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Πεξίιεςε 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε είλαη έλα παγθφζκην θαηλφκελν ην νπνίν ηαιαηπσξεί, ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία πεξίπνπ, κεγάιν αξηζκφ ρσξψλ, αλάκεζα ζηηο νπνίεο αλήθεη θαη 

ε ρψξα καο. Δμαηηίαο ησλ δχζθνισλ νηθνλνκηθψλ ζπγθπξηψλ πνπ επηθξαηνχλ, νη 

ΟΣΑ θαινχληαη λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ δεκνηψλ ηνπο, θαζψο θαη λα 

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. ηα πιαίζηα απηψλ ησλ 

πξνζπαζεηψλ πηνζεηνχλ σο ελαιιαθηηθή ηε ιχζε ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ. Ωζηφζν 

θαηά ην ζρεδηαζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνίεζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππφςε νη νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο αιιά θαη νη πνηνηηθέο επηπηψζεηο πνπ ελδέρεηαη λα 

πξνθαιέζεη, ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθφ απφ ηελ αξρή θαη λα κελ πξνθχςνπλ 

ζνβαξέο αληηδξάζεηο. Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη ζαλ ζθνπφ λα 

απνηειέζεη κηα νινθιεξσκέλε θαη εκπεξηζηαησκέλε κειέηε ζε δχν βαζηθά επίπεδα: 

αθελφο ζηελ παξνπζίαζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζηε ζεσξία ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξίπησζε ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο 

θαη αθεηέξνπ ζηελ παξνπζίαζε κηαο εκπεηξηθήο πξνζπάζεηαο ηνπ δήκνπ Έδεζζαο γηα 

κηα θαζνιηθή ηδησηηθνπνίεζε ζηνλ ηνκέα ηεο θαζαξηφηεηαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο, αλ θαη δελ είλαη γεληθεχζηκα, ππνδεηθλχνπλ φηη ε ηδησηηθνπνίεζε 

ζε έλαλ κεζαίν δήκν, φπσο ν δήκνο Έδεζζαο, κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθά ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζε νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. 
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[Privatization of cleaning services: A case study of Edessa’s 

municipality] 

 

Keywords: [local authorities, privatization, cleaning services] 

 

Abstract 

The economic crisis is a global phenomenon that has plagued a large number of 

countries among which belongs our country too. Because of the difficult economic 

conditions, local authorities are required to cope with the demands of their citizens 

and to meet their needs at the lowest possible cost. As part of these efforts they 

adopted ―privatization‖, as an alternative solution. However a privatization program 

should take into account economic, social and qualitative impact to be effective and 

not to cause serious reactions. This study aims to provide a comprehensive analysis on 

two key areas: firstly the detail literature on the theory of privatization, and 

particularly in the case of privatization of cleaning services, and also to present an 

empirical effort of Edessa‘s municipality for a universal privatization of cleanliness. 

Research‘s results, although are not generalizable, indicate that privatization in a 

medial municipality, as municipality of Edessa, could have positive effects both in 

economic and social sector. 
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Η. ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΗΓΗΩΣΗΚΟΠΟΗΖΖ 

 

1.1. Δηζαγσγή 

«Η νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη νινέλα κεγαιύηεξεο πηέζεηο πξνο ηελ Τνπηθή 

Απηνδηνίθεζε λα πξνζθέξεη πεξηζζόηεξα κε ιηγόηεξνπο πόξνπο δεκηνύξγεζαλ έλα 

αζθπθηηθό νηθνλνκηθά πεξηβάιινλ. Η θαηάζηαζε επηδεηλώζεθε κε ηε κεηαθνξά ζεηξάο 

αξκνδηνηήησλ, ρσξίο όκσο ηελ παξάιιειε κεηαθνξά θαη ησλ αληηζηνηρώλ, γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπο, πόξσλ. Οη ζπλζήθεο απηέο νδήγεζαλ ζηελ αλαδήηεζε ελαιιαθηηθώλ 

ηξόπσλ ρξεκαηνδόηεζεο κε ζθνπό λα πξνζθέξνπλ νη δήκνη ηηο ίδηεο ή αθόκε θαη 

πεξηζζόηεξεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο ηνπο, κε ην ίδην ή ρακειόηεξν θόζηνο» 

(Γθέθαο &Μήηζνπ, 2013, ζ.1).   

ηα πιαίζηα απηά εκθαλίζηεθε ε ελαιιαθηηθή ιχζε ηεο ηδησηηθνπνίεζεο. ην 

παξφλ θεθάιαην γίλεηαη κηα εθηελήο αλαθνξά ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ησλ 

ηδησηηθνπνηήζεσλ. πγθεθξηκέλα πεξηγξάθεηαη ην πψο νξίδεηαη ε έλλνηα ηεο 

ηδησηηθνπνίεζεο απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο, πνηα είλαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θαη πνηεο νη γεληθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα ηελ δηέπνπλ. Γίλεηαη επίζεο αλαθνξά ζηηο 

κνξθέο θαη ζηηο κεζφδνπο κηαο ηδησηηθνπνίεζεο.  

 

1.2. Πώο νξίδεηαη ε ηδησηηθνπνίεζε; 

Ζ αχμεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θξάηνπο απνηειεί, θπξίσο 

γηα ηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο, ην κνριφ γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη 

κεγέζπλζε. Ζ επηρεηξεκαηηθή απηή δξαζηεξηφηεηα εθδειψζεθε, είηε κε ηε ιεηηνπξγία 

νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ επηρεηξήζεσλ (ίδξπζε δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ ή 

θξαηηθνπνίεζε ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ), είηε κε ηελ παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη αγνξψλ.  

ηηο δεθαεηίεο ηνπ 60΄ θαη 70΄ πξαγκαηνπνηήζεθε κηα «αζφξπβε επαλάζηαζε» 

ζε φηη αθνξά ηε κεηαθνξά πφξσλ ζην δεκφζην ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. ρεδφλ φιεο νη 

ρψξεο αλεμάξηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο (ζνζηαιηζηηθέο ή ειεχζεξεο 

νηθνλνκίαο) γλψξηζαλ κηα επέθηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ πνπ 

ειέγρνληαη απφ ην δεκφζην. Αλαιπηηθφηεξα φκσο, κεηά ην δεχηεξν παγθφζκην 
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πφιεκν θαη εηδηθά θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 60΄ επηθξαηνχζε ε αληίιεςε φηη ε αγνξά 

νθείιεη λα ππνηάζζεηαη ζην θξάηνο, ην νπνίν ζα αζθνχζε κηα βαζηθή πνιηηηθή, ηελ 

θνηλσληθή πξφλνηα. Ίζσο απηή ε ηδέα λα αλαδχζεθε θαη λα εμαπιψζεθε έληνλα, 

εμαηηίαο ησλ κεγάισλ θαηαζηξνθψλ θαη δεηλψλ πνπ ππέζηεζαλ φιεο νη θνηλσλίεο απφ 

ηνλ πφιεκν. Έηζη ην θξάηνο άξρηζε λα κεηαηξέπεηαη ζε παξαγσγφ θαη έκπνξν αγαζψλ  

ζε βαζκφ πνπ ην κέγεζνο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα λα απμεζεί ππεξβνιηθά. 

ζν ε παγθφζκηα νηθνλνκία είρε αλνδηθή πνξεία, φινη πίζηεπαλ φηη απηφ 

νθεηιφηαλ ζηνλ αηζζεηφ ξφιν πνπ δηαδξακάηηδε ην θξάηνο κέζα ζε απηήλ. Ωζηφζν 

φηαλ έιαβε ρψξα ε νηθνλνκηθή θξίζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70΄ θαη νη θξαηηθέο 

επηρεηξήζεηο άξρηζαλ λα παξνπζηάδνπλ πνιιά πξνβιήκαηα, ε ππνζηήξημε ηνπο 

ζηεξίρζεθε ζηνπο θνξνινγνχκελνπο πνιίηεο. Ζ θαηάζηαζε απηή δε ζα κπνξνχζε λα 

ζπλερηζηεί γηα πνιχ, θαζψο δελ ήηαλ ινγηθφ θαη θνηλσληθά δίθαην λα δηαηεξεζνχλ 

επηρεηξήζεηο πνπ δελ παξήγαγαλ έξγν. 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70΄ θαη αξρέο ηνπ 80΄ άξρηζε ινηπφλ λα 

ακθηζβεηείηαη έληνλα ε ζθνπηκφηεηα ηεο παξέκβαζεο ηνπ θξάηνπο ζηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη απηφ γηαηί ε θξαηηθή παξέκβαζε θαη ηδηαίηεξα ε ιεηηνπξγία ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ πνπ ειέγρνληαη απφ ην δεκφζην δελ έθεξε ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Αληίζεηα παξνπζηάζηεθαλ πνιιέο δπζιεηηνπξγίεο φπσο: 

ρακειή πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, ηεξάζηηα ειιείκκαηα, δηφγθσζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ, γηγάλησζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Ζ δηφξζσζε θαη εμάιεηςε ηεο 

παξαπάλσ θαηάζηαζεο είρε απαζρνιήζεη ηνπο πάληεο: απινχο πνιίηεο, πνιηηηθνχο, 

θπβεξλήζεηο θαη εηδηθνχο κειεηεηέο. Μηα απφ ηηο ιχζεηο γηα ηελ εμάιεηςε ηεο 

παξαπάλσ θαηάζηαζεο πνπ είρε ζπδεηεζεί θαη πινπνηεζεί ζε αξθεηέο ρψξεο ηνπ 

θφζκνπ ήηαλ ε ηδησηηθνπνίεζε (privatization). 

Ο φξνο ηδησηηθνπνίεζε πξνέξρεηαη απφ ην ξήκα ηδησηηθνπνηψ, δειαδή «θάλσ 

θάηη ηδησηηθφ» θαη πξσηνεκθαλίζηεθε παγθνζκίσο ζηα ιεμηθά (Webster‘s) ην 1983. 

Δθθξάδεη ηε κεηαθνξά κηαο δξαζηεξηφηεηαο ή κηαο επηρείξεζεο ή θαη ελφο 

νιφθιεξνπ θιάδνπ απφ ηε δεκφζηα ηδηνθηεζία ή έιεγρν, ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Ζ 

ζεκαζία ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ζηα ζεκεξηλά νηθνλνκηθά δεδνκέλα γίλεηαη εκθαλήο 

απφ ηνπο δηάθνξνπο νξηζκνχο ηνπο νπνίνπο έρνπλ απνδψζεη πνιινί κειεηεηέο.  

Δλδεηθηηθά, νη άββαο θαη Κνλδχιεο (1993) νξίδνπλ ηελ ηδησηηθνπνίεζεο σο 

εμήο: «Είλαη ε κεηάβαζε από έλαλ κεραληζκό κε κεγάιε θξαηηθή επηξξνή, ζε έλαλ άιιν 

κε ιηγόηεξε. Μπνξεί επίζεο λα ζεκαίλεη κεηάβαζε ζε έλαλ κεραληζκό, όπνπ ν ηδησηηθόο 

ηνκέαο αζθεί θπξίαξρν ξόιν. Τε βάζε ηεο ηδησηηθνπνίεζεο απνηεινύλ νη κεραληζκνί 
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ηεο ειεύζεξεο αγνξάο, ηεο εζεινληηθήο πξνζθνξάο θαη ηεο απηνεμππεξέηεζεο. Οη 

κεραληζκνί απηνί είλαη ηζνδύλακνη κεηαμύ ηνπο».  

Ο Σζαθιάγθαλνο (1995) νξίδεη ηελ ηδησηηθνπνίεζε σο εμήο: «Η επηινγή 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία βαζίδεηαη θαλείο πεξηζζόηεξν ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα θαη ιηγόηεξν 

ζηνλ δεκόζην γηα ηελ ηθαλνπνίεζε θνηλσληθώλ επηδηώμεσλ θαη αλαγθώλ. Πξόθεηηαη 

νπζηαζηηθά γηα κεηαθνξά θξαηηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζηνλ ηδησηηθό έιεγρν 

κέζσ άκεζεο πώιεζεο ηνπο ή ηεο δηαρείξηζεο ηνπο (π.ρ. κέζσ δηαγσληζκνύ) κε ην 

θξάηνο λα δηαηεξεί ηελ ηδηνθηεζία ηνπο». 

πσο δηαθαίλεηαη θαη απφ ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο, ε ηδησηηθνπνίεζε είρε 

αξρηθά ηελ έλλνηα ηεο αιιαγήο ζηελ ηδηνθηεζία θαη ηδίσο ζηε κεηάζεζε ηνπ ειέγρνπ 

κηαο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηνλ δεκφζην ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. ηε 

ζπλέρεηα φκσο απέθηεζε επξχηεξν πεξηερφκελν σο πξάμε πεξηνξηζκνχ ηνπ ξφινπ ηνπ 

θξάηνπο ή αχμεζεο ηνπ ξφινπ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα ή ζηελ ηδηνθηεζία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  

Άιινη κειεηεηέο ππνζηήξημαλ φηη ε ηδηνθηεζία δελ είλαη απνθιεηζηηθφ 

θξηηήξην θαη ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνδειψζεη θαηαζηάζεηο φπνπ νη θαλφλεο 

ξχζκηζεο δξαζηεξηνηήησλ κεηαβάιινληαη, ψζηε αθφκα θαη νη θξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο λα ππφθεηληαη ζηνπο θαλφλεο ηεο αγνξάο. πγθεθξηκέλα 

ηδησηηθνπνίεζε ζπληξέρεη, είηε φηαλ ε επζχλε γηα ηελ παξνρή ελφο αγαζνχ ή κηαο 

ππεξεζίαο πεξλά ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, είηε φηαλ ε θαηαλνκή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ 

ζηεξίδεηαη ζε θξηηήξηα αγνξάο, γηα παξάδεηγκα ζην θέξδνο ή ζηελ ηθαλφηεηα 

πιεξσκήο. 

πλνςίδνληαο φια ηα παξαπάλσ, ηδησηηθνπνίεζε είλαη ε κεηαθνξά θξαηηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ιεηηνπξγηψλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Δίλαη έλα θαηλφκελν ην 

νπνίν παξνπζηάδεη κηα γξήγνξε επέθηαζε ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. Απνηειεί ίζσο ην θαηαιιειφηεξν βήκα πξνθεηκέλνπ λα απειεπζεξσζνχλ νη 

νηθνλνκίεο, ηδηαίηεξα ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, απφ ηε ζηαζηκφηεηα θαη ηε 

βξαδεία αλάπηπμε πνπ παξνπζίαδαλ κέρξη ηψξα. Δπίζεο ην ζχζηεκα ηεο 

αληαγσληζηηθήο ειεχζεξεο αγνξάο απνηειεί γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηε κφλε 

δηέμνδν απφ ηε θηψρεηα. Μηα επηρείξεζε ή έλαο νξγαληζκφο πνπ ειέγρεηαη απφ ην 

δεκφζην δελ κπνξεί λα είλαη ηφζν απνηειεζκαηηθή φζν κηα ηδησηηθή επηρείξεζε ζηελ 

παξαγσγή ηνπ ίδηνπ πξντφληνο. Έηζη, ε ηδησηηθνπνίεζε βξίζθεη πξφζθνξν έδαθνο 

αθνχ, φπσο είλαη γλσζηφ, νη θπβεξλήζεηο ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ βξίζθνληαη 

ζε αλαδήηεζε λέσλ ηξφπσλ πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηήζνπλ παξαγσγηθνχο πφξνπο 
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θαζψο επίζεο θαη ζε αλαδήηεζε λέσλ ηξφπσλ γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πνην 

απνηειεζκαηηθά ηνπο παξαγσγηθνχο πφξνπο πνπ έρνπλ. 

Τπφ ηνλ φξν ηδησηηθνπνίεζε κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί κηα κεγάιε ζεηξά απφ 

κέηξα πνιηηηθήο. ε επξεία έλλνηα, ε ηδησηηθνπνίεζε αλαθέξεηαη ζηε κεηαθνξά ηεο 

ηδηνθηεζίαο ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ ή ζηνηρείσλ απφ ην Κξάηνο ζε θνξείο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα. ε ζηελή έλλνηα, ε ηδησηηθνπνίεζε ππνλνεί ηε κφληκε κεηαθνξά ηνπ 

ειέγρνπ, σο απνηέιεζκα ηεο κεηαθνξάο ηνπ δηθαηψκαηνο ηδηνθηεζίαο απφ κηα 

δεκφζηα αληηπξνζσπεία ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ηδησηηθά κέξε (Parker, 2004; Ricketts, 

2004; Nellis, 1998; Heracleus, 1999; Taylor & Warrack, 1998; Ramamurti, 2000; 

Keller et al., 1994).  

Με ηελ επξεία έλλνηα, ε ηδησηηθνπνίεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ηξία 

επίπεδα: ζε επίπεδν επηρείξεζεο, ζε επίπεδν ηνκέα παξαγσγήο θαη ζε επίπεδν ηνπ 

ζπλφινπ ηεο νηθνλνκίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 ε επίπεδν επηρείξεζεο, ε ηδησηηθνπνίεζε πεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε κέηξν νδεγεί 

ζηελ κεηαθνξά ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κεξηθψο ή πιήξσο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

αζθνχληαλ κέρξη ηφηε απφ ην δεκφζην ηνκέα. 

 ε επίπεδν ηνκέα παξαγσγήο, ε ηδησηηθνπνίεζε πεξηιακβάλεη ηελ εηζαγσγή ηεο 

ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο ζπρλά κε ηελ θαηάξγεζε ησλ δεκνζίσλ κνλνπσιίσλ ή 

ησλ εκπνδίσλ ζηελ είζνδν. Απηφ ην άλνηγκα ηεο αγνξάο ζπρλά, αιιά φρη πάληα, 

ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ εηζαγσγή πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο αγνξάο. 

 Δπηπιένλ, ε ηδησηηθνπνίεζε κπνξεί λα έρεη κηα αθφκε πην επξχηεξε έλλνηα θαη λα 

πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ηνκέσλ 

αιιά θαη κηαο νιφθιεξεο νηθνλνκίαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν βαζκφο 

ηδησηηθνπνίεζεο εμαξηάηαη απφ ηελ έθηαζε ηεο πξνγελέζηεξεο θξαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο θαη ειέγρνπ θαη ηνλ ζηφρν ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαξξχζκηζεο πνπ 

πηνζεηείηαη. 

Αλ θαη θαζέλα απφ απηά ηα επίπεδα ηδησηηθνπνίεζεο είλαη ρσξηζηφ θαη 

επδηάθξηην, ππάξρεη ζηελή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο. Ζ πνιηηηθή ηδησηηθνπνίεζεο 

κηαο δεκφζηαο επηρείξεζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο ηνκεαθέο θαη 

καθξννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ηεο ρψξαο. πρλά, ε ηδησηηθνπνίεζε κηαο επηρείξεζεο 

απνηειεί ην ζπζηαηηθφ κέξνο ελφο ηνκεαθνχ ή καθξννηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ζ 
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ηδησηηθνπνίεζε απνηειεί έηζη έλα φξγαλν απηψλ ησλ πξνζεγγίζεσλ παξά έλαλ 

απηνζθνπφ. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ν φξνο 

ηδησηηθνπνίεζε είλαη κηα ζρεηηθά θαηλνχξγηα έλλνηα ε νπνία δηαδίδεηαη κε 

ηαρχηαηνπο ξπζκνχο. Δίλαη νπζηαζηηθά έλαο φξνο – νκπξέια πνπ ζπκπεξηιακβάλεη 

θάζε πξνζπάζεηα πξνψζεζεο ηνπ ξφινπ ηεο αγνξάο ζηελ εζληθή νηθνλνκία. Αθνξά 

νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο θαηάζηαζεο ελφο λνκηθνχ πξνζψπνπ απφ ηε δεκφζηα 

ζθαίξα ζηελ ηδησηηθή, ζεκαηνδνηψληαο θάζε ελέξγεηα πνπ ηείλεη λα κεηψζεη ην ξφιν 

ηνπ θξάηνπο ή λα εληζρχζεη απηφλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε ζρέζε κε κηα 

δξαζηεξηφηεηα ή ηελ ηδηνθηεζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δμ‘ άιινπ ν φξνο 

εηζάγεηαη ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 1 παξ.1 εδάθην β, ηνπ λφκνπ 2000/91, νξίδνληαο 

ηελ ηδησηηθνπνίεζε σο ηε κεηαβίβαζε ζε ηδηψηεο θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ή 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ θνξέσλ απηψλ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 5 ηνπ ίδηνπ 

λφκνπ.  

 

1.3. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ 

 Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ ζπλνςίδνληαη ζηα 

παξαθάησ ζεκεία: 

 «Πεξηνξίδνπλ άκεζα ην βάξνο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη κεηαβάιινπλ ηελ ηζνξξνπία 

ηνπ ζε ζρέζε κε ηνλ ηδησηηθό ηνκέα. 

 Δεκηνπξγνύλ επθαηξίεο επέθηαζεο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα καθξνρξόληα κέζα από λέεο 

ζεζκηθέο ξπζκίζεηο, νπόηε ελζαξξύλεηαη ε παξαγσγή αγαζώλ ππεξεζηώλ, έηζη ώζηε 

αξγόηεξα λα ππνθαηαζηήζεη πιήξσο ηνλ δεκόζην ηνκέα. 

 Κηλεηνπνηνύλ ηδησηηθνύο πόξνπο γηα λα βνεζήζνπλ ην δεκόζην ζηελ αληηκεηώπηζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ όπσο ε εθηέιεζε κεγάισλ έξγσλ. 

 Εληείλνπλ ηνλ αληαγσληζκό ζηελ αγνξά ώζηε λα αζθεζεί πίεζε ζηνπο δεκόζηνπο 

θνξείο» (άββαο & Κνλδχιεο, 1993, ζει.20,23,24,40). 

  Δπνκέλσο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηελ ηδησηηθνπνίεζε ζηηο εμήο 

θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηε δηαηήξεζε, απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο, ηεο ηδηνθηεζίαο 

ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ ειέγρνπλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο θαη 

δηάζεζεο ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ: 

1) Σππηθή ζηελ νπνία κηα δξαζηεξηφηεηα πεξλά απφ ην δεκφζην ζε ηδησηηθή 

ηδηνθηεζία κε ηαπηφρξνλε απνμέλσζε ηνπ θξάηνπο. 
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2) Οξγαλσηηθή ζηελ νπνία ην θξάηνο εμαθνινπζεί λα δηαρεηξίδεηαη ηελ παξνρή ηεο 

ππεξεζίαο, αιιά ε παξαγσγή ηεο γίλεηαη απφ επηρεηξήζεηο, κε ηηο νπνίεο ην 

θξάηνο έξρεηαη ζε ηππηθέο ζπκθσλίεο. 

3) Λεηηνπξγηθή, ζηελ νπνία ην θξάηνο κεηαθέξεη ηε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα θαη δηαζθαιίδεη απιψο φηη απηή ζα είλαη δηαζέζηκε ζην θνηλφ. 

Οη Vickers θαη Yarrow (1991) εληνπίδνπλ ηξεηο ηχπνπο ηδησηηθνπνίεζεο, 

αληίζηνηρα, κε θξηηήξην θπξίσο ηηο κνξθέο ηεο αγνξάο πνπ επηθξαηνχλ, δειαδή: 

 Ηδησηηθνπνίεζε αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ή γεληθφηεξα κεηαθνξά ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε αληαγσληζηηθέο αγνξέο 

πξντφλησλ. 

 Ηδησηηθνπνίεζε κνλνπσιίσλ ή κεηαθνξά ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θξαηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ κε ζεκαληηθή δχλακε αγνξάο, φπσο δίθηπα ηειεπηθνηλσληψλ, 

δηαλνκή ειεθηξηθνχ. 

 Αλάζεζε ππεξεζηψλ πνπ παξήγαγε ν δεκφζηνο ηνκέαο, ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο 

κε ζπκβφιαηα, φπσο ππεξεζίεο θαζαξηζκνχ δεκφζησλ θηηξίσλ, ζπιινγήο 

ζθνππηδηψλ. 

Ζ πξψηε πεξίπησζε δηαθέξεη απφ ηε δεχηεξε σο πξνο ηνλ έιεγρν πνπ 

εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί ην θξάηνο κε ηε κνξθή ξπζκίζεσλ ησλ κνλνπσιίσλ ή 

αδπλακίεο ζηελ αγνξά. Σα κνλνπψιηα κπνξεί λα είλαη θπζηθά ή ηερλεηά. Σα 

ηειεπηαία δελ αληηκεησπίδνπλ αληαγσληζκφ, επεηδή ηα πξνζηαηεχνπλ αληαγσληζηηθέο 

βηνκεραλίεο θαη εκπνξηθέο πνιηηηθέο. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε δελ πεξηιακβάλεηαη 

πψιεζε θεθαιαίνπ, φπσο ζηηο δχν πξψηεο. Απηφ πνπ δηαηίζεληαη είλαη ζπκβφιαην 

δηθαηψκαηνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαη ην πιεφλαζκα πνπ ζα πξνθχςεη απφ απηήλ 

ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζα ην θαξπσζεί πιένλ ν ηδησηηθφο ηνκέαο. 

Δπνκέλσο ηα πεδία δξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηνχληαη νη ηδησηηθνπνηήζεηο 

είλαη δχν ζχκθσλα κε ηνπο Vickers θαη Yarrow (1991): 

 Αγνξέο ζηηο νπνίεο ε δεκφζηα επηρείξεζε βξίζθεηαη ζε άκεζα αληαγσληζηηθή 

ζρέζε κε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο (φπσο βηνκεραλίεο, μελνδνρεία, λαπηηιηαθέο 

κεηαθνξέο) θαη ππάξρεη ήδε αληαγσληζκφο ή ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη εθφζνλ ην 

θξάηνο δελ παξελέβαηλε. 

 Αγνξέο κνλνπσιηαθέο ή νιηγνπσιηαθέο ζηηο νπνίεο ν αληαγσληζκφο δε ιεηηνπξγεί 

ζε ζνβαξέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο. 
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Ζ πξψηε πεξίπησζε είλαη πην μεθάζαξε, θαζψο είλαη πξνθαλέο φηη ην κέηξν 

ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ζα ζπκβάιιεη ζηελ επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο σο έλα 

πην πγηέο θαη ειεχζεξν πεξηβάιινλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην νπνίν ζα 

επηβηψζνπλ νη πιένλ παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο.  

Ζ δεχηεξε πεξίπησζε είλαη πην πεξίπινθε, θαζψο ν ιφγνο πνπ δελ πθίζηαηαη 

αληαγσληζκφο νθείιεηαη ζηε κνλνπσιηαθή ή νιηγνπσιηαθή κνξθή αγνξάο ε νπνία 

απνηπγράλεη λα πξνζθέξεη ηα θαηάιιεια αγαζά ή ππεξεζίεο θαη γηα ην ιφγν απηφ 

παξεκβαίλεη ην θξάηνο ζηα ηκήκαηα απηά ηεο αγνξάο αζθψληαο νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Ζ ιχζε πνπ ζπρλά δίλεηαη είλαη ε κεξηθή απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο, 

ε νπνία σζηφζν δελ αιιάδεη ζεκαληηθά ηελ θαηάζηαζε ηεο αγνξάο θαη ησλ 

πξνβιεκαηηθψλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Μάιηζηα νη ηειεπηαίεο κπνξεί λα 

πεξηέιζνπλ ζε αθφκε δπζκελέζηεξε ζέζε θαη λα κελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε 

έθηαθηα γεγνλφηα. Ζ ηδησηηθνπνίεζε άλεπ φξσλ δελ απνηειεί απνηειεζκαηηθή ιχζε, 

δηφηη απιά κεηαθέξεηαη ε πξνβιεκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ ζηα 

ρέξηα ησλ ηδησηψλ κε ηδηαίηεξα δπζκελείο επηπηψζεηο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηελ 

θνηλσλία.       

 

1.4.  Γεληθέο αξρέο ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ 

 Οη ζεκαληηθφηεξεο αξρέο ελφο πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνηήζεσλ (Pagoulatos, 

2001) αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 Μεξηθή ή νιηθή ζπκκεηνρή ηδησηώλ 

Ζ αιιαγή ηδηνθηεζίαο απφ κφλε ηεο δελ είλαη παλάθεηα, εηδηθά φηαλ 

αλαθεξφκαζηε ζε πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο. Δίλαη απαξαίηεην λα ζπλνδεχεηαη θαη 

απφ κία δηαδηθαζία αλαδηάξζξσζεο ηεο νξγάλσζεο, ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ ζηφρσλ 

ηεο επηρείξεζεο. Αθφκα θαη ζηηο εηαηξείεο φπνπ ην πιεηνςεθηθφ παθέην ησλ κεηνρψλ 

παξακέλεη ζην δεκφζην, ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο γηα αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

κε ζπκκεηνρή ηδησηψλ ζην κεηνρηθφ ζρήκα.  

 Δπηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ρξόλνπ 

Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο επηηπρίαο ηεο ηδησηηθνπνίεζεο 

είλαη ν ρξφλνο ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο. ε πεξηφδνπο πνιηηηθήο αζηάζεηαο πνιινί 

επελδπηέο δηζηάδνπλ λα πξνρσξήζνπλ αθφκε θαη ζε ειπηδνθφξεο επελδχζεηο, ελψ 

αθφκε θαη αλ ην θάλνπλ, ην ηίκεκα πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ είλαη 

ρακειφ, ψζηε λα αληηζηαζκίδεηαη ν επελδπηηθφο θίλδπλνο . 
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 Αλεμαξηεζία θαη έιεγρνο ηνπ θξαηηθνύ θνξέα ηδησηηθνπνηήζεσλ 

  Ζ πνιηηηθή αλεμαξηεζία ηνπ θνξέα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Σν ιεηηνπξγηθφ 

ηνπ πιαίζην ζα πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηε Βνπιή, ψζηε λα ππάξρεη ε απαξαίηεηε 

δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ. Σαπηφρξνλα ν θνξέαο νθείιεη λα 

ελεκεξψλεη αλαιπηηθά ηελ Κπβέξλεζε θαη ηε Βνπιή, ηφζν γηα ηα πεπξαγκέλα ηνπ, 

φζν θαη γηα ηα κειινληηθά ηνπ ζρέδηα. Ζ ελεκέξσζε απηή είλαη θνκβηθή, θαζψο γηα 

ηελ απξφζθνπηε εμέιημε ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ απαηηείηαη πιήζνο λνκνζεηηθψλ 

ξπζκίζεσλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ, ηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνσζεί γνξγά ε 

θπβέξλεζε. Σέινο νη πξάμεηο ηνπ θνξέα είλαη απαξαίηεην λα ειέγρνληαη απφ 

εγλσζκέλεο θήκεο νξθσηνχο ινγηζηέο. 

 Γηαθάλεηα 

Ζ δηαθάλεηα ησλ επηινγψλ ηνπ θνξέα ζεσξείηαη πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ. Υσξίο απζηεξνχο φξνπο δηαθάλεηαο, ν θνξέαο πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ηέηνηα έξγα πςεινχ θηλδχλνπ, δχζθνια ζα θηάζεη ζε πςειά επίπεδα 

απφδνζεο θαη θάζε απφθαζε ζα ακθηζβεηείηαη δεκφζηα. Οη πνιίηεο πξέπεη λα 

κπνξνχλ λα γλσξίδνπλ αλά πάζα ζηηγκή ηελ πνξεία θάζε κεκνλσκέλεο πξάμεο 

ηδησηηθνπνίεζεο θαη λα δηαηεξνχλ παξάιιεια ηελ ζπλνιηθή επνπηεία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (Christodoulakis, 2010).  

 

1.5.  Μνξθέο ηδησηηθνπνίεζεο 

Ζ ηδησηηθνπνίεζε κπνξεί λα πάξεη πνιιέο κνξθέο, θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο 

έρεη δηαθνξεηηθέο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλέπεηεο. Οη κνξθέο πνπ κπνξεί λα 

πάξεη ε ηδησηηθνπνίεζε είλαη νη αθφινπζεο: 

1) Ζ πην πιήξεο κνξθή ηδησηηθνπνίεζεο είλαη ε πψιεζε πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο ζε ηδηψηεο αγνξαζηέο. Απνηέιεζκα απηήο ηεο 

πψιεζεο είλαη ε αθαίξεζε απφ ην θξάηνο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε 

νινθιεξσηηθή εμάιεηςε νπνηαζδήπνηε θξαηηθήο αλάκεημεο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ηδησηηθνπνηείηαη. Απηή ε κνξθή ηδησηηθνπνίεζεο 

απνζθνπεί ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο ηδηνθηεζίαο θαη πινπνηείηαη δηακέζνπ ηεο 

πψιεζεο κεηνρψλ. ηηο ρψξεο φπνπ ππάξρεη νξγαλσκέλε θεθαιαηαγνξά απηφ 

ζεκαίλεη πψιεζε κεηνρψλ ζην επξχηεξν επελδπηηθφ θνηλφ.  

Σα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο κνξθήο ηδησηηθνπνίεζεο είλαη ηα αθφινπζα:  
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α) ε πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζπλεπάγεηαη κηα ζεκαληηθή εθξνή κεηξεηψλ 

ζηα θξαηηθά ηακεία ζε πνπ ζχληνκν ρξφλν. Σα κεηξεηά απηά κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ θαιχηεξα άιιεο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνληαη απφ ην θξάηνο, απνθεχγνληαο ηαπηφρξνλα ηελ αχμεζε ησλ θφξσλ.  

β) νη ηδησηηθνπνηεκέλεο επηρεηξήζεηο επσθεινχληαη απφ ηελ ηδησηηθνπνίεζε απηή 

θαζ‘ απηή. Απνδεηθλχνληαο φηη θάησ απφ ηδησηηθφ κάλαηδκελη κπνξνχλ λα είλαη 

απνδνηηθέο θαη ζπλεπψο ειθπζηηθή επέλδπζε γίλνληαη απνδέθηεο κηαο καδηθήο 

έγρπζεο ηδησηηθνχ θεθαιαίνπ.  

γ) νη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηηο επελδχζεηο ζηηο ηδησηηθνπνηεκέλεο επηρεηξήζεηο 

παχνπλ λα ζηεξίδνληαη ζε πνιηηηθά θξηηήξηα θαη ζηεξίδνληαη κφλν ζε θαζαξά 

νηθνλνκηθά θξηηήξηα. Ζ πψιεζε κεηνρψλ, ηδηαίηεξα ζηνπο εξγαδφκελνπο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ζπκβάιεη ζηε δηαζπνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ πινχηνπ πνπ έρεη κηα ζεηηθή 

επίδξαζε ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Ζ ηδησηηθνπνίεζε κε ηελ πψιεζε 

κεηνρψλ, κέζν ηεο θεθαιαηαγνξάο, ζην επξχηεξν επελδπηηθφ θνηλφ ρξεζηκνπνηήζεθε 

πνιχ ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο απηή ε κνξθή 

ζπλαληάηαη ζπάληα θαη απηφ γηαηί ζηηο ρψξεο απηέο δελ ιεηηνπξγεί θαιά νξγαλσκέλε 

θεθαιαηαγνξά. Έηζη ζηηο ρψξεο απηέο εκθαλίζηεθαλ νη αθφινπζεο παξαιιαγέο 

(Παπαδφπνπινο, 1986):  

α) Ζ επαλατδησηηθνπνίεζε (reprivatization) ησλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ 

πεξίπησζε απηή αλαθέξεηαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ αλήθαλ αξρηθά ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, 

ζηε ζπλέρεηα θξαηηθνπνηήζεθαλ γηα θάπνην ιφγν θαη ηειηθά επηζηξέθνληαη ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα. 

β) Ζ απνδέζκεπζε νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηηο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο. Ζ 

κνξθή απηή αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε εθείλε ζηελ νπνία νη θξαηηθέο επηρεηξήζεηο 

δηαθφπηνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκθαλίδνπλ ηε κηθξφηεξε απνδνηηθφηεηα ή 

παξνπζηάδνπλ δεκηέο. 

γ) Ζ απνδέζκεπζε θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ κνξθή απηή, ε νπνία έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιέο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

θπβέξλεζε ζηακαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε λέσλ ζπλαιιαγψλ απφ ηελ επηρείξεζε κε 

απνηέιεζκα ε επηρείξεζε λα νδεγείηαη βαζκηαία ζε καξαζκφ. 

2) Μηα άιιε κνξθή ηδησηηθνπνίεζεο είλαη ε απνπαξέκβαζε (deregulation). 

ηελ κνξθή απηή ην θξάηνο επηηξέπεη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα λα παξέρεη κηα ππεξεζία ε 

νπνία κέρξη ηψξα παξερφηαλ κφλν απφ ην θξάηνο. Ζ επηηπρία ή απνηπρία ησλ 
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ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ εηζέξρνληαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν παξαγσγηθφ θιάδν 

εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα εμππεξεηήζνπλ ην επξχηεξν 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Ζ κνξθή απηή ηδησηηθνπνίεζεο νδεγεί ζε πεξηζζφηεξν 

αληαγσληζκφ (αληαγσληζκφο κεηαμχ ηδησηηθψλ θαη θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ), 

δηεπξχλεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο απφ κέξνπο ησλ θαηαλαισηψλ, σθειεί ηνπο 

θαηαλαισηέο αθνχ ζπκβάιεη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο θαη κεηψλεη ηηο δεκφζηεο δαπάλεο κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

αλάγθεο πξνζθνξάο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο απφ κέξνπο ηνπ θξάηνπο. 

3) Μηα άιιε κνξθή ηδησηηθνπνίεζεο είλαη ε αλάζεζε παξνρήο κηαο ππεξεζίαο 

ή ηεο παξαγσγήο ελφο αγαζνχ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. ηε κνξθή απηή ην θξάηνο 

εμαθνινπζεί λα ρξεκαηνδνηεί ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ή ηελ παξαγσγή ηνπ 

αγαζνχ, αιιά ¨πξνθαιεί¨ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κέζν δηαγσληζκψλ λα κεηνδνηήζεη 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ην δηθαίσκα λα παξέρεη ηελ ππεξεζία ή λα παξάγεη ην 

αγαζφ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. Απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ 

δηαδηθαζίαο είλαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο, αθνχ ε επηρείξεζε πνπ ζα επηιεγεί ζα 

πξέπεη λα πξνζθέξεη ην κηθξφηεξν θφζηνο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο. Ζ 

σθέιεηα απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ζα είλαη ηφζν κεγαιχηεξε φζν κεγαιχηεξνο 

είλαη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ χπαξμε ηεο σθέιεηαο, 

αθνχ ν κεηνδφηεο γλσξίδεη φηη εάλ δελ δηαηεξήζεη ην θφζηνο ηνπ ζε ρακειά επίπεδα 

θάπνηα άιιε επηρείξεζε ζην κέιινλ ζα απνθηήζεη ην δηθαίσκα λα παξέρεη ηελ 

ππεξεζία ή λα παξάγεη ην αγαζφ. 

4) Μηα άιιε κνξθή ηδησηηθνπνίεζεο είλαη ε παξνρή απφ κέξνπο ηνπ θξάηνπο 

ρξεκαηηθήο ελίζρπζεο ή επηδφηεζεο ζην επξχηεξν θαηαλαισηηθφ θνηλφ. ηε κνξθή 

απηή ην θξάηνο εμαθνινπζεί λα ρξεκαηνδνηεί ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ή ηελ 

παξαγσγή ηνπ αγαζνχ, αιιά δίλεη ζην άηνκν πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ ππεξεζία ή ην 

αγαζφ ηα κέζα λα αγνξάζεη ηελ ππεξεζία ή ην αγαζφ ζηελ ειεχζεξε αγνξά. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν ην θξάηνο παξέρεη ζην άηνκα ηε δχλακε λα γίλνπλ θαηαλαισηέο. 

Απηή ε κνξθή ηδησηηθνπνίεζεο είλαη ε πιένλ θαηάιιειε ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 

ππάξρεη κηα πγηήο αγνξά γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ή ην ζπγθεθξηκέλν αγαζφ, 

αιιά φπνπ ηα λνηθνθπξηά δελ έρνπλ επαξθέο εηζφδεκα πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ επαξθή 

πνζφηεηα ηεο ππεξεζίαο ή ηνπ αγαζνχ. 
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1.6.  Μέζνδνη ηδησηηθνπνίεζεο 

Μεηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ηδησηηθνπνίεζεο απηφ πνπ πξέπεη 

λα επηιεγεί είλαη ε κέζνδνο κε ηελ νπνία ζα εθηειεζηεί ε ηδησηηθνπνίεζε. Ζ 

πνιππινθφηεηα ησλ ζηφρσλ ησλ πξνγξακκάησλ ηδησηηθνπνίεζεο νδεγεί ζε 

δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο. χκθσλα κε ηελ κέρξη ηψξα εκπεηξία, επηθξαηέζηεξεο 

κέζνδνη ηδησηηθνπνίεζεο ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ, θπξίσο ζηηο αλαπηπγκέλεο 

ρψξεο, είλαη (Nestor & Mahboobi, 1999; Jones et al., 1999; Nestor & Mahboobi, 

1999; Megginson et al., 2004; Welch & Fremond, 1998): 

 ε δεκφζηα δηαπξαγκάηεπζε ζηηο αγνξέο θεθαιαίσλ (κεηνρνπνίεζε), 

 ε πψιεζε ζε ζηξαηεγηθνχο επελδπηέο. 

Γεληθφηεξα, ε δεκφζηα δηαπξαγκάηεπζε ζηηο αγνξέο θεθαιαίσλ απνηειεί ηελ 

πην δηαδεδνκέλε κέζνδν ηδησηηθνπνίεζεο παγθνζκίσο, δηφηη αθελφο ζπλδπάδεη ηα 

νηθνλνκηθά νθέιε ησλ αγνξψλ θεθαιαίνπ θαη αθεηέξνπ ηπγράλεη ηεο ππνζηήξημεο 

ησλ πνιηηψλ, νη νπνίνη κπνξνχλ άκεζα λα απνθηήζνπλ κεξίδην επί ησλ θεξδψλ ηεο 

επηρείξεζεο κε ηελ αγνξά κεηνρψλ. Δηδηθφηεξα, ε δεκφζηα πξνζθνξά ζηελ 

θεθαιαηαγνξά, σο κέζνδνο ηδησηηθνπνίεζεο, ζπλαληάηαη θπξίσο θαηά ηελ 

ηδησηηθνπνίεζε επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο. Βαζηθφ επηρείξεκα γηα απηφ απνηειεί 

ην γεγνλφο, φηη ε επηρείξεζε γηα ηηο αλαγθαίεο επελδχζεηο ζε ππνδνκέο κέζσ ηεο 

δεκφζηαο δηαπξαγκάηεπζεο ζηελ ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά εμαζθαιίδεη ζεκαληηθνχο 

ρξεκαηηθνχο πφξνπο ζε ρακειφ θφζηνο. Δπίζεο, ε επηρείξεζε κέζσ ηεο αγνξάο 

κεηνρψλ δηαηεξεί ηνπιάρηζηνλ γηα ηα πξψηα ρξφληα ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηελ 

αλεμαξηεζία ηεο, κε απνηέιεζκα λα δηαζθαιίδεη κεγαιχηεξε δηαθάλεηα ζηελ δνκή 

ηνπ θφζηνπο θαη ησλ ρξεκαηηθψλ ξνψλ θαη λα πεξηνξίδεη έηζη ζεκαληηθά ηηο 

αζπκκεηξίεο ζηελ πιεξνθφξεζε πξνο ηελ ξπζκηζηηθή αξρή.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε άκεζε πψιεζε ηεο επηρείξεζεο ζε ζηξαηεγηθνχο 

επελδπηέο παξνπζηάδεη ην πιενλέθηεκα ηεο βέβαηεο εηζξνήο θεθαιαίσλ γηα ην 

δεκφζην. Έλα αθφκε πιενλέθηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ ηδησηηθνπνίεζεο 

εκθαλίδεηαη ε εηζαγσγή ηερλνγλσζίαο ζε δηνηθεηηθφ θαη ζε ηερλνινγηθφ επίπεδν. 

Ωζηφζν, ζηελ πξάμε ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε άκεζε πψιεζε ησλ δεκνζίσλ 

επηρεηξήζεσλ ζε ηδηψηεο ζπλάληεζε ζεκαληηθέο αληηδξάζεηο, δηφηη ζπλδέζεθε κε 

θαηλφκελα δηαπινθήο θαη δηαθζνξάο. πρλά φκσο ε επηινγή ησλ θπβεξλήζεσλ λα 

πνπιήζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ζε επηρεηξήζεηο εγρψξησλ ζπκθεξφλησλ, είρε αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνκέα. 
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ηελ δηεζλή πξαθηηθή, ζπλαληψληαη δχν αθφκε κέζνδνη ηδησηηθνπνίεζεο, πνπ 

σζηφζν είλαη ιηγφηεξν δηαδεδνκέλεο θαη πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

ζπκπιεξσκαηηθέο κέζνδνη ησλ δχν πξναλαθεξζέλησλ κεζφδσλ ηδησηηθνπνίεζεο 

(Gray, 1996; Bornstein, 1997; Boycko et al., 1994). Απηέο είλαη:  

 ε δηάζεζε κεηνρψλ ζε ζηειέρε θαη εξγαδφκελνπο ηεο επηρείξεζεο, 

 ε άκεζε πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  

Ζ δηάζεζε ησλ κεηνρψλ αλαθέξεηαη ζηελ πψιεζε ή ζηε δσξεάλ παξαρψξεζε 

κεηνρψλ ζε δηεπζπληέο θαη εξγαδνκέλνπο ηνπο. Σα πιενλεθηήκαηα ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε εληνπίδνληαη ζηελ πςειή πνιηηηθή  δεκνηηθφηεηα, ζηελ ηαρχηεηα θαη ζηελ 

επθνιία εθαξκνγήο απηήο. Δπηπιένλ, ε ηδησηηθνπνίεζε ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ 

κε ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν νδεγεί ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

ιεηηνπξγία ηνπο, δεδνκέλνπ φηη ηα θίλεηξα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ηδηνθηεηψλ 

επζπγξακκίδνληαη. Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ 

ηδησηηθνπνίεζεο, σζηφζν, είλαη φηη νη δηεπζπληέο θαη νη εξγαδφκελνη ηεο επηρείξεζεο 

κπνξνχλ σο κέηνρνη λα απνθνκίζνπλ πεξηζζφηεξα νθέιε απφ φηη πξαγκαηηθά 

παξάγνπλ. Ζ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα πξνβεί ζε ππεξβνιηθέο απμήζεηο 

ησλ κηζζψλ θαη ζε δηαηήξεζε ηνπ ππεξάξηζκνπ πξνζσπηθνχ. Δπηπιένλ, ην χςνο ηεο 

επέλδπζεο ζε απηή ηελ πεξίπησζε θξίλεηαη αλεπαξθέο, ελψ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη 

δηεπζπληέο θαη νη εξγαδφκελνη σο κέηνρνη ηεο επηρείξεζεο δελ έρνπλ εθείλεο ηηο 

απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηεί ε νηθνλνκία ηεο αγνξάο. 

Ζ άκεζε πψιεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο δεκφζηαο επηρείξεζεο 

έρεη σο ζηφρν λα πσιεζνχλ άκεζα θξαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε εγρψξηνπο θαη 

μέλνπο επελδπηέο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ ηα δεκφζηα έζνδα. Σν βαζηθφ 

πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη φηη εμαζθαιίδεη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηελ 

πψιεζε ησλ θξαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε πςειέο ηηκέο. Δπηπιένλ, ε 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο θξίλεηαη σο ηδηαίηεξα επέιηθηε. Δληνχηνηο, ε άκεζε πψιεζε 

ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο πξνθαιεί ζπλήζσο ηελ έληνλε αληίδξαζε ησλ πνιηηψλ, ελψ 

ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη δηεπζπληέο θαη νη εξγαδφκελνη ησλ επηρεηξήζεσλ 

απέηξεςαλ ηελ ηειηθή ζπκθσλία πψιεζεο. 

Αθφκε, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ππάξρεη θαη κηα ζεηξά απφ άιιεο 

κεζφδνπο ηδησηηθνπνίεζεο πνπ αλαπηχρζεθαλ θπξίσο ζηηο πξψελ ζνζηαιηζηηθέο 

ρψξεο ηηο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο κε βαζηθφ ζθνπφ ηελ απνθαηάζηαζε 

ησλ αδηθηψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ θαζεζηψηνο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο κεγαιχηεξεο 
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δπλαηήο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζε κηα επνρή ζηελφηεηαο ξεπζηψλ (Liberman et al.,  

1997; Marcinein & Van Wijnbergen, 1997; Gray, 1996; Brada, 1996; Bornstein, 

1994; Bornstein, 1999; Stephen & Backhaus, 2003; Backhaus, 2003). Ωο ηέηνηεο 

αλαθέξνληαη: 

 ε ηδησηηθνπνίεζε κέζσ ηεο επηζηξνθήο πεξηνπζίαο, 

 ε ηδησηηθνπνίεζε κε δειηίν ή ε καδηθή ηδησηηθνπνίεζε. 

H ηδησηηθνπνίεζε κέζσ ηεο επηζηξνθήο πεξηνπζίαο θξίλεηαη θαηάιιειε ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ ε πεξηνπζία κπνξεί εχθνια λα αλαγλσξηζηεί θαη λα απνηηκεζεί. Ζ 

πεξηνπζία απηή επηζηξέθεηαη ζηνλ αξρηθφ ηεο ηδηνθηήηε ή ηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ. 

Μηα βαζηθή δπζθνιία πνπ πξνθχπηεη ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη φηη νη αλαγθαίεο 

απνδείμεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηηο πεξηνπζίαο κπνξεί λα κελ είλαη νη θαηάιιειεο, 

ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ππάξρεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ 

εκπιεθφκελσλ πιεπξψλ.  

Ζ κέζνδνο ηεο ηδησηηθνπνίεζεο κε δειηίν ή ηεο καδηθήο ηδησηηθνπνίεζεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε απνθιεηζηηθά ζηηο πξψελ ζνζηαιηζηηθέο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Με ηελ κέζνδν απηή νη πνιίηεο ρξεζηκνπνηνχλ δειηία πνπ 

δηαηίζεληαη δσξεάλ ή ζε νλνκαζηηθφ θφζηνο γηα λα κπνξνχλ λα αγνξάδνπλ κεξίδηα 

δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ ή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ηδησηηθνπνηνχληαη. 

Απνηέιεζκα απηήο ηεο κεζφδνπ ήηαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζεκαληηθέο 

κεηαβνιέο ζηηο ηδηνθηεζηαθέο δνκέο ησλ επηρεηξήζεσλ, παξφιν πνπ ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ε ελ ιφγσ κέζνδνο δελ θαηάθεξε λα αιιάμεη απνηειεζκαηηθά ηηο δνκέο 

άζθεζεο ειέγρνπ επί απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Γηάγξακκα 1.1 

Μέζνδνη ηδησηηθνπνίεζεο 
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1.7 Αλαθεθαιαίσζε 

πλνςίδνληαο, ν φξνο ηδησηηθνπνίεζε είλαη κηα ζρεηηθά θαηλνχξγηα έλλνηα ε 

νπνία δηαδίδεηαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο. Δίλαη νπζηαζηηθά έλαο φξνο – νκπξέια πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη θάζε πξνζπάζεηα πξνψζεζεο ηνπ ξφινπ ηεο αγνξάο ζηελ εζληθή 

νηθνλνκία. 

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηδησηηθνπνίεζεο είλαη φηη (α) πεξηνξίδεη ην βάξνο 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη κεηαβάιιεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ ζε ζρέζε κε ηνλ ηδησηηθφ, (β) 

δεκηνπξγεί επθαηξίεο επέθηαζεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, (γ) θηλεηνπνηεί ηδησηηθνχο 

πφξνπο γηα λα βνεζήζνπλ ην δεκφζην ζηελ αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνβιεκάησλ φπσο ε εθηέιεζε κεγάισλ έξγσλ θαη (δ) εληείλεη ηνλ αληαγσληζκφ 

ζηελ αγνξά ψζηε λα αζθεζεί πίεζε ζηνπο δεκφζηνπο θνξείο. 

Βαζηθέο αξρέο πνπ ζα πξέπεη λα δηέπνπλ κηα ηδησηηθνπνίεζε είλαη νη εμήο: 

κεξηθή ή νιηθή ζπκκεηνρή ηδησηψλ, επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ρξφλνπ, αλεμαξηεζία 

θαη έιεγρνο ηνπ θξαηηθνχ θνξέα ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη ηέινο δηαθάλεηα ζηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο. 

ζνλ αθνξά ηψξα ηηο κνξθέο ηεο ηδησηηθνπνίεζεο, ππάξρνπλ ηέζζεξηο 

βαζηθέο κνξθέο. Ζ πην πιήξεο κνξθή ηδησηηθνπνίεζεο είλαη ε πψιεζε πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο ζε ηδηψηεο αγνξαζηέο. Μηα δεχηεξε κνξθή 

ηδησηηθνπνίεζεο είλαη ε απνπαξέκβαζε. ηελ κνξθή απηή ην θξάηνο επηηξέπεη ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα λα παξέρεη κηα ππεξεζία ε νπνία κέρξη ηψξα παξερφηαλ κφλν απφ ην 

θξάηνο. Μηα αθφκε κνξθή είλαη ε αλάζεζε παξνρήο κηαο ππεξεζίαο ή ηεο παξαγσγήο 

ελφο αγαζνχ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Σέινο κνξθή ηδησηηθνπνίεζεο είλαη θαη ε παξνρή 

απφ κέξνπο ηνπ θξάηνπο ρξεκαηηθήο ελίζρπζεο ή επηδφηεζεο ζην επξχηεξν 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ.  

Κιείλνληαο νη κέζνδνη ηδησηηθνπνίεζεο είλαη: ε κεηνρνπνίεζε, ε πψιεζε ζε 

ζηξαηεγηθνχο επελδπηέο, ε δηάζεζε κεηνρψλ ζε ζηειέρε, ε άκεζε πψιεζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε ηδησηηθνπνίεζε κέζσ ηεο επηζηξνθήο πεξηνπζίαο θαη ε 

ηδησηηθνπνίεζε κε δειηίν ή ε καδηθή ηδησηηθνπνίεζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΗΓΗΩΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ 

 

2.1. Δηζαγσγή 

Δθηφο φκσο απφ ην ζεσξεηηθφ ζθέινο θαη ηελ νξζή θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο 

ηεο ηδησηηθνπνίεζεο, ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζα πξέπεη λα δίλεηαη θαη ζηε δηαδηθαζία 

πινπνίεζεο ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα λα πεηχρεη κηα ηδησηηθνπνίεζε ζηελ πξάμε 

είλαη απαξαίηεην λα πξαγκαηνπνηεζεί ζαθήο ζηνρνζεζία, δηαθάλεηα θαηά ηε 

δηαδηθαζία δηεθπεξαίσζεο ηεο θαη ηήξεζε ησλ βαζηθψλ πξνυπνζέζεσλ επηηπρνχο 

έθβαζεο ηεο. 

ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί επηδηψθεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ 

κηαο ηδησηηθνπνίεζεο ζε βαζηθνχο άμνλεο, γηα θαζέλαλ απφ ηνπο νπνίνπο δίλνληαη 

ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα. Πεξηγξάθεηαη επίζεο αλαιπηηθά θαη κέζα απφ ηξία ζηάδηα, 

φπσο ππνδεηθλχεη ε βηβιηνγξαθία, ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζε πεξίπησζε 

ηδησηηθνπνίεζεο θαη ηέινο γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο παξάγνληεο πνπ παίδνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο. 

  

2.2. ηόρνη ηδησηηθνπνίεζεο 

Ζ επηηπρία ελφο πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνίεζεο εμαξηάηαη απφ ηνπο ζαθείο 

θαη μεθάζαξνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη. Πνιιά πξνγξάκκαηα ηδησηηθνπνίεζεο δηεζλψο 

απέηπραλ, φηαλ έιεηπαλ νη ζαθείο ζηφρνη ή φπνπ αληηθξνπφκελνη ζηφρνη 

επηδηψρζεθαλ ηαπηφρξνλα. Ο κεγάινο αξηζκφο πηζαλψλ ζηφρσλ θαη δξαζηψλ κε 

δηαθνξεηηθά, ζπρλά αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα θαζηζηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ 

κηα δχζθνιε απνζηνιή.  

Σν πιέγκα ησλ ζηφρσλ ελφο πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνίεζεο είλαη 

πνιχπιεπξν. Μηα ηδησηηθνπνίεζε κπνξεί λα πξνζβιέπεη ζε νηθνλνκηθέο, 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο ή πνιηηηθέο/ηδενινγηθέο ζθνπηκφηεηεο. Οη ζηφρνη 

απηνί δελ είλαη δεδνκέλν φηη πξέπεη λα ζπλππάξρνπλ φινη καδί ή φηη είλαη ακνηβαία 

απνθιεηφκελνη. Οη θπβεξλήζεηο ζπλήζσο ηείλνπλ λα ζέηνπλ ζηα πξνγξάκκαηα ηνπο 

πνιιαπινχο ζηφρνπο. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηφρσλ ηεο ηδησηηθνπνίεζεο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ λα γίλεη εμ' αξρήο. χκθσλα κε ηνλ loannidi (1994) αθνινπζείηαη ε 

παξαθάησ θαηεγνξηνπνίεζε:  
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α ) Οηθνλνκηθνί ζηόρνη 

Οη νηθνλνκηθνί ζηφρνη είλαη νη πιένλ ζπλεζηζκέλνη θαη έρνπλ καθξνπξφζεζκν 

νξίδνληα γη‘ απηφ θαη θαηέρνπλ πξσηεχνληα ξφιν ζπλήζσο ζηα πξνγξάκκαηα 

ηδησηηθνπνηήζεσλ, ηφζν ησλ αλεπηπγκέλσλ φζν θαη ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. 

Σέηνηνη ζηφρνη είλαη : 

 Αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ζ ηδησηηθνπνίεζε 

κπνξεί λα εκθαλίζεη θέξδε απφ ηελ αχμεζε ηεο αλαδηαλεκεηηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο παξαγσγήο, ή άιιεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο εθηφο αγνξάο. 

 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Οη θαλφλεο ηεο αγνξάο 

ζέηνπλ ζε ιεηηνπξγία ην κεραληζκφ πνπ ζπλδέεη ηελ ηηκή κε ηελ πνηφηεηα ησλ 

πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ. 

 Πξνζέιθπζε λέσλ επελδπηψλ, εγρψξησλ θαη μέλσλ ηφζν κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ 

ηδησηηθνπνηήζεσλ φζν θαη κέζσ ηεο πεξαηηέξσ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ απηά 

δεκηνπξγνχλ. 

 Αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ θεθαιαηαγνξψλ. 

β) Υξεκαηννηθνλνκηθνί ζηόρνη 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί ζηφρνη έρνπλ θπξίσο βξαρππξφζεζκν ραξαθηήξα. Ωο 

ηέηνηνη κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ : 

 Ζ αχμεζε ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ, ελίζρπζε ηνπ θξαηηθνχ ηακείνπ ιφγσ ηεο άκεζεο 

απαιιαγήο απφ ην βξφγρν ησλ πξνβιεκαηηθψλ ή κε επηρεηξήζεσλ. 

 Ζ κείσζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ, κείσζε ησλ ειιεηκκάησλ κέζσ ηεο 

ζπξξίθλσζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

γ) Κνηλσληθνί ζηόρνη 

Οη θνηλσληθνί ζηφρνη θηλνχληαη θπξίσο κέζα ζην πλεχκα ηεο δίθαηεο δηαλνκήο 

ηνπ πινχηνπ θαη ηεο εμνκάιπλζεο ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ. Κάπνηνη απφ ηνπο 

ζηφρνπο απηνχο είλαη : 

 Ζ πξνψζεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ απνθεληξσηηζκνχ. 

 Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο ηδηνθηεζίαο. 

δ) Πνιηηηθνί / Ηδενινγηθνί ζηόρνη 

Οη πνιηηηθνί ιφγνη είλαη πνιχ ζεκαληηθνί ιφγσ ηνπ αλαπφθεπθηνπ πνιηηηθνχ 

ραξαθηήξα ησλ θπβεξλεηηθψλ απνθάζεσλ απφ ηηο νπνίεο εμαξηψληαη θαη ηα 

πξνγξάκκαηα ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ. Σέηνηνη ιφγνη είλαη: 
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 Απφθηεζε ηεο εχλνηαο ηεο θνηλήο γλψκεο. 

 Απνδπλάκσζε ή ελδπλάκσζε πνιηηηθψλ ή νηθνλνκηθψλ νκάδσλ πίεζεο, πνπ 

αζθνχλ άκεζν ή έκκεζν έιεγρν ζην δεκφζην θνξέα. 

 Μείσζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηαο. Ζ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ εληζρχεη ην 

ζεζκφ ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. Με ηελ απειεπζέξσζε ηνπ κεραληζκνχ ηεο 

εθρψξεζεο ιεηηνπξγίαο θαη κε ηελ θαηάξγεζε θάζε είδνπο ειέγρνπ ζηηο ηηκέο ή 

νπνησλδήπνηε άιισλ πεξηνξηζκψλ, ε αγνξά είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί θαηά 

ηνλ πιένλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζηηο αλάγθεο ηνπ θνηλνχ. Παξάιιεια, κέζσ ηεο 

ηδησηηθνπνίεζεο εμαζθαιίδεηαη ε επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε 

δηαζθάιηζε ιεηηνπξγίαο ζην αληηθείκελν ηνπο θαη θπξίσο κε παξάιιειε 

δηαηήξεζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

ε γεληθέο γξακκέο ινηπφλ, νη ζηφρνη πνπ ζπλεζέζηεξα επηδηψθνληαη θαη είλαη 

θνηλνί γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο πνπ αλαιακβάλνπλ ηέηνηεο πνιηηηθέο δξάζεηο είλαη 

νη εμήο (Megginson et al., 1994; Shirley & Walsh, 2000; Munari, 2003; Maw, 2002; 

Tavera, 2001): 

 ε απνδνηηθφηεηα θαη αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, 

 νη δεκνζηνλνκηθέο θαη νηθνλνκηθέο βειηηψζεηο, 

 ε εηζαγσγή ηνπ αληαγσληζκνχ, 

 ε απνδνηηθφηεηα θαη αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο, 

 ε κείσζε ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο ζηελ νηθνλνκία, 

 ε εηζνδεκαηηθή δηαλνκή ή αλαδηαλνκή. 

 

Γηάγξακκα 2.1 

ηόρνη ηδησηηθνπνίεζεο 
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πσο αλαθέξζεθε, νη ηδησηηθνπνηήζεηο θαηά έλα κεγάιν κέξνο απνηεινχλ 

απάληεζε ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ αληηκεησπίδνπλ πνιιέο θπβεξλήζεηο. Καηά 

ζπλέπεηα, ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ καθξννηθνλνκηθή ή ηνκεαθή απνδνηηθφηεηα 

θαη αληαγσληζηηθφηεηα είλαη απφ ηα πξψηα ζηε ιίζηα ησλ θπβεξλεηηθψλ ζηφρσλ. Ζ 

αλάπηπμε ησλ εζληθψλ αγνξψλ θεθαιαίσλ, ε πξνψζεζε ηφζν ησλ εζσηεξηθψλ φζν 

θαη ησλ μέλσλ επελδχζεσλ θαη ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, απνηεινχλ 

βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε (Maw 2002, Tavera 2001). 

Δπηπιένλ, ζηφρνο ησλ πξνγξακκάησλ ηδησηηθνπνίεζεο απνηεινχλ νη 

δεκνζηνλνκηθέο θαη νηθνλνκηθέο βειηηψζεηο κε ηελ κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ εζφδσλ ηνπ 

θξάηνπο, ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ απφ ηα έζνδα ησλ 

ηδησηηθνπνηήζεσλ, ηεο κείσζεο ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ πξνο ηηο δεκφζηεο 

επηρεηξήζεηο, ηεο θηλεηνπνίεζεο ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 

επελδχζεσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά, ηεο 

εμεχξεζεο λέσλ θνξνινγηθψλ πεγψλ θ.α.  

Δπίζεο, ε ηδησηηθνπνίεζε απνβιέπεη ζηελ εηζαγσγή ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο 

κέρξη ηψξα θιεηζηέο αγνξέο. Δηδηθφηεξα, πξνζθέξεη κηα επθαηξία γηα ηελ θαηάξγεζε 

ησλ κνλνπσιίσλ θαη ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο επεκεξίαο ησλ 

θαηαλαισηψλ κε ηε ζηαδηαθή κείσζε ησλ ηηκψλ θαη ηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ. Ζ ηδησηηθνπνίεζε είλαη επίζεο κηα 

απάληεζε ζηε κε ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ αλάπηπμε 

ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο απνδνηηθφηεηάο ηεο ζε έλα φιν θαη πεξηζζφηεξν δηεζλέο 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο 

ζηφρνπο ελφο πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνίεζεο. Πξνηεξαηφηεηα ζα πξέπεη λα δνζεί ζηηο 

κεζφδνπο πνπ κεγηζηνπνηνχλ ηέηνηα απνδνηηθφηεηα. Σν άλνηγκα ηεο νηθνλνκίαο ζην 

εζσηεξηθφ θαη δηεζλή αληαγσληζκφ, ε εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ θαη θαηλνηνκηψλ, 

ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πξντφλησλ, ε αλάπηπμε λέσλ 

δηνηθεηηθψλ κεζφδσλ είλαη ζεκαληηθά κέηξα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε 

(Παπατσάλλνπ, 2003; Errunza & Mazumbar, 2001; Dewenter & Malatesta, 2001; 

Megginson & Nash, 1994) . 

Δθηφο απφ ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ, έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηδησηηθνπνίεζεο είλαη θαη ε κείσζε ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο ζηελ νηθνλνκία. Πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε απηή ζπκβάιινπλ πνιηηηθέο, φπσο ε κείσζε ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ 
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πεδίνπ δξάζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή ηνπ κεξηδίνπ ηνπ ζηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε 

ηελ εγθαηάιεηςε ησλ ζηφρσλ παξαγσγήο θαη ηελ εζηίαζε ζηνλ ππξήλα ησλ 

θπβεξλεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο επλντθνχ ζηελ 

ηδησηηθή πξσηνβνπιία, ε κείσζε ηεο αλάκεημεο ησλ θπβεξλήζεσλ ζηηο απνθάζεηο 

ησλ επηρεηξήζεσλ, ε πάηαμε δηαθζνξάο θαη ηεο θαθήο ρξήζεο ηεο δεκφζηαο 

ηδηνθηεζίαο απφ ηνπο αλψηεξνπο θπβεξλεηηθνχο ππαιιήινπο θαη ηνπο δηεπζπληέο ησλ 

δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θ.α. (Παπατσάλλνπ, 2003; Li et al., 2005; Boubakri et al., 

2005). 

Ζ ελζάξξπλζε ηεο επξχηεξεο ηδηνθηεζίαο ηνπ θεθαιαίνπ κε ηε δηαζπνξά ηεο 

ηδηνθηεζίαο ησλ κεηνρψλ απφ ηελ κηα πιεπξά θαη ε ελζάξξπλζε ηεο ηδηνθηεζίαο 

κεηνρψλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηελ άιιε έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αλαδηαλνκή 

ηνπ εηζνδήκαηνο, πνπ απνηειεί έλαλ εμίζνπ ζεκαληηθφ ζηφρν ησλ πξνγξακκάησλ 

ηδησηηθνπνίεζεο (Παπατσάλλνπ, 2003; D‘ Souza et al., 2005; Dyck & Zingales, 

2004). 

Ο θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία φρη κφλν γηα ηελ επηινγή 

θαη ηε δνκή ησλ ηερληθψλ θαη ησλ λνκηθψλ εγγξάθσλ, αιιά θαη γηα ηελ επηινγή ησλ 

θαηάιιεισλ κέηξσλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο ηδησηηθνπνίεζεο. Ζ κεγηζηνπνίεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο απαηηεί ζπρλά ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο πξν ηεο 

ηδησηηθνπνίεζεο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε δηάζπαζε ηεο δεκφζηαο επηρείξεζεο 

γηα λα ελζαξξπλζεί ν αληαγσληζκφο, ε θαηάξγεζε ησλ κνλνπσιίσλ θαη ησλ εκπνδίσλ 

ζηελ είζνδν ζηνλ ηνκέα, ε ζέζπηζε ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ζε πεξηπηψζεηο 

ηδησηηθνπνίεζεο κνλνπσιηαθψλ ηνκέσλ θ.α. 

 

2.3. Γηαδηθαζία ηδησηηθνπνίεζεο 

Ζ δηαδηθαζία ηεο ηδησηηθνπνίεζεο μεθηλά κε ηνλ εληνπηζκφ ηεο επηρείξεζεο 

δεκνζίνπ ραξαθηήξα πνπ πξφθεηηαη λα ηδησηηθνπνηεζεί θαη ηε δηεξεχλεζε αλαθνξηθά 

κε ην αλ είλαη εθηθηφ λα ηδησηηθνπνηεζεί. Καηφπηλ, ε θπβέξλεζε αλαθνηλψλεη ηελ 

πξφζεζε ηεο λα «πνπιήζεη» ηελ επηρείξεζε θαη αλαδεηά ηνλ πιένλ ζπκθέξνληα 

αγνξαζηή, ηθαλφ λα θαηαβάιιεη κηα απνδεθηή ηηκή. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θξαηηθή 

απφζπξζε απνηειεί ζπλήζσο ρξνλνβφξα θαη επίπνλε δηαδηθαζία. 
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Ζ δηαδηθαζία ελφο πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνίεζεο δηαθξίλεηαη ζπλήζσο ζε 

ηξεηο ηχπνπο, φπσο ήδε αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα: (Vickers & 

Yarrow, 1991; Rigden & Fisher, 1995)  

 ηελ ηδησηηθνπνίεζε αληαγσληζηηθήο επηρείξεζεο ή γεληθφηεξα ηελ κεηαβίβαζε 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηεο ζε 

αληαγσληζηηθέο αγνξέο, απαιιαγκέλεο απφ νπζηαζηηθέο απνηπρίεο αγνξάο (φπσο 

π.ρ. ε ηξαπεδηθή θαη αζθαιηζηηθή αγνξά), 

 ηελ ηδησηηθνπνίεζε κνλνπσιηαθήο επηρείξεζεο ή γεληθφηεξα ηελ κεηαβίβαζε ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ κε νπζηαζηηθή αγνξαζηηθή δχλακε (φπσο 

π.ρ. ν ηειεπηθνηλσληαθφο ηνκέαο θαη ν ηνκέαο ελέξγεηαο). Καηά ηελ 

ηδησηηθνπνίεζε κηαο κνλνπσιηαθήο επηρείξεζεο, ζε αληίζεζε κε ηελ 

ηδησηηθνπνίεζε κηαο αληαγσληζηηθήο επηρείξεζεο, νη θπβεξλήζεηο δηαηεξνχλ 

ζπρλά δηθαηψκαηα ειέγρνπ κε ηελ κνξθή ξπζκηζηηθψλ κεραληζκψλ, 

 ηελ κεηαβίβαζε δεκνζίσλ ππεξεζηψλ πνπ αζθνχληαη απφ δηάθνξνπο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. ‘ απηή ηελ πεξίπησζε ηδησηηθνπνίεζεο δελ 

ππάξρεη πψιεζε θξαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, αιιά κηα ζπκθσλία 

ζπκβάζεσλ ή πξνλνκίσλ ππεξεζηψλ κεηαμχ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα.  

Ζ επηηπρία ελφο πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνίεζεο γηα φινπο ηνπο ηχπνπο 

ηδησηηθνπνίεζεο εμαξηάηαη απφ κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο. Οη ελέξγεηεο απηέο, 

ζχκθσλα κε ηε δηεζλή εκπεηξία (Shafik, 1996; Cornelli & Li, 1997; Durchslag et al., 

1994; Banerji & Errunza, 2005; Bouim, 1992), αθνξνχλ : 

 ζηελ αλάπηπμε ηνπ θαηάιιεινπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, 

 ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο δνκήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνίεζεο, 

 ζηελ δεκνζηνπνίεζε αμηφπηζησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο πνπ 

πσιείηαη, 

 ζηελ επηινγή ησλ θαηαιιειφηεξσλ επελδπηψλ, 

 ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ δεκνζίνπ κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο πψιεζεο, 

 ζηελ αλάπηπμε λέσλ ξπζκηζηηθψλ κεραληζκψλ φηαλ απαηηείηαη (θπξίσο ζηνλ 

δεχηεξν ηχπν ηδησηηθνπνίεζεο). 

Παξάιιεια κε ηηο αλσηέξσ ελέξγεηεο, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, νη 

θπβεξλήζεηο πξνβαίλνπλ θαη ζηελ αλαδηάξζξσζε ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

πξφθεηηαη λα ηδησηηθνπνηήζνπλ (Bowman & Singh, 1993; Palmer et al., 1995; 
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Prechek, 1994; Hoskisson & Hitt, 1990; Comment & Jarrell, 1995; Markides, 1992b; 

Fox & Marcus, 1992; Lei & Hitt, 1995; Amburgey et al., 1993). 

Οη αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη αλαθέξνληαη θπξίσο ζε δεηήκαηα φπσο ε 

δνκή ηδηνθηεζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο θαη νη 

ζρέζεηο εξγαζίαο. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην φηη νη θπβεξλήζεηο πξνζπαζνχλ λα 

βειηηψζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηελ αμία πψιεζήο ηεο. Δπηπιένλ, νη θπβεξλήζεηο έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο απφ ηνπο ηδησηηθνχο θνξείο λα αληέμνπλ ην φπνην 

νηθνλνκηθφ βάξνο πξνθχπηεη απφ ηηο αιιαγέο (Brickley & Van Drunen, 1990; Robins, 

1993; Dewenter & Malatesta, 2001; Errunza & Mazumdar, 2001; Ramaswamy & Von 

Glinow, 2000).    

Αλαιπηηθφηεξα φκσο, ε δηαδηθαζία ηεο ηδησηηθνπνίεζεο πεξηιακβάλεη 3 

ζηάδηα : 

 Σν ζηάδην ηεο Δθηίκεζεο 

ην ζηάδην απηφ εμεηάδεηαη αλ είλαη εθηθηή θαη κε πνην ηξφπν ε 

ηδησηηθνπνίεζε ηεο ππφ εμέηαζε επηρείξεζεο. Δηδηθφηεξα, εμεηάδεηαη αλ θαη κε πνην 

ηξφπν ε εηαηξία είλαη ηθαλή λα γίλεη εκπνξηθά βηψζηκε θαη αληαγσληζηηθή. Καηφπηλ, 

πξνζδηνξίδεηαη ε επηζπκεηή δνκή ηεο επηρείξεζεο, γηα παξάδεηγκα αλ ζα πξέπεη λα 

δηαηξεζεί ζε ηκήκαηα ή αλ ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί ζε κηα ελφηεηα, (Hartley & 

Parker, 1991) ελψ παξάιιεια, επηιέγεηαη ε κέζνδνο ηδησηηθνπνίεζεο πνπ ζα 

εθαξκνζηεί. 

 Σν ζηάδην ηεο ρεδίαζεο  

Σν ζηάδην απηφ πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξή πξνεηνηκαζία γηα ηελ 

ηδησηηθνπνίεζε κηαο δεκφζηαο επηρείξεζεο, ηφζν απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, φζν 

θαη απφ ηελ θπβέξλεζε. ηα πιαίζηα ηεο αλαδηνξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο 

πεξηιακβάλεηαη ε επέλδπζε θεθαιαίνπ ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη /ή αλζξψπηλν 

δπλακηθφ, κεηεθπαίδεπζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, αλάπηπμε λέαο εκπνξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θιπ. (Stredder, 1990). Σα ζηάδηα αλαδηάξζξσζεο ηεο επηρείξεζεο 

πνπ πξναλαθέξζεθαλ ελδέρεηαη λα δηαξθέζνπλ αξθεηά ρξφληα θαη ζπλήζσο 

πξνεγνχληαη ηεο απφθαζεο κηαο επηρείξεζεο λα ηδησηηθνπνηεζεί. 

ζνλ αθνξά ηελ θπβέξλεζε, ην ζηάδην ηεο ζρεδίαζεο πεξηιακβάλεη ηνλ 

θαζνξηζκφ ζηφρσλ, νη νπνίνη επηθεληξψλνληαη ζηε κεηαηξνπή ηεο επηρείξεζεο ζε 

εκπνξηθά βηψζηκε κνλάδα. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ, ε θπβέξλεζε ζα 
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πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλε λα απνκαθξπλζεί απφ ηνπο κε εκπνξηθνχο ζηφρνπο, 

νη νπνίνη ζέηνληαη ζπρλά ζε ηέηνηνπ είδνπο επηρεηξήζεηο θαη ζα πξέπεη λα 

πξνζαλαηνιηζηεί ζε εκπνξηθά θξηηήξηα, φπσο είλαη νη ξπζκνί απφδνζεο (Bos & 

Peters, 1990). Αλ θξηζεί αλαγθαίν ζα πξέπεη λα δηνξηζηεί λέα δηνίθεζε, λα 

δηνρεηεπζνχλ λέα θεθάιαηα ζηελ επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα αλαδηαξζξσζεί ην 

θφζηνο θαη ζα πξέπεη θπζηθά λα εμαζθαιηζζεί ην απαξαίηεην λνκνζεηηθφ πιαίζην. 

 Σν ζηάδην ηεο Δθαξκνγήο  

Σν ζηάδην απηφ αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ηδησηηθνπνίεζεο ηεο 

δεκφζηαο επηρείξεζεο. Ζ εθαξκνγή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ εγθαζίδξπζε λένπ 

λνκνζεηηθνχ ζρεδίνπ ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε επηρείξεζε θαηέρεη 

νπζηαζηηθά κνλνπσιηαθή ζέζε θαη ρξεηάδεηαη επηρεηξεζηαθή λνκνζεζία απφ ηελ 

θπβέξλεζε. Δπίζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ απηνχ αλαδηαξζξψλεηαη ε 

θεθαιαηαθή δνκή ηεο επηρείξεζεο (αλαινγία ππνρξεψζεσλ-ηδίσλ θεθαιαίσλ), έηζη 

ψζηε λα είλαη παξφκνηα κε ηε δνκή αληίζηνηρσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

(Stredder, 1990). Σέινο, ζην ζηάδην απηφ πεξηιακβάλεηαη θαη ε ηερληθή δηαδηθαζία, 

φπσο ε πξνεηνηκαζία ελφο θαηαζηαηηθνχ απνηειεζκάησλ (πσιήζεσλ - θεξδψλ) ή 

ελφο ελεκεξσηηθνχ εληχπνπ ιεηηνπξγίαο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ επηηπρία ηεο 

ηδησηηθνπνίεζεο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο θαηάιιειεο ρξνληθήο ζηηγκήο πνπ απηή 

ζα εθαξκνζηεί. 

 

2.4. Παξάγνληεο επηηπρίαο ηδησηηθνπνίεζεο  

Οη παξάγνληεο επηηπρίαο ελφο πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνίεζεο είλαη νη 

αθφινπζνη (Παπαδφπνπινο, 1986, ζει. 292 – 295):
 
 

1) Ζ ιεηηνπξγία πγηνχο αληαγσληζηηθήο αγνξάο ηφζν ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

θαη παξαγσγή αγαζψλ φζν θαη ζηε δηαθίλεζε θεθαιαίσλ (θεθαιαηαγνξά). 

Γηαθνξεηηθά ππάξρεη κηθξφ πιενλέθηεκα ζηε κεηαθνξά κηαο κνλνπσιηαθήο 

δεκφζηαο επηρείξεζεο, φζν αλαπνηειεζκαηηθά θαη αλ ιεηηνπξγεί, ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

φπνπ ε ίζηα επηρείξεζε ζα γίλεη ιφγσ κνλνπσιηαθήο δεκφζηαο επηρείξεζεο, φζν 

αλαπνηειεζκαηηθά θαη αλ ιεηηνπξγεί, ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα φπνπ ε ίδηα επηρείξεζε ζα 

γίλεη ιφγσ έιιεηςεο αληαγσληζκνχ κηα κνλνπσιηαθή ηδησηηθή επηρείξεζε.  

2) Ζ ηδησηηθνπνίεζε δελ ζα πξέπεη λα νδεγήζεη ζε φμπλζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

ηεο αλεξγίαο. Οη απαζρνινχκελνη ζηηο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο πνπ ειέγρνληαη 

απφ ην θξάηνο είλαη θπζηθφ λα αλεζπρνχλ θαη λα δηαηππψλνπλ ηελ αληίζεζή ηνπο ζε 
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ελδερφκελε ηδησηηθνπνίεζε απηψλ, αθνχ ε ηδησηηθνπνίεζε ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ 

απαζρφιεζή ηνπο.  

3) Ζ ηδησηηθνπνίεζε ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε ηελ επξχηεξε δπλαηή 

δηαζπνξά ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ πνπ 

ειέγρνληαη απφ ην δεκφζην. Υαξαθηεξηζηηθφ ήηαλ ην παξάδεηγκα ηεο Μεγ. Βξεηαλίαο 

φπνπ ηδηαίηεξε πξνηίκεζε θαηά ηελ πψιεζε ησλ κεηνρψλ δφζεθε ζηνπο αγνξαζηέο 

πνπ ήηαλ εξγαδφκελνη ησλ ππφ ηδησηηθνπνίεζε επηρεηξήζεσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ 

ηηο ππεξεζίεο ή ηα πξντφληα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηνπο κηθξνχο επελδπηέο. Πέξα 

φκσο απφ ηα παξαπάλσ, ην πέξαζκα ηεο ηδηνθηεζίαο ζηνπο εξγαδφκελνπο, ηφζν ζηε 

Μεγάιε Βξεηαλία φζν θαη ζε άιιεο ρψξεο, έρεη νδεγήζεη ζε αμηνζεκείσηε βειηίσζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη απηφ γηαηί νη εξγαδφκελνη έρνπλ ην θίλεηξν λα κεηψζνπλ ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη λα βειηηψζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα 

ηεο επηρείξεζεο.  

4) Ζ ηδησηηθνπνίεζε ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε ην γεγνλφο φηη ην θξάηνο 

έρεη ξφιν ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή παξαγσγή αγαζψλ. κσο ν ξφινο ηνπ θξάηνπο 

δε ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή παξαγσγή αγαζψλ απηή θαζ‘ 

απηή, αιιά λα είλαη ξφινο πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

ή παξαγσγήο αγαζψλ. Οη ππεξεζίεο θαη ηα αγαζά πνπ είλαη επηζπκεηά απφ ηελ 

θνηλσλία κπνξνχλ λα παξαζρεζνχλ απφ άηνκα, ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, απφ 

εζεινληηθνχο νξγαληζκνχο θ.ιπ. Ζ παξνρή ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απφ ην θξάηνο 

απνηειεί κφλν ηνλ έλα απφ ηνπο πνιινχο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο.  

5) Ζ ηδησηηθνπνίεζε ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε ηε δεκηνπξγία ζπλαζπηζκψλ 

απφ άηνκα πνπ πξφθεηηαη λα επσθειεζνχλ απφ ηελ ηδησηηθνπνίεζε. Πξηλ αθφκα γίλεη 

ε αλαθνίλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνίεζεο, ζα πξέπεη νη βαζηθνί 

ππνζηεξηθηέο ηνπ, είηε βξίζθνληαη ζηελ θπβέξλεζε είηε φρη, λα εληνπίζνπλ θαη λα 

θηλεηνπνηήζνπλ εθείλν ην ηκήκα ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο πνπ είλαη ην πην πηζαλφ φηη 

ζα σθειεζεί άκεζα ή έκκεζα απφ ην πξφγξακκα ηεο ηδησηηθνπνίεζεο.  

6) Ζ ηδησηηθνπνίεζε ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

ζπνπδαηφηεηαο ησλ θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ. Σα θνξνινγηθά θίλεηξα κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ ηε βάζε γχξσ απφ ηελ νπνία κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί έλαο ζπλαζπηζκφο 

αηφκσλ ππέξ ηεο ηδησηηθνπνίεζεο. 
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2.5. Αλαθεθαιαίσζε 

Ζ νξζή θαη έγθαηξε ζηνρνζεζία, ε δηάθαλε θαη πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλε 

δηαδηθαζία δηεθπαηξέζσζεο ηεο θαη ε απαηηνχκελε βαξχηεηα ζηνπο εληζρπηηθνχο 

παξάγνληεο κηαο ηδησηηθνπνίεζεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηειηθή ηεο έθβαζε 

θαζψο θαη ζηελ επηηπρία ηεο ή κε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα φκσο, βαζηθνί ζηφρνη κηαο ηδησηηθνπνίεζεο ζεσξνχληαη: 

(α) ε απνδνηηθφηεηα θαη ε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, (β) νη δεκνζηνλνκηθέο θαη 

νηθνλνκηθέο βειηηψζεηο, (γ) ε εηζαγσγή αληαγσληζκνχ, (δ) ε απνδνηηθφηεηα θαη ε 

αλάππμε ηεο επηρείξεζεο, (ε) ε κείσζε ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο ζηελ νηθνλνκία θαη 

(ζη) ε εηζνδεκαηηθή δηαλνκή ή αλαδηαλνκή. 

 Ζ δηαδηθαζία κηαο ηδησηηθνπνίεζεο νινθιεξψλεηαη κέζα απφ ηξία βαζηθά 

ζηάδηα. Σν ζηάδην ηεο εθηίκεζεο θαηά ην νπνίν εμεηάδεηαη αλ είλαη εθηθηή θαη κε 

πνην ηξφπν ε ηδησηηθνπνίεζε ηεο ππφ εμέηαζε επηρείξεζεο. Σν ζηάδην ηεο ζρεδίαζεο 

ην νπνίν πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξή πξνεηνηκαζία γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε κηαο 

δεκφζηαο επηρείξεζεο, ηφζν απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, φζν θαη απφ ηελ 

θπβέξλεζε. Καη ην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζρεδίνπ ηδησηηθνπνίεζεο ηεο δεκφζηαο επηρείξεζεο. 

Σέινο νη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επηηπρή 

έθβαζε κηαο ηδησηηθνπνίεζεο ζπλνςίδνληαη παξαθάησ: 

 Ζ ιεηηνπξγία πγηνχο αληαγσληζηηθήο αγνξάο ηφζν ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη 

παξαγσγή αγαζψλ φζν θαη ζηε δηαθίλεζε θεθαιαίσλ. 

 Ζ ηδησηηθνπνίεζε δελ ζα πξέπεη λα νδεγήζεη ζε φμπλζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

αλεξγίαο. 

 Ζ ηδησηηθνπνίεζε ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε ηελ επξχηεξε δπλαηή δηαζπνξά ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ πνπ ειέγρνληαη απφ ην 

δεκφζην. 

 Ζ ηδησηηθνπνίεζε ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε ην γεγνλφο φηη ην θξάηνο έρεη ξφιν 

ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή παξαγσγή αγαζψλ. 

 Ζ ηδησηηθνπνίεζε ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε ηε δεκηνπξγία ζπλαζπηζκψλ απφ 

άηνκα πνπ πξφθεηηαη λα επσθειεζνχλ απφ ηελ ηδησηηθνπνίεζε. 

 Ζ ηδησηηθνπνίεζε ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο 

ησλ θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΗΓΗΩΣΗΚΟΠΟΗΖΖ: ΘΔΣΗΚΖ Ή ΑΡΝΖΣΗΚΖ; 

 

3.1  Δηζαγσγή 

Οη ηδησηηθνπνηήζεηο έρνπλ απνηειέζεη έλα ηδηαίηεξα ακθηιεγφκελν δήηεκα 

ζην ρψξν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Έρνπλ έλζεξκνπο 

ππνζηεξηθηέο, αιιά θαη θαλαηηθνχο αληηζηάηεο. Ο ιφγνο γηα ηνλ ακθηιεγφκελν 

ραξαθηήξα ηνπο είλαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο, αιιά θαη νη 

πξνβιεκαηηζκνί πνπ γελλψληαη γχξσ απφ ην ηίκεκα πνπ πιεξψλεηαη γηα λα 

εμαζθαιηζηνχλ ηα νθέιε απηά. 

ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα νθέιε πνπ κπνξεί 

λα πξνθχςνπλ απφ κία ηδησηηθνπνίεζε θαζψο θαη νη πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ εινγρεχνπλ απφ κία ηέηνηα θίλεζε. θνπφο είλαη λα απνθηεζεί κηα 

ζθαηξηθή γλψζε γχξσ απφ ηα ζεηηθά θαη/ ή ηα αξλεηηθά πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

απφ κία ηδησηηθνπνίεζε. 

 

3.2  Οθέιε από ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο 

Δάλ νη ηδησηηθνπνηήζεηο ζρεδηαζηνχλ θαηάιιεια, κπνξνχλ λα επηθέξνπλ 

νπζηαζηηθή βειηίσζε ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε φηη ηα νθέιε δελ πεξηνξίδνληαη ζηα 

άκεζα νηθνλνκηθά αληαιιάγκαηα πνπ αθνινπζνχλ ηελ θαηαθχξσζε κηαο ζχκβαζεο 

ζηνλ πιεηνδφηε (Παπαδφπνπινο, 1986, ζει.290). 

πρλά νη επελδπηέο πξνρσξνχλ ζε επηπιένλ παξαγσγηθέο επελδχζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ ηελ επηρείξεζε. Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο 

φθεινο πξνέξρεηαη απφ ηε κεγαιχηεξε απφδνζε ηνπ ζπλφινπ ηεο νηθνλνκίαο, εληφο 

ηεο νπνίαο ζα αλαπηπρζνχλ νη λέεο επηρεηξήζεηο κε ηνπο φξνπο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο 

παγθφζκηαο αγνξάο. 

ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη πσο ηα άκεζα νηθνλνκηθά νθέιε ηεο 

ηδησηηθνπνίεζεο απνηεινχλ κφλν ην έλα ηξίην ηνπ ζπλνιηθνχ καθξνπξφζεζκνπ 

νθέινπο. Σα ππφινηπα δχν ηξίηα πξνέξρνληαη απφ ηα ιεγφκελα «εμσηεξηθά νθέιε» 

ζηα νπνία αλήθνπλ θαη ηα πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία 

(Γαγηφγινπ, 2004, ζει.657).  
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Πέξα απφ ηα πνιηηηθά θξηηήξηα, έλαο ηξφπνο λα αμηνινγεζνχλ νη επελδχζεηο 

ζε ηερληθφ επίπεδν είλαη κε ηε ιεγφκελε αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο, θαηά ηελ νπνία 

ζπγθξίλνληαη ην ζπλνιηθφ αλακελφκελν φθεινο κηαο επηινγήο έλαληη ηνπ θφζηνπο 

πινπνίεζεο ηεο. Γηα λα έρεη αληίθξηζκα κηα ηέηνηα κειέηε είλαη απαξαίηεην λα 

απνηππσζεί θαη λα θνζηνινγεζεί ηφζν ε θνηλσληθή δηάζηαζε φζν θαη ην θνηλσληθφ 

κέξηζκα πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ ηδησηηθνπνίεζε. 

Δπίζεο, ηίζεληαη ζηφρνη ζε ηερλνθξαηηθή θαη αληηθεηκεληθή βάζε, ελψ 

κεηψλεηαη ε πνιηηηθή παξέκβαζε ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν φθεινο δχζθνια κπνξεί λα ππνινγηζηεί ζε αξηζκεηηθνχο φξνπο, ζα 

κπνξνχζε φκσο λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη κε απζηεξά 

ηερλνθξαηηθά θαη δηαθαλή θξηηήξηα είλαη πξνο φθεινο ηνπ νξγαληζκνχ, ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ηεο νηθνλνκίαο γεληθφηεξα. (Σζηξσλάο, 2006, ζ. 100). 

Δπηπιένλ, εμαζθαιίδεηαη πην εχθνια ρξεκαηνδφηεζε απφ ηηο αγνξέο 

θεθαιαίνπ. Δπίζεο, ηα επηηφθηα γηα ηηο ηδησηηθέο εηαηξείεο είλαη ζπρλά πςειφηεξα ζε 

ζρέζε κε ην δεκφζην ρξένο, ην γεγνλφο απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαηαιχηεο 

γηα απνδνηηθφηεξεο επελδχζεηο απφ ηδησηηθέο εηαηξείεο, ζε αληηπαξαβνιή κε Κξαηηθέο 

εηαηξείεο φπνπ ε ρξεκαηνδφηεζε κπνξεί λα εγγπάηαη απφ ην Κξάηνο. 

Σέινο, ε ελδερφκελε απμεκέλε θεξδνθνξία ζπλεηζθέξεη πεξηζζφηεξα έζνδα 

ζην θξάηνο απφ ηε θνξνινγία, φπσο επίζεο θαη ςειφηεξα κεξίζκαηα αλαιφγσο ηνπ 

πνζνζηνχ επί ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ ζα δηαηεξήζεη ην Κξάηνο. 

(Παπαδφπνπινο, 1986, ζ. 287) 

 

3.3  Πξνβιεκαηηζκνί γύξσ από ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο  

Ζ ηδησηηθνπνίεζε, φπσο είδακε απφ ηα παξαπάλσ, παξνπζηάδεη αξθεηά 

πιενλεθηήκαηα φπσο, ειάηησζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, κείσζε ησλ θξαηηθψλ 

ειιεηκκάησλ, αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ θ.α. Δθηφο φκσο απφ ηα πιενλεθηήκαηα 

πξέπεη λα εμεηάζνπκε θαη θάπνηα ζεκεία πνπ γελλνχλ πξνβιεκαηηζκνχο.  

Οη πξνβιεκαηηζκνί πνπ ππάξρνπλ γχξσ απφ ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο ζρεηίδνληαη 

θπξίσο κε παξάγνληεο φπσο είλαη: 

Ζ ζεκαζία ηνπ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ: 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεζπηζηεί έλα απνηειεζκαηηθφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην απφ ην 

θξάηνο θαη λα εληζρχεηαη κεηά ηελ ηδησηηθνπνίεζε φπνπ ρξεηάδεηαη. Οη 

ηδησηηθνπνηήζεηο πξέπεη πάληα λα γίλνληαη εληφο ελφο απζηεξνχ επνπηηθνχ θαη 
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ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπεηαη ε θαηάρξεζε ηπρφλ 

κνλνπσιηαθήο ζέζεο θαη λα δηαζθαιίδνληαη πιήξσο ηα ζπκθέξνληα ησλ 

θαηαλαισηψλ. (Σζηξσλάο, 2006, ζ. 101) 

Οη ζηξαηεγηθνί ηνκείο: 

Απψιεηα θξαηηθνχ ειέγρνπ ζε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνκείο 

δσηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ην θξάηνο κπνξεί λα 

δηαηεξήζεη ηνλ έιεγρν πέξαλ ηνπ 50% ησλ κεηνρψλ ή, αλ ε ζπκκεηνρή ηνπ είλαη 

κηθξφηεξε, ππάξρνπλ κεραληζκνί πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα δηαηεξήζεη δηθαίσκα βέην 

ζε ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο (‗‗golden shares‘‘). ε κειέηε πνπ πεξηιάκβαλε δείγκα 

πέξαλ ησλ 110 επηρεηξήζεσλ, ζρεδφλ ην 60% είραλ ζπκπεξηιάβεη ζηα Καηαζηαηηθά 

ηνπο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη κεραληζκνχο. 

Εεηήκαηα εξγαδνκέλσλ: 

ε πεξίπησζε ηδησηηθνπνίεζεο, ζα πξέπεη λα αλαιπζνχλ ελδειερψο νη φξνη 

απαζρφιεζεο νχησο ψζηε νη απνιαβέο λα ζπλαξηψληαη άκεζα κε ηε ζπλεηζθνξά θαη 

ηελ απφδνζε, θαη λα γίλεη ελζσκάησζε ησλ θαηάιιεισλ θηλήηξσλ γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε δηαζθάιηζε θαιχηεξσλ φξσλ 

απαζρφιεζεο γηα ην πξνζσπηθφ είλαη επθνιφηεξε θαη πην εθηθηή ζε έλαλ πην 

θεξδνθφξν νξγαληζκφ. Πξέπεη λα εμεηαζηνχλ κε πξνζνρή ηα θίλεηξα ησλ 

εξγαδνκέλσλ κεηά ηελ ηδησηηθνπνίεζε κέζσ ηεο αλάκημήο ηνπο (α) ζηε δηαρείξηζε 

ηεο εηαηξείαο/ζπκκεηνρή ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, (β) ζηελ θαηνρή κεξίδαο 

κεηνρψλ θαη (γ) ζε αιιαγέο ζηα δηθαηψκαηα θαη ην θαζεζηψο ηνπο (Σζηξσλάο, 2006, 

ζ. 105). 

Πξνϋπνζέζεηο επηηπρίαο: 

Οη Κπβεξλήζεηο πξέπεη λα πξνεηνηκάζνπλ ηελ θνηλή γλψκε γηα ηηο 

ηδησηηθνπνηήζεηο. Ζ δηαθάλεηα ζηελ φιε δηαδηθαζία είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ 

επηηπρία ηφζν ζε νηθνλνκηθφ φζν θαη ζε πνιηηηθφ επίπεδν. Σα πξνγξάκκαηα 

ηδησηηθνπνίεζεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζαθψο πξνζδηνξηζκέλνπο ζηφρνπο. Οη 

Κπβεξλήζεηο ζα πξέπεη λα δηαηππψζνπλ ηνπο ζηφρνπο απηνχο ζε επίζεκεο δειψζεηο 

πνιηηηθήο, λφκνπο ή δηαηάγκαηα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηδησηηθνπνίεζεο. Ζ 

ρξνληθή ζπγθπξία είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο- ε επηηπρήο θαηάιεμε κηαο 

ζπκθσλίαο κέζσ ηδησηηθήο ζπλαιιαγήο εμαξηάηαη απφ ην ελδηαθέξνλ πνπ ζα 

επηδείμνπλ πηζαλνί ζηξαηεγηθνί επελδπηέο ηε δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ελψ ην 

επελδπηηθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηα δηεζλή Υξεκαηηζηήξηα επεξεάδεη ηελ επηηπρία 

δεκφζησλ πξνζθνξψλ. Ωζηφζν, θαη ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ 
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απηψλ νη νπνίεο ρξεηάδνληαη ζσζηή πξνεηνηκαζία, δελ ζα πξέπεη απηέο λα γίλνληαη κε 

βηαζχλε κε κνλαδηθφ γλψκνλα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο (Παπαδφπνπινο, 

1986, ζ. 282). 

 

3.4 Αλαθεθαιαίσζε 

Οη ηδησηηθνπνηήζεηο έρνπλ ζεκαληηθά νθέιε, αιιά θαη πξνβιεκαηηθά 

δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα δηαζθαιηζηνχλ γηα ηελ νκαιή θαη επηηπρή έθβαζε ηεο. Σα 

ζεκαληηθφηεξα νθέιε πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηε βηβιηνγξαθία είλαη (α) ηα άκεζα 

νηθνλνκηθά αληαιιάγκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, (β) ε βειηίσζε ζηελ παξαγσγηθφηεηα 

θαη αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη (γ) ε κείσζε ηεο πνιηηηθήο παξέκβαζε 

ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, γηα λα πξνθχςνπλ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη παξαπάλσ, είλαη ζεκαληηθφ λα ζεζπηζηεί έλα απνηειεζκαηηθφ 

ξπζκηζηηθφ πιαίζην απφ ην θξάηνο πνπ ζα εληζρχεηαη κεηά ηελ ηδησηηθνπνίεζε φπνπ 

ρξεηάδεηαη. Θα πξέπεη αθφκα λα αλαιπζνχλ ελδειερψο νη φξνη απαζρφιεζεο νχησο 

ψζηε νη απνιαβέο λα ζπλαξηψληαη άκεζα κε ηε ζπλεηζθνξά θαη ηελ απφδνζε, θαη λα 

γίλεη ελζσκάησζε ησλ θαηάιιεισλ θηλήηξσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. Σέινο νη 

θπβεξλήζεηο ζα πξέπεη λα πξνεηνηκάζνπλ ηελ θνηλή γλψκε γηα ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο. 

Ζ δηαθάλεηα ζηελ φιε δηαδηθαζία είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ηφζν ζε 

νηθνλνκηθφ φζν θαη ζε πνιηηηθφ επίπεδν. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΗΓΗΩΣΗΚΟΠΟΗΖΔΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

4.1. Δηζαγσγή 

ηελ Διιάδα, ν δηάινγνο γηα ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο εληάζεθε κεηά ηελ 

ππνγξαθή ηνπ Μλεκνλίνπ, θαζψο έλα ηκήκα απφ ηα θέξδε ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Πνιιέο είλαη νη 

εθηηκήζεηο γηα ην χςνο ησλ θεθαιαίσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αληιεζνχλ απφ ηηο 

ηδησηηθνπνηήζεηο. 

ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ησλ ηξφπσλ 

ηδησηηθνπνίεζεο πνπ επηιέγνληαη ζηελ Διιάδα, αιιά θαη παξαδείγκαηα ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ απνθξαηηθνπνηήζεθαλ θαη πέξαζαλ ζε ρέξηα ηδησηψλ. 

 

4.2. Οη ηδησηηθνπνηήζεηο ζηνλ Διιαδηθό ρώξν 

ηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, νη ηδησηηθνπνηήζεηο ηθαλνπνηνχλ έλα 

ζπλδπαζκφ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθνχο, δεκνζηνλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο ζηφρνπο. Οη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί ζηφρνη αλαθέξνληαη ζηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο θεθαιαηαγνξάο θαη ζηελ πνηνηηθή 

βειηίσζε ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Οη δεκνζηνλνκηθνί ζηφρνη ζπλδένληαη κε ηε 

κείσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ. Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη ε κείσζε ησλ 

δεκφζησλ δαπαλψλ θαζψο ε Διιάδα θάζε ρξφλν αθηέξσλε κεγάια πνζά ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ. 

Οπζηαζηηθά, κε ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο επηδηψθεηαη (Γνχβιεο, 1988, ζ. 92): 

 αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, 

 ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 

 ππαγσγή ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο ζηελ πεηζαξρία ηεο αγνξάο, 

 ελζάξξπλζε μέλσλ επελδπηψλ, 

 δηαζπνξά ηεο ηδηνθηεζίαο, 

 δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε θαη άληιεζε δεκφζησλ εζφδσλ. 

Οη ηδησηηθνπνηήζεηο ζπλδένληαη κε ηνλ θξαηηθφ ή ηδησηηθφ έιεγρν ησλ 

δηαζέζηκσλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ κηαο νηθνλνκίαο θαη είλαη έλαο 
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θνηλσληθννηθνλνκηθφο κεηαζρεκαηηζκφο πνπ επηθέξεη επηπηψζεηο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. 

Ζ ηδησηηθνπνίεζε ζηελ Διιάδα έρεη σο πξφδξνκν ηελ νξγαλσκέλε 

θεθαιαηαγνξά θαη ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, φπνπ ε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά 

ρξεζηκνπνηείηαη σο αγσγφο γηα ηελ πψιεζε κεηνρψλ ησλ Γ.Δ.Κ.Ο. ζην θνηλφ. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν, ην δεκφζην εμαζθαιίδεη έζνδα, ε θνηλσλία έρεη ηελ αίζζεζε φηη 

ζπκκεηέρεη ζηνλ έιεγρν απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά ε δηνίθεζε ζπλερίδεη λα 

δηνξίδεηαη θαη λα ειέγρεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε. (Belke, Baumgartner, Setzer, & 

Schneider, 2006) 

Γηα ηελ απνθπγή αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ, ε πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο 

απνθξαηηθνπνηήζεσλ πξνυπνζέηεη ζρνιαζηηθή πξνεηνηκαζία. ηελ Διιάδα, ε 

κεηαβίβαζε δεκφζηαο επηρείξεζεο ζε ηδηψηεο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θπξίσο κε ηνπο 

εμήο ηξφπνπο: 

I. Γεκφζηα πξνζθνξά ησλ κεηνρψλ ηεο ή πψιεζε ησλ κεηνρψλ ηεο απ‘ επζείαο 

ζε ηδηψηεο, γλσζηή σο κεηνρνπνίεζε. 

II. Ρεπζηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ 

III. Αλαδηάξζξσζε ηεο ή δηάζπαζε ζε πνιιά ηκήκαηα 

IV. χκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο 

δηνίθεζεο (leasing) 

V. Αλάζεζε έξγσλ ππνδνκήο κε απηνρξεκαηνδφηεζε 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα πξψελ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ηδησηηθνπνηήζεθαλ αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο 

 Αλψλπκε Γεληθή Δηαηξία ηζηκέληνπ «Ζξαθιήο» 

 Διιεληθή Βηνκεραλία Ορεκάησλ (ΔΛΒΟ) 

 Olympic Catering 

 Διιεληθά Πεηξέιαηα 

 Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ 

 Διιεληθή Βηνκεραλία Εάραξεο 

 Cosmote 

 Οξγαληζκνχ Πξνγλσζηηθψλ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ (Ο.Π.Α.Π.) 

 θ.α. 
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4.3. Αλαθεθαιαίσζε 

Ο δηάινγνο γηα ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο ζηελ Διιάδα εληάζεθε ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία, ιφγσ ηεο έθξπζκεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί. 

ηελ Διιάδα νη ηδησηηθνπνηήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

(α) δεκφζηα πξνζθνξά ησλ κεηνρψλ ή πψιεζε ησλ κεηνρψλ απ‘ επζείαο ζε ηδηψηεο, 

(β) Ρεπζηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, (γ) Αλαδηάξζξσζε ή δηάζπαζε ζε 

πνιιά ηκήκαηα, (δ) χκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

θαη ηεο δηνίθεζεο (leasing) θαη (ε) Αλάζεζε έξγσλ ππνδνκήο κε απηνρξεκαηνδφηεζε. 

Οξηζκέλεο κεγάιεο εηαηξείεο πνπ έρνπλ ηδησηηθνπνηεζεί ζηελ Διιάδα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα είλαη ν ΟΣΔ, ν ΟΠΑΠ, ε ΔΛΒΟ θ.α 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΣΖ ΥΩΡΑ 

ΜΑ 

 

5.1. Δηζαγσγή 

Ζ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ζηε ρψξα καο αλήθεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ 

Γήκσλ θαη ησλ Κνηλνηήησλ. ηελ Διιάδα παξάγνληαη θάζε ρξφλν πεξί πνπ 3 εθ. 

ηφλνη νηθηαθά απφβιεηα, 450 ρηι. ηφλνη βηνκεραληθά απφβιεηα θαη 15 ρηι ηφλνη 

λνζνθνκεηαθά απφβιεηα. Ζ ζπιινγή θαη ε κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ ζε εηδηθνχο 

ρψξνπο —ρσκαηεξέο— παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα ζε φιε ηε ρψξα. Σα πξνβιήκαηα 

απηά γίλνληαη πην έληνλα ζηε δηάξθεηα ηνπ ζέξνπο, ζηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, ηδίσο 

ζηα λεζηά, φπνπ δελ ππάξρεη εηδηθή κέξηκλα γηα ηελ αλακελφκελε επνρηαθή αχμεζε 

ησλ απνξξηκκάησλ. ηηο αζηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο γίλεηαη ζπζηεκαηηθή ζπιινγή 

θαη ελαπφζεζε ησλ απνξξηκκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο, ελψ ππάξρνπλ 

πεξηνρέο πνπ έρνπλ πεξηζηαζηαθή ή θαη αλχπαξθηε ζπιινγή απνξξηκκάησλ. πλήζσο 

γίλεηαη ελαπφζεζε ησλ απνξξηκκάησλ ζε ρψξνπο, νη νπνίνη, ηηο πην πνιιέο θνξέο, 

ζηεξνχληαη ηεο θαηάιιειεο ππνδνκήο ή ζε ρψξνπο πνπ είλαη αθαηάιιεινη ή 

αλεμέιεγθηνη. ηελ πεξίπησζε απηή, φπσο είλαη θπζηθφ, ε έλλνηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο δελ έρεη λφεκα. Μφλν ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθαξκφδεηαη ην 

ζχζηεκα ηεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί, φηη ιφγσ ηεο αλππαξμίαο 

ζηελ πξάμε ελφο ζσζηά νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ 

γηα φιε ηε ρψξα ην θφζηνο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ απνξξηκκάησλ θαιχπηεη ην 

90-95% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο δηαρείξηζεο. χκθσλα κε ηερληθή έθζεζε ηνπ 

ΤΠΔΥΩΓΔ ζηε ρψξα καο ππάξρνπλ 1420 εγθεθξηκέλνη ρψξνη απφξξηςεο, πνπ 

δέρνληαη ην 65% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ησλ παξαγνκέλσλ 

απνξξηκκάησλ, ελψ ππάξρνπλ 3480 ρψξνη αλεμέιεγθηεο απφξξηςεο, απφ ηνπο 

νπνίνπο νη 25 βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Λεθαλνπεδίνπ ηεο Αηηηθήο. 

Αλάινγα δπζηπρψο πξνβιήκαηα εκθαλίζηεθαλ, φπσο ήηαλ θπζηθφ, κε κηα 

ρξνληθή πζηέξεζε θαη ζηηο άιιεο κεγάιεο ειιεληθέο πφιεηο. Έηζη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ επεθηείλνληαη πηα ζε φιε ηε ρψξα 

θαη γη' απηφ ζα πξέπεη ε ιχζε ηνπο λα πξνθχςεη απφ ηνλ θαηαξηηζκφ ελφο 

νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ πνπ ζα εθαξκνζηεί 

ζηαδηαθά, κε ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζπλέπεηα, ζε φιεο ηηο πφιεηο ηεο Διιάδαο. 
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ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθεηαη ε ηδησηηθνπνίεζε πνπ κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζην ρψξν ηεο θαζαξηφηεηαο, θαζψο θαη ηα νθέιε θαη νη πξνβιεκαηηζκνί 

πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ. 

 

5.2. Ηδησηηθνπνίεζε ζηνλ ρώξν ηεο θαζαξηόηεηαο 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ ηαιαηπσξεί ηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαζψο 

θαη νη νινέλα κεγαιχηεξεο πηέζεηο θαη απαηηήζεηο πξνο ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε λα 

πξνζθέξεη πεξηζζφηεξα κε ιηγφηεξνπο πφξνπο δεκηνχξγεζαλ έλα αζθπθηηθφ 

νηθνλνκηθά πεξηβάιινλ. Οη ζπλζήθεο απηέο νδήγεζαλ ζηελ αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ 

ηξφπσλ ρξεκαηνδφηεζεο κε ζθνπφ λα πξνζθέξνπλ νη δήκνη ηηο ίδηεο ή αθφκε θαη 

πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο, κε ην ίδην ή ρακειφηεξν θφζηνο (Γθέθαο 

& Μήηζνπ, 2013). 

Σφζν ζε επξσπατθφ, φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν ινηπφλ, πξνηάζεθε σο 

ελαιιαθηηθή ιχζε ε ηδησηηθνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ δήκσλ. Ζ εκπινθή ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ παξνρή δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ πνιχ γξήγνξα έγηλε απνδεθηή, 

κε απνθνξχθσκα ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄80. Αξθεηέο ηνπηθέο αξρέο ινηπφλ 

πξνρψξεζαλ άκεζα ζηε ζχλαςε ζπκβνιαίσλ κε ηδηψηεο γηα ηελ αλάιεςε δεκνηηθψλ 

ππεξεζηψλ (π.ρ. ΟΣΔ, ΔΛΒΟ, ΟΠΑΠ θ.α.).  

Αλ θαη ε ηδησηηθνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ δήκσλ δηαδφζεθε κε ηαρείο 

ξπζκνχο, φπσο αλαθέξεηαη, έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ηειεπηαίσλ ρξφλσλ έδεημαλ φηη ε ηδησηηθνπνίεζε δελ ήηαλ απνηειεζκαηηθή ζε φιεο 

ηηο πεξηπηψζεηο.  

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα γίλεη εθηελήο αλαθνξά ζηελ πεξίπησζε ηεο 

ηδησηηθνπνίεζεο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο θαζαξηφηεηαο. Ζ επηινγή ηεο 

ηδησηηθνπνίεζεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ δελ είλαη ηπραία, είλαη έλα 

δήηεκα πνπ έρεη απαζρνιήζεη έληνλα ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα πνιινχο απφ 

ηνπο πξσηνβάζκηνπο ΟΣΑ ηεο ρψξαο καο θαη έρνπλ αθνπζηεί πάλσ ζε απηφ πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο απφςεηο. 

Ζ ηδησηηθνπνίεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ δήκσλ, αθνξά νπζηαζηηθά ηελ 

αλάζεζε ππεξεζηψλ πνπ παξήγαγε ν δεκφζηνο ηνκέαο, ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο κε 

ηε ζχλαςε ζπκβνιαίσλ-ζπκβάζεσλ. ηελ πεξίπησζε απηή δελ πεξηιακβάλεηαη 

πψιεζε θεθαιαίνπ, αληίζεηα απηφ πνπ δηαηίζεληαη είλαη έλα ζπκβφιαην δηθαηψκαηνο 

παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ. Σν ζπκβφιαην απηφ νξίδεη φηη ην πιεφλαζκα πνπ ζα 
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πξνθχπηεη απφ απηήλ ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζα ην θαξπψλεηαη πιένλ ν 

ηδησηηθφο ηνκέαο. Σν θξάηνο «πξνθαιεί» νπζηαζηηθά ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κέζσ 

δηαγσληζκψλ λα κεηνδνηήζεη πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ην δηθαίσκα λα παξέρεη ηελ 

ππεξεζία ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. Απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ 

δηαδηθαζίαο είλαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο, αθνχ ε επηρείξεζε πνπ ζα επηιεγεί ζα 

πξέπεη λα πξνζθέξεη ην κηθξφηεξν θφζηνο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο.  

Ο πξνβιεκαηηζκφο πνπ αλαθχπηεη φκσο ζρεηηθά κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία 

έγθεηηαη ζηνλ θαηά πφζν ε ηδησηηθνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ 

πξνζθέξεη εμνηθνλνκήζεηο πφξσλ ζε φινπο ηνπο δήκνπο αλεμαξηήησο κεγέζνπο, 

γεσγξαθηθήο ζέζεο, δνκήο θαη ρξφλνπ. Παξαθάησ αλαιχνληαη ηφζν επηρεηξήκαηα 

ππέξ ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο, φζν θαη πξνβιεκαηηζκνί. ε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο κάιηζηα πξνηείλνληαη θαη πηζαλέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. 

5.2.1. Επιτειρήμαηα σπέρ ηης ιδιφηικοποίηζης ζηον ηομέα ηης 

καθαριόηηηας  

Έξεπλεο έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο 

δηαδξακαηίδνπλ θπξίαξρν ξφιν ζηελ επηηπρία θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ, θαζψο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ηάζε ηνπ 

καθξνρξφληνπ κέζνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο λα κεηψλεηαη φηαλ απμάλεηαη ε πνζφηεηα 

ηεο παξαγσγήο. πγθεθξηκέλα κάιηζηα ζε έξεπλα ησλ Παλά θαη Νηλλή (1998) 

αλαθέξεηαη φηη ε χπαξμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ζηελ  ππεξεζία απνθνκηδήο 

απνξξηκκάησλ ησλ δήκσλ έρεη ζεκαληηθά ζεηηθά απνηειέζκαηα. Ωζηφζν, πνιιέο απφ 

ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε δεκνηηθφ επίπεδν (αλάκεζα ζε απηέο θαη νη 

ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο) παξνπζηάδνπλ έιιεηςε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. Απηφ 

νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ κνλνπσιηαθφ ραξαθηήξα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ νη 

δήκνη. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θίλεηξα ινηπφλ γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ 

ηνπηθψλ ππεξεζηψλ είλαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο κέζσ ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο.  

Αθφκε έλα θίλεηξν γηα λα πξνρσξήζεη έλαο δήκνο ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ είλαη φηη ε ηδησηηθνπνίεζε ζηελ αγνξά ησλ ηνπηθψλ ππεξεζηψλ 

κπνξεί λα πξνσζήζεη ηνλ αληαγσληζκφ. πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ην θξάηνο 

θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, «πξνθαιεί» νπζηαζηηθά ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, κέζσ δηαγσληζκψλ λα κεηνδνηήζεη πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ην 

δηθαίσκα λα παξέρεη κηα ππεξεζία ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο είλαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο, αθνχ ε 
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επηρείξεζε πνπ ζα επηιεγεί ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ην κηθξφηεξν θφζηνο ζε ζρέζε κε 

ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο. Ζ δηαδηθαζία ηνπ αληαγσληζκνχ κέζσ ηνπ δεκφζηνπ 

δηαγσληζκνχ ινηπφλ, εληζρχεη ηελ πίεζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ειαρηζηνπνίεζεο 

ηνπ θφζηνπο (Παπαδφπνπινο, 1986).  

Ζ ηδησηηθνπνίεζε κπνξεί επηπιένλ λα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ 

θηλήηξσλ γηα ηνπο ηδηψηεο. Οη ηδησηηθέο εηαηξίεο είλαη πεξηζζφηεξν επέιηθηεο ζην λα 

αλαιάβνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ θαηλνηνκίεο πνπ ζα ζπληειέζνπλ ζηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο θαη ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ έξγσλ θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, θαιπηεξεχνληαο έηζη ηελ αληαγσληζηηθή 

ηνπο ζέζε ζηελ αγνξά. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο εμεηδίθεπζεο θαη ηεο εκπεηξίαο πνπ 

δηαζέηεη ν ηδησηηθφο ηνκέαο ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο. 

εκαληηθφ επίζεο είλαη θαη ην επηρείξεκα ηεο επνρηθφηεηαο, ηδίσο ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη έλαο δήκνο αδπλαηεί λα 

ρξεκαηνδνηεί ππνδνκέο, κεραλήκαηα θαη πξνζσπηθφ γηα δψδεθα κήλεο, φηαλ ε 

κεγάιε δήηεζε γηα ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο εθθξάδεηαη ζε δηάζηεκα ηξηψλ κφιηο 

κελψλ ηνπ έηνπο (Γθέθαο & Μήηζνπ, 2013). Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα ηέηνησλ 

πεξηπηψζεσλ απνηεινχλ ν δήκνο Ίνπ, αιιά θαη ν δήκνο Υεξζνλήζνπ Κξήηεο πνπ 

έρνπλ επηιέμεη ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ηνπ δήκνπ ηνπο. 

5.2.2. Προβλημαηιζμοί για ηην ιδιφηικοποίηζη ζηον ηομέα ηης 

καθαριόηηηας 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δείρλνπλ φηη ε 

ηδησηηθνπνίεζε δελ εμαζθαιίδεη πάληα  ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Τπάξρνπλ κάιηζηα πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ηα βαζηθά 

επηρεηξήκαηα ππέξ ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, ρσιαίλνπλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα φκσο, ην βαζηθφ πιενλέθηεκα πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ είλαη ε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο 

θαη αμηνπνίεζεο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. Οηθνλνκίεο θιίκαθαο δελ κπνξείο φκσο λα 

πεηχρεηο απνθιεηζηηθά κε ηδησηηθνπνηήζεηο. ε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο (Ηζπαλία, 

Γαιιία, Οιιαλδία) νη ηνπηθέο αξρέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλεξγαζηνχλ κε 

γεηηνληθνχο δήκνπο κέζσ ζρεκάησλ δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο. ηε ρψξα καο 

ππάξρνπλ ηέηνηα παξαδείγκαηα «θαιψλ πξαθηηθψλ» εθαξκνγήο ηεο δηαδεκνηηθήο 

ζπλεξγαζίαο ζηελ απνθνκηδή ησλ ζθνππηδηψλ. Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη 

δήκνη Καξδίηζαο θαη Πιαζηήξα πνπ δεκηνχξγεζαλ έλα πξφγξακκα δηαδεκνηηθήο 
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ζπλεξγαζίαο κέζσ ηνπ ΘΖΔΑ. Με απηφ ηνλ ηξφπν εμαζθάιηζαλ ηελ πιηθνηερληθή 

ππνδνκή, ελψ ε θαηαλνκή ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ γίλεηαη κε αληηθεηκεληθά 

θξηηήξηα, φπσο δξνκνιφγηα, απνζηάζεηο, φγθνο θιπ. (Γθέθαο & Μήηζνπ, 2013). 

Σν δεχηεξν πιενλέθηεκα ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ πνπ αλαθέξζεθε πξσηχηεξα 

ήηαλ ε δεκηνπξγία αληαγσληζκνχ ζηηο ηνπηθέο αγνξέο. ηηο πεξηπηψζεηο φκσο ησλ 

κηθξψλ πιεζπζκηαθψλ δήκσλ ην πιενλέθηεκα απηφ δελ είλαη εμαζθαιηζκέλν. Οη 

ιφγνη πνπ εκπνδίδνπλ ηηο αλακελφκελεο εμνηθνλνκήζεηο είλαη δχν: (α) πξψηνλ, νη 

κηθξνί δήκνη είλαη πηζαλφλ λα αληηκεησπίζνπλ δπζθνιίεο ζηελ θάιπςε ηνπ πςεινχ 

θφζηνπο δηαρείξηζεο (λνκηθή, νηθνλνκηθή, ηερληθή ππνζηήξημε) πνπ πξνθαιείηαη απφ 

ηνλ έιεγρν ησλ ζπκβάζεσλ κε ηηο ηδησηηθέο εηαηξίεο θαη (β) δεχηεξνλ, ζε έλαλ κηθξφ 

δήκν είλαη πηζαλφλ ν αξηζκφο ησλ αλαδφρσλ πνπ ζα δηαγσληζηνχλ λα είλαη 

πεξηνξηζκέλνο θαη ζπλεπψο, αληί λα επηηεπρζεί αληαγσληζκφο, λα πξνθχςεη 

κνλνπψιην κε νπζηαζηηθή αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο (Γθέθαο 

& Μήηζνπ, 2013). 

 

5.3. Αλαθεθαιαίσζε 

Ζ ηδησηηθνπνίεζε ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ησλ 

ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο θαη απνθνκηδήο, έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν ζπδήηεζεο 

ζε πνιινχο ειιεληθνχο δήκνπο ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θίλεηξα γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ 

ππεξεζηψλ είλαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο κέζσ ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. Αθφκε 

έλα θίλεηξν γηα λα πξνρσξήζεη έλαο δήκνο ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

είλαη φηη ε ηδησηηθνπνίεζε ζηελ αγνξά ησλ ηνπηθψλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα πξνσζήζεη 

ηνλ αληαγσληζκφ. Ζ ηδησηηθνπνίεζε κπνξεί επηπιένλ λα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία 

ηζρπξψλ θηλήηξσλ γηα ηνπο ηδηψηεο. εκαληηθφ επίζεο είλαη θαη ην επηρείξεκα ηεο 

επνρηθφηεηαο, ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ. 

Ο αληίινγνο ζηα παξαπάλσ επηρεηξήκαηα φκσο, αλαθέξεη φηη νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο δελ κπνξείο λα πεηχρεηο απνθιεηζηηθά κε ηδησηηθνπνηήζεηο. Μηα 

ελαιιαθηηθή ιχζε είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο. 

Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγία αληαγσληζκνχ ζηηο ηνπηθέο αγνξέο, ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ κηθξψλ πιεζπζκηαθψλ δήκσλ ην πιενλέθηεκα απηφ δελ είλαη 

εμαζθαιηζκέλν. 
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ΗΗ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

 

1. Έξεπλεο ζε δηεζλέο επίπεδν  

Ο ηνκέαο ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ έρεη επηιεγεί πνιιέο θνξέο σο 

αληηθείκελν έξεπλαο, γηαηί ζε απηφλ έρνπλ γίλεη νη πεξηζζφηεξεο απφπεηξεο 

ηδησηηθνπνίεζεο θαη γηαηί ε δπλακηθή ηεο αγνξάο ησλ απνξξηκκάησλ «επηηξέπεη» ηε 

ζχγθξηζε αλάκεζα ζηνλ ηδησηηθφ θαη ην δεκφζην ηνκέα. Οη κειέηεο θαη νη έξεπλεο 

πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ ηνκέα απηφ πεξηιακβάλνπλ εκπεηξηθά δεδνκέλα απφ 

ηηο ΖΠΑ αιιά θαη απφ επξσπατθέο ρψξεο (Hirsch, 1965; Pier, William, Vernon & 

Wicks,1974; Kitchen, 1976; Stevens, 1978; Domberger, Meadowcroft, & Thompson, 

1986; Dubin & Navarro, 1988; Reeves & Barrow, 2000; Callan & Thomas, 2001; 

Ohlsson, 2003; Dijkgraaf & Gradus, 2003; Bel & Costas,2006;) 

Γηα λα θαηαιήμνπλ ζην ζπκπέξαζκα απηφ νη κειεηεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ζεηξά 

απφ αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, ψζηε λα πξνζδηνξίζνπλ ην θφζηνο κε ην νπνίν ζα 

επηβαξπλφηαλ ν δήκνο, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν παξνρήο ηεο ππεξεζίαο (δεκνηηθφ ή 

ηδησηηθφ). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ: ν αξηζκφο 

ησλ κνλάδσλ ζπιινγήο, ε εβδνκαδηαία ζπρλφηεηα ζπιινγήο, αλ ην ζεκείν ζπιινγήο 

ήηαλ αηνκηθφ ή εμππεξεηνχζε κεγαιχηεξν αξηζκφ αηφκσλ, ε πιεζπζκηαθή 

ππθλφηεηα θαη ε κνξθή δηαρείξηζεο ησλ ππεξεζηψλ. ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ 

ρξφλσλ πξνζηέζεθαλ κεηαβιεηέο πνπ κπνξνχζαλ λα παξέρνπλ πεξηζζφηεξα πνηνηηθά 

ζηνηρεία, (γηα παξάδεηγκα ην πνζφ ησλ παξαγφκελσλ απνξξηκκάησλ, ην αλ ππάξρεη 

ΥΤΣΑ ζηα φξηα ηνπ δήκνπ), ελψ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη πην εμειηγκέλεο ηερληθέο 

ζηαηηζηηθήο θαη νηθνλνκεηξίαο.  

 

Έξεπλεο πνπ δελ ππνδεηθλύνπλ δηαθνξά ζην θόζηνο πξηλ θαη κεηά ηελ 

ηδησηηθνπνίεζε 

Απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Bel θαη Costas (2006) ζηηο Ζ.Π.Α. 

πξνέθπςε ην ζπκπέξαζκα φηη ν ηξφπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ απνθνκηδήο ησλ 

ζηεξεψλ απνβιήησλ (απφ δεκφζηα ή απφ ηδησηηθή επηρείξεζε δειαδή) δελ έρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζην θφζηνο ηεο παξνρήο απηήο. Οη εξεπλεηέο ινηπφλ 

ππέζεζαλ φηη απηή ε κε δηαθνξνπνίεζε απνδίδεηαη θπξίσο ζε δχν παξάγνληεο, είηε 

ζην γεγνλφο φηη ε απεηιή ηεο ηδησηηθνπνίεζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηηο δεκφζηεο 

δηαρεηξηζηέο κνλάδεο λα αλαδεηήζνπλ ελαιιαθηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, φπσο είλαη ε 



45 
 

δηαδεκνηηθή ζπλεξγαζία, είηε ζην γεγνλφο φηη ε κεησκέλε πξνζθνξά ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κπνξεί λα αληηζηαζκηζηεί πηζαλά αξρηθά θέξδε 

απφ ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο.  

ε έξεπλα ηεο Stevens (1978) ε αλάιπζε ζρεηηθά κε ην θφζηνο ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν απφ ηδηψηεο εξγνιάβνπο δελ πξνζέθεξε ηζρπξέο 

απνδείμεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εμνηθνλφκεζεο θφζηνπο κέζσ ηεο 

ηδησηηθνπνίεζεο. ρεηηθά κε ηε ζχγθξηζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε αλάκεζα ζην 

δεκνηηθφ θαη ην ηδησηηθφ κνλνπψιην, νη έξεπλεο έδεημαλ φηη ζε πεξηπηψζεηο δήκσλ κε 

πιεζπζκφ κηθξφηεξν ησλ 50.000 θαηνίθσλ δελ ππήξραλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα 

θφζηε, θάηη πνπ φκσο δελ έρεη πάληα απφιπηε ηζρχ γηα κεγαιχηεξνπο δήκνπο, φπνπ ε 

ηδησηηθνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ηζνδπλακνχζε κεξηθέο θνξέο κε ρακειφηεξν θφζηνο. 

Απηφ ζπλέβαηλε θπξίσο ιφγσ ηεο χπαξμεο κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ αλαδφρσλ πνπ 

κεηείραλ ζηνπο δηαγσληζκνχο ρακειψλνληαο, ηνπιάρηζηνλ αξρηθά, ην θφζηνο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  

 

Έξεπλεο πνπ ππνδεηθλύνπλ εμνηθνλόκεζε κέζσ ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ 

Οη Dijkgraaf θαη Gradus ην 2003 ζε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζηελ 

Οιιαλδία, αζρνιήζεθαλ κε ηηο πηζαλέο εμνηθνλνκήζεηο θφζηνπο θαηά ηελ απνθνκηδή 

απνξξηκκάησλ ζε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζε θάπνηνλ εμσηεξηθφ θνξέα. Σα 

επξήκαηά έδεημαλ φηη ε αλάζεζε απηή επηθέξεη εμνηθνλφκεζε θφζηνπο πεξίπνπ 15-

20% (γηα ηελ Οιιαλδία). Ζ εμνηθνλφκεζε απηή απνδφζεθε ζηνλ αληαγσληζκφο πνπ 

ελζάξξπλε ηνπο ηδηψηεο λα δηαηεξνχλ ηα θφζηε ζε ρακειά επίπεδα. Παξφιν φκσο πνπ 

παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε, νη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ φηη ην θνξνινγηθφ 

ζχζηεκα ηεο Οιιαλδίαο δελ δηεπθνιχλεη ηελ ζπζηεκαηηθή εκπινθή ησλ ηδησηηθψλ 

θνξέσλ ζηελ ζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ, θαζψο απηνί πξέπεη λα θαηαβάινπλ ΦΠΑ, 

ζε αληίζεζε κε ηνπο δεκφζηνπο θνξείο πνπ εμαηξνχληαη. 

Ζ εξγαζία ησλ Reeves θαη Barrow (2000) εμεηάδεη ηελ επίδξαζε ησλ δαπαλψλ 

γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ χζηεξα απφ αλάζεζε ζε 

εμσηεξηθνχο θνξείο. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Ηξιαλδία. Οη ζπγθξίζεηο ηνπ 

θφζηνπο πξηλ θαη κεηά ηελ πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ θαη νη δαπάλεο ησλ ηνπηθψλ 

αξρψλ ζε ζρέζε κε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο δείρλνπλ φηη έλαο δηαγσληζκφο κπνξεί λα 

απνθέξεη εμνηθνλφκεζε απφ 34 έσο θαη 45 ηνηο εθαηφ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο απηψλ 

ησλ εμνηθνλνκήζεσλ θφζηνπο απνδίδεηαη ζηελ αλάζεζε  ηεο απνθνκηδήο ζε ηδηψηεο 

κέζσ δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. Ωζηφζν ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα θαηέδεημαλ φηη ε 
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ηδησηηθή αλάιεςε ππεξεζηψλ, αλάκεζα ζε εηαηξίεο πνπ έρνπλ ιάβεη κέξνο ζε 

δηαγσληζκφ, αλ θαη αξρηθά επηηχγραλε ρακειφηεξν θφζηνο, θαηέιεγε ηειηθά λα είλαη 

αθξηβφηεξε. 

Ο Kitchen (1976)  ζηε κειέηε ηνπ έθαλε κηα πξνζπάζεηα λα απνκνλψζεη ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε κεηαβνιή ηνπ κέζνπ θφζηνπο αλά κνλάδα 

ζπιινγήο απνξξηκκάησλ θαη κηα πξνζπάζεηα λα εμεηάζεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν 

ππάξρνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Σα απνηειέζκαηα απφ ην δείγκα ηνπ έδεημαλ φηη ην 

κέζν θφζηνο απμήζεθε ζε δήκνπο κε πιεζπζκφ έσο 324.000, ελψ άξρηζε λα πέθηεη, 

ζε πφιεηο κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο. πκπέξαλε ινηπφλ φηη νη ηδησηηθνπνηήζεηο ησλ 

ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο γηα πφιεηο κε κεγάιν πιεζπζκφ ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά 

ζηελ εμνηθνλφκεζε ηνπ θφζηνπο, ζε αληίζεζε κε ηηο κηθξφηεξνπ πιεζπζκηαθνχ 

κεγέζνπο πφιεηο.  

 

Έξεπλεο πνπ ππνδεηθλύνπλ πςειόηεξν θόζηνο κεηά από ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο 

Ο Ohlsson (2003) ζχγθξηλε ην θφζηνο 170 επηρεηξήζεσλ (δεκφζησλ θαη 

ηδησηηθψλ) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηε ζπιινγή απνξξηκκάησλ ζε 115 ζνπεδηθνχο 

δήκνπο. Καηέιεμε ινηπφλ ζε δχν βαζηθά ζπκπεξάζκαηα. Πξψηνλ, ζηηο δεκφζηεο 

επηρεηξήζεηο νη δαπάλεο ήηαλ 6% ρακειφηεξεο απφ φ, ηη ην ηδησηηθφ θφζηνο ζπιινγήο 

απνξξηκκάησλ. Γεχηεξνλ, δηαπίζησζε φηη παξά ηηο δηαθνξέο θφζηνπο δελ 

επεξεαδφηαλ ε επηινγή επηρείξεζεο γηα ηελ απνθνκηδή. Ζ έξεπλα ινηπφλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνπο νπεδηθνχο δήκνπο, δηαπίζησζε φηη ε ηδησηηθνπνίεζε ησλ 

δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ είρε κεγαιχηεξν θφζηνο ιφγσ ηνπ κεγαιχηεξνπ 

θεθαιαηνπρηθνχ θφζηνπο ησλ ηδησηηθψλ εηαηξηψλ. 
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2. πκπεξάζκαηα από ηελ αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ ππνδεηθλχεη 

φηη ε ηδησηηθνπνίεζε ηεο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ δελ ζπλδέεηαη απαξαίηεηα κε 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ηεο παξνρήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο. Ζ αλάζεζε 

ζε ηδηψηεο ηεο απνθνκηδήο ή δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ κπνξεί λα νδεγεί 

είηε ζε εμνηθνλνκήζεηο, είηε φρη.  

Βαζηθνί παξάγνληεο πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ έθβαζε ησλ 

ηδησηηθνπνηήζεσλ, ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ βηβιηνγξαθία, είλαη ην 

πιεζπζκηαθφ κέγεζνο ηεο πεξηνρήο, ε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, ε δνκή ηεο, ε χπαξμε ή 

φρη νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, ε δηάξζξσζε ηεο αγνξάο, ην ηζρχνλ θνξνινγηθφ θαζεζηψο, 

ε χπαξμε ή κε αληαγσληζκνχ, αιιά θαη ν αξηζκφο ησλ ελδηαθεξφκελσλ ηδησηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ.  

χκθσλα κε θάπνηεο κειέηεο, απνδνηηθέο θαίλεηαη λα είλαη νη 

ηδησηηθνπνηήζεηο ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο ζε κεγαιχηεξνπο δήκνπο. Ζ έιιεηςε ή 

ε χπαξμε αδχλακνπ αληαγσληζκνχ ζηνπο κηθξφηεξνπο πιεζπζκηαθά δήκνπο θαίλεηαη 

λα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο νπζηαζηηθφηεξνπο ιφγνπο γηα ηνλ νπνίνλ ε ηδησηηθνπνίεζε 

δελ ζπκβάιιεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  

Τπάξρνπλ  βέβαηα θαη νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ νη ηδησηηθνπνηήζεηο έρνπλ 

αξρηθά ζεηηθή επίδξαζε ζην θφζηνο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο, θάηη φκσο πνπ κε ην 

πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ κεηαβάιιεηαη (ιφγσ ηεο δηάξζξσζεο ηεο αγνξάο, ιφγσ ηνπ 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ή ιφγσ ηεο χπαξμεο κνλνπσιίνπ). Γηα ην ιφγν απηφ είλαη 

απαξαίηεηε ε ζέζπηζε ζπγθεθξηκέλσλ παξεκβάζεσλ, πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηηο 

εμνηθνλνκήζεηο ψζηε λα δηαηεξεζνχλ ζε βάζνο ρξφλνπ. εκαληηθφ είλαη επίζεο λα 

εμαζθαιηζηεί κε θάπνηνλ ηξφπν θαη ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  

Δθηφο φκσο απφ ηηο ζεζκηθέο παξεκβάζεηο, ζεκαληηθή θξίλεηαη θαη ε 

θαζνιηθή αλακφξθσζε ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ, ε ελίζρπζε ησλ λνκηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ ηνπο ππεξεζηψλ θαη ε δπλαηφηεηα πξνθήξπμεο θαη παξαθνινχζεζεο 

ησλ ζπκβάζεσλ κε δηαθαλείο θαη απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο. εκαληηθή είλαη ινηπφλ 

ε χπαξμε ελφο ηζρπξνχ ππνζηεξηθηηθνχ κεραληζκνχ. Αθφκα φκσο θαη ζε πεξηπηψζεηο 

πνπ ε αιιαγέο απηέο είλαη δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ππάξρεη πάληα ε 

ελαιιαθηηθή ιχζε ηεο δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο.  
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Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηξνπνπνηήζεηο θαη ζηελ 

νξγάλσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο. Απηφ ζα ζπληειέζεη 

ζηελ εμνηθνλφκεζε ηνπ θφζηνπο αλεμάξηεηα απφ ηελ ηειηθή επηινγή. 
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ΗΗΗ. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΛΟ 

 

1. Δίδνο έξεπλαο 

Ζ κειέηε πεξίπησζεο (case study) είλαη κηα εξεπλεηηθή κέζνδνο πνπ επηηξέπεη 

ηελ πνιχπηπρε εμέηαζε ελφο θαηλνκέλνπ. Ο φξνο «πεξίπησζε» πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ππνλνεί φηη αλαθέξεηαη είηε ζε αηνκηθή πεξίπησζε ή ηέινο πάλησλ ζε κηθξφ αξηζκφ 

ππνθεηκέλσλ ή θαηλνκέλσλ ή πηπρψλ ελφο ζέκαηνο/πξνβιήκαηνο. Καηαηάζζεηαη 

γεληθά ζηηο πνηνηηθέο κεζφδνπο έξεπλαο, θαζψο δελ επηδηψθεη ηελ εκπινθή 

πνιπάξηζκσλ ππνθεηκέλσλ, ηελ ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ απφ κεγάια ή 

αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα θαη δελ δηεθδηθεί γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο.  

 

2. Δξεπλεηηθό πξόβιεκα 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα ελφο 

κεζαίνπ πιεζπζκηαθά δήκνπ, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηνπ δήκνπ Έδεζζαο, λα 

επηιέμεη ηε ιχζε ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζαξηφηεηαο θαη απνθνκηδήο 

ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ, ρσξίο ε επηινγή απηή λα ζίγεη ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα 

ηνπ δήκνπ θαη παξάιιεια λα εμαζθαιίδεη ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο. Με ιίγα ιφγηα ν 

πξνβιεκαηηζκφο θηλείηαη γχξσ απφ ην εξψηεκα ζρεηηθά κε ην αλ ν δήκνο Έδεζζαο 

είλαη πξνηηκφηεξν λα εθηειεί φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο απνθνκηδήο 

αμηνπνηψληαο ην ήδε ππάξρσλ πξνζσπηθφ ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε πξφζιεςε  

επνρηαθνχ πξνζσπηθνχ ή είλαη πξνηηκφηεξν λα πξαγκαηνπνηήζεη έλαλ δηεζλή 

δηαγσληζκφ θαη ην έξγν απνθνκηδήο θαη θαζαξηφηεηαο ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο 

Έδεζζαο λα εθρσξεζεί ζε θάπνηα ηδησηηθή εηαηξεία.  

 

3. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα  

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο δηαηππψζεθαλ ηα παξαθάησ εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα: 

1) Πψο επεξεάδεηαη ε έθβαζε ηεο ηδησηηθνπνίεζεο απφ ην κέγεζνο ηνπ δήκνπ 

Έδεζζαο; 

2) Πψο επεξεάδεηαη ην θφζηνο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο απφ ηελ ηδησηηθνπνίεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ηνπ δήκνπ Έδεζζαο; 
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3) Ζ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαζαξηφηεηαο θαη απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ 

ζπκθέξεη νηθνλνκηθά ηνλ δήκν Έδεζζαο; 

4) Ζ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαζαξηφηεηαο θαη απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ 

ηνπ δήκνπ Έδεζζαο ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππάξρνληνο 

ζπζηήκαηνο; 

5) Πψο επεξεάδεηαη ε πνηφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο απνθνκηδήο ηνπ δήκνπ Έδεζζαο;  

6) Με πνηνλ ηξφπν επεξεάδεη ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο θαζαξηφηεηαο ε ελ ιφγσ 

ηδησηηθνπνίεζε ηνπ δήκνπ Έδεζζαο;  

 

4. Γείγκα ηεο έξεπλαο 

Ζ «πεξίπησζε» πνπ κειεηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ήηαλ 

ην ζχζηεκα θαζαξηφηεηαο θαη απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο 

Έδεζζαο. Ο ζπγθεθξηκέλνο δήκνο επηιέρηεθε γηα κειέηε, αθελφο γηαηί ήηαλ ν πξψηνο 

δήκνο απφ ηελ επεηξσηηθή Διιάδα πνπ επέιεμε ηελ θαζνιηθή ηδησηηθνπνίεζε ζηνλ 

ηνκέα απηφ, αθεηέξνπ γηαηί ηα απνηειέζκαηα ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ζε έλα κεζαίν 

πιεζπζκηαθά δήκν ζα είραλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, κηαο θαη ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία 

αλαθέξεη φηη ζπλήζσο ην εγρείξεκα ηεο ηδησηηθνπνίεζεο απνηπγράλεη ζε κηθξέο θαη 

κεζαίεο πεξηνρέο ιφγσ έιιεηςεο αληαγσληζκνχ.  
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5. Αλάιπζε πεξίπησζεο  δήκνπ Έδεζζαο 

 

5.1. Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία δήκνπ Έδεζζαο θαη δεκνηηθήο 

ελόηεηαο Έδεζζαο 

Ο Γήκνο Έδεζζαο επξίζθεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Ζ 

έθηαζε ηνπ Γήκνπ είλαη 605.5 η.ρικ θαη ν πιεζπζκφο ηνπ 28.814 θάηνηθνη ζχκθσλα 

κε ηελ απνγξαθή 2011 . Έδξα ηνπ δήκνπ είλαη ε νκψλπκε Έδεζζα. Ζ ζεκεξηλή 

κνξθή ηνπ δήκνπ πξνέθπςε απφ ηελ επέθηαζή ηνπ κε ην Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο 

απφ ηελ ζπλέλσζή ηνπ κε ηνλ δήκν Βεγνξίηηδαο. 

 

Σνπνγξαθηθφο ράξηεο ηνπ Γήκνπ. 

Ο Γήκνο Έδεζζαο δηαηξείηαη ζε 2 «δεκνηηθέο ελφηεηεο», νη νπνίεο 

αληηζηνηρνχλ ζηνπο 2 ζπλελσκέλνπο δήκνπο. Κάζε δεκνηηθή ελφηεηα δηαηξείηαη ζε 

«θνηλφηεηεο», νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηα δηακεξίζκαηα ησλ θαηαξγεζέλησλ ΟΣΑ. Οη 

ζεκεξηλέο ηνπηθέο θνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ, ήηαλ απηφλνκεο θνηλφηεηεο θαη δήκνη πξηλ 

ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Καπνδίζηξηα. 

 

Πίλαθαο 5.1.  

Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία δήκνπ Έδεζζαο & Γ.Δ. Έδεζζαο 

Πεξηγξαθή  Μόληκνο Πιεζπζκόο 

ΓΖΜΟ ΔΓΔΑ  28.814 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΔΓΔΑ 25.179 

Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Δδέζζεο 19.036 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Dimos_Edessas_Topo.png
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Έδεζζα 18.229 

Δθθιεζηνρψξηνλ 683 

Καηζαξηαλά 81 

Πξνάζηηνλ 43 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Άγξα 796 

Άγξαο 796 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Βξπηώλ 451 

Βξπηά 451 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Καξπδηάο 860 

Καξπδη 387 

Κεξαζέαη 473 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Μεζεκεξίνπ 765 

Μεζεκέξηνλ 765 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Νεζίνπ 382 

Νεζίνλ. 382 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Πιαηάλεο 401 

Πιαηάλε 401 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Ρηδαξίνπ 1.132 

Ρηδάξηνλ 1.132 

Σνπηθή Κνηλόηεηα σηήξαο 512 

Λχθνη 65 

Μαξγαξίηα 157 

Παιαηά σηήξα 0 

ακάξηνλ 85 

σηήξα 205 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Φιακνπξηάο 844 

Αγία Φσηεηλή 261 

Φιακνπξηά 583 

 

Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ Γήκνπ Έδεζζαο είλαη 605.500 ζηξέκκαηα θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πινχζην πδάηηλν δπλακηθφ, θαζψο θαη αμηφινγε ρισξίδα θαη 

παλίδα ηνπ δαζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο θαη νξληζνπαλίδα & ηρζπνπαλίδα ησλ ιηκληαίσλ 

νηθνζπζηεκάησλ. Ωζηφζν απηέο είλαη ζπλδεδεκέλεο ηφζν κε ηελ παξαγσγή 

πξντφλησλ απφ ην δαζηθφ & ιηκλαίν νηθνζχζηεκα (μπιεία, βνζθήζηκε χιε, 

ζεξάκαηα, αιηεία) φζν θαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ (αλαςπρή, ηνπξηζκφο, 

πξνζηαζία θ.ι.π).  

 



53 
 

5.2. ΣΑΓΗΟ ΔΚΣΗΜΖΖ  

5.2.1. Τα απορρίμμαηα ζηον δήμο Έδεζζας – Η καηάζηαζη πριν ηην 

ιδιφηικοποίηζη 

χκθσλα κε ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Γήκνπ Έδεζζαο ηα απνξξίκκαηα 

ησλ νηθηζκψλ ηνπ, δηαηίζεληαη ζην ΥΤΣΑ. Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηιάκβαλε 

Υψξν Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ (Υ.Τ.Σ.Α) ρσξεηηθφηεηαο 26.397,00 

κ3/έηνο. Σα κηθξά κεγέζε ησλ πιεζπζκψλ ησλ νηθηζκψλ πεξηφξηδαλ ηα ζπλνιηθά 

ξππαληηθά θνξηία. εκαληηθά θνξηία δερφηαλ απφ ην Γήκν ηεο Έδεζζαο θαη ην Γήκν 

θχδξαο. Ο εμππεξεηνχκελνο πιεζπζκφο αλέξρεηαη ζε 50.000 θαηνίθνπο θαη αλήθεη 

ζηνπο λένπο Γήκνπο Έδεζζαο θαη θχδξαο.  

Πίλαθαο 5.2. 

Απαζρνινύκελν πξνζσπηθό 

Σκήκα θαζαξηόηεηαο Έδεζζαο (ζύκθσλα κε ηξαηεγηθό ρεδηαζκό δήκνπ) 

Αξηζκόο ππαιιήισλ Δπίπεδν εθπαίδεπζεο Κιάδνο / εηδηθόηεηα 

1 ΠΔ Αξρηη. Μεραληθψλ 

1 ΠΔ Πνι. Μεραληθψλ 

2 ΓΔ Υεηξ. Μερ/ησλ Έξγνπ 

4 ΓΔ Οδεγψλ Απνξξηκκαηνθφξνπ 

1 ΓΔ Οδεγψλ Απηνθηλήησλ (ΗΓΑΥ) 

12 ΤΔ Δξγαηψλ (θαζ/ηαο) 

1 ΤΔ Δξγαηψλ Νεθξνηαθείνπ 

2 ΤΔ Δξγαηψλ Καζ/ηαο (ΗΓΑΥ) 

  

Σν πξνζσπηθφ αληηζηνηρνχζε ζηηο απαηηήζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

ππεξεζίαο αιιά θξηλφηαλ απαξαίηεηε ε ελδπλάκσζή ηεο κε πξνζσπηθφ εηδηθεπκέλν 

ζηελ ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ – κεραλεκάησλ πνπ δηέζεηε φκσο θαη πξνζσπηθφ 

εξγαηηθφ.  

Οη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο δελ επαξθνχζαλ γηα ηε ζηέγαζε ησλ ππεξεζηψλ 

θαζαξηφηεηαο αιιά δελ ππήξραλ θαη επαξθείο ρψξνη γηα ηε ζηάζκεπζε, αζθαιή 

θχιαμε θαη ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ θαη γηα ηελ πιχζε ησλ θάδσλ. Γίλεηαη ινηπφλ 

αληηιεπηφ φηη ππήξρε ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο ε 

νπνία είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηε δεκφζηα πγεία.  

Δπίζεο ζεκαληηθή έιιεηςε παξαηεξνχληαλ θαη ζην εμνπιηζκφ ηεο ππεξεζίαο 

φπνπ απαηηνχληαλ 2 ηνπιάρηζηνλ επηπιένλ απνξξηκκαηνθφξα νρήκαηα, 1 ζάξσζξν, 1 
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κεράλεκα γηα ηελ πιχζε ησλ θάδσλ θαζψο θαη 1 φρεκα αλαθχθισζεο. Σέινο 

απαηηνχληαλ 150 λένη θάδνη απνξξηκκάησλ γηα ηελ θάιπςε ζηνηρεησδψο ησλ 

αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο. 

εκαληηθή έιιεηςε ζεσξνχληαλ ε απνπζία γθαξάδ, ψζηε λα γίλνληαη νη 

φπνηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο απαηηνχληαλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζηφινπ 

ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ θαη ινηπψλ νρεκάησλ πνπ δηαζέηεη ε Τπεξεζία.  

Ζ ππεξεζία ιεηηνπξγνχζε κε εζσηεξηθφ πξνγξακκαηηζκφ ρσξίο λα 

εθαξκφδεηαη θάπνην ζχζηεκα πξνγξακκαηηζκνχ θαη αμηνιφγεζεο. Γηλφηαλ 

θαζεκεξηλφο αγψλαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ θαζαξηφηεηαο δεδνκέλνπ 

ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινχκελσλ θαη ηνπ δηαζέζηκνπ ζηφινπ νρεκάησλ γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ.  

 

5.2.2. Κοζηολόγηζη ηης παρετόμενης σπηρεζίας – Η καηάζηαζη πριν 

ηην ιδιφηικοποίηζη 

Παξαθάησ παξαζέηνληαη ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζαξηφηεηαο θαη απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ηνπ δήκνπ 

Έδεζζαο.  

Πίλαθαο 5.3 

Βάξδηεο ιεηηνπξγίαο 

Γ.Γ. ΔΓΔΑ ΒΑΡΓΗΔ 
ΑΡ. 

ΟΥΖΜ. 

ΔΗΓΟ 

ΒΑΡΓΗΑ 
ΩΡΑΡΗΟ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ 

 
1 1 ΠΡΩΗΝΖ 7:00-13:30 ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΑ 

 
1 1 ΠΡΩΗΝΖ 7:00-13:30 ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΑ 

 
1 1 ΝΤΚΣΔΡΗΝΖ 22:00-04:30 ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΑ 

 
1 1 ΠΡΩΗΝΖ 7:00-13:30 ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΑ 

ΤΝΟΛΑ 4 4 
   

 

Πίλαθαο 5.4 

Απνξξηκκαηνθόξα 

ΑΡΗΘΜ. 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 
ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΣΔΛΟ ΔΗΓΟ ΟΥΖΜ. 

ΣΤΠΟ 

ΟΥΖΜ. 
ΦΟΡΣΗΟ 

ΚΖΗ-1685 RENAULT 2005 ΦΟΡΣ/ΑΠΟΡ 
PREMIU

M 270 
9 ton 

ΚΖΗ-1686 RENAULT 2005 ΦΟΡΣ/ΑΠΟΡ 
MIDLUM 

220 
6 ton 
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ΚΖΤ-5820 MERCEDES 1999 ΦΟΡΣ/ΑΠΟΡ 1523 5,5 ton 

ΚΖΤ-2563 MERCEDES 2009 ΦΟΡΣ/ΑΠΟΡ 2632K6X4 12 ton 

ΚΖΗ-2570 RENAULT 2010 ΦΟΡΣ/ΑΠΟΡ 
ΑΣLEON 

95.19 
3 ton 

ΠΑΡΟΠΛΗΜΔΝΑ 

ΚΖΤ-2785 MERCEDES 1987 ΦΟΡΣ/ΑΠΟΡ 1422 
 

ΚΖΤ-2776 MERCEDES 1978 ΦΟΡΣ/ΑΠΟΡ 1213ΚΟ 
 

 

Πίλαθαο 5.5 

Υηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο 

ΥΗΛΗΟΜΔΣΡΗΚΔ ΑΠΟΣΑΔΗ ΖΜΔΡΖΗΩ 

Γ.Γ. ΔΓΔΑ 240 ΚΜ 

 

Πίλαθαο 5.6 

Όγθνο απνξξηκκάησλ  Κόζηνο ΥΤΣΑ 

ΟΓΚΟ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ 

Δ ΣΟΝΟΤ 

ΖΜΔΡΖΗΩ ΚΤΡΗΑΚΔ ΔΒΓΟ-

ΜΑΓΗΑΗΑ 

ΜΖΝΗΑΗΑ ΔΣΖΗΑ ΚΟΣΟ ΥΤΣΑ 

(18€ Υ 1ΣΟΝ) 

Γ.Γ. ΔΓΔΑ 18 3 120 480 5760 103.680 

ΜΗΚΡΖ ΑΤΞΖΖ ΥΡΗΣ/ΠΑΥΑ/ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ 

ΔΣΖΗΑ ΑΠΟΚΛΗΖ + πεξίπνπ 555,5 ηόλνη ή 10.000 επξσ 555,5 10.000 

ΣΔΛΗΚΑ ΤΝΟΛΑ      113.680 

 

Οη παξαθάησ πίλαθεο αθνξνχλ ην ζχλνιν θαη ησλ 2 Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ. Ο 

δηαρσξηζκφο ησλ δαπαλψλ θαηά Γεκνηηθή Δλφηεηα δελ εκπεξηέρεη ραξαθηεξηζηηθά 

αθξηβείαο δηφηη πεξηιακβάλνληαη θνηλέο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο θαη ινηπνί 

αζηάζκεηνη παξάγνληεο. Πξνηείλεηαη ην ηκήκα πνπ αθνξά ηε Γ.Δ. Έδεζζαο λα 

απνηειέζεη ην 75% θαη ην αληίζηνηρν γηα ηε Γ.Δ. Βεγνξίηηδαο ην 25%. 

 

Πίλαθαο 5.7 

Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο απνθνκηδήο 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ 

ΣΑΚΣ. 

ΠΡΟ 
ΑΠΟΠΑΜΔΝΟΗ 2ΜΖΝΗΣΔ 

Μ.Ο.* 

2ΜΖΝΗΣΔ 

ΑΡΗΘΜΟ ΚΑΗ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΡΟ. 15 3 22 1450 

ΚΟΣΖ ΑΝΑ ΚΑΣ. ΠΡΟΩΠΗΚ. 

ΜΖΝΗΑΗΑ 
23.668,77 7.294,3 31.900 
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ΚΟΣΖ ΑΝΑ ΚΑΣ. ΠΡΟΩΠΗΚ. 

ΔΣΖΗΩ 
284.025,24 87.531,6 677.600 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΖ 

ΠΡΟΩΠ. 
1.049.156,84 

   

 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΖ 

ΠΡΟΩΠ. (75%) 

 

786.868 

 
   

 

Πίλαθαο 5.8 

Τπόινηπεο δαπάλεο 

ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ ΤΠΔΡΩΡ. ΔΡΓΑΗΑ/ΚΛΠ 10.000 ΔΚΣΗΜΖΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΠΡΟΜ. ΓΑΛΑΣΟ 3.000 ΔΚΣΗΜΖΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΛΟΗΠΔ ΠΑΡΟΥΔ(ΔΗΓΖ ΑΣΟΜ. 

ΠΡΟΣΑ.) 3.000 ΔΚΣΗΜΖΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΑΦΑΛΗΣΡΑ 3.000 ΔΚΣΗΜΖΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΠΛΤΗΜΟ ΚΑΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 24.600 

 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΖΜ.-ΑΠΟΛΤΜΑΝ. ΤΓΡΟΤ 15.000 

 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ 15.000 

 ΚΑΤΗΜΑ  109.176 2012 

ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 10.585 2012 

ΔΛΑΣΗΚΑ ΟΥΖΜΑΣΩΝ 2.715 2012 

ΒΛΑΒΔ/ΔΠΗΚΔΤΔ/ΤΝΣΖΡ. ΑΠΟΡ. 21.170 2012 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ 29.702 2012 

ΓΗΑΦΟΡΑ 1.052 

 ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΛΟΗΠΩΝ  ΓΑΠΑΝΩΝ 248.000 

  

Πίλαθαο 5.9 

πλνιηθή δαπάλε θαζαξηόηεηαο Γ.Δ. Έδεζζαο 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΛΟΗΠΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ Γ.Δ. ΔΓΔΑ(75% ηνπ ζπλφινπ) 186.200 

ΚΟΣΟ ΥΤΣΑ Γ.Δ. ΔΓΔΑ 113.680 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΠΡΟΩΠ. Γ.Δ. ΔΓΔΑ (75% ηνπ 

ζπλφινπ) 

 

786.868 

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 3.252 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ Γ.Δ. ΔΓΔΑ 

(πθηζηάκελε θαηάζηαζε) 

1.090.000 
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Σύκθσλα κε ηελ πξνεγεζείζα αλάιπζε ην θόζηνο θαζαξηόηεηαο ηεο Δ.Ε. Έδεζζαο κε ηε 

ζεκεξηλή ηνπ κνξθή (ζύκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο αλέξρεηαη 

ζε 1.090.000 εσρώ. 

 

5.2.3. Προβλήμαηα ζηην σπάρτοσζα καηάζηαζη αποκομιδής ηοσ 

δήμοσ Έδεζζας 

 Άλαξρε ηνπνζέηεζε ησλ θάδσλ ζηα ζεκεία ησλ νδψλ ηεο πφιεο. Γελ ππήξραλ 

ρσξνζεηεκέλεο ζέζεηο κε απνηέιεζκα ηα απνξξηκκαηνθφξα λα δπζθνιεχνληαη 

αιιά θαη λα επηβαξχλεηαη ην θφζηνο ηεο απνθνκηδήο.  

 Οη θάδνη δελ είραλ ηνπνζεηεζεί κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ νδψλ κε απνηέιεζκα ηα 

ζθνππίδηα πνιιέο θνξέο λα ελαπνηίζεληαη έμσ απφ απηνχο κε θίλδπλν γηα ηελ 

δεκφζηα πγεία, ηδηαίηεξα ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, πνιινί δε απ‘ απηνχο 

βξίζθνληαλ ζε θαθή θαηάζηαζε.  

 Σν πιχζηκν ησλ θάδσλ δελ ήηαλ ζπρλφ κε απνηέιεζκα ηελ δπζνζκία θαηά ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο ζε θεληξηθά ζεκεία ηεο πφιεο  

 Ζ απνθνκηδή πξαγκαηνπνηνχληαλ κε ηνλ παιηφ ζηφιν νρεκάησλ ησλ 

πξνεγνχκελσλ Καπνδηζηξηαθψλ Γήκσλ νη νπνίνη είραλ δηαθνξεηηθφ ζρεδηαζκφ 

θαη αλάγθεο. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 3852/2010 νη αλάγθεο ηνπ δηεπξπκέλνπ 

Γήκνπ Έδεζζαο απαηηνχζαλ έλαλ επαλαζρεδηαζκφ ηνπ ζηφινπ θαη ηνπ ηξφπνπ 

απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ, κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ λένπ Γήκνπ, κε έκθαζε 

ζηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο.  

 Γηαπηζηψζεθε κεγάιν πξφβιεκα ζηνλ νδνθαζαξηζκφ, ηδηαίηεξα ζηε πφιε ηεο 

Έδεζζαο.  

 Ο ζηφινο νρεκάησλ ήηαλ παιηφο, εθηφο απφ 2 νρήκαηα, ζηα ππφινηπα 3 είρε 

απνζβεζηεί ε αμία ηνπο θαη ηα άιια 2 ήηαλ παξνπιηζκέλα. Απνηέιεζκα απηνχ 

ήηαλ ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο πνπ κε ηε ζεηξά ηεο αχμαλε ην θφζηνο 

απνθνκηδήο αιιά εκθάληδε θαη έλα «έιιεηκκα» ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο.  

 Σν απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ηεο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ αλεξρφηαλ ζε 40 

άηνκα. Απφ απηά 18 απνηεινχζαλ κφληκν πξνζσπηθφ, πνπ απαζρνινχληαλ ζηελ 

απνθνκηδή. 3 εμ απηψλ ήηαλ κφληκα απνζπαζκέλνη ζην γξαθείν θίλεζεο. 22 άηνκα 

απαζρνινχληαλ ζηελ απνθνκηδή κε αλαλεσλφκελεο δίκελεο ζπκβάζεηο. Σν ζέκα 

απηφ ήηαλ εμαηξεηηθά ζνβαξφ αθελφο δηφηη ην πξνζσπηθφ απηφ απαζρνινχληαλ ζε 

ηνκέα πνπ θάιππηε πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο  ηνπ Γήκνπ, σο εθ ηνχηνπ ππήξρε 
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θάζε θνξά κηα «γθξίδα δψλε» φζνλ αθνξά ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

Αθεηέξνπ ε απνπζία ηνπο ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 50% ζα θαζηζηνχζε ηελ ππεξεζία 

ηεο απνθνκηδήο άθξσο πξνβιεκαηηθή έσο αδχλαηε. 

 

5.2.4. Πρόηαζη ιδιφηικοποίηζης  

Γηα  λα κπνξέζεη λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ηεο θαζαξηφηεηαο, λα 

βειηησζεί ην πξνζθεξφκελν έξγν απνθνκηδήο θαη ηαπηφρξνλα λα ππάξμεη 

θαζνξηζηηθή κείσζε ηνπ αληίζηνηρνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο, ε δεκνηηθή αξρή πξφηεηλε 

ηελ αλάιεςε ηνπ απφ ηδησηηθή εηαηξεία κέζσ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ. 

Ωο πιενλεθηήκαηα ηεο πξφηαζεο αλαθέξζεθαλ: 

1) Θα παξνπζηαζηεί ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο απνθνκηδήο ζε εηήζηα  βάζε. 

2) Θα ηθαλνπνηνχληαη  φιεο νη απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ απνθνκηδήο. 

3) Θα αληηκεησπηζηεί  ε  ζπλερήο έιιεηςε πξνζσπηθνχ. 

 

5.3.ΣΑΓΗΟ ΥΔΓΗΑΜΟΤ 

5.3.1. Απαιηήζεις ηοσ δήμοσ για βεληίφζη ηοσ ζσζηήμαηος καθαριόηηηας  

Γηα λα γίλεη πην ζπγθεθξηκέλνο ν ζρεδηαζκφο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ απνθνκηδήο 

ζε θάπνηα ηδησηηθή εηαηξία, πξνζδηνξίζηεθαλ απφ ηνλ δήκν νη βαζηθέο απαηηήζεηο 

ψζηε λα  ππάξρεη  βειηίσζε ηεο εηθφλαο  ηεο  Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Έδεζζαο ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. 

Βαζηθέο  απαηηήζεηο  ελφο ζπζηήκαηνο θαζαξηφηεηαο – απνθνκηδήο είλαη νη 

εμήο: 

 Γηνίθεζε  θαη επνπηεία  ζπλνιηθνχ έξγνπ. 

 Απνθνκηδή  νηθηαθψλ  αζηηθψλ  απνξξηκκάησλ (ΑΑ). 

 Μεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ ΑΑ θαη δηάζεζή ηνπο  ζηνλ πθηζηάκελν ΥΤΣΑ. 

 Υεηξσλαθηηθή  ζάξσζε ησλ  δεκνηηθψλ νδψλ. 

 Πιχζηκν θάδσλ  απνξξηκκάησλ. 

πγθεθξηκέλα φκσο γηα ηε δεκνηηθή ελφηεηα Έδεζζαο ην έξγν απνθνκηδήο ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 Απνθνκηδή αζηηθψλ απνβιήησλ. 

 Βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο,  πνπ ζεκαίλεη: 

o ρνιαζηηθφηεξν νδνθαζαξηζκφ – άδεηαζκα  θαιαζηψλ 
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o Αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο πιπζίκαηνο  ησλ θάδσλ  θαη ηνπ ρψξνπ θάησ θαη 

γχξσ απφ ηνπο θάδνπο. 

Γηα λα πινπνηεζνχλ ινηπφλ ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ: 

1) Ζ παξερφκελε ππεξεζία ζα πξέπεη λα είλαη θαιχηεξε  πνηνηηθά απφ απηή  πνπ 

κέρξη  ηψξα παξέρεηαη 

2) Γε ζα πξέπεη λα  παξνπζηάδεη πζηέξεζε (δειαδή ζα πξέπεη λα εθηειείηαη ζηελ 

ψξα ηεο) 

3) Θα πξέπεη λα πεξηέρεη νπσζδήπνηε  ζηνηρεία θαη ιεπηνκέξεηεο  πνπ ζα 

ππνδειψλνπλ έλα θαιά νξγαλσκέλν ζχζηεκα  θαζαξηφηεηαο. 

4) Θα  πξέπεη λα ππάξρνπλ πεξηζψξηα  θάιπςεο απξφβιεπησλ  θαηαζηάζεσλ. 

πγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ηνπ δήκνπ απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ απνθνκηδήο 

απνξξηκκάησλ δηαηππψλνληαη παξαθάησ: 

I. Απαηηνχληαη  ηξεηο (4)  βάξδηεο  απνξξηκκαηνθφξσλ  κε ην απαηηνχκελν 

πξνζσπηθφ (1 νδεγφο θαη  2 εξγάηεο) αλά εκέξα, 3 ην πξσί θαη κία ην κεζεκέξη 

[γηα  εξγαζία  έμε (6) εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη κία βάξδηα ηελ Κπξηαθή] 

II. Απαηηνχληαη  δέθα (10) νδνθαζαξηζηέο γηα ζάξσζε  θαη γηα ην άδεηαζκα ησλ 

θαιαζηψλ [γηα  εξγαζία  έμη (6) εκέξεο ηελ εβδνκάδα] 

III. Πιχζηκν θάδσλ απνξξηκκάησλ γίλεηαη φιν ην ρξφλν κία θνξά ην κήλα ζε  

ζπλεξγαζία κε ηα ζπλεξγεία απνθνκηδήο.   

 

5.3.2. Κοζηολόγηζη ζσζηήμαηος καθαριόηηηας βάζη ηφν νέφν 

απαιηήζεφν ηοσ δήμοσ – Πρόηαζη ποσ καηαθέηει ο δήμος για 

διαγφνιζμό 

Γηα λα ππνινγηζηεί ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ 2014-16, ζα 

πξέπεη  λα θνζηνινγεζεί θάζε εξγαζία  μερσξηζηά  αλάινγα  κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ πνπ πξνεγήζεθε. 

Σν  ζπλνιηθφ θφζηνο  πξνθχπηεη  απφ ηελ αλάιπζε ηνπ έξγνπ, πνπ  απνηειεί  

αληηθείκελν ηνπ  δηεζλνχο δηαγσληζκνχ θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ  ην ελδεηθηηθφ θφζηνο 

ζχκθσλα κε ηηο εμήο παξαδνρέο: 

Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ 4 ζχγρξνλα απνξξηκκαηνθφξα κε ηα πιεξψκαηά ηνπο 

γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

ερνξχπαλζεο  
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Θα ιεηηνπξγνχλ  ηέζζεξηο (4)  βάξδηεο  απνξξηκκαηνθφξσλ κε ην 

απαηηνχκελν πξνζσπηθφ (1 νδεγφο θαη  2 εξγάηεο) αλά βάξδηα αλά εκέξα, 3 ην πξσί 

θαη κία κεζεκεξηαλή [γηα  εξγαζία  έμε (6) εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη κία βάξδηα ηελ 

Κπξηαθή] 

Οη εκεξήζηεο  ρηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο πνπ δηαλχνπλ ηα απνξξηκκαηνθφξα 

ζηε Γ.Δ. Έδεζζαο είλαη 240 km. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ρεηξσλαθηηθήο ζάξσζεο, ζα δηαηεζνχλ δέθα (10) 

νδνθαζαξηζηέο γηα ζάξσζε  θαη γηα ην άδεηαζκα ησλ θαιαζηψλ [γηα  εξγαζία  επηά 

(6) εκέξεο ηελ εβδνκάδα] 

Θα ηνπνζεηεζνχλ 150  λένη  θάδνη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ζπιινγή ησλ 

απνξξηκκάησλ, ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ νζκψλ θαη ηε βειηίσζε ηνπ αηζζεηηθνχ 

απνηειέζκαηνο, 50 αλά έηνο. 

Σν πιχζηκν ησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ ζα γίλεηαη κία θνξά ην κήλα ζε  

ζπλεξγαζία κε ηα ζπλεξγεία απνθνκηδήο.   

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ αλαθέξεηαη ν αξηζκφο θαη ε δπλακηθφηεηα 

ησλ νρεκάησλ, νη βάξδηεο, ν φγθνο θαη ην πξνζσπηθφ απνθνκηδήο θαζψο θαη ην 

θφζηνο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ ΥΤΣΑ φζνλ αθνξά ηελ απνθνκηδή 

θαη αθνινπζνχλ νη πίλαθεο ρεηξνλαθηηθήο ζάξσζεο θαη ε δαπάλε πιπζίκαηνο θάδσλ. 

Σέινο παξνπζηάδεηαη ν ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο ηνπ έξγνπ. 

 

Γαπάλεο απνθνκηδήο δεκνηηθήο ελόηεηαο Έδεζζαο 

 

Πίλαθαο 5.10 

Ορήκαηα – Πξνζσπηθό – Όγθνο απνξξηκκάησλ 

 

 

 

 

 

 

ΟΥΖΜΑΣΑ ΓΤΝΑΜ. 

ΟΥΖΜΑΣΩΝ 

ΒΑΡΓΗΔ ΔΗΓΟ ΟΓΚΟ 

ΑΠΟΡΡΗΜ 

ΠΛΖΡΩΜ 

/ 

ΠΡΟΩΠ 

1 8 ΣΟΝ 1 ΠΡΩΗ  3 

1 4-5 ΣΟΝ 1 ΠΡΩΗ  3 

1 3 ΣΟΝ 1 ΜΔΖΜΔΡΗ  3 

1 4-5 ΣΟΝ 1 ΠΡΩΗ  3 

ΤΝΟΛΟ 4 19 -21 4  18 ΣΟΝ 12 
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Πίλαθαο 5.11 

Γαπάλεο εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ απνθνκηδήο 

 ΤΝΟΛΟ 

ΠΡΟΩΠ 

ΚΟΣΟ 

ΜΖΝ 

ΚΤΡΗΑΚΔ ΑΡΓΗΔ ΚΟΣΟ 

ΔΣΖΗΟ 

ΤΝΟΛΟ 12 ΑΣΟΜΑ 13.800 (1.000Υ12) 12.000 177.600 

 

Καηά ηελ ηξηεηία ζα δηαηεζνχλ 150 θάδνη (50 εηεζίσο) 

 

Πίλαθαο 5.12 

Κόζηνο θάδσλ 

ΑΡΗΘΜΟ ΚΟΣΟ/ΚΑΓΟ ΠΟΟΝ 

50 200 10.000 

 

Πίλαθαο 5.13 

Γαπάλεο ΥΤΣΑ 

ΟΓΚΟ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ 

Δ ΣΟΝΟΤ 

ΖΜΔΡΖΗΩ ΚΤΡΗΑΚΔ ΔΒΓΟ-

ΜΑΓΗΑΗΑ 

ΜΖΝΗΑΗΑ ΔΣΖΗΑ ΚΟΣΟ ΥΤΣΑ 

(18€ Υ 1ΣΟΝ) 

Γ.Γ. ΔΓΔΑ 18 3 120 480 5760 103.680 

ΜΗΚΡΖ ΑΤΞΖΖ ΥΡΗΣ/ΠΑΥΑ/ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ 

ΔΣΖΗΑ ΑΠΟΚΛΗΖ + πεξίπνπ 555,5 ηόλνη ή 10.000 επξώ 555,5 10.000 

ΣΔΛΗΚΑ ΤΝΟΛΑ      113.680 

  

Πίλαθαο 5.14 

Απνζβέζεηο 

ΑΞΗΑ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΤΝΣ/ΣΖ ΑΠΟΒΔΖ ΠΟΟ 

420.000 12,5% 52.550 

 

Πίλαθαο 5.15 

πλνιηθό εηήζην θόζηνο απνθνκηδήο 

Δξγαηνηερληθό πξνζσπηθό 

12Υ1.150Υ12 

177.600 

Καύζηκα Ληπαληηθά 70.000 

πληήξεζε & Αληαιιαθηηθά 40.000 

Σέιε & Αζθάιηζηξα 5.000 

Γηνηθεηηθό  Πξνζσπηθό 15.000 
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Κάδνη 10.000 

ΥΤΣΑ 113.680 

Απνζβέζεηο 52.550 

Απξόβιεπηα 10.000 

ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ 493.830 

 

Γαπάλεο ρεηξνλαθηηθήο ζάξσζεο 

Θα δηαηεζνχλ δέθα (10) νδνθαζαξηζηέο γηα ζάξσζε  θαη γηα ην άδεηαζκα ησλ 

θαιαζηψλ [γηα  εξγαζία έμη (6) εκέξεο ηελ εβδνκάδα] 

 

Πίλαθαο 5.16 

Γαπάλεο εξγαηνηερληθνύ ρεηξνλαθηηθήο ζάξσζεο 

 ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΩΠ ΚΟΣΟ ΜΖΝ ΚΟΣΟ ΔΣΖΗΟ 

10  

ΟΓΟΚΑΘΑΡΗΣΔ 

11.500 138.000 

 1 ΔΠΟΠΣΖ 1.500 18.000 

ΤΝΟΛΟ 11 ΑΣΟΜΑ 13.000 156.000 

 

Πίλαθαο 5.17 

πλνιηθό εηήζην θόζηνο ρεηξσλαθηηθήο ζάξσζεο 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΔΣΖΗΟ ΚΟΣΟ ΥΔΗΡΩΝΑΚΣΗΚΖ ΑΡΩΖ 

Δξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ 156.000 

Πξνκήζεηα άθσλ 10.000 

Κφζηνο ελδπκαζίαο 5.000 

Καξνηζάθηα νδνθαζαξηζηψλ 5.000 

ΤΝΟΛΟ ΥΔΗΡΩΝΑΚΣΗΚΖ ΑΡΩΖ 176.000 

 

Γαπάλεο πιπζίκαηνο θάδσλ 

Σν πιχζηκν ησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ ζα γίλεηαη φιν ην ρξφλν κία θνξά ην 

κήλα ζε  ζπλεξγαζία κε ηα ζπλεξγεία απνθνκηδήο κε εηήζηα δαπάλε 90.000 επξψ 

(7.500Υ12 κήλεο) 

Πίλαθαο 5.18 

πλνπηηθόο πίλαθαο εηήζηνπ θόζηνπο έξγνπ Γ.Δ. Έδεζζαο πνπ βάζεη 

ζρεδηαζκνύ απνηειεί αληηθείκελν δηεζλνύο δηαγσληζκνύ 

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ 493.830 

ΥΔΗΡΩΝΑΚΣΗΚΖ  ΑΡΩΖ  176.000 
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ΠΛΤΗΜΟ ΚΑΓΩΝ  90.000 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΡΓΟΤ 759.830 

 

Τν έξγν γηα νιόθιεξε ηε Δ.Ε. Έδεζζαο θνζηνινγείηαη 759.830 € ρσξίο ΦΠΑ. 

Εάλ ν Δήκνο παξαρσξήζεη γηα ρξήζε πξνο ηνλ Αλάδνρν δύν εθ ησλ νρεκάησλ πνπ 

δηαζέηεη, ήηνη έλα 9tn αμίαο 150.000€ θαη έλα 5,5tn αμίαο 100.000€ ηόηε ζα δύλαηαη λα 

αθαηξέζεη ην θόζηνο απνζβέζεσλ ησλ αληίζηνηρσλ νρεκάησλ από ηνλ εξγνιάβν ήηνη 

πνζό 250.000 x 12,5% = 31.250 € θαη ην θόζηνο ζα κεησζεί από 759.830 – 31.250 = 

728.580 €.  

Δάλ γίλεη απηή ε παξαρψξεζε, ν Δξγνιάβνο ζα ρξεηάδεηαη λα έρεη δχν νρήκαηα 

4-5tn θαη 3tn. Σα δχν απηά νρήκαηα ηνπ εξγνιάβνπ πξνηείλεηαη λα είλαη ηειεπηαίαο 

αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο γηα ειαρηζηνπνίεζε ηεο κφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη πεξηνξηζκνχ ηνπ ζνξχβνπ εληφο ηεο πφιεο φπνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη.  

εκεηψλεηαη ινηπφλ φηη ε δηαρείξηζε ηεο θαζαξηφηεηαο ηεο Γ.Δ. Έδεζζαο κε ηε 

πξνγελέζηεξε ηεο κνξθή θφζηηδε 1.090.000 επξψ. Δθφζνλ εθρσξεζεί ζε ηδησηηθή 

εηαηξεία  κέζσ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ ζα θνζηίζεη 759.830 θαη εθφζνλ 

παξαρσξεζνχλ  δχν νρήκαηα ήηνη έλα 9tn θαη έλα 5,5tn ην θφζηνο απνθνκηδήο θαη 

θαζαξηφηεηαο ζα πεξηνξηζζεί ζε  728.580 €, δει ζην 67% ηεο πθηζηάκελεο δαπάλεο 
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5.4. ΣΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

5.4.1. Διαγφνιζμός και ηελική  ιδιφηικοποίηζη ηοσ έργοσ αποκομιδής 

και καθαριόηηηας 

Ο δήκνο Έδεζζαο, βαζηζκέλνο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε ζηνρνζεζία πνπ 

πεξηγξάθεθε παξαπάλσ ζρεηηθά κε ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ έξγνπ ηεο απνθνκηδήο θαη 

θαζαξηφηεηαο, πξαγκαηνπνίεζε ηειηθά δηεζλή δηαγσληζκφ γηα λα ηελ εχξεζε ηνπ 

ηειηθνχ αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ.   

Οη δχν βαζηθέο πξνυπνζέζεηο αλάιεςεο ηνπ έξγνπ ήηαλ νη εμήο: (α) ν 

αλάδνρνο ηνπ έξγνπ απνθνκηδήο θαη θαζαξηφηεηαο λα έρεη αλάινγε πξνυπεξεζία ζε 

νηθνλνκηθφ κέγεζνο, λα έρεη αλαιάβεη δειαδή ζην παξειζφλ έξγν αλάινγνπ 

νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο, θαη (β) ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ λα έρεη απνξξηκκαηνθφξα 

ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο θαη ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ, γηα πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ ζην ζεκείν απηφ λα αλαθεξζεί φηη ε πξψηε πξνυπφζεζε ήηαλ 

ππνρξεσηηθή βάζε λφκνπ. 

ηνλ δηαγσληζκφ πνπ δηελεξγήζεθε ζπκκεηείραλ ηξεηο ππνςήθηνη. Ζ πξψηε 

εηαηξεία είρε ηελ έδξα ηεο ζηα Ησάλληλα, ε δεχηεξε εηαηξεία ζηελ Αζήλα θαη ε ηξίηε 

απνηεινχζε θνηλνπξαμία ηεζζάξσλ εηαηξηψλ δχν απφ ηηο νπνίεο είραλ ηελ έδξα ηνπο 

ζηελ Αζήλα θαη νη άιιεο δχν ζηελ Κξήηε. Ζ επηηξνπή ειέγρνπ πνπ νξίζηεθε απφ ηνλ 

δήκν έιεγμε ινηπφλ ζε πξψηε θάζε ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο ησλ ηξηψλ ππνςεθίσλ. 

Απφ ηνλ έιεγρν απηφ δηαπηζηψζεθε φηη δχν απφ ηνπο ηξεηο ζπκκεηέρνληεο δελ 

πιεξνχζαλ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο. πγθεθξηκέλα ν έλαο δελ είρε πξνυπεξεζία 

αλάινγνπ νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο θαη ν άιινο δελ δηέζεηε ηνλ ηχπν ησλ απηνθηλήησλ 

πνπ δεηνχληαλ ζηελ πξνθήξπμε. 

Έηζη ινηπφλ ε επηηξνπή ειέγρνπ πέξαζε ζηνλ επφκελν ζηάδην ειέγρνπ, πνπ 

ήηαλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ πνπ πιεξνχζε ηηο 

πξνυπνζέζεηο αλάιεςεο ηνπ έξγνπ. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πεξηιάκβαλε έθπησζε 

3% ηνπ πνζνχ πνπ είρε νξίζεη ν δήκνο γηα ην έξγν. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ην έξγν ηειηθά αλαηέζεθε ζηελ θνηλνπξαμία ησλ ηεζζάξσλ εηαηξεηψλ.    

 

5.4.2. Έλεγτος ηης παρετόμενης σπηρεζίας ηοσ ιδιώηη 

Γηα ηελ εμάιεηςε θάζε αλζξψπηλνπ ιάζνπο ε δηαδηθαζία ηκεκαηηθήο 

παξαιαβήο  ηνπ έξγνπ ειέγρεηαη  ζπλερψο  θαη  ζε δηαθνξεηηθά  ζηάδηα  απφ ηνπο 

αξκφδηνπο  ππαιιήινπο  ηνπ Γήκνπ. 
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 Ο  επφπηεο  είλαη  ππεχζπλνο λα απνζηέιιεη  ζε εβδνκαδηαία βάζε ηελ πξφνδν ησλ 

εξγαζηψλ  θαζψο θαη ηηο ζεηηθήο ή αξλεηηθέο παξαηεξήζεηο  ηνπ γηα ην έξγν ηνπ 

αλαδφρνπ.  Απηά απνζηέιινληαη ζε θφξκα  φπνπ αλαθέξνληαη ζε εκεξήζηα βάζε 

ηα δξνκνιφγηα  πνπ εθηέιεζε ν αλάδνρνο. ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ  ε επζχλε 

κεηαβηβάδεηαη  ζε νξηζκέλν αληηθαηαζηάηε ηνπ. Γελ επηηξέπεηαη ε απνπζία  θαη 

ησλ δχν επνπηψλ θαζαξηφηεηαο  ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 Τπάξρεη έλα ζπλεξγείν ειέγρνπ θαη θαζαξηφηεηαο  πνπ επνπηεχεη φιε ηε Γεκνηηθή 

ελφηεηα Έδεζζαο θαη επηζεκαίλεη  ζην Σκήκα Καζαξηφηεηαο  ηηο  παξαιείςεηο  

ειέγρνπ  ησλ επνπηψλ  θαζαξηφηεηαο θαη εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ αλαδφρνπ. 

Γηα θάζε δηαθσλία  κεηαμχ ησλ ηξηψλ ζηαδίσλ ειέγρνπ ην Σκήκα 

Καζαξηφηεηαο επηιχεη  άκεζα ην ζέκα γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο θαζαξηφηεηαο. 

 

5.4.3. Πλεονεκηήμαηα ποσ προέκσυαν από ηην ιδιφηικοποίηζη ηοσ 

έργοσ 

Με ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ έξγνπ απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ πξνέθπςαλ 

ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα πνπ θάιπςαλ αζηνρίεο  πνπ παξαηεξνχληαλ  φια ηα  έηε  

ζηελ πξφζιεςε  επνρηαθνχ πξνζσπηθνχ  θαη πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ. Απνθεχρζεθαλ 

ινηπφλ: 

1. Οη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο  ηνπ δεκνζίνπ γηα έγθξηζε  ζέζεσλ επνρηαθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη ε επηινγήο ηνπο. 

2. Ζ κε απνδνρή  ησλ  ζέζεσλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο παξφηη θαηέζεηαλ  

δηθαηνινγεηηθά  ζπκκεηνρήο θαη επηιέγνληαλ.   

3. Οη δπζθνιίεο έγθξηζεο  θαη ε πεξηθνπή ηνπ απαηηνχκελνπ  αξηζκνχ  επνρηαθνχ 

πξνζσπηθνχ απφ  ην ΑΔΠ. 

4. Ζ επηινγή λα γίλεηαη νπζηαζηηθά κε κφλν θξηηήξην  ηνπο κήλεο αλεξγίαο θαη φρη  

κε ηελ θαηαιιειφηεηα  εθηέιεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, κε απνηέιεζκα 

ρακειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 

5. Ζ πξνβιεκαηηθή ησλ δίκελσλ ζπκβάζεσλ θαη ηεο λνκηκφηεηάο  ηνπο, φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο. 

Δλψ επηηεχρζεθε: 

6. Ζ απνθπγή πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ δηεζλψλ δηαγσληζκψλ  γηα ηηο πξνκήζεηεο θαη ε 

πηζαλφηεηεο θαζπζηέξεζήο ηνπο, ιφγσ εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ, αιιά θαη 

πηζαλήο αθχξσζήο ηνπο απφ ιάζε ή παξαιείςεηο. 
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7. Ζ απνζπκθφξεζε ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ηφζν ζηηο επηζθεπέο 

ησλ νρεκάησλ  θαη ηνπ εμνπιηζκνχ αιιά θαη ζηηο πξνκήζεηεο θαπζίκσλ. 

8. Ζ νκαιή θαη πνηνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο ηεο Απνθνκηδήο – Καζαξηφηεηαο.  
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IV. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Έρνληαο αλαιχζεη ιεπηνκεξψο ηε δηαδηθαζία ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαζαξηφηεηαο θαη απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο 

Έδεζζαο πξνθχπηνπλ δηάθνξα ζπκπεξάζκαηα.  

Αξρηθά δηαπηζηψζεθε φηη κε ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ππεξεζίαο κεηψζεθε ζεκαληηθά ην θφζηνο παξνρήο ηεο θαη κάιηζηα ζε πνζνζηφ ηεο 

ηάμεο ηνπ 33%, ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ πνζφ πνπ θαηέβαιε ν δήκνο γηα θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ θαζαξηφηεηαο θαη απνθνκηδήο. πγθεθξηκέλα, ελψ πξηλ ηελ ηδησηηθνπνίεζε  

ε δηαρείξηζε ηεο θαζαξηφηεηαο ηεο Γ.Δ. Έδεζζαο θφζηηδε 1.090.000 επξψ, κεηά ηελ 

εθρψξεζε ηεο ζε ηδησηηθή εηαηξεία  κέζσ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ θνζηίδεη 728.580 €. 

Σν θφζηνο απνθνκηδήο θαη θαζαξηφηεηαο δειαδή πεξηνξίδεηαη ζην 67% ηεο 

πξνεγνχκελεο δαπάλεο. Βέβαηα απηφ δε ζεκαίλεη φηη δελ πξέπεη ν δήκνο λα 

δηεθδηθήζεη αθφκα κεγαιχηεξεο κεηψζεηο ζην κέιινλ εμαζθαιίδνληαο ηεο κέζσ ηεο 

εηζαγσγήο λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ απνθνκηδή. 

Παξά ηε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο παξνρήο, γηα λα θαηαλνήζνπλ νη 

πνιίηεο ηα θαιά ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο, είλαη ζεκαληηθφ 

λα δηαπηζηψζνπλ ηελ ειάθξπλζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπο πξνυπνινγηζκνχ, έζησ θαη 

ζε κηθξφ πνζνζηφ. Απηφ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί αλ απφ ην 35% εμνηθνλφκεζεο, 

έλα πνζνζηφ εμαζθαιηδφηαλ γηα  ηε κείσζε ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο. Μία άιιε 

ελαιιαθηηθή επίζεο ζα ήηαλ, έλα πνζνζηφ απφ ηελ εμνηθνλφκεζε, λα πάεη ζε 

πεξηβαιινληηθέο επελδχζεηο, ή αθφκα θαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ πεξηβαιινληηθά θαη 

άιια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο. 

Δθηφο φκσο απφ ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

ηδησηηθνπνίεζε απηή, ν δήκνο δηεπθνιχλζεθε θαη ζε ηνκείο πνπ αληηκεηψπηδε ρξφληα 

πξνβιήκαηα. εκαληηθφ ήηαλ ην γεγνλφο φηη απαιιάρζεθε απφ ηηο ρξνλνβφξεο 

δηαδηθαζίεο έγθξηζεο θαη πξφζιεςεο επνρηθνχ πξνζσπηθνχ. Δπίζεο απέθπγε ηε 

δηελέξγεηα δηαθφξσλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ θάιπςε πξνκεζεηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ 

εμαζθάιηζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ.  Απνζπκθνξήζεθαλ αθφκα νη εκπιεθφκελεο 

ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ ζηελ ζπληήξεζε νρεκάησλ. Καη γεληθφηεξα φιεο νη 

αξκνδηφηεηεο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο απνθνκηδήο θαη 

θαζαξηφηεηαο εθρσξήζεθαλ ζηελ ηδησηηθή εηαηξεία πνπ αλέιαβε ην έξγν. Έγηλε 

ινηπφλ κηα θαζνιηθή αλάιεςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα απφ έλαλ ηδηψηε. 
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ζνλ αθνξά ηψξα ηνπο 15 ππαιιήινπο ηνπ δήκνπ ζηνλ ηνκέα ηεο 

θαζαξηφηεηαο (πνπ φπσο ήδε αλαθέξζεθε δελ επαξθνχζαλ ζε αξηζκφ γηα λα 

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο), 6 απφ απηνχο κεηαθηλήζεθαλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο αλαθχθισζεο θαη νη ππφινηπνη ζηελ ππεξεζία πξαζίλνπ, φπνπ ν 

δήκνο δελ είρε θαλέλαλ ππάιιειν κέρξη ηε δεδνκέλε ζηηγκή. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

δηεπζεηήζεθαλ θαη ηα εξγαζηαθά δεηήκαηα – πξνβιήκαηα πνπ ελδερνκέλσο λα 

πξνέθππηαλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ηδησηηθνπνίεζε. 

Σέινο, ην κέγεζνο ηνπ δήκνπ Έδεζζαο, δε θάλεθε λα δεκηνπξγεί πξφβιεκα 

ζηελ έθβαζε ηεο ηδησηηθνπνίεζεο. Ο δήκνο αληηκεηψπηζε ρσξίο δπζθνιίεο  ηελ 

θάιπςε ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο (λνκηθή, νηθνλνκηθή, ηερληθή ππνζηήξημε) πνπ 

πξνήιζε απφ ηνλ έιεγρν ησλ ζπκβάζεσλ κε ηηο ηδησηηθέο εηαηξίεο. Δπηπιένλ ν 

δηαγσληζκφο πνπ πξνθεξχρηεθε απφ ην δήκν είρε δηεζλή ραξαθηήξα θη έηζη δελ 

πεξηνξίζηεθε ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ γηα ηελ αλάιεςε ηνπ 

έξγνπ, αιιά νχηε θαη ππήξμε κνλνπψιην. 

πγθεληξσηηθά ινηπφλ θαη ζχκθσλα κε φια φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ζα 

κπνξνχζε θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη θαηά ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαζαξηφηεηαο θαη απνθνκηδήο ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο Έδεζζαο, ππήξμε 

ζπγθεθξηκέλε ζηνρνζεζία, νξγαλσκέλνο ζρεδηαζκφο, θαζψο θαη θαηάιιειν επνπηηθφ 

θαη ξπζκηζηηθφ πιαίζην, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδνληαη πιήξσο ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

δήκνπ θαη ησλ δεκνηψλ ηνπ. Με ηελ εμαζθάιηζε φισλ ησλ πξνυπνζέζεσλ επηηπρίαο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία ινηπφλ, ε ζπγθεθξηκέλε ηδησηηθνπνίεζε 

θαηάθεξε λα έρεη θπξίσο ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηνλ δήκν, ηφζν νηθνλνκηθνχ, φζν 

θαη θνηλσληθνχ ραξαθηήξα. Παξά ηα εληππσζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ 

φκσο, ππάξρνπλ νη ζρεηηθέο επηθπιάμεηο γηα ην ηη ζα γίλεη ζην κέιινλ. 
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V. ΤΕΖΣΖΖ 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη κία πξνζπάζεηα αληηπαξάζεζεο ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, αιιά θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ 

πξνέθπςαλ χζηεξα απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο. 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ κειέηε πεξίπησζεο ηνπ δήκνπ 

Έδεζζαο, αλ θαη δελ είλαη γεληθεχζηκα, έξρνληαη ζε αληηπαξάζεζε κε ηα 

απνηειέζκαηα εξεπλψλ ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο (Ohlsson, 2003; Bel & Costas, 

2006) πνπ αλαθέξνπλ φηη ε ηδησηηθνπνηήζεηο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ην θφζηνο ησλ 

ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο. ηελ πεξίπησζε ηνπ δήκνπ Έδεζζαο είλαη εκθαλήο ε 

εμνηθνλφκεζε θεθαιαίνπ απφ ηελ θαηά 33% κηθξφηεξε δαπάλε γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηεο θαζαξηφηεηαο θαη απνθνκηδήο πνπ εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ αλάζεζε ηνπ 

έξγνπ ζε ηδηψηε. 

Μηα αθφκε δηαθνξνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο 

πεξίπησζεο αθνξά ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο 

ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη. Κάπνηεο έξεπλεο (Stevens, 1978 ) θαηαιήγνπλ 

ζην ζπκπέξαζκα φηη απνδνηηθέο θαίλεηαη λα είλαη νη ηδησηηθνπνηήζεηο ηεο ππεξεζίαο 

θαζαξηφηεηαο ζε κεγαιχηεξνπο δήκνπο. Ζ έιιεηςε ή ε χπαξμε αδχλακνπ 

αληαγσληζκνχ ζηνπο κηθξφηεξνπο πιεζπζκηαθά δήκνπο θαίλεηαη λα απνηειεί έλαλ 

απφ ηνπο νπζηαζηηθφηεξνπο ιφγνπο γηα ηνλ νπνίνλ ε ηδησηηθνπνίεζε δελ ζπκβάιιεη 

ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

δήκνπ Έδεζζαο φπσο δηαθαίλεηαη θαη απφ ηα ζπκπεξάζκαηα, δελ ίζρπζε θάηη ηέηνην. 

Κιείλνληαο, ε παξνχζα έξεπλα θαίλεηαη λα ζπκθσλεί πεξηζζφηεξν κε ηα 

απνηειέζκαηα εξεπλψλ πνπ αλαγλσξίδνπλ ηελ πηζαλφηεηα εμνηθνλφκεζεο ζε 

πεξηπηψζεηο ηδησηηθνπνηήζεσλ (Kitchen,1976; Reeves & Barrow, 2000; Dijkgraaf & 

Gradus, 2003).  

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ θαη ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο, ζα κπνξνχζε θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη κία ηδησηηθνπνίεζε, ζε νπνηνλδήπνηε 

ηνκέα ηνπ δήκνπ θαη αλ εθαξκνζηεί, δελ έρεη εμαζθαιηζκέλα ηα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα. Απηφ πνπ νπζηαζηηθά ζπκβάιιεη ζηε απνηειεζκαηηθφηεξε έθβαζε 

ηεο, είλαη ε νξζνινγηθφο ζρεδηαζκφο ηεο, ε εθ ησλ πξνηέξσλ ζηνρνζεζία ηεο  θαη ε 

χπαξμε απζηεξνχ ξπζκηζηηθνχ θαη επνπηηθνχ πιαηζίνπ πνπ λα εμαζθαιίδεη ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ δήκνπ. Απηή είλαη ε ινγηθή πνπ αθνινχζεζε ν δήκνο Έδεζζαο θαη 
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ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη νπνηνζδήπνηε δήκνο επηιέμεη ηελ ελαιιαθηηθή ιχζε ηεο 

ηδησηηθνπνίεζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε κηθξφηεξνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. 

Ωζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα κειεηεζνχλ νη παξάκεηξνη πνπ εξεπλήζεθαλ 

ζηελ παξνχζα εξγαζία θαη κεηά απφ έλα ρξνληθφ δηάζηεκα, ψζηε λα δηαπηζησζεί 

θαηά πφζν ε ηδησηηθνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο θαη απνθνκηδήο 

απνξξηκκάησλ ηνπ δήκνπ Έδεζζαο έρεη εμαζθαιίζεη δηαρξνληθά ζεηηθά 

απνηειέζκαηα. Άιισζηε ζηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη αξθεηά παξαδείγκαηα 

πεξηπηψζεσλ πνπ νη ηδησηηθνπνηήζεηο αξρηθά είραλ ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη ζηελ 

πνξεία απηφ άιιαδε ζηαδηαθά. Μηα πξφηαζε ινηπφλ γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζα 

κπνξνχζε λα είλαη κηα έξεπλα ζην ηέινο ηεο ηξηεηνχο ζχκβαζεο κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ηδησηηθφ θνξέα ή θαη ζην ηέινο ηεο επφκελεο ζχκβαζεο ηδησηηθνπνίεζεο πνπ ζα 

ππνγξάςεη ζην κέιινλ ν δήκνο κε θάπνηνλ ηδηψηε γηα ηελ αλάιεςε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο. Έηζη ζα κπνξέζνπλ λα πξνθχςνπλ ζπγθξίζηκα θαη πην 

νινθιεξσκέλα απνηειέζκαηα γηα ηελ έθβαζε ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα. 
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