ’80 ( διαγράµµατα 56-59). Το µεγαλύτερο µέρος των δαπανών για µισθούς αφορά τους 

πολιτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι αποτελούν και το µεγαλύτερο µέρος των απασχολούµενων στο  

στενό δηµόσιο τοµέα. Ακολουθούν  οι δαπάνες για συντάξεις, οι οποίες από το 1968 και έπειτα θα 

ξεπεράσουν το µέγεθος των µισθών των Σωµάτων Ασφαλείας. Σε γενικές γραµµές φαίνεται πως οι 

µισθοί των Πολιτικών Υπαλλήλων καθώς και οι δαπάνες για συντάξεις αυξάνονται συνεχώς σε όλη 

την περίοδο (πίνακας 12, διαγράµµατα 56,57,59). Αντίθετα οι µισθοί των Σωµάτων Ασφαλείας 

σηµειώνουν σηµαντική αύξηση την τριετία 1988-1990, συνοδευόµενη από σηµαντική πτώση το 

1991.  

Ωστόσο, το σύνολο των µισθών του δηµοσίου τοµέα µαζί µε τις δαπάνες για συντάξεις, ως 

ποσοστό των δαπανών του τακτικού προϋπολογισµού παρουσιάζει διαχρονικά σταδιακή µείωση. Το 

1960 το σύνολο µισθών και συντάξεων αποτελούσε το 38% των δαπανών του τακτικού 

προϋπολογισµού και ως το 1998 είχε µειωθεί στο 10,4%. Ειδικότερα οι δαπάνες για µισθούς των 

πολιτικών υπαλλήλων από  22,8% το 1960 µειώθηκαν  στο 7,1% των δαπανών του τακτικού 

προυπολογισµου το 1998. Ανάλογη ήταν και η µείωση του ποσοστού των µισθών των Σωµάτων 

Ασφαλείας που από το 15,2% το 1960 µειώθηκαν στο 3,3% των δαπανών του τακτικού 

προϋπολογισµού µέχρι το 1998, ενώ οι δαπάνες για συντάξεις από 13,8% το 1960 µειώθηκαν στο 

4,4% το 1998 (πίνακας 13). Η µείωση των µισθών και συντάξεων ως ποσοστό των δαπανών του 

τακτικού προϋπολογισµού δεν είναι συνεχής σε ετήσια βάση, αλλά σηµειώνει αύξηση σε ορισµένες 

περιόδους. Τα πρώτα µεταπολιτευτικά έτη 1976-1980 οι µισθοί των πολιτικών υπαλλήλων ως 

ποσοστό των ∆.Τ.Π. αυξάνονται, καθώς και το 1982 αυξάνεται το ποσοστό των συντάξεων και των 

µισθών των Π.Υ. Ως προς το ποσοστό των µισθών των Σ.Α στις δαπάνες του τακτικού 

προϋπολογισµού, αύξηση παρατηρείται την διετία 1988-1989. Τέλος το ποσοστό των συντάξεων 

αυξήθηκε σηµαντικά την περίοδο της δικτατορίας  1967-1974 (διαγράµµατα 60-63). 

Η µείωση των ποσοστών των µισθών και συντάξεων στις δαπάνες του τακτικού 

προϋπολογισµού οφείλεται  στην εισοδηµατική πολιτική που ασκείται την µετεµφυλιακή περίοδο, 

στο πλαίσιο του µονεταριστικού προτύπου που υιοθετείται στην οικονοµία και προβλέπει την 
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συγκράτηση των µισθών σε χαµηλά επίπεδα για την καταπολέµηση του πληθωρισµού και επίτευξη 

των στόχων της νοµισµατικής πολιτικής. Από την µεταπολίτευση και ως τα τέλη της δεκαετίας του 

’80 το µερίδιο των µισθών στις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού αυξήθηκε. Τέλος από την 

δεκαετία του ’90 η  επιστροφή σε ένα µονεταριστικό πρότυπο οικονοµίας που προέβλεπε περιορισµό 

των δαπανών και συγκράτηση των µισθών επέφερε σταδιακά την µείωση των συντάξεων ως 

ποσοστό των δαπανών του τακτικού προϋπολογισµού.  
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 Πίνακας 12: Μισθοί στενού δηµοσίου τοµέα  σε κατηγορίες 89 

Έτος Σύνολο ∆απανών 
Τακτικού 

Προϋπολογισµού 
∆απάνες για µισθούς 

µισθών πολιτικών 
υπαλλήλων 

µισθών Σωµάτων 
ασφαλείας 

∆απανών για 
Συντάξεις 

1960 14350 5452 3276 2176 1982 
1961 16253 5748 3484 2264 2192 
1962 17968 6297 3847 2450 2334 
1963 20032 7051 4371 2680 2427 
1964 23983 8143 5179 2964 2750 
1965 27997 9021 5781 3240 3085 
1966 31525 10245 6649 3596 3482 
1967 37748 11797 7692 4105 4061 
1968 42609 13071 8106 4965 4817 
1969 47540 14013 8568 5445 5698 
1970 51997 15212 9283 5929 6536 
1971 58666 16540 10172 6368 7517 
1972 68093 18029 11233 6796 8205 
1973 79561 21145 13321 7824 9945 
1974 104510 28465 17330 11135 13847 
1975 137039 34433 21542 12891 16055 
1976 171301 42893 27719 15174 18256 
1977 209070 53572 35596 17976 22262 
1978 248049 68529 46293 22236 27158 
1979 311584 84445 57474 26970 35478 
1980 357859 104114 71691 32423 41474 
1981 633777 133896 91569 42327 51180 
1982 673583 175088 117408 57680 70615 
1983 881677 211938 145626 66313 83434 
1984 1244893 278279 184158 94121 106284 
1985 1499168 344551 250410 94141 132472 
1986 1849968 389150 284821 104329 160785 
1987 2423762 429912 310865 119047 198709 
1988 3339794 514137 376109 441975 246618 
1989 4147440 956080 473961 565208 303288 
1990 6211901 815554 579128 703964 378523 
1991 9179908 916729 645423 271306 421595 
1992 11217540 1006426 711968 294458 445457 
1993 15285633 1155968 817010 338958 498014 
1994 17249809 1273173 898863 374310 545552 
1995 17740240 1386545 962383 424162 603738 
1996 19776559 1583990 1098696 485294 676258 
1997 20753311 1975746 1400930 574816 739460 
1998 19493202 2034714 1390948 643766 861485 
 

                                                            
89 Τα µεγέθη είναι υπολογισµένα σε εκατοµµύρια δραχµές και σε τρέχουσες τιµές. Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. 
Στατιστική ∆ηµοσίων Οικονοµικών (ετήσιο) 
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∆ιάγραµµα 56: Σύνολο Μισθών Στενού ∆ηµοσίου Τοµέα 

 

∆ιάγραµµα 57: Μισθοί Πολιτικών Υπαλλήλων 

 

∆ιάγραµµα 58: Μισθοί Σωµάτων Ασφαλείας  

 

∆ιάγραµµα 59: ∆απάνες για Συντάξεις 

 



226 
 

Πίνακας 13: ∆απάνες για µισθούς και συντάξεις % των δαπανών  τακτικού προϋπολογισµού 

Έτος Σύνολο  µισθών  
% 

Μισθοί πολιτικών 
υπαλλήλων % 

Σώµατα Ασφαλείας 
% 

Συντάξεις  % 

1960 38% 22,8% 15,2% 13,8%
1961 35,4% 21,4% 13,9% 13,5%
1962 35,0% 21,4% 13,6% 13,0%
1963 35,2% 21,8% 13,4% 12,1%
1964 34,0% 21,6% 12,4% 11,5%
1965 32,2% 20,6% 11,6% 11%
1966 32,5% 21,1% 11,4% 11%
1967 31,3% 20,4% 10,9% 10,8%
1968 30,7% 19% 11,7% 11,3%
1969 29,5% 18% 11,5% 12%
1970 29,3% 17,9% 11,4% 12,6%
1971 28,2% 17,3% 10,9% 12,8%
1972 26,5% 16,5% 10% 12,0%
1973 26,6% 16,7% 9,8% 12,5%
1974 27,2% 16,6% 10,7% 13,2%
1975 25,1% 15,7% 9,4% 11,7%
1976 25,0% 16,2% 8,9% 10,7%
1977 25,6% 17,0% 8,6% 10,6%
1978 27,6% 18,7% 9,0% 10,9%
1979 27,1% 18,4% 8,7% 11,4%
1980 29,1% 20,0% 9,1% 11,6%
1981 21,1% 14,4% 6,7% 8,1%
1982 26,0% 17,4% 8,6% 10,5%
1983 24,0% 16,5% 7,5% 9,5%
1984 22,4% 14,8% 7,6% 8,5%
1985 23,0% 16,7% 6,3% 8,8%
1986 21,0% 15,4% 5,6% 8,7%
1987 17,7% 12,8% 4,9% 8,2%
1988 15,4% 11,3% 13,2% 7,4%
1989 23,1% 11,4% 13,6% 7,3%
1990 13,1% 9,3% 11,3% 6,1%
1991 10,0% 7,0% 3,0% 4,6%
1992 9,0% 6,3% 2,6% 4,0%
1993 7,6% 5,3% 2,2% 3,3%
1994 7,4% 5,2% 2,2% 3,2%
1995 7,8% 5,4% 2,4% 3,4%
1996 8,0% 5,6% 2,5% 3,4%
1997 9,5% 6,8% 2,8% 3,6%
1998 10,4% 7,1% 3,3% 4,4%
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∆ιάγραµµα 60: ∆απάνες για Μισθούς % τακτικού προϋπολογισµού 

 

∆ιάγραµµα 61: ∆απάνες για µισθούς Πολιτικών Υπαλλήλων % τακτικού προυπολογισµού  

 

∆ιάγραµµα 62: ∆απάνες για µισθούς Σωµάτων Ασφαλείας % τακτικού προυπολογισµού 

 

∆ιάγραµµα 63: ∆απάνες για Συντάξεις % τακτικού προϋπολογισµού 
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7. ∆ηµοσιονοµικοί ∆είκτες  και απασχόληση στην  Γενική Κυβέρνηση  

Σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Rodrik (1998) υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ του 

ανοίγµατος της οικονοµίας και της µεγέθυνσης του δηµοσίου τοµέα. Το άνοιγµα της οικονοµίας 

ορίζεται βάσει της έκθεση της οικονοµίας στο διεθνές εµπόριο (εµπορικό ισοζύγιο %ΑΕΠ) και η 

µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα από την αύξηση των  δαπανών (δηµόσιες δαπάνες %ΑΕΠ). Ο ίδιος 

υποστηρίζει πως το άνοιγµα της οικονοµίας στο εξωτερικό, δηλαδή η «έκθεση στο διεθνές εµπόριο» 

αυξάνει τις επιδράσεις που δέχεται η εγχώρια οικονοµία. Το «εξωτερικό ρίσκο», όπως ορίζει τις 

επιδράσεις που προέρχονται από το εξωτερικό οικονοµικό περιβάλλον, προκαλεί  αστάθεια του 

εισοδήµατος και της ιδιωτικής κατανάλωσης, η οποία περιορίζεται µέσω της αύξησης του µεριδίου 

των δηµοσίων αγαθών και υπηρεσιών στο ΑΕΠ. Το κράτος προκειµένου να αντισταθµίσει το κόστος 

το οποίο προκαλεί η επίδραση του διεθνούς εµπορίου, αυξάνει της δηµόσιες δαπάνες παρέχοντας µ’ 

αυτό τον τρόπο ένα είδος «κοινωνικής ασφάλειας».  

Χωρίζοντας την οικονοµία σε τρεις τοµείς,  government sector (δηµόσιος τοµέας), private 

tradatables (ιδιωτικός εµπορεύσιµος τοµέας) και  private non-tradables (ιδιωτικός  µη εµπορεύσιµος 

τοµέας), θεωρεί πως ο δηµόσιος τοµέα είναι ο «ασφαλής τοµέας» της οικονοµίας, εξαιτίας της 

σταθερότητας απασχόλησης και των εισοδηµάτων και γι’ αυτό στις περιπτώσεις που οι υπόλοιποι 

τοµείς δέχονται επιδράσεις από το εξωτερικό οικονοµικό περιβάλλον, ο δηµόσιος τοµέας λειτουργεί 

ως δίχτυ ασφαλείας αυξάνοντας το µερίδιο του στην συνολική οικονοµία (Rodrik 1998). Στα 

ανεπτυγµένα κράτη η αύξηση των δηµοσίων δαπανών ως αντισταθµιστικό µέτρο συνδέεται µε τις 

λειτουργίες του κράτους πρόνοιας, ενώ αντίστοιχα στα µη ανεπτυγµένα κράτη µε αποσπασµατικές 

πολιτικές παροχών µεταξύ αυτών και η αύξηση της δηµόσιας απασχόλησης (Rodrik 1997).  

Έχοντας τροποποιήσει το υπόδειγµα του Rodrik, sτην ελληνική περίπτωση η έννοια  

«openness», το άνοιγµα της οικονοµίας, αντικαθίσταται µε την έννοια «Vulnerability», η οποία 

δηλώνει τον ευάλωτο χαρακτήρα της. Όπως προαναφέρθηκε (βλ. κεφάλαιο 3), αυτή η τροποποίηση 

είναι απαραίτητη, διότι η ελληνική οικονοµία αρχικά ήταν µια «κλειστή οικονοµία»  στηριζόµενη σε 

πολιτικές προστατευτισµού της εγχώριας παραγωγής και ελέγχου των εισαγωγών, µέχρι την ένταξη 

στην ΕΟΚ το 1981, όταν επιχειρήθηκε σταδιακό άνοιγµα στην ευρωπαϊκή αγορά. Ωστόσο το βασικό 

χαρακτηριστικό της ήταν ότι υπήρξε σε όλη την εξεταζόµενη περίοδο «ευάλωτη» στο εξωτερικό 

οικονοµικό περιβάλλον και σε µεγάλο βαθµό εξαρτώµενη από ξένα κεφάλαια. Η προτεραιότητα που 

δόθηκε στην συναλλαγµατική πολιτική, τη  νοµισµατική σταθερότητα, τους αδήλους πόρους  αλλά 

και τα µακροχρόνια οικονοµικά προβλήµατα (πληθωρισµός, ελλείµµατα ισοζυγίου) δείχνουν τον 

βαθµό επίδρασης της διεθνούς αγοράς στην εγχώρια οικονοµία. Εποµένως ο όρος openness στην 

προκειµένη περίπτωση αντικαθίσταται µε τον όρο vulnerability.  
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O Rodrik ερµηνεύει την µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα, ως συνέπεια του ανοίγµατος της 

εγχώριας οικονοµίας στις διεθνείς αγορές.  Ειδικότερα, ο βαθµός ανοίγµατος της οικονοµίας ορίζεται 

από το µερίδιο το µερίδιο των εµπορικών συναλλαγών στο ΑΕΠ (εξωτερικό ισοζύγιο %ΑΕΠ) και ο 

βαθµός µεγέθυνσης του δηµοσίου τοµέα προκύπτει από το µερίδιο δηµοσίων δαπανών στο ΑΕΠ 

(δαπάνες γενικής κυβέρνησης µε εξαίρεση δηµόσιες επενδύσεις και µεταβιβάσεις εισοδήµατος 

%ΑΕΠ  και δηµόσια κατανάλωση %ΑΕΠ).  Ειδικότερα, η δηµόσια κατανάλωση αυξάνεται σε 

οικονοµίες περισσότερο εκτεθειµένες στις διεθνείς αγορές, καθώς το άνοιγµα, δηλαδή η αστάθεια 

του εξωτερικού ισοζυγίου, προκαλεί διακυµάνσεις στην εγχώρια οικονοµία, πλήττοντας τα 

εισοδήµατα. Μέσω της αύξησης της δηµόσιας κατανάλωσης, ανάλογα µε τις διακυµάνσεις του 

εξωτερικού ισοζυγίου, το κράτος αποσπά µεγαλύτερο µερίδιο της εγχώριας παραγωγής προκειµένου 

να ενισχύσει τα εισοδήµατα. Στις χώρες µε αναπτυγµένα συστήµατα κοινωνικής πρόνοιας οι 

δηµόσιες δαπάνες κοινωνικού χαρακτήρα αυξάνονται περισσότερο από την δηµόσια κατανάλωση, 

ενώ στις χώρες µε λιγότερο αναπτυγµένους κοινωνικούς θεσµούς αυξάνεται περισσότερο η δηµόσια 

κατανάλωση µέσω της υιοθέτησης εργαλειακών πολιτικών (π.χ. αύξηση δηµόσιας απασχόλησης), 

δηλαδή της µεγέθυνσης του «ασφαλούς τοµέα» της οικονοµίας (δηµοσίου τοµέα) ως εγγυητή των 

εισοδηµάτων και της εργασίας.  

Βάσει των παραπάνω µεταβλητών, για την εξέταση της ελληνικής περίπτωσης 

χρησιµοποιούνται ως δείκτες της ευάλωτης εγχώριας οικονοµίας το  ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

και οι άδηλοι πόροι. Η µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα µετράται βάση των δαπανών κεντρικής 

διοίκησης  και της δηµόσιας κατανάλωσης. Τέλος η µεγέθυνση της απασχόλησης στην γενική 

κυβέρνηση µε τις διακυµάνσεις του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, δείχνουν την λειτουργία της 

δηµόσιας απασχόλησης ως αντισταθµιστικό µετρό, στο κόστος που επιφέρει ο ευάλωτος χαρακτήρας 

της εγχώριας οικονοµίας. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται  συµπληρωµατικά στατιστικά στοιχεία 

της απασχόλησης στην γενική κυβέρνηση και δηµοσιονοµικοί δείκτες, µέσα από την εξέλιξη των 

οποίων ελέγχονται οι υποθέσεις εργασίας της παρούσας έρευνας σχετικά µε την σχέση της 

µεγέθυνσης του δηµοσίου τοµέα και της δηµόσιας απασχόλησης, µε την έκθεση της εγχώριας 

οικονοµίας στις διεθνείς αγορές. Ειδικότερα εξετάζεται :  

• Ο βαθµός στον οποίο η οικονοµία είναι ευάλωτη, µέσα από την εξέλιξη του  ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών και των άδηλων πόρων (ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών %ΑΕΠ, 

Εµπορικό Ισοζύγιο %ΑΕΠ, Ισοζύγιο Άδηλων Συναλλαγών %ΑΕΠ)  

• Η σχέση δηµοσίων δαπανών µε το εξωτερικό ισοζύγιο (δηµόσια κατανάλωση %ΑΕΠ σε 

σχέση µε το εµπορικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών) 
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• Η µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα, µέσω της αύξησης των δαπανών της κεντρικής διοίκησης 

και της δηµόσιας κατανάλωσης  

• Η σχέση απασχόλησης στην γενική κυβέρνησης και εµπορικού ισοζυγίου 

 Η εξέταση των παραπάνω δεικτών εκτός από τον ευάλωτο χαρακτήρα της ελληνικής οικονοµίας, 

δείχνει τις επιδράσεις που δέχεται από το εξωτερικό οικονοµικό περιβάλλον, τον αντίκτυπο που 

αυτές έχουν στους δηµοσιονοµικούς δείκτες και τον αντισταθµιστικό ρόλο του κράτους, µέσω της 

µεγέθυνσης του δηµοσίου τοµέα και της αύξησης της δηµόσιας απασχόλησης.  

 

7.1 Απασχόληση στην Γενική Κυβέρνηση ( 1960-1997) 

 Η απασχόληση στην γενική κυβέρνηση αυξήθηκε σηµαντικά την εξεταζόµενη περίοδο. Η 

αύξηση ήταν συνεχής µε εξαίρεση τα έτη 1991 και 1993.  Από τα στοιχεία του πίνακα 13 

διακρίνονται δύο χρονικά διαστήµατα: Το πρώτο διάστηµα 1960-1980 οι ετήσιοι ρυθµοί αύξησης 

είναι κατά µέσο ορό µεγαλύτεροι, ειδικότερα τις περιόδους 1962-1966 έφτασε στο 7% (1964) και 

1974-1977 η ετήσια αύξηση έφτασε στο 8% περίπου (1974). Το δεύτερο διάστηµα από το 1980 και 

έπειτα οι ετήσιοι ρυθµοί αύξησης είναι µικρότεροι µε µέγιστο ετήσιο δείκτη το 6% περίπου (1983, 

1989). Το 1991 η αύξηση είναι µηδενική και το 1993 η απασχόληση στην γενική κυβέρνηση 

µειώθηκε κατά 1,1%. 

  Εξετάζοντας το µερίδιο της δηµόσιας απασχόλησης στην συνολική απασχόληση, φαίνεται 

πως το ποσοστό της απασχόλησης στην γενική κυβέρνηση εντός της συνολικής απασχόλησης 

τριπλασιάστηκε την περίοδο 1960-1997, αντιπροσωπεύοντας το 1960 το 4,5% και φθάνοντας το 

1997  στο 12,6%. Η αύξηση είναι συνεχής µε εξαίρεση το 1982, όταν η απασχόληση στην γενική 

κυβέρνηση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης µειώθηκε στο 9,7%. Αντίστοιχα προβάλλοντας 

το µερίδιο της απασχόλησης στην γενική κυβέρνηση στο σύνολο του πληθυσµού προκύπτει ότι ο 

αριθµός των απασχολούµενων στο δηµόσιο σε διάστηµα τεσσάρων δεκαετιών τριπλασιάστηκε ως 

ποσοστό του συνολικού πληθυσµού από 1,8% το 1960 στο 4,6% το 1997 (πίνακας 13). Φαίνεται 

εποµένως πως ο δηµόσιος τοµέας ως «ανοιχτό τµήµα» της αγοράς εργασίας διευρύνεται σταδιακά, 

απορροφώντας ένα σηµαντικό µέρος του εργατικού δυναµικού.  

Αξιοσηµείωτο είναι πως η δηµόσια απασχόληση αυξάνεται µε µεγαλύτερους ρυθµούς τα έτη 

στα οποία η συνολική απασχόληση µειώνεται. Τα στοιχεία ετήσιας µεταβολής της συνολικής 

απασχόλησης δείχνουν συνεχή µείωση την περίοδο 1962-1970 και σχεδόν µηδενική (0,1%) ως 

ελάχιστη αύξηση (1,4%) την περίοδο 1971-1980 (πίνακας 13). Αντίστοιχα την ίδια περίοδο και ενώ 

η συνολική απασχόληση µειώνεται, η απασχόληση στην γενική κυβέρνηση σηµειώνει τους 

µεγαλύτερους ρυθµούς αύξησης. Για παράδειγµα την διετία 1963-1964 η συνολική απασχόληση 
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µειώνεται κατά 2,7% και την αµέσως επόµενη διετία 1964-1965 η απασχόληση στην γενική 

κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 13,7%. Από την δεκαετία του ’80 και έπειτα, παρόλο που οι ρυθµοί 

αύξησης της δηµόσιας απασχόλησης είναι µικρότεροι σε έτη που η συνολική απασχόληση 

µειώνεται, η απασχόληση στην γενική κυβέρνηση αυξάνεται πάνω από το µέσο όρο. Για παράδειγµα 

το 1982 η συνολική απασχόληση µειώθηκε κατά 1,1% και την διετία 1982-1983 η απασχόληση στην 

γενική κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 9%. Ωστόσο εξαίρεση αποτελεί το 1991 όταν η µείωση της 

συνολικής απασχόλησης κατά 2,3% επέφερε την διετία 1991-1992 0,2% αύξηση στην απασχόληση 

στην γενική κυβέρνηση, αλλά  την περίοδο που ακολουθεί 1992-1996 η συνολική απασχόληση 

αυξάνεται κατά 6,6% πολύ περισσότερο από ότι αυξάνεται η απασχόληση στην γενική κυβέρνηση 

κατά 4,8% (πίνακας 13). 

Αξιοσηµείωτο είναι πως σε όλη την εξεταζόµενη περίοδο η συνολική απασχόληση αυξήθηκε 

µόνο κατά 13,4%, ενώ η απασχόληση στην γενική κυβέρνηση τριπλασιάστηκε. Εποµένως 

αποδεικνύεται ότι η απασχόληση στον δηµόσιο τοµέα λειτουργεί ως ένα είδος προνοιακής πολιτικής  

σε περιόδους αύξησης της ανεργίας. Από τα στοιχεία προκύπτει η αρνητική συσχέτιση της ανεργίας 

µε την απασχόληση στην γενική κυβέρνηση, η οποία απεικονίζεται στο διάγραµµα 65. Καθώς η 

απασχόληση στην ιδιωτική οικονοµία µειώνεται, ο δηµόσιος τοµέα απορροφά µεγαλύτερο αριθµό 

απασχολούµενων, λειτουργώντας ως µέσο συγκράτησης της ανεργίας και εγγύησης των 

εισοδηµάτων που πλήττονται.  
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Πίνακας 13: Απασχόληση στη Γενική Κυβέρνηση  

 
Έτη 

Συνολική 
Απασχόληση 

Ετήσια 
Μεταβολή 
Συνολικής 

Απασχόλησης % 

Απασχόληση 
Γενική 

Κυβέρνηση 

Ετήσια 
µεταβολή 

απασχόλησης 
Γενική 

Κυβέρνηση % 

Απασχόληση 
Γενική 

Κυβέρνηση % 
Συνολικής 

Απασχόλησης 

Απασχόληση 
Γενική 

Κυβέρνηση % 
πληθυσµού 

1960 3384500  152200  4,5% 1,8% 
1961 3398000 0,4% 155600 2,2% 4,6% 1,9% 
1962 3364000 -1% 165300 6,3% 4,9% 2% 
1963 3316900 -1,4% 169100 2,3% 5,1% 2% 
1964 3273800 -1,3% 181200 7,2% 5,5% 2,1% 
1965 3250900 -0,7% 192300 6,1% 5,9% 2,2% 
1966 3221600 -0,9% 200100 4% 6,2% 2,3% 
1967 3183000 -1,2% 205300 2,6% 6,4% 2,4% 
1968 3144800 -1,2% 207200 0,9% 6,6% 2,4% 
1969 3135300 -0,3% 212400 2,5% 6,8% 2,4% 
1970 3132200 -0,1% 222000 4,5% 7,1% 2,5% 
1971 3141600 0,3% 230600 3,9% 7,3% 2,6% 
1972 3157300 0,5% 237100 2,8% 7,5% 2,7% 
1973 3188900 1% 244800 3,2% 7,7% 2,7% 
1974 3192100 0,1% 263700 7,7% 8,3% 2,9% 
1975 3195300 0,1% 269300 2,1% 8,4% 3% 
1976 3233600 1,2% 282800 5% 8,7% 3,1% 
1977 3259500 0,8% 298400 5,5% 9,2% 3,2% 
1978 3272500 0,4% 309300 3,6% 9,5% 3,3% 
1979 3308500 1,1% 316300 2,3% 9,6% 3,3% 
1980 3354800 1,4% 323700 2,3% 9,6% 3,4% 
1981 3259300 5,2% 327000 1% 10,0% 3,4% 
1982 3491300 -1,1% 338000 3,4% 9,7% 3,5% 
1983 3508500 0,5% 357000 5,6% 10,2% 3,6% 
1984 3500400 -0,2% 369000 3,4% 10,5% 3,7% 
1985 3588500 2,5% 383000 3,8% 10,7% 3,9% 
1986 3600800 0,3% 396000 3,4% 11,0% 4% 
1987 3597400 -0,1% 409000 3,3% 11,4% 4,1% 
1988 3657400 1,7% 423000 3,4% 11,6% 4,2% 
1989 3670900 0,4% 447000 5,7% 12,2% 4,5% 
1990 3719000 1,3% 458000 2,5% 12,3% 4,5% 
1991 3632400 -2,3% 458000 0% 12,6% 4,5% 
1992 3684500 1,4% 459000 0,2% 12,5% 4,5% 
1993 3720200 1% 454000 -1,1% 12,2% 4,4% 
1994 3789600 1,9% 457000 0,7% 12,1% 4,4% 
1995 3823800 0,9% 465000 1,8% 12,2% 4,4% 
1996 3871900 1,3% 480000 3,2% 12,4% 4,6% 
1997 3854100 -0,5% 487000 1,5% 12,6% 4,6% 
 

Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, Βασικά Εθνικολογιστικά Μεγέθη της Ελληνικής Οικονοµίας, 1960-1999 (ΕΣΟΛ 

95), Αθήνα: 2001 
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∆ιάγραµµα 64: Απασχόληση στη Γενική Κυβέρνηση 1960-1997 

 

 

∆ιάγραµµα 65:  Ετήσια µεταβολή απασχόλησης στην Γενική Κυβέρνηση σε σχέση µε την συνολική απασχόληση 
1960-1997 

 

∆ιάγραµµα 66: Απασχόληση στη Γενική κυβέρνηση %  της συνολικής απασχόλησης και του πληθυσµού 1960-
1997 
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7.2. ∆ηµόσιες ∆απάνες 

 Οι δαπάνες κεντρικής διοίκησης αυξήθηκαν σηµαντικά και σε απόλυτους αριθµούς, σχεδόν 

δεκαπλασιάστηκαν, εµφανίζοντας συνεχή ανοδική πορεία σε όλα τα έτη (διαγράµµατα 67,69). Οι 

µεγαλύτεροι ρυθµοί αύξησης σε ετήσια βάση  σηµειώθηκαν το διάστηµα 1981-1992 µε ρυθµούς που 

κυµαίνονταν µεταξύ 20%-40% ετησίως, αυξάνοντας  τις δαπάνες σε απόλυτα µεγέθη από 435,9 δις 

δρχ. το 1980 σε 8341,5 δις δρχ. το 1992, δηλαδή σε διάστηµα µιας δεκαετίας οι δαπάνες της 

κεντρικής διοίκησης σχεδόν δεκαπλασιάζονται (πίνακας 14Α). Μέχρι το 1971 οι ρυθµοί µεγέθυνσης 

των δαπανών ετησίως είναι µικρότεροι, 10%-15% ετησίως, το διάστηµα 1972- 1980 αυξάνονται στο 

20%-30% και µετά την σηµαντική αύξηση της δεκαετίας του ’80, από το 1993 επανέρχονται στα 

επίπεδα της δεκαετίας του ’60. Η σηµαντική αύξηση των δαπανών της κεντρικής διοίκησης φαίνεται 

στο διαρκώς αυξανόµενο µερίδιο τους στο ΑΕΠ, καθώς διπλασιάζεται σε διάστηµα τεσσάρων 

δεκαετιών, από το 16,6% του ΑΕΠ το 1960, έφτασαν το 1997 στο 46,7%  του ΑΕΠ πίνακας (14Α). 

Η µεγαλύτερη αύξηση πραγµατοποιήθηκε το διάστηµα 1981-1992, καθώς το µερίδιο των δαπανών 

της κεντρικής διοίκησης στο ΑΕΠ από 21,1% το 1980 έφτασε στο 44,4% το 1992 (πίνακας 14Α, 

διάγραµµα 68).  

 Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού εµφανίζουν ανάλογη αύξηση µε υψηλότερους 

ρυθµούς την δεκαετία του ’80 (διαγράµµατα 70,72). Ειδικότερα µέχρι το 1971 οι ρυθµοί αύξησης 

κυµαίνονται µεταξύ 10%-20% ετησίως και το διάστηµα που ακολουθεί 1972-1980 µεταξύ  15%- 

30% ετησίως. Την δεκαετία 1981-1992 οι ρυθµοί ετήσιας αύξησης µεγεθύνονται µεταξύ 20%-40%, 

ενώ από το 1993 επανέρχονται στο επίπεδο της δεκαετίας του ’60 (πίνακας 14Α). Αντιστοίχως το 

µερίδιο των δαπανών του τακτικού προϋπολογισµού στο ΑΕΠ αυξάνεται από 13% το 1960 στο 41,7% 

το 1997, µε σηµαντικότερη αύξηση το διάστηµα 1981-1992, καθώς από 18% το 1980 αυξήθηκε 

µέχρι το 1992 στο 40,6% (διάγραµµα 71).  

 Εκτός από τα στοιχεία για τις µισθολογικές δαπάνες των υπαλλήλων του στενού δηµοσίου 

τοµέα που προέρχονται από την Στατιστική ∆ηµοσίων Οικονοµικών και παρουσιάστηκαν στον 

κεφάλαιο 6.8, στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται συµπληρωµατικά στοιχεία για τις αποδοχές 

του προσωπικού, ως κατηγορία δαπανών κρατικού προϋπολογισµού. Τα στοιχεία αυτά 

περιλαµβάνονται στις  «Μακροχρόνιες Μακροοικονοµικές Στατιστικές Σειρές»  του Υπουργείου 

Εθνικής Οικονοµίας και παρουσιάζουν απόκλιση από τα αντίστοιχα στοιχεία της Στατιστικής 

∆ηµοσίων Οικονοµικών.  Τα στοιχεία είναι υπολογισµένα ως ποσοστό στο ΑΕΠ και βάση της 

ποσοστιαίας ετήσιας µεταβολής,  ώστε να µπορεί να εξαχθεί µια περισσότερο ολοκληρωµένη εικόνα 

για τους µισθούς στο δηµόσιο τοµέα. Συµφώνα µε τον πίνακα 14Β οι δαπάνες για αποδοχές 

προσωπικού πολλαπλασιάζονται  διαχρονικά, από 7,5 δις δρχ. το 1960 σε 2995,4 δις δρχ. το 1997, µε 
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την µεγαλύτερη αύξηση να συντελείται την περίοδο 1974-1985 (διάγραµµα 73). Εξετάζοντας την 

ποσοστιαία µεταβολή των δαπανών για αποδοχές προσωπικού, µέχρι το 1973 οι ρυθµοί αύξησης 

κυµαίνονταν µεταξύ  10%-20% ετησίως. Το διάστηµα 1974-1985 οι ρυθµοί ετήσιας αύξησης 

µεγαλώνουν µεταξύ  25% -35%, ενώ από το 1986 και έπειτα σταδιακά επανέρχονται στο 5%-15% 

ετησίως (εξαίρεση η τριετία 1988-1990 όταν η ετήσια αύξηση έφτασε στο 25%, διάγραµµα 69).  

Ωστόσο η πραγµατική πορεία των δαπανών προκύπτει απ’ το µερίδιο τους στο ΑΕΠ και  δεν 

σηµειώνει σηµαντική αύξηση, παραµένοντας περίπου στα ίδια επίπεδα, παρά τις διακυµάνσεις. 

Αναλυτικότερα  το µερίδιο των αποδοχών προσωπικού στο ΑΕΠ το 1960 ήταν 6,7% και µέχρι το 

1997 αυξήθηκε στο 9,1%. Την περίοδο 1960-1973 το µερίδιο των αποδοχών προσωπικού στο ΑΕΠ 

παρουσιάζει διακυµάνσεις και κυµαίνεται 6%-7,5%. Το διάστηµα της µεταπολίτευσης 1974-1990 

ακολουθεί µια σταθερά αυξητική πορεία  φθάνοντας στο 11% του ΑΕΠ το 1990 και από το 1991-

1997 µειώνεται  στο 9,1% (διάγραµµα 74). 

 Από τα συνολικά στοιχεία προκύπτει πως οι επιµέρους κατηγορίες των δηµοσίων δαπανών 

ακολουθούν ανάλογη πορεία σηµειώνοντας τις µεγαλύτερες αυξήσεις την µεταπολίτευση, ειδικότερα 

την δεκαετία του ’80. Είναι γεγονός πως η ποσοστιαία ετήσια µεταβολή των δαπανών της κεντρικής 

διοίκησης, των δαπανών του τακτικού προϋπολογισµού και των δαπανών για αποδοχές προσωπικού, 

αρχίζουν να αυξάνονται  σε ετήσια βάση µε µεγαλύτερους ρυθµούς από το 1974 και συγκεκριµένα 

το διάστηµα 1981-1992, σε σχέση µε την υπόλοιπη εξεταζόµενη περίοδο. Το ίδιο αποτυπώνεται και 

στο µερίδιο τους στο ΑΕΠ το οποίο αυξάνεται περισσότερο την ίδια ακριβώς περίοδο. Η αύξηση των 

δαπανών της κεντρικής διοίκησης και των δαπανών του τακτικού προϋπολογισµού διαγράφει στην 

σταδιακή µεγέθυνση του δηµοσίας οικονοµίας. Η πορεία των δαπανών δείχνει την σταδιακή 

απόσπαση από πλευράς κράτους αυξανόµενου µεριδίου της οικονοµίας, καθώς ο ρόλος του κράτους 

εντός της οικονοµίας και της κοινωνίας σταδιακά γίνεται περισσότερο ενεργός.  
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Πίνακας 14Α: ∆ηµόσιες ∆απάνες  

 
Έτη 

∆απάνες 
Κεντρικής 
∆ιοίκησης 
(δις. δρχ. 
τρέχουσες 
τιµές) 

∆απάνες 
Κεντρικής 
∆ιοίκησης % 

ΑΕΠ 

ετήσια 
µεταβολή 
δαπανών 
κεντρικής 

διοίκησης % 

∆απάνες 
Τακτικού 

Προϋπολογισµού 
(τρέχουσες τιµές 

δις. δρχ.)  

∆απάνες 
Τακτικού 

Προϋπολογισµού 
% ΑΕΠ 

ετήσια 
µεταβολή 
δαπανών 
τακτικού 

προϋπολογισµού 
%  

1960 18,5 16,6%  14,4 12,9%  
1961 21,4 16,7% 15,7% 16,3 12,8% 13,2% 
1962 23,9 17,8% 11,7% 18 13,4% 10,4% 
1963 25,1 16,5% 5,0% 20 13,2% 11,1% 
1964 29,1 17,0% 15,9% 23,7 13,8% 18,5% 
1965 33,4 16,9% 14,8% 28 14,1% 18,1% 
1966 38,6 17,5% 15,6% 31,5 14,3% 12,5% 
1967 44,9 18,8% 16,3% 37,7 15,8% 19,7% 
1968 51,5 19,8% 14,7% 42,2 16,3% 11,9% 
1969 58,1 19,5% 12,8% 47,3 15,8% 12,1% 
1970 64,6 19,1% 11,2% 51,7 15,3% 9,3% 
1971 72 19,2% 11,5% 57 15,2% 10,3% 
1972 86,2 19,9% 19,7% 65,8 15,2% 15,4% 
1973 103,5 18,2% 20,1% 79,2 14,0% 20,4% 
1974 127,7 19,6% 23,4% 104,4 16,1% 31,8% 
1975 169,7 21,7% 32,9% 137,2 17,5% 31,4% 
1976 211,5 21,7% 24,6% 171,3 17,6% 24,9% 
1977 254,4 22,3% 20,3% 209,4 18,4% 22,2% 
1978 300,1 21,6% 18,0% 248,4 17,9% 18,6% 
1979 379,7 22,0% 26,5% 315,7 18,3% 27,1% 
1980 435,9 21,1% 14,8% 371,6 18,0% 17,7% 
1981 622,9 25,3% 42,9% 525,8 21,3% 41,5% 
1982 784,2 25,3% 25,9% 666,3 21,5% 26,7% 
1983 1048,8 28,4% 33,7% 879,6 23,8% 32,0% 
1984 1334,3 29,0% 27,2% 1113,3 24,2% 26,6% 
1985 1771,5 31,6% 32,8% 1497,3 26,7% 34,5% 
1986 2133,1 31,9% 20,4% 1823,3 27,2% 21,8% 
1987 2677,5 35,5% 25,5% 2359,2 31,3% 29,4% 
1988 3176,2 34,6% 18,6% 2810,8 30,7% 19,1% 
1989 3941,4 36,2% 24,1% 3512,4 32,2% 25,0% 
1990 5122,5 39,0% 30,0% 4657,4 35,4% 32,6% 
1991 6486,3 40,0% 26,6% 5883,6 36,3% 26,3% 
1992 8341,5 44,4% 28,6% 7615,6 40,6% 29,4% 
1993 9293,8 44,0% 11,4% 8565,5 40,5% 12,5% 
1994 11585,4 48,3% 24,7% 10778,1 44,9% 25,8% 
1995 12615,1 46,9% 8,9% 11653,1 43,3% 8,1% 
1996 14480,1 48,8% 14,8% 13385,1 45,1% 14,9% 
1997 15279 46,7% 5,5% 13653 41,7% 2,0% 
 

Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, Η ελληνική Οικονοµία 1960-1997, Μακροχρόνιες Μακροοικονοµικές Στατιστικές 
Σειρές, Αθήνα 1998 
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Πίνακας 14Β: ∆ηµόσιες ∆απάνες 

 
Έτη 

∆απάνες προσωπικού 
(δις. δρχ. τρέχουσες τιµές) ∆απάνες προσωπικού % ΑΕΠ 

ετήσια µεταβολή δαπανών 
προσωπικού % 

1960 7,5 6,7%  
1961 8,5 6,7% 13,3% 
1962 9,2 6,9% 8,2% 
1963 10,2 6,7% 10,9% 
1964 11,8 6,9% 15,7% 
1965 13,3 6,7% 12,7% 
1966 15,3 6,9% 15,0% 
1967 17,6 7,4% 15,0% 
1968 19,5 7,5% 10,8% 
1969 21,6 7,2% 10,8% 
1970 22,4 6,6% 3,7% 
1971 25,1 6,7% 12,1% 
1972 27,4 6,3% 9,2% 
1973 32,7 5,8% 19,3% 
1974 44,2 6,8% 35,2% 
1975 53,3 6,8% 20,6% 
1976 66 6,8% 23,8% 
1977 81,5 7,1% 23,5% 
1978 103,5 7,4% 27,0% 
1979 129,7 7,5% 25,3% 
1980 158,4 7,7% 22,1% 
1981 198,4 8,0% 25,3% 
1982 264,6 8,5% 33,4% 
1983 323,1 8,7% 22,1% 
1984 416,3 9,1% 28,8% 
1985 554,9 9,9% 33,3% 
1986 651,6 9,7% 17,4% 
1987 760 10,1% 16,6% 
1988 930,3 10,1% 22,4% 
1989 1169,9 10,7% 25,8% 
1990 1447,5 11,0% 23,7% 
1991 1645,8 10,1% 13,7% 
1992 1820,3 9,7% 10,6% 
1993 2000,2 9,5% 9,9% 
1994 2229,6 9,3% 11,5% 
1995 2307,3 8,6% 3,5% 
1996 2630,5 8,9% 14,0% 
1997 2995,4 9,1% 13,9% 

 

Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, Η ελληνική Οικονοµία 1960-1997, Μακροχρόνιες Μακροοικονοµικές Στατιστικές 
Σειρές, Αθήνα 1998 
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∆ιάγραµµα  67: ∆απάνες Κεντρικής ∆ιοίκησης 

 

 

∆ιάγραµµα  68: ∆απάνες Κεντρικής ∆ιοίκησης % ΑΕΠ 

 

 

∆ιάγραµµα  69: ετήσια µεταβολή δαπανών κεντρικής διοίκησης % 
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∆ιάγραµµα 70: ∆απάνες Τακτικού Προϋπολογισµού  

 

∆ιάγραµµα 71: ∆απάνες Τακτικού Προϋπολογισµού % ΑΕΠ 

 

 

∆ιάγραµµα 72: ετήσια µεταβολή δαπανών Τακτικού Προϋπολογισµού % 
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∆ιάγραµµα 73: ∆απάνες Προσωπικού  

 

∆ιάγραµµα 74:  ∆απάνες Προσωπικού % ΑΕΠ 

 

∆ιάγραµµα 75: ετήσια µεταβολή ∆απανών Προσωπικού % 
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7.3. ∆ηµόσια Κατανάλωση και δαπάνες για Αποδοχές Προσωπικού 

 

Η δηµόσια κατανάλωση σε απόλυτα µεγέθη αυξάνεται συνεχώς σε όλη την εξεταζόµενη 

περίοδο, ιδιαίτερα από το 1974 και έπειτα, ξεκινώντας από 11,8 δις δρχ. το 1960 και φτάνοντας στα 

5734,4 δις δρχ. το 1999 (διάγραµµα 76). Εξετάζοντας το µερίδιο της στο ΑΕΠ η εικόνα είναι η ίδια, 

καθώς η δηµόσια κατανάλωση αυξάνεται σταδιακά, παρά τις διακυµάνσεις από 10,6% του ΑΕΠ το 

1960 στο 15% του ΑΕΠ το 1999. Η µεγαλύτερη και συνεχής αύξηση σηµειώθηκε την περίοδο 1974-

1987 από 11,7% του ΑΕΠ στο 16% του ΑΕΠ (πίνακας 15). Μέχρι το 1973 και από το 1988 και 

έπειτα  το µερίδιο της δηµόσιας κατανάλωσης στο ΑΕΠ είχε διακυµάνσεις καθώς κατά περιόδους 

µειώνονταν. Για παράδειγµα το 1973 µειώθηκε στο 9,5% του και το 1994 στο 13,8%  (διάγραµµα 

77).  Γενικότερα το µερίδιο των δαπανών στο ΑΕΠ το διάστηµα 1960-1973 µειώθηκε  σταδιακά στο 

9,5%, από το 1974µέχρι το 1987 αυξήθηκε στο 16%-17% ΑΕΠ περίπου και από το 1988 και έπειτα 

παρέµεινε σταθερό στο 13%-15% (πίνακας 15).  

Το µεγαλύτερο µέρος της δηµόσιας κατανάλωσης αφορά σε αποδοχές προσωπικού και σ’ 

αυτό το σηµείο διατίθενται πρόσθετα στοιχεία σχετικά µε τις αποδοχές του προσωπικού ως 

κατηγορία της δηµόσιας κατανάλωσης τα όποια προέρχονται από τα Βασικά Εθνικολογιστικά Μεγέθη 

της Ελληνικής Οικονοµίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία αυτά οι 

αποδοχές προσωπικού αποτελούν την περίοδο 1960-1999 το 65%- 80% της δηµόσιας κατανάλωσης 

και αντιστοιχούν στο 8% -11,5% του ΑΕΠ σηµειώνοντας µικρή αύξηση (πίνακας 15). Το µερίδιο 

των αποδοχών προσωπικού στο ΑΕΠ παρουσιάζει διακυµάνσεις µέχρι το 1973  και κυµαίνεται στο 

7%-8% περίπου και από το 1986 και έπειτα  στο 10%-11% του ΑΕΠ. Αντίθετα την περίοδο 1974-

1985 σηµειώνουν  σταθερή αύξηση σε ετήσια βάση από 7,1% του ΑΕΠ  το 1973, στο 11,4% του 

ΑΕΠ το 1985 (διάγραµµα 77).  
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Πίνακας 15: ∆ηµόσια κατανάλωση και Αποδοχές Προσωπικού δηµοσίου  

 
Έτη 

∆ηµόσια 
Κατανάλωση (σε 

δις δρχ) 
∆ηµόσια Κατανάλωση 

% ΑΕΠ 

Αποδοχές 
Προσωπικού  

(δις δρχ)  

Αποδοχές 
Προσωπικού % 

δηµόσιας 
κατανάλωσης 

Αποδοχές 
Προσωπικού % 

ΑΕΠ 
1960 11,8 10,60% 9,1 77,1% 8,1% 
1961 12,9 10,10% 9,8 76,0% 7,7% 
1962 14,1 10,50% 10,8 76,6% 8,0% 
1963 15,2 10% 11,9 78,3% 7,8% 
1964 17,7 10,30% 13,7 77,4% 8,0% 
1965 20,4 10,30% 15,6 76,5% 7,9% 
1966 22,9 10,30% 17,7 77,3% 8,0% 
1967 27,4 11,50% 20,5 74,8% 8,6% 
1968 29,6 11,40% 22,6 76,4% 8,7% 
1969 33 11% 24,7 74,8% 8,2% 
1970 36,8 10,90% 27,7 75,3% 8,20% 
1971 40,2 10,70% 30,7 76,4% 8,20% 
1972 44,8 10,30% 33,6 75,0% 7,70% 
1973 54,2 9,50% 40,1 74,0% 7,10% 
1974 76,7 11,70% 54,3 70,8% 8,30% 
1975 100,5 12,80% 65,5 65,2% 8,30% 
1976 122,7 12,60% 81,1 66,1% 8,30% 
1977 152,1 13,30% 100,6 66,1% 8,80% 
1978 183,2 13,10% 125,7 68,6% 9% 
1979 233,5 13,50% 160,4 68,7% 9,30% 
1980 280 13,50% 195,6 69,9% 9,40% 
1981 368,6 14,80% 248,2 67,3% 10% 
1982 469,7 15% 326,5 69,5% 10,40% 
1983 579,4 15,50% 398 68,7% 10,60% 
1984 742,8 16% 505 68,0% 10,90% 
1985 942,1 16,60% 648 68,8% 11,40% 
1986 1067,2 15,70% 730,2 68,4% 10,80% 
1987 1224,8 16% 840,4 68,6% 11% 
1988 1311 14,10% 1033,8 78,9% 11,10% 
1989 1654,5 15% 1338,9 80,9% 12,10% 
1990 2007 15,10% 1663,1 82,9% 12,50% 
1991 2337,9 14,20% 1885,8 80,7% 11,50% 
1992 2613,9 13,70% 2080,4 79,6% 10,90% 
1993 3063,3 14,30% 2340,6 76,4% 10,90% 
1994 3345,4 13,80% 2582 77,2% 10,60% 
1995 4174,1 15,30% 3075,6 73,7% 11,30% 
1996 4348 14,50% 3208,2 73,8% 10,70% 
1997 5018,9 15,20% 3837,7 76,5% 11,60% 
1998 5505,6 15,30% 4194,5 76,2% 11,70% 
1999 5734,4 15% 4386,7 76,5% 11,50% 

 

Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, Βασικά Εθνικολογιστικά Μεγέθη της Ελληνικής Οικονοµίας, 1960-1999 (ΕΣΟΛ 

95), Αθήνα: 2001 
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∆ιάγραµµα 76: ∆ηµόσια Κατανάλωση και Αποδοχές Προσωπικού ∆ηµοσίου  

 

 

∆ιάγραµµα 77: ∆ηµόσια Κατανάλωση και Αποδοχές Προσωπικού ∆ηµοσίου % ΑΕΠ 
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7.4.  Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών  

 Στο υπόδειγµα του Rodrik (1998) το εµπορικό ισοζύγιο (δηλαδή  το µερίδιο των εισαγωγών 

και εξαγωγών) στο ΑΕΠ,  χρησιµοποιείται ως δείκτης µέτρησης του βαθµού ανοίγµατος της 

οικονοµίας. Στην ελληνική περίπτωση η έννοια openness αντικαταστάθηκε µε την έννοια 

vulnerability, εφόσον η ελληνική οικονοµία παραµένει σχετικά «κλειστή», αλλά ταυτόχρονα 

ιδιαίτερα ευάλωτη στις διεθνείς οικονοµικές διακυµάνσεις και εξαρτώµενη από εξωτερικούς πόρους. 

Για την εξέταση του βαθµού στον οποίο είναι ευάλωτη η ελληνική οικονοµία στα στοιχεία 

περιλαµβάνονται το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και αναλύονται οι επιµέρους δείκτες του, το 

εµπορικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο άδηλων πόρων. Τα στοιχεία που προέρχονται από τις 

Μακροχρόνιες Μακροοικονοµικές Στατιστικές Σειρές (1960-1997) του Υπουργείου Εθνικής 

Οικονοµίας, είναι υπολογισµένα σε εκατ. $ ΗΠΑ και ως ποσοστό του ΑΕΠ . 

Το εξωτερικό ισοζύγιο µιας χώρας αποτελεί αντανάκλαση της οικονοµίας της, καθώς η 

αστάθεια και τα ελλείµµατα που δηµιουργούνται επιδρούν σηµαντικά στα µακροοικονοµικά µεγέθη 

και καθορίζουν την πορεία της δηµόσιας οικονοµίας. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών προκύπτει 

ως άθροισµα του εµπορικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου άδηλων συναλλαγών. Εποµένως το 

αυξηµένο έλλειµµα που εµφανίζεται σε όλη την εξεταζόµενη περίοδο οφείλεται  στο αντίστοιχο 

έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου, ειδικότερα στο µέρος του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου 

το οποίο δεν καλύπτεται από το ισοζύγιο άδηλων συναλλαγών. Γεγονός είναι πως παρά την αύξηση 

του ισοζυγίου των άδηλων πόρων, η αξία του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου, η οποία 

οφείλεται στην µεγάλη αξία των εισαγωγών, υπερέβαινε σηµαντικά τους αδήλους πόρους και 

δηµιούργησε αυξανόµενο έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Συγκεκριµένα το 

έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά τρεις µονάδες ως ποσοστό του ΑΕΠ 

από 1,2% το 1960 σε 4% µέχρι το 1997. Σε απόλυτες τιµές το έλλειµµα ήταν 45,8εκ $ το 1960 και το 

1997 ανέρχονταν στα 4833,7 εκ. $.  Η µεγαλύτερη αύξηση του ελλείµµατος σηµειώθηκε την διετία 

1973-1974 (6,2% ΑΕΠ το 1973) και το διάστηµα 1980-1985 ( 8,1% ΑΕΠ το 1985). Την περίοδο 

1960-1963 (0,7%-1,2% ΑΕΠ) και 1993-1994( 0,1%- 0,8% ΑΕΠ) σηµειώθηκε η µεγαλύτερη µείωση 

του ελλείµµατος (πίνακας 17, πίνακας 82).  

 Σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα 16 το εµπορικό ισοζύγιο παραµένει ελλειµµατικό σε  

όλη την εξεταζόµενη περίοδο (1960-1997). Από την διαχρονική εξέλιξη των εισαγωγών και 

εξαγωγών, διαµορφώνεται ένα διαρκώς αυξανόµενο έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου, το οποίο 

παρά τις διακυµάνσεις αυξήθηκε από 296,1 εκ. $ το 1960 και σε 18271,3 εκ. $ το 1997, το οποίο ως 

ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκε από 8%  το 1960 σε 15,2% το 1997. Τα υψηλότερα ποσοστά 

ελλείµµατος  του εµπορικού ισοζυγίου στο ΑΕΠ σηµειωθήκαν το 1981 (15%), το 1985  (15,4%) και 
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το 1997 (15,2%), ενώ η µεγαλύτερη διαχρονική αύξηση ελλείµµατος σηµειώθηκε την δεκαετία του 

’90 που κυµαίνονταν µεταξύ 13,6% ΑΕΠ µέχρι 15,2% ΑΕΠ (πίνακας 17, διάγραµµα 81). Το 

αυξανόµενο έλλειµµα στο εµπορικό ισοζύγιο, παρά τις πολιτικές οι οποίες εφαρµόστηκαν σε όλη την 

περίοδο για τον περιορισµό των εισαγωγών µέσω δασµών και ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής, 

δείχνει την αδυναµία της εγχώριας οικονοµίας να καλύψει τις εσωτερικές της ανάγκες και την 

αυξηµένη εξάρτηση της από πόρους του εξωτερικού. 

Από το 1985 αυξάνεται σηµαντικά το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου υπερβαίνοντας σε 

ορισµένα έτη το 15% του ΑΕΠ και οφείλεται στους χαµηλούς ρυθµούς ανάπτυξης της περιόδου. 

Επιπλέον οι υψηλότεροι ρυθµοί αύξησης των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών,  σε συνδυασµό µε 

την ενίσχυση της αγοραστικής δύναµης από κεφάλαια του εξωτερικού (κυρίως των απολήψεων της 

ΕΟΚ), οδήγησαν σε σηµαντική αύξηση του ελλείµµατος. Η πορεία του εµπορικού ισοζυγίου µετά 

την ένταξη της ΕΟΚ το 1981, αποδεικνύει ότι η ελληνική οικονοµία παρά το επιχειρούµενο 

«άνοιγµα» στην ευρωπαϊκή αγορά και την απελευθέρωση του εµπορίου παρέµεινε σχετικά κλειστή. 

Όπως προκύπτει από τον λόγο του αθροίσµατος εισαγωγών και εξαγωγών στο ΑΕΠ (πίνακας 17), 

την δεκαετία του ‘80 οι εισαγωγές αυξάνονται  σηµαντικά φτάνοντας το 1981 στο 25,8% ΑΕΠ και 

το 1985 το 26% ΑΕΠ, ενώ αντίστοιχα οι εξαγωγές παραµένουν στα ίδια επίπεδα σηµειώνοντας 

αύξηση 1 µονάδας περίπου στο ΑΕΠ, φτάνοντας το 1984 στο 10,8%. Την δεκαετία του ’90 η 

πολιτική λιτότητας που συνέβαλε στην µείωση των εισαγωγών στο 19% -20% ΑΕΠ, συνοδεύτηκε 

από ανάλογη µείωση των εξαγωγών στο 4%-65 ΑΕΠ, µε συνέπεια το έλλειµµα να αυξηθεί. 

Αναλυτικότερα, όπως φαίνεται από την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών σε απόλυτα 

µεγέθη, οι εισαγωγές αυξάνονται περισσότερο από τις εξαγωγές. Στο σηµείο αυτό διακρίνονται τρεις 

χρονικές περίοδοι: Το  1960-1973, η αξία των εισαγωγών σε εκατ. $ ήταν σχεδόν  τριπλάσια των 

εξαγωγών.  Το 1974-1989 η αξία των εξαγωγών αυξάνεται, ενώ ταυτόχρονα οι εισαγωγές 

µειώνονται, µε αποτέλεσµα η αξία των εισαγωγών να περιοριστεί στο διπλάσιο των εισαγωγών. Την 

περίοδο 1990- 1997 η αξία των εισαγωγών αυξάνεται οι εξαγωγές µειώνονται, µε συνέπεια οι 

εισαγωγές να είναι τετραπλασίασες των εξαγωγών (διάγραµµα 79).  Εξετάζοντας το µερίδιο 

εισαγωγών και εξαγωγών στο ΑΕΠ και τις τρεις περιόδους (πίνακας 17): Την πρώτη περίοδο (1960-

1974) το µερίδιο των εισαγωγών στο ΑΕΠ αυξάνεται ταχύτερα από 13,6% σε 21,1% ΑΕΠ, ενώ 

αντίστοιχα το µερίδιο των εξαγωγών σηµειώνει µικρή αύξηση σχεδόν µιας µονάδας από 5,6% (1960) 

σε 6,4% (1973) του ΑΕΠ. Την δεύτερη περίοδο (1974-1989) το µερίδιο των εισαγωγών στο ΑΕΠ 

αυξάνεται µε µικρότερους ρυθµούς  φτάνοντας  σε 22,5% ΑΕΠ,  ενώ το µερίδιο των εξαγωγών στο 

ΑΕΠ αυξάνεται µε µεγαλύτερους ρυθµούς φτάνοντας στο 8,9% ΑΕΠ το 1989. Την τρίτη περίοδο  

(1990-1997) µειώνεται αντίστοιχα ή αξία εισαγωγών και εξαγωγών στο ΑΕΠ , ωστόσο το µερίδιο 
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των εισαγωγών είναι σχεδόν τετραπλάσιο των εξαγωγών µε τις εισαγωγές να φτάνουν στο 19,7% 

ΑΕΠ και τις εξαγωγές στο 4,5% ΑΕΠ (διάγραµµα 81).  

Το ισοζύγιο άδηλων συναλλαγών έχει σηµαντικό ρόλο στην ελληνική οικονοµία, διότι 

προσδιορίζει την διάρθρωση του συνολικού ισοζυγίου των τρεχουσών συναλλαγών. Η αύξηση του 

πλεονάσµατος του ισοζυγίου άδηλων συναλλαγών δείχνει την σηµασία των άδηλων πόρων στην 

ανάπτυξη και την στήριξη της ελληνικής οικονοµίας. Οι άδηλοι πόροι που προέρχονται από την 

µετανάστευση, το τουρισµό, την ναυτιλία  και από την δεκαετία του ’80 από τις απολήψεις της Ε.Ε, 

στηρίζουν την ελληνική οικονοµία, χρηµατοδοτώντας σηµαντικό µέρος των ελλειµµάτων και τις 

αυξανόµενες εισαγωγές και  συγκρατούν σε σταθερά επίπεδα το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών  

συναλλαγών. Επιπλέον αναδεικνύει τον ευάλωτο χαρακτήρα της ελληνικής οικονοµίας η οποία 

στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό σε πηγές χρηµατοδότησης που προέρχονται από το εξωτερικό.  

Το αυξηµένο πλεόνασµα  του ισοζυγίου των άδηλων συναλλαγών σε όλη την περίοδο, σε 

απόλυτες τιµές και ως ποσοστό του ΑΕΠ, καλύπτει σηµαντικό µέρος του ελλείµµατος του εµπορικού 

ισοζυγίου.  Αναλυτικότερα, η  αξία του αυξήθηκε από 250,3 εκ. $ το 1960 στα 13437,6 εκ. $ µέχρι 

το 1997. Η µεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιµές σηµειώθηκε την δεκαετία 1987-1997 µε 

υψηλότερη τιµή το 1996 στα 13826,4 εκ. $ ( διάγραµµα 80). Το µερίδιο των άδηλων συναλλαγών 

στο ΑΕΠ  σχεδόν διπλασιάστηκε την περίοδο 1960-1997, από 6,7% το 1960 στο 11,2% το 1997.  Η 

µεγαλύτερη αύξηση σηµειώθηκε την δεκαετία 1987-1997 µε υψηλότερο ποσοστό στο ΑΕΠ το 1994 

στο 13,6% (πίνακας 17, διάγραµµα 82).  
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Πίνακας 16: Εξωτερικό Ισοζύγιο 

 
Έτη 

Εισαγωγές 
(τρέχουσες τιµές 
εκατ. $ ΗΠΑ) 

Εξαγωγές 
 (τρέχουσες τιµές 
εκατ. $ ΗΠΑ) 

Εµπορικό 
Ισοζύγιο (τρέχουσες 
τιµές εκατ. $ ΗΠΑ) 

Ισοζύγιο 
Τρεχουσών 
Συναλλαγών 

(τρέχουσες τιµές 
εκατ. $ ΗΠΑ) 

Ισοζύγιο Άδηλων 
Συναλλαγών  

(τρέχουσες τιµές 
εκατ. $ ΗΠΑ) 

1960 504,7 208,6 -296,1 -45,8 250,3 
1961 564,9 234,3 -330,6 -49,5 281,1 
1962 640,3 242,6 -397,7 -50 347,7 
1963 730,2 295,9 -434,3 -36,1 398,2 
1964 867,8 308,4 -559,4 -171,3 388,1 
1965 1022,2 330,9 -691,3 -267,1 424,2 
1966 1146,5 403,5 -743 -259 484 
1967 1155,6 452,6 -703 -224,5 478,5 
1968 1244,4 464,9 -779,5 -252,9 526,6 
1969 1429,1 530,3 -898,8 -348,2 550,6 
1970 1704,9 612,2 -1092,7 -408,6 684,1 
1971 1945,2 624,8 -1320,4 -344,2 976,2 
1972 2441,3 835,4 -1605,9 -401,5 1204,4 
1973 4047,2 1230,5 -2816,7 -1191,1 1625,6 
1974 4659,4 1774,1 -2885,3 -1145,2 1740,1 
1975 5072,2 2029,9 -3042,3 -956,7 2085,6 
1976 5560,5 2227,5 -3333 -932 2401 
1977 6425,1 2522,4 -3902,7 -1079,5 2823,2 
1978 7341,3 2998,5 -4342,8 -958,9 3383,9 
1979 10109,8 3932 -6177,8 -1881,4 4296,4 
1980 10903,4 4093,9 -6809,5 -2216,1 4593,4 
1981 11468,1 4771,3 -6696,8 -2421 4275,8 
1982 10068,2 4141,3 -5926,9 -1885,1 4041,8 
1983 9491,3 4105,4 -5385,9 -1875,9 3510 
1984 9744,8 4394 -5350,8 -2130,1 3220,7 
1985 10561,1 4293,2 -6267,9 -3275,7 2992,2 
1986 10198,3 4512,5 -5685,8 -1772,1 3913,7 
1987 12556,1 5613,6 -6942,5 -1219,2 5723,3 
1988 13564,7 5933,6 -7631,1 -957,1 6674 
1989 15114,7 5994,4 -9120,3 -2573,1 6547,2 
1990 18692,5 6364,8 -12327,7 -3561,7 8766 
1991 19104,6 6797,1 -12307,5 -1520,4 10787 
1992 19902 6008,8 -13893,2 -2078,4 11814,8 
1993 17615,5 5034,3 -12581,2 -716,3 11864,9 
1994 18741,7 5218,9 -13522,8 -121,6 13401,2 
1995 22928,6 5782,8 -17145,8 -2850,4 14295,4 
1996 24135,5 5769,9 -18365,6 -4539,2 13826,4 
1997 23643,4 5372,1 -18271,3 -4833,7 13437,6 

 

Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, Η ελληνική Οικονοµία 1960-1997, Μακροχρόνιες Μακροοικονοµικές Στατιστικές 
Σειρές, Αθήνα 1998 
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∆ιάγραµµα 78: Εµπορικό Ισοζύγιο 

  

 

∆ιάγραµµα 79:  Εξωτερικό Ισοζύγιο  
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Πίνακας 17: Εξωτερικό Ισοζύγιο  % ΑΕΠ  

 
Έτη 

Εισαγωγές    
% ΑΕΠ 

Εξαγωγές 
% ΑΕΠ 

Εµπορικό 
Ισοζύγιο % ΑΕΠ 

Ισοζύγιο 
τρεχουσών 
Συναλλαγών     

% ΑΕΠ 

Ισοζύγιο Άδηλων 
Συναλλαγών 

% ΑΕΠ 
1960 13,6% 5,6% -8,0% -1,2% 6,7% 
1961 13,3% 5,5% -7,8% -1,2% 6,6% 
1962 14,3% 5,4% -8,9% -1,1% 7,8% 
1963 14,4% 5,9% -8,6% -0,7% 7,9% 
1964 15,2% 5,4% -9,8% -3,0% 6,8% 
1965 15,5% 5,0% -10,5% -4,0% 6,4% 
1966 15,6% 5,5% -10,1% -3,5% 6,6% 
1967 14,5% 5,7% -8,8% -2,8% 6,0% 
1968 14,4% 5,4% -9,0% -2,9% 6,1% 
1969 14,4% 5,3% -9,0% -3,5% 5,5% 
1970 15,1% 5,4% -9,7% -3,6% 6,1% 
1971 15,6% 5,0% -10,6% -2,8% 7,8% 
1972 16,9% 5,8% -11,1% -2,8% 8,3% 
1973 21,1% 6,4% -14,7% -6,2% 8,5% 
1974 21,5% 8,2% -13,3% -5,3% 8,0% 
1975 20,7% 8,3% -12,4% -3,9% 8,5% 
1976 20,8% 8,4% -12,5% -3,5% 9,0% 
1977 20,7% 8,1% -12,6% -3,5% 9,1% 
1978 19,4% 7,9% -11,5% -2,5% 8,9% 
1979 21,7% 8,4% -13,3% -4,0% 9,2% 
1980 22,5% 8,4% -14,0% -4,6% 9,5% 
1981 25,8% 10,7% -15,0% -5,4% 9,6% 
1982 21,7% 8,9% -12,8% -4,1% 8,7% 
1983 22,6% 9,8% -12,8% -4,5% 8,4% 
1984 23,9% 10,8% -13,1% -5,2% 7,9% 
1985 26,0% 10,6% -15,4% -8,1% 7,4% 
1986 21,3% 9,4% -11,9% -3,7% 8,2% 
1987 22,6% 10,1% -12,5% -2,2% 10,3% 
1988 21,0% 9,2% -11,8% -1,5% 10,3% 
1989 22,5% 8,9% -13,6% -3,8% 9,8% 
1990 22,5% 7,7% -14,9% -4,3% 10,6% 
1991 21,5% 7,6% -13,8% -1,7% 12,1% 
1992 20,2% 6,1% -14,1% -2,1% 12,0% 
1993 19,1% 5,5% -13,6% -0,8% 12,9% 
1994 19,0% 5,3% -13,7% -0,1% 13,6% 
1995 19,8% 5,0% -14,8% -2,5% 12,3% 
1996 19,6% 4,7% -14,9% -3,7% 11,2% 
1997 19,7% 4,5% -15,2% -4,0% 11,2% 

 

Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, Η ελληνική Οικονοµία 1960-1997, Μακροχρόνιες Μακροοικονοµικές Στατιστικές 
Σειρές, Αθήνα 1998 
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∆ιάγραµµα 80: Εµπορικό Ισοζύγιο % ΑΕΠ 

 

 

 

∆ιάγραµµα 81: Εξωτερικό Ισοζύγιο % ΑΕΠ 
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7.5. Άδηλοι Πόροι 

         Η συµβολή των άδηλων πόρων ήταν καθοριστική στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας. 

Ήδη από την µετεµφυλιακή περίοδο, όταν οι εξαγωγές ήταν ελάχιστες, οι εισαγωγικές ανάγκες 

αυξηµένες και τα διαρθρωτικά προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας ήταν έντονα (πληθωρισµός, 

δηµόσιο έλλειµµα, νοµισµατική αστάθεια), οι άδηλοι πόροι είχαν καθοριστικό ρόλο στην 

αντιµετώπιση της ύφεσης  και την οικονοµική ανάπτυξη. Σε όλη την εξεταζόµενη περίοδο η εισροή 

των άδηλων πόρων χρηµατοδότησε τις εισαγωγικές ανάγκες της χώρας, κάλυψε µεγάλο µέρος του 

ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου, έδωσε την δυνατότητα στον τραπεζικό τοµέα να χορηγήσει 

πιστώσεις στην οικονοµία και χρηµατοδότησε το δηµόσιο έλλειµµα. Στην µεταπολεµική περίοδο µε 

την µορφή της εξωτερικής βοηθείας (σχέδιο Marshall), το ’50 µέσω της µαζικής εξωτερικής 

µετανάστευσης, από το ’60 µε την ανάπτυξη του τουρισµού, το ’70 µε την άνοδο των µεταφορών και 

µετά το 1981 και την ένταξη στην Ε.Ε, µέσω των απολήψεων από την ευρωπαϊκή κοινότητα, οι 

άδηλοι πόροι αποτέλεσαν δοµικό χαρακτηριστικό της οικονοµίας.   

            Στο σηµείο αυτό εξετάζονται οι βασικές κατηγορίες άδηλων πόρων: ταξιδιωτικό συνάλλαγµα, 

µετανάστευση, µεταφορές και από το 1981 και έπειτα οι µεταβιβάσεις από την ΕΕ. Τα µεγέθη που 

προέρχονται από τις Μακροχρόνιες, Μακροοικονοµικές Στατιστικές Σειρές του Υπουργείου Εθνικής 

Οικονοµίας  και είναι υπολογισµένα: Σε εκατ. $, ως ποσοστό του ΑΕΠ και ως προς το µερίδιο της 

κάθε κατηγορίας στο σύνολο.  

  Οι άδηλοι πόροι στο σύνολο τους αυξήθηκαν σηµαντικά την περίοδο 1960-1997, από 

315,8εκ. $ στα 19965,5 εκ. $ (πίνακας 18, διάγραµµα 82). Η µεγαλύτερη αύξηση σηµειώθηκε από το 

1981 και έπειτα, καθώς η ένταξη στην Ε.Ε συνοδεύτηκε από µια πρόσθετη πηγή εισροών από το 

εξωτερικό, τις απολήψεις  από την ΕΕ. Η αύξηση των άδηλων πόρων αποτυπώνεται στο αυξηµένο  

µερίδιο τους στο ΑΕΠ, το οποίο διπλασιάστηκε από το 8,5% το 1960 στο 16,6% το 1997, χωρίς 

ωστόσο η αύξηση να είναι συνεχής αλλά σηµειώθηκαν κατά διαστήµατα διακυµάνσεις (διάγραµµα 

85). Την περίοδο 1960-1980 το µερίδιο των άδηλων πόρων στο ΑΕΠ αυξήθηκε από 8,5% περίπου 

στο 12,7%, ενώ από το 1981 η αύξηση είναι µεγαλύτερη φτάνοντας στο 18,5% ΑΕΠ το 1993 και το 

19% ΑΕΠ το 1994 (πίνακας 20). Η αύξηση των άδηλων πόρων συνέβαλε στην εξισορρόπηση του 

ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου, καλύπτοντας τις αυξηµένες εισαγωγικές ανάγκες. Μέρος των 

εισαγωγών αφορούσε πρώτες ύλες και εξοπλισµό για την ανάπτυξη της βιοµηχανίας, δηλαδή οι 

άδηλοι πόροι εµµέσως συντέλεσαν και στην αύξηση του εγχώριου προϊόντος. Ωστόσο η σηµασία 

των άδηλων πόρων στην ελληνική οικονοµία αποδεικνύει την εξάρτηση της από το εξωτερικό 

οικονοµικό περιβάλλον και την αδυναµία της να στηριχθεί σε δικούς της πόρους για να αναπτυχθεί.

 Στον πίνακα 18 οι άδηλοι πόροι χωρίζονται σε επιµέρους κατηγορίες ανάλογα µε τις πηγές 
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προέλευσης τους: Ταξιδιωτικό Συνάλλαγµα, Μεταναστευτικά Εµβάσµατα, Μεταφορές (ναυτιλιακά 

εµβάσµατα, ναύλοι εµπορευµάτων, εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία ναυτικών), Μεταβιβάσεις από 

την Ε.Ε και Λοιποί πόροι (τόκοι, µερίσµατα, κέρδη, αναλήψεις από καταθέσεις µη κατοίκων). Μέχρι 

τα 1973 το µεγαλύτερο µέρος του συνόλου των άδηλων πόρων προέρχονταν από τη µετανάστευση, η 

οποία είχε πάρει µαζική µορφή απ’ τα τέλη της δεκαετίας του ’50. Τα µεταναστευτικά εµβάσµατα 

αποτελούσαν το 30%-33% των άδηλων πόρων µέχρι το 1973. Ακολουθούσαν οι µεταφορές το 

µεγαλύτερο µέρος των οποίων προέρχονταν από τα ναυτιλιακά εµβάσµατα, οι πόροι των οποίων 

µέχρι το 1973, κάλυπταν το 25%- 27%. Ο τουρισµός που άρχισε να αναπτύσσεται την δεκαετία του 

’60, µέχρι και το 1973 έρχονταν τρίτος σε εισροή πόρων, µε το ταξιδιωτικό συνάλλαγµα να 

εκπροσωπεί το 15%-23%.  Τέλος οι υπόλοιπες πήγες την περίοδο 1961-1973 αντιπροσώπευαν το 

11%-25% περίπου των άδηλων πόρων (πίνακας19).  

Την περίοδο 1974 -1977 οι µεταφορές αύξησαν το µερίδιο τους στο σύνολο των άδηλων 

πόρων (30%-35%) και τα µεταναστευτικά εµβάσµατα µειώθηκαν (25%-27,5%). Η ταχεία ανάπτυξη 

του τουρισµού αύξησε το µερίδιο του τουριστικού συναλλάγµατος από 17,7% το 1974 στο 26,5% 

του συνόλου το 1977. Απ’ το 1978 ως το 1988 το µεγαλύτερο µέρος των άδηλων πόρων 

προέρχονταν κυρίως από το τουριστικό συνάλλαγµα (22%-30% περίπου), τα µεταναστευτικά 

εµβάσµατα µειώθηκαν (17%-22% ) , οι µεταφορές µειώθηκαν (13,7% το 1988) και αυξήθηκαν οι 

λοιποί πόροι (21%-26%). Απ’ το 1981 και την ένταξη στην ΕΕ σταδιακά εισρέουν αυξανόµενοι 

πόροι µέσω των απολήψεων στην ΕΕ οι οποίοι αποτελούσαν το 2,3% του συνόλου των άδηλων 

πόρων το 1981 και µέχρι το 1988 ανέρχονταν στο 19,2% του συνόλου (πίνακας 19). Την περίοδο 

1989-1997 το µεγαλύτερο µέρος των άδηλων πόρων αποτελούνταν από απολήψεις της ΕΕ (23%-

26% περίπου), αυξήθηκε το µερίδιο των λοιπών πόρων (28%-32%), ενώ µειώθηκαν οι µεταφορές ( 

10%-13%) και τα µεταναστευτικά εµβάσµατα  (13%-15% ). 

Ο τουρισµός µέσω της αύξησης του τουριστικού συναλλάγµατος, από την δεκαετία του ‘70 

αποτέλεσε την «βαριά βιοµηχανία» της χώρας και µια από τις κυριότερες πηγές εσόδων για την 

οικονοµία, συµβάλλοντας ταυτόχρονα στην αύξηση της απασχόλησης στον τριτογενή τοµέα της 

οικονοµίας. Από την δεκαετία του ’60 ο τουρισµός αρχίζει να αναπτύσσεται ταχύτατα και να αυξάνει 

σηµαντικά το µερίδιο του στο ΑΕΠ. Η ανάπτυξη της τουριστικής βιοµηχανίας αποτέλεσε µια από τις 

µεγαλύτερες πηγές συναλλάγµατος, συµβάλλοντας σηµαντικά στην αύξηση του πλεονάσµατος του 

ισοζυγίου των άδηλων συναλλαγών. Το ταξιδιωτικό συνάλλαγµα αυξήθηκε από 49,3 εκ. $ σε 3770,6 

εκ. $ το 1997 (διάγραµµα 83), αντιπροσωπεύοντας την δεκαετία 1978-1988 το µεγαλύτερο µέρος 

των άδηλων πόρων 24%-30% περίπου (πίνακας 19). Επιπλέον το µερίδιο του στο ΑΕΠ αυξήθηκε 

σηµαντικά, ιδιαίτερα την δεκαετία του ’80 φτάνοντας στο 4,2% του ΑΕΠ το 1981 και το 4,1% το 

1987 (πίνακας 20, διάγραµµα 87).  
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Από τα τέλη της δεκαετίας του ’50 µέχρι την δεκαετία του ’70 πραγµατοποιήθηκε ένα µαζικό 

κύµα εξωτερικής µετανάστευσης προς τις ανεπτυγµένες δυτικές χώρες, ως αποτέλεσµα των υψηλών 

ποσοστών ανεργίας και του χαµηλού βιοτικού επιπέδου του πληθυσµού κυρίως στην επαρχία. Εκτός 

από λύση στο πρόβληµα της ανεργίας και της φτώχιας, η µετανάστευση λειτούργησε ως µια σταθερή 

πηγή πόρων για την ελληνική οικονοµία, µέσω των µεταναστευτικών εµβασµάτων. Το 

µεταναστευτικό συνάλλαγµα συνέβαλε στην σηµαντικά στην αύξηση του πλεονάσµατος του 

ισοζυγίου άδηλων πόρων και κάλυψε µεγάλο µέρος του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου, 

στηρίζοντας την οικονοµική ανάπτυξη των δεκαετιών ’50 και ’60. Μέχρι και το 1973 τα 

µεταναστευτικά εµβάσµατα αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος των άδηλων πόρων 30%-36% περίπου 

(πίνακας 19), φθάνοντας το 1973 στα 735,4 εκ. $ (διάγραµµα 83), µε το µερίδιο τους στο ΑΕΠ να 

φτάνει στο 4% το 1972 (πίνακας 20). Η ολοκλήρωση της εξωτερικής µετανάστευσης στ µέσα της 

δεκαετίας του ’70 και ο επαναπατρισµός µεγάλου µέρους των µεταναστών τις επόµενες δεκαετίες, 

επέφερε µείωση του µεταναστευτικού συναλλάγµατος. Από τις αρχές τις δεκαετίας του ’80 τα 

µεταναστευτικά εµβάσµατα µειώθηκαν σταδιακά φτάνοντας την δεκαετία του ’90 στο 14%  περίπου 

του συνόλου των άδηλων πόρων και στο 2%-2,5% του ΑΕΠ (διάγραµµα 87).   

Οι µεταφορές ως πηγή άδηλων πόρων στηρίχθηκαν στο µεγαλύτερο µέρος τους στην 

ναυτιλία, η οποία κατείχε πάντοτε σηµαντικό ρόλο στην οικονοµία της χώρας. Οι πόροι από τις 

µεταφορές, στις οποίες περιλαµβάνονται και τα ναυτιλιακά εµβάσµατα, µέχρι τα µέσα της δεκαετίας 

του ’80 είχαν αυξηµένο µερίδιο στους αδήλους πόρους, κυρίως τα διάστηµα 1974-1977, καθώς οι 

εισροές από τις µεταφορές αποτελούσαν το µεγαλύτερο µέρος των άδηλων πόρων µεταξύ 30%-35% 

(πίνακας 19) και ανήλθαν το 1977 στα 1126,6 εκ. $ (πίνακας 18, διάγραµµα 83).  Το µερίδιο των 

µεταφορών στο ΑΕΠ αυξήθηκε σταδιακά µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’80 στο 4,1% (1981) και 

από τα µέσα της δεκαετία του ’80 µέχρι το 1997  µειώθηκε σταδιακά στο  2% περίπου (πίνακας 20, 

διάγραµµα 87).  

Με την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ε το 1981 και στο πλαίσιο στήριξης της ελληνικής 

οικονοµίας από την ευρωπαϊκή κοινότητα, η χώρα σταδιακά δέχεται αυξηµένη εισροή πόρων µέσω 

των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Οι απολήψεις από την ΕΕ αυξάνονταν συνεχώς από 2,3%  (1981) στο 

26,3% (1991) του συνόλου άδηλων πόρων και από το 1992 σταδιακά σταθεροποιήθηκαν στο 24% 

περίπου (πίνακας 19). Η αύξηση των απολήψεων από την ΕΕ ανήλθε το 1991 στα 4034 εκ. $ 

(διάγραµµα 84) και στο 4,5% του ΑΕΠ (πίνακας 20, διάγραµµα 88). Τέλος οι λοιποί πόροι αυξάνουν 

το µερίδιο τους στους άδηλους πόρους το διάστηµα 1988-1997 (27%-32%),  µε το µερίδιο τους στο 

ΑΕΠ να κυµαίνεται την ίδια περίοδο στο 4%-6% περίπου (πίνακας 20, διάγραµµα 89), φθάνοντας το 

1997 στα 6544,5 εκ $ (διάγραµµα 85). 
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Πίνακας 18: Άδηλοι  Πόροι 

 
Έτη 

Άδηλοι Πόροι 
(τρέχουσες 
τιµές εκατ.$ 
ΗΠΑ) 

Ταξιδιωτικό 
Συνάλλαγµα 

(τρέχουσες τιµές 
εκατ.$ ΗΠΑ) 

Μεταναστευτικά 
Εµβάσµατα 

(τρέχουσες τιµές 
εκατ.$ ΗΠΑ) 

Μεταφορές 
(τρέχουσες τιµές 
εκατ.$ ΗΠΑ) 

Καθαρές 
Μεταβιβάσεις 
ΕΕ (τρέχουσες 
τιµές εκατ.$ 
ΗΠΑ) 

Λοιποί Πόροι
(τρέχουσες 
τιµές εκατ.$ 
ΗΠΑ) 

1960 315,8 49,3 92,7 76,5  97,3 
1961 357,2 62,5 107,5 102  85,2 
1962 435,3 76 139,1 108,7  111,5 
1963 497,2 95,4 168,1 125,3  108,4 
1964 517,4 90,9 176,8 147,2  102,5 
1965 561 107,6 207 163,8  82,6 
1966 638,6 143,4 235 182,5  77,7 
1967 662,5 126,8 232,1 214,5  89,1 
1968 720,8 120,3 239,4 243,3  117,8 
1969 791,3 149,5 277,3 244  120,5 
1970 951 193,6 344,6 276,9  135,9 
1971 1293,5 305,3 469,6 369,2  149,4 
1972 1606,5 392,7 575,3 435,6  202,9 
1973 2195,9 514,9 735,4 600,1  345,5 
1974 2460,5 436 645,3 874,4  504,8 
1975 2850,3 643,6 781,6 844,8  580,3 
1976 3187,8 823,7 803,2 914,1  646,8 
1977 3700,1 980,6 924,8 1126,6  668,1 
1978 4421,6 1326,3 984,4 1177,2  933,7 
1979 5663,1 1662,3 1168,2 1518,9  1313,7 
1980 6159,4 1733,5 1083 1815,9  1527 
1981 6482 1881 1080,1 1826,4 148,1 1546,4 
1982 6097,6 1527,2 1043 1656,6 550 1320,8 
1983 5529,2 1175,7 934,7 1308,7 834,2 1275,9 
1984 5288,7 1312,8 921,5 1094,7 714,9 1244,8 
1985 5260,5 1428 800,7 1038,5 869,1 1124,2 
1986 6511,7 1834,2 983,2 1000,9 1392 1301,4 
1987 8566,6 2268,1 1378,8 1193,1 1665,5 2061,1 
1988 10099 2396,1 1727,2 1379,6 1934,7 2661,4 
1989 10281,2 1976 1394 1374,8 2601,7 2934,7 
1990 13040,8 2586,8 1827,9 1761,9 2901 3963,2 
1991 15353,8 2567,4 2165,2 1774 4034 4813,2 
1992 17265,4 3271,8 2431,5 1993,1 4058 5511 
1993 17023,1 3335,1 2431 1920 4085 5252 
1994 18767,2 3904,9 2657,1 1957,1 4307 5941,1 
1995 20770,4 4135,8 3070,7 2189,8 4968 6406,1 
1996 20444,1 3723,1 2996 2263,5 5057 6404,5 
1997 19965,5 3770,6 2924,2 2104,2 4622 6544,5 
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Πίνακας 19: κατανοµή των άδηλων πόρων % 

 
Έτη 

Ταξιδιωτικό 
Συνάλλαγµα % 
Άδηλων Πόρων 

Μεταναστευτικά 
Εµβάσµατα  % 
Άδηλων Πόρων 

Μεταφορές 
% Άδηλων 
Πόρων 

Καθαρές 
Μεταβιβάσεις ΕΕ% 
Άδηλων Πόρων 

Λοιποί 
Πόροι% 

Άδηλων Πόρων 
1960 15,6% 29,4% 24,2%  30,8%
1961 17,5% 30,1% 28,6%  23,9%
1962 17,5% 32,0% 25,0%  25,6%
1963 19,2% 33,8% 25,2%  21,8%
1964 17,6% 34,2% 28,4%  19,8%
1965 19,2% 36,9% 29,2%  14,7%
1966 22,5% 36,8% 28,6%  12,2%
1967 19,1% 35,0% 32,4%  13,4%
1968 16,7% 33,2% 33,8%  16,3%
1969 18,9% 35,0% 30,8%  15,2%
1970 20,4% 36,2% 29,1%  14,3%
1971 23,6% 36,3% 28,5%  11,6%
1972 24,4% 35,8% 27,1%  12,6%
1973 23,4% 33,5% 27,3%  15,7%
1974 17,7%  26,2%  35,5%   20,5%1
1975 22,6% 27,4% 29,6%  20,4%
1976 25,8% 25,2% 28,7%  20,3%
1977 26,5% 25,0% 30,4%  18,1%
1978 30,0% 22,3% 26,6%  21,1%
1979 29,4% 20,6% 26,8%  23,2%
1980 28,1% 17,6% 29,5%  24,8%
1981 29,0% 16,7% 28,2% 2,3% 23,9%
1982 25,0% 17,1% 27,2% 9,0% 21,7%
1983 21,3% 16,9% 23,7% 15,1% 23,1%
1984 24,8% 17,4% 20,7% 13,5% 23,5%
1985 27,1% 15,2% 19,7% 16,5% 21,4%
1986 28,2% 15,1% 15,4% 21,4% 20,0%
1987 26,5% 16,1% 13,9% 19,4% 24,1%
1988 23,7% 17,1% 13,7% 19,2% 26,4%
1989 19,2% 13,6% 13,4% 25,3% 28,5%
1990 19,8% 14,0% 13,5% 22,2% 30,4%
1991 16,7% 14,1% 11,6% 26,3% 31,3%
1992 19,0% 14,1% 11,5% 23,5% 31,9%
1993 19,6% 14,3% 11,3% 24,0% 30,9%
1994 20,8% 14,2% 10,4% 22,9% 31,7%
1995 19,9% 14,8% 10,5% 23,9% 30,8%
1996 18,2% 14,7% 11,1% 24,7% 31,3%
1997 18,9% 14,6% 10,5% 23,1% 32,8%

 

Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, Η ελληνική Οικονοµία 1960-1997, Μακροχρόνιες Μακροοικονοµικές Στατιστικές 
Σειρές, Αθήνα 1998 
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∆ιάγραµµα 82: Άδηλοι Πόροι 

 

∆ιάγραµµα 83: κατηγορίες Άδηλων Πόρων  

 

∆ιάγραµµα 84: καθαρές Μεταβιβάσεις Ε.Ε 

 

∆ιάγραµµα 85: Λοιποί Πόροι  
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Πίνακας 20: Συµµετοχή Άδηλων Πόρων στο ΑΕΠ % 

 
Έτη 

Άδηλοι 
Πόροι % 
ΑΕΠ 

Ταξιδιωτικό 
Συνάλλαγµα 

% ΑΕΠ  
Μεταναστευτικά 

Εµβάσµατα % ΑΕΠ 
Μεταφορές 

% ΑΕΠ 

Καθαρές 
Μεταβιβάσεις 

ΕΕ 

Λοιποί 
Πόροι % 
ΑΕΠ  

1960 8,5% 1,3% 2,5% 2,1%  2,6%
1961 8,4% 1,5% 2,5% 2,4%  2,0%
1962 9,7% 1,7% 3,1% 2,4%  2,5%
1963 9,8% 1,9% 3,3% 2,5%  2,2%
1964 9,0% 1,6% 3,1% 2,6%  1,8%
1965 8,5% 1,6% 3,1% 2,5%  1,2%
1966 8,7% 1,9% 3,2% 2,5%  1,1%
1967 8,3% 1,6% 2,9% 2,7%  1,1%
1968 8,3% 1,4% 2,8% 2,8%  1,4%
1969 7,9% 1,5% 2,8% 2,5%  1,2%
1970 8,4% 1,7% 3,1% 2,5%  1,2%
1971 10,3% 2,4% 3,8% 3,0%  1,2%
1972 11,1% 2,7% 4,0% 3,0%  1,4%
1973 11,5% 2,7% 3,8% 3,1%  1,8%
1974 11,4% 2,0% 3,0% 4,0%  2,3%
1975 11,7% 2,6% 3,2% 3,5%  2,4%
1976 12,0% 3,1% 3,0% 3,4%  2,4%
1977 11,9% 3,2% 3,0% 3,6%  2,3%
1978 11,7% 3,5% 2,6% 3,1%  2,5%
1979 12,2% 3,6% 2,5% 3,3%  2,7%
1980 12,7% 3,6% 2,2% 3,7%  3,1%
1981 14,6% 4,2% 2,4% 4,1% 0,3% 3,5%
1982 13,1% 3,3% 2,2% 3,6% 1,2% 2,9%
1983 13,2% 2,8% 2,2% 3,1% 2,0% 3,1%
1984 13,0% 3,2% 2,3% 2,7% 1,8% 3,0%
1985 13,0% 3,5% 2,0% 2,6% 2,1% 2,8%
1986 13,6% 3,8% 2,1% 2,1% 2,9% 2,7%
1987 15,4% 4,1% 2,5% 2,1% 3,0% 3,7%
1988 15,6% 3,7% 2,7% 2,1% 3,0% 4,1%
1989 15,3% 2,9% 2,1% 2,0% 3,9% 4,4%
1990 15,7% 3,1% 2,2% 2,1% 3,5% 4,7%
1991 17,2% 2,9% 2,4% 2,0% 4,5% 5,4%
1992 17,5% 3,3% 2,5% 2,0% 4,1% 5,6%
1993 18,5% 3,6% 2,6% 2,1% 4,4% 5,7%
1994 19,0% 3,9% 2,7% 2,0% 4,4% 6,0%
1995 17,9% 3,6% 2,6% 1,9% 4,3% 5,5%
1996 16,6% 3,0% 2,4% 1,8% 4,1% 5,2%
1997 16,6% 3,1% 2,4% 1,8% 3,9% 4,4%
 

Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, Η ελληνική Οικονοµία 1960-1997, Μακροχρόνιες Μακροοικονοµικές Στατιστικές 
Σειρές, Αθήνα 1998 
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∆ιάγραµµα 86: Άδηλοι πόροι % ΑΕΠ 

 

∆ιάγραµµα 87: κατηγορίες Άδηλων Πόρων % ΑΕΠ 

 

∆ιάγραµµα 88: Καθαρές Μεταβιβάσεις Ε.Ε % ΑΕΠ 

 

∆ιάγραµµα 89: Λοιποί Πόροι % ΑΕΠ 
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7.6. Η  σχέση δηµόσιας κατανάλωσης  και απασχόλησης στην γενική κυβέρνηση, µε το ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών.  

           Στις ενότητες που προηγήθηκαν εξετάστηκαν η απασχόληση στην γενική κυβέρνηση, η 

πορεία των δαπανών της κεντρικής διοίκησης και του τακτικού προϋπολογισµού, η εξέλιξη των 

δεικτών του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και οι  επιµέρους κατηγορίες των άδηλων πόρων. 

Επιγραµµατικά, οι αυξηµένες εισαγωγές έναντι των εξαγωγών, οι οποίες προκάλεσαν µεγάλα 

ελλείµµατα στο εµπορικό ισοζύγιο, αποδεικνύουν την εξάρτηση της εγχώριας οικονοµίας από τις 

αγορές του εξωτερικού. Η ιδιαίτερη σηµασία των άδηλων πόρων στην κάλυψη των ελλειµµάτων και 

την εξισορρόπηση του ισοζυγίου των τρεχουσών συναλλαγών, δείχνει την σηµασία που έχουν οι 

πόροι που προέρχονται από το εξωτερικό για την στήριξη και την ανάπτυξη της ελληνικής 

οικονοµίας. Επιπλέον από την αύξηση της απασχόλησης στην γενική κυβέρνηση και το διαρκώς 

αυξανόµενο µερίδιο των δηµοσίων δαπανών στο ΑΕΠ φαίνεται η µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα.  

Με βάση τα στοιχεία αυτά, εξετάζεται η σχέση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών µε τη δηµόσια 

κατανάλωση και την απασχόληση στην γενική κυβέρνηση, δηλαδή κατά πόσο η επίδραση που 

ασκείται από το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον στην ευάλωτη εγχώρια οικονοµία, οδηγεί σε 

µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα ως αντισταθµιστικό µέτρο από πλευράς κράτους για την εγγύηση 

των εισοδηµάτων που πλήττονται.  

             Η διαχρονική µεταβολή των δεικτών της δηµόσιας κατανάλωσης και του εµπορικού 

ισοζυγίου είναι χρήσιµη για την διερεύνηση της µεταξύ τους αλληλεπίδρασης. Για αυτό το λόγο 

ήταν απαραίτητος  ο υπολογισµός της ετήσιας  ποσοστιαίας µεταβολής τους. Τα συµπληρωµατικά 

στοιχεία που περιλαµβάνονται στον πίνακα 21, τα οποία προέρχονται από την AMECO, εξετάζουν 

την εξέλιξη της δηµόσιας κατανάλωσης και του εµπορικού ισοζυγίου την  περίοδο 1960-2000 σε δις 

€ σταθερές τιµές έτους βάσης 2005 αλλά και ως προς το ποσοστό τους στο ΑΕΠ. 

           Σύµφωνα  µε τα στοιχεία του πίνακα 21 η δηµόσια κατανάλωση την περίοδο 1960-2000 

αυξήθηκε από 6,4 δις € σε 31,2 δις €. Η αύξηση δεν ήταν συνεχής, αλλά από την δεκαετία του ’80 

σηµειώθηκε µείωση σε ορισµένα έτη. Μέχρι το 1979 η αύξηση ήταν συνεχής µε υψηλούς ρυθµούς 

που έφτασαν το 12,3% ετησίως (1974), ενώ από το 1980 οι ρυθµοί αύξησης  ήταν µικρότεροι  και σε 

ορισµένα έτη σηµειώθηκε και µείωση της δηµόσιας κατανάλωσης, η µεγαλύτερη το 1988 κατά 

5,5%. Εξετάζοντας το µερίδιο της δηµόσιας κατανάλωσης στο ΑΕΠ φαίνεται ότι σε όλη την 

εξεταζόµενη περίοδο η δηµόσια κατανάλωση αντιστοιχεί σε υψηλό ποσοστό του ΑΕΠ το οποίο 

κυµαίνεται µεταξύ 14%-20%. Το διάστηµα 1960-1974 το ποσοστό της δηµόσιας κατανάλωσης στο 

ΑΕΠ σταδιακά µειώθηκε από 19,2% το 1960 σε 14,4% µέχρι το 1973. Από το 1974 και µέχρι το 

1987 το µερίδιο της δηµόσιας κατανάλωσης αυξήθηκε φθάνοντας το 1987 στο 21,1% του ΑΕΠ, ενώ 

από το 1988 σταθεροποιήθηκε στο 18%-19% του ΑΕΠ (διάγραµµα 90). Παρά τις αποκλίσεις που 
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παρουσιάζουν τα στοιχεία της AMECO (πίνακας 21) από τα Εθνικολογιστικά Μεγέθη της Ελληνικής 

Οικονοµίας (πίνακας 15) τα οποία υπολογίζουν την δηµόσια κατανάλωση στο 10%-17% του ΑΕΠ, 

βάσει και των δυο πηγών η πορεία της δηµόσιας κατανάλωσης είναι η ίδια: µέχρι το 1973 µειώνεται 

το µερίδιο της στο ΑΕΠ, την περίοδο 1974-1987 αυξήθηκε ως ποσοστό του ΑΕΠ και από το 1988 

σταθεροποιήθηκε σε υψηλά επίπεδα.  

        Το εµπορικό ισοζύγιο παραµένει ελλειµµατικό σε όλη την εξεταζόµενη περίοδο µε σταδιακά 

αυξανόµενο έλλειµµα το οποίο αντιστοιχούσε στο 2,4% του ΑΕΠ το 1960 και στο 12% του ΑΕΠ το 

2000 και ανέρχονταν σε 0,8 δις € το 1960 και 19,1 δις € το 2000. Η αύξηση του ελλείµµατος δεν 

ήταν συνεχής, καθώς υπήρξαν περίοδοι µείωσης κατά 65,8% το διάστηµα 1973-1975 και 84,5% το 

διάστηµα 1978-1981. Την περίοδο 1982-1990 σηµειώθηκαν οι µεγαλύτεροι ρυθµοί αύξησης των 

ελλειµµάτων σε ετήσια βάση φθάνοντας το 212,4% το 1982 και το 70,7% το 1988. Μέχρι το 1974 το 

έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου κυµάνθηκε στο 3%-6% ΑΕΠ, το 1975-1987 µειώθηκε στο 1%-

3% του ΑΕΠ και από τον 1988 σταδιακά αυξήθηκε στο 12% ΑΕΠ το 2000.  

     Από τα στοιχεία  της AMECO (πίνακας 21) προκύπτει ότι το εµπορικό ισοζύγιο και η 

δηµόσια κατανάλωση παρουσιάζουν θετική συσχέτιση, καθώς όσο αυξάνεται το έλλειµµα του 

εµπορικού ισοζυγίου, τόσο αυξάνονται και οι δείκτες δηµόσιας κατανάλωσης, σε αρκετές 

περιπτώσεις µε ένα έτος καθυστέρηση. Βάσει της ετήσιας ποσοστιαίας µεταβολής της δηµόσιας 

κατανάλωσης και του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου, προκύπτει ότι όταν το έλλειµµα 

αυξάνεται σε ένα δεδοµένο έτος η επίδραση στη δηµόσια κατανάλωση εµφανίζεται ένα έτος 

αργότερα και µπορεί να διαρκέσει για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Αναλυτικότερα το έλλειµµα 

τριπλασιάστηκε µεταξύ 1962-1964 και επηρέασε την δηµόσια κατανάλωση µε διαφορά ενός έτους. 

Η δηµόσια κατανάλωση αυξάνεται σηµαντικά τα έτη 1964-1965 κατά 20,3% και συνεχίζει να 

αυξάνεται µε υψηλούς ρυθµούς και το 1966 κατά 6,3% παρόλο που την ίδια χρονιά το έλλειµµα 

σηµειώνει πτώση κατά 24,3%. Το 1973 η παγκόσµια οικονοµική κρίση επηρεάζει το έλλειµµα το 

οποίο αυξήθηκε κατά 40,8%. Αντίστοιχα η δηµόσια κατανάλωση αυξήθηκε µε καθυστέρηση ενός 

έτους και την επόµενη διετία 1974-1975 σηµειώνει άνοδο κατά 25%, παρόλο που την ίδια περίοδο το 

έλλειµµα φαίνεται να περιορίζεται κατά 50% περίπου. Επιπλέον το 1982 σηµειώνεται η µεγαλύτερη 

αύξηση του ελλείµµατος κατά 212,4% όπου η επίδραση στην δηµόσια κατανάλωση εκδηλώνεται ένα 

χρόνο αργότερα το διάστηµα 1983-1985 όταν αυξήθηκε κατά 10,3%. Από την δεκαετία του 1990 και 

έπειτα η ανάλογη σχέση µεταξύ ελλείµµατος και δηµόσιας κατανάλωσης εκδηλώνεται ταυτόχρονα, 

όπου µια αύξηση των ελλειµµάτων το 1993 και από το 1995 ως το 2000 ακολουθείται χρονικά την 

ίδια περίοδο από µια αύξηση στην δηµόσια κατανάλωση, σε µικρότερους όµως ρυθµούς σε σχέση µε 

την προηγούµενη περίοδο (εξαίρεση από τελεί το έτος 2000 όπου η δηµόσια κατανάλωση αυξάνεται 

κατά 14,8%). 
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      Παρόµοιο συµπέρασµα προκύπτει και από τα στοιχεία του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου 

που περιλαµβάνονται στις Μακροχρόνιες Μακροοικονοµικές Στατιστικές (πίνακας 17), µε την 

δηµόσια κατανάλωση στα Εθνικολογιστικά Μεγέθη της Ελληνικής Οικονοµίας (πίνακας 15).  Το 

έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου παρουσιάζει θετική συσχέτιση µε την δηµόσια κατανάλωση. Τα 

έτη στα οποία το έλλειµµα αυξάνεται, η δηµόσια κατανάλωση αυξάνεται µε ανάλογους ρυθµούς. 

Συγκρίνοντας το µερίδιο του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου  µε την δηµόσια κατανάλωση 

στο ΑΕΠ, προκύπτει ότι καθώς αυξάνεται το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου στο ΑΕΠ, 

αυξάνεται  και η δηµόσια κατανάλωση, συνήθως µε ένα έτος καθυστέρηση. Αναλυτικότερα το 

έλλειµµα  αυξάνεται το 1966 στο 10,1% του ΑΕΠ και το επόµενο έτος 1967 η δηµόσια κατανάλωση 

αυξήθηκε στο 11,5% του ΑΕΠ. Το 1973 η αύξηση του ελλείµµατος στο  11,4% του ΑΕΠ, οδήγησε 

το 1974 σε  αντίστοιχη αύξηση της δηµόσιας κατανάλωσης στο 11,7% του ΑΕΠ. Το 1981  το 

έλλειµµα έφτασε στο 15% του ΑΕΠ και  το 1985 στο 15,4% του ΑΕΠ. Η σηµαντική αυτή αύξηση 

του ελλείµµατος επηρέασε την δηµόσια κατανάλωση,  η οποία αυξάνονταν συνεχώς την  πενταετία 

1981-1985 φτάνοντας το 1985 στο 16,6% του ΑΕΠ και παραµένοντας µέχρι το 1987 στο 16% του 

ΑΕΠ. Τέλος το 1997  η αύξηση του ελλείµµατος στο 15,2% του ΑΕΠ  συνοδεύτηκε από αντίστοιχη 

αύξηση της δηµόσιας κατανάλωσης το 1998 στο 15,3% του ΑΕΠ. 

             Το ίδιο ισχύει και  για την σχέση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (πίνακας 17) µε την 

δηµόσια κατανάλωση (πίνακας 15). Καθώς το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 

αυξάνεται ως ποσοστό του ΑΕΠ, ανάλογα αυξάνεται και η δηµόσια κατανάλωση µε διαφορά ενός 

έτους. Ειδικότερα το 1965 το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε στο 4% 

ΑΕΠ και το επόµενο έτος 1966 η δηµόσια κατανάλωση αυξήθηκε στο 10,3% ΑΕΠ. Το 1973 το 

έλλειµµα αυξήθηκε στο 6,2% ΑΕΠ και οδήγησε σε αύξηση της δηµόσιας κατανάλωσης το 1974 στο 

11,7% του ΑΕΠ. Το διάστηµα 1981 και 1985 το έλλειµµα αυξήθηκε σηµαντικά από 5,4% στο 8,1% 

του ΑΕΠ και την ίδια περίοδο η δηµόσια κατανάλωση σηµείωσε ανάλογη αύξηση  φτάνοντας στο 

16,6% του ΑΕΠ και παρέµεινε στο 16% µέχρι και το 1987, δηλαδή η επίδραση του ελλείµµατος 

στην δηµόσια κατανάλωση είχε µεγαλύτερη χρονική διάρκεια. 

            Στις υποθέσεις εργασίας η αύξηση της δηµόσιας απασχόλησης ερµηνεύεται ως 

αντισταθµιστικό µέτρο από πλευράς κράτους στις επιδράσεις που δέχεται η εγχώρια οικονοµία από 

το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον. Σύµφωνα µε τον Rodrik (1997) η έκθεση της οικονοµίας στο 

διεθνές εµπόριο προκαλεί διακυµάνσεις στο εσωτερικό της οικονοµίας οι οποίες πλήττουν το 

εισόδηµα. Το κράτος παρεµβαίνει µέσω της αύξησης της δηµόσιας απασχόλησης στον «ασφαλή 

τοµέα» της οικονοµίας, δηλαδή το δηµόσιο τοµέα, προκειµένου να διασφαλίσει την απασχόληση και 

το εισόδηµα. Μια πρώτη ένδειξη αυτής της υπόθεση προκύπτει από της σχέση του ελλείµµατος του 
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ισοζυγίου πληρωµών (ως δείκτη της ευάλωτης ελληνικής οικονοµίας), µε την αύξηση της 

απασχόλησης στην γενική κυβέρνηση.  

        Εξετάζοντας την ετήσια ποσοστιαία µεταβολή του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου  

(πίνακας 21)  µε την ετήσια ποσοστιαία µεταβολή της απασχόλησης στην γενική κυβέρνηση 

(πίνακας 13) προκύπτει θετική συσχέτιση µεταξύ τους. Η αύξηση του ελλείµµατος του εµπορικού 

ισοζυγίου συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση της δηµόσιας απασχόλησης. Η σχέση αυτή είναι 

εµφανέστερη σε έτη ή  χρονικά διαστήµατα, όταν το έλλειµµα αυξάνονταν µε µεγαλύτερους ρυθµούς 

και κυµαίνονταν πάνω από το µέσο ρυθµό αύξησης της  εξεταζόµενης περιόδου. Ειδικότερα, το 1962 

το έλλειµµα αυξήθηκε κατά 52,3% και το 1964 κατά 52,8%. Την ίδια περίοδο η δηµόσια 

απασχόληση εµφανίζει την  αντίστοιχα υψηλή αύξηση σε ετήσια βάση, 6,3% το 1962, 7,2% το 1964 

και 6,1% το 1965. Η αύξηση του ελλείµµατος κατά 30,2% το 1968 και 18,7% το 1969, οδήγησε σε 

αντίστοιχη αύξηση της δηµόσιας απασχόλησης τα δυο επόµενα έτη κατά 4,5% το 1970 και 3,9% το 

1971. Το 1977 το έλλειµµα αυξήθηκε κατά 26,3% και η δηµόσια απασχόληση την ίδια χρονιά κατά 

7,7%. Το ίδιο ισχύει και για τα έτη 1982, 1983,1987 και 1988, καθώς σηµειώθηκε η µεγαλύτερη 

αύξηση του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου, φτάνοντας στο 212,4% το 1982  και η οποία 

συνοδεύτηκε από ανάλογα υψηλούς ρυθµούς αύξησης της απασχόλησης στην γενική κυβέρνηση 

(5,6% το 1983, 3,8% το 1985 και 5,7% το 1989). Εποµένως φαίνεται πως η αύξηση του ελλείµµατος 

συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση της δηµόσιας απασχόλησης η οποία εκδηλώνεται συνήθως µε 

ένα έτος διαφορά.    

 

∆ιάγραµµα 90:∆ηµόσια κατανάλωση και Εµπορικό Ισοζύγιο % ΑΕΠ (συµπληρωµατικά στοιχεία) 

 
Πηγή: AMECO 
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Πίνακας 21: ∆ηµόσια Κατανάλωση και Εµπορικό Ισοζύγιο 

ΕΤΟΣ 

∆ηµόσια  
κατανάλωση (δις 

€) 

 
∆ηµόσια 

Κατανάλωση 
(ετήσια µεταβολή 

%) 

 
 

∆ηµόσια 
Κατανάλωση 

% ΑΕΠ 

Εµπορικό 
Ισοζύγιο 

(δις €) 

Εµπορικό 
Ισοζύγιο 
(ετήσια 

µεταβολή %)  

 
 

Εµπορικό 
Ισοζύγιο  
% ΑΕΠ 

1960 6,4  19,2% -0,8  -2,4% 
1961 6,6 4,4% 17,7% -0,9 14% -2,4% 
1962 7,1 6,7% 18,8% -1,4 53,2% -3,7% 
1963 7,4 4,2% 17,5% -1,7 21,0% -4% 
1964 8,1 9,3% 17,5% -2,6 52,8% -5,6% 
1965 8,8 9,0% 17,2% -3 17,4% -5,9% 
1966 9,4 6,3% 17,2% -2,3 -24,3% -4,2% 
1967 10,1 8,5% 17,7% -2,4 6,8% -4,2% 
1968 10,3 1,3% 16,7% -3,2 30,2% -5,1% 
1969 11,1 7,7% 16,1% -3,8 18,7% -5,5% 
1970 11,7 5,9% 15,7% -3,7 -0,4% -5% 
1971 12,3 4,9% 15,2% -3,6 -4% -4,5% 
1972 13 5,7% 14,6% -3,7 1,7% -4,1% 
1973 13,9 6,6% 14,4% -5,2 40,8% -5,4% 
1974 15,6 12,3% 17,3% -3,2 -38,2% -3,5% 
1975 17,4 11,9% 18,2% -2,5 -20,7% -2,6% 
1976 18,3 5,1% 17,9% -2,4 -6,9% -2,3% 
1977 19,5 6,5% 18,5% -3 26,3% -2,8% 
1978 20,2 3,5% 17,9% -2,3 -22,5% -2% 
1979 21,4 5,8% 18,3% -1,4 -37,5% -1,2% 
1980 21,4 0,2% 18,2% -1,3 -7,8% -1,1% 
1981 22,9 6,8% 19,8% -1,1 -16,7% -1% 
1982 22,4 -2,0% 19,6% -3,5 212,4% -3% 
1983 23,2 3,6% 20,5% -4,7 37,5% -4,2% 
1984 23,8 2,7% 20,7% -2,9 -39,2% -2,5% 
1985 24,7 3,8% 20,9% -3,4 17,9% -2,9% 
1986 24,5 -1,1% 20,6% -3,4 0,6% -2,9% 
1987 24,5 0,2% 21,1% -2,8 -17,6% -2,4% 
1988 23,2 -5,5% 19,2% -4,8 70,7% -4% 
1989 24,4 5,4% 19,4% -6,9 43,2% -5,5% 
1990 24,6 0,6% 19,6% -9,7 40,7% -7,7% 
1991 24,2 -1,5% 18,7% -10,6 9,1% -8,2% 
1992 23,5 -3,0% 18,0% -9 -14,9% -6,9% 
1993 24,1 2,6% 18,8% -9,7 8,1% -7,6% 
1994 23,8 -1,1% 18,2% -8,7 -10,8% -6,6% 
1995 25,2 5,6% 18,8% -10,7 23,9% -8,0% 
1996 25,4 0,9% 18,5% -12,3 14,3% -9,0% 
1997 26,1 3,0% 18,4% -12,7 3,1% -8,9% 
1998 26,6 1,7% 18,1% -14,9 18% -10,2% 
1999 27,1 2,1% 17,9% -16,3 9,0% -10,7% 
2000 31,2 14,8% 19,7% -19,1 17,1% -12,0% 

 
Πηγή : AMECO 
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8. Συµπεράσµατα 

 Εξετάζοντας  τις επικρατούσες θεωρίες για την µεγέθυνση του  δηµοσίου τοµέα, οι επιµέρους 

ερµηνείες χωριστήκαν ανάλογα µε το περιεχόµενο τους σε τρεις βασικές κατηγορίες: i) H µεγέθυνση 

οφείλεται σε ενδογενείς µεταβλητές, δηλαδή προέρχεται από το εσωτερικό του κρατικού µηχανισµού, 

ειδικότερα από την γραφειοκρατική συµπεριφορά ii) η αύξηση της δηµόσιας απασχόλησης είναι 

αποτέλεσµα του βαθµού που το κράτος ανταποκρίνεται στα επιµέρους κοινωνικοοικονοµικά 

συµφέροντα ή αιτήµατα iii) εξωγενείς µεταβλητές, δηλαδή η επίδραση των διεθνών αγορών στο 

εσωτερικό της οικονοµίας και η παρέµβαση του κράτους ως µέσο εκτόνωσης των δυσµενών 

επιπτώσεων που επιφέρει, είναι η αιτία µεγέθυνσης του δηµοσίου τοµέα.  

Η παρούσα έρευνα στηρίχθηκε στην τρίτη ερµηνεία, δηλαδή στο κόστος που δηµιουργείται 

στην εγχώρια οικονοµία από την έκθεση στο εξωτερικό οικονοµικό περιβάλλον και τον 

αντισταθµιστικό ρόλος του κράτους, το οποίο επιχειρεί να περιορίσει το κόστος αυτό. Ειδικότερα 

υιοθετήθηκε το µοντέλο του Rodrik (1998)  το οποίο συνδέει το άνοιγµα της οικονοµίας  στο 

εξωτερικό µε την µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα και της δηµόσιας απασχόλησης και η θεωρία του 

Cameron (1978) η οποία συνδέει την έκθεση της οικονοµίας στο εξωτερικό µε την µεγέθυνση της 

δηµόσιας οικονοµίας. Λαµβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής περίπτωσης, τις 

πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες αλλά και την «ευάλωτη» παρά ανοιχτή οικονοµία της χώρας,  

τροποποιήθηκε η θεωρία περί εξωγενών µεταβλητών στην Ελλάδα. Η έννοια “openness” του 

υποδείγµατος του Rodrik και του Cameron αντικαταστάθηκε από την έννοια “vulnerability”, καθώς  

οι επιδράσεις που δέχεται η εγχώρια οικονοµία από τις διεθνείς αγορές δεν οφείλονται στο 

«άνοιγµα» προς το εξωτερικό, δεδοµένου ότι παραµένει κατά βάση κλειστή οικονοµία, αλλά στην 

εξάρτηση από κεφάλαια, αγαθά και υπηρεσίες του εξωτερικού που την καθιστούν ιδιαίτερα 

«ευάλωτη».  

 Στα κεφαλαία που προηγήθηκαν σκιαγραφήθηκε ο χαρακτήρας της δηµόσιας απασχόλησης 

στην Ελλάδα και οι  ευρύτεροι  στόχοι  που εξυπηρέτησε η υιοθέτηση αυτής της  πολιτικής. 

Επιπλέον µέσα από την διερεύνηση του θεσµικού πλαισίου και του χαρακτήρα που αυτή έλαβε, 

επιχειρήθηκε η ανάδειξη της ως πρωτογενούς τµήµατος της αγοράς εργασίας. Συνοπτικά, από την 

µετεµφυλιακή περίοδο η οικονοµική ύφεση και η υψηλή ανεργία κατέστησαν σταδιακά τον δηµόσιο 

τοµέα προνοµιακό χώρο απασχόλησης και την πρόσληψη στο δηµόσιο  πολιτική καταπολέµησης της 

ανεργίας. Το ειδικό εργασιακό καθεστώς του δηµοσίου τοµέα µε τα προνόµια που το συνοδεύουν 

λειτουργεί ως προνοιακή πολιτική από πλευράς κράτους  και ταυτόχρονα ως µέσο διανοµής ωφελιών 

προς συγκεκριµένες µερίδες πληθυσµού. Παράλληλα η αύξηση της δηµόσιας απασχόλησης ενίσχυσε 

την ανάπτυξη του τριτογενούς τοµέα και την αστικοποίηση, λειτουργώντας ως µέσο της 

αναπτυξιακής οικονοµικής πολιτικής και η δηµοσιουπαλληλια χρησιµοποιήθηκε ως βάση για την 
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δηµιουργία µιας µεσαίας εισοδηµατικής τάξης, αµβλύνοντας τις εισοδηµατικές ανισότητες και σε 

πολιτικό επίπεδο  αποτέλεσε στήριγµα του αυταρχικού µοντέλου εξουσίας.  

Βασική θεωρητική υπόθεση της παρούσας εργασίας είναι ότι: Η έκθεση της ελληνικής 

οικονοµίας στο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον, εξαιτίας της αυξηµένης εξάρτησης της σε πόρους του 

εξωτερικού, έχει υψηλό κόστος στο εσωτερικό, το οποίο µεταφράζεται σε αύξηση των αλειµµάτων του 

εµπορικού ισοζυγίου. Το κράτος µέσω αυξηµένης παρέµβασης επιδιώκει να αντισταθµίσει το κόστος 

αυτό, αποσπώντας αυξανόµενο µερίδιο της οικονοµίας, το οποίο διανέµει σε επιµέρους κοινωνικές 

οµάδες Μέσα από την αύξηση των δηµοσίων δαπανών, κυρίως της δηµόσιας κατανάλωσης εφαρµόζει 

πολιτικές αντισταθµιστικού χαρακτήρα προκειµένου να διασφαλίσει τα εισοδήµατα, µε κυρίαρχη την 

δηµόσια απασχόληση, το ειδικό εργασιακό καθεστώς της οποίας την καθίστα ένα είδος προνοµιακής 

πολιτικής. Ως αποτέλεσµα η δηµόσια απασχόληση αυξάνεται και ο δηµόσιος τοµέας µεγενθύνεται από 

πλευράς προσωπικού. Ειδικότερα στην ελληνική περίπτωση εξαιτίας των υποτυπωδών θεσµών 

κοινωνικής πρόνοιας και της αναποτελεσµατικότητα της κοινωνικής πολιτικής, υιοθετούνται 

αποσπασµατικές πολιτικές ενίσχυσης των εισοδηµάτων µε δηµοφιλέστερο την δηµόσια 

απασχόληση. Με την πρόσληψη µεγάλης µερίδας πληθυσµού στο δηµόσιο, το οποίο διέπεται από 

ένα προνοµιακό καθεστώς απασχόλησης, το κράτος δηµιουργεί ένα «πλέγµα ασφαλείας» για  ένα 

µέρος του κοινωνικού συνόλου που πλήττεται οικονοµικά.  

Για τον έλεγχο των παραπάνω υποθέσεων χρησιµοποιήθηκαν εµπειρικά δεδοµένα σχετικά µε 

την στελέχωση του δηµοσίου τοµέα, στοιχεία από το εξωτερικό ισοζύγιο και δηµοσιονοµικοί δείκτες 

οι οποίοι καλύπτουν την περίοδο από την δεκαετία του ’60 ως το 2000. Από τα στοιχεία προκύπτει 

ότι η απασχόληση στο στενό δηµόσιο τοµέα δεν αυξήθηκε ιδιαίτερα, αλλά αυξήθηκε σηµαντικά η 

απασχόληση στην γενική κυβέρνηση. Ειδικότερα ο αντισταθµιστικός ρόλος του κράτους µέσω της 

απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα, αποδεικνύεται από την αύξηση των προσλήψεων, η οποία 

πραγµατοποιείται µε µεγαλύτερους ρυθµούς σε περιόδους αντίστοιχης αύξησης του ελλείµµατος του 

εµπορικού ισοζυγίου. Επίσης αυξήθηκαν οι δηµόσιες δαπάνες (δηµόσια κατανάλωση, δαπάνες 

κεντρικής διοίκησης, δαπάνες τακτικού προϋπολογισµού) ένδειξη της γενικότερης µεγέθυνσης του 

δηµοσίου τοµέα. Η ελληνική οικονοµία παρέµεινε ευάλωτη και εκτεθειµένη στο εξωτερικό, όπως 

φαίνεται από την  εξέλιξη του ελλειµµατικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και  το αυξανόµενο 

µερίδιο των άδηλων πόρων στο ΑΕΠ. Η ανάλογη σχέση µεταξύ  εµπορικού ισοζυγίου  και δηµόσιας 

κατανάλωσης αναδεικνύει το κόστος των επιδράσεων του εξωτερικού περιβάλλοντος στην εγχώρια 

οικονοµία, το οποίο επιφέρουν τα ελλείµµατα και τον αντισταθµιστικό ρόλο του κράτους που 

αυξάνει τις δηµόσιες δαπάνες. Η ανάλογη σχέση µεταξύ της ετήσιας ποσοστιαίας µεταβολής του 

εµπορικού ισοζυγίου και της δηµόσιας απασχόλησης δείχνει ότι η πολιτική προσλήψεων στο 
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δηµόσιο αποτελεί την κυρίαρχη αντισταθµιστική πολιτική από πλευράς κράτους, προκειµένου να 

περιορίσει το κόστος των εξωτερικών επιδράσεων.  

Ουσιαστικά η αύξηση της δηµόσιας απασχόλησης αποτελεί έκφανση ενός διαχρονικού 

φαινοµένου στην Ελληνική περίπτωση, καθώς η µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα συνδέεται µε τις 

µεταβολές του παγκόσµιου οικονοµικού περιβάλλοντος µέσω των επιπτώσεων που επιφέρει στο 

εσωτερικό της χωράς και ωθεί το κράτος να παρέµβει  µε αντισταθµιστικές πολιτικές µείωσης του 

κόστους. Το εξωτερικό οικονοµικό περιβάλλον αποτελεί την ανεξάρτητη µεταβλητή της έρευνας, 

εφόσον προσδιορίζει την µεγέθυνση της δηµόσιας απασχόλησης µέσω των επιπτώσεων που επιφέρει 

στην εσωτερική αγορά. Η δηµόσια απασχόληση αποτελεί εξαρτηµένη µεταβλητή, η αύξηση της 

οποίας προσδιορίζεται από τις διακυµάνσεις των διεθνών αγορών.  

Προκειµένου να αποφευχθεί µια µονοδιάστατη ερµηνεία της  µεγέθυνσης της  δηµόσιας 

απασχόλησης και για να αποδοθεί µε πιο ολοκληρωµένο τρόπο  το ζήτηµα αυτό, λήφθηκε υπόψη και 

η επίδραση των άλλων µεταβλητών που προέρχονται από το εσωτερικό δηλαδή το ίδιο το κράτος, ή 

σχετίζονται µε κοινωνικούς παράγοντες. Οι µεταβλητές αυτές αν και  δεν µπορούν να εξηγήσουν το 

φαινόµενο της απασχόλησης στο δηµόσιο καθεαυτό δεν µπορούν να παραβλεφθούν, διότι  

µεσολαβούν µεταξύ των εξωτερικών  επιδράσεων που δέχεται η οικονοµία και της επέµβασης του 

κράτους, έχοντας έναν έµµεσο, δευτερεύοντα ρόλο. Ειδικότερα η αναποτελεσµατικότητα της 

γραφειοκρατίας και τα οργανωτικά προβλήµατα της δηµόσιας διοίκησης, αποτελούν εκφάνσεις την 

αναποτελεσµατικότητας του κρατικού παρεµβατισµού στην οικονοµία. Επιπλέον 

κοινωνικοοικονοµικές εξελίξεις όπως η αστικοποίηση ή οι µεταβολές σύνθεσης του εργατικού 

δυναµικού είναι αποτέλεσµα της  µοντέλου µακροοικονοµικής πολιτικής που προωθείται µέσω της 

κρατικής παρέµβασης και το οποίο διαµορφώνεται σε µεγάλο βαθµό, ως προς τους στόχους και από 

τα µέσα που χρησιµοποιεί,  από τις επιδράσεις των διεθνών αγορών. 

Εποµένως ως ανεξάρτητη µεταβλητή ορίζεται το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών που δείχνει 

την έκθεση της ελληνικής οικονοµίας στο εξωτερικό οικονοµικό περιβάλλον. Συγκεκριµένα το 

έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου αφορά στην εξάρτηση από προϊόντα του εξωτερικού και το 

πλεόνασµα του ισοζυγίου άδηλων πόρων δείχνει την σηµασία των εξωτερικών πόρων για την 

οικονοµική σταθερότητα και ανάπτυξη της χώρας. Η ανάλογη σχέση του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών µε την δηµόσια κατανάλωση καθίστα τις δηµόσιες δαπάνες εξαρτηµένη µεταβλητή, η 

πορεία των οποίων καθορίζεται από τις διακυµάνσεις του εξωτερικού οικονοµικού περιβάλλοντος. 

Τέλος η δηµόσια απασχόληση αποτελεί και αυτή εξαρτηµένη µεταβλητή εφόσον αυξάνεται ως 

αποτέλεσµα του αντισταθµιστικού ρόλου του κράτους απέναντι στο κόστος που επιφέρει στην 

οικονοµία η εξάρτηση από τις διεθνείς αγορές. 
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8.1. Τα αίτια µεγέθυνσης της δηµόσιας απασχόλησης   

Η επίδραση του εξωτερικού οικονοµικού περιβάλλοντος στην διεύρυνση του ρόλου και του 

µεγέθους του κράτους, είναι η αιτία που ουσιαστικά προκαλεί την µεγέθυνση της δηµόσιας 

απασχόλησης και γενικότερα του δηµοσίου τοµέα  στην ελληνική περίπτωση. Τα στοιχεία της 

παρούσας έρευνας (κεφάλαια 6 και 7) επιβεβαιώνουν ότι οι διακυµάνσεις του διεθνούς εµπορίου  

ασκούν έντονη επίδραση στην εγχώρια οικονοµία και οδηγούν σε παρέµβαση του κράτους, ώστε να 

αντισταθµιστεί το κόστος των επιδράσεων αυτών µέσω της απόσπασης µεγαλύτερου µεριδίου της 

εγχώριας παραγωγής, αυξάνοντας τις δηµόσιες δαπάνες. Το επιχείρηµα αυτό αφορά περισσότερο 

κράτη µε ανοιχτές οικονοµίες, αρά και σε µεγαλύτερο βαθµό ευάλωτες στην παγκόσµια αγορά, και 

αναδεικνύει µια ανάλογη σχέση µεταξύ ανοίγµατος της οικονοµίας στο εξωτερικό και της 

µεγέθυνσης του δηµοσίου τοµέα. Η σχέση αυτή µεταφράζεται σε δηµοσιονοµικό επίπεδο σε αύξηση 

των δαπανών και ιδιαίτερα της δηµόσιας κατανάλωσης, ως αντισταθµιστική µεταβλητή της  

αστάθειας της ιδιωτικής κατανάλωσης και του εγχώριου εισοδήµατος. 

 Το δεύτερο σκέλος της παραπάνω υπόθεσης συνδέει ένα ξεχωριστό κοµµάτι της δηµόσιας 

κατανάλωσης, την απασχόληση στο δηµόσιο τοµέα µε το άνοιγµα της οικονοµίας στο διεθνές 

εµπόριο σχετίζοντας  τις επιδράσεις του στην εγχώρια οικονοµία µε την αύξηση της απασχόλησης 

στο δηµόσιο τοµέα.  Σύµφωνα µε τον Rodrik (1997) σε περιπτώσεις χωρών, κυρίως τριτοκοσµικών, 

όπου οι θεσµοί του κοινωνικού κράτους είναι ανεπαρκείς ώστε να προστατέψουν το εισόδηµα από 

τους τριγµούς που προκαλούν στο εσωτερικό της οικονοµίας οι διεθνείς διακυµάνσεις, το κράτος 

παρεµβαίνει δηµιουργώντας µέσα από την δηµόσια απασχόληση ένα άτυπο δίκτυο κοινωνικής 

προστασίας για µια µεγάλη µερίδα εισοδηµάτων τα οποία πλήττονται. Η υπόθεση αυτή ερµηνεύεται 

στη βάση µιας θετικής συσχέτισης µεταξύ δηµόσιας κατανάλωσης, απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα 

και εµπορικού ισοζυγίου, που σηµαίνει ότι το κόστος των εξωτερικών επιδράσεων θα οδηγούσε σε 

ανακατανοµή της εργατικής δύναµης σε ασφαλέστερες από άποψη εισοδήµατος δραστηριότητες 

µεταξύ αυτών και η δηµόσια απασχόληση.  

  Εξετάζοντας την ελληνική περίπτωση στην βάση του παραπάνω επιχειρήµατος, η οικονοµία 

της χώρας αν και διατηρεί σε όλη την εξεταζόµενη περίοδο τα χαρακτηριστικά µιας κλειστής 

οικονοµίας, ωστόσο φαίνεται πως παραµένει «ευάλωτη» στις διακυµάνσεις και τις κρίσεις του 

διεθνούς εµπορίου, τις οποίες εσωτερικεύει σε δηµοσιονοµικό επίπεδο. Από την µετεµφυλιακή 

περίοδο και ως την δεκαετία του ’80 η οικονοµία της χώρας  χαρακτηρίζεται ως «κλειστή» 

επιδιώκοντας µια σχετική αυτάρκεια και τον περιορισµό της εξάρτησης της από τις εξωτερικές 

αγορές. Προς αυτήν την κατεύθυνση επιδιώκεται µια σταθερή πολιτική προστατευτισµού της 

εγχώριας παραγωγής και περιορισµού των εισαγωγών, µέσω κυρίως δασµολογικών µέτρων. 

Παράλληλα επιδιώκεται ένα πρότυπο ανάπτυξης στηριζόµενο στην εκβιοµηχάνιση εντός του οποίου 
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η ελληνική επιχειρηµατικότητα (πλην της ναυτιλίας και του τουρισµού) ήταν προσανατολισµένη σε 

δραστηριότητες στο εσωτερικό, εντός της σχετικά µικρής ελληνικής αγοράς. 

Οι πρωταρχικοί στόχοι της οικονοµικής πολιτικής της περιόδου ήταν η νοµισµατική 

σταθερότητα και αντιµετώπιση των ελλειµµάτων του εµπορικού ισοζυγίου. Ενδεικτική της σηµασίας 

της νοµισµατικής σταθερότητας στην οικονοµική πολιτική είναι η υποτίµηση της δραχµής έναντι του 

δολαρίου και η επιβολή αγορανοµικών ελέγχων στις τιµές. Η υιοθέτηση ενός µονεταριστικού 

προτύπου µε προτεραιότητα την συναλλαγµατική πολιτική µέσω  του περιορισµού των εισαγωγών 

και ενθάρρυνση της εισροής άδηλων πόρων (µετανάστευση, ναυτιλία και αργότερα τουρισµός), 

αποδεικνύει ότι η οικονοµία παρόλο που παραµένει κλειστή είναι ευάλωτη στο εξωτερικό γεγονός 

που οδηγεί το κράτος στην υιοθέτηση αµυντικής πολιτικής προστατευτικού χαρακτήρα.   

Η πρωτοκαθεδρία της συναλλαγµατικής πολιτικής υποδηλώνει την διαρκή εξάρτηση της 

ελληνικής οικονοµίας από εξωτερικούς πόρους. Η υποτίµηση της δραχµής το 1953 έναντι του 

δολαρίου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα του βαθµού εξάρτησης από την εισροή ξένου 

συναλλάγµατος.  Αυτό σηµαίνει πως η επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι δεδοµένη. Οι 

πόροι του εξωτερικού είχαν ζωτική σηµασία για την εγχώρια οικονοµία. Οι άδηλοι πόροι µέσω 

ναυτιλίας, η ανάδειξη του τουρισµού σε βαριά βιοµηχανία αλλά και η συνεισφορά της 

µετανάστευσης στην εγχώρια οικονοµία ήταν  κρίσιµοι παράµετροι στην αναπτυξιακή προσπάθεια 

της χώρας.  

Ειδικότερα  από την µεταπολεµική περίοδο ο ρόλος της αµερικανικής βοήθειας ήταν 

κρίσιµος, καθώς η οικονοµία της χώρας ήταν κατεστραµµένη. Ενδεικτικά της κατάστασης που 

επικρατούσε, οι εξαγωγές ήταν περιορισµένες και τα έσοδα της φορολογίας ελάχιστα. Η 

νοµισµατική αστάθεια και η έλλειψη εµπιστοσύνης προς το εθνικό νόµισµα, ανέδειξαν ως κύριο 

µέσο συναλλαγών την χρυσή λίρα Αγγλίας, εµποδίζοντας την  λειτουργία της αποταµίευσης ως µέσο 

άντλησης κεφαλαίων και παροχής πιστώσεων στην οικονοµία. Μέσω του σχεδίου Marshall, η εισροή 

δολαρίων χρηµατοδότησε τις αυξηµένες εισαγωγές και κάλυψε το έλλειµµα του εµπορικού 

ισοζυγίου. Επίσης µε την χρηµατοδότηση του δηµόσιου ελλείµµατος ενίσχυσε την 

χρηµατοπιστωτική λειτουργία του κράτους ώστε να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή.   

Από την δεκαετία του ’50 η συµβολή των άδηλων πόρων οι οποίοι αντικατέστησαν την 

αµερικανική βοήθεια ήταν καθοριστική στην εξυπηρέτηση των βασικών στόχων της 

µακροοικονοµικής πολιτικής για την νοµισµατική σταθερότητα και την εξισορρόπηση του 

εξωτερικού ισοζυγίου. Μέσω της µεταφοράς συναλλάγµατος ενισχύθηκε σηµαντικά το εθνικό 

νόµισµα. Από την δεκαετία του ’50 οι εισροές πόρων από το εξωτερικό που απέφερε το µεγάλο 

µεταναστευτικό ρεύµα και τα ναυτιλιακά εµβάσµατα και από την δεκαετία του ’60 η ανάπτυξη του 

τουρισµού µε τη αύξηση του  ταξιδιωτικού συναλλάγµατος, συνέβαλαν στην  αύξηση του  κατά 
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κεφαλήν εισοδήµατος,  ενίσχυσαν την αγοραστική δύναµη, την κατανάλωση και αύξησαν τη ζήτηση 

για βιοµηχανικά προϊόντα.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία το µερίδιο των άδηλων πόρων στο ΑΕΠ αυξήθηκε από το 1960 

µέχρι το 1980 από 8,5% στο 13% περίπου και από το 1981, µε την ένταξη στην ΕΟΚ, µέχρι το 1997 

αυξήθηκε σταδιακά στο 16,6%. Η µετανάστευση κατείχε το µεγαλύτερο µερίδιο στους άδηλους 

πόρους µέχρι το 1973 (37% περίπου του συνόλου  των άδηλων πόρων την δεκαετία του ’60)  

φθάνοντας στο 4% του ΑΕΠ περίπου. Από την δεκαετία του ’60  µε την ανάπτυξη του τουρισµού 

σταδιακά αυξήθηκε το ταξιδιωτικό συνάλλαγµα καθώς από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 αποτελεί 

την µεγαλύτερη πηγή άδηλων πόρων (30% περίπου του συνόλου), αυξάνοντας το µερίδιο του στο 

ΑΕΠ στο 4,2% το 1981. Από το 1981 και την ένταξη στην ΕΟΚ αυξήθηκαν σταδιακά οι απολήψεις 

από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αντιστοιχώντας το 1991 στο 26% του συνόλου των άδηλων πόρων 

και αυξάνοντας το µερίδιο τους στο ΑΕΠ το ίδιο έτος στο 4,5% (κεφ. 7.4, πίνακες 19, 20). 

Η δεκαετία του ’80 που ξεκινά µε την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ σηµατοδοτεί µια περίοδο 

που η χωρά αποπειράται ένα άνοιγµα στο εξωτερικό, ευρωπαϊκό  κυρίως περιβάλλον, επιδιώκοντας 

την εξέλιξη της σε µια περισσότερο ανοικτή οικονοµία εντός της Ε.Ε. αυξάνοντας την κίνηση, 

κεφαλαίων, προϊόντων και υπηρεσιών ενώ η δασµολογική πολιτική προστατευτισµού εγκαταλείπεται 

εντός του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος των ανοιχτών και ελεύθερων αγορών. Αποκορύφωµα ήταν η 

συνθήκη του Μάαστριχτ όταν αργότερα το 1992, θέσπισε την ενιαία νοµισµατική και οικονοµική 

πολιτική των ευρωπαϊκών κρατών µελών. Ωστόσο το ευρωπαϊκό άνοιγµα επέφερε κλονισµούς στην 

εγχώρια οικονοµία, η οποία είχε αναπτυχτεί στα όρια ενός προστατευτικού κράτους, ενισχύοντας τα 

ήδη υπάρχοντα διαρθρωτικά προβλήµατα. H αντιµετώπιση τους στηρίχθηκε σε εξωτερικούς πόρους, 

κυρίως µέσω των απολήψεων από την ευρωπαϊκή κοινότητα (επιδοτήσεις, δάνεια, επιχορηγήσεις,) 

µέσω των πακέτων οικονοµικής στήριξης που διατηρήθηκαν σε όλη την διάρκεια της περιόδου 

(κοινοτικά πλαίσια στήριξης).  

Ωστόσο από τα στοιχεία προκύπτει ότι η οικονοµία, παρά την σύνδεση µε την ευρωπαϊκή 

αγορά και την άρση της προστατευτικής πολιτικής, παρέµεινε ευάλωτη. Ειδικότερα, όπως προκύπτει 

από το λόγο του αθροίσµατος εισαγωγών και εξαγωγών προς το ΑΕΠ, την περίοδο 1982-1997 οι 

εισαγωγές παραµένουν σχετικά σταθερές στο 20-22% του ΑΕΠ περίπου (εξαίρεση η διετία 1984-

1985 καθώς σηµειώθηκε αύξηση των εισαγωγών στο 26% ΑΕΠ). Αντίστοιχα την ίδια περίοδο οι 

εξαγωγές σταδιακά µειώνονται από το 9% περίπου του ΑΕΠ το 1982 στο 4,5% του ΑΕΠ µέχρι το 

1997 (κεφ. 7.4 πίνακας 17, διάγραµµα 80).  

Εκτός από την εξάρτηση της χωράς από εξωτερικού πόρους και τον ευάλωτο χαρακτήρα της 

οικονοµίας, τα στοιχεία δείχνουν πως η ελληνική οικονοµία ήταν ιδιαίτερα ευάλωτη στις διεθνείς 

οικονοµικές κρίσεις της δεκαετίας του ’70, ο αντίκτυπος των οποίων ήταν ιδιαίτερα αισθητός στο 
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εσωτερικό και ανέκοψε την αναπτυξιακή πορεία των προηγούµενων δεκαετιών. Οι παγκόσµιες 

οικονοµικές κρίσεις του ’73 και του ’79 προκάλεσαν  τριγµούς στην εθνική οικονοµία, όχι µόνο 

µέσα από την αύξηση των ελλειµµάτων του εµπορικού ισοζυγίου, του πληθωρισµού και του 

δηµοσίου χρέους, αλλά και της  επίπτωσης που είχαν στα εισοδήµατα από την αύξηση της ανεργίας 

σε µια περίοδο που το µεγάλο ρεύµα µετανάστευσης είχε σχεδόν ολοκληρωθεί90. Αν και οι συνέπειες 

των κρίσεων στην Ελλάδα θα γίνουν περισσότερο αισθητές τη δεκαετία του ’80, το κράτος 

παρεµβαίνει µέσω επεκτατικών πολιτικών, υιοθετώντας ένα πρότυπο µεικτής µακροοικονοµικής 

πολιτικής εντός του οποίου έχει ιδιαίτερα ενεργό ρόλο. Σύµφωνα µε τα στοιχεία των  Μακροχρόνιων 

Μακροοικονοµικών Στατιστικών Σειρών (κεφ. 7.4 πίνακας 17, διάγραµµα 81) το έλλειµµα του 

εµπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε στο 14,7% του ΑΕΠ το 1973 και στο 15% του ΑΕΠ το 1981. 

Αντίστοιχα το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε στο 6,2% του ΑΕΠ το 

1973 και στο 5,4% του ΑΕΠ το 1981. Από τα στοιχεία της AMECO (κεφ. 7.6, πίνακας 21 διάγραµµα 

90)  προκύπτει ότι το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά 40% το 1973 και 212,4% το 

1981.  

H επεκτατική δηµοσιονοµική πολιτική η οποία ακολουθήθηκε από τις πρώτες 

µεταπολιτευτικές κυβερνήσεις και η σηµαντική αύξηση των δηµοσίων δαπανών, καταδεικνύουν τον 

αντισταθµιστικό ρόλο του κράτους το οποίο επιχειρεί να αναλάβει το κόστος της κρίσης, µέσω 

πολιτικών (ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης, αύξηση προσφοράς χρήµατος και πιστωτική επέκταση). 

Οι δαπάνες της κεντρικής διοίκησης αυξήθηκαν κατά 23,4% το 1974 και 32,9% το 1975, ενώ το 

1981 κατά 42,9%. Αντίστοιχα οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού αυξήθηκαν κατά 32% το 

1974, 31,4% το 1975 και 41,5% το 1981 (κεφ7.2, πίνακας 14Α). Οι δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν 

κατά 35,2% το 1974, 25,2% το 1981 και 33,4% το 1982 (κεφ. 7.2, πίνακας 14Β). Επίσης η δηµόσια 

κατανάλωση αυξήθηκε  κατά  12,3% το 1974 και 6,8% το 1981, φθάνοντας στο 17,3% του ΑΕΠ το 

1974 και στο 19,8% του ΑΕΠ το 1981 (κεφ.7.6, πίνακας 21).     

Οι κυβερνήσεις της δεκαετίας του ’80, αντιµετώπισαν τις επιπτώσεις του εξωτερικού 

περιβάλλοντος στην ελληνική οικονοµία αναλαµβάνοντας το κόστος µέσω προγραµµάτων 

κρατικοποιήσεων και γενικότερης αύξησης των δηµοσίων δαπανών, µε στόχο την ενίσχυση των 

εισοδηµάτων και της ιδιωτικής κατανάλωσης. Σε αυτή την περίοδο οι επιπτώσεις των διεθνών 

κρίσεων της προηγούµενης δεκαετίας εκδηλώνονται σε µεγαλύτερο βαθµό µέσω αρνητικών ρυθµών 

οικονοµικής ανάπτυξης, υψηλά ελλείµµατα, ανεργία και γενικότερη  ύφεση του ιδιωτικού τοµέα. 

                                                            
90 Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παραθέτει ο Καζάκος το 1973 ο πληθωρισµός αυξήθηκε κατά 15,5% και το 1974 κατά 
29,6%. Επιπλέον η επενδυτική δραστηριότητα µειώθηκε κατά 33% το 1974. Τα αποτελέσµατα της κρίσης του 1979 είχαν 
συνέπεια την εµφάνιση στασιµοπληθωρισµού και την µείωση του ΑΕΠ κατά 1,6% το 1981. Βλ. Καζάκος (2001) 
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Ειδικότερα στην ιδιωτική οικονοµία το πλήγµα µεταφράζεται σε επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας 

των ελληνικών επιχειρήσεων και τους φαινοµένου της αποβιοµηχάνισης.  

Ο αντισταθµιστικός χαρακτήρας της κρατικής πολιτικής απέναντι στις επιδράσεις που 

δέχεται η εγχώρια οικονοµία από τις διεθνείς αγορές είναι εµφανής την δεκαετία του ’80. Το 1982 η 

συνολική απασχόληση µειώθηκε κατά 1,1%, το 1984 κατά 0,2% και το 1987 κατά 0,1%. Την ιδία 

περίοδο οι κυβερνήσεις αυξάνουν την δηµόσια απασχόληση ως µέσο καταπολέµησης της ανεργίας 

και έτσι η απασχόληση στην γενική κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 5,6% το 1983, 3,8% το 1985 και 

5,7% το 1989, διατηρώντας  ρυθµούς αύξησης 3%-6% σε όλη την δεκαετία του ’80 (κεφ. 7.1, 

πίνακας 13).  Επίσης οι δαπάνες κεντρικής διοίκησης αυξάνονταν µε ετησίους ρυθµούς 20%-30%, 

σηµειώνοντας το 1985 αύξηση κατά 33% περίπου, ενώ οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού 

αυξάνονταν µε ετήσιους ρυθµούς  20%-30% περίπου, σηµειώνοντας 41,5% αύξηση το 1981 (κεφ. 

7.2, πίνακας 14Α). Η αύξηση δαπανών προσωπικού υποδηλώνει πέρα από την αύξηση της 

απασχόλησης στην γενική κυβέρνηση την προσπάθεια από πλευράς κράτους να στηρίξει τα 

εισοδήµατα που πλήττονταν από τις εξωτερικές οικονοµικές επιδράσεις. Οι δαπάνες προσωπικού 

αυξάνονταν την δεκαετία του ’80 µε ρυθµούς 25%-30% περίπου ετησίως (κεφ. 7.2, πίνακας 14Β), 

ενώ οι αποδοχές προσωπικού αντιστοιχούσαν στο 11%-12% του ΑΕΠ (κεφ. 7.3, πίνακας 15).   

Η ιδιωτική οικονοµία σε όλη την εξεταζόµενη περίοδο και παρά τους υψηλούς ρυθµούς 

ανάπτυξης που σηµειώθηκαν στην δεκαετία του ’60, δεν µπορεί να επιβιώσει χωρίς την συνεχή 

κρατική υποστήριξη και αποδεικνύεται ιδιαίτερα ευάλωτη στις εξωτερικές µεταβολές τις οποίες 

εσωτερικοποιεί σε κρίσεις και δεν κατάφερε να µειώσει την εξάρτηση από τους πόρους του 

εξωτερικού. Σε όλη την εξεταζόµενη περίοδο οι εισαγωγές υπερκαλύπτουν τις εξαγωγές, µάλιστα 

την δεκαετία του ’90, η αξία των εισαγωγών στο ΑΕΠ φαίνεται να είναι τριπλάσια των εξαγωγών. Οι 

εισαγωγές κυµαίνονταν στο 15%-25% του ΑΕΠ περίπου και αντίστοιχα οι εξαγωγές στο 5%-10% 

περίπου του ΑΕΠ δηµιουργώντας αυξηµένο έλλειµµα στο εµπορικό ισοζύγιο 8%-15% περίπου του 

ΑΕΠ ( κεφ. 7.4, πίνακας 17, διάγραµµα 80). Επιπλέον οι θεσµοί κράτους πρόνοιας, ικανού να 

καλύψει το κόστος των εξωτερικών κρίσεων, στην ελληνική περίπτωση ήταν υποτυπώδεις και 

ανεπαρκείς, παρά την προσπάθεια να τεθούν βάσεις για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου 

συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας από την µεταπολίτευση και έπειτα, κυρίως την δεκαετία του ’80.  

Με δεδοµένες τις ελληνικές ιδιαιτερότητες : Ευάλωτη εγχώρια  οικονοµία,  αδύναµη ιδιωτική 

οικονοµία και αναποτελεσµατικότητα κοινωνικών θεσµών, ο κρατικός παρεµβατισµός είναι κατά µια 

έννοια επιβεβληµένος και οι λειτουργίες του δηµόσιου τοµέα παραµένουν διευρυµένες σε όλη την 

περίοδο.  Αυτό σηµαίνει πως σε συνθήκες στις οποίες η εγχώρια οικονοµία πλήττεται από τις 

µεταβολές του εξωτερικού οικονοµικού περιβάλλοντος, το κράτος µέσω παρεµβατικών πολιτικών 

επιχειρεί να αναλάβει το κόστος. Παρά την µεταβολή του εφαρµοζόµενου πλαισίου 
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µακροοικονοµικής  πολιτικής, το κράτος εφαρµόζει αντισταθµιστικά µετρά µε κυριότερο την 

απασχόληση στο δηµόσιο τοµέα  η οποία λειτουργεί κυρίως ως πολιτική στήριξης των εισοδηµάτων 

για µερίδα πληθυσµού η οποία πλήττεται από τις επιδράσεις του εξωτερικού οικονοµικού 

περιβάλλοντος και εντάσσεται στους ευρύτερο υποστηρικτικό πλαίσιο στήριξης της ιδιωτικής 

οικονοµίας.  

Το παραπάνω συµπεράσµατα στην ελληνική περίπτωση   επιβεβαιώνουν ότι η µεγέθυνση του 

δηµοσίου τοµέα είναι µεγαλύτερη όσο περισσότερο είναι «ευάλωτη» η εγχώρια οικονοµία στις 

εξωτερικές οικονοµικές µεταβολές. Τα στοιχεία της έρευνας αποδεικνύουν ότι το µέγεθος του 

δηµόσιου τοµέα είναι ανάλογο της έκθεσης της οικονοµίας στο εξωτερικό περιβάλλον και ότι η 

παρέµβαση του κράτους, µέσω της αύξησης των δηµοσίων δαπανών, παρέχει ένα πλέγµα ασφάλειας 

στα εισοδήµατα και γενικότερα την ιδιωτική οικονοµία που πλήττονται από τις εξωτερικές 

επιδράσεις. Υπό αυτές τις συνθήκες η µεγέθυνση της δηµόσιας απασχόλησης αποτελεί πολιτική 

διασφάλισης του εισοδήµατος και προνοιακή πολιτική, εφόσον οι θεσµοί κράτους πρόνοιας είναι 

υποτυπώδεις και αναποτελεσµατικοί, έτσι το  κράτος λειτουργώντας ως εργοδότης διασφαλίζει τα 

εισοδήµατα και την κατανάλωση των νοικοκυριών.   

Για την απόδειξη του επιχειρήµατος αυτού  στο κεφάλαιο 7 χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, κατηγορίες δηµοσίων δαπανών και απασχόλησης στην γενική 

κυβέρνηση, που αποδεικνύουν την θετική συσχέτιση µεταξύ της µεγέθυνσης του δηµοσίου τοµέα µε 

το άνοιγµα της οικονοµίας και της µεγέθυνσης της δηµόσιας απασχόλησης ως αντισταθµιστικής 

πολιτικής στις επιδράσεις που δέχεται η εγχώρια οικονοµία από το διεθνές περιβάλλον. Επίσης 

συγκρίνοντας την ετήσια µεταβολή του εµπορικού ισοζυγίου µε την µεταβολή της απασχόλησης στο 

στενό δηµόσιο τοµέα ως προς το σύνολο του προσωπικού αλλά και την πορεία των προσλήψεων 

(κεφάλαιο 6), προκύπτει ότι όσο αυξάνεται το κόστος που επιφέρουν στην εγχώρια οικονοµία οι 

επιδράσεις του εξωτερικού οικονοµικού περιβάλλοντος, τόσο θα αυξάνεται η δηµόσια απασχόληση.  

 Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στο ΑΕΠ, ιδίως το κοµµάτι του εµπορικού ισοζυγίου 

χρησιµοποιούνται ως µέσα αποτίµησης κατά πόσο η ελληνική οικονοµία είναι ευάλωτη στις διεθνείς 

αγορές καθώς και τον βαθµό εξάρτησης της από εξωτερικούς πόρους. Γεγονός είναι ότι σε όλη την 

εξεταζόµενη περίοδο το εξωτερικό ισοζύγιο παραµένει κυρίως ελλειµµατικό, δηλαδή η αξία των 

εισαγωγών υπερβαίνει κατά πολύ την αξία των εξαγωγών. Αυτό αρχικά αποδεικνύει πως παρά την 

οικονοµική πολιτική που υιοθετήθηκε, η εγχώρια αγορά δεν κατάφερε να υποκαταστήσει τις 

εισαγωγές αρά και την αυξηµένη εξάρτηση από το εξωτερικό και παραµένει ιδιαίτερα ευάλωτη σε 

όλη την εξεταζόµενη περίοδο, παρά τις υψηλές οικονοµικές επιδόσεις που σηµειώθηκαν κυρίως την 

δεκαετία του ’60.  Από την ανάλυση των δεικτών του  κεφαλαίου  7.4, προκύπτει ότι το έλλειµµα του 

εµπορικού ισοζυγίου, το οποίο αυξήθηκε σταδιακά από το 8% του ΑΕΠ στο 15% ΑΕΠ, οφείλονταν 
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στην αυξανόµενη αξία των εισαγωγών η οποία έφτασε στο 26% το 1985. Το εµπορικό έλλειµµα 

δηµιουργούσε αυξανόµενο έλλειµµα και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο έφτασε στο 

8,1% του ΑΕΠ το 1985, παρά την κάλυψη µεγάλου µέρους του από το πλεόνασµα του ισοζυγίου των 

άδηλων πόρων το οποίο αυξήθηκε σταδιακά από 7% περίπου του ΑΕΠ το 1960 στο  12% σχεδόν του 

ΑΕΠ µέχρι το 1997.  

 Εξετάζοντας τον αντίκτυπο της διεθνούς αγοράς και τον ρόλο του κράτους ως 

αντισταθµιστικού παράγοντα του κόστους το οποίο αυτό επέφερε, παρατίθενται στοιχεία της  

δηµόσιας κατανάλωσης και διερευνάται η σχέση της µε το εµπορικό ισοζύγιο. Η δηµόσια 

κατανάλωση επιλέγεται ως ένα ιδιαίτερο κοµµάτι των κρατικών δαπανών, στην οποία 

περιλαµβάνονται οι δαπάνες του δηµοσίου για αγαθά και υπηρεσίες ενώ το µεγαλύτερο µέρος της 

αφορά αποδοχές των δηµοσίων υπαλλήλων, γεγονός που συνδέει το εµπορικό ισοζύγιο µε την 

δηµόσια κατανάλωση και την δηµόσια απασχόληση. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της AMECO (κεφ.7.6), η δηµόσια κατανάλωση αυξήθηκε την 

περίοδο 1960-2000 από 6,4 δις € σε 31,2 δις € σε σταθερές τιµές, µε ετήσιους ρυθµούς αύξησης που 

έφτασαν το 1974 το 12,3 % και το µερίδιο της στο ΑΕΠ να αυξάνεται περισσότερο την δεκαετία του 

’80 στο 20%-21% περίπου. Ανάλογα συµπεράσµατα προκύπτουν και από τα Βασικά Εθνικολογιστικά 

Μεγέθη της Ελληνικής Οικονοµίας, 1960-1999 (κεφ. 7.3). Η δηµόσια κατανάλωση αυξήθηκε από το 

10% ΑΕΠ στο 15% περίπου µε την µεγαλύτερη αύξηση  την δεκαετία του ΄80 στο 14%-16% του 

ΑΕΠ. Παρά την απόκλιση των στοιχείων που εµφανίζουν οι πηγές µεταξύ τους, η αυξανόµενη 

πορεία της δηµόσιας κατανάλωσης δείχνει πως συντελείται επέκταση του δηµοσίου τοµέα, ιδιαίτερα 

σε περιόδους κρίσης,  καθώς το κράτος αναλαµβάνει πιο ενεργό ρόλο στην προστασία της ιδιωτικής 

οικονοµίας και την διασφάλιση των εισοδηµάτων.  

Η σχέση µεταξύ ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και εµπορικού ισοζυγίου  µε την δηµόσια 

κατανάλωση αποδεικνύει πως στην ελληνική περίπτωση το µέγεθος του δηµοσίου τοµέα είναι 

ανάλογο της έκθεσης της εγχώριας οικονοµίας στο εξωτερικό ρίσκο. Η θετική συσχέτιση µεταξύ 

ελλείµµατος του εξωτερικού ισοζυγίου και δηµόσιας κατανάλωσης είναι εµφανής κυρίως στα έτη 

στα οποία αυξάνονται περισσότερο οι δείκτες του ελλείµµατος και ταυτόχρονα φαίνεται πως 

αυξάνεται σηµαντικά και η δηµόσια κατανάλωση. Παρατηρείται πως όταν τα ελλείµµατα 

εµφανίζουν υψηλά ποσοστά αύξησης σε ετήσια βάση ή περισσότερα συνεχή έτη, υπερβαίνοντας 

σηµαντικά την µέση ετήσια αύξηση,  η επίδραση τους στην δηµόσια κατανάλωση εµφανίζεται σε 

αρκετές περιπτώσεις µε ένα έτος καθυστέρησης και παραµένει για ακόµη µεγαλύτερο χρονικό 

διάστηµα. Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί ώστε να γίνουν εµφανή τα αποτελέσµατα της 

κρατικής παρέµβασης στους δείκτες εµφανίζει συνήθως µια καθυστέρηση µεταξύ του χρόνου, µέχρι 

οι επιπτώσεις του εξωτερικών επιδράσεων να εσωτερικευτούν στην οικονοµία και της αντίδρασης 
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του κράτους. Αυτό σηµαίνει ότι όταν το έλλειµµα αυξάνεται πολύ παραπάνω από το µέσο όρο 

αύξησης, σε ένα έτος ή για συνεχόµενη σειρά ετών, η αύξηση στην δηµόσια κατανάλωση µπορεί να  

εκδηλώνεται µε καθυστέρηση ενός έτους, διατηρώντας υψηλούς ρυθµούς ή και σταδιακά 

υψηλότερους στα επόµενα έτη.   

H επίδραση που ασκεί η αύξηση των ελλειµµάτων του εµπορικού ισοζυγίου στην δηµόσια 

κατανάλωση, δείχνει αφενός το βαθµό στον οποίο είναι ευάλωτη η εγχώρια οικονοµία στο εξωτερικό 

και άφτερου τον ενεργό ρόλο του κράτους το οποίο παρεµβαίνει µέσω της δηµόσιας κατανάλωσης 

ως αντισταθµιστικός παράγοντας.  Όσο η οικονοµία παραµένει ευάλωτη και δέχεται πιέσεις οι οποίες 

µεταφράζονται σε αύξηση των ελλειµµάτων του εξωτερικού ισοζυγίου, τόσο η παρέµβαση του 

κράτους διευρύνεται και ανάλογα αυξάνεται η δηµόσια κατανάλωση.   

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της AMECO (κεφ. 7.6), βάσει της ετήσιας ποσοστιαίας µεταβολής 

προκύπτει ότι η δηµόσια κατανάλωση εµφανίζει ανάλογη σχέση µε το έλλειµµα του εµπορικού 

ισοζυγίου, που εκδηλώνεται µε χρονική καθυστέρηση. Όταν το έλλειµµα αυξάνεται σε ένα δεδοµένο 

έτος η επίδραση στη δηµόσια κατανάλωση εµφανίζεται ένα έτος αργότερα και µπορεί να διαρκέσει 

για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Αναλυτικότερα η σηµαντική αύξηση  του ελλείµµατος µεταξύ 

1962-1964  η οποία έφτασε το 53%  σε ετήσια βάση, αντανακλάται στην δηµόσια κατανάλωση µε 

διαφορά ενός έτους. Η δηµόσια κατανάλωση αυξάνεται σηµαντικά την περίοδο 1964-1967 κατά 7%-

9% περίπου ετησίως, παρόλο που το 1966 το έλλειµµα µειώθηκε κατά 24,3%. Το 1973 η παγκόσµια 

οικονοµική κρίση προκαλεί αύξηση του ελλείµµατος κατά 40,8%. Αντίστοιχα η δηµόσια 

κατανάλωση αυξάνεται µε καθυστέρηση ενός έτους κατά 12,3% το 1974 και 11,9% το 1975, παρόλο 

που το έλλειµµα περιορίζεται σηµαντικά το διάστηµα 1974-1976. Επιπλέον το 1982 σηµειώνεται η 

µεγαλύτερη αύξηση του ελλείµµατος κατά 212,4% και η επίδραση στην δηµόσια κατανάλωση 

εκδηλώνεται ένα χρόνο αργότερα µε αύξηση κατά 3,6% το 1983, 2,7%  το 1984 και 3,8% τον 1985, 

παρόλο που το 1984 το έλλειµµα µειώθηκε κατά 39,2%. Από την δεκαετία του 1990 και έπειτα η 

ανάλογη σχέση µεταξύ ελλείµµατος και δηµόσιας κατανάλωσης εκδηλώνεται ταυτόχρονα, καθώς 

µια αύξηση των ελλειµµάτων το 1993 και από το 1995 ως το 2000 ακολουθείται χρονικά την ίδια 

περίοδο από µια αντίστοιχη αύξηση στην δηµόσια κατανάλωση, σε µικρότερους όµως ρυθµούς σε 

σχέση µε την προηγούµενη περίοδο (1%-6% περίπου ετησίως). Εξαίρεση αποτελεί το έτος 2000 

όπου η δηµόσια κατανάλωση αυξάνεται κατά 14,8%. 

Στο διάγραµµα 91 η ετήσια ποσοστιαία µεταβολή του ελλείµµατος εµπορικού ισοζυγίου και 

δηµόσιας κατανάλωσης ακολουθούν ανάλογη πορεία, καθώς όσο αυξάνονται τα ελλείµµατα τόσο 

αυξάνεται ο δείκτης της δηµόσιας κατανάλωσης ετησίως, ενώ όταν τα ελλείµµατα σταθεροποιούνται 

η µειώνονται η δηµόσια κατανάλωση ακολουθεί µικρότερους ρυθµούς µεγέθυνσης ετησίως.  
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∆ιάγραµµα 91: Ετήσια ποσοστιαία µεταβολή Ελλείµµατος Εµπορικού Ισοζυγίου και ∆ηµόσιας Κατανάλωσης % 

(1961-2000) 

 
Πηγή: AMECO 

 

Από τα   Βασικά Εθνικολογιστικά Μεγέθη της Ελληνικής Οικονοµίας και τις Μακροχρόνιες 

Μακροοικονοµικές Στατιστικές Σειρές (κεφ. 7.) φαίνεται επίσης η ανάλογη σχέση µεταξύ  εµπορικού 

ισοζυγίου και δηµόσιας κατανάλωσης, όπως αποτυπώνεται παρακάτω στο διάγραµµα 92, καθώς όσο 

αυξάνεται το µερίδιο του εµπορικού ελλείµµατος στο ΑΕΠ αυξάνεται το µερίδιο της δηµόσιας 

κατανάλωσης στο ΑΕΠ. Όπως προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο 7.6 η επίδραση  των διεθνών κρίσεων 

1973 και 1979 επηρεάζει το ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών µε την αύξηση του ελλείµµατος 

του εµπορικού ισοζυγίου το 1973 στο 14,7% του ΑΕΠ, το 1981 στο 15% του ΑΕΠ και το 1985 στο 

15,4%του ΑΕΠ. Οι κυβερνήσεις προκειµένου να περιορίσουν το κόστος της αύξησης του 

ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου, υιοθετούν αντισταθµιστική πολιτική προστασίας των 

εισοδηµάτων αυξάνοντας την δηµόσια απασχόληση και την δηµόσια κατανάλωση. Με ένα έτος 

καθυστέρηση το 1974 η δηµόσια κατανάλωση αυξάνεται στο 11,7% του ΑΕΠ και συνεχίζει να 

αυξάνει το µερίδιο της σε όλο το διάστηµα 1974-1985 φθάνοντας στο 16,6% του ΑΕΠ. Αντίστοιχα η 

αύξηση του εµπορικού ελλείµµατος το διάστηµα 1994-1997 από 13,7% στο 15,2% του ΑΕΠ 

προκάλεσε αντίστοιχη αύξηση της δηµόσιας κατανάλωσης που ξεπέρασε την ίδια περίοδο το 15% 

του ΑΕΠ.  Στο διάγραµµα 92 φαίνεται πως όσο αυξάνεται το µερίδιο του ελλείµµατος στο ΑΕΠ, 

αυξάνεται ανάλογα και το µερίδιο της δηµόσιας κατανάλωσης, ενώ αντίστοιχα ή µείωση του 

ελλείµµατος στο ΑΕΠ, συνοδεύεται από ανάλογη µείωση της δηµόσιας κατανάλωσης.  
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∆ιάγραµµα 92: Εµπορικό Ισοζύγιο και ∆ηµόσια Κατανάλωση % ΑΕΠ (1960- 1997) 

 
Πηγές: Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, Η ελληνική Οικονοµία 1960-1997, Μακροχρόνιες Μακροοικονοµικές Στατιστικές 

Σειρές, Αθήνα 1998 και Βασικά Εθνικολογιστικά Μεγέθη της Ελληνικής Οικονοµίας, 1960-1999 (ΕΣΟΛ 95), Αθήνα: 2001 

 

Όπως προαναφέρθηκε η αύξηση της δηµόσιας απασχόλησης θεωρείται αντισταθµιστική 

πολιτική των κυβερνήσεων, ώστε να προστατέψουν τα εισοδήµατα και την εργασία τα οποία 

πλήττονται από το κόστος του διεθνούς εµπορίου στην εγχώρια οικονοµία. Η µονιµότητα εργασίας 

και το ειδικό εργασιακό καθεστώς που διέπει την δηµόσια απασχόληση, κατέστησαν τον δηµόσιο 

τοµέα πεδίο κοινωνικών ωφελειών Με την πρόσληψη µεγάλης µερίδας πληθυσµού στο δηµόσιο το 

κράτος δηµιουργεί ένα «πλέγµα ασφαλείας» για  ένα  µεγάλο µέρος του κοινωνικού συνόλου. Από 

τα στοιχεία για την απασχόληση στο στενό δηµόσιο τοµέα που περιλαµβάνονται στην παρούσα 

έρευνα (κεφάλαια 6 και 7), η απασχόληση στην κεντρική διοίκηση αλλά και η απασχόληση στην 

γενική κυβέρνηση αυξάνεται ανάλογα µε τις εξωτερικές επιδράσεις που δέχεται η εγχώρια 

οικονοµία, όπως αποτυπώνονται από την αύξηση του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου.  Η 

ετήσια µεταβολή της ανεξάρτητης µεταβλητής,  δηλαδή του  ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου 

προκαλεί ανάλογη αύξηση της ετησίας ποσοστιαίας µεταβολής της δηµόσιας απασχόλησης.  

  Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του κεφαλαίου 6,  η απασχόληση στο στενό 

δηµόσιο τοµέα αυξάνονταν συνεχώς, γεγονός που οφείλεται στην σηµαντική αύξηση των πολιτικών 

υπαλλήλων και όχι των Σωµάτων Ασφαλείας. Συγκρίνοντας τα στοιχεία, η πορεία των ελλειµµάτων 

του εµπορικού ισοζυγίου είναι ανάλογη της αύξησης των υπαλλήλων του συνόλου των υπαλλήλων 

τους στενού δηµοσίου τοµέα, για την ακρίβεια κυρίως των πολιτικών υπαλλήλων. Τις περιόδους στις 

οποίες παρατηρείται σηµαντική αύξηση των ελλειµµάτων, οι διορισµοί στο στενό δηµόσιο τοµέα 

αυξάνονται µε εξίσου µεγάλους ρυθµούς. Φαίνεται πως το κράτος προκειµένου να διασφαλίσει τα 

εισοδήµατα των νοικοκυριών και δεδοµένης της έλλειψης ολοκληρωµένου πλαισίου προνοιακής 

πολιτικής, προβαίνει σε πολιτικές µε άµεσα, βραχυπρόθεσµα αποτελέσµατα, ειδικότερα στην 
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πρόσληψη προσωπικού στο δηµόσιο τοµέα. Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία των  

διορισµών που πραγµατοποιούνται όταν  αυξάνονται σηµαντικά τα ελλείµµατα, µε ετήσιο ρυθµό 

αύξησης διορισµών ο οποίος υπερβαίνει κατά πολύ το µέσο ετήσιο ρυθµό διορισµών της συνολικής 

περιόδου που εξετάζεται. Οι διορισµοί αυξάνονται σηµαντικά τις περιόδους στις οποίες αυξάνονται 

αντίστοιχα πάνω από το µέσο όρο τα ελλείµµατα του εµπορικού ισοζυγίου.  

Ειδικότερα  σύµφωνα µε τα στοιχεία του προσωπικού του στενού δηµοσίου τοµέα (κεφ. 6) 

και του εµπορικού ισοζυγίου (κεφ. 7.6), την περίοδο 1962-1965, καθώς το έλλειµµα εµπορικού 

ισοζυγίου αυξάνεται κατά 127%, παρατηρείται αντίστοιχα αύξηση του προσωπικού του δηµόσιου 

τοµέα η οποία αφορά κυρίως πολιτικούς υπαλλήλους. Συγκεκριµένα το έλλειµµα αυξάνεται το 1962 

κατά 53,2%, το 1963 21% και το 1964 52,8% και η ποσοστιαία µεταβολή δηµόσιας απασχόλησης  

αυξάνεται  έπειτα από ένα έτος στο 6,2% το 1963, 3,1% το 1964, 4% το 1965 και 3% το 1966. Η 

αύξηση σηµειώνει µεγαλύτερους ρυθµούς στους πολιτικούς υπαλλήλους και φτάνει το 1963 το 

8,5%, το 1964 4,1% διατηρώντας  υψηλούς ρυθµούς µέχρι  το 1965 στο 5,8% και το 1966 στο 

13,9%. Το διάστηµα αυτό οι πολιτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το 75% περίπου του 

συνόλου προσωπικού του στενού δηµοσίου τοµέα, σηµειώνουν αύξηση κατά 24% περίπου, µε 

ετήσιους δείκτες που υπερβαίνουν το µέσο όρο της ετήσιας αύξησης όλης της εξεταζόµενης 

περιόδου.  

Αργότερα στα έτη που ακολουθούν διαπιστώνεται πως όταν  αυξάνεται το έλλειµµα πάνω 

από το µέσο ρυθµό αύξησης της εξεταζόµενης χρονικής περιόδου αντίστοιχα παρατηρείται και µια 

αύξηση προσωπικού ιδιαίτερα πολιτικών υπαλλήλων καθώς αυξάνονται σηµαντικά οι διορισµοί, 

δηλαδή όλο και µεγαλύτερος αριθµός εργατικού δυναµικού εισέρχεται στον δηµόσιο τοµέα. Το 1973 

όπου µια αύξηση ελλείµµατος κατά 40,8% συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση του συνόλου των 

πολιτικών υπαλλήλων κατά 4,1%, των πολιτικών υπαλλήλων κατά 4,7% και των Σωµάτων 

Ασφαλείας κατά 2,1%. Το 1977 η αύξηση του ελλείµµατος κατά 26,3% επιφέρει αύξηση της 

δηµόσιας απασχόλησης κατά 5% στο σύνολο του προσωπικού και 5,7% στους πολιτικούς 

υπαλλήλους. Το 1982 σηµειώνεται η µεγαλύτερη αύξηση του ελλείµµατος σε όλη την περίοδο 1960-

2000, η οποία φτάνει στο 212,4% και το 1983  το έλλειµµα συνεχίζει να αυξάνεται κατά 37,5% , 

αυξάνοντας την δηµόσια απασχόληση το ίδιο έτος κατά 2,7% στο σύνολο και 3,5% στους πολιτικούς 

υπαλλήλους, ενώ οι αυξητικοί ρυθµοί διατηρούνται µέχρι το 1985 όταν το σύνολο των 

απασχολούµενων αυξάνεται κατά 2,6% και οι πολιτικοί υπάλληλοι κατά 3,4%. Τέλος το ίδιο 

προκύπτει και από την αύξηση των ελλειµµάτων την περίοδο 1987-1991 καθώς η δηµόσια 

απασχόληση διατηρεί αυξητικούς ρυθµούς που φτάνουν στο 2,5% ετησίως ως προς τους πολιτικούς 

υπαλλήλους.  
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Εφόσον η ποσοστιαία ετήσια µεταβολή του συνόλου των πολιτικών υπαλλήλων προκύπτει 

από την διαφορά διορισµών και αποχωρήσεων, η αύξηση της δηµόσιας απασχόλησης ως 

αποτέλεσµα της διόγκωσης των ελλειµµάτων του εµπορικού ισοζυγίου γίνεται πιο ξεκάθαρη όταν 

εξεταστούν µεµονωµένα οι διορισµοί την ίδια περίοδο. Τα στοιχεία των διορισµών σε ετήσια βάση 

δείχνουν πως καθώς αυξάνεται  το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου, ο αντισταθµιστικός ρόλος της 

δηµόσιας απασχόλησης είναι εµφανής µέσα από την ταυτόχρονη αύξηση των προσλήψεων (πίν. 7 

κεφ. 6.5  και  πιν. 21 κεφ. 7.6 ) Σηµειώνεται πως  η αύξηση των διορισµών στο δηµόσιο τοµέα ως 

αποτέλεσµα  της αύξησης των ελλειµµάτων του εµπορικού ισοζυγίου εκδηλώνεται ορισµένες φόρες 

µε  ένα έτος καθυστέρηση,  ανάλογο µε αυτό στη δηµόσια κατανάλωση.  

Το διάστηµα 1962-1965 αυξήθηκε σηµαντικά το έλλειµµα  του εµπορικού ισοζυγίου  µε 

ρυθµούς που έφτασαν το 53,2% το 1962 και 52,8% το 1964. Το ίδιο διάστηµα 1962-1966 δηλαδή σε 

µία πενταετία προσλαµβάνονται στο δηµόσιο το 21% του συνόλου των διορισθέντων πολιτικών 

υπαλλήλων ολόκληρης της εξεταζόµενης περιόδου και οι διορισµοί  αυξήθηκαν σηµαντικά (στο 

σύνολο  κατά 209,8% το 1962,  74,6% το 1963 και 29,5% το 1965) και αφορούσαν κυρίως 

πολιτικούς υπαλλήλους (κατά 148,6% το 1962, 37,4% το 1963 και 19,5% το 1965). Το 1968 το 

έλλειµµα αυξήθηκε κατά 30,2% και µε καθυστέρηση ενός έτους αυξήθηκαν οι διορισµοί πολίτικου 

προσωπικού την επόµενη διετία (60,1% το 1969 και 80,7% το 1970). Το 1973 µια αύξηση 

ελλείµµατος κατά 40,8% συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση διορισµών πολιτικών υπαλλήλων κατά 

20,9% την ιδία χρόνια.  Σε όλη την δεκαετία του ’80 η αύξηση του ελλείµµατος έχει συνέπεια την 

αύξηση των διορισµών πολιτικού προσωπικού την ίδια χρονιά χωρίς να µεσολαβεί χρονική 

καθυστέρηση. Το 1982 το έλλειµµα αυξάνεται κατά 212,4% και οι διορισµοί αυξήθηκαν κατά 

21,2%. Tο 1985 η αύξηση του ελλείµµατος κατά 18% περίπου είχε συνέπεια την αύξηση των 

διορισµών πολιτικού προσωπικού κατά 51,7%. Τo 1989-1990 η αύξηση του ελλείµµατος κατά 40% 

περίπου ετησίως οδήγησε σε αύξηση των διορισµών κατά 55,3%. Τέλος την δεκαετία του ’90 

παρόλο που οι προσλήψεις στο δηµόσιο αυξάνονταν µε µικρότερους ρυθµούς σε σχέση µε τις 

προηγούµενες δεκαετίες το 1995  η αύξηση του ελλείµµατος κατά 25% περίπου συνοδεύτηκε από 

αντίστοιχη αύξηση των προσλήψεων πολιτικών υπαλλήλων κατά 147,6%.  

Όπως διαπιστώνεται και στο διάγραµµα 93, όσο αυξάνεται ετησίως το έλλειµµα, τόσο 

αυξάνονται και διορισµοί, δηλαδή σε περιόδους µεγέθυνσης των ελλειµµάτων µε µεγαλύτερους 

ρυθµούς οι αυξάνεται οι ρυθµοί αύξησης των διορισµών  και αντίστοιχα σε περιόδους µείωσης των 

ελλειµµάτων οι ρυθµοί µεγέθυνσης των διορισµών περιορίζονται ή µειώνονται οι προσλήψεις.  

 

∆ιάγραµµα 93: Ετήσια ποσοστιαία µεταβολή Ελλείµµατος Εµπορικού Ισοζυγίου και διορισµών Πολιτικών 

Υπαλλήλων % (1961-1997) 
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Πηγές: AMECO και Στατιστική ∆ηµοσίων Οικονοµικών  

 

Το ίδιο προκύπτει και από τα στοιχεία απασχόλησης στην Γενική Κυβέρνηση που 

προέρχονται από τις Μακροχρόνιες, Μακροοικονοµικές Στατιστικές Σειρές. Συγκρίνοντας τα στοιχεία 

ετήσιας ποσοστιαίας µεταβολής της απασχόλησης στην Γενική Κυβέρνηση (κεφ. 7.1 πιν. 13) µε την 

ετήσια ποσοστιαία µεταβολή του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου (κεφ. 7.6 πιν. 21), προκύπτει 

το ίδιο συµπέρασµα, ότι η αύξηση των ελλειµµάτων οδηγεί σε ταυτόχρονη αύξηση της δηµόσιας 

απασχόλησης. Σε περιόδους ή έτη σηµαντικής αύξησης των ελλειµµάτων και αντιστοίχως 

µεγαλύτερων ποσοστών αύξησης της δηµόσιας κατανάλωσης φαίνονται και αντίστοιχοι ρυθµοί 

αύξησης της απασχόλησης στην Γενική Κυβέρνηση συνήθως µε καθυστέρηση ενός έτους. 

Ειδικότερα, σηµειώνεται σηµαντική αύξηση του αριθµού απασχολούµενων την περίοδο 1964-1966 

µε ετήσιους ρυθµούς που φτάνουν το 7,2% το 1964. Το 1974 η απασχόληση στην Γ.Κ αυξήθηκε 

κατά 7,7%, επίσης 5,5% το 1977,   5,6% το 1983,  5,7% το  1989  και 3,2% το 1996.  

Ο αντισταθµιστικός ρόλος του κράτους προκειµένου να διασφαλίσει τα εισοδήµατα που 

πλήττονται εξαιτίας των επιδράσεων που δέχεται η εγχώρια οικονοµία από τις διεθνείς αγορές µέσω 

της λειτουργίας της απασχόλησης του δηµόσιου τοµέα ως προνοιακή πολιτική, προκύπτει από την 

σχέση του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου µε τις δαπάνες προσωπικού. Καθώς τα ελλείµµατα 

του εµπορικού ισοζυγίου αυξάνουν το µερίδιο τους στο Α.Ε.Π. (κεφ. 7.4, πιν.17), αντίστοιχα 

φαίνονται πως αυξάνουν και οι δαπάνες προσωπικού ως ποσοστό του Α.Ε.Π. (κεφ. 7.2, πιν.14Β). Το 

1965 το έλλειµµα εµπορικού ισοζυγίου αυξάνει στο 10,5% του Α.Ε.Π. και µε έναν χρόνο 

καθυστέρηση από το 1966 µέχρι το 1968 αυξάνεται το µερίδιο δαπανών προσωπικού στο 7,5% του 

Α.Ε.Π. Το διάστηµα 1973-1990 παρατηρείται σηµαντική αύξηση του ελλείµµατος εµπορικού 
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ισοζυγίου στο Α.Ε.Π. (14,7% το 1973, 15% το 1981, 15,4% το 1985, 14,9% το 1990) και ανάλογα το 

διάστηµα 1974-1990 οι δαπάνες προσωπικού αυξάνονται σταδιακά από 6,8% στο 11% του Α.Ε.Π. 

Τέλος το διάστηµα 1994-1997 το έλλειµµα εµπορικού ισοζυγίου αυξάνεται και φθάνει στο 15,2% 

του Α.Ε.Π. και οι δαπάνες προσωπικού το 1996-1997 αυξάνονται στο 9,1% του Α.Ε.Π. Στο 

διάγραµµα 94, φαίνεται πως η διαχρονική µεταβολή των δαπανών του προσωπικού ως προς το 

µερίδιο τους στο ΑΕΠ, ακολουθεί την διαχρονική εξέλιξη των ελλειµµάτων.   

 

   ∆ιάγραµµα 94: Έλλειµµα Εµπορικού Ισοζυγίου και ∆απάνες Προσωπικού % ΑΕΠ (1960-1997) 

 
Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, Η ελληνική Οικονοµία 1960-1997, Μακροχρόνιες Μακροοικονοµικές Στατιστικές 
Σειρές, Αθήνα 1998 

 

Ανάλογο συµπέρασµα προκύπτει και από την εξέταση των στοιχείων για τις αποδοχές 

προσωπικού που περιλαµβάνονται στα Βασικά Εθνικολογιστικά Μεγέθη της Ελληνικής Οικονοµίας  

(κεφ. 7.3, πίν.15).  Οι δαπάνες για αποδοχές προσωπικού αποτελούν το 70-80%  περίπου της 

δηµόσιας κατανάλωσης την εξεταζόµενη περίοδο παρουσιάζοντας, όπως η δηµόσια κατανάλωση, 

ανάλογη σχέση µε το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου. Όπως φαίνεται και στο διάγραµµα 95,  το 

διάστηµα 1965-1967 αυξάνονταν συνεχώς φτάνοντας στο 8,7% του ΑΕΠ και την περίοδο 1973-1985 

όπου σηµειώθηκε  µεγάλη αύξηση του ελλείµµατος του εµπορικοί ισοζυγίου στο ΑΕΠ, το µερίδιο 

των αποδοχών του προσωπικού αυξάνονταν συνεχώς από 7,1% το 1973 στο 11,4% το 1985. Τέλος 

το 1990 αυξήθηκε στο 12,5% ΑΕΠ και το 1997 στο 11,7% ΑΕΠ.   
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∆ιάγραµµα 95: Έλλειµµα Εµπορικού Ισοζυγίου και Αποδοχές Προσωπικού % ΑΕΠ (1960-1997) 

 

 
 

Από την προϊούσα ανάλυση των στοιχείων σε όλη την εξεταζόµενη περίοδο αποδεικνύεται: 

• Η αύξηση του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου προκαλεί την αύξηση της δηµόσιας 

κατανάλωσης, καθώς η ετήσια ποσοστιαία µεταβολή του ελλείµµατος του εµπορικού 

ισοζυγίου είναι ανάλογη της ετήσιας ποσοστιαίας µεταβολής της δηµόσιας κατανάλωσης. 

Επίσης όσο αυξάνεται το µερίδιο του ελλείµµατος στο ΑΕΠ, αυξάνεται και το µερίδιο της 

δηµόσιας κατανάλωσης στο ΑΕΠ 

• Υφίσταται θετική συσχέτιση µεταξύ του ελλείµµατος τρεχουσών συναλλαγών και της 

δηµόσιας κατανάλωσης. Παρά τη συνεισφορά του ισοζυγίου άδηλων πόρων στην κάλυψη 

του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι 

ελλειµµατικό και καθώς αυξάνεται το µερίδιο του στο ΑΕΠ, αυξάνεται ανάλογα και η 

δηµόσια κατανάλωση %ΑΕΠ.  

• Όσο αυξάνεται το µερίδιο του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου στο ΑΕΠ, αυξάνονται 

ανάλογα και οι αποδοχές προσωπικού του δηµοσίου τοµέα στο ΑΕΠ.  

• Καθώς αυξάνεται το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου αυξάνεται και η απασχόληση στο 

στενό δηµόσιο τοµέα, κυρίως του πολίτικου προσωπικού. Συγκεκριµένα η ετήσια ποσοστιαία 

µεταβολή του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου είναι ανάλογη της ετήσιας ποσοστιαίας 

µεταβολής του αριθµού των πολιτικών υπαλλήλων του στενού δηµοσίου τοµέα.  

• Οι επιδράσεις που δέχεται η εγχώρια οικονοµία από τις διακυµάνσεις του διεθνούς εµπορίου 

προκαλούν την αύξηση της απασχόλησης στο στενό δηµόσιο τοµέα ως προνοιακή πολιτική 

διασφάλισης των εισοδηµάτων. Ειδικότερα, ετήσια ποσοστιαία µεταβολή του ελλείµµατος 

του εµπορικού ισοζυγίου είναι ανάλογη της ετήσιας ποσοστιαίας µεταβολής των διορισµών 
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στο στενό δηµόσιο τοµέα, καθώς όσο αυξάνεται το έλλειµµα αυξάνονται και οι προσλήψεις 

πολιτικών υπαλλήλων.  

 Συνοψίζοντας, η οικονοµία της Ελλάδας παραµένει κλειστή µε περιορισµένη αγορά, αλλά σε 

µεγάλο βαθµό εξαρτώµενη από εξωτερικούς πόρους. Ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις 

διακυµάνσεις της παγκόσµιας αγοράς οι επιπτώσεις των οποίων πλήττουν σηµαντικά την εγχώρια 

οικονοµία. Οι παγκόσµιες οικονοµικές διακυµάνσεις οι µεταφράζονται σε ελλείµµατα του εµπορικού 

ισοζυγίου και οδηγούν µεταξύ άλλων  σε αστάθεια του εγχωρίου εισοδήµατος. Το κράτος επιχειρεί 

να παρέµβει στην οικονοµία και να προστατέψει τα εισοδήµατα, µέσω της αύξησης των δηµοσίων 

δαπανώ, λειτουργώντας ως «αντίβαρο» στην έκθεση στις µεταβολές του διεθνούς περιβάλλοντος 

επιχειρώντας να παράσχει ένα είδος κοινωνικής ασφάλειας. Ουσιαστικά, η µεγέθυνση της δηµόσιας 

απασχόλησης είναι το αντίτιµο της κρατικής παρέµβασης προς αντιµετώπιση του εξωτερικού 

οικονοµικού ρίσκου.   

Ωστόσο η αποτελεσµατικότητα της παρέµβασης αυτής είναι εξαρχής περιορισµένη επειδή η 

εγχώρια οικονοµία δεν έχει σταθερές βάσεις. Αν συνυπολογιστεί και η έλλειψη ανεπτυγµένων 

θεσµών κράτους πρόνοιας, η κρατική παρέµβαση πέρα από την προστασία της ιδιωτικής οικονοµίας, 

επιδιώκει την άσκηση µιας  άτυπης κοινωνικής πολιτικής προστασίας των εισοδηµάτων,  η οποία 

είναι η απασχόληση στο δηµόσιο τοµέα. Εποµένως, το κράτος λειτουργεί ως ένας εργοδότης που 

παρέχει σταθερότητα εργασίας και ασφάλεια εισοδηµάτων, στο οποίο στρέφεται µια σηµαντική 

µερίδα ανθρωπινού δυναµικού των οποίων τα εισοδήµατα πλήττονται. Παράλληλα µέσα από τις 

πρόσθετες παροχές που προβλέπει η απασχόληση στο δηµόσιο το κράτος ασκεί µια µορφή 

κοινωνικής πολιτικής στη µερίδα αυτή των απασχολούµενων στο δηµόσιο  και στις οικογένειες τους. 

Εποµένως η δηµόσια απασχόληση σε αυτήν την περίπτωση λειτουργεί ως µέσο κοινωνικής 

προστασίας και αυξάνει το µέγεθος του δηµοσίου τοµέα ανάλογα µε τις επιδράσεις που δέχεται η 

εγχώρια οικονοµία από τη διεθνή αγορά. 
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8.2. H πολιτική απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα 

 Η µεγέθυνση της δηµόσιας απασχόλησης στην Ελλάδα αποτελεί µια ξεχωριστή περίπτωση 

που δεν οφείλεται στις διευρυµένες λειτουργίες ενός κράτους µε αυξηµένο παρεµβατισµό, αλλά 

αποτελεί η ίδια µια µορφή κρατικής παρέµβασης. Είναι γεγονός πως η εργασία (δηµόσια 

απασχόληση) είναι αυτό το συστατικό του δηµοσίου τοµέα το οποίο καθόρισε την µεγέθυνση του, 

αποσπώντας αυξανόµενο µερίδιο των δηµοσίων δαπανών. Πρόκειται για ένα φαινόµενο που όπως  

δείχνουν τα στοιχεία της έρευνας οφείλεται στην έκθεση της ελληνικής οικονοµίας στο εξωτερικό 

οικονοµικό περιβάλλον και τον αντισταθµιστικό ρόλο του κράτους, το οποίο λειτουργεί ως 

εργοδότης προκειµένου να διασφαλίσει τα εισοδήµατα των πολιτών και να στηρίξει την ιδιωτική 

οικονοµία.  Υπό αυτές τις συνθήκες η αύξηση της απασχόλησης στο δηµόσιο αποτελεί µια πολιτική 

η οποία εξυπηρετεί τους επιµέρους στόχους ενός παρεµβατικού κράτους, το οποίο επιδιώκει να 

αντισταθµίσει το κόστος στο εσωτερικό της οικονοµίας.  Σε κάθε χρονική περίοδο η πολιτική της 

απασχόλησης στο δηµόσιο αποκτά διαφορετικό χαρακτήρα αλλά ουσιαστικά εξυπηρετεί στόχους της 

µακροοικονοµικής πολιτικής. Αν και η βασική αιτία της δηµόσιας απασχόλησης έγκειται στη 

λειτουργία της ως αντισταθµιστική πολιτική στο εξωτερικό οικονοµικό ρίσκο, υφίστανται 

ταυτόχρονα επιµέρους κοινωνικοοικονοµικές εξελίξεις (αστικοποίηση, ανάπτυξη τριτογενούς τοµέα) 

οι οποίες σχετίζονται µε την αύξηση αυτή. Πρόκειται για ενδιάµεσες µεταβλητές οι οποίες δεν 

αποτελούν αίτια µεγέθυνσης του δηµοσίου τοµέα, αλλά εκφάνσεις της διαµορφούµενης πολιτικής 

κυρίως αντισταθµιστικού χαρακτήρα και οδηγεί σε αύξηση της δηµόσιας απασχόλησης.  

 Την µετεµφυλιακή περίοδο και ως το 1979, ο κρατικός παρεµβατισµός εξυπηρετεί τους 

στόχους της µονεταριστικής πολιτικής. Το πρότυπο µακροοικονοµικής πολιτικής που υιοθετήθηκε 

και χαρακτηρίστηκε ως µονεταριστικό έθετε ως µακροοικονοµικούς στόχους νοµισµατική 

σταθερότητα και την ανάπτυξη στο πλαίσιο της εκβιοµηχάνισης της οικονοµίας. Αρχική 

προτεραιότητα της µακροοικονοµικής πολιτικής υπήρξε η συναλλαγµατική πολιτική, ενώ η 

δηµοσιονοµική πολιτική κλήθηκε να εξυπηρετήσει τους στόχους της νοµισµατικής σταθερότητας, 

του περιορισµού των ελλειµµάτων του εξωτερικού ισοζυγίου και της µείωσης του πληθωρισµού. Η 

διεύρυνση του παρεµβατικού ρόλου του κράτους ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’50  είχε 

στόχο της καθοδήγηση της αναπτυξιακής διαδικασίας και την ενίσχυση της ιδιωτικής οικονοµίας, 

την οποία δεν επιχείρησε να υποκαταστήσει, αλλά να λειτουργήσει συµπληρωµατικά 

διευκολύνοντας την ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα.   

Ο αγροτικός τοµέας παρόλο που κυριαρχούσε στις εξαγωγές µέχρι και την δεκαετία του ’60, 

είχε χαµηλή παραγωγικότητα και στηρίζονταν ακόµη σε παραδοσιακές µεθόδους καλλιέργειας.  Οι 

δηµογραφικές πιέσεις από την αύξηση του πληθυσµού, ο κατακερµατισµός  του κλήρου και τα 

περιορισµένα µέσα παραγωγής είχαν συνέπεια την υποαπασχόληση και το χαµηλό βιοτικό επίπεδο 
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µεγάλου µέρους του πληθυσµού της υπαίθρου. Για τον πληθυσµό της υπαίθρου διέξοδος ήταν η 

εξωτερική µετανάστευση και  η µετακίνηση προς τα αστικά κέντρα. Ειδικότερα η ανάπτυξη του 

τριτογενούς τοµέα ήταν µια από τις βασικές προτεραιότητες της οικονοµικής πολιτικής ή οποία 

επετεύχθη µέσω της αστικοποίησης. Η νοµισµατική σταθερότητα και η εξισορρόπηση του 

εξωτερικού ισοζυγίου επετεύχθη µέσω της µετανάστευσης. Το µεταναστευτικό ρεύµα προς το 

εξωτερικό αύξησε την εισροή πόρων στην χώρα µέσω των µεταναστευτικών εµβασµάτων και η 

εσωτερική µετανάστευση αύξησε τον πληθυσµό των αστικών κέντρων και ενίσχυσε σηµαντικά τον 

τριτογενής τοµέα της οικονοµίας.  Με την  ανάπτυξη του τριτογενούς τοµέα της οικονοµίας µέσω 

της αστικοποίησης και της εκβιοµηχάνισης, πραγµατοποιούµενες µε την καθοδήγηση και την 

προστασία του κράτους,  µέρος των εισαγωγικών αναγκών καλύπτονταν από την εγχώρια αγορά και 

η οικονοµία αναπτύχτηκε ταχύτατα την δεκαετία του ’60. 

Στο πλαίσιο αυτό η απασχόληση στο δηµόσιο αποτέλεσε µια πολιτική κρατικής παρέµβασης 

που κλήθηκε  αρχικά να εξυπηρετήσει την αναπτυξιακή πολιτική εκβιοµηχάνισης.  Για την επίτευξη 

αυτού του στόχου ήταν απαραίτητη η αποδέσµευση εργατικού δυναµικού που υποαπασχολούνταν 

στην ύπαιθρο και η µετεγκατάσταση του στα αστικά κέντρα. Η αστικοποίηση επιτεύχθηκε σε µεγάλο 

βαθµό µε την πρόσληψη προσωπικού στις κρατικές υπηρεσίες, η πλειονότητα των οποίων είχε 

συγκεντρωθεί στις µεγάλες πόλεις, συµβάλλοντας στην ανάπτυξη του τριτογενούς τοµέα. Το 

φαινόµενο της αστικοποίησης ενίσχυσε την  ανάπτυξη του τριτογενούς τοµέα της οικονοµίας. Μέσα 

από την  ανάπτυξη επιχειρήσεων (π.χ. τραπεζών, τηλεπικοινωνιών), στην πλειοψηφία τους κρατικών, 

βελτιώθηκε το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών και σε συνδυασµό µε την αύξηση της ενεργού 

ζήτησης στην οποία συντέλεσε και  αύξηση του προσωπικού του δηµοσίου, οδήγησαν στην ενίσχυση 

των αγορών και των κινήτρων για την επέκταση των συνολικών οικονοµικών δραστηριοτήτων. 

Ταυτόχρονα η πολιτική προσλήψεων στο δηµόσιο προσανατολίστηκε στην καταπολέµηση της 

ανεργίας σε µια περίοδο που η ιδιωτική οικονοµία δεν ήταν σε θέση να απορροφήσει τον 

αυξανόµενο αστικό πληθυσµό και η πλειοψηφία του πληθυσµού στην ύπαιθρο υποαπασχολούνταν.   

Επίσης ένας ακόµη στόχος στον οποίο προσανατολίστηκε η πολιτική πρόσληψης στο 

δηµόσιο ήταν η εισοδηµατική πολιτική. Οι εισοδηµατικές ανισότητες ήταν έντονες µεταξύ κέντρου 

και περιφέρειας, ως συνέπεια της άνισης περιφερειακής ανάπτυξης, της ανεπαρκούς περιφερειακής 

πολιτικής και των χρόνιων προβληµάτων που αντιµετώπιζε η ύπαιθρος. Η άµβλυνση αυτών των 

ανισοτήτων επιτεύχθηκε σε µεγάλο βαθµό µε την µετανάστευση και την εισροή εµβασµάτων  από το 

εξωτερικό αλλά κυρίως µε την δηµόσια απασχόληση όπου εξασφάλιζε στους υπαλλήλους 

µονιµότητα θέσης και σταθερού εισοδήµατος. Πέραν από την εξασφάλιση των εισοδηµάτων,  

εξυπηρετούσε έναν επιπλέον στόχο της εισοδηµατικής πολιτικής. Το κράτος εργοδότης ήταν ο 

αποκλειστικός ρυθµιστής του ύψους  των παροχών αυτών, τις οποίες επιδίωκε να συγκρατήσει σε 
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χαµηλά επίπεδα και γενικότερα να διαµορφωθεί και µια ανάλογη µισθολογική συγκράτηση και στο 

ιδιωτικό τοµέα. Η διατήρηση των εισοδηµάτων σε χαµηλά επίπεδα αποσκοπούσε στη µείωση των 

πληθωριστικών πιέσεων στην οικονοµία, αποτελώντας παράγοντα νοµισµατικής σταθερότητας.  

Εποµένως, φαίνεται πως ο παρεµβατισµός του κράτους µέσω της δηµόσιας απασχόλησης 

επιδιώκει να περιορίσει την εξάρτηση της χώρας από εξωτερικούς πόρους και να ενισχύσει την 

εγχώρια οικονοµία απέναντι στις εξωτερικές επιδράσεις. Η υιοθέτηση µια προστατευτικής πολιτικής 

απέναντι στην ιδιωτική οικονοµία µέσω της δασµολογικής πολιτικής και η προσπάθεια περιορισµού 

των εισαγωγών, η λειτουργία των προσλήψεων στο δηµόσιο ως µέσο τόνωσης του τριτογενούς 

τοµέα και της εγχώριας αγοράς αλλά και η µισθολογική συγκράτηση στο δηµόσιο τοµέα 

εξυπηρετούν τους στόχους µιας κατά βάση αντισταθµιστικής πολιτικής από πλευράς κράτους. Το 

κράτος στην προσπάθεια του να στηρίξει µια οικονοµία ευάλωτη στο εξωτερικό περιβάλλον 

προχωρά σε παρεµβάσεις που στόχο έχουν να περιορίσουν το κόστος των εξωτερικών επιδράσεων 

στο εσωτερικό, επιτυγχάνοντας νοµισµατική σταθερότητα και περιορίζοντας τα ελλείµµατα του 

εµπορικού ισοζυγίου. Παράλληλα η αναπτυξιακή πολιτική εκβιοµηχάνισης επιδιώκει να καταστήσει 

την εγχώρια οικονοµία σχετικά αυτάρκη µέσω της ενίσχυσης του ιδιωτικού τοµέα. Πέρα από την 

προστασία του ιδιωτικού τοµέα η κρατική παρέµβαση µέσω της δηµόσιας απασχόλησης προχωρά 

στην διασφάλιση των εισοδηµάτων µιας µερίδας πληθυσµού, έστω και µε ιδεολογικά κριτήρια, 

συγκροτώντας µέσω της δηµοσιουπαλληλία ένα πλαίσιο προστασίας όταν οι θεσµοί του κράτους 

πρόνοιας είναι ανεπαρκείς.  

Από τη δεκαετία του ’80 και έπειτα η µεταβολή του πλαισίου κρατικής πολιτικής σε ένα 

πρότυπο µεικτής µακροοικονοµικής πολιτικής, συνδέεται κυρίως µε την διαχείριση των διεθνών 

κρίσεων (1973, 1979) οι οποίες έπληξαν την οικονοµία και οι επιπτώσεις τους εκδηλώθηκαν έντονα 

στις αρχές τις δεκαετίας του ’80. Οι εξωτερικές κρίσεις σε συνδυασµό µε την αδυναµία της ιδιωτικής 

οικονοµίας να επιβιώσει χωρίς την κρατική προστασία σε µια περίοδο που συντελείται ένα άνοιγµα 

της οικονοµίας στο ευρωπαϊκό περιβάλλον µέσω της ένταξης της χωράς στην ΕΟΚ διαµορφώνουν 

ένα διαφορετικό πρότυπο µακροοικονοµικής πολιτικής. Παρά την µεταβολή του πλαισίου κρατικής 

πολιτικής, η οικονοµία παραµένει ευάλωτη και µάλιστα σε µεγαλύτερο βαθµό σε σχέση µε το 

παρελθόν. Η ένταξη στην ΕΟΚ και η εγκατάλειψη πολιτικών προστασίας της εγχώριας παραγωγής 

που στο παρελθόν συντηρούσαν την ιδιωτική οικονοµία (π.χ. δασµολογική πολιτική), συνέτειναν 

στην επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και στην ύφεση του 

ιδιωτικού τοµέα. Παρόλα αυτά η κρατική παρέµβαση διευρύνεται σε ένα νέο πλαίσιο, επιδιώκοντας 

να προστατεύει την εγχώρια οικονοµία από τις επιδράσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος µέσα από 

την ανάληψη του κόστους από το ίδιο το κράτος. Επιπλέον  η δηµόσια απασχόληση διατηρείται ως 

µέσο διασφάλισης των εισοδηµάτων τα οποία πλήττονται από την ύφεση στην ιδιωτική οικονοµία, 
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ιδιαίτερα µέσα από το κύµα κρατικοποιήσεων της περιόδου. Παράλληλα οι απασχολούµενοι στο 

στενό δηµόσιο τοµέα, ειδικότερα οι πολιτικοί υπάλληλοι συνεχίζουν να αυξάνονται, αν και µε 

µικρότερους ρυθµούς σε σχέση µε το παρελθόν.   

 Τέλος επισηµαίνονται ορισµένες διευκρινήσεις ως προς  στην πρόσβαση στο δηµόσιο τοµέα. 

Η πολιτική απασχόλησης στο δηµόσιο αφορούσε σε κάθε περίοδο µια συγκεκριµένη µερίδα 

πληθυσµού. Αυτό σηµαίνει πως η  πρόσληψη στο δηµόσιο τοµέα είχε το χαρακτήρα µια ειδικής 

προνοµιακής σχέσης. Τα κριτήρια αυτά πέραν των τυπικών προσόντων τα οποία συνδέουν την 

εκπαιδευτική πολιτική, ειδικότερα την πανεπιστηµιακή εκπαίδευση µε την  δηµοσιουπαλληλία ήταν 

διαφορετικά  σε κάθε περίοδο, στηρίζονταν σε άτυπες διαδικασίες και είχαν πολιτικό χαρακτήρα. Η 

ελληνική βιβλιογραφία αποδίδει την προβληµατική κατάσταση του δηµοσίου τοµέα και την 

µεγέθυνση της δηµόσιας απασχόλησης στην αδυναµία του να διατηρήσει ένα βαθµό ανεξαρτησίας 

απέναντι στην πολιτική εξουσία. Ειδικότερα η µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα από πλευράς 

προσωπικού έχει σηµείο αναφοράς το πελατειακό σύστηµα, στο οποίο αποδίδεται η υπερστελέχωση 

των δηµοσίων υπηρεσιών.  

 Όπως προαναφέρθηκε την µετεµφυλιακή περίοδο εξαιτίας της πολιτικής αναταραχής και των 

κατάλοιπων του εµφυλίου η δηµοσιοϋπαλληλική τάξη χρησιµοποιήθηκε ως ιδεολογικό και πολιτικό 

στήριγµα της  πολιτικής εξουσίας η οποία επικράτησε του εµφυλίου. Η πρόσβαση στο 

δηµοσιοϋπαλληλικό σώµα αφορούσε την µερίδα των πολιτών οι οποίοι πρόσκεινται ή είναι 

ουδέτεροι απέναντι στο  πολιτικό καθεστώς. Το σύστηµα πελατειακών σχέσεων στην Ελλάδα 

περιελάµβανε δίκτυα πατρωνίας  που είχαν ατοµικό χαρακτήρα και περιορίζονταν στη σχέση µεταξύ 

πολιτικών προσώπων και ψηφοφόρων. Τα κριτήρια πρόσληψης ήταν υποκειµενικά και 

περιορίζονταν στο «πιστοποιητικό κοινωνικών φρονηµάτων». Από την µεταπολίτευση και αργότερα, 

µε την αποκατάσταση της δηµοκρατίας,  ιδιαίτερα την δεκαετία του ’80, η πρόσβαση στο δηµόσιο 

τοµέα µέσω του συστήµατος των πελατειακών σχέσεων οργανώθηκε βάσει των κοµµάτων και στο 

πλαίσιο της εκλογικής διαδικασίας. 

            Παρόλα αυτά η επίδραση των πελατειακών σχέσεων στην µεγέθυνση της δηµόσιας 

απασχόλησης έχει καθαρά εργαλειακό χαρακτήρα και δεν φαίνεται να αιτιολογεί σε καµία 

περίπτωση τη µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα. Σε κάθε περίπτωση η δηµόσια απασχόληση 

αποτέλεσε µορφή κρατικής παρέµβασης για την διασφάλιση των εισοδηµάτων των νοικοκυριών, 

απέναντι στην έκθεση της εγχώριας οικονοµίας. Ανάλογα µε τον βαθµό της έκθεσης στο εξωτερικό 

περιβάλλον και τις επιπτώσεις που επέφερε στο εσωτερικό µεγενθύνεται ανάλογα και η δηµόσια 

απασχόληση. Παρόλα αυτά η πολιτική προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα δεν ήταν δυνατό να έχει 

καθολικό χαρακτήρα και αφορούσε µικρό σχετικά µέρος του συνολικού εργατικού δυναµικού. Ως  

µέσο πρόσβασης  ή αλλιώς εργαλείο επιλογής χρησιµοποιήθηκε το πελατειακό σύστηµα. Την 
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µετεµφυλιακή περίοδο τα ουσιαστικά κριτήρια πρόσβασης τα οποία διασφαλίζονταν µέσω του 

πελατειακού συστήµατος ήταν η ιδεολογική υποστήριξη της πολιτικής εξουσίας. Στην 

µεταπολίτευση ουσιαστικά κριτήρια ήταν η πολιτική υποστήριξη των κυρίαρχων κοµµάτων στα 

πλαίσια του εκλογικού ανταγωνισµού καθώς και η αποκατάσταση της µερίδας πληθυσµού που είχε 

περιθωριοποιηθεί κοινωνικά και πολιτικά στην µετεµφυλιακή περίοδο.  

Σε όλη την εξεταζόµενη περίοδο βάσει των στοιχειών προσωπικού του  στενού δηµοσίου  

τοµέα και της απασχόλησης στην γενική κυβέρνηση, το δηµοσιοϋπαλληλικό προσωπικό αυξάνεται 

σηµαντικά σε έτη ή περιόδους όπου εκδηλώνονται υψηλά ελλείµµατα στο εξωτερικό ισοζύγιο. 

Επιπλέον την µεταπολιτευτική περίοδο δεν υπάρχουν σηµαντικές αυξήσεις προσωπικού κατά τις 

προεκλογικές περιόδους αλλά αντίθετα η µεγαλύτερη αύξηση διορισµών πραγµατοποιείται εκτός 

εκλογικής διαδικασίας, σε περιόδους που εµφανίζονται υψηλά ελλείµµατα στο εξωτερικό ισοζύγιο. 

Το γεγονός αυτό καταρρίπτει την επικρατούσα άποψη περί µεγέθυνσης του δηµοσίου εξαιτίας του 

πελατειακού συστήµατος και αποδεικνύει τον προστατευτικό ρόλο του κράτους απέναντι στα 

εισοδήµατα σε περιόδους οικονοµικής κρίσης, όπου ο ευάλωτος χαρακτήρας της εγχώριας 

οικονοµίας απέναντι στο εξωτερικό είναι η αιτία µεγέθυνσης της δηµόσιας απασχόλησης και 

γενικότερα του δηµοσίου τοµέα στην Ελλάδα.  

 

Σύνοψη 

    Στην παρούσα έρευνα σκιαγραφείται η συγκρότηση του δηµοσίου τοµέα στην Ελλάδα και 

η ανάδειξη του σε  πρωτογενές τµήµα της αγοράς εργασίας. Το τυπικό θεσµικό πλαίσιο της δηµόσιας 

απασχόλησης, µε τον δηµοσιοϋπαλληλικό κώδικα (Ν. 1811/151) του 1952, παρείχε ένα ειδικό 

καθεστώς εργασίας, καθιστώντας την δηµόσια απασχόληση πεδίο κοινωνικών ωφελειών. Από την 

µετεµφυλιακή περίοδο ο δηµόσιος τοµέας  αναδείχτηκε  σε προνοµιακό χώρο απασχόλησης και το 

µέγεθος της δηµοσιουπαλληλίας αυξήθηκε. Στο πλαίσιο αυτό η δηµόσια απασχόληση αποτελεί µια 

ιδιαίτερη πολιτική, η αύξηση της οποίας δεν προσδιορίζεται από την διεύρυνση των κρατικών 

λειτουργιών και του κρατικού παρεµβατισµού, αλλά από «εξωγενείς µεταβλητές». Η βασική υπόθεση 

εργασίας είναι πως η µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα από πλευράς απασχόλησης την περίοδο 1960-

1997 οφείλεται σε εξωγενείς µεταβλητές, δηλαδή στις επιδράσεις που δέχεται η εγχώρια οικονοµία 

από τις διεθνές οικονοµικό περιβάλλον.  

   Με δεδοµένο τον ευάλωτο χαρακτήρα της ελληνικής οικονοµίας και την εξάρτηση από 

εξωτερικούς πόρους, βασική υπόθεση εργασίας είναι πως όσο αυξάνεται το κόστος που επιφέρουν 

στην εγχώρια οικονοµία οι επιδράσεις του εξωτερικού οικονοµικού περιβάλλοντος, τόσο θα 

µεγενθύνεται ο δηµόσιος τοµέας και θα αυξάνεται η δηµόσια απασχόληση. Η υπόθεση αυτή 

στηρίζεται στον αυξηµένο κρατικό παρεµβατισµό, ο οποίος στην προκειµένη περίπτωση έχει 
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αντισταθµιστικό ρόλο. Η έκθεση της οικονοµίας στις διεθνείς αγορές προκαλεί ανισορροπίες στο 

εξωτερικό ισοζύγιο και πλήττει τα εισοδήµατα. Το κράτος προκειµένου να αντισταθµίσει το κόστος 

που επιφέρουν οι επιδράσεις αυτές, προχωρά σε αντισταθµιστικές πολιτικές αύξησης των δηµοσίων 

δαπανών. Ειδικότερα στην ελληνική περίπτωση εξαιτίας των υποτυπωδών θεσµών κοινωνικής 

προνοίας και της αναποτελεσµατικότητας της κοινωνικής πολιτικής, υιοθετούνται αποσπασµατικές 

πολιτικές ενίσχυσης των εισοδηµάτων, µε δηµοφιλέστερη την δηµόσια απασχόληση. Με την 

πρόσληψη µεγάλης µερίδας πληθυσµού στο δηµόσιο, το οποίο διέπεται από ένα προνοµιακό 

καθεστώς απασχόλησης, το κράτος δηµιουργεί ένα «πλέγµα ασφαλείας» για  ένα µέρος του 

κοινωνικού συνόλου που πλήττεται οικονοµικά.  

 Για την διερεύνηση της παραπάνω υπόθεσης χρησιµοποιούνται στοιχεία για την απασχόληση 

στο στενό δηµόσιο τοµέα και την γενική κυβέρνηση και δηµοσιονοµικοί δείκτες που περιλαµβάνουν 

κατηγορίες δηµοσίων δαπανών, δείκτες του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κατηγορίες άδηλων 

πόρων. Με βάση τις υποθέσεις εργασίας του µοντέλου του Rodrik για την ερµηνείας της µεγέθυνσης 

της δηµόσιας απασχόλησης, που αποτέλεσε πεδίο αναφοράς για την παρούσα έρευνα, εξετάζονται: 

• Η µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα µέσα από την πορεία των δηµοσίων δαπανών και της 

δηµόσιας απασχόλησης 

• Ο ευάλωτος χαρακτήρας της ελληνικής οικονοµίας και οι επιδράσεις που δέχεται από το 

διεθνές περιβάλλον, µέσα από την  πορεία των δεικτών του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών 

• Η σχέση µεταξύ µεγέθυνσης της δηµόσιας απασχόλησης και της έκθεσης της οικονοµίας 

στο εξωτερικό. 

           Για να αποφευχθεί µια µονοδιάστατη ερµηνεία του φαινοµένου λαµβάνονται υπόψιν και 

κοινωνικοί ή πολιτικοί παράγοντες που επέδρασαν στην µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα, ως 

ενδιάµεσες µεταβλητές. Οι παράγοντες αυτοί στην ελληνική περίπτωση είναι η πολιτικοποίηση της 

δηµόσιας διοίκησης, η διαµεσολάβηση του πελατειακού συστήµατος στην στελέχωση του δηµοσίου 

τοµέα και κοινωνικές ή οικονοµικές εξελίξεις (π.χ. αστικοποίηση, ανάπτυξη του τριτογενούς τοµέα 

της οικονοµίας). Ωστόσο οι παράγοντες αυτοί δεν αποτελούν αιτία µεγέθυνσης της δηµόσιας 

απασχόλησης και θεωρούνται δευτερεύουσες, ενδιάµεσες µεταβλητές, καθώς παρεµβάλλονται 

µεταξύ της ανεξάρτητης µεταβλητής, δηλαδή της έκθεσης της οικονοµίας στις διεθνείς αγορές και 

της εξαρτηµένης µεταβλητής δηλαδή της αύξησης της δηµόσιας απασχόλησης.  

 Η προηγηθείσα  ανάλυση των στοιχείων συνθέτει την εικόνα της δηµόσιας απασχόλησης επί 

τέσσερεις κρίσιµες δεκαετίες για την σύγχρονη, ελληνική ιστορία. Παρά τις καθοριστικές πολιτικές 

και κοινωνικές εξελίξεις, αλλά και την πορεία της οικονοµίας η εξέλιξη της δηµόσιας απασχόλησης 
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ακολουθεί µια σταθερά ανοδική πορεία σε όλη την διάρκεια. Ο στενός δηµόσιος τοµέας ή αλλιώς η 

στελέχωση της κεντρικής διοίκησης ακλουθεί µια συνεχή αύξηση όλο το διάστηµα, η οποία 

χωρίζεται σε δυο περιόδους. Η πρώτη διαρκεί ως τις αρχές της δεκαετίας του ’80 και χαρακτηρίζεται 

από υψηλούς ρυθµούς αύξησης προσωπικού και η δεύτερη  ξεκινώντας απ’ το ’80 διαρκεί ως τα 

τέλη της δεκαετίας του ’90 ακολουθώντας ιδιαίτερα χαµηλούς ρυθµούς αύξησης. Αυτό σηµαίνει πως 

µέχρι τις αρχές τις µεταπολίτευσης η ζήτηση εργασίας στο δηµόσιο τοµέα ήταν ιδιαίτερα αυξηµένη 

αλλά απ’ την δεκαετία του ’80 η κινητικότητα προσωπικού στην κεντρική διοίκηση σταδιακά 

περιορίζεται. Αυτό φαίνεται από τον αριθµό των προσλήψεων ο οποίος είναι ιδιαίτερα αυξηµένος 

την πρώτη περίοδο και περιορίζεται  σταδιακά την δεύτερη. Ωστόσο το ίδιο ισχύει και για τις 

αποχωρήσεις από το δηµόσιο, οι οποίες ακολουθούν παρόµοια πορεία αλλά δεν καταφέρνουν να 

ανακόψουν την αύξηση των δηµοσιών υπαλλήλων την πρώτη περίοδο και την µείωσή τους τη 

δεύτερη.  

 Αναλυτικότερα η απασχόληση στον στενό δηµόσιο τοµέα την περίοδο 1961- 1977 σηµειώνει 

σηµαντική αύξηση  η οποία είναι συνεχής, σηµειώνοντας τους υψηλότερους ρυθµούς την περίοδο 

1963-1965 και 1973-1977. Το µεγαλύτερο µέρος του προσωπικού περιλαµβάνει πολιτικούς 

υπαλλήλους απασχολούµενους στην βουλή και τα επιµέρους υπουργεία (70% -85% του συνόλου). 

Αντίθετα ο αριθµός των Σωµάτων Ασφαλείας είναι περιορισµένος (15%-30% του συνόλου) σε όλη 

την εξεταζόµενη περίοδο, µε εξαίρεση το διάστηµα 1968 και 1972- 1977, όταν αυξάνεται σηµαντικά 

το προσωπικό τους (13% περίπου). Ουσιαστικά, ο στενός δηµόσιος τοµέας ή αλλιώς η κεντρική 

διοίκηση  αυξάνεται µε σταθερούς ρυθµούς, στηριζόµενη κυρίως στο πολιτικό της προσωπικό. Αυτό 

σηµαίνει πως ενώ µέχρι και την µεταπολίτευση υπήρχε µια σταθερή αναλογία 3 Π.Υ προς 1 Σ.Α, απ’ 

το 1974 η αναλογία αυτή σταδιακά ανατρέπεται υπέρ του πολιτικού προσωπικού, ώσπου το 1997 

φθάνει στο 6 Π.Υ προς 1 Σ.Α. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην γενικότερη αύξηση των πολιτικών 

υπαλλήλων ιδιαίτερα µεταξύ 1973 ως το 1985. Απ’ τα πρώτα µεταπολιτευτικά έτη, παράλληλα µε  

την µεγέθυνση του κράτους αυξάνονται οι πολιτικοί υπάλληλοι. Αργότερα η τάση αυτή θα 

αντιστραφεί ξανά, ιδιαίτερα απ’ το 1986 και έπειτα όταν οι ρυθµοί αρχίζουν και µειώνονται, 

δείχνοντας ένα κράτος το οποίο ακολουθεί µια σταδιακή πορεία συρρίκνωσης ως προς το  δυναµικό 

του, µε ταυτόχρονη µείωση πολιτικών υπαλλήλων και Σωµάτων Ασφαλείας.  

Οι απασχολούµενοι στο δηµόσιο τοµέα το 1961 εκπροσωπούν ένα µικρό τµήµα της συνολικής 

απασχόλησης (2,9% του ενεργού πληθυσµού, 3,1% του συνόλου απασχολούµενων και 12,2% της 

απασχόλησης στον τριτογενή τοµέα). Σταδιακά και µέχρι το 1991 το µέγεθος της 

δηµοσιουπαλληλίας στην γενικότερη απασχόληση αυξάνεται (5,5% του ενεργού πληθυσµού και 6% 

του συνόλου απασχολούµενων).  Η απασχόληση στο δηµόσιο τοµέα ως ποσοστό της συνολικής 

απασχόλησης στον τριτογενή  τοµέα της οικονοµίας είναι αυξηµένη ήδη από το 1961, όταν µόνο η 
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απασχόληση στην κεντρική διοίκηση και στα  Σώµατα Ασφαλείας  (χωρίς να συνυπολογίζονται 

κατηγορίες προσωπικού του στενού δηµοσίου τοµέα, οι απασχολούµενοι στον ευρύτερο δηµόσιο και 

στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης) εκπροσωπεί το 12,2% της απασχόλησης στον τριτογενή 

τοµέα. Το υψηλό αυτό ποσοστό της δηµοσιουπαλληλίας αποδεικνύει την λειτουργία της πολιτικής 

των προσλήψεων ως µέσο για την ενίσχυση της αστικοποίησης του πληθυσµού και την ανάπτυξη 

του τριτογενούς τοµέα της οικονοµίας. Το ποσοστό αυξάνεται µέχρι  την δεκαετία του ’80 (13,5%)  

και µειώνεται  από το 1991 (11,5%). 

 To µεγαλύτερο µέρος του προσωπικού του στενού δηµοσίου τοµέα είναι εκπαιδευτικοί, 

περίπου το 50%, και υπάλληλοι του υπουργείου οικονοµικών (12-15%) περίπου, δηλαδή η 

πλειοψηφία των προσλήψεων στην κεντρική διοίκηση αφορά σε προσωπικό πανεπιστηµιακής 

εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει  την σύνδεση  µεταξύ εκπαιδευτικής πολιτικής και 

πολιτικής προσλήψεων στον  δηµόσιο τοµέα, καθώς η τριτοβάθµια εκπαίδευση λειτουργεί ως δίοδος 

πρόσληψης στο δηµόσιο τοµέα και για τους απόφοιτους πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης το κράτος 

αποτελεί τον βασικό εργοδότη, τάση η οποία θα ενισχυθεί τις επόµενες δεκαετίες παρά την 

οικονοµική ανάπτυξη και την µεγέθυνση του τριτογενούς τοµέα της οικονοµίας. Παρόλο που δεν 

υφίστανται στοιχεία σχετικά µε το εκπαιδευτικό επίπεδο των διορισθέντων, η κατανοµή του 

προσωπικού το 1997 το 57% των δηµοσίων υπαλλήλων στο υπουργείο παιδείας, δηλαδή σε θέσεις 

που απαιτούσαν ειδικευµένα προσόντα, αποτελεί ένδειξη  ότι η πλειοψηφία των απασχολούµενων  

είχαν πανεπιστηµιακή  εκπαίδευση. Αν  σε αυτούς συνεκτιµηθεί και ο αριθµός αυτών που κάλυπταν 

θέσεις που απαιτούσαν ειδικευµένα προσόντα και σε άλλα υπουργεία (π.χ. υπουργεία δικαιοσύνης, 

οικονοµικών), το συµπέρασµα που προκύπτει είναι πως η σύνδεση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

και της πολιτικής προσλήψεων στο δηµόσιο παραµένει σε όλη την εξεταζόµενη περίοδο.  

Η δηµόσια απασχόληση στα επιµέρους υπουργεία παρουσιάζει διακυµάνσεις που οφείλονται 

σε µεγάλο βαθµό  στις µεταβολές που πραγµατοποιούντα διαχρονικά στην δοµή της κεντρικής 

διοίκησης (καταργήσεις, συγχωνεύσεις και ίδρυση νέων υπουργείων). Παράλληλα παρατηρείται 

σταδιακή επέκταση της κεντρικής διοίκησης µε αύξηση του αριθµού των υπουργείων, που δηλώνει  

την σταδιακή διεύρυνση των κρατικών λειτουργιών. Οι µεταβολές αυτές µπορεί να προκαλούν 

διακυµάνσεις του προσωπικού στα επιµέρους υπουργεία, ωστόσο συνολικά η δηµόσια απασχόληση 

ως προς τους πολιτικούς υπαλλήλους σηµειώνει διαρκή αύξηση σε ετήσια βάση. Η αύξηση των 

δηµοσίων υπαλλήλων  αποτυπώνεται κυρίως στα σταθερά υπουργεία, δηλαδή όσα διατηρούνται σε 

όλη την περίοδο (Εθνικής Άµυνας, Εξωτερικών, Παιδείας,  ∆ικαιοσύνης, Οικονοµικών, Άµυνας, 

Γεωργίας, Εργασίας), καθώς παρά τις διακυµάνσεις ο αριθµός του προσωπικού αυξάνεται 

σηµαντικά.  
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Ο δηµόσιος τοµέας αποτέλεσε ένα «ανοιχτό τµήµα»  της αγοράς εργασίας µέχρι και τα µέσα 

της δεκαετίας του ’80, καθώς διαχρονικά απασχολούσε αυξηµένο αριθµό υπαλλήλων και υπήρξε 

µεγάλη κινητικότητα προσωπικού, µε ανάλογη αύξηση προσλήψεων και αποχωρήσεων. Το 

διάστηµα 1963-1967 σηµειώνεται η µεγαλύτερη κινητικότητα των πολιτικών υπαλλήλων καθώς 

φαίνεται µια ανανέωση των  υπαλλήλων µεσα από µαζικές προσλήψεις και αποχωρήσεις, η οποία 

οδήγησε σε αύξηση προσωπικού εφόσον οι αριθµός διορισθέντων υπερέβαινε ετησίως τις 

αποχωρήσεις.  Η ιδία διαδικασία για τα Σώµατα Ασφαλείας πραγµατοποιείται την περίοδο 1973-

1981 µε την αποχώρηση  και πρόσληψη σχεδόν του 50% συνόλου των ΣΑ. Επιπλέον η σηµαντική 

αύξηση των αποχωρήσεων των Σ.Α. το διάστηµα  1985-1993 οδηγεί σε σηµαντική µείωση του 

προσωπικού.  Τις δεκαετίες του ’60 και ’70 η πολιτική προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα 

κορυφώνεται µε µια σηµαντική αύξηση των διορισµών (περίπου το 65% του συνόλου διορισθέντων) 

η οποία επηρέασε σηµαντικά το µέγεθος της δηµόσιας απασχόλησης, παρόλο που την  περίοδο 

1961-1970 σηµειώνεται ταυτόχρονα και η µεγαλύτερη αύξηση των αποχωρήσεων (περίπου το 50%). 

Από την δεκαετία του ’80 κι έπειτα πραγµατοποιείται µια σταδιακή µείωση διορισµών και 

αποχωρήσεων των Π.Υ και των Σ.Α η οποία οδηγεί στην αύξηση των πολιτικών υπαλλήλων και την  

σηµαντική µείωση του προσωπικού των Σ.Α.  

  Μεγάλο µέρος των αποχωρούντων από το στενό δηµόσιο τοµέα συνταξιοδοτούνται, ωστόσο 

δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τον ακριβή αριθµό των αποχωρήσεων που αφορούν στην 

συνταξιοδότηση προσωπικού.  Αναφορικά µε τους κανονικούς συνταξιούχους, δηλαδή την 

κατηγορία των απασχολούµενων στον δηµόσιο τοµέα διακρίνονται τρεις περίοδοι. Την πρώτη 

περίοδο 1961-1978 οι ρυθµοί ετήσιας αύξησης κυµαίνονται  µεταξύ 1%-5%. Την δεύτερη περίοδο 

1979-1989 ο αριθµός των δηµοσίων υπαλλήλων που συνταξιοδοτείται αυξάνεται σηµαντικά µε 

ρυθµούς 3%-13% ετησίως. Την τρίτη περίοδο 1990-1997 η ετήσια αύξηση περιορίζεται µεταξύ 1%-

4%. Σύµφωνα µε τα στοιχεία (πίνακες 6,9)  το 1962 οι αποχωρήσεις αυξήθηκαν κατά 224,3% ενώ 

αντίστοιχα οι κανονικοί συνταξιούχοι το 1962 αυξήθηκαν µόλις 2,4% και το 1963, 2%. Το 1970 οι 

αποχωρήσεις αυξήθηκαν κατά 155,3% και αντίστοιχα οι κανονικοί συνταξιούχοι αυξήθηκαν το 1970 

κατά 4,5% και το 1971 µόνο 4,9%. Αντίθετα την µεταπολίτευση και συγκεκριµένα το 1986, µια 

αύξηση των αποχωρήσεων κατά 44,3% οδήγησε σε ετήσια αύξηση των κανονικών συνταξιούχων 

5,7% το 1986 και 7,5% το 1987.  

 Τέλος όσον αφορά τους µισθούς φαίνεται πως αυξάνονται, σε απόλυτα µεγέθη, όλη την 

περίοδο µε έµφαση την δεκαετίας του ’80.  Στο µεγαλύτερο µέρος τους περιλαµβάνουν µισθούς 

πολιτικών υπαλλήλων που µαζί µε τις  δαπάνες για συντάξεις αυξάνονται διαχρονικά, δεν ισχύει 

όµως το ίδιο για τους µισθούς των Σωµάτων Ασφαλείας, που µειώθηκαν σηµαντικά το 1991.  

Παρόλα αυτά προβάλλοντας το µερίδιο των µισθών στις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού, 



292 
 

φαίνεται πως διαχρονικά το ποσοστό τους µειώνεται και στις τρεις κατηγορίες. Ειδικότερα πέραν 

από την δεκαετία του ’80, που σηµειώνεται περιορισµένη σε ορισµένα έτη αύξηση του µεριδίου των 

µισθών στις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού, καθώς και την επταετία 1968-1974 που 

αυξάνεται το ποσοστό των συντάξεων, µέχρι το 1997 το µερίδιο των µισθών και των συντάξεων στις 

δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού µειώνεται  σταδιακά στο 1/3 σε σχέση µε το 1960.  

                              Με βάση το υπόδειγµα του Rodrik σχετικά µε την θετική συσχέτιση της µεγέθυνσης 

του δηµοσίου τοµέα µε το άνοιγµα της εγχώριας οικονοµίας στο διεθνές εµπόριο, στην ελληνική 

περίπτωση εξεταστήκαν βασικοί δηµοσιονοµικοί δείκτες για την περίοδο 1960-1999.  Βασική 

υπόθεση ήταν πως η οικονοµία της χώρας παρέµεινε «ευάλωτη» σε όλη την εξεταζόµενη περίοδο και 

στηρίχθηκε σε µεγάλο βαθµό στους εξωτερικούς πόρους ώστε να καλύψει τις ανάγκες της και να 

αναπτυχθεί. Η αύξηση της απασχόλησης στον «ασφαλή τοµέα» της οικονοµίας, δηλαδή το δηµόσιο 

τοµέα, οφείλεται σε κρατική παρέµβαση που στοχεύει στην προστασία των εισοδηµάτων που 

πλήττονται από το κόστος που επιφέρουν στην εγχώρια ευάλωτη οικονοµία οι επιδράσεις που δέχεται 

από το διεθνές περιβάλλον. Για την διερεύνηση αυτής της υπόθεσης εξετάστηκαν ορισµένοι 

δηµοσιονοµικοί δείκτες (δηµόσια κατανάλωση, δαπάνες κεντρικής διοίκησης, δαπάνες τακτικού 

προϋπολογισµού, δηµόσια κατανάλωση, ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, άδηλοι πόροι) οι οποίοι 

δείχνουν ότι η οικονοµία υπήρξε ευάλωτη στις διεθνείς αγορές, την εξάρτηση από πόρους του 

εξωτερικού, την µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα βάση των δηµοσίων δαπανών και την αύξηση της 

απασχόλησης στην γενική κυβέρνηση. Τέλος από τα στοιχεία αυτά προκύπτει η θετική συσχέτιση 

µεταξύ της µεγέθυνσης του δηµοσίου τοµέα µε το εξωτερικό ισοζύγιο.  

         Ειδικότερα, η απασχόληση στην γενική κυβέρνηση τριπλασιάστηκε σε σχέση µε την συνολική 

απασχόληση η οποία αυξήθηκε µόνο 13,8% µε διακυµάνσεις. Την περίοδο 1960-1980 σηµειώθηκε η 

µεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης στην γενική κυβέρνηση, ενώ σε όλη την περίοδο οι ρυθµοί 

αύξησης ήταν µεγαλύτεροι όταν υπήρχε µείωση ή στασιµότητα του δέκτη της συνολικής 

απασχόλησης.  

           Ο δηµόσιος τοµέας  µεγεθύνεται σηµαντικά µε τις δηµόσιες δαπάνες να αυξάνονται συνεχώς 

και να αποσπούν µεγαλύτερο µερίδιο του ΑΕΠ. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι δαπάνες της 

κεντρικής διοίκησης, αλλά και οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού αυξάνονται συνεχώς, 

ιδιαίτερα την δεκαετία του ’80. Ειδικότερα οι δαπάνες της κεντρικής διοίκησης τριπλασιάστηκαν  σε 

διάστηµα τεσσάρων δεκαετιών, από το 16,6% του ΑΕΠ το 1960   στο 46,7% το 1997 και αντίστοιχα 

οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού από 13% το 1960 στο 41,7% το 1997.  Μεγάλο µερίδιο των 

δηµοσίων δαπανών αντιστοιχεί σε δαπάνες προσωπικού οι οποίες αυξήθηκαν από το 6,7% ΑΕΠ το 

1960 στο 9,1% το 1997 σηµειώνοντας µεγαλύτερη αύξηση την περίοδο 1974-1990.  
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         Η µεγέθυνση της δηµόσιας απασχόλησης και το αυξανόµενο µερίδιο του κράτους στην 

οικονοµία, φαίνεται επίσης  από την µεταβολή της δηµόσιας κατανάλωσης, το µεγαλύτερο µέρος της 

οποίας αντιστοιχούσε σε δαπάνες προσωπικού, η οποία αυξήθηκε σηµειώνοντας µεγαλύτερους 

ρυθµούς µετά το 1974  φτάνοντας στο 15% του ΑΕΠ το 1999. Οι δαπάνες προσωπικού οι οποίες 

αντιστοιχούσαν στο 80% περίπου της δηµόσιας κατανάλωσης το 1999, αυξήθηκαν από 8% στο 

11,5% περίπου του ΑΕΠ  

             Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ήταν  ελλειµµατικό (4% ΑΕΠ το 1997) εξαιτίας του 

αυξηµένου ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου, παρόλο που το πλεόνασµα του ισοζυγίου των 

άδηλων συναλλαγών  καλύπτει µεγάλο µέρος του ελλείµµατος. Το έλλειµµα του εµπορικού 

ισοζυγίου, το οποίο παραµένει αυξηµένο  σε όλη την εξεταζόµενη περίοδο και οφείλεται στους 

υψηλούς ρυθµούς αύξησης των εισαγωγών, αποδεικνύει την αδύναµη διάρθρωση της εγχώριας 

παραγωγής  και την εξάρτηση της οικονοµίας από τις αγορές του εξωτερικού, καθιστώντας την  

ευάλωτη στις µεταβολές του διεθνούς εµπορίου.  Το έλλειµµα αυξήθηκε µε  µεγαλύτερους ρυθµούς 

την δεκαετία του ’80 και παρέµεινε σε υψηλά επίπεδα µέχρι το 1997 στο 15,2% ΑΕΠ.   

          Το πλεονασµατικό ισοζύγιο άδηλων συναλλαγών  κάλυπτε µεγάλο µέρος του ελλείµµατος του 

εµπορικού ισοζυγίου( 60-80% περίπου), ενώ η σηµαντική του αύξηση που έφτασε τη δεκαετία του 

’90 στο 13% -14% περίπου του ΑΕΠ. Ο καθοριστικός ρόλος των άδηλων πόρων στην εξισορρόπηση 

των εξωτερικών συναλλαγών, αποδεικνύει πως η οικονοµική ανάπτυξη που συντελέστηκε µέχρι τα 

µέσα της δεκαετίας του ’70 δεν στηρίχθηκε σε εγχώριες παραγωγικές δοµές αλλά σε πόρους που 

προέρχονταν από το εξωτερικό.  

               Μέχρι και το 1973 το µεγαλύτερο µέρος των άδηλων πόρων προέρχονταν από τα 

µεταναστευτικά εµβάσµατα (30%-33%), ενώ από τη δεκαετία του ’70 ως τα τέλη της δεκαετίας του 

’80 σταδιακά ο τουρισµός αναδεικνύεται ως κύρια πηγή συναλλάγµατος (25%-30% περίπου). Με 

την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα τέλη της δεκαετίας του 80 οι απολήψεις της ΕΕ 

αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος των άδηλων συναλλαγών (26,3% το 1991) 

              Από την εξέταση των στοιχείων των δηµοσιονοµικών δεικτών φαίνεται πως το έλλειµµα του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σχετίζεται µε την αύξηση της δηµόσιας κατανάλωσης. Καθώς το 

έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου αυξάνεται µε ανάλογους ρυθµούς αυξάνεται και η δηµόσια 

κατανάλωση, γεγονός που αποτελεί ένδειξη πως η µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα στην Ελλάδα 

οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στο ευάλωτο χαρακτήρα της εγχώριας οικονοµίας. Το ίδιο ισχύει και για 

την απασχόληση στην γενική κυβέρνηση η οποία αυξάνονταν µε µεγαλύτερους ρυθµούς σε περιόδους 

όταν εκδηλώνονταν µεγάλα ελλείµµατα στο εξωτερικό ισοζύγιο 

 Συµπερασµατικά, προκύπτει ότι στην ελληνική περίπτωση η µεγέθυνση του δηµοσίου τοµέα 

είναι ανάλογη του βαθµού στον οποίο η ελληνική οικονοµία είναι ευάλωτη στις επιδράσεις της 
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διεθνούς αγοράς. Η δηµόσια απασχόληση αυξάνεται ανάλογα µε τα ελλείµµατα του εξωτερικού 

ισοζυγίου, λειτουργώντας ως ένα είδος αντισταθµιστικής πολιτικής από πλευράς κράτους 

προκειµένου να αντιµετωπίσει το κόστος των επιδράσεων του εξωτερικού οικονοµικού 

περιβάλλοντος. Η αύξηση των προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα αποτελεί µια ξεχωριστή πολιτική 

προνοιακού χαρακτήρα. Το ειδικό εργασιακό καθεστώς του δηµοσίου τοµέα  σε συνδυασµό µε 

επιµέρους οικονοµικές, πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις  κατέστησε το δηµόσιο προνοµιακό χώρο 

απασχόλησης για επιµέρους κοινωνικές οµάδες. Το κράτος προκειµένου να διασφαλίσει τα 

εισοδήµατα που πλήττονται και δεδοµένης της αναποτελεσµατικότητας των κοινωνικών θεσµών 

στην Ελλάδα, καταφεύγει σε αποσπασµατικές πολίτικες, µε σηµαντικότερη την αύξηση των 

προσλήψεων στον δηµόσιο τοµέα. Ως προς τη διαδικασία προσλήψεων, τα κριτήρια επιλεκτικότητας 

πολίτικου χαρακτήρα και η παρέµβαση του πελατειακού συστήµατος στην στελέχωση του κρατικού 

µηχανισµού αποτελούν ενδιάµεσες µεταβλητές, µεταξύ της ανεξάρτητης µεταβλητής η οποία είναι η 

επίδραση του εξωτερικού οικονοµικού περιβάλλοντος και της εξαρτηµένης µεταβλητής η οποία είναι 

η δηµόσια απασχόληση.  
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