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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η επιχειρηματική δραστηριότητα του κράτους επικεντρώνεται στη διάθεση 

αγαθών και υπηρεσιών των αναγκών του. Η ανάπτυξη των δημόσιων επιχειρήσεων 

έχει ως σκοπό την μεγιστοποίηση της συνάρτησης της κοινωνικής ευημερίας και έχει 

αποκτήσει μεγάλη σημασία για την Εθνική Οικονομία. Η κρατική επιχειρηματική 

δραστηριότητα έχει διευρυνθεί σημαντικά τα είκοσι τελευταία χρόνια. Ειδικότερα 

κατά τη δεκαετία του '70 με την εθνικοποίηση και τη δημιουργία μεγάλων μονάδων 

(εθνικοποίηση συγκροτήματος Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, ίδρυση πολεμικής 

βιομηχανίας κτλ.), που αποτελούσαν ένα σημαντικό τμήμα της οικονομικής 

δραστηριότητας, παρατηρήθηκε αύξηση του μεγέθους της κρατικής δραστηριότητας. 

 Η ανάληψη από το κράτος της παραγωγής καθαρά δημόσιων αγαθών (pure 

public goods) αλλά και ιδιωτικών ικανοποιείται από επιχειρήσεις του δημόσιου 

τομέα, τις δημόσιες επιχειρήσεις. Οι δημόσιες επιχειρήσεις αποτελούν τη σπονδυλική 

στήλη του οικονομικού συστήματος αφού παράγουν αγαθά και υπηρεσίες που είναι 

απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία των υπόλοιπων κλάδων της οικονομίας. Το 

CΕΕΡ (European Center of Public Enterprises) υποστηρίζει ότι δημόσια επιχείρηση είναι 

κάθε επιχείρηση, στην οποία ιδιοκτήτης είναι το κράτος, που κατέχει το 50% του 

μετοχικού κεφαλαίου ή ποσοστό χαμηλότερο του 50%, αλλά με δικαιώματα που του 

επιτρέπουν να ασκεί πλήρη έλεγχο  στην επιχείρηση1. 

Η έρευνα μας ασχολείται με τον τομέα των Δημόσιων Επιχειρήσεων και 

Οργανισμών και εστιάζεται στην διαχείριση της ακίνητης περιούσιας τους 

μελετώντας συγκεκριμένα την περίπτωση της ΕΡΤ Α.Ε.  

Συγκεκριμένα η δομή της εργασίας μας έχει ως εξής: στο Πρώτο Κεφάλαιο 

μελετούμε την εξέλιξη του θεσμού των ΔΕΚΟ στη χώρα μας από την έναρξη της 

κρατικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Παρουσιάζουμε το θεσμικό 

πλαίσιο των Δημοσίων Επιχειρήσεων και περιγράφουμε τις μορφές που μπορούν να 

πάρουν οι ΔΕΚΟ. Αναφέρουμε τους σκοπούς των δημοσίων επιχειρήσεων όσον 

αφορά στην επίτευξη των κοινωνικών, εθνικών, αναπτυξιακών και οικονομικών 

στόχων του κράτους. Στην συνέχεια κάνουμε μια περιγραφή του ρόλου της κρατικής 

επιχειρηματικής δραστηριότητας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μελετώντας τις 

ομοιότητες αλλά και τις διαφοροποιήσεις στην έκταση και τον τρόπο ανάληψης της 

κρατικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Περιγράφουμε κάποια από τα αρνητικά 
                                                 
1 Κέφης, 1998. 
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φαινόμενα στη λειτουργία των Δημοσίων Επιχειρήσεων και κάνουμε μια γενική 

αναφορά στην ακίνητη περιουσία των ΔΕΚΟ στην Ελλάδα. 

Στο Δεύτερο Κεφάλαιο περιγράφουμε κάποιες από τις κλασσικές και 

σύγχρονες μεθόδους αποτίμησης της ακίνητης περιουσίας που χρησιμοποιούνται 

συχνά στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα. 

Στο Τρίτο Κεφάλαιο αναφέρουμε τα «σύγχρονα» επενδυτικά εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται στην διαχείριση και στην αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης 

περιουσίας . 

Στο Τέταρτο Κεφάλαιο αναλύουμε την περίπτωση της ΕΡΤ Α.Ε., από την 

οποία αναζητήσαμε και μας παρασχέθηκαν στοιχεία που αφορούν τόσο τα ακίνητα 

της εταιρίας, όσο και τις κατά καιρούς προθέσεις, μελέτες, ενέργειες και εξαγγελίες 

σχετικά με την αξιοποίησή της. Αρχικά αναφέρουμε λεπτομέρειες όσον αφορά στη 

λειτουργία της, στο ιστορικό ίδρυσης της, τους σκοπούς και στη δραστηριότητα της. 

Τέλος καταγράφουμε και περιγράφουμε συνοπτικά τα στοιχεία που αποτελούν την 

ακίνητη της περιουσία. 

Στο Πέμπτο Κεφάλαιο συνοψίζουμε τα συμπεράσματα της ερευνάς μας και 

επιχειρούμε προτάσεις αξιοποίησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας της ΕΡΤ 

Α.Ε.  

ABSTRACT 
 
The entrepreneurial activities of the state focus on the disposition of goods and 

services for its own needs.  The development of public enterprises has as its main goal 

the maximization of the social prosperity function and has obtained significant 

importance for the National Economy.  The state’s entrepreneurial activity has been 

broadened significantly during the past twenty years.  Especially during the seventies 

(70’s), due to the nationalizations which took place and the respective formations of 

large units, (nationalization of the Commercial Bank of Greece group, establishment 

of the war industry, etc.), which constituted a significant section of the economic 

activity, a growth in the proportional size of the state activity has been observed. 

The state’s taking over the production of pure public goods as well as private, has 

been fulfilled by companies of the public sector, meaning public enterprises.  Public 

enterprises constitute the backbone of the economic system since they produce goods 

and services, necessary for the harmonious operation of the remaining sectors of the 
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economy.  The CEEP (European Center of Public enterprises), maintains that public 

enterprise is every enterprise in which the state is the owner or proprietor, holding 

either 50% or less of the equity capital with rights however, which allow for the 

absolute control of the enterprise.2

Our research deals with the sector of  Public Enterprises & Organizations and focuses 

on the management of their real estate assets by examining in particular the case of 

ERT S.A. 

To be more specific, the structure of our study is as follows:  in the First Chapter we 

examine the evolution of the institution of public enterprises (ΔΕΚΟ) in our country 

with the initialization of state entrepreneurial activity in Greece.  We present the 

statutory framework of Public Enterprises and we describe the forms that they might 

take.  We refer to the goals of public enterprises in as much as it concerns the 

attainment of the social, national, developmental and economic state targets.  

Following that, we proceed with a description of the role of the state entrepreneurial 

activity in countries of the European Union by examining the similarities as well as 

the diversifications in the extent and way of taking over the state entrepreneurial 

activity.  We describe some of the negative phenomena in the operation of Public 

Enterprises and we generally refer to the real estate assets of Public Enterprises in 

Greece. 

In the Second Chapter, we describe some of the traditional as well as contemporary 

methods that are frequently used in Greece and abroad for evaluating real estate. 

In the Third Chapter, we make a reference of the “contemporary” investment tools 

which are being used in the management and development of public real estate. 

In the Fourth Chapter, we analyze the case of ERT S.A., from which we requested 

and received data regarding the company’ s real estate assets, as well as its from time 

to time intentions, studies, actions and announcements regarding their further 

exploitation or development. Initially, we give details with regards to its operations, 

the history of its establishment, its goals and its activities.  Finally, we record and 

describe the elements which constitute its real estate assets. 

In the Fifth Chapter, we synopsize the conclusions of our research and we attempt to 

give some suggestions or proposals regarding the development and management of 

the real estate assets of ERT S.A.   

                                                 
2 Kefis, 1998 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (ΔΕΚΟ) 
 

1.1  Εισαγωγικές παρατηρήσεις. 
Στο κεφάλαιο αυτό μελετούμε την εξέλιξη του θεσμού των ΔΕΚΟ στη χώρα 

μας από την έναρξη της κρατικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. 

Παρουσιάζουμε το θεσμικό πλαίσιο των Δημοσίων Επιχειρήσεων (υποκεφάλαιο 1.2) 

και αναφέρουμε τους σκοπούς των δημοσίων επιχειρήσεων όσον αφορά στην 

επίτευξη των κοινωνικών, εθνικών, αναπτυξιακών και οικονομικών στόχων του 

κράτους (υποκεφάλαιο 1.3). Περιγράφουμε τις μορφές που μπορούν να πάρουν οι 

ΔΕΚΟ (υποκεφάλαιο 1.4) και στην συνέχεια κάνουμε μια περιγραφή του ρόλου της 

κρατικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

μελετώντας τις ομοιότητες αλλά και τις διαφοροποιήσεις στην έκταση και τον τρόπο 

ανάληψης της κρατικής επιχειρηματικής δραστηριότητας (υποκεφάλαιο 1.5). 

Περιγράφουμε κάποια από τα αρνητικά φαινόμενα στη λειτουργία των Δημοσίων 

Επιχειρήσεων (υποκεφάλαιο 1.6) και κάνουμε μια γενική αναφορά στην ακίνητη 

περιουσία των ΔΕΚΟ στην Ελλάδα (υποκεφάλαιο 1.7). 

1.2  Εξέλιξη του θεσμού των ΔΕΚΟ στη χώρα μας. 

Οι δημόσιες επιχειρήσεις δημιουργούνται με πολλούς τρόπους από τους 

οποίους οι πιο διαδομένοι είναι οι εξής: 

 α) Η ίδρυση δημόσιας επιχείρησης με νόμο. 

 β) Η ίδρυση δημόσιας επιχείρησης με απόφαση διοικητικού συμβουλίου,  

 γ) Η δημιουργία δημόσιας επιχείρησης με κρατικοποίηση. 

Η δημόσια επιχείρηση μπορεί να ιδρυθεί από το κράτος με νομοθετική πράξη ή 

με κανονιστική πράξη που εκδίδεται κατά νομοθετική εξουσιοδότηση. Πολλές μεγάλες 

δημόσιες επιχειρήσεις έχουν ιδρυθεί με νόμο που ψήφισε η Βουλή (π.χ. ο Ο.Τ.Ε., η 

ΔΕΗ στην Ελλάδα). Στους ιδρυτικούς νόμους των δημόσιων επιχειρήσεων 

περιλαμβάνονται διατάξεις για τη σκοπιμότητα ίδρυσης της δημόσιας επιχείρησης, 

για τους σκοπούς της και τα μέσα επίτευξης τους, για τους τομείς και τις 

δραστηριότητες που μπορεί να αναπτύξει, για την οργάνωση και διοίκηση της 

δημόσιας επιχείρησης, για τις αρχές λειτουργίας της και για τη σχέση της δημόσιας 
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επιχείρησης με το κράτος, τις άλλες επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Προβλέπεται 

ακόμα η προικοδότηση της δημόσιας επιχείρησης με το αρχικό κεφάλαιο. 

Με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου ιδρύονται κατά κανόνα οι 

θυγατρικές εταιρίες των μητρικών δημόσιων επιχειρήσεων. Στις σχετικές αποφάσεις 

καθορίζονται οι τομείς και οι δραστηριότητες των θυγατρικών επιχειρήσεων, η 

σκοπιμότητα ίδρυσης τους, οι στόχοι και τα μέσα επίτευξης τους, η οργάνωση και 

διοίκηση τους και οι σχέσεις μεταξύ μητρικής εταιρίας, θυγατρικής εταιρίας και 

άλλων επιχειρήσεων. Εξασφαλίζεται το αρχικό κεφάλαιο για τη λειτουργία της θυγα-

τρικής εταιρίας. Τα παραπάνω μπορεί να διατυπωθούν και με τη μορφή καταστατικού 

της επιχείρησης. 

Μια από τις μορφές συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις είναι η αγορά 

μετοχών. Με αυτό τον τρόπο το κράτος και οι δημόσιες επιχειρήσεις αποκτούν 

μερίδια σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Εάν τα μερίδια του κράτους υπερβαίνουν το 50% 

των μετοχών, τότε η επιχείρηση θεωρείται δημόσια επιχείρηση. 

Στην Ελλάδα    στις    πρώτες δεκαετίες,  του 20ου αιώνα (1900 – 1923) 

εντατικοποιήθηκε ο δημοσιονομικός έλεγχος του κράτους και η σύνδεση του με την 

ιδιωτική οικονομία. Ιδρύθηκαν οικονομικά υπουργεία, εκτελέστηκαν δημόσια έργα 

και θεσπίστηκαν εργατικοί νόμοι. 

Η περίοδος του μεσοπολέμου χαρακτηρίζεται από έντονο κρατικό 

παρεμβατισμό: τα παλαιά και νέα οικονομικά υπουργεία επέκτειναν τη 

δραστηριότητα τους και σε άλλους τομείς, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκαν πολλές 

δημόσιες επιχειρήσεις και άλλα ιδρύματα. Το κράτος ρύθμιζε τα δημόσια οικονομικά, 

τις τιμές και το εξωτερικό εμπόριο. Το ειδικό πρόβλημα της μαζικής εγκατάστασης 

των προσφύγων, ενίσχυσε ακόμα περισσότερο το ρόλο του κράτους. Για να 

ανταποκριθεί στα διευρυμένα καθήκοντα του, το κράτος συγκέντρωνε στον 

προϋπολογισμό του αυξανόμενο ποσοστό του εθνικού εισοδήματος. Το ποσοστό 

αυτό κυμαινόταν από 16 – 29% στην περίοδο 1926 – 1939. 

Παρόλα αυτά ο οικονομικός ρόλος του Ελληνικού Κράτους παρέμεινε 

σχετικά περιορισμένος μέχρι το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό αντικατοπτρίζεται και 

στα Συντάγματα των ετών 1864, 1911 και 1927, τα οποία κατοχυρώνουν τον 

ελεύθερο οικονομικό ανταγωνισμό και το σύστημα του έμμεσου (και όχι άμεσου) 

κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομική ζωή. Τα Συντάγματα αυτά περιλαμβάνουν 

ορισμένα άρθρα για την ιδιοκτησία, για τους φόρους και τους δασμούς, για το 
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συνεταιριστικό δίκαιο, αλλά δεν ασχολούνται με άλλα ζητήματα της οικονομίας και 

της οικονομικής πολιτικής. 

Στην περίοδο μετά το Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο εντάθηκε και έγινε πιο άμεσος ο 

κρατικός παρεμβατισμός. Ιδρύθηκαν πολλές δημόσιες επιχειρήσεις, διευρύνθηκε ο 

δημόσιος τομέας της οικονομίας και ενισχύθηκε ο ρόλος του κρατικού προϋπολογι-

σμού. Ψηφίστηκαν πολλοί νόμοι για την ρύθμιση των οικονομικών διαδικασιών και 

τον προγραμματισμό της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Ενισχύθηκε ο 

κρατικός παρεμβατισμός στην βιομηχανία, τη γεωργία, το δημοσιονομικό, το 

τραπεζικό και πιστωτικό σύστημα καθώς επίσης και στις εξωτερικές οικονομικές 

σχέσεις. Οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την 

προσέλκυση και προστασία του ξένου κεφαλαίου, για τη σύνδεση και ένταξη της 

Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς. Εμφανίζεται και 

αναπτύσσεται ο κρατικός προγραμματισμός. 

Το ποσοστό του εθνικού εισοδήματος που συγκεντρώνει το κράτος στον 

προϋπολογισμό του με τη μορφή φόρων αυξήθηκε από 20% το 1950 σε 38,2% το 

1987. Οι συνολικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού από 19,7% το 1955 έ-

φτασαν το 1987 το 55,8% του εθνικού εισοδήματος. Στην περίοδο 1988 – 1998 

σημειώνονται πτωτικές τάσεις στα παραπάνω ποσοστά. 

Οι παραπάνω διαδικασίες απεικονίζονται στα μεταπολεμικά Συντάγματα της 

Ελλάδος. Το Σύνταγμα του 1952, από την άποψη του κρατικού παρεμβατισμού, δεν 

διαφέρει ουσιαστικά από τα προηγούμενα. Περιλαμβάνει μόνο γενικού χαρακτήρα 

άρθρα για την ιδιοκτησία, για τους φόρους, τους δασμούς και τον κρατικό 

προϋπολογισμό. Αντίθετα, το Σύνταγμα του 1975 αντικατοπτρίζει και κατοχυρώνει τη 

μεταπολεμική επέκταση του κρατικού παρεμβατισμού και διαφέρει ουσιαστικά από 

τα προηγούμενα Συντάγματα και στη συγκρότησή του και στο περιεχόμενο του. Αυτό 

γίνεται φανερό αν εξετάσει κανείς τα άρθρα που αναφέρονται στον οικονομικό ρόλο 

του κράτους.3

Η έναρξη της κρατικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα έγινε 

το 1914 με την απόκτηση από το κράτος του σιδηροδρομικού δικτύου Πειραιά  - 

Αθήνας - Θεσσαλονίκης. Αργότερα (το 1919) τη λειτουργία και διαχείριση του 

δικτύου ανέλαβαν οι Σιδηρόδρομοι του Ελληνικού Κράτους (ΣΕΚ). 

                                                 
3 Μπαμπανέσης, 1998. 
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Άλλες εκδηλώσεις επιχειρηματικής δραστηριότητας πριν από το Β' 

Παγκόσμιο πόλεμο ήταν η δημιουργία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 

(1919), ο Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός (1929), η Αγροτική Τράπεζα της 

Ελλάδος κτλ. 

Η δραστηριοποίηση του ελληνικού κράτους διευρύνθηκε και μεγιστοποιήθηκε 

με το τέλος, του Β' Παγκοσμίου πολέμου, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, 

όπου το κράτος είχε αναμιχθεί ενεργά μόνο στις τηλεγραφικές και ταχυδρομικές 

υπηρεσίες και στην αγροτική πίστη. 

Το 1949 δημιουργήθηκε ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), το 

1950 η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), το 1964 η Ελληνική Τράπεζα 

Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ), Τη δεκαετία του ‘70 παρατηρείται επέκταση της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας του κράτους με εξαγορά ιδιωτικών εταιριών, όπως 

της ΗΕΜ (το 1970), από την οποία ιδρύθηκαν τα Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία 

Αθηνών – Πειραιώς, (ΗΛΠΑΠ), της ΕΗΣ (το 1975), από την οποία ιδρύθηκαν οι 

Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών-Πειραιώς (ΗΣΑΠ). 

Κατά την ίδια δεκαετία υπήρξε και συγχώνευση διάφορων οργανισμών, όπως 

του Εθνικού Οργανισμού Ελληνικής Χειροτεχνίας (ΕΟΕΧ) και του Κέντρου 

Βιοτεχνικής Ανάπτυξης (ΚΕΒΑ), με αποτέλεσμα τη δημιουργία του Ελληνικού 

Οργανισμού Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ)4. 

Ποιο συγκεκριμένα,  η εξέλιξη των δημόσιων επιχειρήσεων και της κρατικής 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέρασε από διάφορες φάσεις. Μπορούμε να 

διακρίνουμε τέσσερα βασικά στάδια. 

¡) Το πρώτο στάδιο είναι η περίοδος πριν το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι πρώτες 

δημόσιες επιχειρήσεις δημιουργήθηκαν ακόμα τον 19ο αιώνα (π.χ. η Εθνική Τράπεζα 

της Ελλάδας). Εντάθηκε η επιχειρηματική δραστηριότητα του Ελληνικού Κράτους 

στην περίοδο 1909 – 1939. Στην περίοδο του Μεσοπολέμου ιδρύθηκαν πολλές 

δημόσιες επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί (π.χ. η Τράπεζα της Ελλάδας, η 

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας, ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς), 

 ii) To δεύτερο στάδιο είναι η μεταπολεμική περίοδος 1946 – 1974. Η 

διαδικασία δημοσιοποίησης της ελληνικής οικονομίας και ίδρυσης πολλών δημόσιων 

επιχειρήσεων επιταχύνθηκε στις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες, ιδιαίτερα στους 

τομείς της κοινής ωφέλειας (ίδρυση του Ο.Τ.Ε. το 1949, της ΔΕΗ το 1950, της 

                                                 
4 Κέφης, 1998. 
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Ε.Τ.Β.Α. το 1964, του ΟΣΕ, ΕΛ.ΤΑ. και Η.Λ.Π.Α.Π. το 1970, κρατικοποίηση 

φορέων Ύδρευσης κ.λπ.). 

 iii) Το τρίτο στάδιο είναι η περίοδος 1974 – 1989. "Στην εν λόγω περίοδο 

εμφανίζονται νέες δημόσιες επιχειρήσεις όπως, η Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου το 

1976 (Δ.Ε.Π.), οι πολεμικές βιομηχανίες: Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) 

το 1976, Ελληνική Βιομηχανία Όπλων (ΕΒΟ) το 1977, ενώ στο τέλος του 1976 τα 

Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπρόπυργου (ΕΛΔΑ) περιήλθαν εξ’ ολοκλήρου στο 

Ελληνικό Δημόσιο. Στις αρχές του 1975 εξαγοράστηκε από το Κράτος η Ολυμπιακή 

Αεροπορία. Επίσης κατά την περίοδο 1976 – 1977 οι αστικές συγκοινωνίες της 

Αθήνας και του Πειραιά (ΑΣΠΑ, Κ.Τ.Ε.Λ., Ε.Η.Σ.) πέρασαν στο δημόσιο, και 

μετονομάστηκαν σε ΕΑΣ, Η.Σ.Α.Π., Η.Λ.Π.Α.Π. υπό την εποπτεία του Ο.Α.Σ. 

Το έτος 1976 το Κράτος διευρύνει τον έλεγχο του στον τραπεζικό τομέα με 

την απόκτηση του ελέγχου στο συγκρότημα της Εμπορικής Τράπεζας (Εμπορική, 

Ιονική – Λαϊκή, Πειραιώς, Αττικής, Επενδύσεων). Στο συγκρότημα της Εμπορικής 

Τράπεζας ανήκουν επίσης σημαντικές βιομηχανικές μονάδες όπως τα Ναυπηγεία 

Ελευσίνας, τα Ναυπηγεία Σύρου "Νεώριο", η Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων 

Καβάλας και οι οποίες με τη σειρά τους πέρασαν στο δημόσιο τομέα: Η επέμβαση 

αυτή δεν φαίνεται να κάλυπτε κάποια συγκεκριμένη ανάγκη της εποχής εκείνης και 

ίσως βρίσκεται έξω από τη λογική της δημόσιας επιχείρησης. Τέλος, την χρονική 

αυτή περίοδο δημιουργήθηκαν οι παρακάτω ειδικοί αναπτυξιακοί οργανισμοί με 

σκοπό τη δραστηριοποίηση συγκεκριμένων τομέων της Οικονομίας όπως: 

- η Ελληνική Εταιρία Βιομηχανικών και Μεταλλευτικών Εκμεταλλεύσεων 

(ΕΛΕΒΜΕ) 1975. 

- η Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομήσεως Οικισμού και Στεγάσεως 

(Δ.ΕΠ.Ο.Σ.) 1976. 

- ο Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και 

Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.) 1977. 

- ο Οργανισμός Προωθήσεως Εξαγωγών (ΟΠΕ) 1977. 

- η Κτηματική Εταιρία Δημοσίου (ΚΕΔ) 1979. 

Στην μεταπολεμική περίοδο και ιδιαίτερα στην περίοδο των πετρελαϊκών 

κρίσεων (1972 – 73, 1978 – 79) δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα πολλές 

προβληματικές ιδιωτικές επιχειρήσεις. Την εξυγίανση τους ανέλαβε ο Οργανισμός 

Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων που ιδρύθηκε το 1983. Πολλές δεκάδες 
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προβληματικές, υπερχρεωμένες ιδιωτικές επιχειρήσεις περιήλθαν στον άμεσο έλεγχο 

του κράτους (Ελληνικά Ναυπηγεία, ΠΥΡΚΑΛ, ΛΑΡΚΟ, ΑΓΕΤ – ΗΡΑΚΛΗΣ κ.λπ). 

Οι περισσότερες ελληνικές δημόσιες επιχειρήσεις δημιουργήθηκαν στη 

μεταπολεμική περίοδο. "... Από μια έρευνα σε 120 από τις επιχειρήσεις αυτές 

προέκυψε ότι ποσοστό 26% των Δ.Ε. (Δημόσιων Επιχειρήσεων) έχει δημιουργηθεί 

πριν το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, 21% την περίοδο 1945 – 1959, 32% στην περίοδο 

1960 – 1969 και 21% την περίοδο 1970 – 1985. Οι περισσότερες από τις τελευταίες 

που ιδρύθηκαν πιο πρόσφατα είναι θυγατρικές τραπεζών ή ελεγχόμενες από τις 

τράπεζες του Δημοσίου. Παρατηρείται δηλαδή μια τάση δημιουργίας Δ.Ε. κάτω από 

τα ευέλικτα σχήματα εποπτείας μέσω “holdings”. Τα παραπάνω στοιχεία σημαίνουν 

ότι το 74% των δημόσιων επιχειρήσεων δημιουργήθηκαν μετά το Β ' Παγκόσμιο 

Πόλεμο και μόνο το 26% πριν.  

iν) Το τέταρτο στάδιο είναι η δεκαετία του 1990 με κύριο χαρακτηριστικό την 

αποκρατικοποίηση, τις ιδιωτικοποιήσεις και μετοχοποιήσεις. Στην περίοδο 1990-97 

ιδιωτικοποιήθηκαν δεκάδες δημόσιες επιχειρήσεις και θυγατρικές εταιρίες τους 

(ΑΓΕΤ – Ηρακλής, Πειραϊκή – Πατραϊκή, Ναυπηγεία Ελευσίνας, Νεώριον, 

Ναυπηγεία Σύρου, Ελληνικά Ναυπηγεία, Κλωστήριο Νέας Ιωνίας, Μεταλλεία 

Κασσάνδρας, Καλώδια Βόλου, Βιομηχανία Βάμβακος, Δωδώνη Α.Ε. κ.λπ.)5. 

Επισημαίνουμε ότι η κρατική επιχειρηματική δραστηριότητα είναι πολύ 

μεγαλύτερη, αν αναλογιστούμε ότι ένας μεγάλος αριθμός δημόσιων επιχειρήσεων 

συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιριών. 

1.3  Οι σκοποί των δημόσιων επιχειρήσεων 

Οι δημόσιες επιχειρήσεις επιδιώκουν την επίτευξη κοινωνικών, εθνικών, 

αναπτυξιακών και οικονομικών σκοπών. Οι γενικοί στόχοι διατυπώνονται στους 

νόμους για τις δημόσιες επιχειρήσεις και στα καταστατικά τους. Το κράτος χρησιμο-

ποιεί τις δημόσιες επιχειρήσεις για την επίτευξη πολλαπλών στόχων. Το επίμαχο 

θέμα σχετίζεται με την έμφαση, την προτεραιότητα που δίνεται στους παραπάνω –

αντιτιθέμενους πολλές φορές στόχους. 

i) Οι κοινωνικοί στόχοι των δημόσιων επιχειρήσεων συνδέονται με την 

εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, του γενικότερου κοινωνικού οφέλους με 

τον εφοδιασμό της κοινωνίας με δημόσια και ιδιωτικά αγαθά, με τη μείωση της 

                                                 
5 Μπαμπανέσης, 1998 
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ανισότητας, με την καταπολέμηση της φτώχειας και με την προστασία του 

περιβάλλοντος. Σκοπός των δημόσιων επιχειρήσεων είναι να συμβάλουν στη 

δημιουργία της προσβασιμότητας στα δημόσια αγαθά, στον εφοδιασμό της κοινωνίας 

με δημόσια και ιδιωτικά αγαθά κατά τρόπο ώστε αυτά να είναι προσιτά και για τα 

φτωχά στρώματα, για τα κοινωνικά στρώματα με χαμηλά εισοδήματα (φθηνές 

συγκοινωνίες, φθηνές κατοικίες, ύδρευση σε προσιτές τιμές, δωρεάν ή επιδοτούμενη 

ιατρική, νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη, δωρεάν ή επιδοτούμενη εκπαί-

δευση κ.λπ.). Οι δημόσιες επιχειρήσεις συμβάλλουν στην επίτευξη των κοινωνικών 

στόχων με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και με τη βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας και αμοιβής. Κοινωνικό χαρακτήρα έχουν πολλά έργα που αποβλέπουν 

στην προστασία του περιβάλλοντος (καθαρή ατμόσφαιρα, πάρκα, καθαρές παραλίες 

κ.ά.). 

ii) Η ίδρυση δημόσιων επιχειρήσεων σε ορισμένες περιπτώσεις αποβλέπει 

στην επίτευξη εθνικών στόχων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι δημόσιες 

επιχειρήσεις που λειτουργούν στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, ορισμένες 

δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί που αναπτύσσουν δραστηριότητες στους τομείς 

των μεταφορών και επικοινωνιών. 

iii) Σημαντικό ρόλο στις δραστηριότητες των δημόσιων επιχειρήσεων και 

οργανισμών παίζουν οι αναπτυξιακοί σκοποί. Οι αναπτυξιακές υποδομές, στο 

μεγαλύτερο μέρος τους, δημιουργούνται και συντηρούνται από τις δημόσιες επιχει-

ρήσεις και οργανισμούς. Αυτό ισχύει για το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, για το 

δίκτυο επικοινωνιών και τηλεπικοινωνιών, για τα λιμάνια και τα αεροδρόμια, για την 

εκπαιδευτική και νοσοκομειακή υποδομή. Καθοριστικός είναι ο ρόλος των δημόσιων 

επιχειρήσεων στην ανάπτυξη των πόλεων και της επαρχίας. Σε πολλές πόλεις οι 

συγκοινωνίες, οι τηλεπικοινωνίες, η ύδρευση και η καθαριότητα εξασφαλίζονται από 

δημόσιες επιχειρήσεις. Είναι αποφασιστική η συμβολή των δημόσιων επιχειρήσεων 

στην ηλεκτροδότηση, στην ύδρευση και στην τηλεφωνοδότηση της επαρχίας, των 

απομακρυσμένων ορεινών και νησιώτικων περιοχών. Η αποτελεσματική λειτουργία 

των δημόσιων επιχειρήσεων συμβάλλει στην επιτάχυνση της οικονομικής 

μεγέθυνσης.  Η μη ικανοποιητική ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μειώνει 

αλλά δεν αναιρεί το θετικό ρόλο που παίζουν οι δημόσιες επιχειρήσεις στην 

ανάπτυξη. Οι δημόσιες επιχειρήσεις επιδιώκουν την επίτευξη πολλαπλών 

οικονομικών σκοπών. Μεταξύ αυτών είναι η επίτευξη ενός οικονομικού πλεονάσματος 

που σημαίνει ότι τα έσοδα από το αντίτιμο των πωλήσεων πρέπει να είναι με-
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γαλύτερα από τα έξοδα. Ένα μέρος του οικονομικού πλεονάσματος εισπράττεται από 

το κράτος με φόρους και άλλους τρόπους, ενώ το άλλο μένει στη δημόσια επιχείρηση 

με τη μορφή κέρδους για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων και την κάλυψη άλλων 

αναγκών. Σκοπός των δημόσιων επιχειρήσεων αποτελεί, γενικότερα, η μεγιστοποίηση 

της αποτελεσματικότητας με την αύξηση της αποδοτικότητας των κεφαλαίων και των 

επενδύσεων, με την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, με τη μείωση του 

κόστους, με τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών και με άλλους 

τρόπους. Σημαντικός σκοπός των δημόσιων επιχειρήσεων είναι να συμβάλουν στη 

σταθεροποίηση της οικονομίας, στην υλοποίηση της αντικυκλικής και 

αντιπληθωριστικής πολιτικής.  

ν) Σε συνδυασμό με τους παραπάνω σκοπούς, οι δημόσιες επιχειρήσεις 

μπορούν να θέσουν ως στρατηγικούς στόχους την δυναμική επέκταση τους, την 

αύξηση της περιουσίας τους, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους, του 

γοήτρου και κύρους τους. 

Μεταξύ των παραπάνω σκοπών υπάρχει συμπληρωματικότητα και 

αντιφατικότητα. Η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων 

επιχειρήσεων μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη επίτευξη των κοινωνικών, εθνικών, 

αναπτυξιακών και στρατηγικών σκοπών. Από την άλλη μεριά, όμως, υπάρχει 

αντίφαση μεταξύ των διάφορων στόχων, π.χ. μεταξύ των οικονομικών και 

κοινωνικών σκοπών. Οι δημόσιες επιχειρήσεις έχουν οικονομικό συμφέρον να 

αναπτύσσουν κατά προτεραιότητα τις πιο αποδοτικές, ανταγωνιστικές και 

κερδοφόρες δραστηριότητας, ενώ η κοινωνία, για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών 

της σκοπών, έχει ανάγκη και από τις μη κερδοφόρες δραστηριότητες. Οι δημόσιες 

επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους στον τομέα 

των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, των μεταφορών και σε άλλους τομείς όχι μόνο 

στα αστικά κέντρα στα οποία είναι πιο αποδοτικές αλλά και στην επαρχία στην οποία 

είναι λιγότερο αποδοτικές (π.χ. η ηλεκτροδότηση και η τηλεφωνοδότηση). Οι 

κοινωνικοί στόχοι απαιτούν χαμηλές τιμές για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των 

δημόσιων επιχειρήσεων, ενώ η επίτευξη των οικονομικών στόχων προϋποθέτει υ-

ψηλές τιμές οι οποίες καλύπτουν το κόστος και εξασφαλίζουν ένα Θεμιτό κέρδος.   

Οι δημόσιες επιχειρήσεις έχουν συμφέρον να ιδιοποιηθούν ολόκληρο το οικονομικό 
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πλεόνασμα, ενώ το συμφέρον του κράτους είναι να εισπράξει όσο το δυνατό με-

γαλύτερο μέρος του εισοδήματος των επιχειρήσεων6. 

Επίσης, σύμφωνα με άλλους μελετητές οι στόχοι των δημόσιων επιχειρήσεων 

μπορούν να χωρισθούν στις εξής δυο κατηγορίες: 

i.Μεγιστοποίηση της κοινοτικής ευημερίας. 

Ο στόχος αυτός αποτελεί τη βάση για τη δεοντολογική (normative) ανάλυση 

των δημόσιων επιχειρήσεων. Στα πλαίσια αυτά η δημόσια επιχείρηση προσδιορίζει 

την τιμολογιακή και επενδυτική πολιτική της μεγιστοποιώντας κάποιο κατάλληλο 

δείκτη κοινωνικής ευημερίας, όπως π.χ. είναι η συνάρτηση κοινωνικής ευημερίας ή 

το κοινωνικό πλεόνασμα. 

ii.Επίτευξη διαχειριστικών ή πολιτικών στόχων. 

Οι στόχοι αυτοί αποτελούν τη βάση για τη θετική (positive) ανάλυση των 

δημόσιων επιχειρήσεων. Στα πλαίσια αυτά η τιμολογιακή και η επενδυτική πολιτική 

των δημόσιων επιχειρήσεων προσδιορίζεται με αναφορά στη μεγιστοποίηση ενός ή 

περισσότερων δεικτών που εκφράζουν διαχειριστικούς ή πολιτικούς στόχους. Οι 

δείκτες αυτοί μπορεί να είναι η μεγιστοποίηση των προϋπολογισμών, η 

μεγιστοποίηση του προϊόντος ή των εσόδων, ή δείκτες που εκφράζουν πολιτικές 

επιδιώξεις (π.χ. μεγιστοποίηση αριθμού ψήφων), ή δείκτες που εκφράζουν στόχους 

των εργατικών συνδικάτων (π.χ. ελαχιστοποίηση ωρών εργασίας, μεγιστοποίηση 

μισθών των εργαζομένων κλπ). Η τιμολογιακή πολιτική που διαμορφώνεται με 

αναφορά στην επιδίωξη διαχειριστικών ή πολιτικών στόχων δεν συνδέεται βέβαια με 

κάποιο δείκτη κοινωνικής ευημερίας. Ο δείκτης όμως κοινωνικής ευημερίας αποτελεί 

το βασικό κριτήριο με το οποίο αξιολογούνται οι ακολουθούμενες στην πράξη 

τιμολογιακές πολιτικές των δημόσιων επιχειρήσεων. 

 Από τα παραπάνω γίνεται σαφής η βασική διαφορά στον τρόπο τιμολόγησης 

από, τις ιδιωτικές και τις δημόσιες επιχειρήσεις των ιδιωτικών αγαθών. 

Συγκεκριμένα, όταν τα αγαθά παράγονται από δημόσιες επιχειρήσεις, οι τιμές δεν 

προσδιορίζονται με βάση το κριτήριο της μεγιστοποίησης του κέρδους, ενώ όταν τα 

αγαθά παράγονται από ιδιωτικές επιχειρήσεις οι τιμές προσδιορίζονται στα επίπεδα 

εκείνα που μεγιστοποιούν τα κέρδη, ενδεχομένως κάτω από υφιστάμενους 

ρυθμιστικούς περιορισμούς. 

                                                 
6 Μπαμπανέσης, 1998. 
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Η τιμολογιακή πολιτική μιας δημόσιας επιχείρησης υπόκειται βέβαια, σε μια 

σειρά περιορισμών, οι οποίοι αναφέρονται κυρίως στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ της 

δημόσιας αυτής επιχείρησης και της υπόλοιπης οικονομίας, στην 

αποτελεσματικότητα της παραγωγής, στη χρηματοδότηση της και στο υφιστάμενο 

πολιτικό περιβάλλον7.  

1.4  Το θεσμικό πλαίσιο και μορφές των ΔΕΚΟ στην Ελλάδα. 

Η ταξινόμηση των δημόσιων επιχειρήσεων μπορεί να γίνει με διάφορα 

κριτήρια. Με βάση τα κριτήρια που εφαρμόζουμε διακρίνουμε πολλές μορφές 

δημόσιων επιχειρήσεων:  

α) Στην πρώτη ομάδα κριτηρίων ανήκουν τα οικονομικά κριτήρια: οι σχέσεις 

ιδιοκτησίας, ο τρόπος χρηματοδότησης, η οικονομική αποδοτικότητα λειτουργίας, ο 

χαρακτήρας της αγοράς στην οποία λειτουργούν (μονοπωλιακή ή ολιγοπωλιακή 

αγορά, πλήρης ανταγωνισμός, εθνική ή διεθνής αγορά, προστατευτισμός ή ελεύθερη 

αγορά),  

β) Οι δημόσιες επιχειρήσεις μπορεί να ταξινομηθούν με βάση κριτήρια που 

συνδέονται με την αυτονομία τους από το κράτος και τις εποπτεύουσες αρχές του. 

Έτσι διακρίνουμε αυτόνομες, ημιαυτόνομες, ανεξάρτητες και εξαρτημένες, 

πατερναλιστικές δημόσιες επιχειρήσεις,  

γ) Στην τρίτη ομάδα ανήκουν τα νομικά κριτήρια. Μεταξύ των δημόσιων 

επιχειρήσεων και οργανισμών υπάρχουν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 

(Ν.Π.Δ.Δ.), Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), Ανώνυμες Εταιρίες 

(ΑΕ), Θυγατρικές Εταιρίες, Όμιλοι Εταιριών κ.λπ.  

δ) Υπάρχουν διάφορες μορφές δημόσιων επιχειρήσεων που διακρίνονται με 

βάση οργανωτικά και διοικητικά κριτήρια. Ορισμένες από αυτές εφαρμόζουν 

διοίκηση δημοσίου ενώ άλλες διοίκηση ιδιωτικού δικαίου. 

ε) Οι δημόσιες επιχειρήσεις μπορεί να διακριθούν με βάση κλαδικά και 

τομεακά κριτήρια. Έτσι υπάρχουν δημόσιες επιχειρήσεις που λειτουργούν στον 

πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, σε διάφορους κλάδους της βιομη-

χανίας, των υπηρεσιών κ.λπ. 

στ) Οι σκοποί και οι αρχές λειτουργίας των δημόσιων επιχειρήσεων αποτελούν 

επίσης κριτήρια ταξινόμησης τους. Οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί 

διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με τους σκοπούς που επιδιώκουν, οι οποίοι μπορεί 
                                                 
7 Ευθυμόγλου. Π .Γ και Ξεπαπαδέας. Α. Π, 1990. 
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να είναι κοινωνικοί, εθνικοί, αναπτυξιακοί, οικονομικοί και επιχειρηματικοί σκοποί, 

και ανάλογα με τις αρχές, τα κριτήρια λειτουργίας που εφαρμόζουν και που μπορεί να 

είναι κοινωνικά, ιδιωτικοοικονομικά, επιχειρηματικά κριτήρια και μικτά κριτήρια. 

ζ) Τέλος, η ταξινόμηση των δημόσιων επιχειρήσεων μπορεί να γίνει με 

συνδυασμένα κριτήρια. Διακρίνουμε διάφορες μορφές δημόσιων επιχειρήσεων και 

οργανισμών συνδυάζοντας οικονομικά, νομικά, οργανωτικά, διοικητικά και άλλα 

κριτήρια.  

Ανάλογα με το βαθμό συμμετοχής και παρέμβασης (ιδιοκτησιακό καθεστώς) 

του κράτους οι δημόσιες επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

1. Δημοσιές Επιχειρήσεις πλήρως εξαρτημένες από το κράτος. Τα βασικά 

Χαρακτηριστικά τους είναι η πλήρης εξάρτηση από τους κρατικούς φορείς, η 

σχετική χρηματοοικονομική αυτοτέλεια κτλ. 

2. Δημόσιες Επιχειρήσεις που λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες με 51% κρατική 

συμμετοχή, ή μερικώς αυτόνομες επιχειρήσεις. Λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά 

κριτήρια, έχουν χρηματοοικονομική αυτοτέλεια και ελέγχονται από holding 

companies του Δημοσίου. Χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι η ευελιξία και η 

ευκαμψία στη λήψη αποφάσεων. Οι αποφάσεις για τρέχοντα λειτουργικά θέματα 

της επιχείρησης (παραγωγή, προμήθειες, προσλήψεις, εξέλιξη προσωπικού κτλ.) 

λαμβάνονται από τη διοίκηση της επιχείρησης, ενώ αντίθετα για θέματα 

στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού, τιμολογιακής πολιτικής κτλ., 

λαμβάνονται από την κεντρική Διοίκηση,  

3. Δημόσιες Επιχειρήσεις που λειτουργούν με πλήρη διοικητική αυτοτέλεια ή πλήρως 

αυτόνομες επιχειρήσεις. 'Eχουν πλήρη οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργούν με 

ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και διέπονται από τις διατάξεις του ιδιωτικού 

δικαίου. Κύριο πλεονέκτημα τους είναι η ευκαμψία και η υλοποίηση των 

αποφάσεων τους, ενώ το μειονέκτημα τους έγκειται στο γεγονός, ότι δεν 

διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον για το οποίο δημιουργήθηκαν8. 

Οι βασικοί τομείς της παραγωγικής δραστηριότητας των δημόσιων 

επιχειρήσεων, η συμβολή των οποίων στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν ανέρχεται 

περίπου στο 10%, είναι: 

α. Κοινή ωφέλεια (public utilities) και ειδικά οι τομείς της ενέργειας 

του ηλεκτρισμού, της ύδρευσης, των μεταφορών και των επικοινωνιών. 
                                                 
8 Κέφης, 1998. 
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β. Παραγωγή βασικών αγαθών (υγεία – παιδεία), χρηματοδοτικοί 

οργανισμοί, εμπόριο, μεταποίηση. 

Οι δημόσιες επιχειρήσεις παράγουν αγαθά και υπηρεσίες, που είναι 

απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του οικονομικού συστήματος. Την 

τριακονταετία 1960 – 1990 στην Ελλάδα αλλά και στο Δυτικό κόσμο παρατηρείται 

σημαντική διεύρυνση της κρατικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, με αποτέλεσμα 

ένα μεγάλο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας  να υπόκειται στον έλεγχο του 

κράτους. 

Στην Ελλάδα, παρά τη σχετικά αργοπορημένη "ωρίμανση" του καπιταλισμού, 

οι κρατικές επιχειρήσεις εμφανίστηκαν πρόωρα, ακόμα πιο πριν και από όσο στις 

άλλες χώρες του Δυτικού κόσμου. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τομείς δραστηριότητας του ελληνικού 

κράτους και οι Δημόσιες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα: 

I. Ενέργεια 

1. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) 

2. Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (ΔΕΠ) 

3. Δημοτική Επιχείρηση Φωταερίου Αθηνών (ΔΕΦΑ) 

4. Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου (ΕΛΔΑ) 

5. Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΠΑ) 

II. Μεταφορές – Επικοινωνίες  

1. Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος(ΟΣΕ) 

2. Ολυμπιακή Αεροπορία (ΟΑ) 

3. Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ) 

4. Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών – Πειραιώς (ΗΛΠΑΠ) 

5. Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς (ΗΣΑΠ) 

6. Ολυμπιακή Αεροπλοΐα 

7. Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. 

8. Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) 

9. Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ) 

10. Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) 

11. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) 

12. Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) 
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13. Ανώνυμος Εταιρία Διώρυγος Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ) 

III. Ύδρευση - Αποχέτευση 

1. Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (EΥΔΑΠ) 

2. Οργανισμός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (ΟΥΘ) 

3. Οργανισμός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΟAΘ) 

IV. Βιομηχανία 

1. Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (EΑΒ) 

2. Ελληνική Βιομηχανία Όπλων (EBΟ) 

3. Μεταλλείο Αμιάντων Βορείου Ελλάδος (ΜABE) 

4. Ελληνική Εταιρία Βιομηχανικών Μεταλλευτικών Επενδύσεων (ΕΛΕΒΜΕ) 

5. Ελληνική Βιομηχανία Ηλεκτρονικών (ΕΛΒΗΛ) 

V. Εμπόριο και Υπηρεσίες 

1. Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομήσεως, Οικισμού και Στεγάσεως 

(ΔΕΠΟΣ) 

2.  Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ) 

3.  Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και 

Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) 

4.  Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) 

5. Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ) 

6. Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου (ΚΕΔ) 

7. Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) 

8. Εθνικός Οργανισμός Καπνού (ΕΟΚ) 

9. Οργανισμός Βάμβακος 

10. Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός (ΑΣΟ) 

11. Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών (Duty Free) 

12. Εθνική Α.Ε. Διοικήσεως και Οργανώσεως 

VI. Τράπεζες – Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί 

1. Τράπεζα της Ελλάδος 

2. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) 

3. Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος 

4.  Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ) 

5.  Ιονική Τράπεζα της Ελλάδος 
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6.  Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος 

7.  Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 

8. Γενική Τράπεζα της Ελλάδος 

9. Τράπεζα Αττικής (με νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς υπό τον έλεγχο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του ΤΣΜΕΔΕ) 

10.  Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης ΑΕ (ΕΤΒΑ) 

11.  Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΕΒΑ). 

Ο όρος δημόσιος τομέας" έχει καθιερωθεί και νομικά στην Ελλάδα από τον. 

1232/82 και ερμηνεύθηκε από το ν. 1256/82. Σύμφωνα με τους νόμους αυτούς ο 

δημόσιος τομέας αποτελείται από τους εξής φορείς: 

i. Κρατικές ή δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκπροσωπούνται από τα νομικά πρόσωπα 

του Δημοσίου, 

ii. Κρατικοί ή δημόσιοι οργανισμοί με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ., 

iii. Κρατικές ή δημόσιες και "παραχωρηθείσες" επιχειρήσεις όπως η ΔΕΗ, ο Ο.Τ.Ε., 

η Ε.Ρ.Τ., κ.λπ.,  

iv. Κοινωφελή ιδρύματα του Αστικού Κώδικα που περιήλθαν στο Δημόσιο και 

χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από αυτό, 

v. Τραπεζικές ή άλλες ανώνυμες εταιρίες στις οποίες είτε τα κατά τις προηγούμενες 

περιπτώσεις νομικά πρόσωπα έχουν το σύνολο ή την πλειοψηφία των μετοχών, 

του εταιρικού κεφαλαίου, είτε έχουν κρατικό προνόμιο ή κρατική επιχορήγηση, 

όπως η Τράπεζα της Ελλάδος, η Αγροτική Τράπεζα, η Εθνική Τράπεζα. 

vi. Τα κρατικά νομικά πρόσωπα που έχουν χαρακτηρισθεί από το νόμο ή τα 

δικαστήρια ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, όπως ο ΟΣΕ, ο ΑΣΟ κ.α. 

που χρηματοδοτούνται ή επιχορηγούνται από οποιοδήποτε των προαναφερομένων 

νομικών προσώπων, 

vii. Οι θυγατρικές ανώνυμες εταιρίες των προαναφερθέντων νομικών προσώπων που 

ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από αυτά9. 

Σύμφωνα, επίσης, με το Ν.Δ. 4352/64 στο Δημόσιο Τομέα στην Ελλάδα 

περιλαμβάνονται "όλοι οι κρατικοί φορείς ανεξάρτητα από το καθεστώς δημοσίου, 

ιδιωτικού και μικτού δικαίου, που τους διέπει". 

Οι φορείς αυτοί του δημόσιου τομέα διέπονται από ειδικότερες ρυθμίσεις 

όπως: 

                                                 
9 Μπαμπανέσης, 1998. 
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- Ν. 1232/1982, άρθρο 16: προσωρινή αναστολή διορισμών ("με απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να καθορίζονται και εξαιρέσεις από την 

αναστολή...."). 

- Ν. 1256/1982, άρθρο 1: απαγορεύσεις για πολυθεσία ή πολυαπασχόληση. 

- Ν. 1256/1982, άρθρο 3: περιορισμοί για συμμετοχές σε συλλογικό όργανο. 

- Ν. 1735/87, ειδικές ρυθμίσεις για τις προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα 

(προσλήψεις τακτικού προσωπικού, προσλήψεις προσωπικού με σχέση ιδιωτικού 

δικαίου, συμβάσεις μίσθωσης έργου κτλ.). 

Εξάλλου σε μια σειρά νομοθετικών διαταγμάτων αναφέρεται ο όρος 

"Δημόσια Επιχείρηση", χωρίς να καθορίζεται ακριβώς η έννοια και η φύση του: 

- Ν. 1468/1950 περί ΔΕΗ άρθρο 1, παρ. 1 και 2. Ίδρυση Οργανισμού 

υπό την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. "Ο οργανισμός αποτελεί 

Δημοσίαν Επιχείρησιν ανήκουσαν εξ ολοκλήρου εις το Ελληνικόν Δημόσιον...". 

- Ν.Δ. 4366/1964 περί ΕΤΒΑ: άρθρο 1 παρ. 2 "Η ΕΤΒΑ είναι Δημόσια 

Επιχείρησις, ανήκουσα εξ ολοκλήρου εις το Ελληνικόν Δημόσιον...". 

- Ν.Δ. 496/1970 περί ΕΛΤΑ: άρθρο 2 παρ. 1: "Τα ΕΛΤΑ αποτελούν Δημοσίαν 

Επιχείρησιν, λειτουργούσαν χάριν του δημοσίου συμφέροντος...". 

- Β.Δ. 532/1972 περί ΟΣΕ: άρθρο 1 παρ. 1 "Ιδρύεται Νομικόν Πρόσωπον Ιδιωτικού 

Δικαίου υπό την επωνυμίαν Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος....", Άρθρο 2 

παρ. 1. "Ο ΟΣΕ αποτελεί Δημοσίαν Επιχείρησιν..." 

- Ν. 5878/1977 περί ΕΑΣ: άρθρο 12 παρ. 1 "Η ΕΑΣ αποτελεί Δημοσίαν 

Επιχείρησιν λειτουργούσαν χάριν του δημοσίου συμφέροντος..."10. 

1.5  Οι Δημόσιες Επιχειρήσεις στις χώρες της Ε.Ε. 

Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας βρίσκονται στο επίκεντρο του πολιτικού 

διαλόγου. Αφορούν το κεντρικό ζήτημα του ρόλου που διαδραματίζουν οι δημόσιες 

αρχές σε μια οικονομία της αγοράς, αφενός για τη διασφάλιση της ομαλής 

λειτουργίας της αγοράς και της τήρησης των κανόνων του παιχνιδιού από όλους τους 

φορείς και, αφετέρου, για την προστασία του γενικού συμφέροντος, και ιδίως για την 

ικανοποίηση των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών και για την προστασία των 

                                                 
10 Κέφης, 1998. 
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δημόσιων αγαθών στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν μπορεί να τα προστατεύσει η 

αγορά.  

Η πραγματικότητα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

είναι περίπλοκη και διαρκώς μεταβαλλόμενη. Καλύπτει: 

- ένα μεγάλο εύρος διαφόρων δραστηριοτήτων, από τις μεγάλες βιομηχανίες 

δικτύου (ενέργεια, ταχυδρομικές υπηρεσίες, μεταφορές και τηλεπικοινωνίες) έως 

την υγεία, την εκπαίδευση και τις κοινωνικές υπηρεσίες.  

- μία μεγάλη ποικιλία ως προς το επίπεδο στο οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές: 

από το ευρωπαϊκό ή και το παγκόσμιο έως το καθαρά τοπικό.  

- μία ποικιλία σχετικά με τη φύση των παρεχομένων υπηρεσιών: μερικές έχουν 

εμπορικό χαρακτήρα και άλλες μη εμπορικό.  

- οργανώσεις αυτών των υπηρεσιών ποικίλλει ανάλογα με τις πολιτιστικές 

παραδόσεις, την ιστορία και τις γεωγραφικές συνθήκες κάθε κράτους μέλους και 

ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε δραστηριότητας.  

Ενόψει αυτής της περιπλοκότητας, η Επιτροπή εγκαινιάζει ένα διάλογο για το 

ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον καθορισμό των στόχων γενικού συμφέροντος 

που επιδιώκουν αυτές οι υπηρεσίες και για την οργάνωση, τη χρηματοδότηση και την 

αξιολόγησή τους. Συγχρόνως, επιβεβαιώνει τη σημαντική συμβολή της εσωτερικής 

αγοράς και των κανόνων του ανταγωνισμού στη βελτίωση της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας πολλών δημόσιων υπηρεσιών, προς όφελος των πολιτών και 

των επιχειρήσεων. Με την έκδοση του Πράσινου Βιβλίου της Επιτροπής, της 21ης 

Μαΐου 2003, για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας λαμβάνει επίσης υπόψη την 

παγκοσμιοποίηση και την απελευθέρωση, ενώ θέτει και το ζήτημα του εάν και κατά 

πόσον πρέπει να θεσπιστεί ένα γενικό νομικό πλαίσιο σε κοινοτικό επίπεδο για τις 

υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. 

Θέλοντας να επανεξετάσει πλήρως την πολιτική που εφαρμόζεται στον τομέα 

των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, η Επιτροπή θέτει ερωτήματα σχετικά με τα εξής 

θέματα: 

1. η εμβέλεια της κοινοτικής δράσης στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και 

η τήρηση της αρχής της επικουρικότητας. 

2. η κοινοτική έννοια των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. 

3. ο ορισμός της καλής διακυβέρνησης στον τομέα της οργάνωσης, της ρύθμισης, της 

χρηματοδότησης και της αξιολόγησης των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, 

προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και να εξασφαλιστεί 
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η αποτελεσματική και δίκαιη πρόσβαση όλων των πολιτών σε υπηρεσίες υψηλής 

ποιότητας.  

4. τα μέτρα που θα μπορούσαν να συνδυάσουν τη διατήρηση υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας υψηλής ποιότητας και την εφαρμογή των κανόνων για τον ανταγωνισμό 

και την εσωτερική αγορά.  

Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας είναι μέρος των αξιών που συμμερίζονται όλες 

οι ευρωπαϊκές κοινωνίες και αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο του ευρωπαϊκού 

κοινωνικού μοντέλου. Ο ρόλος τους είναι θεμελιώδης για τη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των πολιτών και για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της 

απομόνωσης.  

Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος αναφέρονται σε τρεις 

διατάξεις: 

1. στο άρθρο 16 της Συνθήκης ΕΚ που αναθέτει στην Κοινότητα και στα 

κράτη μέλη της να φροντίζουν ώστε οι πολιτικές τους να επιτρέπουν 

στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος να επιτελούν το 

έργο τους. Διατυπώνει μια αρχή, χωρίς όμως να παρέχει στην 

Κοινότητα συγκεκριμένο τρόπο δράσεως·  

2. στο άρθρο 86 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ που αναγνωρίζει έμμεσα 

το δικαίωμα των κρατών μελών να επιβάλουν συγκεκριμένες 

υποχρεώσεις δημοσίων υπηρεσιών στους οικονομικούς παράγοντες. 

Θεσπίζει μια βασική αρχή που εγγυάται την παροχή και την ανάπτυξη 

των υπηρεσιών οικονομικού ενδιαφέροντος στην εσωτερική αγορά. Οι 

φορείς παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση να ακολουθούν τους κανόνες της Συνθήκης μόνον εφόσον 

αυτή η απαλλαγή θεωρείται απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση 

της έργου κοινής ωφέλειας που έχουν αναλάβει. Επομένως, σε 

περίπτωση σύγκρουσης, η εκπλήρωση έργου κοινής ωφέλειας μπορεί 

πράγματι να υπερτερεί της εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων, 

συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που αφορούν την εσωτερική 

αγορά και τον ανταγωνισμό· 

3. στο άρθρο 36 του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον οποίο η Ένωση αναγνωρίζει 

και σέβεται την πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
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ενδιαφέροντος για την προώθηση της κοινωνικής και εδαφικής 

συνοχής της Ένωσης.  

Από το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του '80, πολλοί τομείς στους οποίους 

παρέχονταν κυρίως ή επιπλέον υπηρεσίες κοινής ωφέλειας ανοίχτηκαν σταδιακά στον 

ανταγωνισμό πχ τηλεπικοινωνίες, ταχυδρομικές υπηρεσίες, μεταφορές, ενέργεια και 

φυσικό αέριο κ.α 

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα υποστήριζε ανέκαθεν την «ελεγχόμενη» 

απελευθέρωση, δηλαδή, το προοδευτικό άνοιγμα της αγοράς παράλληλα με τη λήψη 

μέτρων για την προστασία του γενικού συμφέροντος, ιδίως μέσω της έννοιας της 

καθολικής υπηρεσίας, με σκοπό να διασφαλιστεί η πρόσβαση όλων, ανεξάρτητα από 

την οικονομική, κοινωνική ή γεωγραφική τους κατάσταση, σε υπηρεσίες 

συγκεκριμένης ποιότητας με προσιτή τιμή.  

Το Λευκό Βιβλίο της Επιτροπής της 12ης Μαΐου 2004, που αποτελεί συνέχεια 

του Πράσινου Βιβλίου για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, παραθέτει την προσέγγιση 

που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ευνοήσει την ανάπτυξη ποιοτικών 

υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Παρουσιάζει τα κύρια στοιχεία μιας στρατηγικής που 

έχει ως στόχο την πρόσβαση όλων των πολιτών και των επιχειρήσεων της Ένωσης σε 

προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Επίσης παρουσιάζει τα 

συμπεράσματα που η Επιτροπή συνήγαγε από μια ευρεία δημόσια διαβούλευση η 

οποία ξεκίνησε με βάση το Πράσινο Βιβλίο. Κατά τη διαβούλευση διαπιστώθηκαν 

σημαντικές αποκλίσεις ως προς τις απόψεις και τις προοπτικές. Ωστόσο, διαφαίνεται 

συναίνεση σχετικά με την αναγκαιότητα διασφάλισης αρμονικού συνδυασμού των 

μηχανισμών της αγοράς και της αποστολής των δημόσιων υπηρεσιών. Το Λευκό 

Βιβλίο παρουσιάζει την προσέγγιση της Επιτροπής με στόχο την ανάπτυξη θετικού 

ρόλου για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά στην ενίσχυση της δημιουργίας 

ιδιαίτερα ποιοτικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και παραθέτει τα κύρια στοιχεία της 

στρατηγικής που αποβλέπει στη διασφάλιση της πρόσβασης σε όλους τους πολίτες 

και όλες τις επιχειρήσεις της Ένωσης σε ιδιαίτερα ποιοτικές και προσιτές υπηρεσίες. 

Στόχος της Επιτροπής με την παρουσίαση του Λευκού Βιβλίου είναι να 

συμμετάσχει στη συνεχιζόμενη συζήτηση και να την προωθήσει, καθορίζοντας το 

ρόλο της Ένωσης και το πλαίσιο που θα διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία αυτών 

των υπηρεσιών. Το Λευκό Βιβλίο υπογραμμίζει τη σημασία των υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας ως πυλώνα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και την ανάγκη παροχής 

ποιοτικών και προσιτών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε όλους τους πολίτες και τις 
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επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ένωση, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 

εξακολουθούν να διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διασφάλιση κοινωνικής και 

εδαφικής συνοχής καθώς και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. 

Παρά το γεγονός ότι η παροχή των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας μπορεί να 

διοργανωθεί σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα ή να ανατεθεί σε ιδιωτικές ή 

δημόσιες επιχειρήσεις, ο ορισμός των υποχρεώσεων και της αποστολής της δημόσιας 

υπηρεσίας εξακολουθεί να εναπόκειται στις δημόσιες αρχές στο κατάλληλο επίπεδο 

αρμοδιότητας. Οι εν λόγω δημόσιες αρχές είναι επίσης επιφορτισμένες με τη ρύθμιση 

της αγοράς και ελέγχουν εάν οι φορείς εκτελούν την αποστολή δημόσιας υπηρεσίας 

που τους έχει ανατεθεί. 

Σ' αυτό το πλαίσιο, το Λευκό Βιβλίο διευκρινίζει ότι η ευθύνη των υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας είναι κοινή μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών 

της. Αυτή η κοινή ευθύνη απορρέει από την αρχή που διέπει το άρθρο 16 της 

συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με την οποία η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη 

πρέπει να εξασφαλίζουν, εντός των ορίων των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, ότι οι 

πολιτικές τους επιτρέπουν στους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες γενικού 

οικονομικού ενδιαφέροντος να εκπληρώνουν την αποστολή τους. Το δικαίωμα των 

κρατών μελών να επιβάλουν ειδικές υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε 

οικονομικούς φορείς και να διασφαλίζουν τη σχετική συμμόρφωση αναγνωρίζεται 

επίσης έμμεσα στο άρθρο 86 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ.  

Η συνθήκη ΕΚ παρέχει στην Κοινότητα μια σειρά μέσων για να διασφαλίσει 

ότι οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές και προσιτές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή θεωρεί λοιπόν ότι οι εξουσίες τις οποίες 

διαθέτει είναι κατάλληλες και επαρκείς για να επιτρέψουν τη διατήρηση και την 

ανάπτυξη αποτελεσματικών υπηρεσιών σε όλη την Ένωση. Ωστόσο, εναπόκειται 

πρωτίστως στις αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να καθορίζουν, να 

οργανώνουν, να χρηματοδοτούν και να ελέγχουν τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. 

Η προσέγγιση της Επιτροπής βασίζεται σε ορισμένες αρχές που 

αντικατοπτρίζονται στις κοινοτικές τομεακές πολιτικές και μπορούν να 

αποσαφηνιστούν βάσει των αποτελεσμάτων της συζήτησης για το πράσινο βιβλίο: 

- η δυνατότητα των δημοσίων αρχών να είναι κοντά στους πολίτες:  

Η Επιτροπή σέβεται τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν τα κράτη μέλη και 

οι περιφερειακές και τοπικές αρχές στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Ο 

ρόλος αυτός αντανακλάται στις κοινοτικές πολιτικές για τις υπηρεσίες κοινής 
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ωφέλειας, οι οποίες βασίζονται σε διάφορα επίπεδα δράσης και στη χρήση 

διαφόρων μέσων σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας. 

- η επίτευξη των στόχων δημόσιας υπηρεσίας στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών και 

ανοικτών αγορών: Οι στόχοι για μια ανοικτή και ανταγωνιστική εσωτερική αγορά, 

αφενός, και για την ανάπτυξη ιδιαίτερα ποιοτικών, προσβάσιμων και προσιτών 

υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, αφετέρου, είναι συμβατοί.  

- η διασφάλιση συνοχής και καθολικής πρόσβασης: Η πρόσβαση όλων των πολιτών 

και των επιχειρήσεων σε προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας σε 

όλη την επικράτεια των κρατών μελών είναι σημαντική για την προώθηση της 

κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για τον 

περιορισμό των μειονεκτημάτων που οφείλονται στην έλλειψη πρόσβασης των πιο 

απομακρυσμένων περιοχών.  

- διατήρηση υψηλού επιπέδου ποιότητας και ασφάλειας: Η Επιτροπή, εκτός από την 

παροχή ποιοτικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, επιθυμεί να εξασφαλίσει τη 

σωματική ασφάλεια των καταναλωτών και των χρηστών, όλων των εμπλεκομένων 

στην παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, καθώς και του ευρέως κοινού, 

συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από ενδεχόμενες απειλές, όπως 

τρομοκρατικές επιθέσεις και οικολογικές καταστροφές. 

- η διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των χρηστών:  

Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν ιδίως την πρόσβαση στις υπηρεσίες, ιδίως 

των διασυνοριακών υπηρεσιών, σε όλη την επικράτεια της Ένωσης και σε όλες τις 

ομάδες του πληθυσμού, τις προσιτές τιμές των υπηρεσιών, καθώς και τα ειδικά 

καθεστώτα για τα άτομα με χαμηλό εισόδημα, τη σωματική προστασία, την 

ασφάλεια, την αξιοπιστία, τη συνέχεια, την υψηλή ποιότητα, την επιλογή, τη 

διαφάνεια και την πρόσβαση σε πληροφορίες από παρόχους και ρυθμιστικές 

αρχές. 

- η παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργίας των υπηρεσιών:  

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η συστηματική αξιολόγηση και παρακολούθηση 

αποτελούν σημαντικό μέσο για τη διατήρηση και την ανάπτυξη ποιοτικών, 

προσβάσιμων, προσιτών και αποτελεσματικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αξιολόγηση πρέπει να είναι πολυδιάστατη και να καλύπτει 

όλες τις συναφείς νομικές, οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές. 

Θα πρέπει, επίσης, να λαμβάνει δεόντως υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά του 
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αξιολογούμενου τομέα, καθώς και τις διαφορετικές καταστάσεις που επικρατούν 

στα κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους. 

- σεβασμός της πολυμορφίας των υπηρεσιών και των περιπτώσεων:  

Εφόσον υπάρχουν διαφορές μεταξύ των αναγκών και των προτιμήσεων των 

χρηστών και των καταναλωτών ανάλογα με την οικονομική, κοινωνική, 

γεωγραφική ή πολιτιστική κατάστασή τους, θα πρέπει να διατηρηθεί η 

πολυμορφία των υπηρεσιών. Το ίδιο ισχύει ιδίως για τις κοινωνικές υπηρεσίες και 

για τις υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή ακόμα και για τη 

ραδιοτηλεόραση. 

- μεγαλύτερη διαφάνεια: Η αρχή της διαφάνειας αποτελεί σημαντική έννοια για την 

ανάπτυξη και την εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών όσον αφορά τις υπηρεσίες 

κοινής ωφέλειας. Διασφαλίζει ότι οι δημόσιες αρχές μπορούν να ασκούν τις 

αρμοδιότητές τους και ότι οι δημοκρατικές επιλογές μπορούν να υλοποιηθούν και 

να γίνουν σεβαστές. Η εν λόγω αρχή πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις πτυχές της 

διαδικασίας παροχής και να καλύπτει τον ορισμό της αποστολής της δημόσιας 

υπηρεσίας, την οργάνωση, την χρηματοδότηση και τη ρύθμιση των υπηρεσιών, 

καθώς και την παραγωγή και την αξιολόγησή τους, συμπεριλαμβανομένων των 

μηχανισμών διεκπεραίωσης των καταγγελιών. 

- η ασφάλεια δικαίου: Η Επιτροπή γνωρίζει ότι η εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου 

στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας ενδέχεται να δημιουργήσει περίπλοκα ζητήματα. 

Για το λόγο αυτό θα αναλάβει μόνιμη δράση για τη βελτίωση της ασφάλειας 

δικαίου που συνδέεται με την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου στην παροχή 

υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Η Επιτροπή έχει ήδη ολοκληρώσει τον 

εκσυγχρονισμό των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις και έχει εφαρμόσει 

πρωτοβουλίες στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων και των εταιρικών σχέσεων 

μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Σε διεθνές επίπεδο, η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει τη 

συνοχή μεταξύ του εσωτερικού κοινοτικού ρυθμιστικού πλαισίου και των 

υποχρεώσεων που γίνονται δεκτές από την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της στο 

πλαίσιο των διεθνών εμπορικών συμφωνιών. Η Επιτροπή επιθυμεί επίσης να 

προωθήσει τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στο πλαίσιο της αναπτυξιακής 

συνεργασίας11. 

                                                 
11 www.europa.eu
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Σύμφωνα με στοιχεία η έκταση της κρατικής συμμετοχής στη συνολική 

επιχειρηματική δραστηριότητα διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών της 

ΕΕ. 

Η κρατική παρουσία είναι πιο έντονη σε χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία 

και λιγότερο έντονη σε χώρες όπως η Δ. Γερμανία και το Βέλγιο. Βασικός στόχος της 

συνθήκης της Ρώμης είναι η ενίσχυση των δυνάμεων του ανταγωνισμού, που 

αποτελεί θεμελιώδη αρχή για την ενοποίηση των εθνικών οικονομιών σε μια κοινή 

αγορά. 

Η αποκατάσταση των συνθηκών πλήρους ανταγωνισμού επιχειρείται μέσω 

της εναρμόνισης της λειτουργίας των δημόσιων επιχειρήσεων με τους κανόνες της 

οικονομίας της αγοράς και όχι με την επιβολή περιορισμών στην κρατική 

επιχειρηματική δραστηριότητα. Πράγματι, η συνθήκη της Ρώμης δεν θίγει το καθε-

στώς της ιδιοκτησίας (άρθρο 222), αλλά ταυτόχρονα δεν επιτρέπει τη λήψη μέτρων 

υπέρ των δημόσιων επιχειρήσεων (άρθρο 90), που συνεπάγονται διακρίσεις μεταξύ 

των κρατών μελών (όπως λόγου χάρη η παροχή εθνικών επιδοτήσεων) ή τη σύναψη 

συμφωνιών και γενικά την ανάληψη δραστηριοτήτων που περιορίζουν τις δυνάμεις 

του ελεύθερου ανταγωνισμού. Από την άλλη πλευρά, όμως, στο ίδιο άρθρο γίνεται 

οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού στο δημόσιο 

τομέα. Συγκεκριμένα αναφέρεται το εξής: «Οι επιχειρήσεις οι επιφορτισμένες με τη 

διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος υπόκεινται στους κανόνες 

ανταγωνισμού, κατά το μέτρο που η εφαρμογή των κανόνων αυτών δεν εμποδίζει 

νομικά ή πραγματικά την εκπλήρωση της ιδιαίτερης αποστολής που τους έχει ανατεθεί». 

Ο έλεγχος των παροχών του κρατικού προϋπολογισμού προς τις δημόσιες 

επιχειρήσεις (όπως είναι οι επιχορηγήσεις, η σύναψη δανείων με προνομιακούς 

όρους, ο συμψηφισμός ζημιών κλπ.) θεσμοθετείται με την οδηγία 80/723 (1980) 

«Περί διαφάνειας των οικονομικών σχέσεων μεταξύ κρατών – μελών και δημόσιων 

επιχειρήσεων». Από τον παραπάνω έλεγχο εξαιρούνται οι δημόσιες επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, καθώς και εκείνες που δεν επηρεάζουν τη ροή 

του εμπορίου μεταξύ των κρατών - μελών12. 

Ο ρόλος της κρατικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Αν και τα διαθέσιμα στατιστικά 

στοιχεία, που αφορούν τις δημόσιες επιχειρήσεις, είναι περιορισμένα ακόμα και στις 

                                                 
12 Ευθυμόγλου. Π .Γ και Ξεπαπαδέας. Α. Π, 1990. 
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χώρες της Ε.Ε που διαθέτουν αναπτυγμένα στατιστικά συστήματα, δίνουμε ωστόσο 

μιαν εικόνα της συμμετοχής των δημόσιων επιχειρήσεων στην οικονομική 

δραστηριότητα των κοινοτικών χωρών με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από μελέτες 

του CΕΕΡ (European Center of Public Enterprise)  και από το "Ρublic Enterprise in 

the Εuropean Εconomic Community" Α Μetra Oxford Study. Οι χώρες της Ένωσης 

παρουσιάζουν ομοιότητες αλλά και διαφοροποιήσεις στην έκταση και στον τρόπο 

ανάληψης της κρατικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τα συμπεράσματα που 

προκύπτουν από την παράθεση των στοιχείων συνοψίζονται στα εξής δεδομένα: Στην 

Ολλανδία, το Λουξεμβούργο και τη Δανία η έκταση της κρατικής δραστηριότητας 

είναι περιορισμένη. Στην Ιταλία και τη Γερμανία η επιχειρηματική δραστηριότητα 

του κράτους είναι έντονη, όπως και στο Ηνωμένο Βασίλειο, με σαφείς τάσεις 

μείωσης εδώ. Η χώρα με τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής του κράτους στην 

επιχειρηματική δραστηριότητα, σε σχέση με τις άλλες κοινοτικές χώρες, είναι η 

Γαλλία, στην οποία την τελευταία πενταετία παρουσιάζονται φαινόμενα συνεχούς 

διεύρυνσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εκ μέρους του κράτους. Στην 

Ισπανία και την Πορτογαλία η συμμετοχή του δημόσιου τομέα παραμένει υψηλή, αν 

και έχουν εκπονηθεί προγράμματα (βρίσκονται ήδη στο στάδιο της εφαρμογής) που 

προβλέπουν μείωση της κρατικής επιχειρηματικής δραστηριότητας 

(αποκρατικοποιήσεις, ιδιωτικοποιήσεις). Τέλος στο Βέλγιο παρατηρείται υψηλή 

συμμετοχή του κράτους σε ορισμένους τομείς της οικονομίας (μεταφορές, 

τηλεπικοινωνίες) και χαμηλή σε άλλους (κατασκευές, μεταποίηση).  

Για την πληρέστερη ανάλυση και διερεύνηση του καθεστώτος που διέπει τη 

λειτουργία των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών στις χώρες – μέλη της 

Ένωσης είναι σκόπιμη η γεωγραφική ομαδοποίηση – κατανομή των χωρών ως εξής: 

- Κεντρική Ευρώπη (Γερμανία – Δανία) 

- Δυτική Ευρώπη (Γαλλία – Ηνωμένο Βασίλειο – Δημοκρατία της Ιρλανδίας) 

- Benelux (Κάτω Χώρες – Βέλγιο – Λουξεμβούργο) 

- Νότια Ευρώπη (Ιταλία – Ισπανία – Πορτογαλία) 

Όσον αφορά στην  Κεντρική Ευρώπη θα εξετάσουμε τα παραδείγματα της 

Γερμανίας και της Δανίας. Συγκεκριμένα στην Γερμανία οι δημόσιες επιχειρήσεις είναι 

προσανατολισμένες στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Σε 

τομείς όπως οι Τηλεπικοινωνίες και τα Ταχυδρομεία οι επιχειρήσεις ανήκουν στο 

σύνολο τους στο κράτος ενώ σε τομείς όπως οι Ασφάλειες και οι Τράπεζες, η 
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εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος πραγματοποιείται από μικτές επιχειρήσεις. 

Η συνύπαρξη των δημόσιων επιχειρήσεων από τη μια πλευρά και των μικτών 

επιχειρήσεων από την άλλη ενισχύει και προωθεί τον ανταγωνισμό με θετικά 

αποτελέσματα για το κοινωνικό σύνολο. 

Οι δημόσιες επιχειρήσεις στη Γερμανία λειτουργούν σε τρία επίπεδα (α) σε 

ομοσπονδιακό, (β) σε επίπεδο κρατιδίων, (γ) σε επίπεδο δήμων και κοινοτήτων. Οι 

επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα δεν προωθούν τη μονοπωλιακή τους θέση, αν 

εξαιρέσουμε τις Τηλεπικοινωνίες, αλλά συνδυάζουν αρμονικά το δημόσιο συμφέρον 

με το επιχειρηματικό κέρδος ως αποτέλεσμα της ορθολογικής διαχείρισης, η οποία 

στηρίζεται στην ανεξαρτησία που απολαμβάνουν τα διοικητικά στελέχη από τον 

κρατικό παρεμβατισμό και η οποία συνοψίζεται στα ακόλουθα τρία χαρακτηριστικά: 

- Ανεξαρτησία στην κατάρτιση του προϋπολογισμού 

- Αποκλειστική υπευθυνότητα των διοικητικών στελεχών της επιχείρησης για τις 

αποφάσεις και τις πράξεις τους 

- Λειτουργία των δημόσιων επιχειρήσεων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. 

Λόγω της αυστηρής προσήλωσης στο ιδρυτικό καταστατικό τους (Αcts οf  

Εstablishments) θεωρείται περιττή η ύπαρξη μηχανισμού ελέγχου των δημόσιων 

επιχειρήσεων, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ένωσης (π.χ. το Select Committee 

on Νationalised  Ιndustries στη Μεγάλη Βρετανία). Το μοναδικό αρμόδιο όργανο για 

τη διενέργεια ελέγχου απαρτίζεται από βουλευτές όλων των Κομμάτων της Βουλής. 

Ένας μεγάλος αριθμός δημόσιων αλλά και μικτών επιχειρήσεων ανήκει στους 

Δήμους. Σύμφωνα με στοιχεία του 1984 υπήρχαν στη Γερμανία 680 περίπου 

δημοτικές επιχειρήσεις στους τομείς της παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας, αερίου και νερού, περίπου 160 στον τομέα των μεταφορών και 650 

δημοτικές τράπεζες και ταμιευτήρια. Επίσης υπό δημοτική διαχείριση βρίσκονται 

θέατρα, μουσεία, βιβλιοθήκες και ζωολογικοί κήποι. Οι επιχειρήσεις με τους 

περισσότερους εργαζόμενους είναι το Ομοσπονδιακό Ταχυδρομείο, στο οποίο 

απασχολούνται 450.000 άτομα, και οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι με 410.000 

εργαζόμενους. 

Στην Δανία ο ρόλος και η σημασία των δημόσιων επιχειρήσεων στην 

οικονομία της είναι λιγότερο σημαντικός σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της 

Ένωσης, αφού το 1984 η συμμετοχή τους έφτασε μόλις το 6% του Ακαθάριστου 

Εθνικού Προϊόντος. 
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Οι φορείς ιδιοκτησίας των δημόσιων επιχειρήσεων στη Δανία είναι το 

Κράτος και οι Δήμοι, ενώ οι ευρύτερες περιφέρειες δεν συμμετέχουν στο 

ιδιοκτησιακό καθεστώς και κατ' επέκταση στη διαχείριση. 

Οι επιχειρήσεις οι οποίες ελέγχονται άμεσα από το κράτος διακρίνονται σε 

αυτές που ανήκουν: 

1. εξ ολοκλήρου στο κράτος και αποτελούν μέρος της δημόσιας διοίκησης 

2. στους δημόσιους οργανισμούς 

3. στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης. 

Οι επιχειρήσεις οι οποίες ελέγχονται από τους δήμους διακρίνονται σε αυτές 

που ανήκουν: 

1. στους δήμους και διοικούνται από αυτούς 

2. στους συνεταιρισμούς και 

3. στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης. 

Ο ιδιωτικός τομέας κυριαρχεί στη δανική οικονομία ειδικά όσον αφορά τη 

βιομηχανική παραγωγή. Μονό ο τομέας των υπηρεσιών, και συγκεκριμένα η 

παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, αερίου και νερού ανήκει καθ' ολοκληρίαν στο 

κράτος. Το 1987 η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από τις ελεγχόμενες από το 

κράτος επιχειρήσεις έφτασε το 98%. 

Ένα άλλος τομέας των υπηρεσιών, όπου η κρατική επιχειρησιακή 

δραστηριότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, είναι ο τομέας των μεταφορών όπου οι 

Δανικοί Σιδηρόδρομοι (Danish  State Railways – De Danske Statsbaner) διακινούν το 

95% των επιβατών και απασχολούν 4.000 περίπου εργαζόμενους. 

Στις τηλεπικοινωνίες η Ρost and Τelegraph Service (Ρost – og Τelegrafaesenet), η 

οποία απασχολεί 26.000 άτομα, και η Radio Demark  κυριαρχούν έχοντας το 

μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. 

Οι σιδηρόδρομοι και η ταχυδρομική υπηρεσία αποτελούν τις "ηγετικές" (boards 

- generaldiretorat) δημόσιες επιχειρήσεις και διοικούνται από ένα γενικό διευθυντή, ο 

οποίος κατέχει θέση "μόνιμου γραμματέα" (permanent - under secretary), ενώ οι 

υπόλοιπες διοικούνται απευθείας από τα αρμόδια υπουργεία. 

Όσον αφορά στην περιοχή της  Δυτικής Ευρώπης εξετάζουμε χώρες όπως η 

Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία.  

Η σημασία των δημόσιων επιχειρήσεων στη Γαλλία είναι σαφώς μεγαλύτερη 

σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Το 1989 σύμφωνα με στοιχεία του CΕΕΡ οι εργαζόμενοι στις δημόσιες 

επιχειρήσεις και οργανισμούς αποτελούν το 12,3% του συνόλου του εργατικού 

δυναμικού. Το ποσοστό συμμετοχής στην προστιθέμενη αξία έφτασε το 13,9%, ενώ 

οι ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου το 30%. 

Οι μεγαλύτερες δημόσιες επιχειρήσεις στη Γαλλία είναι παροχής υπηρεσιών 

και δραστηριοποιούνται στους τομείς των Μεταφορών (Compagnie generale  

transatlantique – CGT, Compagnie de Μessageries maritime, Αir France, Aeroport de Ρaris, 

Ρorts Autonomes, Societe nationale des  Chemins), της Ενέργειας (Electricite de France  - 

GF) και των Τηλεπικοινωνιών (Ρosts et Τelecommunications – ΡΤΤ και Τelevision de 

France). 

Οι λόγοι ανάληψης της κρατικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας είναι: 

1. Η ικανοποίηση και εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. 

2. Η ορθολογική κατανομή υπηρεσιών υψηλής προτεραιότητας (ηλεκτρισμός, 

σιδηρόδρομοι, ναυτιλία). 

3. Η συμμετοχή του κράτους σε τομείς υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου. 

4. Η προστασία του καταναλωτή. 

Ο έλεγχος για την ορθολογική λειτουργία, οργάνωση και διαχείριση των 

δημόσιων επιχειρήσεων ασκείται: 

1.  Από την Κυβέρνηση μέσω των αρμόδιων υπουργών και άλλων οργά-

νων, όπως των "(Controleurs d' Εtat" η "Commissaries du Gounernement" και η 

"Funds de Developpement economique et social, η Commission de Controle  

de  Banques" κτλ. 

Ο κυβερνητικός έλεγχος συγκεντρώνεται στην επίτευξη των 

αντικειμενικών σκοπών της επιχείρησης, στο σχεδιασμό – προγραμματισμό και 

στην αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, στον έλεγχο των προϋπολογισμών, 

των ισολογισμών και των τρόπων και πηγών δανειοδότησης. 

2. Από το Κοινοβούλιο: Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος συνοψίζεται στην 

εξέταση της χρηματοοικονομικής θέσης της επιχείρησης (πηγές 

χρηματοδότησης, τραπεζικά δάνεια για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, κτλ.). 

3. Από τη Δικαστική Εξουσία, και συγκεκριμένα τα τρία διοικητικά 

δικαστήρια: Court de Competes, Court de Discipline Budgetaire et financiere 

και Controle des Banques, και συγκεντρώνεται σε θέματα μάνατζμεντ, ηθικής 
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τάξης, χρηστής και ορθολογικής διαχείρισης των οικονομικών κτλ. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο η έλλειψη συντάγματος, το οποίο θα καθόριζε ρητά τα 

σχετικά με την ίδρυση, λειτουργία και έλεγχο των δημόσιων επιχειρήσεων, και οι 

λεπτές διαφορές μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου καθιστούν δυσκολότερη την 

επιστημονική προσέγγιση των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών (public 

corporation). 

Οι δημόσιες επιχειρήσεις (public corporations) απολαμβάνουν ουσιαστική 

αυτονομία και ανεξαρτησία από την Κεντρική Εξουσία. Παρά τον έλεγχο που ασκείται 

από το Κοινοβούλιο (Βουλή των Κοινοτήτων) και το διορισμό από την Κυβέρνηση (από 

τον αρμόδιο υπουργό) της πλειοψηφίας ή ακόμα και του συνόλου των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, χαρακτηριστική είναι η ανεξαρτησία από την Κεντρική 

Εξουσία των διοικήσεων των δημόσιων επιχειρήσεων για θέματα που αφορούν τη 

λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης (προσφυγή σε 

δανεισμό, επενδυτικές αποφάσεις, τιμολογιακή πολιτική). 

Οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί διακρίνονται σε: 

1. Εθνικοποιημένες βιομηχανίες, οι οποίες ανάλογα με το μέγεθος τους διακρίνονται 

σε (α) ηγετικές (major), οι οποίες απασχολούν 50.000 εργαζομένους και άνω, και 

(β) άλλες (other), στις οποίες εργάζονται κάτω από 50.000 άτομα, αν και στην 

πραγματικότητα στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι επιχειρήσεις που απασχολούν 

έως 20.000 εργαζομένους. 

2. Κρατικές εμπορικές επιχειρήσεις, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

Κεντρικής Διοίκησης (π.χ. Forestry Commission, Royal Ordnance Factories), ενώ 

η χρηματοδότηση και η κατάρτιση του ισολογισμού τους γίνεται με απόφαση του 

αρμόδιου υπουργείου. 

3. Τοπικές εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να εκχωρούν τις 

χρηματοοικονομικές τους υποχρεώσεις στα τοπικά συμβούλια. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 η Συντηρητική Κυβέρνηση, η οποία είχε 

επανεκλεγεί το 1983, ξεκίνησε ένα πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων με την είσοδο 

ιδιωτικών κεφαλαίων σε επιχειρήσεις, που μέχρι τότε βρίσκονταν υπό κρατικό 

έλεγχο. 

Την εποχή εκείνη έγιναν μεταβιβάσεις εθνικοποιημένων βιομηχανιών στον 

ιδιωτικό τομέα, οι οποίες κατείχαν σημαντικό ρόλο στην ανόρθωση της βρετανικής 

οικονομίας κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '80. 
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Τέτοιες περιπτώσεις ήταν η μεταβίβαση του 51,6% των μετοχών της 

Βρετανικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας (British Aerospace), η μεταβίβαση του 

51% της Βρετανικής Εταιρίας Πετρελαιοειδών (British National Oil Corporation), η 

μεταβίβαση του 51%) των ιδίων κεφαλαίων του Οργανισμού Λιμένων των 

Βρετανικών Μεταφορών (British Transport Docks Board) κ.ά. 

Τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι βρετανικές κυβερνήσεις στη διάρκεια 

των ιδιωτικοποιήσεων ήταν πολλά και σημαντικά, όπως χρονικές υστερήσεις, 

πληθώρα νομοσχεδίων προς ψήφιση στη Βουλή με αποτέλεσμα το βεβαρημένο 

πρόγραμμα του σώματος, νομικά ζητήματα, συνδικαλιστικές εμπλοκές κτλ. 

Όμως το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο 

προχώρησε με γοργούς ρυθμούς ξεπερνώντας τα παραπάνω προβλήματα, αλλά και 

δημιουργώντας άλλα, όπως την ανάγκη ανάπτυξης νέων θεσμικών ρυθμίσεων, 

δημιουργία ισχυρών ιδιωτικών μονοπωλίων κτλ. 

Στην Δημοκρατία της Ιρλανδίας ο κρατικός παρεμβατισμός για τον έλεγχο της 

οικονομικής δραστηριότητας, όπως και σε άλλες οικονομίες της αγοράς (open-market 

economy) αυξάνεται συνεχώς κατά την τελευταία εικοσαετία. Συγκεκριμένα, ενώ οι 

δαπάνες του δημόσιου τομέα ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος στη 

δεκαετία του 1920 ήταν 15%, στη δεκαετία του 1980 ξεπέρασαν το 35%. 

Τα βασικά κριτήρια ανάληψης της κρατικής επιχειρηματικής δραστηριότητας 

ειδικά στον τομέα του εμπορίου είναι τα εξής: 

- Ο εφοδιασμός της αγοράς με αγαθά τα οποία δεν μπορούν ή δεν θέλουν να 

παράγουν οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. 

- Η αξιοποίηση των εθνικών πόρων με την ταυτόχρονη ανάπτυξη προβληματικών 

περιοχών. 

Οι δημόσιες επιχειρήσεις στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας διακρίνονται σε: 

1.  Ημιαυτόνομες, όπου η κυβέρνηση διορίζει τα ανώτατα διοικητικά στελέχη 

και την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέτοιες επιχειρήσεις 

είναι οι Medical Registration Council, Arts of Council, Higher Education Authority, 

Institute for Industrial Research and Standards κτλ. 

2.  Οργανισμοί που βρίσκονται υπό άμεση κυβερνητική εποπτεία και έλεγχο, 

όπως τα Ταχυδρομεία και οι Τηλεπικοινωνίες, τα οποία διοικούνται απευθείας από το 

κράτος και συγκεκριμένα από το Department of Posts and Telegraphs. 
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3. Επιχειρήσεις όπου η επιρροή του κράτους αυξάνεται συνεχώς και 

εκφράζεται μέσω δανειοδοτήσεων με ευνοϊκούς όρους, παραχωρήσεις και ειδικά 

δικαιώματα. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν ορισμένες τράπεζες και επιχειρήσεις 

μεταφορών. 

Στην χώρα του Βελγίου οι δημόσιες επιχειρήσεις συναντώνται με διάφορες 

ονομασίες, όπως "Regie", "Entreprise d'Etat", "Société Nationale", "Office National" 

και διακρίνονται σε: 

1. Καθαυτό Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι οποίες ανήκουν εξολοκλήρου στο 

κράτος. Τέτοιες είναι οι Post Office, Bank for Local Public Authorities, Liege Port 

Authority κτλ. 

2.  Μικτές επιχειρήσεις, οι οποίες ανήκουν στο βελγικό δημόσιο, διέπονται 

όμως από κανόνες του ιδιωτικού δικαίου. Επιχειρήσεις της μορφής αυτής είναι η 

Sabena (εθνικός αερομεταφορέας) National Investment Company Limited κ.ά. 

Η ίδρυση και η ανάπτυξη των δημόσιων επιχειρήσεων στο Βέλγιο οφείλεται: 

1. Στο ενδιαφέρον του κράτους για το δημόσιο συμφέρον (public inicies). 

2. Στην υποστήριξη της ΙΙολιτείας για νέους τομείς ανάπτυξης και στη συμμετοχή 

της ως επιχειρηματία σε τομείς υψηλού κινδύνου (high – risk sector). 

3. Στην ανάγκη βοήθειας τομέων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα 

βιωσιμότητας (sectors indifficulties).  

4. Στην ανάγκη βοήθειας εταιριών που αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας 

(companies in difficulties). 

Στις Κάτω Χώρες (Ολλανδία) οι Εθνικοί Λογαριασμοί και οι επίσημες 

στατιστικές δεν παρέχουν ακριβή στοιχεία για τη μελέτη των δημόσιων επιχειρήσεων 

στην Ολλανδία.  

Οι δημόσιες επιχειρήσεις στην Ολλανδία από νομική πλευρά διακρίνονται σε 

τέσσερις κατηγορίες: 

1. Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, όπως η Dutch State Mines Lid (DSM) και Dutch 

Gas Union Ltd, οι οποίες διέπονται από κανόνες του ιδιωτικού και δημόσιου 

δικαίου. 

2. Επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν ως "κλειστές" (closed), όπως η Besloten 

Vennotschap, η URENCO Almelo BV και η Milicien Chemie BV. 

 36



3. Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Vereniging), όπως η Association of Enterprises for 

the Exploitation of Electricity in the Netherlands (Vereniging van Expolitanten van 

Electriciteits Bedrijren in Nederland – VEEN). 

4. Επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν ως επιμέρους ενότητες της κεντρικής 

εξουσίας, όπως η ΡΤΤ και η State Fishing Port Company  (υπάγονται και οι δύο 

απευθείας στο υπουργείο μεταφορών). 

Στην Ολλανδία οι δημόσιες επιχειρήσεις ασκούν σημαντική επιρροή σε 

διάφορους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Ως αιτία λαμβάνεται  το γεγονός, 

ότι η παραγωγή μιας σειράς αγαθών και υπηρεσιών δεν πρέπει να εξαρτάται από το 

μηχανισμό της αγοράς, αλλά να αποτελεί κύρια προτεραιότητα του ίδιου του 

κράτους. Μοναδική διέξοδος για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι ο έλεγχος 

σημαντικών τομέων της οικονομίας από το κράτος και η παραγωγή ορισμένων 

αγαθών και υπηρεσιών. 

Οι λόγοι ανάληψης της κρατικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στην 

Ολλανδία είναι: 

- Η προστασία και η ικανοποίηση του δημόσιου συμφέροντος (public interest). 

- Η συμμετοχή του κράτους σε τομείς υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου (high – 

risk sectors). 

- Ο έλεγχος της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών. 

- Η επέμβαση και η παροχή βοήθειας του κράτους σε επιχειρήσεις που 

αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες (companies in distress). 

Εν κατακλείδι αναφέρουμε το γεγονός, ότι η κρατική επιχειρηματική 

δραστηριότητα στην Ολλανδία είναι σχετικά περιορισμένη με σαφείς ενδείξεις 

μεγέθυνσης. Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι σε στρατηγικής σημασίας τομείς όπως 

των ταχυδρομείων, των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, των μεταφορών και του 

πιστωτικού συστήματος κυριαρχούν οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι οποίες αποκτούν 

ολοένα μεγαλύτερη σημασία και κύρος στην οικονομική ζωή της Ολλανδίας. 

Στο μικρότερο σε έκταση και πληθυσμό κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, το Λουξεμβούργο οι δημόσιες επιχειρήσεις δεν ξεπερνούν τις δεκαεπτά (17), 

αν εξαιρέσουμε αυτές που ανήκουν στους Δήμους. 

Από νομική πλευρά οι δημόσιες επιχειρήσεις διακρίνονται σε: 

1. Καθαυτό Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι οποίες ιδρύθηκαν για την εξυπηρέτηση του 

δημόσιου συμφέροντος και στις οποίες δεν συμμετέχει ο ιδιωτικός τομέας. 
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Τέτοιες είναι η Caisse d' Epargne de l'Etat, η Credit Foncier de l'Etat, η Centre 

Hospitalier de Luxembourg κ.ά. 

2. Δημοτικές Δημόσιες Επιχειρήσεις, όπως Δημοτικά Νοσοκομεία κτλ. 

3. Μικτές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν με κανόνες του ιδιωτικού δικαίου, 

όπως η Luxembourg National Railway Company (SNCFL), η Luxembourg 

Airlines Limited (Luxair) κ.ά. 

4. Regies, επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, στις οποίες έχει δοθεί νομική 

προσωπικότητα. Στην κατηγορία των Regies ανήκουν η Post and 

Telecommunication, η Luxembourg Airport, η Abattoirs κ.ά. 

Στην Νότια Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ιταλία, η έντονη κρατική 

επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα ξεκινά από τις αρχές του 20ου αιώνα. Δύο 

είναι οι βασικοί λόγοι παρέμβασης του κράτους στην οικονομία: 

- Η ανάληψη της παραγωγικής δραστηριότητας η οποία εκφράζεται με την 

παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. 

- Η ρύθμιση της παραγωγικής διαδικασίας και η προστασία της οικονομικής 

ισορροπίας. 

Η παρουσία του δημόσιου τομέα έχει αυξηθεί σημαντικά στην Ιταλία τα 

τελευταία χρόνια, αφού το ποσοστό συμμετοχής των δημόσιων επιχειρήσεων στη 

συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ήταν 24,7% το 1978, 25,1%  το 1981 και 

26,2% το 1989 με αποτέλεσμα την αύξηση της ποσοστιαίας συμμετοχής των 

εργαζομένων στις δημόσιες επιχειρήσεις στο σύνολο των απασχολουμένων (26,8% το 

1981, 27,9% το 1989). 

Οι δημόσιες επιχειρήσεις στην Ιταλία λειτουργούν σε εθνικό, περιφερειακό 

και τοπικό επίπεδο υπό τη διοικητική εποπτεία της κεντρικής διοίκησης, των 

περιφερειών και των δήμων και κοινοτήτων αντίστοιχα. Η κεντρική διοίκηση δεν 

παρεμβαίνει σε αποφάσεις και ενέργειες σχετικές με τη διαχείριση των δημόσιων 

επιχειρήσεων και οργανισμών, που παραμένουν στη δικαιοδοσία των διοικητικών 

οργάνων τους, με αποτέλεσμα την καταπολέμηση των γραφειοκρατικών φαινομένου 

και της χαμηλής αποτελεσματικότητας. Ο ρόλος των υπουργείων περιορίζεται στον 

προσδιορισμό των στόχων και στον έλεγχο των αποτελεσμάτων. 

Με βάση τα παραπάνω γίνεται προφανές, ότι οι παρεμβάσεις της κεντρικής 

διοίκησης στη λειτουργία των δημόσιων επιχειρήσεων στην Ιταλία είναι πολύ 

περιορισμένες. Υπάρχει ο θεσμός του "Corte dei Conti" (Court of Audit), ενός 
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διακομματικού οργανισμού που αποτελείται από μέλη του Κοινοβουλίου και 

εκπροσώπους της Δικαστικής Εξουσίας και είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο όλων των 

αποφάσεων και διαταγμάτων που αφορούν τις δημόσιες επιχειρήσεις και 

οργανισμούς. 

Mε βάση την "αρχή του διαχωρισμού" τα όργανα, τα οποία αναλαμβάνουν 

την ευθύνη της διοίκησης των δημόσιων επιχειρήσεων είναι τα εξής: 

- Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από φορείς της κυβερνητικής 

εξουσίας, ειδικούς σε θέματα πιστωτικής, δημοσιονομικής και βιομηχανικής 

πολιτικής. Οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου περιορίζονται στον 

έλεγχο των δραστηριοτήτων της δημόσιας επιχείρησης και συγκεκριμένα στην 

έγκριση του προϋπολογισμού, στη λήψη αποφάσεων για προσφυγή σε δανεισμό 

κτλ. 

- Η Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από πέντε μέλη, ειδικούς σε θέματα 

διοίκησης επιχειρήσεων (τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής μπορεί να είναι 

ταυτόχρονα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης). 

- Ο Πρόεδρος, στον οποίο ανατίθενται εκτεταμένες αρμοδιότητες και είναι 

υπεύθυνος για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. 

- Ο Γενικός Διευθυντής, με διευρυμένα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων και η 

απόλυση διευθυντών και προϊσταμένων τμημάτων των δημόσιων επιχειρήσεων, αν 

δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί. 

Στην Ισπανία παρά το γεγονός, ότι τα προγράμματα αποκρατικοποιήσεων και 

ιδιωτικοποιήσεων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ο δημόσιος τομέας εξακολουθεί να 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πορεία ανάπτυξης της ισπανικής οικονομίας, 

αφού απασχολούσε 550.000 εργαζομένους το 1989 και ο κύκλος εργασιών του ήταν 

6,2 δισ. πεσέτες. 

Κέντρα ελέγχου (control centres) των δημόσιων επιχειρήσεων στην Ισπανία 

είναι τα εξής: 

- Instituto Nacional de Industria (INI) 

- Dirección General Del Patrimonio de Estado (Department of State for the Public 

Domain) 

- Instituto de Crédito Official (ICO) 

Το ΙΝΙ είναι αυτόνομος κρατικός φορέας, ο οποίος υπάγεται στη δικαιοδοσία 

του υπουργείου βιομηχανίας και ενέργειας, κατέχει το 100% των μετοχών εικοσιδύο 

 39



δημόσιων επιχειρήσεων, έχει την πλειοψηφία σε τριανταέξι άλλες, συμμετέχει στο 

μετοχικό κεφάλαιο πολλών επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα και εμπλέκεται άμεσα 

ή έμμεσα σε 250 περίπου άλλες δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς. 

Σύμφωνα με στοιχεία του CEEP το ΙΝΙ Group παρήγαγε το 1989 το20% της 

προστιθέμενης αξίας στους τομείς της ενέργειας και των μεταλλείων, απασχόλησε, το 

10% των εργαζομένων στους δύο αυτούς τομείς και έφτασε το 32% του συνόλου των 

επενδύσεων. Σημαντική είναι η συμμετοχή του INI Group στις μεταφορές, στη 

μεταλλουργία και στο ναυπηγο-επισκευαστικό τομέα. 

Η Direccion General del Patrimonio de Estado ανήκει στο υπουργείο 

οικονομικών, έχει συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εικοσιοκτώ δημόσιων 

επιχειρήσεων, από τις οποίες ελέγχει τις δεκαεννέα, με σημαντικότερες τις Companía 

Telefonico de Espana, Companía Arrendataria del Monopolio de Petroleos, Banco 

Exterior de Espana και η Tabacalera SA (έχει το μονοπώλιο του καπνού). 

Το Instituto de Credito Oficial (ICO) ανήκει στο υπουργείο εθνικής 

οικονομίας και εμπορίου και σκοπός του είναι ο έλεγχος της λειτουργικότητας, της 

αποτελεσματικότητας και του μάνατζμεντ των κρατικών πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Οι δημόσιες επιχειρήσεις στην Πορτογαλία χρησιμοποιήθηκαν από τις 

εκάστοτε κυβερνήσεις για αναπτυξιακή πολιτική, αποκλιμάκωση των πληθωριστικών 

πιέσεων, μείωση του ποσοστού ανεργίας και εισροές ξένου συναλλάγματος, με 

αποτέλεσμα τη διεύρυνση των δημόσιων ελλειμμάτων και την αύξηση του συνολικού 

εξωτερικού χρέους της χώρας. Το πρόγραμμα αποκρατικοποίησης των δημόσιων 

επιχειρήσεων αποβλέπει στη μείωση των δημόσιων ελλειμμάτων, στην αύξηση της 

παραγωγικότητας και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων του 

δημόσιου τομέα. 

Οι δημόσιες επιχειρήσεις στην Πορτογαλία διακρίνονται σ' αυτές που 

ανήκουν εξολοκλήρου στο κράτος (αναφέρονται απευθείας στα αρμόδια υπουργεία) 

και σ' αυτές, στις οποίες την πλειοψηφία των μετοχών έχει το κράτος, αλλά 

εξαρτώνται από Holding Companies του δημόσιου τομέα (επιχειρήσεις πλειοψηφικής 

συμμετοχής)13. 

 

 

 

                                                 
13 Κέφης, 1998. 
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1.6  Αρνητικά φαινόμενα στη λειτουργία των ΔΕΚΟ. 
 

Οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί παρουσιάζουν συμπτώματα πα-

θογένειας. Τα συμπτώματα αυτά του δημόσιου τομέα παρατίθενται στη συνέχεια και 

είναι : 

1. Η επέκταση της κρατικής επιχειρηματικής δραστηριότητας τα τελευταία 

δεκαπέντε χρόνια, με αποτέλεσμα η συμμετοχή του δημοσίου να φτάσει το 50% 

του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ και το 

έλλειμμα του ευρύτερου δημόσιου τομέα να ξεπεράσει το 20% του ΑΕΠ το 1990. 

Η αύξηση του μεγέθους των δημόσιων επιχειρήσεων οδηγεί σε διαδικασίες, οι 

οποίες καθιερώνονται και προκαλούν δυσλειτουργικά προβλήματα. Οι 

γραφειοκρατικές διαδικασίες και ο ασφυκτικός έλεγχος του κράτους αποθαρρύνει 

τους επενδυτές, με αποτέλεσμα την επικράτηση σχετικής επενδυτικής αδράνειας 

στη διάρκεια των τελευταίων ετών. 

2.  Η έλλειψη ορθολογικού προγραμματισμού, ο καθορισμός δηλαδή ενός 

Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης, στο οποίο θα προσδιορίζονται οι 

σκοποί – στόχοι και οι προτεραιότητες του φορέα. 

3. Η έλλειψη ενός επιστημονικού συστήματος ελέγχου των αποτελεσμάτων – 

επιδόσεων. 

4. Η τοποθέτηση πολιτικών προσώπων στις διοικήσεις των δημόσιων επιχειρήσεων 

και οργανισμών. Οι επιχειρήσεις όμως του δημοσίου τομέα αποτελούν 

οργανισμούς με στρατηγική σημασία και υψηλή συμμετοχή στην οικονομική 

ανάπτυξη της χώρας. Η αντικατάσταση των προσώπων αυτών με ικανά στελέχη 

(τεχνοκράτες) προερχόμενα από το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας 

πρέπει να αποτελέσει την υπ' αριθμόν ένα προτεραιότητα της Πολιτικής Ηγεσίας. 

Άρα κρίνεται ως αναγκαία η θέσπιση συγκεκριμένων και αυστηρών κριτηρίων 

για την επιλογή των κατάλληλων και άριστων. 

5. Οι απολαβές (μισθοί, επιδόματα παραγωγικότητας) των μάνατζερ των δημόσιων 

επιχειρήσεων είναι συνήθως πολύ χαμηλότερες από αυτές των ιδιωτικών, πράγμα 

το οποίο σημαίνει ότι το μάνατζμεντ της δημόσιας επιχείρησης δεν συμμετέχει στο 

τυχόν δημιουργούμενο πλεόνασμα που προκύπτει από τη λειτουργία της δημόσιας 

επιχείρησης. Αυτό συμβαίνει, γιατί στις ιδιωτικές επιχειρήσεις ο όρος 

"παραγωγικότητα του μάνατζμεντ" μετρά την οριακή συμβολή του μάνατζμεντ στα 

κέρδη της επιχείρησης, ενώ στη δημόσια επιχείρηση με τον όρο "παραγωγικότητα 
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του μάνατζμεντ" μετράμε την οριακή συμβολή του μάνατζμεντ στο καθαρό 

κοινωνικό εισόδημα ή προϊόν που δημιουργεί η επιχείρηση, κάτι που δεν είναι 

απόλυτα συγκεκριμένο. 

6.  Η ακολουθούμενη επενδυτική πολιτική. Αποτελεί χαρακτηριστικό φαινόμενο, το 

επενδυμένο κεφάλαιο να είναι πολύ μικρότερο από το απαραίτητο για την κάλυψη 

των αναγκών και για τη μείωση του κόστους παραγωγής (φαινόμενα 

υποεπένδυσης, έλλειψη άριστου μεγέθους)14. 

Σύμφωνα με μια έρευνα που είχε διεξαχθεί από τον Κέφη Βασίλειο με την 

μορφή ερωτηματολογίου είναι απαραίτητο να αναφέρουμε τα ακόλουθα 

συμπεράσματα: 

1. Είναι χαρακτηριστικό και σύνηθες το φαινόμενο να εμφανίζονται ΔΕΚΟ που 

οφείλουν χρηματικά ποσά (σε πολλές περιπτώσεις υπέρογκα) σε άλλες ΔΕΚΟ. 

Το παράδειγμα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), στο οποίο 

οφείλουν μια σειρά από ΔΕΚΟ (ΗΛΠΑΠ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, ΗΣΑΠ κ.ά.), δίνει μιαν 

εικόνα αυτής της κατάστασης. 

2. Τα οικονομικά αποτελέσματα των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών 

ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για την κλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων 

και για το έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών. 

3. Τα ελλείμματα των δημόσιων επιχειρήσεων το 1989 ήταν το 9,9% του 

συνολικού ελλείμματος του δημόσιου τομέα και το 1,7% του ΑΕΠ. 

4. Τα θετικά αποτελέσματα, τα οποία παρουσιάζουν ορισμένες ΔΕΚΟ (OTE), θα 

μπορούσαν να είναι απόρροια ορθολογικής διοίκησης. Ως ένα βαθμό όμως είναι 

αποτέλεσμα των συνεχών αυξήσεων των τιμολογίων. 

5. Οι δημόσιες επιχειρήσεις έχουν σημαντικά κενά σε ανώτατα και ανώτερα 

στελέχη, κενά που δυσχεραίνουν τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη. 

6. Παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση στην εισαγωγή μεθόδων επιχειρησιακού 

προγραμματισμού, που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία των 

δημόσιων επιχειρήσεων. 

7. Απαιτείται βελτίωση στις σχέσεις μεταξύ δημόσιων επιχειρήσεων - πολιτών, 

γιατί η ποιότητα των σχέσεων αυτών αποτελεί βασικό στοιχείο της 

αποτελεσματικότητας της διοίκησης. 

                                                 
14 Σάββας. Ε.Σ και Κονδύλης. Ε.Κ, 1993.  
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8. Με βάση τα κριτήρια της απασχόλησης και του κύκλου εργασιών οι δημόσιοι 

οργανισμοί παροχής υπηρεσιών και κοινής ωφέλειας είναι μεγάλες 

επιχειρήσεις, άρα γραφειοκρατικές και λιγότερο αποτελεσματικές ως προς την 

επίτευξη του έργου τους. 

9. Είναι ιδιαίτερα έντονη και αισθητή η γραφειοκρατική δομή των δημόσιων 

επιχειρήσεων. 

10. Επικρατεί μια στατική κατάσταση (στατικό σύστημα), η οποία δεν δέχεται τις 

επιδράσεις και τις μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος και οδηγεί σε 

καταστροφικές συνέπειες για το δημόσιον οργανισμό. Σε αντικατάσταση της 

εικόνας αυτής προτείνεται η εφαρμογή ενός δυναμικού συστήματος, το οποίο 

να οδηγεί στην ορθολογική διοίκηση και την ανάπτυξη. 

11. Προσπάθεια λειτουργίας των δημόσιων επιχειρήσεων με ιδιωτικοοικονομικά 

κριτήρια προσκρούει στις συνεχείς και έντονες πολιτικές παρεμβάσεις στην 

τιμολογιακή και επενδυτική πολιτική τους. 

12. Συσσώρευση διοικητικών και εργασιακών προβλημάτων, τα οποία δεν 

οφείλονται μόνο στις κομματικές παρεμβάσεις στο συνδικαλιστικό κίνημα, 

αλλά είναι και αναπόφευκτο φαινόμενο των επιχειρήσεων μονοπωλιακού 

χαρακτήρα. 

13. Σοβαρές υπερβάσεις κόστους. Σύμφωνα με έκθεση του υπουργείου εθνικής 

οικονομίας με θέμα "πορεία των δαπανών μισθοδοσίας ετών 1992 – 1993 – 

1994" 24 / 7 / 1992, προκύπτουν σοβαρές αδυναμίες στην επίτευξη των 

στόχων για περιορισμό των δαπανών και αποκλίσεις μεταξύ στόχων και 

αποτελεσμάτων. 

14. Χαμηλό επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών και αξιοπιστίας απέναντι στους 

καταναλωτές. 

15. Προσλήψεις με βάση, πολλές φορές κομματικά και όχι αξιοκρατικά κριτήρια. 

16. Αναντιστοιχία μεταξύ κατανάλωσης και κόστους παρεχόμενων υπηρεσιών 

ορισμένων ΔΕΚΟ (υψηλά τιμολόγια) με αποτέλεσμα την πρόκληση έντονης 

δυσαρέσκειας από την πλευρά των καταναλωτών. 

17. Ο κρατικός παρεμβατισμός δημιουργεί αναπόφευκτες συγχύσεις και 

ανακολουθίες μεταξύ της προγραμματισμένης πολιτικής και αυτής που 

εφαρμόζεται. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα παρέμβασης κυβερνητικών οργάνων στη 

λήψη των αποφάσεων αφορούν την τιμολόγηση των προϊόντων, διορισμό του 
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προσωπικού, συμβάσεις προμήθειας, καθορισμό των αποθεμάτων παραγωγής, 

δανεισμό, προϋπολογισμό, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, τους εσωτερικούς 

κανονισμούς λειτουργίας ενώ τέλος, το πρόσφατο παράδειγμα των "προγραμματικών 

συμφωνιών" προβλέπει υποκατάσταση των διοικητικών στελεχών των δημόσιων 

επιχειρήσεων με κυβερνητικά στελέχη που έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν 

συμβάσεις με τρίτους. 

Αποτέλεσμα αυτού είναι, ο περιορισμός των δυνατοτήτων του μάνατζμεντ της 

δημόσιας επιχείρησης, η εξασθένηση του αισθήματος ευθύνης, η μετατροπή των 

διοικητικών στελεχών σε απλούς δέκτες εντολών και τέλος η έλλειψη πρωτοβουλίας 

και καινοτομιών εκ μέρους των στελεχών, στοιχεία που οδηγούν στην 

αναποτελεσματικότητα του μάνατζμεντ των Δημόσιων Επιχειρήσεων. 

18. Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο της μετατόπισης ευθυνών από το ένα 

διοικητικό στέλεχος στο άλλο, ως αποτέλεσμα της έλλειψης αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης, ανθρώπινων σχέσεων και φόβου ανάληψης ευθυνών. 

19. Οι πολιτικές σκοπιμότητες δεν επιτρέπουν τη συστηματική έρευνα για την 

εξεύρεση λύσεως προς αντιμετώπιση των προβλημάτων. Η ενεργητικότητα και 

η προσοχή των διοικητικών στελεχών των δημόσιων επιχειρήσεων στρέφεται 

σε ενδιαφέροντα που απέχουν από τη παραγωγική εργασία η οποία τους έχει 

ανατεθεί. 

20. Η αστάθεια της πολιτικής ζωής αντικατοπτρίζεται στα ανώτατα κλιμάκια των 

δημόσιων επιχειρήσεων. 

21. Σε πολλές περιπτώσεις οι πολιτικές σκοπιμότητες αναδεικνύονται ισχυρότερες 

από τις προσπάθειες για εξυγίανση των δημόσιων επιχειρήσεων και 

οργανισμών. 

22. Η έλλειψη ήπιου εσωτερικού περιβάλλοντος εξαιτίας αντιδικιών μεταξύ 

Διοίκησης και συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων. 

23. Η έλλειψη αξιόπιστου συστήματος πληροφόρησης. Σε αρκετές περιπτώσεις 

εκδηλώνονται φαινόμενα άγνοιας των διοικητικών στελεχών για τα 

τεκταινόμενα στην επιχείρηση ή τον οργανισμό, όσον αφορά τους σκοπούς, τα 

προγράμματα και τις προτεραιότητες. 

24. Αδυναμία πρόβλεψης και κατάρτισης αξιόπιστου προϋπολογισμού, 

οφειλόμενη στην οικονομική κατάσταση της χώρας και στην ύπαρξη 

φαινομένων αβεβαιότητας (πληθωρισμός, υψηλά επιτόκια σε σχέση με τις 

άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημόσια ελλείμματα). 
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25. Η έλλειψη προχωρημένου προγράμματος εκπαίδευσης των στελεχών της 

διοικητικής ιεραρχίας των δημόσιων επιχειρήσεων, ανάλογου με το Alabama 

Certified Public Managers Program (CPM), το Rocky Mountain Program, με τη 

συνεργασία του Center for the Improvement of Public Management του 

University of Colorado και του Kennedy School at Harvard University. To 

πρόγραμμα αυτό ήταν το αρτιότερο για την εκπαίδευση των στελεχών των 

δημόσιων επιχειρήσεων στις ΗΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του '80, το οποίο 

αργότερα όμως έχασε την αξία του και έγινε ένα από τα πολλά προγράμματα 

εκπαίδευσης διοικητικών στελεχών στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

26. Η διάθεση συλλογικών πόρων δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση της 

παραγωγής δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών. 

27. Το υψηλό ποσοστό συμμετοχής του Δημόσιου Τομέα στο ΑΕΠ, το οποίο 

ξεπερνά το 65%, σε αντίθεση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου 

κυμαίνεται στο 40% περίπου. 

28. Τα κατοχυρωμένα προνόμια των εργαζομένων στις δημόσιες επιχειρήσεις 

που, οδηγούν σε μεγαλύτερη αναποτελεσματικότητα σε σύγκριση με αυτή που 

παρατηρείται στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

29. Έλλειψη ορθού προγραμματισμού, αφού οι σημαντικές αποφάσεις σε μια 

δημόσια επιχείρηση λαμβάνονται από περισσότερα του ενός υπουργεία με 

αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να δημιουργείται σύγκρουση των φορέων 

της Πολιτικής Εξουσίας μεταξύ τους, που οδηγεί στη μη εφαρμογή των 

αποφάσεων. 

30. Η ύπαρξη ισχυρών πολιτικών κινήτρων οδηγεί στον ανακριβή προσδιορισμό 

των σκοπών και την έλλειψη σαφούς εικόνας των προτεραιοτήτων15. 

Όλα αυτά τα νοσηρά φαινόμενα ήταν φυσικό να επηρεάσουν αρνητικά την 

παραγωγική αποτελεσματικότητα των Δ.Ε. δηλ. τη δυνατότητα των Α.Ε. να 

ελαχιστοποιούν το κόστος δεδομένης ποιότητας προσφερομένων υπηρεσιών16. 

1.7  Γενική αναφορά περί της ακίνητης περιουσίας των ΔΕΚΟ στην 

Ελλάδα. 
Η ακίνητη περιουσία των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών 

αναδεικνύεται σε ισχυρό χαρτί της προσπάθειας εξυγίανσης, δίνοντας τεράστιες 

                                                 
15 Κέφης, 1998. 
16 Κανελλόπουλος, 1992 
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δυνατότητες αξιοποίησής της. Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, που άρχισαν να 

εφαρμόζονται σταδιακά στις ΔΕΚΟ, κατ’ εφαρμογή των προβλέψεων του σχετικού 

νόμου, άλλαξαν τα δεδομένα για την ακίνητη περιουσία τους, αλλά και τους 

προσανατολισμούς των αρμόδιων παραγόντων του υπουργείου Οικονομίας για την 

αξιοποίησή της. 

Με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, τα ακίνητα των επιχειρήσεων πρέπει 

να υπολογίζονται στην πραγματική τους αξία και όχι στην αξία κτήσης, όπως 

υπολογίζονταν έως σήμερα. Το αποτέλεσμα από αυτή την αλλαγή ήταν εντυπωσιακό. 

Μόνο στον ΟΣΕ, που η μετάπτωση στα διεθνή λογιστικά πρότυπα ολοκληρώθηκε, η 

αξία της ακίνητης περιουσίας του σχεδόν τριπλασιάστηκε και εκτινάχθηκε από τα 4,5 

δισ. ευρώ στα 12 δισ. ευρώ. 

Ανάλογη ανατροπή των οικονομικών δεδομένων και των άλλων ΔΕΚΟ είναι 

πολύ πιθανό να σημειωθεί, όταν ολοκληρωθεί η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών 

προτύπων, έως το τέλος του 2008. Αν και οι αρμόδιοι παράγοντες του υπουργείου 

Οικονομίας είναι ακόμη πολύ συγκρατημένοι και αποφεύγουν να κάνουν εκτιμήσεις, 

δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η συνολική αξία των ακινήτων των ΔΕΚΟ, από 6,5 – 7 

δισ. ευρώ που υπολογίζεται σήμερα, να ξεπεράσει τελικά τα 20 δισ. ευρώ. 

Σε κάθε περίπτωση, η μεγάλη αύξηση της αξίας των παγίων των ΔΕΚΟ 

φέρνει το οικονομικό επιτελείο της επόμενης κυβέρνησης αντιμέτωπο με μια νέα 

πραγματικότητα, η οποία συνίσταται από τα εξής: 

1. Η απόδοση της ακίνητης περιουσίας των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών 

είναι ακόμη χαμηλότερη απ’ όσο είχε εκτιμηθεί. Δηλαδή, όταν η αξία των παγίων 

υπολογιζόταν σε 7 δισ. ευρώ περίπου, η αξιοποίησή της απέδιδε το 0,15% της 

αξίας της. Σημειώνεται ότι η απόδοση των ακινήτων σε διεθνές επίπεδο ανέρχεται 

σε 6% - 8% της αξίας τους, δηλαδή 40 έως 50 φορές υψηλότερη, γεγονός που 

καταδεικνύει το μέγεθος της αναποτελεσματικότητας στη διαχείριση των 

περιουσιακών στοιχείων των ΔΕΚΟ. Εάν η αξία των ακινήτων των δημοσίων 

επιχειρήσεων αποδειχθεί τριπλάσια, τότε και η απόδοσή τους είναι τρεις φορές 

μικρότερη και κατά συνέπεια είναι ουσιαστικά αναξιοποίητα. 

2. Η μεγαλύτερη αξία των παγίων διευρύνει τις δυνατότητες ενεργότερης και 

αποτελεσματικότερης διαχείρισής τους. 

Μια πρόταση η οποία έχει τεθεί προς συζήτηση είναι ο συμψηφισμός, 

ουσιαστικά, των ακινήτων με τα συσσωρευμένα χρέη των δημοσίων επιχειρήσεων 

και οργανισμών, τα οποία ανέρχονται στο ιλιγγιώδες ποσό των 7 δισ. ευρώ. Το 
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μοντέλο που προτείνεται είναι το εξής: από τα ακίνητα των ΔΕΚΟ θα επιλεγούν 

κάποια μη λειτουργικά, δηλαδή ακίνητα που δεν χρειάζονται για να λειτουργήσουν οι 

επιχειρήσεις και κατά συνέπεια δεν θα επηρεάσουν το επίπεδο των παρεχόμενων 

υπηρεσιών προς τους πολίτες. Αυτά τα πάγια θα εκχωρηθούν σε κάποιον portfolio 

manager, ο οποίος θα αναλάβει τη διαχείρισή τους για ένα προκαθορισμένο χρονικό 

διάστημα π.χ. 50 έτη ή και ακόμη περισσότερα. Ως αντάλλαγμα, ο μάνατζερ, που δεν 

μπορεί παρά να είναι μια εξειδικευμένη επενδυτική τράπεζα ή μια κοινοπραξία 

τέτοιων, θα αναλάβει να εξοφλήσει εφάπαξ το χρέος των ΔΕΚΟ. Ο μάνατζερ θα 

κερδίζει από τη διαχείριση των ακινήτων, ενώ οι ΔΕΚΟ θα απαλλαγούν από τα 

τοκοχρεολύσια. «Εάν ο ΟΣΕ δεν είχε το συσσωρευμένο χρέος, θα δανειζόταν φέτος 

250 – 300 εκατ. ευρώ λιγότερα. Τόσο είναι το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης του 

χρέους του», λέει αρμόδιος παράγων του υπουργείου Οικονομίας για να δείξει το 

μέγεθος του άμεσου οφέλους που μπορεί να έχει μια τέτοια επιλογή. Επιπλέον, το 

Δημόσιο θα απαλλασσόταν από το άγχος των εγγυήσεων που αυξάνουν το δημόσιο 

χρέος, ενώ ανάλογα με τη συμφωνία με τον διαχειριστή θα μπορούσαν οι ΔΕΚΟ ή 

και το Δημόσιο να έχουν μερίδιο από τα κέρδη της διαχείρισης. 

Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στις ΔΕΚΟ αποκάλυψε ότι 

επί δεκαετίες οι διοικήσεις τους όχι μόνο δεν αξιοποιούσαν την ακίνητη περιουσία 

τους, αλλά δεν ήξεραν ούτε καν ποια ακίνητα τους ανήκουν. 

Για παράδειγμα, η Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, που προέκυψε από τη 

συγχώνευση της ΠΥΡΚΑΛ με την Ελληνική Βιομηχανία Όπλων, ανακάλυψε ότι της 

ανήκει η έκταση όπου βρισκόταν το στρατόπεδο Χαϊδαρίου. Η έκταση είχε 

παραχωρηθεί από τον ιδιοκτήτη της ΠΥΡΚΑΛ Π. Μποδοσάκη στο Δημόσιο και στις 

Ένοπλες Δυνάμεις για να εγκατασταθεί το Κέντρο Εκπαίδευσης Διαβιβάσεων. Τα 

χρόνια και οι δεκαετίες κύλησαν και κάποια στιγμή το Δημόσιο παραχώρησε ένα 

μεγάλο μέρος της έκτασης στον Δήμο. Ωστόσο, οι ορκωτοί λογιστές ανακάλυψαν ότι 

η αρχική μεταβίβαση στο Δημόσιο δεν έγινε ποτέ επισήμως και στο 

υποθηκοφυλακείο εξακολουθεί να εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης της έκτασης η 

ΠΥΡΚΑΛ και κατά συνέπεια η διάδοχός της ΕΑΣ. 

Ψάχνοντας όμως το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της ΕΑΣ, οι λογιστές 

ανακάλυψαν και μια αμφισβητούμενης ιδιοκτησίας έκταση, στην Κύμη, η οποία είχε 

παραχωρηθεί από την Εκκλησία για να εγκατασταθεί μονάδα της Μεταλλουργικής 

Βιομηχανίας Ηπείρου, θυγατρικής της ΕΒΟ. Η έκταση διεκδικείται και πάλι από την 
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Εκκλησία, η ΕΑΣ τη θεωρεί δική της, αλλά ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιος είναι ο 

ιδιοκτήτης. 

Πάντως, η ΕΑΣ θα είναι από τις ΔΕΚΟ που θα ευνοηθούν από την εφαρμογή 

των διεθνών λογιστικών προτύπων, καθώς στην κατοχή της έχει, εκτός του 

στρατοπέδου Χαϊδαρίου, το παλιό καλυκοποιείο στον Υμηττό, εμβαδού 180 

στρεμμάτων, 550 στρέμματα στην Ελευσίνα και άλλα μεγάλης αξίας ακίνητα. 

Δεν φαίνεται να συμβαίνει όμως το ίδιο και με την Ελληνική Αεροπορική 

Βιομηχανία, η οποία δεν έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία του. Αντίθετα, οι ορκωτοί 

λογιστές ανακάλυψαν διάφορα λάθη στις οικονομικές καταστάσεις της, όπως για 

παράδειγμα ότι ενέγραφε επί μια 20ετία περίπου έξοδα πρώτης εγκατάστασης ύψους 

900 εκατ. ευρώ, απλώς και μόνο για να ωραιοποιεί την πραγματική οικονομική 

κατάστασή της17.  

Η ακίνητη περιουσία των ΔΕΚΟ θα βοηθήσει  το υπουργείο Οικονομίας, 

προκειμένου να αντιμετωπίσει τόσο τις τρέχουσες δανειακές ανάγκες των δημοσίων 

επιχειρήσεων όσο και τις δικές του. Στελέχη του υπουργείου έχουν ήδη διαμορφώσει 

προτάσεις σύμφωνα με τις οποίες το υπουργείο Οικονομίας: 

Θα αντικαταστήσει σταδιακά τις εγγυήσεις που δίνει το ίδιο για τον δανεισμό 

των ΔΕΚΟ, με εγγυήσεις ακινήτων που οι ίδιες διαθέτουν. Ο δανεισμός των ΔΕΚΟ 

για το 2007 αγγίζει ήδη τα 2 δισ. ευρώ από 1,17 δισ. ευρώ το 2006. 

Θα επιταχυνθεί η διαδικασία επιλογής ακινήτων ανά ΔΕΚΟ, τα οποία θα 

μπορούσαν να βγουν για πώληση άμεσα, με στόχο την εξυπηρέτηση του χρέους της 

εν λόγω δημόσιας επιχείρησης.  

Θα δρομολογηθεί σχέδιο αξιοποίησης ακινήτων των μη εισηγμένων στο Χ.Α. 

δημόσιων επιχειρήσεων, ομαδοποιώντας ακίνητα κυρίως της ΚΕΔ και της ΕΤΑ που 

μπορούν σχετικά εύκολα να «πακεταριστούν» σε ομάδες των 300 – 400 εκατ. ευρώ 

και άνω. Τα έσοδα από τα «πακέτα» αυτά εξετάζεται η προοπτική να καλύψουν 

μέρος του δημόσιου χρέους.  

Στο εσωτερικό της κυβέρνησης εξακολουθεί να επικρατεί σύγχυση – πίσω 

από την οποία βρίσκεται ανοικτός πόλεμος συμφερόντων – για το ποιος θα 

διαχειρισθεί τις διαδικασίες αυτές, όπως επίσης και ποιος θα αναλάβει το πολιτικό 

κόστος μιας πρωτοβουλίας που θα καταλήγει σε αθρόες πωλήσεις ακινήτων. 

                                                 
17 Ζήρας. Β,19/08/2007, Καθημερινή. 

 48



Στο κέντρο αυτού του «χάους» όσον αφορά τις ευθύνες διαχείρισης βρίσκεται 

η ΚΕΔ, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται ακίνητα αξίας μεγαλύτερης των 25 

δισ. ευρώ κατά την εκτίμηση του υπουργείου Οικονομίας, η ΕΤΑ η οποία φέρεται να 

έχει ακίνητα αξίας 3 δισ. ευρώ και στη συνέχεια οι πλούσιες σε ακίνητη περιουσία 

ΔΕΚΟ, όπως ο ΟΣΕ (5 δισ. ευρώ), ο ΟΑΣΑ, η ΔΕΠΟΣ κ.λπ.  

Προτάσεις αξιοποίησης ακινήτων οι οποίες ξεκινούν π.χ. από την αρμόδια 

ΚΕΔ δεν βρίσκουν ποτέ τον δρόμο υλοποίησης, αφού σκοντάφτουν στις αρμόδιες 

υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομίας και το αντίστροφο. Το ίδιο ισχύει με την ΕΤΑ 

ή τις άλλες ΔΕΚΟ με υψηλή ακίνητη περιουσία18. Μόνο που αυτές στην πλειονότητά 

τους είναι χρεωμένες και ελλειμματικές. Ακόμα και αυτές που διαθέτουν τεράστια 

ακίνητη περιουσία, όπως η ΚΕΔ (30 δισ. ευρώ), η ΕΤΑ (3 δισ. ευρώ) ή ο ΟΣΕ 

(περίπου 5 - 6 δισ. ευρώ) και ο ΟΑΣΑ, με δυσκολία ξεφεύγουν από τις 

γραφειοκρατικές εμπλοκές και είτε παρουσιάζουν λιγότερο ή περισσότερο θετικούς 

ισολογισμούς, όπως η ΚΕΔ και η ΕΤΑ, είτε βυθίζονται στα χρέη όπως ο ΟΣΕ και ο 

ΟΑΣΑ. 

Στην πραγματικότητα στο Δημόσιο μετά τις αποκρατικοποιήσεις των 

τελευταίων 7 – 8 ετών υπάρχουν 49 μη εισηγμένες ΔΕΚΟ, εκ των οποίων μόλις το 

50% θα εμφανισθεί με ισοσκελισμένο προϋπολογισμό το έτος 2007. Περισσότερες 

από 23 θα επανεμφανισθούν με ελλείμματα, παρά τις μεγάλες φοροελαφρύνσεις κατά 

την οικονομική χρήση της διετίας 2006 - 2007.19

Μεγαλύτερη ευελιξία για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του αποκτά 

το Δημόσιο με το νομοσχέδιο για το sale and lease back με το οποίο προβλέπονται 

μέθοδοι που μέχρι σήμερα, εφαρμόζονται μόνο στον ιδιωτικό τομέα.  

Ειδικότερα το Δημόσιο θα μπορεί στο εξής να μεταβιβάσει ακίνητα που του 

ανήκουν χωρίς να αποξενωθεί από αυτά, καθώς θα έχει τη δυνατότητα να τα μισθώνει 

και να επανακτά την κυριότητά τους μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. 

Πέραν αυτού θα μπορεί επίσης να κατασκευάσει ή να ανακατασκευάσει ακίνητα σε 

σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα.  

Σημειώνεται ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία περί μισθώσεων, ο χρόνος 

της μίσθωσης περιορίζεται σε 12 έτη και το Δημόσιο στερείται ευελιξίας στις 

συμβάσεις. Με τις νέες ρυθμίσεις οι μισθώσεις θα μπορούν να φθάσουν μέχρι και τα 

99 χρόνια, ενώ ιδιώτες θα μπορούν να αναλαμβάνουν τη συντήρηση, λειτουργία και 
                                                 
18 Αγγέλης. Γ, 26/11/2006, Ελευθεροτυπία. 
19 Αγγέλης. Γ, 26/11/2006, Ελευθεροτυπία. 
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ασφάλεια του κτιρίου που μισθώνεται. Για την επίτευξη του γενικότερου στόχου της 

αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας παρέχονται σημαντικές φοροαπαλλαγές σε 

όσες εταιρείες συνάπτουν σχετικές συμβάσεις με το Δημόσιο αλλά και κίνητρα για 

συγχωνεύσεις και εξαγορές στον κλάδο των εταιρειών που επενδύουν σε ακίνητη 

περιουσία. Ειδικά για τις εταιρείες αυτές αυξάνεται στο 80% το κατώτατο ποσοστό 

επένδυσης σε ακίνητα, ενώ διευρύνεται στο 50% του ενεργητικού τους το όριο 

δανεισμού για επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία. 

Με τις νέες ρυθμίσεις η κυβέρνηση προσδοκά να αντλήσει σημαντικά έσοδα, 

τα οποία θα κατευθυνθούν προς τη βελτίωση του ελλείμματος και δεν θα 

απορροφηθούν από το δημόσιο χρέος, όπως συμβαίνει με τις αποκρατικοποιήσεις. 

Αναλυτικότερα οι βασικές αλλαγές που επέρχονται με τις διατάξεις του 

νομοσχεδίου «Πώληση και ταυτόχρονη μίσθωση ακινήτων του Δημοσίου, 

μακροχρόνιες και χρηματοδοτικές μισθώσεις του Δημοσίου», έχουν ως εξής:  

Θεσπίζονται νέες μορφές συμβάσεων:  

α) Η μεταβίβαση του ακινήτου σε ιδιώτη με την ταυτόχρονη μίσθωσή του από 

το Δημόσιο ή από άλλο φορέα του δημοσίου τομέα. 

β) Ο συνδυασμός της παραπάνω σύμβασης με την ανάληψη από τον ιδιώτη 

της υποχρέωσης να προβεί σε κατασκευές επί του ακινήτου.  

γ) Η μακροχρόνια μίσθωση, η οποία διακρίνεται από τις μισθώσεις του 

ισχύοντος Ν. 3130/2003 βάσει της διάρκειάς της και μπορεί να φθάσει τα 99 χρόνια.  

δ) Η μικτή σύμβαση που μπορεί να συνδυάζει στοιχεία όλων των ανωτέρω 

μορφών συμβάσεων. 

Για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών και εφόσον το αντικείμενό τους 

περιλαμβάνει μεταβίβαση ή παραχώρηση δικαιώματος επί ακινήτου, προβλέπεται 

απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων. 

- Παρέχεται η δυνατότητα στις εταιρείες που ανήκουν στον δημόσιο τομέα, να 

συνάπτουν τις παραπάνω συμβάσεις, με την προϋπόθεση ότι προσχέδιό τους έχει 

συμπεριληφθεί στα επιχειρησιακά σχέδιά τους που εγκρίνονται από τη 

Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ.  

- Δίνεται η δυνατότητα στα ΝΠΔΔ (εξαιρούνται οι Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης) να κάνουν χρήση των 

παραπάνω συμβατικών μορφών μισθώσεων. 
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- Προβλέπεται η δυνατότητα να αναλαμβάνει ο ιδιώτης τη συντήρηση, λειτουργία, 

ασφάλιση κ.λπ. του κτιρίου που μισθώνεται. Δίνεται έτσι η δυνατότητα της 

μείωσης του συνολικού κόστους για το Δημόσιο ή του φορέα του δημοσίου τομέα, 

λόγω των οικονομιών κλίμακας που μπορεί να επιτύχει ο ιδιώτης. Η διαδικασία 

επιλογής του ιδιώτη αντισυμβαλλόμενου γίνεται με διαγωνισμό. 

- Θεσπίζεται η ευκολότερη διαδικασία ενεχυρίασης ή εκχώρησης των απαιτήσεων 

από τις συμβάσεις αυτές, έτσι ώστε να διευκολύνεται η δανειακή χρηματοδότηση 

του ιδιώτη αντισυμβαλλόμενου του Δημοσίου, με έμμεσο αποτέλεσμα τη μείωση 

του συνολικού κόστους της σύμβασης για το Δημόσιο. 

- Προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης εταιρειών που θα ανήκουν στο σύνολό τους 

η εν μέρει στον δημόσιο τομέα και που θα ενεργούν ως αντισυμβαλλόμενοι του 

Δημοσίου στις συμβάσεις αυτές.  

- Προβλέπεται ότι η εκτίμηση της αξίας ακινήτων που εισφέρονται ή πωλούνται σε 

φορείς του δημοσίου τομέα που είναι ανώνυμες εταιρείες να γίνεται από ορκωτούς 

εκτιμητές. 

- Προβλέπεται η απαλλαγή των συμβάσεων που συνάπτει το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ 

από έμμεσους φόρους, καθώς και απαλλαγή του αντισυμβαλλόμενου του 

Δημοσίου από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων. Σκοπός των διατάξεων αυτών 

είναι η μείωση του τελικού κόστους για το Δημόσιο και η ίση αντιμετώπιση όλων 

των ενδεχόμενων αντισυμβαλλόμενων του Δημοσίου, αφού ορισμένες κατηγορίες 

των αντισυμβαλλομένων του Δημοσίου απαλλάσσονται από τους φόρους 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και δεν κρίνεται επιθυμητό οι φορείς αυτοί να 

έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων.  

- Παρέχεται η δυνατότητα στο Δημόσιο (μέσω της Κτηματικής Εταιρίας του 

Δημοσίου) να συνάπτει, ως μισθωτής, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

- Βελτιώνεται το πλαίσιο λειτουργίας των Ανώνυμων Εταιριών Επενδύσεων 

Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ) και των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης 

Περιουσίας. Ειδικότερα, επεκτείνεται ο σκοπός των ΑΕΕΑΠ πέραν της 

διαχείρισης και στην απόκτηση ακίνητης περιουσίας. Επιπλέον καθορίζεται 

κατώτατο όριο (80%) για την επένδυση των ΑΕΕΑΠ σε ακίνητη περιουσία, ενώ 

επιτρέπεται και η συνολική επένδυση σε ακίνητα. Επίσης, προσδιορίζονται 

πληρέστερα τα χαρακτηριστικά των ακίνητων, που μπορεί να αποτελέσουν 

αντικείμενο της επενδύσεως των ΑΕΕΑΠ, ενώ προστίθενται στις επενδυτικές 

επιλογές των ΑΕΕΑΠ και οι απαιτήσεις προς απόκτηση ακινήτων βάσει 
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προσυμφώνων, καθώς και η απόκτηση των μετοχών ανώνυμης εταιρείας που έχει 

μοναδικό σκοπό την εκμετάλλευση ακινήτων. Σημειώνεται ότι και τα δύο αυτά 

μέσα είναι απαραίτητα για τη απόκτηση ακινήτων που αξιολογούνται ως 

σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες από τις ΑΕΕΑΠ και έτσι αίρονται οι 

περιορισμοί στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που καθιστούσε τις ΑΕΕΑΠ μη 

ανταγωνιστικές σε σχέση με άλλους Έλληνες και ξένους επενδυτές ακινήτων όσον 

αφορά τις προαναφερόμενες περιπτώσεις.  

- Βελτιώνεται ο τρόπος εκτίμησης των αποκτουμένων ακινήτων ή των δικαιωμάτων 

επί ακινήτων και του ισχύοντος καθεστώτος τιμολόγησης των αξιών των 

ακινήτων. Επίσης διευρύνεται ο επιτρεπόμενος δανεισμός των ΑΕΕΑΠ ως 

ποσοστό του ενεργητικού τους στο 50% από 25%, για κάλυψη των επενδυτικών 

τους αναγκών20. 

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, προβλέπονται τα εξής21: 

 Θεσπίζονται νέες μορφές συμβάσεων:  

(α) η μεταβίβαση του ακινήτου σε ιδιώτη, με την ταυτόχρονη μίσθωσή του από 

το Δημόσιο ή από άλλο φορέα του δημοσίου τομέα,  

(β) ο συνδυασμός της παραπάνω σύμβασης με την ανάληψη από τον ιδιώτη της 

υποχρέωσης να προβεί σε κατασκευές επί του ακινήτου,  

(γ) η μακροχρόνια μίσθωση, η οποία διακρίνεται από τις μισθώσεις του 

ισχύοντος Ν. 3130/2003 βάσει της διάρκειάς της και μπορεί να φθάσει τα 99 

χρόνια,  

(δ) η μικτή σύμβαση που μπορεί να συνδυάζει στοιχεία όλων των ανωτέρω 

μορφών συμβάσεων. 

 Για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών και εφόσον το αντικείμενό τους 

περιλαμβάνει μεταβίβαση ή παραχώρηση δικαιώματος επί ακινήτου, προβλέπεται 

απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων. 

 Παρέχεται η δυνατότητα στις εταιρίες που ανήκουν στον δημόσιο τομέα, να 

συνάπτουν τις παραπάνω συμβάσεις, με την προϋπόθεση ότι προσχέδιό τους έχει 

συμπεριληφθεί στα επιχειρησιακά σχέδια τους που εγκρίνονται από την 

Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ.  

                                                 
20 Γ.Γ.Ε, 24/05/2007, Οικονομική ενημέρωση,ΑΔ36. 
21 news.in.gr, 22/05/2007.
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 Δίνεται η δυνατότητα στα Ν.Π.Δ.Δ. (εξαιρούνται οι Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης) να κάνουν χρήση των 

παραπάνω συμβατικών μορφών μισθώσεων. 

 Προβλέπεται η δυνατότητα να αναλαμβάνει ο ιδιώτης τη συντήρηση, λειτουργία, 

ασφάλιση κλπ. του κτιρίου που μισθώνεται. Δίνεται έτσι η δυνατότητα της 

μείωσης του συνολικού κόστους για το Δημόσιο ή του φορέα του δημοσίου τομέα, 

λόγω των οικονομιών κλίμακας που μπορεί να επιτύχει ο ιδιώτης. 

 Η διαδικασία επιλογής του ιδιώτη αντισυμβαλλόμενου γίνεται με διαγωνισμό. 

 Θεσπίζεται η ευκολότερη διαδικασία ενεχυρίασης ή εκχώρησης των απαιτήσεων 

από τις συμβάσεις αυτές, έτσι ώστε να διευκολύνεται η δανειακή χρηματοδότηση 

του ιδιώτη αντισυμβαλλόμενου του Δημοσίου, με έμμεσο αποτέλεσμα τη μείωση 

του συνολικού κόστους της σύμβασης για το Δημόσιο. 

 Προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης εταιρειών που θα ανήκουν στο σύνολό τους 

η εν μέρει στον δημόσιο τομέα και που θα ενεργούν ως αντισυμβαλλόμενοι του 

Δημοσίου στις συμβάσεις αυτές.  

 Προβλέπεται ότι η εκτίμηση της αξίας ακινήτων που εισφέρονται ή πωλούνται σε 

φορείς του δημοσίου τομέα που είναι ανώνυμες εταιρείες, να γίνεται από 

ορκωτούς εκτιμητές. 

 Προβλέπεται η απαλλαγή των συμβάσεων που συνάπτει το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ 

από έμμεσους φόρους, καθώς και η απαλλαγή του αντισυμβαλλόμενου του 

Δημοσίου από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων. Σκοπός των διατάξεων αυτών 

είναι η μείωση του τελικού κόστους για το Δημόσιο και η ίση αντιμετώπιση όλων 

των ενδεχόμενων αντισυμβαλλόμενων του Δημοσίου, αφού ορισμένες κατηγορίες 

των αντισυμβαλλομένων του Δημοσίου απαλλάσσονται από τους φόρους 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και δεν κρίνεται επιθυμητό οι φορείς αυτοί να 

έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων.  

 Παρέχεται η δυνατότητα στο Δημόσιο (μέσω της Κτηματικής Εταιρίας του 

Δημοσίου) να συνάπτει, ως μισθωτής, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

Με αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής προωθούνται σημαντικές 

μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία των ΔΕΚΟ οι οποίες συντηρούν υψηλά ελλείμματα. 

Στις λύσεις που εξετάζονται περιλαμβάνεται ακόμη και μια κεντρική υπηρεσία 

εσωτερικού ελέγχου με κεντρικό επόπτη μια ιδιωτική εταιρεία έμπειρη σε τέτοια 

θέματα. Το μεγάλο δημόσιο χρέος αναμένεται να ανατεθεί στον καθ΄ ύλη αρμόδιο 
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ΟΔΔΗΧ προκειμένου να μειωθεί το κόστος εξυπηρέτησης και να βρεθούν 

εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία για τις επενδύσεις. 

Η περιουσία των ΔΕΚΟ – η αξία της οποίας υπολογίζεται στα 10 δισ. Ευρώ – 

θα ανατεθεί είτε στην Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ, είτε στην ΕΤΑ ΑΕ ώστε να αυξήσει 

τις υπεραξίες της. 

 Το ευρύτερο θέμα της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου 

και ειδικά των 11.500 ακινήτων που διαχειρίζεται το υπουργείο Οικονομίας 

προσκρούει ακόμη σε πολλά εμπόδια. Οι καταπατήσεις και το ασαφές νομικό 

καθεστώς στα περισσότερα από αυτά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν πριν υπάρξει 

οποιαδήποτε προσπάθεια αξιοποίησης22. 

Το υπουργείο συγχρόνως έχει ζητήσει από κάθε επιχείρηση μητρώο ακίνητης 

περιουσίας. Με τον τρόπο αυτό θα έχει εικόνα για την ακίνητη περιουσία του 

συνόλου των ΔΕΚΟ, κάτι το οποίο θα του δώσει τη δυνατότητα να μπορεί να τη 

διαχειριστεί καλύτερα, αλλά και να βρει τους τρόπους με τους οποίους θα την 

εκμεταλλευτεί αποκομίζοντας τα μέγιστα δυνατά κέρδη. Στο υπουργείο εξάλλου 

σκέφτονται να «περάσουν» σε μία επιχείρηση την εκμετάλλευση της τεράστιας 

ακίνητης περιουσίας όλων των ΔΕΚΟ για να υπάρχει κεντρικός έλεγχος και 

σχεδιασμός.  

Στα πλάνα του υπουργείου είναι την ευθύνη για τον δανεισμό και το χρέος 

των μη εισηγμένων ΔΕΚΟ να την αναλάβει ο ΟΔΔΗΧ, έτσι ώστε να υπάρχει ένας 

οργανισμός που θα ελέγχει τον δανεισμό των επιχειρήσεων και θα αποφασίζει για τον 

τρόπο που θα τον διαχειριστεί. Μάλιστα, μέσα στα πλάνα του είναι ακόμη και η 

ηλεκτρονική παρακολούθηση του δανεισμού και των επενδύσεων των δημοσίων 

επιχειρήσεων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης23.  

Τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 

κατασκευής και διαχείρισης ακινήτων, σύμφωνα με έρευνα της Κάπα Research, 

κρίνουν θετικές, αλλά με καθυστέρηση, τις κινήσεις του Δημοσίου σε ό,τι αφορά την 

αξιοποίηση των ακινήτων του, ενώ δύο στις δέκα τάσσονται μάλλον θετικά. Τα 

τελευταία χρόνια φορείς και εταιρείες του Δημοσίου έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα 

δρόμου, προκειμένου να αξιοποιήσουν με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο την ακίνητη 

περιουσία τους. Έτσι, το Δημόσιο εξελίσσεται σε έναν από τους βασικότερους 

παίκτες του real estate και της ανάπτυξης ακινήτων, καθώς με τις τεράστιες εκτάσεις 
                                                 
22 Κράλογλου.Σ, 15/5/2007, www.capital.gr. 
23 To BHMA Οn Line, 9 / 09 / 2007. 
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που διαθέτει, την κτιριακή υποδομή και τη δυνατότητα που έχει να επιλέγει νέες 

περιοχές για ανάπτυξη, μπορεί να αλλάξει την εικόνα της κτηματαγοράς. 

Στρατόπεδα, σιδηροδρομικοί σταθμοί, τουριστικά ακίνητα, αθλητικές 

εγκαταστάσεις και μία σειρά άλλων κτιριακών υποδομών του Δημοσίου πρόκειται να 

αξιοποιηθούν το προσεχές διάστημα, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για επενδύσεις 

και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο η 

αρμοδιότητα διαχείρισης και αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας ανήκει 

στα υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Γεωργίας.  

Επικεφαλής εταιρειών του ευρύτερου δημόσιου φορέα που 

δραστηριοποιούνται αποκλειστικά με τη διαχείριση και την αξιοποίηση της ακίνητης 

περιουσίας τόνισαν, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο 

πλαίσιο της 4ης Διεθνούς Έκθεσης Real Estate Prodexpo 2003, ότι ο κλάδος του real 

estate δεν αποτελεί πρόκληση μόνο για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και για το 

Δημόσιο.  

Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου 

(ΚΕΔ) κ. Γ. Χρήστου, «η δημόσια ακίνητη περιουσία είναι πολύτιμος εθνικός πόρος, η 

αποτελεσματική αξιοποίηση του οποίου έχει σημαντικές - άμεσες και έμμεσες - 

επιδράσεις στην οικονομική δραστηριότητα, στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και στην 

κοινωνική ευημερία. Ένας τομέας, στον οποίο προσπαθεί να δραστηριοποιηθεί η ΚΕΔ, 

αφορά την επιχειρηματική αξιοποίηση και ανάπτυξη δημοσίων ακινήτων με τη 

συνεργασία του ιδιωτικού τομέα».  

H ΚΕΔ τα τελευταία χρόνια στοχεύει επίσης και στην ανάπτυξη μεγάλων ή 

σημαντικών δημόσιων εκτάσεων που διαθέτει σε νευραλγικές περιοχές της χώρας. Οι 

δράσεις της ΚΕΔ στον τομέα αυτό αποβλέπουν στη διάθεση, με ανταποδοτικά 

κριτήρια, σε ιδιωτικούς επιχειρηματικούς φορείς οργανωμένων χωροταξικά περιοχών 

με ειδικές πολεοδομικές ζώνες χρήσεων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον 

εμπορικό, τουριστικό, εκθεσιακό και συνεδριακό τομέα, όπως επίσης και στους 

τομείς της οικιστικής ανάπτυξης, του πολιτισμού και της ψυχαγωγίας.  

Στον τομέα της προσφοράς στο επενδυτικό κοινό νέων χρηματοοικονομικών 

προϊόντων που αποτελούν μια σύγχρονη μορφή αξιοποίησης των ακινήτων, η ΚΕΔ 

ιδρύει Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΕΕΑΠ). Το επιχειρησιακό 

σχέδιο της ΕΕΑΠ έχει ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και έχει 

χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας. Στο χαρτοφυλάκιο της υπό ίδρυση ΕΕΑΠ 

συμπεριλαμβάνονται 24 εμπορικά ακίνητα, καθώς και ακίνητα που στεγάζουν 

 55



περιφερειακές υπηρεσίες του Δημοσίου, συνολικής αξίας της τάξεως των 86 εκατ. 

ευρώ πλέον των μετρητών που προβλέπει ο νόμος (περίπου 14 εκατ. ευρώ).2224  

Στο σημείο αυτό, είναι αναγκαίο να αναφέρουμε τις Συμπράξεις Δημόσιου 

Ιδιωτικού Τομέα – ΣΔΙΤ (Νόμος 3389/2005). Οι ΣΔΙΤ είναι μορφές συνεργασίας του 

Δημόσιου με τον Ιδιωτικό Τομέα, που αποσκοπούν στην εξασφάλιση του 

σχεδιασμού, της χρηματοδότησης, της κατασκευής, της συντήρησης ή και της 

λειτουργίας δημοσίων υποδομών αλλά και στην παροχή υπηρεσιών σε διαφόρους 

τομείς της εθνικής οικονομίας. Αφορούν σε σύνθετα σχήματα συνεργασίας του 

δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα με μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις που σύμφωνα με τη 

διεθνή εμπειρία στοχεύουν στη βελτίωση  της ποιότητας των παρεχομένων 

υπηρεσιών του κράτους προς τον πολίτη, στην παροχή της τεχνογνωσίας του 

ιδιωτικού τομέα προς τον δημόσιο, στην ενίσχυση  των επενδύσεων καθώς και στη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με το νόμο αυτό ορίζονται οι δημόσιοι 

φορείς (Υπουργεία, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ) που μπορούν να προχωρούν σε συμβάσεις 

σύμπραξης με ιδιωτικούς φορείς, μέσα από τη σύσταση ανωνύμων εταιρειών ειδικού 

σκοπού για κάθε τέτοια συνεργασία σε τομείς αρμοδιότητάς τους ή δραστηριότητάς 

τους. Το αντικείμενο των συμπράξεων αυτών είναι η δημιουργία υποδομών και η 

παροχή υπηρεσιών που ανήκουν στην αρμοδιότητα των ως άνω δημοσίων 

φορέων.  Προβλέπεται ότι οι ιδιωτικοί φορείς αναλαμβάνουν ουσιώδες μέρος των 

κινδύνων που συνδέονται με τη χρηματοδότηση, τη διαθεσιμότητα και την 

κατασκευή των αναγκαίων υποδομών ή την παροχή της υπηρεσίας έναντι 

ανταλλάγματος, που καταβάλλεται εφάπαξ ή τμηματικά από τους δημόσιους φορείς ή 

τους τελικούς χρήστες των υπηρεσιών. Επίσης, η χρηματοδότηση, εξ’ ολοκλήρου ή 

εν μέρει, της υλοποίησης των υποδομών και της παροχής των υπηρεσιών θα γίνει με 

κεφάλαια και πόρους που εξασφαλίζουν οι ιδιωτικοί φορείς.   

Το συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος εκτέλεσης του έργου ή της παροχής 

της υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Οι 

Συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα αποτελούν κεντρική κυβερνητική επιλογή 

για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημόσιας ωφέλειας μέσα από την παροχή 

υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικού κόστους. Με τις συμπράξεις 

ενσωματώνει το δημόσιο την καινοτομία και την τεχνογνωσία του ιδιωτικού 

τομέα.  Δεν αποτελούν αντικείμενο ΣΔΙΤ η άσκηση δημόσιας εξουσίας και γενικά οι 

                                                 
24 K. Σιωμόπουλος, 02/11/2003, Το ΒΗΜΑ 
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δραστηριότητες που κατά το Σύνταγμα ανήκουν αποκλειστικά και άμεσα στο Κράτος 

(π.χ. έννομη τάξη, εθνική άμυνα, απονομή δικαιοσύνης, ευθύνη σωφρονισμού). 

 Συστήνεται Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα 

(ΔΕΣΔΙΤ), η οποία χαράσσει την κυβερνητική πολιτική για τη δημιουργία υποδομών 

και την παροχή υπηρεσιών με τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων. Τέλος συστήνεται 

Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με σκοπό τον 

εντοπισμό των υπηρεσιών και των αναγκαίων υποδομών που μπορούν να 

υλοποιηθούν μέσω ΣΔΙΤ και να υπαχθούν στις διατάξεις του Νόμου και την 

προώθηση της ανάπτυξής τους, τη διευκόλυνση και υποστήριξη των δημοσίων 

φορέων στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης για την επιλογή των ιδιωτικών 

φορέων που θα αναλάβουν την υλοποίηση25.  

H παρουσία του Δημοσίου, του μεγαλύτερου ιδιοκτήτη και διαχειριστή 

ακινήτων στη χώρα, σε αυτή την αγορά με ένα αξιόπιστο σχήμα αναμένεται να 

αποτελέσει τον καταλύτη για την ενεργοποίηση του νέου επενδυτικού θεσμού, να 

επιταχύνει τους ρυθμούς ωρίμανσης της αγοράς των ΕΕΑΠ και να συμβάλει στη 

δημιουργία δευτερογενούς αγοράς ακινήτων. Ταυτόχρονα θα συμβάλει στην ευελιξία 

της αναπτυξιακής στρατηγικής και του διαχειριστικού έργου προς όφελος του 

δημοσίου συμφέροντος και θα βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο το Δημόσιο 

χρηματοδοτεί αποτελεσματικότερα τις στεγαστικές του ανάγκες.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
25 www.mnec.gr 
26 K. Σιωμόπουλος, 02/11/2003, Το ΒΗΜΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ 

ΔΕΚΟ. 

 

2.1  Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Η αποτίμηση της ακίνητης περιουσίας θεωρείται ουσιαστικό ζήτημα για όλες 

τις επιχειρήσεις. Αποτελεί τον προσδιορισμό της ανταλλακτικής αξίας κάθε μορφής 

ιδιοκτησίας σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή. Υπάρχουν πολλοί και ποικίλοι λόγοι για 

τους οποίους απαιτείται η αποτίμηση της ακίνητης περιουσίας, για παράδειγμα η 

αγορά και πώληση ακινήτων, η μεταβίβαση, απαλλοτριώσεις, επενδύσεις κ.α. 

Συγκεκριμένα όσον αφορά στην δημόσια ακίνητη περιουσία, η οποία αποτελεί 

πολύτιμο εθνικό πόρο, η αποτελεσματική αξιοποίηση της έχει σημαντικές - άμεσες 

και έμμεσες – επιδράσεις στην οικονομική δραστηριότητα, στο Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν και στην κοινωνική ευημερία.  

Οι μέθοδοι αποτίμησης που συνήθως χρησιμοποιούνται και αναφέρονται στην 

διεθνή βιβλιογραφία μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τις 

παραδοσιακές και τις σύγχρονες μεθόδους. 

 Στο υποκεφάλαιο 2.2 περιγράφουμε κάποιες από τις κλασσικές μεθόδους (Μέθοδος 

Συγκρίσεως 2.2.1, Μέθοδος λόγου επένδυσης προς προσόδου 2.2.2, Μέθοδος κερδών 

2.2.3, Μέθοδος υπολειμματικής αξίας 2.2.4, Μέθοδος κόστους κατασκευής 2.2.5, 

Μέθοδος πολλαπλής παλινδρόμησης 2.2.6, Μέθοδος τμηματικής πολλαπλής 

παλινδρόμησης 2.2.7) και στο υποκεφάλαιο 2.3 κάποιες από τις  σύγχρονες μεθόδους 

(Μέθοδος εκτίμησης μη αντικειμενικών παραγόντων 2.3.1, Μέθοδος χωρικής 

ανάλυσης 2.3.2, Μέθοδος ασαφούς λογικής 2.3.3, Μέθοδος Γεωγραφικών 

Πληροφοριακών Συστημάτων 2.3.4) αποτίμησης της ακίνητης περιουσίας που 

χρησιμοποιούνται συχνά στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα. 

 

 

 

 

 58



2.2 «Παραδοσιακές» μέθοδοι αποτίμησης ακινήτων. 

2.2.1 Μέθοδος Συγκρίσεως (Comparable method)27

Η μέθοδος αυτή είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος. Η αξία της ακίνητης 

περιουσίας που εκτιμείται θεωρείται ότι σχετίζεται στενά με τις τιμές πώλησης των 

παρόμοιων ιδιοκτησιών μέσα στην ίδια περιοχή αγοράς. Ο εκτιμητής επιλέγει αρχικά 

διάφορες παρόμοιες ιδιοκτησίες μεταξύ όλων των ιδιοκτησιών που έχουν πωληθεί 

πρόσφατα. Δεδομένου ότι δεν μπορεί δύο ιδιοκτησίες να είναι απολύτως όμοιες ο 

εκτιμητής θα πρέπει να προσαρμόσει την τιμή πώλησης κάθε μίας από τις 

συγκρινόμενες ιδιοκτησίες, έτσι ώστε να μειώσει τις διαφορές που υπάρχουν όπως 

για παράδειγμα στο μέγεθος, την ηλικία, την ποιότητα της κατασκευής, την 

ημερομηνία πώλησης, την περιβάλλουσα γειτονιά, κ.λπ. Ο εκτιμητής συμπεραίνει την 

τρέχουσα αξία της υπό εξέταση ιδιοκτησίας από τις προσαρμοσμένες τιμές πώλησης 

των συγκρινόμενων ιδιοκτησιών. Η προσέγγιση σύγκρισης πωλήσεων εξαρτάται από 

τη διαθεσιμότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα, και την επικαιρότητα των στοιχείων 

συναλλαγής πώλησης. Οι κατάλληλες πληροφορίες είναι δυνατό να βρεθούν μέσα 

από κρατικά αρχεία, βάσεις δεδομένων ιδιωτικών ή κρατικών φορέων, από επαφές 

του εκτιμητή με μεσίτες κλπ. Η διαδικασία που ακολουθεί η συγκεκριμένη μέθοδος 

μπορεί να ταξινομηθεί σε τέσσερα στάδια:  

1. Για μια δεδομένη εξεταζόμενη ιδιοκτησία, ο εκτιμητής βρίσκει την πιο 

συγκρίσιμη περίπτωση πώλησης.  

2. Προσαρμόζει τις τιμές πώλησης των δύο συγκρινόμενων ιδιοκτησιών για να 

ταιριάζουν ως προς τα χαρακτηριστικά. 

3. Χρησιμοποιεί αρκετούς παράγοντες εκτίμησης της τιμής για να καταλήξει σε 

ασφαλές συμπέρασμα για την τιμή αγοράς. 

4. Παρουσιάζει τα αποτελέσματα του σε μια επίσημη αναφορά.  

2.2.2 Μέθοδος λόγου επένδυσης προς προσόδου (investment / income method) 

Η μέθοδος αυτή δεν χρησιμοποιείται για δευτερεύουσες αγορές όπως η αγορά 

κατοικίας όπου υπάρχει ένας υψηλός βαθμός ομοιογένειας. Στην αγορά επενδύσεων 

για παράδειγμα όπου ο βαθμός ετερογένειας είναι πολύ υψηλότερος, ο τρόπος 

συγκρίσεως πρέπει να χωριστεί σε δύο κατηγορίες ως προς το ενοίκιο και ως προς 

                                                 
27 Pagourtzi. E et al, 2003. 
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την αρχική απόδοση που επιτυγχάνεται στην πώληση. Αυτή η διάκριση μεταξύ του 

ενοικίου και της αρχικής απόδοσης απεικονίζει μια ενδιαφέρουσα αλληλεπίδραση 

μεταξύ δύο δευτερευουσών αγορών, την επαγγελματική αγορά και την αγορά 

επένδυσης. 

 Η ιδιοκτησία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη για 

ιδιοκατοίκηση ή να παραχωρηθεί από αυτόν σε κάποιον τρίτο για μίσθωση. Ο 

μισθωτής θα πληρώσει έπειτα στον ιδιοκτήτη ένα μίσθωμα το οποίο αντιπροσωπεύει 

την (κανονική) ετήσια αξία της ιδιοκτησίας. Το επίπεδο μισθώματος καθορίζεται από 

τη ζήτηση, και την προσφορά για ανάλογο τύπου ιδιοκτησίας στην αγορά. Το 

μίσθωμα αντιπροσωπεύει επίσης την απόδοση ή τον τόκο των χρημάτων που 

επενδύονται στην ιδιοκτησία από τον ιδιοκτήτη. Είναι η ανταμοιβή για την 

παραχώρηση της χρήσης της ιδιοκτησίας. Αυτό το εισόδημα ενοικίου είναι απλά μια 

ταμειακή ροή μετρητών και με αυτόν τον τρόπο η αξία της νοικιασμένης ιδιοκτησίας 

μπορεί να καθοριστεί από την παρούσα αξία της προβλεπόμενης ταμειακής ροής. 

Ομοίως, είναι δυνατό να καθοριστεί ένας ακαθάριστος πολλαπλασιαστής 

μισθώματος με την ανάλυση άλλων προηγούμενων πωλήσεων. Οι επενδυτές μπορούν 

να είναι αποφασισμένοι να πληρώνουν "Χ" φορές το μίσθωμα για έναν ιδιαίτερο τύπο 

ιδιοκτησίας. Όσο υψηλότερος ο πολλαπλασιαστής, τόσο υψηλότερη είναι η αγοραία 

αξία και αυτό απεικονίζει στη συνέχεια τη μεγαλύτερη ελκυστικότητα της 

υπαγόμενης ιδιοκτησίας για αγορά. Κατά συνέπεια, οι πραγματογνώμονες 

αποκεφαλαιοποιούν πρόσφατες συγκρίσιμες πωλήσεις και εφαρμόζουν τον 

παραγόμενο πολλαπλασιαστή στο μίσθωμα της υπό εξέτασης ιδιοκτησίας. Η μέθοδος 

επένδυσης είναι μια μέθοδος απλής σύγκρισης. Δεν προσπαθεί να αναλύσει την αξία 

της επένδυσης της ιδιοκτησίας από τα πρώτα επενδυόμενα κεφάλαια. 

2.2.3 Μέθοδος κερδών (profit method) 

Εάν υπάρχουν ανεπαρκείς πωλήσεις για να καθορίσουν μια συγκρίσιμη αξία 

και εάν δεν υπάρχει κανένα μίσθωμα λόγω ιδιοκατοίκησης, ο πραγματογνώμονας 

πρέπει να καθορίσει την αξία με μια λεπτομερή ανάλυση αγοράς. Παραδείγματος 

χάριν, η αγοραστική αξία ενός ξενοδοχείου θα εξαρτηθεί από τις πιθανές ταμειακές 

ροές που προέρχονται από την ιδιοκτησία. Αυτές οι ταμειακές ροές θα καθοριστούν 

από το σύνολο των δωματίων στο ξενοδοχείο, την τιμή ενοικίασης και το μέσο 

ποσοστό πληρότητας για το έτος. Με άλλα λόγια, η ιδιοκτησία αντιμετωπίζεται απλά 
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ως μονάδα της παραγωγής και είναι ευθύνη του πραγματογνώμονα να αξιολογήσει το 

οικονομικό μίσθωμα για την ιδιοκτησία. 

 Αυτό υπολογίζεται με την αξιολόγηση του πιθανού εισοδήματος που 

αναμένεται κάθε έτος από το ξενοδοχείο. Αυτές οι δαπάνες θα συμπεριλάβουν τις 

άμεσες δαπάνες. Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανταμοιβή του ξενοδόχου, 

οι τόκοι για πιθανό δάνειο για το ξενοδοχείο και η απόδοση κεφαλαίου για 

οποιαδήποτε τοποθέτηση χρημάτων στην επιχείρηση.  

Υπολογίζοντας τα στοιχεία του παθητικού αυτά αφαιρούνται από την 

πρόσοδο και το καθαρό υπόλοιπο θα είναι μια εκτίμηση του οικονομικού μισθώματος 

για την ιδιοκτησία. Η κεφαλαιακή αξία μπορεί έπειτα να προσδιοριστεί με τον 

πολλαπλασιασμό του ετήσιου μισθώματος με έναν κατάλληλο πολλαπλασιαστή. 

Αυτή η διαδικασία επανέρχεται σε μια θεμελιώδη ανάλυση της αξίας της ιδιοκτησίας 

στην επιχείρηση. Το οικονομικό μίσθωμα είναι ένα παράγωγο της προσφοράς και της 

ζήτησης για το τελικό προϊόν, σε αυτό το παράδειγμα, τα δωμάτια ξενοδοχείων. Η 

ίδια αρχή θα ισχύσει για οποιοδήποτε τύπο ιδιοκτησίας όπου η αγοραστική αξία της 

ιδιοκτησίας συνδέεται πραγματικά με το είδος επιχειρηματικότητας που 

πραγματοποιείται μέσα σε εκείνη την ιδιοκτησία. Άλλα παραδείγματα όπου μπορεί 

να εφαρμοστεί η μέθοδος αυτή είναι σε εστιατόρια, κινηματογράφοι, θέατρα, κλπ. 

2.2.4 Μέθοδος υπολειμματικής αξίας (Development / residual method) 

Οι εκτιμώμενες ιδιοκτησίες είναι αγροτεμάχια ή περιοχές που μπορούν να 

αναπτυχθούν. Η καλύτερη μέθοδος για την αξία περιοχών είναι μέσω των 

συγκρίσιμων πωλήσεων μη κατοικημένων περιοχών. Η αξία του εδάφους ή της 

περιοχής πρέπει να υπολογιστεί σαν η περιοχή ήταν ακατοίκητη και διαθέσιμη για 

την καλύτερη δυνατή χρήση. Κάθε υπό εξέταση περιοχή θα πρέπει να περιγραφτεί 

και η περιγραφή πρέπει να συμπεριλάβει τα ακόλουθα στοιχεία:  

- θέση  

- εκχωρητής 

- αποδέκτης της εκχώρησης 

- στοιχεία καταγραφής 

- ημερομηνία  

- τιμή πώλησης  

- χρηματοδότηση  

- μονάδες της σύγκρισης  
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- διαστάσεις ιδιοκτησιών 

- διαμόρφωση και μέγεθος  

- φυσικά και τοπογραφικά χαρακτηριστικά 

- περιβαλλοντικές επιρροές 

 Αυτή η ανάλυση της κατανόησης της αγοραστικής αξίας του εδάφους και της 

ιδιοκτησίας στην επιχείρηση μπορεί να επεκταθεί για να συμπεριλάβει την 

αξιολόγηση της ανάπτυξης της ιδιοκτησίας. Η ανάπτυξη εμφανίζεται εκεί όπου η 

τωρινή χρήση του εδάφους και των κτηρίων δεν είναι η υψηλότερη και η καλύτερη. 

Με τα έξοδα των χρημάτων που επαναξιοποιούν την περιοχή, είναι δυνατό να 

αναθεωρηθεί η αγοραστική αξία του εδάφους καθώς αυτή αυξάνεται λόγω της 

ζήτησης για νέα χρήση. Θεωρώντας την έννοια της ανάπτυξης κατ' αυτό τον τρόπο, 

γίνεται φανερό ότι η μέθοδος υπολειμματικής αξίας είναι παρόμοια με τη μέθοδο των 

κερδών.  

Με την μέθοδο υπολειμματικής αξίας, ο πραγματογνώμονας αξιολογεί την 

αγοραστική αξία του εδάφους σε μια επαναξιοποιημένη μορφή (είτε με την μέθοδο 

της σύγκρισης, είτε με τη μέθοδο επένδυσης) και αφαιρεί από αυτήν την ακαθάριστη 

αξία της ανάπτυξης όλες τις δαπάνες που θα αναληφθούν στην διαμόρφωση της 

ιδιοκτησίας στη μορφή που θα διατάξει εκείνη την τιμή. Αυτές οι δαπάνες θα 

συμπεριλάβουν την κατεδάφιση του υπάρχοντος κτιρίου, τις εργασίες υποδομής, τις 

δαπάνες οικοδόμησης, τις επαγγελματικές αμοιβές, τις δαπάνες χρηματοδότησης και 

μιας ανταμοιβής για την ανάληψη του κινδύνου ανάπτυξης (κέρδος του υπεύθυνου 

για την ανάπτυξη). Με την αφαίρεση αυτών των στοιχείων του παθητικού από την 

τελική αγοραστική αξία, παράγεται ένα υπόλειμμα. 

 Αυτό το υπόλειμμα αντιπροσωπεύει τα μέγιστα κεφαλαιουχικά έξοδα για την 

αγορά του εδάφους. Επομένως θα συμπεριλάβει όλες τις δαπάνες της αγοράς 

(φορολογία, νομικές αμοιβές, επαγγελματικές αμοιβές και χρηματοδότηση). Η 

καθαρή υπολειμματική αξία του εδάφους καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις 

συμπληρωματικές δαπάνες. Μπορεί να φανεί επομένως ότι η υπολειμματική αξία του 

εδάφους είναι, όπως με οποιοδήποτε οικονομικό μίσθωμα, εξαρτώμενη από την 

προσφορά και τη ζήτηση του τελικού προϊόντος, την αναπτυγμένη ιδιοκτησία. Όσο 

μεγαλύτερη η απαίτηση του τελικού προϊόντος, τόσο υψηλότερη η ακαθάριστη αξία 

ανάπτυξης, και εάν οι δαπάνες παραμένουν σχετικά στατικές, τόσο υψηλότερη η 

αγοραστική αξία του εδάφους στο αρχικό στάδιο της. 
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2.2.5 Μέθοδος κόστους κατασκευής (Contractor’ s / cost method) 

Ένας περαιτέρω τρόπος με τον οποίο είναι δυνατό να υπολογιστεί η 

αγοραστική αξία του εδάφους και της ιδιοκτησίας είναι η μέθοδος του κόστους 

κατασκευής ή η μέθοδος δαπανών αντικατάστασης. Εάν η ιδιοκτησία που εκτιμείται 

είναι τόσο εξειδικευμένη που οι ιδιοκτησίες με παρόμοια χαρακτηριστικά πωλούνται 

σπάνια στην ελεύθερη αγορά, θα είναι αποτελεσματικά αδύνατο να αξιολογηθεί η 

αξία του από την αναφορά στις συγκρίσιμες πωλήσεις των παρόμοιων ιδιοκτησιών. 

Ομοίως, εάν δεν παράγεται ενοίκιο, η μέθοδος επένδυσης θα είναι επίσης 

ακατάλληλη. 

Η μέθοδος των κερδών θα μπορούσε να εφαρμοστεί εάν η ιδιοκτησία 

συνδέεται πραγματικά με την επιχειρηματικότητα που πραγματοποιείται σε αυτήν, 

εντούτοις, αν συνδέεται με την παραγωγή προϊόντος και όχι με τον τομέα των 

υπηρεσιών είναι δύσκολο να καθοριστεί η συμβολή της ιδιοκτησίας στη γενική 

χρησιμότητα. Οι εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν 

είναι πιθανό να έχουν μια μεγαλύτερη αξία στην επιχείρηση από τη δομή της ίδιας 

της επιχείρησης. Κατά συνέπεια, άλλη μια φορά, ο πραγματογνώμονας πρέπει να 

επανέλθει στην κατανόηση της διαδικασίας χρήσης του κτηρίου. Αυτό μπορεί να 

εμφανιστεί όσον αφορά σε μια ιδιοκτησία, όπως εγκαταστάσεις καθαρισμού 

πετρελαίου. Εδώ η φύση της επιχείρησης είναι τόσο εξειδικευμένη που δεν υπάρχει 

καμία σύγκριση, η ιδιοκτησία θα ήταν ιδιοκατοικημένη, έτσι δεν υπάρχει κανένα 

ενοίκιο και οι εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα θα είναι τα σημαντικά στοιχεία που 

συμβάλλουν στην αξία της επιχείρησης. Κατά συνέπεια, ο ιδιοκτήτης του κτηρίου θα 

αξιολογήσει απλά την αγοραστική αξία του κτηρίου από την αναφορά στο κόστος 

αντικατάστασής του. Πόσο θα κόστιζε για να αντικαταστήσει την ιδιοκτησία, εάν η 

επιχείρηση στερήθηκε από τη χρήση της; Σε απλούς όρους, η αγοραστική αξία θα 

εξισώσει τις δαπάνες αναδημιουργίας. Ο πραγματογνώμονας θα υπολογίσει την 

αγοραστική αξία της ιδιοκτησίας με βάση μια παρόμοια ιδιοκτησία σε μια κατάλληλη 

εναλλακτική χρήση, προσθέτοντας σε αυτήν την αξία το κόστος κατασκευής ενός 

νέου κτιρίου που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τη λειτουργία της υπάρχουσας 

δομής. Είναι λογικό να υποτεθεί ότι αυτό αντανακλά την αρχική σκέψη του ιδιοκτήτη 

ως προς την χρήση της ιδιοκτησίας και πρέπει έτσι να αντιμετωπισθεί ως έγκυρη και 

λογική μέθοδος αξιολόγησης. 
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 Είναι ενδιαφέρον ότι στις χώρες όπου η επένδυση ιδιοκτησίας είναι λιγότερο 

επικρατούσα και πού η ιδιοκατοίκηση είναι η ευνοημένη μέθοδος χρησιμοποίησης 

ιδιοκτησίας, δεν είναι μόνο οι εξειδικευμένες ιδιότητες που εκτιμούνται με τη μέθοδο 

του κόστους κατασκευής. Εάν δεν υπάρχει καμία αγορά επένδυσης, η τιμή της 

ανταλλαγής θα απεικονίσει το "κατώτατο όριο" κόστους στον αγοραστή. Αυτή η 

κατώτατη γραμμή θα είναι το κόστος που θα πρέπει να αναληφθεί για μια νέα 

κατασκευή σχετικά με την υπάρχουσα ιδιοκτησία που είναι στην αγορά. Θα υπάρξει 

ένας ισχυρός συσχετισμός μεταξύ της τιμής και του κόστους. Εντούτοις, εάν η αγορά 

εξουσιάζεται από επιχειρήσεις που ασχολούνται με ενοικιάσεις, η τιμή θα καθοριστεί 

όχι από το κόστος, αλλά από τα χαρακτηριστικά προσφοράς και ζήτησης της 

επαγγελματικής αγοράς. Σε αυτή την περίπτωση, ανεξάρτητα από τη φύση της 

ιδιοκτησίας, η μέθοδος επένδυσης θα εξουσιάσει ως ευνοημένο πρότυπο 

αξιολόγησης. 

2.2.6 Μέθοδος πολλαπλής παλινδρόμησης (Multiple regression method) 

Ο γενικός τύπος των μοντέλων πολλαπλής παλινδρόμησης είναι: 

Yi = β0 + β1Χ1, i + ……. + βkXk , i + ei, 

όπου οι μεταβλητές Yi , Χ1, i ,...... , Xk , i , αντιπροσωπεύουν τις i οστες παρατηρήσεις 

για κάθε μία από τις μεταβλητές Yi , Χ1 , ........ , Xk αντίστοιχα, οι μεταβλητές β0, β1..., 

βk είναι σταθερές άγνωστες μεταβλητές και η ei είναι μια τυχαία μεταβλητή που 

κατανέμεται κανονικά με το μέσο όρο μηδέν και διακύμανση σ2
e.  

Υπάρχουν διάφορες υποθέσεις που γίνονται για Xi και το ei που είναι 

σημαντικές: 

1. Οι επεξηγηματικές μεταβλητές Χ1 , ........ , Xk παίρνουν τιμές που είτε 

θεωρούνται σταθεροί αριθμοί (που μετριούνται χωρίς σφάλματα), ή είναι 

τυχαίοι αλλά μη συσχετισμένοι με τους όρους σφαλμάτων ei. 

2. Οι μεταβλητές σφαλμάτων ei δεν συσχετίζονται μεταξύ τους. 

3. Οι μεταβλητές σφαλμάτων ei έχουν όλες μέσο όρο μηδέν και διακύμανση σ2
e, 

και ακολουθούν μια κανονική κατανομή.  

Σε μια περίπτωση εφαρμογής της μεθόδου της πολλαπλής παλινδρόμησης 

στην ακίνητη περιουσία (Wolverton, 1997) χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από 56 

κατοικημένες, ορεινές ιδιοκτησίες στο Tucson, Arizona,οι οποίες ήταν προς πώληση 

κατά τη διάρκεια της περιόδου 1989 – 1991. Τα στοιχεία είναι περιορισμένα σε μια 

σχετικά μικρή γεωγραφική περιοχή που ελέγχει για διακυμάνσεις στο εισόδημα και 
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άλλες εξωγενείς επιρροές τιμών. Όλες οι ιδιοκτησίες προς πώληση βρίσκονται μέσα 

στην ίδια περιοχή δημόσιων σχολείων, υπάγονται στο ίδιο κυβερνητικό φορολογικό 

και νομοθετικό καθεστώς, και είναι εξίσου μακριά από σημαντικούς κόμβους 

απασχόλησης.  

Οι χαρακτηριστικές μεταβλητές του μοντέλου είναι: 

- ποιότητα της θέας των πόλεων (ΘΕΑ).  

- το μέγεθος των ιδιοκτησιών (ΜΕΓΕΘΟΣ) λήφθηκε από καταγραμμένα επίσημα 

σχέδια. 

- μια ψευδομεταβλητή (DEV) χρησιμοποιήθηκε για επτά από τις ιδιοκτησίες στο 

σύνολο των δεδομένων περιγράφοντας απότομες εκτάσεις και αναμενόμενες 

δαπάνες για την περιοχή και έξοδα οικοδόμησης, και  

- μεταβλητές που περιγράφουν 21 πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 

1988, 11 στο 1989, 19 στο 1990, και πέντε στο 1991. 

Σαν πρώτο βήμα στην ανάλυση ελαχιστοποίησης της οριακής τιμής ανά 

τετραγωνικό μέτρο, παλινδρόμησαν την τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (PSF) στην 

ψευδομεταβλητή (DEV) που δηλώνει την δυνατότητα ανάπτυξης της ιδιοκτησίας, στο 

μέγεθος των ιδιοκτησιών (ΜΕΓΕΘΟΣ) που μετρήθηκε σε χιλιάδες τετραγωνικά 

μέτρα, στην θέα πόλεων (ΘΕΑ), και στα έτη πώλησης (ΈΤΟΣ 1989, ΈΤΟΣ 1990 και 

ΈΤΟΣ 1991) θεωρώντας το 1988 ως έτος βάσης. Σε μια δεύτερη παλινδρόμηση στο 

ίδιο μοντέλο, δεν χρησιμοποίησαν την μεταβλητή ΜΕΓΕΘΟΣ. 

Το αποτέλεσμα της παλινδρόμησης έδειξε ότι αυτές οι μεταβλητές 

επηρεάζουν την διακύμανση της τιμής των ιδιοκτησιών με σημαντικότερες τις DEV, 

ΘΕΑ και το ΜΕΓΕΘΟΣ που αναδεικνύονται σε σημαντικούς καθοριστικούς 

παράγοντες της τιμής σε αυτήν την δευτερεύουσα αγορά. Επίσης η ανάλυση έδειξε 

ότι η τιμή κατοικίας ανά τετραγωνικό μέτρο μειώνεται καθώς το μέγεθος της 

ιδιοκτησίας αυξάνεται. Καθώς το μέγεθος της ιδιοκτησίας αυξάνει, με όλους τους 

άλλους παράγοντες να παραμένουν σταθεροί, οι ιδιοκτήτες έρχονται αντιμέτωποι με 

μεγαλύτερους φορολογικούς συντελεστές και μεγαλύτερο κόστος όσον αφορά στην 

συντήρηση της ιδιοκτησίας τους, γεγονός που πρέπει να αντισταθμιστεί με μείωση 

της τιμής του επιπρόσθετου εδάφους. Το ίδιο συμπεραίνουν για την μεταβλητή ΘΕΑ, 

που όχι μόνο η ύπαρξη της αλλά και η ποιότητα αυτής της μεταβλητής αναδεικνύεται 

πολύ σημαντική στην διαμόρφωση της τιμής28. 

                                                 
28 Wolverton M.L, 1997. 
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2.2.7 Μέθοδος τμηματικής πολλαπλής παλινδρόμησης (Stepwise regression 

method) 

 Η μέθοδος τμηματικής πολλαπλής παλινδρόμησης είναι μια μέθοδος που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει να ταξινομήσει τις σχετικές 

επεξηγηματικές μεταβλητές από ένα σύνολο επεξηγηματικών μεταβλητών όταν ο 

αριθμός επεξηγηματικών μεταβλητών είναι πάρα πολύ μεγάλος για να επιτρέψει σε 

όλα τα πιθανά μοντέλα παλινδρόμησης να υπολογιστούν.  

Ένα από τα κύρια είδη τμηματικής πολλαπλής παλινδρόμησης περιγράφεται 

ως εξής: 

Βήμα 1: Βρείτε την καλύτερη ανεξάρτητη μεταβλητή Χ1*. 

Βήμα 2: Βρείτε το καλύτερο ζευγάρι των μεταβλητών (Y1* μαζί με μια από τις 

υπόλοιπες ανεξάρτητες μεταβλητές έστω X2*). 

Βήμα 3: Βρείτε τις καλύτερες τρεις ανεξάρτητες μεταβλητές (X1*, Χ2* συν μια 

από τις υπόλοιπες ανεξάρτητες μεταβλητές έστω X3*). 

Βήμα 4: Μετά από αυτό το βήμα, ελέγχουμε εάν θα πρέπει να αφαιρεθούν 

οποιασδήποτε από τις προηγούμενες μεταβλητές. 

Βήμα 5: Η διαδικασία αναζήτησης για να συμπεριλάβουμε στο υπόδειγμά μας 

την επόμενη καλύτερη επεξηγηματική μεταβλητή, και για να αφαιρέσουμε μια ήδη 

συμπεριλαμβανόμενη μεταβλητή, συνεχίζεται έως ότου ικανοποιούνται ορισμένα 

κριτήρια. Όταν δεν είναι πλέον δυνατό να βρεθεί οποιαδήποτε νέα μεταβλητή που 

συμβάλλει στο μοντέλο, ή εάν καμία μεταβλητή δεν πρέπει να αφαιρεθεί η 

διαδικασία αυτή σταματάει29. 

 

2.3 «Σύγχρονοι» μέθοδοι αποτίμησης ακινήτων. 

2.3.1 Μέθοδος εκτίμησης μη αντικειμενικών παραγόντων (Hedonic pricing 

models) 

Η μέθοδος εκτίμησης μη αντικειμενικών παραγόντων παρέχει ένα πλαίσιο για 

την ανάλυση διακριτών αγαθών όπως τις μονάδες κατοικίας, των οποίων τα 

μεμονωμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές αγοράς. 

Ένα διακριτό προϊόν μπορεί να παρουσιαστεί ως ένα διάνυσμα χαρακτηριστικών με 

την τιμή αγοράς να εξαρτάται από αυτά. Η παραδοσιακή χρήση της εκτίμησης αυτής 

                                                 
29 Makridakis et al, 1998. 
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στις μελέτες αγοράς κατοικίας έχει ως σκοπό τη διεξαγωγή των συμπερασμάτων για 

τις μη – παρατηρήσιμες τιμές των διαφορετικών ιδιοτήτων όπως την ατμοσφαιρική 

ποιότητα, πρόσβαση κατόχων διαρκούς εισιτήριου (σιδηρόδρομος, υπόγειος ή εθνική 

οδός) κα30. 

2.3.2 Μέθοδος χωρικής ανάλυσης (Spatial analysis methods) 

Η μέθοδος χωρικής ανάλυσης χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό 

επιπρόσθετων παραγόντων που αφορούν το γειτονικό περιβάλλον της ιδιοκτησίας. 

Χρησιμοποιεί ένα σύνολο στοιχείων βασισμένο σε διακριτά σημεία για τις 

υπό – περιοχές, κατόπιν καθορίζει μια τεχνική που θα αντιπροσωπεύσει καλύτερα 

ολόκληρη την επιφάνεια και που μπορεί έπειτα να χρησιμοποιηθεί για να προβλέψει 

τις τιμές σε άλλα σημεία ή υπό - περιοχές. Υπάρχουν δύο βασικές υποθέσεις που 

γίνονται δεκτές σε αυτήν την μέθοδο. Κατ' αρχάς, η αξία κάθε υπό εξέταση 

μεταβλητής μπορεί να υπολογιστεί εάν δίνονται ικανοποιητικές πληροφορίες για 

ολόκληρη την εξεταζόμενη περιοχή όπου βρίσκεται η συγκεκριμένη ιδιοκτησία. 

Δεύτερον, η υπό εξέταση ιδιοκτησία είναι χωρικά εξαρτώμενη μεταβλητή. Με αυτόν 

τον τρόπο η παρεμβολή της αξίας της μεταβλητής μπορεί να εξαχθεί από τη δεδομένη 

χωρική κατανομή επειδή η αξία σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη τοποθεσία 

συσχετίζεται με τις τιμές των περιβαλλουσών τοποθεσιών. Έχουν αναπτυχθεί 

πολυάριθμοι αλγόριθμοι για την παρεμβολή σημείου εντούτοις, η επιλογή του 

κατάλληλου αλγορίθμου εξαρτάται κατά ένα μεγάλο μέρος από τον τύπο των 

δεδομένων, το βαθμό ακρίβειας που απαιτείται και το ποσό υπολογιστικής 

προσπάθειας. Τέλος οι μέθοδοι παρεμβολής σημείου μπορούν να ταξινομηθούν ως 

είτε ακριβείς είτε κατά προσέγγιση μέθοδοι. 

Μέσα σε ένα πλαίσιο Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφόρησης (GIS) η 

χρήση των τεχνικών ανάλυσης επιφάνειας έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να παρέχει μια 

τρισδιάστατη απεικόνιση της αξίας της τοποθεσίας καθώς αυτή ποικίλλει 

γεωγραφικά.  

2.3.3 Μέθοδος ασαφούς λογικής (Fuzzy logic method) 

Η μέθοδος της ασαφούς λογικής, που είχε εισαχθεί από τον Zadeh το 1965, 

επιτρέπει την έννοια της πολύ λεπτής διαφοράς στην σύγκριση των ιδιοκτησιών. Το 

κλειδί για την ιδέα του Zadeh είναι να συμβολιστεί η ομοιότητα που ένα σημείο 

                                                 
30 Wen H. Z., Lu J. F., Lin L, 2004. 
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μοιράζεται με κάθε ομάδα με μια συνάρτηση (που καλείται συνάρτηση ιδιότητας 

μέλους) της οποίας οι τιμές που μπορεί να πάρει είναι μεταξύ 0 < m < 1. Κάθε σημείο 

θα έχει μια ιδιότητα μέλους σε κάθε ομάδα. Οι ιδιότητες μέλους κοντά στην μονάδα 

δηλώνουν έναν υψηλό βαθμό ομοιότητας μεταξύ του σημείου και μιας ομάδας, ενώ η 

ιδιότητα μέλους κοντά στο μηδέν υπονοεί μικρή ομοιότητα μεταξύ του σημείου και 

της ομάδας. Επιπλέον, το άθροισμα των ιδιοτήτων μέλους για κάθε σημείο πρέπει να 

είναι μονάδα.  

Κάθε συνεχής συνάρτηση μπορεί να προσεγγιστεί από ένα σύνολο ασαφούς 

λογικής. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι τύποι λειτουργιών ιδιότητας 

μέλους. Η λειτουργία ιδιότητας μέλους απεικονίζει τη γνώση για το συγκεκριμένο 

αντικείμενο ή το γεγονός. Ένα άλλο κρίσιμο βήμα στη προσέγγιση συστημάτων 

ασαφούς λογικής είναι ο καθορισμός των κανόνων, οι οποίοι συνδέουν την εισροή με 

την εκροή. Αυτοί οι κανόνες είναι βασισμένοι στη μορφή "εάν... έπειτα... και". Η 

γνώση σε μια περιοχή επίλυσης προβλήματος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από 

διάφορους κανόνες. Παραδείγματος χάριν, εάν θεωρήσουμε ότι η αξία αποτελείται 

από δύο υποσύνολα αποκαλούμενα: "χαμηλό" και "υψηλό", δύο κανόνες θα 

μπορούσαν να ισχύουν: 

1. Αν η απόσταση είναι μικρή τότε η αξία είναι μικρή 

2. Αν η απόσταση είναι μεγάλη τότε αξία είναι υψηλή. 

Προκειμένου να λυθεί ένα πρόβλημα με ένα βασισμένο στη γνώση σύστημα 

ασαφούς λογικής είναι απαραίτητο να περιγραφούν σε όρους ασαφούς λογικής οι 

παράγοντες που επηρεάζονται και να δοθεί το αποτέλεσμα αυτής της επεξεργασίας σε 

μια εύχρηστη μορφή.  

Η χρήση της συγκεχυμένης – ασαφούς λογικής για την ανάλυση και τη 

μοντελοποίηση της ακίνητης περιουσίας θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα ισχυρό 

εργαλείο στο σύγχρονο προγραμματισμό. Τα βασικά πλεονεκτήματα ενός μοντέλου 

ασαφούς λογικής είναι:  

1. Αποτελεί ρεαλιστικότερη προσέγγιση μέσω της χρήσης των γλωσσικών 

μεταβλητών αντί για την χρήση των αριθμών. 

2. Ιεραρχική ταξινόμηση των εξεταζόμενων αντικειμένων (π.χ. κτήρια, μέρη)  

3. Λιγότερες επαναλήψεις του μοντέλου. 
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2.3.4 Μέθοδος Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (G.I.S)31

Οι συνεχώς αυξανόμενες ικανότητες των πληροφοριακών συστημάτων 

(Geographic Information Systems G.I.S., fuzzy sets) βοηθούν στην διαχώριση – 

ταξινόμηση δεδομένων έχοντας ακριβείς χρονικές και χωρικές αναφορές. Για 

παράδειγμα, η αυτοματοποίηση των δεδομένων των σημείων των αγορών από 

διαφορετικούς χώρους δίνει μια σαφή εικόνα (αναγνώριση) στο χώρο και στον χρόνο. 

Η συνεχώς αυξανόμενη συγκέντρωση πολλών δεδομένων που περιέχουν 

σημαντικές χωρικές και χρονικές λεπτομέρειες αυξάνουν την ανάγκη για την 

παραγωγή προβλέψεων – εκτιμήσεων των δεδομένων αυτών. Επιπλέον τέτοια 

δεδομένα αυξάνουν την δημιουργία υπολογιστικών και εννοιολογικών θεμάτων για 

το πως θα μοντελοποιηθεί η εξάρτηση (σχέση) των χωρικών και χρονικών 

δεδομένων. 

Οι τιμές των ακινήτων δίνουν ένα παράδειγμα τέτοιου τύπου δεδομένων . Σε 

κάθε πώληση ακινήτου καταγράφεται η μέρα, ο μήνας και το έτος της συναλλαγής . 

Με γνώση την διεύθυνση του ακινήτου και μέσω των Γεωγραφικών Συστημάτων 

Πληροφοριών μπορούμε να έχουμε τις αντίστοιχες συντεταγμένες της θέσης του 

ακινήτου. Έτσι συνδυάζουμε τα γεωγραφικά ( χωρικά) με τα χρονικά δεδομένα. Το 

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS, Geographic Information System), το οποίο 

έχει την δυνατότητα καταχώρησης, επεξεργασίας, ενημέρωσης, διόρθωσης, 

μετατροπής, ανάκτησης, απεικόνισης και διαχείρισης των γεωγραφικών – χωρικών 

δεδομένων . 

Οι Παρουρτζή και Ασιμακόπουλος (2006) στην έρευνα τους ανέπτυξαν ένα 

πληροφοριακό σύστημα το οποίο ενσωματώνει τη Βάση Δεδομένων (Data Base) των 

χωρικών - χρονικών δεδομένων και των χαρακτηριστικών των ακινήτων, το 

γεωγραφικό υπόβαθρο που απεικονίζει την χωρική πληροφορία της περιοχής 

(δορυφορικές εικόνες – raster data, και διανυσματικά – vector επίπεδα πληροφορίας), 

και την προτεινόμενη μεθοδολογία με σκοπό την εκτίμηση των τιμών ακινήτων. Το 

προτεινόμενο σύστημα G – Estate είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάλυση και 

εκτίμηση προβλημάτων που αφορούν την ακίνητη περιουσία, την εκτίμηση και τη 

γεωγραφική αντιπροσώπευση. Το σύστημα αναπτύχθηκε σε MS Visual Basic 6.0 και 

Map Xtreme (Γραφικό περιβάλλον διεπαφής), επίσης το περιβάλλον επικοινωνίας με 

                                                 
31Παγουρτζή Έ. και Ασημακόπουλος Β., 2006. 
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τον χρήστη αναπτύχθηκε στην πλατφόρμα GIS (MapInfo Professional 6.5.) και η 

βάση δεδομένων σε Microsoft Access 2000 (DBMS). 

Η χρησιμότητα του προτεινόμενου συστήματος εστιάζετε στα παρακάτω : 

- Επίλυση του προβλήματος εκτίμησης : 

 με την χρήση περιορισμένων και ελλιπών στοιχείων και πηγών 

δεδομένων. 

 με την ολοκληρωμένη προσέγγιση της μεθοδολογίας της χωρικής 

ανάλυσης, της ασαφούς γνώσης, και των συστημάτων βασιζόμενα στην 

υλοποίηση λογικών κανόνων (rule based systems και knowledge – based 

systems), καθώς επίσης με την χρήση της τεχνολογίας των GIS. 

- Ολοκλήρωση μεθοδολογίας και τεχνολογίας γεωγραφικών συστημάτων 

πληροφοριών και εκτιμήσεων real estate. 

- Ολοκλήρωση των χωρο – χρονικών χαρακτηριστικών και χαρακτηριστικών 

ακινήτων. 

- Ενσωμάτωση ολοκληρωμένης μεθοδολογίας εκτίμησης ακινήτων. 

- Ποσοτικοποίηση των μεταβλητών μέσω των εργαλείων GIS που μέχρι τώρα ήταν 

πολύ δύσκολο να προσδιοριστούν και να μετρηθούν. 

- Χρήσιμο εργαλείο με πολλές δυνατότητες αντιμετώπισης θεμάτων πολλών 

αβεβαιοτήτων, καθώς επίσης και ένα πρότυπο εργαλείο το οποίο μπορεί να 

προσαρμοστεί σε πολλά άλλα πεδία εφαρμογής που αφορούν θέματα χωρο - 

χρονικής ανάλυσης. Με την χρήση διαφορετικών μεταβλητών εισαγωγής και 

επιλογή άλλων διαθέσιμων βάσεων δεδομένων π.χ. δημογραφικά δεδομένα 

(census data), κλπ. 

- Πρότυπο εργαλείο εκμετάλλευσης με ευρύ πεδίων εφαρμογών όπως: αστικός 

σχεδιασμός (urban planning), διόρθωση ζωνών (re – zoning), προσδιορισμού 

αντικειμενικών και πραγματικών αξιών, εφαρμογές υποστήριξης λήψης απόφασης 

σε επιλογή βέλτιστης γεωγραφικής θέσης (location), θέματα διαχείρισης 

marketing, κλπ. 

- Χρήση γεωγραφικών και γενικών χαρακτηριστικών οποιαδήποτε αστικής περιοχής 

για την εκτίμηση πραγματικών αξιών. 

- Καινοτομικό εργαλείο διαχείρισης και απεικόνισης δεδομένων. 

Το συγκεκριμένο λογισμικό αξιολογεί τα χαρακτηριστικά των ακινήτων. Γι’ 

αυτό τον λόγο δίνει στο χρήστη την ευκαιρία να αναλύσει την περιοχή που τον 
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ενδιαφέρει και να συναγάγει πληροφορίες από τα αποτελέσματα. Σε αυτήν την 

περίπτωση , ο χρήστης μπορεί να: 

- Να συγκεντρώσει πληροφορίες για τον αριθμό, τα χαρακτηριστικά και τις 

ιδιαιτερότητες για κάθε ιδιοκτησίας ή για οποιοδήποτε αριθμό ιδιοκτησιών. 

- Να εκτιμήσει τις τιμές των ακινήτων. 

- Να ταξινομήσει τις ιδιοκτησίες ανάλογα την αξία τους ή με άλλα κριτήρια. 

- Να εκτυπώσει / plotting reports, διαγράμματα και χάρτες για τη περιοχή που έχει 

επιλέξει. 

Οι κύριες ικανότητες – πλεονεκτήματα του προτεινόμενου συστήματος είναι: 

- Παραγωγή δεδομένων από τα πρωτογενή στοιχεία και ταξινόμηση τους σε 

διαφορετικά επίπεδα πληροφορίας με σκοπό την ορθολογικότερη χρήση και 

διαχείριση τους. 

- Χρήση δεδομένων στο πλαίσιο εκτίμησης, πρόβλεψης και υποστήριξης της λήψης 

αποφάσεων. 

- Σύνδεσης και της επεξεργασίας των περιγραφικών / ποιοτικών χαρακτηριστικών 

και της χωρικής θέσης τους (γεωγραφικά στοιχεία που δηλώνουν τη θέση και τη 

μορφή). Κάθε ψηφιακός χάρτης αποτελείται από γεωγραφικά στοιχεία και τις 

ποιοτικές ιδιότητες που διατηρούν τις χωρικές σχέσεις μεταξύ των 

χαρακτηριστικών τους. 

- Διαχείριση μεγάλων βάσεων δεδομένων. 

- Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων. Το προτεινόμενο σύστημα περιλαμβάνει 

διαφορετικές πρότυπες διαδικασίες και μεθοδολογίες για τον προσδιορισμό των 

τιμών ακινήτων. 

- Χρήση των εργαλείων και των δυνατοτήτων GIS όπως: overlay, buffering, 

modeling, κλπ. τα οποία μπορούν να ποσοτικοποιήσουν τις μεταβλητές που 

επηρεάζουν άμεσα την αξία των ακινήτων. 

- Ανάπτυξη και αξιολόγηση των σεναρίων απόφασης εναλλακτικών λύσεων. 

- Ενσωμάτωση διαφόρων μεθόδων εκτίμησης – πρόβλεψης. 

- Εκτιμήσεις για οποιαδήποτε είδος δεδομένων και χρονοσειρών (κατοικιών, 

εμπορικών και άλλων τύπων ακίνητων περιουσιών) και χωρικά στοιχείων. 

- Αποθήκευση δεδομένων σε διάφορους τύπους αρχείων όπως: txt, xls, κλπ. 

- Εκτύπωση / plotting εκθέσεων, διαγραμμάτων και χαρτών σχεδιαγράμματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΚΟ 

 

3.1  Εισαγωγικές παρατηρήσεις. 
Η δημόσια ακίνητη περιουσία είναι σημαντικός και πολύτιμος εθνικός πόρος 

που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αξιοποιηθεί για την μεγιστοποίηση του συνολικού 

κοινωνικοοικονομικού οφέλους. H ενεργός και αποτελεσματική αξιοποίηση της 

τεράστιας εμπορεύσιμης ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου έχει σημαντικές άμεσες 

και έμμεσες επιδράσεις στην οικονομική δραστηριότητα και το Aκαθάριστο Eγχώριο 

Προϊόν και στην κοινωνική ευημερία. Στο πλαίσιο μιας ενεργού πολιτικής 

αξιοποίησης της περιουσίας, το κράτος μπορεί μεταξύ άλλων να αποτελέσει έναν 

πολύ σημαντικό παράγοντα: 

i. επηρεασμού της κτηματαγοράς της χώρας, παρεμβαίνοντας σε στρεβλώσεις και 

ατέλειες της αγοράς 

ii. δημιουργίας ισόρροπης ανάπτυξης οικονομικού, πολεοδομικού και 

περιβαλλοντικού ιστού 

iii. δημιουργίας οικονομικών και κοινωνικών υποδομών 

iv. δημιουργίας προϋποθέσεων αναπτυξιακής δυναμικής, με κινητοποίηση 

οικοδομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

v. δημιουργίας σημαντικού οικονομικού αποθέματος, που μειώνει το δημόσιο χρέος 

και απελευθερώνει πόρους για ανάπτυξη της οικονομίας 

  
Δύο είναι οι βασικοί άξονες για την διαχείριση και αξιοποίηση της δημόσιας 

ακίνητης περιουσίας: 

i. η κάλυψη βασικών αναγκών σε κοινωνικές υποδομές, όπως η στέγαση σχολείων, 

νοσοκομείων, δημοσίων υπηρεσιών, αλλά και η εξυπηρέτηση των πολιτών με την 

προσφορά υπαίθριων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων δηλαδή πάρκα, 

πλατείες κ.α. 

ii. η επιχειρηματική αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων, με την συνεργασία του 

ιδιωτικού τομέα, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η χρηματοδότηση της κάλυψης 

βασικών αναγκών σε κοινωνικές υποδομές με αντίστοιχη απελευθέρωση κρατικών 
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πόρων για άλλες χρήσεις. Έτσι επιτυγχάνεται η ενεργοποίηση των 

επιχειρηματικών δυνάμεων του ιδιωτικού τομέα ενώ ταυτόχρονα ασκείται 

οικιστική και περιβαλλοντική πολιτική. 

Με τον τρόπο αυτό, η πολιτική αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης 

περιουσίας καθίσταται τελικά μοχλός οικονομικής ανάπτυξης και βασική συνιστώσα 

καίριων κλάδων της ελληνικής οικονομίας.  

Στην συνέχεια στο υποκεφάλαιο 3.2 αναφέρουμε κάποια από τα επενδυτικά 

εργαλεία (Πώληση και επαναμίσθωση ακινήτων, Sale, construct and lease – back, 

Τιτλοποίηση απαιτήσεων, Δημιουργία Εταιρίας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, 

Συμβάσεις Παραχώρησης) που χρησιμοποιούνται στην διαχείριση και στην 

αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Τέλος, στο υποκεφάλαιο 3.3 

παραθέτουμε στοιχεία για την διαχείριση της ακίνητης περιουσίας των ΔΕΚΟ 

(Ο.Α.Σ.Α ΑΕ, Η.Σ.ΑΠ,  ΗΛΠΑΠ, ΕΘΕΛ, ΟΣΕ, ΕΛ.ΤΑ) στην Ελλάδα.  

 

3.2 Επενδυτικά εργαλεία διαχείρισης ακίνητης περιουσίας  
 

Ειδικότερα, για την ακίνητη περιουσία, προτείνονται νέες και σύγχρονες 

μορφές αξιοποίησης (π.χ. Sale and Leaseback, Construct and Leaseback, Συμβάσεις 

Παραχώρησης κλπ.), καθώς και η δυνατότητα σύστασης Εταιρείας Επένδυσης 

Ακίνητης Περιουσίας. Αναλυτικότερα: 

3.2.1 Πώληση και επαναμίσθωση ακινήτων (Sale and lease-back). 

Αναφέρεται στην πώληση (sale) ενός υπάρχοντος στοιχείου του ενεργητικού σε ένα 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή εταιρία που με τη σειρά τους το παραχωρούν στον 

πωλητή με τη νομική μορφή της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Στη σύμβαση 

μπορεί να περιέρχεται ρήτρα που παρέχει στον πωλητή το δικαίωμα της επαναγοράς 

στη λήξη της μίσθωσης. Αποτελεί ένα τρόπο έμμεσης χρηματοδότησης. 

H χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) είναι μια μορφή χρηματοδότησης με 

σκοπό την απόκτηση της χρήσης και, τελικά, της κτήσης κινητών και ακινήτων 

επενδυτικών αγαθών – μηχανημάτων, οχημάτων, εργοστασίων και γραφείων – για το 

επάγγελμα ή την επιχείρηση φυσικών και νομικών προσώπων. Είναι , δηλαδή, μια 

μορφή δανεισμού διάρκειας από τρία – τουλάχιστον – έως δεκαπέντε ή και 

περισσότερα χρόνια. Πρόκειται, δηλαδή, για μια ευέλικτη μορφή 

μεσομακροπρόθεσμης χρηματοδότησης που εφαρμόζεται για την απόκτηση 
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επαγγελματικού εξοπλισμού (μηχανολογικός εξοπλισμός, επαγγελματικά και I.X 

αυτοκίνητα κ.ά.) και ακινήτων (γραφεία, καταστήματα κ.λπ.).  

O θεσμός του leasing ξεκίνησε το 1986 για κινητό εξοπλισμό και ουσιαστικά 

το 1999 για τα ακίνητα. H εταιρία leasing αποκτά την κυριότητα του παγίου και 

παραχωρεί τη χρήση του στο μισθωτή μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, έναντι καταβολής προσυμφωνημένων μισθωμάτων. 

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας επιλέγει τον πάγιο 

εξοπλισμό ή το ακίνητο που θεωρεί κατάλληλο για τις ανάγκες του, η εταιρία leasing 

αγοράζει τον εξοπλισμό από τον προμηθευτή ή το ακίνητο από τον ιδιοκτήτη και στη 

συνέχεια ενοικιάζει τον εξοπλισμό ή το ακίνητο.  

Στη λήξη της μίσθωσης, η εταιρία leasing μεταβιβάζει (πωλεί) στον μισθωτή 

την κυριότητα του εν λόγω παγίου έναντι τιμήματος, συνήθως συμβολικού (1 λεπτό 

του ευρώ ή παλιότερα μια δραχμή). Eπομένως χρηματοδοτική μίσθωση είναι η 

σύμβαση η οποία καταρτίζεται μεταξύ της εταιρίας χρηματοδοτικής μίσθωσης 

(leasing) και του αντισυμβαλλόμενου μισθωτή, σύμφωνα με την οποία η εταιρία 

leasing, παραχωρεί έναντι μισθώματος στον μισθωτή τη χρήση ακινήτου το οποίο 

αγόρασε με υπόδειξή του και το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική 

του χρήση και παρέχει στον μισθωτή το δικαίωμα, είτε να αγοράσει το ακίνητο είτε 

να ανανεώσει τη μίσθωση για ορισμένο χρόνο. Aντικείμενο χρηματοδοτικής 

μίσθωσης (sale and lease back) μπορεί επίσης να είναι ακίνητο που αγόρασε 

προηγουμένως η εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης από τον μισθωτή ο οποίος 

σύμφωνα με το νόμο δεν μπορεί να είναι ελεύθερος επαγγελματίας.  

Tα ακίνητα που παραχωρούνται σε χρηματοδοτική μίσθωση πρέπει να 

προορίζονται αποκλειστικά για την επαγγελματική ή εμπορική δραστηριότητα του 

μισθωτή. Tα φορολογικά πλεονεκτήματα που συνοδεύουν αυτού του είδους τις 

συμβάσεις, θεσπίστηκαν ακριβώς διότι οι συμβάσεις αυτές ενισχύουν την 

επιχειρηματική και επαγγελματική δραστηριότητα γενικότερα, προσφέροντας 

ακώλυτη χρήση κεφαλαιουχικών αγαθών (όπως το ακίνητο), απαραίτητων για την 

άσκηση επιχείρησης ή επαγγέλματος. Oι συμβάσεις μεταβίβασης ακινήτων που δεν 

σχετίζονται με την άσκηση επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

βρίσκονται εκτός του ανωτέρω πλαισίου και η επέκταση των φορολογικών 

πλεονεκτημάτων και σ’ αυτές θα ερχόταν σε αντίθετη με το πνεύμα και τη λογική της 

νομοθεσίας περί leasing.  
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H διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι πάντοτε ορισμένη και δεν 

μπορεί να συμφωνηθεί μικρότερη από δέκα έτη όταν αφορά ακίνητα.  

Σε περίπτωση αγοράς του μισθίου πριν από την πάροδο τριετίας από την έναρξη της 

μίσθωσης, ο μισθωτής έχει υποχρέωση να καταβάλει το φόρο μεταβίβασης που θα 

όφειλε να έχει καταβάλει αν κατά το χρόνο σύναψης της χρηματοδοτικής μίσθωσης 

είχε αγοράσει το μίσθιο. O μισθωτής μπορεί να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις του από τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης σε τρίτο, με έγγραφη 

συναίνεση της εκμισθώτριας εταιρίας. H σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης 

καταρτίζεται εγγράφως με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Aν ο μισθωτής πτωχεύσει, 

λύεται η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης και η εταιρία leasing έχει δικαίωμα 

χωρίς κανέναν περιορισμό να αναλάβει το ακίνητο.  

Eιδικότερα, η σύμβαση sale and lease back είναι μια εξειδικευμένη σύμβαση 

με την οποία η εταιρία leasing αγοράζει το πάγιο (κινητό, ακίνητο) από τον πελάτη 

και το εκμισθώνει πάλι σε αυτόν (ταύτιση προμηθευτή – πελάτη), σύμφωνα με τους 

όρους που έχουν συμφωνηθεί (διάρκεια, είδος μισθώματος κ.λπ.). Mε τη διάταξη 

αυτή θεσπίζεται για πρώτη φορά απαλλαγή από το Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτου 

(Φ.Μ.Α.) κατά την αγορά του ακινήτου από την εταιρία leasing στην περίπτωση 

εφαρμογής του θεσμού «sale and lease back». Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή η 

εταιρία leasing αγοράζει το ακίνητο από τον πωλητή, το οποίο (ακίνητο) εκμισθώνει 

στη συνέχεια στον ίδιο, και με τη λήξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης ο πωλητής – 

μισθωτής αποκτά το εν λόγω ακίνητο χωρίς την καταβολή του φόρου. Δηλαδή, στη 

συγκεκριμένη περίπτωση απαλλάσσεται τόσο η εταιρία leasing κατά την αγορά του 

ακινήτου, όσο και ο μισθωτής αυτού. 

Στην Ελλάδα, μετά τη ψήφιση του σχετικού νόμου (ΦΕΚ 15 / 28.01.2004) η 

επιχείρηση που χρηματοδοτείται με τον τρόπο αυτό, απαλλάσσεται οποιασδήποτε 

καταβολής φόρου για την πώληση και τη μεταβίβαση, η δε υπεραξία που προκύπτει 

εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού. Με βάση νεότερο 

νόμο του 2006, η Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου (ΚΕΔ) ως πληρεξούσια του 

Δημοσίου ή ΝΠΔΔ έχει το δικαίωμα 1) μεταβίβασης κυριότητας ή άλλου 

εμπράγματου δικαιώματος ή παραχώρησης ενοχικού δικαιώματος επί ακινήτου με 

ταυτόχρονη σύμβαση μίσθωσης 2) μεταβίβασης κυριότητας ή άλλου εμπράγματου 

δικαιώματος ή παραχώρησης ενοχικού δικαιώματος επί ακινήτου με ταυτόχρονη 

συμφωνία κατασκευών επ’ αυτού και μίσθωσης του ιδίου ακινήτου 3) μακροχρόνιας 

μίσθωσης που μπορεί να φθάνει μέχρι και τα 99 έτη 4) χρηματοδοτικής μίσθωσης, 
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και συγκεκριμένα μίσθωσης ετοίμου, μετασκευασμένου ή κατασκευασθησομένου 

κτιρίου με δικαίωμα της ΚΕΔ αγοράς του ακινήτου κατά τη λήξη της σύμβασης ή 

ανανέωσης της σύμβασης για ορισμένο χρόνο 5) μικτής σύμβασης, δηλαδή σύμβασης 

που συνδυάζει τα χαρακτηριστικά των υπ’ αριθ. 1 έως και 4 περιπτώσεων ή σε 

συνδυασμό αυτών με αντιπαροχή ή / και ανταλλαγή. 

Συγκεκριμένα μεγαλύτερη ευελιξία για την αξιοποίηση της ακίνητης 

περιουσίας του αποκτά το Δημόσιο με το νομοσχέδιο για το sale and lease back με το 

οποίο προβλέπονται μέθοδοι που μέχρι σήμερα, εφαρμόζονται μόνο στον ιδιωτικό 

τομέα.  

Ειδικότερα το Δημόσιο θα μπορεί στο εξής να μεταβιβάσει ακίνητα που του 

ανήκουν χωρίς να αποξενωθεί από αυτά, καθώς θα έχει τη δυνατότητα να τα μισθώνει 

και να επανακτά την κυριότητά τους μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. 

Πέραν αυτού θα μπορεί επίσης να κατασκευάσει ή να ανακατασκευάσει ακίνητα σε 

σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα.  

Σημειώνεται ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία περί μισθώσεων, ο χρόνος 

της μίσθωσης περιορίζεται σε 12 έτη και το Δημόσιο στερείται ευελιξίας στις 

συμβάσεις. Με τις νέες ρυθμίσεις οι μισθώσεις θα μπορούν να φθάσουν μέχρι και τα 

99 χρόνια, ενώ ιδιώτες θα μπορούν να αναλαμβάνουν τη συντήρηση, λειτουργία και 

ασφάλεια του κτιρίου που μισθώνεται. Για την επίτευξη του γενικότερου στόχου της 

αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας παρέχονται σημαντικές φοροαπαλλαγές σε 

όσες εταιρείες συνάπτουν σχετικές συμβάσεις με το Δημόσιο αλλά και κίνητρα για 

συγχωνεύσεις και εξαγορές στον κλάδο των εταιρειών που επενδύουν σε ακίνητη 

περιουσία. Ειδικά για τις εταιρείες αυτές αυξάνεται στο 80% το κατώτατο ποσοστό 

επένδυσης σε ακίνητα, ενώ διευρύνεται στο 50% του ενεργητικού τους το όριο 

δανεισμού για επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία. 

Με τις νέες ρυθμίσεις η κυβέρνηση προσδοκά να αντλήσει σημαντικά έσοδα, 

τα οποία θα κατευθυνθούν προς τη βελτίωση του ελλείμματος και δεν θα 

απορροφηθούν από το δημόσιο χρέος, όπως συμβαίνει με τις αποκρατικοποιήσεις. 

Αναλυτικότερα οι βασικές αλλαγές που επέρχονται με τις διατάξεις του 

νομοσχεδίου «Πώληση και ταυτόχρονη μίσθωση ακινήτων του Δημοσίου, 

μακροχρόνιες και χρηματοδοτικές μισθώσεις του Δημοσίου», έχουν ως εξής:  

Θεσπίζονται νέες μορφές συμβάσεων:  

α) Η μεταβίβαση του ακινήτου σε ιδιώτη με την ταυτόχρονη μίσθωσή του από 

το Δημόσιο ή από άλλο φορέα του δημοσίου τομέα. 
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β) Ο συνδυασμός της παραπάνω σύμβασης με την ανάληψη από τον ιδιώτη 

της υποχρέωσης να προβεί σε κατασκευές επί του ακινήτου.  

γ) Η μακροχρόνια μίσθωση, η οποία διακρίνεται από τις μισθώσεις του 

ισχύοντος Ν. 3130/2003 βάσει της διάρκειάς της και μπορεί να φθάσει τα 99 χρόνια.  

δ) Η μικτή σύμβαση που μπορεί να συνδυάζει στοιχεία όλων των ανωτέρω 

μορφών συμβάσεων. 

Για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών και εφόσον το αντικείμενό τους 

περιλαμβάνει μεταβίβαση ή παραχώρηση δικαιώματος επί ακινήτου, προβλέπεται 

απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων. 

- Παρέχεται η δυνατότητα στις εταιρείες που ανήκουν στον δημόσιο τομέα, να 

συνάπτουν τις παραπάνω συμβάσεις, με την προϋπόθεση ότι προσχέδιό τους έχει 

συμπεριληφθεί στα επιχειρησιακά σχέδιά τους που εγκρίνονται από τη Διυπουργική 

Επιτροπή ΔΕΚΟ.  

- Δίνεται η δυνατότητα στα ΝΠΔΔ (εξαιρούνται οι Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης) να κάνουν χρήση των 

παραπάνω συμβατικών μορφών μισθώσεων. 

- Προβλέπεται η δυνατότητα να αναλαμβάνει ο ιδιώτης τη συντήρηση, 

λειτουργία, ασφάλιση κ.λπ. του κτιρίου που μισθώνεται. Δίνεται έτσι η δυνατότητα 

της μείωσης του συνολικού κόστους για το Δημόσιο ή του φορέα του δημοσίου 

τομέα, λόγω των οικονομιών κλίμακας που μπορεί να επιτύχει ο ιδιώτης. Η 

διαδικασία επιλογής του ιδιώτη αντισυμβαλλόμενου γίνεται με διαγωνισμό. 

- Θεσπίζεται η ευκολότερη διαδικασία ενεχυρίασης ή εκχώρησης των 

απαιτήσεων από τις συμβάσεις αυτές, έτσι ώστε να διευκολύνεται η δανειακή 

χρηματοδότηση του ιδιώτη αντισυμβαλλόμενου του Δημοσίου, με έμμεσο 

αποτέλεσμα τη μείωση του συνολικού κόστους της σύμβασης για το Δημόσιο. 

- Προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης εταιρειών που θα ανήκουν στο σύνολό 

τους η εν μέρει στον δημόσιο τομέα και που θα ενεργούν ως αντισυμβαλλόμενοι του 

Δημοσίου στις συμβάσεις αυτές.  

- Προβλέπεται ότι η εκτίμηση της αξίας ακινήτων που εισφέρονται ή 

πωλούνται σε φορείς του δημοσίου τομέα που είναι ανώνυμες εταιρείες να γίνεται 

από ορκωτούς εκτιμητές. 

- Προβλέπεται η απαλλαγή των συμβάσεων που συνάπτει το Δημόσιο και τα 

ΝΠΔΔ από έμμεσους φόρους, καθώς και απαλλαγή του αντισυμβαλλόμενου του 

Δημοσίου από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων. Σκοπός των διατάξεων αυτών είναι 
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η μείωση του τελικού κόστους για το Δημόσιο και η ίση αντιμετώπιση όλων των 

ενδεχόμενων αντισυμβαλλόμενων του Δημοσίου, αφού ορισμένες κατηγορίες των 

αντισυμβαλλομένων του Δημοσίου απαλλάσσονται από τους φόρους σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις και δεν κρίνεται επιθυμητό οι φορείς αυτοί να έχουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων.  

- Παρέχεται η δυνατότητα στο Δημόσιο (μέσω της Κτηματικής Εταιρίας του 

Δημοσίου) να συνάπτει, ως μισθωτής, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

- Βελτιώνεται το πλαίσιο λειτουργίας των Ανώνυμων Εταιριών Επενδύσεων 

Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ) και των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης 

Περιουσίας. Ειδικότερα, επεκτείνεται ο σκοπός των ΑΕΕΑΠ πέραν της διαχείρισης 

και στην απόκτηση ακίνητης περιουσίας. Επιπλέον καθορίζεται κατώτατο όριο (80%) 

για την επένδυση των ΑΕΕΑΠ σε ακίνητη περιουσία, ενώ επιτρέπεται και η συνολική 

επένδυση σε ακίνητα. Επίσης, προσδιορίζονται πληρέστερα τα χαρακτηριστικά των 

ακίνητων, που μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο της επενδύσεως των ΑΕΕΑΠ, ενώ 

προστίθενται στις επενδυτικές επιλογές των ΑΕΕΑΠ και οι απαιτήσεις προς 

απόκτηση ακινήτων βάσει προσυμφώνων, καθώς και η απόκτηση των μετοχών 

ανώνυμης εταιρείας που έχει μοναδικό σκοπό την εκμετάλλευση ακινήτων. 

Σημειώνεται ότι και τα δύο αυτά μέσα είναι απαραίτητα για τη απόκτηση ακινήτων 

που αξιολογούνται ως σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες από τις ΑΕΕΑΠ και έτσι 

αίρονται οι περιορισμοί στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που καθιστούσε τις ΑΕΕΑΠ 

μη ανταγωνιστικές σε σχέση με άλλους Έλληνες και ξένους επενδυτές ακινήτων όσον 

αφορά τις προαναφερόμενες περιπτώσεις.  

- Βελτιώνεται ο τρόπος εκτίμησης των αποκτουμένων ακινήτων ή των 

δικαιωμάτων επί ακινήτων και του ισχύοντος καθεστώτος τιμολόγησης των αξιών 

των ακινήτων. Επίσης διευρύνεται ο επιτρεπόμενος δανεισμός των ΑΕΕΑΠ ως 

ποσοστό του ενεργητικού τους στο 50% από 25%, για κάλυψη των επενδυτικών τους 

αναγκών32. 

Το sale and lease back αποτελεί ένα προϊόν που δίνει τη δυνατότητα στην 

επιχείρηση να εκμεταλλευτεί σημαντικά κεφάλαια που παραμένουν δεσμευμένα σε 

πάγια περιουσιακά στοιχεία. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα εργαλείο 

αναχρηματοδότησης των παγίων που έχει στην κυριότητά της η επιχείρηση. Οι 

                                                 
32 Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, οικονομική ενημέρωση, 24/05/07, αρ. Δελτίου 36. 
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εταιρείες leasing είναι σε αναζήτηση κερδοφόρων εταιρειών που έχουν στην κατοχή 

της ακίνητα αποσβεσμένα ή σε πολύ μικρή αξία σε σχέση με την τρέχουσα εμπορική 

τους, και θέλουν να αντλήσουν ρευστότητα από το πάγιο ενεργητικό τους 

εκμεταλλευόμενοι την υπεραξία τους, να αναδιαρθρώσουν το χρέος τους ή να 

αποκτήσουν κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, πωλούν το 

ακίνητό τους στην εταιρεία leasing, το μισθώνουν και στο τέλος της μίσθωσης 

επανέρχεται στην κυριότητά τους.  

Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής συγκαταλέγονται η δημιουργία 

ρευστότητας, η βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης, η βελτίωση της εικόνας του 

ισολογισμού, η αναδιάρθρωση της οικονομικής κατάστασης του μισθωτή 

λαμβανομένου υπόψη ότι γίνεται μία μείωση των παγίων στοιχείων του ισολογισμού 

και αξιοποιούνται τα ίδια κεφάλαια με αποτέλεσμα μία πιο ορθολογική διαχείριση με 

στόχο τη χρηματοοικονομική εξυγίανση της επιχείρησης, η προσφορά φορολογικών 

ελαφρύνσεων, μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής. Η υπεραξία που προκύπτει από την 

πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, για το οποίο 

στη συνέχεια θα συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ τους, 

απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος, με την προϋπόθεση ότι θα εμφανιστεί σε 

ιδιαίτερο λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο φορολογείται, σε 

περίπτωση διανομής ή διάλυσης της επιχείρησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. Κατά την αγοραπωλησία μεταξύ της πωλήτριας επιχείρησης και της 

εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης, και τη σύναψη σύμβασης χρηματοδοτικής 

μίσθωσης μεταξύ των ιδίων δεν καταβάλλεται φόρος μεταβίβασης (ΦΜΑ)33.  

 

3.2.2 Πώληση, κατασκευή και επαναμίσθωση ακινήτων (Sale, construct and 

lease – back). 

     Πώληση (sale) ενός υπάρχοντος στοιχείου του ενεργητικού και ιδιαίτερα ενός 

ακινήτου σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο με τη σειρά του το παραχωρεί 

στον πωλητή με τη νομική μορφή της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ενώ στη 

σύμβαση κατοχυρώνεται το δικαίωμα του αγοραστή για την πραγματοποίηση 

κατασκευών, ανακατασκευών ή ανακαινίσεων. Στη σύμβαση μπορεί να περιέρχεται 

και ρήτρα που δίνει στον πωλητή το δικαίωμα της επαναγοράς στη λήξη της 

μίσθωσης. 

                                                 
33 Το ΒΗΜΑ, 03/06/2007 , Σελ.: D27 
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3.2.3 Τιτλοποίηση απαιτήσεων (Securitisation).  

Η διαδικασία μετατροπής των περιουσιακών στοιχείων και άλλων απαιτήσεων των 

τραπεζών και των επιχειρήσεων σε χρεόγραφα. Είναι η εκχώρηση από 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση απαιτήσεών τους σε εταιρία ειδικού σκοπού 

(Special Purpose Vehicle, SPV) που στη συνέχεια εκδίδει και διαθέτει σε επενδυτές 

ομόλογα. Τα ομόλογα αυτά, που είναι μεταβιβάσιμα και συνήθως μεσοπρόθεσμης 

λήξης, ενσωματώνουν τις απαιτήσεις και με το προϊόν αυτών καταβάλλεται το τίμημα 

των απαιτήσεων. Οι απαιτήσεις συνήθως προέρχονται από μακροπρόθεσμα 

ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια, μεσοπρόθεσμης λήξης δάνεια για αγορά αυτοκινήτων 

ή άλλα δάνεια εξασφαλισμένα με εμπράγματη ή προσωπική ασφάλεια και από 

απαιτήσεις πιστωτικών καρτών.  

Κύριο χαρακτηριστικό της τιτλοποίησης είναι η μεταφορά του κινδύνου που 

φέρει η απαίτηση στον ομολογιούχο και η αντικατάσταση των απαιτήσεων, όσον 

αφορά τον δικαιούχο της απαίτησης, με χρήματα. Η τιτλοποίηση έχει θετικές 

επιπτώσεις στον ισολογισμό της επιχείρησης, αντικαθιστά λιγότερες παραγωγικές 

επενδύσεις με άλλες παραγωγικότερες με την επένδυση των χρημάτων που 

εισπράττονται από αυτή, συνεπάγεται τη μείωση της εξάρτησης της επιχείρησης από 

τραπεζικό δανεισμό και την απελευθέρωση κεφαλαίων στην περίπτωση που 

δικαιούχος είναι χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Η τιτλοποίηση απαιτήσεων παρουσίασε 

μεγάλη αύξηση τα τελευταία χρόνια ενώ την ευχέρεια αυτή άντλησης δανειακών 

κεφαλαίων χρησιμοποιεί και το Δημόσιο. Στη ζώνη του ευρώ μεταξύ του 2001 και 

2004 οι σχετικές συναλλαγές διπλασιάσθηκαν για να φθάσουν το 2004 στο ποσό των 

25 δισ. ευρώ. 

Στην Ελλάδα η πρακτική των τιτλοποιήσεων θεσμοθετήθηκε: 

α) με το άρθρο 14 του νόμου 2801/2000 σύμφωνα με το οποίο το Δημόσιο, ΝΠΔΔ 

και επιχειρήσεις που ανήκουν αποκλειστικά σε φορείς του δημόσιου φορέα μπορούν 

να προβούν σε τιτλοποίηση των απαιτήσεών τους, εκτός από άμεσους και έμμεσους 

φόρους. 

Καθιερώνονται τρία είδη τιτλοποιήσεων: 

1) η απευθείας τιτλοποίηση όταν ο ίδιος ο δημόσιος φορέας εκδίδει αξιόγραφα που 

καλούνται «τίτλοι προσόδων», για την εξόφληση των οποίων χρησιμοποιούνται οι 

τιτλοποιούμενες απαιτήσεις και 
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2) η τιτλοποίηση μέσω τρίτου νομικού προσώπου που εκδίδει το ομολογιακό δάνειο 

και με το προϊόν του αγοράζει από το φορέα του δημόσιου τομέα τις τιτλοποιούμενες 

απαιτήσεις. 

3) περίπτωση τιτλοποίησης αποτελεί και η σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 

3156/2003 τιτλοποίηση απαιτήσεων από ακίνητα στην οποία, εκτός από ορισμένες 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, μπορούν να προβούν και το Δημόσιο και ορισμένοι 

φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα 

β) με το νόμο 3156/2003 που παρέχει τις αναγκαίες νομικές διευκολύνσεις και 

κίνητρα μεταξύ των οποίων και φοροαπαλλαγές. Η τιτλοποίηση περιλαμβάνει σειρά 

συμβατικών σχέσεων και ενεργειών όπως: 

1) η εκχώρηση της απαίτησης από τον δικαιούχο προς εταιρία ειδικού σκοπού. 

2) η έκδοση και διάθεση ομολογιακού δανείου από την εταιρία ειδικού σκοπού. Ο 

νόμος επιβάλλει την υποχρεωτική ιδιωτική τοποθέτηση των ομολογιών. Το κύρος 

όμως του δανείου δεν εξαρτάται από το κύρος της εκχώρησης. 

3) η εξόφληση των ομολογιών πρέπει να στηρίζεται πάντοτε στα έσοδα από τις 

τιτλοποιούμενες απαιτήσεις, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με δάνεια και 

χρηματοοικονομικά παράγωγα. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Έκθεσης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 

για το έτος 2005, οι ελληνικές εμπορικές τράπεζες τιτλοποίησαν απαιτήσεις αξίας 

2.250.000.000 ευρώ (από τις οποίες 750.000.000 αφορούσαν για πρώτη φορά 

απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες) έναντι συνολικού ποσού τιτλοποιήσεων 

750.000.000 το έτος 2004. Στο τέλος του 2005 το συνολικό υπόλοιπο των 

στεγαστικών δανείων που είχαν τιτλοποιηθεί ανερχόταν σε 2.250.000.000 ευρώ και 

το υπόλοιπο των τιτλοποιημένων απαιτήσεων από πιστωτικές κάρτες στα 

975.000.000 ευρώ. Το συνολικό υπόλοιπο των τιτλοποιημένων απαιτήσεων ανήλθε 

σε 3.195.000.000 ευρώ και αποτελούσε το 1,1% του συνολικού ενεργητικού του 

πιστωτικού συστήματος. Σύμφωνα με στοιχεία της Έκθεσης του Διοικητή της 

Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 2006, οι ελληνικές εμπορικές τράπεζες 

τιτλοποίησαν απαιτήσεις αξίας 4.850.000.000 ευρώ δηλαδή παρατηρήθηκε μια 

αύξηση 116% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Από τις τιτλοποιήσεις αυτές, 

2.250.000.000 ευρώ αφορούσαν για πρώτη φορά δάνεια προς μικρού μεγέθους 

επιχειρήσεις. Στο τέλος του 2006, το συνολικό υπόλοιπο των στεγαστικών δανείων 

που είχαν τιτλοποιηθεί διαμορφώθηκε σε 4.643.000.000 ευρώ (8,1% του συνόλου 

των υπολοίπων των στεγαστικών δανείων), το υπόλοιπο των τιτλοποιημένων 
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απαιτήσεων από πιστωτικές κάρτες στα 997.000.000 ευρώ (3,8% του συνόλου των 

υπολοίπων στην καταναλωτική πίστη) και το υπόλοιπο των τιτλοποιημένων 

απαιτήσεων έναντι μικρού μεγέθους επιχειρήσεων σε 2.864.000.000 ευρώ (3% της 

συνολικής χρηματοδότησης των επιχειρήσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα). 

Η μέθοδος αυτή αφορά περισσότερο τις ΔΕΚΟ με μεγάλη ακίνητη περιουσία, 

οι οποίες έχουν αξιόλογα έσοδα από την εκμετάλλευση τους και οι οποίες μπορούν 

με αυτόν τον τρόπο να αντικαταστήσουν ένα μέρος του δανεισμού τους. 

3.2.4  Δημιουργία Εταιρίας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΕΕΑΠ) 

Παράλληλα με τη διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης των ακινήτων 

των ΔΕΚΟ με την ανάπτυξη εμπορικών χρήσεων, διερευνάται και η δυνατότητα 

εισφοράς κάποιων εκ των ακινήτων ιδιοκτησίας τους σε ΕΕΑΠ, καθώς και η 

δυνατότητα δημιουργίας νέας ή νέων ΕΕΑΠ, εφόσον ο όγκος και το είδος των 

ακινήτων των ΔΕΚΟ συνηγορεί για αυτό. Ο θεσμός της Εταιρείας Επενδύσεων 

Ακίνητης Περιουσίας (ΕΕΑΠ) είναι ήδη ώριμος στις περισσότερες ανεπτυγμένες 

αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ και στη χώρα μας θεσπίστηκε το 

1999. Οι ΕΕΑΠ δημιουργούν ουσιαστικά μια νέα αγορά για τους επενδυτές, με 

ελκυστικό χαρτοφυλάκιο στην αναλογία αποδόσεων / ρίσκου, ενώ παράλληλα 

ενισχύουν την τάση για ορθολογική και συνεπώς κερδοφόρα εκμετάλλευση των 

ακινήτων από συγκροτημένους φορείς. 

Η παρουσία του Δημοσίου, του μεγαλύτερου ιδιοκτήτη και διαχειριστή 

ακινήτων στη χώρα, σε αυτή την αγορά με ένα αξιόπιστο σχήμα, αναμένεται να 

αποτελέσει καταλύτη για την ενεργοποίηση του νέου επενδυτικού θεσμού, να 

επιταχύνει τους ρυθμούς ωρίμανσης της αγοράς των ΕΕΑΠ και να συμβάλλει στη 

δημιουργία δευτερογενούς αγοράς ακινήτων. Ταυτόχρονα θα συμβάλλει στην 

ευελιξία της αναπτυξιακής στρατηγικής και του διαχειριστικού έργου προς όφελος 

του Δημοσίου συμφέροντος, και θα βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο το Δημόσιο 

χρηματοδοτεί αποτελεσματικότερα τις στεγαστικές του ανάγκες. 

Η εισφορά ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων σε ΕΕΑΠ και η επαναμίσθωσή 

τους είναι δυνατόν υπό ορισμένες συνθήκες και προϋποθέσεις να βελτιώσει τη 

ρευστότητα των ΔΕΚΟ επιτρέποντας συγχρόνως την διατήρηση του λειτουργικού 

ελέγχου των ακινήτων αυτών. 

Ακόμα, η εισφορά σε ΕΕΑΠ ακινήτων που σήμερα είναι μη λειτουργικά ή / 

και μη παραγωγικά, αντικαθιστά την ιδιοκτησία ακινήτων με αυτή κινητών αξιών 
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(μετοχών), δημιουργεί μια πρόσθετη πηγή εισοδήματος (μέρισμα), μπορεί να 

βελτιώσει τη ποιότητα του ενεργητικού της ΔΕΚΟ που εισφέρει τα ακίνητα, και 

μεταφέρει την ευθύνη και τον κίνδυνο διαχείρισης σε φορέα που είναι σε θέση να τον 

αναλάβει και επιτρέπει στην ΔΕΚΟ να επικεντρωθεί στην βασική της δραστηριότητα. 

Με βάση διάφορες μελέτες, 19 ακίνητα ιδιοκτησίας ΔΕΚΟ είναι πιθανόν να είναι 

σήμερα επιλέξιμα για ένταξη σε ΕΕΑΠ με βάση τα τυπικά κριτήρια του σχετικού 

νόμου. Από την πλευρά του δημοσίου, την πρώτη κίνηση για τη δημιουργία εταιρειών 

αυτής της μορφής πραγματοποίησε η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, 

συστήνοντας την «Επενδυτική Ακινήτων – ΚΕΔ ΑΕ». Στο σχήμα του δημοσίου 

συμμετέχει με ποσοστό 10% σε κινητές αξίες και το Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων. Σημειώνεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο βρίσκεται σήμερα σε διαδικασία 

ίδρυσης ΕΕΑΠ (θυγατρική της ΚΕΔ) στην οποία θα ήταν δυνατόν να εισφέρουν τα εν 

λόγω ακίνητα. 

Παράλληλα, τα περισσότερα από τα ακίνητα τα οποία προτείνονται προς 

αξιοποίηση, θα είναι κατάλληλα προς ένταξη σε ΕΕΑΠ, εφ' όσον ολοκληρωθεί η 

αξιοποίηση τους. 

Υπό την προϋπόθεση ότι τα παραπάνω 19 ακίνητα έχουν συνολική αξία που 

ξεπερνά τα 30€ εκατομμύρια (προϋπόθεση που ορίζεται από τον νόμο 2778/1999 που 

στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τους ν. 2892/2001 και ν. 2992/2002), θα μπορούσε 

να προταθεί και η διερεύνηση της δημιουργίας μιας νέας, κοινής ΕΕΑΠ. Σημειώνεται 

ωστόσο ότι με βάση επιχειρηματικά κριτήρια, θα πρέπει το μετοχικό κεφάλαιο μιας 

ΕΕΑΠ να ξεπερνά τα 100€ εκ. και να προσεγγίζει κατά προτίμηση τα 200€ εκ. 

προκειμένου να προσελκύσει ικανό επενδυτικό ενδιαφέρον και να εξασφαλίσει 

οικονομίες κλίμακας στο κόστος διαχείρισης. 

3.2.5 Συμβάσεις Παραχώρησης. 

Η ιδιοκτησία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη για 

ιδιοκατοίκηση ή να παραχωρηθεί από αυτόν σε κάποιον τρίτο για μίσθωση. Ο 

μισθωτής θα πληρώσει έπειτα στον ιδιοκτήτη ένα μίσθωμα το οποίο αντιπροσωπεύει 

την (κανονική) ετήσια αξία της ιδιοκτησίας. Το επίπεδο μισθώματος καθορίζεται από 

τη ζήτηση, και την προσφορά για ανάλογο τύπου ιδιοκτησίας στην αγορά. Το 

μίσθωμα αντιπροσωπεύει επίσης την απόδοση ή τον τόκο των χρημάτων που 

επενδύονται στην ιδιοκτησία από τον ιδιοκτήτη. Είναι η ανταμοιβή για την 

παραχώρηση της χρήσης της ιδιοκτησίας. Αυτό το εισόδημα ενοικίου είναι απλά μια 
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ταμειακή ροή μετρητών και με αυτόν τον τρόπο η αξία της νοικιασμένης ιδιοκτησίας 

μπορεί να καθοριστεί από την παρούσα αξία της προβλεπόμενης ταμειακής ροής. 

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας συνέταξε σχετικό νομοσχέδιο στο οποίο 

εξειδικεύονται οι κανόνες και οι διαδικασίες, που είναι θεμιτό να διέπουν τη σύναψη 

των συμβάσεων παραχώρησης, με στόχο την αυξημένη αποτελεσματικότητα σε όλα 

τα επίπεδα. Στο νομοσχέδιο καθορίζονται το ελάχιστο περιεχόμενο των συμβάσεων 

παραχώρησης και η αποσαφήνιση των ορίων ευθύνης και ο επιμερισμός των 

κινδύνων μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτών. 

Ο στόχος είναι αυτή η εμπειρία να διοχετευθεί και για περιφερειακά και 

νομαρχιακά ή δημοτικά έργα, μικρού και μεσαίου μεγέθους. Να υπάρχει μια διάχυση 

αυτής της εμπειρίας στο σύνολο της χώρας. Γι' αυτό και στο νομοσχέδιο 

περιγράφονται, ενοποιούνται και απλοποιούνται οι διαδικασίες που πρέπει να 

ακολουθήσουν οι αναθέτουσες αρχές – ένας Δήμος, μια Νομαρχία, ένας Οργανισμός 

– μέχρι την υπογραφή μιας σύμβασης παραχώρησης. 

Στο πλαίσιο αυτό, κωδικοποιούνται οι διάσπαρτες, αντίστοιχες ρυθμίσεις των 

κοινοτικών διατάξεων, γιατί δεν υπάρχει μια ad hoc οδηγία, για τις συμβάσεις 

παραχώρησης από πλευράς Ε.Ε. Ενοποιούνται λοιπόν όλες αυτές οι διάσπαρτες, 

αντίστοιχες ρυθμίσεις, των κοινοτικών διατάξεων για τα δημόσια έργα και υπηρεσίες. 

Αυτή η κωδικοποίηση θα διευκολύνει τις αναθέτουσες αρχές στην εφαρμογή του 

Κοινοτικού Δικαίου. Ταυτόχρονα, με αυτό τον τρόπο τηρούνται οι βασικές αρχές της 

νομιμότητας, όπως η ίση μεταχείριση, η διαφάνεια, η αναλογικότητα, η προστασία 

του δημοσίου συμφέροντος αλλά και των δικαιωμάτων των ιδιωτών34. 

3.3 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας των Δ.Ε.Κ.Ο. στην Ελλάδα σήμερα. 

Σε άμεση καταγραφή της ακίνητης περιουσίας και έναρξης εκκαθάρισης όσων 

υποθέσεων βρίσκονται σε αμφισβήτηση (καταπατήσεις, χρησικτησίες) θα 

υποχρεωθούν οι διοικητές των ΔΕΚΟ και ειδικά των ελλειμματικών, στο πλαίσιο της 

εξυγίανσης των οικονομικών τους. 

Το υπουργείο Οικονομίας έχει κάνει σαφείς τις προθέσεις του να περιορίσει 

το βάρος του Προϋπολογισμού από τις επιχορηγήσεις προς τις ελλειμματικές 

δημόσιες επιχειρήσεις τα αμέσως επόμενα χρόνια, καθώς επίσης και να μειώσει την 

παροχή εγγυήσεων για τη λήψη δανείων. Ως λύση στην κατεύθυνση αυτή προκρίνει 

                                                 
34 Χριστοδουλάκης.Ν, 2003.  

 84



την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και έχει δώσει σχετικές εντολές προς τις 

διοικήσεις των επιχειρήσεων του Δημοσίου. 

Την ίδια ώρα, οι επιχειρήσεις που καταγράφουν τα μεγαλύτερα ελλείμματα 

εκμετάλλευσης, δηλαδή οι μεταφορικές, εμφανίζονται να έχουν, λόγω της φύσης 

τους, και τη μεγαλύτερη ακίνητη περιουσία. Πρώτος από όλους ο ΟΣΕ ο οποίος 

εκτιμάται ότι, μέσω της ΓΑΙΑΟΣΕ, διαχειρίζεται μια ακίνητη περιουσία περίπου 

125.000 στρεμμάτων και περίπου 4.000 ακίνητα στοιχεία, που σε μεγάλο βαθμό είτε 

παραμένουν ανεκμετάλλευτα είτε αξιοποιούνται σε μικρό βαθμό. 

Το πρώτο βήμα προς την πλήρη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας ήταν το 

διήμερο σεμινάριο που οργάνωσε πρόσφατα το υπουργείο Οικονομίας με την 

PriceWaterhouse Coopers, για την ενημέρωση σε θέματα αξιοποίησης της ακίνητης 

περιουσίας. 

Στο σεμινάριο, στο οποίο συμμετείχαν οικονομικοί διευθυντές και υπεύθυνοι 

αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, αναλύθηκαν διεξοδικά όλοι οι τρόποι αξιοποίησης 

εκτάσεων και κτηρίων. Πιο αναλυτικά σύμφωνα με μερικά από τα συμπεράσματα του 

σεμιναρίου αυτού δίνονται πληροφορίες όσον αφορά την διαχείριση της ακίνητης 

περιουσίας μερικών από τις ΔΕΚΟ: 

- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ο.Α.Σ.Α Α.Ε). 

Η εταιρία Ο.Α.Σ.Α ΑΕ ιδρύθηκε στην σημερινή της μορφή το 1998. Στον 

Ο.Α.Σ.Α ανήκουν ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η οργάνωση, ο συντονισμός, ο 

έλεγχος και η παροχή του Συγκοινωνιακού έργου όλων των Μέσων Μαζικής 

Μεταφοράς, ενώ η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου διενεργείται από τις 

θυγατρικές εταιρίες (Ε.ΘΕ.Λ, Η.Λ.Π.Α.Π Α.Ε, Η.Σ.Α.Π. Α.Ε). Λαμβάνοντας υπόψη 

πως ο οργανισμός διαθέτει ένα μόνο ιδιόκτητο ακίνητο, είναι προφανές ότι δεν 

υπάρχει ανάγκη ύπαρξης Τμήματος Ακίνητης Περιουσίας με αρμοδιότητα την 

διαχείριση των ακινήτων του οργανισμού. Όσον αφορά στον βαθμό της παρέμβασης 

του Ο.Α.Σ.Α στην στρατηγική διαχείρισης του χαρτοφυλακίου ακινήτων των 

θυγατρικών εταιριών, ο οργανισμός δεν έχει ενεργό ρόλο στην διαδικασία αυτή. 

Ο Ο.Α.Σ.Α στεγάζεται σήμερα σε συγκρότημα κτιρίων συνολικού εμβαδού 

2.590 τ.μ μέρος του οποίου είναι ιδιόκτητο (440 τ.μ) ενώ το υπόλοιπο είναι 

μισθωμένο. Προφανώς το συγκεκριμένο ακίνητο δεν παρουσιάζει προοπτικές 

περαιτέρω αξιοποίησης. 
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- ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( Η.Σ.ΑΠ). 

Η ανώνυμος εταιρεία Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς (ΗΣΑΠ) 

ιδρύθηκε με την από 10-12/2.1976 πράξη νομοθετικού περιεχομένου που κυρώθηκε 

με τον Ν352/1976. Η ΗΣΑΠ ΑΕ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την 

μορφή ανωνύμου εταιρείας και με έδρα την Αθήνα. Εποπτεύεται όπως και οι 

υπόλοιποι Εκτελεστικοί Φορείς Συγκοινωνιακού Έργου (ΕΦΣΕ) από τον Ο.Α.Σ.Α. 

του οποίου είναι θυγατρική εταιρεία σύμφωνα με το Νόμο 2669/1998. Ο Αστικός 

Σιδηρόδρομος Πειραιά - Κηφισιάς, γνωστός σαν “Ηλεκτρικός” συμπλήρωσε στις 27 

Φεβρουαρίου 2006, 137 χρόνια λειτουργίας. Ξεκίνησε ατμοκίνητος αρχικά και 

ηλεκτροκίνητος αργότερα και συνέδεσε το 1869 την Αθήνα με τον Πειραιά. Η 

ακίνητη περιουσία του οργανισμού καταλαμβάνει έκταση περίπου 450.000 τ.μ., 

συμπεριλαμβανομένης και της σιδηροδρομικής γραμμής. Επίσης, περιλαμβάνει περί 

τα 150 κτίρια και περί τα 60 οικόπεδα εμβαδού 75.000 τ.μ. περίπου. Συνοπτικά, η 

συνολική επιφάνεια εκτιμάται σε 144.906 τ.μ. και η εμπορική αξία των οικοπέδων 

περίπου στις €4,3 εκατ., ενώ η αντικειμενική τους αξία ανέρχεται σε περίπου €1,3 

εκατ. περίπου. Η εταιρεία ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο.  

 Η Διοίκηση του ΗΣΑΠ αναγνωρίζοντας τις αναπτυξιακές δυνατότητες του 

ακινήτου στον Σταθμό του ΗΣΑΠ Πειραιά, συνολικής έκτασης 37.511 τμ, ανέθεσε 

την εκπόνηση προκαταρκτικής αρχιτεκτονικής μελέτης σε ομάδα μελετητών. Η 

μελέτη προβλέπει την εγκατάσταση νέου αμαξοστασίου στο επίπεδο του εδάφους. 

Στο επίπεδο +1 προβλέπεται η ανάπτυξη ενός μείγματος πολλαπλών χρήσεων, οι 

οποίες θα περιλαμβάνουν γραφεία, εμπόριο, αναψυχή, ξενοδοχείο με συνεδριακό 

κέντρο, χώρους στάθμευσης και εκτενείς ελεύθερους χώρους. Η διοίκηση του ΗΣΑΠ 

έχει ήδη αποφασίσει την κατασκευή του νέου αμαξοστασίου. 

Η διοίκηση του ΗΣΑΠ έχει εκφράσει την επιθυμία της για ανάπτυξη του 

ακινήτου στο Σταθμό Αττικής (συνολικής έκτασης 12400 τμ). Έχει επίσης εκπονηθεί 

μελέτη για την αξιοποίηση παλαιού αμαξοστασίου επιφάνειας 828 τ.μ. το οποίο 

παραμένει σήμερα ανεκμετάλλευτο. Στο ακίνητο αυτό προβλέπεται η δημιουργία 

καφέ – εστιατορίου, ενώ μέρος του ακινήτου προβλέπεται να στεγάσει διάφορες 

υπηρεσίες του Σταθμού. 

Όσον αφορά στο ακίνητο (συνολικής έκτασης 136 τμ) επί των οδών 

Κοδριγκτώνος και Αριστοτέλους, έχει ήδη πραγματοποιηθεί διαγωνισμός για την 

αξιοποίηση του με αντιπαροχή, ο οποίος όμως απέβη άκαρπος. Η διοίκηση του 

ΗΣΑΠ δεν έχει εκφράσει κάποιο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη των λοιπών ακινήτων. 
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- ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ 

(ΗΛΠΑΠ). 

Το χαρτοφυλάκιο του ΗΛΠΑΠ, της δεύτερης θυγατρικής του Ο.Α.Σ.Α, 

περιλαμβάνει 27 ιδιοκτησίες, οι οποίες στο σύνολο τους αποτελούν λειτουργικά 

ακίνητα. Λειτουργικά θεωρούνται τα ακίνητα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της λειτουργίας του ΗΛΠΑΠ καθώς χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του 

βασικού επιχειρηματικού του σκοπού, ο οποίος είναι η παροχή υπηρεσιών 

μεταφορών. Τη μόνη εξαίρεση αποτελεί, στην παρούσα φάση, το οικόπεδου στο 

Ρουφ (συνολικής έκτασης 26.340 τμ), στο οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί 

σύντομα νέο αμαξοστάσιο. Στο ακίνητο αυτό θα μετεγκατασταθούν οι εγκαταστάσεις 

που στεγάζονται σήμερα στο αμαξοστάσιο της Αγ. Τριάδος. 

Τα ακίνητα ιδιοκτησίας ΗΛΠΑΠ κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τις 

προοπτικές περαιτέρω αξιοποίησης που παρουσιάζουν. Οι δυνατότητες αξιοποίησης 

που παρουσιάζει το κάθε ακίνητο διαμορφώνονται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

του όπως η θέση, το μέγεθος, οι όροι δόμηση, η υφιστάμενη χρήση κ.ά. 

Από τα 27 ακίνητα, τα πέντε είναι μεγάλης έκτασης οικόπεδα τα οποία 

χρησιμοποιούνται ως αμαξοστάσια, ενώ τα υπόλοιπα 22 είναι μικρές ιδιοκτησίες σε 

κτίρια, τα οποία έχουν χρήση υποσταθμού και ως εκ τούτου δεν παρουσιάζουν 

δυνατότητες αξιοποίησης. 

- ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (Ε.ΘΕ.Λ). 

Το χαρτοφυλάκιο της Ε.ΘΕ.Λ, θυγατρική του Ο.Α.Σ.Α, αποτελείται από 9 

ακίνητα, τα οποία στην πλειονότητα τους χρησιμοποιούνται για λειτουργικούς 

σκοπούς της εταιρίας. Η διοίκηση της Ε.ΘΕ.Λ έχει εκφράσει την επιθυμία της για 

αξιοποίηση του αμαξοστασίου Πειραιά. Το ακίνητο αποτελείται από δύο οικόπεδα τα 

οποία τα χωρίζει η οδός Παρνασσού. Το πρώτο οικόπεδο έχει εμβαδόν 73.855 τμ και 

η συνολική επιφάνεια των στεγασμένων χώρων ανέρχεται σε 34.461 τμ. Το δεύτερο 

οικόπεδο έχει εμβαδόν 8.700 τμ και δεν περιλαμβάνει κανένα κτίσμα εκτός από το 

εξωκλήσι του Αγ. Χριστόφορου, και δεν αποτελεί λειτουργικό ακίνητο ενώ 

χρησιμοποιείται για την στάθμευση κάποιων οχημάτων. Σύμφωνα με την διοίκηση το 

οικόπεδο στην παρούσα μορφή του έχει υπόλοιπο συντελεστή δόμησης 20.000 

περίπου τ.μ., καθώς επίσης είναι χαρακτηρισμένος χώρος πρασίνου και πρόκειται να 

απαλλοτριωθεί. Αναμένεται η Πράξη Εφαρμογής, βάση της οποίας θα καθοριστεί το 

ύψος της αποζημίωσης καθώς και ο υπόχρεος ΟΤΑ για την καταβολή της 
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αποζημίωσης στην Ε.ΘΕ.Λ. Όσον αφορά το πρώτο κτήριο, το κτίριο των γραφείων, η 

αποθήκη και η παλαιά επισκευστική βάση χρήζουν ανακαίνισης ή ανακατασκευής. 

Επιπλέον, σύμφωνα με την διοίκηση, τα γραφεία και οι αποθήκες αποτελούν χρήσεις 

των οποίων η ύπαρξη στο συγκεκριμένο ακίνητο δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας. Όσον αφορά στις επισκευαστικές βάσεις, 

στελέχη της εταιρίας θεωρούν ότι για να ληφθεί απόφαση μεταφοράς τους σε άλλο 

ακίνητο θα πρέπει να εξετασθεί το θέμα από συγκοινωνιολόγους. Τέλος, όσον αφορά 

στο αμαξοστάσιο θεωρούν ότι πρέπει να παραμείνει καθώς είναι το μόνο που 

εξυπηρετεί την περιοχή του Πειραιά. 

Σύμφωνα με την διοίκηση της Ε.ΘΕ.Λ το αμαξοστάσιο στην Π.Ράλλη 

(συνολικής έκτασης 50.306 τμ) το οποίο σήμερα εξυπηρετεί 360 λεωφορεία θα πάψει 

να είναι λειτουργικό καθώς μεγάλο μέρος του έχει κηρυχθεί απαλλοτριωτέο. Συνεπώς 

τα λεωφορεία θα πρέπει να μεταφερθούν σε άλλο ακίνητο. 

Σύμφωνα με την διοίκηση της Ε.ΘΕ.Λ το αμαξοστάσιο της Ανθούσας 

(συνολικής έκτασης 44.000 τμ) εξυπηρετεί σήμερα 234 λεωφορεία και θεωρείται 

αμαξοστάσιο στρατηγικής σημασίας καθώς είναι το μόνο που υποστηρίζει τα 

λεωφορεία που εξυπηρετούν τις περιοχές της ανατολικής Αττικής. Τα κτίρια είναι 

προσωρινής κατασκευής. Σύμφωνα με την διοίκηση προβλέπεται η επέκταση των 

κτιριακών εγκαταστάσεων, η δημιουργία κλειστών χώρων στάθμευσης και η 

κατασκευή συνεργείου λεωφορείων επιφάνειας 4.000τ.μ. Τα συγκεκριμένα έργα 

έχουν ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το Γ ΚΠΣ. 

Η Ε.ΘΕ.Λ έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προώθηση 

της διαδικασίας της απαλλοτρίωσης στο ακίνητο επί της συμβολής των οδών 

Αναπαύσεως και Δωδεκανήσου στο Περιστέρι (συνολικής εκτάσεως 26.750 τμ). Η 

μη προώθηση της οφείλεται αποκλειστικά στον Δήμο Περιστερίου, ο οποίος είναι 

υπόχρεος για την καταβολή αποζημίωσης στην Ε.ΘΕ.Λ. Ως εκ τούτου το ακίνητο 

συνεχίζει να αποτελεί ιδιοκτησία της Ε.ΘΕ.Λ. 

Το οικόπεδο στην οδό Παρνασσού έχει χαρακτηριστεί κοινόχρηστο πράσινο 

από το Π.Δ. του Ελαιώνα. Προς το παρόν δεν έχει γίνει ουδεμία ενέργεια προς την 

κατεύθυνση αυτή. 

Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων των ΕΛ.ΤΑ αποτελείται από 89 συνολικά 

ιδιοκτησίες διάσπαρτες σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια. Στην πλειονότητα 

τους τα ακίνητα των ΕΛ.ΤΑ είναι λειτουργικά, χρησιμοποιούνται ως ταχυδρομικά 

καταστήματα και κέντρα διαλογής ή για τη στέγαση διοικητικών υπηρεσιών. 
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Σχεδιάζονται αλλαγές στο οργανόγραμμα του Οργανισμού, στο οποίο 

προβλέπεται η σύσταση Διεύθυνσης Ακίνητης Περιουσίας. Κύριες αρμοδιότητες της 

νέας διεύθυνσης θα είναι οι προτάσεις για τη βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης 

περιουσίας και ο συντονισμός των μισθώσεων. 

Στις 30.06.2004 συγκροτήθηκε επιτροπή από στελέχη του Οργανισμού με 

σκοπό τον προσδιορισμό των στεγαστικών αναγκών του οργανισμού στις περιοχές 

όπου υπάρχουν ιδιόκτητα ακίνητα και η εξέταση της δυνατότητας αξιοποίησης των 

υπαρχόντων για κάλυψη τρεχουσών ή μελλοντικών αναγκών. 

Στις 18.06.2004 συγκροτήθηκε επιτροπή για την αξιοποίηση του οικοπέδου 

επί της συμβολής των οδών Λένορμαν και Κων/πόλεως στο οποίο στεγάζεται σήμερα 

το Κέντρο Διαλογής Αττικής, το οποίο πρόκειται να μεταστεγαστεί εντός του 2006 

στο Κρυονέρι Αττικής, Το έργο της επιτροπής περιελάμβανε την εξέταση 

δυνατοτήτων ανέγερσης Κτιρίου Διοίκησης στο εν λόγω ακίνητο, καθώς και την 

καταγραφή των απαιτήσεων στέγασης των διαφόρων διασκορπισμένων στην περιοχή 

Αθηνών, υπηρεσιών του οργανισμού. Σχεδιάζεται εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας 

με αντικείμενο την ενιαία στέγαση των κεντρικών υπηρεσιών των ΕΛΤΑ σε νέο 

Κεντρικό Κτίριο Διοίκησης που θα ανεγερθεί στο παραπάνω ακίνητο (Λένορμαν και 

Κων/πολεως). Τέλος σχεδιάζεται η εκπαίδευση στελεχών σε θέματα ακίνητης 

περιουσίας. 

- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΣΕ). 

Ο ΟΣΕ, το 2001, ίδρυσε την θυγατρική ΓΑΙΑΟΣΕ, με σκοπό την 

αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του. Η 

ΓΑΙΑΟΣΕ δεν έχει στην κατοχή της ακίνητα, αλλά λειτουργεί ως αποκλειστικός 

διαχειριστής και σύμβουλος του ΟΣΕ σε όλα τα θέματα σχετικά με την ακίνητη 

περιουσία του. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία, φαίνεται ότι η πλειονότητα 

των ακινήτων του Οργανισμού ιδιοχρησιμοποιείται, ενώ παράλληλα υπάρχει μεγάλος 

αριθμός ακινήτων που εκμισθώνονται σε τρίτους. 

Η πολιτική διαχείρισης ακινήτων την οποία ακολουθεί η ΓΑΙΑΟΣΕ, εστιάζει 

στα ακόλουθα σημεία: 

1. Στην καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού (Κτηματολόγιο ΟΣΕ) 

και στη δημιουργία σύγχρονου μητρώου ακινήτων. 
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2. Στην άμεση ανάληψη δράσεων ανάπτυξης - αξιοποίησης σχετικά μικρού αριθμού, 

αλλά σημαντικής αξίας και προοπτικών, ακινήτων του ΟΣΕ. 

3. Στην αξιοποίηση των ακινήτων των Σιδηροδρομικών Σταθμών. 

4. Στην επανεξέταση όλων των δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης της ακίνητης 

περιουσίας του ΟΣΕ και την επίτευξη άμεσων αποτελεσμάτων αύξησης της 

απόδοσης των εκμεταλλεύσεων αυτών. 

5. Στην αξιοποίηση των ακινήτων που παρουσιάζουν δυνατότητες ανάπτυξης 

δραστηριοτήτων εμπορευματικού κέντρου. 

6. Στην ανάλυση του προγράμματος κάλυψης των στεγαστικών αναγκών των 

διοικητικών υπηρεσιών του ΟΣΕ και των θυγατρικών του και της αξιοποίησης του 

σχετικού κτιριακού αποθέματος. 

Ακολουθεί κατάσταση με τα ακίνητα τα οποία έχουν ήδη ενταχθεί σε 

πρόγραμμα αξιοποίησης ή σχεδιάζεται να ενταχθούν εντός του διαστήματος 2006-

2007: 

1. Αξιοποίηση ακινήτου σιδηροδρομικού σταθμού Πειραιά (Πελοποννήσου) 

2. Ανάπτυξη και αξιοποίηση νέου σιδηροδρομικού σταθμού Αθηνών 

3. Αξιοποίηση ακινήτου σιδηροδρομικού Αγ. Διονυσίου Πειραιά 

4. Αξιοποίηση ακινήτου στην περιοχή της Λεύκας Πειραιά 

5. Αξιοποίηση σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης 

6. Αξιοποίηση ακινήτου στη Θεσσαλονίκη (τμήμα μεταλλικών κατασκευών ΟΣΕ) 

7. Ανάπτυξη εμπορευματικών κέντρων συνδυασμένων μεταφορών και ειδικότερα 

του Θριασίου Πεδίου 

8. Αξιοποίηση ακινήτων μεσαίου μεγέθους σιδηροδρομικών σταθμών 

9. Αξιοποίηση ακινήτων μικρού μεγέθους σιδηροδρομικών σταθμών 

10. Αναβάθμιση και αξιοποίηση σιδηροδρομικών σταθμών γραμμής Αθήνας - Οινόης 

11. Αξιοποίηση των παλαιών (και κατηργημένων) γραμμών του ΟΣΕ 

12. Αξιοποίηση ακινήτου Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ) 

- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ) 

Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων των ΕΛ.ΤΑ. αποτελείται από 89 συνολικά 

ιδιοκτησίες, διάσπαρτες σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια. Στην πλειονότητα 

τους, τα ακίνητα των ΕΛ.ΤΑ. είναι λειτουργικά, χρησιμοποιούνται δε ως 

ταχυδρομικά καταστήματα και κέντρα διαλογής, ή για τη στέγαση διοικητικών 

υπηρεσιών. 
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Η ανάλυση του χαρτοφυλακίου ακινήτων των ΕΛ.ΤΑ. παρουσιάζει αρκετή 

δυσκολία κυρίως λόγω του σχετικά μικρού μεγέθους των περισσοτέρων, αλλά και της 

άμεσης εμπλοκής αυτών των ακινήτων στη λειτουργία του οργανισμού. Άλλωστε, η 

πλειονότητα των ακινήτων που ανήκουν στα ΕΛ.ΤΑ. έχει περιέλθει στην κυριότητα 

τους με σχετική νομοθετική ρύθμιση (Ν.Δ. 476/1970), και αποτελείται από ακίνητα 

τα οποία ανήκαν στο Ελληνικό Δημόσιο και είτε στέγαζαν ήδη υπηρεσίες των 

Ταχυδρομείων, είτε είχαν απαλλοτριωθεί με σκοπό την ανέγερση Ταχυδρομικών 

Καταστημάτων. 

Το νέο Επιχειρηματικό Σχέδιο του Οργανισμού (η εκπόνηση του οποίου 

βρίσκεται υπό εξέλιξη) προβλέπει τη σύσταση ειδικού φορέα αξιοποίησης της 

ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού στα πλαίσια της ευρύτερης αναδιάρθρωσης 

του. Ο νέος φορέας σχεδιάζεται να αναλάβει τη διαχείριση όλων των ακινήτων, 

συνεισφέροντας αποφασιστικά στη διαμόρφωση συγκεκριμένων αρχών και 

πρακτικών που θα ακολουθούνται για το χειρισμό των σχετικών θεμάτων, τόσο για τα 

λειτουργικά ακίνητα, όσο και για τα υπόλοιπα. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με επιστολή του Οργανισμού, οι δράσεις τις 

οποίες έχουν αναλάβει τα ΕΛΤΑ στο πλαίσιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας 

τους είναι οι ακόλουθες: 

Ένταξη στο υπό αναθεώρηση Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο, 

συγκεκριμένου άξονα δράσης για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. 

 Ολοκλήρωση του Μητρώου παγίων και διαχωρισμός των ακινήτων σε 

λειτουργικά και μη λειτουργικά Τακτοποίηση τίτλων και πολεοδομικών θεμάτων και 

σύνταξη μελέτης προσδιορισμού βέλτιστης χρήσης των ακινήτων. 

Σχεδιάζονται αλλαγές στο οργανόγραμμα του Οργανισμού, στο οποίο 

προβλέπεται η σύσταση Διεύθυνσης Ακίνητης Περιουσίας. Κύριες αρμοδιότητες της 

νέας διεύθυνσης θα είναι οι προτάσεις για τη βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης 

περιουσίας και ο συντονισμός των μισθώσεων. 

Στις 30.06.2004 συγκροτήθηκε επιτροπή από στελέχη του Οργανισμού με 

σκοπό τον προσδιορισμό των στεγαστικών αναγκών του οργανισμού στις περιοχές 

όπου υπάρχουν ιδιόκτητα ακίνητα και η εξέταση της δυνατότητας αξιοποίησης των 

υπαρχόντων για κάλυψη τρεχουσών ή μελλοντικών αναγκών. 

Στις 18.06.2004 συγκροτήθηκε επιτροπή για την αξιοποίηση του οικοπέδου 

επί της συμβολής των οδών Λένορμαν και Κων/πόλεως, συνολικής εκτάσεως 5.500 

τμ, στο οποίο στεγάζεται σήμερα το Κέντρο Διαλογής Αττικής, το οποίο πρόκειται να 
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μεταστεγαστεί εντός του 2006 στο Κρυονέρι Αττικής, Το έργο της επιτροπής 

περιελάμβανε την εξέταση δυνατοτήτων ανέγερσης Κτιρίου Διοίκησης στο εν λόγω 

ακίνητο, καθώς και την καταγραφή των απαιτήσεων στέγασης των διαφόρων 

διασκορπισμένων στην περιοχή Αθηνών, υπηρεσιών του οργανισμού. 

Σχεδιάζεται εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας με αντικείμενο την ενιαία 

στέγαση των κεντρικών υπηρεσιών των ΕΛΤΑ σε νέο Κεντρικό Κτίριο Διοίκησης 

που θα ανεγερθεί στο παραπάνω ακίνητο (Λένορμαν και Κων/πολεως).                

Τέλος σχεδιάζεται, η εκπαίδευση στελεχών σε θέματα ακίνητης περιουσίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  

ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΕΚΟ: 

 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.  

4.1  Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
Στο κεφάλαιο αυτό αναλύουμε την περίπτωση της ΕΡΤ Α.Ε.  

 Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. ανήκει στο δημόσιο τομέα και εποπτεύεται 

από τον Υπουργό Επικρατείας. Στον ενιαίο φορέα της ΕΡΤ Α.Ε.– περιλαμβάνονται 

σήμερα η ΕΤ1, η NET, η ΕΡΑ, τρία ψηφιακά προγράμματα (Prisma+, Sport+, Cine+), 

η ERTWORLD και η ΕΡΤ Α.Ε.3 με σκοπό λειτουργίας την ενημέρωση, την 

ψυχαγωγία και την μόρφωση του ελληνικού λαού. Η δομή που ακολουθεί αυτό το 

κεφάλαιο είναι η ακόλουθη: Αρχικά στο υποκεφάλαιο 4.2 αναφέρουμε λεπτομέρειες 

όσον αφορά στη λειτουργία της και στους σκοπούς της. Περιγράφουμε το ιστορικό 

ίδρυσης της (4.2.1), τη στρατηγική (4.2.2), τη διοικητική μορφή (4.2.3), την τεχνική 

υποδομή (4.2.4), τις δραστηριότητες (4.2.5), και την εταιρική κοινωνική ευθύνη 

(4.2.6) της εταιρίας. Τέλος, στο υποκεφάλαιο 4.3, καταγράφουμε και περιγράφουμε 

τα σημαντικότερα στοιχεία που αποτελούν την ακίνητη της περιουσία.  

4.2 Λειτουργία της ΕΡΤ Α.Ε.  

Η ΕΡΤ Α.Ε. (Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε.) είναι νομικό πρόσωπο 

ιδιωτικού δικαίου πoυ λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και εδρεύει στην 

ΑΘήνα. Ανήκει στο δημόσιο τομέα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Επικρατείας. 

Στον ενιαίο φορέα της ΕΡΤ Α.Ε.– περιλαμβάνονται σήμερα η ΕΤ1, η NET, η ΕΡΑ, 

τρία ψηφιακά προγράμματα (Prisma+, Sport+, Cine+), η ERTWORLD  και η ΕΡΤ 

Α.Ε.3, η οποία υπάγεται ωστόσο σε ειδικό καθεστώς, διατηρεί αυτόνομη διοικητική 

δομή και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. 

Η ΕΡΤ Α.Ε. εδρεύει στο κτίριο του Ραδιομεγάρου στην οδό Μεσογείων 432, 

στην Αγ. Παρασκευή. Η εταιρία διατηρεί επίσης κτιριακές εγκαταστάσεις επί των 

οδών Μεσογείων & Κατεχάκη, καθώς και οι άλλες περιοχές της Αθήνας. Στο 

Ηράκλειο Κρήτης και στην Πάτρα στεγάζονται οι αντίστοιχοι περιφερειακοί 

τηλεοπτικοί σταθμοί ενώ σε 19 ακόμη πόλεις της Ελλάδας στεγάζονται οι 

περιφερειακοί ραδιοφωνικοί σταθμοί. Για την εκπομπή των παραπάνω 
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προγραμμάτων, η ΕΡΤ Α.Ε., διατηρεί κέντρα εκπομπής και αναμεταδοτών 

καλύπτοντας το σύνολο της επικράτειας. 

Σκοπός της ΕΡΤ Α.Ε. είναι, σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο (Ν.1730/87), η 

οργάνωση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη της κρατικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, 

καθώς και η συμβολή της με τα μέσα αυτά: α) στην ενημέρωση, β) στη μόρφωση και 

γ) στην ψυχαγωγία του ελληνικού λαού. Η ΕΡΤ Α.Ε. δεν επιδιώκει την απόκτηση 

κέρδους. 

4.2.1 Ιστορικό 

Η επίσημη ιστορία της Ελληνικής Ραδιοφωνίας αρχίζει το 1938 με τις 

μεταδόσεις του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών και συνεχίζεται με την ίδρυση του 

Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας (ΕΙΡ), που ανέπτυξε πλούσια δραστηριότητα με τα 

τρία εθνικά ραδιοφωνικά προγράμματα, αλλά και με μεταδόσεις σε ξένες χώρες για 

τον απόδημο ελληνισμό. 

Το 1950 εκδίδεται από το ΕΙΡ το εβδομαδιαίο "Ραδιοπρόγραμμα", που 

χαρακτηρίζεται πρόδρομος του περιοδικού "Ραδιοτηλεόραση". Το 1965 μεταδίδεται η 

πρώτη πειραματική τηλεοπτική εκπομπή από το στούντιο του ΕΙΡ στο Ζάππειο, που 

σηματοδοτεί την ανατολή της Ελληνικής Τηλεόρασης. Το 1970 το ΕΙΡ 

μετονομάζεται σε ΕΙΡΤ (Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης). Το 1987, με 

το Νόμο 1730, ενοποιούνται οι τηλεοπτικοί και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί και ιδρύεται 

ενιαίος φορέας ραδιοτηλεόρασης, η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη 

Εταιρία, "ΕΡΤ Α.Ε.". 

Παράλληλα αποφασίζεται η ίδρυση περιφερειακού ραδιοτηλεοπτικού 

σταθμού στη Βόρεια Ελλάδα, της ΕΡΤ Α.Ε.-3, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Από το 1994 

λειτουργεί ως αυτόνομος κλάδος της ΕΡΤ Α.Ε. διαθέτοντας διοικητική και 

οικονομική αυτοτέλεια. 

Τέλος, το 1997 επιτυγχάνεται με νομοθετική ρύθμιση η διαφοροποίηση της 

φυσιογνωμίας των τηλεοπτικών καναλιών της δημόσιας τηλεόρασης ΕΤ-1 και ΕΤ-2 

και η μετεξέλιξή τους σε ΝΕΤ και ΕΤ-1. Η ΕΤ-1 αποτελεί εφεξής το πρώτο 

πολυσυλλεκτικό ψυχαγωγικό κανάλι, ενώ η ΝΕΤ καθιερώνεται ως το κυρίως 

ενημερωτικό και ειδησεογραφικό κανάλι. Με τη σύναψη της διακρατικής συμφωνίας 

Ελλάδας – Κύπρου εγκαινιάζεται το 1990 το δορυφορικό τηλεοπτικό πρόγραμμα 

ERT SAT της ΕΡΤ Α.Ε., το οποίο σήμερα μεταδίδεται παγκόσμια και έχει 

μετονομαστεί σε ERTWorld.  
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Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης και πολυσχιδούς διαδρομής της, η Δημόσια 

Ραδιοτηλεόραση αναδεικνύεται σε ισχυρό θεσμό και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

στο πεδίο των ΜΜΕ. Η συνολική της πορεία αποτελεί αναπόσπαστο και σημαντικό 

τμήμα της ραδιοτηλεοπτικής ιστορίας του τόπου και κατέχει βαρύνουσα θέση στην 

πολιτιστική ιστορία της χώρας.  

Σήμερα η ΕΡΤ Α.Ε. είναι ο μεγαλύτερος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της 

Ελλάδας διαθέτοντας μεγάλη ακίνητη περιουσία, ισχυρή και σύγχρονη τεχνική 

υποδομή, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και ένα μοναδικό ιστορικό 

αρχείο εικόνας και ήχου.  

Η ΕΡΤ Α.Ε., άρρηκτα συνδεδεμένη με το τηλεοπτικό "γίγνεσθαι" του τόπου 

μας, πρωτοπορεί και εξακολουθεί να "γράφει τηλεοπτική ιστορία" μέσω των 

προγραμμάτων που εκπέμπει με το σύστημα της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, 

ανταποκρινόμενη δυναμικά στις προκλήσεις των νέων τεχνολογικών εξελίξεων. Έτσι 

στις 16 Ιανουαρίου 2006, μετά από μία επίπονη και έντονη προετοιμασία, η ΕΡΤ Α.Ε. 

πραγματοποίησε την πρώτη επίγεια ψηφιακή μετάδοση εικόνας στη χώρα μας με την 

εκπομπή του σήματος τριών νέων πιλοτικών ψηφιακών προγραμμάτων (καναλιών) 

της ΕΡΤ Α.Ε. και την ψηφιακή αναμετάδοση του ΡΙΚ SAT. 

Στις 20 Μαρτίου 2006 το πρώτο ψηφιακό κανάλι της ΕΡΤ Α.Ε., το ΠΡΙΣΜΑ 

+, ξεκίνησε επίσημα την κανονική προβολή του προγράμματός του. Ακολούθησαν 

στις 25 Απριλίου 2006 το ΣΙΝΕ + και στις 29 Μαΐου 2006 το ΣΠΟΡ + έχοντας ήδη 

στο ενεργητικό του την επιτυχημένη απευθείας μετάδοση των Χειμερινών 

Ολυμπιακών Αγώνων.  

4.2.2 Στρατηγική 

Η ΕΡΤ Α.Ε. έχει διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στρατηγικής, 

κεντρικό στόχο του οποίου αποτελεί η πολυεπίπεδη ανάπτυξη της εταιρίας. Στο 

πλαίσιο αυτό είχε καταρτίσει και καταθέσει στον αποκλειστικό μέτοχο της εταιρίας, 

που είναι το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών το Στρατηγικό και 

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την τριετία 2005 – 2008, στο οποίο ορίζονταν οι 

προτεραιότητες της στρατηγικής της σύμφωνα με τους παρακάτω κεντρικούς άξονες:  

Ανάπτυξη, εστιασμένη στις παρακάτω παραμέτρους:  

•  Αύξηση της τηλεθέασης και της ακροαματικότητας,  

•  Ανάπτυξη του δορυφορικού προγράμματος και την πιλοτική εφαρμογή τριών νέων 

επίγειων ψηφιακών καναλιών.  
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• Ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου, διαλογικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας – SMS & υπηρεσιών τηλεοπτικής βιντεογραφίας – teletext (New 

Media)  

• Ανάπτυξη νέου ραδιοφωνικού σταθμού και περαιτέρω ανάπτυξη του Τρίτου 

Προγράμματος με στόχο την αύξηση της ακροαματικότητας  

•  Ανάπτυξη των Μουσικών Συνόλων  

•  Ανάπτυξη του περιοδικού Ραδιοτηλεόραση  

•  Ανάπτυξη της Κινηματογραφίας  

•  Συμμετοχή σε διεθνείς και εθνικές διοργανώσεις και εκθέσεις  

• Διοργάνωση Eurovision 2006 και Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης  

Διεύρυνση Δραστηριοτήτων, εστιασμένη στις παρακάτω παραμέτρους:  

•  Ψηφιοποίηση του οπτικοακουστικού αρχείου της ΕΡΤ Α.Ε.  

•  Αξιοποίηση του μουσειακού και αρχειακού υλικού  

•  Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα  

•  Επενδύσεις με στόχο την ανάπτυξη δορυφορικού και ψηφιακού δικτύου εκπομπής  

•  Δημιουργία αδειοδοτημένου δικτύου εκπομπής  

•  Αφομοίωση των επενδύσεων των τελευταίων ετών στην παραγωγή  

•  Εταιρική κοινωνική Ευθύνη της ΕΡΤ Α.Ε.  

Κάλυψη Ελλείμματος – Ισοσκέλιση Εσόδων / Εξόδων, εστιασμένη στις παρακάτω 

παραμέτρους:  

•  Εξορθολογισμός λειτουργικών δαπανών  

•  Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας  

•  Ολοκληρωμένο σύστημα κατάρτισης & παρακολούθησης προϋπολογισμού  

•  Αύξηση εσόδων – ανταποδοτικού τέλους  

Αναδιοργάνωση Λειτουργιών, εστιασμένη στις παρακάτω παραμέτρους:  

•  Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα  

•  Μελέτη για ανάπτυξη νέου οργανογράμματος  

•  Αξιολόγηση, εκπαίδευση και αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού  

•  Ανάπτυξη και καταγραφή εταιρικών διαδικασιών λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, 

προμηθειών και διαχείρισης προσωπικού 
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Εντός του Μαρτίου 2008, η ΕΡΤ Α.Ε. αναμένεται, όπως έχει γίνει γνωστό, να 

καταθέσει νέο Σ.Ε.Σ. (Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο) για την περίοδο 2008-2012. 

4.2.3 Διοικητική μορφή 

Η ΕΡΤ Α.Ε. διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) με 

πενταετή θητεία, το οποίο είναι και το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρίας και 

κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της 

εταιρίας ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της. Ο Πρόεδρος του 

Δ.Σ. – Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της ΕΡΤ Α.Ε., 

διευθύνει το έργο τους και λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των 

διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της εταιρίας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων 

και προϋπολογισμών και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην άσκηση 

των αρμοδιοτήτων του ο Πρόεδρος του Δ.Σ. – Διευθύνων Σύμβουλος επικουρείται 

από δύο Εντεταλμένους Συμβούλους, από τους Γενικούς Διευθυντές και τους 

Διευθυντές. Η διάρθρωση και η λειτουργία των υπηρεσιών της ΕΡΤ Α.Ε. 

καθορίζονται με τον Υπηρεσιακό Οργανισμό, τα δε θέματα προσωπικού με το Γενικό 

Κανονισμό Προσωπικού.  

4.2.4 Τεχνική Υποδομή  

Για την εκπομπή του ραδιοτηλεοπτικού σήματος η ΕΡΤ Α.Ε. διαθέτει ένα 

τεράστιο δίκτυο πομπών και αναμεταδοτών σε ολόκληρη τη χώρα, το οποίο 

αποτελείται από 20 κύρια Κέντρα εκπομπής, 40 δευτερεύοντα και από ένα μεγάλο 

αριθμό αναμεταδοτών (περίπου 2000) σε περισσότερες από 1200 θέσεις εκπομπής. 

Στην υποδομή εκπομπής συμπεριλαμβάνονται 141 πομποί ραδιοφωνίας FM από 500 

W έως 20 KW, καθώς και σημαντικός αριθμός πομπών στα Μεσαία και Βραχέα.  

Για την παραγωγή του τηλεοπτικού περιεχομένου διατίθενται 12 άρτια 

εξοπλισμένα στούντιο ψηφιακής τεχνολογίας. Επίσης, τηλεοπτικά στούντιο 

λειτουργούν σε 2 μεγάλες πόλεις της περιφέρειας. Για τη ραδιοφωνία η ΕΡΤ Α.Ε. 

διαθέτει 26 στούντιο ραδιοφωνίας και ηχοληψίας στην Αθήνα και 34 στούντιο στους 

19 περιφερειακούς σταθμούς.  

•  Η τηλεοπτική παραγωγή υποστηρίζεται από 30 περίπου συγκροτήματα 

συνάρμοσης εικόνας (μοντάζ) ψηφιακής τεχνολογίας καθώς και 15 σταθμούς 

εργασίας γραφιστικής ψηφιακής τεχνολογίας.  
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•  Για τις εξωτερικές μεταδόσεις η ΕΡΤ Α.Ε. είναι εφοδιασμένη με 6 πολυκάμερα 

αυτοκίνητα (ΟΒ VAN) και 9 αυτοκίνητα με τηλεοπτικό ιστό.  

•  Τέλος η τεχνική υποδομή συμπληρώνεται από μεγάλο αριθμό φορητών 

ραδιοζευκτών καθώς και από 40 περίπου κάμερες ENG εξωτερικών λήψεων 

ψηφιακής κυρίως τεχνολογίας.  

4.2.5 Δραστηριότητες  

Η ΕΡΤ Α.Ε. παρέχει ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες σε εθνικό, τοπικό και 

διεθνές επίπεδο μέσω επίγειων και δορυφορικών συστημάτων μετάδοσης. Η ΕΡΤ 

Α.Ε. σήμερα λειτουργεί δύο τηλεοπτικά δίκτυα (κανάλια) πανελλαδικής εμβέλειας – 

τη ΝΕΤ και την ΕΤ-1 –, ένα δίκτυο ευρύτερης εμβέλειας – την ΕΤ-3 –, δύο 

περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς – της Πάτρας και του Ηρακλείου – , ένα 

διεθνές δορυφορικό πρόγραμμα – το ERTWorld και τρία ψηφιακά κανάλια – τα 

ΠΡΙΣΜΑ +, ΣΙΝΕ + και ΣΠΟΡ +. Επιπλέον, η εταιρία λειτουργεί 19 περιφερειακούς 

ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 ραδιοφωνικούς σταθμούς διεθνούς εμβέλειας και 6 

ραδιοφωνικούς σταθμούς πανελλήνιας εμβέλειας, καθώς επίσης 3 ραδιοφωνικούς 

σταθμούς της ΕΡΤ Α.Ε.-3, εκ των οποίων οι δύο είναι τοπικής και ο ένας διεθνούς 

εμβέλειας.  

Λειτουργούν επίσης συνολικά, 4 μουσικά σύνολα: 3 ορχήστρες και 1 χορωδία.  

Τέλος, στις δραστηριότητες της ΕΡΤ Α.Ε. εντάσσεται και η έκδοση του εβδομαδιαίου 

περιοδικού «Ραδιοτηλεόραση».  

4.2.6 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη  

Η ΕΡΤ Α.Ε., σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο, έχει σκοπό την ενημέρωση, 

μόρφωση και ψυχαγωγία του ελληνικού λαού. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά:  

• για τη διάχυση της ενημέρωσης μέσω:  

- του μεγαλύτερου σε κάλυψη πανελλαδικού δικτύου τηλεόρασης και ραδιοφώνου 

που προσεγγίζει το 100% 

- της εκπομπής δορυφορικών προγραμμάτων που διατηρούν και προάγουν τους 

δεσμούς των Ελλήνων του εξωτερικού με την Ελλάδα  

• για την πρόσβαση στην ενημέρωση όλων των πολιτών και κατοίκων της χώρας 

μέσω:  

- προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις των ατόμων με ειδικές ανάγκες, 
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όπως τα δελτία ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα και το ειδικό ψηφιακό κανάλι 

Prisma +. 

- ραδιοφωνικών προγραμμάτων που εκπέμπονται από το ραδιοφωνικό σταθμό 

«ΦΙΛΙΑ» και τα οποία, προσαρμοσμένα σε 12 διαφορετικές γλώσσες, απευθύνονται 

στους αλλοδαπούς κατοίκους και τους οικονομικούς μετανάστες που ζουν και 

εργάζονται στη χώρα μας.  

• για την εκπομπή ποιοτικών τηλεοπτικών & ραδιοφωνικών προγραμμάτων που 

καλύπτουν όλο το φάσμα των πολιτιστικών, αθλητικών & ψυχαγωγικών θεμάτων με 

ιδιαίτερη επίσης έμφαση στα ποιοτικά παιδικά προγράμματα.  

• για την εμπέδωση της λειτουργίας των πολιτικών θεσμών και την προβολή των 

θεμάτων που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση και τους κοινωνικούς φορείς μέσω:  

- ειδικών προγραμμάτων παρουσίασης των εργασιών του Ελληνικού & του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  

- ενημερωτικών εκπομπών και ειδήσεων με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που 

αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση, τους κοινωνικούς φορείς και τις οργανωμένες 

παραγωγικές τάξεις.  

H ΕΡΤ Α.Ε., τέλος, έχει περαιτέρω αναπτύξει τις δραστηριότητές της, 

διευρύνοντας παράλληλα την κοινωνική της προσφορά με δράσεις, οι οποίες 

υπερβαίνουν τις καταστατικές της υποχρεώσεις.  Πρόσφατα δημοσιοποίησε τις 

ενέργειές της στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ανακοινώνοντας την 

ένταξη της εταιρίας στο αντίστοιχο δίκτυο Ε.Κ.Ε. 

 

4.3 Παρουσίαση στοιχείων της ακίνητης περιουσίας της ΕΡΤ Α.Ε.  

Καταγραφή και Αποτίμηση της ακίνητης περιουσίας. 
Η ΕΡΤ Α.Ε. είναι κάτοχος ακίνητης περιουσίας, που βρίσκεται σε όλα σχεδόν 

τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας και συνίσταται από τέσσερις βασικές 

κατηγορίες ακινήτων: 

1. γήπεδα σε κορυφές βουνών, που παραχωρήθηκαν από το δημόσιο για την 

εγκατάσταση των βασικών Κέντρων εκπομπής του ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος 

της εταιρίας, στα οποία έχουν ανεγερθεί πυλώνες κεραιών και διώροφα κτίρια για την 

στέγαση των πομπών και λοιπών παρελκυόμενων. 

2. γήπεδα, μεγάλης σχετικά έκτασης, ευρισκόμενα εντός ή στα όρια αστικών 

περιοχών, καθώς και εντός τέως και νυν στρατοπέδων ("κληρονομιά" της πρώην 
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ΥΕΝΕΔ), που παραχωρήθηκαν, απαλλοτριώθηκαν ή και αγοράστηκαν, για την 

εγκατάσταση των ραδιοφωνικών σταθμών μεσαίων κυμάτων (και σε μία περίπτωση –

της Αυλίδας Βοιωτίας – για την εγκατάσταση των κεραιοσυστημάτων εκπομπής 

βραχέων κυμάτων), στα οποία έχουν ανεγερθεί ακτινοβολούντες ιστοί - κεραίες και 

κτίρια παραγωγής και / ή εκπομπής ραδιοφωνικού προγράμματος. 

3. μικρά γήπεδα με κεραία και οικίσκο, παραχωρημένα, μισθωμένα, ή και 

αγορασμένα, για την δημιουργία πυκνού δικτύου τηλεοπτικών αναμεταδοτών. 

4. κεντρικά αστικά ακίνητα, που παραχωρήθηκαν, απαλλοτριώθηκαν ή και 

αγοράστηκαν για την στέγαση των κεντρικών υπηρεσιών Παραγωγής και Διοίκησης. 

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων που δεν προέρχονταν από αγορά, 

ανήκαν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, το ΤΕΘΑ ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ. και η ΕΡΤ Α.Ε. 

κατείχε ή χρησιμοποιούσε κατά την δημοσίευση του Ν. 1730/87, ρυθμίστηκε με το 

άρθρο 12 του νόμου αυτού. 

Είναι αμέσως προφανές ότι ουσιαστικός λόγος για αγοραία αξία και 

ρεαλιστικές σκέψεις για αξιοποίηση μπορεί να γίνουν μόνον για μέρος των ακινήτων 

των κατηγοριών 2 και 4. Στις όποιες σκέψεις για αξιοποίηση των ακινήτων πρέπει 

βέβαια να περιλαμβάνεται και η εξασφάλιση των εναλλακτικών λύσεων για την 

ομαλή λειτουργία της εταιρίας, στο βαθμό που επηρεάζεται από την αξιοποίηση του 

κάθε ακινήτου. 

Μία σημαντική παράμετρος στις όποιες προθέσεις της ΕΡΤ Α.Ε. για 

αξιοποίηση του συνόλου σχεδόν των κατάλληλων ακινήτων της είναι οι παρεμβάσεις 

των Δήμων, στα διοικητικά όρια των οποίων βρίσκονται τα ακίνητα. Οι παρεμβάσεις 

στοχεύουν στην περίπου οικειοποίηση των ακινήτων της ΕΡΤ Α.Ε., η δε σχετική 

δυνατότητα παρέχεται σ' αυτούς μέσω του ρόλου τους στην σύνταξη των Γενικών 

Πολεοδομικών Σχεδίων των περιοχών τους, που είναι απαραίτητα και καίριας 

σημασίας για την αξιοποίηση κάθε ακινήτου, αφού σ' αυτά καθορίζονται οι χρήσεις 

γης και οι παράμετροι δόμησης. Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρονται τα 

ακίνητα στο Ίλιον (πρώην Λιόσια), στον Σταυρό Γέρακα, στην Σούδα Χανίων κ.λπ. 

Τα σημαντικότερα ακίνητα της εταιρίας και η λογιστική αξία αυτών είναι: 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Περιγραφή Έκταση οικοπέδου Λογιστική αξία1 

(Ευρώ) 

Παρατηρήσεις 

Ραδιομέγαρο 

Αγ.Παρασκευής 

42.730 40.311.550 Εντός σχεδίου 
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Μεσογείων 136 29.235 26.081.700 Εντός σχεδίου 

Ρηγίλλης - Μουρούζη 876 4.630.530 Διατηρητέο 

Σταυρός Γέρακα 31.486 5.617.021 Εκτός σχεδίου 

Ίλιον 35.458 3.276.600 Εντός σχεδίου 

Άγιος Στέφανος 131.746 14.183.700 Εκτός σχεδίου 

 

 ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Περιγραφή Έκταση οικοπέδου Λογιστική αξία1 

(Ευρώ) 

Παρατηρήσεις 

Περαία Θεσσαλονίκης 760.812 12.465.100 Γενικό Πολεοδ. Σχέδιο 

Αυλίδα Βοιωτίας 1.162.390 5.441.000 Εκτός σχεδίου 

Ρόδος 38.360 3.276.600 Εκτός σχεδίου 

Κόμβος Ρίου Πάτρας 14.184 936.170 Γενικό Πολεοδ. σχέδιο 

Σούδα Χανίων 48.814 1.872.350 Τμήμα εντός σχεδίου 

Κομοτηνή 38.968 936.170 Εκτός σχεδίου 

Ζάκυνθος 92.799 7.489.400 Εκτός σχεδίου 

Κέρκυρα 66.876 4.680.800 Εκτός σχεδίου 

Ηράκλειο Κρήτης 12.316 3.370.200 Γενικό Πολεοδ. σχέδιο 

Μέγαρα 173.810 5.617.000 Εκτός σχεδίου 

1 Οι λογιστικές αξίες δεν είναι με βάση τα Δ.Λ.Π. 

Τέλος θα πρέπει να επισημανθεί ότι, στο πλαίσιο του προσδιορισμού της 

αξίας του ενεργητικού, του παθητικού και της καθαρής θέσης του κλάδου New 

Media, προκειμένου να εισφερθεί με απορρόφηση στη θυγατρική εταιρία "Νέα 

Συνδρομητική Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης Οπτικοακουστικών 

Υπηρεσιών", εκδόθηκε πόρισμα από τη Δ/ση Α.Ε. & Πίστεως της Γεν. Γραμματείας 

του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με το οποίο η εκτίμηση της εμπορικής αξίας 

των ακινήτων Σταυρού Γέρακα, Αγ. Στεφάνου Αττικής, Αυλίδας Βοιωτίας, Περαίας 

Θεσ/νίκης, Κομοτηνής, Ρίου Πατρών και Ρόδου ανήλθε στα 224.000.000 ευρώ (μόνο 

η αξία γης). 

Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά η καταγραφή των ακινήτων της εταιρίας 

που αναφέρθηκαν παραπάνω: 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΡΑΜΕΣΙ (ΑΥΛΙΔΑ) ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

Α. Οικόπεδο. 

Το ακίνητο βρίσκεται στην περιοχή Αυλίδας Βοιωτίας, μεταξύ του χωριού 

Παντείχι και της θάλασσας και υπάγεται Διοικητικά στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
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Ευβοίας. Είναι σχεδόν επίπεδο, περιφραγμένο και έχει πρόσωπο στον 

ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στη θάλασσα 1230.00 περίπου μέτρα. Η έκταση 

του γηπέδου είναι 1.162.390 Μ2 και χρησιμοποιείται σαν κέντρο εκπομπής βραχέων 

κυμάτων, περιλαμβάνοντας κτίρια και συστοιχίες κεραιών. Στο γήπεδο υπάρχει 

σημαντικός αριθμός καρποφόρων και μη δένδρων και γεώτρηση. Η ανωτέρω 

γηπεδική έκταση περιήλθε στην κυριότητα της ΕΡΤ Α.Ε. με αναγκαστική 

απαλλοτρίωση υπέρ αυτής, με την 191/10-12-1968 Πράξη του Υπουργικού 

Συμβουλίου (ΦΕΚ 247/Δ724-12-1968). Η σχετική μεταγραφή έγινε στον τόμο 314 

και με αριθ. 36 των βιβλίων του Υποθηκοφυλακείου Χαλκίδας. Το ακίνητο είναι 

εκτός σχεδίου, με χρήση "κτίρια και εγκαταστάσεις ΕΡΤ Α.Ε." και όριο κατάτμησης 

τα 4.000 Μ2, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο διάταγμα της ΖΟΕ της περιοχής. 

Β. Κτίρια – Τεχνικά έργα – Εγκαταστάσεις . 

Στο γήπεδο έχουν ανεγερθεί τα ακόλουθα κτίσματα: 

Κτίριο πομπού βραχέων κυμάτων: Διώροφο κτίριο με υπόγειο, συνολικού 

εμβαδού ορόφων 1749.00 Μ2, ήτοι 91.00 Μ2 στο υπόγειο, 1375.00 Μ2 στο ισόγειο 

και 283.00 Μ2 στον Α όροφο. Το κτίριο κατασκευάστηκε περί το 1970 ενώ έχει 

ανακαινιστεί στα μέσα της δεκαετίας του 1980.  

Κτίριο διακοπτών μεταγωγής: Ισόγειο ορθογωνικό κτίριο, εμβαδού 242.00 

Μ2 και ύψους 7.05 μ.. Το κτίριο είναι μονόχωρο και περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις 

διακοπτών μεταγωγής για επιλογή κεραιών εκπομπής, ανάλογα με την περιοχή 

αποστολής του ραδιοφωνικού σήματος.  

Φυλάκιο εισόδου: Ισόγειο ορθογωνικό κτίριο, εμβαδού 134.00 Μ2 και ύψους 

3.50 μ.. Το κτίριο χρησιμοποιείτο για στέγαση του φύλακα ελέγχου της εισόδου. 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ AΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Α. Οικόπεδο. 

Το ακίνητο βρίσκεται στον Δήμο Αγίου Στεφάνου Αττικής, σε προνομιούχο 

θέση, αφού καταλαμβάνει περιοχή από τις υψομετρικά ανώτερες του Δήμου. Είναι 

ελαφρώς κεκλιμένο και εκτός σχεδίου, εφαπτόμενο της εντός σχεδίου περιοχής του 

Αγίου Στεφάνου. Η πρόσβαση είναι ευχερής, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στον 

κόμβο της Εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης με την λεωφόρο Κηφισιάς – 

Εκάλης – Αγίου Στεφάνου. Το γήπεδο είναι περιφραγμένο, έχει εμβαδόν 131.746 Μ2 
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και χρησιμοποιείται ως Κέντρο Εκπομπής Μεσαίων Κυμάτων. Σε εξέλιξη βρίσκονται 

συνεννοήσεις με τους αρμόδιους φορείς για την άρση των πολεοδομικών εμποδίων 

και την εξασφάλιση της χωροθέτησης του νέου Ραδιομεγάρου της ΕΡΤ Α.Ε.. Στην 

κυριότητα της ΕΡΤ Α.Ε. περιήλθε εν μέρει με δύο απαλλοτριώσεις και εν μέρει με 

δύο αγορές. Οι απαλλοτριώσεις είναι οι περιλαμβανόμενες στα ΦΕΚ 247 Α/4.9.1952, 

342 Α/30.12.1952 και 73 Α/28.3.1953 (μερική ανάκληση της πρώτης). Οι αγορές 

έγιναν από ιδιώτες, δυνάμει των συμβολαίων 18646/15.9.1953 και 19454/21.2.1955 

του συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρέου Αριστ. Παιδάκη. 

Β. Κτίρια – Τεχνικά έργα – Εγκαταστάσεις. 

Στο γήπεδο έχουν ανεγερθεί τα ακόλουθα κτίσματα: 

Κτίριο Πομπού: Ισόγειο κτίριο με υπόγειο, συνολικού εμβαδού 1319.67 Μ2, 

εκ των οποίων 281.00 Μ2 είναι το υπόγειο και 1038.67 Μ2 το ισόγειο, του οποίου το 

δάπεδο είναι σε δύο επίπεδα. Το κτίριο κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 

1950 για την στέγαση του πομπού μεσαίων κυμάτων 150 KW.  Περιλαμβάνει χώρο 

υποδοχής, τους χώρους του πομπού και των βοηθητικών εγκαταστάσεων αυτού, 

υποσταθμό μέσης τάσης, αποθήκες, γραφεία, κουζίνα, χώρους υγιεινής, εργαστήριο 

και υπνοδωμάτια. 

Κτίριο αποθήκης: Ισόγειο κτίσμα, εμβαδού 120.00 Μ2, με φέροντα οργανισμό 

μεταλλικό . Αποτελεί αποθηκευτικό χώρο. 

Κτίριο αποθήκης: Ισόγειο κτίσμα, εμβαδού 325.00 Μ2, το οποίο 

κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Χρησιμοποιείται για αποθήκη. 

 Υπόστεγο αυτοκινήτων: Ισόγειο κτίσμα (μεταλλικό υπόστεγο), εμβαδού 

230.00 Μ2. Χρησιμοποιείται για την στάθμευση αυτοκινήτων της Υπηρεσίας. 

Θυρωρείο: Ισόγειο ελαφρώς υπερυψωμένο κτίσμα, εμβαδού 31.00 Μ2, 

κατασκευασμένο το 1954. Χρησιμοποιήθηκε για την παραμονή των φυλάκων 

επιτήρησης της εισόδου του γηπέδου. 

Οικίσκος κεραίας: Ισόγειο κτίσμα, εμβαδού 26.00 Μ2, κατασκευασμένο το 

1953.  Στεγάζει τα κυκλώματα προσαρμογής του πομπού προς την κεραία. 

Στο γήπεδο υπάρχουν και δύο εγκαταλειμμένα και ερειπωμένα παλαιά 

κτίσματα, εμβαδού 74.60 Μ2 και 7.50 Μ2. 
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Α. Οικόπεδο. 

Το ακίνητο βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Κομοτηνής – Μαρώνειας, 2 – 

3 χιλιόμετρα από την πόλη της Κομοτηνής. Είναι εκτός σχεδίου, έχει εμβαδόν 38.968 

Μ2 και στεγάζει τις λειτουργίες παραγωγής και μετάδοσης (στα μεσαία κύματα) του 

ραδιοφωνικού προγράμματος του Ραδιοφωνικού Σταθμού Κομοτηνής, 

περιλαμβάνοντας κτίσματα και κεραία. Το γήπεδο είναι περιφραγμένο και σχεδόν 

επίπεδο. Το σχήμα του είναι τραπεζοειδές, με πρόσωπο στην επαρχιακή οδό 290.50 

μ., και περιβάλλεται από δευτερεύοντες αγροτικούς δρόμους. Στην κυριότητα της 

ΕΡΤ Α.Ε. περιήλθε από δωρεά της κοινότητας Κοσμίου, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 

16/1952 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοσμίου Νομού Ροδόπης, η οποία 

εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ164 / Α7 14.06.1952), 

δυνάμει και του 1033 / 03.10.1952 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Κομοτηνής 

Νικολάου Ζαφειρίου Παπανικολάου, το οποίο μεταγράφηκε στον τόμο 64 με αριθ. 

170 των βιβλίων μεταγραφών Κομοτηνής. Κατά μήκος του οδικού άξονα επί του 

οποίου έχει πρόσωπο το ακίνητο έχει αναπτυχθεί αξιόλογη ανάπτυξη, εμπορικών και 

βιοτεχνικών κυρίως χρήσεων. Η πρόσβαση στο ακίνητο γίνεται εύκολα, από την πόλη 

της Κομοτηνής, με κατεύθυνση προς Μαρώνεια. 

Β. Κτίρια – Τεχνικά έργα – Εγκαταστάσεις. 

Στο γήπεδο έχουν ανεγερθεί τα ακόλουθα κτίσματα: 

Κτίριο Ραδιοφωνικού σταθμού: Ισόγειο κτίριο, αρχικού εμβαδού 383.20 Μ2, 

το οποίο κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1950 και επεκτάθηκε, το 

1984, με προσθήκη 102.80 Μ2. Περιλαμβάνει δύο αίθουσες πομπών (μία για τον 

παλιό των 50 KW και μία για τον SIEMENS των 100KW), γραφεία διοίκησης και 

υποστήριξης της παραγωγής προγράμματος, τεχνικούς χώρους και αποθήκες, 

εργαστήριο επισκευών, δισκοθήκη, studio παραγωγής και χώρους υγιεινής. 

Κτίριο Μηχανοστασίου: Ισόγειο κτίσμα, εμβαδού 52.80 Μ2 και ύψους 4.00 

μ., το οποίο κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1950, με επέκταση του το 

1984. Στεγάζει τις γεννήτριες παραγωγής εφεδρικής ηλεκτρικής ισχύος και τον 

υποσταθμό μέσης τάσης. 
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Οικίσκος κεραίας: Ισόγειο κτίσμα, εμβαδού 14.19 Μ2 και ύψους 4.10 μ., το 

οποίο κατασκευάστηκε το 1984. Στεγάζει τα κυκλώματα προσαρμογής γραμμής 

μεταφοράς – κεραίας. 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Α. Οικόπεδο. 

Το γήπεδο της Περαίας Θεσσαλονίκης, έκτασης 760.812 Μ2 και κατά 

νεώτερη και ακριβή καταμέτρηση 763.173.18 Μ2, βρίσκεται στην περιοχή του 

Δήμου Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης, μεταξύ του Αεροδρομίου "Μακεδονία" και της 

πρώην κοινότητας Περαίας (σήμερα Δήμου Θερμαϊκού). Είναι εκτός ρυμοτομικού 

σχεδίου, επίπεδο και παραθαλάσσιο, με πρόσωπο στην θάλασσα 766 μέτρα. Η 

ανωτέρω γηπεδική έκταση παραχωρήθηκε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου 

(Ραδιοφωνικός Σταθμός Βορείου Ελλάδος), με την υπ' αριθ. Ε/13724/60/22.12.1962 

απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, Δ/νση Εποικισμού, Τμήμα Κτηματολογίου. Η 

ΕΡΤ Α.Ε., ως καθολικός διάδοχος της ΕΡΤ Α.Ε. – 1 και ΕΡΤ Α.Ε. – 2, απέκτησε την 

πλήρη κυριότητα του ακινήτου, με βάση τις διατάξεις του άρθ. 12 του ν. 1730/87, η 

οποία μετεγγράφει στο Υποθηκοφυλακείο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης στον τόμο 112 

και αριθμό 221. Περαιτέρω, έχει υποβληθεί και δήλωση ιδιοκτησίας στο 

Κτηματολόγιο (Γραφείο Κτηματογράφησης Περαίας Θεσσαλονίκης). 

Η έκταση είναι περιφραγμένη, με τοπικές φθορές της συρματόπλεκτης 

περίφραξης, και περιλαμβάνει κτίρια και κεραίες για την εκπομπή ραδιοφωνικών 

προγραμμάτων της ΕΡΤ Α.Ε. στα μεσαία και στα (ήδη εκτός λειτουργίας) βραχέα 

κύματα. Η πρόσβαση του ακινήτου από την πόλη της Θεσσαλονίκης γίνεται μέσω της 

οδού Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας, η οποία πρόσφατα έχει διαπλατυνθεί. Το γήπεδο 

αυτό συμμετέχει σε μεγάλο ποσοστό στην μοναδική εκτός σχεδίου περιοχή του 

ευρύτερου αστικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης κατά μήκος και παράλληλα με 

την ακτογραμμή του Θερμαϊκού κόλπου. Για την περιοχή αυτή πρόσφατα 

εκπονήθηκε, εγκρίθηκε από την εκτελεστική επιτροπή του Οργανισμού Ρυθμιστικού 

Σχεδίου Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, το 

οποίο αποτελεί την εναρκτήρια διαδικασία για την ένταξη σε σχέδιο πόλης. Ήδη δε, 

στις 23/01/2008 υπογράφθηκε η σύμβαση εκπόνησης της πολεοδομικής μελέτης 

μεταξύ του Δήμου Θερμαϊκού και μελετητικού γραφείου της Θεσσαλονίκης.  
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Β. Κτίρια – Τεχνικά έργα – Εγκαταστάσεις. 

Στο γήπεδο έχουν ανεγερθεί τα ακόλουθα κτίσματα: 

Κτίριο πομπού μεσαίων κυμάτων: Διώροφο κτίριο, εμβαδού 492.10 Μ2 στο 

ισόγειο και 133.92 Μ2 στον Α' όροφο. Το κτίριο περιλαμβάνει την αίθουσα του 

πομπού 200 KW, την αίθουσα των μηχανημάτων ψύξης του πομπού, τον χώρο του 

μετασχηματιστή ηλεκτρικής τάσης, αποθήκες, εργαστήριο, γραφειακούς χώρους, 

κουζίνα και χώρους υγιεινής. Το κτίριο κατασκευάστηκε περί τα μέσα της δεκαετίας 

του 1950, ανακαινίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980, οπότε και 

κατασκευάστηκε προσθήκη 85 περίπου Μ2 για τις ανάγκες εγκατάστασης του 

πομπού των 200 KW. 

Κτίριο πομπών Βραχέων: Ισόγειο κτίριο, αποτελούμενο από την πτέρυγα των 

πομπών, την πτέρυγα των γραφειακών χώρων και το μηχανοστάσιο. Το συνολικό 

εμβαδόν του κτιρίου είναι 600.20 Μ2. Περιλαμβάνει τους πομπούς βραχέων 

κυμάτων, τεχνικούς χώρους υποστήριξης, γραφειακούς χώρους και μηχανοστάσιο. 

Κτίριο μηχανοστασίου: Ισόγειο κτίσμα, εμβαδού 212.80 Μ2, το οποίο 

στεγάζει τις γεννήτριες παραγωγής εφεδρικής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Κτίριο πομπού 5KW: Ισόγειο κτίριο εμβαδού 333.17 Μ2. Χρησιμοποιήθηκε 

για παραγωγή και μετάδοση ραδιοφωνικού προγράμματος στα πρώτα χρόνια 

λειτουργίας του Ραδιοφωνικού Σταθμού Θεσσαλονίκης. Περιλαμβάνει ραδιοφωνικό 

studio, γραφειακούς χώρους, αποθηκευτικούς χώρους, κουζίνα, χώρους υγιεινής και 

αίθουσα πομπού. Το κτίριο δεν χρησιμοποιείται εδώ και 30 χρόνια περίπου και οι 

φθορές στα δομικά στοιχεία και τις εγκαταστάσεις του το καθιστούν σχεδόν άχρηστο. 

Αποθήκη: Ισόγειο κτίσμα, εμβαδού 116.13 Μ2, στο οποίο έχουν αποθηκευτεί 

διάφορα τεχνικά υλικά. 

Κτίριο γκαράζ: Ισόγειο κτίσμα, εμβαδού 254.00 Μ2. 

Οικίσκοι κεραιών: Δύο ισόγεια κτίσματα, εμβαδών 15.00 Μ2 και 10.00 Μ2, 

τα οποία στεγάζουν τα κυκλώματα προσαρμογής των πομπών προς τις κεραίες. 

Φυλάκιο εισόδου: Ισόγειο κτίσμα, εμβαδού 19.00 Μ2. 

Θυρωρείο: Ισόγειο κτίσμα, εμβαδού 21.00 Μ2. 

Διάφοροι οικίσκοι: Ισόγεια κτίσματα, εμβαδών 8.00 Μ2, 8.00 Μ2 και 13.00 

Μ2, τα οποία στεγάζουν διάφορες βοηθητικές εγκαταστάσεις. 
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5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

Α. Οικόπεδο. 

Το ακίνητο βρίσκεται στον Δήμο Ρίου Πατρών και έχει εμβαδόν 14.184 Μ2. 

Περιλαμβάνει μικρό κτίριο, το οποίο στεγάζει τον Τηλεοπτικό Σταθμό Πατρών 

(Διοίκηση και υποστήριξη παραγωγής προγράμματος) και μεταλλικό 

προκατασκευασμένο τηλεοπτικό studio. Είναι σε προνομιούχο εμπορική θέση, καθώς 

έχει ευχερή πρόσβαση τόσο από την παλαιά όσο και από τη νέα Εθνική οδό Αθηνών 

– Πατρών, ευρισκόμενο στον σχετικό κόμβο σύνδεσης των δύο αρτηριών. Κοντά στο 

ακίνητο βρίσκεται το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, ενώ στην εγγύς περιοχή 

παρατηρείται ανάπτυξη εμπορικών μεγάλο – καταστημάτων. Με βάση τα στοιχεία 

αυτά το ακίνητο χαρακτηρίζεται ως ακίνητο ιδιαίτερης προβολής. Το γήπεδο 

βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού και μπορεί να δομήσει, με τους ισχύοντες 

όρους δόμησης, κτίριο εμπορικής χρήσης συνολικού εμβαδού 6.400 Μ2 σε ανωδομή 

και ανάλογο υπόγειο. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη και οι διαδικασίες ένταξης 

της περιοχής στο σχέδιο πόλης. Στην κυριότητα της ΕΡΤ Α.Ε. περιήλθε με 

παραχώρηση προς την ΕΡΤ Α.Ε. από το Ελληνικό Δημόσιο, με βάση την υπ' αριθ. 

52/28.3.1986 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ48 Α), κατά πλήρες 

δικαίωμα κυριότητος, νομής και κατοχής, αντί τιμήματος 35.000.000 δρχ. Το τίμημα 

αυτό δεν κατεβλήθη, αλλά η κυριότητα του ακινήτου αποκτήθηκε από την ΕΡΤ Α.Ε. 

μέσω του άρθρου 12 του Ν. 1730/1987. 

Β. Κτίρια – Τεχνικά έργα – Εγκαταστάσεις. 

Στο γήπεδο έχουν ανεγερθεί τα ακόλουθα κτίσματα: 

Λυόμενο μεταλλικό τηλεοπτικό studio: Ισόγειο κτίριο, εμβαδού 149.00 Μ2 

και ύψους 5.30 Μ.. Το κτίριο χρησιμοποιείται για την παραγωγή τηλεοπτικού 

προγράμματος. Εγκαταστάθηκε εκεί το 1985, μεταφερθέν από το Ζάππειο, όπου είχε 

αρχικά εγκατασταθεί για τις ανάγκες της πρώτης Προεδρίας της Ελλάδας στην ΕΟΚ.  

Κτίριο υποστήριξης του τηλεοπτικού studio: Διώροφο κτίριο, που στεγάζει τις 

υποστηρικτικές υπηρεσίες (Διοικητικές, Τεχνικές κ.λ.π) για την λειτουργία του 

τηλεοπτικού σταθμού Πατρών. Έχει εμβαδόν 87.90 Μ2 ανά όροφο και αποτελείται 

από το αρχικό παλαιό κτίσμα, στο οποίο προστέθηκαν 32.00 Μ2 το 1986. 

Περιλαμβάνει γραφειακούς χώρους, χώρους υγιεινής και αποθήκη. 

 

 107



6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Α. Οικόπεδο. 

Το ακίνητο βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Ρόδου-Καλλιθέας, πολύ κοντά 

στην πόλη της Ρόδου (ουσιαστικά εφάπτεται της Νότιο – Ανατολικής παρυφής της) 

και στην τουριστική περιοχή Φαληράκι. Η θέση είναι γνωστή με την ονομασία 

"Καναμάτι". Έχει εμβαδόν 38.360 Μ2, είναι περιφραγμένο και στεγάζει τις 

λειτουργίες παραγωγής και μετάδοσης (στα μεσαία κύματα) του ραδιοφωνικού 

προγράμματος του Ραδιοφωνικού Σταθμού Ρόδου, περιλαμβάνοντας κτίσματα και 

κεραία. Είναι εκτός σχεδίου και στην περιοχή αναπτύσσονται εμπορικές και 

βιοτεχνικές χρήσεις. Η πρόσβαση στο ακίνητο γίνεται, από την πόλη της Ρόδου, μέσω 

της παραλιακής οδού Ρόδου – Καλλιθέας. Την περίοδο αυτή βρίσκονται σε εξέλιξη 

διαδικασίες για την σύνταξη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της περιοχής, μέσω 

του οποίου θα καθοριστούν οι χρήσεις γης, ο συντελεστής δόμησης κ.λπ. Η 

κατεύθυνση, κατά πληροφορίες μας, είναι να οριστούν χρήσεις εμπορικών 

καταστημάτων, ψυχαγωγίας και συναφή. Το γήπεδο είναι σχεδόν επίπεδο, περίπου 

ορθογωνικό, με πρόσωπο στην επαρχιακή οδό 185.50 μ. και σε δευτερεύοντα κάθετο 

δρόμο, που οδηγεί στην θάλασσα, 210.0 μ. Στην κυριότητα της ΕΡΤ Α.Ε. περιήλθε με 

αγορά από ιδιώτες, δυνάμει των 18412/30.04.1953 και 18433/09.05.1953 

συμβολαίων του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρέα Αριστ. Παιδάκη. 

Β. Κτίρια – Τεχνικά έργα – Εγκαταστάσεις . 

Στο γήπεδο έχουν ανεγερθεί τα ακόλουθα κτίσματα: 

Κτίριο Ραδιοφωνικού σταθμού: Ισόγειο κτίριο, αρχικού εμβαδού 345.50 Μ2, 

το οποίο κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1950 και επεκτάθηκε, το 

1984, με προσθήκη 108.50 Μ2. . Περιλαμβάνει δύο αίθουσες πομπών, γραφεία 

διοίκησης και υποστήριξης της παραγωγής προγράμματος, τεχνικούς χώρους και 

αποθήκες, εργαστήριο επισκευών, βιβλιοθήκη, δισκοθήκη, studio παραγωγής, 

κουζίνα και χώρους υγιεινής. 

Κτίριο Μηχανοστασίου: ισόγειο κτίσμα, εμβαδού 36.96 Μ2 και ύψους 4.50μ., 

το οποίο κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Στεγάζει τις γεννήτριες 

παραγωγής εφεδρικής ηλεκτρικής ισχύος. 

Κτίριο θυρωρείου: Ισόγειο κτίσμα, εμβαδού 24.90 Μ2 και ύψους 3.70 μ., το 

οποίο κατασκευάστηκε το 1955. Στέγαζε προσωπικό ελέγχου εισόδου – εξόδου και 

σήμερα χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος. 
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 Οικίσκος κεραίας (παλαιός): Ισόγειο κτίσμα, εμβαδού 9.61 Μ2 και ύψους 

2.80 μ., το οποίο κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Στεγάζει τα 

κυκλώματα προσαρμογής γραμμής μεταφοράς – κεραίας. 

Οικίσκος κεραίας (νέος): Ισόγειο κτίσμα, εμβαδού 14.19 Μ2 και ύψους 4.36 

μ., το οποίο κατασκευάστηκε το 1984. Στεγάζει τα νέα κυκλώματα προσαρμογής 

γραμμής μεταφοράς – κεραίας. 

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 

Α. Οικόπεδο. 

Το ακίνητο βρίσκεται στον Δήμο Γέρακα Αττικής, σε προνομιούχο θέση, 

αφού καταλαμβάνει την κορυφή χαμηλού λόφου. Είναι επίπεδο και εκτός σχεδίου, 

περιβαλλόμενο από οδούς της εντός ρυμοτομικού σχεδίου πολεοδομικής ενότητας 

του Σταυρού Γέρακα του Δήμου. Η πρόσβαση είναι ευχερής, καθώς βρίσκεται πολύ 

κοντά στον κόμβο Σταυρού, στον οποίο συμβάλλουν οι Λεωφόροι Μεσογείων, 

Μαραθώνος, Λαυρίου, Κλεισθένους και η Αττική οδός (ο κύριος άξονας της και η 

περιφερειακή Υμηττού). Το αρχικό εμβαδόν του γηπέδου ήταν 38.184 Μ2. Μετά την 

ένταξη της γύρω περιοχής στο σχέδιο πόλης, ρυμοτομήθηκαν 8057.59 Μ2, οπότε το 

καθαρό εμβαδόν του εκτός σχεδίου γηπέδου είναι σήμερα 30.126.41 Μ2. Παράλληλα 

αποδόθηκε στην κυριότητα της ΕΡΤ Α.Ε., από την πράξη εφαρμογής του σχεδίου, 

ένα οικόπεδο εντός του ρυμοτομικού σχεδίου, στην ίδια περιοχή και θέση, εμβαδού 

958.19 Μ2, ενώ οφείλεται στην εταιρία και αποζημίωση (σχεδόν εξ ολοκλήρου από 

τον Δήμο) για 3.445,61 Μ2. Το γήπεδο είχε την χρήση Κέντρου Εκπομπής Μεσαίων 

κυμάτων και από τις σχετικές εγκαταστάσεις υπάρχουν σήμερα πεπαλαιωμένα κτίρια, 

καθώς η προαναφερθείσα χρήση μεταφέρθηκε αλλού. Στην κυριότητα της ΕΡΤ Α.Ε. 

περιήλθε μέσω του ΤΕΘΑ, με δύο απαλλοτριώσεις, με βάση τις 

Σ10949/5107/3.11.1959 (ΦΕΚ 179 Δ/8.11.1966) και Σ10463/6339/27.1.1968 (ΦΕΚ 

19 Δ/8.10.2.1968) Κοινές αποφάσεις Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής, 

περαιτέρω δε με τις διατάξεις του άρθ.12 του Ν. 1730/87. Για το ακίνητο έχει 

υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο του Δήμου Γέρακα. 

Β. Κτίρια – Τεχνικά έργα – Εγκαταστάσεις. 

Στο γήπεδο έχουν ανεγερθεί τα ακόλουθα κτίσματα: 

Κτίριο Πομπού: Ισόγειο κτίριο εμβαδού 268.00 Μ2, το οποίο 

κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1960 για την στέγαση του πομπού.  
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Περιλαμβάνει τους χώρους του πομπού και των βοηθητικών εγκαταστάσεων αυτού 

καθώς και αποθήκες, γραφείο, κουζίνα, χώρους υγιεινής και υπνοδωμάτιο.  

Κτίριο πρώην φρουράς: Ισόγειο κτίσμα, εμβαδού 134.00 Μ2, το οποίο 

κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και χρησιμοποιήθηκε αρχικά για 

την στέγαση στρατιωτικής φρουράς και αργότερα ως αποθήκη. 

Μεταλλική αποθήκη (ΤΟΛ): Ισόγειο κτίσμα, εμβαδού 57.00 Μ2, μορφής 

ημικυλινδρικής. Κατασκευάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960, είναι μονόχωρο 

και χρησιμοποιείται για αποθήκη. 

Σκοπιές: Στην περίμετρο του γηπέδου υπάρχουν 4 σκοπιές, δηλαδή 

υπερυψωμένα κτίσματα από σκυρόδεμα. Χρησιμοποιήθηκαν για την φύλαξη του 

σταθμού από τον στρατό. 

8. ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Η ΕΡΤ Α.Ε. είναι κάτοχος έξη σημαντικών ακινήτων στην περιοχή του 

Λεκανοπεδίου Αττικής, τα οποία είναι: 

- Το συγκρότημα του Ραδιομεγάρου Αγίας Παρασκευής, στη Λ. Μεσογείων 

432, το οποίο αποτελείται από οικόπεδο εμβαδού 42.580 Μ2, εντός του εγκεκριμένου 

ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αγ. Παρασκευής (Ο.Τ. 21) και κτίρια που 

στεγάζουν την Κεντρική Διοίκηση και την παραγωγή Ραδιοτηλεοπτικών 

προγραμμάτων. Το οικόπεδο έχει χαρακτηριστεί, στο πρόσφατα εγκριθέν Γ.Π.Σ. του 

Δήμου Αγίας Παρασκευής, για χρήση ΕΡΤ Α.Ε..  Ισχύουν οι όροι δόμησης της 

περιοχής, με εξαίρεση τον συντελεστή δόμησης, ο οποίος έχει προσδιοριστεί στο 1.25 

(Π.Δ./ΦΕΚ619-Δ/24.08.1988). Το ακίνητο βρίσκεται μέσα στην ζώνη με χρήση 

Πολεοδομικού Κέντρου Δήμου, όπως η ζώνη αυτή ορίζεται στο Γ.Π.Σ., αλλά έχει τον 

προαναφερθέντα ειδικό χαρακτηρισμό. Το οικόπεδο έχει περιέλθει στην κυριότητα 

της ΕΡΤ Α.Ε. με αγορές από ιδιώτες και μία απαλλοτρίωση (η οποία αφορά εμβαδόν 

11.000 Μ2 περίπου). 

- Το συγκρότημα της Λ. Μεσογείων 136 και Π. Κανελλοπούλου (Κατεχάκη), 

εμπίπτει στα διοικητικά όρια του δήμου Αθηναίων και αποτελείται από οικόπεδο 

εμβαδού 29.235 Μ2 και κτίρια που στεγάζουν την Γεν. Δ/νση Τηλεόρασης και την 

παραγωγή τηλεοπτικού προγράμματος της ΕΤ1. Το οικόπεδο περιλαμβάνεται σε 

τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο ειδικών χρήσεων, έχει ειδικούς όρους δόμησης, και χρήση 

ΕΡΤ Α.Ε. (Π.Δ./ΦΕΚ20-Δ/19.01.1989). 
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- Το κτιριακό συγκρότημα Ρηγίλλης και Μουρούζη, το οποίο αποτελείται από 

δύο συνεχόμενα οικόπεδα, με εμβαδά 517.09 Μ2 και 335.22 Μ2. Στο πρώτο 

(γωνιακό Ρηγίλλης και Μουρούζη) υπάρχει το χαρακτηρισμένο από το ΥΠΕΧΩΔΕ 

και το ΥΠΠΟ ως διατηρητέο διώροφο νεοκλασικό κτίριο και στο δεύτερο (Ρηγίλλης 

4) υπάρχει πενταόροφο κτίριο, τα οποία στεγάζουν διάφορες υπηρεσίες της ΕΡΤ 

Α.Ε., το τηλεοπτικό studio κέντρου και την έκδοση του περιοδικού 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ. Τα συγκεκριμένα ακίνητα περιήλθαν στην κυριότητα της ΕΡΤ 

Α.Ε. με αγορές από ιδιώτες. 

- Το γήπεδο του Σταυρού Δήμου Γέρακα, το οποίο είναι εκτός σχεδίου και 

περιβάλλεται από την εντός σχεδίου περιοχή του Δήμου Γέρακα και το οποίο μέχρι 

πρότινος στέγαζε τις λειτουργίες εκπομπής ραδιοφωνικού προγράμματος στα μεσαία 

κύματα (κτίριο πομπών και κεραία). Το οικόπεδο διεκδικείται έντονα από τον Δήμο, 

ο οποίος θέτει προσκόμματα όχι μόνο στην όποια αξιοποίηση του αλλά και στις 

απόπειρες της ΕΡΤ Α.Ε. για εκτέλεση ακόμα και απλών εργασιών συντήρησης της 

περίφραξης, των κτιρίων κ.λπ. Το οικόπεδο έχει εμβαδόν (μετά την ρυμοτομία που 

υπέστη κατά την ένταξη της γύρω από αυτό περιοχής στο σχέδιο με το ν. 1337/83) 

30.126,41 Μ2 και χαρακτηρίζεται ως χώρος ΕΡΤ Α.Ε. στις τοπογραφικές πινακίδες 

της Πολεοδομίας. 

- Το γήπεδο των Ν. Λιοσίων (σήμερα Ίλιον), το οποίο στεγάζει τις λειτουργίες 

εκπομπής ραδιοφωνικού προγράμματος στα μεσαία κύματα (κτίρια και κεραίες). Το 

γήπεδο έχει εμβαδόν 35.458 Μ2 και είναι χαρακτηρισμένο μέχρι το περίγραμμα της 

έκτασης του ως διατηρητέο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού. 

- Το γήπεδο του Αγίου Στεφάνου, εμβαδού 139.521.65 Μ2, το οποίο στεγάζει 

τις λειτουργίες εκπομπής ραδιοφωνικού προγράμματος στα μεσαία κύματα (κτίρια 

και κεραία). Το γήπεδο είναι εκτός σχεδίου και τέμνεται από την οριογραμμή 

προσδιορισμού της ζώνης προστασίας Πεντελικού όρους, με αποτέλεσμα το 80% 

περίπου του γηπέδου να βρίσκεται εντός της ζώνης. Είναι επίσης και εκτός των ορίων 

του οικισμού προ του 1923, του οποίου η οριογραμμή περιορίζεται από τον κύκλο 

απαγόρευσης της δόμησης πλησίον των κεραιών (Ν. 3188/1955). Το ακίνητο 

περιήλθε στην κυριότητα της ΕΡΤ Α.Ε. με αγορά από ιδιώτη και απαλλοτριώσεις. 

Υπάρχει σχετική πίεση του Δήμου για απομάκρυνση της κεραίας, ώστε να καταστεί 

δυνατή η επέκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου μέχρι των ορίων του 

γηπέδου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5o  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ. 

 

5.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
Υπό τον όρο «αξιοποίηση» ενός ακινήτου εννοείται η με διάφορους τρόπους 

ανάπλαση του έτσι ώστε η μελλοντική εκμετάλλευση του να αποφέρει εισοδήματα 

μεγαλύτερα από τα παρόντα. 

Οι τρόποι της αξιοποίησης ποικίλουν από την απλούστερη μορφή της, που 

είναι η κατ' ευθείαν πώληση του ακινήτου σε τυχόντα ενδιαφερόμενο, έως την 

συνθετότερη μορφή της κατά την οποία ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει την με δικές του 

δαπάνες ανοικοδόμηση ή ανακατασκευή του ακινήτου με σκοπό την μεταγενέστερη 

πώληση ή εκμετάλλευση του. Μεταξύ των δύο αυτών ακραίων μορφών υπάρχουν οι 

νέες σύγχρονες μορφές αξιοποίησης ακινήτων (π.χ. Sale and Leaseback, Construct 

and Leaseback, Συμβάσεις Παραχώρησης κλπ.) που περιγράφηκαν αναλυτικά σε 

προηγούμενο κεφάλαιο. 

Στην περίπτωση της ακίνητης περιουσίας της ΕΡΤ Α.Ε. η αξιοποίηση των 

ακινήτων με δικές της δαπάνες αποκλείεται, τόσο από νομοθετικούς περιορισμούς 

όσο και από το γεγονός ότι είναι δύσκολο για την ΕΡΤ Α.Ε. να ασχοληθεί με 

επιχειρηματικές δραστηριότητες αλλότριες προς τον σκοπό της εταιρείας. 

Συνεπώς η ΕΡΤ Α.Ε. ουσιαστικά ενδιαφέρεται για την αξιοποίηση των 

κατάλληλων προς τούτη ακινήτων που κατέχει και δεν της είναι υποχρεωτικά 

απαραίτητα για την λειτουργία της, προκειμένου να διατηρήσει την αξία του 

ακινήτου της σε πραγματικές τιμές αγοράς και να αναβαθμίζει μέσω των εσόδων της 

αξιοποίησης τις υποδομές της και το πρόγραμμά της, προς εκτέλεση του 

θεσμοθετημένου  έργου της.  

Η αγορά των ακινήτων διέπεται, όπως συμβαίνει με όλα τα αγαθά, από τους 

νόμους της προσφοράς και της ζήτησης. Πέραν του γενικού όμως αυτού νόμου 

ειδικώς η αγορά των ακινήτων διέπεται και από τις αναπτυξιακές προσδοκίες που 

υπάρχουν για κάθε περιοχή, ήτοι η προσφορά και η ζήτηση των ακινήτων δεν 
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καθορίζεται τόσο από τις παρούσες συνθήκες, όσο από τις αναμενόμενες να 

επικρατήσουν στο μέλλον. 

Λόγω των ανωτέρω όλα τα ακίνητα είναι θεωρητικώς αξιοποιήσιμα, αλλά 

είναι κρίσιμης σημασίας να καθορισθεί ο άριστος χρόνος της αξιοποίησης, δηλαδή ο 

χρόνος εκείνος που θα εξασφαλίζει την μεγίστη δυνατή απόδοση του ακινήτου. 

Κατά την πορεία εκπόνησης της μελέτης κατέστη φανερό, ότι μεγάλο μέρος 

της ακίνητης περιουσίας της ΕΡΤ Α.Ε. έχει μηδενική αγοραία αξία για τους 

παρακάτω λόγους : 

- Ορισμένα ακίνητα διεκδικούνται από την τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ σε άλλες 

περιπτώσεις η τοπική αυτοδιοίκηση - παρανόμως στις περισσότερες των 

περιπτώσεων - «απαγορεύει» την αξιοποίηση του ακινήτου από τρίτους ή και από 

την ίδια την ΕΡΤ Α.Ε. 

- Ορισμένα ακίνητα είναι τμήματα χώρων που ανήκουν στο Δημόσιο (π.χ. 

στρατόπεδα, κτίρια υπουργείων κλπ) και η ανάπτυξη τους για εμπορικές χρήσεις 

προϋποθέτει συνολική μεταβολή του καθεστώτος χρήσεων της ευρύτερης 

Δημόσιας έκτασης στην οποία ανήκουν. 

Στις παραπάνω περιπτώσεις η «αγοραία αξία» δεν έχει έννοια, εφόσον 

κανένας επενδυτής δεν θα ενδιαφερθεί για την απόκτηση ακινήτου το οποίο δεν είναι 

εμπορικά εκμεταλλεύσιμο. 

Το γεγονός ότι στις παραπάνω περιπτώσεις η αγοραία αξία των ακινήτων 

είναι μηδενική δεν σημαίνει ότι μηδενική είναι και η «εσωτερική αξία» τους. Σαν 

τέτοια ορίζεται η αξία του ανταλλάγματος σε είδος (π.χ. άλλο ακίνητο) ή σε χρήμα το 

οποίο η ΕΡΤ Α.Ε. θα έπρεπε να λάβει προκειμένου να παραχωρήσει τα επί του 

ακινήτου ιδιοκτησιακά δικαιώματα της στην τοπική αυτοδιοίκηση ή το Δημόσιο. 

Οι βασικές αρχές που διέπουν το αναπτυσσόμενο σχέδιο αξιοποίησης της 

ακίνητης περιουσίας της ΕΡΤ Α.Ε. Α. Ε και οι οποίες αποτελούν επιλογή της 

διοικήσεως της εταιρείας είναι οι ακόλουθες : 

- Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της ΕΡΤ Α.Ε. θα έχει σαν αποκλειστικό 

στόχο την εξυπηρέτηση της βασικής δραστηριότητος της εταιρείας, που είναι η 

παραγωγή και εκπομπή ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων.  

- Η χρηματοδότηση του έργου της αξιοποίησης να εξασφαλίζεται μέσω αυτής της 

αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας, χωρίς να επιβαρύνεται (στο βαθμό του 

εφικτού) ο προϋπολογισμός της ΕΡΤ Α.Ε. και πρωτίστως να εξυπηρετείται όπου 
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είναι δυνατόν, ο σκοπός και η λειτουργία της εταιρίας (π.χ. ανέγερση νέου 

Ραδιομεγάρου). 

- Η ΕΡΤ Α.Ε. χρειάζεται να αποκτήσει νέες, σύγχρονες εγκαταστάσεις, που θα 

εξασφαλίσουν στην εταιρία αυξημένη ανταγωνιστική ισχύ, αλλά και τις 

προϋποθέσεις να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις των νέων και συνεχώς 

μεταβαλλόμενων τεχνολογιών, όπως και τον κυρίαρχο ρόλο της σε αθλητικά 

γεγονότα κλίμακας. 

Στην συνέχεια θα αναπτύξουμε πιο διεξοδικά προτάσεις για την αξιοποίηση 

της ακίνητης περιουσίας της ΕΡΤ Α.Ε. (5.2) και θα εκθέσουμε τα γενικότερα 

συμπεράσματα μας (5.3) από την έρευνα που έχουμε διεξάγει. 

5.2 Προτάσεις αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της ΕΡΤ Α.Ε. 

Από τα ακίνητα της ΕΡΤ Α.Ε. τα 30 συγκεντρώνουν το σύνολο σχεδόν της 

αγοραίας αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας της Εταιρίας. Η μελέτη κατατάσσει τα 

ακίνητα σε τρεις ομάδες: 

• Ακίνητα που έχουν "πραγματική αγοραία αξία", με την έννοια ότι υπάρχουν 

αγοραστές πρόθυμοι να καταβάλουν τίμημα για την απόκτηση τους, στα πλαίσια 

των κανόνων της ελεύθερης αγοράς. Αυτά είναι, κυρίως, τα γήπεδα της 

Μεσογείων 432,, του Αγ. Στεφάνου, του Σταυρού, της Περαίας, της Αυλίδας, της 

Κέρκυρας, του Ηρακλείου και της Ρόδου, καθώς και τα κτίρια της Ρηγίλλης-

Μουρούζη. 

• Ακίνητα με "εσωτερική αξία", με την έννοια ότι αφενός λόγω μιας σειράς 

κωλυμάτων (π.χ. διεκδικήσεις από δήμους, νομικό καθεστώς παραχώρησης, 

περιβαλλοντικοί λόγοι κ.ο.κ.) δεν αναμένεται να υπάρξει αγοραστικό ενδιαφέρον, 

αφετέρου όμως είναι δυνατή η αποκόμιση οικονομικού οφέλους από την ΕΡΤ Α.Ε. 

(π.χ. με ανταλλαγή τους με άλλα ακίνητα του δημοσίου, απαλλοτρίωση κ.λ.π.). 

Αυτά είναι, κυρίως, τα γήπεδα της Μεσογείων 136, των Νέων Λιοσίων και των 

Ιωαννίνων. 

• Ακίνητα με "μηδενική αξία", δηλαδή στερούμενα αγοραίας ή εσωτερικής αξίας, 

απαραίτητα μόνο για την επιτέλεση του σκοπού της ΕΡΤ Α.Ε., τα οποία, υπό την 

έννοια αυτή, αποκτούν οικονομική αξία μόνο στην περίπτωση μεταβίβασης της 

ΕΡΤ Α.Ε. ως αυτοτελούς επιχείρησης. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το 

σύνολο των κτιρίων της Εταιρίας, με εξαίρεση τα κτίρια Μουρούζη – Ρηγίλλης και 
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Πύργου, που έχουν αγοραία αξία και τα κτίρια Μεσογείων 136, που έχουν 

εσωτερική αξία. 

Όσον αφορά στο γήπεδο της Περαίας Θεσσαλονίκης, έκτασης 763.173.18 

συμμετέχει σε μεγάλο ποσοστό στην μοναδική εκτός σχεδίου περιοχή ανατολικά του 

ευρύτερου αστικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, κατά μήκος και παράλληλα 

με την ακτογραμμή του Θερμαϊκού κόλπου. Για την περιοχή αυτή όπως 

προαναφέρθηκε βρίσκεται σε εξέλιξη η μελέτη πολεοδόμησης. Στην περιοχή του 

ακινήτου της ΕΡΤ Α.Ε. έχουν χωροθετηθεί από το Γ.Π.Σ. και οι εγκαταστάσεις του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας με συνεισφορά γης από την ΕΡΤ Α.Ε. και το Δήμο 

Θερμαϊκού.  

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Γ.Π.Σ., για την ΕΡΤ Α.Ε. προκύπτουν 

286.700 Μ2 οικοδομήσιμης γης (οικόπεδα), με διάφορες χρήσεις γης και με μέσο 

συντελεστή δομήσεως 0,35. Τούτο σημαίνει ότι το σύνολο της κτισμένης επιφάνειας 

που θα προκύψει είναι 100.350 Μ2, από τα οποία 25.200 Μ2 θα είναι γραφεία, 

καταστήματα και λοιπές χρήσεις των λεγόμενων "Κεντρικών λειτουργιών πόλης", 

19.600 Μ2 κατοικίες και 55.550 Μ2 κτίρια τουρισμού – αναψυχής. Η ΕΡΤ Α.Ε. ήδη 

έχει αναλάβει πρωτοβουλίες αφενός για την επίσπευση των διαδικασιών εκπόνησης 

ρυμοτομικού σχεδίου και αφετέρου για την εξασφάλιση αποφασιστικού ρόλου στην 

διαμόρφωση του, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της, δεδομένου ότι οι 

σχετικές διαδικασίες διενεργούνται, κατά νόμο, από τον Δήμο. 

Άλλωστε, το Γ.Π.Σ. του Δήμου Θερμαϊκού έχει ήδη εγκριθεί και επίκειται το 

σχέδιο πόλεως. 

Το βασικό πλεονέκτημα από την πολεοδόμηση με βάση την μελέτη του 

Γ.Π.Σ. είναι το γεγονός ότι : 

• Υπάρχει σαφές ιδιοκτησιακό καθεστώς και η ΕΡΤ Α.Ε. αποκτά τη δυνατότητα 

ρευστοποίησης της ιδιοκτησίας της αμέσως μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης 

της όλης διαδικασίας, με δεδομένη την αποκτηθείσα υπεραξία από την ένταξη της 

έκτασης της στο σχέδιο πόλης, ή την με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο 

αξιοποίησής της. 

• Επίσης, μετά από διαπραγμάτευση με τον ΟΡΘΕ, σε ό,τι αφορά το εφαρμοζόμενο 

Σ.Δ. ο οποίος κατά την εκπονούμενη μελέτη Γ.Π.Σ. προσδιοριζόταν σε 0.20 και ο 

οποίος ήταν ο χαμηλότερος εφαρμοζόμενος στη περιοχή, επιτεύχθηκε ο Σ.Δ. 0,35. 

Εξασφαλίστηκε ακόμα η δυνατότητα στην τουριστική χρήση να ενσωματωθεί 
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οικιστική χρήση σε σημαντικό ποσοστό, καθώς επίσης και η εξασφάλιση σημαντικού 

μήκους παραθαλάσσιου μετώπου.  

Αξιολογώντας τα τελικά οφέλη της ΕΡΤ Α.Ε. από μία τέτοια πολεοδόμηση, 

θα πρέπει να επισημάνουμε τα εξής : 

•  Παρ’ όλου που η εισφορά σε γη βάση του νόμου 1337/83 είναι μεγάλη της τάξης 

του 60%, λόγω της εξασφάλισης συντελεστή δόμησης 0,35 και σημαντικού 

παραθαλάσσιου μετώπου σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση της οικιστικής χρήσης, 

αποτελεί ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό σενάριο, με δεδομένο ότι η έκταση δεν είναι 

πλέον παραθαλάσσια και η επιτρεπόμενη χρήση αποκλειστικά τουριστική. 

• Η εισφορά σε χρήμα και ο τρόπος καταβολής της είναι σημαντικά στοιχεία. Το 

ύψος της ή ακόμη και το ύψος των δόσεων πιθανόν να απαιτήσει από την ΕΡΤ Α.Ε., 

να αναζητήσει χρηματοδότη. 

• Παρ’ όλου που οι διαδικασίες πράξεως εφαρμογής είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες, στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, λόγω μη ύπαρξης άλλων ιδιοκτητών στην έκταση της ΕΡΤ 

Α.Ε., εξασφαλίζεται ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης. Επομένως, 

καθίσταται πιο εύκολος ο προγραμματισμός και η εκπόνηση σχεδίου αξιοποίησης και 

η αναζήτηση επενδυτών. 

Αναφορικά με το ακίνητο στην περιοχή του Δήμου Ρίου Αχαΐας, το οποίο 

βρίσκεται εντός του βρόγχου που δημιουργεί ο ανισόπεδος κόμβος της διακλάδωσης 

της Νέας Εθνικής Οδού Πατρών – Αθηνών προς το Ρίο, αποτελείται από οικόπεδο, 

εμβαδού 14.184 Μ2 και διώροφο κτίριο, το οποίο στεγάζει την Διοίκηση και την 

παραγωγή προγράμματος του Τηλεοπτικού Σταθμού Πατρών. Το ακίνητο ήταν το ΒΚ 

918 Δημόσιο Κτήμα και περιήλθε στην κυριότητα της ΕΡΤ Α.Ε. με παραχώρηση, 

σύμφωνα με την υπ' αριθ. 52 της 28-3-1986 Πράξη Υπουργικού συμβουλίου (ΦΕΚ 

48/21.4.1986, τεύχος Α'), αντί ποσού 35.000.000 δρχ. για εγκατάσταση στούντιο 

τηλεόρασης. Περαιτέρω, και με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1730/87, η 

κυριότητα του ακινήτου είναι δεδομένη. 

Η Διοίκηση της ΕΡΤ Α.Ε., θεωρώντας ως γεγονός μεγάλης σημασίας για το 

μέλλον της εταιρίας την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της, τόσο στο κέντρο 

όσο και στην περιφέρεια, συμπλέει με τις σχετικές παροτρύνσεις του Υπουργείου 

Εθνικής Οικονομίας προς το ευρύτερο Δημόσιο και ειδικά προς τις ΔΕΚΟ.   Ήδη 

βρίσκεται σε εξέλιξη πιλοτικό πρόγραμμα αξιοποίησης του προαναφερθέντος 

ακινήτου στο Ρίο, με το σχήμα της μακροχρόνιας μίσθωσης, αλλά η διαδικασία έχει 

σταματήσει εξ αιτίας των χρήσεων γης στην περιοχή. 
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Συγκεκριμένα, ενώ το ακίνητο βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού (γι 

αυτό και είχαν χορηγηθεί, αρχικά, τόσο από τις Υπηρεσίες του Δήμου όσο και την 

Πολεοδομία της Πάτρας οι όροι δόμησης του οικισμού), απαγορεύτηκε στην ΕΡΤ 

Α.Ε. να προβεί στην έκδοση οικοδομικής αδείας κατασκευής εμπορικού κτιρίου, 

επειδή, όπως πληροφορήθηκε από την ίδια Πολεοδομία, στο Γενικό Πολεοδομικό 

Σχέδιο της περιοχής, το οικόπεδο της ΕΡΤ Α.Ε. εμπίπτει σε περιοχή αστικού ή 

περιαστικού πρασίνου (δεν ήταν σε θέση να διακρίνουν στις σχετικές πινακίδες τον 

ακριβή χαρακτηρισμό, γι αυτό και έχει υποβληθεί σχετικό ερώτημα από την 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος προς το ΥΠΕΧΩΔΕ, χωρίς ακόμη απάντηση). 

Ενόψει των ανωτέρω εκτεθέντων, μετά και από σχετική παράσταση της ΕΡΤ 

Α.Ε. στο ΥΠΕΧΩΔΕ, υποδείχθηκε να υποβάλει τεκμηριωμένη πρόταση για τις 

προθέσεις της, προκειμένου να γίνουν οι ανάλογες ρυθμίσεις. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι βρίσκονται σε εξέλιξη, και μάλιστα είναι σε προχωρημένο στάδιο, οι 

διαδικασίες έγκρισης του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού, στο πλαίσιο των 

οποίων θα ήταν δυνατόν να δοθεί λύση και στο πρόβλημα της ΕΡΤ Α.Ε.. 

Όσον αφορά στην ακίνητη περιουσία της ΕΡΤ Α.Ε. στον Δήμο Γέρακα Ν. 

Αττικής (θέση Μπασταρδάκι), το συγκεκριμένο γήπεδο ευρισκόμενο σε απόσταση 200 

m περίπου από τον Σταυρό απολαμβάνει όλων των αναμενόμενων ευνοϊκών 

επιπτώσεων της κατασκευής του νέου αεροδρομίου και της οδού Σταυρού – 

Ελευσίνας. Όμως με τα δεδομένα της ταχείας ανάπτυξης της περιοχής και των 

αναγκών που διαμορφώνονται και λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική θέση των αρχών 

για οικιστική ή εμπορική εκμετάλλευση του ακινήτου, η ΕΡΤ Α.Ε. θα μπορούσε να 

εξετάσει την περίπτωση αναζήτησης λύσης στο πλαίσιο της ανταλλαγής με άλλη 

έκταση. Η παρούσα ιδιόκτητη θέση Μπασταρδάκι μεταβιβάζεται στο Δήμο για την 

αξιοποίηση του ως χώρος πρασίνου από το Δήμο, ενώ η ΕΡΤ Α.Ε. αποκτά άλλη, 

ρυμοτομημένη γηπεδική έκταση από τα αποθέματα γης του Δήμου, ανάλογης αξίας, η 

οποία εξυπηρετεί τα συμφέροντα της ΕΡΤ Α.Ε.. Η επιλογή αυτής της λύσης θα δώσει 

στην ΕΡΤ Α.Ε. τη δυνατότητα ταχύτερης αξιοποίησης της περιουσίας της, 

αποφεύγοντας τη διαδικασία ένταξης στο Σχέδιο Πόλης, διαδικασία που είναι όχι 

μόνο χρονοβόρα αλλά απαιτεί και τη συμφωνία των εμπλεκόμενων φορέων (Τοπικών 

Αρχών). 

Οι προσφερόμενες από το Δήμο λύσεις θα πρέπει να αξιολογηθούν από την 

ΕΡΤ Α.Ε. λαμβάνοντας βέβαια υπόψη τις δυσκολίες αξιοποίησης του ακινήτου με το 
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σημερινό καθεστώς και τους λοιπούς κινδύνους που υφίστανται πάντα σε 

περιπτώσεις μη ρυμοτομημένης γης. 

Σε περίπτωση αδυναμίας σύγκλισης με το Δήμο και άρα μη επίλυσης του 

ζητήματος, η ΕΡΤ Α.Ε. θα πρέπει να προχωρήσει στην εκμετάλλευση της ιδιοκτησίας 

της ως έχει, για την ικανοποίηση στεγαστικών αναγκών της, αποδεσμεύοντας άλλους 

χώρους ή κεφάλαια που προορίζονται για την αγορά οικοπέδων. 

Το εν λόγω ακίνητο της ΕΡΤ Α.Ε. στη θέση Μπασταρδάκι μπορεί να 

αξιοποιηθεί για την ικανοποίηση κτιριακών της αναγκών καθόσον παρουσιάζει 

σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως: 

• Είναι χαρακτηρισμένο ως χώρος ΕΡΤ Α.Ε. 

• Ευρίσκεται κοντά στο κεντρικό σημείο της ΕΡΤ Α.Ε. επί της Λεωφόρου 

Μεσογείων 432. 

• Ευρίσκεται σε περιοχή με άμεση πρόσβαση σε όλους τους συγκοινωνιακούς 

άξονες της Αττικής (Λεωφόρος Μαραθώνος, Αττική οδός, Περιφερειακή 

Υμηττού) και πλησίον του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος». 

Η επιλογή αυτής της λύσης αποδεσμεύει κατά κάποιο τρόπο την ΕΡΤ Α.Ε. 

από το Δήμο και τις όποιες προθέσεις του, εφόσον το ακίνητο θα οικοδομηθεί με 

βάση τους όρους και περιορισμούς δόμησης για τα εκτός ρυμοτομικών σχεδίων 

γήπεδα. Ακόμη, και εάν η ΕΡΤ Α.Ε. δεν ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο, το γεγονός ότι 

μπορεί να οικοδομήσει 6.025μ2 σε μια περιοχή που ο Δήμος επιθυμεί να διατηρήσει 

ως πράσινο, αυξάνει σημαντικά τη διαπραγματευτική της δύναμη. 

Σε κάθε περίπτωση, ένα σημαντικό στοιχείο διαπραγμάτευσης της ΕΡΤ Α.Ε. 

είναι το γεγονός ότι έχουν ενταχθεί στο σχέδιο πόλης οικόπεδα στα οποία έχουν 

ανεγερθεί κατοικίες σε απόσταση μικρότερη των 300μ από την κεραία της ΕΡΤ Α.Ε. 

που υπάρχει στο ακίνητο, γεγονός που αντίκειται στο όσα ορίζει ο νόμος 

(Ν.3188/55).  

Η ΕΡΤ Α.Ε. θα πρέπει να προτείνει μια λύση η οποία θα εξυπηρετεί τα 

συμφέροντα της, ενώ συγχρόνως θα ικανοποιεί και το κοινωνικό σύνολο. Σε αυτά τα 

πλαίσια, προτείνουμε την αναζήτηση λύσης στη δημιουργία Κινηματογραφικού 

Πάρκου, την ανταλλαγή της ιδιοκτησίας με άλλη έκταση ισοδύναμης αξίας ή την 

ανέγερση εγκαταστάσεων ΕΡΤ Α.Ε. στο ακίνητο. Πρέπει να σημειωθεί ότι η 

δημιουργία Κινηματογραφικού Πάρκου ανήκει και στα μελλοντικά σχέδια του Δήμου 

με σκοπό να και θα συμβάλλει στην επιχειρηματική διάσταση της πόλης και στη 
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βιώσιμη ανάπτυξη της Το ακίνητο της ΕΡΤ Α.Ε. προσφέρεται για τη δημιουργία ενός 

τέτοιου συγκροτήματος, το οποίο αποτελεί μια ελκυστική μορφή επένδυσης και 

επικερδούς αξιοποίησης για την εταιρία. 

Εναλλακτική λύση προτείνεται η ανταλλαγή της ιδιοκτησίας με άλλη έκταση 

ισοδύναμης αξίας, οπότε η ΕΡΤ Α.Ε. αποφεύγει όλη τη διαδικασία ένταξης στο 

Σχέδιο Πόλης και αποκτά ενδεχομένως και μεγαλύτερη ευελιξία. 

Τέλος, σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης του ζητήματος, η ΕΡΤ Α.Ε. μπορεί 

να εκμεταλλευτεί τους όρους δόμησης σε εκτός σχεδίου πόλεως γήπεδα και να 

χρησιμοποιήσει το ακίνητο για εγκαταστάσεις της, γεγονός που την αποδεσμεύει 

πλήρως από το Δήμο και τις προθέσεις του. 

Όσον αφορά στο ακίνητο της ΕΡΤ Α.Ε. στην Ρόδο και ειδικότερα στον Δήμο 

Αφάντου υπάρχουν μεγάλες ιδιοκτησίες οι οποίες εφόσον τους δοθεί διαφορετική 

χρήση από εκείνη που έχουν σήμερα, μπορούν να αξιοποιηθούν και να φιλοξενήσουν 

άλλες δραστηριότητες που βαρύνουν σήμερα την πόλη της Ρόδου και έτσι να 

βοηθήσουν στην αποσυμφόρηση της. Παράλληλα έχει διαπιστωθεί ενδιαφέρον για τη 

δημιουργία επενδύσεων ή άλλων δραστηριοτήτων στην περιοχή Καναμάτι, περιοχή 

του ακίνητου της ΕΡΤ Α.Ε.. 

Ωστόσο, η ύπαρξη της κεραίας στο ακίνητο της ΕΡΤ Α.Ε. έχει εμποδίσει την 

υλοποίηση των σχεδίων των επενδυτών και του Δήμου. Ο Ν.3188/1955 περί ακτίνας 

οικοδόμησης από κεραίες σταθμών ΕΙΡ, όπως ίσχυε μέχρι τον Μάρτιο 2004 

απαγόρευε την ανοικοδόμηση κάθε μορφής σε ακτίνα 300 μέτρων από κεραίες με 

ελάχιστο ύψος 70 μέτρων, ενώ μεταξύ ακτίνας 300 και 500 μέτρων επέτρεπε την 

ανέγερση διώροφων οικοδομών. 

Με αυτά τα δεδομένα είχε κριθεί αναγκαία η αναζήτηση δόκιμης λύσης στη 

μεταφορά της κεραίας και διάφοροι εμπλεκόμενοι φορείς είχαν έρθει σε επικοινωνία 

για την μεταφορά. Παράγοντες των τοπικών αρχών έχουν εξετάσει τη μεταφορά της 

κεραίας σε έκταση της ΚΕΔ στο Δήμο Αφάντου, στην οποία υπάρχει ήδη η κεραία 

του Αμερικανικού ραδιοφωνικού σταθμού «Φωνή της Αμερικής», οπότε η ύπαρξη 

υποδομής αναμένεται να ελαφρύνει το κόστος, ενώ δεν επιβαρύνεται σημαντικά το 

περιβάλλον. Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση είναι η συγκατάθεση του Δήμου για τη 

μεταφορά αυτή. Σύμφωνα με δημοσιεύματα η ΚΕΔ δέχεται να παραχωρήσει δωρεάν 

στο Δήμο Αφάντου (στις εγκαταστάσεις της Φωνής της Αμερικής, στην παραλία) 50 

στρέμματα συνολικής αξίας 600 εκατ. δρχ. Ο Δήμος Αφάντου όμως διεκδικεί επί 

σειρά ετών τη συνολική έκταση που καταλάμβανε η Φωνή της Αμερικής όπως και τα 
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κτίρια που υφίστανται σε αυτήν, καθώς ισχυρίζεται ότι δεν δύναται να αξιοποιήσει 

την προσφερόμενη έκταση των 50 στρεμμάτων, λόγω του ισχύοντος θεσμικού 

πλαισίου αλλά και οικονομικής στενότητας να ανεγείρει νέα κτίρια Στόχος του 

Δήμου είναι να στεγάσει στις παλαιές εγκαταστάσεις της Φωνής της Αμερικής 

Ναυτικό Όμιλο και πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

Η υλοποίηση οποιασδήποτε πρότασης προϋποθέτει πάντα τη συναίνεση των 

αρμόδιων φορέων - των εμπλεκομένων Δήμων, της Νομαρχίας και της ΕΡΤ Α.Ε.. Αν 

τελικά ο Δήμος Αφάντου δεχθεί την φιλοξενία της κεραίας, η ΕΡΤ Α.Ε. θα μπορούσε 

να επωφεληθεί από μια καθ' όλα θετική συγκυρία: 

• υπάρχει η συναίνεση του Δήμου της Ρόδου και της Νομαρχίας, εφόσον η 

• πρόταση εξυπηρετεί σε ένα μεγάλο βαθμό όλους τους ενδιαφερόμενους 

• εάν η έκταση της ενταχθεί στο Σχέδιο Πόλης, αυξάνεται η αξία της και της δίδεται 

η ευκαιρία αξιοποίησης της έκτασης της 

• δεν επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς της κεραίας 

• η παρούσα συναίνεση των φορέων ενισχύει την ΕΡΤ Α.Ε. έναντι τρίτων, με τους 

οποίους ενδεχομένως συνεργαστεί (π.χ. ΚΕΔ, για την εύρεση χώρου φιλοξενίας). 

Οι τροποποιήσεις του Ν.3188/1955 και κυρίως το ΦΕΚ Α 308/31.12.2003 

δίδουν τη δυνατότητα να οριστούν όροι δόμησης σε ακτίνα μικρότερη των 300μ από 

την κεραία, εφόσον κριθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 

ότι κάτι τέτοιο δεν επιφυλάσσει κινδύνους για την υγεία των πολιτών. 

Στις τροποποιήσεις αυτές προστέθηκε πρόσφατα και το ΦΕΚ 204/ 5.3.2004, 

που αναφέρεται συγκεκριμένα στον ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΑ στη Ρόδο και 

ορίζει ότι επιτρέπεται η δόμηση σε απόσταση τουλάχιστον 150 μέτρων από την 

κεραία, χωρίς περιορισμούς δόμησης. 

Η τροποποίηση αυτή αλλάζει ριζικά την κατάσταση, προς όφελος των λοιπών 

ενδιαφερομένων, ενδεχομένως εις βάρος της ΕΡΤ Α.Ε.. 

Από πλευράς ΕΡΤ Α.Ε. θα πρέπει να προσδιοριστούν άμεσα οι απαιτήσεις της 

και τα συμφέροντα της προκειμένου να είναι σε θέση να συμμετάσχει, κατά το 

δυνατόν, στις διαδικασίες διάρθρωσης των σχεδίων και προγραμμάτων του Δήμου. 

Πρέπει να τονιστεί ότι ενδεχόμενη άρνηση της ΕΡΤ Α.Ε. κατά την παρούσα 

φάση για μεταφορά της κεραίας μπορεί να αποβεί ζημιογόνα για την περιουσία της. 

Οι υπόλοιποι φορείς θα εξασφαλίσουν όρους δόμησης παρά την παραμονή της 

κεραίας στο χώρο, που επιτρέπουν την αξιοποίηση της γύρω περιοχής, ενώ για την 
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έκταση της ΕΡΤ Α.Ε. μπορεί να οριστούν χρήσεις που δεν θα της δίνουν τη 

δυνατότητα αξιοποίησης και εκμετάλλευσης της ιδιοκτησίας της αλλά θα 

εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο το Δήμο (π.χ. χώρος πρασίνου κ.α.). Επιπλέον, 

αν η ΕΡΤ Α.Ε. επιδιώξει τη μεταφορά της κεραίας σε αργότερο χρόνο, θα πρέπει να 

επιβαρυνθεί η ίδια με τα σχετικά έξοδα. Σε αυτή την περίπτωση οι λοιποί φορείς που 

εμπλέκονται τώρα πιθανά να μην έχουν πλέον κανένα ενδιαφέρον, και συνεπώς και 

κίνητρο, να ταχθούν με το μέρος της για την επίτευξη οποιουδήποτε σκοπού. 

Καταρχήν θα πρέπει να διερευνηθούν οι απαιτήσεις της κεραίας. Είναι 

γνωστό ότι απαιτείται παραθαλάσσια έκταση, εφόσον πρόκειται για εκπομπή 

μεσαίων κυμάτων. Επομένως είναι σημαντικό να εξεταστεί αν η συγκεκριμένη 

κεραία μπορεί να εγκατασταθεί στη δυτική πλευρά του νησιού, το οποίο είναι 

λιγότερο ανεπτυγμένο, οπότε υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να βρεθεί διαθέσιμη 

έκταση. Στην περίπτωση που η δυτική πλευρά δεν ενδείκνυται ίσως υπάρξει 

πρόβλημα, λόγω της ενδεχόμενης άρνησης του Δήμου Αφάντου να φιλοξενήσει την 

κεραία και της περιορισμένης διαθεσιμότητας χώρων στην ανατολική πλευρά που 

βρίσκονται σχετικά κοντά στην πόλη και δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί τουριστικά. 

Υπάρχει όμως έντονη αντίδραση των κατοίκων του Δήμου στην ύπαρξη 

οποιασδήποτε κεραίας στην περιοχή. Επιθυμία τους μάλιστα αποτελεί και η 

απομάκρυνση των υφιστάμενων κεραιών της Φωνής της Αμερικής στο άμεσο 

μέλλον. Ο Δήμος θεωρεί ότι η περιοχή αυτή είναι η μόνη που δεν έχει αναπτυχθεί 

ακόμη τουριστικά, λόγω των εγκαταστάσεων της Φωνής της Αμερικής και της 

εγκατάλειψης του Γκολφ που ανήκει στα Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ταυτόχρονα είναι μια ζωντανή 

περιοχή, όπου κατοικούν πολλοί που εργάζονται στην πόλη και υπάρχει γενικά 

ενδιαφέρον για επενδύσεις. Συνεπώς ο Δήμος διεκδικεί όλη την έκταση 

εκδηλώνοντας συγχρόνως την επιθυμία να αξιοποιηθεί και η έκταση των ΕΤΑ 

αφήνοντας όμως ελεύθερο χώρο και για τους κατοίκους. Η παραλία του Δήμου 

Αφάντου είναι η καλύτερη που υπάρχει σε μικρή απόσταση από την πόλη. Η περιοχή 

Κολύμπια στη νοτιοανατολική πλευρά του Δήμου Αφάντου, είναι ήδη αξιοποιημένη 

και πολύ ανεπτυγμένη. 

Παράλληλα, όπως διαμορφώνεται η κατάσταση μετά την τελευταία 

τροποποίηση του νόμου, υπάρχει περίπτωση οι ιδιοκτήτες της γης που γειτνιάζουν με 

την ιδιοκτησία της ΕΡΤ Α.Ε. να μην ενδιαφέρονται πλέον για την απομάκρυνση της 

σε τόσο μεγάλο βαθμό και η Νομαρχία να μην είναι πρόθυμη να αναλάβει το κόστος 

για την μεταφορά της. Σε αυτή την περίπτωση η ΕΡΤ Α.Ε. θα πρέπει να 

 121



αντισταθμίσει το όφελος που θα έχει προσωπικά από την αξιοποίηση του οικοπέδου 

της με την αναστάτωση και το οικονομικό κόστος που θα επιφέρει η απομάκρυνση 

της κεραίας. Αν η κεραία δεν μπορεί να εγκατασταθεί σε παραθαλάσσια έκταση της 

δυτικής πλευράς του νησιού, οι υπηρεσίες απομακρύνονται πολύ από την πόλη, 

γεγονός που ενδεχομένως δυσαρεστήσει και το εργαζόμενο δυναμικό του σταθμού. 

Από την άλλη πλευρά οι τιμές σε πιο απομακρυσμένες περιοχές είναι πολύ χαμηλές, 

οπότε κρίνεται σκόπιμη μια εις βάθος ανάλυση κόστους - οφέλους της δέσμευσης 

μιας αξιόλογης έκτασης σε μια περιοχή με μεγάλη αξία, για την κεραία. 

Αν διαπιστωθεί ενδιαφέρον για την απομάκρυνση της κεραίας από τους 

όμορους ιδιοκτήτες ακόμη και με τα νέα δεδομένα, τότε η ΕΡΤ Α.Ε. μπορεί να δώσει 

τη συγκατάθεση της, συγχρόνως όμως να απεμπλακεί από την αντιπαράθεση με τους 

φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που επιφέρει η διαδικασία της εξεύρεσης χώρου. 

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης των τεχνικών προδιαγραφών της κεραίας, η ΕΡΤ 

Α.Ε. μπορεί να ορίσει επιπρόσθετες προϋποθέσεις, για παράδειγμα απόσταση από την 

πόλη της Ρόδου που θα κρινόταν αποδεκτή από τους υπαλλήλους, χωρίς να δηλώσει 

προτίμηση για συγκεκριμένο χώρο φιλοξενίας. Η πρόταση αυτή θα γίνει προς το 

Νομάρχη, ο οποίος στη συνέχεια θα έχει την ευθύνη διαπραγμάτευσης με τους 

Δήμους που πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις. Η λύση αυτή είναι λογική από την 

άποψη ότι ο Δήμος Ροδίων ισχυρίζεται ότι ήδη επιβαρύνεται με πολλές υπηρεσίες ή 

καταστάσεις που αφορούν το σύνολο του νησιού, οπότε και άλλοι Δήμοι θα πρέπει να 

φιλοξενούν μη επιθυμητές δραστηριότητες. 

Ένα από τα σημαντικά στοιχεία της ακίνητης περιουσίας της ΕΡΤ Α.Ε. είναι το 

γήπεδο του Αγίου Στεφάνου, εμβαδού 139.521.65 Μ2, το οποίο στεγάζει τις 

λειτουργίες εκπομπής ραδιοφωνικού προγράμματος στα μεσαία κύματα (κτίρια και 

κεραία). Δυστυχώς το γήπεδο είναι εκτός σχεδίου και τέμνεται από την οριογραμμή 

προσδιορισμού της ζώνης προστασίας Πεντελικού όρους, με αποτέλεσμα το 80% 

περίπου του γηπέδου να βρίσκεται εντός της ζώνης. Είναι επίσης και εκτός των ορίων 

του οικισμού προ του 1923, του οποίου η οριογραμμή περιορίζεται από τον κύκλο 

απαγόρευσης της δόμησης πλησίον των κεραιών (Ν. 3188/1955). Το ακίνητο 

περιήλθε στην κυριότητα της ΕΡΤ Α.Ε. με αγορά από ιδιώτη και απαλλοτριώσεις. 

Υπάρχει σχετική πίεση του Δήμου για απομάκρυνση της κεραίας, ώστε να καταστεί 

δυνατή η επέκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου μέχρι των ορίων του 

γηπέδου. 
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Η Διοίκηση της ΕΡΤ Α.Ε. είχε αναθέσει το 1996, σε εταιρία, την εκπόνηση 

μελέτης με αντικείμενο τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας της ακίνητης 

περιουσίας της ΕΡΤ Α.Ε. και την διατύπωση προτάσεων για την αξιοποίηση της. 

Σύμφωνα με την μελέτη εκείνη, το ακίνητο της Αγίας Παρασκευής συγκέντρωνε τα 

2/3 περίπου της αξίας του συνόλου των ακινήτων, τα οποία είχαν εμπορική αξία. 

Όσον αφορά δε την αξιοποίηση, στον όρο είχε δοθεί το περιεχόμενο της κατασκευής 

νέου Ραδιομεγάρου, αφού το υπάρχον αφενός είναι δομικά και τεχνολογικά 

πεπαλαιωμένο, δεν καλύπτει πλέον τις ανάγκες της σύγχρονης ραδιοτηλεόρασης και 

χρήζει εκτεταμένων επεμβάσεων συντήρησης, ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού. Για 

την υπό το πρίσμα αυτό αξιοποίηση των ακινήτων της ΕΡΤ Α.Ε., είχε προταθεί από 

την μελέτη και εγκριθεί από την τότε Διοίκηση, η κατασκευή νέου Ραδιομεγάρου στο 

γήπεδο του Αγίου Στεφάνου με αντιπαροχή του ακινήτου της Αγίας Παρασκευής, στο 

οποίο θα κατασκευαζόταν κτίριο με κατοικίες, γραφεία, καταστήματα κ.λ.π. Στην 

μελέτη περιέχονταν όλα τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία που τεκμηρίωναν την 

βιωσιμότητα της πρότασης, η οποία είχε συνολικό ορίζοντα 8 περίπου χρόνια. Η 

ανάγκη κατασκευής νέων, σύγχρονων και επαρκών εγκαταστάσεων είναι σήμερα 

περισσότερο επιτακτικές και επείγουσες, δεδομένου ότι η ΕΡΤ Α.Ε., πρωτοπόρος, 

έχει ήδη εισέλθει στο πεδίο της παραγωγής και επίγειας μετάδοσης ψηφιακού 

ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος και έχει ανάγκη κτιριακής επέκτασης. 

Επανατίθεται επομένως, και μετά τη σχετική εξαγγελία στη Βουλή 

(Οκτώβριος 2007) από τον εποπτεύοντα της ΕΡΤ Α.Ε. Υπουργό Επικρατείας κατά τη 

συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων της νέας Κυβέρνησης, ο στόχος της 

ανέγερσης νέου, σύγχρονου Ραδιομεγάρου στον Άγιο Στέφανο, με ενδεχόμενη 

αξιοποίηση του ακινήτου της Αγίας Παρασκευής. Το σχήμα που θα επιτρέψει την 

συμφερότερη για την ΕΡΤ Α.Ε. ρύθμιση, με γνώμονα πρωτίστως το πλαίσιο των 

διαφανών διαδικασιών αλλά και την άποψη της πολιτείας, έχει ως απαραίτητη 

προϋπόθεση για την έναρξη οποιασδήποτε διερεύνησης προς την κατεύθυνση αυτή 

την εξασφάλιση των πολεοδομικών ρυθμίσεων που θα επιτρέπουν την υλοποίηση των 

αντίστοιχων έργων. Οι πολεοδομικές αυτές ρυθμίσεις είναι: 

• για το γήπεδο του Αγίου Στεφάνου η άρση των συνεπειών από την υπαγωγή του 

στο καθεστώς ρυθμίσεων της ζώνης προστασίας του Πεντελικού όρους και η 

χορήγηση κατάλληλων όρων δόμησης για την κατασκευή του κτιριακού 

συγκροτήματος με τα απαραίτητα για την λειτουργία της ΕΡΤ Α.Ε. κτιριοδομικά 

και κτιριολογικά χαρακτηριστικά. 
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• για το οικόπεδο της Αγίας Παρασκευής ο αποχαρακτηρισμός του από την χρήση 

ΕΡΤ Α.Ε., εφόσον το περιεχόμενο του όρου ερμηνεύεται αυστηρά ως 

εγκαταστάσεις άμεσα σχετιζόμενες με το αντικείμενο της ΕΡΤ Α.Ε. και η ένταξη 

του στη χρήση Πολεοδομικού Κέντρου Δήμου. 

Σημαντική παράμετρος για την προώθηση και υλοποίηση των παραπάνω 

στόχων (και όχι μόνο), είναι η στάση των Δημοτικών Αρχών, στα Διοικητικά όρια 

των οποίων βρίσκονται τα ακίνητα της ΕΡΤ Α.Ε.. Σημειώνουμε ότι,  ότι ο Δήμος 

Αγίου Στεφάνου, σύμφωνα και με πρόσφατα δημοσιεύματα του Τύπου, έχει ανάλογο 

πρόβλημα, σε ό,τι αφορά τις συνέπειες της ζώνης προστασίας του Πεντελικού, με 

οικιστική του περιοχή (οικισμός Πευκόφυτο ή Σπατατζίκι) και επιζητεί την επίλυση 

του (ήδη έχουν αναθέσει σε κάποιον ειδικό την καταγραφή των εμπλεκομένων και 

την εκτίμηση της παρούσης κατάστασης), η οποία θα μπορούσε να συσχετισθεί με τις 

ρυθμίσεις για το ακίνητο της ΕΡΤ Α.Ε.. 

Το ζητούμενο, επομένως, στη φάση αυτή, είναι η από κάθε αναγκαία πλευρά 

τεκμηρίωση μιας ολοκληρωμένης πρότασης προς τις αντίστοιχες Αρχές, με τελικό 

ζητούμενο την έκδοση των απαραίτητων εγκρίσεων που θα επιτρέπουν την 

υλοποίηση του τεθέντος στόχου. 

5.3 Συμπεράσματα 

Στο χαρτοφυλάκιο της ΕΡΤ Α.Ε. υπάρχουν και διάφορα μη – λειτουργικά 

ακίνητα. Κατά κανόνα, τα ακίνητα αυτά είναι ήσσονος σημασίας, τα οποία για 

διάφορους λόγους δεν είναι σε θέση πλέον να καλύπτουν τις ανάγκες της εκάστοτε 

ιδιοκτήτριας εταιρείας. Κατά κανόνα δεν υπάρχει συγκεκριμένη στρατηγική 

αξιοποίησης τους. 

 Επίσης, ορισμένα από τα λειτουργικά ακίνητα δεν αξιοποιούνται πλήρως.       

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται είτε ακίνητα μέρος των οποίων αξιοποιείται για 

τις λειτουργικές ανάγκες της ιδιοκτήτριας εταιρίας αφήνοντας το υπόλοιπο 

ανεκμετάλλευτο, είτε ακίνητα των οποίων οι δυνατότητες αξιοποίησης και επομένως 

και η αξία είναι τόσο υψηλές που θα δικαιολογούσαν την αποδέσμευση τους από την 

τρέχουσα χρήση και την εν συνεχεία αποδοτικότερη αξιοποίηση τους. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποια σημαντικά ακίνητα διέπονται από 

«ειδικούς» όρους δόμησης. Συχνά απαιτούνται κάποιες επιπλέον ρυθμίσεις 

προκειμένου τα ακίνητα αυτά να καταστούν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα. 
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Αυτό που επείγει σήμερα στην ΕΡΤ Α.Ε. είναι η καταγραφή και η ύπαρξη ενός 

ιστορικού των κινήσεων που έχουν γίνει μέχρι σήμερα τόσο μεμονωμένα όσο και από 

το τμήμα τεχνικών έργων, τους συμβούλους και από τις εκάστοτε Διοικήσεις. 

Παράλληλα, η δημιουργία ενός μητρώου ακινήτων στο οποίο θα περιέχονται 

όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες που αφορούν κάθε ακίνητο κρίνεται επιβεβλημένη 

για την ορθή διαχείριση τους. Το μητρώο αυτά θα πρέπει κατ' ελάχιστο να περιέχει 

πάσης φύσεως τεχνικά στοιχεία (ισχύοντες όρους δόμησης, τεχνική περιγραφή, 

σχέδια, τυχόν μελέτες, κλπ), νομικά έγγραφα (τίτλους κτήσεως, τυχόν μισθωτήρια, 

νομικές εκκρεμότητες), διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία, καθώς και όποιες άλλες 

ειδικού τύπου πληροφορίες υπάρχουν για κάθε ακίνητο.  

Επίσης θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ένα όργανο διαχείρισης ακίνητης 

περιουσίας το οποίο θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την εκπόνηση μελετών 

αναφορικά με την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της ΕΡΤ Α.Ε.. 

 Απαραίτητη είναι και η χάραξη συγκεκριμένης στρατηγικής ακίνητης 

περιουσίας καθώς επίσης και ο καθορισμός συγκεκριμένων πρακτικών και 

μεθοδολογιών που θα διέπουν τη διαχείριση των ακινήτων, στις οποίες θα 

αντικατοπτρίζεται η εκάστοτε υφιστάμενη στρατηγική. Επιτυχημένες επιλογές 

διαδικασιών θα ευκολύνουν τις καθημερινές διαδικασίες και θα απαλλάξουν τα 

ανώτερα κλιμάκια της διοίκησης από την υποχρέωση να απασχολούνται σε θέματα 

ήσσονος σημασίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
ΕΡΤ Α.Ε. – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
 

 
 



ΕΡΤ Α.Ε. – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
 

 
Α / Α 

Δήμος / Περιοχή Περιγραφή Περιγραφή Επιφάνεια 
οικοπέδου (τμ) - 
τίτλοι 

Επιφάνεια 
οικοπέδου 

Επιφάνεια 
κτιρίου 

Ιδιοκτησιακό Χρήση Αξία παγίου 
(Ευρώ) 

 
1  

Θέση Κανάλια -
Κέρκυρα 

 
Επί της δημοσίας 
οδού Κέρκυρας-

Λευκίμης 

 
οικόπεδο με 

κτίρια 

 
70,218.00 

 
66,875.50 

 
674.00 

 
100% 

 
Ραδιοφωνικός 

Σταθμός 
Κέρκυρας 

4,680,851,07 

 
2 

 
Αμττελάκια -
Ζακύνθου 

Θέση Λειβάδι - οδός 
Μουζάκη-Κερίου 

οικόπεδο με 
κτίρια 97,933.00 92,799.00 499.00 100% 

Ραδιοφωνικός 
Σταθμός 
Ζακύνθου 

7,489,361.71 

 
3 Σούδα -Χανίων Εθνική οδός Χανίων 

-Σούδας 
οικόπεδο με 

κτίρια  48,814.00 524.00 100% 
Ραδιοφωνικός 

Σταθμός 
Χανίων 

1,872,340.42 

 
4 Κανά μάτι -Ρόδου Εθνική οδός Ρόδου -

Καλλιθέας 
οικόπεδο με 

κτίρια 42,020.00 38,360.00 540.00 100% 
Ραδιοφωνικός 

Σταθμός 
Ρόδου 

3,276,595.74 

 
5 

Θέση Μεριά -
Κοινότητα 
Κοσμίου 
Ν.Ροδόπης 

Εθνική οδός 
Κομοτηνής -
Μαρώνειας 

οικόπεδο με 
κτίρια 40,000.00 38,968.00 553.00 100% 

Ραδιοφωνικός 
Σταθμός 

Κομοτηνής 
936,170.21 

 
6 Κομοτηνή Οδός 

Κωνσταντινουπόλεως 
οικόπεδο με 

κτίρια  750.00  100% Ρ / Π 
Κομοτηνής 12,765.96 

 
7 Ν.Λιόσια Αττικής Οδός Ραδιοφωνίας -

θέση Κακούργιανοι 
οικόπεδο με 

κτίρια 37,000.00 35,458.00 1,901.50 100% ΚΕ Λιοσίων 
Ρ / Φ Μεσαία 3,276,595.74 

 
8 

Αγ. Στέφανος 
Αττικής Μπογιάτι οικόπεδο με 

κτίρια 138,417.00 131,749.00 1,905.00 100% ΚΕ Μπογιατιού 
Ρ / Φ Μεσαία 14,183,718.30 

 
9 Αυλίδα Βοιωτίας 

Δράμεσι, μεταξύ των 
χωριών Φάρου και 

Παντειχίου 

οικόπεδο με 
κτίρια  1,162,390.00 2,122.00 100% Κέντρο Εκπομπής 

Βραχέων Αυλίδας 5,440,974.46 

 
10 Αγ. 

Παρασκευή 
Αττικής 

Μεσογείων 432 οικόπεδο με 
κτίρια  42,729.60 44,647.00 100% 

Παραγωγή 
προγράμματος - 
Κατασκευή 
σκηνικών 

40,311,550.37 
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Α / Α Δήμος / Περιοχή Περιγραφή Περιγραφή 

Επιφάνεια 
οικοπέδου (τμ) - 

τίτλοι 

Επιφάνεια 
οικοπέδου 

Επιφάνεια 
κτιρίου Ιδιοκτησιακό Χρήση Αξία παγίου 

(Ευρώ) 

11 Αθήνα Ρηγίλλης 2 και 
Μουρούζη 14-16 

οικόπεδο με 
κτίρια  526.41 1,675.00 100%  2,904,505.53 

12 Αθήνα Ρηγίλλης 4 οικόπεδο με 
κτίρια  349.64 1,717.00 100%  1,726,026.38 

13 Λήμνος 

Κοινότητα 
Δάφνης Θέση 
Σουληνάρια ή 

Βουνί 

οικόπεδο  250.00  100% 
Α/Δ Δάφνη 
Λήμνου 
(ΕΤ – 1) 

2,340.43 

14 Χαιρέθιανα 
Χανίων Θέση Κεφάλια οικόπεδο  199.50  100% Α/Δ Χαιρέθιανα 

(ΕΤ – 1) 1,872.34 

15 
Κάλυμνος - 

Ν. 
Δωδεκανήσου 

Κεφάλα 
Εμπορείου οικόπεδο  144.00  100% 

Α/Δ Εμπόριο 
Καλύμνου 
(ΕΤ – 1) 

2,808.51 

16 
Κοινότητα 
Δρυμού 
Λακωνίας 

Οικισμός 
Φωτίνεια οικόπεδο  200.00  100% 

Α/Δ Κοτρώνα 
Δρυμός 
(ΕΤ – 1) 

1,872.34 

17 Σητεία Ν. 
Λαοηθίου Τρυποκεφάλα οικόπεδο με 

κτίρια  229.60 10.00 100% Χαμέζι 
(ΕΤ – 1) 2,153.19 

18 
Κοινότητα 
Γλαυκής 
Ν.Ξάνθης 

Θέση Μπάρα οικόπεδο  200.00  100% Α/Δ Εχινός 
(ΕΤ – 1) 1,872.34 

19 Βαθύ Σάμου Θέση Ζερβού οικόπεδο με 
κτίρια  15,000.00 12.00 100% Α/Δ Βαθύ Ζερβού 

(ΕΤ – 1) 210,638.30 

20 Θάσος Ν. 
Καβάλας 

Θέση Τούμπα 
Κοινότητας 
Πρίνου 

οικόπεδο με 
κτίρια  1,000.00 143.00 100% Κ / Ε Θάσου Τ / Ο 

ΕΤ – 1 / ΝΕΤ 9,361.71 

 
21 

Δήμος 
Καλαμπάκας 
Ν.Τρικάλων 

Θέση Χασάμι 
Παλιάμπελα, 

συνοικισμός Αγ. 
Παρασκευής 

οικόπεδο  1,575.00  100%  0,01 
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Α / Α Δήμος / Περιοχή Περιγραφή Περιγραφή 

Επιφάνεια 
οικοπέδου (τμ) - 

τίτλοι 

Επιφάνεια 
οικοπέδου 

Επιφάνεια 
κτιρίου Ιδιοκτησιακό Χρήση Αξία παγίου 

(Ευρώ) 

 
22 

Επαρχία 
Αγ.Βασιλείου 
Ν.Ρεθύμνης 

Θέση Φακιδέ 
Κοινότητα 
Ακουμιών 

οικόπεδο  150.00  100% Α/Δ Ακούμια 
(ΕΤ – 1) 702.13 

23 Αθήνα Μεσογείων 463 οριζόντια 
ιδιοκτησία   258.00 100%  * 

24 Ρίο Αχαΐας Κόμβος Ρίου-
Αντιρρίου 

οικόπεδο με 
κτίρια  14,184.00 325.00 100% 

Studio 
τηλεόρασης 

ΝΕΤ 
936,170.21 

25 Θεσσαλονίκη 
Κοινότητα 
Περαίας του 

Ν.θεσσαλονίκης 

οικόπεδο με 
κτίρια  760,812.00 2,235.00 100% 

Κεραίες 
ραδιοφωνίας 
και άλλες 

εγκαταστάσεις 
εκπομπής 

ραδιοφωνικών 
σημάτων 

12,465,106.38 

26 Ιωάννινα 

Ύψωμα Πρ. 
Ηλίας 

Κοινότητας 
Μανωλιάσας 

οικόπεδο με 
κτίρια  1,306.34 363.00 100% 

Κ. Ε Ιωαννίνων 
ΕΤ – 1 / ΝΕΤ / 

Ρ - Φ 
6,085.11 

27 
Κοινότητα 
Αχεντριάς 

Ν.Ηρακλείου 

Κορυφή 
Ασφεντηλιά Όρος 

Κοφινάς 

οικόπεδο με 
κτίρια  1,723.34 363.00 100% 

Κέντρο 
Εκπομπής της 
ΕΡΤΑ.Ε. 

4,680.85 

28 Ν. Αρκαδίας 

Κορυφή 
Τσεμπερού 
περιοχή 

Σκορτσινίου 

οικόπεδο με 
κτίρια  1,714.15 363.00 100% Κέντρο Εκπομπής 

ΕΤ – 1 Ρ - Φ 4,680.85 

29 Ρόδος Πρ. Ηλίας οικόπεδο με 
κτίρια  7,997.00 363.00 100% 

Κέντρο 
Εκπομπής 
Ρόδου 

37,446.82 

30 Λέσβος 
Κορυφή Όρους 
Όλυμπος δήμου 

Αγιάσου 

οικόπεδο με 
κτίρια  1,487.24 363.00 100% Κέντρο Εκπομπής 7,021.28 

31 Κέρκυρα 

Κορυφή Όρους 
Παντοκράτορας 
Κοινότητας 
Πεταλειάς 

οικόπεδο με 
κτίρια  972.36 363.00 100% Κέντρο Εκπομπής 9,361.71 

32 Θήρα 

Θέση Πρ. Ηλίας 
Κοινότητα 
Πύργου 

Καλλίστης 

οικόπεδο με 
κτίρια  832.00 363.00 100% Κέντρο Εκπομπής 21/11/2003 
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Α / Α Δήμος / Περιοχή Περιγραφή Περιγραφή 
Επιφάνεια 

οικοπέδου (τμ) - 
τίτλοι 

Επιφάνεια 
οικοπέδου 

Επιφάνεια 
κτιρίου Ιδιοκτησιακό Χρήση Αξία παγίου 

(Ευρώ) 

33 Κεφαλονιά Κορυφή Αίνου οικόπεδο με 
κτίρια  1,193.14 363.00 100% Κέντρο Εκπομπής 5,617.02 

34 Καστοριά Όρος Βέρνον 
Δήμου Βίτσιου 

οικόπεδο με 
κτίρια  2241.05 666 100% 

Πομποί 
Ραδιοφωνίας και 
Τηλεόρασης 

4,109.79 

35 Καβάλα Όρος Παγγαίο οικόπεδο με 
κτίρια  3100.00 527 100% Κέντρο Εκπομπής 14,510.64 

36 Αλεξανδρούπολη 
Όρος Σταυρός 
Κοινότητα 
Λευκίμης 

οικόπεδο με 
κτίρια  4045.00 363 100% Κέντρο Εκπομπής 18,723.40 

37 Θεσσαλονίκη 
Αγ. Αθανάσιος 
Κοινότητα 

Ν. Μεσημβρίας 

οικόπεδο με 
κτίρια  4,882.28 421 100% Κέντρο Εκπομπής 11,702.12 

38 Τριφύλλια 
Μεσσηνίας 

Όρος Λυκόδημο 
Κοινότητα 
Μαβιάς 

οικόπεδο με 
κτίρια  1,850.84 363 100% Κέντρο Εκπομπής 4,680.85 

39 Βόλος 
Πλατεία 
Αγ. 

Κωνσταντίνου 

οικόπεδο με 
κτίρια  516.66 122.7 100% 

Εργαστήριο -
Studio -Πομπός -

Γραφεία 
319,148.93 

40 Πάτρα Δασύλλιο οικόπεδο με 
κτίρια  4,030.80 221 100% Αποθήκες -Studio 

-Γραφεία 210,638.30 

41 Αθήνα Μεσογείων 136 οικόπεδο με 
κτίρια  29,235.00 13659 100% 

Αποθήκες 
σκηνικών - 
Κτήριο 

Διοικητηρίου 
Υπόστεγα 
οχημάτων- 
Κτίριο 

κινηματογραφίας 
- Studio 

τηλεόρασης 

26,081,702.13 

42 Πύργος Ηλείας 
Οδός Πύργου 
Ολυμπίας -Αγ. 
Παρασκευή 

οικόπεδο με 
κτίρια  2,347.00 1143 100% Ρ / Σ Πύργου 164,789,37 

 
 
 
 

 4 



 
 

Α / Α Δήμος / Περιοχή Περιγραφή Περιγραφή 
Επιφάνεια 

οικοπέδου (τμ) - 
τίτλοι 

Επιφάνεια 
οικοπέδου 

Επιφάνεια 
κτιρίου Ιδιοκτησιακό Χρήση Αξία παγίου 

(Ευρώ) 

43 Πύργος Ηλείας Θέση Αγκινάρα οικόπεδο με 
κτίρια  30,410.00 123 100% 

Κ.Ε. Ραδ/κού 
Σταθμού 
Πύργου 

284,689.36 

44 Φλώρινα Στρατόπεδο 
"ΤΑΓΑΡΗ" 

οικόπεδο με 
κτίρια  12,000.00 72.1 100% 

Κ.Ε. Ραδ/κού 
Σταθμού 
Φλώρινας 

84,255.32 

45 Ιωάννινα 

Στρατόπεδο "ΛΟΧ. 
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ" 

(Στρατιωτικές 
Φυλακές Ιωαννίνων) 

οικόπεδο με 
κτίρια 14,000.00 12,455.00 68 100% 

Κ.Ε. Ραδ/κού 
Σταθμού 
Ιωαννίνων 

65,531.91 

46 Ιωάννινα 

Στρατοδικείο 
φρουράς Ιωαννίνων 

-Οδός 
Παπαδοπούλου, 
Βασ.Όλγας και 
Στρ.Κατσιμήτρου 

οριζόντια 
ιδιοκτησία   220 100% Ραδ/κος Σταθμός 

Ιωαννίνων 0.01 

47 Ορεστιάδα Έβρου Οδός Ευριπίδου και 
40 Εκκλησιών 

οικόπεδο με 
κτίρια 4,900.00 4,612.00 162 100% 

Ραδ/κός Σταθμός 
και Κ.Ε. 

Ορεστιάδας 
702,127.66 

48 Καβάλα Ύψωμα Βασιλάκη οικόπεδο με 
κτίρια  4,358.00 49 100% 

Κ.Ε. Ραδ/κου 
Σταθμού 
Καβάλας 

93,617.02 

49 Κοζάνη Στρατόπεδο 
Μακεδονομάχων 

οικόπεδο με 
κτίρια  2,706.00 154 100% 

Κ.Ε. Ραδ/κου 
Σταθμού 
Κοζάνης 

93,617.02 

50 Σέρρες 

Τοποθεσία Θρακών 
-Βενιζέλου και 

Ηρώων 
Πολυτεχνείου 
(Στρατόπεδο 
Κολοκοτρώνη) 

οικόπεδο με 
κτίρια 2,920.00 3,806.00 22.84 100% 

Κ. Ε. Ραδ/κου 
Σταθμού 
Σερρών 

7,021.28 

51 Σέρρες 

Τοποθεσία Θρακών 
-Βενιζέλου και 

Ηρώων 
Πολυτεχνείου 
(Στρατόπεδο 
Κολοκοτρώνη) 

οικόπεδο με 
κτίρια 131.00 425.08 148.77 100% Ραδ7κος Σταθμός 

ΕΡΤ-Α.Ε. 14,042.55 

52 Λάρισα 
Στρατόπεδο 

"Υπολοχαγού 
Μπουγά" 

οικόπεδα με 
κτίρια 2,973.91  100 100% 

Κ. Ε. Ραδ/κου 
Σταθμού 
Λάρισας 

23,404.26 
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Α / Α Δήμος / Περιοχή Περιγραφή Περιγραφή 
Επιφάνεια 

οικοπέδου (τμ) - 
τίτλοι 

Επιφάνεια 
οικοπέδου 

Επιφάνεια 
κτιρίου Ιδιοκτησιακό Χρήση Αξία παγίου 

(Ευρώ) 

53 Λάρισα Στρατόπεδο 
 "Σαρίμπέη" 

οριζόντια 
ιδιοκτησία   326 100% Ραδ/κος Σταθμός 

Λάρισας 1,404.25 

54 Ηράκλειο Κρήτης Οικισμός 
Ξηροποτάμου 

οικόπεδο με 
κτίρια  12,316.00 125.76 100% 

Κ. Ε. Ραδ/κου 
Σταθμού 
Ηρακλείου 

3,370,212.77 

55 Θεσσαλονίκη 

Στρατόπεδο 
Πεδίου Άρεως - 
Λεωφ. Στρατού 

και Λυσ. 
Καυταντζόγλου 

οικόπεδο με 
κτίρια 2,435.00 2,377.00 1,927.00 100% 

Σταθμός Τ/Ο 
Θεσσαλονίκης 
(ΕΤ-3) και Ρ/Φ 

Σταθμός 
Θεσσαλονίκης 

285,531.91 

56 Μάλγαρα 
Θεσσαλονίκης 

Εκβολές ποταμού 
Αξιού 

οικόπεδο με 
κτίρια  158,580.00 917.76 100% 

Κ.Ε. Ραδ/κου 
Σταθμού 
Μαλγάρων 

222,686.81 

57 Μέγαρα Αττικής 
Θέση "Λάκκα” 
Καλογήρου 
Μεγαρίδος" 

οικόπεδο με 
κτίρια  173,810.00 913.14 100% 

Κ. Ε. Ραδ/κου 
Σταθμού 
Μεγάρων 

5,617,021.28 

30,126.41 402.00 
58 

 
 

Παιανία Αττικής 
 
 

Ανατολικά της 
δημόσιας οδού 
Πεντέλης 
Σταυρού 

Μπασταρδάκι 
Γέρακα 

 

οικόπεδο με 
κτίρια 

 
 

38,184.00 
 
 

958.19 - 

100% 
 
 

Κ. Ε. Ραδ/κου 
Σταθμού 
Σταυρού 

 
 

5,617,021.28 

59 Αττική 
Κορυφογραμμή 
Υμηττού, θέση 
"Ευγνώμων" 

οικόπεδο με 
κτίρια 15,600.00 15,280.00 343.00 100% Κ.Ε. Τ/Ο 

Υμηττού 292,085.10 

60 Θεσσαλονίκη Χορτιάτης οικόπεδο με 
κτίρια 5,870.00  633.00 100% Κ.Ε. Τ/Ο 

Χορτιάτη 28,085.11 

61 Φλώρινα 
Πλατεία 

Ομονοίας, οδός 
Μεγαρόβου 

Κτίριο   233.00 100% Ραδ/κος Σταθμός 
Φλώρινας 14,042.55 

62 Καβάλα 
Στρατόπεδο 
Καρακώστα -
Καλαμίτσα 

Κτίριο   153.00 100% Ραδ/κος Σταθμός 
Καβάλας 93,617.02 

63 Τεγέα Μαντινείας 
Θέση "Μήτσου 
Ράχη" κοινότητα 

Τζύβα 

οικόπεδο με 
κτίρια 20,334.00  131.00 100% Ρ / Σ Τρίπολης 142,770.64 
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Α / Α Δήμος / Περιοχή Περιγραφή Περιγραφή 
Επιφάνεια 

οικοπέδου (τμ) - 
τίτλοι 

Επιφάνεια 
οικοπέδου 

Επιφάνεια 
κτιρίου Ιδιοκτησιακό Χρήση Αξία παγίου 

(Ευρώ) 

64 Νομός Χανίων Τοποθεσία 
Σκλόπα Κτίριο   363.00 Οικόπεδο 

ιδιοκτησίας ΟΤΕ Κ.Ε. Χανίων * 

65 Βόνιτσα 
Αιτωλοακαρνανίας 

Τοποθεσία 
"Πυργακι" 

οικισμός Θυρίου 
Βονίτσης 

Κτίριο   192.00 Οικόπεδο 
ιδιοκτησίας ΟΤΕ 

Κ.Ε. Τ/Ο  
Ακαρνανικών * 

66 Δολιανά Αρκαδίας 
Τοποθεσία 
"Προφήτης 
Ηλίας" 

Κτίριο   164.00 Οικόπεδο 
ιδιοκτησίας ΟΤΕ 

Κ.Ε. Τ/Ο 
Δόλιανών * 

67 Θύρα Νομού 
Κυκλάδων 

Τοποθεσία 
"Προφήτης 
Ηλίας" 

Κτίριο   90.00 Οικόπεδο 
ιδιοκτησίας ΟΤΕ Κ.Ε. Τ/Ο Θύρας * 

68 Θάσος Ν. 
Καβάλας Θέση "Τούμπα" Κτίριο   316.00 Οικόπεδο 

ιδιοκτησίας ΟΤΕ Κ.Ε. Τ/Ο Θάσου * 

69 
Μανωλάσα 
Νομού 

Ιωαννίνων 

Τοποθεσία 
"Προφήτης 
Ηλίας" 

Κτίριο    Οικόπεδο 
ιδιοκτησίας ΟΤΕ 

Κ.Ε. Τ/Ο 
Μανωλάσας * 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ             (Ευρώ) 143,704,038.06 

                               
                           ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
                                 Οι τιμές δεν είναι σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π 
                                 Όπου * δεν μας έχει δοθεί από την ΕΡΤ η αξία των εν λόγω κτηρίων ή οικοπέδων. 
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NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3429

Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Άρθρο 1

Ορισμοί και πεδίο εφαρμογής

1. Για τους σκοπούς του νόμου αυτού, ως «δημόσια 
επιχείρηση» νοείται κάθε ανώνυμη εταιρεία, στην οποία 
το ελληνικό δημόσιο δύναται να ασκεί άμεσα ή έμμεσα 
αποφασιστική επιρροή, λόγω της συμμετοχής του στο 
μετοχικό της κεφάλαιο ή της χρηματοοικονομικής συμ−
μετοχής του ή των κανόνων που τη διέπουν.

2. Η άσκηση αποφασιστικής επιρροής από το ελλη−
νικό δημόσιο τεκμαίρεται όταν το ελληνικό δημόσιο ή 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου χρηματοδοτούμενα από το ελληνικό 
δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σε 
ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό ή άλλες δημόσιες 
επιχειρήσεις υπό την έννοια του παρόντος νόμου:

α) είναι κύριοι μετοχών που εκπροσωπούν την από−
λυτη πλειοψηφία του καταβεβλημένου μετοχικού κε−
φαλαίου της ή

β) ελέγχουν την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου 
στη γενική της συνέλευση ή

γ) δύνανται να διορίζουν το ήμισυ πλέον ενός των 
μελών του διοικητικού της συμβουλίου ή 

δ) χρηματοδοτούν την ετήσια δραστηριότητά της σε 
ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό.

3. Ως «δημόσια επιχείρηση» νοείται και κάθε ανώνυμη 
εταιρεία συνδεδεμένη με άλλη δημόσια επιχείρηση 
κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/
1920, όπως ισχύει. 

4. Το Κεφάλαιο Α΄ του νόμου αυτού εφαρμόζεται σε 
όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις, στις οποίες δεν συμπε−
ριλαμβάνονται οι εταιρείες για τις οποίες εφαρμόζεται 
το Κεφάλαιο Β .́ 

5. Το Κεφάλαιο Β΄ του νόμου αυτού εφαρμόζεται:
α) στις ανώνυμες εταιρείες των οποίων μετοχές έχουν 

εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγο−
ρά (χρηματιστήριο), εφόσον το Δημόσιο ή τα νομικά 
πρόσωπα της παρ. 2 του παρόντος άρθρου εξακολου−
θούν να συμμετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο με 
οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής,

β) στις ανώνυμες εταιρείες που είναι συνδεδεμένες 
με τις εισηγμένες εταιρείες της προηγούμενης περί−
πτωσης, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του 
κ.ν. 2190/1920,

γ) στις ανώνυμες εταιρείες ως προς τις οποίες έχει 
αποφασιστεί η έναρξη διαδικασιών αποκρατικοποίησης 
δια της εισαγωγής μετοχών τους σε οργανωμένη αγο−
ρά, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρα−
τικοποιήσεων του ν. 3049/2002 (ΦΕΚ 212 Α΄).

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών και του εποπτεύοντος Υπουργού, υπάγο−
νται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφα−
λαίου Α΄ του νόμου αυτού, εφαρμοζομένων αναλόγως, 
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (εκτός των δημοσίων 
επιχειρήσεων) χρηματοδοτούμενα από το Δημόσιο ή 
από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σε ποσοστό 
άνω του πενήντα τοις εκατό («Οργανισμοί»), καθώς και 
δημόσιες επιχειρήσεις που έχουν εξαιρεθεί από το πε−
δίο εφαρμογής του Κεφαλαίου αυτού. 

Άρθρο 2

Οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση
της δημόσιας επιχείρησης

1. Οι δημόσιες επιχειρήσεις οργανώνονται, λειτουρ−
γούν και διοικούνται σύμφωνα με το νόμο αυτόν, τις 
διατάξεις που διέπουν τις ανώνυμες εταιρείες και τυ−
χόν ειδικές διατάξεις που αφορούν καθεμία από αυτές, 
εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του 
νόμου αυτού.

2. Όλες οι δημόσιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να 
προσαρμόσουν το καταστατικό τους προς τις διατάξεις 
του νόμου αυτού, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη 
θέση του νόμου αυτού σε ισχύ.

Άρθρο 3

Διοικητικό συμβούλιο

1. Το διοικητικό συμβούλιο διαμορφώνει τη στρατηγι−
κή και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρείας και ασκεί 
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τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο νόμο αυτόν 
και την κείμενη νομοθεσία.

2. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου, 
συμπεριλαμβανομένων του προέδρου και του διευθύ−
νοντος συμβούλου, δεν μπορεί να ξεπερνά τους εννέα. 
Στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχουν έως δύο εκ−
πρόσωποι των εργαζομένων στη δημόσια επιχείρηση, 
με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών του άρθρου 10 του πα−
ρόντος νόμου. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των εκ−
προσώπων των εργαζομένων στη δημόσια επιχείρηση 
διεξάγονται από την εφορευτική επιτροπή της πλέ−
ον αντιπροσωπευτικής δευτεροβάθμιας – και αν δεν 
υπάρχει τέτοια – της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής 
οργάνωσης της δημόσιας επιχείρησης και η εκλογή 
τους γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Η 
διαδικασία των αρχαιρεσιών, ο καθορισμός των τοπικών 
εφορευτικών επιτροπών, ο χρόνος και οι λεπτομέρειες 
της ψηφοφορίας και η εξαγωγή και ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων αποτελούν έργο της επιτροπής αυτής, 
που προεδρεύεται από δικαστικό αντιπρόσωπο, σύμφω−
να με τη διάταξη του άρθρου 11 του ν. 1264/1982. 

3. Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν τη συμμετοχή 
στα διοικητικά συμβούλια δημοσίων επιχειρήσεων και 
οργανισμών εκπροσώπων επαγγελματικών οργανώσεων 
και παραγωγικών τάξεων διατηρούνται σε ισχύ, αλλά 
τα μέλη που ορίζονται βάσει των διατάξεων αυτών 
συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο της δημόσιας 
επιχείρησης και καθ’ υπέρβαση του ανώτατου ορίου των 
εννέα μελών. Αν με την προσθήκη αυτή προκύπτει άρ−
τιος αριθμός μελών, εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 
15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄). Οι 
εκπρόσωποι των εργαζομένων, των επαγγελματικών ορ−
γανώσεων και των παραγωγικών τάξεων προτείνονται 
μέσα σε προθεσμία δύο μηνών αφότου ειδοποιηθούν 
σχετικά από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. 
Έως τον ορισμό των εκπροσώπων του προηγούμενου 
εδαφίου, το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται και λει−
τουργεί νόμιμα και χωρίς τα μέλη αυτά.

4. Ο πρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος και τα μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία δεν εκλέγονται ή 
υποδεικνύονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, 
ορίζονται και παύονται αζημίως για το Δημόσιο και για 
τη δημόσια επιχείρηση με κοινή απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού που 
εποπτεύει τη δημόσια επιχείρηση.

5. Όποιος είναι πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος ή 
μέλος του διοικητικού συμβουλίου μιας δημόσιας επι−
χείρησης απαγορεύεται να είναι πρόεδρος, διευθύνων 
σύμβουλος ή μέλος διοικητικού συμβουλίου άλλης 
δημόσιας επιχείρησης. Ο διευθύνων σύμβουλος μιας 
δημόσιας επιχείρησης δύναται να είναι πρόεδρος του 
διοικητικού συμβουλίου συνδεδεμένων με αυτήν δημο−
σίων επιχειρήσεων, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

6. Το διοικητικό συμβούλιο της κάθε δημόσιας επιχεί−
ρησης αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά 
μέλη και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Οι διατάξεις 
των άρθρων 3 παρ. 1 και 4 παρ. 1 και 2 του ν. 3016/2002 
(ΦΕΚ 110 Α΄) εφαρμόζονται αναλογικά.

7. Κάθε δημόσια επιχείρηση υποχρεούται να καταρτί−
σει κανονισμό λειτουργίας του διοικητικού της συμβου−
λίου, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του διοικητικού 

της συμβουλίου εντός εννέα μηνών από την ημερο−
μηνία θέσης του νόμου αυτού σε ισχύ. Ο κανονισμός 
λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει 
υποχρεωτικά:

α) τον προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων των εκτελε−
στικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών του 
διοικητικού συμβουλίου και

β) τον προσδιορισμό των ευθυνών και των αρμοδιο−
τήτων του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και 
του διευθύνοντος συμβούλου.

8. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της δη−
μόσιας επιχείρησης δεν μπορεί να έχει εκτελεστικές 
αρμοδιότητες.

9. Ο διευθύνων σύμβουλος της δημόσιας επιχείρη−
σης επιλέγεται ύστερα από δημόσια προκήρυξη της 
θέσης. Κάθε διευθύνων σύμβουλος πρέπει τουλάχι−
στον να είναι πτυχιούχος Πανεπιστημιακού Ιδρύματος 
της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής και να έχει 
τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε θέση σημαντικής 
ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή ιδιωτικό το−
μέα. Η προκήρυξη της θέσης γίνεται με κοινή απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του 
Υπουργού που εποπτεύει τη δημόσια επιχείρηση, με 
την οποία καθορίζεται η διαδικασία και τα κριτήρια της 
επιλογής και εξειδικεύονται τυχόν αναγκαία πρόσθετα 
προσόντα. 

10. Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσί−
ων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, που συνιστάται με το 
άρθρο 10 του νόμου αυτού, η οποία δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η αποζημί−
ωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου της κάθε 
δημόσιας επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του προ−
έδρου και του διευθύνοντος συμβούλου. Για την αποζη−
μίωση του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και 
των εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου, 
ισχύει ο περιορισμός του άρθρου 14 του ν. 2703/1999 
(ΦΕΚ 72 Α΄), όπως έχει ερμηνευθεί με το άρθρο 34 παρ. 
4 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α΄). Κατ’ εξαίρεση, με την 
ίδια απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών μπορεί να καθορίζεται 
επιπλέον αποζημίωση για τον διευθύνοντα σύμβουλο, 
λόγω συμμετοχής του στις συνεδριάσεις του διοικη−
τικού συμβουλίου, και πέραν του ορίου του προηγού−
μενου εδαφίου. Η αποζημίωση των μη εκτελεστικών 
μελών του Δ.Σ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια της 
περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ν. 
3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), ανεξαρτήτως του αριθμού των 
συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου κάθε μήνα. 
Ο πρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος και τα μέλη των 
διοικητικών συμβουλίων των δημοσίων επιχειρήσεων 
δεν δικαιούνται καμία άλλη παροχή, απολαβή, αμοιβή 
ή προνόμιο.

Άρθρο 4

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
και εσωτερικός έλεγχος

1. Όλες οι δημόσιες επιχειρήσεις έχουν την υπο−
χρέωση να καταρτίσουν νέο Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 
καταρτίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου 
της δημόσιας επιχείρησης μέσα σε εννέα μήνες από 
τη θέση του νόμου αυτού σε ισχύ και δημοσιεύεται σε 
περίληψη στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εται−
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ρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως. 

2. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της κάθε 
δημόσιας επιχείρησης περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α) τη διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας, τα 
αντικείμενά τους, καθώς και τη σχέση των υπηρεσιών 
μεταξύ τους και με τη διοίκηση. Μεταξύ των υπηρεσι−
ών της εταιρείας πρέπει υποχρεωτικά να προβλέπεται 
υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου,

β) τις διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης των 
δι−ευθυντικών στελεχών της εταιρείας.

3. Κάθε δημόσια επιχείρηση οργανώνει υπηρεσία εσω−
τερικού ελέγχου. Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου έχει 
τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση 
του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και του κατα−
στατικού της δημόσιας επιχείρησης, καθώς και της εν 
γένει νομοθεσίας που αφορά την επιχείρηση,

β) παρακολουθεί και αναφέρει στο διοικητικό συμβού−
λιο της δημόσιας επιχείρησης και στη γενική συνέλευση 
των μετόχων περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών 
συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου 
με τα συμφέροντα της επιχείρησης ή παράβασης των 
διατάξεων του νόμου αυτού από μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου και 
του διευθύνοντος συμβούλου,

γ) ενημερώνει εγγράφως μία φορά τουλάχιστον κάθε 
τρίμηνο το διοικητικό συμβούλιο καθώς και τη γενική 
συνέλευση των μετόχων για τους ελέγχους που διε−
νεργεί, 

δ) είναι υπεύθυνη για την παροχή και την ακρίβεια 
οποιασδήποτε πληροφορίας ζητηθεί από την Ειδική 
Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, 
που συνιστάται με το άρθρο 11 του νόμου αυτού και 
δι−ευκολύνει με κάθε πρόσφορο μέσο το έργο παρακο−
λούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτή εκτελεί.

4. Στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου απασχολείται 
τουλάχιστον ένας εσωτερικός ελεγκτής, που ορίζεται 
από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Οι εσωτερικοί 
ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά 
σε καμία υπηρεσιακή μονάδα της δημόσιας επιχείρη−
σης, παρέχουν υπηρεσίες με έμμισθη εντολή και δεν 
αποκτούν ιδιότητα υπαλλήλου ή σχέση εξαρτημένης 
εργασίας.

Άρθρο 5

Στρατηγικό σχέδιο

1. Κάθε δημόσια επιχείρηση καταρτίζει και υποβάλλει 
στρατηγικό σχέδιο στη Διυπουργική Επιτροπή Δημο−
σίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, δια του εποπτεύ−
οντος Υπουργείου. 

2. Το στρατηγικό σχέδιο κάθε δημόσιας επιχείρησης 
πρέπει να είναι συμβατό με το αντίστοιχο τομεακό 
σχέδιο του Υπουργείου που την εποπτεύει και περι−
λαμβάνει ιδίως:

α) την περιγραφή των στόχων που επιδιώκονται από 
το διοικητικό συμβούλιο,

β) την επιλογή των αναγκαίων μέσων για την επίτευξη 
των στόχων σύμφωνα με τις επιλογές της διοίκησης,

γ) τον προσδιορισμό του συνολικού κόστους και του 
τρόπου χρηματοδότησης των επί μέρους δράσεων,

δ) τη διασύνδεση του στρατηγικού σχεδίου με το 
αντίστοιχο τομεακό σχέδιο του εποπτεύοντος Υπουρ−

γείου ή τα στρατηγικά σχέδια άλλων δημοσίων επι−
χειρήσεων. 

3. Με αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Δημο−
σίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών εγκρίνονται, τρο−
ποποιούνται ή αναθεωρούνται τα στρατηγικά σχέδια 
των δημοσίων επιχειρήσεων. Με αποφάσεις της ιδίας 
Επιτροπής ορίζεται ο χρόνος υποβολής και η διάρκεια 
των στρατηγικών σχεδίων.

Άρθρο 6

Επιχειρησιακό σχέδιο

1. Κάθε δημόσια επιχείρηση καταρτίζει και υποβάλ−
λει επιχειρησιακό σχέδιο στη Διυπουργική Επιτροπή 
Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, δια του επο−
πτεύοντος Υπουργείου.

2. Κάθε επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει επί μέ−
ρους σχέδια που περιγράφουν τους στόχους και τις 
δραστηριότητες κάθε υπηρεσιακής ή επιχειρησιακής 
μονάδας, διεύθυνσης ή τομέα, για κάθε διαχειριστική 
περίοδο και συνολικά για όλη τη διάρκειά του.

3. Κάθε επιχειρησιακό σχέδιο για κάθε ένα από τα 
έτη διάρκειάς του περιλαμβάνει:

α) τους στόχους που επιδιώκονται εκφρασμένους σε 
ποσά και ποσοστά, 

β) τις ενέργειες που προορίζονται για την επίτευξη 
των στόχων,

γ) τον καθορισμό των αναγκών σε κεφάλαια και των 
πηγών χρηματοδότησής τους,

δ) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,
ε) τους ετήσιους χρηματοοικονομικούς, ποιοτικούς 

και επιχειρησιακούς δείκτες,
στ) τις υποχρεώσεις προς τους καταναλωτές και την 

πρόβλεψη αποζημιώσεων, 
ζ) τις προϋποθέσεις και τις παραδοχές επίτευξης των 

στόχων, 
η) τις εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και 

ελέγχου της πραγματοποίησης των στόχων αυτών,
θ) τη διασύνδεση του επιχειρησιακού σχεδίου με το 

αντίστοιχο στρατηγικό σχέδιο ή άλλα επιχειρησιακά 
σχέδια δημοσίων επιχειρήσεων. 

4. Κάθε επιχειρησιακό σχέδιο οφείλει να προσδιορίζει 
συγκεκριμένες κατευθύνσεις βελτίωσης των οικονομι−
κών αποτελεσμάτων με άμεσα εφαρμόσιμα κριτήρια και 
να περιλαμβάνει δείκτες αποδοτικότητας και ποιότητας 
με σκοπό την εξυπηρέτηση του πολίτη.

5. Με αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Δημο−
σίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών εγκρίνονται, τρο−
ποποιούνται ή αναθεωρούνται τα επιχειρησιακά σχέδια 
των δημοσίων επιχειρήσεων. Με αποφάσεις της ιδίας 
Επιτροπής ορίζεται ο χρόνος υποβολής και η διάρκεια 
των επιχειρησιακών σχεδίων.

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις των δημοσίων επιχειρήσεων 

1. Κάθε δημόσια επιχείρηση οφείλει:
α) να εφαρμόζει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και να 

συμμορφώνεται απαρέγκλιτα προς τις διατάξεις των 
νόμων και των κανονιστικών διαταγμάτων και πράξε−
ων,

β) να τηρεί τις αποφάσεις και τις οδηγίες της Δι−
υπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών,
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γ) να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων των στρα−
τηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων της δημόσιας επι−
χείρησης, στην αύξηση της αποτελεσματικότητας, της 
παραγωγικότητας και στη βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών,

δ) να τηρεί την εισοδηματική, τιμολογιακή, δανειολη−
πτική πολιτική της Κυβέρνησης.

2. Οι δημόσιες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην Ειδική 
Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών:

α) έως τη 16η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους το σχέδιο 
του ετήσιου οικονομικού προϋπολογισμού τους, καθώς 
και εισηγητική έκθεση τεκμηρίωσης των οικονομικών 
μεγεθών,

β) τον ετήσιο απολογισμό, τις οικονομικές καταστά−
σεις και την έκθεση πεπραγμένων του διοικητικού συμ−
βουλίου και την έκθεση ή το πιστοποιητικό του ορκωτού 
ελεγκτή λογιστή, εντός των προθεσμιών του κ.ν. 2190/ 
1920, όπως ισχύει,

γ) τα απολογιστικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία 
της απασχόλησης ανά τρίμηνο,

δ) κάθε πρόταση που αφορά σε αλλαγή κανονισμού 
λειτουργίας, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τιμο−
λογίων, καθώς και κάθε άλλου μέτρου της διοίκησης 
που επηρεάζει σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα 
πριν να τεθεί σε ισχύ.

3. Κάθε δημόσια επιχείρηση που προσφέρει προϊόντα 
ή υπηρεσίες σε καταναλωτές υποχρεούται, εντός έξι μη−
νών από τη θέση του νόμου αυτού σε ισχύ, να καταρτίσει 
και να υποβάλει στη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών Χάρτη Υποχρεώσεων 
προς τον Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.). Εντός τριών μηνών από 
τη δημοσίευση του νόμου αυτού, οι δημόσιες επιχειρή−
σεις ζητούν εγγράφως τις απόψεις της Επιτροπής Προ−
στασίας των καταναλωτών των δημοσίων επιχειρήσεων 
και οργανισμών του άρθρου 13 του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ 
191 Α΄) και του Συνηγόρου του Καταναλωτή του ν. 3297/ 
2004 (ΦΕΚ 259 Α΄). Ο Χ.Υ.Κ. καθορίζει τις καταστατικές 
υποχρεώσεις, τους όρους υπό τους οποίους η δημόσια 
επιχείρηση παρέχει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της 
προς τους καταναλωτές και τη διαδικασία αποζημίωσης 
προς αυτούς σε περίπτωση μη τήρησης εκ μέρους της 
των ανωτέρω υποχρεώσεων και όρων. 

Άρθρο 8

Έλεγχος και εποπτεία των δημοσίων επιχειρήσεων

1. Ο κρατικός έλεγχος και η οικονομική εποπτεία των 
δημοσίων επιχειρήσεων ασκείται από τη Διυπουργική 
Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, δι−
ενεργείται κατ’ εντολή της από την Ειδική Γραμματεία 
Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και αφορά 
στον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 7 
του παρόντος νόμου.

2. Ο έλεγχος των δημοσίων επιχειρήσεων που προ−
βλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν 
καταργεί ούτε υποκαθιστά φορολογικούς ή άλλους 
ελέγχους που διενεργούνται με βάση τις κείμενες δι−
ατάξεις ούτε την εποπτεία που ασκείται στις ανώνυμες 
εταιρείες από τη Διοίκηση.

Άρθρο 9

Κυρώσεις σε βάρος των δημοσίων επιχειρήσεων και 
των μελών των διοικητικών τους συμβουλίων 

Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων 

Επιχειρήσεων και Οργανισμών, ύστερα από εισήγηση 
της Ειδικής Γραμματείας Δημοσίων Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών, που διαπιστώνει ότι κάποια δημόσια επι−
χείρηση παραβιάζει τις διατάξεις του νόμου αυτού και 
ανάλογα με την παράβαση, μπορεί:

α) να δεσμευθούν έσοδα των δημοσίων επιχειρήσεων 
από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημο−
σίων Επενδύσεων σε ποσοστό μέχρι 50% του ετήσιου 
προβλεπόμενου ποσού,

β) να μην χορηγηθεί πλέον ουδεμία εγγύηση του 
Ελληνικού Δημοσίου για τα συναπτόμενα δάνεια,

γ) να παυθούν από τα καθήκοντά τους ο πρόεδρος, 
ο διευθύνων σύμβουλος και τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 
3 παρ. 4, ανάλογα με την ευθύνη τους.

Οι κυρώσεις αυτές δεν αναιρούν ούτε αναστέλλουν 
διαδικασίες επιβολής ποινικών, αστικών ή διοικητικών 
μέτρων που επιβάλλονται σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.

Άρθρο 10

Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων
Επιχειρήσεων και Οργανισμών

1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επι−
χειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Δ.Ε.Κ.Ο.) στην οποία 
μετέχουν ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών ως 
Πρόεδρος και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Υπουργός 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ο Υπουργός 
Μεταφορών και Επικοινωνιών και ο κατά περίπτωση 
αρμόδιος Υπουργός ως μέλη. Στη Διυπουργική Επιτρο−
πή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών μετέχει 
και ο Ειδικός Γραμματέας Δημοσίων Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

2. Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών συντονίζει 
τη λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Η Διυπουργική Επιτροπή 
Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών αποφασίζει, 
μετά από εισήγηση του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις για 
τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα που προβλέπονται 
στο άρθρο 16 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημο−
σίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών:

α) εξειδικεύεται για κάθε δημόσια επιχείρηση η οικο−
νομική πολιτική σε πολιτική στρατηγικού και επιχειρη−
σιακού σχεδιασμού, η εισοδηματική, η τιμολογιακή, η 
επενδυτική, η δανειοληπτική πολιτική, η πολιτική κρα−
τικών ενισχύσεων, απασχόλησης, επιχορηγήσεων, θε−
σμικού εκσυγχρονισμού, λειτουργικής αναδιάρθρωσης 
ή άλλη και εγκρίνονται για κάθε δημόσια επιχείρηση τα 
στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια, οι προϋπολογι−
σμοί, οι επιχορηγήσεις, τα όρια δανεισμού και η παροχή 
εγγυήσεων του Δημοσίου, οι θέσεις των διοικήσεων των 
δημοσίων επιχειρήσεων για τις συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας και όποιες άλλες ενέργειες, διαδικασίες, συμ−
βάσεις ή ρυθμίσεις αναφέρονται στον παρόντα νόμο ότι 
τελούν υπό την έγκριση της Διυπουργικής Επιτροπής 
Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών,

β) ορίζονται οι ενέργειες που είναι απαραίτητες, τα 
θεσμικά, οργανωτικά, λειτουργικά, διοικητικά ή άλλα 
μέτρα που πρέπει να ληφθούν, καθώς και το χρονο−
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διάγραμμα υλοποίησής τους για κάθε δημόσια επιχεί−
ρηση,

γ) ελέγχεται η εφαρμογή και η υλοποίηση της οικο−
νομικής πολιτικής εκ μέρους κάθε δημόσιας επιχεί−
ρησης,

δ) διαμορφώνεται η πολιτική προσλήψεων κάθε δη−
μόσιας επιχείρησης.

Άρθρο 11

Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων
και Οργανισμών

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικο−
νομικών Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων 
και Οργανισμών (Ε.Γ.Δ.Ε.Κ.Ο.), με σκοπό τη διατύπωση 
εισηγήσεων και προτάσεων σε όλα τα θέματα αρμο−
διότητας της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επι−
χειρήσεων και Οργανισμών. 

2. Στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών συνι−
στάται θέση Ειδικού Γραμματέα Δημοσίων Επιχειρή−
σεων και Οργανισμών, ο οποίος είναι προϊστάμενος 
της Ειδικής Γραμματείας Δημοσίων Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών, με βαθμό 2ο της κατηγορίας ειδικών θέσε−
ων. Ο Ειδικός Γραμματέας διορίζεται με κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών.

3. Η Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) εισηγείται στη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών επί των θεμάτων της 
αρμοδιότητάς της,

β) συγκροτεί υποεπιτροπές με σκοπό την επικουρία 
του έργου της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επι−
χειρήσεων και Οργανισμών,

γ) συνάπτει τις απαραίτητες συμβάσεις με φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα για την παροχή από αυτά κάθε τύπου 
υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για τη διενέργεια 
του έργου της,

δ) συντάσσει το σχετικό κεφάλαιο για τις δημόσιες 
επιχειρήσεις στην εισηγητική έκθεση του Κρατικού 
Προϋπολογισμού,

ε) συντάσσει και εκδίδει ετήσιο δελτίο ενημέρωσης 
για θέματα που αφορούν στις δημόσιες επιχειρήσεις.

4. Κάθε είδους δαπάνες και αμοιβές, που προκύπτουν 
κατά την εκτέλεση του έργου της Διυπουργικής Επι−
τροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, των 
υποεπιτροπών και των ελέγχων, βαρύνουν τον Κρα−
τικό Προϋπολογισμό. Με απόφαση της Διυπουργικής 
Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών 
ορισμένες από αυτές τις δαπάνες μπορεί να βαρύνουν 
τον προϋπολογισμό των δημοσίων επιχειρήσεων στις 
οποίες αφορούν.

5. Η Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών επικουρείται στο έργο της από τη Διεύ−
θυνση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και τη 
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών κατά το μέρος που αφορά στα 
οικονομικά των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας 
και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, καθώς επίσης 
και από τη Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων Εγγυήσεων 
Δανείων και Αξιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οι−
κονομικών κατά το μέρος που αναφέρεται στις εγγυ−
ήσεις, στα δάνεια και στο μετοχολόγιο των δημοσίων 
επιχειρήσεων. 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας 
και Οικονομικών καθορίζονται ειδικότερα θέματα της 
Ειδικής Γραμματείας Δημοσίων Επιχειρήσεων και Ορ−
γανισμών σχετικά με τις αρμοδιότητές της, τον τρόπο 
και τη διαδικασία άσκησής τους, την οργάνωση και 
τη λειτουργία της, τη στελέχωσή της, καθώς και κάθε 
άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 12

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Οι δημόσιες επιχειρήσεις συντάσσουν ετήσιες οικο−
νομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που υιοθετούνται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προβλέπεται από τον 
Κανονισμό (Ε.Κ.) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
της 19ης Ιουλίου 2002, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 243) και 
τους Κανονισμούς που εκδίδονται από την Επιτροπή 
(Commission), κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 3 και 
6 του Κανονισμού αυτού. Επιπλέον, οι μητρικές εται−
ρείες συντάσσουν Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές 
καταστάσεις, σύμφωνα με τα Πρότυπα που προανα−
φέρονται.

2. Οι δημόσιες επιχειρήσεις διαχωρίζουν το κόστος 
που προορίζεται για την παροχή συγκεκριμένων υπηρε−
σιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (Υ.Γ.Ο.Σ.), όπως 
αυτές ρυθμίζονται από τους κανόνες του κοινοτικού 
δικαίου (άρθρα 16 και 86 παρ. 2 της συνθήκης Ε.Κ.), από 
το κόστος που σχετίζεται με τις δραστηριότητές τους 
που είναι ανοικτές στον ανταγωνισμό.

Άρθρο 13

Νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό

1. Οι δημόσιες επιχειρήσεις μπορούν στο εξής, για 
λόγους γενικού συμφέροντος που συνδέονται με τη 
λειτουργία τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των 
εσωτερικών κανονισμών ή οργανισμών τους που έχουν 
ισχύ νόμου ή ισχύ κανονιστική ή οποιαδήποτε άλλη ισχύ, 
καθώς και κατά παρέκκλιση οποιωνδήποτε διατάξεων 
ή συμφωνιών, να προσλαμβάνουν το πάσης φύσεως 
προσωπικό τους με σύμβαση εξαρτημένης εργασί−
ας για δοκιμαστική περίοδο διάρκειας μέχρι επτά (7) 
μηνών, ύστερα από προκήρυξη στην οποία καθορίζο−
νται, από την ίδια τη δημόσια επιχείρηση, τα κριτήρια 
πρόσληψης. Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού 
των δημοσίων επιχειρήσεων, καθώς και της μετέπειτα 
σύναψης της σχετικής σύμβασης εργασίας αορίστου 
χρόνου, ύστερα από αξιολόγηση της δοκιμαστικής πε−
ριόδου από την οικεία δημόσια επιχείρηση, ελέγχεται 
από το Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τις κείμενες κάθε φορά 
διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητές του και τις 
ειδικότερες ρυθμίσεις της κοινής υπουργικής απόφα−
σης της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού. Η σύμβα−
ση του προηγούμενου εδαφίου διέπεται αποκλειστικά 
από τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις της εργατικής 
νομοθεσίας, που ρυθμίζουν τις σχέσεις εργοδότη και 
εργαζομένου στον ιδιωτικό τομέα.

2. Ειδικότερα, συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορί−
στου χρόνου των προσλαμβανομένων, σύμφωνα με την 
προηγούμενη παράγραφο, μετά την έναρξη ισχύος του 
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νόμου αυτού, μπορούν να καταγγέλλονται σύμφωνα με 
τους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας 
εργατικής νομοθεσίας.

3. Η άσκηση του δικαιώματος της καταγγελίας δεν 
επιτρέπεται να γίνεται καταχρηστικά, αλλά μέσα στα 
όρια που ορίζονται από το άρθρο 281 του Αστικού Κώ−
δικα.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και 
Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας και του εποπτεύοντος την οικεία δημόσια 
επιχείρηση Υπουργού ρυθμίζονται τα κάθε είδους ειδι−
κότερα θέματα, τα οποία αφορούν στην εφαρμογή των 
διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων κατά πα−
ρέκκλιση των τυχόν αντίθετων διατάξεων εσωτερικών 
κανονισμών ή οργανισμών ή συλλογικών συμβάσεων 
ή οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων ή συμφωνιών που 
ισχύουν στις επιχειρήσεις αυτές. 

Άρθρο 14

Υφιστάμενο προσωπικό

1. Οι διοικήσεις των δημοσίων επιχειρήσεων, που εμ−
φανίζουν αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα ή επιχο−
ρηγούνται από το Δημόσιο με στόχο την εξυγίανσή τους 
υποχρεούνται να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
την αξιοποίηση του προσωπικού τους καταρτίζοντας, 
όπου χρειάζεται, νέους κανονισμούς προσωπικού και 
οργανογράμματα, καθώς και προγράμματα εκπαίδευ−
σης και επιμόρφωσής του. Ιδιαίτερα για τους γενικούς 
κανονισμούς προσωπικού των επιχειρήσεων και για ζη−
τήματα που αφορούν στις εργασιακές σχέσεις, οποια−
δήποτε αλλαγή γίνεται ύστερα από διαπραγματεύσεις 
των δύο μερών (επιχείρησης και εργαζομένων) με τη 
διαδικασία της υπογραφής συλλογικής σύμβασης με 
την πιο αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση 
της επιχείρησης.

2. Οι αλλαγές της προηγούμενης παραγράφου με τη 
σύναψη συλλογικών συμβάσεων κατά τη διαγραφόμενη 
σε αυτό διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή, σε περίπτωση 
που η δημόσια επιχείρηση εμφανίσει αρνητικά οικονο−
μικά αποτελέσματα ή επιχορηγηθεί από το Δημόσιο με 
στόχο την εξυγίανσή της στην οικονομική χρήση του 
έτους 2005 ή σε επόμενη από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου οικονομική χρήση, από τη δημοσίευση 
του ισολογισμού της για την οικονομική αυτή χρήση.

3. Αν για οποιονδήποτε λόγο η παραπάνω προθεσμία 
παρέλθει άπρακτη, οι ως άνω αλλαγές γίνονται με 
νόμο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Άρθρο 15

Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου υπάγο−
νται οι ανώνυμες εταιρείες της παρ. 5 του άρθρου 1.

Οι εταιρείες αυτές ευρίσκονται εκτός του, κατά τις 
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, ευρύτερου δημόσιου 
τομέα.

Άρθρο 16

Οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και 
κρατική εποπτεία

1. Επί των ανωνύμων εταιρειών που υπάγονται στο πε−
δίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, του ν. 3016/2002, όπως 
ισχύουν, και οι λοιπές διατάξεις οι εφαρμοζόμενες σε 
κάθε άλλη εισηγμένη σε οργανωμένη αγορά ανώνυμη 
εταιρεία. 

2. Η κρατική εποπτεία, όπου προβλέπεται, ασκείται επί 
της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων των εταιρειών 
αυτών, όπως και επί κάθε άλλης ανώνυμης εταιρείας, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις.

3. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 έχει και στην 
προκειμένη περίπτωση εφαρμογή.

Άρθρο 17

Θέματα προσωπικού

1. Οι ανώνυμες εταιρείες του παρόντος κεφαλαίου 
μπορούν να προσλαμβάνουν το πάσης φύσεως προσω−
πικό με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ−
νου ή αορίστου χρόνου, μετά από δοκιμαστική περίοδο 
ή μη. Οι συμβάσεις αυτές διέπονται αποκλειστικά από 
τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ρυθμίζουν 
τις σχέσεις εργοδότη και εργαζομένων στον ιδιωτικό 
τομέα.

2. Οι συμβάσεις αυτές μπορούν να καταγγέλλονται 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκά−
στοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 

3. Για όσες των εταιρειών του Κεφαλαίου Β΄ του πα−
ρόντος νόμου το Δημόσιο εξακολουθεί να κατέχει την 
πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, δεν εφαρμόζο−
νται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου και αντ’ αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 13 του παρόντος νόμου.

4. Ως προς το υφιστάμενο προσωπικό των εταιρειών 
του κεφαλαίου αυτού εφαρμόζεται το άρθρο 14, αν οι 
εταιρείες επιχορηγούνται από το Δημόσιο με στόχο 
την εξυγίανσή τους ή εμφανίζουν αρνητικά οικονομικά 
αποτελέσματα τουλάχιστον κατά τη χρήση κατά τη 
διάρκεια της οποίας τίθεται σε ισχύ ο νόμος αυτός ή 
κατά την προηγούμενη ή την επόμενη αυτής οικονο−
μική χρήση. Στην τελευταία περίπτωση, η προθεσμία 
των τεσσάρων μηνών ξεκινά από τη δημοσίευση του 
ισολογισμού κάθε δημόσιας επιχείρησης για την επό−
μενη οικονομική χρήση από τη θέση του νόμου αυτού 
σε ισχύ.

5. Η διάταξη του άρθρου 10 παρ. 6 του ν. 3051/2002 
έχει και στην προκειμένη περίπτωση εφαρμογή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18

Μεταβατική διάταξη

Έως την 1η Ιουλίου 2006, τα διοικητικά συμβούλια των 
δημοσίων επιχειρήσεων που έχουν συγκροτηθεί και 
λειτουργούν με βάση τις διατάξεις που καταργούνται 
με το άρθρο 20, θεωρείται ότι έχουν συγκροτηθεί και 
λειτουργούν νόμιμα.
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Άρθρο 19

Εξαιρέσεις

Από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α΄ του νόμου 
αυτού εξαιρούνται οι ανώνυμες εταιρείες που έχουν 
συσταθεί με βάση το ν. 1955/1991 (ΦΕΚ 112 Α΄) και την 
εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παράγραφος 6 του ν. 
2229/ 1994 (ΦΕΚ 138 Α΄) και όσες δημόσιες επιχειρήσεις 
έχουν ήδη τεθεί με ρητή διάταξη νόμου εκτός του, 
κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, ευρύτερου 
δημόσιου τομέα.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών και του εποπτεύοντος Υπουργού δύνανται να 
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής όλων ή ορισμένων 
διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του παρόντος νόμου και 
άλλες δημόσιες επιχειρήσεις.

Άρθρο 20

Καταργούμενες διατάξεις

1. Το άρθρο 1 του ν. 2414/1996 καταργείται. Όπου στην 
κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή ή αναφορά στο 
άρθρο 1 του ν. 2414/1996 νοείται εφεξής το άρθρο 1 του 
νόμου αυτού.

2. Τα άρθρα 5, 6 και 7 του ν. 2414/1996 καταργούνται. 
Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή ή 
αναφορά στα άρθρα 5, 6 και 7 του ν. 2414/1996 νοείται 
εφεξής το άρθρο 3 του νόμου αυτού. 

3. Το άρθρο 9 του ν. 2414/1996 καταργείται. Όπου στην 
κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στο άρθρο 9 του ν. 
2414/1996 νοείται εφεξής η παράγραφος 3 του άρθρου 
7 του νόμου αυτού. 

4. Το άρθρο 10 του ν. 2414/1996 καταργείται. Όπου 
στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στο άρθρο 
10 του ν. 2414/1996, εφαρμόζονται εφεξής, κατά περί−
πτωση, οι διατάξεις του άρθρου 13 ή του άρθρου 14 ή 
του άρθρου 17 του νόμου αυτού.

5. Επίσης καταργούνται:
α) Τα άρθρα 2, 3, 4, 8 και 11 του ν. 2414/1996.
β) Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 4 

του ν. 2469/1997.
γ) Το άρθρο 26 παράγραφος 7 του ν. 3156/2003 (ΦΕΚ 

157 Α΄)
δ) Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντί−

θετη στις διατάξεις του νόμου αυτού ή αφορά θέμα που 
ρυθμίζεται από αυτόν, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 
στο νόμο αυτόν.

Άρθρο 21

Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του 
ν. 3371/2005 (ΦΕΚ 178 Α΄) παρατείνεται μέχρι την 31η 
Μαρτίου 2006.

Οι λοιπές ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του ίδιου άρ−
θρου παραμένουν σε ισχύ.

Άρθρο 22

Έναρξη ισχύος

1. Το άρθρο 12 παρ. 1 του νόμου αυτού τίθεται σε ισχύ 
από την 31η Δεκεμβρίου 2007.

2. Η ισχύς των υπόλοιπων διατάξεων του νόμου αυτού 
αρχίζει από την 31η Δεκεμβρίου 2005.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ ΣΠ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

 ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

 ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓ. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 Μ.Γ. ΛΙΑΠΗΣ Ε. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 Ν. ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗΣ Θ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Φ. ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά−
τους

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2005
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ



5740 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.
Óå ìïñöÞ CD:

Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO
A~ ÅôÞóéï 150 Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí ÅôÞóéï 50
Á 3ìçíéáßï 40 Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï 50
Á´ Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50
Â’ ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100
B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5
Â´ Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200
Ã ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5
Ä´ ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100
Ä~ 3ìçíéáßï 60

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê åéäéêïý åíäéáöÝñïíôïò óå ìïñöÞ cd-rom êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ
1 euro áíÜ 50 óåëßäåò.

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.

ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. :    ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010,    fax : 210 - 4071010     internet : http://www.et.gr.

ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ 104 32 * FAX 210 52 21 004
ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: http: www.et.gr  –  e-mail: webmaster @ et.gr

* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531
êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñá-
îçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.

* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðï-

óþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñï-

ìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~

ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ Áðü ôï Internet

Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) 225 6 190 6
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.) 320 6 225 6
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) 320 6 160 6
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) 160 6 95 6
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) 65 6 33 6
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å. 2.250 6 645 6
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) 225 6 95 6
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´) _ 450 6

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õ-
äñïìéêÜ Ýîïäá.

• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõ-
îéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò êáé Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí, ç ôéìÞ ðñï-
óáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2005, êáôÜ 25 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò, ãéá äå ôï ôåý-
÷ïò Á.Å. & Å.Ð.Å., êáôÜ 30 euro.

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) 423 956
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) 413 5228
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) 638 109

(2610) 638 110
ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510)  87215
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) 22 858

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) 597449
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) 89 122

(26610) 89 105
ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) 300 781
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) 46 654

(22510) 47 533

Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.:  210 527 9000
Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924

ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá
ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.
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