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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Είναι γεγονός πως στην περίπτωση της χώρας μας η προσαρμογή στις εξελίξεις του διεθνούς 

γίγνεσθαι πραγματοποιήθηκαν μέσω της διατήρησης των ιδιορρύθμων χαρακτηριστικών 

στοιχείων από τα οποία χαρακτηρίζεται το ελληνικό κοινωνικό και πολιτικό σύστημα, με ό,τι 

αυτό συνεπάγεται αναφορικά με τηνεξακολουθούμενη υπόσταση των αρνητικών 

χαρακτηριστικών στοιχείων από τα οποία συνοδεύεται Ο ευρύτερος ελληνικός δημόσιος τομέας 

σε όλες του τις πτυχές.  

Κατόπιν δέκα ετών έντονων κρατικοποιήσεων μιας σειράς προβληματικών επιχειρηματικών 

οντοτήτων, εν έτει 1980, οι πρώτες προσπάθειες ιδιωτικοποιήσεων εμφανίστηκαν στο 

προσκήνιο συνοδευόμενες από έντονες, κυρίως πολιτικές, αντιδράσεις οι οποίες 

σηματοδοτήθηκαν και πυροδοτήθηκαν στο πλαίσιο της δεκαετίας του 1990.  

Ωστόσο, οι διαδικασίες των ιδιωτικοποιήσεων σημείωσαν ραγδαία εξέλιξη και επιτάχυνση στο 

πλαίσιο του τέλους της δεκαετίας του 1990. Ο λόγος έγκειται στην υπόσταση πιέσεων για την 



επίτευξη μιας σειράς επιμέρους δημοσιονομικών στόχων της χώρας μας ενόψει της ένταξης της 

στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης και ως εκ τούτου και στο Ευρώ.  

Απώτερος σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της ευρύτερης 

διαδικασίας των ιδιωτικοποιήσεων και η συμβολή τους στον οικονομικό τομέα, στην περίπτωση 

της ελληνικής πραγματικότητας. Αποσκοπείται, συν τοις άλλοις ο χαρακτηρισμός της 

συνεργασίας του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ως αποτελέσματος μίας επιτυχώς 

ολοκληρωμένης διαδικασίας ιδιωτικοποίησης. 
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ABSTRACT 

It is true that in the case of our country the adaptation to the developments of the international 

evolution took place through the preservation of the quirky characteristics characterizing the 

Greek social and political system, with what this implies with regard to the continuing existence 

of the negative characteristics of accompanied by the Greater Greek public sector in all its 

aspects. 

After ten years of intense nationalization of a number of troubled business entities, in the 1980s, 

the first attempts at privatizations came to the fore, accompanied by intense, mainly political, 

reactions that were marked and triggered in the 1990s. 

However, the processes of privatization have undergone a rapid development and acceleration in 

the late 1990s. The reason lies in the pressure to achieve a series of individual budgetary targets 

of our country with a view to its accession to the European Monetary Union and thus and the 

Euro. 



The ultimate aim of this diplomatic work is to study the broader process of privatization and their 

contribution to the economic sector, in the case of Greek reality. It also seeks to characterize 

private and public sector cooperation as a result of a successfully integrated privatization 

process. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 



1.1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΥ 

Ένα από τα βασικά αποτελέσματα της δυναμικής του καπιταλιστικού οικονομικού συστήματος 

είναι η ενεργός συμμετοχή των δημόσιων ιδρυμάτων πέρα από εκείνη των ιδιωτικών. Το 

γεγονός ότι η ανάπτυξη της οικονομίας στις δυτικές δημοκρατίες εξαρτάται από τη συνεργασία 

των επιχειρήσεων, των νοικοκυριών και του κράτους δανείζει στο σύστημα ένα μικτό 

χαρακτήρα. Αυτός ο μικτός χαρακτήρας επηρεάζει όλες τις διαστάσεις της οικονομίας. 

Γνωρίζουμε από τη μικροοικονομική θεωρία ότι ο θεμελιώδης στόχος των επιχειρήσεων είναι η 

μεγιστοποίηση των κερδών τους, δηλαδή η μεγαλύτερη πιθανή απόκλιση για ένα δεδομένο 

επίπεδο παραγωγής, το κόστος και τα κέρδη.  

Σημειώνουμε ότι η μεγιστοποίηση των κερδών των επιχειρήσεων πραγματοποιείται με τον 

υπάρχοντα τεχνολογικό περιορισμό τους. Αντίστοιχα, η βασική προτεραιότητα των νοικοκυριών 

είναι η μεγιστοποίηση της χρησιμότητας των μελών τους, λαμβάνοντας υπόψη τους συνολικούς 

περιορισμούς εισοδήματος για κάθε νοικοκυριό. Η μεγιστοποίηση της χρησιμότητας συμβαίνει 

στο επίπεδο κατανάλωσης όπου ο οικονομικός άνθρωπος απολαμβάνει το συνδυασμό αγαθών 

και υπηρεσιών που επιθυμεί ανάλογα με το εισόδημά του. Ταυτόχρονα, τίποτα δεν μπορεί να 

εμποδίσει τα μέλη ενός νοικοκυριού να είναι ιδιοκτήτες μιας επιχειρηματικής μονάδας. 

Όλα τα παραπάνω εξάγονται από τη σφαίρα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Είναι δικαιολογημένο 

ότι σε αυτόν τον τομέα βασικό μέλημα καθίσταται η ανάπτυξη των ιδιωτικών συμφερόντων του 

καπιταλισμού. Κανένα άτομο που ανήκει σε μια επιχείρηση ή μια οικογένεια δεν έχει συμφέρον 

να σχεδιάσει το οικονομικό περιβάλλον με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των 

ατόμων που δεν ανήκουν σε αυτό το περιβάλλον. Πέραν των περιπτώσεων συγγένειας, φιλίας, 

συνεταιρισμών, καρτέλ καθώς και άλλων οικονομικών συμφερόντων, ο τρόπος λειτουργίας ενός 

καπιταλιστικού οικονομικού συστήματος δεν δίνει προοπτική ανάπτυξης με άμεσο και 

αλληλέγγυο προς τα μέλη του τρόπο. Εν αντιθέσει, δημιουργεί ορισμένα συμφέροντα τα οποία 

όμως έχουν ταξικό χαρακτήρα. Για να δημιουργηθούν οι ανισότητες που προκαλεί η κατανομή 

του καπιταλιστικού οικονομικού προϊόντος στα μέλη μιας κοινωνίας, τα άτομα σχηματίζουν 

συνδικαλιστικές οργανώσεις, συνδικάτα, πολιτικές μορφές κλπ. 

Ωστόσο, οι συνέπειες αυτών των παρεμβάσεων έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα. Για 

να αντιμετωπίσει την αδικία από την οποία χαρακτηρίζεταιτο οικονομικό σύστημα, επέρχεται 



στο προσκήνιο η λεγόμενη κρατική παρέμβαση. Η παρέμβαση του κράτους στην οικονομία έχει 

άμεσο χαρακτήρα και αναπτύσσεται για να λειτουργήσει για ορισμένους τομείς της οικονομικής 

δραστηριότητας. Ένα μεγάλο τμήμα αυτού του τομέα είναι δημόσιες ή κυβερνητικές 

επιχειρήσεις. Παραδείγματα τέτοιων επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι η ΔΕΗ, ο Ο.Τ.Ε., η 

Εμπορική Τράπεζα και λοιπές παρεμφερείς επιχειρήσεις. 

Το χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων κρατικού ενδιαφέροντος είναι ότι δεν λειτουργούν με τα 

ίδια κριτήρια που εφαρμόζουν οι αντίστοιχες ιδιωτικές εταιρείες. Αντίθετα, μπορούμε να πούμε 

ότι οι δημόσιες επιχειρήσεις λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται το μεγαλύτερο 

όφελος της κοινωνικής ευημερίας για τους πολίτες. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την 

ικανοποίηση αυτού του στόχου είναι χαμηλές τιμές προϊόντων. Ο λόγος αυτού έγκειται στην 

κάλυψη των περισσότερωνπιθανών κενών που προκαλεί το ανωτέρω περιγραφόμενο σύστημα 

στη διανομή του συνολικού προϊόντος. 

Ωστόσο οφείλουμε να επισημάνουμε ότι οι δημόσιες επιχειρήσεις, στοχεύουν ταυτόχρονα στη 

μεγιστοποίηση των κερδών τους. Σε τελική ανάλυση λειτουργούν ως επιχειρήσεις, και όσο 

περισσότερα κέρδη έχουν, τόσο πιο οικονομικές διευκολύνσεις για τους πολίτες-καταναλωτές 

θα εξασφαλιστούν. Η μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας στην περίπτωση αυτή συνδέεται 

θετικά με τη μεγιστοποίηση των κερδών για τις δημόσιες επιχειρήσεις. 

Συχνά οι δημόσιες επιχειρήσεις παρουσιάζουν δημοσιονομικό έλλειμμα. Η κατάσταση αυτή 

είναι ιδιαίτερα δυσάρεστη καθώς τα δημόσια αγαθά πρέπει να παρέχονται στο κοινό, 

ανεξάρτητα από κάθε κατάσταση. Προκειμένου να καλύπτονται τα κενά και να παρέχονται 

υπηρεσίες στους πολίτες, το κράτος προβαίνει σε δανεισμό, προσπαθώντας συγχρόνως να 

διορθώσει την κατάσταση προβληματικών δημόσιων επιχειρήσεων. 

Ωστόσο, σε μια περίοδο όπου η οικονομία συχνά αναπτύσσεται μέσω ενός έντονου 

ανταγωνισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, οι δημόσιες επιχειρήσεις παρουσιάζουν 

προβλήματα στη λειτουργία τους. Έτσι, το κράτος προσπαθεί να αποφύγει την κίνηση αυτών 

των ελλειμμάτων προς την κοινωνία και προχωρά στην ιδιωτικοποίησή τους. 

Στο παρόν έγγραφο θα εξετάσουμε το οικονομικό φαινόμενο της ιδιωτικοποίησης των δημόσιων 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα και αυτό αποτελεί και το βασικό αντικείμενο της εν λόγω 

διπλωματικής εργασίας.  



 

1.2. ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Απώτερος σκοπός μας στο πλαίσιο της εν λόγω μελέτης καθίσταται η ερμηνευτική προσέγγιση 

του φαινομένου των ιδιωτικοποιήσεων, η παράθεση και η επεξήγηση των επιμέρους μορφών 

τους που είναι δημοφιλείς αφενός στην Ελλάδα και αφετέρου στο εξωτερικό, ,καθώς επίσης και 

η ανάλυση των πλεονεκτικών και μειονεκτικών στοιχείων της διαδικασίας των 

ιδιωτικοποιήσεων τόσο για τις ίδιες τις επιχειρήσεις όσο και για την ευρύτερη κοινωνία.  

Στο πλαίσιο της εν λόγω ανάλυσης θα εμβαθύνουμε στην περίπτωση της Ελλάδας, και στη βάση 

επί της οποίας διενεργήθηκαν οι βασικότερες αποκρατικοποιήσεις της, καθώς και στις 

συζητήσεις περί ιδιωτικοποιήσεων που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο των μνημονίων.  

Τέλος, αποσκοπούμε στον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων που επέφεραν οι εν λόγω 

ιδιωτικοποιήσεις στην ελληνική οικονομία και στην παρουσίαση της κατάστασης που θα 

επικρατούσε σε περίπτωση που οι εν λόγω αποκρατικοποιήσεις δεν ολοκληρώνονταν επιτυχώς.  

 

1.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1.3.1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Η ποιοτική έρευνα αποτελεί ένα μέσο για αναζήτηση των αιτίων που οδηγούν στην εκδήλωση 

των φαινομένων και για τη διερεύνηση των αντιλήψεων και των στάσεων των συμμετεχόντων 

στην έρευνα σχετικά με τα υπό μελέτη φαινόμενα. Χρησιμοποιείται κατά κόρον στις κοινωνικές 

επιστήμες, αλλά και σε άλλα πεδία, όταν επιδίωξη του ερευνητή είναι να διεισδύσει στις απόψεις 

των ατόμων και τις εμπειρίες τους και να αντλήσει χρήσιμα στοιχεία που στοχεύουν στη 

διερεύνηση, την κατανόηση και την ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς, των στάσεων και 

των πεποιθήσεων, των αντιλήψεων, των εμπειριών των αξιών, των σκέψεων και των γνώσεων 

του ατόμου (Silverman, 2000).Εξαιτίας των μεθόδων της, η ποιοτική έρευνα έχει κατά καιρούς 

επικριθεί ως μη αντικειμενική και ως μέθοδος που δεν μπορεί να ξεφύγει από μία ευρύτερη 



ασάφεια σε ό,τι αφορά τα δεδομένα που συλλέγονται και τα συμπεράσματα που εξάγει, καθώς 

δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει στη βάση της σχέσης «αιτίου – αιτιατού» και να βασίσει σε 

αυτή τα πορίσματά της. Εντούτοις, αυτή η κριτική ανήκει πλέον στο παρελθόν, καθώς έχει 

αποδειχθεί ότι και στην περίπτωση των ποιοτικών ερευνών υπάρχουν μέθοδοι και εργαλεία 

διασφάλισης της αντικειμενικότητας (Ιωσηφίδης, 2008).  

 

1.3.2. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Στον αντίποδα της ποιοτικής έρευνας υπάρχει η ποσοτική, στην οποία χρησιμοποιούνται 

μέθοδοι που βασίζονται στη συλλογή και επεξεργασία ποσοτικών, αριθμητικών δεδομένων. Η 

επεξεργασία αυτών των δεδομένων μπορεί να γίνει με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού 

στατιστικής επεξεργασίας. Οι ερευνητές επιλέγουν την ποσοτική έρευνα όταν θέλουν να 

εντοπίσουν τις αιτίες που οδηγούν σε μεταβολές των φαινομένων μέσω της αντικειμενικής 

μέτρησης και της αριθμητικής ανάλυσης. Ο ερευνητής βασίζεται σε μία ήδη υπάρχουσα θεωρία, 

διατυπώνει τα ερωτήματά του και αναζητά την απάντηση σε αυτά. Επιδιώκει να επαληθεύσει 

μία υπόθεση που έχει διατυπώσει μέσα από τα αριθμητικά στοιχεία που συλλέγει και την 

εξέταση των μεταβλητών της έρευνας (Bryman, 2004).  

1.3.3. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Σύμφωνα με τον Kvale (1996) μια συνέντευξη είναι μια συζήτηση, σκοπός της οποίας είναι να 

συγκεντρωθούν οι σκέψεις και οι απόψεις του ερωτηθέντος σε σχέση με τα υπό μελέτη 

φαινόμενα και την ερμηνεία που αυτός δίνει σε αυτά.Μια συνέντευξη είναι μια συζήτηση 

μεταξύ των δύο πλευρών, του ερευνητή και του ερωτώμενου, που στοχεύει στην εκμαίευση των 

πληροφοριών που χρειάζεται ο πρώτος για τη διερεύνηση του φαινομένου που μελετά. Πιο 

συνηθισμένη ως μορφή συνέντευξης είναι η κατά πρόσωπο, ατομική συνέντευξη, που 

χρησιμοποιείται κατά κόρον στην ποιοτική έρευνα. Εναλλακτικά, πολλοί μελετητές επιλέγουν 

τη διεξαγωγή συνεντεύξεων με ομάδες εστίασης (Marshall&Rossman, 2006). Στις κοινωνικές 

επιστήμες, όπου είναι πιο δημοφιλής η μέθοδος της συνέντευξης, διακρίνονται συγκεκριμένες 

μορφές αυτής:  



• Η πρώτη μέθοδος είναι η δομημένη συνέντευξη, η οποία οργανώνεται κυρίως γύρω από 

μια σειρά προκαθορισμένων ερωτήσεων που απαιτούν άμεση απάντηση. Σε μια τέτοια 

συνέντευξη, ο ερευνητής και οι ερωτώμενοι ακολουθούν ένα προκαθορισμένο πλάνο 

χωρίς να μπορούν να αποκλίνουν από αυτό (Berg, 2007).  

• Ο δεύτερος τύπος συνεντεύξεων είναι η ανοικτή (μη δομημένη) συνέντευξη. Ο 

Gubrium&Holstein (2002) επισημαίνει ότι αυτό το είδος συνέντευξης παρέχει 

μεγαλύτερη ευελιξία και ελευθερία και στις δύο πλευρές (Dörnyei, 2007). 

• Τρίτος τύπος είναι η ημι-δομημένη συνέντευξη, η οποία είναι μια πιο ευέλικτη έκδοση 

της δομημένης συνέντευξης, καθώς δίνει την ευκαιρία στον ερευνητή να είναι πιο 

ευέλικτος, όχι όμως τελείως ελεύθερος, αφού και πάλι βασίζεται σε ένα ήδη καθορισμένο 

κατάλογο ερωτήσεων, από τον οποίο, όμως, μπορεί να αποκλίνει.  

Πλεονέκτημα μιας τέτοιας λίστας ελέγχου, όπως θεωρεί oBerg (2007), είναι ότι επιτρέπει την εις 

βάθος διερεύνηση, ενώ ο ερευνητής κινείται στις κατευθύνσεις που έχουν προκύψει από τα 

ερευνητικά του ερωτήματα. Από την άλλη πλευρά, ως μέθοδος θεωρείται ότι είναι περισσότερο 

χρονοβόρα, ενώ έχει επικριθεί και ως λιγότερο αντικειμενική σε σχέση με άλλες μεθόδους, αφού 

η ερμηνεία των όσων καταγράφονται εξαρτάται από τον ερευνητή.  

 

1.3.4. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Το ερωτηματολόγιο είναι ένα συχνά χρησιμοποιούμενο εργαλείο σε διαφορετικά επιστημονικά 

πεδία και από ερευνητές που επιδιώκουν τη συλλογή είτε ποιοτικών είτε ποσοτικών δεδομένων. 

Ο ερευνητής μέσω του ερωτηματολογίου αποσκοπεί στην απόκτηση πληροφοριών σχετικά με 

τις απόψεις των συμμετεχόντων, τη συμπεριφορά τους, τα πρότυπα, τις στάσεις και τις 

πεποιθήσεις τους, καθώς και τα κίνητρα που τους οδηγούν στις διάφορες εκδηλώσεις τους σε 

σχέση με το θέμα που μελετά και τα ερωτήματα που έχει εξ αρχής θέσει (Bulmer,2004). Το 

ερωτηματολόγιο αποτελεί ένα δημοφιλές εργαλείο, με πολλά πλεονεκτήματα ανάλογα με την 

περίπτωση. Όσον αφορά τα πλεονεκτήματα της μεθόδου, είναι σχετικά ανέξοδη και οδηγεί σε 

γρήγορα αποτελέσματα, μπορεί να οδηγήσει σε δεδομένα συγκρίσιμα, τα οποία αναλύονται 



εύκολα με τη συνδρομή ειδικού λογισμικού για τη στατιστική επεξεργασία. Επίσης, τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν θεωρείται ότι είναι έγκυρα και αξιόπιστα, ενώ διασφαλίζεται και 

η πλήρης ανωνυμία του ερωτώμενου (Bird, 2009). 

Από την άλλη πλευρά, το ερωτηματολόγιο έχει επικριθεί καθώς θεωρείται ότι υπάρχει 

μεγαλύτερο ενδεχόμενο οι συμμετέχοντες να μην είναι ειλικρινείς στις απαντήσεις τους, να 

παραλείψουν ερωτήσεις ή να παρερμηνεύσουν τις ερωτήσεις. Επιπλέον, ορισμένες φορές μπορεί 

να προκύψουν ζητήματα προσβασιμότητας ή προβλήματα στην ανάλυση των δεδομένων (Bird, 

2009).  

 

1.3.5. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Η μελέτη περίπτωσης (casestudy) αποτελεί μία ιδιαίτερα διαδεδομένη ερευνητική μέθοδο, η 

οποία χρησιμοποιείται από ερευνητές διαφόρων πεδίων, όπως είναι η ψυχολογία, η 

κοινωνιολογία, η εκπαίδευση, αλλά και οι οικονομικές και οι πολιτικές επιστήμες. Πρόκειται για 

μία μεθοδολογία κατά κανόνα ποιοτικού προσανατολισμού, που έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί 

πιο εύκολα να οδηγήσει τον ερευνητή στην απάντηση ερωτημάτων που τίθενται για το «πώς» 

και το «γιατί» εκδηλώνονται τα φαινόμενα. Επιπλέον, δίνει στον ερευνητή τη δυνατότητα να 

διεξάγει την έρευνά του στην περίπτωση που δεν έχει καθόλου ή έχει ελάχιστο έλεγχο επί των 

γεγονότων που εξετάζει, ενώ είναι εξαιρετικά χρήσιμη στην περίπτωση μελέτης σύγχρονων 

φαινομένων (Yin, 2003).  

Πρόκειται, γενικώς, για μία μέθοδο ιδιαίτερα ευέλικτη, κατά την οποία ο ερευνητής επιλέγει μία 

ή περισσότερες ειδικές ή χαρακτηριστικές περιπτώσεις στις οποίες θα εστιάσει για να εξετάσει 

ένα ευρύτερο φαινόμενο και να δώσει απαντήσεις σε διαφορετικούς τύπους ερευνητικών 

ερωτήσεων (Ghauri, 2004). Εντάσσεται στις μεθόδους της εμπειρικής έρευνας και συμβάλλει 

στην κατανόηση των φαινομένων. Από την άλλη πλευρά, ως μέθοδος δεν ενδείκνυται για την 

εξαγωγή μεγάλου όγκου ποσοτικών δεδομένων, συνεπώς δεν επιλέγεται σε αυτές τις 

περιπτώσεις.Επιπλέον, έχει επισημανθεί η αδυναμία γενίκευσης των συμπερασμάτων που θα 

προκύψουν από τη μελέτη περίπτωσης (Yin, 2003).  

 



1.3.6. ΕΡΕΥΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (DESKRESEARCH) 

Η έρευνα γραφείου (deskresearch) ή δευτερογενής ανάλυση των υφιστάμενων δεδομένων 

χαρακτηρίζεται συχνά ως η διαδικασία της έρευνας των πληροφοριών που έχουν ήδη συλλεχθεί 

(Bryman, 2004· Frankfort-Nachmias&Nachmias, 1992). Γι’ αυτό και ονομάζεται έρευνα των 

δευτερογενών στοιχείων, αφού, σε αντίθεση με τα πρωτογενή δεδομένα, αυτά που μελετά ο 

ερευνητής δεν έχουν συλλεχθεί από τον ίδιο μέσω ερευνητικής διαδικασίας, αλλά τα έχει 

ανακτήσει από τη σχετική βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Αυτή η μορφή έρευνας ορισμένες 

φορές αναφέρεται ως επανεξέταση, αφού γίνεται με σκοπό την απάντηση σε συγκεκριμένες 

ερωτήσεις με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα ή με σκοπό να καλύψει τα όσα αναζητά με βάση το 

σκοπό της έρευνάς του, εμπλουτίζοντάς τα, μάλιστα, με επιπλέον δεδομένα. Η συγκεκριμένη 

μέθοδος συνηθέστερα χρησιμοποιείται με ποσοτικό προσανατολισμό, αν και δεν λείπουν οι 

περιπτώσεις που στοχεύει στη συλλογή ποιοτικών δεδομένων (Bryman, 2004). 

Το κύριο πλεονέκτημα της δευτερογενούς ανάλυσης δεδομένων είναι ότι συμβάλλει στην 

ευρύτερη κατανόηση συγκεκριμένων φαινομένων. Επίσης, θεωρείται ότι μπορεί να οδηγήσει 

στην απάντηση των ερωτημάτων με τρόπο αντικειμενικό, χωρίς να χρειάζεται ο ερευνητής να 

δώσει τις δικές του ερμηνείες στα φαινόμενα που μελετά (Kraus & Augustin, 2001). Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι ο δευτερεύων ερευνητής δεν εμπλέκεται στη διαδικασία της συλλογής 

των δεδομένων.  

Από την άλλη πλευρά, η δευτερογενής ανάλυση των υφιστάμενων δεδομένων έχει και 

συγκεκριμένα μειονεκτήματα. Ένα βασικό μειονέκτημα είναι το γεγονός ότι συγκεκριμένες 

πληροφορίες που χρειάζεται ο ερευνητής ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμες (Bryman, 2004: 

205), συνεπώς να απαιτείται η συλλογή και πρωτογενών δεδομένων (Dale et al, 1998). Επίσης, 

όταν κάποιος χρησιμοποιεί δεδομένα κάποιου άλλου, υπάρχει έλλειψη ελέγχου της διαδικασίας 

συλλογής τους, γι’ αυτό και είναι δυνατό να προκύψουν αβεβαιότητες που αφορούν την 

εκδήλωση προβλημάτων και δυσκολία στον προσδιορισμό της ακρίβειας και της ποιότητας των 

δεδομένων (Bryman, 2004).  

 



1.3.7. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Σύμφωνα με τους Αγιακλόγλου και Μπένο (2003), η «Οικονομετρία είναι ο τομέας της 

οικονομικήςεπιστήμης, ο οποίος ασχολείται με την εμπειρική μελέτη και αξιολόγηση 

οικονομικών σχέσεωνπου έχουν κατά κανόνα αναπτυχθεί από το θεωρητικό κλάδο της 

οικονομικής επιστήμης. Η ίδιαη λέξη Οικονομετρία, η «μέτρηση» δηλαδή της οικονομίας, 

δηλώνει την ύπαρξη ποσοτικής. ανάλυσης για να καθορίσει την ισχύ συγκεκριμένης 

οικονομικής θεωρίας.  

Η οικονομετρική ανάλυση οδηγεί στην εκτίμηση των οικονομικών σχέσεων στη βάση της 

οικονομικής θεωρίας, καθώς και της στατιστικής θεωρίας. Έχει τρεις σκοπούς. Πρώτον 

συμβάλλει στον έλεγχο της οικονομικής θεωρίας σε σχέση με την εμπειρική τεκμηρίωση 

(structuralanalysis), δεύτερον οδηγεί στη διατύπωση εναλλακτικών λύσεων και προτάσεων για 

την οικονομική πολιτική (publicevaluation) και τρίτον στη διατύπωση προβλέψεων αναφορικά 

με την εξέλιξη των υπό εξέταση τιμών (forecasting). Ως μέθοδος μπορεί να οδηγήσει στον 

έλεγχο των οικονομικών θεωριών και της κυβερνητικής ή επιχειρησιακής πολιτικής 

(Wooldridge, 2006).  

 

1.3.8. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Η στατιστική ανάλυση αποτελεί μέθοδο που χρησιμοποιείται στην περίπτωση της ποσοτικής 

προσέγγισης της έρευνας και οδηγεί σε δεδομένα που αφορούν συγκρίσεις αντικειμένων και 

δεδομένων ή των περιπτώσεων που μελετώνται από τον ερευνητή. Η επιλογή της κατάλληλης 

στατιστικής μεθόδου είναι σημαντική, καθώς μπορεί να συμβάλλει στην εξαγωγή των 

επιθυμητών αποτελεσμάτων. Ο ερευνητής μπορεί να επιλέξει μεταξύ των παραμετρικών ή των 

μη παραμετρικών μεθόδων, ανάλογα με τη φύση των δεδομένων που έχει συλλέξει, αλλά και 

των ερευνητικών ερωτημάτων που επιδιώκει να απαντήσει μέσω της έρευνας (Κατσίλης, 2006).  

 



1.3.9. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Τέλος, η μέθοδος της παρατήρησης εστιάζει στη μελέτη ενός φαινομένου ή μιας συμπεριφοράς 

με τρόπο που χαρακτηρίζεται από μεθοδικότητα, οργάνωση και προγραμματισμό. Διενεργείται 

από άτομα που έχουν εξειδικευτεί σε αυτό τον ρόλο ή που έχουν σχετική εκπαίδευση. Μέσω της 

παρατήρησης καταγράφονται τα γεγονότα και επιδιώκεται η επαλήθευση. Ανάλογα με τις 

ανάγκες της κάθε έρευνας, η παρατήρηση μπορεί να είναι άμεση, συμμετοχική ή έμμεση, 

προκαλούμενη ή πειραματική. Όταν η παρατήρηση είναι συμμετοχική, τότε ανήκει στις 

ποιοτικές μεθόδους και προϋποθέτει τη συμμετοχή του ερευνητή στη διαδικασία και τα 

φαινόμενα που μελετά, ενώ όταν είναι δομημένη, εντάσσεται στις ποσοτικές, και ερευνά τη 

συχνότητα εμφάνισης των παραμέτρων που εξετάζονται στα υπό μελέτη φαινόμενα (Bryman, 

2004).  

  

 

Η επιλογή της μεθοδολογίας της έρευνας είναι πολύ σημαντική και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό 

την πορεία της, τα ερευνητικά της ερωτήματα και τα μέσα που χρησιμοποιούνται, καθώς και τη 

φύση των τελικών αποτελεσμάτων. Ο ερευνητής καλείται να επιλέξει ανάμεσα στην ποσοτική 

και την ποιοτική μεθοδολογία και να αποφασίσει ποια θα είναι τα μέσα και τα εργαλεία που θα 

χρησιμοποιήσει, αν, δηλαδή, θα χρησιμοποιήσει ερωτηματολόγιο, αν θα διεξάγει συνεντεύξεις ή 

αν θα προτιμήσει άλλη μέθοδο, για παράδειγμα την οικονομετρική ανάλυση, τη στατιστική 

ανάλυση, την έρευνα πεδίου, τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, τη μελέτη περίπτωσης κοκ. 

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι 

αμιγώς βιβλιογραφική. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να αναλυθεί και να προσεγγιστεί 

επαρκώς το ζήτημα διερεύνησης μας και προκειμένου να επιτευχθούν οι ανωτέρω τιθέμενοι 

στόχοι μας,επικεντρωθήκαμε στην αναζήτηση και εξεύρεση πληροφοριακών στοιχείων από ήδη 

διεξαγόμενες έρευνες και μελέτες.  Πρόκειται για την έρευνα γραφείου, ή, διαφορετικά, 

δευτερογενή έρευνα. Στα πλαίσια αυτής της έρευνας χρησιμοποιούνται τα ήδη υπάρχοντα 

δεδομένα, τα οποία συλλέγονται και ακολουθεί η μελέτη, η σύγκριση και η σύνθεσή τους, 

καθώς και ο συσχετισμός τους με προηγούμενα στοιχεία έρευνας, έτσι ώστε να είναι εφικτή η 

ευρύτερη κατανόηση του επιστημονικού πεδίου (Travis, 2016). 



 

1.4. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ 

1.4.1. ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Οι εν λόγω μελέτες αφορούν επιστημονικά συγγράμματα επισήμως δημοσιευμένα, καθώς επίσης 

και έρευνες οι οποίες έχουν αναρτηθεί σε αξιόπιστες επιστημονικές διαδικτυακές πηγές. Για τις 

τελευταίες αναφερόμενες έρευνες, βασικό εργαλείο αναζήτησης μας αποτέλεσε το Google 

Scholar, καθώς και άλλες διαδικτυακές βάσεις δεδομένων, από όπου αντλήθηκαν άρθρα και 

συγγράμματα σχετικά με το υπό μελέτη ζήτημα.  

 

 

1.4.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Όσον αφορά τη διαδικασία της συλλογής δεδομένων, αυτή ξεκίνησε με την εισαγωγή λέξεων 

κλειδιών στις βάσεις δεδομένων, οι οποίες σχετίζονται με το θέμα της έρευνας. Ειδικότερα, οι 

λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν σχετίζονταν τόσο με το ευρύτερο θέμα των 

ιδιωτικοποιήσεων, όσο και με την ειδική περίπτωση της Ελλάδας, όπου εξειδικεύει η παρούσα 

έρευνα. Επιπλέον, η αναζήτηση περιορίστηκε και χρονικά, καθώς έπρεπε να εστιάσει στην 

περίοδο της οικονομικής ύφεσης και των μνημονίων, γι’ αυτό δόθηκε προτεραιότητα στα άρθρα 

που συγγράφηκαν από το 2010 κι έπειτα. Ωστόσο, αξιοποιήθηκαν και παλαιότερες έρευνες για 

τους σκοπούς της ιστορικής αναδρομής και της περιγραφής των θεμελιωδών εννοιών της 

έρευνας.  

Έπειτα από τη συλλογή των άρθρων, ακολούθησε η μελέτη τους και η καταγραφή των όσων 

αναφέρουν. Χρησιμοποιήθηκαν τελικά μόνο τα άρθρα που σχετίζονταν άμεσα με το θέμα, 

δηλαδή που περιελάμβαναν πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων, 

και των ιδιωτικοποιήσεων μεγάλης κλίμακας στην Ελλάδα, καθώς και των εξελίξεων που 

σημειώθηκαν από το 2010 κι έπειτα. 



 

1.4.3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Όπως συμβαίνει με κάθε ερευνητική διαδικασία, και στην παρούσα έρευνα υπήρξαν 

συγκεκριμένοι περιορισμοί που είναι σημαντικό να αναφερθούν. Αρχικά, ένας περιορισμός 

αφορά στη γλώσσα αναζήτησης των σχετικών πληροφοριών, η οποία έπρεπε να είναι είτε η 

ελληνική είτε η αγγλική. Συνεπώς, απορρίφθηκαν άρθρα γραμμένα σε διαφορετικές γλώσσες 

που δυνητικά θα μπορούσαν να προσφέρουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Επιπλέον, περιορισμό 

αποτέλεσε και η απειρία του ερευνητή σε τέτοιου είδους πονήματα, η οποία έγινε προσπάθεια 

ώστε να ξεπεραστεί μέσω της μελέτης βιβλίων που σχετίζονται με τη μεθοδολογία της έρευνας 

και ιδιαίτερα τη διενέργεια βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων. 

 

 

1.5. ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας επικεντρωνόμαστε στη διαδικασία 

των ιδιωτικοποιήσεων και στους τρόπους με τους οποίους αυτές είναι δυνατόν να 

πραγματοποιηθούν. Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στην εννοιολογική διάσταση της 

ιδιωτικοποίησης, αναλύουμε τις επιμέρους μορφές ιδιωτικοποίησης που είναι περισσότερο 

δημοφιλής στο εξωτερικό, και καταλήγουμε στην ανάλυση των μορφών ιδιωτικοποίησης που 

είναι περισσότερο δημοφιλείς στην περίπτωση της χώρας μας. 

Στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αναφερόμαστε στις ιδιωτικοποιήσεις 

μεγάλης κλίμακας που διενεργήθηκαν στην περίπτωση της χώρας μας. Αναλυτικότερα, 

πραγματοποιούμε σύντομη ιστορική ανασκόπηση, περιγράφουμε τη την λειτουργία και την 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ελληνικός δημόσιος τομέας και η ελληνική οικονομία, 

αναφέρουμε τους λόγους που οδηγούν στην ανάγκη επίτευξης και ολοκλήρωσης 

ιδιωτικοποιήσεων, καθώς και στους δημοσιονομικούς στόχους αυτών, και στη στην περίπτωση 



της ιδιωτικοποίησης του ΟΤΕ, στην περίπτωση ιδιωτικοποίησης της εμπορικής τράπεζας της 

Ελλάδος και τέλος, στην περίπτωση της ιδιωτικοποίησης των ελληνικών πετρελαίων ΑΕ.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αναφερόμαστε στην πορεία των 

ιδιωτικοποιήσεων στα χρόνια των μνημονίων. Ουσιαστικά, αναλύουμε τις συζητήσεις περί 

αξιοποίησης των ακινήτων του ελληνικού δημοσίου τομέα και τις διενεργηθείσες συζητήσεις 

περί αποκρατικοποιήσεων.  

Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, παρουσιάζονται τα 

τελικά συμπεράσματα αυτής καθώς επίσης και προτάσεις μελλοντικής διερεύνησης. Τα τελικά 

συμπεράσματα, προκύπτουν κατόπιν διεξοδικής μελέτης και αξιολόγησης των πληροφοριακών 

δεδομένων τα οποία συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης των τριών 

προγενέστερων κεφαλαίων, τα οποία αποτελούν και τον βασικό κορμό της παρούσας εργασίας.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ 

 

2.1.Η ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η έννοια της ιδιωτικοποίησης καθίσταται άμεσα συνυφασμένη με την διαδικασία μεταβίβασης 

των επιμέρους μορφών λειτουργίας καθώς και των περιουσιακών στοιχείων από την πλευρά του 

δημόσιου τομέα προς τον ιδιωτικό. Μία επιμέρους μορφή ιδιωτικοποίησης είναι η λεγόμενη 

αποκρατικοποίηση (Boyckoet.al., 1996; Brada, 1996).  

Η έννοια της ιδιωτικοποίησης αφορά έναν όρο στο πλαίσιο του οποίου συμπεριλαμβάνεται 

εκάστοτε προωθητική προσπάθεια του ρόλου τον οποίο διαδραματίζει η ευρύτερη αγορά στο 

πλαίσιο του εθνικού οικονομικού κλάδου (Lampropoulou, 2009).  



Αφενός η συμβολή και αφετέρου η συμμετοχική διαδικασία πρωτοβουλιών, οι οποίες 

απορρέουν από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα, καθώς επίσης ο συνδυασμός τους με το 

συνεργατικό κλίμα το οποίο αναπτύσσεται με πρώην, αλλά και νυν δημόσιες επιχειρηματικές 

οντότητες είναι δυνατό να υλοποιηθεί με μια πληθώρα επιμέρους τρόπων (Alchian & Demsetz, 

1972). 

Αναλυτικότερα, η διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων καθίσταται δυνατό να είναι άμεσα 

συνυφασμένη μέσω μιας σειράς επιμέρους μεθόδων την οποίες αποτυπώνονται στο πλαίσιο των 

κάτωθι σχεδιαγραμμάτων, ένα εκ των οποίων αφορά τη διεθνή πραγματικότητα και το δεύτερο 

αφορά το εθνικό πλαίσιο ιδιωτικοποιήσεων (Boyckoet.al., 1996; Vuylsteke, 1989): 

 

 

Σχεδιάγραμμα . Μορφές Ιδιωτικοποίησης σε Διεθνές Πλαίσιο  

(Ιδίας Επεξεργασίας) 

 

 

 

 

 

Σχεδιάγραμμα . Μορφές Ιδιωτικοποίησης στην Ελλάδα 

(Ιδίας Επεξεργασίας) 

 

 

Κατωτέρω ακολουθεί αναλυτική παράθεση της εκάστοτε μορφής ιδιωτικοποιήσεων τόσο της 

περίπτωσης της Ελλάδας όσο και της περίπτωσης του εξωτερικού.  

 



2.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 

2.2.1. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΧΕΣΗ 

Μέσω των εργολαβικών σχέσεων, ουσιαστικά, ο δημόσιος τομέας είναι σύμφωνος να 

προχωρήσει στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών από την πλευρά ιδιωτικών (μη κρατικών) 

επιχειρηματικών οντοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, οι εν λόγω ιδιωτικές επιχειρηματικές μονάδες 

προβαίνουν στην παραγωγή ενός συμφωνηθέντος προϊόντος είναι μίας συμφωνήσει σας 

υπηρεσίας για λογαριασμό του δημοσίου τομέα. Στη συνέχεια, κατόπιν της ολοκλήρωσης της 

παραγωγικής διαδικασίας οι παραγόμενες υπηρεσίες και τα παραγόμενα προϊόντα διατίθενται 

αποκλειστικά και μόνο στο δημόσιο τομέα. Τα επίπεδα κερδών τα οποία προκύπτουν από την 

συγκεκριμένη δραστηριότητα των ιδιωτικών επιχειρηματικών οντοτήτων και η μεγιστοποίηση 

αυτών, τίθεται στο πλαίσιο των επιμέρους στόχων τους αλλά πρόκειται για έναν στόχο ο οποίος 

σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι δεδομένος για τις συγκεκριμένες ιδιωτικές επιχειρήσεις 

(Boubakri&Cosset, 1998). 

Η εργολαβική σχέση, ως μορφή ιδιωτικοποίησης, Θεωρείται μια μέθοδος ιδιαίτερα δημοφιλής 

στην περίπτωση των δημοσίων έργων, καθώς επίσης και στην περίπτωση των συγκοινωνιών, 

Αλλά και στις υπηρεσίες κοινής ωφελείας. Αν επικεντρωθούμε σε ένα περισσότερο τοπικού 

βεληνεκούς επιπέδου, οι εργολαβικές σχέσεις θεωρούνται πως συχνά φαινόμενα επιλογής από 

την πλευρά επιχειρηματικών οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της φύλαξης και 

ασφάλειας. Ουσιαστικά, οι συγκεκριμένες επιχειρηματικές μονάδες προσφέρουν τις υπηρεσίες 

τους προς δημόσια κτίρια, όπως είναι επί παραδείγματι τα πανεπιστήμια, τα δικαστήρια, και 

λοιπές παρεμφερείς περιπτώσεις. Επιπροσθέτως, πρόκειται για μια μορφή ιδιωτικοποίησης η 

οποία προτιμάται κι από την πλευρά ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας 

και λοιπών υποστηρικτικών υπηρεσιών.  

Στο πλαίσιο της διεθνούς βιβλιογραφίας υφίσταται ένας σημαντικός αριθμός ήδη εξαγόμενων 

μελετών και ερευνών στο πλαίσιο των οποίων εξετάζονται τα οφέλη και τα αδύνατα σημεία της 

ανάπτυξης εργολαβικών σχέσεων του δημόσιου τομέα προς ιδιωτικές επιχειρηματικές μονάδες.  



Επί του κάτωθι πίνακα, αντιπαραβάλλονται αφενός τα πλεονεκτικά και αφετέρου τα μειονεκτικά 

στοιχεία της συγκεκριμένης μεθόδου ιδιωτικοποίησης (Boubakri&Cosset, 1998; Coase, 1960; 

Daviset.al., 2000; Savas, 2000; Schmidt, 1996): 

 

 

 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΧΕΣΗ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Αποδοτικότητα Μεγιστοποίηση κρουσμάτων διαφθοράς και 

αδιαφάνειας στο πλαίσιο της εφαρμογής του 

συστήματος επιλογής των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων που πρόκειται να συνάψουν 

εργολαβική σχέση με το δημόσιο τομέα. 

Τέτοιου είδους φαινόμενα μάλιστα, 

καθίστανται ακόμα συνηθέστερα στην 

περίπτωση της χώρας μας.  

Αποτελεσματικότητα, η οποία, σε 

συνδυασμό με την αποδοτικότητα 

υφίσταται λόγω της δυνατότητας 

υποστήριξης των επιπέδων ανταγωνισμού. 

Ο λόγος έγκειται στο γεγονός του ότι οι 

ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες 

ενδιαφέρονται να αναπτύξουν εργολαβικές 

σχέσεις με τον δημόσιο τομέα προβαίνω 

στην κατάθεση ανταγωνιστικών 

προσφορών, οι οποίες αντικατοπτρίζονται 

από το χαμηλό κόστος τους, προκειμένου 

να αναλάβουν το εκάστοτε έργο. 

Απουσία άσκησης κυβερνητικής πολιτικής 

σε περίπτωση κατά την οποία ιδιωτική 

εταιρεία η οποία έχει συνάψει εργολαβική 

σχέση με το δημόσιο τομέα τεθεί σε 

κατάσταση πτώχευσης ή χρεοκοπήσει.  

Παροχή καλύτερης ποιότητας διοικητικών 

υπηρεσιών. Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι 

καθίσταται κοινώς αποδεκτό το γεγονός του 

ότι η διαδικασία του management ασκείται 

με αποτελεσματικότερο τρόπο στον 

ιδιωτικό, παρά στο δημόσιο τομέα. 

Διατήρηση μόνο των απαραίτητων θέσεων 

εργασίας στο πλαίσιο του δημόσιου τομέα 

και αναλογική μείωση του ανθρώπινου 

δυναμικού. Με τον τρόπο αυτόν 

Μεγιστοποίηση διαχειριστικών εξόδων που 

απαιτούνται στο πλαίσιο της 

ακολουθούμενης διαδικασίας της επιλογής 

των ιδιωτικών επιχειρηματικών μονάδων 

που θα συνάψουν εργολαβική σχέση με το 

δημόσιο τομέα. Πρόκειται για διαδικασίες 

οι οποίες επιτελούνται στο πλαίσιο 

αντίστοιχων διαγωνισμών. 



επιτυγχάνεται η συρρίκνωση του 

προβλήματος της υπερφόρτωσης θέσεων 

εργασίας σε συγκεκριμένα τμήματα του 

δημόσιου τομέα, που δεν το έχουν 

ουσιαστική ανάγκη. Ουσιαστικά, μέσω του 

εν λόγω πλεονεκτικού στοιχείου 

οδηγούμαστε σε ορθολογικότερη κατανομή 

του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου 

τομέα. Περιορισμός των υφιστάμενων 

εξαρτήσεων της οικονομίας, ο οποίος 

προκύπτει ως απότοκος το περιορισμό των 

μονοπωλιακών καταστάσεων που 

αναπτύσσονταν στο πλαίσιο του δημόσιου 

τομέα.` 

Εφαρμογή́ ποινών Μεγιστοποίηση ελεγκτικών εξόδων τα 

οποία καθίσταται απαραίτητα στο πλαίσιο 

της υποστήριξης και διενέργειας όλων των 

απαραίτητων ελέγχων για την ορθότητα και 

πληρότητα εφαρμογής των όρων και 

κανονισμών που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ 

των αντισυμβαλλόμενων μερών. 

Πιθανότητα προσφοράς ποιοτικά ασθενών 

υπηρεσιών και ο λόγος έγκειται στο γεγονός 

τις επιλογές προσωπικού το οποίο δεν 

χαρακτηρίζεται από την δέουσα και 

πρέπουσα εξειδίκευση, από την πλευρά των 

ιδιωτικών επιχειρήσεων που έχουν συνάψει 

εργολαβική σχέση με το δημόσιο τομέα. Ο 

λόγος έγκειται στο γεγονός του ότι η 

εκάστοτε ιδιωτική επιχείρηση που έχει 

συνάψει την εν λόγω εργολαβική σχέση, 

λόγω του ότι η αμοιβή της είναι εξαιρετικά 

χαμηλή, προκειμένου να μεγιστοποιήσει τα 

επίπεδα κερδοφορίας της στο πλαίσιο της εν 

λόγω εργολαβικής σχέσης που έχει 

συναφθεί, αποσκοπεί στην όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη συρρίκνωση των κοστών τα 

οποία προορίζονται στο ανθρώπινο 

δυναμικό που θα αναλάβει την εκτέλεση 

του εκάστοτε συμφωνηθέντος έργου.  

Ζήτηση ευθυνών, η οποία σε συνδυασμό με 

την εφαρμογή αντίστοιχων ποινών, οδηγεί 

σε αποφυγή παροχής υπηρεσιών χαμηλής 

ποιότητας από την πλευρά είσαι εκάστοτε 

ιδιωτικής επιχείρησης που έχει συνάψει 

 



εργολαβική σχέση με το δημόσιο τομέα.  

Υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και υψηλή 

ποιότητα προϊόντων λόγω της υφιστάμενης 

ανάγκης ανανέωσης των συμβάσεων έργου 

από την πλευρά της εκάστοτε ιδιωτικής 

επιχείρησης που έχει συνάψει εργολαβική 

σχέση με το δημόσιο τομέα.  

Υψηλότερα επίπεδα ευελιξίας 

 

Υψηλότερα επίπεδα προσαρμογής στις 

υφιστάμενες ανάγκες των πολιτών ενός 

κράτους, αλλά και της ευρύτερης αγοράς 

αυτού. 

 

Πίνακας . Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Εργολαβικής Σχέσης 

(Ιδίας Επεξεργασίας) 

 

Τέλος, διευκρινίζεται ότι προκειμένου η εργολαβική σχέση ως μορφή ιδιωτικοποίησης να 

στεφτεί με απόλυτη επιτυχία, αυτό καθίσταται άμεσα συνυφασμένο κι απόλυτα εξαρτώμενο από 

το βαθμό στον οποίο αναπτύσσονται και ωριμάζουν οι δομές οι οποίες υφίστανται και οι οποίες 

χαρακτηρίζουν την κάθε κοινωνία.  

Σύμφωνα με τον Barro (1991) ενδελεχής έλεγχος, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της βέλτιστης 

συνεργασίας του δημόσιου τομέα με διαφοροποιημένες ιδιωτικές επιχειρηματικές μονάδες είναι 

δυνατόν να επιφέρει αξιοπρόσεκτες οικονομίες κλίμακας, τουλάχιστον σε μακροπρόθεσμη 

βάση, καθώς επίσης και παρεχόμενες υπηρεσίες οι οποίες θα διακατέχονται από το υψηλό 

επίπεδο τους και την εξίσου υψηλή ποιότητα τους.  

Αντιθέτως, κρούσματα και φαινόμενα πολιτικής διαφθοράς και προκαθορισμένων 

επιχειρηματικών συμφωνιών οι οποίες χειραγωγούν την ευρύτερη αγορά και ως εκ τούτου και 

τον ίδιο το δημόσιο τομέα, σε συνδυασμό με την μη πρέπουσα και δέουσα απόδοση ευθυνών και 

επιβολή ποινών στα μέρη τα οποία καθίστανται υπεύθυνα για την παροχή χαμηλής ποιότητας 

υπηρεσιών, είναι δυνατόν να επιφέρουν φαινόμενα αλόγιστης και ανούσιας σπατάλης του 

δημοσίου χρήματος, ενώ παράλληλα υπονομεύουν και την ορθολογική κατανομή των 

ανθρωπίνων πόρων στο δημόσιο τομέα, καθώς επίσης και όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα 

πλεονεκτικά στοιχεία από τα οποία είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί η εργολαβική σχέση ως 

μορφή ιδιωτικοποίησης.  



 

2.2.2.ΤΟ FRANCHISE 

Το franchise ή εναλλακτικά οι λεγόμενη δικαιοχρησία, θεωρείται ως μία ιδιαίτερα δημοφιλής 

πολιτική αναπτυξιακής διαδικασίας η οποία αφορά κυρίως τον ιδιωτικό τομέα. Η διαδικασία του 

τρόπου με τον οποίο εφαρμόζεται το franchise στο πλαίσιο του δημόσιου τομέα καθίσταται λίγο 

διαφοροποιημένη σε σύγκριση με την αντίστοιχη διαδικασία η οποία ακολουθείται σε 

περιπτώσεις άμεσα συνυφασμένες και αμιγώς συνδεδεμένες με την ιδιωτική επιχειρηματικότητα 

(Parker, 1998). 

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του στο δημόσιο τομέα, ακολουθείται μια 

διαδικασία παραχώρησης από την πλευρά των εκάστοτε αρμοδίων κυβερνήσεων μιας 

συγκεκριμένης υπηρεσίας ή ενός συγκεκριμένου προϊόντος προς μία και μόνο ιδιωτική 

επιχειρηματική οντότητα, περίπτωση για την οποία ομιλούμε περί αποκλειστικού franchise, ή 

και σε περισσότερες επιχειρηματικές οντότητες, περίπτωση για την οποία ομιλούμε περί 

πολλαπλού franchise. Πρόκειται για μια επιλογή και μία απόφαση από την οποία στις 

συνηθέστερες περιπτώσεις ορίζεται και η εκάστοτε ακολουθούμενη τιμολογιακή πολιτική από 

την πλευρά των ιδιωτικών και άμεσα εμπλεκόμενων επιχειρηματικών μονάδων. Στο σημείο αυτό 

για λόγους πληρέστερης κατανόησης αναφέρουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο 

έγκειται στις δημόσιες αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες, οι οποίες αποτελούν ένα γεγονός 

το οποίο αντικατοπτρίζει απόλυτα τέτοιου είδους πολιτικές (Boubakri&Cosset, 1998). 

Αναφέρεται επιπροσθέτως, ότι ένα βασικό μειονεκτικό στοιχείο της συγκεκριμένης διαδικασίας 

θεωρείται η γέννηση και περαιτέρω ανάπτυξη τεχνητών μονοπωλιακό καταστάσεων. Ο λόγος 

έγκειται στο γεγονός ότι καμία άλλη επιχειρηματική μονάδα δεν έχει την δυνατότητα να 

παράσχει αντίστοιχες υπηρεσίες, με την άμεσα εμπλεκόμενοι, και ως εκ τούτου παρά τη 

δημιουργία και υπόσταση οικονομιών κλίμακας, η κατάρρευση του ανταγωνιστικού συστήματος 

το οποίο ενδεχομένως έχει δημιουργηθεί είναι θέμα χρόνου και ουδεμία αμφιβολία τίθεται για 

την πρόκλησή της. Αν μην τι άλλο, πρόκειται για ένα γεγονός το οποίο προκαλεί περαιτέρω 

προβληματισμούς (Barro, 1991; Baron& Myerson, 1982). 



Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι η υπόσταση οικονομιών κλίμακας, όπως αυτές αναφέρθηκαν 

ανωτέρω, επιφέρει ως απότοκο την πρόκληση φυσικών μονοπωλιακών καταστάσεων.Βάσει της 

πραγματικότητας που υφίσταται γύρω από την κατάσταση της επιλογής του franchise ως μορφής 

ιδιωτικοποίησης, μονοπωλιακά χαρακτηριστικά στοιχεία κάνουν την εμφάνισή τους στην 

συνηθέστερα στον περιπτώσεων σε κλάδους όπως είναι επι παραδείγματι αυτός του 

ηλεκτρισμού, του φυσικού αερίου, της ύδρευσης, της αποχέτευσης, των σιδηροδρόμων,και δεν 

είναι λίγες και οι περιπτώσεις στο πλαίσιο των οποίων μονοπωλιακά χαρακτηριστικά στοιχεία 

έχουν κάνει την εμφάνισή τους ακόμα και στον κλάδο των τηλεοπτικών καναλιών (Baron& 

Myerson, 1982). 

Συν τοις άλλοις, καθίσταται απόλυτα αποδεκτό και ευρέως γνωστό, ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία των ανωτέρω αναφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ανέκαθεν παρέχονται στη 

βάση της εκάστοτε ακολουθούμενης κοινωνικής πολιτικής, από επιχειρήσεις οι οποίες 

υπάγονται στο πλαίσιο του δημόσιου τομέα και χαρακτηρίζονται ως μονοπωλιακές (Baron& 

Myerson, 1982).  

Πρόκειται ουσιαστικά για μια σειρά επιχειρηματικών μονάδων δημοσίου δικαίου, οι οποίες δεν 

έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να παράγουν τα προϊόντα τους μέσω 

αξιοποίησης ανταγωνιστικών όρων. Για τον λόγο αυτό εμφανίζουν μια έντονη τάση αύξησης 

των επιπέδων των τιμών στις οποίες προσφέρονται υπηρεσίες και τα προϊόντα τους στους 

πολίτες ενός κράτους, ενώ την ίδια στιγμή συρρικνώνονται τα επίπεδα παραγωγής τους. 

 

2.2.3. ΟΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 

Πρόκειται για μια μορφή ιδιωτικοποίησης η οποία καθίσταται στις συνηθέστερες περιπτώσεις, 

εκφραζόμενη μέσω δύο επιμέρους ταινιών, δηλαδή της έννοιας της απο-ρύθμισης (deregulation) 

και της έννοιας του απο-ελέγχου (decontrol). Οι διαρθρωτικές αλλαγές, ουσιαστικά καθίστανται 

άμεσα συνυφασμένες με πράξεις κυβερνητικής φύσεως οι οποίες έχουν ως απότοκο την 

απελευθέρωση των αγορών οι οποίες μέχρι πρότινος συνήθιζαν να λειτουργούν σε ένα 

περιοριστικό πλαίσιο.  



Εν ολίγοις, η έννοια της απο-ρύθμισης (deregulation) καθίσταται άμεσα συνυφασμένη με την 

ύπαρξη ισχύος οιασδήποτε μορφής κρατικών παρεμβάσεων και οιονδήποτε κρατικών 

κανονισμών στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου κλάδου δραστηριότητας. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα είναι ο κλάδος των ταξί, καθώς επίσης και ο φαρμακευτικός κλάδος. Όσον αφορά 

τη λεγόμενη έννοια τουαπο-ελέγχου (decontrol) καθίσταται άμεσα συνυφασμένη με την παύση 

ισχύος οιασδήποτε μορφής κρατικής επιστασίας και οιασδήποτε μορφής ελεγκτικής διαδικασίας, 

στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου κλάδου δραστηριοποίησης (Parker, 1998). 

Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι τα μέσα που χρησιμοποιούνται ως ένδειξη παρέμβασης από την 

πλευρά των αρμοδίων κρατικών αρχών, προς την ελεύθερη λειτουργία και δραστηριοποίηση 

συγκεκριμένων κλάδων, είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται ή ακόμα και να εκφράζονται με μία 

ποικιλομορφία τρόπων και μεθόδων.  

Στο πλαίσιο των κάτωθι πίνακα αποτυπώνονται οι κυριότερες μορφές κρατικών ρυθμίσεων και 

ακολουθούμενων κρατικών ελεγκτικών διαδικασιών στο πλαίσιο μίας συγκεκριμένης αγοράς, 

άνευ εξάντλησης των πιθανών δυνατοτήτων που δίνονται στον κρατικό τομέα (Alchian & 

Demsetz, 1972; Boubakri&Cosset, 1998; Parker, 1998; Daviset.al., 2000; Vuylsteke, 1989): 

 

ΜΟΡΦΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Φορολογία φυσικών και νομικών 

προσώπων 
Φορολογικής φύσεως ελεγκτικές 

διαδικασίες 

Περιορισμοί νομικής φύσεως 

αναφορικά με την είσοδο σε έναν 

συγκεκριμένο κλάδο 

Τιμολογιακές πολιτικές 

Περιορισμοί νομικής φύσεως 

αναφορικά με τη διενέργεια διεθνών 

συναλλαγών στο πλαίσιο ενός 

συγκεκριμένου κλάδου 

Προσδιορισμός κατώτατων επιπέδων 

αμοιβών και μισθολογικών δαπανών 

Κρατικές επιδοτήσεις και 

επιχορηγήσεις 

Ελεγκτικές διαδικασίες 

περιβαλλοντικής φύσεως 

Μηχανισμοί διάσωσης επιχειρηματικών 

οντοτήτων που χαρακτηρίζονται ως 

προβληματικές 

Ελεγκτικές διαδικασίες 

συναλλαγματικής φύσεως 



Πίνακας . Μορφές Κρατικών Ρυθμίσεων και Κρατικών Ελεγκτικών Μηχανισμών  

(Ιδίας Επεξεργασίας) 

 

 

2.2.4. ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Πρόκειται για δύο μορφές ιδιωτικοποιήσεις οι οποίες θεωρούνται ως χρηματικές συνεισφορές ή 

ακόμα και ως συνεισφορές σε είδος προς μια σειρά ιδιωτικών επιχειρηματικών οντοτήτων, αρκεί 

ωστόσο να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι οποίες γνωστοποιούνται και 

καθορίζονται εκ των προτέρων. Ουσιαστικά, πρόκειται για δύο μορφές κρατικών παρεμβάσεων 

στο πλαίσιο του οικονομικού κλάδου οι οποίες διαφοροποιούνται αφενός διαχρονικά και 

αφετέρου γεωγραφικά, στο πλαίσιο του ίδιου κράτους στο οποίο αφορούν. Μάλιστα, η 

διαφοροποίηση τους έγκειται κυρίως στην εκάστοτε ακολουθούμενη κυβερνητική πολιτική στο 

πλαίσιο του εν λόγω κράτους (Parker, 1998). 

Έτσι, επί παραδείγματι, αναφέρεται ότι οι ιδιωτικές επιχειρηματικές οντότητες οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο μιας χώρας είναι δυνατόν να ενισχυθούν χρηματοδοτικά με 

τους κάτωθι επιμέρους τρόπους (Parker, 1998; Boubakri&Cosset, 1998; Vuylsteke, 1989): 

 

Σχεδιάγραμμα . Τρόποι Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης Επιχειρήσεων  

(Ιδίας Επεξεργασίας) 

 

2.2.5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ 

Το σύστημα κουπονιών, ως μια μορφή ιδιωτικοποίησης, αφορά ένα συγκεκριμένο είδος και 

αριθμό προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ καθίσταται εξίσου δημοφιλές με τις ανωτέρω 

αναφερόμενες και περιγραφόμενες μορφές ιδιωτικοποίησης. Πρόκειται για μια μορφή 

ιδιωτικοποίησης, η οποία αξιοποιείται σε μεγαλύτερο βαθμό στην περίπτωση του εξωτερικού 



και όχι τόσο στην περίπτωση της χώρας μας. Μάλιστα, χρησιμοποιείται σε μεγαλύτερη 

συχνότητα σε κράτη της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. 

Ως προς τη διαδικασία της εφαρμογής του, ακολουθείται ο διαμοιρασμός δωρεάν κουπονιών σε 

μια σειρά κοινωνικών ομάδων με βασικό κριτήριο μία σειρά επιμέρους κοινωνικών, 

δημογραφικών και οικονομικών αξιολογικών κριτηρίων. Μέσω του συστήματος κουπονιών 

είναι δυνατόν να παρέχονται υπηρεσίες σίτισης, περίθαλψης, ακόμα και υπηρεσίες στέγασης 

προς τις ανωτέρω αναφερόμενες κοινωνικές ομάδες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια 

(Parker, 1998). 

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ασθενές σημείο το οποίο χαρακτηρίζει την συγκεκριμένη μορφή 

ιδιωτικοποίησης αφορά την δυσχέρεια της απόλυτα ορθολογικής εφαρμογής της στην πράξη. Ο 

λόγος έγκειται στην δυσκολία επιλογής εκείνων των κοινωνικών ομάδων οι οποίες θα πρέπει να 

υπερισχύσουν έναντι άλλων, βάσει των αξιολογικών κριτηρίων που τίθενται στην εκάστοτε 

περίπτωση. Πρόκειται για μια μορφή ιδιωτικοποίησης στο πλαίσιο της αξιοποίησης της οποίας 

δεν εκλείπουν φαινόμενα διαφθοράς, τα οποία προέρχονται αφενός από την πλευρά του 

δημόσιου τομέα και αφετέρου από την πλευρά του ιδιωτικού (Boubakri&Cosset, 1998). 

Στις συνηθέστερες των περιπτώσεων, οι ιδιότητες δήλωναν ψευδή στοιχεία προκειμένου να 

πληρούν τα κριτήρια τα οποία τίθενται από την πλευρά του δημόσιου τομέα, ενώ από την άλλη 

πλευρά, οι εκάστοτε αρμόδιοι δημόσιοι λειτουργοί επιδίδονται στην εξυπηρέτηση 

συγκεκριμένων πολιτικών σκοπιμοτήτων και συμφερόντων (Vuylsteke, 1989).  

 

2.2.6.JOINTVENTURE 

Στην περίπτωση της συγκεκριμένης μορφής ιδιωτικοποίησης, απώτερος σκοπός καθίσταται η 

συρρίκνωση και όσο το δυνατόν εντονότερος περιορισμός του δημόσιου τομέα ενός κράτους. 

Πρόκειται για μια μορφή ιδιωτικοποίησης η οποία έγκειται στη σύναψη επιχειρηματικής 

πτήσεως συμφωνιών μεταξύ φορέων που υπάγονται στο δημόσιο τομέα και ιδιωτικών 

επιχειρηματικών οντοτήτων. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μορφής ιδιωτικοποίησης, Ο 

ιδιωτικός τομέας καταλήγει να αναλαμβάνει ρόλους οι οποίοι πριν τη σύναψη της ανωτέρω 



αναφερόμενης επιχειρηματικής συμφωνίας είχαν αναπτυχθεί αμιγώς στο πλαίσιο του δημόσιου 

τομέα ν (Vuylsteke, 1989). 

Η συγκεκριμένη μορφή ιδιωτικοποίησης εφαρμόζεται στο πλαίσιο της σύγχρονης εποχής και 

στην περίπτωση της χώρας μας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα της εν λόγω εφαρμογής 

καθίσταται η εφαρμογή των προγραμμάτων Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 

(Σ.∆.Ι.Τ.). Η ανάπτυξη των ανωτέρω αναφερόμενων προγραμμάτων ακολουθεί βραδύτερους 

ρυθμούς από τους αντίστοιχους που ακολουθούνται σε διεθνές πλαίσιο και ο λόγος έγκειται στο 

γεγονός των ιδιαίτερα αυξημένων επιπέδων γραφειοκρατίας από τα οποία χαρακτηρίζεται ο 

ελληνικός δημόσιος τομέας (Parker, 1998).  

Στο σημείο αυτό, αναφέρουμε ότι η αιτία τις συμπράξεις επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ 

του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα καθίσταται η συνδυαστική υπόσταση των πλεονεκτικών 

και δυνατών σημείων καθενός εξ' αυτών των τομέων.  

Από τη μία πλευρά, στο πλαίσιο του δημόσιου τομέα δημιουργείται απαιτούμενο πλαίσιο 

κανονισμών και αρχών μέσω της παρακολούθησης του οποίου ιδιότητες έχουν το δικαίωμα της 

εμπλοκής και της συμμετοχής τους σε μια σειρά δραστηριοτήτων, στις οποίες δεν είχαν 

πρόσβαση μέχρι πρότινος. Από την άλλη πλευρά, στο πλαίσιο του ιδιωτικού τομέα προσφέρεται 

η απαιτούμενη τεχνογνωσία, τα απαιτούμενα κεφάλαια, καθώς επίσης και ο παράγοντας της 

επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας. Ουσιαστικά, από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα 

προσφέρονται όλοι εκείνοι οι παράγοντες και όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά στοιχεία τα 

οποία ανέκαθεν εξέλιπαν από την πλευρά του δημοσίου (Savas, 2000). 

 

2.2.7.LEASING 

Το leasing, ή εναλλακτικά η χρηματοδοτική μίσθωση, αποτελεί και την τελευταία μορφή 

ιδιωτικοποίησης η οποία πρόκειται να αναλυθεί στο πλαίσιο της διεθνούς πραγματικότητας. 

Πρόκειται για μια μορφή ιδιωτικοποίησης Η οποία υποστηρίζεται υπό την έννοια του ότι οι 

επιμέρους διοικητικές λειτουργίες και το ευρύτερο οργανωτικό πλαίσιο ενός δημοσίου 

οργανισμού μεταφέρονται στον ιδιωτικό τομέα. 



Το leasing, ουσιαστικά αφορά μια συμφωνία συνεργασίας, μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου 

τομέα, στο πλαίσιο της οποίας ο δημόσιος τομέας προβαίνει στην αγορά μιας υπηρεσίας είναι 

ενός προϊόντος, που προσφέρεται από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα (Boubakri&Cosset, 1998; 

Vuylsteke, 1989). 

Στο πλαίσιο της διεθνούς πραγματικότητας, Η οποία εξετάζεται και στο συγκεκριμένο σημείο 

της παρούσας διπλωματικής εργασίας, Η λύση της αξιοποίησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης 

στο πλαίσιο μιας ιδιωτικοποίησης, έχει εφαρμοστεί επί του πρακτέου σε εξειδικευμένες 

περιπτώσεις, όπως είναι επί παραδείγματι η ανακύκλωση και η συγκομιδή απορριμμάτων. Στο 

πλαίσιο του εν λόγω παραδείγματος, ο ιδιωτικός τομέας προβαίνει στην αξιοποίηση των δικών 

του μέσων και εργαλείων, καθώς επίσης και στη χρησιμοποίηση των δικών του ανθρωπίνων 

πόρων, προκειμένου να προχωρήσει στην προσφορά της συγκεκριμένης υπηρεσίας για 

λογαριασμό του δημοσίου τομέα, στο πλαίσιο της συμφωνηθείσας συνεργασίας τους (Parker, 

1998). 

 

2.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

2.2.1. Η ΜΕΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ 

Η διαδικασία της λεγόμενης μετοχοποίησης λαμβάνεται υπόψιν ως το πρωταρχικό στάδιο της 

επιτυχούς και ολικής διαδικασίας της ιδιωτικοποίησης μιας δημόσιας επιχειρηματικής μονάδας ή 

ενός δημόσιου οργανισμού (Christodoulakis, 2010).  

Αναλυτικότερα, σε περίπτωση κατά την οποία δεν διενεργηθεί μεταβίβαση μεγαλύτερο ποσοστό 

από το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της δημόσιας επιχείρησης, στους ιδιώτες, τότε ένας 

δημόσιος τομέας εξακολουθεί να θεωρείται ως ο κύριος κάτοχος και ο βασικός διοικητής της 

δημόσιας επιχείρησης ή οργανισμού. Αυτό σημαίνει, ότι σε μια τέτοια περίπτωση ο δημόσιος 

τομέας εξακολουθεί να κατέχει την δημόσια επιχείρηση ή το δημόσιο οργανισμό για τον οποίο 

γίνεται λόγος κι έτσι, αυτός μετατρέπεται από αμιγώς δημόσιος σε μεικτός. Στο σημείο αυτό 

επομένως, ισχύει η λεγόμενη και ανωτέρω περιγραφόμενη μορφή του Joint Venture, η οποία 



καθίσταται ευρέως διαδεδομένη και εξαιρετικά δημοφιλής στην περίπτωση του εξωτερικού 

(Bourantas & Papadakis, 1996; Christodoulakis, 2010). 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας της μετοχοποίησής ενός δημόσιου οργανισμού, όπως ήταν μέχρι 

πρότινος και ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) ο δημόσιος τομέας διαθέτει προς 

τον ιδιωτικό τομέα, μέσω δημοσίων εγγράφων, μετοχές οι οποίες μέχρι πρότινος βρίσκονταν στα 

χέρια του Δημοσίου. Κατά απόλυτη αναλογία το ποσοστό το σύνολο αριθμού των διατιθέμενων 

μετοχών από την πλευρά του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, αξιολογείται και ο βαθμός της 

μεταβίβασης του δημόσιου οργανισμού στα χέρια των ιδιωτών (Alexakiset.al., 2008).  

Σε περίπτωση κατά την οποία, όπως ήδη αναφέρθηκε, το εν λόγω ποσοστό υπολείπεται του 50% 

του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου του δημόσιου οργανισμού, τότε ουσιαστικά επιτυγχάνεται 

αποκλειστικά και μόνο ένας στόχος ο οποίος δεν είναι άλλος από την αμιγώς ταμειακή και 

χρηματική ενίσχυση του κρατικού προϋπολογισμού. Στην περίπτωση αυτή, ομιλούμε περί 

μερικής διασποράς του μετοχικού κεφαλαίου του δημόσιου οργανισμού (Bourantas & 

Papadakis, 1996). 

Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με την περίπτωση της άμεσης πώλησης των μετοχών μιας 

δημόσιας επιχειρηματικής οντότητας προς τον ιδιωτικό τομέα, των οποίων αφενός τη 

φερεγγυότητα και αφετέρου ικανότητα καθίσταται γνωστή από την αρχή. Πρόκειται για μια 

διαδικασία η οποία διακατέχεται από ιδιάζουσα ταχύτητα, αλλά και ευελιξία. Μάλιστα, 

προτιμάται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η δημόσια επιχειρηματική οντότητα χαρακτηρίζεται 

από χαμηλή αποδοτικότητα και ταυτόχρονα η κεφαλαιαγορά του κράτους επί του οποίου αυτή 

εδρεύει και δραστηριοποιείται δεν χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ανάπτυξη (Barro, 1991), ενώ 

παράλληλα πρέπει να διενεργηθεί εξασφάλιση του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στο 

πλαίσιο της ανωτέρω αναφερόμενη στην δημόσιας επιχείρησης (Christodoulakis, 2010). 

Παρεμφερής διαδικασία ιδιωτικοποίησης είναι και η λεγόμενη πώληση του μετοχικού 

κεφαλαίου μίας δημόσιας επιχειρηματικής μονάδας μέσω της αύξησης αυτού. Πρόκειται επί της 

ουσίας για ένα είδος μερικής μετοχοποίησης. Συνήθως, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 

επιλέγεται η πώληση των μετοχών μιας δημόσιας επιχείρησης μέσω αύξησης του μετοχικού 

κεφαλαίου της, η εν λόγω δημόσια επιχείρηση καταλήγει να είναι μεικτή και όχι αμιγώς 

ιδιωτική. 



 

2.2.2. Η ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η πώληση του μετοχικού κεφαλαίου μιας 

δημόσιας επιχειρηματικής μονάδας ή ενός δημόσιου οργανισμού, τότε είναι εφικτό να 

διενεργηθεί η διαδικασία της μερικής ή ακόμα και της ολικής πώλησης των περιουσιακών της 

στοιχείων. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία καθίσταται ευρέως γνωστή ως ρευστοποίηση 

ενός δημόσιου οργανισμού ή μιας δημόσιας επιχειρηματικής οντότητας (Alchian& 

Demsetz,1973). 

Στις συνηθέστερες των περιπτώσεων, τέτοιου είδους διαδικασίες πραγματοποιούνται μέσω 

δημοπρασιών, άμεσων διαπραγματεύσεων με συγκεκριμένους επενδυτές, καθώς επίσης και 

μέσω των λεγόμενων πλειοδοτικών διαγωνισμών(Alexakiset.al., 2008). 

 

2.2.3.Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 

Σε περίπτωση κατά την οποία μια δημόσια επιχειρηματική οντότητα ή ένας δημόσιος 

οργανισμός διακατέχονται από ποικιλομορφία δραστηριοτήτων και δράσεων, ενώ παράλληλα 

καθίσταται ανέφικτη η ανεύρεση της βέλτιστης περίπτωσης αγοραστή, ή εναλλακτικά σε 

περίπτωση κατά την οποία το Δημόσιο θεωρεί πως πρέπει να έχει την κατοχή συγκεκριμένων 

δραστηριοτήτων, τότε κρίνεται ως ενδεικτικό δεύτερη λύση η διαδικασία της μεταβίβασης ενός 

τιμήματος, και όχι εξ’ ολοκλήρου, της εν λόγω δημόσιας επιχειρηματικής οντότητας ή του 

δημόσιου οργανισμού σε ιδιωτικό επενδυτικό κοινό (Christodoulakis, 2010).  

Πρόκειται για μια διαδικασία μέσω της ολοκλήρωσης της οποίας διευκολύνεται η πώληση μίας 

δημόσιας επιχειρηματικής οντότητας ή ενός δημόσιου οργανισμού, ανεξάρτητα από το αν αυτή 

είναι μερική ή ολική. Μάλιστα, μέσω τη συγκεκριμένης διαδικασίας ενισχύονται τα επίπεδα 

ανταγωνισμού που υφίστανται σε συγκεκριμένες δραστηριότητες. Πρόκειται για μία διαδικασία 

η οποία είναι δυνατόν να επιτευχθεί ακόμα και μέσω του σχηματισμού των λεγόμενων εταιρειών 

– συμμετοχών οι οποίες καθίστανται ευρέως γνωστές ως holding companies, και με τον τρόπο 



αυτόν επιτυγχάνεται η υπόσταση μιας πληθώρας θυγατρικών επιχειρηματικών μονάδων 

(Bourantas & Papadakis, 1996). 

Στο σημείο αυτό τονίζεται, ότι για λόγους ενίσχυσης των επιπέδων ανταγωνισμού της ανωτέρω 

αναφερόμενης δημόσιας επιχειρηματικής οντότητας ή του δημόσιου οργανισμού, δίνεται η 

δυνατότητα της παροχής δικαιωμάτων αφενός στη διαδικασία της προσφοράς και αφετέρου 

στην διαδικασία της διανομής των παρεχομένων υπηρεσιών και των παραγόμενων αγαθών, προς 

έναν και μόνο διανομέα ή παράγωγο και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (Christodoulakis, 

2010). 

Πρόκειται για μία διαδικασία η οποία καθίσταται σε απόλυτο βαθμό συνυφασμένη με την 

ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία του franchising.  

Η αναδιάρθρωση, ως μορφή ιδιωτικοποίησης προτιμάται ακόμα και στις περιπτώσεις στο 

πλαίσιο των οποίων το χρηματοοικονομικό υπόβαθρο μιας δημόσιας επιχειρηματικής οντότητας 

ή ενός δημόσιου οργανισμού δεν χαρακτηρίζεται από καλή ποιότητα η οποία συνεπάγεται και 

την αδυναμία προσέλκυσης του επενδυτικού κοινού από την πλευρά της εν λόγω επιχείρησης. 

Απότοκος αυτού, είναι ότι ο δημόσιος τομέας αποσκοπεί σε πρώτη φάση στην εξυγίανση της εν 

λόγω δημόσιας επιχείρησης ή του δημόσιου οργανισμού, καθώς επίσης και στην βελτίωση της 

κατάστασης στην οποία βρίσκεται (Christodoulakis, 2010). 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προσπάθειας χρησιμοποιούνται από την πλευρά του Δημοσίου 

μια σειρά επιμέρους εργαλείων και μέσων, όπως είναι επι παραδείγματι ο διαχωρισμός 

εργασιών-θυγατρικών, η μεταρρύθμιση του εργασιακού καθεστώτος, η μείωση ή σε περιπτώσεις 

που είναι εφικτή, ακόμα και η διαγραφή δανεισμού. Σε δεύτερη φάση, αφού επιτευχθεί η 

βελτίωση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η δημόσια επιχείρηση, ο δημόσιος τομέας θέτει 

ως στόχο την ιδιωτικοποίηση αυτής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τι συμβαίνει λόγω 

περιγραφόμενης διαδικασίας καθίσταται η περίπτωση της Ολυμπιακής, καθώς επίσης και η 

περίπτωση του ΟΣΕ στη χώρα μας(Alexakiset.al., 2008). 

 



2.2.4. ΤΟ LEASING 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατό να διενεργηθεί η διαδικασία της 

ολικήςιδιωτικοποίησης μιας δημόσιας επιχειρηματικής οντότητας ή ενός δημόσιου οργανισμού, 

τότε, είναι εφικτή η αξιοποίηση της λεγόμενης μεθόδου χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία 

περιεγράφηκε αναλυτικά ανωτέρω στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Η επιλογή 

της χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι δυνατόν να αφορά αφ' ενός στην περίπτωση των 

περιουσιακών στοιχείων του εν λόγω δημόσιου οργανισμού ή ακόμα και την περίπτωση της 

άσκησης των διοικητικών καθηκόντων του (Christodoulakis, 2010). 

Στο πλαίσιο της εν λόγω μορφής ιδιωτικοποίησης, διασφαλίζεται για συγκεκριμένη και ακριβώς 

καθορισμένη χρονική περίοδο, η αξιοποίηση της απαιτούμενης τεχνολογίας, μέσω σύγχρονων 

τεχνολογικών πόρων, εργαλείων και μηχανημάτων, καθώς και η υπόσταση των βέλτιστων 

διοικητικών μεθόδων, από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα προς την εν λόγω δημόσια 

επιχείρηση (Bourantas & Papadakis, 1996). 

Πρόκειται για μια μορφή ιδιωτικοποίησης στο πλαίσιο της οποίας αντικατοπτρίζονται αφενός 

υψηλότερα επίπεδα αποδόσεων των περιουσιακών στοιχείων ενός δημόσιου οργανισμού ή μιας 

δημόσιας επιχείρησης, και αφετέρου η υψηλότερη αποδοτικότητα του ανθρώπινου δυναμικού 

που απασχολείται στο πλαίσιο αυτής. Με τον τρόπο αυτόν η δημόσια επιχείρηση ή ο δημόσιος 

οργανισμός έχουν την ευκαιρία της μεγιστοποίησης των επιπέδων του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματός τους.  

Τέλος, τονίζεται ότι στην περίπτωση της χρηματοδοτικής μίσθωσης ως μορφής ιδιωτικοποίησης, 

ο δημόσιος τομέας εξακολουθεί να κατέχει την ιδιοκτησία, την ευθύνη καθώς επίσης και τον 

έλεγχο της ανωτέρω αναφερόμενης δημόσιας επιχείρησης και του αντίστοιχου δημόσιου 

οργανισμού. Επομένως, ο δημόσιος τομέας εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος για τις υποχρεώσεις 

οι οποίες δημιουργούνται από την ενεργό δράση και δραστηριοποίηση της δημόσιας 

επιχειρηματικής οντότητας (Bourantas & Papadakis, 1996). 

 



2.2.5. Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 

ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι η διαδικασία της απελευθέρωσης των αγορώντων 

χρηματοοικονομικής φύσεως προϊόντων, δηλαδή των προϊόντων που υπάγονται στο πλαίσιο της 

χρηματιστηριακής αγοράς και της ευρύτερης κεφαλαιαγοράς, προσφέρει τη δυνατότητα, προς 

μια σειρά μεγάλου μεγέθους πολυεθνικών επιχειρηματικών οντοτήτων, να προβούν στην 

ανάληψη της κατασκευής, και εν συνεχεία της εκμετάλλευσης μεγάλων έργων υποδομής. Η 

κατασκευαστική διαδικασία, καθώς επίσης και η εν συνεχεία εκμετάλλευση, θα διενεργηθεί με 

κεφάλαια τα οποία θα διατεθούν από τις ίδιες τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Στο σημείο αυτό 

έγκειται και η έννοια της λεγόμενης αυτοχρηματοδότησης (Bourantas & Papadakis, 1996). 

Στο σημείο αυτό, τονίζεται ότι η χρονική διάρκεια της διαδικασίας της εκμετάλλευσης, καθώς 

επίσης και η διάρκεια της παράδοσης σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους όρους και κανονισμούς 

της διαδικασίας της εκμετάλλευσης των ολοκληρωμένων πλέον έργων, καθίστανται απόλυτα 

καθορισμένη, με ιδιάζουσα σαφήνεια, στα επιμέρους συμφωνητικά τα οποία υπογράφονται από 

την πλευρά των δύο συμβαλλομένων μερών, δηλαδή αφενός από την πλευρά του δημόσιου 

τομέα και αφετέρου από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

τέτοιου είδους ιδιωτικοποιήσεων στην περίπτωση της χώρας μας είναι το αεροδρόμιο των 

Σπάτων, καθώς επίσης και η κατασκευή εθνικών οδών (Alexakis, 2007). 

Πρόκειται για μία αν μη τι άλλο αποτελεσματική κι διευκολυντική μέθοδο ιδιωτικοποίησης. Η 

διευκόλυνση έγκειται στην προαγωγή των επιπέδων ανάπτυξης, όπως υποστηρίζεται από τον 

Barro (1991). Ωστόσο, δεν παύει να είναι μία μορφή ιδιωτικοποίησης η οποία χρήζει ιδιαίτερης 

προσοχής στο πλαίσιο και στην διαδικασία της καταγραφής των επιμέρους όρων και 

κανονισμών από τους οποίους διέρχεται η διαδικασία της κατασκευής, καθώς επίσης και η 

διαδικασία της εκμετάλλευσης για τις εν τέλει παράδοσης του έργου. Μάλιστα, ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δίνεται και στο πλαίσιο των ευθυνών που αναλαμβάνει το ίδιο το κράτος 

στην από την πλευρά του ανταπόκριση στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του έργου 

μόλις επέλθει η χρονική στιγμή κατά την οποία ο ιδιωτικός τομέας θα αποχωρήσει από το 

προσκήνιο (Alexakis, 2007). 



Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι στην περίπτωση της χώρας μας έχει δημιουργηθεί ένα 

αξιοσημείωτο πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό έγκειται στην παραχώρηση των εσόδων τα οποία 

προέρχονται από την εκμετάλλευση των διοδίων, στις επιχειρηματικές οντότητες οι οποίες είχαν 

προβεί στην κατασκευή του ίδιου του έργου. Πρόκειται για την περίπτωση των εθνικών δικτύων 

της χώρας μας και για ένα πρόβλημα το οποίο έχει αποτελέσει πηγή πυροδότησης μίας 

πληθώρας αντιδράσεων, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη ακόμα και την τρέχουσα χρονική 

περίοδο (Bourantas & Papadakis, 1996). 

Επανερχόμενοι, στην μέθοδο ανάθεσης έργων μέσω της διαδικασίας της αυτοχρηματοδότησης, 

τελικά τονίζεται ότι πρόκειται για μία μέθοδος ιδιωτικοποίησης μέσω της οποίας διασφαλίζεται 

η κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής, γεγονός το οποίο συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην 

ανάπτυξη και την αναβάθμιση ενός κράτους, αλλά η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης δεν είναι 

χρονικά απεριόριστη, αλλά διακατέχεται από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, κατόπιν της 

έλευσης του οποίου το έργο επέρχεται στα χέρια του δημόσιου τομέα (Alexakis, 2007). 

  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

3.1.ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά, το φαινόμενο της εθνικοποίησης 

των επιχειρήσεων και των οργανισμών στην ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με έντονους 

ρυθμούς. Μέχρι εκείνη την περίοδο, οι σημαντικότερες δημόσιες επιχειρήσεις που 

λειτουργούσαν στη χώρα ήταν η Τράπεζα της Ελλάδος, η Εθνική Τράπεζα, ο Οργανισμός 



Λιμένος Πειραιώς, το Ταχυδρομική Ταμιευτήριο και λοιποί παρεμφερείς οργανισμοί 

(Georgopoulos et.al.,2007). 

Το 1949 έλαβε χώρα η ίδρυση του Οργανισμού Ελληνικών Τηλεπικοινωνιών (Ο.Τ.Ε.), την 

επόμενη χρονιά η ίδρυση Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.), ενώ ακολούθησε η 

ίδρυση της Οργάνωσης Προσγειωμένων Βελτιώσεων, καθώς και τουΕθνικού Οργανισμού 

Καπνού και λοιπών οργανισμών (Georgopoulos et.al.,2007).  

Ακόμη και αν οι πολιτικές της μεταπολεμικής περιόδου ήταν εκείνες που θεμελίωσαν την 

προοπτική του Έλληνα πολιτικού επιχειρηματία, η σημαντικότερη περίοδος για ιδιωτικοποιήσεις 

ήταν τα χρόνια πολιτικής μετάβασης. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 μάλιστα, 

ιδιωτικοποιήθηκαν οι Ολυμπιακές Αερογραμμές (Christodoulakis, 2010). 

Επίσης, εκείνη τη χρονική περίοδο ιδρύθηκαν διάφορες επιχειρήσεις όπως είναι επί 

παραδείγματι η Επιχείρηση Αστικών Μεταφορών, η Επιχείρηση Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων 

Αθηνών-Πειραιώς, η Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου, η Ελληνική Βιομηχανία Όπλων και 

άλλες δημόσιες επιχειρήσεις που κατείχαν ή κατέχουν ζωτική σημασία και θέση στην 

παραγωγική δομή της ελληνικής οικονομίας. 

 

3.2. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Το συμπέρασμα που προκύπτει από τα ανωτέρω όσον αφορά το εύρος συμμετοχής του 

ελληνικού κράτους στο σύνολο της οικονομίας είναι ότι αν δεν δύναται να χαρακτηριστεί ως 

έντονο, ότε δεν είναι σίγουρα αμελητέο. Ακόμη και αν δεν υπάρχουν συγκριτικά στατιστικά 

στοιχεία για να αποσαφηνιστεί με ακρίβεια η έκταση της δημόσιας παραγωγικής 

δραστηριότητας, σημειώνουμε ότι το ελληνικό κράτος εξακολουθεί να ενεργεί ως σημαντικός 

«επιχειρηματίας», ιδιαίτερα στον δευτερογενή τομέα. Ταυτόχρονα, πολλές είναι οι 

προβληματικές επιχειρήσεις που η διοίκησή τους ανέλαβε πρόσφατα το κράτος (Pantelidiset.al., 

2009).  



Το πιο σημαντικό γεγονός είναι ότι το ελληνικό κράτος συμβάλλει με την παραγωγική του 

δραστηριότητα στην απασχόληση ενός σημαντικού τμήματος εργατικού δυναμικού καθώς και 

στην προστιθέμενη αξία του ελληνικού ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ). Στην εποχή μας 

υπάρχουν τομείς στους οποίους η κυριότερη θέση κατέχεται από το ίδιο ελληνικό κράτος. Επί 

παραδείγματι, στον τραπεζικό τομέα, οι δημόσιες επιχειρήσεις συμμετέχουν κατά 80%, τόσο 

στην απασχόληση όσο και στην προστιθέμενη αξία, στους τομείς της ενέργειας και της 

υδροδότησης, συμμετέχουνκατά 70% στην απασχόληση και κατά 60% στην προστιθέμενη αξία. 

Ταυτόχρονα, στις μεταφορές και τις επικοινωνίες, η συμμετοχή του δημοσίου τομέα στην 

απασχόληση υπερβαίνει το 30% και στην προστιθέμενη αξία είναι 45% (Georgopoulos 

et.al.,2007). 

Τα στοιχεία αυτά αντιπροσωπεύουν το μέγεθος της συμμετοχής του κράτους στην παραγωγική 

δραστηριότητα, κυρίως στον τομέα της προστιθέμενης αξίας. Η ελληνική οικονομία 

χαρακτηρίζεται από πολλούς διεθνείς οργανισμούς ως παρεμβατικούς. Στην περίπτωση 

συγκεκριμένων προϊόντων, η ελληνική οικονομία θεωρείται από τους διεθνείς επενδυτικούς 

κύκλους ως μονοπωλιακή (Baron& Myerson, 1982).  

Απόρροια αυτών ήταν αφενός ότι η ελληνική οικονομία αντιμετώπιζε γενικά δυσμενή γεγονότα 

και μη επιθυμητές εξελίξεις, με εξαίρεση ορισμένες κερδοφόρες επιχειρήσεις, όπως είναι επί 

παραδείγματι η ΔΕΗ, για την προσέλκυση επενδυτών σε στρατηγικούς τομείς και, αφετέρου, 

ενίσχυσε την ακαμψία στους εν λόγω τομείς. Το πρόβλημα έγινε πιο έντονο στην περίπτωση των 

δημόσιων επιχειρήσεων που παρουσιάζουν όλο και μεγαλύτερες ζημιές ανά κύκλο εργασιών. 

Αντίθετα, στον τομέα της απασχόλησης η κρατική παρέμβαση χαρακτηρίζεται από διαφορετικές 

προσεγγίσεις. Στους κύκλους των εργαζομένων στις δημόσιες επιχειρήσεις η άποψη που 

επικρατεί είναι ότι η δημόσια παρέμβαση λειτουργεί προς το κέρδος τους. Αυτή η άποψη που 

επικρατεί σε σημαντικό ποσοστό του ενεργού εργατικού δυναμικού της Ελλάδας, υποστηρίζεται 

ορθολογικά. Οι συνθήκες εργασίας και οι μισθοί είναι κατά μέσο όρο υψηλότερα στις δημόσιες 

επιχειρήσεις σε σύγκριση με τον ιδιωτικό τομέα. Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι των δημόσιων 

επιχειρήσεων απολαμβάνουν διαρρύθμιση της εργασίας, καθώς και άλλα προνόμια, όπως είναι 

επί παραδείγματι μεγαλύτερη διάρκεια διακοπών, επαρκή αναλογιστική κάλυψη, οικονομική 

ενίσχυσητων μελών της οικογένειάς τους και άλλα παρεμφερή οφέλη(Pantelidiset.al., 2009). 



Από την άλλη πλευρά, κυρίως στους επιχειρηματικούς κύκλους, η αντίληψη που επικρατεί είναι 

ότι ο τομέας των δημοσίων υπαλλήλων είναι υπεράριθμος όσον αφορά τις πραγματικές ανάγκες 

του διοικητικού συστήματος και ότι τα οφέλη για αυτούς εντείνουν και δεν βελτιώνουν την 

άνιση κατανομή του συνολικού προϊόντος. Δεν είναι λίγοι μάλιστα, όσοι ένθερμα ισχυρίζονται 

ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι υφίστανται, βλάπτοντας άλλα κοινωνικά στρώματα που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης (Georgopoulos et.al.,2007). 

Σε μια κοινωνία διαφορετικών τάξεων είναι βέβαιο ότι οι προσεγγίσεις σχετικά με τα θέματα 

διανομής του εθνικού προϊόντος και του εθνικού εισοδήματος, διαφέρουν. Αυτές οι διαφορές 

απόψεων είναι συχνά εκείνες που προσφέρουν λύσεις σε προβλήματα που είναι εγγενή όταν 

συγκρούονται επιμέρους υφιστάμενα συμφέροντα. Δεν τίθεται αμφιβολία για το ότιη κατάσταση 

της ελληνικής οικονομίας είναι ένας βασικός μακροοικονομικός παράγοντας που επηρεάζει τις 

αποφάσεις που λαμβάνονται για τις ιδιωτικοποιήσεις. 

 

3.3. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Ο λόγος για την αναφορά μας στη γενική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας προκύπτει από 

την εμπειρία άλλων δυτικών οικονομιών, όπως είναι επί παραδείγματι η Μεγάλη Βρετανία, η 

Γαλλία και η Γερμανία, όπου το φαινόμενο των ιδιωτικοποιήσεων κρατικών επιχειρήσεων 

πραγματοποιήθηκε με την προοπτική ανάπτυξης οικονομίας ή για να αποφευχθεί η ύφεση. 

Ταυτόχρονα και ανεξάρτητα από τη δυνατότητα μιας οικονομίας να βρεθεί σε έντονη ύφεση ή 

ανάκαμψη, η επιλογή των ιδιωτικοποιήσεων των δημόσιων επιχειρήσεων μπορεί να συμβαδίζει 

με την γενικότερη προσπάθεια αναμόρφωσης του ήδη υφιστάμενου κοινωνικού πλαισίου 

(Belkeet.al., 2006; Bortolottiet.al., 2004).  

Η ελληνική οικονομία από το 1996 και μετά εισήλθε σε μια νέα φάση οικονομικής διεύρυνσης. 

Τα υψηλά ποσοστά διεύρυνσης συνοδεύτηκαν από την αύξηση των επενδύσεων σταθερού 

κεφαλαίου και από την επιτάχυνση της παραγωγικότητας της εργασίας. Αντίστοιχα από το 1999 

και μετά παρατηρούμε χαμηλά επιτόκια σε συνδυασμό με χαμηλό πληθωρισμό. Η ανάκαμψη 

της ελληνικής οικονομίας κατά τη διάρκεια της περιόδου 1996-1999 επιτεύχθηκε από μια φάση 

άνθησης μεταξύ των ετών 2000-2004, ενώ από το 2004 και έπειτα οι προσδοκίες δεν είναι 



ευοίωνες. Τα ποσοστά διεύρυνσης του ελληνικού ΑΕΠ για τα επόμενα έτη κυμάνθηκαν επίσης 

σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη (Maglaras, 2010).  

Είναι επίσης γεγονός ότι η ελληνική οικονομία βγήκε από μια μακρά περίοδο ύφεσης (1974-

1995), μια εξέλιξη που ενθάρρυνε το επιχειρηματικό κλίμα, που είναι η προοπτική 

οριστικοποίησης νέων ιδιωτικών επενδύσεων. Η ανάκαμψη της οικονομίας οδήγησε στην 

αύξηση της κερδοφορίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις και αυτό προσέφερε στο επενδυτικό 

κοινό τη δυνατότητα επανεπένδυσης των συσσωρευμένων κερδών και ούτω καθεξής. Σύμφωνα 

με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η κατανομή κεφαλαίου στο σύνολο της ελληνικής 

βιομηχανίας ανήλθε σε 118 μονάδες εν έτει 2004 με βάση το έτος 1995. Η αύξηση της 

κερδοφορίας των ελληνικών επιχειρήσεων σε συνδυασμό με την άρση των περιορισμών της 

ζήτησης συνέβαλε επίσης στην άνοδο των επενδυτικών κινήσεων και στη συνεχή επιτάχυνση 

της συσσώρευσης κεφαλαίων (Georgopoulos et.al.,2007; Pantelidiset.al., 2009). 

Η αύξηση της εγχώριας ενεργού ζήτησης συνέβαλε θετικά στην αύξηση των επενδύσεων 

σταθερού κεφαλαίου. Η εν λόγω αύξηση ήταν αρκετή ώστε να υπερκαλύπτει την αρνητική 

συμβολή της εξωτερικής ζήτησης που επιδεινώνει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών 

προϊόντων. Η αύξηση της ενεργού εγχώριας ζήτησης συνέβαλε σημαντικά στην αναζωογόνηση 

της ελληνικής οικονομίας διότι λειτουργούσε ως πλατφόρμα κίνησης και τοποθέτησης ιδιωτικών 

κεφαλαίων σε στρατηγικά επενδυτικά σημεία(Pantelidiset.al., 2009). 

Κατά συνέπεια, οι παραπάνω παράγοντες συνέβαλαν θετικά στην αύξηση των ιδιωτικών 

επενδύσεων. Η ανάκαμψη των ελληνικών επενδύσεων υπερέβη τον κοινοτικό μέσο όρο, 

δεδομένου ότι η Ελλάδα τέθηκε πρώτη στην ταξινόμηση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

κατά την περίοδο 1996-2004. Η αύξηση των επενδύσεων σταθερού κεφαλαίου ενείχε ιδιαίτερα 

πλεονεκτήματα για την ελληνική οικονομία και αποτελούσε τον κύριο λόγο θετικής αλλαγής της 

ελληνικής επιχειρηματικότητας. Η αυξημένη επένδυση σε μηχανικό εξοπλισμό σημαίνει μία 

τάση ανανέωσης του παραγωγικού συστήματος. Ο νέος μηχανολογικός εξοπλισμός μεταφέρει 

στην παραγωγική διαδικασία νέες τεχνολογίες, αυξάνοντας την παραγωγικότητα της εργασίας 

και του κεφαλαίου. Την ίδια περίοδο, οι επενδύσεις σταθερού κεφαλαίου ανήλθαν συνολικά στο 

20% έως 26% του ελληνικού ΑΕΠ (Georgopoulos et.al.,2007). 

Όλα αυτά δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια η ιδιωτική πρωτοβουλία γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη 

στην ελληνική οικονομία. Παράλληλα, η ιδιωτικοποίηση, ανεξαρτήτως από το αν αυτή ήταν 



ολική ή μερική,δημόσιων επιχειρήσεων, όπως είναι επί παραδείγματι της Εμπορικής Τράπεζας, 

της Ιονικής Τράπεζας, καθώς επίσης και του Ο.Τ.Ε.) που έλαβε χώρα κατά το δεύτερο εξάμηνο 

της προηγούμενης δεκαετίας, σε συνδυασμό με το γενικότερο επενδυτικό κλίμα, σηματοδότησε 

την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας(Pantelidiset.al., 2009). 

Τέλος, οι τρέχουσες προσδοκίες για την πορεία της οικονομίας δεν είναι ιδιαίτερα θετικές, 

επομένως είναι απαραίτητη η λήψη σχετικής απόφασης για περαιτέρω διαρθρωτικές αλλαγές 

εντός των οποίων υπάγονται κινήσεις περαιτέρω ιδιωτικοποιήσεωντων δημόσιων επιχειρήσεων. 

 

3.4. ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

Ο σημαντικότερος λόγος για την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων επιχειρήσεων είναι η 

λειτουργική αναποτελεσματικότητα. Με τον όρο λειτουργική αναποτελεσματικότητα εννοούμε 

την αδυναμία επίτευξης των κερδών μέσω του κύκλου εργασιών της δημόσιας επιχείρησης ή ου 

δημόσιου οργανισμού σε συνδυασμό με την έλλειψη προσπάθειας για επίλυση του προβλήματος 

(Aussenegg, 2000). 

Δεδομένου ότι οι δημόσιες επιχειρήσεις δεν λειτουργούν με κύριο στόχο τη μεγιστοποίηση του 

κέρδους αλλά τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας, συχνά δεν μπορούν να 

παρακολουθήσουν και να συντονιστούν με τις εξελίξεις της αγοράς. Ως αποτέλεσμα αυτού, δεν 

πληρούν τα ποιοτικά οφέλη των υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, το γεγονός ότι ακολουθείται μια 

χαμηλή πολιτική τιμολόγησης, βλάπτει την ταμειακή ροή τους. Συχνά η πολιτική χρέωσης 

συνδέεται με τους στόχους του κυβερνητικού προσωπικού της οικονομίας για τη σταθεροποίηση 

του πληθωρισμού σε χαμηλά επίπεδα (Aussenegg, 2000; Beesley& Littlechild, 1983). 

Αν επί των ανωτέρω αναφερόμενων λόγων προστεθεί και η απουσίακινήτρων που χαρακτηρίζει 

τους διαχειριστές και τους εργαζόμενους, δηλαδή εκείνα τα μέρη τα οποία προσλαμβάνονται 

από την κυβέρνηση και απολαμβάνουν της λεγόμενης μονιμότητας του ελληνικού δημοσίου, 

τότε το πρόβλημα καθίσταται εξ’ ολοκλήρου και εκ των πραγμάτων οξύ (Aussenegg, 2000; 

Barnett, 2000). 



Συν τοις άλλοις, δεν θα ήταν υπερβολικό εκ μέρους μας να προσθέσουμε ότι συχνά οι επιλογές 

των κυβερνήσεων, δηλαδή οι προαγωγές και οι αντίστοιχες δεσμεύσεις στο εσωτερικό μιας 

δημόσιας επιχείρησης, δεν στοχεύουν στην ανάπτυξη αλλά έχουν πολιτικό προσανατολισμό. 

Καθώς εν συνεχεία προκύπτει η ακαμψία της αντίστοιχης δημόσιας επιχείρησης, επέρχονται και 

οι επιμέρουςαρνητικοί αντίκτυποι, εν αντιθέσει με τις αρχικώς υφιστάμενες προθέσεις, επί του 

ευρύτερου κοινωνικού συνόλου(Barnett, 2000).  

 

3.4.1. ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

Υπάρχουν ορισμένοι συγκεκριμένοι λόγοι, όταν μια κυβέρνηση προβαίνει στην απόφαση 

ιδιωτικοποίησης μιας δημόσιας επιχείρησης. Αυτοί οι λόγοι βασίζονται σε μια σειρά 

μεταβλητών και παραγόντων, καθένας από τους οποίους επηρεάζει χωριστά αλλά συχνά και σε 

συνδυασμό την κατάσταση της οικονομίας ενός κράτους. Μια κυβέρνηση επιδιώκει κατά 

κανόνα την αναμόρφωση των σχέσεών της μέσω της διαδικασίας της ιδιωτικοποίησης. 

Ένα πρώτο αλλά πολύ ισχυρό κίνητρο για την εφαρμογή των ιδιωτικοποιήσεων είναι η ταμειακή 

ροή που θα κατατεθεί στα δημόσια κεφάλαια. Η αύξηση του δημόσιου εισοδήματος μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί τόσο για την παροχή οικονομικής βοήθειας στις ασθενέστερες δημογραφικές 

ομάδες, όσο και για τη μείωση της φορολογίας. Ταυτόχρονα, η αυξημένη διαθεσιμότητα 

δημόσιων ρευστών διαθεσίμων συμβάλλει στον περιορισμό του δημόσιου χρέους και του 

ελλείμματος, σε περίπτωση που φυσικά αυτό υφίσταται. Στην περίπτωση αυτή, αυτό που 

θεωρείται ως οικονομικά πιο αποτελεσματικό είναι ο περιορισμός του δημόσιου ελλείμματος και 

ο δυνητικός χαρακτήρας αυτού, λόγω του ότι η ιδιωτικοποίηση παύει να δημιουργεί 

προβλήματα τα οποία αυξάνουν το δημοσιονομικό έλλειμμα (Beesley& Littlechild, 1983; 

Barnett, 2000; Coase, 1960).  

Ο δεύτερος πιο σημαντικός παράγοντας για τις ιδιωτικοποιήσεις είναι η ανακατανομή του 

πλούτου που λαμβάνει χώρα στην οικονομία. Η πώληση ολόκληρου ή ενός τμήματος μιας 

δημόσιας επιχείρησης δημιουργεί κίνητρα με τους πολίτες να επενδύουν ως μέτοχοι στην εν 

λόγω επιχείρηση. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει διάχυση επιχειρηματικής δεξιοτεχνίας, επειδή 



τίθεται μια ευκαιρία για όσους επιθυμούν να επενδύσουν σε ορισμένα κεφάλαια (Beesley& 

Littlechild, 1983; Lampropoulou, 2009). 

Γενικά, οι ιδιωτικοποιήσεις, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, δεν έχουν ολιστικό χαρακτήρα. Αντίθετα, 

το κράτος συμμετέχει με σημαντικό ποσοστό στη διοίκηση των επιχειρηματικών μονάδων που 

ιδιωτικοποιούνται. Η συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα έχει συνήθως θετικά 

αποτελέσματα και χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η περίπτωση του O.T.E. και της Εθνικής 

Τράπεζας της Ελλάδος, και ως εκ τούτου τα αποθέματα αυτών των επιχειρήσεων προσφέρουν 

υψηλά μερίσματα στους μετόχους. Σε σύγκριση με το προηγούμενο status quo, κατόπιν της 

ιδιωτικοποίησης υπάρχει περίπτωση ανακατανομής εισοδήματος (Karamanis, 2010).  

Τέλος, ένα ισχυρό επιχείρημα για τις ιδιωτικοποιήσεις είναι ο περιορισμός της έκτασης του 

δημόσιου τομέα στην εθνική παραγωγή. Ωστόσο, αυτή η αντίληψη βασίζεται περισσότερο στους 

όρους της πολιτικής κατεύθυνσης και της φιλοσοφίας, παρά την ρεαλιστική μελέτη των 

οικονομικών δεδομένων. Δεν υπάρχει περίπτωση στο πλαίσιο ου οικονομικού τομέα ενός 

κράτους μια δημόσια επιχείρηση να είναι ζημιογόνος για την κοινωνία. Αντίθετα, υπάρχουν 

δημόσιες επιχειρήσεις που είναι κερδοφόρες και λειτουργούν ως μόνιμη πηγή εισοδήματος για 

τον δημόσιο τομέα, όπως για την περίπτωση της χώρας μας είναι επί παραδείγματι η ΔΕΗ 

(Karamanis, 2010). 

Οι επιχειρήσεις αυτές συγκροτούνται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, στο οποίο 

πρέπει να βασίζονται οι δημόσιες επενδύσεις (Beesley& Littlechild, 1983). 

Συνεπώς, η άποψη που υποστηρίζει τον περιορισμό του δημόσιου τομέα προς όφελος του 

ιδιωτικού τομέα διατηρεί τη δυναμική της στην ύπαρξη δημόσιων χρεωστικών επιχειρήσεων που 

δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία του δημόσιου τομέα και, τελικά, στην οικονομία. 

Εφόσον οι συνεχείς κρατικές παρεμβάσεις δεν έχουν επιτύχει την επίλυση προβλημάτων, η 

πιθανότητα ιδιωτικοποίησης παρουσιάζεται ως ιδιαίτερα υψηλή.  

 



3.5. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΤΕ) 

Μία από τις σημαντικότερες ελληνικές δημόσιες επιχειρήσεις είναι ο Οργανισμός 

Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (O.T.E.). Ιδρύθηκε το 1949 ως δημόσια επιχείρηση τηλεφωνίας. 

Καθώς η διεθνής εξέλιξη στον τομέα των τηλεπικοινωνιών ήταν έκτοτε ταχεία, στις μέρες μας ο 

O.T.E. λειτουργεί σε ένα ιδιαίτερα δυναμικό περιβάλλον. Αποτελεί έναν όμιλο εταιρειών που 

παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, καλύπτοντας όλο το φάσμα των τηλεπικοινωνιών. Το 

ενδιαφέρον στη διαχρονική πορεία του Ο.Τ.Ε. στην αγορά των τηλεπικοινωνιών είναι ότι 

αποτελούσε μία αμιγώς δημόσια επιχείρηση και εξελίχθηκε σε μία ομάδα εταιρειών, η οποία 

αποτελείται από αρκετές συνδεδεμένες εταιρείες, όπου υπάρχει συνύπαρξη δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα (Pagoulatos,2001). 

Κομβικό σημείο σε αυτή την πορεία ήταν η εισαγωγή του O.T.E. στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών τον Απρίλιο του 1996. Η συμμετοχική διάρθρωση του Ομίλου έχει ως εξής(Spanos & 

Papoulias, 2005): 

1 / Ελληνικό κράτος: 38% 

2 / Ελληνικοί θεσμικοί επενδυτές: 12% 

3 / Διεθνείς θεσμικοί επενδυτές: 29% 

4 / Ελληνική Ανταλλαγή Χρηματοδότησης: 11% 

5 / Λοιπά: 10% 

 

Ο ακριβής αριθμός των αποθεμάτων του Ο.Τ.Ε. είναι 491.259.299, ενώ τα αποθέματα του 

ομίλου είναι διαπραγματεύσιμα στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου. 

Ιδιαίτερα κομβικά σημεία στην ανάπτυξη του O.T.E. ήταν η ίδρυση της Otenet και της Cosmote 

το Μάιο και τον Οκτώβριο του 1996 αντίστοιχα, η εξαγορά τον Ιούνιο του 1997 για λογαριασμό 

του O.T.E. του 20% του μετοχικού κεφαλαίου της Telecom Serbia, που είναι ο εγχώριος φορέας 

τηλεπικοινωνιών της Σερβίας, καθώς και η απόκτηση του 90% του μετοχικού κεφαλαίου της 



Armentel, που είναι ο εγχώριος τηλεπικοινωνιακός οργανισμός της Αρμενίας, κατά τον Μάρτιο 

του 1998 (Pagoulatos,2001). 

Παράλληλα, αποφασιστικός ρόλος στην περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου O.T.E. ήταν η 

εξαγορά για λογαριασμό της Cosmote της αλβανικής εταιρείας Albanian Mobile Company 

(AMC) τον Αύγουστο του έτους 2000 και η απόκτηση της άδειας λειτουργίας GSM για το 

O.T.E. στη Βουλγαρία το Δεκέμβριο του ίδιου έτους και για το λόγο αυτό ιδρύθηκε η Global, 

ενώ τον Ιανουάριο του 2003 ο οργανισμός αύξησε τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο της 

Rom Telecom, που είναι η εγχώρια τηλεπικοινωνιακή οργάνωση της Ρουμανίας, φτάνοντας στο 

54% (Karamanis, 2010; Spanos & Papoulias, 2005). 

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι ο O.T.E. ως μια μικτή επιχείρηση έχει αναπτύξει 

ιδιαίτερα σημαντική επενδυτική δραστηριότητα στην αγορά τηλεπικοινωνιών των Βαλκανίων. Η 

δραστηριότητα αυτή διεξήχθη είτε απευθείας είτε μέσω συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου. 

Ωστόσο, το πιο σημαντικό στοιχείο βρίσκεται στην αποτελεσματική εκμετάλλευση, η οποία 

κατέστη λίγο καθυστερημένη σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές, της αγοράς, η οποία τόνωσε 

την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.  

Η ανταγωνιστικότητα πλέον επιβάλλεται για όλες τις επιχειρήσεις και δεν περιορίζει την 

επιρροή σε τοπικό επίπεδο, αλλά επεκτείνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι λόγοι που επέβαλαν 

αυτή την αναγκαιότητα θα πρέπει να αναζητηθούν στις βασικές συνιστώσες της αγοράς 

παγκοσμιοποίησης που αναδύονται και που καθορίζουν την κατάσταση των πραγμάτων στους 

επιμέρους τομείς τους, στην προκειμένη περίπτωση τον τομέα των 

τηλεπικοινωνιών(Pantelidiset.al., 2009). 

Ο σημαντικότερος λόγος απαίτησης για παραγωγή ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων 

είναι η ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας στον τομέα των 

τηλεπικοινωνιών πραγματοποιήθηκε με ταχύ ρυθμό. Η αντικατάσταση των συμβατικών 

τηλεφώνων με ψηφιακή, η διανομή των οπτικών ινών, η τηλεματική και οι εξελίξεις στην κινητή 

τηλεφωνία διαμορφώθηκαν και θα συνεχίσουν να διαμορφώνουν ένα εξαιρετικά διεθνές 

ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η ανάγκη για ευέλικτη προσαρμογή στα νέα δεδομένα της αγοράς 

συνεπάγεται αλλαγή συμμετοχικής σύνθεσης της πρωτεύουσας του Ο.Τ.Ε. Στην περίπτωση που 

ο Ο.Τ.Ε. εξακολουθούσε να λειτουργεί με όρους δημόσιας επιχείρησης, θα ήταν πολύ δύσκολο 



να επιτευχθούν οι επιτυχίες των επενδύσεων που έχει σημειώσει μέχρι στιγμής, επειδή η 

προοπτική του θα έπληττε πολιτικά συμφέροντα (Karamanis, 2010; Spanos & Papoulias, 2005). 

Η ανάγκη προσαρμογής μπορεί να καταστεί περισσότερο έντονη εάν εξετάσουμε την έντονη 

διεθνοποίηση της κατανάλωσης προϊόντων τηλεπικοινωνιών. Ιδιαίτερα οι πολίτες των 

ανεπτυγμένων χωρών, αλλά και των αναπτυσσόμενων χωρών, χρησιμοποιούν καθημερινά την 

τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Ταυτόχρονα, η 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της οικονομίας μιας χώρας συνδέεται θετικά με το επίπεδο των 

υφιστάμενων τηλεπικοινωνιών. Σε περίπτωση μη ιδιωτικοποίησης ενός οργανισμού, τα 

αποτελέσματα θα ήταν αρνητικά για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας (Pagoulatos,2001). 

Αυτό αποδεικνύεται από την έντονη απελευθέρωση της διεθνούς αγοράς τηλεπικοινωνιών. Μετά 

από τέσσερις δεκαετίες δημόσιου μονοπωλίου στην παραγωγή και εκμετάλλευση των προϊόντων 

της, με τις αλλαγές των νόμων και των θεσμικών πλαισίων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια 

της προηγούμενης δεκαετίας, δόθηκε η ευκαιρία εκμετάλλευσης και επένδυσης σε μία από τις 

μεγαλύτερες δημόσιες επιχειρήσεις της χώρας μας. Σε τέτοιου είδους ευκαιρίες αναφέρονται και 

οι Baron & Myerson (1982) στο πλαίσιο της μελέτης τους (Spanos & Papoulias, 2005). 

Η ιδιωτικοποίηση του Ο.Τ.Ε. έφερε την Ελλάδα αντιμέτωπη με την ευκαιρία να αντιμετωπίσει 

τις νέες οικονομικές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Τα αποτελέσματα στην περίπτωση του O.T.E. 

είναι απόλυτα θετικά. Ο Όμιλος προσφέρει στους καταναλωτές μια ποικιλία από ανταγωνιστικά 

προϊόντα της πιο πρόσφατης τεχνολογίας, ενώ συνεχίζει να διατηρεί σχετικά χαμηλές τιμές, 

ιδιαίτερα για τους χρήστες της συμβατικής τηλεφωνίας (Karamanis, 2010). 

Το όφελος των υπηρεσιών της οργάνωσης περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες συμβατικής 

τηλεφωνίας στην Ελλάδα και υπηρεσίες δεδομένων, ενώ μέσω της OTEGlobe προσφέρει στους 

καταναλωτές μια ολοκληρωμένη υπηρεσία τηλεπικοινωνιακών παροχών για πολυεθνικές 

επιχειρήσεις εντός της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την περιοχή της Μεσογείου. 

Χαρακτηριστική συν τοις άλλοις, είναι η επίδραση της Cosmote στην αγορά της κινητής 

τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Η εν λόγω εταιρεία,κατέκτησε την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των 

συνδρομητών μετά από τριάμισι χρόνια. Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε τις υπηρεσίες και τις 

εφαρμογές που προσφέρει ο Παγκόσμιος Ιστός από την ΟΤΕnet. Διατίθεται σε νοικοκυριά και 

επιχειρήσεις και δημιουργεί νέες βάσεις στην επικοινωνία των πολιτών και στην ανάπτυξη του 

ελληνικού εμπορίου (Spanos & Papoulias, 2005).  



Η υπόθεση του O.T.E. είναι αρκετή για να δείξει τις απόρροιες που είναι συνυφασμένες με την 

ιδιωτικοποίηση των ελληνικών δημόσιων επιχειρήσεων και τις επικείμενες προοπτικές τους. Το 

ελληνικό κράτος εξακολουθεί να συμμετέχει ενεργά με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στη 

συμμετοχική σύνθεση του οργανισμού, η οποία αγγίζει ένα ποσοστό της τάξεως του 38% και 

είναι ο βασικός διαχειριστής του εισοδήματος που προκύπτει από τη λειτουργία των έργων του. 

Αν προσθέσουμε τον όγκο του εισοδήματος που προέκυψε από την πρόσφατη πώληση 

σημαντικού πακέτου αποθεμάτων του Ομίλου, τότε οδηγούμαστε εύκολα στο συμπέρασμα ότι 

σε σύγκριση με το παρελθόν, το ελληνικό κράτος μόνο κερδίζει από την περίπτωση της εν λόγω 

ιδιωτικοποίησης (Pagoulatos,2001). 

Πέρα από τυχόν επιδοτήσεις που πιθανόν να υπάρχουν και λαμβανομένης υπόψιν της ευρωστίας 

του Ομίλου, το ελληνικό κράτος είναι υπερφορτωμένο με τις υποχρεώσεις που απαιτεί το 

ποσοστό συμμετοχής του σε αυτόν. Ακόμη και αν το ελληνικό κράτος αυξήσει το μισθό των 

εργαζομένων και χρηματοδοτήσειευκαιριακά ορισμένες οργανωτικές επενδύσεις, δεν φέρει την 

αποκλειστική ευθύνη της οριστικοποίησης. Όπως αναφέραμε, το ελληνικό κράτος συγκεντρώνει 

σημαντικά ποσά από τη λειτουργία του Ο.Τ.Ε. Στην περίπτωση που συνέβαινε η διατήρηση του 

μονοπωλίου, το ελληνικό κράτος θα είχε την πλήρη ευθύνη λειτουργίας και χρηματοδότησης. 

Ένα έντονο πρόβλημα ταμειακών ροών θα υπήρχε στην περίπτωση των επενδύσεων στα 

Βαλκάνια, τα οποία εάν δεν καλύπτονταν από τον κρατικό προϋπολογισμό, θα επιλεγόταν ως 

μόνη λύση ο δημόσιος δανεισμός. Επειδή το δημόσιο χρέος και το δημόσιο έλλειμμα είναι 

υψηλά (112% και 4,2% του ΑΕΠ αντίστοιχα), αυτή η προοπτική θα επιδείνωνε δημοσιονομικά 

το ελληνικό κράτος και, τελικά, το επίπεδο κοινωνικής ευημερίας του ελληνικού πληθυσμού 

(Pagoulatos,2001). 

Πέρα από την εξοικονόμηση πόρων και την αύξηση των κερδών από τη λειτουργία του Ομίλου, 

O.T.E. η δυναμική διαδικασία των μετοχών των ομάδων προχωράσε άσκηση ελεύθερης 

μερισματικής πολιτικής. Για την 9η Σεπτεμβρίου στο Χρηματιστήριο Αθηνών και της Νέας 

Υόρκης η τιμή κλεισίματος του αποθέματος Ο.Τ.Ε. ήταν € 16,64 και $ 10,33 αντίστοιχα 

(Karamanis, 2010). 

Συνεχίζοντας την ανάλυση των θετικών επιπτώσεων από τη νέα ρύθμιση λειτουργίας του Ο.Τ.Ε. 

εντοπίστηκε το επίπεδο των μερισμάτων που δίνει η επιχείρηση στους μετόχους. Τα 



αποτελέσματα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα και αντικατοπτρίζουν τη σταθερή πορεία 

του κύκλου εργασιών για την επιχείρηση. 

 

ΟΤΕ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ/ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

2000 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 0,7 

2001 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 0,7 

2002 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 0,7 

2003 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 0,7 

2004 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 0,7 

2005 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 0,35 

Πίνακας . Απόδοση Μερισμάτων ΟΤΕ 

(Πηγή: Spanos & Papoulias, 2005) 

 

 

Σημειώνουμε ότι η ημερομηνία καταβολής των μερισμάτων πραγματοποιείται δύο μήνες μετά 

την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Η οικονομική χρήση λήγει στις 31 

Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν υπάρχουν μόνο θετικές επιπτώσεις από την 

ιδιωτικοποίηση του Ο.Τ.Ε. Μια σειρά αρνητικών σημείων προκύπτουν επίσης, στο πλαίσιο 

τηςσφαίρας της κοινωνικής ευημερίας. Ακόμη και αν η ιδιωτικοποίηση συνεπαγόταν 

ανακατανομή των εισοδημάτων, για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού η συμμετοχή τους 

δεν είναι εφικτή. Επιπλέον, μια προσαρμογή τιμολόγησης που οδηγεί σε υψηλότερες τιμές για 

τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του οργανισμού, προσπαθώντας να καλύψει το υψηλό κόστος της 

τηλεπικοινωνιακής τεχνολογίας, αποτελεί πρόσθετο κόστος για τα κοινωνικά στρώματα που 

βρίσκονται στην οικονομική στένωση. Ίσως αυτό να είναι και το βασικό επιχείρημα για όσους 

αντιτάχθηκαν στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης: τη διατήρηση της κοινωνικής προστασίας 

(Kenourgios et.al., 2007; Pagoulatos,2001).  



Ένα δεύτερο σημαντικό επιχείρημα για τους υποστηρικτές της παραπάνω άποψης προκύπτει 

επίσης από την αλλαγή της διευθέτησης των εργασιακών σχέσεων που πραγματοποιήθηκε στην 

περίπτωση του ομίλου Ο.Τ.Ε. (Pagoulatos,2001). 

Η διοίκηση και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων του οργανισμού συμφώνησαν για τη 

διαδικασία του προγράμματος εθελοντικής εξόδου που επρόκειτο να συμβεί σύντομα κατόπιν 

της διαδικασίας της ιδιωτικοποίησης. Σύμφωνα με αυτό το πρόγραμμα δίδονται ισχυρά 

οικονομικά κίνητρα, μέσω αποζημιώσεων, για ορισμένους εργαζόμενους που 

συνταξιοδοτούνταν νωρίτερα, από το προβλεπόμενο χρονικό όριο της σύνταξής τους. Το 

πρόγραμμα στόχευε στη μείωση του λειτουργικού κόστους της εταιρείας ώστε αυτή να 

καταφέρει αντιμετωπίσει τις διεθνείς συνθήκες ανταγωνισμού (Pagoulatos,2001). 

Το χειρότερο, όμως, για τον παράγοντα της εργασίας στην περίπτωση αυτή ήταν ο νομοθετικός 

κανονισμός που επέτρεπε στη διοίκηση να προσελκύει τους εργαζόμενους με όρους ιδιωτικού 

δικαίου. Ως εκ τούτου οι εργαζόμενοι που θα απασχολούντανστον Ο.Τ.Ε. έχαναν το 

πλεονέκτημα της μόνιμης απασχόλησης, ή εναλλακτικά της γνωστής «μονιμότητας» των 

δημοσίων υπαλλήλων.  

 

3.6. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Ένας άλλος τομέας που υπέστη πολύ σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα 

είναι ο τραπεζικός τομέας. Εντός των τελευταίων 15 ετών, τα περισσότερα τραπεζικά ιδρύματα 

που λειτουργούσαν στη χώρα αποτελούσαν περιουσία του ελληνικού κράτους. Κατά συνέπεια, 

οι δραστηριότητές τους αναπτύχθηκαν σύμφωνα με τα κρατικά συμφέροντα (Pagoulatos,2001). 

Αυτό προσέφερε μονοπωλιακές κατευθύνσεις στον τραπεζικό τομέα, στις οποίες γίνεται μνεία 

από τους Baron& Myerson(1982).Η παραγωγή τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών 

δημιουργήθηκε για λόγους εξυπηρέτησης του ίδιου του κράτους. Το γεγονός αυτό ανατέθηκε 

στα δημόσια τραπεζικά ιδρύματα τα οποία εν τέλει επιβάρυναν τον κρατικό προϋπολογισμό.  



Οι εργαζόμενοι στις ελληνικές δημόσιες τράπεζες απολάμβαναν τα δημόσια εργατικά 

δικαιώματα, όπως είναι επί παραδείγματι η μονιμότητα στην απασχόληση, οι διακοπές μεγάλης 

διάρκειας και λοιπά οφέλη, και η τραπεζική διοίκηση διενεργούταν με καθοδήγηση στους 

στόχους κάθε κεντρικής διοίκησης και όχι με βάση τη βελτιστοποίηση των κερδών. Συχνά, οι 

ανάγκες για κάλυψη θέσεων εργασίας προέκυπταν με κομματικά και πολιτικά κριτήρια και σε 

υπερβολικό βαθμό, δηλαδή το προσωπικό των εν λόγω επιχειρήσεων ήταν υπεράριθμο 

αναλογικά με τις πραγματικές λειτουργικές ανάγκες που υφίσταντο. Το αποτέλεσμα όλων αυτών 

για τις δημόσιες τράπεζες ήταν η δημιουργία ελλειμμάτων και ζημιών αντί για κέρδη. Ο στόχος 

της κοινωνικής ευημερίας δεν λειτούργησε. Αντίθετα, οι προβληματικές επιχειρήσεις 

επιβάρυναν τους Έλληνες πολίτες μέσω αυξημένων φορολογιών (Pagoulatos,2001). 

Ένα από τα πιο περίεργα περιστατικά στην ιστορία του ελληνικού τραπεζικού τομέα είναι η 

Εμπορική Τράπεζα. Το όνομά της διατηρείται από το 1907 όταν ξεκίνησε με επικεφαλής τον 

επικεφαλής Γρηγόρη Εμπεδοκκλήδη. Την ίδια χρονιά η τράπεζα εισήχθη στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών. Έκτοτε και μέχρι το 1975, όπου πέρασε στον έλεγχο του ελληνικού δημόσιου τομέα, η 

Εμπορική Τράπεζα λειτούργησε ως ιδιωτική επιχείρηση (Pagoulatos,2001). 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, με εξαίρεση τις περιόδους πολέμου που παρενέβησαν, η 

τράπεζα γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη. Αυτό φαίνεται με τις επαναγορές τραπεζών και 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών στις οποίες είχε προχωρήσει η Εμπορική Τράπεζα. Το 1957 

σημειώθηκεη επαναγορά της Ιωνικής και της Λαϊκής Τράπεζας και το 1964 η επαναγορά της 

Αττικής Τράπεζας. Το σημαντικότερο συμβάν αυτής της περιόδου ήταν η σύσταση του Ομίλου 

της Εμπορικής Τράπεζας, μεταξύ 1957 και 1965, με την απόκτηση, πέραν των τραπεζικών και 

αναλογιστικών εταιρειών, βιομηχανικών, ξενοδοχειακών και ναυτικών επιχειρήσεων.  

Μετά το 1975 η εταιρεία εισήλθε σε μια νέα φάση διοίκησης. Πλέον ξεκίνησε να λειτουργεί ως 

επιχείρηση κοινής ωφέλειας. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, καθώς αυξήθηκε η 

ανάπτυξη στον διεθνή τραπεζικό τομέα, οι ελληνικές τράπεζες επηρεάστηκαν και το ελληνικό 

κράτος προχώρησε σε μια σειρά διαρθρωτικών αλλαγών που αφορούν την Εμπορική Τράπεζα. 

Πριν αναφέρουμε τα πιο σημαντικά διαρθρωτικά σημεία, πρέπει να τονιστεί ότι το μερίδιο της 

Εμπορικής και Εθνικής Τράπεζας - κατά την περίοδο 1991-1994 - ήταν μεταξύ 40% και 60% 

των συνολικών καταθέσεων της ελληνικής τραπεζικής αγοράς. Η συμμετοχή αυτή αποδεικνύει 

τη σημασία της Εμπορικής Τράπεζας στην ελληνική τραπεζική αγορά(Pantelidiset.al., 2009). 



Οι σημαντικότερες από τις διαρθρωτικές αλλαγές είναι:  

1/ Η πώληση επτά θυγατρικών εταιρειών κατά την περίοδο 1991-1992 και μεταξύ αυτών η 

Τράπεζα Πειραιώς και τα Ναυπηγεία Ελευσίνας 

2/Η συμφωνία το 1995 με την ΕΤΑΑ για τη σύσταση συνδεδεμένων εταιρειών της Εμπορικής 

Τράπεζας στις αναδυόμενες αγορές της Ανατολικής Ευρώπης 

3/ Η μεταφορά της πλειοψηφίας των μετοχών της Αττικής Τράπεζας το 1997 

4/ Η πώληση της Ιονικής Τράπεζας στην Alpha Bank  

5/ Η είσοδος της French Bank Credit Agricole στο μετοχικό κεφάλαιο της Commercial, αρχικά 

με 6,7% το 2000 και τέλος το 8,74% το 2002.  

 

Την ίδια περίοδο μεταξύ 1990 και 2004 πραγματοποιήθηκαν επαναγορές ιδρυμάτων θυγατρικών 

εταιρειών που προσέφεραν χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως επί παραδείγματιLeasing, 

Factoring, Venture Capital, και λοιπά.Πρόκειται για μια σειρά ιδιωτικοποιήσεων στις οποίες 

γίνεται μνεία και στη σχετική μελέτη του Boix (1997).  

Οφείλουμε να τονίσουμε ότι η συνεργασία της Εμπορικής Τράπεζας με την Credit Agricole 

(CA) που υπογράφηκε το 2000 δεν αποτελούσε μια απλή συμμετοχή των Γάλλων επενδυτών στο 

μετοχικό της κεφάλαιο. Αντίθετα, η φιλοσοφία της συνεργασίας έγκειτο στην προοπτική 

μακροχρόνιας συνεργασίας με στόχους πέρα από τη μεταφορά τεχνογνωσίας, στην ανάπτυξη της 

αμοιβαίας διαχείρισης του επενδυτικού κεφαλαίου, στη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου, 

στην επενδυτική τραπεζική και στην κατανάλωση. Δεν τίθεται άλλωστε αμφιβολία για το ότι πιο 

σημαντική είναι αυτή η συνεργασία που θέτει τις βάσεις για να ανταγωνιστεί η Εμπορική 

Τράπεζα στο νέο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον(Pantelidiset.al., 2009). 

Η επενδυτική αλλαγή που αναπτύχθηκε στην περίπτωση της Εμπορικής Τράπεζας δεν μπορεί να 

θεωρηθεί τυχαία. Αντίθετα, αποτελεί συνέπεια μιας σειράς ανακατατάξεων στην τραπεζική 

αγορά, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως. Η ελληνική αγορά χαρακτηρίστηκε από έντονη 

παρέμβαση του κράτους σε συνδυασμό με την ολιγοπωλιακή δομή, περίπτωση που δημιούργησε 

την ανάγκη για εκσυγχρονισμό (Pagoulatos,2001). 



Ωστόσο, ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής τραπεζικής αγοράς προέκυψε από άλλους παράγοντες 

που αναμόρφωσαν το επενδυτικό τοπίο. Η ύπαρξή τους συνέβαλε στην συντομότερη κατανόηση 

της διαφοροποίησης της κατεύθυνσης των δημόσιων επιχειρήσεων και της λειτουργίας τους με 

κριτήρια ιδιωτικών επιχειρήσεων (Kenourgios et.al., 2007). 

Ο σημαντικότερος παράγοντας που συνέβαλε στην αλλαγή του κλίματος στις 

χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις ήταν η έντονη ανάπτυξη της τεχνολογίας. Η εισαγωγή νέων 

τεχνολογιών επηρεάστηκε εκτός από την εσωτερική λειτουργία και τα προϊόντα και από τις ίδιες 

τις αγορές των Τραπεζών. Η ταχεία αύξηση της τεχνολογίας έχει επιβάλει νέες καταναλωτικές 

συνήθειες στην τραπεζική αγορά (Kenourgios et.al., 2007). 

Η χρήση της ΑΤΜ, η δυνατότητα ηλεκτρονικής τραπεζικής, η ευρύτερη χρήση ηλεκτρονικών 

υπολογιστών στην καθημερινή λειτουργία των τραπεζών, άλλαξε ριζικά το επενδυτικό τοπίο. Ο 

τραπεζικός κλάδος μετασχηματίζεται και εξελίσσεται. Τα νέα προϊόντα, τα νέα δίκτυα διανομής 

που αναπτύσσονται, η εκκαθάριση των χρεογράφων δημιουργούν επενδυτικές ευκαιρίες που 

απαιτούνται για την εκμετάλλευση της διοικητικής ευελιξίας. Κατά συνέπεια, η πώληση 

αποθεμάτων σε ιδιώτες συνέβαλε θετικά σε αυτή την κατεύθυνση (Kenourgios et.al., 2007). 

Δεύτερη πηγή μεταρρύθμισης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι η ελεύθερη αγορά. Το 

φαινόμενο της ελεύθερης αγοράς περιλαμβάνει την υιοθέτηση θεσμικών συνθηκών που 

επιτρέπουν την εγγύηση της κινητικότητας των κεφαλαίων και της διανομής των προϊόντων. 

Αυτό σημαίνει αλλαγή του νομικού πλαισίου(Kenourgios et.al., 2007). 

Το νομικό πλαίσιο αποτελεί συχνά ένα σοβαρό εμπόδιο στην ανάπτυξη των ελεύθερων 

οικονομιών. Ένα αυστηρό νομικό πλαίσιο αποτελεί εμπόδιο για την προσέλκυση ξένων 

επενδύσεων σε μια χώρα. Αντίθετα, ένα ευέλικτο νομικό πλαίσιο αποτελεί εγγύηση για την 

ολοκλήρωση νέων επενδύσεων. Οι επενδύσεις όπως γνωρίζουμε συνεπάγονται αύξηση των 

θέσεων εργασίας, δηλαδή αύξηση του εισοδήματος και αυτό οδηγεί σε καλύτερη συνολική 

ενεργητική ζήτηση. Στην περίπτωση αυτή, η βελτίωση του μέσου επιπέδου κοινωνικής 

ευημερίας γίνεται με έμμεσο τρόπο: μέσω της αξιοποίησης, για λογαριασμό της διοίκησης, του 

μηχανισμού του οικονομικού συστήματος. Στην αντίθετη περίπτωση, αν στην Ελλάδα δεν είχε 

εκπληρωθεί η απελευθέρωση της τραπεζικής αγοράς, η κοινωνική ευημερία θα υπονομευόταν. 

Αυτό θα συνέβαινε όχι μόνο μέσω της χρηματοδότησης δημόσιων τραπεζών από τον κρατικό 



προϋπολογισμό, αλλά και επειδή αυτή η ευκαιρία θα χαρακτηριζόταν ως απώλεια πόρων 

(Pagoulatos,2001). 

Οι παράγοντες αυτοί, καθώς και εκείνοι από τη μείωση του εισοδήματος από τόκους και 

παραδοσιακούς εφοδιασμούς, κυρίως λόγω της μείωσης των επιτοκίων, συνέβαλαν στη λήψη 

αποφάσεων των τραπεζικών διοικήσεων. Οι διοικήσεις της Εμπορικής Τράπεζας είχαν 

προβλέψει αυτές τις αλλαγές εγκαίρως.  

Το θετικό στην περίπτωση της Εμπορικής Τράπεζας είναι ότι το Ελληνικό Δημόσιο μέσω της 

συμμετοχής των κρατικών ταμείων σε ποσοστό της τάξεως του 27% είναι και ο βασικός μέτοχος 

του Ομίλου. Αυτό συμβαδίζει με τη γενικότερη φιλοσοφία που ακολουθήθηκε στις διαρθρωτικές 

αλλαγές στην ελληνική οικονομία από το δεύτερο εξάμηνο της προηγούμενης δεκαετίας και 

μετά. Αυτή η φιλοσοφία βασίζει τη δυναμική της στη συνεργασία του δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα σε ζωτικά τμήματα της οικονομίας(Pantelidiset.al., 2009). 

Με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και αν μειωθεί η συμμετοχή του κοινού στην παραγωγική 

δραστηριότητα και τις ταμειακές ροές από επιχειρήσεις που μέχρι πρόσφατα συνέβαλαν στο 

κράτος, το κενό καλύπτεται μέσω της αύξησης των συνολικών κερδών για το κράτος και της 

χρήσης σε πιο αποδοτικούς τομείς της οικονομίας.  

Αυτό που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η περαιτέρω ενεργοποίηση του Ομίλου της 

Εμπορικής Τράπεζας. Πρόκειται για έναν Όμιλο με έντονη παρουσία στις τραπεζικές 

επενδυτικές δραστηριότητες (Τράπεζα Επενδύσεων ΑΕ), στη διαχείριση των διαθέσιμων 

επενδύσεων θεσμικού και μη θεσμικού καθώς και στην διαχείριση χαρτοφυλακίου εταιρικού 

κεφαλαίου (Ομίλου Εμπορικού Κεφαλαίου ΑΕ) και τέλος στον τομέα των διαπραγματεύσιμων 

επιχειρηματικών απαιτήσεων. 

Είναι γεγονός πως η έντονη - και κερδοφόρα - ενεργοποίηση της Εμπορικής Τράπεζας σε μια 

σειρά τομέων που αποτελούν απότοκο της αναμόρφωσης του τραπεζικού συστήματος, 

σηματοδοτούν τα θετικά αποτελέσματα της μερικής ιδιωτικοποίησης του εν λόγω Ομίλου. Αυτή 

η άποψη αποδεικνύει επίσης ότι η ιδιωτικοποίηση, ανεξάρτητα από το αν είναι μερική ή ολική, 

συνεπάγεται τη σύσταση νέων επιχειρήσεων και την ίδρυση και ανάπτυξη νέων τομέων. Στην 

προκειμένη περίπτωση οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η σύσταση επιχειρήσεων για την 



προώθηση νέων προϊόντων επέσυρε σε μεγάλο βαθμό την ελληνική αγορά κοντά στη διεθνή 

τραπεζική αγορά (Pagoulatos,2001). 

Τέλος, κλείνοντας την εν λόγω ανάλυσή μας για τη μερική ιδιωτικοποίηση της Εμπορικής 

Τράπεζας σημειώνουμε ότι ακόμα και αν ο όμιλος λειτουργεί πλέον με ιδιωτικά οικονομικά 

κριτήρια για τους εργαζόμενους, λόγω του ότι επί παραδείγματι δεν υπάρχει πλέον η μονιμότητα 

στην απασχόληση και του ότι οι ημέρες αδειών τους για λόγους διακοπών παρέχονται βάσει 

κριτηρίων του ιδιωτικού τομέα, βασίζονται κυρίως στην τεχνογνωσία και την εξειδίκευση του 

εργατικού δυναμικού. Η Τράπεζα λειτουργεί για να εξασφαλίσει στους εργαζόμενους ένα 

κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον, ώστε να αναπτύξουν τις ιδιαίτερες δεξιότητες. Η προοπτική 

αυτή θα δώσει στους εργαζόμενους τη δυνατότητα μιας επιτυχημένης καριέρας και αντίστοιχα 

θα δώσει στην Τράπεζα τη δυνατότητα εκμετάλλευσης όλων των πραγματικών περιστάσεων για 

την περαιτέρω ανάπτυξή της(Pantelidiset.al., 2009). 

 

3.7. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ 

Ένας από τους σημαντικότερους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας είναι ο τομέας της 

παραγωγής και διανομής πετρελαίου. Το πετρέλαιο είναι το προϊόν στο οποίο βασίζεται ένα 

μεγάλο ποσοστό αποτελεσματικής λειτουργίας του κοινωνικοοικονομικού συστήματος των 

δυτικών δημοκρατιών. Η κατάσταση που επικρατεί στη διεθνή τιμή του πετρελαίου (αργού και 

Brent) επηρεάζει μια σειρά άλλων τομέων της διεθνούς οικονομίας.  

Το πετρέλαιο αποτελεί πρώτη ύλη για πολλές επιχειρήσεις όλων των τομέων και μια πιθανή 

αύξηση της τιμής, όπως συνέβη πρόσφατα. Συν τοις άλλοις, προκαλεί ανατιμήσεις καθώς οι 

παραγωγοί και οι επιχειρηματίες μετακινούν την αύξηση του κόστους λειτουργίας ή παραγωγής 

στους καταναλωτές μέσω της αύξησης των τιμών των προϊόντων. Επίσης, η αύξηση της τιμής 

του προϊόντος, προκαλεί έμμεσες ανατιμήσεις σε τομείς που δεν χρησιμοποιούν πετρέλαιο ή που 

το χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη ή ως ενδιάμεσο προϊόν. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση είναι 

εμφανής η γενικότερη αύξηση των τιμών (Kenourgios et.al., 2007). 



Σε γενικές γραμμές, οι επιχειρήσεις που παράγουν και διανέμουν πετρέλαιο πρέπει να 

παρακολουθούνται στενά επειδή οι αποφάσεις τους επηρεάζουν την κοινωνική ευημερία. Ο 

μεγαλύτερος εμπορικός και βιομηχανικός όμιλος στις μέρες μας στην ελληνική αγορά ενέργειας 

είναι ο Όμιλος Ελληνικών Πετρελαίων. Η επιχείρηση αυτή απασχολεί περίπου 3.710 άτομα 

στην Ελλάδα και 2.096 άτομα στο εξωτερικό. Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανέρχεται 

σε 3.105,1 εκατομμύρια ευρώ, με το σωστό κεφάλαιο 1.869 εκατομμύριαευρώ και τον κύκλο 

εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους 4.671,3 εκατομμύριαευρώ (Kenourgios et.al., 

2007). 

Πρόκειται για μια υπερσύγχρονη επιχείρηση πετρελαίου με δραστηριότητες που περιλαμβάνουν 

την προμήθεια και παραγωγική τελειοποίηση του αργού πετρελαίου και την εμπορία 

πετρελαϊκών προϊόντων, την παραγωγή και εμπορία πετροχημικών και χημικών ουσιών, την 

έρευνα και την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, την κατασκευή και εκμετάλλευση αγωγών 

μεταφοράς υδρογονανθράκων όπως η εμπορία, η παραγωγή και η εκμετάλλευση κάθε άλλης 

μορφής ενέργειας.  

Η ιστορία των ελληνικών πετρελαίων στην αγορά ενέργειας περιλαμβάνει διάφορες φάσεις. Το 

1971 ιδρύθηκε η Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου Α.Ε. (Δ.Ε.Π.). Μεταξύ αυτής της 

ημερομηνίας και του 1980 το Ελληνικό Δημόσιο αγόρασε τα Ασπροπύργου Ελληνικά 

Διυλιστήρια Α.Ε. (Ε.Λ.Δ.Α.). Ο έλεγχος εξ ονόματος της κατάστασης βελτίωσης, διάθεσης και 

εμπορίας προϊόντων κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος είναι ευρύτερος και 

συγκεντρωτικός. 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, το ελληνικό κράτος συνεχίζει την πολιτική 

επαναγοράς στον ενεργειακό τομέα. Ο όμιλος εταιρειών ESSO, που μετονομάστηκε σε EKO, 

αγοράστηκε. Την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκε η ίδρυση Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου 

(ΔΠΑ) ενώ εν συνεχεία ανέλαβε για λογαριασμό του ελληνικού κράτους την εξυγίανση και 

διάθεση των πετρελαϊκών προϊόντων στην εσωτερική αγορά, αποκτώντας αποθέματα ΕΛ.Δ.Α. 

και ΔΕΠΑ(Pantelidiset.al., 2009). 

Με την έλευση των ετών, ωστόσο, οι αλλαγές που παρατηρήθηκαν σε παγκόσμιο βεληνεκές, 

επηρέασαν άμεσα την αγορά της ενέργειας. Η κατάρρευση των ανατολικών 

κοινωνικοοικονομικών συστημάτων, τα έντονα προβλήματα στη λειτουργία του κράτους 



πρόνοιας στις δυτικές κοινωνίες, επηρέασαν τη δομή της αγοράς ενέργειας. Πρόκειται για ένα 

φαινόμενο που επηρέασε και την Ελλάδα (Kenourgios et.al., 2007). 

Μεταξύ 1991 και 1997 η ελληνική αγορά πετρελαίου κατέστη ελεύθερη. Μία από τις 

σημαντικότερες κινήσεις στον κλάδο ήταν η απόκτηση, εκ μέρους της Δημόσιας Επιχείρησης 

Πετρελαίου, αποθεμάτων από τον όμιλο ΕΚΟ. Ταυτόχρονα, η ίδια επιχείρηση ανέλαβε τη 

βελτίωση και διάθεση των προϊόντων μέσω του ΕΛΔΑ.  

Το 1998 η επιχείρηση μετονομάστηκε σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και ενσωματώθηκε 

με τουςΔΕΠE.K.Y., ΕΛΔΑ και Ε.Κ.Ο. με βασικές δραστηριότητες σε διυλιστήρια και χημικά 

προϊόντα. Τέλος ταυτόχρονα η επιχείρηση ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. μεταβιβάζει στο 

Ελληνικό Δημόσιο το 85% του μετοχικού κεφαλαίου του Δ.Ε.Π.Α. και εισέρχεται στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και Λονδίνου, διαθέτοντας το 23% των μετοχών(Pantelidiset.al., 

2009). 

Η κίνηση αυτή αποτέλεσε τη βάση για την ιδιωτικοποίηση της εν λόγω δημόσιας επιχείρησης 

ενέργειας. Το 2000 το ελληνικό κράτος διέθεσε μέσω δημόσιας εγγραφής το δεύτερο πακέτο 

μετοχών της εταιρείας. Μέσω της εν λόγω κίνησης επιτεύχθηκε αύξηση του συμμετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας και τέλος, το τελευταίο, αλλά και σημαντικό, κομβικό σημείο για την 

πορεία της επιχείρησης έλαβε χώρα εν έτει 2003. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 

Μετόχων της 18/09/2003 η εταιρεία Petrola Hellas AEBE συγχωνεύθηκε με την επιχείρηση 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Ως εκ τούτου το ποσοστό ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 

στην Εταιρία Καυσίμων Αεροδρομίων Αθηνών αυξήθηκε από 34% σε 50%(Pagoulatos,2001). 

Όπως αναφέρθηκε εξ αρχής, η ενέργεια ως προϊόν αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της 

λειτουργίας μιας ολόκληρης κουλτούρας. Το πετρέλαιο και τα πρωτογενή του προϊόντα είναι 

απαραίτητα για την ανάπτυξη κάθε οικονομικού τομέα. Συνεπώς, οι πολιτικές που επιλέγονται 

από την Κεντρική Διοίκηση οφείλουν να είναι τέτοιες ώστε να εξασφαλίζουν τα μεγαλύτερα 

δυνατά κέρδη για τις επιχειρήσεις ενέργειας, στο πλαίσιο των οποίων συν τοις άλλοις, 

αναπτύσσονται κρατικά και κοινωνικά συμφέροντα. Στην προκειμένη περίπτωση μια επιχείρηση 

με τόσο στρατηγική σημασία θεωρεί θετική την ιδιωτικοποίηση, καθώς η προστασία των 

δημόσιων συμφερόντων μέσω των κεντρικών επιλογών διοίκησης και της τεχνογνωσίας που 

διαθέτει η ιδιωτική πρωτοβουλία, εξασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργικότητά της 

(Kenourgios et.al., 2007). 



Η επιλογή της συνεργασίας του κρατικού και του ιδιωτικού τομέα στην επιχειρηματική 

ανάπτυξη σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας αποτελεί πάντα τη βέλτιστη λύση, φυσικά, σε 

σχέση με το γενικό παγκόσμιο περιβάλλον. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της αγοράς ενέργειας η 

παρουσία του ελληνικού κράτους στη συγχωνευμένη εταιρείαΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ 

σημαίνει τη διατήρηση της κοινωνικής ευημερίας. Η ολοκλήρωση αυτών των στόχων 

πραγματοποιείται εφεξής με έμμεσο τρόπο και όχι με βάσει το παρελθόν, επί του οποίου το 

κράτος θα μπορούσε να ενεργήσει άμεσα για την προστασία της κοινωνικής ευημερίας. 

Η επιτυχημένη πορεία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. στον κλάδο έχει επιφέρει σημαντικά 

επίπεδα κερδών στο ελληνικό κράτος. Αυτά τα κέρδη λειτουργούν ως έσοδα για τον κρατικό 

προϋπολογισμό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διάφορους τρόπους που καθορίζονται από 

κάθε κυβερνητική πολιτική. Ωστόσο, το γεγονός ότι το εισόδημα είναι μεγαλύτερο από ό, τι 

όταν επί περιόδων που η εκμετάλλευση της εν λόγω επιχείρησης η εκμετάλλευση γινόταν από το 

κράτος, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι εκτός από των ιδιωτών, το εισόδημα των επενδυτών 

ενισχύεται, συνεπάγεται πλήρη ανακατανομή του πλούτου (Pagoulatos,2001). 

Παράλληλα, το φαινόμενο της ιδιωτικοποίησης αποτελεί κομβική στροφή για τον κρατικό 

επενδυτή. Ωθεί τον δημόσιο τομέα στο να λειτουργεί στρατηγικά για να προβλέψει και να 

εφαρμόσει μακροπρόθεσμους στόχους κοινωνικής ανάπτυξης και να σχεδιάσει τις απαιτούμενες 

πολιτικές. Η αναμόρφωση του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσεται η δημόσια παρέμβαση στη 

λειτουργία του οικονομικού συστήματος εξαρτάται και από εξωτερικούς παράγοντες.  

Στην περίπτωση διαρθρωτικών αλλαγών που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια στην ελληνική 

αγορά, σημαντικές κατευθυντήριες οδηγίες επιβλήθηκαν από κοινοτικές οδηγίες. Για πολλούς 

τομείς η παραγωγή και διανομή προϊόντων και υπηρεσιών ήταν μέσα στην πλήρη εκμετάλλευση 

των δημόσιων ιδρυμάτων, ενώ η Επιτροπή Ανταγωνισμού προχώρησε σε ενδείξεις ώστε η 

ελληνική οικονομία να εναρμονιστεί με τον κοινοτικό εμπορικό νόμο (Kenourgios et.al., 2007). 

Το γεγονός ότι οι καθαρά δημόσιες επιχειρήσεις λαμβάνουν επιδοτήσεις και έκτακτη 

χρηματοδότηση από τις ελληνικές κυβερνήσεις αποτελεί, σύμφωνα με την εμπορική νομοθεσία, 

παραβίαση των νόμιμων κανόνων ανταγωνισμού. Συνεπώς, η στροφή προς τις νέες 

διαρθρωτικές πολιτικές που παρατηρήσαμε τα τελευταία 10 χρόνια στην ελληνική οικονομία 

(Ο.Τ.Ε., Εμπορική Τράπεζα, Ελληνικά Έλαια) εξαρτάται και από εξωτερικούς παράγοντες που 

εξαρτώνται επίσης από το παγκόσμιο οικονομικό πλαίσιο (Pagoulatos,2001). 



  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ 

ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ 

 

4.1. ΟΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Όσον αφορά την περίπτωση των επιμέρους συζητήσεων που έχουν διενεργηθεί για λόγους 

αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας τουελληνικού δημοσίου τομέα, η ένταση εκτός 

διογκώθηκε εντός του έτους 2011 και ο λόγος έγκειται στο κρίσιμο της εν γένει επικρατούσας 

κατάστασης. Μάλιστα, η εν λόγω ένταση παρέμεινε σε υψηλά επίπεδαπαρά το ότι και στο 

πλαίσιο των παρελθοντικών ετών έχει τεθεί ξανά το ζήτημα της διαχείρισης των κτιρίων του 

ελληνικού δημοσίου τομέα ως πηγής εσόδων αυτού. Βασικός ελεγκτικός και διαχειριστικός 

φορέας των δημοσίων ακινήτων περιουσιακών στοιχείων καθίσταται η λεγόμενη Κτηματική 

Εταιρία του ∆ημοσίου (Κ.Ε.∆.). Μάλιστα, εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της έγκειται 

και η εξέταση θεμάτων άμεσα συνυφασμένων με το Μητρώο καταγραφής ακινήτων, τα 

εκάστοτε ισχύοντα νομοθετικά, νομικά και θεσμικά πλαίσια, καθώς επίσης και μια σειρά 

επιμέρους ζητημάτων άρρηκτα συνδεδεμένων με την συνολική αξία των δημοσίων ακινήτων 

περιουσιακών στοιχείων (Alexakis, 2007; Maglaras, 2010). 

Στο πλαίσιο της εν λόγω καταβαλλόμενης προσπάθειας να ολοκληρωθεί αποτελεσματικά η 

διαδικασία της εκμετάλλευσης των δημοσίων ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, προκύπτει ένα 

μείζον προβληματικό στοιχείο το οποίο έγκειται στον ακριβή προσδιορισμό αξίας της ενλόγω 

ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου τομέα. Μάλιστα, ειδικότερα στην περίπτωση του δημόσιου 

τομέα οι δημοσιευμένες εκτιμήσεις αναφορικά με την εν λόγω αξία των περιουσιακών στοιχείων 

δεν έχουν προσμετρήσει μία σειρά θεμελιωδών παραμέτρων, οι οποίες σε περίπτωση που 



ληφθούν υπόψιν οδηγούν σε αξιοσημείωτη μείωση της εν λόγω αξίας, κάτι το οποίο επηρεάζει 

άμεσα και τη διαδικασία εκμετάλλευσης της (Beesley& Littlechild, 1983; Lampropoulou, 2009). 

Πρωταγωνιστικό ρόλο μάλιστα, διαδραματίζουν και οι επιμέρους επιλαχούσες μέθοδοι 

εκμετάλλευσης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι αφενός η μέθοδος εκμετάλλευσης 

ακίνητης περιουσίας η οποία χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία, σε 

συνεργασία με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, και αφετέρου η διενέργεια 

διαγωνισμών για την πρόσληψη συμβούλων. Μάλιστα, η τελευταία εκ των δύο ανωτέρω 

αναφερόμενων μεθόδων αξιοποίησης θεωρείται και ως η επικρατέστερη, λόγω του ότι μέσω 

αυτής η ελληνική οικονομική πραγματικότητα γίνεται περισσότερο δημιουργική, ενώ 

υποστηρίζεται η ελεύθερη αγορά και αυξάνονται σε σημαντικό βαθμό οι πιθανότητες και οι 

ευκαιρίες της ταυτόχρονης διαδικασίας ανάπτυξης μιας πληθώρας σχεδίων αξιοποίησης της 

ακίνητης περιουσίας του ελληνικού Δημοσίου(Maglaras, 2010). 

Όσον αφορά την πρώτη εκ των δύο ανωτέρω αναφερόμενων μεθόδων αξιοποίησης, θεωρείται 

πως διακατέχεται από μια σειρά επιμέρους μορφών κινδύνου οι οποίες καθίστανται άμεσα 

συνυφασμένες με την άμεση εμπλοκή πολιτικών φορέων, όπως είναι επί παραδείγματι οι 

αυτοδιοικητικές αρχές. Σε περιπτώσεις όμως ειδικών κατηγοριών ακινήτων του ελληνικού 

δημοσίου τομέα, προτιμάται η συγκεκριμένη μορφή αξιοποίησης, παρά η εναλλακτική της 

(Alexakis, 2007). 

Η αξιοποίηση των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού Δημοσίου σηματοδοτεί και 

την έναρξη ισχύος μιας σειράς μέτρων και κανονισμών τα οποία έχουν κατά καιρούς κριθεί ως 

απαιτούμενα. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τα κάτωθι(Maglaras, 2010): 

 

1/Η δημιουργία Γενικής Γραμματείας ∆ημόσιας Περιουσίας και Στέγασης των ∆ημοσίων 

Υπηρεσιών,  

2/Ο εκσυγχρονισμός του Μητρώου ακινήτων,  

3/ Η ποιοτική αναβάθμιση του εν λόγω Μητρώου  

4/ Η νομοθετική τακτοποίηση του υφιστάμενου προβλήματος που δημιουργείται λόγω της 

υπόστασης μιας πληθώρας νομικών εκκρεμοτήτων  



5/ Η διαδικασία της κατάτμησης των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων 

6/ Η συγκρότηση μιας επαρκούς και πλήρους λίστας ακίνητων περιουσιακών στοιχείων τα οποία 

χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό ενδιαφέροντος  

7/ Κατάταξη, με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με το επίπεδο ενδιαφέροντος το οποίο 

χαρακτηρίζει το εκάστοτε ακίνητο περιουσιακό στοιχείο που αποτυπώνεται στην ανωτέρω 

αναφερόμενη λίστα  

8/ Η απλούστευση, μέσω θεσπιζόμενων νομοθετικών διατάξεων και κανονιστικών πλαισίων, του 

ευρύτερου λειτουργικού πλαισίου των Εταιρειών αξιοποίησης 

9/Η απλούστευση της διαδικασίας της εισόδου νέων επενδυτικών κεφαλαίων στο πλαίσιο της 

αξιοποίησης των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού Δημοσίου τομέα 

 

Στο σημείο αυτό, αναφέρεται μια σειρά επιμέρους προβλημάτων άμεσα συνυφασμένων με την 

εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του ελληνικού δημοσίου τομέα, τα βασικότερα εκ των 

οποίων είναι τα κάτωθι:  

1/ Ιδιοκτησιακά προβλήματα: πρόκειται για μια κατηγορία προβλημάτων τα οποία 

δημιουργούνται λόγω του αυξημένου αριθμού δημοσίων φορέων που ασκούν διαχείριση επί των 

τμημάτων της δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιου είδους 

δημοσίων φορέων είναι τα επιμέρους Υπουργεία, οι ∆ΕΚΟ, καθώς επίσης και τα δημόσια 

Ταμεία. Το πρόβλημα το οποίο προκύπτει μέσω της εν λόγω διαχειριστικής πολυμορφίας είναι η 

απουσία έννοιας και κοινής καταγραφής, στο πλαίσιο της οποίας θα εφαρμόζεται μία κοινή 

σχεδιαζόμενη και εφαρμοζόμενη πολιτική αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του ελληνικού 

Δημοσίου(Maglaras, 2010). 

2/ Προβλήματα διαχειριστικής φύσεως: πρόκειται για μία σειρά προβλημάτων άμεσα 

συνυφασμένη με τα ανωτέρω αναφερόμενα ιδιοκτησιακά προβλήματα, μόνο που στην 

περίπτωση αυτή το ζήτημα είναι απόλυτα επικεντρωμένο στην διαχείριση των ακίνητων 

περιουσιακών στοιχείων, η οποία είναι κατανεμημένη σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιου είδους δημοσίων υπηρεσιών είναι η Κ.Ε.∆., η Ε.Τ.Α., η 

∆.Ε.ΠΟ.Σ., τα Ολυμπιακά Ακίνητα, καθώς επίσης και το Τ.Ε.Θ.Α(Maglaras, 2010). 



3/ Προβλήματα καταγραφής: στο πλαίσιο της σύγχρονης εποχής ο ελληνικός δημόσιος τομέας 

υστερεί στην παρουσία ενός ενιαίου και κοινού μητρώου καταγραφής επί του οποίου 

καταγράφεται η ακίνητη περιουσία αυτού.Λόγω του ότι στο πλαίσιο της σημερινής εποχής η 

ενλόγω καταγραφή γίνεται βάσει διαφοροποιημένων κανονιστικών πλαισίων, τα οποία 

διαφοροποιούνται μεταξύ των επιμέρους διαφορετικών δημοσίων φορέων που ασκούν τη 

διαχείριση των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου τομέα, η ενοποίηση των 

καταγεγραμμένων πληροφοριών σε ένα ενιαίο αρχείο είναι ανέφικτη(Maglaras, 2010). 

Σύμφωνα με το μητρώο ακινήτων ΚΕΔ (2010), παρατίθεται σχετικός πίνακας επί του οποίου 

διαφαίνονται οι κατανομές των νομικών καθεστώτων δημόσιας γης οι οποίες βασίζονται επί της 

αντικειμενικής τους αξίας(Maglaras, 2010): 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΟ(%) 

ΠΡΟΣΚΥΡΩΤΕΟ 411.882 0% 

ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΟ 6.335.367 0% 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΟ 19.967.654 0,01% 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕΝΟ 181.498.944 0,07% 

ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ 2.264.403.033 0,83% 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 4.541.804.654 1,66% 

ΑΜΦΙΒΟΛΟ 9.449.671.366 3,46% 

ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟ 12.963.233.967 4,75% 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ 49.431.007.703 18,11% 

ΑΓΝΩΣΤΟ 59.110.234.433 21,66% 

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ 59.577.525.825 21,83% 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΟ 75.344.585.811 27,61% 

ΣΥΝΟΛΟ 272.887.700.616 100% 

Πίνακας . κατανομές των νομικών καθεστώτων δημόσιας γης οι οποίες βασίζονται επί της 

αντικειμενικής τους αξίας 

(Πηγή: Maglaras, 2010) 

 

 



Η κτηματική εταιρεία του δημοσίου, έχει στη διάθεση της τη διαχείριση κατά προσέγγιση 598 

νησιωτικών εκτάσεων πλήρους κυριότητας. Οι εν λόγω νησιωτικές εκτάσεις διαφοροποιούνται 

ως προς το μέγεθος, το οποίο εκτείνεται από μερικά στρέμματα μέχρι και εκατοντάδες. Στο 

σημείο αυτό τονίζεται ότι εκτός από τις συγκεκριμένες νησιωτικές εκτάσεις οι οποίες 

προορίζονται για εθνικούς σκοπούς, οι υπόλοιπες προορίζονται να αξιοποιηθούν επενδυτικά και 

τουριστικά. 

Ήδη από τιςαρχές της δεκαετίας του 1990 προσμετρώνται αξιοπρόσεκτες προσπάθειες του 

ελληνικού Δημοσίου τομέα αναφορικά με την έναρξη της διαδικασίας αξιοποίησης και 

εκμετάλλευσης των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του. Οι ενλόγω προσπάθειες ωστόσο 

χαρακτηρίζονται περισσότερο αποσπασματικές και άνευ συγκεκριμένου επιχειρησιακού 

σχεδίου. Πρόκειται για δύο παράγοντες οι οποίοι οδηγούν στη μεγιστοποίηση των επιπέδων της 

αποτελεσματικότητας είσαι αντίστοιχης αξιοποίησης και εκμετάλλευσης, η οποία φυσικά, στην 

περίπτωση της χώρας μας δεν επήλθε ποτέ (Boix, 1997).  

Προχωρώντας προς το χρονικό διάστημα μεταξύ των ετών 1990 – 1992 σηματοδοτείται η 

προώθηση του λεγόμενου θεσμού των Κτηματικών Ομολόγων. Πρόκειται για μια σειρά 

ομολόγων η έκδοση των οποίων καθιστά το άμεσα συνυφασμένη με μια σειρά επιμέρους 

ολοκληρωμένων μελετών εκμετάλλευσης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του 

ελληνικού Δημοσίου τομέα η οποία διακατέχεται από μεγάλη αξία.  

Πρόκειται για μια κίνηση η οποία έμεινε ανολοκλήρωτη, γεγονός το οποίο οδήγησε στην 

μεταβολή της ασκούμενης και σχεδιαζόμενης πολιτικής από την πλευρά του υπουργείου 

οικονομικών. Στο πλαίσιο του ίδιου χρονικού διαστήματος χρονολογικά τοποθετείται και η 

κίνηση της διάθεσης μιας σειράς άγονων νήσων,για λόγος μακροχρόνιας μίσθωσης. Η εν λόγω 

διάθεση διενεργήθηκε κατόπιν ολοκλήρωσης σχετικού διαγωνισμού, σε ιδιώτες επενδυτές, και 

αποσκοπούσε στην περαιτέρω ανάπτυξη τουριστικής δραστηριότητας σε αυτές τις περιοχές και 

στην αύξηση των επιπέδων της κερδοφορίας που θα προέκυπτε από την διαχείριση και 

εκμετάλλευση τους. Λόγω υπόστασης μίας πληθώρας πολιτικών αντιδράσεων ωστόσο, 

πρόκειται για μία κίνηση η οποία και αυτή είναι ανολοκλήρωτη(Maglaras, 2010). 

Ως εκ τούτου φτάνουμε στο έτος 2002, επί του οποίου σηματοδοτείται προκήρυξη διαγωνισμού 

μακροχρόνιας μίσθωσης των νήσων Νέων Στύρων, τα οποία υπάγονται στην ευρύτερη περιοχή 

της Εύβοιας. Απώτερος σκοπός της κίνησης αυτής ήταν η ανάπτυξη τουριστικής 



δραστηριότητας στις εν λόγω περιοχές και η αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων σε 

αυτές, γεγονός στο οποίο θεωρείται πως θα επέφερε αξιοσημείωτη βελτίωση στο προσφερόμενο 

τουριστικό προϊόν, αλλά και στα δημόσια έσοδα. Ας μην ξεχνάμε, ότι πρόκειται για μια περίοδο 

λίγο πριν τη διεξαγωγή των ολυμπιακών αγώνων το 2004 στη χώρα μας. Πρόκειται για μια 

ακόμα κίνηση η οποία έμεινε ανολοκλήρωτη. 

Έρχονται επομένως στο προσκήνιο τα λεγόμενα Ολυμπιακά Ακίνητα τα οποία καθιστούν ένα 

επιπρόσθετο ζωντανό παράδειγμα ανεπαρκούς και κακής ποιότητας εκμετάλλευσης και 

αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του ελληνικού Δημοσίου τομέα και ο λόγος έγκειται στο 

γεγονός του ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συγκεκριμένων ακινήτων μένει ανεκμετάλλευτη. 

Η ανώνυμη εταιρία με επωνυμία Ολυμπιακά Ακίνητα προβαίνει στην αξιοποίηση και 

εκμετάλλευση 16 εγκαταστάσεων οι οποίες διαθέτουν συνολικά 24 κτίρια, εκ των οποίων τα 12 

δεν κατέστη δυνατόν να μεταβάλουν τη χρήση τους, λόγω του ότι χαρακτηρίζονται ως αμιγώς 

αθλητικά. Επομένως, από τις συνολικά 24 κτιριακές εγκαταστάσεις μόνο οι μισές είναι εμπορικά 

αξιοποιήσιμες και εκμεταλλεύσιμες(Maglaras, 2010). 

Για την επαρκέστερη αξιοποίηση και εκμετάλλευση έτους ολοκληρώθηκαν συνολικά έξι 

επιμέρους διαγωνισμοί εκ των οποίων ολοκληρώθηκαν επιτυχώς μόνο οι δύο. Αποτελέσματα 

αυτών είναι αφενόςτο εμπορικό κέντρο Golden Hall στο Μαρούσι και το θέατρο Badminton το 

οποίο βρίσκεται στο Γουδή. Όσον αφορά τα υπόλοιπα τέσσερα ακίνητα, είναι 

εγκαταλελειμμένα, ως προς το ζήτημα της εμπορικής αξιοποίησης, και είναι τα εξής: το 

Γαλάτσι, το Beach Volley στο Φάληρο, το Κέντρο Ιστιοπλοΐας στον Άγιο Κοσμά, επί του 

οποίου ναι μεν λειτουργεί η μαρίνα αλλά ουδέποτε διενεργήθηκε αξιοποίηση της γης, και τέλος 

το κανόε-καγιάκ το οποίο βρίσκεται στο Ελληνικό. 

 

4.2. ΟΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

Οι πρώτοι στόχοι για αποκρατικοποιήσεις οι οποίες τέθηκαν στο προσκήνιο ενόψει των πρώτων 

μνημονίων για την περίπτωση της χώρας μας,βάσει σχετικών δηλώσεων του τότε υπουργού 

οικονομικών, κ. Παπακωνσταντίνουήταν οι κάτωθι: 



 

1/ ∆.Ε.Π.Α.,  

2/ Κρατικά λαχεία (μετοχοποίηση ή είσοδος ιδιωτών επενδυτών)  

3/ ∆ιεθνής Αερολιμένας Αθηνών 

 

Συν τοις άλλοις, στο πλαίσιο της πρώτης λίστας ιδιωτικοποιήσεων για την περίπτωση της χώρας 

μας, λαμβάνονταν τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία ανήκαν στο ελληνικό Δημόσιο, και τα 

οποία αποτυπώνονται στο πλαίσιο του κάτωθι πίνακα: 

 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικού Έκταση 5.500 στρέμματα 

 Κατάρ ως υποψήφιος επενδυτής 

 Απροσδιόριστος τρόπος 

πραγματοποίησης της διαδικασίας της 

ιδιωτικοποίησης 

Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης (Πρώην 

Οχυρό ΓΕΝ) 
Έκταση 328 στρέμματα 

 Δημιουργία Πάρκου ή Διεθνούς 

Παν/μίου 

 Στο σχέδιο περιλαμβάνεται η 

πολεοδόμηση των ακινήτων 

Νέα Παραλία πόλης Θεσσαλονίκης Έκταση 1.000 στρεμμάτων 

 Πιθανότητα για πάρκο αναψυχής, 

αναψυκτήριο, εστιατόρια, αθλητικές 

εγκαταστάσεις 

 Συμβάσεις μακροπρόθεσμης 

παραχώρησης 

Πρώην Εργοτάξιο Γέφυρας Ρίου-

Αντιρρίου 
Έκταση 270 στρέμματα 

 Παραθαλάσσια στις παρυφές της 

γέφυρας  

 Αξιοσημείωτες προοπτικές ανάπτυξης 

της περιοχής λόγω της υπόστασης της 



γέφυρας και την ολοκλήρωση της Ιονίας 

οδού 

 Ανεύρεση επενδυτικού κοινού με 

μακροχρόνια μίσθωση 

 Μικτή επιχειρηματική ζώνη 

 Πιθανή η δημιουργία μαρίνας μεγάλων 

σκαφών, πεντάστερων ξενοδοχειακών 

μονάδων και πολεοδόμησης κατοικιών 

υψηλού επιπέδου 

Παρόχθια Έκταση του Ποταμού 

Αράχθου της Άρτας 

Έκταση 887 στρέμματα 

 Πιθανότητα δημιουργίας πάρκου και 

οικιστικής ζώνης υψηλής προστασίας 

Πρασονήσι Νότιας Ρόδου Έκταση 80.000 στρέμματα 

 Τουριστική αξιοποίηση και κατασκευή 

ξενοδοχειακών μονάδων 

 Προαγωγή ανάπτυξης εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού 

Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης Έκταση 738 στρέμματα 

 Ζώνη υψηλής οικιστικής και 

τουριστικής ανάπτυξης 

 Πιθανότητα ίδρυσης Καζίνο στην 

Κρήτη 

 Έχει αναπτυχθεί και τεθεί σε λειτουργία 

το Ενυδρείο 

 Έχει αναπτυχθεί και τεθεί σε λειτουργία 

το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης 

Μίκρα Θεσσαλονίκης Έκταση 600 στρέμματα 

 Οικιστική και τουριστική ανάπτυξη 

Δήμος Λαυρεωτικής Αττικής Έκταση 310 στρέμματα 

 Πιθανότητα ίδρυσης θεματικού πάρκου 

Δωδεκάθεου 

Πρώην Αμερικανική Βάση Δήμου 

Ξάνθης 

Έκταση 175 στρέμματα 

 Οικιστική και τουριστική αξιοποίηση 

 Παραθαλάσσια έκτασης 7.990 

στρέμματα επί του ποταμού Νέστου 



 Υπάγεται στο δίκτυο Natura 2000 

 Προστασία από διεθνήσύμβαση Ramsar 

Δήμος Αφάντου Ρόδου Έκταση 1.500 στρέμματα 

 Τουριστική αξιοποίηση (2 ξενοδοχεία 

πέντε αστέρων) 

 Αξιοποίηση του ακινήτου «Γκολφ 

Αφάντου» 

Πρώην Μπαρουτάδικο Δήμου Αιγάλεω 

Αττικής 
Έκταση 380 στρέμματα 

 Πιθανότητα αξιοποίησης ως πάρκου 

αναψυχής 

Χιονοδρομικό «Βόρρας» Νομού Πέλλας Έκταση 18.000 στρέμματα 

 Μακρόχρονη σύμβαση 

 Αξιοποίηση για ναυταθλητικές 

δραστηριότητες (στις όχθες της λίμνης 

Βεγορίτιδας) 

Παραλία Μύρτου (Κεφαλονιά) Έκταση 9.500 στρέμματα 

 Αξιοποίηση και περαιτέρω ανάδειξη 

Γλυφάδα Αττικής Έκταση 176 στρέμματα 

 Ανάπλαση παραλίας 

Ζαχάρω Ηλίας Έκταση 2.500 στρέμματα 

 Ανάδειξη και αξιοποίηση παραλίας 

 Συμβάσεις μακροχρόνιας παραχώρησης 

Καλαμαριά Θεσσαλονίκης Έκταση 300 στρέμματα 

 Οικιστική ανάπτυξη και πάρκο 

αναψυχής 

Αρτέμιδα Αττικής Έκταση 226 στρέμματα 

 Μακροχρόνια διαχείριση 

 Ανάπλαση και αξιοποίηση παραλίας 

Ναύπακτος Αιτωλοακαρνανίας Έκταση 400 στρέμματα 

 Αξιοποίηση και ανάπλαση διάσπαρτων 

παραλιών 

Ιεράπετρα Λασιθίου (Κρήτη) Έκταση 40 στρέμματα 

 Μακροχρόνια εκχώρηση 



 Τουριστική αξιοποίηση 

Πίνακας . Συζητούμενες Ιδιωτικοποιήσεις επί Μνημονίων  

(Ιδίας Επεξεργασίας) 

 

  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 

 

5.1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συνοψίζοντας, η έννοια της ιδιωτικοποίησης συνδέεται με τη μεταβίβαση των επιμέρους 

μορφών λειτουργίας, αλλά και των περιουσιακών στοιχείων από τον δημόσιο τομέα προς τον 

ιδιωτικό και σχετίζεται με τον ρόλο της ευρύτερης αγοράς στο πλαίσιο του εθνικού οικονομικού 

κλάδου (Lampropolou, 2009). Οι ιδιωτικοποιήσεις μπορούν να λάβουν διαφορετικές μορφές, 

εργολαβικής σχέσης, franchise, διαρθρωτικών αλλαγών, επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων, 

συστημάτων κουπονιών, jointventure ή leasing.  

Καθώς οι μεταβολές στο διεθνές οικονομικό προσκήνιο καθίσταται εξαιρετικά ραγδαίες και 

ασκούν άμεση και ουσιαστική επιρροή στην συντριπτική πλειοψηφία των σύγχρονων αγορών, 

καθίσταται προφανές ότι η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση αναπτύσσεται σε ολοένα 

εντονότερους ρυθμούς. Η ιδιωτικοποίηση κρατικών επιχειρήσεων και οργανισμών αποτελεί μία 

επιλογή που συχνά προτείνεται, καθώς εξυπηρετεί, εκτός των άλλων, και δημοσιονομικούς 

στόχους, οι οποίοι κρίνονται ως εξαιρετικά σημαντικοί από τις κυβερνήσεις, ιδιαίτερα στην 

περίπτωση περιόδων που χαρακτηρίζονται από οικονομική αστάθεια, όπως είναι η περίοδος της 

οικονομικής ύφεσης για την Ελλάδα. Οι στόχοι των ιδιωτικοποιήσεων, εξάλλου, σχετίζονται 

άμεσα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η οικονομία ενός κράτους, τις ανάγκες και τις 



προοπτικές, καθώς και παραμέτρους που σχετίζονται με το δημοσιονομικό έλλειμμα 

(Beesley&Littlechild, 1983; Barnett, 2000; Coase, 1960). 

Βάσει της ανωτέρω παρατιθέμενης ανάλυσης που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας, η άποψή μας έγκειται στο ότι η συζήτηση αναπτύσσεται μεταξύ δύο 

πυλώνων. 

Ο μεν πρώτος βασίζεται στη διατήρηση ή ακόμα και στην ενίσχυση της κοινωνικής ευημερίας. 

Η ύπαρξη υψηλής ευημερίας είναι ένας από τους κύριους στόχους που επιθυμεί να επιτύχει η 

εκάστοτε εφαρμοζόμενη και ασκούμενη από την πλευρά του κράτους,οικονομική πολιτική. Η 

εμπλοκή του δημόσιου τομέα στον τομέα της παραγωγής, της ανταλλαγής και της διανομής σε 

μια οικονομία στοχεύει στη διατήρηση του κοινωνικού χαρακτήρα που έχουν ορισμένα αγαθά.  

Ο δε δεύτερος πυλώνας βασίζεται στην προσέγγιση της διατήρησης της δυναμικής στο 

υφιστάμενο οικονομικό σύστημα. Η διατήρηση της δυναμικής του καπιταλισμού και συνεπώς η 

διατήρηση των κερδών για τις επιχειρηματικές μονάδες μπορεί να επιτευχθεί μέσω της 

υπόστασης και ισχύος μιας σειράς συνθηκών. Οι εν λόγω συνθήκες περιλαμβάνουν συχνά την 

συμμετοχή των ιδιωτικών κεφαλαίων σε τομείς στους οποίους μέχρι σήμερα υπήρχε 

απαγόρευση πρόσβασής τους. 

Ο συνδυασμός αυτών των ανωτέρω αναφερόμενων προσεγγίσεων παρουσιάζει τη σύνθεση του 

φαινομένου της αναμόρφωσης της σύγχρονης οικονομίας. Η μεταρρύθμιση της οικονομίας 

υποδεικνύει την επαναδιάρθρωση - ή ακόμα και την πλήρη απουσία σε ορισμένες περιπτώσεις - 

του δημόσιου τομέα, για να υποβοηθηθεί το καθεστώς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.  

Η συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα είναι ιδανική και παράγει τα αναμενόμενα 

επιθυμητά και θετικά αποτελέσματα και για τις δύο πλευρές, δηλαδή τόσο για τον ιδιωτικό όσο 

και για τον δημόσιο τομέα. Χαρακτηριστικά είναι, στην περίπτωση της Ελλάδας, τα 

παραδείγματα του Ο.Τ.Ε. και της Εθνικής Τράπεζας, όπου ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας 

συνεργάστηκαν με αρμονία. Από τη συνεργασία αυτή επωφελήθηκαν οι μέτοχοι, οι οποίοι 

έλαβαν υψηλά μερίσματα από την επένδυσή τους (Karamanis, 2010). 

Η πλευρά του δημοσίου τομέα ενδιαφέρεται περισσότερο για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων 

στις οποίες συμμετέχει. Ο λόγος του εν λόγω ενδιαφέροντος της έγκειται στην κατανομή του 

εισοδήματος μέσω του κύκλου εργασιών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατάλληλη από την 



κεντρική ή περιφερειακή διοίκηση. Ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το 

εισόδημα - με εξαίρεση ορισμένα φαινόμενα υπεξαίρεσης και σπατάλης δημόσιου χρήματος - η 

ύπαρξη αυτού του εισοδήματος έχει γενικά θετικό αποτέλεσμα.  

Από την άλλη πλευρά, οι κάτοχοι ιδιωτικού κεφαλαίου που συμμετέχουν στις μεικτές 

επιχειρήσεις, δηλαδή στις επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει τόσο ο ιδιωτικός όσο και ο 

δημόσιος τομέας και οι οποίες αντικατοπτρίζουν και την ευρύτερη κατάσταση που προέκυψε 

κατόπι των βασικότερων ιδιωτικοποιήσεων στη χώρα μας, ενδιαφέρονται για τη μεγιστοποίηση 

των κερδών τους. Αντίστοιχα προβαίνουν σε κατάλληλες επενδυτικές αποφάσεις και επιλογές 

που συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή. Η κατεύθυνση της μεγιστοποίησης των κερδών για 

μια μικτή επιχείρηση έχει διπλά κέρδη: το κέρδος της κοινωνίας και το κέρδος της 

επιχειρηματικής κοινότητας. 

Στη μελέτη αυτή εξετάσαμε την περίπτωση ορισμένων ελληνικών δημόσιων επιχειρήσεων που 

προοδευτικά ιδιωτικοποιήθηκαν. Όλες οι περιπτώσεις που εξετάσαμε επέφεραν εν τέλει μια 

σημαντική κερδοφόρα πορεία στην αγορά δραστηριοποίησής τους. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε 

τρεις περιπτώσεις μεγάλης κλίμακας ιδιωτικοποιήσεων, του ΟΤΕ, της Εμπορικής Τράπεζας και 

των Ελληνικών Πετρελαίων. Και στις τρεις περιπτώσεις πρόκειται για σημαντικές αποφάσεις 

που ελήφθησαν με βάση το όφελος για την ελληνική οικονομία αλλά και για την εκάστοτε 

επιχείρηση. 

Όπως αναφέρθηκε και στη βιβλιογραφία, η ιδιωτικοποίηση έχει διάφορους σκοπούς, την 

κάλυψη της λειτουργικής αναποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων (Aussenegg, 2000), αλλά 

και την ποιοτική τους αναβάθμιση, έτσι ώστε να μη στοχεύουν μόνο στην ανάπτυξη της 

κοινωνικής ευημερίας, αλλά και στην μεγιστοποίηση του κέρδους. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι 

δυνατό να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις της αγοράς, αλλά και να προσφέρουν μεγαλύτερα 

οφέλη στο κράτος (Beesley&Littlechild, 1983).  

Στην περίπτωση της Ελλάδας, οι ιδιωτικοποίησης κρίθηκε ότι μπορούν να βοηθήσουν στην 

ανάκαμψη της ασταθούς οικονομίας και την ευρύτερη ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα. Οι 

ιδιωτικοποιήσεις, εξάλλου, αποτελούν μια πρακτική που συμβάλλει στην αύξηση των ταμειακών 

ροών, την αύξηση του δημόσιου εισοδήματος και την εξασφάλιση οικονομικών πόρων που στη 

συνέχεια μπορούν να αξιοποιηθούν ποικιλοτρόπως, για την ενίσχυση των ασθενέστερων 

κοινωνικών ομάδων, τη μείωση της φορολογίας, τον περιορισμό του δημόσιου χρέους και του 



ελλείμματος που υπήρχε και γενικότερα για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων 

για το κράτος και για τους πολίτες.  

Επιπλέον, μέσω των ιδιωτικοποιήσεων θεωρήθηκε ότι θα είναι δυνατή η ανακατανομή του 

πλούτου, αλλά και η προσέλκυση επενδύσεων, που είναι εξίσου σημαντικές για την οικονομική 

ανάπτυξη. Έτσι, δημιουργούνται οι συνθήκες που ευνοούν την επιχειρηματικότητα, καθώς και 

την αύξηση των κεφαλαίων (Beesley& Littlechild, 1983; Lampropoulou, 2009).  

Τα συμπεράσματα στα οποία εν τέλει καταλήγουμε έγκεινται στο ότι δημιουργία του 

πρόσφορου εδάφους για την ανάπτυξη μίας υγιούς συνύπαρξης και συνεργασίας μεταξύ του 

δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε επιχειρήσεις που παράγουν κοινωνικά αγαθά είναι θετική 

για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατό να επιτευχθεί και ο στόχος του 

περιορισμού της έκτασης του δημόσιου τομέα, ο οποίος αναφέρεται συχνά ως προτεραιότητα 

για τις ελληνικές κυβερνήσεις των τελευταίων ετών (Karamanis, 2010). 

Κλείνοντας το παρόν κεφάλαιο, είναι σημαντικό να γίνει αναφορά στους περιορισμούς της 

έρευνας. Αυτοί σχετίζονται αρχικά με τη γλώσσα αναζήτησης των σχετικών πληροφοριών, η 

οποία έπρεπε να είναι είτε η ελληνική είτε η αγγλική. Συνεπώς, απορρίφθηκαν άρθρα γραμμένα 

σε διαφορετικές γλώσσες που δυνητικά θα μπορούσαν να προσφέρουν ενδιαφέρουσες 

πληροφορίες. Επιπλέον, περιορισμό αποτέλεσε και η απειρία του ερευνητή σε τέτοιου είδους 

πονήματα, η οποία έγινε προσπάθεια ώστε να ξεπεραστεί μέσω της μελέτης βιβλίων που 

σχετίζονται με τη μεθοδολογία της έρευνας και ιδιαίτερα τη διενέργεια βιβλιογραφικών 

ανασκοπήσεων.  

 

5.2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Με δεδομένο το γνωστικό υπόβαθρο το οποίο προέκυψε στο πλαίσιο ης παρούσας διπλωματικής 

εργασίας, ένα ζήτημα άξιο μελλοντικής διερεύνησης αποτελεί η μελέτη της υπόθεσης 

επιπρόσθετων, πέραν των ήδη υφιστάμενων αποκρατικοποιήσεων ως μίας προσπάθεια 

ταχύτερης εξόδου της χώρας μας από την πρόσφατη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση.   

 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Alchian, A. &Demsetz, H. (1972). Production, Information Costs and Economic Organization. 

The American Economic Review, 62(5), 777-795. 

Alchian, A, & Demsetz, H. (1973). The property right paradigm. Journal of Economic History, 

33(17), 16-27. 

Alexakis, P. (2007). Are Share Issue Privatizations Fairly Priced. European Journal of 

Economics, Finance and Administrative Sciences, 8, 60-68. 

Alexakis, C., Kolomitsini, M. & Xanthakis, M. (2008). Empirical Tests on the Stock Price 

Behavior of Privatized Enterprises in Greece. Journal of Money, Investment and 

Banking,6, 5-16. 

Aussenegg, W. (2000). Privatization Versus Private Sector Initial Public Offerings in Poland. 

MultinationalFinanceJournal. 4(1-2), 69-99. 

Αγιακλόγλου, Χ. και Μπένος Θ. (2003). Εισαγωγή στην Οικονομετρική ανάλυση, Τόμος Α΄, Β΄ 

Έκδοση. Αθήνα.: ΕκδόσειςΜπένου.  

Barnett, S. (2000). Evidence on the Fiscal and Macroeconomic Impact of Privatization. IMF 

Working Paper, WP00/130. 

Baron, D. & Myerson, R. (1982). Regulating a Monopolist with Unknown Costs. Econometrica, 

50(4), 911-930. 

Barro, S. (1991). Economic Growth in a Cross-Section of Countries. The Quarterly Journal of 

Economics, 106(2), 407-443. 

Beesley, M. & Littlechild, S. (1983). Privatization: Principles, Problems and Priorities. Lloyds 

Bank Review, 149, 1-21. 

Belke, A., Baumgärtner, F., Setzer, R. and & Schneider, F. (2006). The Different Extend of 

Privatization Proceeds in EU Countries. J. Kepler University of Linz, working paper No 

0606. 



Berg, B. L. (2007). Qualitative research methods for the social sciences. London: Pearson.  

Bird, D.K. (2009). The use of questionnaires for acquiring information on public perception of 

natural hazards and risk mitigation – a review of current knowledge. Natural Hazards 

and Earth System Sciences, 9, 1307-1325. 

Boix, C. (1997). Privatizing the Public Business Sector in the Eighties: Economic Performance, 

Partisan Responses and Divided Governments. British Journal of Political Science, 27(4), 

473–496. 

Bortolotti, B., Marcella, F. & Domenico S. (2004). Privatization Around the World: Evidence 

from Panel Data. Journal of Public Economics, 88(1–2), 305–322. 

Boubakri, N.&Cosset, J.C. (1998). Privatization in Developing Countries: An analysis of the 

performance of newly privatized firms. The World Bank Group, Note 156. 

Bourantas, D. & Papadakis, V. (1996). Greek Management: Diagnosis and Prognosis. 

International Studies of Management and Organization, 26(3), 13-22. 

Boycko, M., Shleifer, A. & Vishny, R. (1996). A Theory of Privatization. The Economic Journal, 

106(435),309-319. 

Brada, J. (1996). Privatization is Transition-Or is it. The Journal of Economic Perspectives, 

10(2), 67-86. 

Bryman, A. (2004). Social Research Methods, (2nd Edition), New York: Oxford University 

Press. 

Bulmer, M. (2004). Questionnaires, 1st edition, Sage Benchmarks in Social Science Research 

Methods, edited by: Bulmer, M., Sage Publications, London.  

Christodoulakis, N. (2010). Crisis, Threats and Ways Out for the Greek Economy. Cyprus 

Economic Policy Review, 4(1), 89-96. 

Coase, R.H. (1960). The Problem of Social Cost. The Journal of Law and Economics, 3, 1-44. 

Dale, A., et al (1998). A Sociological Perspective on Secondary Analysis. In Doing Secondary 

Analysis, pp. 19-43. London: Allend and Unwin.  



Davis, J., R. Ossowski, T. Richardson, & S. Barnett (2000). Fiscal and Macroeconomic Impact 

of Privatization. IMF Occasional Paper, 194. 

Dörnyei, Z. (2007). Research Methods in Applied Linguistics: Quantitative Qualitative, and 

Mixed Methodologies. Oxford: Oxford University Press. 

Frankfort-Nachmias, C. & Nachmias, D. (1992). Secondary Data Analysis. Ιn Research Methods 

in the Social Sciences, (4th Edition), pp. 291-318, London: Edward Arnold. 

Georgopoulos, D., Mylonakis, J. & Papadogonas, T. (2007). An Empirical Examination of 

Privatizations Performance in Greece (1990-2004). EuropeanJournal of Economics, 

Finance and Administrative Sciences, 7, 145-152. 

Ghauri, P. (2004). Designing and conducting case studies in international business research, In 

R. Marschan-Piekkari & C. Welch (Eds.), Handbook of qualitative research methods for 

international business (pp. 109-124), Cheltenham, UK: Edward Elgar. 

Gubrium, J. F. & Holstein, J. A. (Eds.). (2002). Handbook of Interview Research: Context and 

Method. ThousandOaks, CA: Sage. 

Ιωσηφίδης, Θ. (2008). Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες. Αθήνα: Κριτική.  

Karamanis, K. (2010). Competitive dynamics in Greek telecommunications: The effect of 

telecommunications reform on market structure. MIBES Transactions, 4(1), 60-71. 

Kenourgios, D., Papathanasiou, S. & Melas, E. (2007). Initial Performance of Greek IPOs, 

Underwriter’s Reputation and Oversubscription. Managerial Finance, 33(5), 332-343. 

Kraus, L. & Augustin, R. (2001). Measuring Alcohol Consumption and Alcohol-related 

Problems: Comparison of Responses From Self-administered Questionnaires and 

Telephone Interviews. Addiction, 96(3), pp. 459-471.  

Kvale, S. (1996). InterViews: An introduction to qualitative research interviewing. Thousand 

Oaks, CA: Sage. 

Κατσίλης, Γ. (2006). Επαγωγικήστατιστική. Αθήνα: Gutenberg. 



Lampropoulou, M. (2009). Public utilities reform in Greece: Privatization, market liberalization 

and implications for citizens as consumers. The Hellenic Observatory Symposium on 

Contemporary Greece and Cyprus. 

Maglaras, V. (2010). The Complex Issue of the State Real Estate. ISTAME Policy Brief, 9, 1-20. 

Marshall, C. & Rossman, G. B. (2006). Designing Qualitative Research. (4th Ed.). Thousand 

Oaks, CA: Sage. 

Pagoulatos, G. (2001). The enemy within: Intergovernmental politics and organizational failure 

in Greek privatization. Public Administration, 79(1), 125- 146. 

Pantelidis, P., Trachanas, E., Athanasenas, A, & Katrakilidis, K. (2009). On the Dynamics of the 

Greek Twin Deficits: Empirical Evidence over the period 1960- 2007. International 

Journal of Economic Sciences and Applied Research, 2(2), 9- 32. 

Parker, D. (1998). Privatization in the EU: Theory and Policy Perspectives. London, New York: 

Routledge. 

Savas, E. (2000). Privatization and Public-Private Partnerships. Chatham House Publishers, NY. 

Schmidt, K. (1996). The Costs and Benefits of Privatization: An Incomplete Contracts Approach. 

Journal of Law Economics and Organization, 12,1-24. 

Silverman, D. (2000). Doing qualitative research. A practical handbook. London: Sage 

Publications.  

Spanos, L. & Papoulias, D. (2005). Corporate Governance as an Instrument of Change State 

Owned Companies: The Case of the Hellenic Telecommunications Organizations. Center 

for Financial Studies, University of Athens, working paper. 

Vuylsteke, C. (1989). Techniques of Privatization of State-Owned Enterprises. Washington, 

D.C.: World Bank Technical Paper, No. 88. 

Wooldridge, M. J. (2006). Εισαγωγή στην Οικονομετρία, Μια νέα προσέγγιση, ΤόμοςΒ, 

Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. 

Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods (3rd ed.), Thousand Oaks, CA: 

Sage. 



 

 


